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KISALTMALAR

akt. : Aktaran
bk. : Bakınız
C : Cilt
cm : Santimetre
DLT : Dîvânu Lugâti’t-Türk
EİMA : Eskişehir İli Manav Ağızları
ETT : Eski Türkiye Türkçesi
haz. : Hazırlayan
Gör. Tar. : Görüşme tarihi
IPA :  International Phonetic Alphabet (Uluslararası Fonetik Alfabe)
km : Kilometre
Mah. : Mahalle, mahallesi
MBTS : Misalli Büyük Türkçe Sözlük
MÖ : Milattan önce
MS : Milattan sonra
OT : Osmanlı Türkçesi
ÖTT : Ölçünlü Türkiye Türkçesi
S : Sayı
s. : Sayfa
TCDD : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
TDK : Türk Dil Kurumu
TS : Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük
TTA : Türkiye Türkçesi Ağızları
TTAS : Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü (Derleme Sözlüğü)
TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TÜLOMSAŞ : Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi
vb. : ve benzeri
vd. : ve diğer
yy. : Yüzyıl



İŞARETLER

V : Vokal (Ünlü).
K : Konsonant (Ünsüz).
: : Uzunlukları (ünlülerden sonra) gösterir.
/ : “Veya” yerine kullanılır.
§ : Ulama ve ünlülerde diftong.
‘ : Vurguyu (ÖTT’den farklı vurgulanan hecelerden önce) gösterir.
.. : Metinde yarım kalan sözcük veya tümce.
… : Metinde anlaşılmayan yer.
/…/ : Metinde yazılmayan yer.
x : Kimlik bilgileri eksik kaynak kişi.
// : Ses birimi.
[] : Alt ses birimi.
Ø :  Sıfır biçim birimi. 
* : Tahmin, tereddüt.
~ : “Veya” yerine kullanılır.
> : Sonraki şekli gösterir.
>> : Birden çok ses değişmesi ile sonraki şekli gösterir.
< : Önceki şekli gösterir.
<< : Birden çok ses değişmesi ile önceki şekli gösterir.
% : “Yüzde” yerine kullanılır.
oC : “Santigrat derece” yerine kullanılır.
# :  Bir sesin başında kelime başını, sonunda ise kelime sonunu gösterir.
+ : İsme bağlanmayı, isim kategorisini gösterir.
- : Fiile bağlanmayı, fiil kategorisini gösterir.
(?) : Dizinde bilinmeyen ya da şüphe duyulan anlam.



ÇEVİRİ YAZI İŞARETLERİ
Eskişehir İli Manav Ağızları IPA

ā “uzun a ünlüsü” ɑː
ē “uzun e ünlüsü” ɛː
ē̇ “uzun kapalı e ünlüsü” eː
ῑ “uzun ı ünlüsü” ɯː
ı̄̇ “uzun i ünlüsü” iː
ō “uzun o ünlüsü” ɔː
ȫ “uzun ö ünlüsü” œː
ū “uzun u ünlüsü” uː
ǖ “uzun ü ünlüsü” yː
ă “kısa a ünlüsü” ɑ̆
ĕ “kısa e ünlüsü” ɛ̆
ῐ “kısa ı ünlüsü” ɯ̆
ı̆̇ “kısa i ünlüsü” ı̆̇
ŏ “kısa o ünlüsü” ŏ
ö̆ “kısa ö ünlüsü” ö̆
ŭ “kısa u ünlüsü” ŭ
ü̆ “kısa ü ünlüsü” y̆
á “a-e arası ünlü” a
í “ı-i arası ünlü” ɨ
ó “o-ö arası ünlü” ɞ
ú “u-ü arası ünlü” ʉ
ȧ “a-ı arası ünlü” ɤ
ė “e-i arası ünlü (kapalı e)” e
ȯ “o-u arası ünlü” o
ö̇ “ö-ü arası ünlü” ø
å “a-o arası ünlü” ɑ̹
e̊ “e-ö arası ünlü” ɛ̹
ı̊̇ “i-ö arası ünlü” i̹
ä “açık e ünlüsü” æ

ḇ “b-v arası ünsüz” b͡β
Ç “c-ç arası ünsüz” t̬͡ ʃ
F “f-v arası ünsüz” f̬
K “g-k arası ünsüz” c̬
Ḳ “ġ-ḳ arası ünsüz” k̬



P “b-p arası ünsüz” p̬
S “s-z arası ünsüz” s̬
Ş “j-ş arası ünsüz” ʃ̬
T “d-t arası ünsüz” t̬
ġ “art damaksıl g ünsüzü” ɡ
ǥ “dip damaksıl g ünsüzü” ɢ
ḳ “art damaksıl k ünsüzü” k
ҟ “dip damaksıl k ünsüzü” q
ḫ “art damaksıl h ünsüzü” χ
ŋ “damaksıl n ünsüzü” ɲ
ṟ “titrek r ünsüzü” ʀ
v̇ “damak v’si” β
d̥ “belli belirsiz d ünsüzü” d˺
h̥ “belli belirsiz h ünsüzü” h˺
k̥ “belli belirsiz k ünsüzü” k˺
l̥ “belli belirsiz l ünsüzü” l˺
n̥ “belli belirsiz n ünsüzü” n˺
r̥ “belli belirsiz r ünsüzü” r˺
s̥ “belli belirsiz s ünsüzü” s˺
t̥ “belli belirsiz t ünsüzü” t˺
v̥ “belli belirsiz v ünsüzü” v˺
y̥ “belli belirsiz y ünsüzü” j˺
z̥ “belli belirsiz z ünsüzü” z˺
đ “ön damaksıl d ünsüzü” dʲ
ǵ “ön damaksıl g ünsüzü” ɟ
ḱ́ “ön damaksıl k ünsüzü” cʲ
Í “ön damaksıl l ünsüzü” l
ń “ön damaksıl n ünsüzü” nʲ
ŕ “ön damaksıl r ünsüzü” rʲ
t ́ “ön damaksıl t ünsüzü” tʲ
‘ “ötümsüz, patlayıcı gırtlak ünsüzü” Ɂ



ÖN SÖZ
Ağız araştırmaları Türk dili araştırmaları arasında önemli bir yer tutmak-

tadır. Yaşamaya devam etmekte olan ağızların tespit edilmesi, yazıya aktarıl-
ması ve korunması, söz varlığının ortaya konulması, dil özelliklerinin incelen-
mesi ve tasnif edilmesi dil araştırmacıları için olduğu kadar halk kültürünü, 
bölge tarihini, gelenek ve görenekleri, sosyolojik durumu vb. yansıtması ba-
kımından diğer bilim disiplinleri için de kuşkusuz çok değerlidir. İletişim ve 
eğitim imkânlarının her geçen gün gelişmesi sonucu dil konuşurlarının kullan-
dıkları ağız özelliklerini hızla terk ettikleri ve söz varlığının unutulmaya yüz 
tuttuğu düşünülürse, bu işin yapılmasında zaman kaybedilmemesi gerektiği 
görülmektedir. 

Bu çalışmada da hakkında yeteri kadar akademik çalışma yapılmamış 
olan ve aynı zamanda konuşuru olduğum Manav ağızlarının derlenmesi, ya-
zıya aktarılması, dil özelliklerinin tespit edilmesi ve bağlamsal sözlüğünün ve 
dizininin oluşturulması amaçlanmıştır. Kendisini Manav olarak tanıtan her-
kes Manav olarak kabul edilmiş ve çalışmada bu adla yer almıştır. Çalışmada 
kullanılan derleme malzemeleri Prof. Dr. Erdoğan Boz’un yürütücüsü oldu-
ğu 112K405 numaralı TÜBİTAK destekli Eskişehir İli Dil Atlası projesinden 
temin edilmiştir. Ayrıca bu çalışma, 2017 yılında tamamlanan “Eskişehir İli 
Manav Ağızları” başlıklı doktora tezimin yeniden gözden geçirilerek düzen-
lemiş hâlidir.

Böyle bir çalışmayla memleketime ve yaşamakta olduğum çevreye katkı-
da bulunabilmek benim için ayrıca gurur verici olmuştur.

Bu çalışmanın yapılabilmesi için gitmiş olduğumuz köylerde bizleri gü-
ler yüzle karşılayan, konukseverlikleri ve cömertlikleriyle bizlere her konuda 
yardımcı olan, ağırlayan, çalışmamız için bize bilgi veren ve metinleri oluş-
turmamızda katkı sağlayan bütün kaynak kişilere; kayıtların yazıya geçirilme-
si, bağlamsal sözlük ve dizinin hazırlanması ve dil incelemesinin yapılması 
esnasında bana kolaylık sağlayan, yol gösteren, yanımda olup destek veren 
tüm hocalarım, dostlarım ve akrabalarıma; çalışma süresince bilgi, birikim ve 
tecrübeleriyle desteklerini gördüğüm Prof. Dr. Nurettin Demir’e; derlemele-
rin yapılması esnasında özverili çalışmalarıyla katkılarını esirgemeyen Prof. 
Dr. Semra Günay Aktaş ve Okt. Songül İlbaş’a; doktora devre arkadaşlarım 



Dr. Ferdi Bozkurt, Dr. Serdar Karaoğlu, Dr. Bilal Uysal ve Dr. Nazmi Alan’a 
teşekkür ederim. Çalışmanın her aşamasında bana yol gösteren, lisans, yüksek 
lisans ve doktora dâhil akademik yaşamım boyunca yanımda olan ve deste-
ğini her zaman hissettiğim değerli danışman hocam Prof. Dr. Erdoğan Boz’a 
teşekkürlerimi sunarım. Bu zor süreçte bana sabır ve anlayış gösteren, des-
teğiyle güç veren, her durumda yanımda olan sevgili eşime, varlığıyla mutlu 
eden canım kızıma ve haklarını ödeyemeyeceğim kıymetli anneme ve babama 
minnettarım.



GİRİŞ

ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu çalışmanın amacı; Eskişehir ilinde Manavların nüfusun çoğunluğunu 

oluşturduğu yerleşim birimlerini tespit etmek, buralardan derlenen metinlerin 
ses bilgisi incelemesini yapmak ve Eskişehir ili Manav ağızlarının söz varlı-
ğını ortaya koymaktır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Manavlar ve Eskişehir ili ağızları ile ilgili kapsayıcı akademik çalışma-
ların sayısı oldukça azdır. Doğrudan doğruya Eskişehir ili Manav ağızlarını 
ele alan akademik bir çalışma ise henüz yapılmış değildir. Eskişehir ili Ma-
nav ağızlarını bilimsel yöntemlerle tespit edip kayda almak ve incelemek hem 
özelde Manavların ağız özelliklerini, kullandıkları söz varlığını, kültürünü, 
yaşayış biçimlerini vb. ortaya koyma hem de Türklerle ve Türk diliyle ilgili 
yapılacak başka çalışmalara yardımcı olma açısından oldukça önemlidir.

ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE SINIRLILIKLARI

Bu çalışmanın evrenini, Eskişehir ilinde yaşayan, kendilerini Manav ola-
rak tanımlayan, yerleşik hayatı benimsemiş Türk dili konuşucuları oluştur-
maktadır. Çalışmanın örneklemini ise Eskişehir ilindeki nüfusun tamamını ya 
da çoğunluğunu Manavların oluşturduğunu tespit ettiğimiz 191 kırsal yerle-
şim yerinden derlenen toplam 200 metin teşkil eder.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Derlemede ve Çeviri Yazıda Kullanılan Yöntemler

Çalışmada öncelikle 112K405 numaralı “Eskişehir İli Dil Atlası” adlı 
TÜBİTAK projesi kapsamında yapılan saha çalışması sonucu Eskişehir ilin-
deki bütün yerleşim birimlerine gidilmiş, bunların arasından nüfusunun ta-
mamı veya çoğunluğu Manavlardan oluşanlar tespit edilmiştir. Bu yerleşim 
birimlerinde kendilerini Manav olarak tanıtan kişilerden ses kayıt cihazları 
ve video kameralar yardımıyla ses ve görüntü kayıtları alınmıştır. Derlemeler 
kırsal yerleşim yerlerinden yapılmış, il merkezi, mahalleleri ve ilçe merkezleri 
kapsam dışında tutulmuştur. Derleme yapılan kişilerin bölgenin ağız özellik-
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lerini daha fazla korumuş olacağı düşüncesiyle yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu 
vb. etkenler dikkate alınmış; daha çok bulunduğu kırsal yerleşim yerinden 
çok fazla ayrılmamış, eğitimsiz ya da daha kısa süreli eğitim almış, artikulas-
yon organlarında bozukluklar olmayan belli bir yaşın üstüne çıkmış kimselere 
(Demir, 1998: 174) ve kadın konuşurlara öncelik verilmiştir. Ağız özellikleri-
ni derlemekle birlikte Manavların ve bölgenin kültürünü, yaşayış biçimini, ta-
rihini, gelenek ve göreneklerini vb. ortaya koyabilmek amacıyla derlemelerde 
düğünler, yemekler, günlük hayat, eski hayat, köy hayatı, köy hakkında bilgi, 
tarım işleri, tarım aletleri, hayvancılık, mutfak aletleri, bayramlar, ramazan-
lar, doğum, çocuk bakımı, ölüm ve cenaze, ad koyma, kız isteme, söz, nişan, 
çeyiz, doğal afetler, aile ilişkileri, kış hazırlıkları, evin bölümleri, gelenek ve 
görenekler vb. konulara yer vermeye özen gösterilmiştir.

Elde edilen ses ve görüntü kayıtları yukarıda (s.21) yer verilen çeviri yazı 
işaretleri kullanılarak yazıya aktarılmıştır. Yazıya aktarılan metinler konuşu-
run ağız özelliklerini temsil durumu dikkate alınarak seçilmiş, bazı kayıtlar bu 
sebeple yazıya aktarılmamıştır. Yazıya aktarma esnasında bir takım nedenlerle 
anlaşılamayan ya da yazılmayan yerler “…” ve “/…/” işaretleri kullanılarak 
metinlerde gösterilmiştir.

Bağlamsal Sözlük ve Dizinin Hazırlanmasında Kullanılan Yöntemler

Çalışmanın sonunda bağlam sözlüğü ve gramatikal dizin yer almaktadır. 
Dizinde, metinlerde yer alan bütün sözcükler, anlamları ve çekimli biçimleriyle 
alfabetik olarak sıralanmıştır. Dizin hazırlanırken Türksözdiz adlı dizin yapma 
programından faydalanılmıştır. Dizini hazırlarken şu hususlar dikkate alınmıştır:

1. Dizinde verilen anlamlar, Misalli Büyük Türkçe Sözlük (http://www.
kubbealtilugati.com) ve Büyük Türkçe Sözlük (Güncel Türkçe Sözlük ve Tür-
kiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü), (http://tdk.gov.tr) dikkate alınarak yazılmış-
tır. Bu sözlüklerde tespit edilemeyen tanımlar bağlamdan hareketle tarafımız-
ca anlamlandırılmıştır.

2. Dizinde birbirinin ses bilgisel değişkesi olan sözcüklerin anlamları, 
varsa ölçünlü dildeki şekli yanında; bu şekliyle kullanılmamışsa Eskişehir İli 
Manav ağızlarında karşılaşılan en yaygın söylenişleri yanında (birinci anlam-
dan önce ölçünlü dildeki şekli yazılarak) verilmiştir. Söz konusu sözcüklerin 
değişkeleri alfabe sırasında gösterilmiş ve yanlarında anlamın verildiği madde 
başına gönderme yapılmıştır.

Örnek:

aparlȫ: bk. aparlö -1-

 a. I/104/47
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aparlö: Hoparlör, elektrik enerjisini sese çevirmeye ve bu sesi istenen yüksek-
liğe çıkarmaya yarayan alet. -2-

 a. I/104/45

3. Madde başının metinlerde kaç kez kullanıldığı bilgisi, birinci anlam-
dan sonra iki çizgi arasında verilen sayılarla gösterilmiştir.

4. Aldığı eklerden dolayı kökünde değişme olan sözcükler metinde geç-
tikleri şekilde dizinde yer almış, bu sözcüklerin yanında, tanımlanmış biçim-
lerinden önce “<“ ya da “<<“ işareti konulup ve aldığı biçim birimler “+/-” 
işaretinden sonra gösterilerek dizinde yer verilmiştir. Eğer bu sözcüklerin ta-
nımlanmış biçimleri dizinde yoksa, bu işaretlerden sonra aynı madde içinde 
anlam verilmiştir.

Örnek:

adā: <<adaḳ+a -1-

 a. I/91/34

büyüklǖ: (<<büyüklük+ü) Büyük olma durumu, bir cismin en, boy yahut ha-
cim bakımından ölçüsü. -1-

 b.+ nde yapıyosun I/111/56

5. Eşsesli özellikteki sözcükler yanlarında Romen rakamları verilerek bir-
birlerinden ayrılmıştır. Eğer eş sesli sözcüklerden herhangi birinin yanında 
anlam verilmeyip başka bir madde başına gönderim yapılmışsa bu sözcüklerin 
yanında Romen rakamına yer verilmemiştir.

Örnek: 

aralıḳ I: 1. Birbirine bitişmeyen iki şey arasında kalan mesafe, iki şey arasın-
daki açıklık. -1-

 a.+ ġan II/28/38

2. Bir şeyin kesilmesiyle yeniden başlaması arasında geçen zaman fasıla-
sı, zaman içinde verilen fasıla. -1-

 a.+ ları I/22/16

aralıḳ II : Yılın, Kasım ve Ocak ayları arasındaki 31 gün çeken on ikinci ayı, 
kış aylarından ilki.  -2-

 a. I/53/40

 a.+ Taḳ II/36/09

ala : Karışık renkli, alaca, benekli. -1-
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 a. I/12/06

ala : bk. hala -1-

 a. I/65/31

6. Bir sözcüğün gönderimde bulunduğu madde başının eş sesli olması 
durumunda hangi maddeye gönderimde bulunulduğu, ilgili maddenin yanında 
bulunan Romen rakamı gönderim sözcüğünden sonra verilerek gösterilmiştir.

Örnek:

çāy : bk. çay I -1-

 ç. II/11/64

çāy : bk. çay II -2-

 ç.+ dan I/39/46

 ç.+ dı II/08/49

7. Bir sözcüğün gönderimde bulunduğu madde başının çok anlamlı olma-
sı durumunda hangi anlama gönderimde bulunulduğu, ilgili anlamın numarası 
gönderim sözcüğünden sonra üst simge şeklinde verilerek gösterilmiştir.

Örnek:

arı : bk. ara4 -5-

 a.+ yı giriŋ II/02/57

 bi a. II/30/56

 a. soḳağı II/18/22

 şu a. II/09/60

 bk. ara2 -2-

 bi a.+ ya II/10/83

 bi a.+ yı II/10/75

 bk. ara3 -1-

 a.+ lādı II/30/16

8. Madde başı olarak yer alan sözcüklerin altında madde başıyla ilişkili 
atasözü, deyim, birleşik söz, birleşik fiil vb. alt madde başlarına yer verilmiş-
tir. Madde başının ilk sözcüğünü oluşturduğu alt madde başları 1cm içeriden 
tanımlanmıştır. Alt madde başlarının tümü tanımın yapıldığı (gönderimde bu-
lunulan) madde başının altında verilmiştir.
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Örnek: 

asgeri II : Asgari, en az, en aşağı. -2-

 a. I/53/34

asgeri ücret : Bir işçinin beslenme, konut, giyim, sağlık vb. ihtiyaçlarını 
en az seviyede karşılamaya yetecek şekilde belirlenmiş olan en düşük ücret. 

 a. ücretle I/92/55

9. Dizinde yer alan biçim birimler de kendi içlerinde alfabe sırasına göre 
sıralanmışlardır.

10. Genel amaçlı sözlüklerde yer verilmeyen ancak Eskişehir İli Manav 
Ağızlarında sözlükselleştiğini düşündüğümüz sözcükler, dizinde madde başı 
yapılmıştır.

Örnek:

alan I : Bir şeyi satın almaya istekli ve talip olan kimse, alıcı, müşteri. -3-

 a. I/01/61, I/62/34

 a.+ ā I/62/34

11. Çeşitli ses olayları nedeniyle değişen sözcükler metinde yer alan biçi-
miyle madde başı yapılmış ve yanlarında asıl şekle gönderimde bulunulmuştur.

Örnek:

as - : bk. aç-1 -1-

 a.- salar I/11/77

12. Metinde tek başına bir anlamı olmayıp ikileme içerisinde anlam ka-
zanan sözcükler madde başı yapılmış ve ikileme oluşturdukları sözcüklere an-
lamlarında yer verilerek tanımlanmışlardır.

Örnek:

ar : Ar zor ikilemesinde geçer. -1-

ar zor : Zorlukla, güç hâlle, dara dar, ucu ucuna, zar zor.

 a. zor II/09/13

13. Bağlamdan hareketle anlaşılamayan, şüphe duyulan veya ne anlama 
geldiği öğrenilemeyen sözcüklerin anlamları için (?) işareti kullanılmıştır.

14. Metinlerde geçen özel adlar (şahıs adları, soyadları, yer ve kurum 
adları) için ayrı bir dizin yapılmıştır.





1. BÖLÜM

ESKİŞEHİR İLİ VE MANAVLAR

1.1. ESKİŞEHİR İLİ COĞRAFYASI VE GENEL ÖZELLİKLERİ
Eskişehir ili İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatısında, Yukarı Sakarya böl-

gesinde bulunur. Kuzeyinde Karadeniz, kuzeybatısında Marmara ve güneyba-
tısında Ege Bölgeleri yer alır. Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Bile-
cik ve Bolu illeri ile komşudur. 29-32 derece doğu boylamları ile 39-40 derece 
kuzey enlemleri arasında yer alır. Yüzölçümü 13.925 km2dir1. 

Eskişehir, Sakarya Nehrinin bir kolu olan Porsuk Çayının ve ona dökülen 
Sarısu Çayının geçtiği geniş bir ovanın kenarında, Porsuk Çayının sağ tara-
fında kurulmuş eski bir yerleşim yeridir (Doğru, 1992: 45). Şehir zamanla 
genişlemiş ve Porsuk Çayı şehrin merkezinde kalmıştır. Şehir merkezinden 
geçen Porsuk Çayı, Eskişehir’de bulunan akarsuların en büyüğü olan Sakarya 
Nehrinin başlıca koludur. “Sakarya Nehri, Çifteler ilçesinin 5 km güneydoğu-
sunda (Sakaryabaşı) çıkar ve ilin güney, doğu ve kuzey kısımlarını dolaşarak 
Bilecik sınırına girer. Sakarya’nın en büyük kolu olan Porsuk Çayı da Kütah-
ya sınırından Eskişehir’e girer; merkezden geçerek Alpu, Beylikova, ilçelerin-
den sonra doğudan Sakarya ile birleşir” (Pilancı, 1991: 2).

Eskişehir ilinin kuzeyinde Bozdağ ve Sündiken Dağları, güneybatısında Türk-
men Dağı bulunurken orta bölgelerinde ve doğusunda Sivrihisar Dağları yer alır.

Eskişehir topraklarının %25.8’i ovadır ve doğu-batı doğrultusunda uza-
nan 170 kilometrelik çöküntü alanı üzerinde İnönü Ovası, Eskişehir Ovası, 
Alpu Ovası ve Beylikova ovası olmak üzere dört büyük ova vardır (İleri, 
2008a: V). Yalçın (1962: 25) ise biri Porsuk Ovası ve diğeri Yukarı Sakarya 
Ovası olmak üzere Eskişehir’in belli başlı iki ovası olduğunu söyler.

Eskişehir ilinde on baraj vardır. Bunlardan Gökçekaya Barajı ve Hid-
roelektrik Santrali, Kargı Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Yenice Barajı ve 
Hidroelektrik Santrali enerji üretmek amacıyla; Beylikova Barajı, Kaymaz 
Barajı, Kunduzlar Barajı, Kuzfındık Barajı, Musaözü Barajı, Porsuk Barajı 

1 Eskişehir Valiliği, (Çevrim içi), http://eskisehir.gov.tr, (Erişim tarihi: 03.01.2017). 
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ve Çatören Barajı sulama, taşkınları önleme ve içme suyu temini amacıyla 
kullanılmaktadır.

Eskişehir’de içme suyu olarak da genellikle Atatürk’ün emri ile Yukarı 
Kalabak köyünden getirilen Kalabak suyu kullanılır (Ada, 2012: 30). Sakarı 
Ilıcaları, Kızılinler Kaplıcası, Yarıkçı Hamamı, Aşağı ve Yukarı Ilıca, Uyuz-
hamam Kaplıcası, Çifteler Hamamı, Hamamkarahisar Kaplıcası, Hasırca 
Kaplıcası vb. birçok ılıca ve hamam bulunan Eskişehir, yer altı su kaynakları 
bakımından zengindir.

Maden yönünden de zengin bir bölgede olan Eskişehir’de Amyant, Bor 
tuzları, Demir, Krom, Maden Kömürü, Lületaşı (Magnezit), Miken işlenen 
madenlerdendir (Ada, 2012: 30). Eskişehir için daha özel bir yeri olan Lületa-
şı madeni, önemli bir bölümü Beyazaltın (eski adıyla Sepetçi) köyünde olmak 
üzere 8 ayrı köyde çıkarılmaktadır.

1.2. ESKİŞEHİR İLİNİN İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
Eskişehir ilinin İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz ikliminin etkisin-

de olması nedeniyle kendine has bir iklimi vardır (Güngörür ve Conker, 1952: 
39). Yıllık ortalama sıcaklık 10.9oC’dir. En soğuk günler Aralık ayında başlayıp 
Şubat ortalarına kadar sürer ve ısı genellikle -10oC’nin, bazen -20oC’nin altın-
dadır. En sıcak günler, Temmuz ayının ikinci yarısı ile Ağustos ayının ilk yarısı 
arasındadır ve sıcaklık 30oC’nin üstündedir. Gece ile gündüz farkı 12-29 derece 
olup bu kara ikliminin özelliğidir (İleri, 2008a: IX). Özellikle Sarıcakaya ve 
Mihalgazi ilçelerinde Sakarya Nehrinin oluşturduğu vadide Akdeniz ikliminin 
etkisinin yaşandığı ve bitki örtüsünün de buna bağlı olarak geliştiği görülür.

Eskişehir’in iklim özelliklerinde görülen farklılıklar yağış rejimi ve bitki ör-
tüsünde de görülür. Yıllık yağış miktarının %65’i ilkbahar ve kış aylarına düşer-
ken, yaz ve güz aylarına düşen yağış miktarı %33.8’dir (Tunçdilek, 1953a: 61). 

Daha çok kuzey ve güney bölgelerdeki ormanlar, arazinin %22.08’ini 
teşkil eder ve 303.426 hektarlık bu ormanlarda çam, meşe, gürgen, ardıç, kat-
ran, köknar gibi ağaç türleri yetişir. Çatacık ormanları, Mihalıççık ormanları, 
Kalabak ormanları, Mihalıççık Atatürk ormanları, Yusuflar köyü Atatürk or-
manları olmak üzere 6 orman vardır (Pilancı, 1991: 4). Ormanların bulunduğu 
bölgeler dışında su kenarlarında kavak, söğüt, ahlat vb. ağaçlar da görülürken 
orman olmayan bölgeler genellikle bozkırlarla kaplıdır.

1.3. ESKİŞEHİR İLİNİN NÜFUSU
Eskişehir, Selçuklular Dönemi’nde Türklerin Bizanslılarla barış içinde 

birlikte yaşadığı bir uç kenti olarak dikkat çekmektedir. 1250’den sonra kent-
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te Türk yerleşmesinde önemli bir artış görülür (Koylu, 2008: 384). Osmanlı 
Dönemi’nde mahalle ve hane sayısı dikkate alınırsa Eskişehir’in kalabalık bir 
şehir olmadığı görülmektedir. Kanuni Dönemi’nde (1530) yapılmış olan tah-
rirde şehir toplam 172 haneden ibaret görülmektedir (Doğru, 1992: 50-51). II. 
Selim Dönemi’nde (1566-1579) mahallelerde hane artışı yönünden büyük bir 
değişiklik gerçekleşmiştir; çeyrek asır zarfında şehrin hane sayısı üç kat art-
mıştır (Doğru, 1992: 51). 1530’da 172 hane olan mahallelerin toplam nüfusu 
yaklaşık 860 iken; II. Selim devrinde 517 hanede yaklaşık 2585 kişi olduğu 
görülmektedir (Doğru, 1992: 52). 1860’lı yıllarda şehir, Tehikateheff ve H. 
Hart tarafından fakir, kirli ölü bir kasaba olarak anılırken 1877-1878 Osman-
lı-Rus Harbi’nden sonra gelen muhacirlerle beraber kalabalıklaşmaya başla-
mış ve aynı zamanda gelişmiştir (İşcan, 2008: 12). 1885 yılında Eskişehir’in 
nüfusu 58.122 olurken Kurtuluş Savaşı yıllarında bu rakam Yıldırım’ın (1998: 
4) tahminine göre 90.660 olur. 1893 Hüdavendigâr Vilâyeti Sâlnâmesi’nde 
Eskişehir’de 57.420 Müslüman’ın yaşadığı, toplam nüfusun ise 59.657 oldu-
ğu belirtilmekteyse de aynı yıl Eskişehir’in Müslüman nüfusunun 48.200 iken 
toplam nüfusun 67.074 olduğu da belirtilmektedir (Ulu, 2003: 150). 1893’te 
Eskişehir merkezinin toplam nüfusunun 17.131’i Müslüman, 1.147’si Rum 
Ortodoks, 583’ü Ermeni Gregoryen, 132’si Katolik Ermeni ve 30’u da Latin 
olmak üzere toplam 19.023’dir (Ulu, 2003: 150). Cumhuriyetin ilanından son-
ra şehrin nüfusu hızla artmıştır. Türkiye İstatistik Kurumunun 31.12.2016 ta-
rihli adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarından alınan verilere göre Eski-
şehir ilinin nüfusunun 421.580’i erkek, 423.262’si kadın olmak üzere toplam 
844.842 kişidir.2 Bu nüfusun çok büyük bölümünü il merkezinde yerleşmiş 
olanlar teşkil eder.

Eskişehir’de ikisi merkez ilçe (Odunpazarı ve Tepebaşı) olmak üzere top-
lam 14 ilçe (Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, 
Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar) ve bu ilçelere bağlı 
552 yerleşim yeri3 bulunmaktadır (İlbaş, 2015: 6). 6 Aralık 2012 Perşembe 
günü yayımlanan 28489 sayılı Resmî Gazete’de yer alan 12 Kasım 2012’de 
kabul edilen 6360 sayılı “on üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe 
kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik ya-
pılmasına dair kanun”a göre Eskişehir’deki bütün köylere “mahalle” statüsü 
verilmiştir.4

2 Türkiye’deki illerin nüfus bilgileri için bk. Türkiye İstatistik Kurumu, (Çevrim içi), http://
www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi: 02.03.2017).

3 Bu bilgi 112K405 numaralı TÜBİTAK destekli Eskişehir İli Dil Atlası projesi kapsamında 
MapInfo programı veri tabanından elde edilmiştir.

4 Resmi Gazete, (Çevrim içi), http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121206.pdf 
(Erişim tarihi: 4 Ocak 2017).
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1.4. ESKİŞEHİR İLİNİN TARİHİ

1.4.1. Selçuklu Dönemi Öncesi Eskişehir
Eskişehir, Sakarya, Porsuk, Sarısu gibi akarsuların çevresinde yer alması, 

geniş bir ovada bulunması, topraklarının verimliliği, ticaret yolları üzerinde 
yer alması ve sahip olduğu sıcak su kaynakları nedeniyle çok eski çağlardan 
beri yerleşim yeri olmuştur. Günümüzde Eskişehir olarak adlandırılan il, ilk 
ve orta çağlarda Yunanca Dorlylaion, Latince Dorlylaem ismi ile anılırken, 
Arapça kaynaklarda Darauliya, Adruliya ve Drusilya isimleri ile anılmaktadır; 
antik çağda önemli bir kavşak noktası olan Eskişehir ili sıcak su kaynakları 
ile ünlü ve ticaret ile zengin bir Frigya şehri olarak karşımıza çıkar ve şeh-
rin kurucusu ise Eretrialı Doryleos olarak bilinmektedir (Yıldız, 2014: 103). 
Arkeolojik çalışmalar ve buluntular üzerine yapılan incelemeler Eskişehir ve 
çevresinin daha Paleolitik Dönem’de iskân edildiğini göstermektedir ve ilk 
yerleşim merkezinin bugünkü kent merkezine 3 km uzaklıkta, Porsuk vadisi-
nin kuzeyinde yer alan ve halk arasında Şarhöyük adı ile anılan yerde olduğu 
sanılmaktadır (Doğru, 1992: 19). İlk ve orta çağda Dorlylaion olarak bilinen 
yer de burasıdır. Yazılı tarih öncesinde Eskişehir ilinde yerleşmenin Kalkoli-
tik (Bakır) Dönemi’ne uzandığı, ilin kuzeybatısındaki “Demirci Höyük” kazı 
çalışmalarıyla kanıtlanmıştır (Doğru: 1992: 20). Kronolojik anlamda Eskişe-
hir’deki politik ve kültürel dokunun ikinci katmanını Hitit Dönemi oluştur-
maktadır ki Şarhöyük olarak adlandırılan bölgede yapılan kazılarda ele geçen 
buluntular ışığında buranın bir Hitit şehri ve çevresindeki topraklarla Büyük 
Hitit krallığının bir parçası ve Hitit krallığına bağlı bir ülke olduğu düşünül-
mektedir (Güneş ve Yakut, 2007: 1). Ayrıca MÖ ikinci binyılın ortalarında 
Anadolu’da Luviya adında bir ülke olduğu ve bugünkü Eskişehir ile Antalya 
illerinin batısında kalan bölgenin de bu ülkeye dahil edildiği çalışmalar vardır 
(Melchert ve diğ., 2011: 19-26; Zangger ve Mutlu, 2016: 1043-1053). Hitit 
krallığının dağılmasından sonra bölgede Friglerin yerleştiği görülür. Yazılı ta-
rih döneminde Eskişehir yöresinde kalıcı olarak yerleşenler batıdan gelmiş 
göçmenler olan ve MÖ 900’lerde Kızılırmak’ın batı yakasında hâkimiyet 
kuran Friglerdir (Doğru, 1992: 21). Han ilçesi Yazılıkaya köyü çevresinde 
bulunan Midas anıtı ve çevrede bulunan diğer kalıntılar ve Sivrihisar ilçesi-
nin yakınlarında bulunan Pessinus (Ballıhisar) bu bölgenin Friglerin önemli 
bir yerleşim merkezleri olduğunu gösterir. MÖ VII. yüzyılın ilk çeyreğinde 
Kimmer istilalarına maruz kalan Frigler güçlerini yitirmişler; daha sonra MÖ 
546’da Pers istilaları ile egemenliklerini tamamen kaybetmişler ve Lidya kral-
lığının hâkimiyetine girmişlerdir (İşcan, 2008: 6). Lidyalılar devrinde, Eski-
şehir’in çevresi ile siyasi ve iktisadi bağıntısının kurulması sonucunda böl-
ge daha da önem kazanmıştır (İşcan, 2008: 6). Pers kralı II. Kyros’un Lidya 
kralı Kroisos’un başkenti Sardes’i (Salihli/Sart) yakıp yıkması sonucu Lidya 
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krallığı sona ermiş ve bu olaydan sonra bölge iki yüzyılı aşkın bir süre Pers 
İmparatorluğu’nun bir parçası olmuştur (Sivas vd., 2014: 30). Pers egemen-
liğini MÖ 333’ten itibaren Makedonya Kralı Büyük İskender’in hâkimiyeti 
izler (Sivas vd., 2014: 30). İskender’in imparatorluğunun kumandanları ara-
sında parçalanması ile meydana gelen Helenizm devri bölgede yaşanmış ve 
bu dönemde tarihi kayıtlara göre Anadolu’ya Greklerin kitleler hâlinde gelip 
yerleştikleri anlaşılmaktadır (İşcan, 2008: 8). Eskişehir ve çevresi antik dö-
nemdeki en hızlı gelişimini ise Roma’nın bölgede egemenlik kurmasının ar-
dından gerçekleştirmiştir; zira özellikle Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihli 
birçok mezar steli, sikke ve mil taşı bu durumu açıkça ortaya koymaktadır 
(Güneş ve Yakut, 2007: 2). Doğru’ya (1992: 21) göre ise Helenistik Dönem 
ve Romalılar Dönemi’nde bölge sıradan bir taşra vilayeti olarak görülmüş, yö-
neticilerin ilgisini çekmemiştir. Roma İmparatorluğu MS 395’te Doğu ve Batı 
Roma olmak üzere ikiye ayrıldıktan sonra Eskişehir ve yöresi Doğu Roma 
(Bizans) İmparatorluğu sınırları içine girmiş ve Bizanslılar Dönemi’nde Orta 
Anadolu’da ticari merkezlerin gelişmesi sırasında Eskişehir ve yöresinde Jus-
tinianopolis (Sivrihisar) vb. yeni yeni kasabalar kurulmuştur (Doğru, 1992: 
21). İslam ordularının VIII. yüzyıldan itibaren yoğun bir şekilde fetih hareket-
lerine girişmeleri Bizans’ı da etkilemiş ve Dorylaeum 708’de Emevi halifesi 
I. Velid Dönemi’nde Mesleme bin Abdülmelik, 778’de de Hasan bin Kahtabe 
tarafından alınmıştır (Oğuzoğlu ve Emecen, 1995: 398). Bu savaşların birinde 
şehit düşen efsaneleşmiş Seyit Battal Gazi de kendi ismi ile anılan Seyitgazi 
ilçesindeki türbede yatmaktadır (İşcan, 2008: 9). Arap işgalleri sürekli olma-
dığı hâlde XI. yüzyılda Anadolu’ya gelen Selçuklular burayı istila edilecek 
topraklar olarak görmemişler ve bu toprakları yurt edinerek yerleşmişlerdir 
(Doğru, 1992: 22).

1.4.2. Selçuklu Dönemi’nde Eskişehir
1071’de Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan’ın, Malazgirt Savaşı’nda 

Bizanslıları yenerek büyük meydan savaşını kazanmasıyla bütün Anadolu ve 
çevresi Türklerin eline geçmiş, Türk akıncılarının 1073 yılında Ankara’yı ve 
bir yıl sonra da Eskişehir’i almasıyla şehir doğudan gelen Türk boyları için 
yerleşme noktası olmuştur (Sarar, 1989: 11). Başkentin İznik olmasıyla yol 
kavşağında olan Eskişehir, Kutalmışoğlu Süleyman Şah Dönemi’nde Selçuk-
lular için önem kazanmıştır (Doğru, 1992: 22). Eskişehir Anadolu Selçuk-
luları Dönemi’nde, Selçuklularla Haçlılar arasında yapılan kanlı savaşların 
bir kısmına da sahne olmuştur (İşcan, 2008: 10). I. Kılıç Arslan Dönemi’nde 
1097 yılında Haçlıların yolunu kesmek üzere Eskişehir ovasına çıkan vadiyi 
kesen Sultan, ovaya hakim bir tepenin üzerinde karargâhını kurmuş ve bu 
tepe daha sonra Sultan Öyüğü” (Sultanönü) adını almıştır (Doğru, 1992: 22-
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23). Dorylaion Meydan Savaşı olarak bilinen bu savaşta Türkler yenilgiye 
uğrasa da bölge tamamen kaybedilmemiş; 1147’de Selçuklu Sultanı Mesud 
yine Dorylaion yakınlarında yapılan savaşta bu kez II. Haçlı ordularını büyük 
bir bozguna uğratmıştır (Sivas vd., 2014: 32-33). II. Kılıç Arslan (1155-1129) 
ile çağdaşı Bizans İmparatoru Manuel Komneos (1143-1180) arasında yapı-
lan saldırmazlık anlaşması çerçevesinde bölgede uzun bir süre barış olmuş, 
ilerleyen zamanlarda anlaşmanın ihlal edilmesiyle üstünlük savaşları yeniden 
başlamıştır (Sivas vd., 2014: 33). Bizans İmparatoru Manuel, Miryokefalon 
Savaşı’nda II. Kılıç Arslan’a yenilir ve Dorylaium’da yaptığı tahkimatları yı-
karak burayı boşaltır (Güneş ve Yakut, 2007: 4). 

1.4.3. Beylikler ve Osmanlı Dönemi’nde Eskişehir
XIII. yüzyılın ortalarında ve sonlarında Anadolu’da bulunan Moğol 

baskıları ve iç karışıklıklar sonucu Selçuklu topraklarının büyük bir kısmın-
da otorite boşluğu oluşmuş, özellikle de uç bölgelerde bu otorite boşluğu 
kendisini daha fazla göstermiştir. Kaderine terk edilen bölgelerde bu boş-
luklardan yararlanan aşiret reisleri kendi beyliklerini ve hâkimiyet alanlarını 
kurmakta gecikmemişler; bunlar arasında Eskişehir ve dolaylarını yakından 
ilgilendiren iki beylik kurulmuştur: Germiyanoğulları Beyliği ve Osmano-
ğulları Beyliği (Doğru, 1992: 32). Doğudan gelen Kayı boyu tarihi gelenek-
lere göre Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaattin Keykubat (1219-1236) tara-
fından Ankara’nın batısındaki Karacadağ yöresine yerleştirilmiştir; bilahare 
reisleri Ertuğrul Bey Dönemi’nde Bizanslılardan Söğüt ve Domaniç böl-
gesini alarak oraya yerleşmişlerdir (İşcan, 2008: 10). XIII. yüzyıl sonunda 
Eskişehir Sultanönü-Kütahya arasında 200.000 çadırlık Türkmen nüfusunun 
da yerleşmesiyle bir Türk kenti olarak Mahsure-i Sultanyüği adı ile uçta 
Anadolu Selçuklu Devleti’nin Sultanyüği (Sultanönü) Sancağı’nın merkezi 
olur (Sivas vd., 2004: 33). Karacahisar’ı fetheden Osman Bey aşiret reisli-
ğinden uç beyliğine yükselerek bölgedeki hâkimiyetini sağlamlaştırır. Os-
man Bey uç beyi olduktan sonra 1289 yılında hâkimiyet sahasına Eskişehir 
ve İnönü’yü de katmış; bilahare Samsa Çavuş, Konuralp, Akçakoca, Aygu-
talp ve Gazi Abdurrahman gibi kumandanların sayesinde Seyitgazi-Sivrihi-
sar ve Mudurnu üzerinde bulunan Sakarya vadisindeki Sarıcakaya’nın Os-
man Bey’in topraklarına geçtiği anlaşılmaktadır (İşcan, 2008: 10). Osman 
Gazi adına Karacahisar’da Cuma, Eskişehir’de bayram hutbesi okunması 
Osmanlı Beyliği’nin ilk ele geçirdiği yerler arasında Eskişehir’in de yer al-
dığını (Güneş ve Yakut, 2007: 4) ve devlet olma yolundaki ilk adımların 
Eskişehir ve çevresinde atıldığını gösterir. Osmanlı Devleti batıya doğru ge-
nişledikçe Sultanönü askeri-politik önemini yitirmişse de Türk-Müslüman 
değerlerin etkin olduğu bir yerleşim alanı olarak varlığını sürdürür (Güneş 
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ve Yakut, 2007: 5). 1402’de yapılan Ankara Savaşı’na dek Osmanlı toprağı 
olan bölge I. Beyazıd’ın Timur’a yenilmesi ve Anadolu beyliklerini tekrar 
teşkilatlandırmasıyla el değiştirmiştir. Bir süredir Osmanlı sınırı içinde olan 
Sivrihisar ve dolayları Karamanoğulları topraklarına dâhil edilmiştir (Doğ-
ru, 1992: 41). 1415’te Çelebi Mehmed tarafından geri alınan bölge bu tarih-
ten sonra Osmanlı Devleti sınırları içinde savaştan uzak güvenli bir vilayet 
olarak kalmış, sefere çıkan ordunun konaklaması dışında herhangi askeri 
bir faaliyete sahne olmamıştır (Doğru, 1992: 41). Eskişehir ve Sultanönü 
sancağı en büyük imar faaliyeti Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde yapılmış, 
daha sonra Kurşunlu Camii adı ile anılan (Çoban) Mustafa Paşa Camisi, 
Seyitgazi yakınında Sücaeddin köyünde Şeyh Sücaeddin Türbe ve Külliyesi, 
Yazılıdere köyünde Üryan Baba Türbesi yaptırılmıştır (Doğru, 1992: 43). 
Kanuni Sultan Süleyman Irak seferine giderken ve dönüşte sakin bir taşra 
kenti yaşamı sürdüren Eskişehir’de konaklamış, yanında sefere çıkmış olan 
Matrakçı Nasuh da son minyatür olarak Eskişehir’i çizip eserini tamamla-
mıştır (Doğru, 1992: 44). Uzun bir süre Kütahya’ya bağlı bir sancak olan 
Eskişehir, Osmanlı Devleti’nin duraklama devrinde çıkan Celali isyanları 
zamanında Celali Deli Hasan tarafından 1601’de işgal edilmiştir. Şehri işgal 
eden Deli Hasan kuvvetleri, buradan Kütahya’ya geçerek Kütahya kalesini 
kuşatmışlardır (İşcan, 2008: 11). Ünlü tarihçi Naima, tarihçi Aşık Mehmet 
B. Ömer, Seyahatname yazarı Evliya Çelebi, Cihan-nüma yazarı Katip Çe-
lebi eserlerinde Eskişehir’den bahsetmişlerdir (Sarar, 1989: 5-6). 1831-1841 
yılları arasında Miralaylar tarafından idare edilen Eskişehir, 1841 yılında 
ise Hüdavendigar (Bursa) eyaletine bağlanmıştır (Şahin, 2009: 6-7). XIX. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kırım, Kafkasya, Romanya ve Bulga-
ristan’dan gelen yoğun göçmen akınlarının artmaya başlamasıyla, bölge-
de tarımda büyük bir atılım sağlanmış, İnönü, Alpu, Çifteler ovalarındaki 
bataklıklar kurutularak tarıma açılmış; yeni bitki türleri yetiştirilmeye baş-
lanmış ve tarım tekniklerinde ilerleme sağlanmıştır. 1892’de hizmete açı-
lan İzmit-Eskişehir-Ankara demir yolu ile bölgenin önemi daha da artmıştır 
(Şahin, 2009: 7). 1860 yılından itibaren, şehrin görünümü yavaş yavaş de-
ğişmeye başlamıştır. Bu değişimdeki başlıca etkenlerden ilki buraya yerle-
şen göçmenlerden, diğeri 1894 yılında işletmeye açılan Berlin-Bağdat demir 
yolunun Eskişehir’den geçmesidir. Demir yolu inşa edildikten sonra önem 
kazanan Eskişehir, şaşılacak şekilde canlanmış, hızla yeni yerleşim alanları 
ortaya çıkmıştır (Önder ve Kırlı, 2005: 130).

1.4.4. Millî Mücadele Dönemi’nde Eskişehir
Millî Mücadele Dönemi’nde Eskişehir ili büyük savaşlara sahne olmuş 

ve mücadelede önemli rol oynamıştır. I. İnönü Savaşı, II. İnönü Savaşı ve 
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Kütahya-Eskişehir Savaşları bu bölgede gerçekleşmiştir. Demir yolunun Es-
kişehir’den geçiyor olması ve başkent ilan edilen Ankara’ya komşu olması 
Eskişehir’in bu dönemde kilit rol oynamasında etkili olmuştur. Eskişehir halkı 
savaşlarda Türk ordusuna yardım etmiş ve bizzat cepheye giderek savaşa katıl-
mıştır. Bunun yanında bazı yerli iş birlikçiler de Yunanlılara yardımcı olmuş-
tur (Güneş ve Yakut, 2007: 249). Merkez Eskişehir’de muharebe olmamıştır 
fakat düşmanın yaklaşması üzerine bir kısım halk Ankara ve Konya istikame-
tinde göç etmişler; şehir 20 Temmuz 1921’de işgal edilmiştir (İşcan, 2008: 
14). 23 Ağustos-13 Eylül 1921’de Atatürk’ün idare ettiği Sakarya Meydan 
Savaşı’nı kazanan ordularımızın ilerlemesi üzerine düşman geldiği yerlerden 
geri çekilmeye başlamış ve Eskişehir içerisinde bilhassa Hamidiye-Mahmu-
diye-Çifteler istikametinde düşman çekilip Eskişehir topraklarını terk etmiştir 
(İşcan, 2008: 14). Kurtuluş Savaşı sırasında kent Yunan işgali altına giren kent 
geri alınırken de pek çok yeri ve özellikle Hristiyan mahallelerini ve çarşıları 
yakarak kaçmaları yüzünden kent merkezinde bulunan Taşbaşı Çarşı bölgesi 
de bu durumdan etkilenerek büyük ölçüde zarar görmüştür. Kurtuluş Sava-
şı’ndan sonra son derece kötü durumda olan Eskişehir, ortasından çamurlu bir 
suyun aktığı, etrafta yangından kalan birkaç yapının bulunduğu bir görünüm 
sergilemektedir (Koca ve Ilgar, 2006: 1). Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücade-
le’de büyük acılar çeken Eskişehir halkının gösterdiği özveriyi takdirle kar-
şılamış ve Eskişehir halkı için çok anlamlı bir konuşma yaparak halkı tebrik 
etmiştir (Güneş ve Yakut, 2007: 244-245). Bir yıl bir ay on üç gün devam eden 
(İşcan, 2008: 14) Yunan işgalinden sonra Eskişehir 2 Eylül 1922’de işgalden 
kurtulmuştur.

1.4.5. Cumhuriyet Dönemi’nde Eskişehir
Kurtuluşu sonrası çekilen düşman birlikleri tarafından yakılıp yıkılan 

Eskişehir için Cumhuriyet Dönemi her açıdan yeniliklerin ve ilerlemenin 
yaşandığı bir dönemdir (Ada, 2012: 16). Fatih’in ilk zamanlarına kadar An-
kara Beyliğine bağlı sancak olan Eskişehir 1451-1831 yılları arasında Bur-
sa’nın Hüdavendigar eyaletine bağlanmış, kaymakamlıklarla idare edilip 
Bursa’ya bağlanan Eskişehir Cumhuriyet’in ilanından sonra 1925 yılında il 
olmuştur (Pilancı, 1991: 11).

1924’te vagon tamir atölyesi, çırak okulu, cer ve tamir atölyeleri, TCDD 
işletmesine devredilir. Adı Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessese-
si (ELMS) olan kurum daha sonra daha da genişleyerek Türkiye Lokomotif 
ve Motor Sanayi Şirketi (TÜLOMSAŞ) adını almıştır. 1926’da Tayyare ba-
kım atölyesi, 1927’de Eskişehir Bankası, kiremit fabrikaları, 1929’da Dev-
let Hastanesi, 1933’te Şeker Fabrikası açılır (İleri, 2008a: XXXIII). Bu yıl-
lardan itibaren Eskişehir’de pek çok sanayi kuruluşu açılmış, bunun dışında 
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şehir; bir eğitim, kültür, spor ve turizm şehri olarak tanınmaya başlamıştır. 
1958 yılında kurulan Anadolu Üniversitesi, 1993 yılında Anadolu Üniversi-
tesi’nden ayrılarak kurulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 1965’te kuru-
lan Eskişehirspor, şehri başarıyı temsil etmektedir. Ayrıca şehirde Cumhuri-
yet Dönemi’ndeki pek çok ilk yaşanmıştır. 1923’te ilk temyiz mahkemesinin 
açılması, 1925’te ilk tarımsal araştırma enstitüsünün kurulması, 1936’da ilk 
eğitmen kursunun açılması, 1940’da ilk köy enstitüsünün açılması, 1961’de 
ilk Türk otomobili Devrim’in üretimi, 1961’de ilk Türk lokomotifi Kara-
kurt’un üretimi, yine 1961’de dünyada öğrencilerin ve oyuncuların kanlarını 
satarak kurdukları ilk tiyatro, ilk akülü yük aracı, cadde süpürme aracı, oto-
büs yıkama aracı, damperli kamyon, kantar, F-16 motoru, helikopter parçası 
üretimi, ilk jet motoru yenilemesi, 1970-1971’de Türkiye Başbakanlık ve 
Cumhurbaşkanlığı kupalarını kazanan ilk Anadolu takımı (Eskişehirspor), 
1982’de ilk Açıköğretim Fakültesi, 1989’da ilk lületaşı müzesi, 2009’da ilk 
Türk 4x4 ticari araç (Türkar) üretimi, 2009’da Türkiye’de yüksek hızlı tren 
seferinin yapıldığı ilk şehir, 2013’te ilk Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 
yine 2013’te ilk Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti Eskişehir olmuş-
tur (Boz ve Turan, 2014: 138).

1.5. MANAVLAR
Anadolu kapılarının Türklere, Malazgirt Savaşı’ndan sonra açılmış ol-

duğu ve Türklerin Anadolu topraklarına bu savaşın yapıldığı tarih olan 1071 
yılından sonra geldikleri görüşü pek çok araştırmacı tarafından söylenegel-
mektedir. Ancak savaş esnasında Bizans ordusunda bulunan Peçeneklerin 
ve Oğuzların (Uz=Guzz) bir kısmının veya hepsinin soydaşlarının tarafı-
na geçtiği (Sümer, 1999: 124) de bilinmektedir. Şüphesiz Malazgirt Savaşı, 
Anadolu’nun fethinin sağlanması ve Oğuz Türklerinin yurdu hâline gelmesi 
bakımından önemlidir. Ancak Bizans ordusunda bulunan Türk varlığı, Ana-
dolu’da bu tarihlerden önce de Türklerin bulunduğunu göstermektedir. Bu 
Türklerin varlığı Bizans Devleti sınırları içinde yalnızca Rumların değil, 
bunlarla birlikte farklı etnik grupların da bulunduğunu gösterir. Malazgirt 
Savaşı’ndan sonra ise Anadolu’nun demografik yapısı önemli ölçüde de-
ğişmiş, Oğuzlar başta olmak üzere çeşitli Türk boyları bu bölgelere yerleş-
mişlerdir. Sümer (1992: 9-10) yarlığlar, buyrultular, bitiler, fermanlar, tayin 
belgeleri, vakfiyeler, resmî vesikalar ile tarih kitapları ve diğer kaynaklarda-
ki Türkçe yer adlarının incelenmesinin, XIII. yüzyılın ikinci yarısında Ana-
dolu’daki kırlık kesimde yoğun bir Türk yerleşmesinin yapılmış olduğunu 
kesin bir şekilde ortaya koyduğunu ifade eder ve Kütahya-Eskişehir bölge-
sinde, Batı Anadolu ve Marmara bölgelerinin fetih ve iskânında önemli rol 
oynayan 30.000 çadır (en az 150.000 nüfus) Türkmen yaşamakta olduğunu 
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belirtir. Bugün yoğun olarak Batı Anadolu’da yaşayan, Manav olarak adlan-
dırılan yerli grubun da bu bölgelerde çok daha önce yerleşmiş Türkler ya da 
Malazgirt Savaşı’ndan sonra bölgeye gelerek yerleşen Türkler olabileceği 
düşünülmektedir.

Manavlar, Oğuzların çok önceden beri yerleşik hayat yaşayan, maddi 
ve manevi kültürleriyle yerleşik hayata erken zamanlarda geçen ve baş-
ta Türkiye’nin kuzeybatısı olmak üzere Orta Karadeniz (Samsun, Sinop), 
Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır) gibi yerlerde var olduğu bilinen koludur 
(Acar, 2010: 2; Öçalan, 2004: 35). Manavlar için “çoğunluğu Batı Anado-
lu yöresinde yaşamakta olan, yerli, yerleşik ve Türkçe dışında bir dil bil-
meyen Yerli Türk topluluğu” (Aktaş, 2006: 35) tanımı yapılmaktadır. Bu 
tanımdaki “Türkçe dışında dil bilmeyen” vurgusunun nedeni, Manavların 
yaşadıkları bölgelerde kendilerinden başka, Türkçe dışında bir dil konuşan, 
yerli olmayan unsurların da bulunması olmalıdır. Türkdoğan (2013: 391), 
Manav teriminin bir yere sonradan gelenleri yerleşik olanlardan ayırmak 
için kullanıldığına, ayrımın grup farklılaşmasına değil de dil farklılaşmasına 
dayandığına dikkati çeker. Türkiye’nin birçok bölgesinde diğer etnik züm-
relere karşı, otokton (yerli) ahaliyi ifade eden Manav sözcüğünün, çok eski-
den yerleşmiş Türkler için kullanıldığını aktaran Eröz (1999: 85), Söğüt’ün 
(Bilecik), Tekirdağ’ın ve Eskişehir’in en eski ahalisinin bu adla anıldığını 
ve Toroslarda Manavlı adında bir yörük aşireti bulunduğunu belirtir. Bur-
sa’da da Manav ifadesinin, Yörük ve dağlı olarak adlandırılan gruplardan 
epeyce bir zaman önce toprağa yerleşmiş olduklarını tarif etmek amacıy-
la kullanıldığı görülür (Cemiloğlu, 2002: 12). Ayrıca, Malatya yöresinde 
(Türkdoğan, 2013: 394) ve Adana yöresinde (Frayliç ve Raulig, 2008: 271; 
Doğaner, 2013: 671) de Manavların bulunduğu; Antalya ve yöresinin de fet-
hedilmesinden sonra ve Osmanlı Devleti zamanında yerleşik hayata geçen 
Türkmenlerin, kendilerini “Yörük” olarak değil “Manav” olarak nitelemeye 
başladıkları (Kaştan ve Kaştan, 2009: 415) bilinmektedir.

Başbakanlık arşivi belgelerine göre Osmanlı’da Manavlar (Marsavlar, 
Manavlı, Manavlu, Manavlar Perâkendesi adlarıyla da anılmaktadır) Yörükân 
tâifesine bağlı, yerleşim yeri İçel sancağı, Anamur kazası (İçel sancağı), Mağ-
nisa kazası (Saruhan sancağı) ve Düşenbe kazası (Alâiye sancağı) olan bir 
cemaattir (Türkay, 2001: 491). Bu belgelerde Manavlarla ilgili olarak şu bilgi 
yer almaktadır:

Manavlar Perâkendesi Cemâati, Tekeli Cemâati nezdinde olub, an’a-
sıl yörükândandır. Alâiye Sancağında Düşenbe Kazâsında Senir karyesinde 
Seydîoğlu Abdüllâtif nâm kimsenin zeâmet reâyâsı perâkendesidir. Ana-
mur’da kışlayub, Aladağ’da yaylarlar (Türkay, 2001: 491-492). 
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Halaçoğlu (2009: 1622) da Osmanlı tahrir defterlerine göre Anadolu’da 
aşiret, cemaat ve oymaklar listesinde Manavlar Yörüklerini (Perakende cema-
ati), İçel Yörükleri taifesinde, Manavlar Yörükler grubunda, İçel sancağı Ana-
mur kazasında göstermektedir. Sümer’e (1972: 174) göre Sakarya ve Mar-
mara bölgesinde Manav denilen köylülerin de aslı Yörük olup, çoğu Antalya 
bölgesinden geldikleri için bu adı almışlardır. Özden (2009: 23) Batı Anadolu 
yöresine ilk Manav yerleşimlerinin 1291 tarihinden hemen sonra başladığını, 
Yıldırım Bayezid döneminde İstanbul’un alınması amacıyla yapılan kuşatma 
kaldırılırken, yapılan anlaşma gereği Sirkeci’de bir Türk mahallesi kurulması 
şartına uygun olarak Göynük ve Taraklı’dan 760 hane Manav’ın İstanbul’a 
yerleştirildiğini ve İstanbul’a yerleştirilen ilk yerli Türklerin, bu yöreden gi-
den “Manavlar” olduğunu iddia etmektedir. Sümer’in (1999: 436) verdiği 19. 
yüzyılın ikinci yarısında düzenlenen Dr. Çakıroğlu’nun Batı Anadolu’daki 
Yörük Oymaklarına dair listesine göre de Manavlılar Ala şehir ile Salihli ve 
Bursa vilayetinde yaşarlar.

Manavların XVI. yüzyılda yerleşikliğe geçtiği, konargöçerliklerini sön-
düren oymaklardan oluştuğu ve 1862 yılında Zoraki İskân Harekatına gelin-
ceye kadar geçen yüzyıllarda toprağa bağlanmış olan diğer Oğuz boylarının 
da 1862’de konargöçerlikten çıkarılanlar tarafından bir ayrım olsun diye 
Manav adıyla anıldığı belirtilir ve bu adın tarıma bağlı olan ve iyi toprakla-
rı işlediği için gittikçe zenginleşen Manavlar tarafından gittikçe fakirleşen 
Yörüklere karşı bir asalet unvanı gibi kullanıldığı iddia edilir (Ayhan, 1999: 
37). Bazı araştırmalarda yerleşik hayata geçen Yörüklere Manav denildi-
ği ve onlar için “Yörüklükten çıktı.” dendiği görülmektedir (Doğan, 2007: 
135). Manavların yerleşik hayata geçmiş olması konar-göçerliği sürdüren 
Yörükler tarafından hor görülmüş, Yörüklük üstün tutulmuştur. Eröz (1991: 
85) Yörüklerin göçebeliği, konar-göçerliği, Yörüklüğü, Türkmenliği üstün 
gördüklerini, yerleşik hayata hor baktıklarını, eski Yörüklerin şehirli ve köy-
lüleri, asaletini kaybetmiş, zavallı, aciz, korkak insanlar olarak düşündük-
lerini, (Manav kılıç artığı, kılıç müslümanı Türk) olarak isimlendirdiklerini 
ve Alevi olan Türkmen aşiretlerinin, bunlara ilaveten (Yezid’in torunları) 
sıfatını ve ismini ilave ettiklerini belirtir. Yine bazı Yörük tekerleme ve fık-
ralarında Manavlarla alay edildiğini, Manavların saflığına vurgu yapıldığını 
belirten Eröz (1999: 85), birkaç yüzyıl önce köy kurmuş, yerleşmiş eski 
Yörüklere (köylülere), hâlen Yörüklüğü devam ettirenlerin başka kavim gö-
züyle bakmasının, hor görmesinin yalnızca onların Türkmenliğe, Yörüklü-
ğe atfettikleri ehemmiyetle izah olunabileceğini düşünür. Benzer bir durum 
Muhacirlerde de görülür. Selanik-Serez göçmenlerinin Manavları köylü se-
viyesinde gördüklerini, kendilerini ise bir çeşit aristokratik “efendi” bir grup 
olarak algıladıklarını aktaran Türkdoğan (2013: 400), köylü kimliklerinden 
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dolayı bu grubun Manavlarla her türlü kız alıp verme ve başka ilişkilere 
kapalı olduklarına değinmektedir.

Bugüne kadar Manavlarla ilgili ve Manav adıyla ilgili çok fazla çalışma 
yapılmamış, bu adın nereden geldiği, kimlere Manav dendiği tartışma konusu 
olmuştur.

Manav sözcüğü kimi kaynaklarda “(taze) meyve ve sebze satan yer ya 
da kişi” olarak tanımlanmaktayken kimi kaynaklarda da sözcük bu anlamıyla 
ilişkilendirerek aynı madde başı altında topluluk adı olarak da tanımlanmak-
tadır. Bazı kaynaklar ise bu iki kavramı birbirinden ayırır ve bu kavramların 
aralarında herhangi bir anlam ve köken birliği olmadığını, sadece eş adlı söz-
cükler olduğunu gösteren tanımlar yapar. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük’te 
(TS) “Manav” sözcüğünün tanımı, eş adlısı olan “manav”dan farklı bir madde 
başı altında verilmiş ve bu iki sözcük anlam ve köken olarak birbirinden ayrıl-
mıştır. TS’nin Manav tanımı şöyledir:

“Manav öz. a. top. b. 1. Balkanlardan göç etmiş, genellikle Marmara böl-
gesinde yaşayan bir topluluk. 2. Yerli halk.” (TS, 2011: 1618).

Derleme Sözlüğü’nde de Manav sözcüğü için farklı bir madde başı altın-
da dört ayrı anlam verilmiştir:

“Manav (III) 1. Anadolulu. 2. Oturduğu yerin yerlisi olmayıp başka yer-
den gelen, göçmen. 3. Yörük. 4. Yerli halk.” (Derleme Sözlüğü, 2009: 3118).

Çağbayır (2007) ise Ötüken Türkçe Sözük’te “topluluk” anlamının “yaş 
meyve ve sebze satan kimse” anlamıyla anlam ve köken bakımından bir bağı 
olduğunu göstererek bu anlamları aynı made başı altında vermiştir:

“Manav1 [Yun. manavis] is. 1. Yaş meyve ve sebze satan kimse. 2. Bu tür 
meyve ve sebzelerin satıldığı dükkân. 3. Sebze ve meyve yetiştiren kimse; 
bahçıvan. 4. Türkler Anadolu’ya geldikleri sırada göçebeliği bırakarak yer-
leşik hayata geçen ve tarımla geçimini sağlayan Türkmenlere verilen ad. 5. 
{ağız} Tahıl satıcısı. [DS] 6. {ağız} Anadolulu. [DS] 7. Oturduğu yerin yerlisi 
olmayıp başka yerden gelen; göçmen. [DS] {ağız} 85. {ağız} Yörük. [DS] 9. 
{ağız} Yerli halk. [DS]” (Çağbayır, 2007: 3044)

Manav adının Kazak-Kırgız ve Sibirya’daki Yakut Türklerinde görülen, 
“koruyucu, soylu kişi ve boy beyi” anlamındaki “Manap”6 veya “Manağ” 

5 Sözlükte (Çağbayır, 2007: 3044) 7. anlam iki kez verilmiş, bu çalışmada sıralamaya dikkat 
edilerek anlam numaraları değiştirilmiştir.

6 Manaplık, XVIII. yüzyıldan başlayarak Kırgızistan’ın kuzeyinde yer alan Yedisu ve Olu-
ya-Ata’da [bugünkü Taraz, Kazakistan] Kırgızların siyasi yapısında kendine has bir kat-
man olarak mevcuttur (Ölçekçi, 2013: 112). Manaplarla ilgili geniş bilgi için bk. Ölçekçi 
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sözcüğünden geldiğini iddia eden (Yaşa, 1999: 290; Özden, 2009: 22); Luvi 
dilindeki “Ana Tanrıça Tapınağı” anlamındaki “Manavwa / Manaua”7 sözcü-
ğüne dayandıran (Umar, 1993: 542; Karaca’dan (2009) akt. Çınar, 2016: 79) 
ve Rumca “yüzyıl” anlamından hareketle, Rumlar tarafından, yörede yüzyıl-
dan fazla yerleşik olarak yaşayan Türkçe konuşan topluluk için kullanıldığını 
aktaran (Özden, 2009: 22) araştırmacılar olduğu gibi bu adın göçerlik-yerlilik 
tezatından hareketle “göçerevli” karşıtı olan ve yerli anlamına gelen “banev-
li” sözcüğünden gelmiş olabileceğini söyleyenler de vardır. Öztürk (2012), 
“manav” sözcüğünün kökenini ban(g)-evli > manavlı > manav değişimine 
dayandırır ve bu görüşü şöyle açıklar: 

“Türkler Anadolu’yu yurt edinmeden önce kendilerini, Göçer-evli, 
Ban(g)-evli gibi sınıflandırmalar yapmışlardır. Göçer-evli; belirli bir yerde 
yerleşmeyen, hayvanlarıyla göçebe olarak yaşayan Türklerdir. Bu göçebe 
Türklere Anadolu’da yörük denmektedir. Bazı Türklerde yerleşik hayata 
geçip evlerini yapmış, hayvancılığın yanı sıra tarım, ticaret, zanaat işlerini 
uğraş edinmişlerdir. Köyler, şehirler kurmuşlardır. Bu Türk topluluklarına da 
Ban-evli denilmiştir. Ban; yerleşik anlamı taşır. Türklerde ses uyumu gereği 
Ban-evli deki ‘e’ ve ‘i’ sesleri (a) ve (ı) olarak değişime uğrayarak ‘ban-avlı’ 
olarak söylenmiştir. ‘B’ sesi Türkçede ‘M’ olarak söylenir, Ban-avlı, man-av-
lı olarak söylenir olmuştur. Manavlı sözcüğü konuşma dilinde sondaki ‘ı’ 
sesi düşürülerek ‘manav’ olarak söylenmektedir” (Öztürk, 2012).

Dede Korkut Hikayeleri’nde görülen ban ėv ifadesi bu metinlerde “büyük 
çadır” anlamında kullanılmıştır (Özçelik, 2016: 802). Uçar (2019: 35), ban 
sözcüğünün ev sözcüğüyle birlikte kullanımından hareketle ban ev ile “tah-
ta ev” anlamının kastedildiğini düşünmektedir. Buradan hareketle, göçerlerin 
(yörüklerin) yaşam biçimlerine uygun olan çadırlarda, yerleşik hayata geçen-
lerin ise daha sağlam ve korunaklı olan tahta evlerde yaşadıkları söylenebi-
lir8. Konar-göçer yaşam tarzına sahip olanlara göçer evli deniliyorken yerleşik 
hayata geçenler için barındıkları meskenlerin özelliklerinden dolayı ban evli 
denmiş olması akla yatkın gelmektedir.

Manav adının etnik bir ifade olup olmadığı da tartışmalıdır. Bu sözcüğün 
farklı kaynaklardaki tanımlarında ağırlıklı olarak “Türk, Türkmen, Yörük, 

(2013). Manavların etnik açıdan Yakut (Saha) Türklerinin Sari boyundan geldikleri iddiası 
(Aktaş, 2016) özellikle Manav ağızları dikkate alındığında temelsizdir. 

7 Manavgat ilçesi hakkında bilgi veren bazı kaynaklarda bu sözcük “Manauwa” biçiminde de 
geçmektedir (Çevrimiçi: http://www.antalyalife.net/manavgat/, Erişim tarihi: 30.01.2020).

8 Ayrıca Manavların bulunduğu, yerli halkına Manav denen (Türkdoğan, 2013: 239) Antal-
ya’nın Gazipaşa ilçesinde “Tahta baraka” (Derleme Sözlüğü, 1999: 3117) ve “yanları taş, 
üstü tahta yayla evi” (Seyirci, 2000: 57) anlamında kullanılan “manar” sözcüğü de yapı ve 
anlam bakımından dikkat çekmektedir.
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yerli, göçmen” sözcükleriyle beraber anılmış olması bu tabirin bir etniklik 
ifadesi olmadığını, durağanlık ve hareketlilikle ilgili bir tabir olduğunu düşün-
dürmektedir (Öçalan, 2004: 34). Sümer (1999: 194) Türk, Türkmen, Manav, 
Yörük, Çepni, Tahtacı, Alevi, Kızıl-Baş adları ile anılan topluluklar arasında 
kavmi hiçbir fark olmayıp, hepsinin Oğuz elinden geldiğini belirtir.

Manavların kendilerine has bir görünüşü ve karakteri olduğu da söyle-
nir. Genellikle kaynaklarda sakin, barışçıl, güvenilir gibi tabirlerle anılırlar. 
Eskişehir Şehrengizi’nde Manavlarla ilgili şu ifade geçmektedir: “İzbandut 
gibi çocuklardı. Boylu posluydular. Tertemiz insanlardı. Tipik Manav karak-
teri ve görünüşündeydiler.” (Uğurlu ve Ençevik, 2011: 94). Erdal (2007: 97), 
kayıtlarda Manavlu olarak da geçen Anamur’da yerleşik Manavlar Cemaa-
ti’nden bahsederken bu cemaatin mensuplarının orta boylu, uzun ve yüksek 
kafalı, mail alınlı, kısmen seyrek sakallı, uzunca yüzlü, elmacıkları bariz, çok 
ince iğri ve düz burunlu olduklarını belirtir (Güngör’den (1941) aktaran Erdal, 
2007: 97). Özden (2009: 23) Manavları, genel karakter özellikleri bakımın-
dan; “son derece çekingen, uysal, mülayim ve başkası tarafından söylenenlere 
fazla karşı çıkmayarak yani tartışmayarak geleneksel yaşamlarını sürdüren, 
kendi ifadeleriyle “yedi kez düşünmeden adım atmayan”, “sersem” (yavaş 
davranan) bir yapıya sahip topluluk” olarak tanımlar.

Çalışmamızın konusunu oluşturan Manav ağızları, Eskişehir ili yerli 
ağızlarının en büyük kolunu oluşturmaktadır. Eskişehir ilindeki 424 yerle-
şim yerinin 195’inde en çok konuşur oranına sahip olan unsur olarak Manav 
ağızları tespit edilmişken bunun dışında başka yerleşim yerlerinde de diğer 
ağızların yanında ikincil olarak Manav ağızlarının da var olduğu görülmüştür. 
Çalışmamıza esas olacak olan dil malzemesi Manavların, nüfusun tamamını 
ya da çoğunluğunu oluşturduğu yerleşim yerlerinden derlenmiştir. 

112K405 numaralı “Eskişehir İli Dil Atlası” adlı TÜBİTAK projesi kap-
samında yapılan saha çalışması sonucu, Eskişehir ilinde Manav ağızları konu-
şulan yerleşim yerleri şunlardır:

Alpu: Ağaçhisar, Başören, Belkese, Bozan, Büğdüz, Dereköy, Gökçeka-
ya, Özdenk, Sakarıkaracaören, Uyuzhamam.

Beylikova: Akköprü, Aşağı Dudaş, Doğanoğlu, Doğray, Gökçeayva, Ha-
lilbağı, İkipınar, İmikler, Kızılcaören, Okçu, Sultaniye, Süleymaniye, Yalınlı, 
Yeniyurt, Yukarı Dudaş, Yukarı İğdeağacı. 

Günyüzü: Atlas, Ayvalı, Beyyayla, Bedil, Çakmak, Çardaközü, Gecek, 
Gümüşkonak, Kavacık, Kavuncu, Kayakent, Kuzören, Mercan, Tutlu,Yazır.
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Han: Gökçekuyu, Kayı.

İnönü: Dereyalak, Esnemez, Erenköy.

Mihalgazi: Alpagut, Bozaniç, Demirciler, Karaoğlan, Sakarıılıca.

Mihalıççık: Adahisar, Ahırözü, Ahurköy, Akçaören, Aydınlar, Bahtiyar, 
Beyköy, Çalcı, Çalkaya, Çardak, Çukurören, Dağcı, Diközü, Dinek, Düm-
rek, Gözeler, Güce, Güreş, Gürleyik, İğdecik, İkizafer, Ilıcalar, Karageyikli, 
Kavak, Kayı, Kızılbörüklü, Korucu, Koyunağılı, Kozlu, Mahmuthisar, Narlı, 
Obruk, Otluk, Ömerköy, Sarayköy, Sazak, Seki, Sekiören, Sorkun, Süleler, 
Tatarcık, Uşakbükü, Üçbaşlı, Yalımkaya, Yaylaköy, Yeşilyurt, Yunusemre.

Odunpazarı: Akkaya, Aşağı Ilıca, Avdan, Çamlıca, Demirli, Gülpınar, 
Karacahöyük, Karahöyük, Karapazar, Kargın, Süpüren, Yassıhöyük, Yeni 
Sofça, Yukarı Ilıca. 

Sarıcakaya: Beyköy, Dağküplü, Düzköy, İğdir, Kapukaya, Laçin, Mayıslar. 

Seyitgazi: Akin, Ayvalı, Bardakçı, Beykışla, Cevizli, Çukurağıl, Karaö-
ren, Kesenler, Kırka, Kümbet, Örencik, Sancar, Sandıközü, Sarayören, Taşlık, 
Üçsaray, Yapıldak, Yeşiltepe. 

Sivrihisar: Ahiler, Aktaş, Aşağı Kepen, Babadat, Ballıhisar, Beyyazı, Bi-
çer, Çaykoz, Demirci, Dinek, Dümrek, Elcik, Hamamkarahisar, İbikseydi, 
İğdecik, İlören, İlyaspaşa, İstiklalbağı, Kadıncık, Karaburhan, Karacakaya, 
Karaören Yaylası, Karadat, Kargın, Kaymaz, Kertek, Kınık, Koçaş, Koltan, 
Kurtşeyh, Memik, Mülk, Nasreddin Hoca, Oğlakçı, Sadıkbağı, Sarıkavak, Te-
kören, Yenidoğan, Yeniköy, Yeşilköy, Yukarı Kepen, Zeyköy.

Tepebaşı: Aşağı Söğütönü, Atalan, Atalantekke, Beyazaltın, Cumhuriyet, 
Çukurhisar, Danışment, Eğriöz, Gündüzler, Kavacık, Keskin, Muttalıp, Tak-
mak, Taycılar, Tekeciler, Uludere, Yakakayı.



46 Eskişehir İli Manav Ağızları

Harita 1. Eskişehir’deki Manav Yerleşimleri
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1.6. ESKİŞEHİR İLİ AĞIZLARI
Karahan’ın (2011: 150-151) yapmış olduğu Anadolu ağızlarının tasni-

finde, Eskişehir ve yöresi ağızları (Afyon, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, 
Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, 
Uşak ve Nallıhan ağızları ile birlikte) Batı Grubu Ağızlarının alt gruplarından 
1. grupta yer almaktadır. 

Eskişehir ilinde yerli ve göçmenlerin oluşturdukları topluluklar tarafın-
dan birbirinden pek çok yönden ayrılan farklı ağızlar konuşulmaktadır. Bu 
yerli ve göçmen ağızları da kendi içlerinde farklı ağızlar barındırırlar. Eskişe-
hir ilinde tespit edilen yerli ağızları Manav, Yörük ve Türkmen ağızları; göç-
men ağızları ise Balkan Muhaciri, Kırım Tatarı, Kazan Tatarı, Nogay Tatarı 
ve Karaçay-Malkar ağızlarıdır. Tunçdilek (1953b: 191) 1953 yılında Eskişe-
hir’deki kır yerleşmesinin karışık ve menşeli başka başka unsurlardan mey-
dana geldiğini belirtir ve bu unsurların oranlarını şöyle gösterir: Yerli (Ma-
nav) (%42), Yörük (%10), Türkmen (%6), Bulgaristan Muhaciri (%19), Tatar 
(%13) Çerkez (%10).

Eskişehir ili ağızları üzerine yapılan ilk önemli bilimsel çalışma, Caferoğ-
lu’nun (1995: 109-154) “Eskişehir İli ve Yöresi Ağızlarından Örnekler” adlı 
çalışmasıdır. Bundan kısa bir süre sonra Caferoğlu (1950), Eskişehir ağızları 
üzerine bir denemesini yayımlamıştır. Bu çalışmalardan sonra bugüne değin 
Eskişehir ağızlarıyla ilgili birçok araştırma yapılmıştır.9 Eskişehir ağızlarını, 
ilk kez bir yüksek lisans tezi olarak Pilancı (1991) hazırlamıştır. Son olarak da 
2016’da Boz’un yürütücüsü olduğu ve bu çalışmada verilerinden faydalanı-
lan “Eskişehir İli Dil Atlası” adlı TÜBİTAK projesi tamamlanmıştır. Bunların 
dışında Eskişehir ağızları üzerine yapılan diğer çalışmalar şöyle sıralanabilir: 
Eskişehir Konuşması Üzerine Bir İnceleme (Duru, 1946), Eskişehir Diyalek-
çesi ve Yer Adları (Gülmeden, 1966), Eskişehir Ağzı (Aşan, 1960), Sivrihisar 
Ağzı Üzerine Bir İnceleme (Kalyoncuoğlu, 1967), İnönü Ağzı (Özkan, 1967), 
Eskişehir Ağzı (Erdir, 1969), Sivrihisar Ağzı (Kırıcı, 1973), Büngeşik ve Kadı-
kuyusu Köyleri Ağızları (Taşçı, 1976), Eskişehir Sivrihisar Kazasının Dümrek 
Köyünde Ağız Araştırması (Seven, 1980), Yıldızören Ağzı (Günşer, 1992), Es-
kişehir Türkmen Ağızları (İleri, 1993), Sarıcakaya Ağzı (Bağcı, 1998), Eskişe-
hir ve Yöresi Kırım Tatar Ağzı (Baydar, 1998), Beylikova Ağzı (Üner, 1999), 
Eskişehir Ağızları Üzerine Tespitler (Boz, 2005), Eskişehir İli Mihalıççık İl-
çesi ve Yöresi Ağızları (İleri, 2008b), Eskişehir Alpu İlçesi Merkez Ağızları 
(İleri, 2009), Eskişehir İli Balkan Muhacir Ağızları (İlbaş, 2015), Eskişehir İli 
Yörük Ağızları (Sert, 2015) Ağız Atlasları Hazırlama Yöntemleri ve Eskişehir 

9 Türkiye Türkçesi Ağızları ile ilgili yapılan çalışmalar, Türkiye Türkçesi Ağızları 
Bibliyografyası (Gülensoy ve Alkaya, 2011) adlı çalışmada sunulmaktadır.
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İli Türkmen Ağızları (Yıkmış, 2015), Eskişehir İli Manav Ağızları (Doğru, 
2017a), Eskişehir İli Manav Ağızlarının Genel Özellikleri (Doğru, 2017b).

Eskişehir ili yerli ve göçmen ağızları üzerine yapılan araştırmalar sayıca 
çok olmakla birlikte bu ağızların bütün yönleriyle tasvir edilmesi bakımından 
henüz yeterli düzeyde değildir. Eskişehir ağız çalışmaları için hâlâ bakir bir 
yöredir (Boz ve Günay Aktaş, 2013: 2). 

Eskişehir ilinde asıl etnik yapıyı teşkil eden unsurların bugünkü durumu 
aşağıdaki haritayla gösterilmiştir (Boz ve Günay Aktaş, 2015: 27).

Harita 2. Eskişehir’deki Yerli ve Göçmen Yerleşimlerinin Dağılımı
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1.5.1. Eskişehir İli Yerli Ağızları

Tarihî bir yerleşim yeri olan Eskişehir, Selçuklulardan başlayarak çeşit-
li Türk boylarının uğrak yeri olmuştur. Tarih boyunca Anadolu’ya göç eden 
24 Oğuz boyunun hemen hepsinin yerleşim yeri olan Eskişehir’de, ağızların 
temelini teşkil eden boyun tespiti oldukça zordur. Bu gerçeği göz önünde bu-
lundurarak Türk boylarının yerleşim yerlerine göre yapılacak olan derlemeler, 
yöre ağızlarının tespitinde daha doğru bir ölçüt olacaktır (Boz ve Günay Ak-
taş, 2013: 2). Eskişehir ili yerli ağızları, başta Manavlar olmak üzere Yörük ve 
Türkmen topluluklarının konuştukları ağızlardan ibarettir.

112K405 numaralı “Eskişehir İli Dil Atlası” adlı TÜBİTAK projesi kap-
samında yapılan saha çalışması sonucu Eskişehir ilinde toplam 424 yerleşim 
yerinin 195’inde Manav, 49’unda Yörük, 28’inde de Türkmen ağızlarının nü-
fusun tamamı tarafından konuşulan ya da yerleşim yerindeki nüfusça en çok 
konuşulan ağız olduğu tespit edilmiştir.

1.5.2. Eskişehir İli Manav Ağızları

Manav ağızları, Eskişehir ilindeki toplam 424 yerleşim yerinin 195’inde 
yerleşim yeri nüfusunun tamamı ya da çoğunluğu tarafından konuşulmakta 
olup ildeki en fazla konuşur oranına sahip olan ağızdır. EİMA, son ses /A/>/I/, 
/I/>/A/ ses değişiminin kullanım sıklıklarına bağlı olarak iki alt ağız bölgesine 
ayrılır. Birinci bölgede 155 yerleşim yerinden derlenen 161 metin, ikinci böl-
gede 36 yerleşim yerinden derlenen 39 metin bulunur. I. alt ağız bölgesinde; 
son seste /A/ ve /I/ sesleri yaygın olarak korunuyorken, II. alt ağız bölgesinde; 
son seste /A/>/I/, /I/>/A/ değişimleri görülür. I. alt ağız bölgesinde “i-” yar-
dımcı eyleminin öğrenilen geçmiş zaman üçüncü kişi çekimlerinde yalnızca 
-{mI4şTI4} biçimi görülüyorken II. alt ağız bölgesinde -{mI4şTI4} biçiminin 
yanında eskicil -{mI4şTI4K} biçimi görülür. I. alt ağız bölgesinde -{kAn} ulaç 
biçim biriminin bu biçiminin yanında -{kAnA} biçimi de görülüyorken II. alt 
ağız bölgesinde yalnızca -{kAn} biçimi görülür. I. alt ağız bölgesinde “tevek-
keli değil” anlamındaki “zere” ve “zerem” sözcükleri ile “ayakkabı” anlamın-
daki “yemen” (yemeni) ve “babuç” (pabuç) sözcükleri kullanılmaktayken II. 
alt ağız bölgesinde bu sözcüklere rastlanılmamıştır.

EİMA’nın konuşulduğu bazı yerleşim yerlerine farklı Oğuz boylarının 
adının verilmiş olması dikkat çekicidir. I. alt ağız bölgesindeki Yazır Mah. 
(Günyüzü), Kayı Mah. (Han), Kayı Mah. (Mihalıççık), Kargın Mah. (Odun-
pazarı), Karkın Mah. (Sivrihisar), Kınık Mah. (Sivrihisar) ve II. alt ağız böl-
gesindeki Büğdüz Mah. (Alpu), İğdir Mah. (Sarıcakaya) yerleşim yerlerine 
Oğuz boylarının adları verilmiştir. 
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Harita 3. Eskişehir İli Manav Ağızları Alt Ağız Bölgeleri
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I. Alt Ağız Bölgesi II. Alt Ağız Bölgesi
1. Uyuzhamamköyü 

Mah.
Alpu Ağaçhisar Mah. Alpu

2. Doğray Mah. Beylikova Başören Mah. Alpu
3. Gökçeayva Mah. Beylikova Bozan Mah. Alpu
4. Halilbağı Mah. Beylikova Büğdüz Mah. Alpu
5. İkipınar Mah. Beylikova Dereköy Mah. Alpu
6. İmikler Mah. Beylikova Gökçekaya Mah. Alpu
7. Kızılcaören Mah. Beylikova Özdenk Mah. Alpu
8. Okçu Mah. Beylikova Sakarıkaracaören Mah. Alpu
9. Süleymaniye Mah. Beylikova Akköprü Mah. Beylikova
10. Yukarıiğdeağacı Mah. Beylikova Doğanoğlu Mah. Beylikova
11. Atlas Mah. Günyüzü Aşağıdudaş Mah. Beylikova
12. Ayvalı Mah. Günyüzü Sultaniye Mah. Beylikova
13. Bedil Mah. Günyüzü Yalınlı Mah. Beylikova
14. Beyyayla Mah. Günyüzü Yeniyurt Mah. Beylikova
15. Çakmak Mah. Günyüzü Yukarıdudaş Mah. Beylikova
16. Çardaközü Mah. Günyüzü Bozaniç Mah. Mihalgazi
17. Gecek Mah. Günyüzü Demirciler Mah. Mihalgazi
18. Gümüşkonak Mah. Günyüzü Sakarıılıca Mah. Mihalgazi
19. Kavacık Mah. Günyüzü Akçaören Mah. Mihalıcçık
20. Kavuncu Mah. Günyüzü Aydınlar Mah. Mihalıcçık
21. Kuzören Mah. Günyüzü Bey Mah. Mihalıcçık
22. Tutlu Mah. Günyüzü Çalkaya Mah. Mihalıcçık
23. Yazır Mah. Günyüzü Güce Mah. Mihalıcçık
24. Gökçekuyu Mah. Han Gürleyik Mah. Mihalıcçık
25. Kayı Mah. Han İğdecik Mah. Mihalıcçık
26. Dereyalak Mah. İnönü Karageyikli Mah. Mihalıcçık
27. Erenköy Mah. İnönü Koyunağılı Mah. Mihalıcçık
28. Esnemez Mah. İnönü Otluk Mah. Mihalıcçık
29. Alpagut Mah. Mihalgazi Süleler Mah. Mihalıcçık
30. Karaoğlan Mah. Mihalgazi Yalımkaya Mah. Mihalıcçık
31. Adahisar Mah. Mihalıcçık Yeşilyurt Mah. Mihalıcçık
32. Ahur Mah. Mihalıcçık Düzköy Mah. Sarıcakaya
33. Ahurözü Mah. Mihalıcçık İğdir Mah. Sarıcakaya
34. Bahtiyar Mah. Mihalıcçık Kapıkaya Mah. Sarıcakaya
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35. Çalçı Mah. Mihalıcçık Laçin Mah. Sarıcakaya
36. Çardak Mah. Mihalıcçık Gündüzler Mah. Tepebaşı
37. Çukurören Mah. Mihalıcçık
38. Dağcı Mah. Mihalıcçık
39. Diközü Mah. Mihalıcçık  
40. Dinek Mah. Mihalıcçık
41. Dümrek Mah. Mihalıcçık
42. Gözeler Mah. Mihalıcçık
43. Güreş Mah. Mihalıcçık
44. Ilıcalar Mah. Mihalıcçık
45. İkizafer Mah. Mihalıcçık
46. Kavak Mah. Mihalıcçık
47. Kayı Mah. Mihalıcçık
48. Kızılbörüklü Mah. Mihalıcçık
49. Korucu Mah. Mihalıcçık
50. Kozlu Mah. Mihalıcçık
51. Mahmuthisar Mah. Mihalıcçık
52. Narlı Mah. Mihalıcçık
53. Obruk Mah. Mihalıcçık
54. Ömer Mah. Mihalıcçık
55. Saray Mah. Mihalıcçık
56. Sazak Mah. Mihalıcçık
57. Seki Mah. Mihalıcçık
58. Sekiören Mah. Mihalıcçık
59. Sorkun Mah. Mihalıcçık
60. Tatarcık Mah. Mihalıcçık
61. Uşakbükü Mah. Mihalıcçık
62. Üçbaşlı Mah. Mihalıcçık
63. Yayla Mah. Mihalıcçık
64. Yunusemre Mah. Mihalıcçık
65. Akkaya Mah. Odunpazarı
66. Aşağıılıca Mah. Odunpazarı
67. Avdan Mah. Odunpazarı
68. Çamlıca Mah. Odunpazarı
69. Demirli Mah. Odunpazarı
70. Gülpınar Mah. Odunpazarı
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71. Karahüyük Mah. Odunpazarı
72. Karapazar Mah. Odunpazarı
73. Kargın Mah. Odunpazarı
74. Süpüren Mah. Odunpazarı
75. Yassıhöyük Mah. Odunpazarı
76. Yenisofça Mah. Odunpazarı
77. Yukarıılıca Mah. Odunpazarı
78. Beyköy Mah. Sarıcakaya
79. Dağküplü Mah. Sarıcakaya
80. Mayıslar Mah. Sarıcakaya
81. Akin Mah. Seyitgazi
82. Ayvalı Mah. Seyitgazi
83. Bardakçı Mah. Seyitgazi
84. Beykışla Mah. Seyitgazi
85. Cevizli Mah. Seyitgazi
86. Çukurağıl Mah. Seyitgazi
87. Karaören Mah. Seyitgazi
88. Kesenler Mah. Seyitgazi
89. Kırka Mah. Seyitgazi
90. Kümbet Mah. Seyitgazi
91. Örencik Mah. Seyitgazi
92. Sancar Mah. Seyitgazi
93. Sandıközü Mah. Seyitgazi
94. Sarayören Mah. Seyitgazi
95. Taşlıkköy Mah. Seyitgazi
96. Üçsaray Mah. Seyitgazi
97. Yapıldak Mah. Seyitgazi
98. Yeşiltepe Mah. Seyitgazi
99. Ahiler Mah. Sivrihisar
100. Aktaş Mah. Sivrihisar
101. Aşağıkepen Mah. Sivrihisar
102. Babadat Mah. Sivrihisar
103. Ballıhisar Mah. Sivrihisar
104. Beyyazı Mah. Sivrihisar
105. Biçer Mah. Sivrihisar
106. Çaykoz Mah. Sivrihisar
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107. Demirci Merkez 
Mah.

Sivrihisar  

108. Dinek Mah. Sivrihisar
109. Dümrek Mah. Sivrihisar
110. Elcik Mah. Sivrihisar
111. Hamamkarahisar Mah. Sivrihisar
112. İbikseydi Mah. Sivrihisar
113. İğdecik Mah. Sivrihisar
114. İlören Mah. Sivrihisar
115. İlyaspaşa Mah. Sivrihisar
116. İstiklalbağı Mah. Sivrihisar
117. Kadıncık Mah. Sivrihisar
118. Karaburhan Mah. Sivrihisar
119. Karacakaya Mah. Sivrihisar
120. Karadat Mah. Sivrihisar
121. Karkın Mah. Sivrihisar
122. Kaymaz Mah. Sivrihisar
123. Kertek Mah. Sivrihisar
124. Kınık Mah. Sivrihisar
125. Koçaş Mah. Sivrihisar
126. Koltan Mah. Sivrihisar
127. Kurtşeyh Mah. Sivrihisar
128. Memik Mah. Sivrihisar
129. Mülkköy Mah. Sivrihisar
130. Nasrettin Hoca Mah. Sivrihisar
131. Oğlakçı Mah. Sivrihisar
132. Sadıkbağı Mah. Sivrihisar
133. Sarıkavak Mah. Sivrihisar
134. Tekören Mah. Sivrihisar
135. Yenidoğan Mah. Sivrihisar
136. Yeniköy Mah. Sivrihisar
137. Yeşilköy Mah. Sivrihisar
138. Yukarıkepen Mah. Sivrihisar
139. Zeyköyü Mah. Sivrihisar   
140. Aşağı Söğütönü Mah. Tepebaşı
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141. Atalan Mah. Tepebaşı

142. Atalantekke Mah. Tepebaşı

143. Beyazaltın Mah. Tepebaşı

144. Cumhuriyet Mah. Tepebaşı

145. Çukurhisar Tepebaşı

146. Danişment Mah. Tepebaşı

147. Eğriöz Mah. Tepebaşı

148. Kavacık Mah. Tepebaşı

149. Keskin Mah. Tepebaşı

150. Muttalıp Tepebaşı

151. Takmak Mah. Tepebaşı

152. Taycılar Mah. Tepebaşı

153. Tekeciler Mah. Tepebaşı

154. Uludere Mah. Tepebaşı

155. Yakakayı Mah. Tepebaşı

Tablo 1: Eskişehir İli Manav Ağızları Alt Ağız Bölgeleri





2. BÖLÜM

DİL İNCELEMESİ

2.1. SES BİLGİSİ

2.1.1. Sesler

2.1.1.1. Ünlüler
Eskişehir İli Manav Ağızları’ndaki (EİMA) ünlüler, ölçünlü ünlüler ve 

ölçün dışı ünlüler olmak üzere iki başlık altında sınıflandırılarak ele alınmıştır.

2.1.1.1.1. Ölçünlü Ünlüler
Eski Türkiye Türkçesi (ETT), Osmanlı Türkçesi (OT), Ölçünlü Türkiye 

Türkçesi (ÖTT) yazı ve konuşma dili ve Türkiye Türkçesi Ağızlarının (TTA) 
tamamında görülen ölçünlü ünlüler şunlardır: /a/, /e/, /ı/, /i/, /o/, /ö/, /u/, /ü/. 
Ayrıca EİMA’da /ė/ ünlüsü anlam ayırıcı bir ünlü olarak karşımıza çıkar.

Tablo 2: Ölçünlü Ünlüler10

Ünlüler Özellikler Türkçe Sözcüklerde Alıntı Sözcüklerde10

/a/ düz, geniş, art az (I/01/64) mal (I/24/65)
/e/ düz, geniş, ön en (I/03/105) şey (II/34/36)
/ė/ düz, yarı geniş, ön bėl (II/20/61) Çėkėt (I/146/58)
/ı/ düz, dar, art ḳış (I/36/44) fıçı (I/51/23)
/i/ düz, dar, ön iki (I/51/74) kil (I/58/31)
/o/ yuvarlak, geniş, art top (I/69/34) robot (I/103/55)
/ö/ yuvarlak, geniş, ön öz (I/115/18) köy (I/103/14)
/u/ yuvarlak, dar, art ulu (I/95/32) ġuruş (II/34/22)
/ü/ yuvarlak, dar, ön yüz (II/38/50) şükür (II/32/138)

10 Türkçe türetimlik bir biçim birim alan alıntı sözcüklerde, ses değişmesinin sözcüğün hangi 
bölümünde gerçekleştiği dikkate alınmıştır. Ses değişmesi alıntı sözcükte gerçekleşimişse 
örnek alıntı sözcükler başlığı altında; sözcüğün aldığı Türkçe türetimlik biçim birimde 
gerçekleşmişse örnek Türkçe sözcükler başlığı altında verilmiştir.
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/ė/11 (4542)• : Düz, yarı geniş, ön ünlü. /e/~/i/>/ė/

Kapalı e, EİMA’da Türkçe sözcüklerde genellikle kök ünlüsü olarak kar-
şımıza çıkar, anlam ayırt ettiği için fonemiktir (Tuna, 1986: 42). Ayrıca az 
sayıda iç seste ve daha seyrek olarak son seste de görülebilmektedir. /ė/ ünlü-
sünün değişim yönü büyük ölçüde /e/>/ė/ olmakla birlikte az sayıda örnekte 
/i/>/ė/ değişimi de görülmektedir.

Konum Türkçe Sözcüklerde 
kök ünlüsü ėl (I/125/40), bėl (I/144/49), dė (I/86/39) 
iç seste ġardėş (I/86/78), közlėme (I/95/07), işlėmesı̇̄ (I/89/15)
son seste ȫlė (II/31/25), hadė (II/04/94) işdė (I/78/09) 

Tablo 3: /ė/ ünlüsü-1

EİMA’da kapalı e’nin sayısı alıntı sözcüklerde Türkçe sözcüklere göre 
daha azdır. Sınırlı sayıda kök ünlüsü konumunda ve iç seste bu ünlü görülür-
ken son seste daha az örnek bulunmaktadır. 

Konum Alıntı Sözcüklerde 
kök ünlüsü ėveli (I/121/17), hėç (I/26/65), ėrözyonuŋ (I/39/92)
iç seste telėfon (I/143/69), mesėÍa (II/39/90), talėbeye (I/121/111)
son seste zebzė (II/09/26), belkė (I/01/36), tecellė (I/88/33)

Tablo 4: /ė/ ünlüsü-2

2.1.1.1.2. Ölçün Dışı Ünlüler 
TTA’da daha sık görülmekle birlikte çok seyrek olarak ÖTT konuşma 

dilinde de görülebilen ölçün dışı ünlüler şunlardır: [ȧ], [á], [å], [ä], [e̊], [í], [ı̊], 
[ı̊̇], [ó], [ȯ], [ö̇], [ú]. 

EİMA’da görülen ölçün dışı ünlüler bu çalışmada sık görülenler ve seyrek 
görülenler olmak üzere iki başlık altında sınıflandırılmıştır.12

2.1.1.1.2.1. Sık Görülenler
[ȧ] (1197) : Düz, yarı geniş, art ünlü. /a/~/ı/>[ȧ] 

EİMA’da [ȧ] ünlüsünün değişim yönü büyük ölçüde /a/>[ȧ] olmakla bir-

11 Geniş bilgi için bk. Yılmaz (2007: 521-539); Erdem ve Gül (2006: 111-148); Ay (2019: 68-70).
•  “Ölçün dışı ünlüler” ve “ölçün dışı ünsüzler” için EİMA’daki toplam sayıdır. ÖTT’de 

bulunmadığı hâlde EİMA’da anlam ayırt edici olan /è/ ünlüsü ölçünlü ünlüler başlığı 
altında; /ŋ/ ünsüzü de ölçünlü ünsüzler başlığı altında ele alınmıştır.

12  Bu bölümde sıklık sınırı 350 olarak alınmıştır. Bu sayı, kullanılan bütün ölçün dışı ünlü-
lerin ortalaması alınarak belirlenmiştir.
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likte az sayıda örnekte /ı/>[ȧ] değişimi de görülmektedir. Alıntı sözcüklerde 
ön seste yalnızca bir sözcükte bu ünlüye rastlanmaktadır. 

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste ȧrabasınnan (I/71/16), ȧyaḳ 

(I/144/39), ȧlırdıḳ (I/152/113)
ȧma (II/35/12)

iç seste arḳȧdaşlar (I/09/31), baḳlȧva 
(I/129/61), allahȧma (I/145/19), 

adȧm < adım (I/150/18)

jandȧrma (II/04/17), tamȧm 
(II/01/41), zumȧn (I/01/07), 

hāsılȧ < hāsılı (II/09/71)
son seste ġarȧ<ḳara (I/95/64), başḲȧ 

(II/04/58), yuḳarȧ (II/10/40)
fazlȧ (I/54/18), ġurnȧ (I/05/67), 

Íambȧ (I/80/32)

Tablo 5: [ȧ] ünlüsü

[á] (642) : Düz, geniş, yarı art ünlü. /a/~/e/>[á]

EİMA’da [á] ünlüsü /a/>[á] değişimi ve /e/>[á] değişimi sonucunda ortaya 
çıkar. Alıntı sözcüklerde ön seste yalnızca iki sözcükte bu ünlü görülmektedir.

Konum Türkçe Sözcüklerde Alıntı Sözcüklerde 
ön seste áy (II/39/170), átmiş<<atmış 

(I/58/03), ásgi (I/149/04)
álettiriK (I/45/49), ámma 

(I/155/100)
iç seste arḳıdáş (I/75/72), buydáy 

(II/01/31), ġánç (I/44/67)
evlát (I/37/44), sahát<́<saat 

(II/39/103), beriḱ́át (II/39/133) 
son seste atmayá (I/64/126), bȫlá (I/06/34), 

ná<<ne (I/44/64),
illá (I/07/37), meseÍá (I/46/97), 

sená<sene (I/43/01) 

Tablo 6: [á] ünlüsü

[í] (640) : Düz, dar, yarı art ünlü. /ı/~/i/>[í]

EİMA’da [í] ünlüsü /ı/>[í] değişimi ve /i/>[í] değişimi sonucunda orta-
ya çıkar. Bir örnekte /u/>[í], bir örnekte de /ü/>[í] değişimi görülmektedir. 
Türkçe sözcüklerde ön seste az sayıda sözcükte görülürken alıntı sözcüklerde 
yalnızca marka adından sözlükselleşmiş13 bir örnekte bu ünlüye rastlanmıştır.

Konum Türkçe Sözcüklerde Alıntı Sözcüklerde 
ön seste íp (II/24/60), íçin (II/11/05), íyi 

(I/24/10)
ísuzılā (II/26/43)

iç seste acík (I/146/84), ġaríşdiriyöŋ 
(I/09/34), āşlíyoz (I/84/40), 

badílcan (II/38/102), mínasıb 
(I/60/88), mísTive (II/39/167)

13 Marka adlarının sözlükselleşmesi “genelleşme” olarak bilinir ve “bir marka adının özel 
bir göndergeden ve bir şirket veya ürünü temsil etme özelliğinden sıyrılıp ürünün ait oldu-
ğu tüm türü temsil etmeye doğru gerçekleşen bir aşama” olarak tanımlanır (Clankie’den 
(2013) aktaran Bozkurt, 2017: 225).



60 Eskişehir İli Manav Ağızları

son seste sancí (I/08/18), yirmí (II/02/87), 
şıncí (II/01/69)

razí (I/14/12), ġayrí (I/84/22), 
camí (II/02/44), 

Tablo 7: [í] ünlüsü

[ȯ] (510) : Yuvarlak, yarı dar, art ünlü. /o/~/u/>[ȯ]

EİMA’da [ȯ] ünlüsünün değişim yönü büyük ölçüde /o/>[ȯ] olmakla bir-
likte az sayıda örnekte /u/>[ȯ] değişimi de görülmektedir. Alıntı sözcüklerde 
ön seste yalnızca bir örneği bulunurken son seste bu ünlüye rastlanmamıştır.

Konum Türkçe Sözcüklerde Alıntı Sözcüklerde 
ön seste ȯdun (I/136/12), ȯdıdı (II/33/34), 

ȯmuzdan (I/17/22)
ȯrġanizėyĕ (I/149/34)

iç seste yeŋidȯğanda (I/140/13), bombȯş 
(I/86/72), bȯrda (I/147/12) 

motȯÍÍā (II/24/25), limȯn 
(II/39/75), yȯnan (I/99/54)

son seste diyȯ (I/98/77), yȯ (I/156/66), şȯ (I/27/57) -

Tablo 8: [ȯ] ünlüsü

2.1.1.1.2.2. Seyrek Görülenler
[ä] (49) : Düz, geniş, yayvan, ön ünlü. /e/>[ä]

EİMA’da [ä] ünlüsü /e/>[ä] değişimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Türkçe söz-
cüklerde büyük oranda ön seste bulunmaktayken alıntı sözcüklerde ön seste ve iç 
seste yalnızca bir sözcükte bu ünlüye rastlanmıştır. Bu sözcüklerde kişiye bağlı 
kullanım söz konusu olabilir. [ä] ünlüsü EİMA’da son seste bulunmamaktadır. 

Konum Türkçe Sözcüklerde Alıntı Sözcüklerde
ön seste ätli (I/32/66), ävli (I/72/14), älti 

(I/73/14), älli (I/101/01)
älbisesi (I/26/17)

iç seste kändi (I/33/75), bänim (I/39/09) mämet (I/133/53)
son seste - -

Tablo 9: [ä] ünlüsü

[å] (149) : Yarı düz, geniş, art ünlü. /a/~/o/>[å]
EİMA’da [å] ünlüsü /a/>[å] değişimi ve /o/>[å] değişimi sonucunda orta-

ya çıkar. Bir alıntı sözcükte /u/>[å] değişimine rastlanmıştır. Türkçe sözcük-
lerde ön seste iki sözcükte bu ünlü görülürken alıntı sözcüklerde ön seste bir, 
son seste ise iki sözcükte bu ünlüye rastlanmıştır.

Konum Türkçe Sözcüklerde Alıntı Sözcüklerde 
ön seste åndan (I/48/71), ål̥sa<<olsa (I/53/44) ålmen̥yada (II/29/17)
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iç seste burdån (II/01/45), yåḳ<yoḳ (II/02/35), 
ḳovålambaç (II/15/57) 

çoråp (I/07/14), ḳompåsta 
(II/31/48), yah̥åT (I/74/75)

son seste burdå (I/28/25) govå (I/39/81), bey-
liḳovå (II/10/35) 

oTå<<oto (I/53/44), zurnå 
(II/13/07) 

Tablo 10: [å] ünlüsü

[e̊] (132) : Yarı yuvarlak, geniş, ön ünlü. /e/~/ö/>[e̊]

EİMA’da [e̊] ünlüsü /e/>[e̊] değişimi, /o/>[e̊] değişimi ve /ö/>[e̊] değişimi 
sonucunda ortaya çıkar. Bir Türkçe sözcükte /u/>[e̊] değişimi görülmektedir. 
Alıntı sözcüklerde ön seste ve son seste yalnızca birer sözcükte bu ünlüye 
rastlanmıştır.

Konum Türkçe Sözcüklerde Alıntı Sözcüklerde
ön seste e̊bı̊r<<öbür (I/03/48), e̊ldǖŋü 

(I/20/90), e̊viŋ (I/25/10)
e̊ve̊lü (I/63/24)

iç seste gözle̊me (I/04/37), çe̊kdim (I/27/29), 
de̊verbiçer (I/150/11), oḳe̊yyo 

(II/38/97)

de̊v̇let (I/46/61), diple̊ması 
(I/48/26), ote̊bis (I/160/31)

son seste şȫle̊ (I/02/66), göçübe̊ (I/46/21), 
bölge̊ (II/06/51), gid-iye̊ (II/10/10)

banye̊ (I/48/56)

Tablo 11: [e̊] ünlüsü

[ı̊] (168) : Yarı yuvarlak, dar, art ünlü. /ı/~/o/~/u/>[ı̊]

EİMA’da [ı̊] ünlüsünün değişim yönü büyük ölçüde /u/>[ı̊] olmakla bir-
likte az sayıda örnekte /ı/>[ı̊] değişimi ve /o/>[ı̊] değişimi de görülmektedir. 
Alıntı sözcüklerde ön seste bulunmazken son seste ise yalnızca bir sözcükte 
bu ünlüye rastlanmıştır.

Konum Türkçe Sözcüklerde Alıntı Sözcüklerde 
ön seste ı̊ndan (I/40/19), ı̊rdan (I/02/61), -
iç seste ġavı̊rmalı (I/07/39) çamı̊r (I/155/53), 

bı̊rda (I/155/105)
fası̊̇lle (I/04/35), ġalbı̊rınan 
(I/49/13), mecbı̊r (II/01/59)

son seste ġavı̊ncı̊ (I/23/50), hāvlı̊ (II/13/33), 
ḳānı̊ (I/68/69) 

yahı̊t ḳı̊ (II/37/91)

Tablo 12: [ı̊] ünlüsü

[ı̊̇] (60) : Yarı yuvarlak, dar, ön ünlü. /i/~/ö/~/ü/>[ı̊̇]

EİMA’da [ı̊̇] ünlüsünün değişim yönü büyük ölçüde /i/>[ı̊̇] ve /u/>[ı̊̇] ol-
makla birlikte az sayıda örnekte /ö/>[ı̊] değişimi de görülmektedir. Alıntı söz-
cüklerde ön seste ve son seste bu ünlü bulunmamaktadır.
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Konum Türkçe Sözcüklerde Alıntı Sözcüklerde 
ön seste lçün (I/05/22), lkl (I/20/56), lle<<öyle 

(II/07/64)
-

iç seste bı̊̇tüm (II/08/97), başı̊ren (II/07/21), 
(I/60/101), sı̊̇zer (I/100/32)

tecrı̊̇beli (II/08/36), fası̊̇lye 
(I/71/22), polı̊̇s (I/67/28) 

son seste yėnı̊̇ (II/35/19), diyı̊̇ (I/64/22), bı̊̇ 
(I/49/74)

-

Tablo 13: [ı̊̇] ünlüsü

[ó] (193) : Yuvarlak, geniş, yarı art ünlü. /o/~/ö/>[ó]

EİMA’da [ó] ünlüsü /o/>[ó] değişimi ve /ö/>[ó] değişimi sonucunda orta-
ya çıkar. İki Türkçe sözcükte /u/>[ó] değişimi, bir Türkçe, bir alıntı sözcükte 
de /e/>[ó] değişimi görülmektedir. Alıntı sözcüklerde ön seste bir sözcükte bu 
ünlüye rastlanırken son seste bu ünlü bulunmamaktadır.

Konum Türkçe Sözcüklerde Alıntı Sözcüklerde 
ön seste ótür<<otur (II/12/03), 

óterlerdi<<örterlerdi (I/04/29), 
óbür (II/09/08)

ótóbüsler (I/16/57)

iç seste şóle (I/01/43), góz (II/21/31), bóyün 
(II/05/67)

şóForluḫ (I/64/04), siḳórtayı 
(I/145/18), cómātı<<cemaat 

(II/03/23)
son seste ereyóró (I/51/10), şȫló<<şöyle 

(I/09/10), ārıyó (II/35/66)
-

Tablo 14: [ó] ünlüsü

[ö̇] (188) : Yuvarlak, yarı dar, ön ünlü. /ö/~/ü/>[ö̇]

EİMA’da [ö̇] ünlüsü /ö/>[ö̇] değişimi ve /ü/>[ö̇] değişimi sonucunda orta-
ya çıkar. İki Türkçe sözcükte /u/>[ö̇] değişimi görülmektedir. Türkçe sözcük-
lerde yalnızca bir sözcükte son seste bu ünlü görülüyorken alıntı sözcüklerde 
ön seste ve son seste bulunmamaktadır.

Konum Türkçe Sözcüklerde Alıntı Sözcüklerde 
ön seste ö̇lmüş (I/113/121), ö̇zlēne (I/121/05), 

ö̇nemli (I/23/54)
-

iç seste bö̇yö̇k (I/25/24), inö̇nǖ (I/66/35), 
bö̇yün (I/72/03) 

kö̇ye (I/140/24), nö̇vus 
(I/147/12), daraḳTö̇rü 

(I/158/45)
son seste bö̇<bu (II/30/78) -

Tablo 15: [ö̇] ünlüsü
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[ú] (280) : Yuvarlak, dar, yarı art ünlü. /u/~/ü/>[ú]

EİMA’da [ú] ünlüsünün değişim yönü büyük ölçüde /u/>[ú] ve /ü/>[ú] ol-
makla birlikte az sayıda örnekte /o/>[ú], /ö/>[ú] ve /i/>[ú] değişimi de görülmek-
tedir. Alıntı sözcüklerde son seste yalnızca bir sözcükte bu ünlüye rastlanmıştır.

Konum Türkçe Sözcüklerde Alıntı Sözcüklerde 
ön seste úç<üç (I/01/06), úçún<<için 

(II/32/53), ústün§körü (I/01/100)
úmüt (II/09/93), úmid (I/64/96), 

úcrā (II/30/56)
iç seste bugún (I/01/12), gúzel (II/08/58), 

búyrún (II/38/54)
televúzon (I/08/47), cúma 

(II/35/31), húkümet (II/38/116) 
son seste gidiyú (I/01/29), kótú (I/21/04), 

buzÍú (II/37/28)
şünḳú (II/30/81)

Tablo 16: [ú] ünlüsü

2.1.1.1.3. Uzun Ünlüler

2.1.1.1.3.1. Birincil Uzun Ünlüler14

Türkçe Sözcüklerde

ETT’de bulunan (ÖTT’de bulunmayan) birincil uzun ünlülerin bazıları 
EİMA’da korunmaktadır. (Uzun ünlülerin korunduğu tespit edilen örnekler 
EİMA metinlerinde normal süreli şekilleriyle ve ikili biçimleriyle de bulun-
makta olup burada sayıları az da olsa korunduğu tespit edilen örnekler dikka-
te alınmıştır.) EİMA’da korunduğunu tespit ettiğimiz birincil uzun ünlülerin 
bulunduğu sözcüklerden bazıları Ana Türkçe, Eski Anadolu Türkçesi ve Batı 
Anadolu Ağızları ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda sunulmuştur.1516 

EİMA ATAUÜ14 EATAÜU15 BAAVU16

ācısı (I/08/62) hāçıg
āÇ (I/152/51) āç āç
ādı (II/24/83) āt ād
āl (I/146/57) āl āl āl
ālt (II/33/13) ālt
āltı (I/01/04) āltı

14 Ana Türkçede Aslî Uzun Ünlüler (Tablodaki veriler Tekin’den (1995; 171-186) alınmıştır.)
15 Eski Anadolu Türkçesinde Aslî Ünlü Uzunlukları (Tablodaki veriler Korkmaz (2005a; 

448-456)’dan alınmıştır.)
16 Batı Anadolu Ağızlarında Vokal Uzunlukları (Tablodaki veriler Korkmaz (2005b; 125-

127)’dan alınmıştır.)
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āltını (II/23/05) āltın
ārdı (I/60/15) hārt
āsmışin (II/22/25) ās-
āş (I/58/26) āş āş
ātmış (I/08/97) āt- āt- āt-
āz (I/03/23) hāz  āz
ā§ızlānı (II/12/59) āgız āğız
bāḳ (I/47/55) bāḳ-
bāstı (I/54/26) bās-
çā§ırıdıḲ (I/58/63) çākır- çāġır-
çāldı (II/05/13) çāl-
dāğ (I/81/68) tāg  tāġ
ġādın (I/08/126) kātun
ġār (II/16/81) kār
ġāş (I/81/17) kāş  ḳāş
ḳālmış (II/23/139) kāl- ḳāl- ġāl-
pāmıḳ (I/37/05) bāmuk
sāndıḳ (II/05/67) sān-
tāş (I/120/52) tāş dāş~tāş
vār (I/01/91) bār bār~vār
vārdım (I/04/04) vār-
yāğ (II/15/110) yāg
yānda (I/58/91) yān
yāri (I/23/48) yār
yārın (I/20/71) yārın
yāş (I/93/33) yāş yāş
yāz (I/62/38) yāz yāz
yāzdı (I/39/08) yāz-
yāzı (I/60/87) yāzı
bēn (I/62/19) bēn
bēri (I/137/43) bērü
bēy (I/126/70) bēg
bēz (II/07/124) bēz
gēnç (II/11/36) kēnç
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gētcez (II/38/45) gēt-
kēndimiz (I/94/27) kēndi
kēsiyóz (II/11/26) kēs-
nē (II/16/39) nē
sēn (II/05/100) sēn
vērdiler (I/35/37) vēr-
vē̇rdi (I/27/16) bē̇r-  vı̄̇r-
bē̇ş (I/155/18) bē̇ş bı̄̇ş bēş
dē̇rdi (II/17/60) tē̇- dı̄̇-
ġῑz (II/27/59) kῑz ġῑz
ı̄̇ç (I/40/38) ı̇̄ç
ı̄̇ş (I/102/67) ı̄̇ş  ı̇̄ş
bı̄̇r (I/101/61) bı̄̇r
bı̄̇t (I/136/34) bῑt
bı̄̇z (II/12/49) bı̄̇z
gı̄̇bi (I/45/19) bı̄̇gi~gı̄̇bi
gı̄̇rmiş (I/136/14) kı̄̇r-
şı̄̇ş (II/22/29) sῑş
yı̄̇cek (II/20/43) yı̄̇- yı̄̇-
ōdun (II/21/79) hōtuŋ
ōluyo (II/15/18) bōl- ōl- ōl-
ōn (I/10/81) ōn ōn  ōn
ōy (II/22/81) ōy-
ōyun (II/14/38) ōyun
bō (II/10/20) bō
bōş (II/26/02) bōş
dōldular (I/35/51) tōl-
dōlu (I/21/26) tōlū
sōrdu (I/112/58) sōr- sōr- sōr-
tōz (I/63/49) tōz
yōḳ (I/02/13) yōk yōḳ yōḳ
yōl (I/41/62) yōl yōl
ȫldü (II/12/49) ȫl-
ȫrdüle (I/79/68) hȫr-
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bȫldük (II/12/36) bȫl-
dȫn (I/47/56) tȫn- dȫn- dȫn-
dȫrt (I/159/06) tȫrt
gȫlmüştük (II/10/42) kȫl
gȫrmedim (I/34/20) gȫr-
sȫndü (I/65/46) sȫn-
sȫz (I/42/72) sȫz
ūn (II/15/24) hūn
bū (I/56/01) bū  bū
sū (II/39/33) sūb sū
yūrduḲ (I/47/42) yū- yū-
ǖç (I/89/12) ǖç ǖş
dǖşmǖş (I/101/57) dǖş-
gǖn (II/12/23) kǖn gǖn gǖn
gǖz (I/94/42) kǖz
sǖT (II/25/28) sǖt sǖt
tǖy̥sü (I/25/25) tǖ
yǖz (II/10/63) yǖz yǖz

Tablo 17: Türkçe sözcüklerde birincil uzun ünlüler

Alıntı Sözcüklerde

Alıntı sözcüklerdeki uzun ünlülerin durumu ÖTT’den çok farklı değildir. 
EİMA’da uzun ünlülerin korunduğunu tespit ettiğimiz alıntı sözcüklerden ba-
zıları konumlarına göre aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

ön seste
[ā] ādet (II/35/47), āzā (I/65/39), āhiretTe (I/154/10)
[ı̄̇] ı̇̄car (I/136/20)
[ū] -

iç seste
[ā] vallāhi (I/124/08), idāre (I/130/45), dāvet (II/03/21) 
[ı̄̇] hazı̄̇ne (II/30/22), vazı̄̇feŋ (I/79/73), halı̄̇me (I/112/16)
[ū] nüvūsa (I/92/48), huzūr (I/69/92), tūba (I/80/17)

son seste
[ā] deFā (I/126/59), şifā (I/01/96), cezā (II/24/05)
[ı̄̇] ekSerı̄̇ (II/30/64), anĕnevı̄̇ (II/23/125), ezelı̄̇ (II/34/39) 
[ū] -

Tablo 18: Alıntı sözcüklerde birincil uzun ünlüler
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2.1.1.1.3.2. İkincil Uzun Ünlüler

2.1.1.1.3.2.1. Ses Olaylarına Bağlı İkincil Uzun Ünlüler
İkincil uzun ünlüler başta “erime, büzülme, derilme, ünlü kaynaşması ve ünsüz 

düşmesi” olmak üzere çeşitli ses olaylarına bağlı olarak görülürler. EİMA’da görülen 
ses olaylarına bağlı ikincil uzun ünlülerden bazıları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Ses olayı Ünlüler Türkçe Sözcüklerde Alıntı Sözcüklerde 

erime

[ā], [ē] yāmur (I/131/21), 
gēmiş<gel- (I/06/73) 

tāta “tahta” (II/22/24),
mēmet (I/138/117)

[ῑ], [ı̄̇] varῑsaŋ (I/39/37),
ı̇̄ri<<eğri (II/08/45)

ı̇̄tiyaç (I/75/31),
ı̇̄şat (II/33/09)

[ō], [¡] sōra (II/31/12),
dȫdüŋ<döv-(I/58/16)

cōrafyasını (I/95/88),
kȫlü (I/03/90)

[ū], [ǖ] yūḳa (I/125/62),
yǖsek (II/33/51)

tūla (I/121/09),
gǖşen (I/39/01)

büzülme

[ā], [ē] çārılır<<çağırılır 
(I/131/21),

dēl<<değil (I/85/23)

rāt<<rahat (I/141/30), 
şērde<<şehir (II/32/120)

[ῑ], [ı̄̇] çῑrdı<<çığır- (I/13/33),
ı̇̄leşmiş<<iyileş- (II/09/19)

fıtῑndan<<fıtıḳ+ından 
(II/25/78),

zı̄̇ni<<zihin (I/17/84)
[ō], [¡] yōrdumuzu<<yoğurt 

(II/20/13), bȫründeydi 
(I/20/44) 

tōm<<tohum (II/38/16)

[ū], [ǖ] ūda<<orada (I/10/35),
dǖnde<<düğün (I/04/21)

gǖmüynen<<güğüm 
(II/21/73)

derilme

[ā], [ē] dā<<daha (I/08/98),
güvē<<güveyi (I/114/23)

vallā<<vallahi (I/99/45)

[ῑ], [ı̄̇] aldῑ<<aldığı (II/07/94), 
bildı̄̇<<bildiği (II/07/06)

-

[ō], [¡] boyamō<<boyamıyor 
(I/94/50)

-

[ū], [ǖ] çocū<<çocuğu (II/24/77), 
güççǖ<<küçüğü (I/63/16) 

-

ünlü 
kaynaşması

[ā], [ē] - inşāta<inşa§at (I/40/52) •, 
sāt<sa§at (II/21/39) •, 

itāT (II/08/29)•, 
menfāt (II/04/83) • 

[ῑ], [ı̄̇] -
[ō], [¡] - ḳōparatifi (II/04/21)
[ū], [ǖ] - şūru (I/15/77) •

Tablo 19: Ses olaylarına bağlı ikincil uzun ünlüler
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• İşaretli sözcüklerde, köken dilde korunan ‘ayın ünsüzü’ ÖTT’de olduğu 
gibi EİMA’da da kaybolmuştur.

2.1.1.1.3.2.2. Kullanıma Bağlı İkincil Uzun Ünlüler
İkincil uzun ünlülerin ortaya çıkmasında rol oynayan etkenlerden biri de 

seslenme/hitap, heyecan, öfke, sevinç, üzüntü, hayıflanma gibi sebeplerle dil 
kullanıcısının vurgu ve tonlamalara başvurmasıdır. Böylece dil kullanıcısının 
edimine bağlı olarak birincil olmayan uzunluklar ortaya çıkar. EİMA’da gö-
rülen edime bağlı ikincil uzun ünlülerden bazıları konumlarına göre aşağıdaki 
tabloda sunulmuştur. 

Konum Ünlüler Türkçe Sözcüklerde Alıntı Sözcüklerde 

ön seste

[ā], [ē] āncaḲ (I/03/39),
ēv (I/68/60)

āvluda (I/34/25), 
ēlbise (I/02/19)

[ῑ], [ı̄̇] ῑslanmış (I/60/10), 
ı̇̄yi (I/74/26) 

ῑlēniŋ (I/70/58), 
ı̄̇drarı (I/123/45)

[ō], [¡] ōrtanca (I/64/40), 
ȫpmez (II/25/73)

- 
ȫmrü (I/59/13)

[ū], [ǖ] ūv (I/152/58),
ǖşümüş (I/22/13)

- 

iç seste

[ā], [ē] bulārsıŋ (I/96/53),
ėvēt (I/03/67)

māntı (I/31/15),
hēvla (I/30/46)

[ῑ], [ı̄̇] ġacῑr (I/121/117),
gı̄̇tTi (I/46/133)

fırῑn (II/30/74),
sı̄̇rke (II/15/112)

[ō], [¡] bişiriyōrum (I/09/46),
gȫşdü<<göç- (I/51/58)

çōrbasınῐ (I/49/25),
çȫp (I/02/67)

[ū], [ǖ] oḳūŋ (I/138/74),
üzǖlmi (II/05/80)

tūrp (I/100/16),
mǖh̥taşlῑm (I/135/60)

son seste

[ā], [ē] arpā (I/51/12),
ötē (I/91/06) 

sofrā (I/91/36),
perşembē (II/21/89)

[ῑ], [ı̄̇] yığılῑ (I/94/49),
şimdı̇̄ (II/35/11)

hacῑ (I/133/04),
yanı̄̇ (I/95/62)

[ō], [¡] abō (I/86/53),
şordȫ (II/02/12)

mantō (I/08/27),
-

[ū], [ǖ] uslū (II/10/102), 
tülǖ (II/39/189)

-
Çünkǖ (I/11/94)

Tablo 20: Kullanıma bağlı ikincil uzun ünlüler

2.1.1.1.4. Kısa Ünlüler
Dil kullanıcısının bazı ünlüleri normal süresinden daha kısa olarak söy-

lediği görülmektedir. ÖTT’de diğer ünlülere göre daha kısa söylenen /ı/ ünlü-
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sünün yanı sıra EİMA’da kısa söylenen başka ünlüler de tespit edilmiştir. Bu 
ünlüler genellikle akıcı ve sızıcı ünsüzlerin (/l/, /m/, /n/, /r/, /y/, /z/) yanında 
görülmekteyken bunun dışında dil kullanıcısının konuşma anında gerçekleşen 
(konuşma hızı, vurgusuzluk vd.) farklı nedenlerle de ortaya çıkabilmektedir. 
EİMA’da Türkçe ve alıntı sözcüklerin bazılarında tespit edilen kısa ünlüler 
konumlarına göre aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Konum Ünlüler Türkçe Sözcüklerde Alıntı Sözcüklerde

ön seste

[ă], [ĕ] ătası (I/107/30), 
ĕtti (II/32/84), 

ăşıḳ (I/82/09), 
ĕyer (I/98/122), 

[ῐ], [ı̆̇] ı̆̇ke<<iki (I/63/50) ῐstambuldan (I/07/74),
ı̆̇şē<<şey (II/32/113) 

[ŏ], [ö̆] ŏrdan (II/38/16) -
[ŭ], [ü̆] ŭfaḳ (I/85/46)

iç seste

[ă], [ĕ] hăni (I/83/34), 
ȫlĕçe<<öylece (I/52/22)

băli<<bari (I/33/117),
ădĕt (II/19/14)

[ῐ], [ı̆̇] bāyῐl̥lara (I/37/21),
segı̆̇zen “seksen” (I/158/29)

aḳῐllarῐ (I/20/100),
kilometı̆̇re (II/04/10)

[ŏ], [ö̆] gŏrdum < gör- (I/06/110) mŏtur (II/34/67)
[ŭ], [ü̆] yumŭşaḳ (II/39/64),

yümü̆sek “yüksek” 
(I/45/14)

veyavŭt (II/39/48),
şük̥ü̆r (I/148/39)

son seste

[ă], [ĕ] bură (II/19/26), 
ötĕ (I/87/43)

siḳortă (I/64/63), 
senĕ (II/19/31)

[ῐ], [ı̆̇] altῐ (I/22/30),
yėŋı̆̇ (II/05/57)

lāmbῐ (II/05/51),
idārı̆̇ (II/02/86)

[ŏ], [ö̆] sıḳılıy̥ŏ (I/37/50),
geliyö̆ (I/05/55)

ḳompostŏ (II/34/106),

[ŭ], [ü̆] ġutlŭ (I/101/67),
görücü̆ (I/53/11)

çünk̥ü̆ (I/154/49)

Tablo 21: Kısa ünlüler

2.1.1.1.5. Çift Ünlüler
Aynı nefes baskısı altında boğumlanan, tek bir ünlü değerinde olan (Kork-

maz, 2010: 127) ve herhangi bir nedenle yan yana gelen ünlülerdir. Aynı ses 
değerine sahip ünlüler yan yana gelebildiği gibi birbirinden farklı ünlüler de 
yan yana gelerek çift ünlü olabilirler. Buradan doğacak anlam karmaşasını 
önlemek için kaynaklarda yaygın olarak kullanılan “ikiz ünlü” terimi yerine 
çalışmamızda “çift ünlü” terimi tercih edilmiştir.



70 Eskişehir İli Manav Ağızları

2.1.1.1.5.1. Birincil Çift Ünlüler
Birincil çift ünlüler (diftong) ses olayları yoluyla meydana gelmeyen, 

alıntı sözcüklerde görülen ünlülerdir. Türkçede birincil çift ünlü bulunmamak-
tadır. EİMA’da tespit edilen birincil çift ünlülerden bazıları (eşit çift ünlüler, 
yükselen çift ünlüler ve alçalan çift ünlüler) aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Çift Ünlüler Alıntı Sözcüklerde
a§a sa§at (II/02/86)•, zira§at (II/10/73)•, ma§aş (I/24/51)•

a§ā ḳana§āt (I/85/16)•

ā§a ı̇̄şā§atı (II/33/04)•

a§i isra§il (I/14/20)•, ezra§il (I/15/22)•

ā§i vesā§it (I/64/117)•

e§i re§isicumur (I/66/44)•

e§o arke§oloġ (I/57/30)
i§a ḳatli§am (I/46/19)•

i§i şi§ir (I/95/40)•, tabi§i (I/32/69)•

u§a mu§ayini (I/41/65)•, du§a (I/107/52)•, pu§an (II/28/09), 
u§ā du§ā (I/57/23)•

Tablo 22: Birincil çift ünlüler
• İşaretli sözcüklerde, köken dilde korunan ayın ünsüzü ÖTT’de olduğu 

gibi EİMA’da da kaybolmuştur.

2.1.1.1.5.2. İkincil Çift Ünlüler

2.1.1.1.5.2.1. Ses Olaylarına Bağlı İkincil Çift Ünlüler

2.1.1.1.5.2.1.1. Yükselen Çift Ünlüler
EİMA’da iki ünlü arasında yer alan /ğ/, /h/ ünsüzlerinin kaybolmasıyla 

veya ulama sonucunda birinci ünlüsü normal süreli söylenen, ikinci ünlüsü 
ise uzun ünlü olan çift ünlüler görülmektedir. Bu tarzda oluşan çift ünlüler, 
yükselen çift ünlüler olarak adlandırılmaktadır. Yükselen çift ünlülerin Eİ-
MA’daki örnekleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Çift Ünlüler Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
a§ā da§ātdım (I/105/61) ḱ́a§āt (II/07/133)
a§ῑ a§ῑl (I/51/21) -
a§ō ḳāra§ōlu (I/37/04) -
e§ā - şe§ādetnāmesini (II/20/73)
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e§ē de§ērli (I/85/35) şe§ērde (I/04/11)
e§ı̇̄ de§ı̄̇l (I/75/46) -
e§ō köse§ōlu (I/70/01) -
ı§ῑ sı§ῑr (I/70/63) -
ı§ō sar̥ı§ōlu (I/31/02) -
i§ā - devri§ālėm (I/01/11)
i§ı̇̄ di§ı̇̄l (I/85/07) tari§ı̄̇ (II/02/14)
o§ā ço§āldí (I/72/45) -
o§ū do§ūmnuyun (I/59/03) -
u§ā şu§ān (I/15/92)  allahu§ālem (I/14/03)
u§ū yu§ūrdu (II/34/99) -

Tablo 23: Yükselen çift ünlüler

2.1.1.1.5.2.1.2. Alçalan Çift Ünlüler
EİMA’da iki ünlü arasında yer alan /ğ/, /h/, /y/ ünsüzlerinin kaybolmasıy-

la veya ulama sonucunda birinci ünlüsü uzun ünlü olan, ikinci ünlüsü ise nor-
mal süreli söylenen çift ünlüler görülmektedir. Bu tarzda oluşan çift ünlüler, 
alçalan çift ünlüler olarak adlandırılmaktadır. Alçalan çift ünlülerin EİMA’da-
ki örnekleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Çift Ünlüler Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ā§a yā§aşlı (II/30/15) şiḳā§aT (I/02/55)
ā§ı aşşā§ı (I/48/80) -
ā§i - sā§ibi (I/46/07)
ā§u - veyā§ut (I/122/10)
ē§e dē§el (I/69/02) ē§er (I/66/06)
ē§i dē§işik (I/32/103) şē§irde (II/17/71)
ῑ§ı sῑ§ırımıS (II/03/08) -
ı̇̄§e - tārı̄̇§eser (I/149/20) 
ı̇̄§i yı̄̇§itler (I/01/46) şı̄̇§irde<<şehir (II/08/03)
ō§a dō§a (I/69/81) -
ō§u dō§umlu (II/20/72) tō§um (II/38/19)
ȫ§ü ȫ§ün (I/37/26) -
ū§a - selamū§alēküm (II/38/64)
ū§u yū§urt (II/15/112) -

Tablo 24: Alçalan çift ünlüler
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2.1.1.1.5.2.1.3. Eşit Çift Ünlüler
EİMA’da iki ünlü arasında yer alan /b/, /f/, /ğ/, [ġ], /h/, /k/, [ḳ], /m/, /r/, /y/ 

ünsüzlerinin kaybolmasıyla veya ulama sonucunda her iki ünlüsü de normal 
süreli söylenen çift ünlüler görülmektedir. Bu tarzda oluşan çift ünlüler, eşit 
çift ünlüler olarak adlandırılmaktadır. Eşit çift ünlülerin EİMA’daki örnekleri 
aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Çift 
Ünlüler

Türkçe Sözcüklerde Alıntı Sözcüklerde 

a§a a§acıŋ (II/23/134), ba§aşlaŋ 
(I/05/72), da§a (I/06/70)

ta§am (II/19/16), ra§at 
(II/24/40), ma§allemizde 

(I/27/58)
a§e a§eşdan (I/70/27) ceza§evine (II/19/28)•

a§ı a§ırla (I/72/68), a§ıl (I/104/16), 
da§ıldı (II/06/39)

va§ıt (I/159/24)

a§i - ceva§ir (I/47/76)
a§o orta§oḳul (I/32/12), ḳara§oğlu 

(I/142/01), ana§oḳulu (I/149/14)
-

a§ö ba§özü (I/41/43), ḳara§ören 
(I/92/03), musa§özü(I/156/67)

-

a§u da§uldu<<dağıl- (I/64/102) ya§ut (I/48/09), a§usdos 
(I/81/62)

e§a göççe§āyvanıŋḳı (I/10/117) -
e§e be§endi (I/138/103), de§el 

(II/15/77), de§eri (II/17/85)
şe§er (I/14/59), e§er 
(II/11/63), me§ersem 

(I/59/80)
e§ı olce§ı (I/86/12), 

bēsemetle§ı (I/154/45)
-

e§i de§ildi (I/81/47), de§işTi (II/29/87), 
de§irmen (I/02/42)

şe§it (I/79/68), şe§ir 
(I/38/40)

e§o dere§otu (II/12/59) -
ı§a āzı§açıḳ (I/71/35), datlı§aş 

(I/125/64), yaslı§aç (I/130/78) 
cenābı§allahȧŋ (I/06/72), 

cı§arayı (I/33/12) 
ı§ı sı§ır (I/46/63), 

ı§ına ı§ına (I/58/49),
 yoḳarı§ılıca (I/69/61)

-

ı§o yapmı§ola (I/69/68) -
ı§ö ġarıcı§örēn (II/01/82), ġızılcı§örenı̇̆ 

(II/39/129)
-

i§a elli§altıda (I/64/51), yirmi§altıya 
(I/91/82), bi§ara (I/142/52)

fāti§a (I/06/124), li§a 
(II/12/77), ci§ara (I/12/35)



73Fatih  DOĞRU

i§e yi§enim (II/14/70) ci§erin (I/54/06)
i§i di§il (I/02/67), çi§il (I/60/69), de-

di§im (II/08/132)
tari§i (I/46/46), zi§in 

(I/79/73)
i§o bilmi§om (II/15/43) -
i§ö seki§ören (I/149/05), bilmi§ön 

(I/10/37)
-

i§ü elli§üş (I/73/06) -
o§a do§al (I/40/15), 

ço§aldı (II/01/72),
 bo§azlarım (II/25/89)

mo§abbet (II/23/125)

o§o yo§ordu (I/05/47), do§onōlunuŋḳu 
(I/10/119), orto§oġulu (II/02/38)

no§ot (II/02/53)

o§u do§udan (II/02/93), ço§u (I/01/31), 
do§um (I/48/03)

to§umu (I/49/34), no§ut 
(II/01/12) 

ö§ü bö§ün (I/08/120), sö§üT (I/81/48), 
ö§ün (II/11/61) 

ö§üs<<ofis (I/03/100)

u§a şu§an (I/15/92), ġarabu§az 
(I/110/71)

mu§ammed (I/04/69), 
mu§aḳaḳ (I/05/11), mu§ab-

bet (II/16/50)
u§i su§işlerinde (I/95/04)
u§ö ulu§önder (I/86/62) bu§öz (I/18/56)•

u§u yu§uruz (I/98/80), u§urlardıḳ 
(I/126/24), dōdu§u (I/03/80)

bu§uz<<buğz (I/45/17), 
hu§ubat (II/10/12)

Tablo 25: Eşit çift ünlüler
• Türkçe + alıntı veya alıntı + Türkçe sözcükler tablonun bu sütununda 

gösterilmiştir. 

2.1.1.1.5.2.1.4. Birincil Çift Ünlülerin Tekleşmesi
Alıntı sözcüklerde görülen birincil çift ünlülerden bazıları EİMA’da ünlü 

kaynaşması yoluyla tek ünlü hâline gelmiştir. EİMA’daki tekleşen birincil çift 
ünlüler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Çift Ünlüler Alıntı Sözcüklerde
a§a > ā menfāt<<menfaʻat (II/04/83)•

a§ā > a~ā māş<<meʻāş (I/68/33)•, faliyete<<faʻāliyyet (I/99/33)•

ā§a > ā sāT<<sāʻat (I/85/20)•, zirāt<<zirāʻat (I/129/50)• zanātıŋız<<-
zanāʻat (I/144/55)•, itāT<<itāʻat (II/08/29)•

ā§ā > ā inşātı<<inşāʻāt (II/33/82)•

ā§i > ā havā§fişē<<havāʻı̇̄ fişek (I/106/71)•, itfāye<<itfāʻiye (II/31/12)•
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e§i > ē kelimē§şādet<<kelimeişahādet (I/155/99)
o§o > o ḳoparatifi<<ḳooperatif (II/04/22)
u§a > ā māmeleyi<<muʻāmele (I/113/93)•

u§ā > ā māyene<<muʻāyene (II/16/103)•

Tablo 26: Tekleşen birincil çift ünlüler
• İşaretli sözcüklerde, köken dilde korunan ayın ünsüzü ÖTT’de olduğu 

gibi EİMA’da da kaybolmuştur.

Ünlüler Çizelgesi

Düz Yuvarlak

geniş yarı
geniş

en 
geniş

dar geniş yarı
geniş

dar

d
ü
z

yarı
yuv.

d
ü
z

yarı
yuv.

art a å ȧ ı ı ̊ o ȯ u

yarı 
art

á í ó ú

ön e e̊ ė ä i ı ̇ ̊ ö ö ̇ ü

Tablo 27: Ünlüler

Ünlü Küpü

Şekil 1: Ünlü Küpü
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2.1.1.2. Ünsüzler
EİMA’da kullanılan ünsüzlere, ölçünlü ünsüzler ve ölçün dışı ünsüzler 

olmak üzere iki başlık altında sınıflandırılarak yer verilmiştir. 

2.1.1.2.1. Ölçünlü Ünsüzler
ÖTT, ETT ve TTA’nın tamamında görülen ölçünlü ünsüzler şunlardır: /b/, 

/c/, /ç/, /d/, /f/, /g/, /ġ/, /ğ/, /h/, /j/, /k/, /ḳ/, /l/, /m/, /n/, /p/, /r/, /s/, /ş/, /t/, /v/, /y/, 
/z/. Ayrıca EİMA’da /ŋ/ ünsüzü anlam ayırıcı bir ünsüz olarak karşımıza çıkar.

Ünsüzler Türkçe Sözcüklerde Alıntı Sözcüklerde 
/b/ ben (I/02/01) berber (I/55/32)
/c/ acı (I/52/78) cevap (I/56/01)
/ç/ çiçek (II/23/188) çay (II/30/01)
/d/ dil (II/05/55) devām (I/41/17)
/f/ ufacıḳ (I/61/09) fırın (I/160/11)
/g/ gümüş (I/26/36) gül (I/11/86)
/ġ/ yorġan (I/12/11) ġaz (I/15/50)
/ğ/ düğün (II/39/153) eğer (I/89/08)
/h/ hani (I/46/13) hayvan (I/159/19)
/j/ üj (I/111/93) jandırma (I/69/72)
/k/ tek (I/122/68) keşkek (I/151/15)
/ḳ/ ilḳoḳul (II/11/01) daḳῑḳa (II/02/87)
/l/ evlilig (I/110/44) helāl (I/143/86)
/m/ bilmem (I/114/26) tamam (I/112/06)
/n/ babannenin (II/19/103) memnunun(II/29/79)
/p/ hoppā (I/160/15) para (I/161/21)
/r/ ara (I/06/20) hürriyet (I/155/28)
/s/ yassı (I/08/49) hissesini (II/19/94)
/ş/ eşşek (II/34/83) eşya (I/100/21)
/t/ atTıtTırÍādı (I/73/74) patetes (I/92/41)
/v/ var (I/92/42) evvel (II/12/66)
/y/ yazayyon (II/27/06) köy (II/33/07)
/z/ az (I/120/03) lezzeti (I/105/52)

Tablo 28: Ölçünlü Ünsüzler

Bu ünsüzlerin yanında görülme sıklığı bakımından kısmen ölçünlü saya-
bileceğimiz, Türkiye Türkçesi ağızlarının ve Türk lehçelerinin önemli bir kıs-
mında yaygın olarak görülen /ŋ/ “damaksıl n” ünsüzü de vardır. Bu çalışmada 
/ŋ/ ünsüzü ölçünlü ünsüzler başlığı altında ayrıca değerlendirilmiştir.
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/ŋ/ (7967) : Damaksıl /n/

EİMA’da karakteristik bir ünsüzdür. Bir alıntı sözcük dışında Türkçe söz-
cüklerde ve biçim birimlerde görülmektedir. Soru ekinin ilerleyici benzeşme 
yoluyla değişmesi dışında /ŋ/ ünsüzü ön seste bulunmaz.

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste gördüŋ§ŋü<gördüŋ mü (II/32/83) -
iç seste ġoŋşu<<komşu (I/142/56) çeŋiz<<cihaz (II/37/33)
son seste soŋ (I/125/36) -

Tablo 29: /ŋ/ ünsüzü

2.1.1.2.2. Ölçün Dışı Ünsüzler
EİMA’da kullanılan, genellikle TTA’da ve çok seyrek olarak ÖTT konuş-

ma dilinde görülebilen ölçün dışı ünsüzler şunlardır: [ḇ], [Ç], [đ], [F], [ǥ], [ǵ], 
[ḫ], [K], [Ḳ], [ҟ], [ḱ́], [Í], [ń], [P], [ṟ], [ŕ], [S], [Ş], [T], [t]́, [v̇], [‘].

Bu çalışmada ölçün dışı ünsüzler, sık görülenler ve seyrek görülenler ol-
mak üzere iki başlık altında sınıflandırılmıştır.17 

2.1.1.2.2.1. Sık Görülenler
[T] (3540) : /d/ - /t/ arası yarı ötümlü ünsüz. /d/~/t/>[T]

EİMA’da Türkçe sözcüklerde ön seste, iç seste ve son seste, alıntı sözcük-
lerde son seste /d/>[T] değişimi örneği bulunmamaktadır.

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste Tilki (I/33/80) Toḳdur (I/58/75), 

TaraF (II/12/77)
iç seste işTe (I/01/51) baTına<<badana (II/19/128), 

hasTa (I/63/20)
son seste annaT<anlat (I/128/04) saháT<<saat (II/05/26)

Tablo 30: [T] ünsüzü

[Ḳ] (2897) : [ġ] – [ḳ] arası yarı ötümlü ünsüz. [ġ] ~ [ḳ]>[Ḳ]

EİMA’da Türkçe sözcüklerde ön seste ve son seste, alıntı sözcüklerde son 
seste [ġ]>[Ḳ] değişimi örneği bulunmamaktadır. Bir alıntı sözcükte /h/>[Ḳ] 
değişimine rastlanmıştır.

17 Bu bölümde sıklık sınırı 954 olarak alınmıştır. Bu sayı, kullanılan bütün ölçün dışı ünsüz-
lerin ortalaması alınarak belirlenmiştir.
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Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste Ḳazan (II/21/73) Ḳurbet (I/15/63), 

Ḳadar (II/38/86)
iç seste doḲuz (I/13/30), yuḲarı 

(I/156/09)
mı̊sḲalı (I/111/63), siḲorta 

(I/60/57), muḲdar (I/24/51)
son seste daşlıḲ (II/03/63) mutfaḲ (II/33/05)

Tablo 31: [Ḳ] ünsüzü

[K] (2116) : /g/ - /k/ arası yarı ötümlü ünsüz. /g/~/k/>[K]

EİMA’da Türkçe sözcüklerde son seste, alıntı sözcüklerde iç seste /g/>[K] 
değişimi örneği bulunmamaktadır.
Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste Küzel (II/08/66), Küççük 

(I/28/42)
Kübre (I/85/32), Köy(I/108/12)

iç seste hanKini (II/34/06), esKi 
(I/90/42)

asKer (I/01/90)

son seste peK (II/11/24) renK (I/08/63), patiK (I/03/58)

Tablo 32: [K] ünsüzü

[Í] (1672) : Ön damaksıl /l/ ünsüzü.

Bu ünsüz daha çok alıntı sözcüklerde görülmektedir. EİMA’da bazı art ün-
lülü Türkçe sözcüklerde özellikle eklenme sonucunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste Íāçınlı (II/30/47) Íāzım (II/28/12)
iç seste yapaÍÍa (I/10/45), taÍÍa (I/35/07) meseÍa (II/38/39)
son seste ilḳoḳúÍ (I/05/05) normaÍ (I/16/14)

Tablo 33: [Í] ünsüzü
[S] (1600) : /s/ - /z/ arası yarı ötümlü ünsüz. /s/~/z/>[S]
EİMA’da Türkçe sözcüklerde ön seste /z/>[S], son seste /s/>[S] değişimi 

örneği bulunmamaktadır.
Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste Sor (I/20/89) Sini (I/114/21), 

Sor<zor (I/51/15)
iç seste iStiSen (II/19/167), 

yaSık̥ (II/02/60)
ekSerı̄̇ (II/30/64), 

ġāSteyė (II/31/50)
son seste ġıS (I/19/29) domatiS (I/84/05), 

kiraS (I/149/29) 

Tablo 34: [S] ünsüzü
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2.1.1.2.2.2. Seyrek Görülenler
[ḇ] (156) : /b/ - /v/ arası ünsüz. /b/~/v/>[ḇ]

EİMA’da söz sonunda bulunmamaktadır. İç seste ise yalnızca /b/>[ḇ] de-
ğişimi görülmekte, /v/>[ḇ] değişimi örneği bulunmamaktadır.

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste ḇaşḲı (II/03/36), 

ḇarıydıḳ (I/88/18) 
ḇeyaz (I/127/22), 

ḇallā<<vallahi (II/08/26)
iç seste buḇa (I/55/27) taḇı̇̄ (II/09/63)
son seste - -

Tablo 35: [ḇ] ünsüzü

[Ç] (410) : /c/ - /ç/ arası yarı ötümlü ünsüz. /c/~/ç/>[Ç]

EİMA’da Türkçe sözcüklerde ön seste ve son seste /c/>[Ç] değişimi ör-
neği bulunmamaktadır.

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde

ön seste ÇıḲardῑm (II/33/06) Çetvel (I/44/36), 
Çünkǖ (I/11/94)

iç seste iÇin (I/06/43), 
birinÇisi (I/36/24)

hoÇā (I/90/69), 
kepÇe (II/23/198)

son seste ḳaÇ (II/38/12), saÇ (II/32/109) TaÇ (I/02/25), felÇ (I/52/16) 

Tablo 36: [Ç] ünsüzü

[đ] (4) : Ön damak (boğumlanma noktası öne kaymış) /d/ ünsüzü.

EİMA’da art ünlüler yanında bulunmakta olup söz başında ve söz sonun-
da görülmemektedir.

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde

ön seste - -

iç seste uÍÍađa (I/152/62),
parılarđan̥ (II/03/38)

ađńan (I/78/06), 
haTđā (II/24/112) 

son seste - -

Tablo 37: [đ] ünsüzü

[F] (272) : /f/ - /v/ arası yarı ötümlü ünsüz. /f/~/v/>[F]

EİMA’da Türkçe sözcüklerde ön seste ve son seste /f/>[F] değişimi örne-
ği bulunmamaktadır.
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Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste Furdu<vur- (I/138/102) Fazla (I/106/03), 

Fardiye (I/40/67)
iç seste uFaḳ (II/04/69) mesaFe (I/95/15),

keFkir (I/100/28)
son seste manaF• (I/73/55) pilaf (I/49/74), 

tesādüF (II/16/45)

Tablo 38: [F] ünsüzü18

[ǥ] (9) : Dip damak /g/ ünsüzü.

EİMA’da yalnızca Türkçe sözcüklerde iç seste görülür.

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste - -
iç seste bulǥur (II/19/72), tınǥır (I/59/15), 

yorǥan (I/76/40)
-

son seste - -

Tablo 39: [ǥ] ünsüzü

[ǵ] (47) : Ön damak (boğumlanma noktası öne kaymış) /g/ ünsüzü.

EİMA’da bir Türkçe örnek dışında alıntı sözcüklerde art ünlüler yanında 
görülür. Türkçe ve alıntı sözcüklerde son seste bulunmamaktadır.

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste - ǵavır (II/39/167)
iç seste bulǵuÍ (I/152/113) rüzǵar (I/141/10)
son seste - -

Tablo 40: [ǵ] ünsüzü

[ḫ] (86) : Art damak /h/ ünsüzü. [ḳ]~/h/>[ḫ] veya alıntı [ḫ]

EİMA’da Türkçe sözcüklerde ön seste, alıntı sözcüklerde ise son seste gö-
rülmemektedir. [ḳ]>[ḫ] ve /h/>[ḫ] değişmesi şeklinde görülebildiği gibi alıntı 
sözcüklerde [ḫ]’nin korunduğu örnekler de mevcuttur.

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste - ḫȧrman (I/155/19),

ḫutulāda (I/131/40)

* “Manav” sözcüğünün kökeninin Türkçe olduğu görüşü kabul edilerek “Türkçe Sözcükler-
de” başlığı altında ele alınmıştır.
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iç seste saḫın<sakın (II/30/72) laḫap (II/23/134), taḫıl (I/64/23), 
aḫırında (I/46/64) 

son seste yoḫ (II/26/18) -

Tablo 41: [ḫ] ünsüzü

[ҟ] (9) : Dip damak /k/ ünsüzü.

EİMA’da Türkçe sözcüklerde ön, iç ve son seste görülürken alıntı söz-
cüklerde görülmez.

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste ҟırḳ (I/53/06) -
iç seste ġoҟmaz (I/40/56) -
son seste yazdıҟ (I/39/06) -

Tablo 42: [ҟ] ünsüzü

[ḱ́] (124) : Ön damak (boğumlanma noktası öne kaymış) /k/ ünsüzü.

EİMA’da iki Türkçe örnek dışında yalnızca alıntı sözcüklerde, son ses 
dışında ve art ünlüler yanında görülür.

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste ḱ́azan (II/21/61), ḱ́ásdirisiŋ 

(I/31/13)
ḱ́a§at (I/53/23)

iç seste - beḱ́ar (I/44/29)
son seste - -

Tablo 43: [ḱ́] ünsüzü

[ń] (8) : Ön damak (boğumlanma noktası öne kaymış) /n/ ünsüzü.

EİMA’da bir Türkçe örnek dışında yalnızca alıntı sözcüklerde ve art ün-
lüler yanında görülür.

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste - ńumune (I/42/18)
iç seste hańım (I/67/09) mańāsıyla (I/147/22)
son seste - adńań (II/13/21)

Tablo 44: [ń] ünsüzü

[P] (868) : /b/ - /p/ arası yarı ötümlü ünsüz. /b/~/p/>[P]

EİMA’da Türkçe sözcüklerde ön seste /p/>[P], iç ve son seste /b/>[P] 
değişimi örneği bulunmamaktadır.
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Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste Pütüm<<bütün (II/07/10) Peşin (I/06/117), 

Padılcan (I/32/50) 
iç seste yaPışdır- (II/11/29) faPriḳa (II/10/70), 

duPleks (I/36/29)
son seste toP (I/80/17) heP (I/15/22), 

çoraP (I/08/53)

Tablo 45: [P] ünsüzü

[ŕ] (8) : Ön damak (boğumlanma noktası öne kaymış) /r/ ünsüzü.

EİMA’da yalnızca iç seste bulunduğu örnekler vardır, ön seste ve son 
seste bulunmamaktadır.

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste - -
iç seste uŕa (I/153/12) liŕa (I/75/28)
son seste - -

Tablo 46: [ŕ] ünsüzü
[ṟ] (12) : Titrek /r/ ünsüzü.

EİMA’da yalnızca iç seste bulunduğu örnekler vardır, ön seste ve son 
seste bulunmamaktadır.

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste - -
iç seste bıṟaz (I/68/35) fakiṟlik (I/76/22)
son seste - -

Tablo 47: [ṟ] ünsüzü

[Ş] (35) : /j/ - /ş/ arası yarı ötümlü ünsüz. /j/~/ş/>[Ş]

EİMA’da son ses dışında alıntı sözcüklerde görülmez. Türkçe sözcükler-
de hiçbir konumda /j/>[Ş] değişimi örneği bulunmamaktadır. Alıntı sözcükler-
de /ç/>[Ş] ve /s/>[Ş] değişimi örneklerine de rastlanmıştır.
Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste Şurda (I/02/17) -
iç seste dıŞarı (II/33/06) -
son seste bėŞ (II/10/18) baraŞ (I/127/41), hiŞ (I/14/57), 

herkėŞ (I/145/54)

Tablo 48: [Ş] ünsüzü
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[t́] (8) : Ön damak (boğumlanma noktası öne kaymış) /t/ ünsüzü.

EİMA’da Türkçe sözcüklerde görülmemektedir. Alıntı sözcüklerde ön 
seste bu ünsüze rastlanmamıştır.

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde

ön seste - -

iç seste - etúd (II/04/82)

son seste - sa§at ́(II/39/106)

Tablo 49: [t]́ ünsüzü

[v̇] (51) : Damak /v/’si.

EİMA’da her konumda örneği vardır. 

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde

ön seste v̇aşındȧ (I/07/68) v̇āla (II/29/66)

iç seste dav̇ar (I/46/58) döv̇let (I/64/37)

son seste manav̇ (I/58/42) pilav̇ (I/60/44)

Tablo 50: [v̇] ünsüzü

[‘] (34) : Ötümsüz, patlayıcı gırtlak ünsüzü.

EİMA’da her konumda örneği vardır.

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste ‘erkenden (I/32/49) ‘çaşamba (I/32/59)
iç seste e’meK (I/22/17) ġur’ān (I/14/15)
son seste yo’ (II/08/56) direk’ (II/19/113)

Tablo 51: [‘] ünsüzü

2.1.1.2.3. Zayıf Ünsüzler
Çoğunlukla ünsüz düşmesinden bir önceki aşamayı gösteren veya zayıf 

bir ünsüz türemesi meydana getiren, belli belirsiz bir şekilde telaffuz edilen 
ünsüzlerdir. Zaman zaman yanlarında bulunan ünlülerin uzamalarına sebep 
oldukları da görülmektedir.

[d̥] (276) : Düşmek üzere olan /d/ ünsüzü.
EİMA’da bu ünsüz birkaç örnek dışında daha çok biçim birimlerde gö-

rülmektedir. Türkçe sözcüklerde son seste ve alıntı sözcüklerde ön seste bu 
ünsüze rastlanmamıştır.
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Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste d̥öşenmı̄̇ycek (I/47/47) -
iç seste ond̥an (I/115/44) ġad̥ar (I/128/50)
son seste - faġad̥ (I/05/13)

Tablo 52: [d̥] ünsüzü
[h̥] (375) : Düşmek üzere olan /h/ ünsüzü.
EİMA’da her konumda örneği vardır.

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste h̥avlı (II/32/85) h̥erif (II/38/39)
iç seste dah̥a (I/50/40) bah̥çe (I/80/57)
son seste nāh̥ (I/65/61), hah̥ (II/05/40) allah̥ (I/78/52)

Tablo 53: [h̥] ünsüzü

[k̥] (63) : Düşmek üzere olan /k/ ünsüzü.
EİMA’da ön seste bir alıntı örnek dışında bu ünsüze rastlanmamıştır.

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste - k̥i (II/25/103)
iç seste sek̥sen (I/38/58) vak̥ῐt (I/15/07)
son seste dıḳanık̥ (I/12/33) hendek̥ (I/95/10)

Tablo 54: [k̥] ünsüzü

[l̥] (560) : Düşmek üzere olan /l/ ünsüzü.

EİMA’da Türkçe ve alıntı sözcüklerde söz başında kullanılmamıştır.

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste - -
iç seste ol̥sun (II/39/183) fel̥an (I/05/15)
son seste de§il̥ (II/26/32) helāl̥ (I/37/56)

Tablo 55: [l̥] ünsüzü

[n̥] (446) : Düşmek üzere olan /n/ ünsüzü.

EİMA’da ön seste iki Türkçe örnek dışında kullanılmamıştır. Alıntı söz-
cüklerde ön seste bu ünsüze rastlanmamıştır.

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste n̥aşı<<nasıl (II/05/07), 

biliyoŋ n̥u (I/21/93)
-
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iç seste gen̥ş (II/33/23) pirin̥ş (II/26/37)
son seste ben̥ (I/41/41) in̥san̥ (I/40/73)

Tablo 56: [n̥] ünsüzü

[r̥] (1320) : Düşmek üzere olan /r/ ünsüzü.
EİMA’da ön seste bir alıntı örnek dışında kullanılmamıştır.

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste - r̥ahat (I/92/29)
iç seste dör̥t (II/19/117) zātür̥e (I/22/15)
son seste her̥ (II/07/35) büber̥ (II/39/100)

Tablo 57: [r̥] ünsüzü

[s̥] (9) : Düşmek üzere olan /s/ ünsüzü.
EİMA’da /s̥/ ünsüzünün görüldüğü dokuz sözcüğün yedisinde bu ünsüz 

ikiz ünsüzlerden biri olarak yer almaktadır. Türkçe sözcüklerde ön seste ve 
son seste, alıntı sözcüklerde ön seste bu ünsüze rastlanmamıştır.

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste - -
iç seste yass̥aḲ<<yasak (I/40/80) güss̥üm (I/40/01)
son seste - patetis̥ (I/88/67)

Tablo 58: [s̥] ünsüzü

[t̥] (51) : Düşmek üzere olan /t/ ünsüzü.
EİMA’da ön seste kullanılmamıştır.

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste - -
iç seste Kitt̥i (I/52/21) patet̥ı̆̇s (I/88/68)
son seste dört̥ (I/58/94) dürüst̥ (I/53/60)

Tablo 59: [t̥] ünsüzü
[v̥] (116) : Düşmek üzere olan /v/ ünsüzü.
EİMA’da ön seste üç alıntı örnek dışında kullanılmamıştır.

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste - v̥aḲıt (I/15/05)
iç seste yāv̥rım (I/120/36) ev̥eli (II/38/93)
son seste ēv̥ (II/14/96) köv̥ (I/99/73)

Tablo 60: [v̥] ünsüzü
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[y̥] (432) : Düşmek üzere olan /y/ ünsüzü.

EİMA’da her konumda örneği vardır.

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste y̥üz (II/04/39) y̥emme<<amma (I/49/09)
iç seste būy̥day (I/115/54) cumhuriy̥et (I/149/11)
son seste āy̥ (I/54/39) şey̥ (I/68/69)

Tablo 61: [y̥] ünsüzü

[z̥] (42) : Düşmek üzere olan /z/ ünsüzü.

EİMA’da Türkçe sözcüklerde ön seste, alıntı sözcüklerde ön seste ve son 
seste kullanılmamıştır.

Konum Türkçe sözcüklerde Alıntı sözcüklerde
ön seste - -
iç seste az̥ῐcıḳ (I/71/38) baz̥iÍárí<<bazıları (I/147/21)
son seste yannız̥ (II/01/86) -

Tablo 62: [z̥] ünsüzü

Ünsüzler Çizelgesi

Süreksiz                              Sürekli
Sızıcı Akıcı

ötümlü ötümsüz yarı 
ötümlü

ötümlü ötümsüz yarı 
ötümlü

n a z a l yanaklı titrek yarı 
ünlü

dudak b, ḇ p P m v̇
diş-du-
dak

v f F

diş d, đ t, t́ T z s S n, ń
diş-da-
mak

c ç Ç j ş Ş

ön 
damak

g, ǵ k, ḱ́ K ğ h l, Í r, ŕ, ṟ, y

art 
damak

ġ ḳ Ḳ  ḫ ŋ

dip 
damak

ǥ ҟ

gırtlak ‘

Tablo 63: Ünsüzler 
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2.1.2. Ses Değişmeleri

2.1.2.1. Ünlü Değişmeleri

2.1.2.1.1. Ünlü Uyumları ve Uyumsuzlukları

2.1.2.1.1.1. Damak Uyumu
Kaynaklarda damak uyumu (Boz, 2006: 40; Dinar, 2008: 243; Özçelik ve 

Boz, 2009: 11; Akın, 2019: 85), artlık-önlük (önlük-artlık) uyumu (Eker, 2010: 
253; Erdem ve Kirik, 2011: 66; Demir ve Yılmaz, 2015: 57), kalınlık-incelik 
uyumu (Ergin, 2002: 131; Özçelik ve Boz, 2001: 37; Ercilasun, 2002: 65; Yıl-
dırım, 2006: 68; Coşkun, 2016: 36; Dursunoğlu, 2018: 71; Karaağaç, 2012: 
148-2018: 118), büyük ünlü uyumu (Gülsevin, 2002: 21; Gencan, 2007: 75), 
dil uyumu (benzeşmesi) (Gülensoy, 1988: 31; Günşen, 2000: 32; Demir, 2006: 
90; Banguoğlu, 2007: 84) olarak da geçen damak uyumu Türkçe bir sözcüğün 
yalnızca ön damak ünlülerinden veya art damak ünlülerinden oluşmasıdır. Ek-
lenmede, sözcüğün son hecesinde bulunan ünlünün ön damak ünlüsü veya art 
damak ünlüsü oluşuna göre sözcüğün aldığı ekin de bu ünlüyle uyuma girmesi 
sonucu gerçekleşir. EİMA’da, ÖTT’de olduğu gibi genel olarak Türkçe söz-
cüklerde damak uyumu bulunmaktadır.

2.1.2.1.1.1.1. Kök ve Tabanlar
Daha çok Türkçe sözcüklerin kök ve tabanlarında olmakla birlikte bazı 

alıntı sözcüklerin kök ve tabanlarında da damak uyumu görülmektedir. Bu 
uyum gerçekleşme yönü bakımından ilerleyici benzeşme yoluyla, gerileyici 
benzeşme yoluyla, iki yönlü benzeşme yoluyla ve iki yönden benzeşme yo-
luyla olmak üzere dört başlık altında ele alınmıştır.

2.1.2.1.1.1.1.1. İlerleyici Benzeşme Yoluyla
Bir hecede bulunan ön damak veya art damak ünlüsünün, kendinden ön-

ceki hecede bulunan ünlünün niteliğine göre önlüleşerek ya da artlılaşarak 
damak uyumuna girmesi sonucu görülür.

Önlüleşme

Ön ünlülü bir heceden sonra gelen art ünlünün kendinden önceki ünlüyle 
damak uyumuna girmesi sonucu gerçekleşir.

Alıntı sözcüklerde

ezen<ezān19 (I/22/39)  hemen<hemān (I/28/46)

19 Doğu kökenli (Arapça, Farsça) sözcüklerde gerekmedikçe çeviri yazı işaretleri kullanılma-
mış olup yalnızca uzun ünlüler gösterilmiştir. Batı kökenli sözcüklerde ÖTT; Doğu kökenli 
(Arapça, Farsça) sözcüklerde orijinal biçimler dikkate alınmıştır. (Batı kökenli Cumhu-
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dünye<dünyā (I/27/02) hevle<<helvā (I/30/43)

lire<lira (I/52/29)  miyöm<miyom (I/54/07)

röpörtaj<röportaj (I/121/120) kirez<kiraz (I/158/60) 

mezer<mezār (II/20/65) küsür<küsur (II/23/11)

fiyetlendi<<fiyat (II/27/17) kenere<kenar (II/32/129) 

Aşağıdaki alıntı sözcüklerde ilk heceden sonraki hecelerin etkisiyle, yarı 
ünlü /y/’nin etkisiyle ve en az çaba yasası sonucunda önlüleşme görülmektedir.

dornavididen<<tornavida (I/33/05) tansiyön<tansiyon (I/01/58)

ḳamereye<kamera (II/05/20)

Türkçe sözcüklerde

EİMA’da Türkçe bir birleşik sözcükte ilerleyici benzeşme yoluyla damak 
uyumu görülmektedir.

birez<biraz (I/19/17)

Artlılaşma

Art ünlülü bir heceden sonra gelen ön ünlünün kendinden önceki ünlüyle 
damak uyumuna girmesi sonucu görülür.

Alıntı sözcüklerde

siḳā§aT<<şikāyet (I/02/55) afat<āfet (I/03/25)

habar<haber (I/39/51) sıhıyalar<<sıhhiye (I/48/67)

ataş<āteş (I/58/89) susa<<şose (I/61/74)

seydiġazıdan<<seyitgāzi (I/87/44) hayınnıḲ<<hāinlik (I/69/90)

ḲuvaT<<kuvvet (I/88/39) ġabır<<kabir (I/95/22)

vaḳıt<vakit<vakt (I/124/47) sahı<sāhi (I/142/60)

amaliyaT<ameliyat (I/148/42) hanı<<hāne (II/02/26)

ḳōparatifi<<kooperatif (II/02/47) sah̥abısı<<sāhip (II/39/95)

ÖTT’de ön damak ünlüsü ile kullanılan ve uyumun bozulduğu bazı söz-
cükler EİMA’da damak uyumu korunmaktadır.

ġardaş ÖTT “kardeş” (I/21/74) hana << hani < kanı (I/79/86)

hanġı < kanġı ÖTT “hangi” (I/63/19)

riyet Dönemi öncesi girmiş Ermenice, Rumca, İtalyanca. vd. sözcüklerde eski biçimler 
(ETT, OT) dikkate alınmıştır.
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2.1.2.1.1.1.1.2. Gerileyici Benzeşme Yoluyla
Önceki bir hecede bulunan ön damak veya art damak ünlüsünün kendi-

sinden sonra gelen hecede/hecelerde bulunan ünlünün niteliğine göre önlüle-
şerek ya da artlılaşarak sonrasındaki ünlüyle uyuma girmesi sonucu görülür.

Önlüleşme

Ön ünlülü bir heceden önce gelen art ünlünün kendinden sonraki ünlüyle 
damak uyumuna girmesi sonucu görülür.

Alıntı sözcüklerde

şöförüdü<şoför (I/39/49) hüviyet<<huvviyet (I/64/127)

māmidiyide<<mahmudiye (I/122/57) patetis<<patates (I/152/111)

dene<dāne (II/37/29)

Aşağıdaki örnekte gerileyici uzak yarım ünlü benzeşmesi olmuştur.

ezra§il<azrail (I/15/22)

Türkçe sözcüklerde

EİMA’da Türkçe bir birleşik sözcükte gerileyici benzeşme yoluyla da-
mak uyumu görülmektedir.

bü§öz<<bu kez (I/22/40)

Artlılaşma

Art ünlülü bir heceden önce gelen ön ünlünün kendinden sonraki ünlüyle 
damak uyumuna girmesi sonucu görülür.

Alıntı sözcüklerde

mısāfiriŋ<misāfir (I/52/39) patısḳa<patiska (I/77/02)

daḳarımış<dekar (I/87/28) zaval<zeval (I/112/75) 

zırātımız<<ziraat (I/129/51) sıhat<<sihhat (I/64/89)

Aşağıdaki alıntı sözcüklerdeki uzunluk kaybolmuştur.

mubareK<mübārek (I/26/51) nuFus<nüfūs (II/02/68)

Türkçe sözcüklerde

EİMA’da Türkçe bir birleşik sözcükte gerileyici benzeşme yoluyla da-
mak uyumu görülmektedir.

bıraz<biraz (I/42/52)
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2.1.2.1.1.1.1.3. İki Yönlü Benzeşme
İki hece arasında bulunan bir hecedeki ünlü, öncesinde ve sonrasında bu-

lunan hecedeki ünlüleri etkiler ve iki farklı hecede benzeşme görülür.

Alıntı sözcüklerde

Artlılaşma 

barabar<<berāber (I/90/54)

2.1.2.1.1.1.1.4. İki Yönden Benzeşme
İki yönlü benzeşmeden farklı olarak iki yönden benzeşme, bir hecenin 

öncesi ve sonrasında bulunan hecelerdeki ünlüler, aralarında bulunan bir he-
cedeki ünlüyü etkiler ve bunların arasında kalan hecede benzeşme görülür. 

Alıntı sözcüklerde

Artlılaşma

matamatiK<matematik (I/29/07) fabrıḳaydıḳ<fabrika (I/87/107)

ḳamara<kamera (I/90/43) tansıyon<tansiyon (II/29/78) 

Önlüleşme

ekönömü<<ekonomi (II/04/77)

Aşağıdaki alıntı sözcüklerdeki uzunluk kaybolmuştur.

terefide<<terāvih (I/74/44)  hükümet<hükūmet (II/32/44) 

2.1.2.1.1.1.2. Biçim Birimler
ÖTT’de +{ki}, +{leyin}, -{(I4)yor} ve +{(y)ile} biçim birimlerin damak 

uyumunu bozduğu görülür. EİMA’da bu biçim birimler damak uyumuna girer. 
(Uyumu göstermek için yalnızca ÖTT ile farklılık gösteren örnekler verilmiştir).

+{ki}

sandıḳdaḳı<sandıkdaki (I/11/76) sonḳulā<<sondaki (I/48/45)

vaḳıtḳı<<vakitki (I/58/26) zımanḳı<<zamanki (I/59/33)

yazınḳı<yazınki (I/62/40) yuḳarḳı<<yukarıki (I/81/05)

aşāḳı<<aşağıki (II/09/79)

-{(I4)yor}

ediyö<ediyor (I/01/29) pişiriyöz<pişiriyoruz (I/09/40)

vermiyöz<vermiyoruz (I/40/78) getiriyöz<getiriyoruz (I/40/79)
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eylenmiyör<<eğlenmiyor (I/132/60) gidiyöller<gidiyorlar (I/46/118)

ekiyöllē<<ekiyorlar (II/01/12) diyöz<diyoruz (II/15/10)

bilmiyöm<<bilmiyorum (II/10/89) giyiyöllē<<giyiyorlar (II/12/26)

+{leyin}

zabalayı<<sabahleyin (I/11/49)

+{(y)ile+(n)}

allahınan<<allah ilen (I/14/15) toḳacılan<<tokaç ilen (I/14/47)

hanımıla<<hanım ile (I/64/102) tırpanıla<<tırpan ile (I/73/08)

davulunan<<davul ilen (I/90/51) hocayınan<<hoca ilen (I/107/51)

āşamnan<<akşam ilen (I/161/50) suyınan̥<<su ilen (II/21/69)

yatmayınan<<yatma ilen (II/39/84)

2.1.2.1.1.1.3. i- Ana Yardımcı Eylemi
EİMA’da i- ana yardımcı eylemi (ek-eylem) ile oluşturulan sözcüklerde 

damak uyumu yaygın olarak görülmektedir.

+{(I4)-dI4}-

Türkçe sözcüklerde

zorudu<<zor+idi (I/15/24) çoġudu<<çok+idi (I/35/42)

ġızıdıḳ<<kız+idik (I/39/29) yoḳudu<<yok+idi (I/59/61)

sağıdı<<sağ+idi (I/64/84) yaḳınıdı<<yakın+idi (I/134/18)

arḳadaşıdıḲ<<arkadaş+idik (I/15/90) boludu<<bol+idi (II/23/48)

Alıntı sözcüklerde

emsalıdın<<emsal+idin (II/29/37)  hamamıdı<<hamam+idi (I/20/27)

+{(I4)-mI4ş}-

Türkçe sözcüklerde

varımışımış<<var+imiş+imiş (I/108/05) yoğumuş<<yok+imiş (II/03/81)

āltınımış<<altın+imiş (II/05/30) varımış<<var+imiş (II/32/36)

Alıntı sözcüklerde

doḳdurumuş<<doktor+imiş (I/63/30) Íāzımımış<<lazım+imiş (I/55/12)

tansiyonumuştu<<tansiyon+imiş+idi (II/25/80) daḳarımış<<dekar+imiş 
(I/87/28)
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+{(I4)-sA}-

Türkçe sözcüklerde

varısa<<var+ise (I/07/45) ġolayısa<<kolay+ise (I/46/107)

Alıntı sözcüklerde

hazırısa<<hazır+ise (I/59/87) iÍāzımısa<<lāzım+ise (II/29/90)

+{((y)I4)-kAn}

Türkçe sözcüklerde

çamırıḳan<<çamur+iken (I/10/14) ġızıḳan<<kız+iken (I/25/37)

ġaynarıḳan<<kaynar iken (I/128/18) varıḳan<<var+iken (II/27/34)

Alıntı sözcüklerde

muhTarıḳan<<muhtar+iken (I/47/45) hastayıḳan<<hasta+iken (I/125/03)

2.1.2.1.1.1.4. ver- Yardımcı Eylemi
EİMA’da -(y)i-ver- yardımcı eylemi ile oluşturulan sözcüklerde damak 

uyumu görülmektedir.

-{(y)i-ver}-

ufalıyıvıdı<<ufala-yıverdi (I/54/66) yapıvırdı<<yap-ıverdi (I/107/24)

yatıvırdım<<yat-ıverdim (I/133/06) çıḳıvırdım<çık-ıverdim (II/25/04)

salmayıvıdiler<<salma-yıverdiler (I/22/09)

2.1.2.1.1.1.5. Bağlaçlar ve Pekiştiriciler
EİMA’da “ki” bağlacı/pekiştiricisi kendinden önce gelen sözcükteki ün-

lülerin etkisiyle yaygın olarak damak uyumuna girmektedir.

“ki” Bağlacı

Cümle veya cümleleri birbirine bağlayan ve bağlı cümleler yapan “ki” 
bağlacının EİMA’da damak uyumuna girdiği örnekler şunlardır:

diyor ḳu<<diyor ki (I/108/46) dēyo ḳu<<diyor ki (I153/117)

alıyo ḳu<<alıyor ki (II/38/116)

“ki” Pekiştiricisi 

Pekiştirme edatı bir sözcüğü, sözcük öbeğini yahut cümleyi çeşitli açı-
lardan tamamlayan, bu biçim birimlere değişik anlam ilgileri katan sözcük 
türüdür (Delice, 2012: 198). EİMA’da “ki” sözcüğü daha çok bu göreviyle 
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kullanılmakta olup bu görevde damak uyumuna giren örnekleri şunlardır:

yō ḳu<<yok ki (I/01/24) gitmiyo ḳu<<gitmiyor ki (I/23/13)

olmoyo ġu<<olmuyor ki (I/32/25) bilmı̄̇yon ḳu<<bilmiyorsun ki (I/161/09)

yetmeyyo ḳu<<yetmiyor ki (II/20/33) zormuş ḳu<<zor imiş ki (II/29/26)

çıḳmıyo ḳu<<çıḳmıyor ki (II/29/31)

2.1.2.1.1.2. Damak Uyumsuzluğu

2.1.2.1.1.2.1. Kök ve Tabanlar
EİMA’da bazı sözcüklerin damak uyumuna girmediği görülmektedir. 

Damak uyumsuzluğunun kök ve tabanlarda görülmesinde, önlüleşme görülen 
ünlülerin yanlarında bulunan ünsüzlerin boğumlanma noktası etkili olmalıdır.

Türkçe sözcüklerde
a§eş<<ağaç (I/81/48) bure<bura (I/87/42)

ġoce<<ḳoca (I/112/65) buydey<<buğday (I/115/07)

Alıntı sözcüklerde
normel<normal (I/03/82) zena§ati<zanaat (I/27/36)

ambeles<<ambulans (I/37/15) barej<baraj (I/150/58)

çameşir<<çamaşır (I/152/54)

Kök ve tabanlarda eklenmeye bağlı görülen damak uyumsuzluğu örnek-
leri şunlardır:

Türkçe sözcüklerde
odiye<odaya (I/07/79) dı̄̇zamıŋ<<teyzemin (I/47/07)

yıkeyyōduḳ<<yıkıyorduk (II/21/62) bobeŋ<<baban (I/80/34)

oyneycıḲ<<oynayacak (I/87/77) yaşeyip<yaşayıp (I/93/52)

anneycāŋ<anlayacağın (I/109/55)  ūreşdıḳ<<uğraş- (I/94/16)

hazırleycen<hazırlayacağım (I/123/77) buleşıġ<<bulaşıḳ (I/152/19)

suluġareşdan<<sulukaraağaç (I/153/74) doleşdırı<dolaş- (I/70/80)

ġaynediyoS<<kaynatıyoruz (II/29/72)  çapeye<çapa (I/153/102)

Alıntı sözcüklerde
hoceydi<hoca (I/71/51) bursiye<<bursaya (I/72/04)

lireye<lira (I/149/45)  Ḳamareye<<ḳamera (II/39/01)
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2.1.2.1.1.2.2. Biçim Birimler
Türkçede biçim birimler genellikle eklendikleri sözcüklerle damak uyu-

muna girerler. EİMA’da bazı biçim birimlerin (ÖTT ve ETT’de damak uyu-
muna girdiği hâlde) inceltici ünsüzler (/c/, /ç/, /d/, /l/, /n/, /r/, /s/, /ş/, /t/, /y/, 
/z/) komşuluğunda veya kişisel tercihler nedeniyle bu uyuma girmediği görül-
mektedir.

-{(y)AcAk}-

EİMA’da -{(y)AcAk}- gelecek zaman biçim biriminin bünyesinde bulu-
nan inceltici ünsüzler (/c/, /y/) etkisiyle ve kişisel tercihler nedeniyle damak 
uyumuna girmediği görülmektedir.

Aşağıdaki örneklerde ünlü art sıradan ön sıraya geçerek damak uyumu 
bozulmuştur.

nābıcek<<ne yapacak (I/03/44) yapıcekla<<yapacaklar (I/18/22)

olucek<<olacak (I/32/51) alacek<<alacak (I/32/51)

yapdırecek<<yaptıracak (I/46/61) yudacen<<yutacağım (I/62/30)

soKecen<<sokacağım (I/63/51) baḳıceK<<bakacak (I/66/09)

doldurceŋ<<dolduracaksın (I/109/44) yapaceksán<<yapacaksan (II/15/119)

Aşağıdaki örneklerde ünlü ön sıradan art sıraya geçerek damak uyumu 
bozulmuştur.

yetişmiyıcıġ<<yetişmeyecek (I/47/09) geçicıḲ<<geçecek (I/87/77)

getiricāndı<<getirecektim (I/109/10)

-{(I4)yA/I}- / -{(I4)yö}-

EİMA’da -{Iy(I)}- ve -{(I4)yö}- şimdiki zaman biçim biriminin bünye-
sinde bulunan inceltici ünsüz (/y/) etkisiyle damak uyumuna girmediği görül-
mektedir.

geçiriyus<<kaçırıyoruz (I/101/20) ġaçiyü<<kaçıyor (I/05/27)

yapiyüz<<yapıyoruz (I/40/11) yapiyöller<<yapıyorlar (II/10/84)

çıḳariyöller<<çıkarıyorlar (II/17/66)

-{mA}-

EİMA’da -{mA}- olumsuzluk biçim biriminin eklenmeye bağlı olarak 
inceltici /y/ ünsüzü komşuluğunda damak uyumuna girmediği görülmektedir.

inanmeyyollā<<inanmıyorlar (I/152/38) ġomeyo<<koymuyor (I/70/75)
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doldurmeycen<<doldurmayacağım (I/72/01) ġorumeyo<<korumuyor (I/85/34)

ġonuşmiyen<<konuşmayayım (I/87/97) yapmeyiz<<yapmayız (I/70/34)

yaPmēyos<<yapmıyoruz (I/154/58) ġatmiyüS<<katmıyoruz(II/11/32)

hatıÍÍamiyom<<hatırlamıyorum (II/17/57)

ḳıyaslameyom<<ḳıyaslamıyorum (II/21/42)

ġullanmiyyorun<<kullanmıyorum (II/33/50) 

-{mIş}-

EİMA’da -{mIş}- öğrenilen geçmiş zaman biçim biriminin bünyesinde 
bulunan inceltici ünsüz (/ş/) etkisiyle damak uyumuna girmediği görülmek-
tedir.

Aşağıdaki örnekte ünlü art sıradan ön sıraya geçerek damak uyumu bo-
zulmuştur.

uyumişen<<uyumuşum (II/39/165) 

Aşağıdaki örnekte ünlü ön sıradan art sıraya geçerek damak uyumu bo-
zulmuştur.

gelmış<gelmiş (II/25/14)

Aşağıdaki örneklerde -{mIş}- biçim birimi komşuluğundaki biçim birim-
lerde (inceltici /ş/ ünsüzü etkisiyle) damak uyumu bozulmuştur.

ġalmışiS<<kalmışız (II/05/06) yῑḳamışin<<yıkamışım (II/22/25)

ġalmışen<<kalmışım (II/39/165)

-{dI}-

EİMA’da -{dI}- görülen geçmiş zaman biçim biriminin kişisel tercihler 
nedeniyle damak uyumuna girmediği görülmektedir.

Aşağıdaki örnekte -{dI}- biçim birimi damak uyumuna girmemiştir.

salmayıvıdiler<<salmayıverdiler (I/22/09)

+{DAş}+20

EİMA’da +{DAş}+ addan ad yapan biçim birimin bünyesinde bulunan 
inceltici ünsüz (/ş/) etkisiyle damak uyumuna girmediği görülmektedir.

 arḳadeş<arkadaş (I/155/01) ġardeşi<<ḳarındaş (II/39/186)

20 +{DAş}+ biçim birimi ile ilgili bilgi için bk. Caferoğlu (1929).
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-{mA}+

EİMA’da -{mA}- ad-eylem biçim birimin eklenmeye bağlı olarak incelti-
ci /y/ ve /c/ ünsüzü komşuluğunda damak uyumuna girmediği görülmektedir.

yıḳanmeye<<yıkanmaya (I/01/96) oḳutmeye<okutmaya (I/46/14)

yapmey̥ı̆̇<<yapmayı (I/46/62) ġaşmeyi<<kaçmayı (I/61/60)

TuTuşturmiye<<tutuşturmaya (I/72/42) oḳumey̥e<okumaya (I/80/27)

ġonuşmeyi<<konuşmayı (I/95/79) yolmecimiz<<yolmacımız (I/153/103)

-{mAK}+

ETT’de ve OT’de söyleyiş bakımından bir ölçünlüleşme olmadığı, söy-
leyişteki çeşitliliğin yer yer yazıda yer bulduğu görülmekte, -{mAK}+ biçim 
biriminin Garipname’de uyumsuz örneklerinin çokluğu (Duman, 2008: 20) 
dikkat çekmektedir. OT’de -{mAK}+ biçim biriminin çoğunlukla uyuma bağ-
lı olduğu ancak bazı örneklerde uyumsuzluk görüldüğü gözlemlenmiştir (Kar-
tallıoğlu, 2011: 90). Doğu ağızlarında da uyumun bozulduğu örnekler var-
dır ancak bunlar art damak ünsüzü etkisiyle meydana gelen ünlü artlılaşması 
yoluyla gerçekleşmektedir (Karahan, 2011: 58). Bölgemizde ise uyumsuzluk 
artlılaşma değil önlüleşme yoluyla ortaya çıkar. EİMA’da -{mAK}+ ad-eylem 
biçim biriminin kişisel tercihler nedeniyle damak uyumuna girmediği söyle-
nebilir.

a§ırlamek<<ağırlamak (I/72/67) ġonuşmek<<konuşmak (I/69/96)

+{lIK}+

Gülsevin (1997: 117) bu ekin ETT’de uyuma girmekle birlikte yuvar-
lak ünlülü tabanlarda düz ünlü ile geldiği örnekler de bulunmakta olduğunu 
söylerken Kartallıoğlu (2011: 83) da OT’de de büyük oranda dil uyumuna 
bağlanmaya başladığını belirtir. Develi (1995: 44) de OT’de (17. yüzyıl) bu 
biçim birimin pek çok örnekte sözcük tabanının ünlüsüne tabi olarak uyumlu 
kullanılmakla birlikte bazı uyumsuzlukların veya çift imlalı sözcüklerin bu-
lunduğunu söyler. EİMA’da +{lIK}+ addan ad yapan biçim biriminin bir ör-
nekte damak uyumuna girmediği görülmektedir.

ırāmetlıḲ (I/115/36)

-{A}-

EİMA’da -{A}- 1. tekil kişi istek biçim biriminin eklenme yoluyla incel-
tici /y/ ünsüzü komşuluğunda damak uyumuna girmediği örnekler görülmek-
tedir. EİMA’da -{A}- biçim birimi 1. çoğul kişi istek biçim birimi olarak da 
kullanılmaktadır ve bölgemizde daima çokluk şekliyle uyuma girdiği görül-
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mektedir. Uyuma girmeyen örneklerin 1. tekil kişi istek biçim birimleri olma-
sı, bu biçim birimin eşseslisi olduğu 1. çoğul şahıs biçim biriminden ayrılması 
amacıyla uyuma girmemesinde bir etken olduğunu da düşündürmektedir.

ġonuşen<<konuşayım (I/72/11) alēn<<alayım (I/72/11)

ġoyen<<koyayım (I/79/28) annadeyin<<anlatayım (I/80/50)

ġoduren<koydurayım (I/110/71) anladem<<anlatayım (II/08/43)

yapem<<yapayım (II/12/85) oḳudeydi<<okutaydı (II/39/08)

oḲuden<<okutayım (II/39/13) napeyı̆̇n<<ne yapayım (II/39/131)

-{AmIŋ}

EİMA’da -{AmIŋ} 1. çoğul kişi istek biçim biriminin bünyesinde bulu-
nan kalınlaştırıcı ünsüz ([ŋ]) etkisiyle damak uyumuna girmediği görülmek-
tedir. Bu biçim birim diğer 1. çoğul kişi istek biçim birimi değişkelerinden 
farklı olarak ikilik bildirmeyip ikiden fazla kişi için kullanılan çokluk biçim 
birimidir.21

gidemıŋ (I/89/29)

-{ArAk}

EİMA’da -{ArAk} zarf fiil biçim biriminin kişisel tercihler nedeniyle bir 
örnekte damak uyumuna girmediği görülmektedir.

baḳalek<<bakarak (I/72/29)

-{AsIyA}

EİMA’da -{AsIyA} zarf fiil biçim biriminin derilme yoluyla ve kişisel 
tercihler nedeniyle bir örnekte damak uyumuna girmediği görülmektedir.

gelesā<<gelesiye (I/104/37)

+{(y)A}+

Yönelme durum biçim birimi Anadolu ağızlarında “ünsüzlerin ünlüler 
üzerindeki inceltici etkisi” ve “ünsüzlerin ünlüler üzerindeki kalınlaştırıcı et-
kisi” başta olmak üzere ünlü-ünsüz ilişkileri nedeniyle damak uyumuna gir-
memektedir (Buran, 1996: 139-140). EİMA’da +{A}+ yönelme durum biçim 

21 -{AmIŋ} 1. çokluk kişi istek biçim birimiyle ilgili geniş bilgi için bk. Demir, Nurettin 
(2000), “Anadolu Ağızlarında Birinci Çoğul Kişi İstek Eklerinin İkilik Bildiren Bir De-
ğişkesi”, Türkçenin Ağızları Çalıştay Bildirileri, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 
s.65-71; Gülsevin, Gürer (2013), “Tarihî ve Yaşayan Türk Diyalektlerinde Emir-İstek Ki-
pinin Birinci ‘Çokluk’ ve Birinci ‘İkilik (Tesniye)’ Çekimleri Üzerine”, Prof. Dr. Leylâ 
Karahan Armağanı, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 533-560.
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biriminin /c/, /n/, [ŋ] ve /y/ ünsüzünün etkisiyle ve ön damak ünsüzü (/t/) kom-
şuluğunda damak uyumuna girmediği görülür.

Aşağıdaki örneklerde eklenmeye bağlı olarak (/c/, /n/, [ŋ] ve /y/ ünsüzü-
nün etkisiyle) damak uyumu bozulmuştur.

şōrıye<<şo+ara+ya (I/17/24)  ġocıye<<kocaya (I/52/15)

āşamecek<<akşam+a+cak (II/07/54) ġapıye<<kapıya (II/25/102)

seŋa<saŋa (II/29/03) une<<oŋa (II/29/102)

bena<<baŋa (II/39/125)

Aşağıdaki örnekte ön damak ünsüzü (/t/) komşuluğunda damak uyumu 
bozulmuştur.

sahate<<saate (I/98/103)

+{cAk}

EİMA’da +{cAk} eşitlik biçim birimin bünyesinde bulunan inceltici ün-
süz (/c/) etkisiyle damak uyumuna girmediği görülmektedir.

ġoŋşucek (I/72/71) yaşcek (I/61/52)

+{DA}+

Bulunma durum biçim birimi bazı ağızların genel ve özel temayüllerine 
bağlı olarak, ön sıradan ünlüler bulunduran sözcüklere art, art sıradan ünlüler 
bulunduran sözcüklere de ön ünlülü biçimiyle eklenebilmekte ve böylece da-
mak uyumu bozulmaktadır (Buran, 1996: 182). EİMA’da +{DA}+ bulunma 
durum biçim biriminin eklenmeye bağlı olarak inceltici /y/ ünsüzü ve ön da-
mak ünsüzleri [Í] ve [t]́ komşuluğunda damak uyumuna girmediği görülmek-
tedir.

Aşağıdaki örneklerde eklenmeye bağlı olarak (/y/ ünsüzünün etkisiyle) 
damak uyumu bozulmuştur.

uradeyken<<orada iken (I/78/11)  yāndeydi<<yanında idi (I/70/27)

oḳuldeyken<<okulda iken (I/87/47)

Aşağıdaki alıntı sözcüklerde kaynak dilde ön damak ünsüzü olarak söyle-
nen ([Í] ve [t]́) komşuluğunda damak uyumu bozulmuştur.

sa§atd́e (I/41/69) haÍde (I/129/30)

nōrmaÍde (I/151/35)
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+{DAn}+

Ayrılma durum biçim birimi Anadolu ağızlarında “bölge ağızlarının özel-
liğine bağlı olarak” ve “ünsüzlerin ünlüler üzerindeki kalınlaştırıcı etkisi” baş-
ta olmak üzere ünlü-ünsüz ilişkileri nedeniyle damak uyumuna girmemektedir 
(Buran, 1996: 208-209). EİMA’da +{DAn}+ ayrılma22 durum biçim biriminin 
bünyesinde bulunan inceltici ünsüz (/n/) etkisiyle ve eklenmeye bağlı olarak ön 
damak ünsüzü ([Í]) komşuluğunda damak uyumuna girmediği görülmektedir.

Aşağıdaki örnekte +{DAn}+ biçim biriminin bünyesinde bulunan incel-
tici /n/ ünsüzü dolayısıyla damak uyumu bozulmuştur.

burden<<buradan (II/22/07)

Aşağıdaki alıntı sözcüklerde kaynak dilde ön damak ünsüzü olarak söyle-
nen ([Í]) komşuluğunda damak uyumu bozulmuştur.

hava§ikmaÍden<hava§ikmaÍden (II/20/34) isaÍden<ishalden (I/48/71)

+{(y)I}

Belirtme biçim birimi Anadolu ağızlarında “bölge ağızlarının özelliğine 
bağlı olarak” ve “ünsüzlerin ünlüler üzerindeki inceltici etkisi” ile “ünsüzlerin 
ünlüler üzerindeki kalınlaştırıcı etkisi” başta olmak üzere ünlü-ünsüz ilişkileri 
nedeniyle damak uyumuna girmemektedir (Buran, 1996: 109-110). EİMA’da 
+{(y)I} belirtme biçim biriminin bünyesinde bulunan inceltici ünsüz (/y/) et-
kisiyle ve eklenmeye bağlı olarak diş ünsüzü /r/ ve alıntı sözcükteki, kaynak 
dilde ön damak ünsüzü olarak söylenen (/t/) komşuluğunda damak uyumuna 
girmediği görülmektedir.

Aşağıdaki örnekte +{(y)I} biçim birimi inceltici /y/ ünsüzünün etkisiyle 
damak uyumuna girmemiştir.

hazınıyi<<hazineyi (I/95/23)

Aşağıdaki örnekte +{(y)I} biçim birimi eklenmeye bağlı olarak diş ünsü-
zü /r/ etkisiyle damak uyumuna girmemiştir.

sarıyari<sarıyeri (II/24/103)

Aşağıdaki alıntı sözcüklerde kaynak dilde ön damak ünsüzü olarak söyle-
nen /t/ komşuluğunda damak uyumu bozulmuştur.

zena§ati<zanaati (I/27/36)

+{(s)I}

EİMA’da +{(s)I} 3. tekil kişi iyelik biçim biriminin eklenmeye bağlı ola-

22 +{DAn} biçim biriminin işlevleri ve anlamsal rolleri için bk. Alan (2019).
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rak inceltici /n/ ve /y/ ünsüzü komşuluğunda damak uyumuna girmediği gö-
rülmektedir.

atiynan<<atı ilen (I/11/42) barajindan<barajından (II/10/32)

+{In(Iz)}

EİMA’da +{In(Iz)} 2. çoğul kişi iyelik biçim biriminin bünyesinde bulu-
nan inceltici ünsüz (/n/) etkisiyle ve eklenmeye bağlı olarak inceltici /t/ ünsü-
zü komşuluğunda damak uyumuna girmediği görülmektedir.

hayatiniz<hayātınız (I/37/17)

+{Im}

EİMA’da +{Im} 1. tekil kişi bildirme biçim biriminin eklenmeye bağlı 
olarak inceltici /n/ ve /r/ ünsüzü komşuluğunda damak uyumuna girmediği 
görülmektedir.

Aşağıdaki örnekte +{Im} biçim birimi inceltici etkisi olan diş-geniz /n/ 
ünsüzünün etkisiyle damak uyumuna girmemiştir.

urdanim<<oradanım (II/10/33)

Aşağıdaki örnekte diş ünsüzü /r/ etkisiyle damak uyumu bozulmuştur.

varim<varım (II/10/31)

2.1.2.1.1.3. Dudak Uyumu
Kaynaklarda dudak uyumu (benzeşmesi) (Gülensoy: 1988: 35; Günşen, 

2000: 38; Boz, 2006: 46; Demir, 2006: 98; Banguoğlu, 2007: 84; Dinar, 2008: 
246; Özçelik ve Boz, 2009: 16; Eker, 2010: 254; Akın, 2019: 89), düzlük-yu-
varlaklık uyumu (Ergin, 2002: 132; Ercilasun, 2002: 77; Yıldırım, 2006: 79; 
Demir ve Yılmaz, 2015: 60; Coşkun, 2016: 36; Dursunoğlu, 2018: 72; Karaa-
ğaç, 2012: 149-2018: 119) ve küçük ünlü uyumu (Gülsevin, 2002: 25; Gencan, 
2007: 76) olarak da geçen dudak uyumu, “bir kök ya da tabanın son hecesinde 
düz bir ünlü varsa ondan sonraki hecede de ancak düz bir ünlü; yuvarlak bir 
ünlü varsa da ondan sonraki hecede dar-yuvarlak veya geniş-düz bir ünlü bu-
lunması” (Demircan, 2009: 82) sonucu ortaya çıkar. Dudak uyumu daha çok 
dudak ünsüzleri olan /b/, /f/, /m/, /p/, /v/ etkisiyle ikinci hecedeki yuvarlak ün-
lülerin ilk hecede bulunan düz ünlülerle uyuma girip düzleşmesi ve bazı alıntı 
sözcüklerin ikinci hecesindeki yuvarlak ünlülerin (/o/, /ö/) daralarak yuvar-
lak-dar ünlülere (/u/, /ü/) değişmesi sonucu görülür. EİMA’da ÖTT’de olduğu 
gibi genel olarak Türkçe sözcüklerde dudak uyumu bulunmaktadır.
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2.1.2.1.1.3.1. Kök ve Tabanlar
Daha çok Türkçe sözcüklerin kök ve tabanlarında olmakla birlikte bazı 

alıntı sözcüklerin kök ve tabanlarında da dudak uyumu görülmektedir. Bu 
uyum gerçekleşme yönü bakımından ilerleyici benzeşme yoluyla ve iki yönlü 
benzeşme yoluyla olmak üzere iki başlık altında ele alınmıştır.

2.1.2.1.1.3.1.1. İlerleyici Benzeşme Yoluyla
Türkçe Sözcüklerde

ETT’de dudak uyumuna girmeyen veya ikili şekilleri bulunan bazı söz-
cüklerin EİMA’da dudak uyumuna girdiği görülür.

çapıt<çaput (I/14/30) ġavırma<<kavurma (I/41/89) 
yamıḳ<yamuk (I/48/35) alpıyı<alpu23 (I/65/33) 
çamır<çamur (I/139/35) ġavışmasın<<kavuş- (I/143/22)
ḳabıġ<<kabuk (I/151/16) ġavın<<kavun (II/07/81)
havlı<havlu (II/08/60) tapı<tapu (II/09/67)
yāmır<<yağmur (II/19/147) tavıḳ<tavuk (II/31/16)
çavışlıḳ<<çavuşluk (II/39/119) yavrım<yavru (II/39/182)
Alıntı Sözcüklerde
ḳabırġa<kaburga (I/39/104)  doḳdur<<doktor (I/63/09)
ġarpız<<karpuz (I/80/12) ıstanbıla<istanbul (I/66/50)
armıt<armut (I/81/24) hamır<hamur (I/87/81)
motur<motor (I/99/14) alpınız<<alpunuz (I/99/54)
maydunus<<maydonoz (I/111/48) sabın<sabun (I/126/63)
ünüvēsTe<<üniversite (I/121/121) ġalbırınan<<kalbur (I/123/32)
ġavırdan<gāvur (II/02/07) samıt<samut (II/23/112)
çabıḲ<çabuk (II/30/01)

2.1.2.1.1.3.1.2. İki Yönlü Benzeşme Yoluyla
İki hece arasında bulunan bir hecedeki ünlü, öncesinde ve sonrasında bu-

lunan hecedeki ünlüleri etkiler ve iki farklı hecede dudak uyumu görülür.

ünüsün<<insülin (I/28/54) 

23 Bu yer adıyla ilgili bazı araştırmacılar altı>altu>alpu şeklinde bir gelişim öne sürmekle 
birlikte bazıları da bunun halk etimolojisi olduğunu ve adın etnonim kaynaklı olabileceğini 
belirtmektedir (Ada, 2012: 24).
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2.1.2.1.1.3.2. Biçim Birimler
-{(I4)yor}-

EİMA’da -{(I4)yor}- şimdiki zaman biçim biriminin (ÖTT’nin aksine) 
dudak uyumuna girdiği örnekler görülmektedir.

duruyu<<duruyor (I/01/57) gidiyi<<gidiyor (I/05/49)

geliyi<geliyor (I/05/56) durdurmuyur<<durdurmuyor (II/22/68)

yalabuduyuduġ<<yalabuduyorduḳ (II/22/73) oluyudu<<oluyordu (II/25/54)

2.1.2.1.1.4. Dudak Uyumsuzluğu

2.1.2.1.1.4.1. Kök ve Tabanlar
Türkçe sözcüklerde

ETT’de dudak uyumunu bozan veya ikili şekli görülen bazı sözcükle-
rin EİMA’da da ikili şekle sahip olduğu veya dudak uyumuna girmediği ve 
ETT’deki şekli koruduğu görülmektedir. 

çaPut (I/14/40)  yavru (I/23/51)

yāmur<yağmur (I/30/48) havlu (I/114/21)

ġavun<kavun (I/125/55) tapu (II/09/93)

ġabuḲ<kabuk (II/24/87) tavuḳ (II/39/24)

Aşağıdaki örnek için Yeni Tarama Sözlüğü’nde (Dilçin, 2013: 212) “ta-
bur” biçimi görülmektedir. Taburcu sözcüğü de köken olarak tabur sözcüğüne 
bağlanmaktadır (Ayverdi, 2010: 1184).

taburcu (II/22/33)

Aşağıdaki örneklerde orta hece konumundaki geniş ünlüler (/a/, /e/) yarı 
ünlü /y/ ve akıcı /l/ ünsüzlerin etkisiyle daralarak dudak uyumu bozulmuştur.

ḳutliyyóS<<kutluyoruz (II/12/84)  külliyip<külle- (II/14/30)

toplıyan<toplayan (II/14/93) ufılāsıŋ<ufala- (II/39/30)

Aşağıdaki örnekte benzeşmezlik nedeniyle dudak uyumu bozulmuştur.

otırıydíŋ<otur- (II/23/118)

Aşağıdaki örnekte /b/ ünsüzü komşuluğunda /ı/ ünlüsü yuvarlaklaşarak 
dudak uyumu bozulmuştur.

alabuŋardan<alapınar (II/08/118)  yalabuduyuduġ<yalabıt- (II/22/73)



102 Eskişehir İli Manav Ağızları

Aşağıdaki örnekte /ç/ ünsüzü komşuluğunda /e/ ünlüsü daralarak dudak 
uyumu bozulmuştur.

gökçiġayı (II/09/25)

Aşağıdaki örneklerde eklenme yoluyla, yarı ünlü /y/ ünsüzü komşuluğun-
da orta hece ünlüsü /a/ daralarak dudak uyumu bozulmuştur.

burıya<<bu+ara+ya24 (I/13/38) urıya<<o+ara+ya (I/49/67)

Alıntı sözcüklerde

Aşağıdaki alıntı örnekler kaynak dilde uyum dışıdır. EİMA’da da kaynak 
dilden gelen biçim korunmuştur.

yahuT (I/69/17) ġarpuz<karpuz (I/91/75)

macur<<muhacir (I/92/21) babuç<pabuç (I/144/37)

porıġıramları<<programları (II/03/16) sabun (II/21/60)

Ḳabul (II/34/49)

Aşağıdaki örnekte akıcı /l/ ünsüzünün etkisiyle orta hece konumundaki 
geniş ünlü /a/ daralarak dudak uyumu bozulmuştur.

mutlıḳa<mutlaka (I/42/75)

Aşağıdaki örnekte /h/ ünsüzünün etkisiyle yuvarlaklaşma olmuş ve dudak 
uyumu bozulmuştur.

nohoT<nohut (II/30/43)

2.1.2.1.1.4.2. Biçim Birimler
EİMA’da orta hece konumundaki geniş ünlünün daralması yoluyla, da-

raltıcı ünsüzlerin etkisiyle, dil sürçmesi, kişisel tercihler vd. etkiler sonucu bi-
çim birimlerde dudak uyumuna girmeyen örnekler görülür. ETT’de uyum dışı 
olup ÖTT’de dudak uyumuna girdiği görülen bazı biçim birimlerin EİMA’da 
da ETT’deki gibi uyuma girmeyen örnekleri vardır.25

-{A}

Aşağıdaki örneklerde orta hece konumundaki geniş ünlü -{A} istek biçim 
birimi daralarak dudak uyumu bozulmuştur.

dutıyın<<tutayım (I/67/21) göriyin<<göreyim (I/52/39)

götüriydiŋ<<götüreydin (II/39/167)

24 “bura, şura, ora” sözcükleri için bk. Gülsevin (2010a; 33-39).
25 ETT’de uyuma girmeyen biçim birimler için bk. Gülsevin (1997); Gülsevin, ve Boz (2004).
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-{dI}

Aşağıdaki örneklerde dil sürçmesi veya kişisel tercih nedeniyle dudak 
uyumu bozulmuştur.

Ḳavuşdı<<kavuştu (I/78/08) vurdı<vurdu (I/96/88)

çoġdı<<çoktu (II/06/07) 

-{AcAk}

Aşağıdaki örneklerde /c/ ünsüzü komşuluğunda /a/, /e/ ünlüleri daralarak 
dudak uyumu bozulmuştur.

nōlcıġ<<ne olacak (I/03/42) bulcıŋ<<bulacaksın (I/15/41)

götüriceŋ<<götüreceksin (I/05/26)

-{(I)y}

Aşağıdaki örneklerde /y/ ünsüzü komşuluğunda /a/, /e/ ünlüleri daralarak 
dudak uyumu bozulmuştur.

savurıydıḲ<<savuruyorduk (I/87/41) döniyiŋ<<dönüyorsun (II/05/55)

-{mA}

Aşağıdaki örneklerde /y/ ünsüzü komşuluğunda /a/, /e/ ünlüleri daralarak 
dudak uyumu bozulmuştur. 

ġurutmıyılar<<kurutmuyorlar (I/26/75)  ġuymınca<koymayınca (I/42/49)

soḳulmıyoruz<<sokulmuyoruz (I/51/55) dıtmıcaḳ<<tutmayacak (I/65/58)

ġoymıycıḲ<<koymayacak (I/96/39) ġonuşmıyan<<konuşmayan (II/23/118)

-{sIn}

-{sIn} biçim biriminin bünyesinde bulunan daraltıcı /n/ ve /s/ ünsüzleri 
etkisiyle aşağıdaki örnekte dudak uyumu bozulmuştur.

ġonsıŋ<<konsun (II/05/25) 

+{çIk}

+{çük} biçim biriminin bünyesinde bulunan daraltıcı /ç/ ünsüzü etkisiyle 
aşağıdaki örnekte dudak uyumu bozulmuştur.

sö§ütçigd̥en<<söğütçükten (II/06/46)

+{IlA(n)}

Aşağıdaki örneklerde +{IlA(n)} biçim biriminin bünyesinde bulunan 
düz/dar ünlü /ı/ dudak uyumuna girmemiştir.
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davulınan<<davul ile+n (I/25/08) usūliylen<<usūlü ile+n (II/12/08) 

+{lI}

ETT’de +{lI} biçim birimi bir karakteristik vasfı olarak çok büyük oran-
da yuvarlak ünlülüdür (Boz, 2012b: 178). EİMA’da da bu biçim birimi büyük 
oranda uyuma girerken bir örnekte uyum dışı kaldığı görülür.

Aşağıdaki örnekte eklenmeye bağlı olarak daraltıcı ünsüz /c/ komşulu-
ğunda dudak uyumu bozulmuştur.

dumlıca<dumluca (I/05/59)

-{Iŋ}

Aşağıdaki örnekte kişiye bağlı nedenlerle (dil sürçmesi nedeniyle) dudak 
uyumu bozulmuştur.

ġıyıyorıŋ<<kıyıyorum (II/32/73)

-{mI}

ET’de bu biçim birimi daima –mU şeklinde olduğu hâlde ETT’de düz ün-
lülüdür (Timurtaş, 1994: 37). Özkan (1995: 97-98) ETT’de bu biçim birimin 
–mı ve –mi biçimlerinde daima düz ünlülü olarak kullanıldığını belirtmekte-
dir. OT’de de XVIII. yüzyıldan önce çeviri yazılı metinlerde daima düz ünlü-
lüyken XVIII. yüzyılda uyumlu olarak gösterilmektedir fakat imla nedeniyle 
Arap harfli metinlerdeki uyum süreci takip edilememektedir. XVIII. yüzyılda-
ki iki metin bu ekin konuşmada uyumlu olduğunu; fakat imlanın kalıplaşması 
nedeniyle yazıya yansımadığını gösterir (Kartallıoğlu, 2011: 232). EİMA’da 
-{mI} soru biçim birimi yaygın olarak dudak uyumuna girerken aşağıdaki 
örneklerde uyuma girmediği görülür.

nuvus mi<<nüfus mu (I/56/67) olur mı<<olur mu (I/110/62)

re§isi§cumurudu mıydı<<reisicumhur muydu (I/66/35)

do§uncu mı<<doğunca mı (II/24/76)

2.1.2.1.1.4.3. II. Alt Ağız Grubu Temel Özelliği
II. alt ağız grubunu oluşturan temel ölçüt olan son sesteki daralmalar so-

nucunda dudak uyumunun bozulduğu görülür. Bu durum EİMA’nın I. alt ağız 
grubu metinlerinde de kısmen karşımıza çıkmaktadır. 

Aşağıdaki örneklerde sözcük kök ve tabanlarında son seste daralma olayı 
görülmektedir.

urı<<o+ara (I/71/75) sulımı<<sulama (II/04/22)
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ġocı<<ḳoca (II/08/12) odı<oda (II/09/43)

sonı<<sonra (II/15/122)  burı<<bu+ara (II/19/49)

öti<öte (II/39/09) öli<<öyle (II/39/146)

zobı<<soba (II/21/72) 

Aşağıdaki örneklerde son seste daralma olayı gerçekleşmiş, daha sonra 
sözcüğün üzerine bir biçim birimi gelmiştir.

hocıyı<<hoca+yı (II/02/21) sorıdān<<sonradan (II/06/61)

beyliġovıyı<<beylik+ova+ya (II/04/81) oḳumıyı<<oḳuma+yı (II/08/15)

yumırtıynan<<yumurta ilen (II/17/39) odıdı<<oda+da (II/33/21)

+{A}

boydan§boyı<boydan boya (II/12/76) ġoŋşuyı<<komşuya (II/24/97)

Aşağıdaki örneklerde son seste daralma olayı gerçekleşmiş, daha sonra 
sözcüğün üzerine yönelme eki de daralarak gelmiştir.

beyliġovıyı<<beylikova+ya (II/04/81)  urıyı<<o+ara+ya (II/16/94)

+{DA}

Türkçe sözcüklerde

ordı<<orada (II/06/61) oḳuldı<okulda (II/07/17)

durumdı<durumda (II/21/07) ondı<onda (II/21/39)

doḳuzdı<dokuzda (II/23/02)

Alıntı sözcüklerde

ısdanbuldı<<istanbulda (II/05/24) salondı<salonda (II/12/42)

televizondı<televizyonda (II/28/89)

2.1.2.1.2. Artlılaşma
Dilin arka tarafında teşekkül eden ünlülere art ünlüler, dilin ön tarafında 

teşekkül eden ünlülere de ön ünlüler denir (Ergin, 2002: 99). Artlılaşma, ön 
ünlü niteliğindeki bir ünlünün art ünlü niteliğindeki bir ünlüye değişmesi ola-
yıdır. EİMA’da çok sayıda örnekte ön ünlülerin art ünlülere değiştiği görülür. 

2.1.2.1.2.1. /e/>/a/
i. Benzeşme ile

Türkçe sözcüklerde; 
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son seste; bı̊yla<<bu+ile (I/86/32)

Alıntı sözcüklerde; 

ilk hecede; amānet<<emānet (I/77/23), baraber<<beraber (I/14/39)

iç seste; amaliyaT<ameliyat (I/148/42) son seste; mayana<<muayene 
(I/47/09), dana<dāne (I/102/79), suvra<<sufre (I/120/62)

ii. Sık olarak bir arada kullanılan sözcükler

Türkçe sözcüklerde; 

na var<ne var (I/08/97) na ġadā<<ne kadar (I/55/73) 

na§hapacādıŋızdır<<ne yap- (II/25/02) 

iii. Benzeşmezlik ile 

Türkçe sözcüklerde; 

ginā<<gine (I/18/60) sürma<sürme (I/67/06)

ı̄̇şdā<<işte (II/14/09)

Alıntı sözcüklerde; 

maseÍā<<meselā (I/10/119) aletTirig<elektrik (I/17/51)

sēman<<seğmen (I/101/36) fanni<<fennı̄̇ (I/146/16)

iv. Biçim birimlerin eklenmesiyle

Eski Türkçeden beri “ben” ve “sen” şahıs zamirlerine +{ġa} biçim biri-
minin eklenmesiyle artlılaşma olayı görülmektedir.

saŋa<<sen+ġa (I/56/12) baŋa<<ben+ġa (I/61/65)

v. Çıkış noktasının değişmesiyle

Aşağıdaki örnekte ünlüler, /h/ ünsüzünün çıkış noktasının art damağa 
kaymasıyla ön sıradan art sıraya geçmiştir.

havas<heves (I/94/46)

2.1.2.1.2.2. /e/>[á]
i. Benzeşme ile

Türkçe sözcüklerde; 

ilk hecede; yár<yer (II/29/37)

son seste; bȫlá<<bu+ile (I/06/34), gecá<gece (I/154/47)
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Alıntı sözcüklerde; 

ilk hecede; cánābı§allahıŋ<<cenābıallah (I/64/08)

iç seste; ġıymátí<<kıymet (I/64/90), selbás<<serbest (I/03/96)

ii. Sık olarak bir arada kullanılan sözcükler

ná ġadan<<ne kadar (I/44/64) 

iii. Benzeşmezlik ile 

Türkçe sözcüklerde; 

gelmá<gelme (I/95/86)  ásgi<<eski (I/149/04)

Alıntı sözcüklerde; 

sená<sene (I/43/01) meyvá<meyve (II/07/36)

memniḱ́átıŋ<<memleket (II/07/42)

iv. Artlılaştırıcı ünsüzlerin ([ġ], [ḳ], /l/, /n/, [ŋ]) etkisi ile 

Türkçe sözcüklerde; 

desáŋă<<desen-a26 (I/06/31) ġánç<genç (I/44/67)

gelsáŋá<<gelsen-a ( I/67/37)

2.1.2.1.2.3. /e/>/ı/
i. Benzeşme ile

Alıntı sözcüklerde; 

iç seste; ḳōpıratif<<ḳooperatif (II/02/45), sayısında<<sāyesinde (II/09/89)

son seste; hazını<<hazı̄̇ne (I/95/23), hanı<hāne (II/02/26), ġāfı<<ḳahve 
(II/05/14), zatı<<zāten (II/17/48)

ii. Sık olarak bir arada kullanılan sözcükler

nı ḳıdār <<ne ḳadar (II/05/53)

iii. Benzeşmezlik ile 

esgidın<<eskiden (II/01/43) 

iv. Kişiye bağlı kullanım27

26 desáŋą ve gelsáŋá örneklerinde -{A} biçim birimi bir seslenme ünleminin ekleşmiş 
biçimidir (Kerimoğlu, 2016: 101).

27 Kişiye bağlı kullanım, bir veya birkaç kaynak kişide, bir veya birkaç kez görülen; ses bilgi-
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İki kaynak kişinin (Çakmak-Günyüzü ve Aydınlar-Mihallıççık) “ver-” ve 
“de-” sözcüklerini kişiye bağlı nedenlerle ön ünlülü biçiminin yanında art ün-
lülü biçimleriyle de kullandığı görülmektedir.

vırdi<ver- (I/15/55)  vırdı̄̇miz<ver- (I/15/63) 

vıremezsem<ver- (II/22/53)  dır<de- (II/22/54) 

2.1.2.1.2.4. /i/>/ı/
i. Benzeşme ile

Türkçe sözcüklerde; 

ilk hecede; bıraz<bir+az (I/42/52)

iç seste; sōnaḳından<<sonraki (I/61/58)

son seste; ġalmadı ḳı<ḳalmadı ki (I/84/35), şurdaḳı<<şuradaki (I/150/59)

Alıntı sözcüklerde; 

ilk hecede; sıhıyalar<<sıhhiye (I/48/67), mısāfir<misāfir (I/52/71), sıġa-
ra<siġara (I/53/60), sıma<sı̄̇mā (I/64/29), ıstanbıla<<istanbul (I/66/50), nı-
şan<<nişān (I/95/126), sıhat<<sihhat (I/112/39), zırātımıS<<ziraat (I/129/50), 
şımal<şimāl (I/133/51), fılan<filan (I/147/25)

iç seste; mācır<<muhācir (I/02/36), tayır<<tāhir (I/08/113), maḳına-
ya<makine (I/26/59), tayını<<taʻyı̄̇n (I/68/77), hayınnıḲ<<hāinlik (I/69/90), 
maşandıznan<<marşandiz (I/74/47), patısḳa<patisḳa (I/77/02), fabrıḳaydıḳ<-
fabrika (I/87/107), ġabır<<ḳabir (I/95/22), hazınıdan<<hazı̄̇ne (I/95/23), hazı-
nı<<hazı̄̇ne (I/95/23), bahşışımı<bahşiş (I/153/66), daḳıḳa<daḳı̄̇ḳa (II/02/88), 
tansıyon<tansiyon (II/29/78), nāsıbımışdı<<nası̄̇b (II/29/96), faḳır<fakir 
(II/32/134)

son seste; ancı<<anjiyo (I/17/22), sahı<sāhi (I/142/60), yamı<<yaʻnı̄̇ 
(II/14/51), yanı<<yaʻnı̄̇ (II/15/56)

ii. Benzeşmezlik ile 

Türkçe sözcüklerde; 

hincῑ<<şimdi (I/75/57) ınce<ince (I/109/20)

şincılig<<şimdilik (II/01/24) kimısı<<kimisi (II/11/20)

şındiysē<<şimdi ise (II/14/57)

sel olarak açıklanamayan; dil sürçmesi, konuşma hızı vd. sebeplerle ortaya çıkan örnekler 
için kullanılmıştır.
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Alıntı sözcüklerde; 

mercımē<<mercimek+e (I/153/31)  hızmet<hizmet (I/93/30)

iii. Kişiye bağlı kullanım

İki kaynak kişinin (Sandıközü-Seyitgazi ve Koyunağılı-Mihalıççık) “pis 
ve hiç” sözcüklerini kişiye bağlı nedenlerle ön ünlülü biçiminin yanında art 
ünlülü biçimleriyle de kullandığı görülmektedir.

pıs<pis (I/98/115) hıç<hı̄̇ç (II/29/36)

iv. Artlılaştırıcı ünsüzlerin ([ġ], [ḳ], /l/, /n/, [ŋ]) etkisi ile 

ġırız<<ḳriz (I/91/23) ġırıpin<<ġripin (II/25/84)

v. Ulama ile

Ḳış§ıçın<<ḳış için (II/21/94)

vi. Sebebi belli olmayanlar

ūreşdıḳ<uğreştik<uğraştık (I/94/16) 

2.1.2.1.2.5. /i/>[í]
i. Benzeşme ile

Türkçe sözcüklerde; 

son seste; h̥ayní<<hani (I/06/41), harbí<harbi (I/06/63)

Alıntı sözcüklerde; 

ilk hecede; ístambula<<istanbul (I/03/75)

son seste; gerçí<gerçi (I/01/20), yāní<yāni (I/02/23), tabí<<tabı̄̇ʻı̄̇ (I/32/28)

ii. Benzeşmezlik ile 

Türkçe sözcüklerde; 

íçin<için (I/05/02) hepsí<hepsi (I/06/22)

kendí<kendi (I/06/75) íyi<iyi (I/24/10)

ē̇ltí<<elti (I/55/38) íşí<<işi (I/64/63)

şıncí<<şimdi (II/01/69) yirmí<yirmi (II/02/87)

birí<biri (II/05/70) birísí<<birisi (II/10/08)

íçíni<<içini (II/11/06) yení<yeni (II/11/39)

íki<iki (II/29/28)
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iii. Ulama ile

şı̄̇yníń§ídı<<şeyin§idi (II/01/22)

iv. Kişiye bağlı kullanım

bí<<bir (II/05/51) íp<ip (II/24/60)

2.1.2.1.2.6. /ö/>[ı̊]
i. Benzeşme ile

Türkçe sözcüklerde; 

ilk hecede; bı̊yla<<böyle (I/86/32)

2.1.2.1.2.7. /ö/>/o/
i. Benzeşmezlik ile 

Türkçe sözcüklerde; 

yorücek<<yürü-28 (I/22/03) oleydi<<öyle (I/96/65)

oPmiden<öpmeden (II/01/37) şoyle<şöyle (II/22/08)

doḳóntürü<<döküntülü (II/29/47)

ii. Ulama ile

olan§olmadı<<ölen§olmadı (I/155/92)

2.1.2.1.2.8. /ö/>[ó]
i. Benzeşmezlik ile 

Türkçe sözcüklerde; 

óterlerdi<<ört- (I/04/29) óküzümüz<<öküzümüz (I/22/43)

ólúrsē<öl- (I/69/07) 

2.1.2.1.2.9. /ü/>/u/
i. Benzeşme ile

28 Şimdiki zaman biçim birimi {–(I4)yor}, içinde geniş /o/ ünlüsü bulunan yoru- eylemi-
ne dayandırılmaktadır (Kuznetsov, 1997: 207). Bu biçim birim, Eski Türkçe döneminde 
kullanılan yoru- fiilinin geniş zamanda çekimlenmiş hâlinin daha sonra ses düşmeleri so-
nucunda şimdiki zaman işleviyle ortaya çıkan şekli (yoru-r > yorur > -yor) (İlhan, 2009: 
1553) olarak açıklanır. “yürü-” sözcüğü Yeni Tarama Sözlüğü’nde (Dilçin, 2013: 267) ve 
17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı’nda (Tulum, 2011: 1913-1914) hem “yürümek” hem de 
“yürimek” olarak yer almaktadır.
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Alıntı sözcüklerde; 

ilk hecede; nuFuz<<nüfūs (I/20/67), mubāreK<mübārek (I/40/62), zu-
lum<zulüm (I/52/78), mucādele<mücādele (I/63/11), ḳusur<küsūr (II/09/16)

ii. Sık olarak bir arada kullanılan sözcükler

Türkçe sözcüklerde; 

uça ġada<<üçe ḳadar (I/42/09) o ġun<o gün (I/75/26)

iii. Benzeşmezlik ile 

Türkçe sözcüklerde; 

turlü<türlü (I/01/11) ġuder<<güder (I/18/20)

ḳuççük<<küçük (II/11/27) dökuldūne<<dökül- (II/22/38)

ölçu<ölçü (II/22/53)

Alıntı sözcüklerde; 

eylulda<<eylülde (I/87/30)

2.1.2.1.2.10. /ü/>[ú]
i. Benzeşme ile

Türkçe sözcüklerde; 

ilk hecede; úcrā<ücra<ūç+ra29 (II/30/56)

ii. Sık olarak bir arada kullanılan sözcükler

bu túr<bu tür (II/21/92)

iii. Benzeşmezlik ile 

Türkçe sözcüklerde; 

gúnaşdan<<güneşten (I/54/47) túkettik<<tüket- (I/63/58)

gúççüg<<küçük (II/10/62) gúrültü<gürültü (II/29/40)

Alıntı sözcüklerde; 

şúnkü<<çünkü (I/06/81) şúkür<<şükür (II/38/97)

iv. Ulama ile

yúk§olurmuş<yük§olurmuş (I/01/41)

29 Sözcüğün köken bilgisi için bk. Gülensoy (2007: 985).
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v. Sebebi belli olmayanlar

sús<süs (I/54/65)

2.1.2.1.3. Önlüleşme
Art ünlü niteliğindeki bir ünlünün ön ünlü niteliğindeki bir ünlüye değişmesi 

olayıdır. EİMA’da çok sayıda örnekte art ünlülerin ön ünlülere değiştiği görülür. 

2.1.2.1.3.1. /a/>[á]
i. Benzeşme ile

Türkçe sözcüklerde; 

iç seste; bilgisáyardan<bilgisayardan (II/23/134)

Alıntı sözcüklerde; 

ilk hecede; tábi<<tabı̄̇ʻı̄̇ (II/36/15), iç seste; ilácı<<ilaç (I/63/53)

son seste; illá<illā (I/07/37)

ii. Benzeşmezlik ile 

dáha<daha (I/23/54)  báŋa<<ben+ġa (I/114/44)

iii. İnceltici ünsüzler (/c/, /ç/, /d/, /l/, /n/, /r/, /s/, /ş/, /t/, /y/, /z/) komşuluğunda

ġonuşmíyacáŋ<<ḳonuşmayacaḳsın (I/06/89)  bulursáŋ<<bulursan (I/07/20)

sarıyárda (I/09/03) toḳáşlāmız<<toḳaç (I/28/35)

napcáŋ<<ne yapacaksın (I/45/06) hāÍá<<hālā (I/53/76)

sufráye<<sofra (I/55/29) ayná<ayna<āyı̄̇ne (I/60/05)

yárenneri<yārān (I/101/44) bulcáŋ<<bulacaksın (II/10/103)

saḳleyoz<sakla- (II/21/94) baḳsáŋ<<baksan (II/38/117)

iv. Biçim birimlerin eklenmesiyle

urdá<<orada (I/01/60)

v. [ŋ] ünsüzü komşuluğunda

napáŋ<<ne yaparsın (I/49/61)

2.1.2.1.3.2. /a/>/e/
i. Benzeşme ile

Türkçe sözcüklerde; 
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iç seste; birez<biraz (I/19/17)

son seste; elme<elma (II/30/25)

Alıntı sözcüklerde; 

ilk hecede; tenesi<<dāne (I/56/67), tebi<<tabı̄̇ʻı̄̇ (I/48/53), (I/56/67), te-
ze<<tāze (I/79/96), ePdes<<ābdest (I/133/04), ehenKlē<<āheng (I/148/29), 
peketlere<paket (II/32/62)

iç seste; kitepleriŋ<kitap (I/10/13), dünyeye<<dünyā (I/27/02), feyyez<-
feyyaz (I/39/54), ı̄̇tiyelleri<<ihtiyār (I/46/113), entereme<<entāri (I/47/36), 
ezen<ezān (I/64/17), terefide<<terāvih (I/74/44), merhemeti<merhamet 
(I/77/59), şefteli<şeftāli (I/100/12), tirektör<<tıraḳtör (I/108/41), zerdelile-
ri<zerdāli (I/128/75), merescilē<<mı̄̇rāsçı (I/145/91), ġōperetif<<ḳooperatif 
(II/02/57), kenere<kenār (II/25/70), fiyetlendi<<fiyatlan- (II/27/17), mezer<-
mezār (II/28/63), patetiS<<patates (II/30/36), ḳamereye<ḳamera (II/33/06)

son seste; hevle<helvā (I/30/43), romatizme<romatizma (I/33/18), lire<-
lira (II/39/133) 

ii. Benzeşmezlik ile

Türkçe sözcüklerde;

yaşamek<yaşamaḳ (I/79/24)

Alıntı sözcüklerde;

ambeles<<ambulans (I/37/15)

iii. İnceltici ünsüzler (/c/, /ç/, /d/, /l/, /n/, /r/, /s/, /ş/, /t/, /y/, /z/) komşuluğunda

Türkçe sözcüklerde;

oye<oya (I/03/57) zopeye<sopaya (I/26/51)

oḳutmeye<oḳutmaya (I/46/14) yaylėye<yaylaya (I/46/18)

yapmey̥i<<yapmayı (I/46/62) yen yana<yan yana (I/47/10)

ġayınellāmiz<<ḳayın+anamız (I/58/63) ġaşmeyi<<ḳaçmayı (I/61/60)

yabeyinen<yaba ile (I/68/39) būdey<buğday (I/69/24)

ġayneşdırmaḳdan<<ḳaynaştırmaḳtan (I/69/68) doleşdırı<dolaş- (I/70/80)

hanne-<<anla- (I/72/01) baḳalek<<baḳaraḳ (I/72/29)

oreye<oraya (I/72/33) yıḳameye<yıḳamaya (I/74/82)

oveye<ovaya (I/75/28) zopeye<<sopaya (I/75/71)
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yardımleşme<<yardımlaşma (I/80/25)  yaleyceŋ<<yala- (I/79/59)

doğreyoruz<<doğruyoruz (I/84/06) hoḳumeyi<<oḳumayı (I/87/14)

doḳumeye<doḳumaya (I/87/101) yaşeyip<<yaşa- (I/93/52)

ūreşdıḳ<<uğraş- (I/94/16) ūreşcaz<<uğraş- (I/94/18)

ġonuşmeyi<<ḳonuşmayı (I/95/79) boyeyoŋ<<boya- (I/96/04)

ġoce<<ḳoca (I/112/65) hazırleycen<<hazırla- (I/123/77)

suleyo<sula- (I/149/22) ġayneycaḳ<<ḳayna- (I/132/27)

buleşıġ<<bulaşıḳ (I/152/19) hatırleyyōdum<hatırla- (I/152/40)

oynameye<<oynamaya (I/153/63) ġapeyince<<ḳapa- (I/153/89)

soḳmeyė<soḳmaya (I/158/34) oḳlaveş<<oḳlavaç (II/14/33)

yolleyon<yolla- (II/20/32) yameç<yamaç (II/20/65)

yuváÍlemeye<<yuvarlamaya (II/32/55) boreniŋ<<buranın (II/35/60)

Ḳovaleyodu<<ḳovala- (I/38/20) vameye<<varmaya (II/38/100)

topleyyo<topla- (II/39/51) ez<az (II/39/125)

Alıntı sözcüklerde;

ġade<<ḳadar (I/03/21) ezra§il<<azrail (I/15/22)

şerampoluḳta<<şarampol (I/33/63) heyal<hayāl (I/27/12)

tāgeti<<tāḳat (I/61/60) hoceydi<hoca (I/71/51)

haşeş<<haşhāş (I/73/12) ġareriŋiz<<ḳarar (I/86/55)

ġῑnėn<ḳına (I/101/72) dāmet<dāmād (I/114/04)

ekrannarımnan<<akranlarım ilen (I/129/06) rebbim<rabbim (I/138/31)

mūteÇ<<muhtāc (I/145/14) redı̆̇yo<<radyo (I/145/96)

mesal<masal (I/157/60) maye<maya (I/157/64)

ġanel<<ḳanal (II/26/49)

iv. Ön damak [ḱ́] ünsüzü komşuluğunda

Alıntı sözcüklerde;

kezim<<ḱ́āzım (I/86/24) keh<<ḱ́āh (I/98/06)

v. Ön damak [Í] ünsüzü komşuluğunda;

Alıntı sözcüklerde;
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normel<normaÍ (I/03/82) hellerim<<hāÍ (I/42/77)

mesele<meseÍā (I/62/26) hale<<hālā (II/37/71)

vi. Ön damak [ń] ünsüzü komşuluğunda;

Alıntı sözcüklerde;

maneylen<<mana ilen (I/98/126)

2.1.2.1.3.3. /a/>/i/
i. Benzeşme ile

Alıntı sözcüklerde; 

ilk hecede; ihen̥kli<<āhengli (I/146/63), dine<<dāne (II/14/46)

iç seste; dornavididen<<tornavidadan (I/33/05), liriye<lira (I/69/17), ġa-
rintili<ġarantili (I/123/44), patitiS<<patates (II/21/92), kiriz<kiraz (II/32/49)

ii. İnceltici ünsüzler (/c/, /ç/, /d/, /l/, /n/, /r/, /s/, /ş/, /t/, /y/, /z/) komşuluğunda

Türkçe sözcüklerde; 

yaraliyi<<yarala- (I/05/40) odiye<odaya (I/07/79)

yaşiyip<yaşa- (I/10/37) yazdırmiye<yazdırmaya (I/43/02)

ġaynatmiye<<ḳaynatmaya (I/59/48) ġayniyodu<<ḳayna- (I/71/47)

TuTuşturmiye<<tutuşturmaya (I/72/42)  otumiye<<oturmaya (I/75/55)

ūrlamiye<<uğurlamaya (I/123/17)  sulamiye<sulamaya (I/87/62)

çiŋiliyeçce<<çıŋlayasıca (I/138/122)  oriye<<oraya (I/128/13)

buriye<buraya (I/159/42) kutliyyóS<<ḳutla- (II/12/84)

başliyöz<başla- (II/15/75) hatırliyin<hatırla- (II/16/71)

hazılliyem<<hazırla- (II/18/24) dolişmaz<dolaş- (II/39/86)

yolliyoru<yolla- (II/39/168)

Alıntı sözcüklerde; 

bursiye<bursaya (I/72/04) anġāri<<anġarya (II/09/43)

2.1.2.1.3.4. /ı/>[í]
i. İnceltici ünsüzler (/c/, /ç/, /d/, /l/, /n/, /r/, /s/, /ş/, /t/, /y/, /z/) komşuluğunda

Türkçe sözcüklerde; 
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hayırlí<hayırlı (I/01/72) nasí<<nasıl (I/04/75)

ayrí<ayrı (I/06/149) yazí<yazı (I/08/07)

açıldí<açıldı (I/63/07) polatlí<polatlı (I/64/53)

ġayrí<ġayrı (I/84/22) yoḳarí<<yuḳarı (I/149/10)

yabancí<yabancı (II/02/17) yapí<yapı (II/02/18)

vardí<vardı (II/06/47) ġíymısını<<ḳıyma (II/12/57)

başí<başı (II/34/16) urásí<<orası (II/38/70)

Alıntı sözcüklerde; 

hāsılí<hāsılı (I/08/77) razí<<rāzı (I/14/12)

ísparta<ısparta (I/23/16) ísuzılā<ısuzu (II/26/43)

2.1.2.1.3.5. /ı/>/i/
i. Benzeşme ile

Alıntı sözcüklerde; 

ilk hecede; tirektör<<tıraḳtör (I/108/41)

iç seste; ketile<ketıl (I/96/42)

ii. İnceltici ünsüzler (/c/, /ç/, /d/, /l/, /n/, /r/, /s/, /ş/, /t/, /y/, /z/) komşuluğunda

Türkçe sözcüklerde; 

saşgiynen<<saçḳı (I/02/67) ġāniyi<<ḳağnı (I/05/42)

yariyi<yarı (I/35/41) nasi<<nasıl (I/40/64)

ġāyi<<ġayrı (I/62/20) yıkēcen<<yıḳa- (I/70/68)

sali<salı (I/72/66) sancileşmiş<<sancılaş- (I/98/114)

yil<yıl (I/102/64) ayni<aynı (I/159/26)

yı̄̇ldızı<yıldız (II/05/12) hayıyli<<hayırlı (II/05/82)

yāşliyi<<yaşlı (II/10/103) il<<yıl (II/14/21)

külbasdi<<külbastı (II/28/87) ecik<<azıcıḳ (II/39/186)

Alıntı sözcüklerde; 

izdıraP<<ıztırab (I/50/59) hayir<hayır (I/52/37)

kezim<<ḱ́āzım (I/86/24)  razi<<rāzı (I/107/30)

ġasit<<ḳasıt (II/03/62)
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2.1.2.1.3.6. /o/>[ó]
i. Benzeşme ile

Alıntı sözcüklerde; 

ilk hecede ve iç seste; ótóbüsler<<otobüs (I/16/57)

ii. İnceltici ünsüzler (/c/, /ç/, /d/, /l/, /n/, /r/, /s/, /ş/, /t/, /y/, /z/) komşuluğunda

Türkçe sözcüklerde;

ótür-<<otur- (II/12/03)

Alıntı sözcüklerde;

şóForluḫ<<şoförlük (I/64/04) motóÍÍár<<motor (II/10/49)

ÖTT’de uyuma girmeyen -{(I4)yor} biçim biriminin EİMA’da benzeşme 
yoluyla ve inceltici /y/ ünsüzü yanında önlüleşerek –(I4)yór biçimine dönüş-
tüğü görülür.

çalışíyó<<çalışıyor (I/01/42) diyó<<diyor (I/05/47)

geziniyór<<geziniyor (I/20/46) denėyó<<deniyor (II/35/06)

2.1.2.1.3.7. /o/>/ö/
i. Benzeşme ile

Alıntı sözcüklerde; 

ilk hecede; ö§üs<<ofis (I/03/100), şöförüdü<şoför (I/39/48)

iç seste; ėrözyonuŋ<erozyon (I/39/92), miyöm<miyom (I/54/07), röpör-
taj<röportaj (I/121/120), ekönömik<<ekonomik (II/04/61)

ii. İnceltici ünsüzler (/c/, /ç/, /d/, /l/, /n/, /r/, /s/, /ş/, /t/, /y/, /z/) komşuluğunda

Türkçe sözcüklerde; 

öyün<<oyun (I/26/40)

Alıntı sözcüklerde; 

tansiyön<tansiyon (I/01/58)

ÖTT’de uyuma girmediği görülen -{(I4)yor} biçim biriminin EİMA’da 
benzeşme yoluyla ve inceltici /y/ ünsüzü yanında önlüleşerek –(I)yör biçimine 
değiştiği görülür.

ē̇rmiyyör<<ermiyor (I/51/06) geliyör<geliyor (I/53/82)

eylenmiyör<<eğlenmiyor (I/132/60) diyör<diyor (II/01/58)
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şėtmeyyö<<şey etmiyor (II/29/74) gidiyö<<gidiyor (II/29/75)

2.1.2.1.3.8. /u/>/e/
i. İnceltici ünsüzler (/c/, /ç/, /d/, /l/, /n/, /r/, /s/, /ş/, /t/, /y/, /z/) komşuluğunda

Alıntı sözcüklerde; 

ambeles<<ambulans (I/37/15)

2.1.2.1.3.9. /u/>[ú]
i. Benzeşme ile

Türkçe sözcüklerde; 

iç seste; yeniyúrdá<yeni+yurt (I/03/67)

ii. İnceltici ünsüzler (/c/, /ç/, /d/, /l/, /n/, /r/, /s/, /ş/, /t/, /y/, /z/) komşuluğunda

Türkçe sözcüklerde; 

ilḳoḳúÍ<<ilk+oḳul (I/05/05)  dúyúyolar<<duyuyorlar (I/05/36)

súyú<suyu (I/06/103)  ḳoŋşúyá<ḳoŋşuya (I/06/115)

búyrūŋ<<buyurun (I/07/44) zolÍúḳ<<zorluḳ30 (II/08/44)

uyḳúŋ<uyḳun (II/01/68)

Alıntı sözcüklerde; 

ḳútū<<ḳutuyu (I/02/57) cúmā<<cumā (II/11/06)

2.1.2.1.3.10. /u/>/ü/
i. Benzeşme ile

Alıntı sözcüklerde; 

iç seste; ünüsün<<insulin (I/28/54), meşgül<<meşġūl (II/21/11)

ii. Benzeşmezlik ile

Alıntı sözcüklerde; 

mǖh̥taşlῑm<<muhtāclıḳ (I/135/60)

30 Türkçe türetimlik bir biçim birim alan alıntı sözcüklerde, ses değişmesinin sözcüğün hangi 
bölümünde gerçekleştiği dikkate alınmıştır. Ses değişmesi alıntı sözcükte gerçekleşimişse 
örnek alıntı sözcükler başlığı altında; sözcüğün aldığı Türkçe türetimlik biçim birimde 
gerçekleşmişse örnek Türkçe sözcükler başlığı altında verilmiştir. Bu örnekte ses değişme-
si Türkçe türetimlik biçim birimde gerçekleştiğinden örnek “Türkçe sözcüklerde” başlığı 
altında verilmiştir.
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iii. İnceltici ünsüzler (/c/, /ç/, /d/, /l/, /n/, /r/, /s/, /ş/, /t/, /y/, /z/) komşuluğunda

Türkçe sözcüklerde; 

yürdüK<yu- “yıka-” (I/20/61) ótür<<otur- (II/12/03)

süyünen<su ilen (II/22/73)

Alıntı sözcüklerde; 

dümbök<<dunbek (I/126/29) Fasüllüdür<<fasulyedir (II/30/35) 

iv. Sık olarak bir arada kullanılan sözcükler

Türkçe sözcüklerde; 

bü şȫlü<<bu şöyle (I/06/95) iki büçük<<iki buçuḳ (I/133/31)

2.1.2.1.3.11. /o/>/ü, e, ė, i/ ~ [ú, í]
ÖTT’de uyuma girmeyen -{(I4)yor} biçim biriminin EİMA’da inceltici 

/y/ ünsüzü yanında ve benzeşme yoluyla önlüleşerek –(I)yúr, –(I)yür, –(I)yer, 
–(I)yėr, –(I)yir biçimlerine dönüştüğü görülür.

gidiyú<<gidiyor (I/01/29)  ġaçiyü<<ḳaçıyor (I/05/27)

yaşiyė<<yaşıyor (I/05/45) geliyü<<geliyor (I/05/60)

ediyelar<<ediyorlar (I/05/66) diyi<<diyor (I/20/24)

gidiyüz<<gidiyoruz (I/40/06) yapiyüz<<yapıyoruz (I/40/11)

bilmeyi<<bilmiyor (I/58/94) otlatiyi<<otlatıyor (I/81/07) 

yatırıliyi<<otlatıyor (I/81/07) biliye<<biliyor (I/155/77)

2.1.2.1.4. Daralma
Yanlarında geniş ünlüleri daraltma etkisi yapan bazı ünsüzlerin etkisi al-

tında geniş ünlülerin a>ı, o>u, e>i, ö>ü biçimindeki daralma olayıdır (Kork-
maz, 2010: 226). EİMA’da yaygın olarak görülmektedir. EİMA’nın alt ağız 
bölgelerinin belirlenmesinde bu olayın özellikle son sesteki durumu ölçüt ola-
rak alınmıştır. II. alt ağız bölgesinde son seste görülen daralmalar bu bölge 
için karakteristiktir.

2.1.2.1.4.1. /a/>[ȧ]
i. Vurgusuz Orta Hece Ünlüsünün Daralması

Türkçe sözcüklerde; 

arḳȧdeş<<arkadaş (I/69/11) anȧya<anaya (I/136/24)



120 Eskişehir İli Manav Ağızları

yarȧrlanımıyō<yararlan- (II/02/66) başlȧycaḳ<başla- (II/03/04)

atȧlāmızıŋ<<atalarımızın (II/07/89)

olmȧzlarıdı<<olmazlar idi (II/08/50)

Alıntı sözcüklerde; 

haḳrȧbā<<aḳrabā (I/48/61) salȧta<salata (I/78/22)

çārşȧmba<<çarşamba (II/03/18) jandȧrma<jandarma (II/04/17)

arȧba<araba (II/07/25) amȧnῑn<<amanın (II/07/76)

badȧna<badana (II/20/03)

ii. Daraltıcı Ünsüzler (/c/, /ç/, /n/, /s/, /ş/, /y/) Komşuluğunda Daralma 

Türkçe sözcüklerde; 

sōnȧ<<sonra (I/08/98)  çȧ§ırıyon<<çağır- (I/32/90)

yȧş<yaş (I/150/02) sȧtın<satın (I/152/112)

ġālcȧḲ<<ḳalacaḳ (II/09/69) yȧşam<yaşam (II/23/20)

ol̥sȧ<<olsa (II/38/39)

-ınca zarf fiil eki31 (-(y)IncA>-(y)Incȧ) 

varıncȧḳ<<varınca (I/08/03) baḳıncȧ<bakınca (I/114/53)

oḳumayıncȧ<okumayınca (I/119/26) alıncȧ<alınca (II/09/65)

olmayıncȧ<olmayınca (II/27/03)

Alıntı sözcüklerde; 

hȧyatı<hayat (I/01/28) çȧyı<çay (I/33/144)

hocȧyı<hoca (I/158/62) āşȧm<<akşam (II/07/70)

nȧzar<nazar (II/35/73)

iii. Kişiye Bağlı Daralma 

Türkçe sözcüklerde; 

vȧr (II/02/48) bȧḳan<bak- (II/03/05)

Alıntı sözcüklerde; 

ġȧdar<<kadar (I/155/04) ȧmma<ammā (II/02/55)

31 Bu biçim birimin ETT’de dudak uyumuna girmediği görülür: ölince, olınca vb. (Gülsevin 
ve Boz, 2004: 149). 
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iv. Sözcük Sonunda Vurgusuzluk Nedeniyle 

EİMA’nda sözcük sonundaki daralmalar II. alt ağız grubu temel özelliğini 
oluşturmaktadır. I. alt ağız grubunda da sayıları az da olsa sözcük sonunda 
vurgusuzluk nedeniyle daralma örneklerine rastlanır.

Türkçe sözcüklerde; 

bur̥dȧ<<burada (I/01/87) urdȧ<<orada (I/23/08)

sorȧ<<sonra (I/65/16)  ġalmȧ<<ḳalma (II/03/67)

vȧ<<var (II/04/22) yaşındȧ<yaşında (II/09/42)

taÍÍȧ<<tarla (II/10/42) ġatınȧ<<ḳatına (II/15/118)

Alıntı sözcüklerde;

hatTȧ<hatta (II/01/14) Ḳınȧ<<kına (II/03/11)

parȧ<para (II/09/92)  fāzlȧ<<fazla (II/11/22)

amȧ<<ammā (II/20/65)  havtȧ<<hafta (II/25/75)

iv. Ünlü Benzeşmesi Nedeniyle

Türkçe sözcüklerde; 

ġızılıcȧ§ören<<ḳızılcaören (I/06/58) biġȧş<<birḳaç (I/01/30)

sarıcȧġȧya<<sarıcaḳaya (II/35/61) sarıġȧvaḳ<sarıḳavaḳ (I/117/52)

ḳaPıḲȧya<<ḳapıḳaya (II/37/03) alıcȧḳsı<<alacaḳsa (II/38/67)

Alıntı sözcüklerde;

patlıcȧn<<bādincān “patlıcan” (I/54/10)  ırȧ§atsıŋız<<rāhat (I/135/37)

merdimȧna<<nerdubān “merdiven” (I/76/51) hafızȧn̥ă<<hāfıza (II/03/34)

2.1.2.1.4.2. /a/>/ı/
i. Vurgusuz Orta Hece Ünlüsünün Daralması

Türkçe sözcüklerde; 

haşlıma<haşlama (I/97/48) baḳlıfā<<baḳlava (I/29/21)

ortıdaḳı<<ortadaki (II/08/97) oḳlıvaynan<oḳlava (II/15/117)

zorlıma<zorlama (II/26/12) ufılāsıŋ<<ufala- (II/39/30)

Alıntı sözcüklerde; 

tātıdan<<tahta (I/08/64)
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mutlıḳa<mutlaka (I/42/75) sāvrıdan<<safra (I/43/04)

māydınozları<maydanoz (I/54/61) hāvtıda<<hafta (I/54/16)

jandırma<jandarma (I/69/72) ḳatıraḳ<<ḳataraḳt (I/119/05)

ḳafıtası<ḳafatası (II/02/19) ġavınȯzlara<<ḳavanoz (II/18/06)

daḳḳıdı<daḳḳada<daḳı̄̇ḳada (II/30/80) ġaymıḳam<<ḳaymaḳam (II/28/07)

ii. Daraltıcı Ünsüzler (/c/, /ç/, /n/, /s/, /ş/, /y/) Komşuluğunda Daralma 

Türkçe sözcüklerde; 

ġurumıya<<ḳuruma (I/01/90) oynıtma<oynatma (I/04/20)

ġaynatıynan<<ḳayın+ata (I/10/81) sırsınca<sars- (I/17/25)

yazmıya<yazma (I/25/20) yuḳıyı<<yufḳa (I/26/50)

ortıyı<<orta (I/35/54) sıtardı<sat- (I/39/90)

yapmıya<yapma (I/50/02) toplamıya<toplama (I/50/60)

ūrışmaz<<uğraş- (I/66/04) vurmıya<vurma (I/74/39)

ġardış<<ḳarındaş (I/80/58) doḳumıya<doḳuma (I/87/106)

ortancı<ortanca (I/89/17) yayınmıya<yayınma (I/96/19)

oyulġıya<oyulġa- (I/102/73) so§utmıya<<soğutma (I/106/18)

ışılamıya<ışılama (I/116/38) oḳumıya<oḳuma (I/130/06)

ġuymıya<<ḳoyma (I/133/16) salġarıya<<salġara (I/138/135)

yolmıya<yolma (I/140/47) oturmıya<<oturma (I/143/30)

hatırlıyımadım<hatırla- (I/157/59)  taşınmıya<taşınma (I/149/54)

sanı<<sana (II/01/39) mȧŋı<<bana (II/01/39)

yabıynan<yaba (II/06/28) ġarıncı<<ḳarınca (II/07/75)

olmaSsı<<olmazsa (II/07/126) ġocı<<ḳoca (II/08/12)

sıġıcı<<sıḳıca (II/08/41) satmıyı<satmaya (II/09/26)

ışşā<<aşağı (II/10/05) sōrῑ<<sonra (II/15/25)

haşlıyon<haşla- (II/15/26) şurıyı<<şura (II/16/105)

yımırtıyı<<yumurta (II/22/75) yaḳılıyamaz<<yaḳala- (II/28/85)

ġısı<<ḳısa (II/30/17) tanı<<dana (II/32/87)

hurıyı<<ora (II/33/20) tallıya<<tarla (II/38/109)
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yımῐşıcıḳ<<yumuşacıḳ (II/39/29) ġaynıyandan<<ḳayna- (II/39/33)

-ınca zarf fiil eki (-(y)ınca>-(y)ıncı) 

başlayıncı<başlayınca (I/34/42) varıncı<varınca (II/01/33) 

olmıyıncı<<olmayınca (II/07/26) yapıncı<yapınca (II/18/29)

Alıntı sözcüklerde; 

romatizmıyā<romatizma (I/20/18) bursıya<bursa (I/64/101)

sobıyı<soba (I/65/15) taharnıyı<<tarhana (I/70/33)

urbıynan<urba (I/77/23) dombıy<dombay (I/102/22)

taḳḲıya<<taḳḳa (I/115/20) sofrıya<sofra (I/132/18)

torbıyı<torba (II/01/48) esıS<<esās (II/02/20)

vatındȧş<vatandaş (II/02/65) mayış<<meʻāş (II/09/18)

Íambıynan<lamba (II/11/19) siġortıyı<siġorta (II/12/13)

baTına<<badana (II/19/128) massıyı<<masa (II/20/81)

zamınındı<zaman (II/21/14) ġapıyorsuŋuz<<ḳapa- (II/22/44)

hocıyı<hoca (II/30/65) 

iii. Kişiye Bağlı Daralma 

Türkçe sözcüklerde; 

mıṟdı<<var (I/01/72) ilaşlırı32<<ilaçları (I/50/02)

hasdalındım<<hastalan- (I/131/56) bıŋῑ<<bana (II/01/06)

ġonuşmılȧrım<<ḳonuşma (II/03/13) ōlınnā<<oğlan (II/08/133)

ı§aşları<<ağaç (II/24/86) ġullanmı<<ḳullanma (II/39/17)

Alıntı sözcüklerde; 

mıhaḳḳıḳ<<muhaḳḳaḳ (I/01/70) tımam<tamam (I/10/03)

ġıdaḳ<<ḳadar (I/10/27) ḳamarıya<<ḳamera (I/53/52)

rıhatız<rāhat (I/59/52) ġıdar<ḳadar (I/75/56)

fuḳarıya<<fuḳarā (I/134/63) ġamerıdan<<ḳamera (II/07/98)

32 Daralma olayı sözcüğün Arapça olan bölümünde (ilaç < [Ar.] ʿilāc) değil Türkçe bir ek 
olan +{lAr} biçim biriminde gerçekleştiği için bu örnek “Türkçe sözcükler” başlığı altında 
verilmiştir.
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muḳTır<<muhtar (II/17/09) zıman<zaman (II/23/17)

dıvar<davar (II/25/53) ıraḫımnarı<<raḳam (II/32/15)

ġıdā<<ḳadar (II/39/41) faḳıt<faḳat (II/39/121)

iv. Sözcük Sonunda Vurgusuzluk Nedeniyle 

EİMA’nda sözcük sonundaki daralmalar II. alt ağız grubu temel özelliğini 
oluşturmaktadır. I. alt ağız grubunda da sayıları az da olsa sözcük sonunda 
vurgusuzluk nedeniyle daralma örneklerine rastlanır.

Türkçe sözcüklerde; 

sarmı<sarma (I/33/155) burı<<bura (I/47/56)

urı<<ora (I/71/75) şȧḳı<şaḳa (I/155/98)

bıŋῑ<<bana (II/01/06) dı<da (II/02/22)

sulımı<<sulama (II/04/22) ġayınnı<<ḳayın+ana (II/08/22)

odı<oda (II/09/43) toyġῑ<toyġa (II/15/22)

ġārı<<ḳara (II/16/100) yaylı<yayla (II/17/37)

şurdı<<şurada (II/17/58) arı<ara (II/18/22)

dolmı<dolma (II/18/25) ordı<<orada (II/19/22)

yarı<yara (II/28/67) hordı<<orada (II/32/141)

Alıntı sözcüklerde;

hırḳı<hırḳa (I/03/61) paçı<paça (I/97/47)

vāsıtı<vāsıta (II/01/69) faydı<fayda (II/02/100)

ġını<<ḳına (II/03/21) loḳantı<loḳanta (II/04/29)

mārı<<mağara (II/05/22) ġadı<<ḳadar (II/05/28)

halı<<hala (II/05/98) hastı<hasta (II/05/100)

pastı<pasta (II/08/43) çarşambı<çarşamba (II/11/02)

zobı<<soba (II/21/72) parı<para (II/25/42)

fazlı<fazla (II/26/40) suntı<sunta (II/26/23)

nişasdı<<nişāste (II/39/69) tası<tasa (II/39/152)

v. Ünlü Benzeşmesi Nedeniyle

Türkçe sözcüklerde; 
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sırıyı<sırayı (I/27/05) ġaldırmıya<<ḳaldırma (I/28/17)

buydıyıŋ<<buğday (I/74/95) yıḳıyō<yıḳa- (I/104/33)

sıḳlıncāsa<<sıḳla- (I/125/05) sıvıllar<sıva- (II/02/76)

ġíymısını<<ḳıyma (II/12/57) ġayıntım<<ḳayın+ata (II/16/95)

Alıntı sözcüklerde;

maşınġıya<maşınġa (I/29/17) haftıdır<hafta (I/39/102)

şırıyı<şıra (I/152/110) lirıyı<lira (II/04/76)

ırmızan<<ramazan (II/05/39) patısġıdan<<patisḳa (II/07/140)

belçıḳıdı<<belçiḳa (II/28/89) ıspınā<<ıspanaḳ+a (II/38/39)

faPriḳılana<<fabriḳa (II/39/123)

EİMA’nda yönelme ve bulunma durum biçim birimlerindeki daralmalar 
II. alt ağız grubu temel özelliğini oluşturmaktadır. I. alt ağız grubunda da sayı-
ları az da olsa bu biçim birimlerdeki daralma örneklerine rastlanır.

vi. Yönelme durum eki (+(y)A>+(y)I)

taravı<<tarafa (II/01/02) saŋı<sana (II/01/34)

mȧŋı<<bana (II/01/39) yanı<yana (II/01/53)

mālıcı<<mihalıççıḳa (II/01/78) ġızı<<ḳıza (II/03/21)

atı<ata (II/03/35) aḫlımı<<aḳlıma (II/03/45)

pazarı<pazara (II/03/46) icarı<<ı̄̇cāra (II/04/59)

ġasabı<<ḳasaba (II/04/75) ḱ́āzımı<<kāzıma (II/05/14)

saçıŋı<<saçına (II/06/42) aḳşamı<aḳşama (II/06/42)

burıyı<<buraya (II/07/18) urıyı<<oraya (II/07/32)

yapmıyı<<yapmaya (II/07/33) hocıyı<<hocaya (II/07/107)

dünyayı<<dunyāya (II/08/69) olmıyı<<olmaya (II/08/73)

āvlıyı<<avluya (II/08/95) satmıyı<<satmaya (II/09/26)

bey̥liḳovȧyı<<beylikovaya (II/10/11) tarlȧyı<<tarlaya (II/10/55)

almacıyı<almacıya (II/16/25) tavȧyı<<tavaya (II/18/01)

yabancıyı<yabancıya (II/19/33) yımırtıyı<<yumurta (II/22/75)

arȧbayı<<arabaya (II/23/101) yapmıyı<<yapmaya (II/24/41)
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ġocȧyı<<ḳocaya (II/27/50) hocıyı<hoca (II/30/65) 

hurıyı<<ora (II/33/20)  beyyaylayı<beyyaylaya (II/37/03)

vii. Bulunma durum eki (+dA>+dI)

hāndı<<handa (II/01/50) yuḳādı<<yuḳarıda (II/01/81)

yanındı<yanında (II/02/12) avlıdı<<avluda (II/03/20)

şu§andı<şu anda (II/04/39) tarafındı<tarafında (II/05/49)

oḳuldı<oḳulda (II/07/17) anḳaradı<anḳarada (II/08/07)

dȧmdı<<damda (II/09/04) fırındı<fırında (II/11/29)

salondı<salonda (II/12/42) ōlandı<<oğlanda (II/14/69)

civardı<civarda (II/16/44) ocaḲdı<<ocaḳta (II/18/33)

durumdı<durumda (II/21/07) bahardı<baharda (II/22/43)

esnafdı<<esnafta (II/23/03) dādı<<dağda (II/24/32)

istambuldı<<istanbulda (II/26/24) belçıḳıdı<<belçiḳada (II/28/89)

daḳḳıdı<<daḳı̄̇ḳada (II/30/80) ramazandı<ramazanda (II/31/08)

odıdı<<odada (II/33/21) tarlȧdı<<tarlada (II/35/16)

saşdı<<sacda (II/37/52)

2.1.2.1.4.3. /a/>/i/~[í]
i. Vurgusuz Orta Hece Ünlüsünün Daralması

Alıntı sözcüklerde; 

patitiS<<patates (II/21/92)

ii. Daraltıcı Ünsüzler (/c/, /ç/, /n/, /s/, /ş/, /y/) Komşuluğunda Daralma 

Türkçe sözcüklerde; 

yaraliyi<<yarala- (I/05/40) odiye<oda (I/07/79)

yaşiyip<yaşa- (I/10/37) yazdırmiye<yazdırma (I/43/02)

ġaynatmiye<<ḳaynatma (I/59/48) ġayniyodu<<ḳayna- (I/71/47)

TuTuşturmiye<tutuşturma (I/72/42) otumiye<<oturma (I/75/55)

sulamiye<sulama (I/87/62) ūrlamiye<<uğurlama (I/123/17)

çiŋiliyeçce<<çıŋlayasıca (I/138/122) oriye<ora (I/128/13) 
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ġardişım<<ḳarındaş (I/153/42) buriye<buraya (I/159/42)

elmiyi<elma (II/10/57) kutliyyóS<<ḳutla- (II/12/84)

başliyöz<başla- (II/15/75) hatırliyin<hatırla- (II/16/71)

hazılliyem<<hazırla- (II/18/24) dolişmaz<dolaş- (II/39/86)

yolliyoru<yolla- (II/39/168)

Alıntı sözcüklerde; 

bursiye<bursa (I/72/04) anġāri<<anġarya (II/09/43)

dine<<dāne (II/14/46)

iii. Kişiye Bağlı Daralma 

Alıntı sözcüklerde; 

ihen̥kli<<āhengli (I/146/63)

iv. Sözcük Sonunda Vurgusuzluk Nedeniyle 

EİMA’nda sözcük sonundaki daralmalar II. alt ağız grubu temel özelliğini 
oluşturmaktadır.

Türkçe sözcüklerde; 

taÍÍí<<tarla (II/08/102)

v. Ünlü Benzeşmesi Nedeniyle

Alıntı sözcüklerde;

dornavididen<<tornavidadan (I/33/05) liriye<liraya (I/69/17)

ġarintili<ġarantili (I/123/44) kiriz<kiraz (II/32/49)

2.1.2.1.4.4. /a/>/u/~/ü/
i. Vurgusuz Orta Hece Ünlüsünün Daralması

Türkçe sözcüklerde; 

ġodumannā<<ḳodaman (II/02/61) toḳuları<toḳa (II/08/57)

ürüyü<<oraya (II/17/19) ġov̥uları<<ḳova (II/21/70)

odudā<oda (II/28/57) ġocuman<<ḳocaman (II/39/04)

ii. Daraltıcı Ünsüzler (/c/, /ç/, /n/, /s/, /ş/, /y/) Komşuluğunda Daralma 

Türkçe sözcüklerde; 

boyuyodu<boya- (I/27/53) yumuya<yuma “yıkama”(I/47/43)
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hazırluyundu33<<hazırla- (I/52/36) zolluyo34<<zorla- (I/63/52)

ġumnuyoŋ<<ḳumla- (I/87/41) dōruyoŋ<<doğra- (I/111/24)

foḳurduyor<foḳurda- (I/123/51) oruyu<ora (II/02/105)

şuruya<şura (II/08/56) ovuydu<ova (II/09/27)

oturmuyu<oturmaya (II/11/23) oynullardı<<oyna- (II/14/92)

-ınca zarf fiil eki (-(y)IncA>-(y)uncu) 

sovuyuncu<<soğuyunca (II/07/86) oluncu<olunca (II/07/143)

ġonuşuncuyu<<ḳonuşuncaya (II/30/01)

iii. Kişiye Bağlı Daralma 

Türkçe sözcüklerde; 

ōrtulumō<<ortalama (II/02/52) buba<baba (II/28/69)

ḳaynıbuba<<ḳayın+baba (II/30/64)

Alıntı sözcüklerde; 

sulaTa<<salata (I/69/29)  zuman<zamān (II/19/47)

iv. Sözcük Sonunda Vurgusuzluk Nedeniyle 

EİMA’nda sözcük sonundaki daralmalar II. alt ağız grubu temel özelliğini 
oluşturmaktadır.

Türkçe sözcüklerde; 

uru<<ora (II/02/09) ġocu<<ḳoca (II/05/46)

soru<<sonra (II/08/11) bōyunu<<boyuna (II/10/20)

buru<bura (II/10/43) ġoşmu<<ḳoşma (II/14/45)

ürüyü<<oraya (II/17/19) doḳumu<doḳuma (II/24/55)

sonu<<sonra (II/25/73) burdu<<burada (II/30/27)

urdu<<orada (II/33/28) ordu<<orada (II/33/53)

yumurtu<yumurta (II/39/49) şurdu<<şurada (II/39/88)

33 Daralma olayı sözcüğün Arapça olan bölümünde (hazır < [Ar.] hāzir) değil Türkçe bir ek 
olan +{lA} biçim biriminde gerçekleştiği için bu örnek “Türkçe sözcükler” başlığı altında 
verilmiştir.

34 Daralma olayı sözcüğün Farsça olan bölümünde (zor < [Far.] zūr) değil Türkçe bir ek olan +{lA} 
biçim biriminde gerçekleştiği için bu örnek “Türkçe sözcükler” başlığı altında verilmiştir.
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yoḳsu<yoḳsa (II/39/106)

Alıntı sözcüklerde;

ḳotu<ḳota (II/10/16) zurnu<zurna (II/16/18)

ġudu<<ḳadar (II/16/88) zobu<<soba (II/17/80)

roḳu<<roḳa (II/18/35)

v. Ünlü Benzeşmesi Nedeniyle

Türkçe sözcüklerde; 

çocuḳlu§um du<çocukluğum da (II/06/79) uru<<ora (II/02/09)

toplumu<<toplama (II/08/106) şurduKi<<şuradaki (II/08/125)

uzumāz<<uza- (II/16/08) urdu<<orada (II/33/28)

yumurtu<yumurta (II/39/49)

Alıntı sözcüklerde;

poropuġanda<<puropaġanda35 (I/64/132)

EİMA’nda yönelme ve bulunma durum biçim birimlerindeki daralmalar 
II. alt ağız grubu temel özelliğini oluşturmaktadır. I. alt ağız grubunda da sayı-
ları az da olsa bu biçim birimlerdeki daralma örneklerine rastlanır.

vi. Yönelme Durum Eki (+(y)a>+(y)u)

buruyu<<buraya (II/02/23) oruyu<<oraya (II/04/94)

ġoŋşuyu<<ḳoŋşuya (II/09/22) oturmuyu<<oturmaya (II/11/23)

suyu<suya (II/21/61) salunu<<salona (II/39/155)

vii. Bulunma Durum Eki (+da>+du)

oḳuldu<oḳulda (II/07/114) durumdu<durumda (II/10/72)

salundu<<salonda (II/39/137) bursudu<<bursada (II/39/161)

2.1.2.1.4.5. /e/>/ė/
i. Vurgusuz Orta Hece Ünlüsünün Daralması

Türkçe sözcüklerde; 

gelişivėrdi<<gelişiverdi (I/01/29) ekerlėrse<<ekerlerse (I/03/89)

cúmārtėsi<<cuma+ertesi (II/12/23) gözlėme<gözleme (I/04/37)

35 Batı kökenli sözcüklerde yazım değil sesletim dikkate alınmıştır.
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Alıntı sözcüklerde; 

malzėme<malzeme (I/23/72) mahkėmeye<mahkeme (I/78/44)

zėlzile<<zelzele (II/05/83)

ii. Daraltıcı Ünsüzler (/c/, /ç/, /n/, /s/, /ş/, /y/) Komşuluğunda Daralma 

Türkçe sözcüklerde; 

ipinėn<<ip ilen (I/08/62) yėçirdi<<geçir- (I/52/51)

yėtişmiyū<<yetişmiyor (II/02/84) yėyenimiŋ<<yeğen (I/87/37) 

ġaragėyik<<ḳara+geyik (II/28/64) inėyi<<inek+i (I/152/129)

vicėm<<vereceğim (II/39/90)

Alıntı sözcüklerde; 

çėşmeleriŋ<çeşmelerin (I/01/81) sėbze<sebze (I/09/79)

medrėseler<medreseler (I/56/22) belediyė<belediye (II/04/16)

batTaniyė<<battāniye (II/07/139) senė<sene (II/09/16)

tencėrede<tencerede (II/32/75) mesėÍā<<meselā (II/39/111)

iii. Sözcük Sonunda Vurgusuzluk Nedeniyle 

EİMA’nda sözcük sonundaki daralmalar II. alt ağız grubu temel özelliğini 
oluşturmaktadır. I. alt ağız grubunda da sayıları az da olsa sözcük sonunda 
vurgusuzluk nedeniyle daralma örneklerine rastlanır.

Türkçe sözcüklerde; 

diyė<diye (I/86/18) işdė<işte (I/114/01)

ötė<öte (I/161/15) bilė<bile (II/09/78)

incė<ince (II/32/73)

Alıntı sözcüklerde;

sadė<sāde (I/97/30) desTė<deste (I/130/11)

kilė<kile (II/02/81) zebzė<<sebze (II/09/30) 

meşė<meşe (II/21/81)

iv. Ünlü Benzeşmesi Nedeniyle

Türkçe sözcüklerde; 

nėyė<nėye<neye “niye” (I/64/06) ėbė<ėbe<ebe (I/64/88)

dėdė<dėde<dede (II/21/52)
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v. Kişisel Tercihler Nedeniyle

Türkçe sözcüklerde; 

tėgnelēde<<teknelerde (II/12/35)

vi. -ınca zarf fiil eki (-(y)ince>-(y)incė)

diyincė<<deyince (II/09/84)

EİMA’nda yönelme ve bulunma durum biçim birimlerindeki daralmalar 
II. alt ağız grubu temel özelliğini oluşturmaktadır. I. alt ağız grubunda da sayı-
ları az da olsa bu biçim birimlerdeki daralma örneklerine rastlanır.

vii. Yönelme Durum Eki (+(y)e>+(y)ė)

işė<işe (I/40/52) şehirė<şehire (I/78/04)

ġāSteyė<<ġazeteye (II/31/50) yerliyė<yerliye (II/35/06)

tepsiyė<tepsiye (II/39/43) ikiyė<ikiye (II/39/104)

viii. Bulunma Durum Eki (+de>+dė)

esKişērdėdi<<eskişehirdeydi (I/01/12) öndė<önde (I/52/89)

asKerdėydi<<askerdeydi (I/25/07) şehirdė<şehirde (I/60/90)

meleşiKdėydi<<meşelikteydi (I/71/77) evdėyse<evdeyse (I/156/60)

eskişe§irdė<<eskişehirde (II/26/39)  heveldė<<evelde (II/30/55)

yėmeKdėlēdı̄̇<<yemektelerdi (II/35/95)

2.1.2.1.4.6. /e/>/ı/
i. Sözcük Sonunda Vurgusuzluk Nedeniyle 

EİMA’nda sözcük sonundaki daralmalar II. alt ağız grubu temel özelliğini 
oluşturmaktadır.

Türkçe sözcüklerde; 

heraldı<<her+halde (II/03/40)

ii. Kişiye Bağlı Daralma 

Türkçe sözcüklerde; 

vıremeSsem<veremezsem (II/22/55)

iii. Ayrılma Durum Eki (+den>+dėn)

esgidın<<eskiden (II/01/43)
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iv. Tezlik Eylemi (-(i)ver->-(ı)vır-)

dolduruvırır (I/128/21) ġanayıvırır (I/128/22)

yatıvırdım (I/133/06) ġaḳıvırdım (I/140/55)

2.1.2.1.4.7. /e/>/i/
i. Vurgusuz Orta Hece Ünlüsünün Daralması

Türkçe sözcüklerde; 

ȫretminnē<<öğretmen (I/42/10) nerilisiŋ<nereli (I/63/47)

bēbidik<<bebek (II/05/87) ȫritmē̇n<<öğretmen (II/08/80)

ġaybide<<ḳayıp+et- (II/22/53)

Alıntı sözcüklerde; 

mahallide<mahalle (I/03/74) herkijiŋ<<herkes (I/10/83)

hariket<hareket (I/35/64) tenceride<tencere (I/42/34)

muḳābile<<muḳābele (I/53/10) beriket<bereket (I/88/68)

zātüriden<<zātürre (I/95/125) telifon<telefon (I/112/43)

talibelē<talebe (I/121/11) malzimeyi<malzeme (I/121/84)

sosyetileşdik<sosyeteleş- (I/130/38) artizen<<artezyen (I/142/57)

telimesi<teleme “kestirilmiş süt” (I/129/14) zē̇nzilidi<<zelzele (II/05/83)

talebilē<talebe (II/06/08) rendilersin<rendele- (II/39/35)

pembileşdi<penbeleş- (II/39/73)

ii. Daraltıcı Ünsüzler (/c/, /ç/, /n/, /s/, /ş/, /y/) Komşuluğunda Daralma 

Türkçe sözcüklerde; 

yilı̄̇k<<yelek (I/03/61) çinniyōŋ<<çiğne- (I/10/53)

öldürmiye<öldürme (I/11/81) ȫrenmiye<<öğrenme (I/14/12)

gezmiye<gezme (I/15/93) ipiy<<epeyi (I/18/03)

sirkiye<sirke (I/18/74) görmiye<görme (I/25/13)

biyenmiş<<beğen- (I/25/17) izlemiye<izleme (I/34/44)

yiŋi<yeni (I/39/92) siniŋki<seninki (I/41/58)

ekmiye<ekme (I/41/82) zabāliyin<<sabahleyin (I/44/21)
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yüzmiye<yüzme (I/48/74) kesiye<kese (I/58/72)

şettirmiye<<şey+ettir- (I/73/75) döşı̄̇ye<<döşek+e (I/77/72)

türbiye<türbe (I/79/63) isdemiye<<isteme (I/94/78)

yiyiciK<<yiyecek (I/96/32) sökmiye<sökme (I/96/70)

dökmiye<dökme (I/98/81) diyirivirı̄̇<<değir- (I/126/18)

kefenniyollar36<<kefenle- (I/104/34) pişirmiye<pişirme (I/129/30)

girmiye<girme (I/134/12) üzülmiye<üzülme (I/143/59)

yelleşdirmiye<<yerleştirme (I/144/22) tenegiSi<<teneke (I/155/32)

iylence<<eğlence (I/157/26) işletminiŋ<işletme (II/01/85)

ünüvēstiden<<üniversite (II/02/99)  yidi<<yedi (II/02/28)

gerçik<gerçek (II/02/58) nerisinde<nere (II/05/21)

söyliyom<<söylüyorum (II/10/66)  önciden<önceden (II/06/08)

gelmiyi<gelme (II/10/57) külliyip<külle- (II/14/30)

yi§enim<<yeğen (II/14/70) dediyi<dedeyi (II/22/43)

teriyā<<tere+yağı (II/33/72) ünniyon<<ünle- (II/39/184)

-ınca zarf fiil eki (-(y)ince>-(y)inci) 

gelinci<gelince (I/10/01) Pişinci<pişince (I/60/13)

gidinciSi<<gidincesi (II/02/37) ininci<inince (II/05/40)

bitinci<bitince (II/07/26) girinci<girince (II/23/11)

dinnendirinci<<dinlendirince (II/23/200) çekilinci<çekilince (II/23/21)

işinci<<içince (II/35/65) 

Alıntı sözcüklerde; 

iyer<<eğer (I/10/15) ġayfiye<<ḳahve (I/29/18)

iliyen<<leğen (I/33/06) şiger<<şeker (I/39/89)

hastānisine<<hasta+hāne (I/42/18) z i y t i n y a § ı < z e y t i n + y a ğ ı 
(I/48/12)

ġırıḲġaliye<<ḳırıḳ+ḳale (I/50/68) işiy<<şey (I/52/30)

36 Daralma olayı sözcüğün Arapça olan bölümünde (kefen < [Ar.] kefen) değil Türkçe bir ek 
olan +{lA} biçim biriminde gerçekleştiği için bu örnek “Türkçe sözcükler” başlığı altında 
verilmiştir.
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şişiniŋ<şişe (I/87/61) melemin<<menemen (I/91/77)

şilik<<şeylik (I/92/38) marliyleri<marley (I/94/50)

maḳaniye<<makine (I/96/40) peşembiye<<perşembe (I/98/16)

yimeniylen<yemeni (I/98/119) kefinnedik<<kefenle- (I/104/27)

māmidiyide<<mahmudiye (I/122/57)  patatis<<patates (I/120/64)

mahkimiye<mahkeme (I/126/22) penÇire<<pencere (I/133/20)

köşiye<köşe (I/135/28) mesiÍāsı<<meseÍā (I/137/64)

lisdiyi<liste (I/155/81)  sandalyiyi<sandalye (I/155/106)

ġalisi<<ḳale (II/02/10) bel̥giselleri<<belgesel (II/03/15)

eskişi§irdi<<eskişehirde (II/06/76)  mināriyi<mināre (II/05/52)

memniḱ́átıŋ<<memleket (II/07/42) fasülyiyi<<fasulye (II/06/30)

şiytan<şeytan (II/07/15) lisiyi<lise (II/07/103)

şi§irē<<şehir (II/08/03) dericiye<<derece (II/09/78)

zātin<<zāten (II/14/56) biygirleri<beygir (II/20/46)

tiyiplē<<teyp (II/23/61) kilisiyi<kilise (II/23/169)

malzemiyle<malzeme (II/23/171) hı̄̇yet<<heyʻet (II/25/23)

miseÍā<meselā (II/25/76) hice<hece (II/32/13)

ileyı̆̇niŋ<<leğen (II/32/85) seviyisi<seviye (II/38/50)

mākimiyi<<mahkeme (II/39/174)

iii. Ulama Yoluyla 
Alıntı sözcüklerde; 

hemen§imen<<hemen hemen (I/04/09)

iv. Kişiye Bağlı Daralma 
Türkçe sözcüklerde; 

dide<dede (I/10/38) dı̄̇zem<<teyze (I/52/61)

tizek<tezek (I/152/15) egmig<<ekmek (II/12/33)

girek<gerek (II/17/72)

Alıntı sözcüklerde; 

tomatiz<<domates (I/79/79) kimre<kemre “gübre” (I/121/10)

vifāt<vefāt (II/16/54)
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v. Sözcük Sonunda Vurgusuzluk Nedeniyle 

EİMA’nda sözcük sonundaki daralmalar II. alt ağız grubu temel özelliğini 
oluşturmaktadır. I. alt ağız grubunda da sayıları az da olsa sözcük sonunda 
vurgusuzluk nedeniyle daralma örneklerine rastlanır.

Türkçe sözcüklerde; 

bȫli<<böyle (I/04/26) gini<<gėne (I/93/26)

küllümi<<külleme “bir çeşit yemek” (II/08/94) nerdisi<<nerede+ise (II/08/96)

nēysi<<ne+ise (II/10/53) nerdi<<nerede (II/10/103)

didi<<dede (II/17/06) ibi<<ebe (II/17/06)

Kini<<gene (II/30/57) öti<öte (II/39/09)

önci<önce (II/39/48) gözelci<<güzelce (II/39/29)

Alıntı sözcüklerde;

iÍāvi<ilāve (I/31/21) eyrendi<<rende (I/33/150)

mu§ayini<<muʻāyene (I/41/65) tenciyi<<tencere (I/98/50)

müsādi<<musāʻade (II/02/25) metiri<<metre (II/03/79)

tani<<dāne (II/08/122) zebzi<<sebze (II/09/22)

idari<<idāre (II/09/62) sāTi<<zāten (II/20/09)

seni<sene (II/20/73) kepçi<kepçe (II/23/14)

etfāyı̆̇<<itfāʻiyye (II/30/78) emi<<emme<ammā (II/39/12)

soti<sote (II/39/24) köfti<köfte (II/39/56)

vi. Ünlü Benzeşmesi Nedeniyle

Türkçe sözcüklerde; 

dimin<demin (I/15/65) iğirip<<eğir- (I/27/42)

isgiden<<eskiden (I/57/07) işdi<işte (I/57/48)

irimez<eri- (I/60/110) incilleniyo<<incelen- (I/62/24)

imriniyorum<imren- (I/120/29) bili<bile (II/01/15)

kimsi<kimse (II/04/81) ı̄̇ğri<<eğri (II/07/120)

bi tik<bi tek (II/12/36) diyil<<değil (II/22/45)

dili§iŋ<<delik+in (II/25/41) niyi<niye (II/29/19)
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ı̄̇dilē<<iğde (II/29/33) inci<ince (II/32/73)

iniklerimiz<inek (II/33/14) ingilizci<ingilizce (II/38/97)

işlimisini<<işleme (II/39/160)

Alıntı sözcüklerde;

vāzifiŋiz<vazı̄̇fe (I/01/01) pişmāniyi<pişmāniye (I/36/64)

inişdem<<enişte (I/86/11) tavsiyi<tavsiye (I/87/03)

iliğen<<leğen (I/130/79) kili<kile (II/01/26)

ġanevici<<ḳaneviçe (II/11/46) bidi<<pide (II/16/68)

makini<makine (II/18/07) ġuzini<<ḳuzine (II/18/12)

şömini<şömine (II/30/74) fidi<fide (II/38/36)

mercimik<<mercimek (II/39/25)

vii. Tezlik Eylemi (-(i)ver->-(i)vir-)

diyirivirı̄̇ (I/126/18) silkivirdim (I/140/55)

ėsgiyiviridi (I/144/37) gitmeyivirsin (I/144/60)

sı§aşlıyıviriS (II/08/54) inivirincisi (II/23/106)

EİMA’nda yönelme ve bulunma durum biçim birimlerindeki daralmalar 
II. alt ağız grubu temel özelliğini oluşturmaktadır. I. alt ağız grubunda da sayı-
ları az da olsa bu biçim birimlerdeki daralma örneklerine rastlanır.

viii. Yönelme Durum Eki (+(y)e>+(y)i)

ġayfiyi<<ḳahveye (II/01/33) mināriyi<mināre (II/05/52)

özelleşmeyi<özelleşmeye (II/09/65) yeri<yere (II/07/33)

düşmiyi<<düşmeye (II/09/87) neriyi<<nereye (II/10/26)

emekliyi<emekliye (II/12/12) şişiyi<<şişeye (II/18/08)

māyeniyi<<muʻāyeneye (II/23/36)  kimsiyi<<kimseye (II/23/127)

işlimisini<<işlemesine (II/39/160) mākimiyi<<mahkemeye (II/39/174)

ix. Bulunma Durum Eki (+(y)e>+(y)i)

yērdi<<yerde (II/05/73) zē̇nzilidi<<zelzelede (II/05/83)

fasilyēdi<<fasulyede (II/06/44) özdendi<özdende (II/06/53)

eskişi§irdi<<eskişehirde (II/06/76)  yerdi<yerde (II/07/37) 
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hastanidi<<hasta+hānede (II/07/67) belediyidi<<belediyede (II/08/18)

şiydi<<şeyde (II/08/18) tarihdi<<tārihte (II/09/10)

heraldi<<her+halde (II/17/38) ilēdi<<ileride (II/38/14)

2.1.2.1.4.8. [ė]>/i/
Tarihi kaynaklardaki37 biçimi kapalı e ([ė]) ünlülü olan bazı sözcüklerde 

EİMA’da hem bu ünlünün korunduğu hem de daralarak /i/ ünlüsüne değiştiği 
görülmektedir.38

yiter<yėter (I/03/61) virimsiz<vėrim (I/23/44)

yir<yėr (I/39/104) niden<nėden (I/45/16)

giçen<gėç- (I/46/131) yimiş<yėmiş (I/54/22)

irişemedilē<<ėriş- (I/54/71) ivit<<ėvet (I/57/06)

yinge<yėnge (I/59/37) gini<<gėne (I/93/26) 

gice<gėce (I/97/55) iderlerdi<<ėt- (I/98/125)

diyirmene<<dėğirmen (I/126/54) alışvirişi<alış+vėriş (II/23/23)

yimiye<<yėme (II/23/71) giri<gėri (II/24/101)

timiş<dėmiş (II/25/23) niriye<<nėre (II/27/53)

ı̄̇vlenceK<ėvlen- (II/29/65) biş<bėş (II/31/21)

yimine<yėm (II/32/101) ni<ne (II/34/56)

2.1.2.1.4.9. /o/>[ȯ]
i. Daraltıcı Ünsüzler (/c/, /ç/, /n/, /s/, /ş/, /y/) Komşuluğunda Daralma 

Türkçe sözcüklerde; 

ġȯca<<ḳoca (I/14/59) çȯcuḳları<çocuḳları (I/17/45)

ȯn<on (I/22/30) oluyȯ<<oluyor (I/12/07)

yıḳılıyȯ<<yıḳılıyor (I/161/28) yȯḳ<yoḳ (I/161/35)

ȯndån<ondan (II/09/49) çȯḳ<çoḳ (II/24/10)

sȯna<<sonra (II/37/95) diyȯ<<diyor (II/39/158)

37 Tarihî metinlerin çeviri yazısı yapılırken kapalı e ünlüsünün durumu ile ilgili tartışma ve 
öneriler için bk. Kocaoğlu (2003). 

38 “Kapalı e” ([è]) ünlülü olarak kabul edilen sözcükler için bk. Erdem ve Gül (2006).



138 Eskişehir İli Manav Ağızları

Alıntı sözcüklerde; 

çȯrba<çorba (I/28/46) limȯn<limon (II/39/76)

paydȯs<paydos (II/39/105) ġazȯz<ġazoz (II/39/186)

ii. Akıcı /l/ Ünsüzünün Etkisiyle Daralma

Alıntı sözcüklerde; 

motȯÍÍā<<motor (II/24/26)

iii. Kişiye Bağlı Daralma 

Türkçe sözcüklerde; 

ȯlan<ol- (II/09/07) ȯdıdı<<odada (II/33/34)

iv. Ünlü Benzeşmesi Nedeniyle

Türkçe sözcüklerde;

ȯmuzdan<omuzdan39 (I/17/22)

2.1.2.1.4.10. /o/>/u/40

i. Vurgusuz Orta Hece Ünlüsünün Daralması

Alıntı sözcüklerde; 

balḳunda<balḳon (I/52/42) ḳartunnar<ḳarton (I/116/26)

televuzun<<televizyon (I/138/12) betundan<beton (II/33/12)

ii. Daraltıcı Ünsüzler (/c/, /ç/, /n/, /s/, /ş/, /y/) Komşuluğunda Daralma 

Türkçe sözcüklerde; 

unardıla<onar- (I/46/118) ġucası<<ḳocası (I/83/15)

suvan<<soğan (I/144/74) yuḳ<yoḳ (II/02/47)

ucaḳlῑ<<ocaḳlıḳ+ı (II/32/113)

Alıntı sözcüklerde; 

salun<salon (I/51/73) susa<<şose (I/61/74)

şuForudu<<şoför (I/64/38) telefun<telefon (I/65/29)

39 “omuz” sözcüğünün kökeni TS’de, Gülensoy’da (2007: 624) Türkçe, MBTS’de Yunanca 
(ômos) olarak verilmiştir. Sözcüğün köken bilgisini Türkçe ve Yunancaya dayandıran fark-
lı görüşler vardır (Tufar, 2010: 159). 

40 Bu daralma aynı zamanda Tatar Türkçesine mahsus düzenli bir ses olayı olarak görülmek-
tedir (Öner, 2013: 12) ve bir Kıpçak Türkçesi özelliği olarak görülür. 
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maydunus<<maydanoz (I/121/83) suvra<<sofra (I/120/62) 

tansiyun<tansiyon (I/133/12) suḲaḳ<soḳaḳ (II/08/62)

iii. Kişiye Bağlı Daralma 

Türkçe sözcüklerde; 

tuplardı<topla- (I/01/20) uluvurdu<oluverdi (I/25/21)

hurasını<<ora (I/36/38) hullara<<oralara (I/38/18)

ġuvaladılā<<ḳovala- (I/57/46) ġuva<<ḳova (I/109/26)

ŭḳulu<<oḳul (II/01/06) urman<orman (II/02/47)

hu<<o (II/07/09) u<o (II/30/43)

Alıntı sözcüklerde; 

ḳumpustu<<ḳomposto (I/07/39) PaTuz<patoz (I/21/55)

ḳulestere<<ḳolesterol (I/37/37) mazut<mazot (II/10/22)

mudernleşdi<<modern (II/15/48)

iv. Sözcük Sonunda Vurgusuzluk Nedeniyle 

EİMA’nda sözcük sonundaki daralmalar II. alt ağız grubu temel özelliğini 
oluşturmaktadır. Buradaki örnekte daralma olayı I. alt ağız grubunda sözcük 
sonunda vurgusuzluk nedeniyle gerçekleşmiştir.

Alıntı sözcüklerde;

ḳumpustu<<ḳomposto (I/07/39)

v. Ünlü Uyumu Nedeniyle

Alıntı sözcüklerde;

ḳompustu<<ḳomposto (I/26/03) foturaFınῐ<<fotoğraf (I/95/62)

horuzlarıŋ<horoz (I/101/25) motullēr̥<<motor (II/01/27)

doḳdur<<doktor (II/24/70) romuḳ<<römorḳ (II/33/46)

vi. Tezlik Eylemi (-(I)ver->-(u)vur-)

ġoyuvurur<<ḳoyuver- (I/11/73) ḳoḳuvurudu<ḳoḳuver- (I/13/12)

duruvuruŋ<duruver- (I/20/82) vuruvurur<buruver- (I/21/32)

ġuruvurduyduḲ<<ḳuruver- (I/63/26)  uluvurdu<oluver- (I/25/21)

soḳuvururun<soḳuver- (I/109/40) oturuvururduḲ<oturuver- (I/126/60)
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2.1.2.1.4.11. /o/>/ü/
i. Ünlü Benzeşmesi Nedeniyle

Alıntı sözcüklerde;

otübüs<otobüs (I/69/42)

ii. Kişiye Bağlı Daralma 

Türkçe sözcüklerde; 

ü<o (I/61/59)

2.1.2.1.4.12. /ö/>[ı̊]
i. Daraltıcı Ünsüzler (/c/, /ç/, /n/, /s/, /ş/, /y/) Komşuluğunda Daralma 

Türkçe sözcüklerde; 

bı̊yla<<böyle (I/86/32)

2.1.2.1.4.13. /ö/>[ö̇]
i. Vurgusuz Orta Hece Ünlüsünün Daralması

Türkçe sözcüklerde; 

inö̇nü<inönü (I/66/54) aḳca§ö̇reni<aḳça+ören (II/26/53)

Alıntı sözcüklerde; 

daraḳTö̇rü<<traḳtör (I/158/45)

ii. Daraltıcı Ünsüzler (/c/, /ç/, /n/, /s/, /ş/, /y/) Komşuluğunda Daralma 

Türkçe sözcüklerde; 

ö̇nemli<önemli (I/23/54) şö̇le<<şöyle (I/25/65)

Kö̇ç<<göç (I/68/26)

Alıntı sözcüklerde; 

kö̇ylerde<köy (I/21/44)

iii. Kişiye Bağlı Daralma 

Türkçe sözcüklerde; 

ö̇lmüş<öl- (I/113/121) ö̇tekı̄̇<<öteki (I/113/137)

ö̇zlēne<öz (I/121/05) bö̇le<<böyle (I/130/78)

dö̇vmedim<döv- (I/140/33) gö̇l<göl (I/147/28)

ö̇§üdüb<<öğüt- (I/155/36) ö̇küzlere<öküz (I/157/74)
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2.1.2.1.4.14. /ö/>/ü/41

i. Vurgusuz Orta Hece Ünlüsünün Daralması

Türkçe sözcüklerde; 

biçerdüver<biçerdöver (I/74/53)

ii. Daraltıcı Ünsüzler (/c/, /ç/, /n/, /s/, /ş/, /y/) Komşuluğunda Daralma 

Türkçe sözcüklerde; 

düydürüdük<<dövdür- (I/02/41) ǖleniyin<<öğlenleyin (I/41/87)

üle<<öyle (I/45/49) sǖletTiler<<söylet- (I/48/80)

süver<söv- (I/128/53) hüyük<höyük42 (II/23/151)

ünnēnde<<önlerinde (II/32/78)

Alıntı sözcüklerde; 

küylerde< ÖTT köy < Far. kūy (I/48/78)

iii. Kişiye Bağlı Daralma 

Türkçe sözcüklerde; 

dǖme<<dövme (I/02/44) übür<öbür<o+bir (I/03/12) 

ü§üdüldü<<öğüt- (I/41/37) ǖrendim<<öğren- (I/48/30)

dürt<dört (I/143/58) üğüdür<<öğüt- (II/37/111)

ǖtülmüş<<öğüt- (II/37/116) güzünü̆<göz (II/38/102)

Alıntı sözcüklerde; 

tıraḳtür<tıraḳtör (I/41/66)

2.1.2.1.5. Genişleme
Kelime içinde dar sıradan, /ı, i, u, ü/ ünlülerinin çeşitli nedenlerle boğum-

lanma özellikleri bakımından geniş sıradan /a, e, o, ö/ ünlülerine dönüşmesi 
olayıdır (Korkmaz, 2010: 227). EİMA’da görülen genişleme örnekleri aşağı-
daki gibidir.

41 Bu daralma aynı zamanda Tatar Türkçesine mahsus düzenli bir ses olayı olarak görülmek-
tedir (Öner, 2013: 12) ve bir Kıpçak Türkçesi özelliği olarak görülür. 

42 Bu sözcük Dîvânu Lugâti’t-Türk’te üyük “Oğuzcada, tepe gibi yerden yükselen şeyler” 
biçiminde geçmekteyken (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2014: 41) Yeni Tarama Sözlüğü’nde 
(Dilçin, 2013: 237) sözcük üyük [hüyük] biçiminde gösterilmiştir.
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2.1.2.1.5.1. /ı/>/a/~[ȧ]
i. Benzeşme ile

Türkçe sözcüklerde; 

iç seste; allaham<allahım (II/05/81)

son seste; hana<hanı43 “hani” (I/159/39) 

Alıntı sözcüklerde; 

iç seste; ḱ́ah̥atları<<kağıt (I/88/58)

ii. Örnekseme ile

Alıntı sözcüklerde; 

hasımıŋa<hısım (I/77/30) hasılȧ<<hāsılı (II/09/47)

iii. Büzülme yoluyla44

Türkçe sözcüklerde; 

oncā§az<<oncağız (I/60/69) yā§aşlı<<yağışlı (II/30/15)

Alıntı sözcüklerde; 

lā§am<<lağım (II/23/14) ḱ́a§at<<kağıt (II/25/22) 

iv. Sık olarak bir arada kullanılan sözcükler

Türkçe sözcüklerde; 

aşā yuḳara<<aşağı yuḳarı (II/10/33)

v. Belirtme biçim birimi (+(y)I>+(y)a)

EİMA’nda yönelme durum biçim birimindeki daralmalar II. alt ağız gru-
bu temel özelliğini oluşturmaktadır. Yönelme durum biçim biriminin daraldı-
ğı durumlarda belirtme biçim biriminin de genişlediği örnekler vardır.

43 Bu sözcük Yeni Tarama Sözlüğü’nde (Dilçin, 2013: 136) “¢anı”; 17. Yüzyıl Türkçesi ve 
Sözvarlığı’nda (Tulum, 2011: 822) “hanı” biçimiyle yer almaktadır. Tekin (2013b: 126), 
ḳanı “hani”, ḳanta “nerede”, ḳantan “nereden”, ḳaçan “ne zaman”, ḳança “nereye”, ḳaltı 
“nasıl” gibi soru sözcüklerinin, arkaik soru adılı olan ka(n)’ın farklı biçimleri olduğunu be-
lirtir ve bu sözcük aynı zamanda Karahanlı, Harezm, Çağatay, Kıpçak ve Batı Türkçesinde 
ḳanı biçiminde görülmektedir (Hacıeminoğlu, 1984: 273).

44 Demircan (2009: 72) genişlemeyi yalnızca “ilk hecesi +art, +geniş, bir ünlü içeren yalın 
ya da türemiş iki heceli bir sözcüğün, ikinci hecesi /ğ/ ile başlıyor ve uyumsal, dar bir ünlü 
içeriyorsa, özensiz, hızlı sesletimde o tür bir sözcüğün ikinci ünlüsü genişler, ya da eskile-
re göre bir hece düşmesi oluyor denir.” şeklinde tanımlamaktadır. Buradaki tanım ileride 
ele alacağımız büzülme olayının tanımına uymakla birlikte genişleme içinde yalnızca bir 
bölümü kapsamaktadır denilebilir.
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meyvaya<meyveyi (II/09/28) tarlaya<tarlayı (II/10/22)

suya<suyu (II/21/56) ġardaşa<<kardeşi (II/05/34)

çaya<çayı (II/29/39) hamura<hamuru (II/33/65)

sādıÇa<<sağdıçı (II/34/74) başa<başı (II/37/25)

vi. Diğer

Türkçe sözcüklerde; son seste; nişannası<<nişanlı (I/08/122), altȧ<<altı 
(II/10/03), ḳapȧlȧ<ḳapalı (II/10/10)

Alıntı sözcüklerde; ilk hecede; daraḳdörüm<<tıraḳtör (I/158/40), iç ses-
te; mandara<mandıra (I/21/69), ġayası<<ḳayısı (I/100/16), ġaharsíz<<ḳahır 
(II/05/79)

2.1.2.1.5.2. /ı/>/o/
i. Dudak Ünsüzü /p/’nin Etkisiyle Genişleme 

Alıntı sözcüklerde; 

porasa<pırasa (I/121/66)

2.1.2.1.5.3. /i/>/a/
i. Örnekseme ile

Alıntı sözcüklerde; 

hāÍāhazır<<hālihazır (I/01/98)

ii. Büzülme yoluyla

Alıntı sözcüklerde; 

sa§abı<<sāhib (I/119/27) iltā§ab<<iltihāb (II/25/87)

iii. Kişiye Bağlı Genişleme 

Alıntı sözcüklerde; 

maḳane<<makine (I/51/35)

2.1.2.1.5.4. /i/>/ė/
Türkçe sözcüklerde; son seste; ötekė<öteki (I/11/14), şimdė<şimdi 

(I/32/54)

Alıntı sözcüklerde; ilk hecede; ėytiyar<<ihtiyar (I/88/32)

son seste; fennė<fennı̄̇ (I/67/71), eKSerė<<ekserı̄̇ (II/02/93), yanē̇<<yāni 
(II/21/98)
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EİMA’da, (ÖTT’nin aksine) ETT’deki geniş ünlünün korunduğu örnekler 
de vardır. 

yėyeyörüS<<yiyoruz (I/51/56) gėyiyoÍÍar<<giyiyorlar (II/03/42)

dėyo<<diyor (II/20/69)

2.1.2.1.5.5. /i/>/e/
i. Örnekseme ile

Alıntı sözcüklerde; 

ġuzene<<ḳuzine (I/51/48) penselin<<penisilin (I/154/60)

sineniŋ<sininin (II/08/126)

ii. Benzeşme yoluyla

Türkçe sözcüklerde; 

eşte<<işte (I/45/63) kende<kendi (I/58/62)

besbellē<besbelli (II/10/54)

Alıntı sözcüklerde; 

veran<vı̄̇rān (I/17/75) tabe<<tabı̄̇ʻı̄̇ (I/53/43)

ezeyetleri<eziyyet (I/64/125) sevtā<<siftāh (I/72/82)

tecelle<<tecellı̄̇ (I/88/42) eh̥tiyacımı<<ihtiyāc (I/88/69)

ortopedē<ortopedi (I/104/10) ētibar<<iʻtibār (I/107/29)

etfāyeyi<<itfāʻiyye (I/126/09) dekḲatli<dikḳatli (I/138/08)

hesseme<hisse (I/140/42) heş<<hı̄̇ç (I/144/35)

entereme<<entāri (I/47/36) ēhtiyaT<<ihtiyāt (I/153/03)

belke<belki (II/02/20) şeher<şehir (II/05/43)

ėvelē<<evveli (II/10/34) temez<temiz (II/29/42)

tepseniŋ<tepsi (II/33/70)

iii. Kişiye Bağlı Genişleme 

Türkçe sözcüklerde; 

ı̆̇ke<iki (I/63/50) hincē<<şimdi (II/05/77)
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hade<hadi45 (II/08/43)

Alıntı sözcüklerde; 

nincer̥lēden<<incir (II/29/32) bāyē<<bāyı̄̇ʻ (II/38/19)

2.1.2.1.5.6. /i/>/o/
i. Kişiye Bağlı Genişleme 

Alıntı sözcüklerde; 

ġozonelēmiz<<ḳuzine (I/44/78)

Aşağıdaki örnekte ÖTT’de daraldığı görülen ünlü, EİMA’da geniş ünlü 
olarak korunmaktadır.

oşdā<<işte (I/73/37)

2.1.2.1.5.7. /u/>[ȯ]
i. Kişiye Bağlı Genişleme 

Alıntı sözcüklerde; 

ḳabȯl<ḳabūl (I/93/20) yȯnannı<<yunanlı (I/150/40)

nohȯd<nohūd (I/152/111)

2.1.2.1.5.8. /u/>/o/
i. Benzeşme yoluyla

Türkçe sözcüklerde; 

yo§ordu<<yoğurt (I/05/48)

Alıntı sözcüklerde; 

ġozene<<ḳuzine (I/51/48) mo§abbet<<muhabbet (II/23/125)

ii. Kişiye Bağlı Genişleme 

Türkçe sözcüklerde; 

dovaḳ<duvaḳ (I/10/50) osandım<usan- (I/22/40)46

dōro<<doğru (I/60/31)

45 Bu sözcük 17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı’nda (Tulum, 2011: 832) “hayda, haydá, háy-
de” biçimlerinde yer almaktadır.

46 ET’de osanmak olarak geçmektedir. 17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı’nda (Tulum, 2011: 
1417) da “osanmak” biçimi görülmekteyken Yeni Tarama Sözlüğü’nde (Dilçin, 2013: 232) 
sözcük “usan-” biçiminde yer almaktadır.
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Alıntı sözcüklerde; 

ġoya<<ġūyā (I/06/19) dova<<duʻā (I/30/17)

yahōt<<yāhūd (I/101/44) alimüyon<<alüminyum (II/05/15)

yonan<yunan (II/03/66)

2.1.2.1.5.9. /ü/>/o/~[ó]
i. Benzeşme yoluyla

Türkçe sözcüklerde; 

otobos<otobüs (II/28/78)

ii. Kişiye Bağlı Genişleme 

Alıntı sözcüklerde; 

şōnkü<<çǖn ki (I/06/136)

2.1.2.1.5.10. /ü/>[ö̇]
i. Kişiye Bağlı Genişleme 

Türkçe sözcüklerde; 

sö̇rmelidir<sürme (I/95/121)

Alıntı sözcüklerde; 

nö̇vus<<nüfūs (I/138/123)

2.1.2.1.5.11. /ü/>/ö/ 
i. Kişiye Bağlı Genişleme 

Türkçe sözcüklerde; 

öleşiliyó<üleş- (I/01/40) gȫnkü<günkü (I/39/93)

döven<düven (I/141/09)

Alıntı sözcüklerde; 

kötāya<kütahya (I/79/08) löküs<lüküs (I/146/38)

ii. /h/ Ünsüzünün Etkisiyle Genişleme 

Alıntı sözcüklerde; 

hökǖmet<<hükūmet (I/136/12)
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2.1.2.1.6. Yuvarlaklaşma
Kelimede ön ve iç ses konumundaki düz ünlülerin çeşitli fonetik etkenlerle 

yuvarlak sıraya geçmeleri olayıdır (Korkmaz, 2010: 230). EİMA’da son seste de 
örnekleri görülür. EİMA’da dudak ünsüzleri (/b/, /f/, /m/, /p/, /v/) komşuluğunda, 
ulama yoluyla, benzeşme yoluyla, eklenme yoluyla, sık olarak birlikte kullanılan 
sözcüklerde ve kişiye bağlı nedenlerle yuvarlaklaşma örnekleri tespit edilmiştir. 

2.1.2.1.6.1. /a/>[å]
i. Dudak ünsüzleri (/b/, /f/, /m/, /p/, /v/) komşuluğunda

Türkçe sözcüklerde; 

båbam<baba (I/22/06)  måzotlu<mazot (I/28/13)

ġovå<<ḳova (I/39/81) beyliḳovå<beyliḳ+ova (II/10/36)

ḳovålambaç<ḳovalambaç (II/15/57) olmåyo<<ol-ma-yor (I/32/95)

Alıntı sözcüklerde; 

zåman<zaman (I/05/17) tåbi<<tabı̄̇ʻı̄̇ (I/11/25)

vållā<<vallāhi (I/21/76) sobåyı<soba (I/121/13)

fåyavlā<<fayton (II/14/86) dåvullan<davul (II/34/87)

ii. Benzeşme yoluyla

Türkçe sözcüklerde; 

sunå<suna (I/06/02) sonå<<sonra (I/13/35)

urdå<<orada (I/15/16) ġocå<<ḳoca (I/40/37)

burå<bura (I/56/15) ocåḳ<ocaḳ (II/29/87)

Alıntı sözcüklerde; 

çoråp<çorap (I/07/14) sålonnā<<salon (I/146/61)

zurnå<zurna (II/13/07)

Eklenme ile

unå<ona (I/05/55) olå<ola (I/08/64)

ġumå<<ḳum+a (I/64/78)

iii. Sık olarak birlikte kullanılan sözcükler

Türkçe sözcüklerde; 

o då<o da (I/06/68)
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iv. Kişiye bağlı olarak

Alıntı sözcüklerde; 

niråynan̥<lira (I/64/57) ġåzāsını<<ḳazā (I/110/64)

ålmen̥yada<<almanya (II/29/17)

2.1.2.1.6.2. /a/>/o/
i. Dudak ünsüzleri (/b/, /f/, /m/, /p/, /v/) komşuluğunda

Alıntı sözcüklerde; 

ġovanozlara<<ḳavanoz (I/32/35) tobaḲ<<tabaḳ (I/119/48)

ii. Benzeşme yoluyla

Türkçe sözcüklerde; 

toyġo<toyġa “yoğurt çorbası” (I/40/19) ortolumū<<ortalama (II/02/43)

sono<<sonra (II/23/111) burdo<<burada (II/23/139)

sonocum<<sonracığım (II/29/57)

Alıntı sözcüklerde; 

maydonos<<maydanoz (II/29/08) roḳo<<roḳa (II/36/12)

iii. Eklenme ile

ono<ona (II/13/11)

iv. Sık olarak birlikte kullanılan sözcükler

Türkçe sözcüklerde; 

gidiyō do<<gidiyor da (II/29/86)

v. Kişiye bağlı olarak

Alıntı sözcüklerde; 

fiÍor<<fular (I/106/78)

2.1.2.1.6.3. /a/>/ö/
i. Benzeşme yoluyla

Türkçe sözcüklerde; 

şordȫ<<şurada (II/02/12)

ii. Sık olarak birlikte kullanılan sözcükler
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Türkçe sözcüklerde; 

buvöz dȫ<<bu kez de (II/16/99)

2.1.2.1.6.4. /a/>/u/
i. Dudak ünsüzleri (/b/, /f/, /m/, /p/, /v/) komşuluğunda

Türkçe sözcüklerde; 

ḳaynıbuba<<ḳayın+baba (II/30/64) buba<baba (II/28/69)

Alıntı sözcüklerde; 

zobu<<soba (II/17/80) zuman<zaman (II/19/47)

ii. Benzeşme ile

Türkçe sözcüklerde; 

buru<bura (I/03/16) boyuyodu<boya- (I/27/53)

yumuya<yumaya “yıkama” (I/47/43) zolluyo<<zorla- (I/63/52)

ġumnuyoŋ<<ḳumla- (I/87/41) dōruyoŋ<<doğra- (I/111/24)

foḳurduyor<foḳurda- (I/123/51) uru<<ora (II/02/09)

ōrtulumō<<ortalama (II/02/52) ġodumannā<<ḳodaman (II/02/61)

oruyu<ora (II/02/105) şuruya<şura (II/08/56)

toḳuları<toḳa (II/08/57) toplumu<<toplama (II/08/106)

şurduKi<<şuradaki (II/08/125) ovuydu<ova (II/09/27)

oturmuyu<oturmaya (II/11/23) oynullardı<<oyna- (II/14/92)

uzumāz<<uza- (II/16/08) ġov̥uları<<ḳova (II/21/70)

odudā<oda (II/28/57) urdu<<orada (II/33/28)

ġocuman<<ḳocaman (II/39/04) yumurtu<yumurta (II/39/49)

-ınca zarf fiil eki (-(y)IncA>-(y)uncu)

sovuyuncu<<soğuyunca (II/07/86) oluncu<olunca (II/07/143)

ġonuşuncuyu<<ḳonuşuncaya (II/30/01)

Alıntı sözcüklerde;

poropuġanda<<puropaġanda (I/64/132) roḳu<<roḳa (II/18/35)

iii. Sık olarak birlikte kullanılan sözcükler

Türkçe sözcüklerde; 
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çocuḳlu§um du<çocukluğum da (II/06/79)

iv. Sözcük Sonunda Vurgusuzluk Nedeniyle 

EİMA’nda sözcük sonundaki daralmalar II. alt ağız grubu temel özelliğini 
oluşturmaktadır.

Türkçe sözcüklerde; 

uru<<ora (II/02/09) ġocu<<ḳoca (II/05/46)

soru<<sonra (II/08/11) bōyunu<<boyuna (II/10/20)

buru<bura (II/10/43) ġoşmu<<ḳoşma (II/14/45)

ürüyü<<oraya (II/17/19) doḳumu<doḳuma (II/24/55)

sonu<<sonra (II/25/73) burdu<<burada (II/30/27)

urdu<<orada (II/33/28) ordu<<orada (II/33/53)

yumurtu<yumurta (II/39/49) şurdu<<şurada (II/39/88)

yoḳsu<yoḳsa (II/39/106)

Alıntı sözcüklerde;

ḳotu<<ḳota (II/10/16) zurnu<zurna (II/16/18)

ġudu<<ḳadar (II/16/88) roḳu<<roḳa (II/18/35)

EİMA’nda yönelme ve bulunma durum biçim birimlerindeki daralmalar 
II. alt ağız grubu temel özelliğini oluşturmaktadır. I. alt ağız grubunda da sayı-
ları az da olsa bu biçim birimlerdeki daralma örneklerine rastlanır.

v. Yönelme Durum Eki (+(y)a>+(y)u)

buruyu<<buraya (II/02/23) oruyu<<oraya (II/04/94)

ġoŋşuyu<<ḳomşuya (II/09/22) oturmuyu<<oturmaya (II/11/23)

suyu<suya (II/21/61) salunu<<salona (II/39/155)

vi. Bulunma Durum Eki (+da>+du)

oḳuldu<oḳulda (II/07/114) durumdu<durumda (II/10/72)

salundu<<salonda (II/39/137) bursudu<<bursada (II/39/161)

vii. Kişiye Bağlı 

Türkçe sözcüklerde; 
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hazırluyundu47<<hazırla- (I/52/36)

Alıntı sözcüklerde; 

sulaTa<<salata (I/69/29)

2.1.2.1.6.5. /a/>/ü/
i. Benzeşme yoluyla

Türkçe sözcüklerde; 

ürüyü<<oraya (II/17/19)

2.1.2.1.6.6. /e/>[e̊]
i. Dudak ünsüzleri (/b/, /f/, /m/, /p/, /v/) komşuluğunda

Türkçe sözcüklerde; 

be̊yliġōvaya<<beylik+ova (I/04/68) göçübe̊<<göçebe (I/46/21)

be̊ş<beş (I/54/50) ölüve̊rinci<<ölüverince (I/64/88)

ve̊rsün<ver- (I/104/68) be̊beK<<bebek (II/08/37)

se̊vüp<sev- (II/12/08)

Alıntı sözcüklerde; 

küme̊se<kümes (I/61/55) e̊ve̊lü<<eveli (I/63/24)

ii. Benzeşme yoluyla

Türkçe sözcüklerde; 

şȫle̊<<şöyle (I/02/66) gözle̊me<gözleme (I/04/38)

bölge̊<bölge (II/06/51)

iii. Eklenme ile

kȫde̊<<köyde (I/01/20) ȫlösüne̊<<öylesine (I/03/75)

döke̊ŋ<<dökeyim (I/04/58) günde̊<günde (I/05/55)

öŋcüde̊n<<önceden (II/02/59)

47 Yuvarlaklaşma olayı sözcüğün Arapça olan bölümünde (hazır < [Ar.] hāzir) değil, Türkçe 
bir ek olan +{lA} biçim biriminde gerçekleştiği için bu örnek “Türkçe sözcükler” başlığı 
altında verilmiştir.
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2.1.2.1.6.7. /e/>/o/
i. Benzeşme yoluyla

Türkçe sözcüklerde; 

ȫlo<<öyle (I/53/60)

ii. Kişiye Bağlı 

Alıntı sözcüklerde; 

metro<metre (I/27/40)

2.1.2.1.6.8. /e/>/ö/
i. Dudak ünsüzleri (/b/, /f/, /m/, /p/, /v/) komşuluğunda

Türkçe sözcüklerde; 

böbeK<bebek (I/58/51)

Alıntı sözcüklerde; 

dövlet<devlet (I/52/22) dümbök<<dūnbek (I/126/29)

ii. Benzeşme yoluyla

Türkçe sözcüklerde; 

şölȫ<<şöyle (I/02/64) bu§öz<bu kez (I/18/56)

ötökü<<öteki (I/101/39) bȫlö<<böyle (I/139/29)

göndörüyō<gönder- (II/02/98) ȫlö<<öyle (II/10/52)

iii. Sık olarak birlikte kullanılan sözcükler

Türkçe sözcüklerde; 

kȫy yöründe<köy yerinde (I/48/45)

iv. Kişiye Bağlı 

Türkçe sözcüklerde; 

öŋ<en (I/39/30)

2.1.2.1.6.9. /e/>/u/
i. Dudak ünsüzleri (/b/, /f/, /m/, /p/, /v/) komşuluğunda

Alıntı sözcüklerde; 

zuval<zeval (I/39/36)
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2.1.2.1.6.10. /e/>/ü/
i. Dudak ünsüzleri (/b/, /f/, /m/, /p/, /v/) komşuluğunda

Türkçe sözcüklerde; 

göçübe̊<göçebe (I/46/21) övü<<üvey (I/55/77)

üvüy<üvey (I/55/74) küpü<küpe (II/17/55)

ii. Benzeşme yoluyla

Türkçe sözcüklerde; 

gözlüme<<gözleme (I/04/38) göcüyü<göce (I/26/68)

bölü<<böyle (I/41/24) törüyü<töre (I/47/13)

döşüyo<döşe- (I/56/72) ötü<öte (I/70/04)

bülü<<böyle (I/84/12) kücülüyoz<kücüle- (I/96/08)

ötükü<<öteki (I/145/09) şölü<<şöyle (II/02/80)

küllüme<külleme (II/08/95) öncü<önce (II/11/17)

kürtçüyü<kürtçe (II/17/91) ȫlü<<öyle (II/18/13)

sürmüymüş<sürme (II/25/17) ölmüyü<<öl-me-yor (II/28/91)

yüklümesini<yükleme (II/30/39) ünnüyō<<ünle- (II/37/119)

görü<göre (II/38/92)

Alıntı sözcüklerde; 

ġulüdö<<ḳule (II/01/89) Fasüllüdür<<fasulye (II/30/35)

iii. Sık olarak birlikte kullanılan sözcükler

Türkçe sözcüklerde; 

gǖz dü<de (I/94/42)

EİMA’nda yönelme ve bulunma durum biçim birimlerindeki daralmalar 
II. alt ağız grubu temel özelliğini oluşturmaktadır.

iv. Yönelme Durum Eki (+(y)e>+(y)ü)

yüzü<yüze (II/02/51) üçü<üçe (II/03/02)

kövlüyü<<köylüye (II/03/24) günümüzü<günümüze (II/08/108)

öŋümü<önüme (II/16/82) üstünü<üstüne (II/16/89)

v. Bulunma Durum Eki (+de>+dü)
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üşdü<<üçte (II/02/81)  kȫdüyüS<<köydeyiz (II/08/04)

dü§ündü<<düğünde (II/11/05) kȫdü<<köyde (II/21/25)

kömürdü<kömürde (II/23/17) gündü<günde (II/33/47)

inönüdü<inönüde (II/39/161)

2.1.2.1.6.11. /ı/>[ı̊]
i. Kişiye bağlı olarak

Alıntı sözcüklerde; 

tı̊rfannan<<tırpan ilen (I/135/29)

2.1.2.1.6.12. /ı/>/u/
i. Dudak ünsüzleri (/b/, /f/, /m/, /p/, /v/) komşuluğunda

Türkçe sözcüklerde; 

suv̇ıyacaḲ<<sıva- (I/124/45)

ii. Benzeşme yoluyla

Türkçe sözcüklerde; 

Eklenme ile

da§uldu<<dağıl- (I/64/102)

Alıntı sözcüklerde; 

muzur<muzır (I/35/44)

iii. Kişiye bağlı olarak

Alıntı sözcüklerde; 

turpannan<tırpan ilen (I/124/11)

iv. Büzülme yoluyla

Türkçe sözcüklerde; 

da§uldu<<dağıl- (I/64/102)

2.1.2.1.6.13. /i/>/ö/
i. Dudak ünsüzleri (/b/, /f/, /m/, /p/, /v/) komşuluğunda

Alıntı sözcüklerde; 

böber<biber (II/21/92)
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2.1.2.1.6.14. /i/>/u/
i. Dudak ünsüzleri (/b/, /f/, /m/, /p/, /v/) komşuluğunda

Alıntı sözcüklerde; 

televuzonda<<televizyon (I/26/30)

ii. Benzeşme yoluyla

Alıntı sözcüklerde; 

h̥idroluḲ<hidrolik (I/17/24)  halbuḳu<<hâlbuki (I/44/96)

iii. Ulama yoluyla

Alıntı sözcüklerde; 

olmoyo ġu<<olmuyor ki (I/32/25)

iv. Kişiye bağlı olarak

Alıntı sözcüklerde; 

macur<<muhacir (I/92/21)

2.1.2.1.6.15. /i/>/ü/
i. Dudak ünsüzleri (/b/, /f/, /m/, /p/, /v/) komşuluğunda

Türkçe sözcüklerde; 

dübek<dibek48 (I/152/114) 

Alıntı sözcüklerde; 

televüzunda<<televizyon (I/26/42) e̊ve̊lü<<eveli (I/63/24)

büber<biber (I/101/21) müzük<müzik (I/137/09)

alimüyon<<alüminyum (II/05/15) ekönömü<<eḳonomi (II/04/77)

müllet<millet (II/07/47) ümüdü<ümı̄̇d (II/09/81)

ii. Benzeşme yoluyla

Alıntı sözcüklerde; 

muhütüŋ<muhı̄̇t (I/01/39) polüs<polis (I/15/67) 

ġuzüne<<ḳuzine (I/116/19) hususü<<husūsı̄̇ (I/154/61)

48 Bu sözcük 17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı’nda (Tulum, 2011: 586) “dibek” biçimiyle 
yer almaktadır. Sözcüğün döğ- (<tög-) “ezmek”ten geldiği; dip (<düp)’ten geldiği görüşü-
nün ise yanlış olduğunu belirtilmektedir (Eren, 1974: 761; Gülensoy, 2007: 282).
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ünüvēste<<üniversite (II/02/99) ekönömü<<ekonomi (II/04/77)

hürtös<<firitöz (II/30/84)

iii. Ulama yoluyla

Türkçe sözcüklerde; 

ükü̆§üş<<iki üç (I/70/47) büs§sürü<<bir+sürü (I/96/75)

Püs§sürü<<bir+sürü (I/161/22)

iv. Büzülme yoluyla

Alıntı sözcüklerde; 

ö§üs<<ofis (I/03/100)

v. Kişiye bağlı olarak

Türkçe sözcüklerde; 

hindükilēden<şimdiki (I/10/25) esgü<<eski (II/02/16)

Alıntı sözcüklerde; 

ünüsün<<insulin (I/28/54) mevlüt<<mevlid (II/39/118)

2.1.2.1.7. Düzleşme
Çeşitli fonetik etkenlerle ve genellikle dilimize geçmiş yabancı sözlerde, 

ilk hecedeki yuvarlak sıradan bir ünlünün düz sıraya geçmesi olayıdır (Kork-
maz, 200: 227). EİMA’da diğer hecelerde de örnekleri görülür.

2.1.2.1.7.1. /o/>/a/
i. Benzeşme ile

Türkçe sözcüklerde; 

sāna<<sonra (I/58/88)  tapraḳ<topraḳ (I/81/20)

Alıntı sözcüklerde; 

nahat<<nohūd (I/33/154) afyan<afyon (I/87/17)

diplamamız<diploma (I/153/10) depāsını<depo (II/30/39)

ii. Kişiye bağlı olarak (ilk hecede)

Türkçe sözcüklerde; 

yaḳ<<yoḳ (II/29/44)
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2.1.2.1.7.2. /o/>[å]
i. Benzeşme ile

Alıntı sözcüklerde; 

laylån<<naylon (I/20/86) afyån<afyon (I/87/51)

ḳompåstamuz<<komposto (II/31/48)  oTå<oto (I/53/44)

ii. Kişiye bağlı olarak (ilk hecede)

Türkçe sözcüklerde; 

bålatlıdan<<polatlı (I/18/08) åldı<oldu (I/45/28)

åndan<ondan (I/48/71) såna<<sonra (I/64/08)

yåḳ<yoḳ (II/02/35)

Alıntı sözcüklerde; 

nåhudū<<nohud (I/44/42)

2.1.2.1.7.3. /o/>[e̊]
i. Benzeşme ile

Alıntı sözcüklerde; 

diple̊ması<diploma (I/48/26) ote̊bise<<otobüs (I/160/31)

ii. Kişiye bağlı olarak (ilk hecede)

Türkçe sözcüklerde; 

e̊bı̊r<<o+bir “öbür” (I/03/48)

2.1.2.1.7.4. /o/>/e/
i. Benzeşme ile

Alıntı sözcüklerde; 

ekenömisi<eḳonomi (I/23/58) ḳulestere<<ḳolesterol (I/37/37)

ġavanezlere<<ḳavanoz (I/40/69) kilemetire<<kilometre (II/01/70)

2.1.2.1.7.5. /o/>/ı/
i. Benzeşme ile

Alıntı sözcüklerde; 

diplıması<diploma (I/10/03) sıfra<sofra (I/80/53)
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mazıt<mazot (I/116/46) paytın<<fayton (II/01/57)

pırıtez<<purotez (II/22/11) salın<salon (II/27/48)

ġaplı<<ḳablo (II/30/71)

ii. Kişiye bağlı olarak (ilk hecede)

Türkçe sözcüklerde; 

ından<ondan (II/37/95) ı<o (II/39/153)

tırınım<<torun (I/48/54)

2.1.2.1.7.6. /o/>/i/
i. Benzeşme ile

Alıntı sözcüklerde; 

eḳonimi<<eḳonomi (I/09/55)

2.1.2.1.7.7. /o/>[ı̊̇]
i. Benzeşme ile

Alıntı sözcüklerde; 

eḳı̊nímig<<eḳonomik (II/02/74)

ii. Kişiye bağlı olarak (ilk hecede)

Türkçe sözcüklerde; 

ı̊ndan<o (I/08/96) sı̊van<<soğan (I/111/24)

hı̊rdan<<oradan (II/07/125)

2.1.2.1.7.8. /ö/>/a/
i. Kişiye bağlı olarak

Alıntı sözcüklerde; 

ḳar<kör<kōr “mezar” (I/113/130)

2.1.2.1.7.9. /ö/>[e̊]
i. Kişiye bağlı olarak (ilk hecede)

Türkçe sözcüklerde; 

e̊bı̊r<<öbür (I/03/48) e̊ldǖŋü<<öldüğünü (I/20/90)
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e̊ncė<<önce (I/32/30) e̊tē<öte (II/01/65)

ge̊türü̆lē<<götür- (II/23/75)

2.1.2.1.7.10. /ö/>/e/
i. Kişiye bağlı olarak (ilk hecede)

Türkçe sözcüklerde; 

ele49<<öyle (II/32/82) çezerim<çözerim (I/132/79)

2.1.2.1.7.11. /ö/>[ı̊]

i. Kişiye bağlı olarak (ilk hecede)

Türkçe sözcüklerde; 

ı̊le<<öyle (II/07/64) bı̊yla<<böyle (I/86/32)

2.1.2.1.7.12. /ö/>/ı/
i. Benzeşme ile

Alıntı sözcüklerde; 

ḳonveyır<ḳonveyör “taşıyıcı” (II/23/18)

2.1.2.1.7.13. /u/>/a/~[å]
i. Benzeşme ile

Alıntı sözcüklerde; 

yah̥åT<<yāhūd (I/74/75)

ii. Kişiye bağlı olarak

Türkçe sözcüklerde; 

durāl̥dı-<durul- (I/33/55) doḫanıyo<doḳun- (II/19/73)

Alıntı sözcüklerde; 

nahat<<nohūd (I/33/154)

2.1.2.1.7.14. /u/>/e/~[e̊]
i. Benzeşme ile

Türkçe sözcüklerde; 

49 Ercilasun (2002: 92) bu değişmede ikinci hecedeki /e/ ünlüsünün benzeştirici ve /y/ ünlü-
sünün (yarı ünlü) daraltıcı etkisinden çok sözcüklerin teşekkülü sırasında meydana gelen 
kaynaşmanın rolü olduğunu belirtir.
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bėyez<<bu+kez (I/143/46) be§ez<<bu+kez (I/143/56)

Alıntı sözcüklerde; 

ambeles<<ambulans (I/37/15)

ii. Kişiye bağlı olarak

Türkçe sözcüklerde; 

ġurē<<ḳuru (I/03/102) oke̊yyo<<oḳu- (II/38/97)

Alıntı sözcüklerde; 

useli<<usūlü (II/15/60)

2.1.2.1.7.15. /u/>/ı/
Düzlük-yuvarlaklık uyumuna göre düz ünlülerden sonra düz ünlüler gel-

mektedir. Bu bakımdan düz ünlülerden sonra gelen yuvarlak ünlülerin düzleş-
tiği örnekler EİMA’da oldukça yaygındır.

i. Benzeşme ile

Türkçe sözcüklerde; 

çabbıġ<<çabuḳ (I/10/102) çapıt<çaput (I/14/30)

yımışadı<<yumuşa- (I/33/47) ġavırıydıK<<ḳavur- (I/47/35)

yamıḳ<yamuḳ (I/48/35) hatına<hatun (I/52/32)

ġavışıP<<ḳavuş- (I/62/14) havıc<<avuç (I/58/77)

savırıydıḳ<savur- (I/70/28) yāmır<<yağmur (I/79/40)

ġabıḳları<<ḳabuḳ (I/81/64) yavrım<yavru (I/82/12)

ġavışmıya<<ḳavuşma (I/94/60) tapı<tapu (I/143/80)

yāmíÍlā<<yağmur (II/01/90) havlı<havlu (II/08/60)

tavıḳ<tavuḳ (II/20/10) yımırtamızı<yumurta (II/21/22)

alpıya<alpu (II/08/87) ġavırılÍādῑ<<kavur- (II/23/105)

Alıntı sözcüklerde; 

fasıllā<<fasulye (I/04/34) halbıḳı<<hâlbuki (I/06/133)

ġabılımsıŋ<<ḳabul (I/08/128) ḳabırġalār<kaburga (I/39/104)

bāsırdan<bāsūr (I/42/40) māsım<maʻsūm (I/48/18)

bav̥ıl<bavul (I/61/46) ıstambıla<<istanbul (I/65/22)



161Fatih  DOĞRU

māmıdiyada<mahmudiye (I/88/21) davıl<davul (I/76/94)

ġalbır<<ḳalbur (I/98/85) mazlım<mazlūm (I/104/26)

lahmācın<lahmācun(I/125/11) ġavır<gavur (II/02/07)

dāvlımbazından<davlumbaz (II/30/84) māsıs<<mahsūs (II/28/86) 

mejbır<<macbūr (I/116/32)

ii. Sık olarak bir arada kullanılan sözcükler

Türkçe sözcüklerde; 

bı yıl<bu yıl (I/45/65)

iii. Kişiye bağlı olarak (ilk hecede)

Türkçe sözcüklerde; 

bırçaḳ<burçaḳ (I/39/73) bıra<bura (I/46/04)

tırınım<<torun (I/48/54) sıyıŋ<<suyun (I/58/64)

bῑdeyi<<buğdayı (I/68/39) bızāya<<buzağı (I/152/18)

doḳıyan<doḳu- (II/24/68) yımῐşıcıḳ<<yumuşacıḳ (II/39/29)

Alıntı sözcüklerde; 

mıhaḳḳıḳ<muhaḳḳaḳ (I/01/70) mırat<murat (I/18/64)

mıhdarlῑm<<muhtarlıḳ+ım (I/68/02)  mısḳa<musḳa (I/111/12)

mıntazam<muntazam (II/09/47) mısdıvā<<mustafa (II/39/166)

iv. [ḳ] ünsüzü komşuluğunda

Türkçe sözcüklerde; 

bıçıḳ<<bıçuḳ (II/22/02)

2.1.2.1.7.16. /u/>[ı̊]
i. Benzeşme ile

Türkçe sözcüklerde; 

ġomşı̊lar<<komşular (II/06/60) yavrı̊m<yavru (II/29/12)

avı̊ş<<avuç (II/32/74)  ālpı̊da<<alpu (II/32/120)

Alıntı sözcüklerde; 

fası̊̇lleyi<fasulye (I/03/48)  ġalbı̊r<<ḳalbur (I/49/15)
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nüfı̊s<<nüfūs (I/61/67)  yavı̊t<<yāhūd (I/153/34)

mecbı̊r<mecbūr (II/01/59)

ii. Kişiye bağlı olarak (ilk hecede)

Türkçe sözcüklerde; 

şı̊nnar<şu (I/32/50) bı̊rda<<burada (I/155/105)

Alıntı sözcüklerde; 

mı̊tfaḲ<<mutfaḳ (I/160/15)

2.1.2.1.7.17. /u/>/i/
i. Benzeşme ile

Alıntı sözcüklerde; 

fasille<<fasulye (I/27/20) ambileş<<ambulans (I/45/36)

serim<serum (I/104/09) mālim<maʻlūm (II/05/105)

mahrimat<<mahrūmiyyet (II/33/43)

ii. Kişiye bağlı olarak 

Türkçe sözcüklerde; 

donduruciye<dondurucu (I/26/74)

Alıntı sözcüklerde; 

fiÍor<<fular (I/106/78) otobis<otobüs (I/161/39)

husisı̄̇<<husūsı̄̇ (II/23/50)

2.1.2.1.7.18. /ü/>/ı/
i. Ulama yoluyla

Türkçe sözcüklerde; 

āşam§ısdı<<aḳşam§üstü (I/140/45)

2.1.2.1.7.19. /ü/>[ı̊̇]
i. Kişiye bağlı olarak (ilk hecede)

Türkçe sözcüklerde; 

bı̊tüm<<bütün (II/08/97) sı̊pülceK<<süpür- (II/23/181)

kı̊ndür<<gün (II/23/181)
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Alıntı sözcüklerde; 

mı̊sāde<<müsāʻade (I/153/88) 

2.1.2.1.7.20. /ü/>/i/
i. Benzeşme ile

Türkçe sözcüklerde; 

kȫliyis<<köylü (I/10/39)

Alıntı sözcüklerde; 

ḱ́ah̥kil<<kākül (I/77/18) tenezil<<tenezzül (II/01/39) 

ii. Kişiye bağlı olarak 

Türkçe sözcüklerde; 

bitün<bütün (II/13/38)

Alıntı sözcüklerde; 

mige<müge (I/47/33) mināsiP<<münāsib (I/119/64) 

zilif<<zülüf (I/159/11) otobis<otobüs (I/161/39)

birodan<büro (II/02/21)

2.1.2.1.8. Sıra Değiştirme
Art sıradan ünlülerden oluşan bir sözcükteki bütün ünlülerin art sıradan 

ön sıraya geçmesi veya ön sıradan ünlülerden oluşan bir sözcükteki bütün 
ünlülerin ön sıradan art sıraya geçmesi olayıdır. Ulama, inceltici ünsüzler (/c/, 
/ç/, /d/, /l/, /n/, /r/, /s/, /ş/, /t/, /y/, /z/), artlılaştırıcı ünsüzler (/ġ/, /ḳ/, [ŋ]), sık 
kullanılan sözcüklerin bir araya gelmesi ve kişisel tercihler sıra değiştirme 
olayında etkili olabilir. EİMA’da aşağıdaki sıra değiştirme örnekleri görülür.

2.1.2.1.8.1. Ön Sıradan Art Sıraya Geçme
Türkçe sözcüklerde

Aşağıdaki örneklerde ulamaya bağlı olarak sözcükler ön sıradan art sıra-
ya geçmiştir.

olan§olmadı<ölen olmadı (I/155/92) Ḳış§ıçın<<kış için (II/21/94) 

Aşağıdaki örneklerde kişisel tercihlere bağlı olarak sözcükler ön sıradan 
art sıraya geçmiştir.
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hıncı<<ÖTT şimdi (I/08/66) soylamış50<<söyle- (I/140/68) 

Aşağıdaki örneklerde artlılaştırıcı ünsüzler [ġ] ve [ḳ] komşuluğunda söz-
cükler ön sıradan art sıraya geçmiştir.

ġúnaşdan<<güneşten (I/54/47) ḳışıda<<kişide (I/78/15)

ḳuçucuḲ<<küçücük (I/14/05) 

Alıntı sözcüklerde

Aşağıdaki örneklerde /h/ ünsüzünün çıkış noktasının art damağa kayma-
sıyla sözcükler ön sıradan art sıraya geçmiştir.

hızmat<<hizmet (I/88/53) havas<heves (I/94/46) 

Aşağıdaki örneklerde artlılaştırıcı ünsüz [ḳ] komşuluğunda sözcükler ön 
sıradan art sıraya geçmiştir.

ıbrῑ<<ibrı̄̇ḳ (I/72/55) ġırız<<ḳıriz (I/91/23)

2.1.2.1.8.2. Art Sıradan Ön Sıraya Geçme
Türkçe sözcüklerde

Aşağıdaki örneklerde inceltici /c/ ünsüzünün etkisiyle sözcük art sıradan 
ön sıraya geçmiştir.

ecig<<azıcık (I/05/56) cennı̄̇<<canlı (I/08/115)

Aşağıdaki örneklerde inceltici /y/ ünsüzünün etkisiyle sözcükler art sıra-
dan ön sıraya geçmiştir.

öyün<<oyun (I/26/40) meleyi<<malayı (I/87/107)

nesiydi<<nasıl (I/58/20)

Aşağıdaki örneklerde inceltici /ç/ ünsüzünün etkisiyle ve sık kullanılan 
sözcüklerin bir araya gelmesi sonucu sözcük art sıradan ön sıraya geçmiştir.

bi büçük<<bir buçuḳ (II/08/52) iki büçük<<iki buçuḳ (II/08/52)

Alıntı sözcüklerde

Aşağıdaki örneklerde inceltici /c/ ünsüzünün etkisiyle sözcük art sıradan 
ön sıraya geçmiştir.

cúmá<<cumʻa (I/02/10) cüme<<cumʻa (I/82/15)

50 “soyla-” sözcüğünün bu biçimiyle “izlemek, iz sürmek” (Gülensoy, 2007: 802) ve “tahkik 
etmek, araştırmak, aslını aramak” (Dilçin, 2013: 203) anlamlarıyla kullanımı da bulun-
maktadır. 
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Aşağıdaki örnekte inceltici /s/ ünsüzünün etkisiyle sözcük art sıradan ön 
sıraya geçmiştir.

misir<<mısr (I/02/48)

Aşağıdaki örnekte ön damak /k/ ünsüzünün etkisiyle sözcük art sıradan 
ön sıraya geçmiştir.

kezim<<kāzım (I/86/24)

Aşağıdaki örneklerde benzeşmezlik yoluyla art sıradan ön sıraya geçme 
olayı gerçekleşmiştir.

hevle<<havla (I/30/43) emme<<ammā (II/32/59)

2.1.2.1.9. Türeme
EİMA’da ön seste ve iç seste ünlü türemesi görülmektedir. Türeyen ünlü-

ler genellikle düz-dar ünlülerdir ve sözcükle bir bağları yoktur.

2.1.2.1.9.1. Ön Seste
Aşağıdaki /l/, /r/ ve /ş/ ünsüzleriyle başlayan alıntı sözcüklerde ön seste 

ünlü türemesi gerçekleşmiştir.

/ø/->/ı/-, /i/- (l)

ilehen<<legen (I/59/48) ilimon<limon (I/94/30)

iÍāzım<lāzım (II/33/50)

/ø/->/ı/-, /i/-, /ö/-, /ü/- (r)

ırāmetlik<<rahmetlik (I/14/48) iramazan<ramazan (I/28/55)

irahat<<rāhat (I/58/29)  ırahatsız<rāhatsız (I/63/19)

irēsim<<resim (I/67/29) irendeleyoŋ<rendele- (I/76/33)

ireçel<reçel (I/71/59)  üryamdȧ<<rüʻyā (I/80/50)

ırazı<razı (I/88/58) iren̥kli<<renkli (I/94/35)

ırza<<rāzı (I/108/47) örüzǵar<<rüzgār (I/124/35)

ürüzǵar<<rüzgār (I/130/14) irezil<rezil (II/16/43)

ıraḫım<<raḳam (II/32/15)

/ø/->/ı/-, /i/- (ş)

işey<şeyʾ (I/31/48)
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2.1.2.1.9.2. İç Seste
Aşağıdaki Türkçe sözcüklerde iç seste ünlü türemesi gerçekleşmiştir.

-/ø/->/ı/-, -/i/-

ėkişitidiyodu<<ekşit- (II/15/84) titirer<titre- (I/137/28)

-/ø/->-/u/-, -/ü/-

yümü̆sek<<yüksek (I/45/14) gününük<<günlük (I/120/56)

havulu<havlu (I/114/07)

Aşağıdaki alıntı sözcüklerde iç seste ünlü türemesi gerçekleşmiştir.

-/ø/->/a/-, -/e/-

çadıravannar<<şādurvān (I/25/66) cümeleye<<cumle (I/145/23)

şeher<şehr (II/05/43) taḳdirēsi<<taḳdı̄̇ri (II/10/61)

masaraf<masraf (II/16/25) bāmėya<bamya (II/29/44) 

-/ø/->/ı/-, -/i/-

modirenneşdi<<modernleş- (I/30/53) satıranç<satranç (I/31/59)

fitire<fitre (I/43/33)  ediraf<etraf (I/49/58)

kemire<kemre (I/121/11) kilometire<kilometre (I/142/38)

redı̆̇yo<<radyo (I/145/96) porıġıram<purogram (II/03/16)

metire<metre (II/03/80) litı̆̇rē<litre (II/10/24)

arımut<armut (II/19/163) ġamῐyon<kamyon (II/26/41)

-/ø/->-/u/-, -/ü/-

ḳonturol<kontrol (I/01/52) löküz<<lüks (I/146/38) 

2.1.2.1.10. Düşme
EİMA’da ön seste, iç seste ve son seste ünlü düşmesi görülmektedir. İç ve 

son seste düştüğü tespit edilen ünlüler genellikle düz-dar ünlülerdir.

2.1.2.1.10.1. Ön seste
sıcaḳ<ısıcak (II/11/66)

2.1.2.1.10.2. İç Seste
i. Türkçe sözcüklerde vurgusuz orta hece konumundaki ünlüler düşer. 
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ordan<oradan (I/05/23) ġaynana<<kayın+ana (I/07/43)

pişri<<pişirir (I/07/58) ġarnı<<karını (I/20/91)

giyyorlar<giyiyorlar (I/21/47) orlar<oralar (I/23/51) 

yaḲcaġ<<yaḳacaḳ (I/73/63) bōyna<boyuna (I/93/38)

burda<burada (I/94/78) durla<<durula- (I/97/10)

içersine<içerisine (I/98/14) satlıḳ<satılıḳ (I/106/11)

azcıḳ<<azıcıḳ (I/110/29) ġārsı<<ḳarısı (I/159/43)

ilersi<ilerisi (I/161/10) çatçıḲ<<çatacık (II/01/85)

gersi§gerı̆̇<<gerisin geri (II/24/94)  birsi<birisi (II/19/82)

ġayıntası<<ḳayın+ata (II/25/67) ġaynımı<kayınımı (II/28/41)

ġayınnamıŋ<<ḳayın+ana (II/35/116)  yiycēŋ<yiyeceksin (II/32/138)

iyce<iyice (II/37/64)

ii. Alıntı sözcüklerde vurgusuz orta hece konumundaki ünlüler düşer.

Taḳḳası<<dakı̄̇ḳa (I/20/90) emnē<emine<āmine (I/33/133)

seyyāta<<seyāhat (I/64/104) ġaste<<ġazete (I/71/05)

annat<<anadut “dirgen” (I/130/11) ḳatyen<<ḳatʻiyyen (I/108/52)

penselin<<penisilin (I/154/60) ırmazan<<ramazan (I/159/40)

h̥apsēniden<<hapishāne (II/01/07) hāslat<<hāsılāt (II/20/17)

ġayınvaldem<<ḳayınvālide (II/19/115) arbȧynan<<araba (II/21/15)

daḳḳı<<dakika (II/30/80)

Aşağıdaki örnekte akıcı ünsüzler komşuluğundaki düz-dar (/i/) ünlü düşmüştür.

āşamneyn<<akşamleyin (II/07/96)

2.1.2.1.10.3. Son Seste
i. Türkçe sözcüklerde vurgusuzluk nedeniyle son sesteki dar ünlüler düşer. 

dışar<dışarı (I/36/40) iy<iyi (I/43/38)

yuḳar<yukarı (II/38/81) 

ii. Türkçe ve alıntı sözcüklerde sözcüğün, son sesindeki ünlüye benzeyen 
bir ünlü ile başlayan sözcüğe ulanması sonucu son sesteki ünlü düşer. 

mayan§etti<<muʻāyene (I/37/35) oy§örerdiK<<oya (I/87/72)
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ġar§arpı<<ḳara (II/01/20) yirm§altıdı<yirmi (II/07/96)

yid§ōldu<<yedi (II/24/88) ġay§arḳȧsındı<<ḳaya (II/35/20)

iii. Belirtme durum eki almış ünlü ile biten sözcüklerde son sesteki dar 
ünlüler yerine seyrek olarak sıfır biçim birimi (Ø) kullanılır.

çarşafın<çarşafını (I/33/48)  ėtiŋ<<etini (I/49/26)

2.1.2.1.11. Geçişme
Türkçede iki ünlü yan yana gelmez, böyle bir durumda ikisi birleşerek tek 

ünlü olurlar (Ergin, 2002: 118). Ünlüyle biten bir sözcükten sonra yine ünlüy-
le başlayan bir sözcüğün gelmesi sonucu birinci sözcüğün sonundaki ünlüyle 
ikinci sözcüğün başındaki ünlü birleşir (ulanır) ve bunlar tek bir ünlüye/uzun 
ünlüye dönüşür. EİMA’da çok sayıda örneği bulunmaktadır. 

nolceK<<ne olacak (I/03/04)  ortoḳul<<orta okul (I/05/10)

nasıl<<ne asıl (I/17/42) annanne<<anne anne (I/41/45)

neyse<<ne ise (I/45/56) nolur<<ne olur (I/76/47)

cümertesi<<cuma ertesi (I/82/20) ġahvaltı<<kahve altı (I/116/56)

netceŋ<<ne edeceksin (I/161/37) ortōḳuldan<<ortaoḳul (II/07/28) 

havālanına<<hava alanı (II/19/98) babanne<<baba anne (II/19/98)

böyle<<bu öyle (II/22/08) ik§üş<<iki üç (II/24/20)

2.1.2.1.12. Alıntı Sözcüklerdeki Birincil Uzunlukların Kaybolması
EİMA’da ÖTT’de olduğu gibi bazı alıntı sözcüklerde birincil uzun ünlü-

ler kaybolarak normal süreli söylendiği örnekler görülür.

hiç (Far.) (I/03/59) namaz (Far.) (I/04/26)

kenar (Far.) (I/67/76) selam (Ar.) (I/80/66)

kitap (Ar.) (I/125/94) ezan (Ar.) (II/13/34)

nişan (Far.) (II/17/51) zaman (Ar.) (II/20/04)

rahat (Ar.) (II/29/78) beyaz (Ar.) (II/37/125)

EİMA’da bazı örneklerde ÖTT’de korunan birincil uzun ünlüler normal 
süreli ünlüye dönmüştür.

ńumune<numūne (Far.) (I/42/18) rica<ricā (Ar.) (I/67/41)

şiḱ́ayet<şikāyet (Ar.) (I/69/69)  fatiha<fātiha (Ar.) (I/91/09)
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nih̥ayeT<nihāyet (Ar.) (I/95/59) ġayet<gāyet (Ar.) (I/102/72)

sadıḳ<sādık (Ar.) (I/112/80)  kiracı<kirācı (Ar.+Tr.) (I/131/59)

usuÍ<usūl (Ar.) (I/155/79) razı<rāzı (Ar.) (II/19/82)

2.1.2.2. Ünsüz Değişmeleri

2.1.2.2.1. Ünsüz Uyumu (Ötümlülük-Ötümsüzlük Uyumu)
Türkçe ve alıntı sözcüklerde eklenme yoluyla komşu ünsüzler arasında 

görülen uyumdur. Buna göre ötümsüz ünsüzler (/ç/, /f/, /h/, /k/, /p/, /s/, /ş/, /t/) 
ötümsüz ünsüzlerle, ötümlü ünsüzler (/b/, /c/, /d/, /g/, /ğ/, /j/, /l/, /m/, /n/, /r/, 
/v/, /y/, /z/) ötümlü ünsüzlerle ve ötümsüz ünsüzler ötümlü karşılığı olmayan 
(/l/, /m/, /n/, /r/, /y/) ile yan yana gelebilirler.

Alıntı sözcüklerin kaynak dildeki uyum dışı biçimlerinin EİMA’da uyu-
ma girdiği görülür.

i. Ötümsüz ünsüzlerden sonra ötümsüz ünsüzlerin gelmesi 

/ç/-/ç/: ġaçÇaz<<kaçacağız (I/66/06), mi§alıççıḳ<mihalıççıḳ (I/35/03)

/ç/-/k/: gen̥çken (I/33/100)

/ç/-/t/: avuçtan (I/95/43)

/f/-/ç/: hafifçe (II/29/105)

/f/-/t/: sınıfta (I/24/24)

/h/-/t/: tārihti (II/02/06)

/k/-/ç/ - [ḳ]-/ç/: dökÇen<<dökeceksin (II/39/44), sālıḳça<sağlıkça (II/21/24)

/k/-/k/ - [ḳ]-[ḳ]: günnükken<günlükken (II/19/47), cıvıḳḳa<<cıvıkken (I/33/95)

/k/-/t/ - [ḳ]-/t/: dümrekte (I/46/27), çıḳtı (II/19/123)

/s/-/ç/: temiSçe<<temizce (II/32/137)

/s/-/t/: sesten (II/20/63)

/ş/-/ç/: işçen<<içeceksin (I/45/01)

/ş/-/t/: ateşte (II/15/76)

/t/-/ç/: etçek<<edecek (II/30/35)

/t/-[ḳ]: vaḳıtḳı<<vakitki (I/58/26)

/t/-/t/: dövletten<devletten (I/52/85)
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ii. Ötümlü ünsüzlerden sonra ötümlü ünsüzlerin gelmesi 

/l/-/c/: bolca (I/119/59)

/l/-/d/: doldu (I/64/47)

/l/-/g/ - /l/-[ġ] - /l/-[ǥ]: ilgilenir (I/03/37), çalġı (I/04/20), bulǥur (II/19/72)

/n/-/c/ - [ŋ]-/c/: ġadancıḳ (I/143/62), öŋce (II/34/19)

/n/-/d/ - [ŋ]-/d/: seksende (I/64/64), öŋde (I/85/58)

/r/-/c/: pişircez (I/10/31)

/r/-/d/: biberdir (I/143/72)

/r/-/g/ - /r/-[ġ] - /r/-[ǥ]: niǵārgilde (I/09/49), yorġun (I/07/75), yorǥan (I/76/40)

/y/-/c/: eyci<<iyice (II/18/01)

/y/-/d/: ḳoydum (II/13/29)

/y/-/g/ - /y/-[ġ]: yiygilikleri “yem” (I/87/121), yayġı (I/98/81)

/z/-/c/: birazcıḳ (II/19/166)

/z/-/d/: olmazdı (II/20/55)

/z/-/g/ - /z/-[ġ]: düzgün (II/08/41), ġızġın (I/48/17)

iii. Ötümsüz ünsüzlerden sonra ötümsüz karşılığı olmayan ünsüzlerin gelmesi

/ç/-/l/: geçlikde (I/145/27)

/ç/-/m/: içme (I/142/37)

/f/-/l/: çiflikmiş (I/156/03)

/f/-/n/: eriFne<<herifle (I/115/33)

/k/-/l/ - [ḳ]-/l/: yimekleri (I/03/106), ayaḳlānı (I/04/46)

/k/-/m/ - [ḳ]-/m/: dėmekmiş (I/156/02), çoḳmuş (I/28/53)

/k-/n/ - [ḳ]-/n/: eşeknen̥ (I/157/32), torḳnan (II/38/31)

/k/-/r/ - [ḳ]-/r/: çıḳrıḳdı (I/87/100)

/k/-/y/ - [ḳ]-/y/: büyükyayla (I/92/24), tıraḳya (II/10/88)

/s/-/l/: ser̥visle (I/156/23)

/s/-/m/: kesmiş (I/156/63)

/s/-/n/: ḳasnaḳ (I/19/23)
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/ş/-/l/: işlē (I/157/75)

/ş/-/m/: yėtişmiyū (II/02/84)

/ş/-/n/: zengişneşdi (I/159/37)

/ş/-/r/: pişri (I/07/58)

/t/-/l/: ayıtlēyöler<<ayıtlıyorlar (I/03/102)

/t/-/m/: saḲatmışdı (I/18/06)

/t/-/n/: sütnen (I/01/59)

/t/-/y/: yaşıtyız (II/20/50)

2.1.2.2.2. Ünsüz Uyumsuzluğu
Türkçe ve alıntı sözcüklerde eklenme yoluyla yanyana gelen ünsüzler 

arasında görülen uyumsuzluktur. Buna göre ötümsüz ünsüzler (/ç/, /f/, /h/, /k/, 
/p/, /s/, /ş/, /t/) ötümsüz karşılığı olan ötümlü ünsüzlerle (/b/, /c/, /d/, /g/, /ğ/, /j/, 
/v/, /z/) yan yana geldiklerinde ünsüz uyumsuzluğu ortaya çıkar.

Alıntı sözcüklerin kaynak dildeki uyum dışı biçimlerinin EİMA’da ko-
runduğu örnekler de görülür.

/ç/-/c/: içcig<<içecek (I/21/91), ıçcaḳ<<sıcak (I/140/35)

/ç/-/g/: geçgi (I/94/34)

/f/-/c/: çifci<<çiftçi (II/10/28)

/f/-/d/: esnafdı<esnaftı (II/23/03)

/h/-/c/: ahcı<ahçı (I/131/26)

/h/-/d/ - [ḫ]-/d/: muhdar<muhtar (I/137/54), ġahdı<<kalktı (I/21/17)

/k/-/c/ - [ḳ]-/c/: inekcilig<<inekçilik (I/101/22), ġorḳcȧm<<korkacağım (I/91/86)

/k/-/d/ - [ḳ]-/d/: elekdirik<elektirik (I/36/46), çıḳdı<çıktı (I/93/48)

/k/-[ġ] - [ḳ]-/g/ - [ḳ]-[ġ]: dükġán<dükkan (II/27/52), haḳgete<<hakikaten 
(I/74/35), topraḳġarı<topraḳları (II/25/18)

/p/-/c/: hepce<<hepsi (I/03/86)

/p/-/d/: dipden<<dipten (II/25/27)

/s/-/c/: kescem<<keseceğim (I/112/56)

/s/-/d/: tasdan<<tastan (I/105/48)

/s/-/g/ - /s/-[ġ]: esgiden<eskiden (I/106/34), basġın<basḳın (II/23/163)
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/ş/-/c/: yaşcek<<yaşçak (I/61/52)

/ş/-/d/: çalışdıḳ<<çalıştık (I/61/69)

/ş/-/g/ - /ş/-[ġ]: işgici<<içkici (I/70/84), başġa<başka (I/72/37)

/t/-/c/: ġaynatcen<<kaynatacaksın (I/72/56)

/t/-/d/: hatdā<hattā (I/35/55), dörtde<<dörtte (I/72/02)

/t/-/g/ - /t/-[ġ]: yėtgin<yetkin (I/46/127), dutġun<<tutkun (I/55/21)

/v/-/ç/: sovça<<sofça (I/79/11), çivçi<<çiftçi (I/01/13)

Aşağıdaki örneklerde ünsüz uyumsuzluğu, birleşik sözcükte ve ilaveli 
tekrarda görülmektedir.

ayaḳġabı<ayakkabı (I/43/32) ġosġoyu<<koskoyu (I/21/92)

2.1.2.2.3. Ötümlüleşme-Yarı Ötümlüleşme
Ötümlüleşme, ötümsüz bir ünsüzün ötümlü hâle gelmesi olayıdır (Demir 

ve Yılmaz, 2015: 95). EİMA’da ön seste, iç seste ve son seste ötümlüleşme ve 
yarı ötümlüleşme ÖTT’de de olduğu gibi ileri durumdadır; ÖTT’de ötümsüz 
kalan bazı ünsüzlerin EİMA’da ötümlüleştiği görülmektedir. 

2.1.2.2.3.1. Ön Seste
i. Tamamlanmış (art zamanlı, ETT’de olmuş bitmiş) ses değişmeleri: 

Türkçe sözcüklerde

Türkçe sözcüklerde görülen ötümlüleşme/yarı ötümlüleşme örneklerinin 
önemli bir bölümü uzun ünlü etkisiyle, bunların dışında kalan uzun ünlü kom-
şusu olmayan örnekler de örnekseme yoluyla gerçekleşmiştir.

/k/>/g/

gezerek (I/08/91) gerek (I/36/07)

gibi (I/45/49) giyeŋ (I/47/47)

gemi (I/66/17) göl (I/95/18)

gözledi (I/122/73) güz (I/130/38)

güvercin (I/132/59)  gölge (I/143/27) 

gömēdiK (I/146/47) gece (I/150/44)

gelin (I/159/28) geri (II/04/76)

girdi (II/09/72) gün (II/19/149)
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göçüg (II/22/12) geçiyor (II/22/23)

gümüş (II/23/05) geç (II/24/07)

geldi (II/25/33) geyik (II/28/44)

genç (II/34/34) görünüyom (II/36/02) 

göz (II/38/51)

/k/>[K]

Kitişatımıza “gidişātımıza” (I/01/36) Keldim “geldim” (I/37/45)

Kittim “gittim” (I/38/03) Kün “gün” (I/42/62)

Keri “sonra” (I/59/46) Kö̇ç “göç” (I/68/26)

Küsel “güzel” (I/71/57) KidiyoS “gitdiyoruz” (I/76/80)

Küme “güme” (I/81/61)  Kėber̥tmiye “geber” (I/87/122) 

Küş “güç” (I/88/39) Kütmē “gütme” (I/155/47)

Kini “gene” (II/30/57)

Ön seste bu /k/>/g/ değişimi Eski Türkçeden Batı Türkçesine geçince or-
taya çıkmış olup bu ses olayı Batı Türkçesinde büyük ölçüde gerçekleşmekle 
birlikte umumi değildir; /k/’nin değişmediği örnekler de vardır (Özkan, 1995: 
99). Aşağıdaki örneklerde ötümlüleşmiş/yarı ötümlüleşmiş biçimler yanında 
EİMA’daki ötümlüleşmemiş biçimler görülmektedir.

kölge “gölge” (I/28/40) körennen “gör-” (II/39/12)

kün “gün” (I/46/40) kümüş “gümüş” (I/153/61)

közlėme “gözleme” (I/95/07) keri “sonra” (I/25/07)

kütcek “güt-” (I/33/35)  kidellē “git-” (II/23/164)

keperdir “gebert-” (I/87/120)

/t/>/d/

dal (I/01/11) dúyúyolar<duy- (I/05/36)

dolmuş (I/06/105) dilēmiz<dilek (I/06/133)

dolanır (I/08/20) diken (I/08/100)

döşşek (I/12/11) deli (I/15/58)

doğurudu (I/15/62) delinirdi (I/24/46)

deve (I/26/20) doğum (I/27/02)
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dökülmüş (I/38/18) domuz (I/39/98) 

diye (I/47/77) değirmen (I/49/02)

dur (I/49/22) dul (I/50/24)

dizi (I/54/57) demek I/56/56)

damar (I/60/04) daldıŋ (I/69/48)

deri (I/74/14) derin (I/76/81)

diri (I/79/27) düzcez (I/82/29)

doyuyo (I/96/79) dizdi<diz- (I/99/57)

dilerin (I/107/10) damla (I/111/55) 

devirdi (I/113/73) donar (I/121/56)

dayanmıyor (I/124/38) dünür (I/125/33)

dürülmüş (I/128/26) diz (I/133/36)

dibinden<dip (I/135/13) devrildi (I/138/97)

değişmedi (I/142/40) dolu (I/145/89)

dişi (I/148/24) demir (I/155/52)

döl (I/157/68) dört (I/158/24)

dar (II/03/77) dil (II/05/55)

dePrem (II/05/93) darılmadım (II/19/111)

dışarı (II/20/50) dikiyoz (II/24/39)

davar (II/25/38) daş (II/26/46)

düştü (II/30/14) dökeriz (II/37/123)

danışıyoz (II/38/19) duman (II/39/139) 

doḳuz (II/39/168)

Eski Türkçede kalın ve ince sıradan bütün sözcüklerin başında hep /t/’li 
biçimler bulunmaktayken ETT’de /t/’yi devam ettirme ve /d/’leştirme bakı-
mından karışık bir durum ortaya çıkmış; daha ziyade ince sıradan kelimelerin 
başındaki /t/’ler /d/’ye dönüşürken, kalın sıradan kelimelerdeki /t/’ler daha 
çok korunmuştur ve bunlar da genellikle tı ile yazılmıştır (Özkan, 1995: 99). 
Akça (2017: 22), ETT döneminde kelime başı /t/ > /d/ değişiminin hem ince 
hem kalın sıradan kelimelerde gerçekleşmiş olduğunu, bu tür kelimelerinin 
tı harfiyle yazılmalarının ses bilgisi değil, imla sorunu olduğunu iddia eder. 
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EİMA’da da aşağıdaki örneklerde ötümlüleşmiş/yarı ötümlüleşmiş biçimler 
yanında ötümlüleşmemiş biçimler görülmektedir.

tiken “diken” (I/08/98) temek “demek” (I/10/114)

temin “demin” (I/47/65) tolu “dolu” (I/69/101)

tayalallādı “daya-” (I/64/110) tikilinmezdı̄̇ “dikil-” (I/146/25)

turuyo “dur-” (I/153/53) timiş “de-” (II/25/23)

tana “dana” (II/27/65)

/t/>[T]

Turuḳan “dur-” (I/52/61) Tikdirdi “diktir-” (I/76/40)

Tüzköyü “düzköyü” (I/83/48) Turumu “durum” (I/131/18)

Tışarıya “dışarı” (I/153/118) TāÍandȧ “dağ” (II/09/90) 

Tü§ünnē “düğün” (II/16/14) Toḳuz “dokuz” (II/19/23)

Tal “dal” (II/23/57)  Tüştü “düş-” (II/28/73)

Tuvaḳ “duvak” (II/34/36) Tolaşırlā “dolaş-” (II/34/73)

Tanışmanῐ “danışman” (II/39/129)  Tikecez “dik-”(II/36/08)

ii. Diğer (eş zamanlı EİMA’da devam etmekte olan) ses değişmeleri:

Türkçe sözcüklerde

/ç/>/c/

cıḲarTmışlar<çıkart- (I/11/77) cizgi<çizgi (I/31/27)

cıplaḫ<<çıplak (I/43/28) cılgı<çılgı “patika” (I/61/72)

cizerdi<çiz- (I/74/39) cığa<çığa “tüy” (I/101/27)

/k/>/g/

geçe<keçe (I/20/60) gişiyiz<kişi (I/30/08) 

güçük<küçük (I/37/30) gendimiz<kendi (I/62/11)

güççükbaş<<küçükbaş (II/21/09) geçisi<keçi (II/25/31)

/k/>[K]

Küççük<küçük (I/28/42)  Kēndi<kendi (I/54/17) 

Keçi (I/148/46) Kesilirdi (I/148/46)

Kişi (I/156/12)
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[ḳ]>[ġ]

ġısa<kısa (I/01/45) ġız<kız (I/02/29)

ġardaş<<karındaş (I/03/87) ġayını<kayın (I/24/51)

ġaba<kap (I/31/13) ġaḳdım<<kalk- (I/39/20)

ġova<kova (I/117/45) ġuzu<kuzu (I/119/04) 

ġızıl<kızıl (I/155/49) ġoyup<koy- (I/157/44)

ġızardíyóz<<kızart- (II/11/29) ġol<kol (II/17/74)

ġomşu<komşu (II/19/80) ġız<kız (II/34/50)

ġolay<kolay (II/35/12)

[ḳ]>[Ḳ]

Ḳaḳıŋ<<kalk- (I/07/50)  Ḳolundan<kol (I/12/44)

Ḳırḳ<kırk (I/14/73)  Ḳış<kış (I/15/39)

Ḳaldı<kal- (I/22/35) Ḳaş<<kaç (I/24/36)

Ḳayını<kayın (I/24/51) Ḳaya<kaya (I/28/15)

Ḳatır<katır (I/49/66) Ḳoymuşlar<koy- (I/53/05)

Ḳısḳanıyollar<kıskan- (I/55/22) ḲuSum<<kuzu (I/58/11)

Ḳaldırız<kaldır- (II/37/122) Ḳız<kız (II/38/77)

/t/>/d/

duz<tuz (I/10/30) dıḳanıḳ<tıkanık (I/12/33)

dırnaḳ<tırnak (I/18/72) daban<taban (I/28/48)

dadı<<tat (I/78/26) datlı<tatlı (I/79/80)

dutuşunca<tutuş- (I/93/09) düy<tüy (I/101/24)

davşan<tavşan (I/121/48) dıḳadı<tıka- (I/135/07)

dutadı<tut- (I/152/64) deyze<teyze (II/29/03)

/t/>[T]

Toz<toz (I/04/55) Tilkilē<tilki (I/33/80) 

Tutulmuşun<tutul- (I/112/07) Toprā<toprak (I/48/23)

TutTu<tut- (I/148/38)  Tuz<tuz (II/25/91)

Tutuşmuş<tutuş- (II/30/78) Taradῑ<tara- (II/37/50)
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/s/>/z/

zararız<sar- (I/48/19) zopa<sopa (I/75/73)

/s/>[S]

Sor-<sor (I/20/89) Sona<<sonra (I/48/24)

Sen<sen (I/134/47)

/p/>/b/

bırtı<pırtı “giysi, eşya” (I/98/19)

Alıntı sözcüklerde

/ç/>/c/

cınġannā<<çingāne (I/65/21) cerez<ēerez (I/72/80)

cünKüm<<ēünkü (I/124/23)

/k/>/g/

görmedig gi< görmedik ki (I/58/61) gere<kere (I/21/81)

/k/>[K]

Kübre<gübre (I/85/32)  Köy<köy (I/108/12)

Kirbit<kibrit (I/130/66)  dedi Ki<dedi ki (I/139/38)

[ḳ]>[ġ]

ġadar<kadar (I/01/06) ġurban<kurban (I/06/94) 

ġāfile<kāfile (I/28/49) ġavanez<<kavanoz (I/40/69)

ġabul<kabul (I/56/80) ġuzine<kuzine (I/96/65)

ġader<kader (II/07/42) ġafa<kafa (II/16/01)

ġāfe<<kahve (II/27/21) ġadı̆̇fe<<kadife (II/34/39)

ġıravat<<kıravat (I/118/12)

[ḳ]>[Ḳ]

Ḳadar<kadar (I/07/23) Ḳuran<kur’ān (I/29/13)

ḲuvaT<<kuvvet (I/88/39) Ḳusur<kusūr (II/38/120)

Ḳamare<<kamera (II/39/01)

/f/>/v/

viÍan<<fulān (I/153/89)
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/f/>[F]

Fasille<<fasulye (I/08/40) Fotoraf<<fotoğraf (I/23/30)

Faḳırlıḳ<<fakirlik (I/45/40) Fıçı<fıçı (I/51/24)

Fırın<fırın (I/97/29) Fazla<fazla (I/106/03)

Far̥ḳlaşdı<<farklılaş- (I/144/49) Falan<fulān (I/155/66)

Filmi<film (II/22/16) Faydalı<fā’ide (II/32/52)

Fistan<fistan (II/37/31) Fide<fide (II/38/40)

/t/>/d/

dornavididen<<tornavida (I/33/05) delevizzon<<televizyon (I/41/19)

dabi<<tabı̄̇’ı̄̇ (I/115/17) daraḳdör<<tıraktör (I/158/40)

dānsiyon<<tansiyon (II/25/03)

/t/>[T]

Tamam<<temām (II/08/14) TaraF<<taraf (II/12/77) 

Torunnāmıza<<torunlarımıza (II/12/84)

/s/>/z/

zabah<sabāh (I/02/34) zāb<<sāhib (I/18/55)

zini<sini (I/36/66) zoba<soba (I/80/35) 

zebeb<sebeb (I/113/16) zıFra<<sofra (I/119/51)

zever<<sefer (I/121/33) zebze<sebze (I/143/39)

zalata<salata (II/35/44) 

/s/>[S]

Sabā<sabah (I/02/33) Sene<sene (I/03/26)

Sufrá<sofra (I/55/29) Sifil<<sivil (I/68/79)

SefilliK<sefillik (I/70/64) Sebze<sebze (I/85/36)

Soba<soba (I/143/81) Sa§an<<sahan (I/105/41) 

Sini<sini (II/34/94)

/p/>/b/

badus<patoz (I/115/14) beynir<peynir (I31/06) 

bosta<posta (I/91/32) bide<pide (I/104/41)
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baḳmȧya<pakmaya (II/15/68) bul<pul (II/39/179)

bancır<<pancar (II/10/17) 

/p/>[P]

Pilav<pilav (I/49/20) PesTil (I/84/19)

Perşembe<perşembe (I/90/47) PıraTig<<pıratik (I/97/38) 

Pātesis<patates (II/10/13) Pide<pide (II/15/64)

Pullu<pullu (II/39/139) Pancar<pancar (I/73/14)

2.1.2.2.3.2. İç Seste
EİMA’da iç seste sözcük kök ve tabanlarında ve eklenme yoluyla ötüm-

süz ünsüzden sonra ötümlü/yarı ötümlü ünsüzle, ötümsüz ünsüzle veya ünlüy-
le başlayan bir sözcüğün gelmesi sonucu ötümlüleşme ve yarı ötümlüleşme 
görülür.

2.1.2.2.3.2.1. Kök ve Tabanlar
EİMA’da Türkçe ve alıntı sözcüklerin kök ve tabanlarda iç seste ötümlü-

leşme ve yarı ötümlüleşme görülür. 

i. Tamamlanmış (art zamanlı, ETT’de olmuş bitmiş) ses değişmeleri: 

Türkçe sözcüklerde

/ç/>/c/

nice<<neçe (I/01/46) ocaḲ<<oçak51 (I/04/40) 

acıḳmazdıḳ<<aç- “acık-” (I/131/36)  ucuz<uçuz (I/120/29)

güvercin<<kögürçgün (I/132/59) acır<açı- “acı-” (I/134/57) 

Aşağıdaki örneklerde EİMA’daki ötümlüleşmiş biçimler yanında ötümlü-
leşmemiş biçimler de görülmektedir.

ançı “anca” (II/06/03) sançım “sancı” (I/25/32) 

birinçi<birinci (II/35/85)

/p/>/b/

ġabarTma<< kāpar- “kabartma” (II/15/111) ġabuḲ<<kapık “kabuk” (II/24/87) 

51 Bu sözcüğün ET’deki şekli “oçak” olarak gösterilmekte olup (Gülensoy, 2007: 610) Yeni 
Tarama Sözlüğü (Dilçin, 2013: 171) ve 17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı’nda (Tulum, 
2011: 1405) “ocaḳ” biçimi görülmektedir
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/t/>/d/

ġadınnar<<katun “kadın” (I/06/53)  ad<<āt “ad” (I/06/57) 

ġandırdıŋ<<kantur- “kandır-” (I/95/123)  odun<<otuŋ “odun” (I/09/43)

gündüz<<küntüz “gündüz” (I/153/70)  yıldız<<yıltız “yıldız” (II/05/13) 

ödeŋ<öte- “öde-” (II/23/05)  ödüç<<ötünç “ödünç” (II/24/94) 

yedi<<yiti “yedi” (II/34/46) 

/t/>[T]

ġaTındı<<katun “kadın” (II/19/90)  aTını<<āt “ad” (II/11/36)

oTunpazarında<<otun “odunpazarı” (II/19/107)

ii. Diğer (eş zamanlı, EİMA’da devam etmekte olan) ses değişmeleri:

Türkçe sözcüklerde

/ç/>/c/

kücücüg<<küçücük (I/111/20) güçcǖken<<küçükken (I/35/07)

/ç/>[Ç]

gerÇėkTen<<gerçekten (I/60/91) uÇuzudu<uçuz (I/143/38)

panÇar<pançar (I/14/42)

/f/>[F]

yuFḳaları<<yufḳa52 (II/37/91)

/k/>/g/

segiz<sekiz (I/04/15) esgi<eski (II/12/13)

segizen<<seksen53 (II/16/03)

/k/>[K]

esKişērdėdi<<Eskişehir (I/01/12) teKne<tekne (I/07/103)

PeKmez<<pekmez (I/60/06)  çeKiciK<çekiç (II/26/10)

52 Bu sözcüğün ET’deki şekli çeşitli kaynaklarda (Gülensoy, 2007: 1170; Ayverdi, 2010: 
1365) “yuvġa” olarak gösterilmekte olup Yeni Tarama Sözlüğü (Dilçin, 2013: 263) ve 17. 
Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı’nda (Tulum, 2011: 1909) “yufḳa” biçimleri görülmektedir.

53 Bu sözcüğün ET’deki şekli “sekizon” olarak gösterilmekte olup (Gülensoy, 2007: 450) 17. 
Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı’nda (Tulum, 2011: 1567) “seksen” ve “seksān” biçimleri 
görülmektedir.
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öKüz<öküz (II/28/71) eKşili<ekşili (II/32/23)

[ḳ]>[ġ]

aġdȧra<<aktar- (I/01/11) çuġur<çukur (I/56/06)

doġuz<dokuz (I/56/06) oġudu<okut- (I/122/60)

arġıdaşlāmıs<<arkadaş (II/08/11) saġızı<sakız (II/25/88)

[ḳ]>[Ḳ]

aḲdȧra<<aktar- (I/01/11) doḲuma<dokuma (I/08/57)

doḲuz<dokuz (I/13/30) oḲumadan<oku- (II/32/14)

/p/>/b/

debrem<deprem (I/27/56) sübürmeye<süpürme (I/44/70)

tesbi<<tepsi (I/111/29)

/p/>[P]

çaPut<çaput (I/14/40) süPürüyoz<süpür- (I/44/70)

ḲaPaḳ<<kapak (I/60/27) soPa<sopa (I/61/26)

ġarPuzu<<karpuz (I/91/75) köPeklerin<köpek (I/120/59)

ḳaPına<kapı (I/123/57) arPa<arpa (I/133/17)

toPraḲ<<toprak (I/133/29)

/s/>[S]

aSl̥ında<<aslında (I/46/132) 

/t/>/d/

yasdıġ<<yastık (I/12/02) büdün<bütün (II/23/04)

/t/>[T]

aTmış<altmış (I/33/130) öTe<öte (I/36/17)

arTıḳ<artık (I/105/22) 

Alıntı sözcüklerde

/ç/>/c/

bāce<< bāğçe (I/03/50) 

/ç/>[Ç]

iÇin<için (I/06/43) baÇa<< bāğçe (I/67/39)
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kepÇeci<kepçeci (II/30/21) 

/f/>/v/

misavirlēŋ<misāfir (I/08/34) suvra<<sufre (I/13/11) 

havta<hafta (I/31/50) tüvē§e<<tüfek (I/39/98)

ġava<<kafa (I/41/21) savra<safra (I/43/04)

devteri<defter (I/75/72) tivtik<tiftik (I/87/48)

tıravik<<tırafik (I/125/15) mutvaḳ<mutfak (I/130/93) 

ziyāvet<ziyāfet (I/131/22) ḳıyāvet<kıyāfet (I/146/22)

çivt<çift (II/12/17) sever<sefer (II/17/47)

hāvızlı§ı<<hāfızlık (II/26/10)

/f/>[F]

haFta<hafta (I/08/10) şeFḲat<şefkat (I/14/71)

nuFuz<<nüfus (I/20/67) dāFe<<defā (I/30/27) 

ḳıyaFedi<kıyafet (I/76/15) keFkirden<< kefgı̄̇r54 (I/100/28)

halıFileksder<<halıfleks (II/17/01) neFise<nefise (II/11/40)

çiFt<çift (II/20/05) tevFiK<<tevfik (II/23/144)

teleFon<telefon (II/38/44) köFtē<<köfte (II/39/25)

musTaFa<<mustafa (II/39/79)

/k~ḳ/>/g/

igimiz<ikimiz (I/10/39) keşge<keşke (I/12/39)

şiger<<şeker (I/39/89) tāgeti<<tāḳat (I/61/60)

işgembe<işkembe (I/97/47) asger<asker (I/113/99)

/k/>[K]
eleKdirig<<elektirik (I/07/66) çünKü<<çūn ki (I/56/42) 

miKserinen<mikser (I/62/22) şúKür<<şükr (I/63/45) 

asKeri<asker (II/26/10)  belKi<<belki (II/33/50)

54 Bu sözcüğün asıl biçimi MBTS’de Farsça “kefgı̄̇r” olarak gösterilmekte olup (Ayverdi, 
2010: 663) 17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı’nda (Tulum, 2011: 1024) “kef-gı̄̇r” biçimi 
görülmektedir.
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[ḳ]>[ġ]
faġad̥<<fakat (I/05/13) baḳġal<bakkal (II/02/49)

banġasῐ<banka (II/04/21) şúġur<<şükr (II/05/58)

fabrıġasındı<fabrika (II/08/131)  şapġılı<şapka (II/27/13)

anġarada<ankara (I/18/14)

[ḳ]>[Ḳ]
aḲlımda<<akıl (I/06/22) haḲġında<hakkında (I/06/08)

doḲdurumuza<<doktor (I/63/37) faḲaT<fakat (I/64/91) 

sāḲat<<sakat (I/67/01) şiḲayed<<şikāyet (I/69/69)

mısḲa<<muska (I/111/15)  dekḲatli<<dikkatli (I/138/08)

taḲdirnāme<takdirnāme (II/28/11) baḲġal<bakkal (I/156/50)

/p/>/b/
babuç<<pāpūş (I/144/37) 

/p/>[P]
ġaPdan<<ḳaptan (I/06/64) çaPaya<çapa (I/13/25)

şaPḲalı<<şapka (I/15/17) siPor<<sıpor (I/120/56)

ḳomPile<<komple (I/131/59) ısPanaḳ<ıspanak (II/34/98)

esParḲda<espark (II/39/116) sePetÇiye<<sepetçi (II/39/128)

/s/>/z/
mezeÍā<meselā (II/10/41)

/s/>[S]
faSilleyi<<fasulye (I/08/42) balıkeSir<balıkesir (I/15/66)

ünüver̥Sı̆̇Teden<<üniversite (I/44/82) meSeÍa<meselā (I/64/18)

meSele<mesele (I/64/96) ekSerı̄̇<ekserı̄̇ (I/73/39)

meSel<mesel (I/145/27) hıSım<<hısm (I/148/07)

husuSi<husūsı̄̇ (I/154/59)

/t/>/d/

elekdıronig<<elektronik (I/01/27) edῐrafıŋ<<etraf (I/01/53)

asdar<astar (I/08/10) hasda<hasta (I/12/37) 

ihdiyarladım<ihtiyarla- (I/16/18) ġollesder<<ḳollesterol (I/51/13)
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isdiḳbaÍ<istikbal (I/56/51)  isdanbuldan<istanbul (I/56/55)

desde<deste (I/70/08) a§usdos<<ağustos (I/81/62)

isdimlaġ<<istimlak (I/86/20) besdeyi<beste (I/95/116) 

padik<patik (I/102/86)  ilisdirden<ilistir (I/103/56) 

badus<<patoz (I/115/21)  basdonunan<baston (I/134/57)

doḳdor<doktor (I/139/33) pilasdiK<pilastik (I/152/92) 

lisdeye<liste (I/155/82) keresdeci<keresteci (II/02/62)

tıraḳdörüm<tıraktör (II/02/80) muḳdarı<<muhtar (II/18/30)

nişasdı<<nişasta (II/39/69) mısdıvā<<mustafa (II/39/166)

/t/>[T]

pāsTadır<<pasta (I/29/09) paTedisı̄̇<<patates (I/41/87)

müfetTiş<müfettiş (I/75/69) desTek<destek (I/92/55)

seyTinyā§ı<<zeytinyağı (I/109/16) havTada<<hefte (I/94/71)

ünüversiTinde<<üniversite (II/38/104)  elekTirik<elektirik (II/38/94)

hindisTan<hindistan (II/39/77) saTen<zāten (II/39/176)

2.1.2.2.3.2.2. Eklenme Yoluyla
Ötümsüz ünsüzle biten bir sözcüğe ötümlü/yarı ötümlü bir ünsüzle veya 

ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün son sesi ötümlüleşir. Bu olayın 
EİMA’da örneği çoktur.

Türkçe sözcüklerde

/ç/>/c/

İki ünlü açıklığında:

çeKicinen<çekiç (I/27/10) sādıcı<<sağdıç (I/31/52)

amacı<amaç (I/37/36) gücü<güç (I/60/37)

göveci<<güveç (I/105/54) genciken<genç (I/113/97)

sucu<suç (I/115/48) icine<iç (I/119/58)

kerpicinen<kerpiç (I/126/76) ağacı<ağaç (II/30/28) 

Ünlü komşuluğunda:

sėvincine<sevinç (I/25/51) avcunnan<avuç (I/31/47)
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dincin<dinç (I/131/02)  özencimiz<özenç (II/33/13)

/ç/>[Ç]

İki ünlü açıklığında:

sıÇan<sıçan “fare” (I/08/104) seÇim<seçim (I/64/109)

geÇiceK<geç- (I/66/50) a§aÇımız<<ağaç (I/123/71) 

ġıÇıŋı<<kıç (I/140/58) saÇılıp<saçıl- (I/155/15)

genÇiken<genç (II/08/111) aÇıḲ<<açık (II/23/101)

sādıÇa<sağdıç (II/34/74) iÇindi<iç (II/39/127)

/k/>/g/

Ötümlü ünsüzler komşuluğunda:

mezerligde<<mezarlık (I/06/107) gȫzlüglü<<gözlük (I/42/21)

elegden<elek (I/42/46) diyelegden<<diyerek (I/68/67)

inegleri<inek (I/152/124) süzegden<süzek (I/154/59)

sö§ütçigd̥en<<söğütçük (II/06/46) 

İki ünlü açıklığında:

büyügüdǖ<büyük (I/135/16)

Ünlü komşuluğunda:

özdenge<özdenk “bir yer adı” (II/06/06)

/k/>[K]

Ötümlü ünsüzler komşuluğunda:

tezeKleri<tezek (I/06/46) döşşeKden<<döşek (I/12/14) 

erKeKlerde<<erkek (I/15/33) bebeKlere<bebek (I/16/43)

birliKden<birlik (I/18/50) eleKler<elek (I/19/23)

geciKdi<gecik- (I/19/29) kipriKli<<kirpik (I/95/104)

silKdik<silk- (I/139/08) çöKdü<çök- (II/10/20)

ilKden<<ilkten (II/13/63) ipeKden<ipek (II/15/41)

deliKli<delik (II/15/65) gȫnüKde<<göynük (II/26/22)

beKledim<bekle- (I/04/14) yüreKden<<yürekten (I/79/51)

emeKliler<emekli (II/27/11) şenliKliydi<şenlikli (II/27/34)
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İki ünlü açıklığında:

köKündė<kök (I/45/25) soKecen<sok- (I/63/51)

gözüKüyodu<gözük- (I/142/29)

[ḳ]>[ġ]

Ötümlü ünsüzler komşuluğunda:

çocuġlu§unda<çocukluk (I/08/118)  ocaġdȧ<ocak (I/04/40)

ufaġlādan<ufak (I/28/42) aġmış<ak- (I/33/138) 

bacalıġda<bacalık (I/34/56) yataġlara<yatak (I/88/43)

çıġdıŋ<çık- (II/05/39) çoġdan<<çoktan (II/25/07)

İki ünlü açıklığında:

yoġdu<<yok+idi (I/07/25)  çocuġuz<çocuk (I/88/09) 

bardaġa<bardak (I/98/101)  baġam<bak- (I/147/02) 

sıġıcı<<sıḳıca (II/08/41) uşaġl̥a<<uşak+ile (II/28/23)

çoġunca<çok (II/30/46)

Benzeşmezlik ile:

çoġca<<çokça (II/05/81)

Birleşme ile (Ünlü komşuluğunda):

ilġoḳulu<ilkokul (I/32/07)

[ḳ]>[Ḳ]

Ötümlü ünsüzler komşuluğunda:

ḲuraḲlıḳlā<<kuraklık (I/01/24) soḲmazdıġ<sok- (I/01/55)

çıḲdım<çık- (I/06/87) ġalḲdı<kalk- (I/30/51)

aylıḲcı<<aylıkçı (I/145/16) ġabaḲlar<<kabak (I/154/21) 

topraḲdan<toprak (I/155/52) çoḲduḳ<<çok+idik (I/158/29)

oraḲlı<orak (II/21/16) ġırḲda<kırk (II/32/127)

İki ünlü açıklığında:

soḲar<sok- (I/02/72) toḲacınan<tokaç (I/141/17)

ÇıḲardῑm<çıkar- (II/33/06)
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/p/>[P]

Ötümlü ünsüzler komşuluğunda:

yaPmayı<yapma (I/22/17)

İki ünlü açıklığında:

ġaPadırlar<<kapat- (I/03/51) tePesine<tepe (I/05/26)

/s/>[S]

İki ünlü açıklığında:

seSiŋ<<sesin (I/15/74)  keSin<kesin (I/126/23)

Benzeşmezlik ile:

yaSsῐ<<yassı (I/02/65) 

/t/>/d/

İki ünlü açıklığında:

ġaPadırlar<<kapatırlar (I/03/51) ġanadından<<kanat (I/16/09)

südü55<süt (I/53/69) ısıdıcılar<ısıtıcı (I/96/41)

gider<git- (I/145/82) ediyo56<et- (I/146/31)

dadı57<<tat (I/146/62) döşedem<döşet- (II/33/13)

Ünlü komşuluğunda:

yurda<yurt (I/15/06)  ġurdun<<kurt (I/33/80)

dȫrdü<<dört (II/08/129)  yōrdumuzu<<yoğurt (II/20/13)

üsdünǖ<üst (II/39/72)

/t/>[T]

Ötümlü ünsüzler komşuluğunda:

ē̇§ı̄̇Tmen<<eğitmen (I/01/06) dörTde<<dörtte (I/149/09)

55 Oğuz lehçelerinde /t/ ve /ç/ ünsüzleri kök hecesindeki birincil uzun ünlüden sonra 
ötümlüleşerek /d/ ve /c/ olur (Tekin, 1995: 29). “süt” sözcüğü ET’de “sǖt” biçimindedir 
(Tekin, 1995: 185).

56 Oğuz lehçelerinde /t/ ve /ç/ ünsüzleri kök hecesindeki birincil uzun ünlüden sonra ötüm-
lüleşerek /d/ ve /c/ olur (Tekin, 1995: 29). “et-” sözcüğü ET’de “ē̇t-” biçimindedir (Tekin, 
1995: 182).

57 Oğuz lehçelerinde /t/ ve /ç/ ünsüzleri kök hecesindeki birincil uzun ünlüden sonra ötüm-
lüleşerek /d/ ve /c/ olur (Tekin, 1995: 29). “tat” sözcüğü ET’de “tāt” biçimindedir (Tekin, 
1995: 175).
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anlaTcız<anlat- (II/34/52) unuTmuşum<unut- (II/37/18)

daTlı<<tatlı (II/39/60) 

İki ünlü açıklığında:

çapıTını<çaput (I/12/22) süTün<süt (I/33/97) 

sö§üTe<<söğüt (I/81/48)  ıslaTırsıŋ<ıslat- (II/39/48)

Ünlü komşuluğunda:

ȫrTeġōrduḳ<<örtekoyardık (I/10/31) üsTünde<üst (II/39/104)

Aşağıdaki örneklerde Türkçe eklerin bünyelerinde eklenmeye bağlı ola-
rak ötümlüleşme/yarı ötümlüleşme görülür.

/ç/>/c/

Ötümlü ünsüzler komşuluğunda:

yazlıġcı<<yazlıkçı (I/158/09)

Benzeşmezlik ile:

yunatcı<<onatça “düzgünce” (I/35/50) de§işTikce<<değiştikçe (I/10/07)

lafcı<lafçı (I/47/62) müddetce<<müddetçe (I/75/18)

gökce<gökçe (I/81/42) aÇca<<açıkça (I/122/13) 

aylıḲcı<<aylıkçı (I/145/16) meresci<<mirasçı (I/145/91)  

çifci<<çiftçi (II/10/28) aÇcılῑ<<aşçılık (II/39/173)

/ç/>[Ç]

Ötümlü ünsüzler komşuluğunda:

dibÇı̄̇ne<<dipçik (I/05/40)

Benzeşmezlik ile:

uŋatÇa<<onatça “düzgünce” (I/06/02) ırātÇa<<rāhatça (I/14/59)

y̥ŭsuFÇuḲ<<yusufçuk “kişi adı” (I/08/83) löbetÇi<<nöbetçi (I/16/26) 

aletTirikÇi<<elektrikçi (I/17/51) türkÇē<<Türkçe (I/29/07)

mihālıçÇıḲ<<mihalıççık (I/44/39) e’mekÇi<<ekmekçi (I/67/52)

bekÇi<bekçi (I/161/35) ē̇şekÇi<<eşekçi (II/07/21)

güvel̥ikÇi<<güvenlikçi (II/09/72) gitTikÇē<<gittikçe (II/35/12)

işÇi<işçi (II/39/162)
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/k/>/g/

İki ünlü açıklığında:

nėtegiŋ<<nitekim (I/05/31) bidigi<bidiki (I/106/20)

ötegi<öteki (I/119/79)

Benzeşmezlik ile:

saşgiynen<<saçkı (I/02/67) yėtgin<<yetkin (I/46/127)

işgici<<içkici (I/70/84) düşgünnük<<düşkünlük (I/91/05)

/k/>[K]

İki ünlü açıklığında: 

öteKileŋ<öteki (II/39/190)

[ḳ]>[ġ]

Ötümlü ünsüzler komşuluğunda:

bubenıŋġı<<babanınki (I/99/26)

İki ünlü açıklığında: 

be̊yliġōvaya<<beylikova (I/04/68)  deliġannı<<delikanlı (I/11/77)

unŭduġāldım<<unutakal- (I/04/05) alıġoyam<alıkoy- (I/15/58)

dediġodu<dedikodu (II/08/101)

Benzeşmezlik ile:

alışġın<alışkın (I/03/85) başġanını<başkan (I/56/03)

çalışġan<çalışkan (I/24/66) başġa<başka (II/37/40)

[ḳ]>[Ḳ]

Benzeşmezlik ile:

başḲa<başka (II/27/26) şaşḲın<şaşkın (II/30/61)

/s/>/z/

Ötümlü ünsüzler komşuluğunda:

baḳırzın<<bakarsan (I/05/05) 

İki ünlü açıklığında: 

cumartezi<cumartesi (I/114/41)

Benzeşmezlik ile:
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hepzin̥ı̆̇ŋ<<hepsinin (I/41/38)

/s/>[S]

Ötümlü ünsüzler komşuluğunda:

kimSeyi<kimseyi (I/45/08)

İki ünlü açıklığında: 

diyemiyoSun<<diyemiyorsun (I/23/55) hepı̆̇Si<<hepsi (I/27/18) 

yōSa<<yoksa (I/53/53) oynuyoSa<<oynuyorsa (I/64/18)

ėrteSi<<ertesi (I/114/59)

/t/>[T]

Ötümlü ünsüzler komşuluğunda:

ġabarTma<<kabartma (II/15/111) 

Benzeşmezlik ile:

ḳarışTırı<karıştır- (I/62/26)

Alıntı sözcüklerde

/ç/>[Ç]

İki ünlü açıklığında:

oruÇı̆̇seŋ<<oruç+isen (I/76/38) 

/f/>/v/

İki ünlü açıklığında:

sınıvı<sınıf (I/01/08) edravı<<etraf (I/41/21)

taravı<taraf (I/93/19) masravı<masraf (II/02/39)

heriviŋ<herif (II/17/59)

/f/>[F]

Ötümlü ünsüzler komşuluğunda:

harFleri<harf (I/138/09) çiFcilik<<çiftçilik (I/154/55)

çarşaFlara<çarşaf (II/22/74)

İki ünlü açıklığında:

taraFında<taraf (I/03/48) tāriFi<tārif (I/04/34)

heriFinen<herif (I/15/11) laFı<lāf (I/15/89)
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eTraFa<<etraf (I/23/55) foturaFınῐ<<fotoğraf (I/95/62)

şeFe<şef (II/01/58)

Benzeşmezlik ile:

y̥ŭsuFÇuḲ<<yusufçuk (I/08/83)

/k/>/g/

Ötümlü ünsüzler komşuluğunda:

mercímeglí<mercimek (I/04/61)

Ünlü komşuluğunda:

köşgü<köşk (II/26/06)

/k/>[K]

Ötümlü ünsüzler komşuluğunda:

ehenKlē<<āhenk<āheng (I/148/29)  sivereKde<siverek (I/138/126)

[ḳ]>[ġ]

Ünlü komşuluğunda:

aşġına<aşk (I/01/99) haḲġında<hakkında (I/06/08)

[ḳ]>[Ḳ]

Ötümlü ünsüzler komşuluğunda:

biloḲdan<bilok (I/52/67)

boşnaḲlar<boşnak (I/60/83) ufuḲdan<ufuk (I/95/58)

esParḲda<espark (II/39/116)

Ünlü komşuluğunda:

aşḲına<aşk (I/24/02)

haḳḲını<hakk (I/132/05) farḲındı<fark (II/30/28)

/s/>/z/

Ötümlü ünsüzler komşuluğunda:

patetezdir<<patates (I/103/25)

İki ünlü açıklığında:

esazını<<esas (I/05/05) herkeziŋ<herkes (I/07/11)

atlazmış<<atlas+imiş (I/11/15) löküzünen<<lüks (I/145/79)
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mühendizi<<mühendis (I/149/67) tomatizi<<domates (II/18/06)

/s/>[S]

Ötümlü ünsüzler komşuluğunda:

esaSdan<esas (I/15/74) 

İki ünlü açıklığında:

herkeSiŋ<herkes (I/07/46) otobı̊̇Se<<otobüs (I/18/25) 

mü§endiSi<<mühendis (I/44/55) tomatiSi<<domates (I/45/74) 

lüKüSünen<<lüks (II/11/19)

/ş/>/j/

İki ünlü açıklığında:

herkijiŋ<<herkeş<herkes (I/10/83)

/t/>/d/

İki ünlü açıklığında:

teḲadım<tākat (I/15/44) poşede<poşet (I/54/46)

vesā§idinen<vesāit (I/62/34) berekedi<bereket (I/80/13)

sünedine<<sünnet (I/88/29)

Ünlü komşuluğunda:

vaḳıdımız<<vakt (I/146/40)

/t/>[T]

Ötümlü ünsüzler komşuluğunda:

duTdan<dut (I/19/14)  tabiloTlara<<tabildot (II/34/105)

İki ünlü açıklığında:

memlikeTine<<memleket (I/03/104)  milleTiŋ<millet (I/10/52) 

serveTi<servet (I/14/71) dėvleTe<<devlet (I/23/55) 

peTe<pet (I/40/37) sa§aTi<saat (I/72/52) 

ÇekeTimiz<<ceket (II/34/44)

Ünlü komşuluğunda:

vaḳTımız<vakt (I/15/48)  dosTa<<dost (I/54/31)

Benzeşmezlik ile: 
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müddeTce<müddet (I/06/131)

Aşağıdaki örneklerde ötümlüleşme sonrası sızıcılaşma olayı görülmektedir. 

/k/>/g/>/ğ/

dediğim<dedik+im (I/27/47) yidiğiŋ<yedik+iŋ (I/62/27)

örenciğe<örencik+e “bir yer adı” (I/83/50) dirliğiŋ<dirlik+iŋ (I/101/68)

öllüğüŋ<<ölüg+üŋ “ölü” (I/113/130) ēşiği<eşik+i (I/101/69)

pikniğe<piknik+e (I/135/12)

[ḳ]>[ġ]>/ğ/

çocuğunu<çocuk+unu (I/11/31) çoğudu<<çok idi (I/37/22)

yāsTığa<<yastık+a (I/77/72) aylığı<aylık+ı (I/88/39) 

ġaşığı<<kaşık+ı (I/101/70) yoğudun<<yok idin (II/27/18)

2.1.2.2.3.3. Son Seste

2.1.2.2.3.3.1. Ulama Yoluyla
EİMA’da ulama yoluyla son sesteki ötümsüz ünsüzden sonra ötümlü/yarı 

ötümlü ünsüzle veya ünlüyle başlayan bir sözcüğün gelmesiyle ötümlüleşme 
ve yarı ötümlüleşme görülür.

/ç/>/c/

Türkçe sözcüklerde

h̥apıc§arasına<apıç<apış (I/08/92) a§ac§oluḳlar<<ağaç (I/11/45)

uc§ucuna<uç (I/23/46) genc§işi<genç (I/23/67)

annac§annaca<annaç<alın+aç (I/47/75) havıc§avıc§ilaç<<avuç (I/58/77)

bazlamac§ėderiz<bazlamaç (I/130/76)  sādıc§olurdu<sağdıç (I/125/81)

gec§evlendi<geç (I/153/45) ġırac§olan<kıraç (II/09/30)

saḳlȧmbıc§oynēyoduḲ<<saklambaç (II/12/65)

Alıntı sözcüklerde

hic§ēlenemen<hı̄̇ç (I/14/13)

/ç/>[Ç]

Türkçe sözcüklerde

öndüÇ§ėderdik<<ödünç (I/130/44) suÇ§ėdērdiK<suç (I/115/46)
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sādıÇ§olurdu<sağdıç (II/34/74) kerpiÇ§evler<kerpiç (II/37/06) 

pisirgeÇ§olur<pişirgeç (II/37/94) ḳaÇ§adetsi<kaç (II/38/12)

Alıntı sözcüklerde

hiÇ§aramazlar<hı̄̇ç (I/08/32)  satranÇ§işde<satranç (I/31/59) 

harÇ§evi<harç (I/73/68) felÇ§oldu<felç (I/119/36)

ı̄̇lēÇ§ediyoduḳ<<ilaç (II/29/91)

/f/>/v/

Alıntı sözcüklerde

tarav§ekilirdi<taraf (I/13/24)

/f/>[F]

Alıntı sözcüklerde

şeF§olaraḲ<şef (I/50/65) tāriF§etTiŋiz<taʻrif (I/98/13)

aF§edersin<af<aff<afv (I/125/22) heriF§işlerdi<herif (I/135/27)

eliF§aba<elif (I/145/29)

/k/>/g/

Türkçe sözcüklerde

gerçeg§olmuş<gerçek (I/08/118) döşşeg§olur<<döşek (I/12/02)

eşşeg§arısı<<eşek arısı (I/17/69) pişig§olmaSsa<pişik (I/123/72)

çeg§elini<çek (I/132/71) ekmeg§almā<ekmek (I/145/76)

ġoleylig§oldu<kolaylık (I/150/09)  gitTig§amma<gittik (I/147/08)

yapceg§olmuşlā<<yapacak (I/153/88)  teg§inegleri<tek (I/152/124)

belediyelig§olunca<belediyelik (I/154/68) ecig§ecig<<azıcık (II/39/30)

peg§uyġun<pek (I/159/22) derneg§oldu<dernek (II/17/30)

değişig§oluyō<değişik (II/19/61) çelig§adım<çelik (II/28/24)

bebeg§oynārdıġ<bebek (I/157/68)

Alıntı sözcüklerde

elekdıronig§eşyāları<<elektıronik (I/01/27)  terg§ediye̊ler<terk (I/05/36)

tevFig§aġa<tevfik (I/145/59)

/k/>[K]
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Türkçe sözcüklerde

denK§olur<denk (I/06/149) güççüK§olsun<<küçük (I/20/82)

bebeK§ōlan<bebek (I/48/37) kemiK§erimesi<kemik (I/88/21)

beşeÇeK§oḳudum<<beşecek “beşe kadar” (I/23/05) k e k i K § a t a r l a r 
(II/15/29)

Türkçe + alıntı sözcüklerde

desteK§onnāda<destek (I/53/82)

Alıntı sözcüklerde

matamatiK§işde<<matematik (I/29/07)  terK§et<terk (I/05/36)

dȫmbeK§oynanır<dümbek (I/148/28)  t e v F i K § a m c a m < t e v f i k 
(II/23/144)

[ḳ]>[ġ]

Türkçe sözcüklerde

ufaġ§ufaġ<ufak (I/02/34) yazıġ§oldu<yazık (I/03/40)

baġ§ȫlel̥ı̆̇gce<bak- (I/06/72) ġavaġ§alıcı<kavak (I/06/84)

tavuġ§eti<tavuk (I/13/16) sucuġ§olursa<sucuk (I/28/58)

bıraġ§ȫle<bırak- (I/35/61) baġ§iyi<bak- (I/58/82)

dırmıġ§ėdērdik<<tırmık (I/70/08) çoġ§eziyed<çok (I/150/12)

Alıntı sözcüklerde

haluġ§annaşamadıŋız<haluk (I/24/36)  çabıġ§ol<<çabuk (I/01/05)

ıspanaġ§ekēdin<ıspanak (I/32/20)  m u t f a ġ § e t T i l e r < m u t f a k 
(I/36/43)

isdimlaġ§ėdiyo<istimlak (I/86/20)  aşġ§olsuŋ<aşk (I/67/26)

fındıġ§olmuyo<fındık (I/100/42)

[ḳ]>[Ḳ]

Türkçe sözcüklerde

yalabıḲ§olu<yalabık (I/60/67) ḳırḲ§üş<kırk (I/129/03)

donaraḲ§öldü<donarak (I/138/118) buçuḲ§iki<buçuk (I/123/43)

sıcaḲ§olur<sıcak (II/24/13) yoḲ§işTe<yok (II/37/88)

Alıntı sözcüklerde
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manyaḲ§adam<manyak (I/69/55)  farḲ§eder<fark (I/56/28)

mȯhaḳġaḲ§olur<<muhakkak (I/69/100) soḳaḲ§oyunu<sokak (II/35/105)

ıspanaḲ§ossuŋ<ıspanak (II/19/142)

/s/>/z/

Alıntı sözcüklerde

herkez§işine<herkes (I/07/31) löküz§orta<<lüks (I/145/78)

domatiz§ekdik<<domates (I/35/43) p a t e t e z § e k i y o z < < p a t a t e s 
(I/103/37)

esaz§adım<esas (I/147/12)

/s/>[S]

Alıntı sözcüklerde

herkeS§o§zaman<herkes (I/33/41)  aTlaS§olmuş<atlas (I/11/17)

domatiS§oluyo<<domates (II/20/21)  h a v a S § i t m e d i m < < h e v e s 
(I/95/91)

patetiS§ekmiyoz<<patates (II/22/69)

/t/>/d/

Türkçe sözcüklerde

eved§eveT<evet (I/113/23) dörd§ōlan<dört (II/14/67)

Alıntı sözcüklerde

ameliyed§idem<<ameliyat (I/17/28) afiyed§olsun<āfiyet (I/23/30)

rahmed§eylesin<rahmet (I/23/60) nöbed§alırdıġ<nöbet (I/47/43) 

mahabbed§etTiK<<muhabbet (I/59/83) eziyed§unu<eziyet (I/68/53)

nāsiyed§etmiş<<vasiyet (I/122/27)  şiḲayed§oldū<şikāyet (I/69/69)

berbad§ediyor<berbat (I/132/77)  çivd§ala<<çift (I/12/06)

/t/>[T]

Türkçe sözcüklerde

yo§urT§özeŋ<<yoğurt (I/21/91)

dörT§arabā<dört (I/76/75) eveT§eveT<evet (I/121/15)

üsT§üsde<üst (I/155/91) giT§urıyı<git- (II/04/91)
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Alıntı sözcüklerde

siḳā§aT§edēdiK<şikāyet (I/02/55) ādeT§işde<ādet (I/04/42)

memlekeT§orası<memleket (I/60/16) deveT§indirdi<<devlet (I/65/33)

ġaba§aT§işlemeseŋ<<ḳabāhat (I/74/23) milleT§ālaştı<millet (I/66/51)

ameleT§oldum<<ameliyat (I/67/01) dikḲaT§et<dikkat (I/66/28)

minneT§etTi<minnet (I/78/42) mefaT§itTi<<vefāt (I/82/06)

sa§aT§on<saat<<sāʿat (I/90/17) rahaT§alıyo<rāhat (I/96/78)

mesuT§ol<mesut<<mesʻūd (I/15/73)  v a K i T § ı s l a d ı r ı z < < -
vaḳt(I/102/60)

Aşağıdaki ulamalı örneklerde ötümsüz ünsüzle biten sözcükten sonra 
ötümlü/yarı ötümlü ünsüz gelmesi veya ötümsüz ünsüz gelerek benzeşmezlik 
sonucu ötümlüleşme/yarı ötümlüleşme görülmektedir.

/ç/§/ç/>[Ç]§/ç/

Alıntı sözcüklerde

heÇ§çalışırdí<<hı̄̇ç (I/64/63) 

/k/§/g~ġ/>/g/§/g~ġ/

Türkçe sözcüklerde

pişiridig§gözle̊me<<pişirirdik (I/04/42)  şiPleg§gibi<şiplek (I/22/24)

ėvedig§ġodu<<everdik (I/52/50) yirdig§ġışın<<yerdik (I/68/45)

hepceg§gebereceK<hepcek (I/64/08)  büyüg§ġız<büyük (I/62/06)

görmedig§gi<<görmedik ki (I/58/61) teg§ġatlılār<tek (I/149/57)

giderdig§gece<giderdik (II/11/23)  etTig§gelen<ettik (II/05/66)

senelig§gün<senelik (II/22/17) inmelig§gelin<inmelik (II/25/71)

/k/§/g~ġ/>[K]§/g~ġ/

Türkçe sözcüklerde

deK§gēldiŋ<denk (I/47/62) deK§getirmiş<denk (I/48/58)

seneliK§ġazanȧbilirse<senelik (II/24/48) g i r d i K § ġ ı z ı m < g i r d i k 
(I/50/11)

[ḳ]§/g~ġ/>[ġ]§/g~ġ/

Türkçe sözcüklerde
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sabādaġ§ġına<<sabaha dek (I/101/44) çoġ§güzel<çok (I/74/92)

durduġ§ġırıḲġaliye<durduk (I/50/68) olcaġ§ġız<<olacak (I/101/40)

yapıyorduġ§ġışın<yapıyorduk (I/57/54)  baġ§ġalbiŋizi<bak- (I/06/81)

ḳabıġ§ġalmazdı<<kabuk (I/151/16) yasdıġ§ġılıfları<yastık (I/90/71)

bilmiyoduġ§gėce<<bilmiyorduk (II/25/96) yoġ§ġāli<yok (I/47/61) 

besleyoduġ§ġurbannıḲ<<besliyorduk (I/72/30)

[ḳ]§/g~ġ/>[Ḳ]§/g~ġ/

Türkçe sözcüklerde

ġaynadırdıḲ§göce<<kaynatırdık (I/87/32) çoḲ§güzel<çok (I/68/42) 

topraḲ§getiridiK<toprak (I/123/31)  ufaḲ§geldiŋ<ufak (I/152/67)

çoḲ§ġonuşTum<çok (II/23/176) c a c ı Ḳ § g i b i < c a c ı k 
(II/34/103) 

/t/§/d/>/d/§/d/

Türkçe sözcüklerde

eved§dōru<evet (I/65/04) dörd§dene<dört (I/64/99)

Alıntı sözcüklerde

amilē̇d§dı̆̇<<ameliyat (II/08/73) 

/t/§/d/>[T]§/d/

Türkçe sözcüklerde

dörT§dene<dört (I/06/105)

Alıntı sözcüklerde

hayaT§daha<hayat (II/22/61) mill̥eT§dē<<millet (II/35/26)

Aşağıdaki örneklerde ulama olmaksızın son sesteki ötümsüz ünsüzler 
ötümlü/yarı ötümlü ünsüzlere değişmiştir. Bu ötümlüleşme/yarı ötümlüleş-
melerde sözcük içindeki uzun ünlülerin, komşu ötümlü ünsüzlerin veya ünlü 
açıklığının etkisinden söz edilebilir.

/ç/>/c/

Türkçe sözcüklerde

yaslāc<<yaslığaç (I/45/19) genc<genç (I/85/56)

Alıntı sözcüklerde
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kirec<kireç (I/60/10) hic<<hı̄̇ç (I/60/90)

/ç/>[Ç]

Türkçe sözcüklerde

ġazanÇ<<kazanç (I/23/45) genÇ<genç (I/26/65)

güÇ<güç (I/101/05) güveÇ<güveç (I/121/74) 

āÇ<aç (I/152/51)  ġaÇ<<kaç (II/24/02)

sādıÇ<<sağdıç (II/34/76) pisirgeÇ<pişirgeç (II/37/94)

Alıntı sözcüklerde

hiÇ<<hı̄̇ç (I/06/98)

/f/>/v/

Alıntı sözcüklerde

masrȧv<<masraf (II/02/39) fotorav<<fotoğraf (II/14/87)

/f/>[F]

Alıntı sözcüklerde

teF<<def (I/15/86) taraF<taraf (I/122/21)

tesādüF<tesādüf (II/16/45)

/k/>/g/

Türkçe sözcüklerde

geldig<geldik (I/01/47)  yemeg<yemek (I/03/37)

deg<dek (I/39/71)  dövceg<<dövecek (I/75/66)

senelig<senelik (II/22/20) böceg<böcek (II/22/68)

güççüg<<küçük (II/25/105)

Alıntı sözcüklerde

eleKdirig<<elektirik (I/07/66) peteg<petek (I/116/10)

mēcimeg<<mercimek (II/17/41)

/k/>[K]

Türkçe sözcüklerde

gerçeK<gerçek (I/08/118) çeliK<çelik (I/105/54)

teK<tek (I/111/60)      getTiK<<getirdik (II/07/16)
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Alıntı sözcüklerde

orġaniK<orġanik (I/18/76) mercimeK<mercimek (I/71/33) 

[ḳ]>[ġ]

Türkçe sözcüklerde

yaşlılıġ<yaşlılıḳ (I/14/27) yazıġ<yazıḳ (I/30/59)

so§uġ<<soğuḳ (I/36/63)  çoluġ çocuġ (I/39/15)

çoġ<çoḳ (II/06/19) yoġ<yoḳ (II/17/89)

[ḳ]>[Ḳ]

Türkçe sözcüklerde

oraḲ<oraḳ (I/01/19) ocaḲ<ocaḳ (I/04/40)

baḲ<baḳ- (I/144/84) bolluḲ<bolluḳ (I/161/23) 

bastıḲ<bastıḳ(II/07/73) çoḲ<çoḳ (II/08/62)

ılıḲ<ılıḳ (II/15/81)  hayvancılıḲ<hayvancılıḳ (II/30/36)
Alıntı sözcüklerde
tabaḲ<tabaḳ (I/60/44) halḲ<halḳ (II/17/32)

/s/>/z/

Alıntı sözcüklerde

herkez<herkes (I/05/39) tavuz<tavus (I/12/24)

patetez<<patates (I/103/37) māsuz<<mahsus (II/39/20)

/s/>[S]

Alıntı sözcüklerde
domatiS<<domates (II/20/21)

/t/>/d/

Türkçe sözcüklerde

eved<evet (I/10/69) dörd<dört (II/12/32)

Alıntı sözcüklerde

eziyed<eziyet (I/150/12) milled<millet (II/11/22)
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/t/>[T]

Türkçe sözcüklerde

eveT<evet (II/33/32) yo§urT<<yoğurt (II/39/110)

dörT<dört (I/38/24) 

Alıntı sözcüklerde

milleT<millet (II/35/10)

2.1.2.2.4. Ötümsüzleşme -Yarı Ötümsüzleşme
Ötümsüzleşme, ötümlü bir ünsüzün ötümsüz hâle gelmesi olayıdır. Eİ-

MA’da ön seste, iç seste ve son seste ötümsüzleşme ve yarı ötümsüzleşme ileri 
durumdadır; ÖTT’de ötümlü kalan bazı ünsüzlerin EİMA’da ötümsüzleştiği 
görülmektedir. 

2.1.2.2.4.1. Ön Seste
i. Tamamlanmış (art zamanlı, ETT’de olmuş bitmiş) ses değişmeleri

/b/>/p/

Aşağıdaki örnekte “pek” sözcüğü EİMA’da 199 yerde ötümsüzleşmişken 
2 yerde ötümlü ünsüzün korunduğu görülmektedir.

pek<bek (I/01/64)

Korunduğu biçimler:

bek “pek” (I/48/79) biş- “piş-” (I/100/29)

bişı̄̇ceŋ “pişir-” (I/30/45) bişiK “pişik” (I/100/30)

bişmiş “pişmiş” (II/16/09) buŋar “pınar” (I/134/49)

bazardan “pazar” (I/140/39)  barmaḳ “parmak” (I/88/08)

/b/>[P]

Pek “pek” (I/08/24)

ii. Diğer (eş zamanlı EİMA’da devam etmekte olan) ses değişmeleri

/b/>/p/

Türkçe sözcüklerde

pinēr<bin- (I/01/52) puríyá<<bura (I/52/12)

pirer̥<bir (I/51/18) piçiyoS<biç- (II/02/54)

Aşağıdaki örnekte “piş-” sözcüğü EİMA’da 29 yerde ötümsüzleşmişken 
55 yerde ötümlü şeklini koruduğu görülmektedir.
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pişer (I/27/77)  bişceK (I/100/28) 

Alıntı sözcüklerde

panġı<banka (II/20/30)

/b/>[P]

Türkçe sözcüklerde

Pazlama<bazlama58 (I/09/39) Pu<bu (I/35/38)

Pen<ben (I/52/57) Pesbē<<besbelli (I/58/82)

Pȫle<<böyle (I/70/18) Pindiriydik<bindir- (I/101/33)

Piçiyo<biç- (I/103/24)  Purıya<<bura (I/112/44) 

Pardaḳ<bardak (I/135/03) Pirlik<birlik (I/143/29)

PuçuḳTā<buçuk (I/147/53) Peş<beş (II/01/17)

Pütüm<<bütün (II/07/10) Pitirdi<bitir- (II/07/102)

Pis<<biz (II/08/07) Pitti<bit- (II/21/85)

Pi<<bir (II/25/73)

Alıntı sözcüklerde

Pāça<<bahçe (II/07/85)

/c/>/ç/

Alıntı sözcüklerde

çamızı<camız (I/120/14) çam<cam (I/133/19)

çeyiz<<cihaz (II/24/55) çeket<ceket (I/61/44)

/c/>[Ç]

Alıntı sözcüklerde

Çanῑm<can (I/71/28) Çāmisi<cāmi (I/156/38)

Çeket<ceket (I/161/33) Çetvel<cedvel (I/44/36)

Çameḱ́ānna<camekan (II/20/16) Çuma<cumʿa (II/23/59)

/d/>/t/

Alıntı sözcüklerde

58 Bu sözcük Dede Korkut Hikayeleri’nde “bazlammaç” olarak geçmekteyken (Özçelik, 
2016: 805). Tarama Sözlüğü’nde “bazlama”, “bazlamac” ve “bazlambac” biçimleri görül-
mektedir (Dilçin, 2013: 41).
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tefter<defter (I/35/60) tenesi<<dāne (I/56/67)

toḳdora<doktor (I/147/08) tef<def (II/34/21)

tomates<domates (I/84/17) tėstek<<destek (II/38/115)

/d/>[T]

Alıntı sözcüklerde

Terelere<dere (I/01/101) Taḳḳası<<dakika (I/20/89)

Tükḱ́anı<dükkan (I/53/45) Toḳdur<<doktor (I/123/58)

Tepo<depo (I/142/39)  TomatiS<<domates (II/20/41)

/g/>/k/

Alıntı sözcüklerde

kübre<gübre (I/85/31) 

/g/>[K]

Alıntı sözcüklerde

Küna§ı<<gunāh (I/154/49)

[ġ]>[Ḳ]

Alıntı sözcüklerde

Ḳurbetere<ġurbet (I/15/63) Ḳaliba<gālibā (I/98/14) 

Ḳali<<ġayrı (I/152/58)

/v/>/f/

Alıntı sözcüklerde

fişne<vişne (I/88/66)

/v/>[F]

Türkçe sözcüklerde

Furdu<vur- (I/138/102) Furuldu<vurul- (I/138/117)

Alıntı sözcüklerde

Fardiyesinde<vardiye (I/40/67) Fallā<<vallahi (II/14/24)

/z/>/s/

Alıntı sözcüklerde

sor<zor (I/14/36) saden̥<<zāten (I/121/69)



204 Eskişehir İli Manav Ağızları

seyTinyā§ı<<zeytinyağı (I/109/16)  seytinnen<zeytin ilen (I/154/17)

/z/>[S]

Alıntı sözcüklerde

Sengin<zengı̄̇n59 (I/25/08) Sararlı<zararlı (I/48/64)

Sordu<zor (I/141/21) Sāmet<<zahmet (I/156/62) 

Sati<zāten (II/23/190) Samannāda<zamān (II/39/145)

Siyārėte<<ziyāret (I/01/54)

2.1.2.2.4.2. İç Seste

i. Tamamlanmış (art zamanlı, OT’de (XVIII.-XIX. yy.) olmuş bitmiş) ses 
değişmeleri 

Türkçe sözcükler

/b/>/p/

keperdir “gebert-” (I/87/120)

/d/>/t/

i. Görülen geçmiş zaman biçim birimi

so§uttuḳTan “soğuttuḳtan” (I/106/19)  tuttu (I/33/69)

büktün (II/07/32) oḳuttuḳ (II/07/103)

ḳoputtuḳTan “ḳoputtuḳtan” (II/15/70) setti (II/17/55)

ġuruttuḳ “ḳuruttuḳ” (II/32/34) yoḳtu (II/34/08)

ii. Ettirgenlik biçim birimi

annattırcaḳ<<anlattıracaḳ (II/24/53) ayıtlattırıdı<ayıtlattırırdı (II/25/37)

iii. Bildirme biçim birimi

bölüktür (I/92/25) çoḳtur (I/92/31)

iv. Bulunma biçim birimi

ocaḳta (I/32/35) genşlikte<gençlikte (I/96/62)

sa§atti<<saatte (II/01/71) tārihti<tārihte (II/02/06)

enniliKti<<enlilikte (II/11/28) taraftı<tarafta (II/31/19)

59 Bu sözcük kaynak dil olan Farsçada “sengı̄̇n” biçimiyle gösteriliyor (TS, 2011: 2651) olsa da 
17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı’nda (Tulum, 2011: 1943) “zengı̄̇n” biçimiyle yer almıştır.
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v. Ayrılma biçim birimi

Ḳaştan<ḳaçtan (I/24/36) deliKten<delikten (I/95/21)

taraftan (I/160/14) şan̥stan<şanstan (II/09/74)

topraḳtan (II/09/81) sınıftan (II/34/16)

/d/>[T]

i. Görülen geçmiş zaman biçim birimi

unutTum<unuttum (I/34/37) yontTular<yonttular (I/38/15) 

eziyetTi<eziyetti (I/68/53) ḲardeşTik<<ḳardeştik (I/85/09)

ġorḳTuḳ<<ḳorḳtuḳ (II/20/70) ġonuşTuḳ<<ḳonuştuḳ (II/23/117)

ġopTu<<ḳoptu” (II/29/40) otTuḳ<<oturduḳ (II/34/44)

ii. Ettirgenlik biçim birimi

boşatTırabildı̄̇m<<boşattırabildim (I/18/66),  daratTırı<<tarattırır (I/94/28)

oḳutTurulardı<<oḳuttururlardı (I/80/28), serinnetTiriz<<serinlettiririz 
(I/129/64)

avutTuracam<<avutturacağım (I/123/76), yıḳatTırdım<yıḳattırdım 
(I/21/09), çıḳatTırmıya<<çıḳarttırmaya (I/144/65)

iii. Bildirme biçim birimi

ġarışıḳTır<<ḳarışıḳtır (I/92/24) de§işikTir<<değişiktir (I/94/53)

purutTur<puruttur (I/152/95)

iv. Bulunma biçim birimi

memleKetTe<<memlekette (I/11/22) paketTe<pakette (I/26/64)

ġurbėtTilē<<ġurbetteler (II/05/70) millett̥i<<millette (I/64/14)

ōḳarTa<<yuḳarıda (II/07/48) arçelikTi<<arçelikte (II/38/95)

v. Ayrılma biçim birimi

robotTan<robottan (I/103/55) sabahTan<sabahtan (I/120/21)

fidannıġTan<<fidanlıḳtan (II/01/79)  sınıfTan<sınıftan (I/122/13)

mālışTan<<mihalıççıḳtan (II/07/46) başTan<baştan (II/30/43)

/z/>/s/

iStiSen<<iste-<izde- (II/19/167) 
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ii. Diğer (eş zamanlı EİMA’da devam etmekte olan) ses değişmeleri

/b/>/p/

Alıntı sözcüklerde
hapis<<habs (I/57/49) kiprit<<kibrı̄̇t (I/96/47)

pempe<<penbe (I/113/56)

/b/>[P]
Alıntı sözcüklerde
duPleks<dubleks (I/36/29)  yārePbim<<yā rabbim (I/36/83)

faPriḳalara<fabrika (I/46/100) pemPe<<penbe (I/113/56)

ePdes<<abdest (I/133/04)  otoPislere<<otobüs (I/154/17)

mu§aPbet<<muhabbet (I/155/89) taPlanıŋ<tabla (II/29/62)

/c/>/ç/
Alıntı sözcüklerde
pençėreden<<pencere (I/121/27)

/c/>[Ç]
Türkçe sözcüklerde
dilenÇi<<dilenici60 (I/10/41) olunÇa<olunca (I/79/07) 

Alıntı sözcüklerde
tenÇiride<<tencere (I/98/90)  seÇcāde<<seccāde (I/102/83)

/d/>[T]
Türkçe sözcüklerde
onTa<onda (I/37/45) işTe<işde (I/46/59) 

burTu<<burada (II/05/107)

Alıntı sözcüklerde
paTişā<<pādişah (I/11/15) 

60 Kaynaklarda -{IcI} biçim biriminin -{GU} sıfat fiil ekinin –{çI} addan ad türetim ekiyle 
genişlemesi sonucu –{GUçI} şeklinde görülen bir ekten türediği ve çeşitli ses değişiklikle-
ri ile Batı Türkçesinde ekin –{(y)IcI} / -{(y)UcU} olarak görüldüğü (Üstüner, 2000: 136; 
Karaoğlu, 2016: 161) geçmektedir. ETT’de bu biçim birim ünlüleri düz olarak kullanıl-
makta ve “zaman” kavramı taşımadığı için sıfat fiil eki olarak görülmemekte; bir fiili çok 
ve devamlı yapan kişi ve nesneleri bildiren ad ve önadlar yapmaktadır (Gülsevin ve Boz, 
2004: 160).
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/g/>[K]

Türkçe sözcüklerde

hanKini<hangi<<kangı (II/34/06) 

[ġ]>[ḳ]

Alıntı sözcüklerde

siḳorta<siġorta (I/53/24)

[ġ]>[Ḳ]

Alıntı sözcüklerde

siḲorta<siġorta (I/60/57)

/v/>/f/

Alıntı sözcüklerde

ġayfe<<ḳahve (I/46/41)  Sifil<<sivil (I/68/79)

/v/>[F]

Alıntı sözcüklerde

mahFetmiş<mahvet- (I/108/20) ġaFaltı<<kahvaltı (II/29/38)

/z/>/s/

Türkçe sözcüklerde

Aşağıdaki örnekte benzeşmezlik nedeniyle ötümsüzleşme görülmektedir.

güsel<güzel (I/34/30)

Aşağıdaki örnekte son sesteki ötümlü ünsüz ötümsüzleşmiş ve eklenme 
sonucu bu ünsüz iç ses konumuna gelmiştir.

ġısım<*ḳıs<ḳız (I/153/35)

/z/>[S]

Türkçe sözcüklerde

Aşağıdaki örneklerde benzeşme nedeniyle ötümsüzleşme görülmektedir.

şúḳretmeSseŋ<<şükretmezsen (I/01/03) ol̥maSsa<<olmazsa (I/01/43)

uyuShȧmam<<uyuzhamam (I/01/76) yaSıḳ<yazık (I/08/121) 

hatılÍamaSsıŋıs<<hatırlamazsınız (I/52/97) teySemdi<teyze (II/06/83)

bilmeSsiniz<bilmezsiniz (I/124/34)

Aşağıdaki örneklerde benzeşmezlik nedeniyle ötümsüzleşme görülmektedir.
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güSel<güzel (I/40/80) ġuSum<ġuzu<ḳuzu (I/51/02)

Aşağıdaki örneklerde kişisel tercihler nedeniyle ötümsüzleşme görül-
mektedir.

diSēdiK<diz- (I/152/116) üSümü<üzüm (II/29/35)

Alıntı sözcüklerde

Aşağıdaki örnekte benzeşme nedeniyle ötümsüzleşme görülmektedir.

meShēŋ<mezhep (I/74/101)

Aşağıdaki örneklerde benzeşmezlik nedeniyle ötümsüzleşme görülmektedir.

ġaStesinde<<gazete (I/60/38)

Aşağıdaki örneklerde kişisel tercihler nedeniyle ötümsüzleşme görül-
mektedir.

aSime<azime (I/154/01)

2.1.2.2.4.3. Son Seste
EİMA’da, ÖTT’de olduğu gibi yaygın olarak alıntı sözcüklerin son se-

sindeki ötümlü ünsüzler ötümsüzleşir. ET’deki birincil uzun ünlülerin normal 
süreli ünlüye dönüşerek yanlarındaki ötümsüz ünsüzü ötümlüleştirdiği bazı 
Türkçe örneklerde bu ünsüzlerin yeniden ötümsüzleştiği görülür. Bunun dı-
şında bazı Türkçe sözcüklerde de son seste benzeşme yoluyla /z/>/s/ ve /z/>/S/ 
değişimlerine rastlanmıştır. ÖTT’de son seste ötümlü ünsüz bulunduran doğu 
kökenli sözcüklerin büyük oranda son sesinin ötümsüzleştiği görülür (Boz, 
2012a: 28). EİMA’da da ötümsüzleşen örneklerin de yaygın olarak doğu kö-
kenli sözcükler olduğu tespit edilmiştir.

Türkçe sözcüklerde

/c/>/ç/

saç<sac61 (I/10/15) 

/c/>[Ç]

saÇ<sac (I/04/38)

/d/>/t/

61 Oğuz lehçelerinde /t/ ve /ç/ ünsüzleri kök hecesindeki birincil uzun ünlüden sonra 
ötümlüleşerek /d/ ve /c/ olur (Tekin, 1995: 29). ET’de “sāç” biçimiyle görülen bu sözcük 
17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı’nda (Tulum, 2011: 1522) uzun ünlüsü normal süreli 
ünlüye dönüşerek “sac” ve “saç” biçimleriyle görülmektedir.
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süt<sǖd62 (I/2/33)

/d/>[T]

aT§işdi “ad”63 (II/28/62) 

/z/>/s/

uymas<uymaz (I/10/118) olmas<olmaz (I/24/20)

imḱ́ansıs<imkansız (I/35/25)  ġalırıs<<kalırız (I/36/19)

satmayıs<satmayız (I/62/42) biras<biraz (I/97/05)

buralıyıs<buralıyız (I/98/09) evdeyis<evdeyiz (I/103/25)

ḳıs<ḳız (I/118/13) bis<biz (II/15/65)

/z/>[S]

deriS<deriz (I/01/60) imḱ́ānsıS<<imkansız (I/35/25)

di§iliS<<değiliz (I/55/14) yaS<yaz- (I/86/46)

çalışırıS<çalışırız (I/134/44) sekiS<sekiz (I/154/59)

ġıS<<kız (II/05/44) biraS<biraz (II/09/50)

uvaS<<üvez “bir böcek” (II/32/26) biS<biz (II/28/60)

Alıntı sözcüklerde

/b/>/f/

hoşaf<<hōş āb (II/32/59) āşaf<<ahşāb (II/33/09)

/b/>/p/64

harap<<harāb (I/01/99) hep<heb (I/03/20)

62 Oğuz lehçelerinde /t/ ve /ç/ ünsüzleri kök hecesindeki birincil uzun ünlüden sonra 
ötümlüleşerek /d/ ve /c/ olur (Tekin, 1995: 29). ET’de uzun ünlülü “sǖt” biçiminde olan 
(Tekin, 1995: 185) bu sözcük Yeni Tarama Sözlüğü’nde (Dilçin, 2013: 207) ve 17. Yüz-
yıl Türkçesi ve Söz Varlığı’nda (Tulum, 2011: 1622) uzun ünlüsü kısalarak normal süreli 
“süd” biçimiyle yer almaktadır. EİMA’da da bu biçiminden hareketle son ses /d/ ünsüzü-
nün yeniden ötümsüzleştiği düşünülmektedir. EİMA’da ötümlü biçimin korunduğu örnek-
ler de vardır: süd (I/35/09).

63 ET’de “āt” biçimiyle görülen bu sözcük Yeni Tarama Sözlüğü (Dilçin, 2013: 14) ve 17. 
Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı’nda (Tulum, 2011: 249) uzun ünlüsü normal süreli ünlüye 
dönüşerek “ad” biçimiyle görülmektedir.

64 Doğu kökenli örneklerin ÖTT’deki durumu için bk. Boz, Erdoğan (2012a), “Doğu Kökenli 
Kelimelerdeki Kelime Sonu (/b/, /c/, /d/, /g/) Ünsüzlerinin Türkiye Türkçesinde Ötümsüzleş-
me Sorunu”, Türk Dili Araştırmaları (Makaleler-Bildiriler), Gazi Kitabevi, Ankara, s.17-30.
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hap<<habb (I/21/83)  zebep<<sebeb (I/47/07)

hesap<<hisāb (I/51/72)  cevap<<cevāb (I/56/01)

ayıp<<ʻayb (I/58/31) ızdırap<<iztirāb (I/63/11) 

celep<celeb (I/103/02)  kitap<<kitāb (I/125/94) 

nasip<<nası̄̇b (I/143/83) rap<<rabb (I/154/48)

dolap<<dūlāb (I/160/27)  acap<<ʻaceb (II/09/92)

laḫap<<laḳab (II/23/134) çorap<<cūrab (II/25/64)

merkep<merkeb (II/34/84)  arap<<ʻarab (II/38/77)

/b/>[P]
sevaP<sevāb (I/06/85)  cevaP<<cevāb (I/48/20)

nāsiP<<nası̄̇b (I/87/21) mināsiP<<munāsib (I/119/64)

hēP<<heb (I/147/26)  ḳasaP<<ḳassāb (II/04/26)

hesaP<<hisāb (II/10/53) ayıP<<ʻayb (II/23/121)

laḫaP<<laḳab (II/23/143) merkeP<<merkeb (II/24/27)

tērtiP<<tertı̄̇b (II/32/117)

/c/>/ç/
mut̥taç<<muhtāc (I/01/41) taç<<tāc (I/02/24)

felç<felc (I/30/16) satıranç<<satrenc (I/31/59)

pirinç<<birinc (I/118/18) ilaç<<ʻilāc (II/38/16) 

/c/>[Ç]
TaÇ<<tāc (I/02/25) satranÇ<<satrenc (I/31/59)

felÇ<felc (I/52/16) harÇ<harc (I/73/68) 

mūteÇ<<muhtāc (I/145/14) ı̄̇lēÇ<<ʻilāc (II/29/91)

/d/>/t/
sert<serd (I/05/71)  mesut<<mesʻūd (I/15/73)

yahut<<yāhūd (I/48/46) evlat<<evlād (I/79/53)

dülbent<<terbend (I/98/53) dāmat<<dāmād (I/114/52)

armut<<emrūd (I/146/46) ḱ́āt<<kāġıd (II/30/04)

/d/>[T]

mesuT<<mesʻūd (I/15/73) cilT<cild (I/20/18)
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evlaT<<evlād (I/51/15) yahuT<<yāhūd (I/69/17)

dāmaT<<dāmād (I/76/55) haseT<hased (I/80/22)

dülbenT<<terbend (I/98/53) nohuT<<nohūd (I/103/20)

armıT<<emrūd (I/133/27) hüduT<<hudūd (I/138/107)

bėnT<<bend (II/08/111) serT<serd (II/22/23)

/v/>/f/

pilaf<<pilāv (II/23/49)

/v/>[F]

pilaF<<pilāv (I/08/31) manaF<manav (I/73/55) 

/z/>/s/

maydonos<<maydanoz (II/29/08)  temmus<<temmūz (II/30/16)

/z/>[S]

maydonoS<<maydanoz (II/36/13)  kiraS<kiraz (I/149/29)

2.1.2.2.5. Düşme
Sözcükteki bir ünsüzün çeşitli etkilerle (herhangi bir iz bırakmadan) kay-

bolmasıdır. EİMA’da bu ses olayına sıklıkla rastlanmaktadır. Alıntı ve Türkçe 
sözcüklerde ön seste, iç seste veya son seste ünsüz düşmesi olayı görülebilir.

2.1.2.2.5.1. /b/ Düşmesi 
Ön seste;

Türkçe sözcüklerde

inmem<<bilmem (I/74/12)

İç seste;

Alıntı sözcüklerde

hu§ubat<hubūbat (II/10/12)

2.1.2.2.5.2. /ç/ Düşmesi 
Son seste;

Türkçe sözcüklerde

saḳlamba<saḳlambaç (II/12/61)
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2.1.2.2.5.3. /h/ ~ [ḫ] Düşmesi
Ön seste;

Türkçe sözcüklerde

anım<hanım (I/59/03) anna<<hani (I/87/39)

ani<hani (II/21/43)

Alıntı sözcüklerde

eybeneníŋ<heybe (I/05/55) emen<hemen (I/21/52)

ep<hep (I/21/56) erkeş<<herkes (I/33/16)

asTalῑ<<hastalıḳ (I/50/09) asdası<<hasta (I/62/20)

āsılı<hāsılı (I/64/35) āstalandí<<hastalan- (I/64/85)

asılı<<hāsılı (I/64/102) aparlö<<hoparlör (I/104/45)

eriFne<herif (I/115/33) ayvannan<hayvan (I/135/22)

ele<hele (I/148/08) ēpsi<<hepsi (I/152/23)

apsānidiydi<<hapishāne (II/01/05) oca<hoca (II/07/108)

āni<<hāne (II/10/10) ōşbeş<<hoşbeş (II/16/50)
ėr<her (II/22/80)

Son seste;

Alıntı sözcüklerde

mes<mesh (I/102/87)

2.1.2.2.5.4. /k/ ~ [ḳ] Düşmesi
Son seste; 

Türkçe sözcüklerde

anca<ancaḳ (I/03/23) gücü<<küçük (I/24/40)

ba<baḳ- (I/56/69) ço<çoḳ (I/50/61)

2.1.2.2.5.5. /m/ Düşmesi
İç seste;
Alıntı sözcüklerde

ta§am<tamam (II/19/16)
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2.1.2.2.5.6. /t/ Düşmesi
İç seste;
Türkçe sözcüklerde
assubay<astsubay (I/119/22) ısısın<ısıt- (II/19/154)

Alıntı sözcüklerde
dōsları<<dost (I/64/95) çifçi<çiftçi (II/04/62)

dosluḳḳarı<dostluḳ (II/23/31) rasgele<rastgele (II/38/51)

Son seste;
Türkçe sözcüklerde
üs<üst (I/160/20)

Alıntı sözcüklerde
abdes<abdest (I/14/62) ḳatıraḳ<<ḳataraḳt (I/119/05)

dos<dost (I/123/18) ePdes<<abdest (I/133/04)

serbeş<<serbest (I/138/90) ātis<<artist (II/08/46)

ras<rast (II/22/89) dürüs<dürüst (II/34/81)

2.1.2.2.5.7. /v/ Düşmesi
Son seste;
Türkçe sözcüklerde
civci<civciv (I/35/37)

2.1.2.2.5.8. /y/ Düşmesi
Ön seste;
Türkçe sözcüklerde
ürüyerek<yürüyerek (I/41/90) illēne<<yerlerine (I/48/19)

üz<yüz (I/53/34) apceŋ<<yapacaksın (I/71/42)

il<<yıl (II/14/21) ōḳarTa<<yuḳarı (II/07/48)

2.1.2.2.5.9. /z/ Düşmesi
Son seste;
Türkçe sözcüklerde
ġı<<kız (I/158/50)
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2.1.2.2.6. Erime
Bir sözcükte ünlüden sonraki ünsüzün, o ünlünün açıklığı etkisiyle nite-

liği silinerek ünlü içinde onu uzatmak suretiyle kaybolması olayıdır (Tuna, 
1986: 42). Bazı araştırmacılar tarafından ünsüz düşmesi olarak kabul edilen 
bu terim, ünsüzün konumu ve kaybolmaya bağlı olarak gerçekleşen uzun ün-
lüye işaret açısından oldukça önemlidir (Boz, 2001: 858). Bazı örneklerde 
daha sonra erime sonucu ortaya çıkan uzunluğun da kaybolduğu ve ünlünün 
normal süreli söylendiği görülür.

2.1.2.2.6.1. İlk Hecede
EİMA’da ilk hecede çok sayıda örnekte erime olayı gerçekleşmiştir.

-VfK->V:K / VK

Türkçe Sözcüklerde 

yuḳa<yufka (I/09/63) yūḳa<yufka (I/125/62)

Alıntı Sözcüklerde

çit<<çift (I/39/33)  çitleşdirdi<<çiftleştir- (I/58/79) 

çitlig<<çiftlik (I/134/14)

-VğK->V:K / VK

Türkçe Sözcüklerde 

uraşíyóm<uğraş- (I/01/32) öretmene<öğretmen (I/02/55)

dǖme<<düğme (I/11/91) ūraşdıḳ<<uğraş- (I/19/28)

yāmur<<yağmur (I/32/24)

dōma<<doğma (I/35/03) dōra<<doğra- (I/40/40)

dōru<<doğru (I/40/81) buday<buğday (I/49/32)

bōçaları<<boğça (I/60/103) ı̄̇de<<iğde<<yigde (I/59/57)

ūramadan<<uğra- (I/68/72) ūrasını<<uğra (I/73/69)

bōdu<<boğ- (I/75/42) ēleniyon<<eğlen- (I/93/62)

ālar<<ağ (I/95/85) yēni<<yeğni “hafif” (I/97/12)

ārıdı<<ağrı- (I/120/28) ōlan<oğlan (I/121/94)

ġānı<<kağnı (I/121/116) öle<öğle (I/125/78)

çinedı̄̇miz<<çiğne- (I/128/70) ūramazdı<<uğra- (I/131/36)
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ȫrenci<<öğrenci (I/146/05) sālıḳ<<sağlıḳ (I/146/15)

dēnek<<değnek (I/153/106) sālamışlar<<sağla- (II/10/95)

yῑdım<<yığ- (II/12/35) yālı<<yağlı (II/16/68)

bā<<bağ (I/33/40) āzı<<ağız (II/28/18)

ārı<<ağrı (II/22/15) çı̄̇neriz<<çiğne- (II/23/189)

bāḳurda<bağḳur (II/27/11) yālā<<yağla- (II/33/62)

bāladım<<bağla- (II/38/56)

Alıntı Sözcüklerde

tūla<<tuğla (I/30/59) bāçala<<bağçe (I/70/75)

cōrafyasını<coğrafya (I/95/88) rāmen<<rağmen (II/09/22)

-VhK->V:K / VK

Alıntı Sözcüklerde

ı̄̇tiyācı<<ihtiyac (I/05/16) ġāve<<ḳahve (I/07/71)

tēlikeli<<tehlikeli (I/12/42) yāni<<yahni (I/26/10)

mūtac<<muhtaç (I/45/63) mūtar<<muhtar (I/46/36)

itiyallar<<ihtiyar (I/65/24) mākeme<<mahkeme (I/83/12)

şēriye<<şehriye (I/87/117) ramet<rahmet (I/88/16)

zāmet<<zahmet (I/96/33) ēliyet<<ehliyet (I/139/59)

bāşış<<bahşiş (I/153/66) ētiyar<<ihtiyar (I/155/55)

tāsilim<<tahsı̄̇l (I/158/37) tāta<<tahta (II/22/24)

tālili<<tahlı̄̇l (II/25/114) āşaf<<ahşap (II/33/08)

-VkK-> (-VğK-) >V:K 

Türkçe Sözcüklerde

yōsa<<yoḳsa (I/01/43) ēşi<<ekşi (I/08/41)

ēşimik<<ekşimik (I/33/96) tı̄̇sinirim<<tiksin- (I/52/94)

ȫsürü<<öksür- (I/58/69) ēsig<<eksik (I/92/07)

yǖse§idi<<yüksek (I/93/60) ȫsüz<<öksüz (II/16/36)

Alıntı Sözcüklerde

bēsemet<<peksimet (I/154/43)
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-VḳK->(-VğK-)>V:K / VK 

Türkçe Sözcüklerde

aşam<aḳşam (I/04/26) āşam<<aḳşam (I/10/84)

yosa<yoḳsa (I/48/65) yōḳan<<yoḳ (I/50/74)

yōsa<<yoḳsa (I/84/25) ōşama<<oḳşama (I/101/60)

çōdu<<çoḳ (II/08/102)

-VlK->V:K / VK

Türkçe Sözcüklerde

ādıŋ<<al- (I/04/66) gēmiş<<gel- (I/06/66)

dōduru<<doldur- (I/10/24) ġaḳdı<<ḳalḳ- (I/21/33)

eksisi<eksil- (I/56/66) adıḳ<al- (I/82/03)

ġuplu<<ḳulplu (I/105/40) osun<ol- (I/136/22)

ōsa<<ol- (II/02/78) ȫmüş<<öl- (II/05/95)

gemişlē<gel- (II/06/52) dōması<<dolma (II/12/56)

ȫdüseŋ<<öldür- (II/14/63) yaŋız<yalŋız (II/17/90)

atmış<altmış (II/38/13)

Alıntı Sözcüklerde

feşliydi<<felçli (I/40/03) ēbise<<elbise (II/12/27)

bēki<<belki (II/32/78)

-VŋK- / -VnK->V:K / VK 

Türkçe Sözcüklerde

geş<<genç (I/64/23) sora<sonra (I/65/11)

ēsiz<<ensiz (I/94/26) ġōşu<<koŋşu65 (I/119/32)

sōra<<sonra (I/139/37) geçlikde<gençlik (I/145/27)

yiyitini<yiyinti (II/01/16) evledim<evlen- (II/16/29)

uluyoduŋ<<unla- (II/22/77)

65 Bu sözcük ET’de “ḳonşı” olarak geçmektedir (Gülsensoy, 2007: 536). Yeni Tarama Söz-
lüğü’nde (Dilçin, 2013: 156) sözcüğün “ḳonşı”, “ḳonşu”, “ḳoŋşı” ve “ḳoŋşu” biçimleri 
görülmekteyken 17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı’nda (Tulum, 2011: 1137) da sözcük 
“ḳonşu” ve “ḳoŋşu” biçimlerinde yer almaktadır.
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Alıntı Sözcüklerde

buraşit<<bronşit (I/20/56) lēs<<lens (I/42/27)

antireman<antirenman (I/69/34) ı̄̇san<<insān (I/96/25)

rekli<renkli (I/101/25) işallah<inşallah (I/123/14)

alimüyon<<alüminyum (II/05/15) deK<denk (II/22/55)

tāsiyon<<tansiyon (II/24/107) ı̄̇şat<<inşaat (II/33/09)

-VrK->V:K / VK

Türkçe sözcüklerde

atıḳ<artıḳ (I/01/13) ġādaşımı̊ŋ<<ḳardaş (I/04/67)

vadı<var- (I/10/109) dūdum<<dur- (I/45/21) 

vēsem<<ver- (I/56/12) vedile<ver- (I/64/57)

biçoḳ<birçoḳ (I/71/21) ġumadan<<ḳur- (I/91/35) 

bı̄̇cik<bircik<biricik (I/146/79) āpa<<arpa (II/09/07)

sāḳa<<sarḳa (II/12/14) dȫde<<dört (II/12/36)

döt<dört (II/19/95) tāÍayı<<tarla (II/24/96)

yēde<<yer (II/25/43) vādıḳ<<var- (II/28/32)

sēpēsiŋ<<serp- (II/39/52) ētesi<<ertesi (I/154/14)

Alıntı sözcüklerde

ġāpız<<ḳarpuz (I/01/61) dēd<<dert (I/09/74)

pēşembe<<perşembe (I/32/63) öf<örf (I/41/17)

hēkesiŋ<<herkes (I/126/43) ātis<<artist (II/08/97)

ḳūban<<ḳurban (II/14/91) çōbası<<çorba (II/15/20)

çikin<çirkin (II/16/80) mēcimeg<<mercimek (II/17/41)

haflēne<harf (II/32/14)

-VvK->V:K / VK

Türkçe sözcüklerde

deşiri<devşir- (I/24/59) ēmiz<<ev (I/49/39)

sēmiyō<<sev- (I/65/59) yārım<<yavru (II/12/03)

dȫdürü<<dövdür- (II/30/49) dȫmesine<<dövme (II/32/04)
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Alıntı sözcüklerde

tȫbe<<tövbe (I/72/34) töbe<tövbe (I/106/34)

yȫmiye<<yevmiye (I/146/68) yömiye<<yevmiye (I/146/71)

-VyK->V:K / VK

Türkçe sözcüklerde

ȫle<<öyle (I/03/26) kȫlü<<köylü (I/03/90)

tōġa<<toyġa “bir çorba” (I/29/21) seritcen<<seyret- (I/38/70)

ē̇ler<<eyle- (I/47/63) ē̇ce<ėyce<ėyice (I/70/03)

öle<öyle (I/111/100) ġanayıvırır<<ḳayna- (I/128/22)

ġanatamıŋ<<ḳayın+atamın (II/06/58)  deze<<teyze (I/145/28)

gı̄̇di<<giy- (II/19/13) bȫle<<böyle (II/22/21)

şöle<şöyle (II/24/03) tēze<<teyze (II/25/101)

sȫle<<söyle- (II/25/65)

Alıntı sözcüklerde

cēran<ceyran<cereyān (I/24/39) pēnir<<peynir (I/90/09)

-VzK->V:K 

Türkçe sözcüklerde
ācıḳ<azcıḳ<azıcıḳ (I/62/19) acıḲ<azcıḳ<azıcıḳ (II/32/74)
2.1.2.2.6.2. İç Seste
EİMA’da iç seste sınırlı sayıda örnekte erime olayı gerçekleşmektedir.
-VğK>-VK
Alıntı sözcüklerde
fotoraf<fotoğraf (II/14/85)
-VhK>-V:K
Alıntı sözcüklerde
terāvimize<<terāvı̄̇h (I/38/21) anātarı<<anahtar (II/28/45)
-VrK>-V:K / -VK
Türkçe sözcüklerde
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yo§ut<<yoğurt (I/09/33) çıḳadırdıḲ<<çıḳart- (I/18/20)
otumuş<otur- (I/28/25) gösdedir<<göstert- (I/20/54)
ġaçılar<<ḳaçır- (I/26/18) ġurtattῑdım<<ḳurtart- (I/33/66)
ėvedig<<ever- (I/52/50) ėvēdim<<ever- (I/64/58)
otuma<oturma (I/75/23) getimiye<<getirme (I/94/14)
yuvalalardı<<yuvarla- (I/121/07) hatılayȯr<hatırla- (I/121/33)
doyūduġ<<doyur- (II/08/64) pişidim<pişir- (II/12/35)
ȫdüseŋ<<öldür- (II/14/63) yımıtıyı<<yumurta (II/22/77)
ġuşbūnu<<ḳuşburnu (II/32/26) ġızātırıS<<ḳızart- (II/39/43)
Alıntı sözcüklerde
selbes<<serbest (I/03/96) pancādan<<pancar (I/75/39)
ünüvēsTe<<üniversite (I/121/121) mezalíġ<<mezarlıḳ (II/02/16)
tıraḳtölēnen<tıraḳtör (II/21/78) ḳonsēve<<ḳonserve (II/22/84)
ünüvesTeden<<üniversite (I/99/24) mudunu<mudurnu (II/26/22)
-VyK>-VK
Türkçe sözcüklerde
buydásını<<buğday (I/33/42)
Alıntı sözcüklerde

ġıreder<ġreyder (II/32/43)

-VʻK>-V:K/-VK

Alıntı sözcüklerde

vaz<<vaʻz (I/30/54) tēsir<<tesʻı̄̇r (I/45/60)

2.1.2.2.6.3. Son Hecede

EİMA’da son hecede sınırlı sayıda örnekte erime olayı gerçekleşmektedir.

-Vğ>-V:

Türkçe sözcüklerde

dā<<dağ (I/81/60) sā<<sağ (II/16/56)

Alıntı sözcüklerde

fı̄̇<<fiğ (I/39/73)



220 Eskişehir İli Manav Ağızları

-Vğ>-V

Türkçe sözcüklerde

ya<yağ (I/70/39) sa<sağ (II/30/50)

Alıntı sözcüklerde

ba<bağ (II/25/50)

-Vh>-V:

Alıntı sözcüklerde

tembı̄̇<<tembih (I/45/55) allā<<allah (I/107/12)

-Vh>-V

Alıntı sözcüklerde

inşalla<inşallah (I/95/15) alla<allah (II/19/104)

-VkK>-VK

Alıntı sözcüklerde

duPles<<dubleks (I/36/29)

-Vl>-V:

Türkçe sözcüklerde

gē<<gel- (II/02/105)

-Vl>-V

Türkçe sözcüklerde

ge<gel- (I/04/73) nası<nasıl (I/69/06)

değe<<değil (I/33/152)

-VlK>-VK

Alıntı sözcüklerde

asfat<asfalt (II/01/57)

-Vn>-V

Türkçe sözcüklerde

esgide<<eskiden (I/07/102) úçu<<için (I/20/72) 

ōla<<oğlan (I/134/07) āşamne<<aḳşamleyin (I/152/24)

be<ben (II/06/48)
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Alıntı sözcüklerde

in̥sa<<insān (I/03/96) zama<<zamān (I/39/56)

haḳgete<<hakı̄̇ḳaten (I/74/35) zaTe<<zāten (I/150/24)

-VnK>VK

Türkçe sözcüklerde

ġısḲaş<<ḳısḳanç (I/55/22) inaç<inanç (I/79/72)

ġazaş<<ḳazanç (I/112/40) ödüç<ödünç (II/24/94)

Alıntı sözcüklerde

lek<<reng (I/08/70) satraç<satranç (I/31/56)

ambeles<<ambulans (I/37/15) firek<<frenk (I/78/54)

piric<birinc “pirinç” (I/121/82) ayek<<āheng (I/145/70)

-Vr>-V:

Türkçe sözcüklerde

yē<<yer (I/02/60) vē<<ver- (I/145/60)

vā<<var (II/01/80)

Alıntı sözcüklerde

fenē<<fener (I/64/74) zarā<<zarar (I/75/18)

aparlȫ<<hoparlör (I/104/47) seFē<<sefer (I/155/14)

eyē<<eğer (II/05/25) ġıdā<<ḳadar (II/07/139)

büḇē<<biber (II/29/51)

-Vr>-V

Türkçe sözcüklerde

va<var (I/01/15) Çamı<<çamur (I/10/10)

ye<yer (I/10/106) işbi<<hiçbir (I/35/06)

du<dur- (I/112/23) ve<ver- (I/155/105)

hėçbi<<hiçbir (II/04/45)

Alıntı sözcüklerde

ḳada<ḳadar (I/46/96) şeke<şeker (I/75/24)

aparlö<<hoparlör (I/104/45) seFe<sefer (I/122/49)
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hara<harar “yünden dokunmuş kumaş” (II/07/49)

-VrK>VK

Alıntı sözcüklerde

romoḳ<<römorḳ (II/33/45)

-VsK>VK 

Alıntı sözcüklerde

anarşit<anarşist (I/28/01)

-Vy>V: 

Alıntı sözcüklerde

kȫ<<köy (II/17/31) şē<<şey (II/19/165)

-Vy>V

Alıntı sözcüklerde

kö<köy (I/56/15) işe<<şey (I/67/55)

2.1.2.2.7. Yutulma
Bir ünsüz ve bir ünlü arasında bulunan bir ünsüzün kendinden sonraki 

ünlünün içinde kaybolmasıdır. Erime ile arasındaki fark yön farkıdır (Tuna, 
1986: 43). Bazı araştırmacılar tarafından ünsüz düşmesi olarak kabul edilen 
bu terim bu olayın içindeki bir ayrıntıya işaret etmektedir (Boz, 2001: 859). 
EİMA’da rastlanan yutulma örnekleri aşağıda verilmiştir.

-KdV->KV- 

Alıntı sözcüklerde

efen̥ı̆̇m<<efendim (II/02/91) tabiloTlara<<tabildot (II/34/105)

-KhV-> KV:- / KV- 

Alıntı sözcüklerde

mēremet<<merhamet (I/05/48) aleyinde<aleyhinde (I/06/89)

isaÍden<<ishal (I/48/71) meşur<meşhūr (II/11/24)

haşaş<<haşhāş (I/73/12) tarana<tarhana (I/87/85)

velasılı<<veʻlhāsıl (I/91/73) meraba<merhaba (I/104/01)

pėriz<<perhı̄̇z (I/112/23) bilassa<bilhassa (I/122/48)

re§isi§cumur<reʻı̄̇s-i cumhur (I/66/44) şarapana<<şaraphāne (I/139/50)
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-KlV-> KV:- / KV- 

Türkçe sözcüklerde

āŋadıŋ<<anla- (I/05/53) dı̄̇neniriz<<dinlen- (I/32/38)

gȫnünce<<gönlünce<gönül (I/119/30)  ānatma<<anlat- (I/109/45)

ānaşamadılar<<anlaş- (I/119/33) anadıŋ<<anla- (II/02/09)

bazamaş<<bazlamaç (II/21/85)

Alıntı sözcüklerde

deveT<<devlet (I/65/33)

-KrV-> KV:- / KV- 

Alıntı sözcüklerde

ġāyi<<ġayrı (I/15/33) dipfize<<dipfriz (I/127/28)

dehı̆̇nde<<dehr (II/12/76)

-KyV->KV:- / KV-

Alıntı sözcüklerde

fasilemíz<<fasulye (I/07/62) televizon<televizyon (I/38/70)

sandelelerimiz<<sandalye (I/106/59) radō<<radyo (I/138/12)

artizen<<artezyen (I/142/57) anġāri<<angarya (II/09/43)

2.1.2.2.8. İkiz Ünsüzlerin Tekleşmesi
Çoğunlukla Arapça, yer yer hem Türkçe hem de diğer yabancı dillerden 

alıntı kelimelerdeki ikiz ünsüzlerden birinin kaybolması olayıdır (Boz, 2001: 
860). Korkmaz (2010: 231) ünsüz tekleşmesini, yalnız şeddeli Arapça alıntı 
sözcüklerin iç ses ünsüzlerindeki birincil ikizliğin tekleşme yoluyla kaybolması 
şeklinde tanımlar. Ancak diğer alıntı sözcüklerde ve Türkçe sözcüklerde de za-
man zaman ikiz ünsüzlerin tekleştiği görülür. EİMA’da büyük çoğunluğu alıntı 
sözcüklerde olmak üzere sınırlı sayıda Türkçe sözcükte de görülmektedir.

-/bb/->-/b/-

Alıntı sözcüklerde:

muhābetler<<muhabbet (I/157/30)

-/ff/->>-/v/-

Alıntı sözcüklerde:

tenevüze<<teneffüs (I/75/73)
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-/hh/->-/h/-

Alıntı sözcüklerde:

sıhıyalar<<sıhhiye (I/48/67) sıhat<sıhhat (I/64/89)

-/kk/->-/k/-

Alıntı sözcüklerde:

teşekür<teşekkür (I/143/27)

-/ḳḳ/->-[ḳ]-

Alıntı sözcüklerde:

mu§aḳaḳ<<muhaḳḳaḳ (I/05/11)

-/ll/->-/l/-

Alıntı sözcüklerde:

vālā<<vallāhi (I/01/02) alahın<allāh (I/14/16) 

zēletli<zelletli<lezzetli (I/40/39) valaha<<vallāhi (I/123/36)

mahālede<<mahalle (II/24/28) milet<millet (II/35/75)

ilā<<illā (II/38/68)

Türkçe sözcüklerde:

bolu<<bolluk (II/01/22)

-/nn/->-/n/-

Alıntı sözcüklerde:

muhanede<<muhannet (I/01/41)  feni<<fennı̄̇ (I/85/18)

süned<<sünnet (II/08/99)

-/rr/->-/r/-

Alıntı sözcüklerde:

mārem<<muharrem (I/66/23) zātüre<zātürre (II/24/106)

-/vv/->-/v/-

Alıntı sözcüklerde:

münever<<munevver (I/15/15) hava<havvā (I/47/02)

ġuvetli<<ḳuvvetli (I/72/50) evel<evvel (I/83/29)
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-/yy/->-/y/-

Alıntı sözcüklerde:

seyar<seyyar (I/138/111) ġatiyen<<ḳatʻiyyen (II/08/101)

-/zz/->-/z/-

Alıntı sözcüklerde:

tenezil<<tenezzül (II/01/39)

-/zz/->-/ll/->-/l/-

Alıntı sözcüklerde:

zēletli<zelleli<lezzetli (I/40/39)

2.1.2.2.9. Türeme
Bir sözcükte ön seste, iç seste veya son seste, sözcüğün aslında bulunma-

yan bir ünsüzün görülmesi durumunda ünsüz türemesi gerçekleşir (Korkmaz, 
2010: 231; Doğru, 2019: 169).

2.1.2.2.9.1. Ön Seste Ünsüz Türemesi

2.1.2.2.9.1.1. /g/ Türemesi
Alıntı sözcüklerde:

Aşağıdaki alıntı sözcükte ön seste #i türemesi sonrasında konuşma esna-
sında kişisel tercihler nedeniyle ön seste #g türemesi olmuştur.

giliyeni<<leğen (II/08/58)

2.1.2.2.9.1.2. /h/ Türemesi66

Türkçe sözcüklerde:

hadına<adına (I/08/10) h̥elli<elli (I/08/111)

h̥apıc<<apış (I/08/92) haşıladı<aşıla- (I/17/63)

h̥anca<<ancaḳ (I/19/11) hilḳoḳul<ilḳoḳul (I/36/11)

66 Türkçede ön seste /h/ ünsüzü ses bilgisel bir nedene bağlı olmaksızın yalnızca Halaççada 
bulunur (Tuna, 1992: 12). “Altaycada *p şeklinde canlandırılan ses daha sonra Türk dilinde 
*p- > f > h- > Ø- şeklinde gelişme göstermiş, bu ses bugün Halaççada düzenli olarak /h/ 
şeklinde korunmuş, diğer Türk yazı dilleri ve lehçelerinde ise /h/’li birkaç örnek dışında 
/Ø/ olmuştur” (Gülsevin, 2016: 129). Doerfer (1974, 12) ET’nin ön seste /h/ ünsüzünü, Ha-
laçça gibi, tanımış olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtir. Bu ses ile ilgili olarak 
geniş bilgi için bk. Gürer Gülsevin (2003: 129-146).



226 Eskişehir İli Manav Ağızları

haz<az (I/40/22) hisdellersi<<iste- (I/42/53) 

ho<o (I/43/07) hȫle<<öyle (I/49/16)

hinne<<iğne (I/58/44) havıc<<avuç (I/58/77)

hebelē<ebe (I/61/12) heved<<evet (I/65/04)

hara-<ara- (I/65/14) hetiŋ<et (I/74/16)

hüstünde<üst (I/74/79) hat<at (I/77/08)

hanalāna<ana (I/77/34) hoḳumeyi<<oḳuma (I/87/14)

hoynarken<oyna- (I/87/14) hayvayı<ayva67 (I/88/64)

hev<ev (I/97/04) hōlan<<oğlan (I/125/58)

haTladılla<atla- (I/125/88) hiki<iki (I/133/30)

huzaḳ<uzaḳ (I/144/45) hişde<<işte (I/153/28)

hasılı<asıl- (II/07/118) hayām<<ayaḳ (II/22/06)

h̥al̥tında<<alt (II/22/53) hin<in- (II/25/67)

hay<ay (II/27/39) horman<orman (II/30/43)

hönden<önden (II/32/11) hö<<öyle (II/32/56)

horaya<ora (II/32/82)

Alıntı sözcüklerde:

heyvah<eyvah (I/03/40) hallā<<allāh (I/08/14)

hastar<astar (I/08/10) hārmıdıŋ<<emrūd (I/08/96)

hamma<<ammā (I/18/16) haḳrȧbā<<aḳrabā (I/48/61)

hemme<emme (I/58/76) hāynı<<aynı (I/60/30)

hāmin<āmin (I/63/56) hadam<adam (I/65/49)

helbet<elbet (I/75/08) hasgerden<<asker (I/86/67)

heveli<<evveli (I/96/61) haḳlı<<ʻaḳl (I/144/13)

hamān<<emān (I/144/20) hataş<ateş (II/07/72)

hacaba<<ʻacebā (II/22/52) hācil<<ācil (II/25/101)

hambar<ambar (II/33/37)

67 Gülsevin (2003: 134) bu sözcüğün eskicil biçiminin ön sesinin *p- şekline gidebileceğini 
söyler. 
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2.1.2.2.9.1.3. /v/ Türemesi
Aşağıdaki sözcüklerde konuşma esnasında kişiye bağlı kullanım veya dil 

sürçmesi nedeniyle ön seste #v türemesi olmuştur.

Türkçe sözcüklerde:

voturuz<otur- (I/113/76)

Alıntı sözcüklerde:

v̥ömür<<ömür (I/50/28)

2.1.2.2.9.1.4. /y/ Türemesi
Türk dillerinde söz başında y- sesinin olup olmaması hakkında farklı 

görüşler bulunmakta, kimi araştırmacılar bu sesin türeme olduğunu düşün-
mekte, kimileri ise bu sesin birincil ses olup daha sonra düşmüş olduğunu 
söylemektedir. Tekin (2003a: 308) ön seste y- türemesinin uzun ünlülerle ilgili 
olduğunu ileri sürer. Ön seste y- türemesi, yani ünlü ile başlayan sözcüklerin 
başında yarı-ünlü /y/ sesinin belirmesi Türk dillerinde örneklerine çok rastla-
nan ve iyi bilinen seslik bir olgudur. Türeme /y/ sesi, daha çok düz dar /ı/ ve 
/i/ ünlüleri önünde türer; seyrek de olsa, öbür ünlüler önünde de görülür (Te-
kin, 2003a: 308). Diğer taraftan ön seste /y/ türemesi “sandhi” ile ve söz başı 
zayıf/vurgusuz ünlülerin ses değerlerinin korunmasıyla (Özek, 2014: 671) da 
ilişkilendirilir.

EİMA’da ön seste /y/ ünsüzünün daha çok “sandi” ile ve söz başı zayıf/
vurgusuz ünlülerin ses değerlerinin korunması sonucu türediği söylenebilir.

Türkçe sözcüklerde:

yȫyleydí<<öyle (I/06/40) y̥eKmek<<ekmek (I/29/10)

yēsgiden<<eskiden (II/22/65)

Sandi ile;

şı̄̇sini yunatcı<<onatça (I/35/50) günümüzde y̥üç<üç (I/153/10)

aḳımı y̥öŋcü<<önce (II/21/25) bişirillē yüstüne<üst (II/32/58)

Aşağıdaki örnek için Gülsevin (2010b: 51) sözcüğün yaşayan lehçelerde 
(Kırgız/Kazak) “cüzüm / jüzüm” olarak da kullanıldığını, kelime başında bir 
“c-” türemesinin gerçekleşmesinin imkânsız olduğunu, o hâlde bu tür kelime-
lerin başında eskiden beri bir ünsüzün olduğunu belirtir.

yüzümü “üzüm” (I/67/69)

Türkçe sözcüklerde:

yertesi<<ertesi (I/06/51)
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Alıntı sözcüklerde:

yemme<<ammā (I/51/60)

2.1.2.2.9.2. İç Seste Ünsüz Türemesi

2.1.2.2.9.2.1. /c/ Türemesi
Alıntı sözcüklerde:

tecāvcüz<<tecāvuz (I/24/52)

2.1.2.2.9.2.2. /h/ Türemesi
Alıntı sözcüklerde:

ahlatları<<ālet (I/123/62)

2.1.2.2.9.2.3. /n/ Türemesi
Alıntı sözcüklerde:

fursantımız<<fırsat (II/35/95)

2.1.2.2.9.2.4. /r/ Türemesi
Alıntı sözcüklerde:

tırnȧz<<tınaz (I/39/77) havruzu<havuz (I/68/59)

murtfaḲ<<mutfaḳ (II/33/20)

2.1.2.2.9.2.5. /t/ Türemesi
Alıntı sözcüklerde:

elbist̥em<elbise (II/30/60)

2.1.2.2.9.2.6. /v/ Türemesi
Alıntı sözcüklerde:

ġuvatırdan<<ġuatır (I/51/04)

2.1.2.2.9.2.7. /y/ Türemesi
EİMA’da iç seste /y/ türemesi daha çok yardımcı ünsüz olarak karşımıza çıkar.

billeşmiyimiş<<birleşme imiş (I/10/89) ȫleyidi<<öyle idi (I/25/06)

gibiyidik<gibi idik (I/35/54) sıḳıyıdı<<sıḳı idi (I/104/25)

hāneyidik<hāne idik (II/21/32)
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EİMA’da yardımcı ünsüz dışında iç seste /y/ türeme örnekleri aşağıda 
verilmiştir.

Türkçe sözcüklerde:

ġıydım<ġıdım “küçük parça, bir miktar” (I/66/21)

Alıntı sözcüklerde:

mayşallah̥<<māşallah (I/48/54) haylā<<hālā (II/02/17)

Sandi ile;

Alıntı sözcüklerde:

cumayertesi<<cuma ertesi (II/10/99)

Aşağıdaki alıntı sözcüklerde bulunan ayın sesi en az çaba yasası nedeniy-
le /y/ sesine değişmiştir.

dayvetcilere<<dāvetçi (I/26/09) mayış<<maʻaş (II/09/17)

2.1.2.2.9.3. Son Seste Ünsüz Türemesi

2.1.2.2.9.3.1. /n/ Türemesi
Türkçe sözcüklerde:

iyin<iyi (I/74/25)

2.1.2.2.9.3.2. /v/ Türemesi
Alıntı sözcüklerde:

alōv̥<<alo (I/15/64) veyav̥<<veyā (I/60/63)

2.1.2.2.9.3.3. /y/ Türemesi
Türkçe sözcüklerde:

dahāy̥<<daha (I/41/37)

Alıntı sözcüklerde:

cumay<cuma (I/09/19) fāzlíy̥<<fazla (II/11/21)

emmey̥<<amma (II/25/41)

2.1.2.2.10. Benzeşme
Bir dil biriminde yer alan seslerin çıkış yeri veya çıkış biçimi bakımından 

birbirine yaklaşmasıdır (Karaağaç, 2013: 189). Bir ünsüz veya ünlünün, ken-
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disinden önceki veya sonraki ünsüz veya ünlüye kendi vasıflarını geçirmesi, 
yani kendisine benzetmesi (Tuna, 1986: 34) sonucu gerçekleşir. Yan yana bu-
lunan sesler arasında olabildiği gibi komşu sesler arasında da görülür (Kork-
maz, 2010: 41). EİMA’da kök ve tabanlarda, ekleşme yoluyla ve ulama yo-
luyla görülen ilerleyici, gerileyici ve uzak benzeşme olayları ileri durumdadır.

2.1.2.2.10.1. İlerleyici Benzeşme
 Sözcük içinde yan yana bulunan ünsüzlerden öncekinin kendinden son-

rakini etkileyerek boğumlanma niteliği bakımından kısmen veya tamamen 
kendisine benzetmesi olayıdır (Korkmaz, 2010: 128). EİMA’da ilerleyici yarı 
benzeşme ve ilerleyici tam benzeşme örneklerine rastlanmaktadır.

2.1.2.2.10.1.1. İlerleyici Yarı Benzeşme
Sözcük içinde yan yana bulunan ünsüzlerden öncekinin kendinden sonra 

gelen ünsüzü kısmen kendine benzetmesidir. EİMA’da aşağıda yer alan ilerle-
yici yarı benzeşme örnekleri görülmektedir.

2.1.2.2.10.1.1.1. -çc- > -çÇ- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

ġaçÇaz<<ḳaçacağız (I/66/06)

2.1.2.2.10.1.1.2. -fv- > -fF- Benzeşmesi
Ulama yoluyla:

of§Fallā<<of vallāhi (II/39/164)

2.1.2.2.10.1.1.3. -ml- > -mn- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

memneketine<memleket (I/137/37) istimnaḲ<<istimlāḳ (II/07/38)

Eklenme yoluyla:

devamnı<devamlı (I/01/93) simnı̄̇ydi<<simliydi (I/02/23) 

yardımnaşırdıḳ<<yardımlaşırdık (I/09/61) adamnar<<adamlar (I/06/54)

do§umnuyum<<doğumlu (I/11/03) kilimner<<kilimler (I/21/33)

bayramnaşırdıḲ<<bayramlaşırdık (I/13/21) dedemner<dedemler (I/40/74)

damnası<damlası (I/50/79)  çamnarda<çamlarda (I/79/19)

dilimnerdik<<dilimlerdik (I/106/21) ġumnardıḲ<<ḳumlardık (I/87/41) 
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durumnarı<durumları (I/115/06) önemni<önemli (I/135/19)

geyimnilē<<giyimli (I/154/22) bobamnar<<babamlar (II/06/35)

demnedimdi<demledimdi (II/29/39) annemner<<annemler (II/06/82)

çimnendiriyoz<çimlendir- (II/38/31)  virimni<<verimli (II/32/96)

2.1.2.2.10.1.1.4. -nb- > -nm- Benzeşmesi
Birleşme yoluyla:

binmaşı<bin+başı (I/11/32)

2.1.2.2.10.1.1.5. -ŋl- / -nl- > -ŋn- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

diŋnemiyolar<<diŋlemiyorlar (I/20/99) yisiŋnē<<yesinler (I/28/19)

götüsüŋner<<götürsünler (I/144/30)  aŋnadırdı<<aŋlatırdı (I/150/40)

aŋnaşmışlar<<aŋlaşmışlar (I/48/60) visiŋne<<versinler (II/05/71)

2.1.2.2.10.1.1.6. -pv- > -pb- / -Pb- Benzeşmesi
Ulama yoluyla:

ekip§barmışdı<<ekip varmıştı (I/42/79), kitap§bardı<<kitap vardı 
(I/11/19)

ġaÍp§barımış<<ḳalp var imiş (I/64/84), merkeP§barıdı<<merkep vardı (I/66/39)

2.1.2.2.10.1.1.7. -tl- > -td- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

ırātdıḳdan<<rāhatlıḳtan (I/126/81)

2.1.2.2.10.1.2. İlerleyici Tam Benzeşme
Sözcük içinde yan yana bulunan ünsüzlerden öncekinin kendinden sonra 

gelen ünsüzü tamamen kendine benzeterek aynılaştırmasıdır. EİMA’da aşağı-
da yer alan ilerleyici tam benzeşme örnekleri görülmektedir.

2.1.2.2.10.1.2.1. -kl- > -kk- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

erkekkē<<erkekler (II/27/52)
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2.1.2.2.10.1.2.2. -kt- > -kk- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

bişdikken<<piştikten (I/36/55)

2.1.2.2.10.1.2.3. -ḳl- > -ḳḳ- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

soḳaḳḳāda<<soḳaḳlarda (I/32/05) çocuḳḳara<<çocuḳlara (I/53/48)

dosluḳk̥arı<<dostluḳları (II/23/31) uşaḳḳā<<uşaḳlar (II/27/12)

2.1.2.2.10.1.2.4. -lh- > -ll- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

mellem<melhem<merhem (I/45/18)

2.1.2.2.10.1.2.5. -ly- > -ll- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

fasulle<fasulye (I/33/154) millar<<milyar (I/53/26) 

tirillonnarınan<<tirilyon (I/144/10) millon<<milyon (II/01/52)

sandalle<sandalye (II/39/21)

2.1.2.2.10.1.2.6. -mb- > -mm- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

peyġammer<<peyġamber (I/69/91)  lamması<lamba (I/57/17)

Birleşme yoluyla:

dammaşlara<dambaşlara (II/22/74)

Ulama yoluyla:

nem§me<<ne bileyim ben (I/10/119), güderdim§men<güderdim ben (I/87/57)

geliyurum§men<geliyorum ben (I/35/12), varim§men<<varım ben 
(II/10/33)

urdanim§men<<oradanım ben (II/10/31), saymıyom§men (II/10/66)

gitTim§men<<gittim ben (II/37/03), bindim§men<<bindim ben 
(II/37/58)

deyı̆̇verem§men<<deyivereyim ben (II/37/102)
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2.1.2.2.10.1.2.7. -mn- > -mm- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

memmunus<<memnūn (I/01/15)

2.1.2.2.10.1.2.8. -mv- > -mm- Benzeşmesi
Ulama yoluyla:

ėvlādım§mȧr<<evlādım var (I/01/12) bizim§ma<<bizim var (I/03/73)

inancım§mar<<inancım var (I/06/123)  evim§mar<evim var (I/11/36)

eltim§marıdı<<eltim var idi (I/13/26)  ḳum§mar<ḳum var (I/19/09)

çocūm§mar<<çocuğum var (I/11/96)  kim§mar<kim var (I/21/59)

ġaynım§mardı<<ḳaynım vardı (I/16/42) işim§mar<işim var (I/18/30)

babam§merdi<babam verdi (I/25/47) ōlum§ma<<oğlum var (I/39/14)

sarmam§mār<sarmam var (I/36/67) dam§merdi<dam verdi (I/61/63)

annem§mefat<annem vefāt (I/40/03) evim§mar<evim var (I/127/53)

fırınım§ma<<fırınım var (I/51/39) bizim§mahtımızda (I/138/96)

bilmem§mallā<<bilmem vallāhi (I/69/08) benim§mā<benim var (II/05/36)

annem§merdı̄̇<<annem verdi (I/113/13) dedirdim§mallāhi (I/144/80)

ġızım§mallāh̥i<<ḳızım vallāhi (I/113/66) 

ġızım§mallā<<ḳızım vallāhi (I/120/51)

bobam§mefāt<<babam vefāt (I/139/20) 

hamam§ma<<hamam var (II/14/23)

2.1.2.2.10.1.2.9. -nd- > -nn- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

kennimizden<kendimizden (II/08/85)

Eklenme yoluyla:

onnan<ondan (I/07/53) birinnen<birinden (I/39/81)

ġocasınnan<<ḳocasından (I/66/10) bunnan<bundan (I/74/15)

etinnen<etinden (I/105/62) azınnan<azından (II/25/110)

suyunnan<suyundan (II/35/83)
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2.1.2.2.10.1.2.10. -ŋl- / -nl- > -nn- / -ŋn-Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

yannış<<yanlış (II/23/128)

Eklenme yoluyla:

yaḳınnῑnna<<yaḳınlıḳ (I/03/37) cenni<<canlı (I/08/115)

naylonnuḲ<<naylonluḳ (I/16/31) üsdünnükle<<üstünlük (I/17/56)

nişannanıncı<<nişanlan- (I/34/07) uzunnuğu<<uzunluḳ (I/27/40)

modirenneşdi<<modernleş- (I/30/53) ünnemiş<<ünlemiş (I/25/52)

ȫretminnē<<öğretmenler (I/42/10) kesinniklē<<kesinlikle (I/42/66)

pilannama<<planlama (I/56/73) sabınna<<sabunla- (I/59/46)

insannıḲ<<insanlıḳ (I/61/10) göşmennik<<göçmenlik (I/79/06)

kefenniyollar<<kefenle- (I/104/34) nişannı<nişanlı (I/94/86)

ramazannıḳ<ramazanlıḳ (I/103/10) şennı̄̇di<<şenlik (I/79/17)

zenginnik<zenginlik (I/112/68) innı̄̇linde<<enlilik (I/130/61)

ziyannı<ziyanlı (I/138/01) ġarannıḳda<<ḳaranlıḳ (I/146/43)

dinnemiyo<dinle- (I/146/85) ünnü<ünlü (I/148/51)

zenginneşdirdi<<zenginleş- (I/159/36) gelinniK<<gelinlik (I/151/27)

yorġunnuḲ<<yorġunluḳ (I/156/64) yȯnannı<<yunanlı (I/150/40)

zumınnā<<zamanlar (II/01/56) yeminni<yeminli (II/02/21)

tırpannadılar<<tırpanla- (II/10/20) kökenni<<kökenli (II/14/19)

günnük<günlük (II/16/44) hormonnu<hormonlu (II/16/63)

gerdannıġ<<gerdanlıḳ (II/17/55) anna<anla- (II/18/27) 

serinnerse<serinle- (II/22/48) güvennik<güvenlik (II/23/13)

ünneŋ<<ünle- (II/25/66) tonnuḳ<tonluḳ (II/26/44)

ünnēnde<<önlerinde (II/32/78) samannıḳ<samanlıḳ (II/34/27)

yannāndan<<yanlarından (II/34/74)

Ulama yoluyla:

biŋ§nira<<bin lira (I/64/57)
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2.1.2.2.10.1.2.11. -nm- > -nn- Benzeşmesi
Ulama yoluyla:

içinden§nisin<<içinden misin (I/137/10) gün§nü<gün mü (I/50/39)

oÍÍon§nu<<orlon mu “iplik” (I/73/77) oŋaran§nı<<onaran mı (I/57/40)

annadın§nı<<anladıŋ mı (I/122/17)  ben§ni<ben mi (I/04/02)

diyin§ni<<diyeyim mi (II/39/110)

2.1.2.2.10.1.2.12. -ŋr- > -nn- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

sonna<<sonra (I/85/23)

2.1.2.2.10.1.2.13. -ŋm- > -ŋŋ- Benzeşmesi
Ulama yoluyla:

biliyoŋ§ŋu<<biliyor musun? (I/04/07), āŋadıŋ§ŋı<<anladıŋ mı? (I/05/53)

görüyoŋ§ŋu<<görüyor musun? (I/48/64), bilmeŋ§ŋi<<bilmez misin? (I/116/28)

istediŋ§ŋi<<istedin mi? (II/08/23), dökdüŋ§ŋü<<döktüŋ mü? (II/39/74)

2.1.2.2.10.1.2.14. -sl- > -ss- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

yassāşda<<yaslığaç (II/22/78)

Eklenme yoluyla:

pissikleri<pislik (I/77/68) 

2.1.2.2.10.1.2.15. -sk- > -ss- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

essişeyirde<<eskişehir (II/19/19)

2.1.2.2.10.1.2.16. -şl- > -şş- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

ḳārdeşşiġ<<ḳardeşlik (II/10/33)

2.1.2.2.10.1.2.17. -şy- > -şş- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:
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eşşām<<eşyā (II/30/72)

2.1.2.2.10.1.2.18. -td- > -tt- Benzeşmesi
Ulama yoluyla:

yo§urt§tomatiz<<yoğurt domates (I/79/79) 

2.1.2.2.10.1.2.19. -tl- > -tt- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

çittik̥<çitlik<çiftlik (I/142/20)

2.1.2.2.10.1.2.20. -vb- > -vv- Benzeşmesi
Ulama yoluyla:

ėv§vacım<<ev§bacım (I/86/29)

2.1.2.2.10.1.2.21. -vl- > -vv- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

evvele<<evlere (I/77/12)

2.1.2.2.10.1.2.22. -zl- > -zz- Benzeşmesi
Ulama yoluyla:

yüz§zira<yüz lira (II/39/125)

2.1.2.2.10.1.2.23. -zs- > -zz- Benzeşmesi
Ulama yoluyla:

biz§zebzeyi<biz sebzeyi (I/33/108)

biz§zobayı<biz sobayı (I/138/97)

bişiriz§ziniynen<<pişiririz siniylen (II/08/127)

buramız§zebzė<<buramız sebze (II/09/27)

aldῑmız§zebzelē<<aldığımız sebzeler (II/16/62)

ġoruz§zobanıŋ<<ḳoyarız sobanın (II/33/71)

2.1.2.2.10.1.2.24. -zy- > -zz- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

televizzon<televizyon (II/11/50)



237Fatih  DOĞRU

2.1.2.2.10.2. Gerileyici Benzeşme
Sözcük içinde önce gelen sesin, sonraki sese, boğumlanma niteliği ba-

kımından kısmen veya bütünüyle benzeşmesi; sonraki sesin geriye doğru 
etki yaparak önceki sesi kısmen veya bütünü ile kendine benzetmesi olayıdır 
(Korkmaz, 2010: 105). EİMA’da gerileyici yarı benzeşme ve gerileyici tam 
benzeşme örneklerine rastlanmaktadır.

2.1.2.2.10.2.1. Gerileyici Yarı Benzeşme
Sözcük içinde yan yana bulunan ünsüzlerden sonrakinin kendinden önce 

gelen ünsüzü kısmen kendine benzetmesidir. EİMA’da aşağıda yer alan geri-
leyici yarı benzeşme örnekleri görülmektedir.

2.1.2.2.10.2.1.1. -sc- > -çc- / -Çc- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

çiŋiliyeçce<<çınlayasıca “(Kulak için) Çın çın ötmek” (I/138/122)

ıÇcaḳ<<ısı+caḳ (I/12/12)

2.1.2.2.10.2.1.2. -şç- > -Çc- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

aÇcılῑ<<aşçılıḳ (II/39/173)

2.1.2.2.10.2.1.3. -zc- > -Çc- Benzeşmesi
horuÇcuḳ<<horozcuḳ (I/08/99)

2.1.2.2.10.2.1.4. -zc- > -çc- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

açcıyı<<azıcıḳ (I/15/39)

2.1.2.2.10.2.1.5. -hç- > -Çç- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

bāÇçede<<bāhçe (I/154/18) 

Eklenme yoluyla:

tāriÇçi<<tārihçi (II/02/22)

2.1.2.2.10.2.1.6. -sc- > -çÇ- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

ıçÇā<<ısı+caḳ (I/144/04)
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2.1.2.2.10.2.1.7. -şç- > -Çç- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

diÇçi<dişçi (I/67/23)

2.1.2.2.10.2.1.8. -zc- > -çÇ- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

açÇıġ<<azıcıḳ (I/111/89)

2.1.2.2.10.2.1.9. -nb- > -mb- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

isTambul<<İstanbul (I/03/80) saḳlambac<<saḳlanbaç (I/07/22)

dolambȧç<<dolanbaç (I/09/29) cambazlıḲ<<cānbāzlıḳ (I/17/50)

tembı̄̇<<tenbῑh (I/45/55) ambar<<anbār (I/68/44)

kümbet<<künbed (I/92/10) pembe<penbe (I/94/32)

dümbök<<dunbek (I/126/29) tembelliye<<tenbellik (I/152/55)

ḳovålambaç<<ḳovalanbaç (II/15/57) çemberimiS<çenber (II/30/60)

işKembe<<işkenbe (II/39/25)

Ulama yoluyla:

om§bir<<on bir (I/37/14)  ėm§büyük<<en büyük (I/45/58)

om§bėş<<on beş (II/01/28)

2.1.2.2.10.2.1.10. -md- > -nd- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

hindi<<şimdi (II/35/65) ~ şindi<şimdi (II/28/77)

2.1.2.2.10.2.1.11. -lm- > -nm- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

binmeycın<<bilmeyeceğim (I/87/63)  inmem<<bilmem (I/74/12)

yayınmıya<<yayılmaya (I/96/19) genmezler<gelmezler (II/25/76) 

2.1.2.2.10.2.1.12. -rm- > -nm- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

ġadanmış<<ḳadarmış (I/11/08) 
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2.1.2.2.10.2.1.13. –ng- / -nġ- > -ŋg- / -ŋġ- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

maŋġal<manġal (II/14/32) yėŋge<<yenge (II/37/51)

Eklenme yoluyla:

yaŋġın<yanġın (I/03/32) yoŋġa<yonġa “iri talaş” (I/96/64)

2.1.2.2.10.2.1.14. -fb- > -Pb- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

şoPbeni<şofben (II/21/75)

2.1.2.2.10.2.1.15. -hb- > -Pb- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

soPbet<sohbet (I/155/89)

2.1.2.2.10.2.1.16. -tb- > -pb- Benzeşmesi
Birleşme yoluyla:

ipburnu<itburnu (I/80/06) 

2.1.2.2.10.2.1.17. -rs- > -Ss- Benzeşmesi
Ulama yoluyla:

biS§sen<<bir sen (I/07/58)

2.1.2.2.10.2.1.18. -zs- > -Ss- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

şúḳretmeSseŋ<<şükretmezsen (I/01/03), ġılmaSsıŋız<<kılmazsınız (I/14/62)

almaSsıŋız<<almazsınız (I/14/62), durmaSsıŋız<<durmazsınız (I/14/62) 

çıḳamaSsıŋız<<çıḳmazsınız (I/17/88), olmaSsa<<olmazsa (I/18/51)

bilmeSse<<bilmezse (I/76/95), gelemeSsiŋ<<gelemezsin (I/153/101)

vıremeSsem<<veremezsem (II/22/55), dikimeSseŋ<<dikemezsen (II/24/40)

Ulama yoluyla:

atarıs§Sabā<<atarız sabaha (I/02/33), iyiyiS§sizler<<iyiyiz sizler (I/07/01)

biS§saşda<<biz sacda (I/09/49), seKiS§sıfır<<sekiz sıfır (I/69/04) 

doḳuS§sene<doḳuz sene (I/16/50), evimiS§sen<evimiz sen (I/72/22)
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diyoS§soba<<diyoruz soba (I/76/85), beS§sereriS<<bez sereriz (I/116/26)

ölmeS§silānan̥<<ölmez silahlan (II/28/72), kiraS§satTı<<kiraz sattı (I/149/29)

tertemiS§sineniŋ<<tertemiz sini (II/08/126), biS§soy̥<<biz soy (II/23/134)

2.1.2.2.10.2.1.19. -hd- > -td- Benzeşmesi
Ulama yoluyla:

şart§damarı<<şah damarı (I/12/39)

2.1.2.2.10.2.1.20. -ht- > -td- / -Td- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

muTdar<<muhtar (II/05/63) mutdarıŋ<<muhtarın (II/25/42)

2.1.2.2.10.2.1.21. -ḳd- > -td- Benzeşmesi
Ulama yoluyla:

ġırt§doḳuzda<<ḳırḳ doḳuz (I/64/45)

2.1.2.2.10.2.1.22. -kt- > -td- / -Td- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

eletdirik<elektirik (I/87/88) beTdaş<<bektaş (I/57/22)

2.1.2.2.10.2.1.23. -pd- > -Td- Benzeşmesi
Birleşme yoluyla:

deTdevir<tepdevir “kütük” (I/80/40)

2.1.2.2.10.2.1.24. -td- > -Td- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

nohuTdur<<nohut+dur (I/02/14) çapıTdan<<çaput+dan (I/15/25)

devleTdē<<devlet+de (I/43/09) ıslaTdım<ıslat+dım (I/127/46)

do§ubeyazıTdan<<doğubeyazıt+dan (II/10/79) eTdim<<et+dim (II/13/29)

giTdi<<git+di (II/17/87) oTdūn<<oturduğun (II/19/154)

Ulama yoluyla:

milleT§dışarlara (I/03/05) dörT§dene (I/06/105)

yo§urT§dün (I/07/75) eveT§dü§ün (I/106/57)
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ānnaT§dırmıḳ (I/130/09) hayaT§daha (II/22/61)

eveT§do§um (II/39/07)

2.1.2.2.10.2.2. Gerileyici Tam Benzeşme
Sözcük içinde yan yana bulunan ünsüzlerden sonrakinin kendinden önce 

gelen ünsüzü tamamen kendine benzeterek aynılaştırmasıdır. EİMA’da aşağı-
da yer alan gerileyici tam benzeşme örnekleri görülmektedir.

2.1.2.2.10.2.2.1. -hb- > -bb- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

sobbetten<sohbetten (II/23/126)

2.1.2.2.10.2.2.2. -pb- > -bb- Benzeşmesi
Ulama yoluyla:

heb§bȫleler<<hep böyle (I/10/88) heb§bi<<hep bir (I/36/18)

gidib§bi<<gidip bir (I/74/30) heb§bitTi<<hep bitti (I/87/113)

heb§bunnā<<hep bunlar (II/29/03)  heb§bėşe<<hep beşe (II/25/10) 

2.1.2.2.10.2.2.3. -sc- > -cc- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

ıccaḳ<<ısı+caḳ (I/08/39)

2.1.2.2.10.2.2.4. -zc- > -cc- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

accíġ<<azıcıḳ (I/14/30)

2.1.2.2.10.2.2.5. -hç- > -çç- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

baççalar<<bahçeler (I/64/87)

2.1.2.2.10.2.2.6. -kç- > -çç- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

göççe§ayvanıŋḳı<<gökçeayva (I/10/117)

2.1.2.2.10.2.2.7. -zc- > -ÇÇ- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

aÇÇıḲ<<azıcıḳ (I/08/08)
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2.1.2.2.10.2.2.8. -td- > -dd- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

çıġaddırmıyollā<<çıḳarttırmıyorlar (II/02/61)

Ulama yoluyla:

dörd§dene<<dört dāne (I/64/99)  eved§dōru<<evet doğru (I/65/04)

2.1.2.2.10.2.2.9. -vf- > -ff- Benzeşmesi
Ulama yoluyla:

pilāf§fasillē<<pilav fasulye (I/157/15) 

2.1.2.2.10.2.2.10. -hk- > -ḳk- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

maḳkemeye<<mahkeme (I/47/58)

2.1.2.2.10.2.2.11. -rl- > -ll- / -ÍÍ- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

oÍÍon<<orlon “iplik” (I/73/77) taÍÍālara<<tarlalara (II/32/136)

Eklenme yoluyla:

yillērde<<yerlerde (I/01/23) memullar<< me’mūrlar (I/01/33)

tellik<terlik (I/03/61) fakillere<<fakirlere (I/06/45)

kenaÍÍarındı<<kenarlarında (I/42/43) mezellik<<mezarlıḳ (I/10/105)

çamaşılları<<çamaşırları (I/41/76) mācıllā<<muhācirler (I/10/102)

nėllere<<nerelere (I/45/63) ı̄̇tiyelleri<<ihtiyarları (I/46/113)

tekelleme<tekerleme (I/47/37) azaÍÍāyı̆̇víríydí<<azarla- (I/48/47) 

bayıÍÍarda<<bayırlarda (I/51/16) pėynilli<peynirli (I/51/50)

yelli<yerli (I/53/15) devillē<<devirler (I/53/31)

billikde<<birlikte (I/55/14) birbillēni<<birbirlerini (I/55/22)

şe§illērde<<şehirlerde (I/61/13)  çayíllere<<çayırlara (I/61/30)

zolluyo<<zorluyor (I/63/52) ilelledirsēŋ<<ilerlet- (I/63/55)

yelleşdiridik<<yerleştir- (I/106/22) asKellē<<askerler (I/107/52)

cıÍÍar̥sa<<cırlarsa (I/154/46) şaÍvaÍÍarı<<şalvarları (I/154/69)
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muhtaÍÍıġ<<muhtarlıḳ (II/01/77) bullādı<<buralarda (II/02/74)

misāviller<<misāfirler (I/125/69) hasılları<<hasırları (I/145/78)

şekellē<<şekerler (I/146/50) motullēr̥<<motorlar (II/01/27)

bübelleri<<biberleri (II/12/56)  uynaÍÍā<<oynarlar (II/16/17)

daváÍÍāmız<<davarlarımız (II/20/70)  çamıÍÍı<<çamurlu (II/18/23)

muhtaÍÍar̥ıŋ<<muhtarların (II/28/79) incilleri<<incirleri (II/29/05) 

yuvaÍÍámá<<yuvarlama (II/32/55)  kenellēde<<kenarlarda (II/32/42)

2.1.2.2.10.2.2.12. -nm- > -mm- Benzeşmesi
Ulama yoluyla:

bütüm§millete<bütün millete (I/148/28)

2.1.2.2.10.2.2.13. -ğn- > -nn- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

inne<iğne (I/21/84) hinne<<iğne (I/58/44)

2.1.2.2.10.2.2.14. -lŋ- > -nn- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

yannız<yalnız (II/02/84)

2.1.2.2.10.2.2.15. -rn- > -nn- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

önneklerimiz<örneklerimiz (I/27/48)

Eklenme yoluyla:

ġannı<<ḳarını (I/48/28)

2.1.2.2.10.2.2.16. -çs- > -ss- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

assalar<açsalar (I/11/77)

2.1.2.2.10.2.2.17. -ks- > -ss- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

yüssek<yüksek (I/58/14)
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2.1.2.2.10.2.2.18. -ḳs- > -ss- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

assatTı<aḳsat- (II/22/29)

2.1.2.2.10.2.2.19. -ls- > -ss- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

güssün<<gülsüm (I/30/04)

Eklenme yoluyla:

ossa<olsa (I/91/71) ossuŋ<<olsun (II/19/142)

2.1.2.2.10.2.2.20. -ns- > -ss- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

ı̄̇ssannar<<insan (I/01/26)

2.1.2.2.10.2.2.21. -rs- > -ss- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

küssüde<kürsüde (I/01/53)

Eklenme yoluyla:

ġırılıssā<<ḳırılırsa (I/01/70) yarılıssā<<yarılırsa (I/01/70)

olussa<olursa (I/74/99)

Ulama yoluyla:

büs§sürǖ<<bir sürü (I/46/28)

2.1.2.2.10.2.2.22. -şs- > -ss- Benzeşmesi
Ulama yoluyla:

bes§sėnedir<<beş senedir (I/142/43) 

2.1.2.2.10.2.2.23. -ts- > -ss- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

yassıŋ<yatsın (I/06/24)  gissem<gitsem (I/10/94)

gessin<<getirsin (II/22/90)
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2.1.2.2.10.2.2.24. -zs- > -ss- Benzeşmesi
Eklenme yoluyla:

götürmessez<<götürmezsez (I/48/29)  olmassa<olmazsa (I/41/68)

bilmessiŋiS<<bilmezsiniz (I/56/45) ar̥tmassı<<artmazsa (II/38/17) 

Ulama yoluyla:

yaparıs§sudῑ<<yaparız suda (I/03/107) bis§salçalı<biz salçalı 
(I/132/28)

doḳus§sene<doḳuz sene (I/23/08)  otus§sekis<otuz sekiz (I/23/07)

biras§sosyal<biraz sosyal (I/97/05)  bis§saman<biz saman (I/90/14)

sekis§senedir<sekiz senedir (I/12/36)

2.1.2.2.10.2.2.25. -çş- > -şş- Benzeşmesi
Ulama yoluyla:

güleş§şimdi<güleç şimdi (I/40/66)  hiş§şı̄̇yi<<hiç şeyi (I/06/78)

üş§şiyidig<<üç şey (I/126/26) hiş§şöle<<hiç şöyle (I/152/70)

hiş§şėyi<<hiç şeyi (II/38/72)

2.1.2.2.10.2.2.26. -kş- > -şş- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

eşşimig<<ekşimik “çökelek” (I/33/98)

2.1.2.2.10.2.2.27. -ḳş- > -şş- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

aşşamnēn<<aḳşamleyin (II/16/55)

2.1.2.2.10.2.2.28. -nş- > -şş- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

işşallah<<inşāaʻllāh (I/98/131)

2.1.2.2.10.2.2.29. -rş- > -şş- Benzeşmesi
Ulama yoluyla: 

biş§şē<<bir şey (I/68/26)
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2.1.2.2.10.2.2.30. -sş- > -şş- Benzeşmesi
Birleşme yoluyla:

eşşēre<<eskişehire (I/58/51)

Ulama yoluyla: 

herkeş§şimdik<<herkes şimdi (I/97/50) 

2.1.2.2.10.2.2.31. -ht- > -t̥t- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

mut̥taç<<muhtāc (I/01/41) muttarı<<muhtar (I/03/78)

2.1.2.2.10.2.2.32. -kt- > -tt- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

álettiriK<<elektirik (I/45/49)

2.1.2.2.10.2.2.33. -nt- > -tt- Benzeşmesi
Ulama yoluyla: 

zımat§televizzonnā<<zaman televizyon (I/59/61)

2.1.2.2.10.2.2.34. -pt- > -tt- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

zattedemiyon<<zapt et- (I/37/35)

2.1.2.2.10.2.2.35. -yv- > -vv- Benzeşmesi
Ulama yoluyla: 

köv§va<<köy var (II/07/49)

2.1.2.2.10.2.2.36. -ny- > -yy- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

bayyō<<banyo (II/21/76)

2.1.2.2.10.2.2.37. -cz- > -z̥z- Benzeşmesi
Kök ve tabanlarda:

ez̥zāneler<<eczāhāne (I/40/05)
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2.1.2.2.10.3. Uzak Benzeşme
Bir sesin sözcüğün içinde bulunan uzağındaki başka bir sesi kendisine 

benzetmesidir. EİMA’da sınırlı sayıda örnekte görülür.

-/v-p/ > -/b-P/

Kök ve tabanlarda:

esbaPlānı<esvap (I/08/04)

-/c-y/ > -/c-c/

Birleşme yoluyla:

sacicaḲ<<sac+ayaḳ “üç ayaklı demir pişirme aleti” (II/18/11)

-/d-f/ > -/d-v/

Kök ve tabanlarda:

devter<defter (I/134/13)

-/n-l/ >-/l-l/ 

Kök ve tabanlarda:

laylun<<naylon (I/121/05)  lormaÍ<<normal (I/126/80)

-/r-l/ >-/l-l/ 

Kök ve tabanlarda:

ilezil<<rezı̄̇l (I/124/26) ileçili<<reçel (I/128/73)

Eklenme yoluyla: 

indililēdi<<indirirlerdi (I/77/45) leşbellik<<rencberlik (I/150/03) 

-/l-r/ >-/l-l/ 

Eklenme yoluyla: 

olalaḳ<olaraḳ (I/42/51)

-/m-l/ >-/m-n/ 

Kök ve tabanlarda:

temenni<<temelli (I/18/44) mesnek<meslek (I/64/04)

Eklenme yoluyla:

damatnıḲ<<damatlıḳ (II/23/92)
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-/b-m/ >-/m-m/ 

Kök ve tabanlarda:

mayrama<bayram (I/63/30)

-/m-v/ >-/m-m/ 

Kök ve tabanlarda:

merdimannı<<merdivenli (I/76/49) 

-/r-m/ > -/n-m/ 

Kök ve tabanlarda:

tenekeme<terekeme (II/23/147)

-/n-d/ > -/n-n/ 

Kök ve tabanlarda:

annat<<anadut “dirgen” (I/130/11)

-/n-l/ > -/n-n/

Kök ve tabanlarda:

nasın<nasıl (I/11/51)

Eklenme yoluyla:

genennikle<<genellikle (II/17/37)

-/l-n/ > -/n-n/

Eklenme yoluyla:

öküzlernen<<öküzler ilen (I/103/30) zornan<<zor ilen (I/67/53)

beygirlernen<<beygirler ilen (I/87/19) onnarnan<<onlar ilen (I/15/73)

tātalarıynan<<tahtaları ilen (I/106/43) üzünürün<üzülürüm (I/109/58)

hayvannarnan<<hayvanlar ilen (I/115/54) çırıynan<<çıra ilen (II/11/21)

bobasıynan<<babası ilen (II/23/31) izniynen<<izni ilen (II/19/30)

oyananırsām<oyalan- (II/29/27) atnan<<at ilen (II/37/58)

-/n-m/ > -/n-ŋ/ 

Kök ve tabanlarda:

nėtegiŋ<<nitekim (I/05/31) 
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-/r-n/ > -/n-n/ 

Kök ve tabanlarda:

tānananıŋ<<tarhananın (II/29/56)

-/c-s/ > -/s-s/ 

Birlikte kullanım:

görüsü usūlüyle<görücü usūlüyle (II/13/04)

-/t-s/ > -/s-s/ 

Kök ve tabanlarda:

Pātesis<patates (II/10/13)

-/n-ş/ > -/ş-ş/ 

Eklenme yoluyla:

zengişneşdi<zenginneş-<zenginleş- (I/159/37)

-/ş-ç/ > -/ş-ş/ 

Birlikte kullanım:

iş güş<iş güç (I/56/20)

-/t-k/ > -/t-t/ 

Kök ve tabanlarda:

etmet<etmek “ekmek” (II/05/07)

-/v-f/ > -/v-v/ 

Kök ve tabanlarda:

vāzivesi<<vazı̄̇fe (II/23/85)

-/v-h/ > -/v-v/ 

Birleşme yoluyla:

nevşevir<nevşehir (II/24/45)

-/ğ-y/ > -/y-y/ 

Kök ve tabanlarda:

buyday<buğday (I/83/38)

-/y-n/ > -/y-y/ 

Eklenme yoluyla:
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yeyilememesiŋ<<yenil- (I/30/41)68

-/y-r/ > -/y-y/ 

Kök ve tabanlarda:

hayıyli<<hayırlı (II/05/82)

-/z-r/ > -/z-z/ 

Birlikte kullanım:

gezelim gözelim<gezelim görelim (II/03/16)

2.1.2.2.11. Benzeşmezlik
Bir dil biriminde yer alan seslerin çıkış yeri veya çıkış biçimi bakımından 

birbirinden uzaklaşmasıdır (Karaağaç, 2013: 165). Kaynaklarda “aykırılaş-
ma” (Özçelik, 2002; Karaağaç, 2012: 119 vd.) “başkalaşma” (Tuna, 1986: 37) 
ve “ayrışma” (Banguoğlu, 2007: 112) olarak da geçmektedir. EİMA’da sınırlı 
sayıda örnekte görülür.

-/bb/ > -/Pb/

Kök ve tabanlarda:

yārePbim<<yā rabbim (I/36/83) mu§aPbet<<muhabbet (I/155/89)

-/bb/ > -/bv/

Kök ve tabanlarda:

buva<<baba (II/32/122)

-/cc/ > -/Çc/

Kök ve tabanlarda:

seÇcāde<<seccāde (I/102/83)

-/çç/ > -/şc/

Eklenme yoluyla:

bilişcik<<piliççik (I/08/94)

-/ḳḳ/ > -/ḳġ/ ~ -/ḳg/

Kök ve tabanlarda:

mȯhaḳġaḲ<<muhaḳḳaḳ (I/69/100) haḳgete<<hakı̄̇katen (I/74/35)

68 Bu sözcükte iç seste bulunan yarı ünlü /y/ ünsüzünün, uzak benzeşmeye dayalı değişim 
dışında yardımcı ünsüz olarak da kullanıldığı değerlendirilebilinir.
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baḳġal<baḳḳāl (II/02/49)  taḳġalı<taḳḳalı (II/02/72)

Birleşme yoluyla:

ayaḳġabı<ayaḳḳabı (I/43/32) aḳġayalıḳ<aḳḳayalıḳ (I/81/02) 

Eklenme yoluyla:

ġonuşturduḳġāŋı<ġonuştuḳḳāŋı<ḳonuşturduḳlarını (II/27/06)

-/k-k/ > -/m-ḳ/ 

Kök ve tabanlarda:

yümü̆sek<yüksek (I/45/14)

-/k-k/ > -/n-ḳ/ 

Kök ve tabanlarda:

yünseg<<yüksek (I/130/05)

-/b-m/ > -/b-n/

Kök ve tabanlarda:

barnaḲ<<barmaḳ (I/130/61)

-/l-l/ > -/n-l/

Kök ve tabanlarda:

sinsileden<silsile (I/69/87) zē̇nzilidi<<zelzele (II/05/83) 

-/mm/ > -/mb/

Kök ve tabanlarda:

mahamber<<mu§ammer (I/52/32) mışamba<<muşamma (II/07/126)

-/m-n/ > -/m-t/

Kök ve tabanlarda:

zamat<zaman (I/42/12)

-/n-n/ > -/l-n/

Kök ve tabanlarda:

melemin<<menemen (I/91/77)

-/n-m/ > -/l-m/

dölümünen<dönümü ilen (I/87/28) 
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-/n-n/ > -/n-d/

Kök ve tabanlarda:

tandır<<tennūr (I/02/63)

-/nn/ > -/rn/

Kök ve tabanlarda:

arnat<annat<anadut “dirgen” (I/41/39)

-/n-n/ > -/y-ŋ/

Eklenme yoluyla:

ġarnıyıŋ<<ḳarnının (I/113/130)

-/r-r/ > -/l-r/

Kök ve tabanlarda:

belber<berber (I/20/63)  leşber<<rencber (I/100/19)

lapor<rapor (II/26/28)

-/ss/- > -/sd/-

Kök ve tabanlarda:

hisdemize<<hisse (I/39/75)

-/tt/ > -/td/- ~-/Td/-

Kök ve tabanlarda:

haTdā<<hattā (I/01/38)  mutdar<muttar<muhtar (II/05/63)

eletdirik<elettirik<elektirik (II/25/34)

-/v-f/ > -/m-f/

Kök ve tabanlarda:

mefāt<vefāt (I/61/54)

-/z-z/ > -/S-s/

Ulama yoluyla:

ḳoḳmaS§saden̥<<ḳoḳmaz zāten (I/121/69) 

Ötüm bakımından benzeşmezlik gösterenler:

Eklenme yoluyla:

çekdiridig<<çektirirdik (I/02/42) hepzin̥ı̆̇ŋ<<hepsinin (I/41/38)
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tavuḳculuġ<<tavuḳçuluḳ (I/101/10)  geçgi<geçki (I/94/34)

merescilē<<mı̄̇rāsçı (I/145/91) aşcılıġ<<aşçılıḳ (I/152/89)

çoġca<<çoḳça (II/05/81) işci<işçi (II/39/89)

2.1.2.2.12. Dudaksıllaşma
Yuvarlak ünlüler komşuluğundaki ünsüzlerle dudak ünsüzleri yanında 

bulunan ünsüzlerin boğumlanma noktaları bakımından dudak ünsüzüne dö-
nüşmesi olayıdır (Korkmaz, 2010: 73). EİMA’da dudaksıllaşma ileri durum-
dadır. 

-[ḳ]->>-/m/-

Türkçe sözcüklerde:

yümü̆sek<<yüksek (I/45/14) mozalaḲ<<ḳozalaḳ (I/51/22)69

-/n~ŋ/->-/m/-

Türkçe sözcüklerde:

ġavum<<ḳavun (I/01/61) saḳlambac<<saḳlanbaç (I/07/22)

dolambȧç<<dolanbaç (I/09/29) binmaşı<binbaşı (I/11/32)

ḳomşuya<<ḳoŋşu (I/32/05) om§bėş<<on beş (I/49/31)

tembelliye<<tenbellik (I/152/55) em§iyı̄̇<<eŋ iyi (I/156/29)

ḳovålambaç<<ḳovalanbaç (II/15/57)

Alıntı sözcüklerde:

cambazlıḲ<<cānbāzlıḳ (I/17/50)  tembı̄̇<<tenbῑh (I/45/55) 

ıstambulda<<istanbul (I/58/50) ambar<<anbār (I/68/44)

kümbet<<künbed (I/92/10) pembe<penbe (I/94/32)

dümbök<<dunbek (I/126/29) çemberimiS<çenber (II/30/60)

işKembe<<işkenbe (II/39/25)

-/t/->-/p/-

Türkçe sözcüklerde:

epmek<etmek “ekmek” (I/134/45)

69 Bu örnekte dudaksıllaşma olayı dışında kişinin ağzında “ḳozalaḳ mozalaḳ” ikilemesinden 
“ḳozalaḳ”ın düşmesiyle “mozalaḳ”ın sözlükselleştiği de düşünülebilir.
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-/g/-, -[ġ]-, -/ğ/->-/v/-

Türkçe sözcüklerde:

dövellerdi<döğ- (I/01/21) erdovandan<erdoğan (I/01/31)

avır<ağır (I/05/40) övēsiŋ<öğ- (I/30/24)

bavıra<bağır- (I/64/125) davıdır<<dağıt- (I/64/127)

övün<öğün<öyün (I/72/77) doval<doğal (I/81/25)

savardıḲ<sağ- (I/120/23) sav<sağ (I/140/59)

üvütmēyolā<<öğüt- (I/153/25) düv̥üncü<<düğüncü (I/153/73)

çüvdüklēmı̄̇z<çüğ- “at-, yığ-” (I/155/21) sovuḳ<soğuḳ (II/19/150)

düven<<döğen (II/22/60) sövüyō<söğ- (II/28/37)

sovan<soğan (II/32/55)

Alıntı sözcüklerde:

avustos<ağustos (II/30/16)

-/h/->-/v/-

Alıntı sözcüklerde:

vayavut<<veyāhūd (I/74/98) savura<sahur (I/91/65)

nevşevir<nevşehir (II/24/45) mevşur<mehşur<meşhūr (II/30/27)

-/n/->-/v/- 

Alıntı sözcüklerde:

tavsiy̥on<<tansiyon (I/58/78)

-/r/->-/v/-

Türkçe sözcüklerde:

vāv̥dı<<var (I/86/13)

-/y/->-/v/-

Türkçe sözcüklerde:

tüvem<tüy- (I/138/132)

Alıntı sözcüklerde:

köv<köy (II/03/76)

-/ʿ/->-/v/-
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Alıntı sözcüklerde:

Aşağıdaki alıntı sözcükte bulunan ayın sesi en az çaba yasası etkisiyle /v/ 
sesine değişmiştir.

dova<<duʻā(I/30/17)

2.1.2.2.13. Dişsilleşme
Diş ünsüzü olmayan ünsüzlerinin diş ünsüzlerine (/c/, /ç/, /d/, /j/, /l/, /n/, 

/r/, /s/, /ş/, /t/, /z/) değişmesidir. EİMA’da sınırlı sayıda örnekte görülmektedir.

-[ḳ]->-/ç/-

Alıntı sözcüklerde:

moça<moḳa “bir çocuk oyunu” (I/154/37) 

-/k/->-/n/- 

Türkçe sözcüklerde:

yünseg<<yüksek (I/130/05)

-/m/->-/n/-

Türkçe sözcüklerde:

parnaḳlā§ı<<barmaḳ (I/08/64)

-/h/->-/ş/-

Alıntı sözcüklerde:

mēnşur<mehşur<meşhūr (II/23/53)

-/k/->-/t/- 

Türkçe sözcüklerde:

emetlileri<emeklileri (I/64/05)

-/v/->-/n/-

Alıntı sözcüklerde:

nāsiyed<<vasiyet (I/122/270)

2.1.2.2.14. Damaksıllaşma
Damak sesi olmayan bir sesin ön damak veya art damak sesi hâline gel-

mesi olayıdır (Karaağaç, 2013: 263). EİMA’da sınırlı sayıda örnekte görül-
mektedir.
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/r/>/[ġ]

Türkçe sözcüklerde:

işbíġ<<hiçbir (I/07/39)

/h/>/k/

Alıntı sözcüklerde:

tesbik<<tespih (I/06/132)

/r/>/l/

Türkçe sözcüklerde:

sı̊pülceK<<süpür- (II/23/181) olalaḳdar<<olaraḳtan (I/73/34)

Alıntı sözcüklerde:

selbes<<serbest (I/03/96) çellebül̥<<çernobil (I/39/86)

ilezil<<rezil (I/124/26) ḳonselve<ḳonserve (II/26/32)

EİMA’da /r/ sesi ile biten bir sözcük /l/ sesi ile başlayan bir ek aldığında 
sözcük sonunda bulunan /r/ sesi çoğu zaman /l/ sesine değişir. Bu uyum II. 
alt ağız bölgesinde ileri düzeydeyken I. alt ağız bölgesinde uyuma girmeyen 
örnekler daha fazladır.

orlalla<<oralarla (I/37/22) yilleri<<yerleri (I/38/18)

çamaşılları<<çamaşırları (I/41/76) ı̄̇tiyelleri<<ihtiyarları (I/46/113)

motullēr̥<<motorlar (II/01/27) şe§illēde<<şehirlerde (II/03/42)

pėynillerimiz<<peynirlerimiz (II/33/61) incilleri<incirleri (II/29/05)

mēmúllári<<meʻmūrları (II/29/77)  büḇellē<<biberler (II/29/52)

kenellēde<<kenarlarda (II/32/42) biçeller<biçerler (II/25/40) 

2.1.2.2.14.1. Ön Damaksıllaşma
 Dilin ön tarafının ön damağa doğru kabararak, havayı engellemesiyle 

oluşan sesler ön damak sesleridir (Demir ve Yılmaz, 2015: 26). Ön damaksıl-
laşma, ön damak sesi olmayan bir sesin ön damak sesine dönüşmesi olayıdır. 
EİMA’da çok sayıda örnekte görülmektedir.

/d~t/>[đ]

Aşağıdaki örneklerde /d/ sesi ön damak [đ] sesine değişmiştir.

Türkçe sözcüklerde:
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uÍÍađa<<oralarda (I/152/62) parılarđan̥<<paralardan (II/03/38)

Alıntı sözcüklerde:

ađńan<<adnan (I/78/06) haTđā<<hattā (II/24/112)

[ġ]>[ǵ]

Türkçe sözcüklerde:

Aşağıdaki Türkçe sözcükte [ġ]sesi ön damak [ǵ] sesine değişmiştir.

bulǵuÍÍarı<<bulġurları (I/152/113)

Alıntı sözcüklerde:

Aşağıdaki alıntı sözcüklerde ön damak [ǵ] sesi kaynak dilde olduğu gibi 
EİMA’da da korunmuştur.

niǵārgilde (I/09/49) ǵādına<<kağıdına (I/20/67)

tezǵahda (I/87/100) renǵane<<rengārenk (I/98/40)

ǵavur (I/156/62)  yadiǵar (II/20/71)

rüzǵar (II/23/179)

[ḳ]>[ḱ́]

Türkçe sözcüklerde:

Aşağıdaki Türkçe sözcükte [ḳ] sesi ön damak [ḱ́] sesine değişmiştir.

ḱ́azan<ḳazan (II/21/61)

Aşağıdaki Türkçe sözcükte ünlü yarı artlılaştığı hâlde bu ünlü komşulu-
ğundaki ön damak [ḱ́] sesi korunmuştur.

ḱ́ásdirisiŋ<<kes- (I/31/13)

Alıntı sözcüklerde:

Aşağıdaki alıntı sözcüklerde [ḳ] sesi ön damak [ḱ́] sesine değişmiştir.

Íoḱ́um<Íoḳum (II/17/50) füḱ́ārıya<<fuḳarāʻ (I/79/56)

Aşağıdaki alıntı sözcüklerde ön damak [ḱ́] sesi kaynak dilde olduğu gibi 
EİMA’da da korunmuştur.

dükḱ́andı (I/04/06) riḱ́āt (I/06/104)

ḱ́āse (I/07/43) ḱ́ābe (I/11/84)

zeḱ́at (I/14/24) ḱ́āmiller (I/50/77)

şiḱ́ayet (I/69/69) ḱ́ah̥kil (I/77/18)
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cameḱ́ānnā (I/85/36) niḱ́ah̥ (I/94/88) 

ḱ́āzım (I/95/64) ḱ́arını (I/107/61)

ḱ́ah ... ḱ́ah ... (I/119/39) meḱ́ān (I/122/72)

zeḱ́ām (I/125/96)  ḱ́āfi (I/148/41)

k ́́āTibı̄̇ (II/06/51) imḱ́ānı (II/09/94)

beḱ́ar (II/23/98) ḱ́a§at (II/25/22)

fedāḱ́ārlıḳ (II/38/38) gerizeḱ́ālıyın (II/39/173)

Aşağıdaki alıntı sözcüklerde ünlüler ön sıradan art sıraya geçtiği hâlde bu 
ünlülerin komşuluğundaki ön damak [ḱ́] sesi korunmuştur.

k ́́āriber (I/113/40) memniḱ́átıŋ (II/07/42)

Aşağıdaki alıntı sözcükte EİMA’da korunan kaynak dildeki ön damak 
[ḱ́] sesinin etkisiyle sözcükteki ünlüler sıra değiştirerek art sıradan ön sıraya 
geçmişlerdir.

kezim<<kāzım (I/86/24)

/l/>[Í]

Türkçe sözcüklerde:

Aşağıdaki Türkçe sözcüklerde /l/ sesi ön damak [Í] sesine değişmiştir.

Kök ve tabanlarda:

ilḳoḳúÍ (I/05/05) aÍ <al (II/03/52)

baÍ<bal (II/03/53) duÍ<dul (II/05/79) 

doÍáşırdım (II/39/86)

Biçim birimlerde:

māmıt̥sarÍí<<mahmuthisarlı (I/45/41) burÍādȧ<<buralarda (II/07/26)

hastaÍándídí<<hastalandıydı (I/58/09) yaḳıyorÍā<<yakıyorlar (II/07/71)

yapıÍıyon<<yapılıyor (II/19/73) ur̥Íāda<<oralarda (II/20/24)

çalışıyorÍarımıştı<çalışıyorlarmıştı (II/21/20) hazırÍamíş<<hazırlamış (II/20/81)

doḳurÍarῐdı<<dokurlardı (II/24/54) bāÍarÍar<<bağlarlar (II/24/100)

danışırÍā<<danışırlar (II/30/64)

EİMA’da iç seste /l/ sesi (-r+l->-ÍÍ-) eklenmesine bağlı olarak ön damak 
[Í] sesine değişmiştir. Çok sayıda örnekte eklenme yoluyla (-Iyor+lAr>>I-
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yoÍÍā), (-Ar+lAr>>AÍÍA), (-r+lIK>>ÍÍIK), (-r+lAr>>ÍÍAr), (-r+lA>>ÍÍA), 
(-r+lI>>ÍÍI) vb. biçimlerde görülmektedir.

ısmaÍÍasaŋ<<ısmarla- (I/45/54) azaÍÍāyı̆̇víríydí<<azarla- (I/48/47)

sivrı̄̇saÍÍı<<sivrihisarlı (I/48/62) hayıÍÍı<<hayırlı (I/66/01)

duÍÍāsıŋ<<durularsın (I/152/58) bulǵuÍÍarı<<bulġur (I/152/113)

pançaÍÍaŕı<<pancarları (I/152/106)  uÍÍađa<<oralarda (I/152/62)

ġōyuyoÍÍā<<ḳoyuyorlar (II/30/40) cıÍÍā<<cırla- (I/154/46)

beḱ́áÍlik<<bekarlıḳ (I/155/05) muhtaÍÍıġ<<muhtarlıḳ (II/01/77)

saníÍÍā<<sanırlar (II/05/92) fıÍÍāt<<fırlat- (I/152/135)

bāḳuÍlūduḳ<<bağḳurluyduḳ (II/12/12)  buÍÍā<<buralar (II/16/05)

viriyoÍÍā<<veriyorlar (II/25/70) tutaÍÍā<<tutarlar (II/24/103) 

yuv̇aÍlema<<yuvarlama (II/32/22)  hazıÍÍarız<<hazırlarız (II/33/47)

Alıntı sözcüklerde:

Aşağıdaki alıntı sözcüklerde ön damak [Í] sesi kaynak dilde olduğu gibi 
EİMA’da da korunmuştur.

Ön seste:

Íahana (I/106/09) Íamba (I/07/67)

Íāçınlılā “köy adı” (II/30/47) Íakin (I/99/49)

Íāyıḳ (I/148/55) Íāzım (I/69/97)

Íaylon (I/70/58) Íoḱ́um (II/17/50)

Íornan “bir tür peynir” (II/37/91)

İç seste:

teÍāşemiz (I/03/85) siÍah (I/05/24)

hāÍān̥ (I/06/40) ġaÍpliymiş (I/06/69)

şaÍvar (I/09/11) heraÍde (I/14/03)

evÍādım (I/15/29) haÍsiz (I/16/13)

PiÍavı (I/18/74) süÍāleleri (I/23/14)

iÍāvi (I/31/21) piÍanı (I/38/08)

milÍona (I/40/13) seÍāmı (I/44/85)
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haÍbūsem (I/45/56) iÍaş (I/45/57)

deÍālet (I/56/11) seÍāmet (I/64/85)

ceÍaÍ (I/64/107) vaÍÍā (I/69/09)

baÍle<<balya (I/69/53) şeÍāle (I/81/53)

orÍonnādan<<orÍonlardan (I/94/52) meÍākele (I/98/103)

fiÍor<<fuÍar (I/106/78) istikÍal̥ba§ı (I/108/04)

teÍāşeleri (I/112/82) seÍāmi (I/116/54)

heÍāl (I/119/83) mesiÍāsı (I/137/64)

seÍavatlan (I/138/95) fiÍan (I/139/48)

maÍzimeyı̄̇<<maÍzemeyi (II/15/27) isTikÍaÍ (II/04/02)

mihaÍġazili (II/19/27) haÍcimiz (II/38/15)

mahaÍlede (II/38/81)

Son seste:

moráÍ (I/05/58) isaÍ (I/48/66)

helāÍ (I/50/85) isdiḳbaÍ (I/56/51)

haÍ (I/66/39) iPdaÍ (I/69/54)

aÍḳoÍ (I/86/12) normaÍ (I/106/01)

usuÍ (I/155/79) zevaÍ (I/159/36)

Aşağıdaki alıntı sözcükte ünlü ön sıradan art/yarı art sıraya geçtiği hâlde 
bu ünlünün komşuluğundaki ön damak [Í] sesi korunmuştur.

ḫıÍmi<<hilmi (I/147/12)

/n/>[Í]

Aşağıdaki alıntı sözcükte /n/ sesi ön damak [Í] sesine değişmiştir.

ÍayÍon<<naylon (I/96/17)

/r/>[Í]

Türkçe sözcüklerde:

Aşağıdaki Türkçe sözcükte /r/ sesi ön damak [Í] sesine değişmiştir.

taÍÍa<<tarla<<tarıglag (I/52/20)

Alıntı sözcüklerde:
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Aşağıdaki alıntı sözcükte /r/ sesi ön damak [Í] sesine değişmiştir.

oÍÍon<<orlon “iplik” (I/73/77)

/n~ŋ/>[ń]

Türkçe sözcüklerde:

Aşağıdaki Türkçe sözcüklerde /n/ ve [ŋ] sesi ön damak [ń] sesine değiş-
miştir. 

hańım<hanım (I/67/09)

Alıntı sözcüklerde:

Aşağıdaki alıntı sözcüklerde ön damak [ń] sesi kaynak dilde olduğu gibi 
EİMA’da da korunmuştur.

mańāsıyla<<maʻnāsıyla (I/147/22)  ńumune<numūne (I/42/18)

adńań<<adnan (II/13/21) 

/r/>[ŕ]

Türkçe sözcüklerde:

Aşağıdaki Türkçe sözcüklerde /r/ sesi ön damak [ŕ] sesine değişmiştir. 

yapdıŕıÍādı<<yaptırırlardı (I/152/90)  gidiyoŕÍā<<gidiyorlar (I/149/33)

pançaÍÍaŕı<<pancarları (I/152/106) uŕa<<ora (I/153/12)

düzeldiveriyoŕla<<düzeltiveriyorlar (I/159/13)

Alıntı sözcüklerde:

Aşağıdaki alıntı sözcüklerde /r/ sesi ön damak [ŕ] sesine değişmiştir. 

liŕa<lira (I/75/28) huzuŕÍarı<<huzurları (I/152/80)

/t/>[t́]

Alıntı sözcüklerde:

Aşağıdaki alıntı sözcüklerde ön damak [t]́ sesi kaynak dilde olduğu gibi 
EİMA’da da korunmuştur.

hattā́<hattā (II/03/66) etúd<<etüt (II/04/82)

sa§at<́<sāʻat (II/39/106)

2.1.2.2.14.2. Art Damaksıllaşma
Dilin arka tarafının kabarıp yumuşak damakla birlikte soluğu engellemesi 

sonucu oluşan sesler ön damak sesleridir (Demir ve Yılmaz, 2015: 26). Art 
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damaksıllaşma, art damak sesi olmayan bir sesin art damak sesine dönüşmesi 
olayıdır. EİMA’da çok sayıda örnekte görülmektedir.

/g~ğ~k/>[ġ]

Türkçe sözcüklerde:

Aşağıdaki Türkçe sözcüklerde /g/, /ğ/ ve /k/ sesi art damak [ġ] sesine 
değişmiştir. 

pişTi miy̥díġ<<pişti miydik (I/07/96)  buġun<bu+gün (I/01/44)

ġánç<<genç (I/44/67)

Alıntı sözcüklerde:

Aşağıdaki alıntı sözcükte /g/ sesi art damak [ġ] sesine değişmiştir. 

cinġán<<çingāne (II/05/34)

Aşağıdaki alıntı sözcüklerde ön damak /g/ ve /k/ sesi art ünlü komşulu-
ğunda art damak [ġ] sesine değişmiştir. 

ġavurlar (I/24/52) dükġán<<dükḱ́an (II/27/52)

/k/>[ḳ]

Türkçe sözcüklerde:

Aşağıdaki Türkçe sözcüklerde /k/ sesi art damak [ḳ] sesine değişmiştir. 

gitcáḳ<<gidecek (I/39/105) aşşādaḳí<<aşağıdaki (I/64/53)

kóydáḳını<<köydekini (II/07/49) ġarşıḳí<<ḳarşıki (II/15/55)

döḳuldūne<dökül- (II/22/38) doḳóntürü<<döküntü (II/29/47)

Alıntı sözcüklerde:

Aşağıdaki alıntı sözcüklerde ön damak /k/ sesi art damak yarı art ünlüler 
komşuluğunda çıkış noktası geriye kaydığı için [ḳ] sesine değişmiştir. 

şüḳúr<<şükür (I/01/12) māḳímēm<<mahkeme (II/01/47)

şünḳú<<çünkü (II/30/81)

Aşağıdaki alıntı sözcüklerde ön damak /k/ sesi art ünlüler komşuluğunda 
ünlü-ünsüz uyumunda girerek art damak [ḳ] sesine değişmiştir. 

riḳat<reḱ́at (I/06/125) ḳāmil<ḱ́āmil (I/46/72) 

zeḳālı<zeḱ́ā (I/120/11) şiḳāyet<<şiḱ́āyet (II/05/66)
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2.1.2.2.14.3. Dip Damaksıllaşma
Boğumlanma noktaları art damak olan seslerin dip damakta boğumlana-

rak söylenmesidir. EİMA’da sınırlı sayıda örnekte görülmektedir.

[ġ]>[ǥ]

Türkçe sözcüklerde:

Aşağıdaki Türkçe sözcüklerde [ġ] sesi dip damak [ǥ] sesine değişmiştir. 

tınǥır<tınġır (I/59/15) yorǥan<yorġan (I/76/40)

bulǥur<bulġur (II/19/72)

[ḳ]>[ҟ]

Türkçe sözcüklerde:

Aşağıdaki Türkçe sözcüklerde [ḳ] sesi dip damak [ҟ] sesine değişmiştir. 

yazdıҟ<yazdıḳ (I/39/06) ġoҟmaz<<ḳoḳmaz (I/40/56)

çıҟar<çıḳar- (I/48/01) ҟırḳ<ḳırḳ (I/53/06)

baҟam<baḳ- (I/64/12) arҟadan<arḳadan (I/75/74)

2.1.2.2.14.4. Gırtlak Patlayıcısına (‘) Dönüşme
Soluğun gırtlakta bir tıkanmaya uğramasıyla çıkarılan sesler gırtlak sesle-

ridir (Demir ve Yılmaz, 2015: 26). EİMA’da sınırlı sayıda örnekte gırtlak sesi 
olmayan bir sesin gırtlak patlayıcısına dönüştüğü görülmektedir.

Türkçe sözcüklerde:

Aşağıdaki Türkçe sözcüklerde /h/, /k/ ve [ḳ] sesleri gırtlak patlayıcısı (‘) 
sesine değişmiştir. 

getce’miş<<getirecekmiş (I/33/13)  e’meK<ekmek<etmek (I/22/17) 

kes-ce’miş<<kesecekmiş (I/33/15) yo’<yoḳ (I/51/44)

ya’<<yoḳ (II/07/84) 

Alıntı sözcüklerde:

Aşağıdaki alıntı sözcüklerde /r/ ve /t/ sesleri gırtlak patlayıcısı (‘) sesine 
değişmiştir. 

ġada’<<ḳadar (I/47/60)  direk’<direkt (II/19/113)

bēliḳā’rda<<beylikahır (II/28/59)
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2.1.2.2.15. Süreklileşme
Sürekli ünsüzlerin (/f/, /ğ/, /h/, /j/, /l/, /m/, /n/, /r/, /s/, /ş/, /v/, /y/, /z/) sü-

reksiz bir ünsüzün yerine geçmesidir. Süreksiz ünsüzler, oluşumları sırasında, 
hava için bırakılan geçidin genişliğine göre akıcı ve sızıcı olmak üzere ikiye 
ayrılırlar (Yıldırım, 2006: 124). EİMA’da süreklileşme olayı sızıcılaşma ve 
akıcılaşma başlıkları altında ele alınmıştır.

2.1.2.2.15.1. Sızıcılaşma
Sızıcı nitelikte olmayan bir ünsüzün herhangi bir nedenle sızıcı bir ünsü-

ze (/f/, /ğ/, /h/, /j/, /s/, /ş/, /v/, /z/) dönüşmesidir. EİMA’da ön seste, iç seste ve 
son seste çok sayıda sızıcılaşma örnekleri görülmektedir.

2.1.2.2.15.1.1. Ön Seste Sızıcılaşma
/d/>[h̥]

Türkçe sözcüklerde:

h̥öküldi<<dökül- (I/33/06)

/g/>/h/

Alıntı sözcüklerde:

hübre<gübre (I/137/26)

/k~ḳ/>/h/~[ḫ]

Türkçe sözcüklerde:

hez<kez (I/114/55)

Alıntı sözcüklerde:

here<kerre (I/37/35)  hurşun<ḳurşun (I/58/46)

hi<ki (I/64/06) ḫutulāda<<ḳutularda (I/131/40)

/p/>/h/

Alıntı sözcüklerde:

hoşet<poşet (I/73/32)

/y/>/h/

Türkçe sözcüklerde:

hüzleri<yüz (I/159/22)
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/ç/>/ş/
Türkçe sözcüklerde:

şoḳ<çoḳ (II/29/79)

Alıntı sözcüklerde:

şōnkü<<çūn+ki (I/06/136) şuvallara<çuvallara (I/07/94)

/b/>[ḇ] (Yarı Sızıcılaşma)
Türkçe sözcüklerde:

ḇir̥ḇir̥iniŋ<<birbirinin (I/05/52) ḇen<ben (I/10/116)

ḇaḳ<baḳ- (I/15/16) ḇurda<<burada (I/15/31)

ḇiricik<biricik (I/15/55) ḇunu<bunu (I/15/58)

ḇȫle<<böyle (I/55/01) ḇi<<bir (I/58/92)

ḇesbē<<besbelli (I/58/95) ḇeş<beş (I/61/23)

ḇiz<biz (I/80/18) ḇacım<bacı (I/86/75)

ḇaḳlavalar<<baḳlava (I/91/27) ḇeklerdiK<<bekle- (I/91/76)

ḇoş<boş (I/100/05) ḇardā<<bardaḳ (I/100/10)

ḇelli<belli (I/126/83) ḇeyim<bey (I/139/11)

ḇindi<bin- (I/143/53) ḇilmen<bil- (I/143/68)

ḇulduḳ<bul- (I/143/84) ḇaşḲı<<başḳa (II/03/36)

ḇārdaġ<<bardaḳ (II/29/40)

Alıntı sözcüklerde:

ḇeyaz<beyāz (I/127/22)

/b/>/v/
Türkçe sözcüklerde:

v̇aşındȧ<baş (I/07/68) vilen<bil- (I/43/36)

vurda<<burada (I/65/39) venim<ben (I/65/43)

vacım<bacı (I/86/29) vū<<bu (I/86/58)

voş<boş (I/104/49) vȫle<<böyle (I/127/14)

veş<beş (I/143/58)

Alıntı sözcüklerde:

vidonu<bidon (I/130/86) varaj<baraj (II/09/24)
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/l/>/z/

Alıntı sözcüklerde:

zira<lira (II/39/125)

2.1.2.2.15.1.2. İç Seste Sızıcılaşma
Kök ve tabanlarda:

/p/>/f/

Alıntı sözcüklerde:

tırfannan<tırpan (I/135/30)

[ḳ]>/ğ/

Alıntı sözcüklerde:

lağaP<laḳap (I/128/47)

/k/>[ḫ]~/h/

Türkçe sözcüklerde:

ihi<iki (I/24/49)

Alıntı sözcüklerde:

pehmez<pekmez (I/131/44) şeḫer<şeker (II/19/74) 

[ḳ]>[ḫ]

Türkçe sözcüklerde:

doḫurduḫ<doḳu- (I/21/17) oḫul<oḳul (I/78/37)

oḫudum<oḳu- (I/131/10) oḫşayıp<oḳşa- (I/135/20)

yaḫında<yaḳın (II/19/54) doḫanıyo<<doḳun- (II/19/73)

yaḫȧladılā<<yaḳaladılar (II/26/35)  toḫat<toḳat (II/23/127)

saḫın<saḳın (II/30/72)

Alıntı sözcüklerde:

vāḫtıŋ<<vaḳt (I/58/64) aḫşamdan<aḳşam (I/64/127)

aḫlımdı<<aḳl (II/03/45)  laḫap<<laḳab (II/23/134)

ıraḫımnarı<<raḳamları (II/32/15)



267Fatih  DOĞRU

/y/>/h/
Alıntı sözcüklerde:

mihane<<miyāne “bir tür sos” (I/132/42)

/ʿ/>/h/
Alıntı sözcüklerde:

Aşağıdaki alıntı sözcükte bulunan ayın sesi /h/ sesine değişmiştir.

sahatlik<<saʻat (II/05/106)

/c/>/j/
Türkçe sözcüklerde:

ġoja<<ḳoca (I/150/14)

Alıntı sözcüklerde:

mejbı̊r<<mecbūr (I/07/52) vijdānı<<vicdān (I/124/31)

/ç/>/s/
Türkçe sözcüklerde:

assalar<açsalar (I/11/77)

[ḳ]>/s/
Türkçe sözcüklerde:

assatTı<aḳsattı (II/22/29)

/t/>/s/
Türkçe sözcüklerde:

eskiliyoru<<etkile- (I/37/38)

/c/>/ş/
Alıntı sözcüklerde:

leşbellik<<rencberlik (I/150/03)

/ç/>/ş/
Türkçe sözcüklerde:

işin<için (I/41/19)

Alıntı sözcüklerde:

mih̥alışşıḳdan<<mihalıççıḳtan (I/14/48) bāhşeye<<bahçe (I/37/50)

peşete<peçete (I/40/51)
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/b/>[ḇ] (Yarı Sızıcılaşma)

Türkçe sözcüklerde:

ḇir̥ḇir̥iniŋ<<birbirinin (I/05/52) buḇası<<baba (I/10/73)

giḇi<gibi (I/15/32) tāḇan<<taban (I/139/31)

āḇim<<ağabey (I/139/40)

Alıntı sözcüklerde:

daḇı̄̇<<tabiı̄̇ (I/07/42) zeḇeḇı̄̇<<sebep (I/57/48)

araḇa<araba (I/74/60) çorḇası<çorba (I/78/22)

kezḇan<kezban (I/96/01) taḇaḳlānan<tabaḳ (I/105/10)

büḇerimiz<<biber (II/08/86)

/b/>/v/

Türkçe sözcüklerde:

buveŋe<<baba (I/72/23) giviydi<gibi idi (I/79/25)

/g/>/v/

Türkçe sözcüklerde:

güvey<güveyi<güyeği<küyegü<küdegü (I/59/24) üvey<<ögey (I/08/86)

/m/>/v/

Türkçe sözcüklerde:

gövnek<<gömlek (II/07/125)

/n/>/v/

Alıntı sözcüklerde:

tavsiy̥on<tansiyon (I/58/78)

/r/>/v/

Türkçe sözcüklerde:

vāv̥dı<<var (I/86/13)

/y/>/v/

Türkçe sözcüklerde:

ȫvle<öyle (I/33/119) tüvem<tüy- (I/138/132)
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/n/>/y/

Türkçe sözcüklerde:

iyan<inan<ınan (II/22/62)

Aşağıdaki örnekte çatı biçim biriminin değişmesi sonucu sızıcılaşma gö-
rülmektedir.

yeyilememesiŋ<<yenil- (I/30/41)70

Aşağıdaki örneklerde 3. tekil kişi iyelik biçim biriminin değişmesi sonu-
cu sızıcılaşma görülmektedir.

bēy̥niye<<beynine (I/133/07)  üsTüye<<üstüne (II/18/25)

/c/>/z/

Alıntı sözcüklerde:

mezbur<<mecbūr (I/58/11)

/d/>/z/

Alıntı sözcüklerde:

bazılcanı<<bādincān “patlıcan” (II/29/83)

/s/>/z/

Alıntı sözcüklerde:

esaz<<esās (I/147/12)

Eklenme yoluyla:

/b/>/f/

Alıntı sözcüklerde:

dolafa<dolaba (I/134/30)

/p/>[F] (Yarı Sızıcılaşma)

Türkçe sözcüklerde:

saFları<sap (I/55/04) 

/k/>/ğ/

Türkçe sözcüklerde:

70 Bu sözcükte iç seste bulunan /y/ ünsüzünün, çatı biçim biriminin değişmesi sonucu sızıcı-
laşmanın dışında yardımcı ünsüz olarak da kullanıldığı değerlendirilebilinir.
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ekmeği<<ekmek+i (I/33/91) yemeği<<yemek+i (I/33/148)

örenciğe<<örencik+e (I/83/50) böceği<<böcek+i (I/85/16)

dirliğiŋ<<dirlik+in (I/101/68) ēşiği<<eşik+i (I/101/69)

yörüğǖ<<yörük+ü (I/111/1203) öllüğüŋ<<ölük “ölü” (I/113/130)

emeğim<<emek+im (I/139/26) böyüğim<<büyük+üm (I/143/07)

ineğimiz<inek+imiz (II/20/12) göğüne<<gök+üne (II/32/90)

Alıntı sözcüklerde:

pikniğe<<piknik+e (I/135/12)

[ḳ]>/ğ/

Türkçe sözcüklerde:

çocuğunu<<çocuḳ+unu (I/11/31) uzunnuğu<<uzunluḳ+u (I/27/40)

holluğun<holluḳ+un (I/32/46) yoğudu<<yoḳ+idi (I/37/08)

çoğudu<<çoḳ+idi (I/37/22) yāsTığa<<yastıḳ+a (I/77/72)

bayrağımıS<<bayraḳ+ımız (I/95/49)  aylığı<<aylıḳ+ı (I/88/39)

yapıldağıŋ<<yapıldaḳ+ıŋ (I/95/120) orağı<<oraḳ+ı (I/95/120)

tuluğu<tuluḳ+u (I/98/57) yaḳışağı<yaḳışaḳ+ı (I/101/71)

uşağıyız<uşaḳ+ıyız (II/05/98)  ġarığdırıP<<ḳarıḳtır- (II/29/52)

çoğu<çoḳ+u (II/38/34) bardağı<bardaḳ+ı (II/39/66)

Alıntı sözcüklerde:

soḳağı<soḳaḳ+ı (II/18/22)

/y/>/ğ/

Alıntı sözcüklerde:

köğüŋ<köyün (I/64/51)

/k/>/h/

Türkçe sözcüklerde:

hindihi<<şimdiki (I/58/52)

[ḳ]>[ḫ]

Türkçe sözcüklerde:

çıḫsıŋ<çıḳ- (I/41/18) ġaḫdı<<ḳalḳ- (I/21/17)
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yanımdaḫı<yanımdaki (I/64/40) daḫdırmam<<taḳtır- (I/104/08)

taḫallar<taḳ- (I/131/14) yaşlandıḫ<yaşlandıḳ (I/137/42)

uFaḫtım<<ufaḳtım (II/01/10) yaḫarḳan<yaḳ- (II/03/46)

aḫtı<aḳ- (II/19/25) ġalḫā<<ḳalḳ- (II/21/05)

taḫı taḫaÍÍādı<< taḳı taḳ- (II/23/104) saḫın<saḳın (II/30/72)

ucaḫda<<ocaḳta (II/32/36) 

[ŋ]>/ğ/

Türkçe sözcüklerde:

bağa<baŋa<<ben+ge (I/37/56) sağa<saŋa<<sen+ge (II/32/25)

/s/>/j/

Alıntı sözcüklerde:

herkijiŋ<herkesin (I/10/83)

/c/>/ş/

Türkçe sözcüklerde:

dünürşü<dünürcü (II/34/66)  saşlarda<saclarda (II/37/70)

Alıntı sözcüklerde:

pirişden<<pirinc (I/105/37)

/ç/>/ş/

Türkçe sözcüklerde:

geşlig<<gençlik (I/06/48) aşdıġ<<açtıḳ (I/12/07)

ġazanşlarını<<ḳazançlarını (I/14/45) seşmen<seçmen (I/46/16)

göşler̥iŋ<<göçlerin (I/56/44) üşde<<üçte (I/63/29)

a§eşdan<<ağaçtan (I/70/27) işini<içini (I/71/41)

ġaşTı<<ḳaçtı (I/108/44) felşliydi<<felçli (I/136/05) 

ölşmeK<ölçmek (I/155/30) geşim<geçim (II/01/12)

bişer<biçer(II/01/30) ġılınşdır<<ḳılınçtır (II/02/08) 

göşdü<<göçtü (II/05/88) işmediŋ<içmedin (II/13/49)

geşdı̄̇<<geçti (II/16/11) işgi<<içki (II/23/75)

süzgeşden<süzgeç (II/32/34) aşTım<<açtım (II/39/23)
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Alıntı sözcüklerde:

ilaşlırı<<ilaçları (I/50/02)  vinşler<vinçler (II/23/150)

/b/>[ḇ] (Yarı Sızıcılaşma)
Alıntı sözcüklerde:

zeḇeḇı̄̇<<sebep (I/57/48)

/y/>/v/
Türkçe sözcüklerde:

tüvem<tüy- (I/138/132)

Alıntı sözcüklerde:

kövlü<köylü (I/32/64) 

/ç/>/z/
Türkçe sözcüklerde:

geziyo<geç- (I/122/11)

/d/>/z/
Türkçe sözcüklerde:

eskizēn<<eskiden (II/14/44)

/s/>/z/
Alıntı sözcüklerde:

esazını<<esāsına (I/05/05)

Birleşme yoluyla:
/g/>/ğ/
Türkçe sözcüklerde:

böğön<<bu+gün (II/29/31)

Birlikte kullanım yoluyla:
/c/>/s/
Türkçe sözcüklerde:

görüsü usūlüyle<görücü usūlü (II/13/04)

/r/>/z/
Türkçe sözcüklerde:

gezelim gözelim<gezelim görelim (II/03/16)
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2.1.2.2.15.1.3. Son Seste Sızıcılaşma
/p/>/f/

Türkçe sözcüklerde:

saf<sap (I/132/74)

/k/>/ğ/

Ulamaya bağlı

Türkçe sözcüklerde:

yicēğ§ekmek<<yiyecek ekmek (II/16/99)

[ḳ]>/ğ/

Ulamaya bağlı

Türkçe sözcüklerde:

duvağ§açılır<duvaḳ açılır (I/26/46), çoğ§ōldu<<çoḳ oldu (I/86/57)

yicēğ§ekmek<<yiyecek ekmek (II/16/99), çoğ§analār<<çoḳ analar 
(I/101/57)

uşāğ§oḳūcaḳ<<uşaḳ oḳuyacaḳ (II/27/41), so§uğ§oldū<<soğuḳ olduğu 
(II/30/15)

/k/>[ḫ]

Türkçe sözcüklerde:

şóForluḫ<<şoförlük (I/64/04) 

[ḳ]>/h/

Türkçe sözcüklerde:

atıh<<artıḳ (I/06/60)

[ḳ]>[ḫ]~/h/

Türkçe sözcüklerde:

doḫurduḫ<<doḳurduḳ (I/21/17) bastırῐdıḫ<<bastırırdıḳ (I/33/49)

baḫ<baḳ- (I/43/23) cıplaḫ<<çıplaḳ (I/43/28)

taḫ taḫ taḫ< taḳ taḳ (I/56/48) olaraḫ<olaraḳ (II/03/05)

çıḫ<çıḳ- (II/03/14) ḳırh<ḳırḳ (II/14/59)

ar̥tıḫ<<artıḳ (II/19/25) yoḫ<yoḳ (II/26/18)
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çoḫ<çoḳ (II/30/15) noḫutluḫ<<nohutluḳ (II/30/82)

ufaḫ<ufaḳ (II/32/123)

/ç/>/j/

Türkçe sözcüklerde:

üj<üç (I/111/93)

/ç/>/s/

Türkçe sözcüklerde:

ġas<<ḳaç (II/19/22) 

/c/>/ş/

Türkçe sözcüklerde:

saş<sac (I/09/52)

Alıntı sözcüklerde:

satraş<<satranc (I/31/60)

/ç/>/ş/

Türkçe sözcüklerde:

topaş<topaç (I/02/57) bazlamaş<<bazlamaç (I/04/41)

geş<geç (I/07/59) a§aş<<ağaç (I/08/75)

aş<aç (I/28/51) güleş<güleç (I/40/66)

geş<<genç (I/56/42) döneş<döneç (I/62/08)

borş<borç (I/69/91) aḲdarmeş<<aḳtarmaç (I/70/20)

salınġaş<<salınġaç “salıncaḳ” (I/111/85)  ġıraş<<ḳıraç (I/92/42)

üş<üç (I/111/94) ġısḲanş<<ḳısḳanç (I/120/48)

tutmaş<tutmaç (I/132/12) güş<güç (I/143/34)

inanş<inanç (I/152/38) ġazanş<<ḳazanç (II/04/78)

yameş<<yamaç (II/20/65)  ġaş<<ḳaç (II/37/60)

Alıntı sözcüklerde:

felş<felç (I/12/33) kireş<kireç (I/67/13)

hiş<hiç (II/39/179)
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/r/>/ş/

Türkçe sözcüklerde:

biş§şē<<bir şey (I/68/26)

/s/>/ş/

Alıntı sözcüklerde:

serbeş<<serbest (I/138/90)

/y/>/v/

Alıntı sözcüklerde:

köv<köy (II/03/75)

2.1.2.2.15.1.4. Sızıcı Ünsüzler Arasındaki Değişmeler
Sızıcı nitelikteki bir ünsüzün yerine başka bir sızıcı ünsüzün geçmesidir. 

EİMA’da ön seste, iç seste ve son seste sızıcı ünsüzler arasındaki değişme 
örnekleri görülmektedir. 

/h/>/f/

Ön seste:

Alıntı sözcüklerde:

furma<hurma (I/110/13)

/v/>/f/

Ön seste:

Türkçe sözcüklerde:

Furdu<vurdu (I/138/102) Furuldu<vuruldu (I/138/117)

Alıntı sözcüklerde:

Fardiyesinde<<vardiya (I/40/67) fişne<vişne (I/88/66)

Fallā<<vallāhi (II/25/13) 

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

baḳlıfā<<baḳlava (I/29/21)

Alıntı sözcüklerde:

sifil<<sivil (I/68/78) terefide<<terāvihte (I/74/44)
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pēlifannā<<pehlivān (I/153/68) tāsfiye<<tavsiye (II/13/57)

ġayfeyi<<ḳahve (II/39/170)

Son seste:

Türkçe sözcüklerde:

manaF<manav (I/79/09)

Alıntı sözcüklerde:

pilaf<pilav (I/51/71) 

/h/>[ḫ]

Ön seste:

Alıntı sözcüklerde:

ḫıÍmi<<hilmi (I/147/12)

/ğ/>/h/

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

yohurT<<yoğurt (II/39/100)

Alıntı sözcüklerde:

ilehende<<leğen (I/59/48) ḱ́ah̥atları<<kağıt (I/88/58)

/f/>/h/

Ön seste:

Alıntı sözcüklerde:

hadime<fadime (I/159/01) hürtös<<fritöz (II/30/84)

/ş/>/j/

İç seste:

Alıntı sözcüklerde:

herkijiŋ<herkeş<herkes (I/10/83)

/ş/>/s/

Ön seste:

Alıntı sözcüklerde:

siḳā§aT<<şiḳāyet (I/02/55) susa<<şose (I/61/74) 
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Son seste:

Alıntı sözcüklerde:

herkiş<<herkes (I/09/55)

/z/>/s/

Ön seste:

Alıntı sözcüklerde:

Siyārėte<<ziyāret (I/01/54)  sor<zor (I/14/36)

Sararlı<zararlı (I/48/64) seytinyā<<zeytinyağı (I/109/13)

Saman<zaman (I/143/28) Sāmet<<zahmet (I/156/62)

Senginneşdikcı̄̇<<zenginleş- (II/01/39) saten<<zāten (II/08/24)

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

ḲuSum<<ḳuzu (I/58/11)  teySemdi<teyze (II/06/83)

yüsük<yüzük (II/17/55) güsel<güzel (II/19/77)

üSümü<üzüm (II/29/35)

Alıntı sözcüklerde:

mahsuru<mahzur (I/19/13) meShēŋ<<mezhebin (I/74/101)

Son seste:

Türkçe sözcüklerde:

uyuShamamı<<uyuzhamamı (I/01/83) toS<toz (I/04/58)

otus<otuz (I/23/07) sekis<sekiz (I/112/63)

as<az (II/14/65) siS<siz (II/13/67)

bis<biz (II/15/65) doḳus<doḳuz (II/25/109)

uvaS<<övez “bir böcek” (II/32/26)

Alıntı sözcüklerde:

badus<<patoz (I/115/21) ceviS<ceviz (I/139/55)

hürtös<<fritöz (II/30/84)

/j/>/ş/

Son seste:
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Alıntı sözcüklerde:

silaş<silaj (I/96/89) baraŞ<baraj (I/127/41)

ġaraş<ġaraj (I/160/03) mesaş<mesaj (II/16/105)

/s/>/ş/

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

naşi<<nasıl (I/10/21)  gülşevim<gülsevim (II/19/43)

Son seste:

Alıntı sözcüklerde:

ambileş<<ambulans (I/45/36) herkeş<herkes (I/58/40)

/z/>/ş/

Son seste:

Türkçe sözcüklerde:

biş<biz (II/29/11) aş<az (II/39/109)

/f/>/v/

Ön seste:

Alıntı sözcüklerde:

viÍan<fiÍan (I/153/89)

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

uvādı<<ufaḳ (I/63/42) 

Alıntı sözcüklerde:

övüs<<ofis (I/03/96) ġavtannardan<<ḳaftan (I/12/23)

kövte<köfte (I/26/70) televon<telefon (I/37/44)

tüvē§e<<tüfek (I/39/98) ġavasınȧ<<ḳafa (I/41/21)

tevek<tefek (I/41/93) savra<safra (I/43/04)

sever<<sefer (I/65/16) sevtā<<siftāh (I/72/82)

suvra<<sofra (I/120/62) misāviller<<misāfir (I/125/89)

tıravik<<trafik (I/125/15) ladive<<latife (I/128/20)
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ziyāvet<ziyāfet (I/131/22) devter<defter (I/134/13) 

ḳıyāvet<ḳıyāfet (I/146/22) nüvus<<nüfūs (II/10/64)

heriviŋ<<herifin (II/17/59) vāzivesi<<vazı̄̇fe (II/23/85)

mutvaḳ<mutfaḳ (II/32/112) taravından<tarafından (II/32/44)

Son seste:

Alıntı sözcüklerde:

tarav<taraf (I/13/24) fotorav<<fotoğraf (II/14/87)

/ğ/>/v/
İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

erdovandan<erdoğan (I/01/31) avır<ağır (I/05/40)

övēsiŋ<öğ- (I/30/24) ȫvle<öğle<öyle (I/33/119)

bavıra<bağır- (I/64/125) davıdır<<dağıt- (I/64/127)

dovan<doğan (I/66/25) övün<öğün<öyün (I/72/77)

doval<doğal (I/81/25) savardıḲ<sağ- (I/120/23)

üvütmēyolā<<öğüt- (I/153/25) düv̥üncü<<düğüncü (I/153/73)

çüvdüklēmı̄̇z<çüğ- “at-, yığ-” (I/155/21) sovuyuncu<soğu- (II/07/86)

düvündǖ<<düğün (II/11/04) sovuḳ<soğuḳ (II/19/150)

düven<<döğen (II/22/60) sövüyō<söğ-<sög- (II/28/37)

sovan<soğan (II/32/55)

Alıntı sözcüklerde:

avustos<ağustos (II/30/16)

Son seste:

Türkçe sözcüklerde:

sav<sağ (I/140/59)

/h/>/v/

İç seste:

Alıntı sözcüklerde:

vayavut<<veyāhūd (I/74/98) savura<sahur (I/91/65)
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nevşevir<nevşehir (II/24/45) mevşur<mehşur<meşhūr (II/30/27)

/s/>/z/

Ön seste:

Türkçe sözcüklerde:

zopa<sopa (I/47/51) zararız<sar- (I/48/19)

Alıntı sözcüklerde:

zaba§an<<sabah (I/02/34) zebze<sebze (I/04/56)

zābı<<sāhib (I/18/55) zebeb<sebeb (I/113/16)

zıFralara<<sofra (I/119/51) zever<<sefer (I/121/33)

zerhoş<<serhōş (I/145/69) zobu<<soba (II/17/80)

zini<sini (II/34/91) zalata<<salata (II/35/44)

İç seste:

Alıntı sözcüklerde:

domatizi<<domatesi (I/40/39) tenevüze<<tenefüse (I/75/73)

patetezdir<<patatestir (I/103/25) mezeÍā<<meselā (II/10/41)

Son seste:

Alıntı sözcüklerde:

nuFuz<<nüfūs (I/20/67) domatez<domates (I/103/08)

patetez<<patates (I/103/37) herkez<herkes (I/133/38) 

löküz<<lüks (I/145/78)

2.1.2.2.15.2. Akıcılaşma
Akıcı nitelikte olmayan bir ünsüzün herhangi bir nedenle akıcı bir ünsüze 

(/l/, /m/, /n/, /r/, /y/) dönüşmesidir. EİMA’da çok sayıda ön seste, iç seste ve 
son seste akıcılaşma örnekleri görülmektedir.

2.1.2.2.15.2.1. Ön Seste Akıcılaşma
/b/>/m/

Türkçe sözcüklerde:

mayrama<bayram (I/63/30) munnan<bu (II/01/17)



281Fatih  DOĞRU

men71<ben (II/37/03) 

/k/>/m/
Türkçe sözcüklerde:

mozalaḲ<ḳozalaḳ (I/51/22)

/v/>/m/
Türkçe sözcüklerde:

merdi<ver- (I/25/47) mar<var (I/144/26)

Alıntı sözcüklerde:

mesā§itler<<vesāʻit (I/62/34)  mahtımızda<<vaḳt (I/138/96)

mallāhi<vallāhi (I/144/80) 

/v/>/n/
Alıntı sözcüklerde:

nāsiyed<<vasiyyet (I/122/27)

/g/>/y/
Türkçe sözcüklerde:

yėçirdi<<geçir- (I/52/51)  yelēn<gel- (II/08/116)

yönendilē<<gönen- (II/20/38) 

/h/>/y/
Türkçe sözcüklerde:

yöyüK<<höyük72 (I/147/37)

Alıntı sözcüklerde:

yeP<<hep (I/36/05)

2.1.2.2.15.2.2. İç Seste Akıcılaşma
/b/>/m/

Türkçe sözcüklerde:

71 /n/ ünsüzünün etkisiyle ötümlü-patlayıcı dudak ünsüzü /b/, ötümlü-dudak-geniz /m/ ünsü-
züne dönüşmüştür. 

72 ET’deki biçimi “öyük” olarak belirtilen (Ayverdi, 2010: 515), DLT’de (Ercilasun ve Ak-
koyunlu, 2014: 937; Gülensoy, 2007: 413) ve Tarama Sözlüğü’nde (Dilçin, 2013: 237) 
“üyük” biçiminde yer alan bu sözcüğün ön sesi için Gülsevin (2003: 136) *p- şekline 
gidebileceğini söyler.
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binmaşı<binbaşı (I/11/32) gimi<gibi (I/61/34)

dammaşlara<dambaş “üstü toprak damlı ev” (II/22/74)

Alıntı sözcüklerde:

temeşir<tebeşir<tebāşı̄̇r (I/61/50)

[ḳ]>/m/

Türkçe sözcüklerde:

yümsek<yüksek (II/22/13)

/v/>/m/

Türkçe sözcüklerde:

mardı<var (I/01/73)

Alıntı sözcüklerde:

mesā§itler<vesāit (I/62/34) mallāh̥i<<vallāhi (I/113/66)

mefāt<vefāt (II/10/61)

[ġ]>[ŋ]

Türkçe sözcüklerde:

yuŋuruz<<yuġur- (II/37/69)

/ğ/>/n~ŋ/

Türkçe sözcüklerde:

denişik<değişik (I/01/75) deŋişig<<değişik (I/83/29)

/h/>/n/

Alıntı sözcüklerde:

mēnşur<<meşhūr (II/23/53)

[ḳ]>/n/

Türkçe sözcüklerde:

yünseg<<yüksek (I/130/05)

/ğ/>/y/

Türkçe sözcüklerde:

düydürüdük<<döğdür- (I/02/41) düyen<<döğen (I/87/40)

eyitmiş<eğitmiş (I/05/11) bay<bağ (I/20/15)
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eylence<eğlence (I/26/21) eyitim<eğitim (I/35/55)

eyiyoru<eğiyor (I/60/05) deyişmedi<değişmedi (I/75/01)

yėyenimiŋ<<yeğen (I/87/37) eyleştim<eğleştim (I/88/63)

deyi<<değil (I/98/117) deyişiklik<değişiklik (I/105/06)

bayışlasın<bağışlasın (I/113/52) eyitmen<eğitmen (I/122/56) 

diyirivirı̄̇<<değiriverir (I/126/18) deyerli<değerli (I/139/61)

doyumnuyun<<doğumluyun (I/152/02)  eyilir<eğilir (I/153/66)

deymezd̥i<<değmezdi (I/152/93) deyirmen<değirmen (I/153/30)

beyenirlerse<beğenirlerse (II/13/56) buydaylarımız<buğday (II/33/35)

dėyneyi<<değnek (II/35/29) 

Alıntı sözcüklerde:

ciyer<ciğer (I/90/77) diyer<diğer (I/117/41)

ileyı̆̇niŋ<<leğen (II/32/85)  eyer<eğer (II/34/32)

/h/>/y/

Alıntı sözcüklerde:

tayır<<tāhir (I/11/83) şayid<<şāhid (I/126/22)

sāyı̆̇bi<<sāhib (II/08/113) şeyit<<şehı̄̇d (II/09/14) 

essişeyirde<<eskişehir (II/19/19)

Aşağıdaki alıntı sözcüklerde son seste bulunan ötümsüz-damak /h/ ünsü-
zü, sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek gelmesi sonucu akıcılaşarak yarı ünlü /y/ 
sesine dönüşmüştür.

tesbiynē<<tesbihle (I/06/133) sabaycek<<sabah+acaḳ (II/07/51)

/k/>(/g/>/ğ/)>/y/

Türkçe sözcüklerde:

biyez<<bu kez (I/120/62)

/k~ḳ/>(/g~ġ/>/ğ/)>/y/

Türkçe sözcüklerde:

ayşam<aḳşam (II/16/15)

Aşağıdaki Türkçe sözcüklerde son seste bulunan /k~ḳ/ sesi, sözcüğe ün-
lüyle başlayan bir ek gelmesi sonucu (/g~ġ/>/ğ/) sürecinden geçerek akıcılaş-
mış ve yarı ünlü /y/ sesine dönüşmüştür.
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olduyúnu<<olduḳ+unu (I/01/63) doyduyu<<doğduḳ+u (I/03/80)

mezerliyē<<mezarlıḳ+a (I/06/120) ōlayı<<oğlak+ı (I/33/69)

ḳalabalıyız<<ḳalabalıḳ+ız (I/19/11)  süzeye<<süzek+e (I/31/13)

ġundayȧ<<ḳundaḳ+a (I/33/86) gözlüyü<<gözlük+ü (I/48/02)

müdürlüye<<müdürlük+e (I/78/21) ġatıyını<<ḳatık+ını (I/50/46)

inėyi<<inek+i (I/152/129) yideyne<<yedek ile (II/21/72)

tavıyı<<tavuḳ+u (II/39/34)

Aşağıdaki alıntı sözcükte de aynı durum söz konusudur.

keleyi<<kelek+i (I/87/37)

/z/>/y/

Türkçe sözcüklerde:

āycıġ<<azıcıḳ (II/05/18)

2.1.2.2.15.2.3. Son Seste Akıcılaşma
/ğ/>/y/

Türkçe sözcüklerde:

bay§ekerdiK<bağ (I/20/15) yāy§ekēlēdi<<yağ (II/34/103) 

day§eri§i<<dağ (II/32/51)

/h/>/y/

Alıntı sözcüklerde:

allay̥<allah (II/05/81)

/k/>/y/

Türkçe sözcüklerde:

göy<<gök (I/96/15)

2.1.2.2.15.2.4. Akıcı Ünsüzler Arasındaki Değişmeler
Akıcı bir ünsüzün başka bir akıcı ünsüz yerine geçmesidir. EİMA’daki 

örnekleri şunlardır:

-/l/->-/n/- 

Ön seste:
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Alıntı sözcüklerde:

nira<lira (I/64/56)

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

yazını<yazılı (I/64/129)

Aşağıdaki örneklerde çatı biçim biriminin değişmesi sonucu akıcı ünsüz-
ler arasında değişim gerçekleşmiştir.

yayınmıya<<yayılmaya (I/96/19) üzünürün<üzülürüm (I/109/58)

Alıntı sözcüklerde:

sinsileden<silsile (I/69/87) zē̇nzilidi<<zelzele (II/05/83)

Son seste:

nasın<nasıl (I/15/70)

-/l/->-/r/- 

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

arın<alın (I/58/40)

-/l/->-/y/-

İç seste:

Alıntı sözcüklerde:

ayetdirik<<elektirik (II/05/51)

-/m/->-/n~ŋ/-

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

parnaḳlā§ı<parmaḳ (I/08/64) basanaḳ<basamaḳ (I/45/17)

nėtegiŋ<<nitekim (I/05/31) ānadıŋ§nı<anladın mı (II/29/12)

-/n/->-/l/-

Ön seste:

Alıntı sözcüklerde:

löbeTci<<nöbetçi (I/16/33) laylån<<naylon (I/20/84)
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lormaÍ<normaÍ (I/126/80)

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

dölümünen<dönüm ilen (I/87/28) 

Alıntı sözcüklerde:

melemin<<menemen (I/91/77)

-/n~ŋ /->-/m/-

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

saḳlambac<<saḳlanbaç (I/07/22) dolambȧç<<dolanbaç (I/09/29)

cambazlıḲ<<cānbāzlıḳ (I/17/50)  ḳomşuya<<ḳoŋşu (I/32/05)

ḳovålambaç<<ḳovalanbaç (II/15/57) 

Alıntı sözcüklerde:

bamyo<banyo (I/20/28) tembı̄̇<<tenbῑh (I/45/55)

ıstambulda<<istanbul (I/58/50) ambar<<enbār (I/68/44)

kümbet<<künbed (I/92/10) pembe<penbe (I/94/32)

dümbök<<dunbek (I/126/29)  tembelliye<<tenbellik (I/152/55)

yamı<<yāni (II/14/51) çemberimiS<çenber (II/30/60)

işKembe<<işkenbe (II/39/25)

Son seste:

Türkçe sözcüklerde:

ġavum<<ḳavun (I/01/61) om§bėş<<on beş (I/49/31)

em§iyı̄̇<<en iyi (I/156/29)

-/n/->-/r/-

Son seste:

Türkçe sözcüklerde:

gür<gün (I/41/86) içir<için (I/128/23)

-/r/->-/l/-

Ön seste:
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Alıntı sözcüklerde:

leK<<renk (I/08/70) leçberidi<<rencber idi (I/143/12)

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

ȫletici<<öğretici (I/01/50) beli<beri (I/39/86)

buŋalÍara<<bınar (I/47/42) bulalārda<<buralarda (I/51/19)

baḳalek<<baḳaraḳ (I/72/29) indililēdi<<indir- (I/77/45)

yaplaḳlar<yapraḳ (I/109/04) ġızaldırsın<<ḳızart- (I/121/75)

ġıcıldaḳ<ġıcırdaḳ “tahterevalli” (II/14/40) sı̊pülceK<<süpür- (II/23/181)

elken<erken (II/30/80)

Alıntı sözcüklerde:

selbás<<serbest (I/03/96) kilt<kirt “sert, katı” (I/60/08)

köllē<<körler (I/77/57) bilāder<birāder (I/149/45)

-/r/->-/n/-

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

tenekeme<terekeme (II/23/147)

Alıntı sözcüklerde:

mēncimeklı̄̇<<mercimek (I/31/15)

renǵane<<rengārenk (I/98/40)

-/r/->-/y/- 

Ön seste:

Alıntı sözcüklerde:

yüzǵarıŋ<<rüzgār (I/49/18)

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

vaylıḳlā<<varlıḳ (I/39/87) āyıyıdıḳ<<ayır- (II/23/129)

Alıntı sözcüklerde:

hayıyli<<hayırlı (II/05/82)  bibeylēŋi<<biber (II/29/02) 
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2.1.2.2.16. Süreksizleşme
Süreksiz ünsüzlerin (/b/, /c/, /ç/, /d/, /g/, [ġ], /k/, [ḳ], /p/, /t/) sürekli bir 

ünsüzün yerine geçmesidir. EİMA’da ön seste ve iç seste çok sayıda örneği 
varken son seste sınırlı sayıda örnek bulunmaktadır. 

/h/>/b/ 

İç seste:

Alıntı sözcüklerde:

sobbetlē<sohbet (I/28/33)

/m/>/b/ 

Ön seste:

Alıntı sözcüklerde:

billeT<<millet (I/145/57)

İç seste:

Alıntı sözcüklerde:

mahamber<<mu§ammer (I/52/32) mışamba<<muşammaʻ (II/07/126)

/v/>/b/ 

Ön seste:

Türkçe sözcüklerde:

bardı<<vardı (I/11/19)

Alıntı sözcüklerde:

ḇallā<<vallāhi (II/08/26)

İç seste:

Alıntı sözcüklerde:

esbaPlānı<<esvap (I/08/04) mābi<māvi (I/153/106) 

/v/>[ḇ] 

Ön seste:

Türkçe sözcüklerde:

ḇarıydıḳ<var- (I/88/18) ḇerirlēdi<ver- (II/08/23)

/j/>/c/ 

Ön seste:
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Alıntı sözcüklerde:

cenatör<<jeneratör (I/64/73) candarma<jandarma (I/64/130)

İç seste:

Alıntı sözcüklerde:

ancı<<anjiyo (I/17/22) baracıŋ<baraj (I/64/47)

enercisi<enerji (I/126/40) ġaracı<ġaraj (II/02/102)

locman<lojman (II/07/18) bicamaŋ<<pijama (II/18/31)

Son seste:

Alıntı sözcüklerde:

barac<baraj (II/07/32)

/s/>/c/ 

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

ıccaḳ<<ısı+caḳ (I/08/39)

/ş/>/c/ 

Ön seste:

Alıntı sözcüklerde:

ciye<<şey (I/59/30)

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

günece<güneş (II/08/50)

Alıntı sözcüklerde:

pocetlere<poşet (I/08/44)

/y/>/c/

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

sacicaḲ<<sac+ayaḳ “üç ayaklı demir pişirme aleti” (II/18/11)

/z/>/c/

İç seste:
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Türkçe sözcüklerde:

accíġ<<azıcık (I/14/30)

/h/>/ç/ 

İç seste:

Alıntı sözcüklerde:

baççalar<<bahçe (I/64/87)  tāriÇçi<<tārihçi (II/02/22)

/s/>/ç/ 

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

çiŋiliyeçce<<çınlayasıca (I/138/122)

Son seste:

Alıntı sözcüklerde:

herkeç<herkes (I/94/47)

/ş/>/ç/ 

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

aÇcılῑ<<aşçılıḳ (II/39/173)

Alıntı sözcüklerde:

çadıravannar<<şādurvān (I/25/66) poçular<poşu (I/90/58)

/z/>/ç/ 

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

açcıḳ<<azıcık (I/115/30)

Alıntı sözcüklerde:

horuÇcūḳ<<horozcuḳ (I/08/100)

/l/>/d/ 

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

ırātdıḳdan<<rāhatlıḳtan (I/126/81)
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/s/>/d/ 

İç seste:

Alıntı sözcüklerde:

hisdemize<hisse (I/39/75)

/z/>/d/ 

Ön seste:

Alıntı sözcüklerde:

daman̥<<zaman (II/08/76)

/h/>[ġ] 

İç seste:

Alıntı sözcüklerde:

haşġaş<<haşhaş (I/27/73)

/h/>/k/ 

Son seste:

Alıntı sözcüklerde:

tesbik<<tespih (I/06/132)

/h/>[ḳ] 

İç seste:

Alıntı sözcüklerde:

maḳkemeye<<mahkeme (I/47/58) muḳdar<<muhtar (I/157/06)

/l/>/k/

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

erkekkē<<erkekler (II/27/52)

/l/>[ḳ]

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

soḳaḳḳāda<<soḳaḳlarda (I/32/05) çocuḳḳara<<çocuḳlara (I/53/48)

dosluḳk̥arı<<dostluḳları (II/23/31) uşaḳḳā<<uşaḳlar (II/27/12)
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Alıntı sözcüklerde:

haşḳaşı<<haşhaş (I/26/50)

/r/>[ḳ]
Son seste:

Alıntı sözcüklerde:

ġıdaḳ<<ḳadar (I/10/27)

/f/>/p/ 
Ön seste:

Alıntı sözcüklerde:

pistan<fistan (I/61/42) pantāze<<fantezi (I/125/71)

pilim<<film (II/22/31)

İç seste:

Alıntı sözcüklerde:

şoPbeni<şofben (II/21/75)

/h/>/t/ 
Ön seste:

Alıntı sözcüklerde:

tateşlanır<hateş<ateşlen- (I/98/110)

İç seste:

Alıntı sözcüklerde:

mut̥taç<<muhtāc (I/01/41) muttarı<<muhtar (I/03/78)

Son seste:

Alıntı sözcüklerde:

şarT§damarı<<şah damarı (I/12/39)

/n/>/t/ 
Son seste:

Alıntı sözcüklerde:

zamatlā<zaman (II/17/73)
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2.1.2.2.17. Süreksiz Ünsüzler Arasındaki Değişmeler
Süreksiz bir ünsüzün başka bir süreksiz ünsüz yerine geçmesidir. Aynı 

zamanda ötümlüleşme (/p/>/b/, /ç/>/c/, /t/>/d/, /k/>/g/, [ḳ]>[ġ]) ve ötümsüz-
leşme (/b/>/p/, /c/>/ç/, /d/>/t/, /g/>/k/, [ġ]> [ḳ]) başlığı altında ele alınan değiş-
melere ve EİMA’daki örneklerine burada tekrar yer verilmeyecektir.

/k/>/ç/

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

göççe§ayvanıŋḳı<<gökçeayva (I/10/117)

[ḳ]>/ç/

İç seste:

Alıntı sözcüklerde:

moça<moḳa “bir çocuk oyunu” (I/154/37)

/t/>/ç/

Ön seste:

Alıntı sözcüklerde:

çencėrėye<<tencere (I/128/22)

/c/>[ġ]

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

sanġılaşdım<<sancılaş- (I/133/12)

/t/>/k/

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

bişdikken<<piştikten (I/36/55)

/k/>/p/ 

Ön seste:

Alıntı sözcüklerde:

pile<kile (II/06/17)
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/t/>/p/ 

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

epmek<etmek “ekmek” (I/134/45)  ipburnu<itburnu (I/80/06)

/k/>/t/ 

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

betdaş<bektaş (I/57/21) emetlileri<emekli (I/64/05)

Alıntı sözcüklerde:

álettiriK<<elektirik (I/45/49)

Son seste:

Türkçe sözcüklerde:

ġırt§doḳuzda<<ḳırḳ doḳuz (I/64/45) etmet<etmek “ekmek” (II/05/07)

/p/>/t/ 

İç seste:

Türkçe sözcüklerde:

deTdevir<tepdevir “kütük” (I/80/40) zattedemiyon<<zapt et- (I/37/35)

2.1.2.2.18. İkizleşme
İç seste iki ünlü arasında bulunan bazı ünsüzlerin boğumlanmalarındaki 

tekrarlanmadır (Korkmaz, 2010: 127). Tuna (1986: 32) ikizleşmenin, birbi-
rinin aynı iki şekil için geçerli olduğunu belirtir. EİMA’da çok sayıda örneği 
bulunmaktadır. 

i. Ötümsüz Ünsüzler Arasında Meydana Gelen İkizleşmeler

-/b/->-/bb/- 

Alıntı sözcüklerde:

çabbıġ<<çabuḳ (I/10/102) sabbādaġ<<sabaha+dek (II/01/73)

-/d/->-/dd/-  

Alıntı sözcüklerde:

addetlēmiS<<ādet (I/157/45)
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-/l/->-/ll/-

Türkçe sözcüklerde:

incilleniyo<<incelen- (I/62/24) öllüğüŋ<<ölük “ölü” (I/113/125)

Alıntı sözcüklerde:

ġollesder<<ḳolesterol (I/51/13) allerci<<alerji (I/93/54)

ḳollesto<<ḳolesterol (II/19/75)

-/r/->-/ll/- 

Türkçe sözcüklerde:

kelli<<keri (I/90/65)

Alıntı sözcüklerde:

höşmellim<<höşmerim (I/40/20)

-/n/->-/nn/-

Türkçe sözcüklerde:

yunnaġ<<yunaḳ “hamam” (I/06/34) yanna<yana (I/04/72)

yannıḲ<<yanıḳ (I/52/95) anna<<hani (I/87/39)

yönnendilē<<gönen- “mutlu ol-” (II/20/39) inniyoduḳ<<iniyorduḳ (II/14/28)

Alıntı sözcüklerde:

merdimannı<<merdiveni (I/76/49) 

-/r/->-/nn/- 

Türkçe sözcüklerde:

bı̊sünnü<<bir sürü (I/08/20)

-/r/->-/rr/- 

Türkçe sözcüklerde:

kerri<<keri (I/90/08) 

-/y/->-/yy/- 

Türkçe sözcüklerde:

varamıyyōduŋ<<varmıyordun (I/47/08)  olmayyo<<olmuyor (I/38/49)

yıkeyyon<<yıḳıyorum (I/148/49) iyyidi<<iyi idi (I/152/35) 

yaşeyyoS<<yaşıyoruz (II/12/13)
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ii. Ötümlü Ünsüzler Arasında Meydana Gelen İkizleşmeler

-/ç/->-/çç/- 

Türkçe sözcüklerde:

küççük<küçük (II/11/27)

-/k/->-/kk/-

Türkçe sözcüklerde:

ikki<iki (I/125/44) 

-[ḳ]->-/ḳḳ/-

Türkçe sözcüklerde:

baḲḲayyoŋ<<baḳıyorsun (II/27/32)

Alıntı sözcüklerde:

faḳḲat<<faḳat (I/122/36)

-[ḳ]->-/kḳ/-

Türkçe+Alıntı sözcüklerde:

nek§ḳa<<ne+ḳadar (II/19/97)

-/p/->-/pb/-  

Alıntı sözcüklerde:

tayyipbı̄̇ŋ<<tayyibin (II/38/85)

-/s/->-/ss/- 

Türkçe sözcüklerde:

yazıs̥sı<yazısı (I/58/41) yassaḳ<yasaḳ (I/75/29)

Alıntı sözcüklerde:

missı̄̇r<<mısır (I/87/38) massıyı<<masa (II/20/81)

-/ş/->-/şş/- 

Türkçe sözcüklerde:

ışşıḳ<ışıḳ (I/27/18) döşşek<döşek (I/27/28)

ġaşşıḳ<<ḳaşıḳ (I/40/22) başşaḳ<başaḳ (I/50/60)

eşşek<eşek (I/52/20) aşşa<<aşağı (I/156/04)

Alıntı sözcüklerde:
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maşşalla<<māşallah (I/15/64) günaşşῑdır<<günāşıḳ (I/92/41)

köşşe<köşe (I/152/62)

-/t/->-/tt/- 

Türkçe sözcüklerde:

büttün<bütün (I/91/71)

Alıntı sözcüklerde:

ġattiyen<<ḳatʻiyyen (I/138/105)

2.1.2.2.19. Örnekseme
Dilde var olan bir ses, biçim, birleşik söz veya söz dizimi yapısına ben-

zetilerek, bu yapı örnek alınarak, yeni biçim veya söz dizimi yapılarının elde 
edilmesine örnekseme denir (Karaağaç, 2013: 624-625). Kaynaklarda “yakış-
tırma” (Korkmaz, 2010: 237), “örnekleme” (Banguoğlu, 2007: 74-75) ve “ör-
neklenme” (Tuna, 1986: 50) olarak da geçmektedir. Tuna (1986, 50) örnekse-
meyi “belli bir şeklin ya da ses bilgisel eğilimin etkisiyle, benzer sözcüklerde, 
aynı şekil ya da ses bilgisel eğilimin genelleşmesi olayı” olarak tanımlamak-
tadır. EİMA’da [ŋ] ünsüzüne örnekseme, +{sIz}+ yokluk ekine örnekseme, 
ön damak ünsüzlerine örnekseme ve sözcüksel örnekseme örnekleri görül-
mektedir.

i. [ŋ] Ünsüzüne Örnekseme
/n/ ünsüzü bazı sözcüklerde ve biçim birimlerde [ŋ] ünsüzüne örneksenir. 

Eylem çekimlerinde zamir kökenli ikinci tekil ve çoğul kişi eklerinde bulunan 
/n/ ünsüzü iyelik kökenli biçim birimlerde bulunan [ŋ] ünsüzüne örneksen-
miştir.

nerelisiŋ (I/05/37) nasísıŋız (I/07/01)

salıyosuŋ (I/105/49)  annamaSsıŋız (I/155/18)

kimsiŋ (II/28/16) oturusuŋ (II/37/13)

ii. +{sIz}+ Yokluk Ekine Örnekseme
“yoḳluḳ” ve “yoḳsulluḳ” sözcüklerinde sözcük anlamı +{sIz}+ yokluk 

ekiyle ilişkilendirilerek bu ek örneksenmiş ve “yoḳluḳ” ve “yoḳsulluḳ” söz-
cükleri “yoḳsuzluḳ” biçimine dönüşmüştür.

yoḳsuzlu§a<<yoḳsulluḳ (I/14/65)  yoḳsuzluḳ<<yoḳluḳ (I/55/36)

yoḳsuzluḳ<<yoḳluḳ (I/135/38)
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iii. Ön Damak Ünsüzlerine Örnekseme
Aşağıdaki örneklerde /r/ ve /t/ ünsüzleri ön damak ünsüzlerine örnek-

senmiş, böylelikle sözcük bu ünsüzlerden sonra ön sıradan ünlülerle devam 
etmiştir.

hayatiniz<hayātınız (I/37/17) varim<varım (II/10/31)

iv. Sözcüksel Örnekseme
Bazı durumlarda konuşucu, telaffuzunu bilmediği veya karıştırdığı bir 

sözcüğün yerine, sesletim açısından benzerlik kurduğu başka bir sözcüğü ör-
nekseyerek onu kullanır. EİMA’da kullanılan aşağıdaki örnekler böyledir.

şarT§damarı<<şah damarı (I/12/39) hemşeri<<hemşire (I/37/15)

hasımıŋa<hısım (I/77/30) intizar<<inkisār (I/112/52)

2.1.2.2.20. Göçüşme
Kelime içindeki komşu veya uzak seslerin yer değiştirmesi olayıdır 

(Korkmaz, 2010: 107). Yan yana bulunan seslerin birbiriyle yer değiştirmesi 
yakın göçüşme; birbirinden uzak seslerin sözcük içinde birbiriyle yer değiştir-
mesi ise uzak göçüşme olarak adlandırılır. 

2.1.2.2.20.1. Yakın Göçüşme
Bir sözcük içinde yan yana bulunan seslerin birbiriyle yer değiştirmesi 

olayıdır. EİMA’da aşağıda bulunan yakın göçüşme örnekleri bulunmaktadır.

i. Ünsüz-ünsüz göçüşmeleri:

-/br/->-/rb/-

Alıntı sözcüklerde:

talba<<tabla (I/15/86) 

-/br/->-/rb/-

Türkçe sözcüklerde:

orbuḳ<<obruḳ (I/39/65)

Alıntı sözcüklerde:

irbet<<΄ibret (I/06/140) irbām<<ibrāhim (I/113/49)

kirbit<<kibrı̄̇t (I/126/16) ırbıḳ<<ibrı̄̇k (I/136/04)
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-/fr/->-/rf/-

Alıntı sözcüklerde:

sῑrfada<<sofra (I/101/70)

-/ks/->-/sk/-

Türkçe sözcüklerde:

eskik<eksik (I/03/109)

-/lv/->-/vl/-

Alıntı sözcüklerde:

havla<<helva (I/87/81)  şavlar<<şalvār (II/03/37)

-/ml/->-/lm/-

Türkçe sözcüklerde:

çölmek<<çömlek (I/62/05)

-/mr/->-/rm/-

Alıntı sözcüklerde:

kermesini<<kemre “gübre” (I/130/42)

-/nh/->-/hn/-

Alıntı sözcüklerde:

tehne<<tenhā (II/33/80)

-/pr/->-/rp/-

Türkçe sözcüklerde:

torpaḳta<<topraḳ (I/14/33)

-/ps/->-/sp/-

Türkçe sözcüklerde:

tespi<<tepsi (I/116/12)

-/rp/->-/fr/-

Alıntı sözcüklerde:

dıfran<<tırpan (I/130/11) 

-/rp/->-/pr/-

Türkçe sözcüklerde:
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kipriKli<<kirpik (I/95/104)

-/şh/->-/nş/-

Alıntı sözcüklerde:

mēnşur<mehşur<meşhūr (II/23/53)

-/şh/->-/vş/-

Alıntı sözcüklerde:

mevşur<mehşur<meşhūr (II/30/27)

-/vs/->-/sf/-

Alıntı sözcüklerde:

tāsfiye<<tavsiye (II/13/57)

ii. Ünlü-ünsüz göçüşmeleri:

-/is/->-/si/-

Alıntı sözcüklerde:

sitanbul<istanbul (I/60/77) 

-/rı/->-/ır/-

Alıntı sözcüklerde:

ırzasıynan<<rızā (I/17/40)

-/ru/->-/ür/-

Alıntı sözcüklerde:

üryāmdȧ<<ru΄yā (I/80/50)

-/su/->-/üs/-

ünüsün<<insulin (I/28/54)

2.1.2.2.20.2. Uzak Göçüşme
Bir sözcük içinde birbirinden uzak seslerin birbiriyle yer değiştirmesi 

olayıdır. EİMA’da aşağıda bulunan uzak göçüşme örnekleri bulunmaktadır.

i. Ünsüz-ünsüz göçüşmeleri:

-/b-s/->-/s-b/-

Alıntı sözcüklerde:

esbi<<elbise (I/43/06)
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-/c-y/->-/y-c/-

Türkçe sözcüklerde:

sayacaḳ<<sac+ayaḳ “üç ayaklı demir pişirme aleti” (I/23/22)

-/d-ç/->-/c-T/-
Türkçe sözcüklerde:

öncüT<<ödünç (I/96/66)

-/d-n/->-/n-d/-
Türkçe sözcüklerde:

öndüÇ<<ödünç (I/130/44)

-/l-r/->-/r-l/-
Türkçe sözcüklerde:

irēlde<<ilerde (I/49/11)  ireli<ileri (II/01/80) 

-/l-z/->-/z-l/-
Alıntı sözcüklerde:

zelletli<<lezzetli (I/49/38)

-/m-n/->-/n-m/-
Alıntı sözcüklerde:

intāma<<imtihan (I/68/09)

-/n-l/->-/l-n/-
Türkçe sözcüklerde:

gelende<<genelde (I/07/68) biliniyodū<<biniliyordu (I/80/16)

ġazalındῑ<<ḳazanıldı (II/09/09)

-/r-h/->-/h-r/-
Alıntı sözcüklerde:
taharna<<tarhana (I/79/15)
-/r-y/->-/y-r/-
Alıntı sözcüklerde:
ceyran<<cereyān (II/30/72)
-/ş-l/->-/l-ş/-
Alıntı+Türkçe sözcüklerde:
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meleşiKdėydi<<meşelik (I/71/77)

-/y-n/->-/n-y/-

Alıntı sözcüklerde:

fanyas<<fayans (II/33/12)

-/y-r/->-/r-y/-

Türkçe sözcüklerde:

rėye<<yere (I/113/95)

ii. Ünlü-ünlü göçüşmeleri:

-/e-a/->-/a-e/-

Alıntı sözcüklerde:

dāFe<<defā (I/30/27) saletTin<<selahattin (I/86/70)

ḱ́āriber<<kehribār (I/113/40)

-/i-e/->-/e-i/-

Alıntı sözcüklerde:

hemşeri<<hemşire (I/37/15)

iii. Ünlü-ünsüz göçüşmeleri:

-/ı-n/->-/ı-n/-

Türkçe sözcüklerde:

ḳaynıbuba<<ḳayın+baba (II/30/64)

Bunların dışında EİMA’da sınırlı sayıda sözcükte bir sözcükte bulunan 
bir sesin sözcük içindeki konumunun başka bir sesle karşılıklı olmayacak şe-
kilde değişmesi şeklinde gerçekleşen yer değiştirme örnekleri görülür.

Alıntı sözcüklerde:

hallā<<allah (I/08/14)73  şarpa<<eşarp (I/14/65)

2.1.2.2.21. Yarı Ünlüleşme
Sürekli ünsüzlerin (ya da sürekli olmayıp süreklileşmiş ünsüzlerin) yarı 

ünlü olarak adlandırılan /y/ ünsüzüne değişmesidir. EİMA’da çok sayıda örne-
ği bulunmaktadır. (EİMA’daki örnekleri için bakınız 2.1.2.2.15.2. Akıcılaşma 
bölümü /ğ/>/y/, /h/>/y/, /k/>/y/, [ḳ]>/y/, /v/>/y/ değişmeleri).

73 Bu örnek için /h/ türemesi de düşünülebilir.
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2.1.2.2.22. Çoklu Kullanım
Kaynaklarda “ses nöbetleşmesi” (Korkmaz, 2010: 184; Karaağaç, 2012: 

140), “ikili şekil” (Boz, 2006: 84), “alternans / ünsüz alternansı” (Tuna, 1986: 
31; Gülsevin, 2002: 67) olarak da geçen çoklu kullanım (alternans), “bir keli-
me kökündeki anlamı etkileyen veya etkilemeyen ses değişmesi” (Korkmaz, 
2010: 184) olarak tanımlanır. Aralarında fonem farkı doğurmayacak şekilde 
iki sesin birbirlerinin yerine kullanılması olup art zamanlı değil, eş zamanlı-
dır. Aynı sözcük için iki veya daha fazla ünsüzün birbiri yerine kullanıldığı 
durumlarda çoklu kullanım ortaya çıkar. EİMA’da çoklu kullanım görülen ör-
nekler şunlardır: 

r~l

Türkçe sözcüklerde:

beri (I/57/07) ~ beli (I/39/86)

keri (I/125/82) ~ keli (I/26/13) ~ kelli (I/90/22)

Alıntı sözcüklerde:

bāri (I/98/136) ~ bāli (I/102/18) ~ bāliminĕ (I/145/87)

ġāri (I/83/65) ~ ġāli (I/10/80) ~ ġārik (I/53/61)

serbesT (I/44/95) selbes (I/48/34)

r~ḳ~n

Alıntı sözcüklerde:

ḳadar (II/14/69) ~ ġadaḳ (I/132/40) ~ ḳadan (I/125/98) ~ ġadara (I/114/16) 
~ ġadana (I/72/59) 

n~l

Türkçe sözcüklerde:

dönümü (II/09/92) ~ dölümünen (I/87/28) 

Alıntı sözcüklerde:

nöbetçi (I/121/17) ~ löbeTci (I/16/33)

naylon (I/02/32) ~ laylån (I/20/84)

normaÍ (II/37/69) ~ lormaÍ (I/126/80)

m~n

Türkçe sözcüklerde:

bile (I/01/08) ~ bilem (II/39/110) bilen (I/90/37) ~ bilene (I/55/63)
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şimdi (I/27/06) ~ şindi (I/28/22)

d~c

Türkçe sözcüklerde:

şimdi (I/28/33) ~ şimci (I/53/66)

ş~h

Türkçe sözcüklerde:

şimdi (II/06/77) ~ şindi (I/36/62) ~ şinci (II/11/46) ~ şimdik (I/36/35) ~ 
şindik (I/18/16) ~ şincik (I/02/60) ~ hindi (II/34/15) ~ hinci (II/20/06) ~ hincik 
(II/21/51)

2.1.2.3. Ünlü-Ünsüz Değişmeleri

2.1.2.3.1. Büzülme
Çoğunlukla ünlü-ünsüz-ünlü yapısındaki bir ses öbeğinin kısa veya uzun 

bir ünlüye dönüşmesidir (Demir ve Yılmaz, 2015: 97). Tuna (1986: 42) büzül-
meyi “iki vokal arasında (genellikle kelime içinde) bir sürekli konsonun, bu 
vokallerle birlikte tek bir uzun vokal hâline gelmesi” olarak tanımlayarak bü-
zülme ve derilme arasındaki farkın kelime içinde ve kelime sonunda bulunma 
olduğunu belirtir.74 EİMA’da çok sayıda örneği bulunmaktadır.

-VbV- > -V:-

meShēŋ<<mezhebin (I/74/101)

-VfV- > -V§V-

ö§üs<<ofis (I/03/100)

-VgV- > -VğV- > -V§V-

bö§ün<<bugün (I/08/120) bü§ün<<bugün (II/25/81)

cı§ara<<sigara (I/89/20)

-VğV- > -V: / V-

ȫdüllēdėg<<öğüt- (I/01/23) ābim<<ağabey (I/01/69) 

ōlu<<oğul (I/03/76) ēr<<eğer (I/07/61)

dǖn<<düğün (I/08/24) dı̄̇men<<değirmen (I/10/23)

74 Büzülme ve derilme ses olayları arasındaki farkla ilgili bilgi için bk. (Boz, 2001: 858-859; 
Tuna, 1986: 42).
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çῑrıdı<<çağır- (I/13/33) dērmeni<<değirmen (I/18/56)

yaslāç<<yaslığaç “hamur tahtası” (I/19/20) ācı<<ağaç (I/21/30)

bȫrümde<<böğür (I/27/05) adamcāz<<adamcağız (I/30/02)

dǖnü<<düğün (I/32/60) ōlu<<oğul (I/33/113)

sōyuncası<<soğuyunca (I/44/78) ēlib<<eğil- (I/52/70)

dı̄̇şme<<değişme (I/57/07) ı̄̇tim<<eğitim (I/57/54)

ḱ́ādı<<kağıt (I/85/06) dēl<<değil (I/85/23)

māra<<mağara (I/95/25) ilâniyle<<leğen (I/106/42)

yōruz<<yoğur- (I/129/62) çārılır<<çağırılır (I/131/21)

buzāsı<<buzağı (I/152/124) yazarlām<<yazarlığım (I/161/02)

gördǖn<<gördüğün (II/02/11) āzıŋı<<ağız (II/07/79)

gǖmüynen<<güğüm (II/21/73) bārımı<<bağır (II/22/37)

bārışırız<<bağır- (II/23/22) yenim<<yeğen (II/28/68)

yiycēŋ<<yiyeceğin (II/32/138) dātıyoz<<dağıt (II/38/17)

yōrt<<yoğurt (II/37/81)

-VğV- > -V§V-

e§itmenimiz<eğitmen (I/01/07) bo§uşuyóz<boğuş- (I/01/14)

dü§ün<düğün (I/02/12) do§uran<doğur- (I/03/71)

ba§aşlaŋ<<bağışla- (I/05/72) de§irmen<değirmen (I/07/93)

bö§ürlerine<böğür (I/26/41) de§iştiriyoŋ<değiştir- (I/31/67)

ö§ün<öğün (I/34/16) de§il<değil (I/34/72)

do§al<doğal (I/40/15) a§ır<ağır (I/41/82)

bo§uldu<boğul- (I/48/74) do§uda<doğu (I/49/54)

sa§ır<sağır (I/52/94) sı§ıllara<<sığır (I/55/01) 

ya§ardı<yağ- (I/55/55) bo§azı<boğaz (I/56/71)

da§ılan<dağıl- (I/57/28) ça§arı<<çağır- (I/58/64)

ci§erlēr<ciğer (I/63/48) de§irmenne<değirmen (I/68/41)

da§ılım<dağılım (I/69/60) yı§ılırdı<yığıl- (I/74/78)

a§alā<ağa (I/75/27) ḱ́a§at<kağıt (I/76/71) 



306 Eskişehir İli Manav Ağızları

o§ulsuz<oğul (I/79/70) sö§üT<söğüt (I/81/48)

a§usdos<<ağustos (I/81/62) ayçiçe§i<ayçiçeği (I/86/34)

ġıra§ıdan<<ḳırağı (I/96/72)  de§işiK<değişik (I/97/37)

so§uḳ<soğuḳ (I/102/87) so§an<soğan (I/103/54)

sa§ım<sağım (I/110/32) e§er<eğer (I/111/72)

u§urlasaḳ<uğurla- (I/126/25) ba§ırsaḳları<bağırsak (I/128/38)

yı§ar<yığ- (I/141/13) ço§alcaḲ<çoğal- (I/147/45)

o§ursaḲ<<oğursaḳ “kısır hayvan” (I/152/125) ö § ü t T ü k < ö ğ ü t - 
(I/155/36)

a§aş<<ağaç (I/156/60) yı§ın<yığın (I/158/44)

a§aç<ağaç (II/02/03) a§ıl<ağıl (II/02/103)

do§um<doğum (II/08/34) de§i<<değil (II/13/47)

ü§ütüyoz<<öğüt- (II/15/67) sı§ınman<sığın- (II/16/07)

ȫ§ün<<öğün (II/16/26) da§ıdılıyō<<dağıt- (II/17/50)

de§eri<değer (II/17/85) gü§üm<güğüm (II/21/73)

a§ızıma<ağız (II/22/54) lā§am<<lağım (II/23/14)

ba§ır<<bağır- (II/25/103) me§er̥se<<meğerse (II/28/13)

yo§urt<yoğurt (II/29/57) yo§uru<yoğur- (II/33/78)

yo§un<yoğun (II/38/42) da§ınıḳ<dağınıḳ (II/38/120)

-VhV- > -V: / V- 

zı̄̇ni<<zihin (I/17/84) zābı<<sāhib (I/18/55)

esKişēr<<eskişehir (I/23/65) imtānnara<<imtihan (I/24/66)

mālleden<<mahalle (I/33/114) māfaza<<muhāfaza (I/35/19)

rāt<<rāhat (I/43/05) mālede<<mahalle (I/43/21)

mēndisi<<mühendis (I/64/36) yazānesini<<yazı+hāne (I/64/36)

mārem<<muharrem (I/66/23) ġabētim<<ḳabāhat (I/75/66)

saletTin<<selahattin (I/86/70) macur<<muhacir (I/92/21)

sivrisarıŋ<<sivrihisar (I/133/55) tarı̄̇nde<<tārı̄̇h (I/133/59) 

kelimē§şādet<<kelime-i şahādet (I/155/99)  a l lāmıza<<al lah+ımıza 
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(I/135/23)

şēri<<şehir (II/02/37) māllesi<<mahalle (II/04/01)

pālı<<pahalı (II/04/75) mālışdı<<mihalıççıḳ (II/14/74)

āret<<ahiret (II/15/09) veyāt<<veyāhud (II/23/109)

hastāneni<<hasta+hāne (II/25/110) ilkbārı<<ilkbahar (II/36/11)

māsebeciye<<muhasebeci (II/38/113) tōm<<tohum (II/38/16)

ibrām<<ibrāhim (II/39/184)

-VhV- > -V§V- 

mu§aḳaḳ<<muhaḳḳaḳ (I/05/11) ma§allemizde<mahalle (I/27/58)

bismillā§irahmanirahı̄̇m (I/30/31) cā§il<cāhil (I/37/09)

mü§endiSi<<mühendis (I/44/55) şe§er<<şehir (I/46/128)

ya§ut<<yāhūd (I/48/09) to§um<tohum (I/54/68)

ġaba§at<<ḳabāhat (I/74/21) şe§it<şehı̄̇d (I/79/68)

zi§in<zihin (I/79/73) ra§at<rāhat (I/92/51)

sa§amı<<sahan (I/105/52) sa§ab<<sāhib (I/119/27)

veyā§ut<<veyāhūd (I/122/10) şā§itlik<şāhitlik (I/155/01)

şe§ādetnāmesini<şehādetnāme (II/20/73) no§ut<nohut (II/01/12)

mo§abbet<<muhabbet (II/23/125) ra§at<rāhat (II/24/40)

-VkV- > -V-

memletimiz̥<<memleket (I/122/43)

-VkV- >-VğV- > -V:-

küççǖdüm<<küçük+idim (I/39/27) günnǖdü<<günlük+idi (I/63/16)

göçǖdü<<göçük+idi (I/63/65) böyǖdü<<büyük+idi (I/88/17)

eşşāmiştik<<eşek+imiştik (II/07/46)

-VkV- >-VğV- > -V§V- 

bu§öz<<bu kez (I/18/56) geldi§ince<geldik+ince (I/32/37)

dübe§imiz<<dibek+imiz (I/70/27) 

-VkV- >-VhV- > -V§V- 

va§ıt<<vakit (I/159/24)
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-VḳV- >-VğV- > -V:-

ārmıyoru<<aḳ+ar- “ağar-” (I/21/09) ayām<<ayaḳ+ım (I/52/55)

barmānda<<barmaḳ+ında (I/58/09) yatāŋ<<yataḳ+ın (I/59/16)

ġucāna<<ḳucaḳ+ına (I/135/19) ufādım<<ufaḳ+idim (I/135/27)

yazarlām<<yazarlıḳ+ım (I/161/02)

toprāmız<<topraḳ+ımız (II/09/60) 

-VḳV- >-VğV- > -V§V- 

ada§ım<adaḳ+ım (II/05/105) yo§udum<<yoḳ+idim (I/88/62)

-VlV- > -V-

kitlerlermiş<<kilitlermiş (I/28/27) evcik<<evcilik (I/58/90)

çalḳanır<<çalḳalanır (I/132/58) ġapıcıḲ<<ḳapıcılıḳ (II/02/74)

baḳıcıḳ<<baḳıcılıḳ (II/16/86)

-VmV- > -V- 

basaḳ<<basamaḳ (I/130/50)

-VmV- > -V§V- 

ta§am<tamam (II/19/16)

-VnV- > -V:-

bēm<<benim (II/39/20)

-VnV- / -VŋV- >-V§V- 

sö§üdö§üne<<söğütönüne (I/159/31)  se§enki<<sen (I/119/12)

dü§ür<dünür (II/17/43) be§im<benim (II/24/96)

-VrV- > -V:- / -V-

dışādan<<dışarıdan (I/10/01) samsaḳ<<sarımsaḳ (I/33/90)
diyom<<diyorum (I/35/26) ġānıŋı<<ḳarınını (I/44/11)
mayalıyoz<<mayalıyoruz (I/44/13) içēde<<içeride (I/56/36)
ġızlām<<ḳızlarım (I/132/10) pilavlām<<pilavlarım (I/152/92)
yaşıtlām<<yaşıtlarım (II/19/16) ilēde<<ileride (II/21/47)
haşlῑyoz<<haşlıyoruz (II/22/81) vicem<<ver- (II/39/89)
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bicik<<biricik (II/39/113)
-VrV- > -V§V-
bėzle§in̥den<<bezlerinden (II/24/55)  li§a<lira (II/12/77)
oluve§inça<<oluverince (II/29/17) 
-VvV- > -V:- 
telōzonumu<<televizyon (II/29/80)  ġōlardı<<ḳovala- (I/151/40)
püskǖt<<bisküvit (II/37/12)
-VvV- > -V§V-
dö§ülmǖyor<<dövülmüyor (I/49/01)  u§ulur<<ovulur (I/02/35)
dȫ§üş<<dövüş (II/08/65)
-VyV- > -V:-
insānitlilerdi<<insāniyetli (I/20/77)  ērilir<<eyir- (I/12/02)
cēran<cereyān (I/24/39) ı̄̇yin<<iyiyim (I/44/06)
yıkēcen<<yıḳayacan (I/70/68) alçalmaŋ<<alçalmayın (I/85/65)
yıḳōduḳ<<yıḳıyorduḳ (I/94/17) nen<<neyin (I/122/81)
dutmaŋ<<tutmayın (I/123/60) gelmeŋ<<gelmeyin (I/138/60)
demeŋ<<demeyin (I/152/76) yicek<<yiyecek (I/155/47)
āyreten<<ayrıyeten (II/10/81) şiḳāt<<şiḳāyet (II/25/113)
mahrimat<<mahrūmiyet (II/33/43)  boşlēp<<boşlayıp (II/27/41)
-VyV- > -V§V-
kö§üŋ<köyün (I/01/11) şē§aparḳa<<şey yap- (I/33/95)
n§apcan<<ne yap- (I/83/62) bö§ö̇dü<<büyüdü (I/135/34)
gürle§iK<gürleyik “bir köy adı” (II/26/01)

2.1.2.3.2. Derilme
Bir ünlüden sonraki sürekli bir ünsüzün ve bu ünsüzden sonraki ünlünün, 

kademeler hâlinde ilk ünlüye toplanıp onun içinde erimesi ve bir uzun ünlü 
hâline gelmesi olup çoğunlukla sözcük sonunda bulunur (Tuna, 1986: 42). 
Büzülme ile arasındaki fark sözcük içinde bulunduğu konumdur.75 EİMA’da 
çok sayıda örneği bulunmaktadır.

75 Büzülme ve derilme ses olayları arasındaki farkla ilgili bilgi için bk. (Boz, 2001: 858-859; 
Tuna, 1986: 42).
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-VġV > -V:

namazlā<<namazlaġu (I/12/04) 

-VğV > -V: / -V

ā<<ağa (I/01/39) aşā<<aşağı (I/13/17)

bā<<bağa (I/37/50) yapā<<yapağı (I/77/71)

silbā<<istiḳlalbağı (I/108/54) seytinyā<<zeytinyağı (I/109/13)

buzā<<buzağı (I/152/124) aşa<<aşağı (II/02/11)

ġırā<<ḳırağı (II/07/86) ışşā<<aşağı (II/10/05)

bayā<<bayağı (II/11/29) teriyā<<tereyağı (II/33/72)

-VğV > -V§V

ço§u<çoğu (I/01/31)  aşşa§ı<<aşağı (I/56/26)

dō§a<<doğa (I/69/81) sa§a<sağ- (I/104/16)

zėytinya§a<<zeytinyağı (II/08/55) ā§a<<ağa (II/10/51)

da§a<dağ (II/28/44) do§a<doğa (II/33/57)

-VhV > -V:

sabā<<sabah+a (I/70/45) billā<<billāhi (I/109/36)

ilā<<ilāhi (I/157/12) dā<<daha (II/11/12)

vallā<<vallāhi (II/12/38) allā<<allah+a (II/15/62)

-VhV > -V§V 

da§a<daha (I/06/70)  fati§a<<fātiha (I/06/103)

tari§i<<tārı̄̇hı̄̇ (I/46/46) küna§ı<<gunāh+ı (I/154/49)

vallā§i<<vallāhi (II/28/14)

-VkV >-VğV > -V:

pislı̄̇<<pislik+i (I/35/43) çiçē<<çiçek+i (I/54/12)

köpē<<köpek+i (I/120/25) çörē<<çörek+e (I/148/11)

meslē<<meslek+i (II/09/57) gelinnı̄̇<<gelinlik+i (II/39/146)

-VkV >-VğV > -V§V 

yeme§e<yemek+e (I/02/14) ekme§i<ekmek+i (I/09/37)

bileci§i<bilecik+i (I/28/04) eri§i<erik+i (II/32/21)
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mercime§i<mercimek+i (II/39/39) ine§i<inek+i (II/39/110)

-VḳV >-VğV > -V:

tabā<<tabaḳ+a (I/33/140) ba§ırsā<<bağırsaḳ+ı (I/63/27)

ġalabā<<ḳalabaḳ+a (I/81/34) ayā<<ayaḳ+ı (II/22/35)

-VḳV >-VğV > -V§V

sayaca§ı<<sacayaḳ+ı (I/23/21) ora§ı<<oraḳ+ı (I/150/09)

oca§a<<ocaḳ+a (II/14/97)

-VlV > -V: / -V

mesā<<meselā (I/32/33)  mesa<<meselā (I/68/44)

yatı<<yatılı (I/93/35)

-VnV- > -V:

bā<<baŋa<<ben+ge (I/45/09) sā<<saŋa<<sen+ge (I/50/84)

-VnV- > -V§V

sa§a<<saŋa<<sen+ge (I/04/52) ba§a<<baŋa<<ben+ge (I/10/93)

-VrV > / -V: / -V

eksē<<ekserı̄̇ (I/08/42) dışa<<dışarı (I/12/46)

kē<<keri (I/25/21)

-VrV > / -V§V

būdayla§ı<<buğdayları (I/07/93) aşşāla§ı<<aşağıları (II/08/110)

-VyV > -V: / -V

ortē<<ortaya (I/02/02) ı̄̇<<iyi (I/06/69) 

pişmāne<<pişmāniye (I/36/48) dē<<diye (I/51/53)

dı̄̇<<diye (I/87/12) gezmē<<gezmeye (I/147/40)

gelesā<<gelesiye (I/104/37)  güvē<<güveyi (I/125/76)

2.1.2.3.3. Kaynaşma
Daima birlikte kullanılan ve birleşik kelime niteliğinde olan kelimeler-

den birincisi ünlüyle biten ve ikincisi ünlü veya ünsüzle başlayan kelimelerin, 
yalnız konuşma sırasında kaynaşmış olan şekilleri ve bu olayın adıdır (Tuna, 
1986: 43). EİMA’da sınırlı sayıda örneği bulunmaktadır.



312 Eskişehir İli Manav Ağızları

keminērmiş<<kemik eri- (I/33/18)  bėyefendi<bey efendi (I/64/26)

n§apcan<<ne yap- (I/83/62)  hocānım<<hoca hanım (II/07/44)

nas§ol̥sa<<nasıl olsa (II/27/54)  noluyo<<ne ol- (II/39/141)

Aşağıdaki kaynaşma örneklerinde birinci sözcüğün ünsüzle bittiği görülür.

şāptıḳ<<şey yaptıḳ (I/32/35) şepā<<şey yapar (I/33/95)

nas§ol̥sa<<nasıl olsa (II/27/54) şetTi<<şey et- (II/39/73)

2.1.2.3.4. Toplaşma
Biri ünlüyle biten, biri ünlüyle başlayan ve yan yana bulunan iki heceden 

birindeki ünlünün süreki bir ünsüz hâline gelerek korunan heceye bağlanma-
sıyla oluşan değişmedir (Tuna, 1986: 43). EİMA’da sınırlı sayıda örneği bu-
lunmaktadır. 

i. Sağa toplaşma:

manyaḲ<<maniak (I/69/55) poyraz<<boreas (I/74/69)

ii. Sola toplaşma:

böyle<<bu ile (I/26/10) ayle<<aile (I/92/51)

paytın<<faeton (II/01/57)

2.1.2.3.5. Hece Tekleşmesi
Sesçe birbirine benzeyen hecelerden birinde (genellikle ikincisinde) bir 

ünlü ve bir ünsüzün söylenişten kalkmasıdır (Tuna, 1986: 43). EİMA’da çok 
sayıda örneği bulunmaktadır.

-/rI4rI4/- > -/ørI4/- 

ġoparız<<ḳoparırız (I/30/30) geçiriz<<geçiririz (I/31/22)

verim<<veririm (I/40/37) ayırız<<ayırırız (I/48/23)

çeviriz<<çeviririz (I/62/10) basdırız<<bastırırız (I/70/36)

yatırız<<yatırırız (I/98/80) geydiriz<<giydiririz (I/114/05)

bişirim<<pişiririm (I/125/55) Pişirlē<<pişirirler (I/145/75)

çalışdırım<<çalıştırırım (I/155/103) veriz<<veririz (I/148/27)

varız<<varırız (II/01/75) emzirim<<emziririm (II/07/146)

çıḳarım<<çıḳarırım (II/08/14) çārız<<çağırırız (II/17/26)

çekdiriz<<çektiririz (II/18/07) ḳaldırız<<ḳaldırırız (II/20/02)
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geçiriz<<geçiririz (II/32/35) yidiriz<<yediririz (II/33/64)

indiriz<<indiririz (II/33/79) getirim<<getiririm (II/38/67)

birleşdiriz<<birleştiririz (II/39/43) ġızdırıS<<ḳızdırırız (II/39/72)

-/ürür/- > -/øül/-

götüllēdi<<götürürlerdi (I/77/09)

-/nana/- > -/øna/-

ġayna<<kayın+ana (I/44/52)

-/tete/- > -/øtē/-

patēs<<patates (I/83/24) patē<<patates (I/98/122)

patı̆̇s<<patates (II/07/82)

-/onun/- > -/on/-

onla<<onunla (II/19/109)

2.1.2.3.6. Hece Düşmesi
En az bir ünlü ve bir ünsüzden oluşan hecenin zamanla kaybolmasıdır. 

Hece tekleşmesinden farklı olarak düşen hece kendinden önceki veya sonraki 
heceyle benzer değildir. EİMA’da çok sayıda örneği bulunmaktadır.

besbē<<besbelli (I/01/33) bahçelik<<bahçecilik (I/09/78)

ȫleliK<<öylelikle (I/15/26) ismı̄̇<<ismihan (I/15/98)

debeliyor<<debelen- (I/16/09) arılıġ<<arıcılıḳ (I/39/103)

esbi<<elbise (I/43/06) so<<sonra (I/49/06)

ġollesder<<ḳolesterol (I/51/13) başlı<<başlıca (I/56/44)

ġaleferi<<ḳalorifer (I/67/43) tāna<<tarhana (I/70/34)

tārna<<tarhana (I/70/40) hamırs<<hamursuz (I/72/80) 

da§ırlāmış<<dağıtırlarmış (I/75/26)  oTmuş<<oturmuş (I/75/12)

pate<<patates (I/79/23) televizlēde<<televizyon (I/79/89)

oḳuşum<<oḳumuşluḳ (I/83/08) topay̥cıḳ<<toparlacıḳ (I/86/13)

ġanalson<<ḳanalizasyon (I/135/05)  aÇca<<açıḳça (I/122/13)

çarşam<<çarşamba (I/145/72) genişmiş<<genişle- (I/147/09)

hȫy<<öyle (II/01/29) yim<<yirmi (II/01/50)
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ecābın<<icābında (II/01/61) bullādı<<bulurlardı (II/02/74)

ameyed<<ameliyat (II/05/95) herā<<herhâlde (II/12/49)

ayrımlıḳ<<ayrımcılıḳ (II/17/27) tomat<<domates (II/18/08)

hinkilē<<hindiki (II/20/07) hazÍā<<hazırla- (II/21/08)

şim<<şimdi (II/23/03) getTim<<getir- (II/23/116)

pāntol<<pantolon (II/24/58) götüŋ<<götür- (II/24/108)

sōm<<sonra(m) (II/29/06)

2.1.2.3.7. Ünlü-Ünsüz Uyumsuzluğu
Türkçenin hem ön hem art damak ünsüzleri vardır. Ön damak ünsüzle-

rinin ön damak ünlüleriyle, art damak ünsüzlerinin de art damak ünlüleriy-
le çıkarılır. Bu uyum Türkçenin en büyük ses uyumu olup istisnası yoktur 
(Karaağaç, 2013: 835). Ancak ünlü-ünsüz uyumunun kimi alıntı sözcüklerde 
bulunmadığı ve EİMA’da da kaynak dildeki biçimlerin korunduğu görülür. 
(EİMA’da ünlü-ünsüz uyumunun bulunmadığı, ünlü ünsüz uyumuna girme-
miş örnekler için bk. 2.1.2.2.13.1. Ön Damaksıllaşma, ǵ, ḱ́, Í).

2.1.2.3.8. Karmaşık Ses Değişmeleri76

Bazı sözcükler ağız bölgesinin bir özelliği olmadan, kişinin kendi birey-
sel dilinde (idiolect) veya dil sürçmesi nedeniyle herhangi bir ses bilgisel öl-
çüte uymaksızın aslından uzaklaştırılarak kullanılmaktadır. Tuna (1986: 46) 
bu şekilde kullanılan sözcükleri “bozulma” olarak değerlendirir. EİMA’da 
karmaşık yapıda ses değişmesi görülen sözcükler şunlardır:

ekişēr<<eskişehir (I/01/13) ambeles<<ambulans (I/37/15)

mayan<<muʻāyene (I/37/35) haÍbūsem<<hâlbuki (I/45/56)

ġaleferi<<ḳalorifer (I/67/43) televizede<<televizyon (I/79/17)

televizlēde<<televizyon (I/79/89) besinin̥<<bestesinin (I/95/84)

ġanalson<<ḳanalizasyon (I/135/05) ġanıvelli<<ḳaloriferli (II/17/80) 

ḳōfer<<ḳuaför (II/37/49)

76 Bazı araştırmalarda (Tuna, 1986: 46; Gülsevin, 2002: 78; Boz, 2006: 87 vd.) “bozulma / 
sesleri bozularak telaffuz edilenler” başlığı altında da incelenen bu tarzdaki değişimler için 
bu çalışmada “Karmaşık Ses Değişmeleri” başlığı uygun görülmüştür.



3. BÖLÜM - METİNLER

I. ALT AĞIZ BÖLGESİ
I/1

ALPU - Uyuzhamam

Kaynak kişi : Beyhan Okçu, 76, İlkokul 3

Derleyen : Erdoğan Boz 

Derleme yeri : Avlu

Kayıt türü : Video

Konu : Eski hayat, sohbet, hamam

(1) BO: vāzifiŋiz ne siziŋ? EB: Biz üniversitede hocayız. Köylerde si-
zin gibi teyzelerden eski (2) gelenekler hakkında bilgi alıyoruz. BO: vālā 
şúḳret.. şúḳretmesinı̆̇ bilenē kendi zamānınῐ (3) kendi ayalÍār güzel§olur dı̄̇ 
mė? şúḳretmeSseŋ bi şı̄̇ler ... kötü§olur. EB: Adınız neydi teyze? (4) BO: 
adım bėyhan. EB: Yaşınız. BO: yėtmiş§āltı. EB: Yaşınız kaç? BO: yėt-
miş§āltı yaşım. (5) EB: Soyadınız neydi teyze? BO: oḳÇu. ha ōlum ça-
bıġ§ol§a. EB: Okul okudunuz mu teyze? (6) BO: úç. ē̇§ı̄̇Tmen oḳulunda. 
üçe ġadar ė§iTmen§oḳulunda. EB: Öyle mi okumuştunuz? BO: (7) ėvēT. 
ė§itmen vādı burdu u§zumȧn bėşinÇi sınıf gelmediydi kö§e dā. ama e§it-
menimiz de (8) çoġ§ı̄̇yidi. sōnadan gelen beşinÇi sınıvı geşdiK bile biS. bil.. 
şı̄̇sinde. ē u§zıman§ȫleydi (9) tabı̄̇. sōnadȧn geldi beş. babam da beni ġocaya 
saTdı. gülüşiy̥ı̆̇n diye sȫlüyūn. çoġ küçǖdüm. (10) on on bėş yaşımda ėvlendir-
dilē. şu büyük§ėvlerde o kö§üŋ§ā§asíydı bobam. burası dı (11) 
kö§üŋ§ā§asíydı. ama devri§ālėm§aḲdȧra aġdȧra aġdȧra turlü turlü daldan 
dala ġonduḳ. (12) allahȧŋ bugúne şüḳúr§ōsun āltı ėvlādım§mȧr. birisi ... biri 
esKişērdėdi adliyede dā mēmur. (13) adliyėde dı̄̇ mi atıḳ şaşırıyum. ı̊ndan sōna 
biri de çivçi burda. iki ġızım d̥a eskişērde ėvli.allāŋ (14) bugünü̆n̥e şükr§ōlsun 
tabi çivçili§e alışdıḳ. çivçilı̄̇nen bo§uşuyóz, ōlum çalışíyö biz yı̄̇yoz. (15) üş 
beş ġuruş dı aylı̄̇mız va. allah devletimize zeval vermesiŋ. devletimizd̥en çoġ 
memmunus. (16) çoġ günner yayaḳ yapıldaḳ günner geşdi. ġara yollardı búÍÍár 
búkün. çeşmeler yōdu sular (17) yōdu allaham soŋundan hēpsi geldi hepsi 
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oldu biz bunnarı gördük yānė. EB: Yokluk vardı (18) değil mi eskiden? BO: 
evet. ekinner§ellē yolunúyódü. veyāhud§orānan biçiliyódú benim (19) gen̥ç-
limde. EB: Nasıl yapıyordunuz? BO: bȫlö oraḲlar varῐdı oraḲ tırpȧn oraḳ 
piçiliyōdú. şu (20) kȫde̊ belki bizímḳıler§ā§aydı gerçí de bazı āylėlēr şı̄̇y̥den 
geçiniyı̊du, başaḳ tuplardı. (21) makinelė oraḳ makinesėn̥e bişdı̄̇§i ėkini dö-
künennēni toplar çuvallan, sopaynan dövellerdi (22) şu ġoşmat kövü var 
yaḳında ur̥da de§ėrmen vāmış su dı̄̇rmeni. eşşeklerĕ af§edersiŋ sarar (23) 
götürülerdi çuvalnan, onu ȫdüllēdėg şē yillērde. ġuraḳlıḳde yavrum çōġ ġu-
raḲġıġ§oluyodu. (24) şimdi yō ḳu ḲuraḲlıḳlā. maşalla her şiy§oluyú, eki-
liyú, biçiliyú her şiy§olúyo. şuḳretmey̥i (25) bilirseŋ. kö§ümüz yaḳın zımana 
ġadar çoḲ gȫz.. gözde ileri bi kövdü. geriledė. eskişēre (26) hücum§etdilēr 
ı̄̇ssannar deŋişiyo ne bilı̄̇m e şēy hȧvāsına geşlik. aslında kȫmüzde her şiy vȧr. 
(27) elekdıronig§eşyāları hepsi var şimdi bizim§evı̆̇mizde. undan sōna hay-
vannarımızı (28) kendimiz§üretiyuz ... yapiyöz yı̄̇yöz. tavıymízı yımırtȧsı gü-
zel köv hȧyatı emmē sosyál şı̄̇y (29) yaşantı biráz gelişivėrdi geşler hȧvas§e-
diyö, şe§ire. kimisi oḳumeye gidiyú. bu şekilde (30) köv§azaldı. bu çeşmiler 
şarıl şarıl§aḳardı. şindi biġȧş hāne ġāldı. bāçe yapdılā. (31) sulāmız§azaldı, 
kesíldi. hȧTtā bėn erdovandan çoġ memnunun. ço§u kişilerne yaḳa paça (32) 
gidiyom bȫle. húkümetdēn çoġ§memnunum. bildı̄̇m ġadarınan Pi şı̄̇ler 
uraşíyóm. ilerde (33) şurıya memullar geldi büle isim veremicım bilemiyóm. 
yaşlandı̄̇mızdan besbē acıḳ ḳafala (34) sulandı. Pi şı̄̇ler ġonuşdúm seni götür-
cez eskişēre dediler bȧŋa. partiye götürSez (35) ġonuşTuttursȧz. seni otuttur-
sȧz şuraya benim§unnar geşdi benden dedim. biraz dā ėveli (36) olaydı belkė. 
tabi bilin̥şli āyı̆̇lelerde yerişdiK. kendi çapımızd̥a kendi Kitişatımıza uyġun. 
(37) gel̥enimizı̆̇ gidenimiz çoġ§olurdu āmirimiz mēmurumuz heP gelirdi ek-
mēmizi yirdı̄̇. EB: (38) Ağa mıydı babanız o zaman? BO: bobam§ā§adı. 
haTdā şu vaziyetTe eskişērdi yaşlılar bilir (39) ārif§ā diyince. muhütüŋ§ā§a-
siydı boḇåm. e buráyá geldim burası da iyı̄̇di. amma buṟá (40) ġaPdan ġaba 
ġurtarıldı da§ıldı paylaşıldı mallar§öleşiliyó ya evlatlara. köreldi. ama gine 
(41) af§edersiz deveniŋ silKintiSı̄̇ eşşē yúk§olurmuş diye çoḲ şúkür muha-
nede mut̥taç di§iliz. (42) kendimiz yapiyöz ōlumuz çalışíyó. üş beş ġuruş§ay-
lımız va iyi. ra§atımıS§iyi. hani (43) şuḳretmeyi bilceŋ. yōsa şóle ol̥maSsa 
şóle ōsun şóle ōsun diye ileriye atılím yapāseŋ geride (44) ġalırsıŋ. buġun§ü-
çün yidı̄̇§iŋ§ekmēŋ ġıymetini bilceŋ şuḳretmeyi bilceŋ yavrı̊m. h̥ah dünyā 
(45) yalan, ġısa. neler gördüm geçirdim burdan ne§ā§ala ne bėylē bu avlu 
āzınacaḲ davar (46) doluydu āzınacaḳ sı§ır doluydu. on dene beḱ́ar çalışıyo-
du. nice yı̄̇§itler geldi gitTi görseŋ. (47) yāni böle çaḳ döne döne döne dönē 
bugün̥e geldig bin kere şuḳúr. şimdi.. EB: Kahyanız var (48) mıydı? BO: 
nasıl? EB: Kahya tutar mıydınız? BO: ā ol̥maz§olur mu híç? hepsi vārdı. 
EB: Ne (49) iş yapıyordu onlar? BO: sürüynen çoban, davarımıS vādı çoba-
nımıS vārdı. e§ineklerimiz (50) vardı buÍÍar ahırdı bütün. e tabı̄̇ ki ȫletici 
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vardı. ġahyā denirdi esgiden. EB: Ne yapardı onlar? (51) BO: e ġumanda 
veriyollādı işTe çalışannara. şȫle yapıŋ bȫle yapıŋ, at, at vardı eşgi.. esgiden 
(52) bȫle at§araba vardı. ata pinēr meseÍā ġırah̥, ġırda ġoyunŭ ḳonturola gi-
der. sı§ır gitTiyse onu (53) ḳonturola gider, tākip. ā§alar da oturur küssüde. 
edῐrafıŋ şı̄̇leri ileri gelenneri ā§alara gelir (54) Siyārėte. sofraları çıḳarῑS. esKı̄̇ 
şı̄̇y̥ biraz dā bereketliydi gidişat dā bereketliydi. yāni (55) ḳȧtı̄̇y̥yen şı̄̇§i sıvı 
ya§ı fíÍan ėve soḲmazdıġ. hep sāde yā. gözlemeyi de sāde yānan, (56) börek-
leri de sāde yānan. EB: Bakkal diyor ki şimdi herkes bakkaldan ekmek 
alıyor. BO: ėvet (57) şimdi. baḳ bením fırınım duruyu burda. şu hambarda 
bėn iki sene ėveliyātınacaḲ kendim (58) bişirdim§ėkmē§e. ama fúlan fırın 
bíraz§a§ır§oldū§üçün yaşlandım. tansiyön vā. (59) PıraḲdım. sütnen 
yuŋūrduḳ. yānan yuŋuruduḳ. ya§ı tereyā§ıŋ suyu olur ġu.. yā ġuyusu (60) 
deriS. unnan yunuruduḳ. urdá ekmek pişēkėn burda ġoḳusu duru.. duyulurdu. 
hattā (61) eskişērden bi ġāpız§alan geldi bȫle bizim ġavum satTıḳ dῑ ḳoḳuyó 
dedi burda çoḲ (62) güzel§ekmek ḳoḳuyó dedi. bayramá Pişirdik. hamırsız 
deriz bȫle sulaḲlı ġırmızı ġırmızı. (63) ḳoḳusúndán bildi ev§ekmē§e olduyú-
nu. özḳan geTir bi dene bu amcȧya ve ekmek dedim (64) bėn, bĕn bu bi dene 
ekmēnen mi gitcem şehiri didi bi daha deTi. hadi gideli vallā peK§az (65) 
dedi bu tuh az zamāna dek geldiŋ dedim§emme memnuniyetle vērdim. yāni 
kendimiz yapíp (66) kendimiz yidik çoḳ şukür. sōna yāvrım sayġı sevgi var 
aylelerde. benim§iki dene (67) ġızım§eskişērde ėvli. ėvlenesiyícıġ ėvlendik-
leri kişileriŋ yüzünü görmeden vardılā. biz§ȫle (68) isTediK. beni bobam 
buráyá verdi köv§içindeydim. ėvlendı̄̇§im kişiniŋ yüzünü görmeden (69) āltı 
Tāne ābim vārdı. ėvlendı̄̇m gún gȫrdúm. u da iyi di§ildi çoġ§emmē illā ki 
geçiniyoduŋ (70) yāni. mıhaḳḳıḳ geçincēŋ geri dönmek yoḳ. hurda ġolı̊n ġırı-
lıssā yėnı̄̇ŋ§içinde, başın yarılıssā (71) ȫrtünüŋ§içindi ėsgi ġānun. baḳ āl̥tmış 
sene tam§atmış sene adam§öldü. bėn de hişTe u (72) yolda hazırın ġāli allah 
hayırlí ömürler nası̄̇b§ėtsin dı̄̇y̥ mi? ġayınnam mıṟdı (73) ġaynatam§mardı 
hepsi vārdı. hepsine bȫle durduḲ, saydıḳ sevdiK. çocuḳlarımı bazı kişiler (74) 
taḳdir eder baŋa. çocuḳlarınῐ nė güzel yerítTírmişiŋ yalan yoḳ düzen yoḳ hile 
yoḳ diye. biri (75) va şı̄̇de ȫle. köv yani kȫv diyince tabi deŋişik denişik kövler 
var. /.../ (76) EB: Bu hamam nasıl bir hamam teyze bize anlatır mısın? 
BO: şíndi bu uyuShȧmam var ya (77) tārihi benim dedemden ėveli, de boba-
mıŋ dėdesı̄̇. burda bı ġaynaġ§aḳıyomuş. ortă§asyadan (78) göç geliyó. paşa 
olaraḳ dedemiS, bobamıŋ dedesi. göş geliyó hārā var bu hay.. şíyē dėvletiŋ 
(79) hārā deríS. esgiden§asgeriyiye at§üretiyomuş hȧyvan§üretiyomuştu, 
görevli olaraḲ geliyo (80) urda bayırıŋ§arḳȧsında. paşā bullara savaştan sōna 
yerleşmeK§istiyȫ. ġonaḳlamaġ§úçün. (81) seçi.. geziyo asKerlen bi yerlere 
araşdırıyó. burda bῑ datlı su aḳıyo bizim çėşmeleriŋ suları. (82) bura yaylā çoḳ 
bi savaştan sōna milet da§ılmış her yerē. buráyá ḳonaḳlamáyá ġarar veriyó. 
(83) ḳonaḳlıyo burıyı. hayvan§üretiyo hayvannar§uyuS hasTalῑna dutuluyo. 
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uyuShamamı dellē. (84) şíndı̄̇ bu porsuġ§aḳıyo, porsuġ§u zȧman bembeyaz 
böle çay hālinde aḳıyomuştu. şimdi (85) eskişēriŋ bulanıġ şíy̥si. urıyā hayvan-
nā yıḳamıya götürüyolāmışTı. hayvannānan (86) geliyolar§askerlē u hama-
mıŋ yoluna. hamam da bȫl̥e ġaynaḳ hālinde aḳıyómüş tertemis. (87) paşa bi 
ḳoḳŭluyo su diyo bu suda bi§iş var güzel bi sū. bur̥dȧ kȫ varmışTı ilerde. 
bulları (88) gören bile yōmuş gene aḳıP gidiyomuş suyu. undan sōna asKeri 
dēşTiriyo bū hamamıŋ şėye (89) ġaynā. hayvannarı yıḳıyo. keçı̄̇ymiş, keçi 
hayvannarı uyuz§oluyo, ekserı̄̇ olur. yıḳatdırıyō (90) asKere hayvannarı gü-
neşe yatıyó başlíyó ġurumıya, uyuzları. diyó allahaŋ bi hikmeti diyó (91) bun-
da bi§şı̄̇y vār. bu sū şifālı. asgere ezdiriyó eşdiriyó kenarlānı ȫrdürüyo bȫlö 
bȫlö (92) daşlānnan esgiden§unnar hayvannā nası getirmişler bilmen. şü.. 
büyüK (93) daşlarınan§ördürmüş. undan sōnı horul horul devamnı aḳíyö. bi-
zim çocuḳlǖmüze (94) gen̥şlı̄̇mizd̥e urda oḳul vādı oḳula gidēdik, edraf köyler 
bütün yıḳanmeye gelirdi. esgiden (95) ġaşıntıya fiÍan doḳTor üş dene mi bi 
dene mi eskişērde doḳdur vārdı, yoḳTu bile. devamnı (96) arabalānan yıḳan-
meye gelirlerdi şifā bulurlardı. EB: Buluyorlar mıydı? BO: bulurlarmışTı 
(97) tabı̄̇. ėvet§ėvet. esgiden de il̥let hastalıḳġār ço§udu kı̄̇. ḳaşıntı maşıntı 
doluydu. undan sōna (98) sōna sōna yapdırdılar§işTe milet yapdırdῑ, yapdı 
allah rāzı ōsun. yalıŋız şimdi hāÍā§hazırda (99) harap. harap§unn̥an.. al-
lah§aşġına baḲ beni.. benim şu ġadar nası̄̇b§olcaġ§allahdān. eme (100) heP 
nası̄̇b§olcaġ buyur. hemen§ústün§körü baḲ ... şurda yıḳa işTe suyumuz ġıT 
bizím. (101) Terelere aḳıp gidiyo suyumuzu yapan yoḳ. undan sōna..
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I/2

BEYLİKOVA - Doğray

Kaynak kişi : Rukiye Çeliköz, 62, İlkokul

Derleyen : Songül İlbaş

Derleme yeri : Ev

Kayıt türü : Video

Konu : Düğün, kış hazırlıkları, çocuk oyunları

(1) Sİ: Adın ne teyze senin? RÇ: rūkı̄̇y̥ė. Sİ: Soyadın? RÇ: çėligöz. 
Sİ: Kaç yaşındasın? RÇ: ben (2) ālTmış§iki. Sİ: Okula gittin mi? RÇ: 
ortē şiye ġada bėşe ġada. u§zıman yōdu bizim (3) zȧmanımızda oḳul̥. bėşe 
ġada gittim. Sİ: Bize eski geleneklerinizden, düğünlerinizden anlatır (4) 
mısın? RÇ: e dü§ünümüz cúmā gün başlardı pazara ġada. pazar gün ȫliye 
ġȧda. çalā (5) sȫlellerdí. yėmeklerimiz de pilav̥. Sİ: Ne çalarlardı? RÇ: e 
işde ... çı̄̇ getirilerdi çalġıcı (6) getirirlerd̥i unnā ne bilise unu çalardı ġızım. 
oynarlardı ėrkekler ġa.. bizim (7) ġadınnarımız§oynamazdı u§zıman. ġadın-
nan§erkek.. Sİ: Hiç oynamazlar mıydı? RÇ: (8) oynamazdı. ayrı oynallardı. 
ġadınnar§ayrı oynardı erkekler§aynı āyrı oynardı. işTi gelin (9) gelirdi. pazar 
gün getiriydik gelini. hinciki gibi bȫle pėrşembe gün cúmā şiy gün di§il. (10) 
perşembe başlār, cúmá başlādı cúmártesi pazār pazar günü ȫlenneyin gelin 
gelirdi. pilavım.. (11) yemēmiz de.. Sİ: Ne yemek yapılırdı? RÇ: pilaF pilav̥. 
ėtli§pilaf. yanınā āyran. işdi u ġada. (12) yemēmiz§u. dü§ün yemēmiz§u 
bizim burda. Sİ: Buranın başka meşhur yemeği var mı? RÇ: (13) yōḳ bil-
men ki. hiş meşur yeme§eni bilmen. pilaf. bi bū h̥ēr mevlitlerde, dü§ünnerde 
heb ȫle (14) işde. ėv yeme§e yaparlar d̥a hani dōlmadır fasilledir, nohuTdur 
fȧlan yaparlar dü§ünde h̥ani (15) ėvde misāvirlere vermeg§için. ē̇t unnar§iş-
te. Sİ: Düğünde oynanan özel oyun var mıydı? (16) RÇ: yō āynı oyun. 
āynı bi ġadınnar§oynardı kendi§aralarında erkekler§oynardı Şurda şı̄̇de (17) 
meseÍā. ȫleydi. Sİ: Buraya ait bir kıyafet var mıydı? RÇ: yoḲ yoġ. herke-
siŋ§āynı. Sİ: Gelin (18) ne giyiyordu? RÇ: gelinne gelinniK giy.. nişannıḳ. 
Sİ: Eskiden. RÇ: hē bizim günümüzd̥e (19) mi? u§zaman§ēlbise dikiliyudu 
şȫle fistan deriz biz§unnara. biz gelinnı̄̇mizi undan unnan (20) yaptıḳ. ge-
linnı̄̇mizı̆̇ unnan§oldu nişannıḳ yoḳ yāni. Sİ: Sade elbise mi bütün? RÇ: 
hē (21) elbiseydi bütün şȫle. gelin biz§unnan§olduḳ. gelinnik yōdu bizim 
zamānımızda. Sİ: O (22) kıyafetin adı var mıydı? RÇ: fistan derdik biS. 
şȫle şuralara ġadā boydan§boya fistan. fistan (23) dēdik yāní una biS. unna.. 
unnan gelin§olduḳ. simli bi yeşil yeşilidi, simnı̄̇ydi benimki. (24) ġoŋşularıŋ 
da ȫleydi. bi şiy vardı taç āldıḳ. biz§āldıḳ beş dene dü§ün§ol̥du unnara heP 
(25) gitTi u TaÇ. bi de duvaḳlı§ı va arḳasında işde ȫlü. başġa bi şiy yoḳ. 
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işdi bizim ȫleydi. damat (26) giydirilēdi cāminiŋ§önünde. Sİ: O gelenekle-
ri söyle. RÇ: damādı siyde giy.. (27) cāminiŋ§öŋünde giydirilerdi. ȫleydi. 
benim§ōlanı götürülerken ben̥ peK§āladım burda. (28) cāminiŋ§öŋüne gö-
türüken. bi denecig§ōlum bi denecig§ōlum va vardı āylesi. bu da bu da (29) 
torunumuS. iKi dene ġızım vā ikı̆̇si de şe§irde bi tenecúḲ gelin. başġa yoḳ bi 
dene. Sİ: (30) Burada oturuyorsunuz değil mi? RÇ: burdayíz hē. bu āğrı-
dan geldi. (31) Sİ: Kış için tarhana falan yapıyor musunuz? RÇ: yaparız. 
tabi. Sİ: Tarhanayı nasıl (32) yapıyorsunuz? RÇ: taranayῑ yo§urt, yo§urdu 
süzeriz ġorız şēniŋ§içine naylon§ile§eniŋ. (33) biraz da süt. bi kilō ġada 
da süt. unu curulduruS unnān ġararıS. içine de duz§atarıs. Sabā (34) ġada u 
ē̇şír. zaba§an bȫle elimizinen dókeríS ufaġ§ufaġ şȫlü. biz mācır taranası va 
u (35) elinnen§u§ulur da bizimki ȫle di§ı̄̇. bȫle elimizinen dökeríS. Sİ: Siz 
Manav mısınız? RÇ: (36) vallā bėn hem manav hem mācır. ġocam anası 
mācır bubası manav. benim§anam bubam da (37) mācır. ben de mācırın Ta 
manavlara da ġarıştıḳ§işti. Sİ: Nereden gelmişler? RÇ: (38) bulġaristandan 
gelmeymiş§anam bubam. u yandan gelmişlērdí. burda eyitmennik yapíyo 
(39) bubam. işti ben de burda ġapdım bu adamı. başġa yere de gitmediK zā-
ten bubam devamnı (40) bur̥daydı. Sİ: Burada doğdun büyüdün sen değil 
mi? RÇ: tabi burda dōdum büyüdüm. işti (41) taranamız d̥ı ȫle. ėveli bulġur 
ġaynadırdıḳ. búydayῐ ġaynadırdıḲ gider düydürüdük. (42) çekdiridig. de§ir-
menner vardı. şindı̄̇ u ġaḲdı u ādet. de§irmen bile ġalmadı. şindi pirinç. (43) 
āslında bulġur daha güzel§ama. Sİ: Daha sağlıklı. RÇ: tabi dā§a sālıḳlı ama 
şindi işTe (44) makineler ḳalḳTῑ dǖme makinesi yuġ çekme makinesi ġal-
madı. Sİ: Var mıydı eskiden? RÇ: (45) vārdı vārdı vārdı tabi. dā bundan üş 
dört sene ėveli vardı.şindi ġaḳdı şu yunusemre var ya (46) urdāydı de§irmen. 
hem düvērdi hem çekērdi. şindi u da ġapanmış. başġa daha ne deyiyin. (47) 
Sİ: Çocuklara diş bulguru yapıyor musunuz? RÇ: yapmayíz yaş§günü 
yaparís sādece. yaş (48) günü yap.. Sİ: Eskiden yapılıyor muydu? RÇ: ėveli 
yapārdıḲ ya misir pişiridik misir (49) ġaynadırdıḳ tabaḳ tabaḳ da§ıdırdıḲ 
millete meseÍā. yāvut búyday bişiridik. unu da§ıdırdıḳ. (50) ama şindı̄̇ ġaḳdı 
u dē. Sİ: Ne diyordunuz adına? RÇ: yaş§günü şı̄̇si diyi. Sİ: Eskisine. RÇ: 
hῑ. (51) işdē dişleri çıḳdı diyē da§ıdıyoduḲ yāni. şindi yaş§günü çıḳdı ġāli. 
hínci yaş§günü yapallar (52) herkes. (53) Sİ: Çocukken ne oyun oynar-
dınız? RÇ: ē̇vcig§oynādıġ bis daşınan, çanaḳ çölmeK (54) toplādıġ§oynā-
dıḲ. oḳulda oynādıḳ bi çocuḳ varῐdı bizim oyŭncaḳlarımızı bozādı (55) gide-
diK§öretmene siḳā§aT§edēdiK. bizim§oyŭncaḳlāmızı bu bozuyoru diyı̄̇ iki 
dene (56) vuruydu şı̄̇ ȫretmen, geri gene biz yapıncıya ġȧda gine gelir ... Sİ: 
Oyuncaklarınız ne? RÇ: (57) ōyŭncaġlarımız daş topaş ḳútū tenekē. oyun-
cāmız böbeK mi vādı ėveli? ȫle hinÇikinnēriŋ (58) böbekleri va. u§zȧman 
böbek möbeK yōdu. Sİ: İşte o zamanı anlat. Şimdikini boş ver. RÇ: (59) 
işde tȧmam hē diyom yā. tenekē çanaḳ çölmeg§işde toplādıḳ. ėv yapārdıġ 
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daşlardan. da ėv (60) diye yaPardıġ işdi ȫle oynādıġ biS ėveli. bizim yōdu 
şinciki gibi. şincik asiri her yē. (61) oyuncāmız dı oydu işte. gidēdig küllüklē-
den buluduġ§unnarı da h̥a. ȫle ı̊rdan bırdan de§il (62) küllüklere gidēdiK. yā 
küllüklēden buluduḲ ġızım vallā. ȫleydi. Sİ: Sizin evlerinizde fırın var (63) 
mı? Ekmek yapıyor musunuz? RÇ: bizim fırınımızῐ fırın yoḳ bizdē. tandır 
varῐdı§urdaKi (64) evde vārdı vārdı yapādıḲ§ėveli. Sİ: Nasıldı ekmeğiniz? 
RÇ: şȫlö Pazlama yapādıġ§ince. şu (65) ġada şu ġada dö.. şu ġada dökēdik. 
yaSsῐ yapār̥dıḲ. saşda bişiriydiḳ. ėveli vardı. Sİ: Tandır (66) dediğin oda 
gibi mi? RÇ: baḳ şȫlö şȫle̊ bi köşesi şiyinde ortada bacası va. şȫle ġazārdıḳ 
hani (67) tāndır. samannan saşgiynen bişiriydik. öyle odunna ne di§il. hani 
saman saşġı, ōt, çȫp (68) neyinen. yıḳıldı u§ėvler ġaldı ġāli bişirmeyiz de hin-
di teneke.. Sİ: Bu evi sonradan mı (69) yaptınız? RÇ: bunu sōnȧdan yapdıḳ. 
sōnadan yaPdıḳ bur̥dā oturuyō.. unuŋ§ėvlēde (70) oturuyoduḳ. e undan sonῑ 
uralar aḳmıyá yıḳılmíyá başladı çoraḲdı ye urılar ġāli burayı (71) yaPTıḲ 
buráyá geşdik§işte. bu ġız§ellerini yalar bȫle soḲar§āzına. sōḳma deriz gine 
(72) soḲar. ne ȫrenir§u ellerinden bilmiyorun. daha va mı soracaŋ? 
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I/3

BEYLİKOVA - Gökçeayva

Kaynak kişi : Havva Bilir, 64, İlkokul

Derleyen : Erdoğan Boz, Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Balkon

Kayıt türü : Video

Konu : Köy hakkında bilgi, sohbet

(1) EB: Adınız neydi? HB: hava bilir. EB: Yaş kaç? HB: el̥li beş. EB: 
Okul okudunuz mu? HB: (2) oḳuduḳ oḳuduḳ. EB: Kaça kadar? HB: beşe 
ġada. hani ȫle bubam§ῐrahmetliK cāhildi. ġadın (3) ġazancı istemem ben dedi 
sen sanceŋ§ȫretmen§oluP da çıḲıb da gidivericen zannedērdi. (4) cāhildi cā-
hil§in̥san nolceK ya. ē yaşlılıḲ yā cāhilliK. EB: Kaç hane bu köy? HB: 
valla ātmış (5) yetmiş ġada bi hane. ço§udu ama doḳsan ġadȧ gitTi. da§ıldı 
milleT dışarlara. EB: Bu köy (6) Manav köyü değil mi? HB: manȧv. EB: 
Manav’dan başka Muhacir, Pomak, Çerkez var mı? (7) HB: hāyır. yoḳ 
yoḳ. val̥la bi kürtdēn gelin geldi yuḳ. EB: Kürt’den gelin geldi mi? HB: 
geldi (8) geldi. üş dör̥t tāne.. EB: Nereden geldi? Hangi şehirden? HB: şė-
den geldi. EB: Kars, Iğdır, (9) Urfa? HB: hāyır hayır. oralādan gelmedi. 
hāyır. yoḳ ya şu eskişe§iriŋ şēsindē bi şe kö§ü va (10) ya. EB: Sevinç? HB: 
seviş kö§ü de de§il. şeden dönöyoŋ ya çavlı̊mdan dönöyoŋ dá öbür (11) ta-
rafTa. ġızılcören ġızılcörenden getdile. EB: Kürt mü onlar da? HB: kürt ya. 
eskişērden ça.. (12) işı̆̇ varmadan seviş kö§ünüŋ çavlı̊mdan giri dönüyorlā u 
übür tarafa ya u tarafTı. urda bi tāne (13) ġızılcı§ören dā va. EB: Kaç tane 
gelin geldi buraya? HB: vallā iki dene geldi. EB: Diğer (14) hepsi Manav 
mı o zaman? HB: manȧv. bi tāne diŋeKden geldi kürt gelin. kürt gelin. o da 
(15) diŋeKden geldi. EB: Gökçeayva adı nereden geliyor? HB: vallā bu 
gökcü§ayva da ner̥den (16) geliyō benim duyuşum hani yaşlılȧrımızdan 
sorḳundan. buru çuḳur§ayvalῑmışTı. (17) unuŋ§úçún buranıŋ ı̆̇şēsini adını 
gökçü§ayva ġomuşla. EB: Ayvalık mıydı burası? HB: (18) ayvalῑmışdı. 
yani yaşlılar öyle diye annadırdı. dā yaşlılarıŋ sekSen doḳSan yaşındaki (19) 
in̥sannar. bura§ı sorḳundan gelmiş bölünmüş de. EB: Kim gelmiş oradan 
buraya? HB: vȧllā (20) duydum§amῑ yaşlılārdan ben hep unnar óldüler unna 
ġaldı mı? tabı̄̇. ta ileriki zaman§onnar. (21) ben§o ġade çoġ§ilerleri bile-
mem. çoḳ yani gėriden gelen bi şėy. EB: Köyün geçim kaynağı (22) nedir? 
HB: vȧlla leşbellik. ... ekerler ... ekerler gelı̄̇r. işdi ȫle. pancȧr. pancar zaten 
iki§üş kişi (23) anca ekeyō yoḳ ki eken yoḳ. su§āz§oldū üçún§eken§az. 
ivet ivet. h̥ayvanına herkes (24) yoncı§eker biraS. işde biraz bāçe mūçe anca. 
EB: Köyde büyük bir olay olmuş mu? HB: vȧla (25) sel§afat§oldu mu§o-
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lur. geçen ... çoḲ felāket§oldu tabi. bu sėne ōlmadı. EB: Nasıl (26) oldu? 
HB: e dolu yādı her taravı sel basdı. bu Sene h̥ani olmadı şúkür§allaha. bu 
Sene ȫle (27) afat§olmadı. EB: Eskiden haydutlar eşkiyalar var mıymış 
buralarda? HB: hāyır hayır bizim (28) kȫmüzdö§ȫle bi şēler yoḳ. EB: Kur-
tuluş Savaşı yıllarında falan? HB: ȫle hani harpten gelen (29) ġalannar§ȫl-
dü. ȫle de hani kȫmüzde şēlik yoḳ. benim bilcēm yoḳ. unutTuḳ yaşlıyıS. insan 
... (30) u§zamanı bilmesi Íāzım. EB: Eskiden komşuluklar nasıldı? HB: 
val̥lā eyiydi yani ı̄̇n̥sannr (31) birbirinē yanı̄̇ şe gidiP gelmeK yani daha şeyidi. 
EB: Birbirlerine yardım ederler miydi? HB: (32) evet evet. şindi herkes 
kendi çapın̥da. hani ȫle bi yaŋġın muŋġun bi ol̥mῑncası cenāze fiÍan (33) gibi 
herkes kendi şėyinne döner. EB: Yardımlaşma nerede olurdu? Camilerde 
mi olurdu? (34) Düğünlerde de oluyor muydu? HB: dü§ünnerde di olur 
canım. ġoŋşuya bütün köv hālḳı (35) gider̥. hızmat§ėdē dü§ünǖ şēsinde urdῑ 
ġalabalıḲda bulunullā. herkes§elinden gelen (36) hızmatı yapar. EB: Ne ya-
parlar mesela cenazelerde? HB: cenāzelerde mí? valā cenāzelerde di (37) 
aynı yemeg yapallā bide da§ıdıllā hani herkes kendi hālince. yaḳınnῑnna ilgi-
lenir. EB: (38) Eskiden cenaze evleri nasıldı? HB: vallā āynı. aynı herkesiŋ 
hataş düştü§ü yiri yaḳar§ancā (39) herif kendi hālince kendi acısına kendi 
yanār. kim kimiŋ§acısını.. e ben§āncaḲ yansam ḳaş (40) gün yanarım? aḳşa-
ma ġada yanarım tamam. e heyvah§eyı̄̇ydi çoḲ yazıġ§oldu derim. ē (41) 
ondan sōna aynı§işime devam. ... ki? e ġārdeşim§öldǖ biri ālıy̥ῐnca yandım 
tütTüm e gini (42) hayat devam. nolcıġ dünyā hāli. EB: Düğünlerde yardım-
laşma olur muydu? HB: valā (43) dü§ünnēde ya.. hısım§aḳrȧbāsı olursa 
yardımlaşır. e ġoŋşuları anca bi ça§ırısa dü§ünnerde (44) ... tabi nābıcek ki 
başḳa? EB: Köy düğünlerinde birlikte yemek yapmak yok mudur? HB: 
(45) hāyır şindi her şē̇ şėye döndü ... yimekcisi ayrı§olūr bulaşıḳcısı ayrı§olūr. 
senne daḳıntısı (46) olmaS dė. /.../ EB: Fırında ekmek yapar mısınız? Fırı-
nınız nasıl? HB: bizim§ayrı bi tane (47) fırın§evimiz§ol̥ur. sorḳundan bi 
tāne sorḳun ġalıbı getirilē. onu tūladan yapırıS. böle pazı (48) sereriz. pazı dā 
yazarız. deligleriS. üz taraFında şöle hateş yanar. biz§ordē yaḳarıs. e̊bı̊r (49) 
taravına dı sallarıs. habire çekeris. bizim§eKmeK yōdu ġız bi eKmeg§alıŋ 
geliŋ hele. /.../ (50) EB: Dolaştığımız köylerde hep dışarıda fırınlar. HB: ō 
bāce fırınıdır unnā somun§atar āzını (51) ġaPadırlar. ȫle biz gibi ı̆̇şey yaP-
mazlā tek teK§ufaġ yaPmazlā. onnā bi tane şölǖ üş dört tāne (52) saláyörler. 
samannan yaḳayör̥ler āzını ġaPadayöler ȫle mācır fırınῑ ı̆̇şey ġoca ġoca zo.. 
somun (53) oluyorŭ§unnar büyüg§ėkmek. bizimki ȫle de§il. EB: Sizinki 
nasıl oluyordu? HB: biS şȫle (54) şȫle yumaġ gibi pazı yaparıS şȫle. döşeriz 
ȫrtü sėreriz ȫrteriz§üstünü. bi kişi yazā bi kişi (55) fırında pişiri. bizim§ek-
meklerimizi gelsiŋ ... de baḳ bi. biz§ȫle yaparıS. /.../ EB: Köyde (56) çiftçilik 
dışında kadınlar oya, yazma gibi şeyler yapıyorlar mı? HB: yapallā herkes 
kendi (57) hālince kendine yapar. ȫle satmȧyă yaPmazlar. EB: Ne yaparlar? 
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HB: oye yaparlar iş yaparlar (58) ġazáḳ§örerler her şėy§öre.. patiK§örer̥ler, 
çoráp§örerler her şėy§örēr̥ler. EB: Eğirme şeyi (59) de var mı? HB: hāyır 
ȫle bi şēle ni yoḳ. ȫle bizim burda hiç yoḳ. ā şindi kim yapsıŋ ki unna (60) tā 
ezelden yaşlılar yaparsa bilmem. şindi bizimkinde herkes satın. herkes satın 
kendine (61) yazma yapılı oye yaparlar. böle hırḳı yilı̄̇k ȫle patik. tellik§ayāna 
şȫle. vallāhi yiter pek (62) buŋaltdıŋ. /.../ SGA: Hayvan olarak köyde ne var 
teyze? HB: vȧllā ġoyunu§olan vā, sı§ırı (63) olan vā. herkesíŋ hayvancılῑnan 
çifçilı̄̇nen dimiş vaḫtını geçireyörü. SGA: Madende çalışan, (64) fabrikala-
ra giden var mı köyde? HB: canım heP dışārda yavrum genşler heP dışarda. 
SGA: Şu (65) okul mu? HB: hāyır. SGA: Okul hangisi? HB: ōḳul yoḳ. yōk. 
SGA: Eskiden de mi yoktu? (66) HB: varῐdı esgiden. SGA: Ama şimdi 
kapalı mı? HB: ḳapalı. ġaş senelēdir çocuḳlar heP (67) yeniyúrdá gider. oḳul 
yuḳ. SGA: Taşımalı mı gidiyorlar? HB: ėvēt. SGA: Kaç çocuk gidiyor (68) 
yaklaşık? HB: vallā bilmem ḳaş çocuġ gider. araba gelib§alıb gideyörü. 
SGA: Çocuk çok mu (69) köyünüzde? Başka köylerde hiç çocuk görün-
müyordu. HB: bizim burda da çoġ yoḳ.. da gine (70) de var. otuS ġada va. 
hani ezēlden bėş§āltı tani olurdu bi§h̥ānenin e şindi eŋ nādir ya bi ya (71) iki 
yoḳ. genşlēden do§uran yoḳ fazla. /.../ SGA: Eskiden daha kalabalıktı. Çok 
mu göç ettiler? (72) HB: tabı̄̇ ya gen̥şler gitTi yavrum hani yaşlılarıŋ da dimiş 
ḳalannar kim sen ben ... ȫle. SGA: (73) Çocuk olduğuna göre hepsi de yaşlı 
değil. HB: vallā gen̥ş gelin§āS. az§az. bi bizim§ma. şu (74) mahallide üş 
dört gelin va. başġa yanı̄̇ çoġ yoḳālādῑ üş dör̥t de. nādir, yoḳ. bizimki de giTdi 
(75) de bi geri getTi bobasıgile anam bizimkisi ȫlösüne̊. bizimKi de ístambula 
giTdiydı̄̇. hanı̆̇ bi (76) eviŋ bi ōlu diye adam dı hasta oluvurdu. durdurmadıġ 
getTik girisin§giri. de gine de eyı̆̇ (77) bizimki. bizimki kȫdö durmaz zati. ... 
eskişēriŋ zaten havtanıŋ§üş günü eskişērde dur̥sa iki (78) burda duru. bi 
gün§anḲarada duru bizimki ȫle. köv muttarı bi bı̄̇ /.../ SGA: Göç edenler 
(79) Eskişehir’e mi gidiyor Ankara’ya İstanbul’a mı? HB: vallā yavrum 
herkeş haní çevre köylere (80) beyliḳova yeniyūrT dímiş ȫle ēskişehir, isTam-
bul. hani herkes dōdu§u yire doyduyu yire (81) gideyörü. SGA: Niye gitti-
ler? HB: e nābıceg ki genşlē zaman̥lan ġoPdu. tabi burda maddi (82) durumu 
normel§olannar gidēr. nolcek̥ ki? biz de çoḲ ... biz de şē§ere gitTik dē şeher-
de (83) satTıḳ da giri köve geldiK. SGA: Gittiniz ve geri döndünüz. HB: 
bizim şe§irde iki dene (84) evimiz varῐdı. çocuḳlar§oḳurḳan git̥Tik çocuḳ-
lar§oḲudu biz yaPamadıġ e nı̄̇dem? (85) alışġın§olmay̥ῐnca. burda da teÍāşe-
miz ço§udu giri geldik nāpcaŋ. /.../ SGA: Gidenler (86) evlerini ne yapıyor-
lar? HB: vallā bi§kisininki.. hepce boş. SGA: Boş olan eve bakıyorlar mı 
(87) harabeye mi dönüyor? HB: vallā dā anam§öldü ġardaşım§istambula 
gitTi. benim (88) ġızlar§istambulu gitTi boş. SGA: Arazilerini ne yapıyor-
lar? HB: vallā arāzilerini ek.. ı̄̇carı (89) ekerlėrse ekerlėr ekmezlėrse ... /.../ 
SGA: Köye ne sıklıkta geliyorlar? HB: vallā hani bayram (90) seyran§olur 
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ölüm zulum§oluP da dimiş kȫlü gelillē. ȫle başġa türlü napsınnar ki? /.../ 
SGA: (91) Mevsimlik işçi geliyor mu? HB: işci mi? e gelir tabi her sene 
gelir haşeş va çünkü. haşáşları (92) ayıTlār. SGA: Haşhaş mı var? HB: ėvet 
ėvet bura çoḲ haşeş§ėker. beyaz haşeş siyah haşeş.. (93) EB: Başka hangi 
köylerde var? HB: gökçü§ayvada va işde gücē ġōrcu gibi oralar ekērse (94) 
oralarda peK çoġ§ekmeyörü eŋ çoġ bura ekeyöru. EB: İzinli bu değil mi? 
İzin almıyor (95) musunuz? HB: bura işde undan şē çıḳayörü yā ġabını cize-
yorular dā.. EB: İzinli mi bu yani? (96) HB: hı hı hῑ selbás dı̄̇ ġaş senelerdir 
selbes. ġabını şėy§alayórū övüs§alayóru. in̥sa içinı̆̇ de (97) almağȧ in̥san ge-
leyörü ḳonyȧdān şėden afyondan kütahyadan ekib ȫle satayöller dışarı, (98) 
izmire. SGA: Haşhaşı nereye satıyorsunuz? HB: vȧllā dışTan gelir bu-
nuŋ§alıcısı gelir. (99) avusTosda gelir§alıcısı. ġabı dῑ övüs§alır. SGA: Ne 
alır kabuğunu? HB: övüs, övüs§alır. (100) SGA: Kabuk kısmını ofis alı-
yor. HB: ėveT hı hῑ ö§üs§alır. /.../ SGA: Mevsimlik işçiler ne (101) kadar 
kalıyorlar? HB: uzun süre ġaleyolar. şindı̄̇ nı̄̇sanda gelirler tā ḳasımda gider-
ler. çünkü (102) haşeş§ayıtlēyöler pancır§ayıtlēyöl̥ler ġurē sovan§ayıtlēyö-
ler. SGA: Kuru soğan da mı var? (103) HB: var var sovan§ekeller burda. 
SGA: Beş ay kadar kalıyorlar? HB: ėveT§ondan sonu tam (104) sezon 
soŋu bitTi mi ḳasım gibi döneyöler memlikeTine. /.../ SGA: Bize meşhur bir 
Manav (105) yemeği tarif eder misin? HB: biS kendimiS di vallā bizim 
h̥ānemizde en çoḳ§eti beyenirler. (106) ēn çoḳ§eti yirlē başġā hani ȫle ki yi-
mekleri sıra.. SGA: Güzel bir et tarifi ver. HB: valā heP (107) manġal yapa-
rıs. EB: Eskiden yapılan... HB: ġavrıḳlārı.. sudῑ ġavrıḳlarıs su ġuyarız§ȫle 
olū. (108) sade tiki ġavrıḳlarıs. bizim§ev hani eti et§olmadan ġarınnarı doy-
maz bu h̥āneniŋ. çünkü bu (109) bizim§eviŋ eŋ süreklisi et. bu hāneniŋ§et 
yime§i eskik§olmaz. SGA: Eti nereden temin (110) ediyorsunuz? HB: 
alırıs hayvanımız kendimiS keseriS. alırız. SGA: Köyde ne zaman (111) sa-
tılıyor? HB: hāyır herkėşiŋ hayvanı vȧr. kendiniŋ kesicig hayvanı var. /.../
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I/4

BEYLİKOVA - Halilbağı

Kaynak kişi : Hürmet Özdemir, 70, Okumamış; Mehmet Özdemir, 76, İlkokul

Derleyen : Songül İlbaş, Yıldız Yanar

Derleme yeri : Bakkal

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, düğün, yöresel yemekler

(1) Sİ: Adın ne teyze? HÖ: hürmet. Sİ: Soyadın? HÖ: hē hür̥met. öz-
demir̥. Sİ: Kaç yaşındasın? (2) HÖ: ben§ni? bėn§altmış yeTmiş yaşıma 
varıyon§a. altmış yeTmiş yaşım. Sİ: Okula gittin (3) mi? HÖ: oḳula gitme-
dim ē gö.. iveli bizim a gúnümüzdö oḳul vādı de emĕ ben de kendim d̥e (4) 
gitmedim yolladılar§emme gidemedim. Sİ: Hiç gitmedin mi? HÖ: gideme-
dim§işTe vārdım (5) geri döndüm. bi.. bilmiyodum kı̄̇ harfleri bilirdim hindi 
bilmiyon. unŭduġāldım ȫle burda (6) dükḱ́andı bekliyom bi de. Sİ: Sen mi 
bakıyorsun dükkana? HÖ: ben baḳmıyun. ben baḳmıyon (7) dῑ şindi baḳ 
adam baḳıyo ben̥ím§adam ġırda işe gitTı̄̇. hē biliyoŋ§ŋu? şiydē şurda (8) mā-
den̥§açıldı yā ḳaymazda māden̥§açıldı yȧ urda. urıya girdi bu Pi§seȯe oluyô 
işTe gireli (9) hemen§imen. Sİ: Kaç çocuğun var teyze? HÖ: dört tene. dört 
tāne. Sİ: Buradalar mı? HÖ: bi (10) tāneSi burda ġῑz. birı̄̇§ėskişe§irdi birisı̄̇ 
çorluda ōlanıŋ. bi denesi uráyá çalışmeye gitTi u de (11) şe§ērde. bu sene 
gitTi hῑ. (12) Sİ: Bize biraz eski geleneklerinizde, düğünlerinizden, kına 
gecesinden anlatır mısın? HÖ: tabi. (13) ānadabilirisem. Sİ: Nasıl oluyordu 
düğününüz? HÖ: dü§ünnē mi? ėveli bėn bėn va ya ben̥im (14) günümdü 
dört sene gelin ġız beKledim bizim günümüzdü§ȫleydi. nişannı bekledim 
bėn. ȫle (15) a undan sōnı dört sene sōna işTe dü§ün§ōl̥du. on dört yaşı-
mızda nişannandıġ on segiz (16) yaşımızdı ėvlendiK. Sİ: Sen de çok küçük 
nişanlanmışsın. HÖ: on segiz yaşımızdı ėvlendiK. (17) ȫlediK ġızım. Sİ: 
Nasıl oldu düğünün? HÖ: dü§ünüm mü? ā bȫle iyi bi dü§ün§ōl̥du. Sİ: 
(18) Kaç gün oldu? Neler yaptınız? HÖ: şiy§ederdi işde cuma gün başlardı 
cumartesi gǖn olurdū. (19) pazar gün gėlin gėlin gidēdi işTe üleydi. Sİ: Cuma 
ne yapıyordunuz? HÖ: cuma mėseÍā cuma (20) gün de işde oynallar çalġı 
çalġıcı gelirdi. ėveli bēm günümde de bı̄̇ ġız§oynıtma vārdı ya (21) kóçek dēr-
dik. ġız§oynadıllārdı hē u dü§ünde bēm dǖnde geldiydi. Sİ: Kadınlar ayrı 
erkekler (22) ayrı mı oynuyordu? HÖ: ġadınnar§ayrı erkeklē ayrı oynādı 
tabi ȫle di§ildi bu hinciki gibi (23) di§ilidi bu. u§zȧman§ȫleydi. sōnadan 
çıḳdı bóyle oynama. hē hē ġārışTı. Sİ: Cumartesi ne (24) oluyor? HÖ: cú-
martesi mi? yimeK dökülürdü cumartesi. bēm gúnümdē ġız§ėvi dökēr̥di bi 
(25) yėmeK. bi di ertesi gún§ōlan§ėvi dókerdí bu şı̄̇ gŭnde gelin çıḳacā gún. 
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iki kėre yimek (26) dökülürdü. bēm gúnde işTe şı̄̇ aşam ėveli ... hani bȫli di 
şı̄̇y̥li günnēde namaz derlerdi hani (27) bǖle meseÍā ġandil günnērde heb gelin 
ġıza gidilirdi. ǖledi bizim§adetimis. Sİ: Hediye mi (28) götürüyordunuz? 
HÖ: hē hediye götürülēdi. Sİ: Ne götürüyordunuz? HÖ: yėmeK götürülēdi 
(29) yirlēdi hediye götürülērdi. ǖley̥di. Sİ: Ne giyiyordu gelin? HÖ: gelin§-
ni? yazma óterlerdi (30) giysi giyer̥lerdi. ȫley̥di yāni. Sİ: Elbisesi nasıldı? 
HÖ: hē elbisė. elbise giyeledi bizim (31) gúnümüzdö bȫle şalvar vardı işde. 
Sİ: Üstünde? HÖ: hē şalvā üstünde de bȫle ... ǖlēdi. Sİ: Ne (32) yemek ya-
pılıyordu? HÖ: her yemeklēr yapılır̥dın. fasillē undan sōna sārma. bu hinci 
baŋa mı (33) söyleŋ? (34) Sİ: Bir yemek tarifi ver bize. HÖ: yėmeg tāriFi 
mi? fasıllā. undan sōna sārma. Sİ: Birini nasıl (35) yaptığınızı anlat. HÖ: 
hán̥ı̆̇ nası yaPdῑmızı ānadıcām. fası̊̇lleyi ġoŋ§işTe ı̊ndan sōna (36) bişiriŋ§unu 
te.. tencirede meseÍā. ya§ını ataŋ duzunu ġataŋ. ȫlü yapılırdı. Sİ: Hamur işi 
falan (37) yapıyor musunuz? HÖ: hinci hamı̊r§işi yaPmíyoduġ§ivelı̄̇. ha-
mır§işi yapılῑdῑ. gözlėme (38) bişirir̥Ti gözlüme hē. gözle̊me PişirilirTi. hamı̊-
ru yo§uruŋ. undan sōna saÇ ġuran bizim§alt (39) köy yėrinde saşlā ġurulur-
du bacalā vȧr ya. Sİ: Fırın mı oluyor? Nasıl oluyor o ocak? HÖ: (40) ocaḲ 
fırın§ōmaz. saÇ. ocaġdȧ bȫle tāndır vā tāndırdı ... tandırda a saman§atar bişi-
riz biz§ā (41) ȫley ... Sİ: Şimdi yapıyor musunuz? HÖ: hindi gine yapíyoz. 
bazlamaş yapíyoz. hῑ bazlamaç (42) yapārıS. dā ȫle ādeT§işde devam§ėdē. 
saÇda pişiridig gözle̊me bişiridig§işde. gine ōdu (43) o§ādet bizdi. Sİ: Hâlâ 
devam ediyor mu? HÖ: hāÍā devam§ėdē. Sİ: Küçükken ne oyunu (44) oy-
nardınız? HÖ: güççǖken§ni? oynādıġ§emmi ġızım benim§aḳlım başımdı 
yoḳ hani. (45) oynādıġ§işde. atlama oynānῑdῑ. sōna bȫle dizēdig cāmi gibi 
hani hoplār̥dıḲ. öle oynanırdı (46) iveli. Sİ: Atlama ne? HÖ: böle ayaḳlānı 
yaŋ§yaŋa getiridiŋ üstüne hoplanırdı yā bȫle (47) biliyoŋ§ŋu bilmen bilmi-
yoŋ ne bilēceŋ sen§unnarı. öley̥di işde. Sİ: Kışlık bir şey yapıyor (48) mu-
sunuz? Tarhana, turşu... HÖ: hē tārh̥anā turşū her şı̄̇ yapılır. Sİ: Tarhanayı 
nasıl (49) yapıyorsunuz? HÖ: tarănayı yo§urdu süzdürüz. kėsellē. ından 
sōna ġatıca şı̄̇§i de süzer̥§o. (50) unu ilēne ġuyarız. un ġata§ız duz ġata§ız 
yō§ururuz§unu. giden beze.. yuvarlaŋ yuvarlaŋ (51) böle unu da ... keseŋ 
bǖle tarana óyle bizim getirin de gösterin§ni saŋa. Sİ: Burada mı? HÖ: (52) 
hı burda vā. tābi gösderecēn sa§a ben. yıldız§anaŋ şiye oḳçuya gelmez ġāri. 
baḲ taranalar (53) böle̊ oluyō. al da yı̄̇ŋ hele. Sİ: Toz gibi olmuyor mu? HÖ: 
toz gibi yapmıyoz. al da yiyiŋ aha. (54) Sİ: Böyle de mi yiyorsunuz bunu? 
HÖ: bȫlö de yinir̥. al̥ da yi hele. bizim taranalā bülö oluyō (55) işde kesme§-
taranā diy̥ı̆̇ buna deriz. al da yi. YY: Bazıları da toz şeklinde oluyor. HÖ: hē 
Toz. (56) Toz şek.. toz şeklínde de onŭ da şı̄̇ taranası deriz bíz kúrt§taranası 
deriz yá una şė zebze (57) ġataŋ. zēbzė ġataŋ tomātis Taze bı̊̇ber̥, bı̊̇ber̥i meseÍā 
her şiy̥i dōraŋ§onu dῑ gine ǖle (58) beKlediŋ. onu da ȫle döke̊ŋ böle unu da 
sürteŋ toS tarana u da üy̥le olu. Sİ: Nasıl pişiriyorsun (59) bunu? HÖ: bunu 
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ısladıŋ suyuna. mercımē§ataŋ ġaynar§ū mercımeg ġȧynar hē mercımē (60) 
ġaynayíncá bunu da ėzeŋ unuŋ§üstüne salaŋ pişiriŋ bȫle çorba gibi yapaŋ. Sİ: 
Mercimekli (61) ilk defa duydum. HÖ: hē mercímeglí çoġ gózel§olū. sen 
duymadıŋ§ŋíydı onu? al da yiyiŋ. (62) Sİ: Eline sağlık. HÖ: da şı̄̇y̥ ḳola ve-
riyı̆̇n§ni? içer mi? ḳola veriyin de içiŋ ġız. ȫsá bi bı̄̇ (63) istēŋiz vāsa getiriyin. 
Sİ: Yok otur sen. HÖ: oturacā yoḲ canım. size iǵrām§ediyim bi şı̄̇lē. (64) 
hē ȫley̥diK ġızım ėvellē. Sİ: Turşu yapıypr musunuz? HÖ: turşu yapíyóz. 
salata§turşusū (65) kelem§turşusu. āynur peK yapārdı şėy ġızım āynur peK 
yapardı. hē her şē yaPādı. /.../ HÖ: (66) nāpar§anneŋ? anneŋ nāpar? hadi 
ādıŋ§ŋı? hadi baḳam bi gidecēŋ§ŋi anneŋ va mı gelsíŋ (67) bȧḳ. hē? bu da 
bēm şı̄̇y. yiyen ġādaşımı̊ŋ çocūnuŋ geliniŋ çocū§u o da benim. bēm§iŞde 
(68) kimse yoġ§ėvdē. bó§ün şiye gitTilē. be̊yliġōvaya gitTile urdan mo-
turlāna muhammėT vā. (69) mu§ammet yeŋi motur§āl̥dı. YY: Burada mı 
Muhammet şimdi? HÖ: mu§ammed burda (70) çalışmáyá girdi. geri çıḳdı 
geldi. YY: Okumuyor değil mi? HÖ: oḳumadı işTi. lı̄̇seyi bitirdi (71) temam. 
işe girdiydi nisanda çıḳartTılā. Sİ: Oğlun mu? HÖ: torunum. YY: Dedemiz 
geldi. (72) HÖ: hāni? hā baḳam bil̥ebilecēŋ§ŋi? bilemiyecēŋ. kim? du baḳām 
bi. gel şu yanna geş (73) baḳam ḳamıraya çıḳacāz baḳ. ḳamıraya çıḳıcız. ge 
şurıyá ge baḲam ḳamıraya çıḳıcā.. al da (74) yiŋ ġız. /.../ MÖ: so§uḳ bi şı̄̇ler 
işiŋ ġızım. nāpan yıldız nerd̥e duruŋ? HÖ: hadi ġonuş baḳam (75) bi ḳamıraya 
eveli dü§ünnē nasí olūdu dellē. söylesaŋa ... MÖ: ā benim§aḳlım başımda yō 
(76) ḳu ben§ölürüm yav̥. /.../
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I/5

BEYLİKOVA - İkipınar

Kaynak kişi : Mustafa Yıldırım, 82, İlkokul 3

Derleyen : Erdoğan Boz

Derleme yeri : Avlu

Kayıt türü : Ses kaydı

Konu : Kurtuluş Savaşı, köyün adı

(1) MY: bahrinin nesı̆̇siŋiz siz? EB: Biz arkadaşıyız Bahri’nin. MY: hῑ 
eveT. ... yanı̄̇ gönlünü (2) almáyá allah rızāsı íçin baş§sālına geldiniz. EB: Biz 
burada tanıştık kendisiyle. Baş sağlığı (3) diledik. Bu köyden misin dayı? 
MY: tabı̆̇. EB: Adınız neydi? MY: adım mıstafa yıldırım. EB: (4) Yaş? MY: 
yaş.. EB: Var mı seksen? MY: iki. EB: Seksen iki. Maşallah. Okul okudu-
nuz mu? (5) MY: ilḳoḳúÍ u§zamanıŋ§beh̥rinde. EB: Nasıl oldu okul? Kaç 
yıldı? MY: yā esazını baḳırzın (6) dā eveli ilḳoḳúÍ üş seniydi. sōnıdan beş 
sōnıdan çıḳdı. ben§ilḳoḳúÍ. EB: O üç sene kim (7) okuttu sizleri? MY: u§-
zamanıŋ gününde̊ ȫretmėn yoḳtı zaten. eyitmennik vardı bizim (8) şēmizde. 
eyitmenniK varῐdı. sonnadan§u oldu unuŋ§üçün§oḳul muḳul§u zımannār 
e (9) gericilik çoḳ ġuvetliydı̄̇. adȧm eyitmennik diyelimkinı̄̇ şeyde oḳumuş 
oḳumuş ō beş senē yoḳ (10) u§zamāna beş üş seneniŋ§arḳasíndan ortoḳul 
vārdı. ortoḳul§oḳumıyınca dā (11) devam§ėtmeyeleK mu§aḳaḳ eyitmenniK 
geliyoru. yani u şekild̥e eyitmiş ē̇tilmiş (12) öretmenner§oluyudu u§zıman. 
çekim mi yapíyó? EB: Beş yıl nasıl oldu? MY: e sōnıdan (13) devleT uyġu-
ladı yānı̄̇. üç seneyi beşe çıḳar.. faġad̥§aradan üş seneyı̆̇ bitirdiKTen ben (14) 
bitirdim mēzun§olduḳTan segiz§on sene geşdiKden sonῑ bėş uyġuland̥ı. bu 
aradā köy (15) yerleri çivçisiŋ çivçiniŋ köy§yerindē malı maşaġı olúyō hay-
van fel̥an çevrėndē diyelim (16) mutlaḳana ı̄̇tiyacı olúyǖ bö̇yüKleriŋ güççü§e. 
sō§umuş§olúyösüŋ§u§zȧman. beşe (17) oḳumamınsa u§zåman u da bi se-
beb§olúyö yāni. EB: Eskiden olan yangın, deprem, sel gibi (18) büyük 
bir afet var mı? MY: sen sen onu boş§ver̥ de yunanıŋ gelmesinden bāh̥-
sedeyin. EB: (19) Tamam. En güzeli o. Nasıldı? MY: ėved§ėved§ėved. 
böyüklerimiz§annatırdı tari§i (20) zȧmannā. yunan budan anḳaraya gidişini 
siz dē dā iyi bilirsiŋiz benin gibi duymanıŋ (21) soŋun̥da. siz gençsiŋiz dā iyi 
ȫrenmişsiŋizdir̥. büyüklerimiŋ§annadışῑ bur̥dan gelir̥ken (22) anḳarayá ulaş-
maġ§ı̊̇çün zarar yapmamışla. benim bi amcȧmı meseÍā bu yandan geld̥isiŋiz 
... (23) şurda bi ġumlu ... bacısar köyü var ġoşmat var. bizim gibi bi kǖy̥. 
ordan bi kişi alíyólarmış (24) tanıdῑ§ı ġadarı bizı̆̇§anḳaraya götürüŋ. yāni 
siÍah zoru§ile. bizim kö§ümüzden bi amcayı (25) alíyólar. bizı̆̇§anḳaraya 
götü. bu ῑ anḳarayá gidişimizd̥e bi halibā köy̥ü va. oráyá ġada (26) götüriceŋ 
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bi bayırıŋ tePesine varıncı dā halıbā§ına varmadan tasarlíyöle nası ġaçacām 
diye. (27) ġaçiyö. öle arḳasından siÍah miÍah atíyolar anadıŋ§ŋı? vuramiyöler. 
ġaçiyü. neteKim (28) benim§annem§annadırdı gece, giceleri suya geliyoruS 
gündüzlerı̄̇ ġaçiyörüz derdi (29) yunandan. annem gerisini fazlı annaTmazdı 
ōlum derdı̄̇ sabah̥ları dėrdi ġıra ġaçarken ... (30) çalíyór derdi. yāni bunu anna. 
yunan ... soḳulmasın yanıŋıza haní buldu.. bu durumları (31) görmüşlē. bu du-
rumları görmüşle. nėtegiŋ anḳarayá giremidi geri dönüşlerinde bȫle bȫle (32) 
harman zamānímíş. bütǖn harmannarı harman§yerinde sapları vā.. hasılatı 
yaḳíyólá. tabi (33) yaḳíyóler§işte. çoġ zarar vermişler köyü. yaḳmaz olasıca 
şu bacısar köyǖ yunanıŋ bi (34) asgerini saḳlíyólá. bizim§asKerler āríyólár 
bulamíyolar ... üstüne ōt mōt§atíyólár. bū asger (35) ḳomutannāna annadı-
ye̊ diyö bȫle bȫle beni ḳorŭdular. u köye zarar yapmiyür yonan. bizim (36) 
kö§ü de bu hādiseyı̆̇ dúyúyolar burdan buráyi terK§et diye̊ler. terg§ediye̊ler. 
nerelísiŋ? (37) bacısar kö§ü. geÇ. nerelisiŋ? bu kȫlüyün. geÇ. zarar vermiye̊-
lar. bizim köy burdan taşıniyı̆̇ (38) burdan. benim dedem yunan cāmíyi yaḳar 
diyeleKTen̥ gitmiyi. yunan bȫle her kö.. hāneleri (39) geziyı̆̇ dedemi buluyi. 
sen diyö hemen burdan§ῑ herkez gitTi sen niye gitmediŋ? sende para (40) var. 
dedem ı̄̇tirāz§etse de dedemi tüfē§eŋ dibÇı̄̇ne düve düvē düvē yaraliyi avır 
yaraliyalar. (41) bır̥aḳıyalar ölüceg diyeleKten. uŋū evlatlarῑ uríye ġaçiyı̆̇ ya 
köy ... köye ġaçiyi haber ... (42) yunan dedeŋi çoḲ dövmüş a§ır yaralı. u§-
zamanıŋ günüŋde ġānı varmíş. ġāniyi çabı̊d (43) bāliyalar. ses yaPmasíŋ gice 
geliyalar dedeynen köyüŋ kenarına bizim sırtına ... köye ... (44) köyde vȧr ya. 
u şurdı dedeyi sırtına alıyålar götürüyülȧr kö§üŋ kenarına ġānıyı bindiriler 
(45) götürüyalar köye üş gün orda yaşiyė or.. bizim dede urda ölüyö. çoḲ 
büyüK hādiseli yāni (46) çoḲ zarar yapmış ... bir de fakiriŋ bi inē§e varmíş. 
kö§üŋ sı§ırınῐ toplıy yunan burdan (47) götürüP götürüyü. bi fakiriŋ dē annē 
diyó§ōlu. anne di ki ōlum şu yo§ordu götür yonā.. (48) yunan mere.. mēre-
mete gelir mi? işār̥et bu yo§ordu ... yiceg biteneceg şȫle. yunan āynısí (49) 
oliyı̆̇ yunan undan sōna yo§urdu alíyá ōlana bi gö.. inek mi verir, alıp gidiyi. 
yāni eŋ çoḲ (50) yunan şėlennen benim duymalarım bȫle. çoġ búyüK zarar-
lar yaPmíş bȫle çoġ zarar yaPmíş (51) hani bȫle. EB: Eskiden komşuluk 
nasılmıştı? MY: ġoŋşulúḳ esgiden çoḳ§iyidi yani şindı̄̇ ... (52) yāní esgíden 
fakirliKdi huzur vārdı. sen ben hepsi ḇir̥ḇir̥iniŋ derdini biliyö birinde bi şėy 
(53) vārsa āŋadıŋ§ŋı? benim fakirlik bobam böle yayaḲ dört beş sa§atlıḳ bi 
yerde deyirmen var. (54) fakirlik ūn yoḲ u köyde dedi dermenē çoluḳ çocu§a 
diyo ḳını siz diyȯ ocā sacı ġōyuŋ yuḳa (55) yapılır. ben şindi gelirin diyȫ 
eybeneníŋ§unå de§ermene gidiyö. üş günde̊ geliyǾ. valla üş (56) günde geli-
yi. gelince ġoŋşular çay§bardānın su§bardān̥nan bȫle hepsi un§alíyelar ecig 
(57) Ḳarışdıralım da yiyelim çorba yapalım diye.. heybenen getirdi§i şeyi 
ġoŋşular hep (58) toplaníyalar una geliyalar. yani siz ocā§a sacı ġuyuŋ hemen 
gelirin diye moráÍ veriyi üş (59) günde geliyi vallā yayaḲ. bȫle bi dumlıca 
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dēnen köyümüz vȧr. urā.. urda ānadıŋ§ŋı? (60) beş§altı sa§at yayaḳ yayaḳ 
gidiyü sāten üş günde geliyü. yāní esgiden ġoŋşulúġ çoḲ§iyiy̥di (61) yani 
bölüşme vārdı elinde varsa şunna buna sayġı hürmet vardı. şindi hepsi ġal̥ḳtı. 
isminiz? (62) EB: Erdoğan benim ismim. MY: erduvānım. ȫle. yāni güzēl 
çoḳ şėy yāni insanıŋ§aḳlına gelı̄̇ (63) gelmez. hanı̄̇.. (64) EB: Bu köyün adı 
nereden geliyor dayı? MY: bu kö§ümüzüŋ aşağıda esȧs şėy bı̄̇ çift ġurnası 
(65) vardı, ikipınar. iki dene.. hē o ismi urdan geliye̊ hē ȫle geliyódü. çoġ siv-
risineK§evelde (66) olurmuşTu acig çökēdi şē̇ oráyí terk§ediyelar şȫle bi üş 
dört kilometı̆̇re uzaḲda. sonı burıyı (67) ... gele.. iKiPıŋar§ismi urdan geliyö. 
çiftpınar da hani çift ġurnȧ oldu§unda pınar. hani (68) çeşme demeK§iste-
dı̄̇§i pınar. iki yana§aḳıyı delikden. yan§yana bȫle aḳard̥ı. ismi benim (69) 
bildı̄̇§im ḳadarı urdan geliy̥ı̆̇. çeşmeniŋ§u ... geliye̊dú evet. ikipınar isim ele. 
EB: Allah razı (70) olsun dayı. MY: amin§amin. EB: Müsaade isteyelim 
biz. MY: oldū. peK güzel bi şėsiŋiz. bi (71) bilgi ȫrenmeg§isderseŋíz ácig 
sert ġonuşur benim bu ... hani le bi şėy§olūsa ḳusurunu (72) ba§aşlaŋ ... 
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I/6

BEYLİKOVA - İmikler

Kaynak kişi : Suna Kalender, 70, Okumamış

Derleyen : Erdoğan Boz

Derleme yeri : Yol kenarı

Kayıt türü : Video

Konu : Çocuk oyunları, eski yaşam, halk inanışları

(1) SK: ... getitdiri misiŋ unnarı? a bėn şurıya oturuyun benim maḳsi ne 
kötü canım siz§oturuŋ (2) şȫle uŋatÇa bi yere yavrῑm. ne haḲġında baḳam bi. 
EB: Teyze adınız neydi? SK: sunå. EB: (3) Soyadınız? SK: ġalender. EB: 
Yaş? SK: yaş yetmişe girdik. EB: Okul okudunuz mu teyze? (4) SK: yoḳ 
yoḳ hiş bi şiy yoḳ yavrım. hiş bi şiy yoḳ. EB: O zaman okul yok muydu si-
zin bu (5) köyde? SK: oḳutmamışlar̥ zamānında yavrῑm. ben hinci sȫleyim. 
nişannısına şiy yazacaḳ (6) mektup yazacaḳ diye bȫle cāhillig§eski ġafalā 
yavrῑm ya. EB: Kim yaptı bunu? SK: (7) oḳutmamışla bubamız§atamıS ya. 
ōlannarı oḳutmuşla bizleri oḳutmadılar. hinci oḳumadıḲ (8) yoḳ yavrum. ya. 
işde ne haḲġında soracaŋız baḲam? EB: Bu köyde kaç hane var teyze? SK: 
(9) hiş bilemiyecen yavrῑm bením ġafa. saten heP yaşlılar. EB: Nerede genç-
ler? SK: genşlēr dē (10) şē§erde ġoyan gitTi ġoyan gitTi yaşlılar§artıḳ. yaş-
lılar duruyoru yavrum. EB: Onlar nasıl (11) geçiniyor? SK: unnā nası geçi-
neceK§işTe tarlaları bi§diki unnādan ėKdiriler ġaldırılar bėn (12) de ȫle. 
hani şiy§ediyoruz yavrım. kimisiniŋ bāḳur§aylı§ı vār. unnān̥ yapıyorlar. 
bȫle bȫle (13) şiy§ediyorlar§işde. günneri geçirdiler yavrım. EB: Çoluk ço-
cuk var mı? SK: var. EB: Kaç (14) tane var? SK: iki dene. bi ġızım bi ōlum 
va unnar̥ da şe§erdeler. EB: Eskişehir’de mi? SK: (15) eşkişērdeler. EB: 
Sizin zamanınızda oynadığınız oyunlar var mıydı? SK: ne biliyin yavrῑm 
hiş (16) ġafa da gitTi unnar heb gitTi yavrῑm. EB: Hiç aklına gelmiyor mu? 
SK: yo§unnar çoluġ (17) çocuġ§anca bȫle gelin§valesi oynār̥dıḲ bilmen 
şunu bunū. EB: O nasıldı? SK: ȫle işdē̇ ne (18) biliy̥ı̆̇n bi yapar̥dıġ segse-
g§oynārdıġ. ā unnarı.. EB: Gelin valesi nasıldı? SK: gelin§valesi (19) de-
di§im ġoya hani bȫle böbeK yaParız bi şı̄̇ler§aynı hinciki giderler gibi. un-
narῐnan (20) yavrum. EB: O nasıl bir oyundu? Kaç kişi oynardınız? SK: e 
bölȫ arḳadaş§ara yerinde olurdu (21) bȫle ne bilen? ėv yapādın§işde demek 
ki ta şiyini āynı bö hayvanıŋ hesaP hayvannar dı ȫle (22) ōynıya ōynıya şiy§e-
de şiy§ede. hinci aḲlımda ġalmadı yavrum hepsí, gitTi. (23) EB: Geçiminizi 
nasıl sağlıyorsunuz? SK: geçimim hinci benim§aylı§ım var§adamımdan. 
(24) aylῑ§ımınan şiy§ediyon. şukúr§allā§a nurda yassıŋ. bėş ġuruş da ōl̥sa 
yavrım bi yüz líra da (25) ell̥ı̆̇§líra da ōl̥sa ėvlat§eline baḳmayyorun. bu yönü 
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çoġ§iyi. e u herkeşíŋ geçimi kendine (26) göre yavrım. hadi şȫle bi düşünür-
seŋ baḳ hepiŋiziŋ çolū§u vārdır çocu§u vardır. geçim hāli (27) anca kendíŋi-
ze göre ya. iki de tarla taban§ėkerdíg ġaldırıdıġ§işde unnār̥ῐna. hinci adamım 
(28) benim çalışırdı beton dıráḲde ūrdan§emeKli. urdan§unŭ da bāḳurla ay-
rıldı bȫle. tamca da (29) ödemedi. yetiyor şúkür§allā§a yavrum nāpam? bi 
yüz líra da ol̥sa yetiyo bu kȫ yerinde. (30) yetiyó ya. nerelísiŋiz sı̄̇z? EB: Es-
kişehirliyiz biz. Bu arkadaş Beylikovalı. SK: ȫle mi? āynı (31) yaḳadan 
desáŋă baḳ bėyliġova bizim şı̄̇miz. EB: Sütçülük yapıyordu burada. Var mı 
şimdi (32) süt? SK: süT müT yapaman yavrum ben§ȫle tavū§ım bile yoḲ 
hiş bi şiyim yoḲ. ėmeKliyiz (33) ya ġālík hazır yı̄̇yoruz. hazırdan heP. hazır-
dan. EB: Eskiden nasıldı süt işi? SK: hayvan ne (34) varıdı ėmme bȫlá sa-
ğım sa§ılırdῑ. ineK çanaġ yunnaġ hePsi yoḲ ġali yoḳ§oldu ġālik. (35) ana-
mız§atamız§öldükden sona hePsi bítTi işde. çoluḲ çocuḲ da oḳudu hadi 
ġodu gitTi işe (36) girdiler. işde bȫle. ėmeKli oldula mı gine döneceKler yav-
rı̊m burıya. gine döneller. çolu§u (37) çocu§u yerleşdirdile mi gine döner̥ler 
yā. işde bȫle yāvrı̊m bilmen. EB: Eski kış günleri (38) elektrik yokken gün-
leriniz nasıl olurmuştu? SK: nası olacaġ§aha bōle hayvan şiylēne dā hāÍā 
(39) toplā da yaḳarım ben̥ baḲ bȫle. kemre olur. unnarı ne bȫle kenarda heb 
ġaraltılara yı§arız. (40) kömúr yerine de ā unnarı yaḳarız yavrı̊m yȫyleydí dā 
hāÍān̥ ben§esKi§gideri sürdürüyōrum (41) bȫle yā. EB: Nasıl yapardınız 
yani? SK: yō hayvannarı ġazarlar bȫle̊ h̥ayní hinci ġuruturlar (42) baḳ§a§ıl-
lārda. unu yaḳarıS§işde bȫle. EB: Evlerde mi? SK: ėvlerde. EB: Işık olarak 
mı (43) yoksa ısınmak için mi? SK: yoḲ yoġ bayā bȫle hanı̄̇ yimeg§aş Pi-
şirmeg§iÇin hem§ısınıŋ (44) hem şiy§ediŋ bȫle bu yönneri yȧpārıS. aynı 
ē̇sgi gideri ėsgi ġafalar sürdürüyoru. EB: Hâlâ (45) var mı? SK: vā vā. hinci 
yalıŋız kómür mümür de var. hani vėriyorlar fakillere kómür (46) mümür. 
kómür vā şı̄̇ var ya gine dı̄̇ bȫle yaḳıyoruz. aha baḲ şu tezeKleri bile ǖ§üt 
ǖ§ütler (47) de yaḳarız yavrım. ya. sen§ėsgi şiyleri sorarsaŋ yā. EB: O za-
manlar akşamlar nasıl geçerdi? (48) SK: aḳşamnar nası geçeceK§anca yo-
ruluŋ ġırılıŋ da āyşamdan yatıŋ yavrım. hiş§ȫle geşlig (49) şiyi mi ġalıyōrŭ. 
ġalmaz, yoruluŋ, ġırılıŋ dȧ. baḳ şu adama da sorarsıŋız bi soru. EB: Eskiden 
(50) düğünler kaç gün sürerdi? SK: üş gün sürērdi. bi ġına§gėcesi olūrdu. 
işdı̄̇ yidíriŋ içirı̄̇ŋ. ne (51) biley̥ı̆̇m§işde yertesi gün de bi dāmad burıya inērdi. 
cāminiŋ yanῐn̥da hem düzülürdü esKi (52) ġafalar§ȫle hínci bȫle salun gibi 
di§ı̄̇l yavrūm. urlarda yapılῑdı. ama hincı̄̇.. EB: Erkek kadın (53) karışık 
mıydı? SK: di§ilidi. ayrı durularıdı ayrῑ. EB: Nasıl olurdu o? SK: ġadınnar 
bi kenar̥da (54) adamnar bi kenarda bȫle ōynadıḲları zȧman şiy§ett̥ikleri zȧ-
man bile şiy§ėdirlēr̥di. ayrı ayrı (55) bȫle. ġarışmȧzlār̥dı. emme hínciki asır 
di§işdi yavrım. di§işdi hinÇiki asır. EB: Bu köyün (56) adı nereden geli-
yor? SK: imikler kö§ü dė§i esKiden sivrisara bālıydı hinci bėyliġovaya (57) 
geşdi yavrım bėyliġova.. EB: Adı nereden geliyor? İmikler ne demek? SK: 
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nė bilen§işde adı (58) ȫlü ġonmuş yavrum baḳ dōray kö§ǖ, bȫlē heP bȫle 
ġızılıcȧ§ören, ōḲcu dedı̄̇ gibi burıyı da (59) imikler dēnmiş. EB: Ne anlama 
geliyor İmikler? SK: nė bilėn ēsKiden ta bizim günümüzden (60) ėbelēr̥den 
dedelerden bȫle, bȫle ġalmış yavrım atıh ne bilėyin? (61) EB: Yunan zama-
nını anlatırlar mıydı? SK: annatırlarıdı emme ȫle baḲ şı̄̇le sōna baḳ (62) 
dedelerimíz vā burada yatırlarımῑS. EB: Yatırlar nasıl? SK: çoḲ§iyı̄̇ bunnār. 
bunnar şėhiT (63) yavrım tabı̄̇ şehid. baḳ bi ġore harbí olmuşdu. olunca bun-
narı biS heP ėbelerden dedelerden (64) ölü biliyoruS. hiş bilmeyyōruS ḳu. biri 
geliyoru ġaPdan bȫle mazıtı ḳalmamış§uçaḳda. (65) ġalmayınca geri dön-
meK zorundayíz demiş. banı yalῐŋız bunu bȫle sȫlerler. unnan sona (66) şaşır-
mış ā bu ġaPdan. dėvām§eTmiş bȫleci gēmiş. ta varmışla§urıya sen kimsiŋ 
demiş. (67) hemen§iner§inmez§uŋa. ȫle ya merāḳ§etmiş benim mazutum 
bitdı̄̇ydi demiş. bi de (68) şiy§edince ben demiş bėyliġovanıŋ imikler kö§ün-
de oturuyorun demiş. o då cannı gibi (69) dı̄̇yoru. gelmiş§u ġaPdan da ı̄̇ ġaÍp-
liymiş. burıya ben demiş bȫle bȫle ziyāret§edecēn dėmiş. (70) biz demişlē ölü 
biliriz aha şurdaḲı şu adam baḲ yoḳ hinci da§a ġaç yaşına gı̄̇rdi sen nasῑ biz 
(71) ėbelērden dedelerden bunnar§ölü demiş. ama demeK şehitler§ölmeyyo-
ru yavrῑm. (72) ölmeyyoru. cenābı§allahȧŋ sevgili ġulu. da baġ§ȫlel̥ı̆̇gce he-
men nāpar bu ġaPdan bi (73) davar§alır, kėser, da§ıtır ġor gider şaşırmış. u 
da iyi ġalplı̄̇miş. baḳ demiş gēmiş burayı (74) ziyāret§etmiş baḳ ziyāret§ediŋ 
yavrım§urayı. EB: Ettik. SK: etdiŋiz mi? iyı̄̇. EB: Evet. (75) Kimler geliyor 
buraya? SK: amanıŋ her yerden gelírler yavrım bilmen ki aha kendí başına 
(76) yazıḲ perişān da dışarları şı̄̇y̥leri. bi di içellerini gider temizleyiverirı̆̇S. 
hani bȫle geliP giden (77) oldu mu. EB: Ziyarete ne için geliyorlar? SK: 
duvā ediyorlar yavrum. fatih̥ayı oḳuy̥ŭP ġoyuP (78) gidiyorlar. ziyāret§edi-
b§edib ġoyuP gidiyorlar. hiş şı̄̇yi yuġ. ilk peşin allah yavrım. tabi (79) allah-
dan. her şiy. ama bunnar da işde sevgili ġulu ȫle şehid, ērgin bilemen. bȫle 
baḲ (80) inanmíyan şiy§etmiyen ḳapısı açılmaS. bu siziŋ ġālbinizi bilir baḳ 
ne niyetine geldiŋiz sizi (81) bütün bilir§u baġ. ġalbiŋizi bilı̄̇r yā. şúnkü bilir. 
biri bȫle inanmamış§işde aman bunnara ne (82) bȫle şiy§edirler demiş. bi dē 
aÇıḳ§ileriye varı ġazā geçiri yavrım§alah ġorusun yā. ġālik ne (83) düşün-
düyse bilemen. baḲ bi de yavrum ben§āltmış yaşıma girdim şunu hani aŋıldı 
da (84) söylēyorun. burıya bi ġavaġ§alıcı geldi bȫle ġavaḲ kesēr şi keser. 
ābim rāmetliK sā§ıdı (85) burada oturu. baḳ burayı bi ziyāret§et. hani bı̄̇ şi 
sevaP çoġ ġavaḲ ne keseŋ ȫle dediK de ne (86) ben dedí siz de aḳlıŋızı mı 
ġāçırdıŋız dedi unnara ȫle şi olur̥ mu dedi. bi dā adam napdı (87) āyşam§üstü 
çıḳıP gelir ha ... burada ġavaḲ kesēdi. ben dedi siziŋ§u yatırlarıŋıza çıḲdım 
(88) ben sın size dedi ȫle dedim§emme dedi onar lira para ġodum dedi. ya-
lıŋız§ayāmı ġopatırıp (89) da atıvereyazdım dedi. baḲ aleyinde de bȫle laf 
ġonuşmíyacáŋ yavrum. unu allah biliyoru (90) biz bilmeyiz yavrum. kimiŋ ne 
ġabiliyet ne şı̄̇y̥§oldūnu bilmeyiz. ȫle ya çıḳıb da gelib de (91) sȫlemásaŋa 
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bize niye söyleyyorū? geldí dá sȫledi biy̥ez de. demeK ki sȫleTdiren kim? baḳ 
(92) bizi de bāyā bi şiy§ediyoru. siz de diyo urıya tapmışıŋız§ȫlǖlere diyö. 
ölüleri demiyeceŋ. (93) ȫle ya unu allah bilir. canābı§alah vasῐta ōlmuş şı̄̇ ō. 
bilemen. da hani bi de bȫle çocū§u (94) olmadıġlar bi çuḳura çekeŋ gine allah 
rızāsı§için ḳıl gelirse ġurban kėser. aha bu vā bi de. (95) burada bü şȫlü bi 
geliniŋ şiyinde çuḳur vȧr şȫle. urada da bȫle çocu§u olmadıḲlar giná de (96) 
ilk peşin§allahdan§isdiyceŋ yavrum yatırlardan bi şiy§isdenmez. u unnarıŋ 
sevgili u. (97) demek ki cenābı§allah vasῐta ėtmiş§unu. yā biz bȫle biliriz 
yavrum. bilmen. ama bilemen. (98) inanmāyoru kimisi der. hele çoḲ§oḳu-
yannā çoḲ şiy§edennē. hiÇ hani bilirsiŋiz§asırı ġālik. (99) ama ȫle demiye-
ceŋ. nėrede olursa ōsun bȫle ille baḳacaŋ yapacaŋ. baḲ şu odunbazarınıŋ 
(100) şiyini ben saŋa ġısaca bi sȫleyiveriyim. hinci bȫle severíz bizím dá bı̊rda 
yatırlarımız va. biz (101) cāhil ġāfayız§emme yavrım. gidem dedím şurdan bi 
şiy§ediyin. ilkin bi su§aradım. bu (102) odunbazarındaḳῑ u baḳan di§i de bi 
gücücüg bi yērde var baġ. gücücüg bi yērde. ha didim (103) bėn súyú nėreye 
aradım bi i.. baḳam bi fati§a mı oḳuyum susadım§işde ne biliyin yavrım. 
(104) hemen fati§áyí oḳudum. iki riḱ́āt allah rızāsını nȧmaz ġıldım. bi dey̥ 
yavrῑm baḲ dedim (105) dörT dene tas dolmuş. baḳ. hiş buna kimse inanmaz 
dı baḲ§allah depede. EB: Nerede oldu (106) bu? SK: odunbazarında. EB: 
Nerede o? SK: gücücüg bi yērde tek bȫle yatıyoru. EB: Buraya (107) uzak 
mı? SK: burıya uzaġ di§il de mezerligde vār. bi de ġadınnar§oturuyoru bȫle 
şı̄̇y̥li. (108) ġadın baḳıyoru. biri ȫlüye ġada birí şíyinde. ya bunnarı heb gez-
dím kendí başıma yavrum da (109) baḲ bi de bu odunbazarındaḳına giderken 
ne§ōldu yavrum baḲ§unu da sȫleyin. şünkú (110) gŏrdum bunu. siz dedilē 
yanımda bi arḳadaş varıdı. hiş gitmeŋ mezerlikdeki u yatır kitli (111) dedilē. 
yō dedim. bėn ta dışarısında namaz ġılacam dedím§una geldím burıya ġada 
dedim. (112) yavrῑm baḲ§inanmaŋ depede allah var. bi de vardıydım ġapı 
açıḳ. ama gen̥şden bi şiy şȫle̊ u (113) ġaşlar ġurum gibi. selāmῐ§aleyküm de-
dím bȫle. dēdim hiş cevab vermedi. demek ki ölü. (114) baŋa ȫle mi göründü 
bilmiyom yavrı̊m. allahdan başḲa kimse bilmez. bȫle allah§allā dedím. (115) 
haÍā yanımda ḳoŋşúyá dedim hani burayı bize kitli dedilērdi. demek ki unnar 
ne fikirinen (116) geldı̄̇ni bilmez. inancı iyi olacáḲ yavrum. inancıŋ§iyi oldu 
mū inanalaġ yapacaŋ. ziyāretiŋi (117) de yavrum ilk Peşin§allahdan§isTe. 
unnar da heb du§ā eder yardımῐ olūr. bȫle bu işler (118) yavrı̊m. ben saŋa 
ġocaġarı şı̄̇y̥li bi.. EB: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. SK: u üç yerde 
(119) baḳ unu ȫle gördüm. bi de ūluynan yatan vār ya u da ōlundan§işiri ġa-
zanmış. bȫle uradan (120) mezerliyē şiy§ederke baḳ yavrum bunnarı baḲ 
yeminnen de sȫlerin şúnkü duydum. u çocuḲ (121) da özúrlü çocuḲ ġulāma 
özürlü çocuḲ sesi gitTi. ben urdan geçerke. dėmek ki ōluynan da (122) yatan 
özúrlü. una ġatlanmῑş demeK canābῐ§allah şiy§etmiş yavrım. baḲ§unu da 
ȫle (123) gördüm yavrı̊m. hani inancım§mar yavrum allah rızāsı için. ilk pe-
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şin§allah yalıŋız bunnarı (124) gȫrdüm yavrum ya. aha bū yatırlara ... bi ziyā-
ret§ediŋ bi şi.. fāti§a oḳurlar gelēn. kimi iki (125) riḳat§allah rızāsı için na-
maz ġılār. işde bȫle. ġıyāmete ġada dėmek misāfiri çoḲ (126) severlermişTi 
yavrı̊m. bȫle gelen§oḳur. EB: Çok gelir mi? SK: ē? EB: Çok gelir mi in-
sanlar? (127) SK: gelir. iledíya.. ileriye dōru baḲ bu yōnis§ėmredekı̄̇ ū yō-
nis§ėmre gibi bura da bi olur (128) baḲ göreceŋiz yavrım hay̥ biz görme-
yiz§u başḲa. bėlediye alır buraları da. bilemen. da hani (129) bȫle şiyleri 
górdúK yavrum ne biliy̥ı̆̇n hincikiler inanmaz. sen dā annatdıŋ§ŋı sen§aḳlıŋı 
mı (130) ġaçırdıŋ derler. u yatırdan ne umut§edeŋ derler. ȫle demiyiceŋ yav-
rum. baḳ sa§oldū§uŋuz (131) müddeTce ġalbiniziŋ§inancını hiş ġaybetme-
yiŋ yavrım. yā. ne şiyine olursa ōsun. urıya (132) lambanıŋ§üstüne tesbik§a-
tarlar. yavrım bizden§atan yoḳ. gelenner genşlerden bizim (133) dilēmiz 
ġabı̊l§olur mu diye. halbıḳı allahdan§isdeyiŋ sı̄̇z. u tesbiynē şunnā bunna.. 
baŋa (134) ziyāretinde biri dedi ki bu tesbikleri niye burıya.. kimseniŋ haberi 
yoḳ ḳu dediK§unu (135) genşlerden nė yaparlar. unu da bilmeyiz yavrum ya. 
diyecēm bȫle işde yavrım. (136) seni§ıccāŋ§altında ġoduḳ şōnkü kölgėye 
gidēydik. yā işde bȫle yavrum. işde yaşadῑ§ıŋız (137) müddeTcē ne olursa 
ōsun inancıŋızı ġaybetmeŋ. ilk peşin§allahtan kesmeŋ. (138) dönüşúmúz§u-
na yavrūm. dönüşúmúz§una. kimisi der Ki ā siz§u yatırlādan nė ȫle demiyiŋ. 
(139) demeK cenābῐ§allah vasῐta ėtmı̄̇ş. bilemeyiz biz§unnā. ziyāret§edeŋ 
sōna şiyinen yatıyoru. (140) irbet§alacaŋ biz de yarın soŋunda bȫle olacāz 
diye unu alan§alır almıyan§almaz yavrum (141) ya. işde bȫle kȫv̥de her yer 
baḳımsῑz şı̄̇siz. EB: Manav köyü mü burası? SK: manav köv̥ü. (142) EB: 
Manav’dan başka Muhacir var mı burada? SK: yoḳ başḲa. hiş yabancı 
yoḳ. yoḳ yoḳ (143) yabancı yoḳ. EB: Boşnak, Arnavut, Pomak... SK: hiç 
hiç hiç§iç§iç. unnārdan bi dene yoḲ (144) buralarda yavrum. heP yē̇rlísi. 
EB: Kürt gelin var mı? SK: kürt gelin var. olabilir. EB: Kaç (145) tane var? 
SK: unu bilemen dē.. EB: Birkaç tane var galiba. SK: heral bi bu yanda var. 
baḳ bu (146) hinciK ġonuşdū§uŋūS u, u da var. hani getiriyorlār bȫle heP. 
ol̥suŋ hepimiziŋ§allaha bir (147) yavrum hínci isim§āyrılmış. bėn§ȫle hani 
ayırtım yoḳ bizde. yā isim§ayrılmış. sen kürtler (148) dȧha şı̄̇y. müs.. tabı̄̇ 
müslümanı çoḲ müslüman yā. bilemeŋ. manavıŋ da iyisi var kötüsü var. (149) 
hēPsiniŋ bi ayrı ayrí inancı olmaz kimisíniŋ. beş barnāŋ beşi denK§olur mu 
yāvrı̊m? olmaz. (150) ıccaḲda ġodum seni yavrῑm. yā. diyecēm§ȫle işde. 
EB: Allah razı olsun. Çok teşekkür (151) ederiz.
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I/7

BEYLİKOVA - Kızılcaören

Kaynak kişi : Şaziment Akpınar, 68, İlkokul

Derleyen : Erdoğan Boz

Derleme yeri : Bahçe

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, çocuk oyunları, eski hayat

(1) ŞA: çoḳ şúkür§alla§a ġuzum§iyiyiS sizler nasísıŋız? EB: İyi Al-
lah’a şükür. Köyleri (2) dolaşıyoruz da. ŞA: nē? ne hizmeT ne ha? EB: 
Hizmet şu. Hizmet değil de. Köylerin (3) geleneklerin görenekleri unutul-
du gitti ya. Bilenler de gidiyor öbür tarafa. ŞA: ėveT. tabı̄̇ (4) kimse ġal.. 
EB: Bilenler de gitmeden derleyip topluyoruz. Adınız neydi? ŞA: (5) şāzi-
men̥T§aḲpınar. EB: Şaziment? ŞA: aḳpınar. EB: Yaş? ŞA: aTmış sekiS. 
EB: Maşallah. (6) Okul okudunuz mu? ŞA: bėşi ġadar. diplomam vȧr bėş-
Ten̥. EB: Beşe kadar iyi yine. ŞA: e (7) köy yerinde saten en büyüg§oḳumȧḲ 
bėşe ġadar§ōydu. EB: Öyle mi? ŞA: tabi bizim (8) zamānımızda ȫleydi. beşi 
bitir̥diŋ mi iş bitTi. EB: Ne olur ondan sonra? ŞA: hiş bi§şi. EB: (9) Kızlar 
ne oluyor beşi bitirince? ŞA: beşi bitirince bekliyolar§ėvlenmey̥i. dā nābı-
cȧḲlā? ama (10) şindi oḳuyolar hep. EB: Şimdiki kızlarla o zamanki kızlar 
arasında fark var mı? ŞA: çōḳ. çoḲ. (11) EB: Nasıl mesela? ŞA: nasí ola-
cȧġ o§zȧman biS herkeziŋ babası annesi ne derse o olūr̥du. (12) ama şimdi 
ġızlar ne derse o olúr. de§il mi? dōrusu bu. EB: O zaman kızlar iş olarak ne 
(13) yapardı? ŞA: eŋ çoḲ ġaneviçe yapíyóduḳ. ben çoḲ yaPtım. ḳaneviçe, 
çorab§örüyoduġ (14) çeyize çoråp yapíyóduḳ. dantel peK yoḲTū ama ġane-
viçe çuḲ önemliydi bizde. çeyiz§için (15) ġaneviçe çoḲ§olūdu. EB: Hava 
karardıktan sonra evlerde ne yapılırdı? ŞA: bi dene misāvir (16) geldi§i 
zȧman toplanır orda bayā bi şenniK yapar oynallardı. def çalıb§oynallaldı. 
eveT. (17) EB: O zamanlar çocuklar ne oynardı? ŞA: saḳlambac§oynallā-
dı çorap§yüzü§ü oynallādı. ne (18) bilem her şey̥di o§zaman§oyŭn. EB: 
Çorap yüzüğü nasıldı? ŞA: h̥erkezíŋ§ayānda yün çorab (19) varıdı. çıḳarı 
dizellē bȫle elinde bi şey biri saḳlādı onu. ya başTa bulursáŋ öbürü yaníyodu 
ya (20) da sonunda bulursáŋ. ortada buldūŋ zȧman sayı onuŋ§oluyudu. EB: 
Çorap yüzüğü mü? ŞA: (21) çoraP§yüzǖ§ü. o ȫleydi. EB: Çok güzelmiş. 
Başka ne vardı? ŞA: başḲā ne bíliyim (22) saḳlambac§oynallardı aḳşȧmna-
rı. şindi ġızlar nē̇rde hiç kimse oynamíyo. met§oynādıḳ (23) çeliK§çumaḳ. 
EB: O nasıldı? ŞA: şu Ḳadar bi sopa bi de çeliK vārdı ucunda. onunna (24) 
oynúyódúk. EB: Eskiden kızlar çeşmeye, çarşı pazara gidiyorlar mıydı? 
ŞA: yoḳ biz pazara (25) gitmezdik. bizim zamānımızda pazar yoġdu. yani 
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erkeklē giderdi ġadınnar gitmezdí pazara (26) peg. (27) EB: Kızlar evde ne 
yaparlardı sabah erkenden kalkıp? ŞA: sabah ġaḳTıŋ mı oca§a bi çorba. 
(28) biti. tarana çorbası ya un çorbası sabah ġa.. ilk§işimíz§u olurdu. ya ėk-
mek yoḳ hamı̊r (29) yu§ururduġ birimiz hamı̊r yu§urur biri çorba pişirir. ġo-
yunnar varῐsa unnara baḳmıya gide (30) tabı̄̇ ki herkesiŋ varῐdı ġoyun. EB: 
Çorbayı pişirdikten sonra? ŞA: çorbayí pişiridig toplanıdıġ (31) yirdig her-
kez§işine. EB: Herkes kalkıyor mu o zaman? ŞA: tabı̄̇. yoġ yoġ hiç kimse 
(32) ġalmadan sofra tam§olȧcaḲ. EB: Yatmak yok yani. ŞA: yoḳ yuḳ. EB: 
Ne çorbası yapılırdı o (33) zaman? ŞA: tarana çorbası un çorbası şēriye 
çorbası ne biliyim sütlü çorbalardan. çorba (34) çeşidi çoḲ. biz hazır çorba 
bilmezdıḳ§o zaman. herkes kendi çorbasınnan yapādı. bildı̄̇§i (35) çorbadan. 
EB: Çorba yapıldı. Herkes geldi, oturdu. ŞA: herkės geldi otTu bi sofrȧya 
(36) ġorŭduḲ. toplanıdıḲ herkez yı̄̇r. EB: Tek kaptan mı? ŞA: teK ġaPdan. 
teK ġaPdan. mesĕlă (37) ῐramazandā gėceleri pilaf illá dē bulġur pilavı olacıġ. 
ya piriç ya bulġur̥ o zȧman şė (38) ġavurmasız§olmazdı. ġış ġış geliyō ġali 
herkes ġoyununu kesēdi üş dört Tane bēsler. (39) ġavı̊rmalı olūdu. yanında 
ḳumpustu. hēr gün§olūrdu. ama bėn çoḲ pisidim. iş bíġ ġaşῑmı (40) salmaz-
dım şu şėye ḳompostuya. ġuru ġuru pilavı yerdim u ḳompostuyu sōradan§içēr-
dim. (41) ėvimizde de burda da. EB: Niye? Herkesin yediği yerden yemez 
miydin? ŞA: ca.. yālı ġaşıḲ (42) be u pilafdan çıḲıP ḳompostuyo soḳuyo-
suŋ§oŋu. nasí yudeciŋ? yudamazdıŋ daḇı̄̇. bėn (43) yutmazdım ye yāni ġay-
nanam bilirdi o§zaman sōradan baŋa verirdi bi ḱ́āse. ben kendim (44) 
ġalḳıb§alamazdım da. ḱ́āseye ġuyar verirdi. búyrūŋ. sen de hoş geldiŋ h̥acı. 
EB: Sonra ne (45) oluyor? ŞA: herkes§işine gider. çapaŋ varısa ġadınnȧr 
çapaya, adamnar biri ġoyuna gider, (46) biri çifte gider, herkeSiŋ§ayrı işi var. 
EB: Öğleye kadar mı bu? ŞA: ȫlüye ḳadar§olū mu (47) ȫlüye ġadar şimdi 
çıḲTıḳ. aḳşama ġadardı u§zıman̥ ȫlenen bi sa§at ya dinneniŋ ya (48) dinnen-
meŋ. bu benim§ābı̄̇m. ırġatlıḳ zamanı giderdiŋ oraḳ zamanı. dırmıḲ çekēdig 
meseÍā (49) annatına o§zaman bi şėy yoġ. gölgeye gelir bi bulġur pilafı bişi-
rir§ayrannan yērdig. ġazcıġ (50) yatárdig. biz yatTıḳ mı ābim de Ḳaḳıŋ ça-
bıḲ. yeter§artıḳ. ġaḳ dedi mi ġaḳacaŋ. tabi. u en (51) büyüg§ābēmizdi o. EB: 
Kötü müydü? ŞA: yoḳ kötü de§ı̄̇l. Kötülǖnden de§il ı̄̇ş var (52) yatırsaŋ§iş 
ġālıcȧḲ. mejbı̊r. çalışma zōrdu o§zȧman. EB: Bulgur pilavıyla ayranı (53) 
içiyordunuz. Sonra? ŞA: biraz dinneniyōduḲ yarım sa§at nėyse işTe onnan 
sōna ġaḳ ginē (54) aḳşȧma ġadar. EB: İkindiye kadar mı akşama kadar mı? 
ŞA: aḳşȧma ġadar. ȫle yarım gün (55) yoḲdú bizdē. şindig yarım gün§ōldu. 
herkez§ȫlenneyin geliyó. EB: Sonra. Akşam oldu. ŞA: (56) aḳşam§oldu 
gel§ėve gel. ėvde yemeK yi. EB: Akşama olunca hayvan gelmiyor mu? 
ŞA: (57) ı̄̇nek varsa ı̄̇ne§e baḳıcıŋ. ėvde gene de bi kişi olūrdúk onnara baḳı-
caḳ ... EB: O ne yapardı? (58) ŞA: yemek pişri tavıḳlara baḳar ine.. inekler 
gelir ineklere baḳar§afedersiŋ sa§ar. e biS sen (59) tarlıdan biraz geş gelebi-
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lirdiŋ tarlȧlar§uzaġ. at§arabasıynan gidip geliyosuŋ. evdeKi§iş (60) yapılır-
dı yānė. EB: Herkes geldi eve. ŞA: herkez geldi yine toplandıḳ. EB: Genel-
likle ne (61) yemeği olurdu? ŞA: ēr ġış zamānında olursa bizim gelen§işde 
yėmēmiz beyaz lahana (62) sarması bizde çuḲ meşur§olur. acılı, ėtli, içi ġıy-
malı. bizde her şėy§olurdū. ġuru fasilemíz, (63) sēbzemiz. sebzeleri ġurudur-
duġ§o§zȧman şindiki gibi dondurucuya fȧlan ġoymazdıḲ. (64) ġurutulmuş 
sebzelerimiz§olurdu. fası̊̇lleníŋ fası̊̇lyeŋ her şeyėŋ§olū. domatisi bile (65) 
ġurudurduḲ biz ġıpġırmızı olūdu. ama şindi donduruculā çıḲdı hepimiz ona 
ġoyŭyuS. EB: (66) Sonra. Akşam yemeği yediniz. ŞA: yedig. EB: Bitti. 
Sonra. Elektrik yok. ŞA: tabi eleKdirig (67) yuḳ. Íamba. Íamba vȧrdı ġaz 
Íambası vardı. biraz§onuŋ başınday̥ ġızlar meseÍá işi varısa (68) biraz Íamba-
nıŋ v̇aşındȧ otururlārdı ben gelende çoġ§otururdum. EB: Ne yapıyordun? 
ŞA: (69) ġaneviçe. EB: O yorgunluğun üzerine mi? ŞA: unuŋ§üzerine tabı̄̇. 
başḲā özel günüm mü vāṟ (70) ġaneviçe işleme§e? araya unu da sıḳıştırıcaḳ-
tıŋ. EB: Çeyiz mi? ŞA: tabi. EB: Sonra? ŞA: (71) baḲ ben§unutTum sizē 
ne ikrām§ediyim? ġāve, çay? EB: Hiç gerek yok. Bu saatten sonra (72) çay 
olmaz. ŞA: nė olur? ḳola olur mu meseÍā? EB: Kola hiç olmaz. Ne olur bi-
liyor musun? (73) ŞA: nė olur? EB: Ayran varsa olur. Yoksa o da olmaz. 
ŞA: āy.. nė yazıḲ ki ayran yoḲ. EB: (74) Yoksa tamam. ŞA: dün ġalabalıḲ-
dı misāvirlerimiz varῐdı ῐstambuldan çocuḳlār̥ geldile. ėveT. (75) bi ḳuva 
yo§urT dün bitTi. EB: Sonra yatar mı herkes? ŞA: tabi. Sāten yorġun§erkės. 
EB: (76) Kışın geceler uzun. Adamlar ne yapıyor? ŞA: adamnar oda oda 
varıdı esgíden, odalara (77) giderdi yaşlílā. genşler de ne bilı̄̇m ne yaparlȧrdı 
ġāve, ġāve varıdı ama ȫŋceden var mıydı (78) bilmiyorun§unu. berāber§iş 
yaparlar, el§işi yaparlar, oturŭlar. EB: Kadınlar mı? ŞA: (79) ġadınnar. 
adamnā da ġāvėye odiye gidellerdi. EB: Odada ne yapıyorlarmış? Bir şey 
okurlar (80) mı? ŞA: hiş bi şėy§oḳumazlardı. so.. ġonuşurlar̥. yaşlıları ġonu-
şu besbelli genşlē dinne (81) bilmiyoz§artıḳ§oraSını. EB: Çay kahve var 
mıydı o zaman? Ne yiyip içerlerdi? ŞA: öŋceden (82) ġāve meşurŭmuşTu. 
ġāveyi herkeS kend.. bi ġaş kişi kendi çekiyomuşTu makinelēle. (83) sōradan 
çay çıḲdı. çay§öŋceden mēşur de§ildi o ġadar. şimdi çayıŋ§üstüne daha 
bi§şėy (84) yuḳ. çorba da yoḳ. çorbaları da unutTuḲ. EB: Eskiden komşu-
luk nasılmıştı? ŞA: ḳomşuluġ (85) çoḲ§ı̄̇yidi. bizim kö§ümüzüŋ ġomşu-
lu§u çoḲ§ı̄̇yidi. meseÍā bi cenāze ōsa biz sizinen (86) darġınız. oldu tarla 
kenarından darıldıḲ bı̄̇ sebePden. ama o cenāzeye giderdig. dü§ün§ōsuŋ (87) 
gene ȫle. hiç kimsē u toplumdan§ayrılmazdı. hāÍa da u gelenēmiz gine sürü-
yo. seÍā verilsin (88) seÍāyı duyan tarlasında çiftini bıraḳır köye gelirdi, cenā-
ze vā diye. yine de ȫle. az ġaldı kȫde (89) kimse ama ol̥sun gene ... herkeS 
toplanır. EB: Eskiden kış hazırlıkları nasıl olurmuştu? ŞA: (90) yani bizim 
zȧmānımızda peK de§işiK bi şėy yoḲTu. EB: Neler mesela? ŞA: yāni yiye-
ceK (91) baḳımından mı ȫle? öŋceden§unumuzu hazıllādıḳ. harmandan ġaḲ-
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TıḲ mı ġırḳ§elli kile (92) būdayí yıḳar ġuruTurduḲ bȫle yıḳanıcák bū-
dayíŋ§ekmēni yimezdiK biS. çaya gider çayda (93) yıḳārdıġ būdayla§ı. bu 
sever serer ġurudurduḲ. undan sōna de§irmen. ābeyı̆̇m yazıḲ (94) güz§oldu 
mu de§irmenden gelemezdi. ġocā çuvallar§olur şuvallara depēdig§u.. EB: 
Su (95) değirmeni mi kara değirmen mi vardı buralarda? ŞA: su de§ir-
meni vardı. şimdi yoḳ (96) hāmırlarıŋ da bu ėkmēŋ de ġoḳusu bile yoḳ. esgi-
den bi ekmeK pişTi miy̥díġ öbür ġoŋşu (97) ġoḳusunu duyādı. şindi ne hamı-
rıŋ yüzü vār ne ekmē§eŋ ġoḳusu var̥. çüngü makinede yanıp (98) çıḳıye̊ un da 
būday da. su de§irmeni gibi olur mu? EB: Ekmeği bazlama mı yapıyorsu-
nuz (99) yoksa fırına mı atıyorsunuz? ŞA: baz.. biz genelde bazlama yapa-
rız§ama bir§iKi senedir (100) saTın§alῐy̥óz. ekmeKçi geliyó kö§e. bazlama 
da bitTi. arada özledı̄̇miz zȧman gene (101) pişiriyóz canım. EB: Tandır mı 
var? ŞA: tandır vȧr. EB: Fırın yok mu sizde? ŞA: fırın yoḲ (102) tandır var. 
bizim kȫde de vardı. iki kişide fırın var̥dı esgide uráyá herkes sırayla hamır 
(103) yu§ururdu. teKne götürürdüK sen ayşeniŋ peşine ben fatmanıŋ peşine. 
çörek yapādıḳ. (104) hamırsız deriz haşaşlı biz ġat ġat§üstünde bölü. onnādan 
yapardıḲ. somun yapmazdıḳ. EB: (105) Bu köyde Manav’dan başka Tatar 
falan var mı? ŞA: yoḳ. yoḳ yoḳ. EB: Muhacir falan da mı (106) yok? ŞA: 
yoḳ. bi teK benim§annem varıdı çerkez. EB: Çerkez mi Karaçay mı? ŞA: 
ḳaraçay (107) çerkeSi. EB: Nereden gelmiş o? ŞA: bėlpunardan. EB: Nere-
den bulmuşlar onu öyle. ŞA: (108) ertende oturuyomuşTu dedem rahmetli. 
EB: Oradaki Çerkezler Yakapınar’a ve Belpınar’a (109) gitmişler değil 
mi? ŞA: ço§u ameyíḳayā. ço§u amaríḳaya gitTi. çoḳları geri döndü (110) 
ameyíḳayá.. EB: Erten’in şimdiki adı Süleymaniye mi? ŞA: süleymāníye. 
EB: Biliyorum her (111) şeyi ben de. ŞA: e heralde araşdırmacılar̥ bilmeli. 
dē mi? bilmeden§olmaz. şindi kimse (112) ġalmadı. EB: Bak Çerkez dedin 
Karaçay mı diye sordum. ŞA: yoḳsa siz de mi ȫle?
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I/8

BEYLİKOVA - Okçu

Kaynak kişi : Meliha Türkyılmaz, 78, Okumamış

Derleyen : Songül İlbaş, Yıldız Yanar

Derleme yeri : Ev

Kayıt türü : Video

Konu :  Düğün, yemekler, çocuk oyunları, el sanatları, masal, 
türkü hikayesi

(1) MT: bȧyā hincı̄̇ dü§ünnerden§ni soracaŋ nasıl̥? Sİ: Eskiden gele-
nekleriniz nasıldı? Düğünü (2) nasıl yapıyordunuz? MT: valā ġızım§işTe 
nişan şėyden ġız§evı̊̇nden sözünü alῑdıḲ sözǖ (3) nişannardıḳ. undan sona 
dü§ünüŋ başına varıncȧḳ bi asTar diyi asTar kesellerdi heP (4) büsbütünǖ 
esbaPlānı bȫle ne varısa bȫle çevrelēde görüŋ şunu var şōnu var dėyē. ondan 
sōna (5) biy̥ez de dü§üne başlalaldı. ilKnur̥ ānadıvá ġı. Sİ: Sen anlat güzel 
anlatıyorsun. Adın soyadın (6) ne? MT: meli§a türkyılmaS. Sİ: Kaç yaşın-
dasın? MT: yetmíş sekíS. Sİ: Okula gittin mi? MT: (7) gitmedim. bi§kı̄̇ 
biġaş gün§işde burda hocaya gitTim esKi yazí§için h̥iç yeŋi yazíya (8) giT-
medim. Sİ: Okula hiç gitmedin mi? MT: hiç gitmedím§oḳula. ġurana aÇ-
ÇıḲ gitTím (9) şíy̥de bu hocalāda. Sİ: Şimdi devam edebiliriz. Bitti mi dü-
ğün? MT: yō bitē mi dā yeŋi (10) başláyce.. bir haFta ėveli ezelı̄̇ hastar dēyi 
ōlē toplanıdı milleT. hadına asdar denirdi nė varısa (11) gelin ġızıŋ sandıḳTa 
sepetTe getirı̆̇ bȫle hortalā çevı̆̇rilērdí. şunu var şōnu var işde (12) bilmen§ne-
si var onnarí ondan sōna Çevı̆̇ri millet toplanıdı şenniK yapardıġ§oynarlardῑ. 
e (13) sōna baş§derisi ōlur. hincig§ȫle de§i yalῐnız. Sİ: Şimdiyi anlatma 
boş ver. Eskiyi anlat. MT: (14) hallā aḳıllıcı adam ῐÍāzım§unu§annat... e 
undån sōná ne biliyin bi dā şėyē nėyse baş§derisi (15) ōlurdu. baş§derisi 
derlerdi dü.. dü§ünden bi gün§ėveli. ġına§gecesi ġına. ġına§gecesi. (16) 
toplanıdı millet geline ondan sōna ġına yaḳarlardı āşamna§ı. u dü§üne gide-
ceKlē canı (17) istiyenner de yaḳınırdı. ē zabah§oluncaḳ da gine toplān̥ῐlardı 
gelirlerdi işde gelin ġızı da (18) alırlardı ārῐPıya bindiri alır geli eve yıḳarlardı 
ėveli. bi de bizim sancí mezarı var§orda. (19) kö§óŋ dışında şȫle ġabir. bȫle 
at§arabaları sıra sıra dü.. sırıya dizilirdı̄̇. peK çoḲ on§on beş (20) yirmi arıba. 
dolanır heP bı̊̇sünnü ġarılar giyinir ġuşanırdı onnar§arabalara biner̥di. gelini 
(21) arabasına bindirilerdi. gelin§arabası öŋde ötekiler§arḳȧda dolaşır gelirdi 
o mezere. üş kere (22) dolaşırdı ondan sona köve gelirdi nereye inecēse gelin 
urıya indirilēdi. undan sona herkeş tā.. (23) bezi ortalā getiri una şey̥i dikerlē-
di. gelini para mıra daḳarlardı. damaTı daḳıb damadı getirilē (24) para daḳar-
lardı. sōna ... işdi dǖn§ȫle bȫle olurdu ne bilem Pek hinçilēde bi ayrı. Sİ: Ne 
(25) giyiyordu gelin? MT: gelin nı̄̇? elbise nė giyerdi. bȫle̊ başına al dutallar-
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dı. Sİ: Adı var mı (26) elbisesinin? MT: o ... esKiniŋ tā elbiseleri ne bilı̄̇n 
mānto derlerdi. manto. ėveli yōdu hėş bi (27) dene bi ġara mantō vardı bȫle 
gelin ta geşgiden ġalmíş. heb gelinnere unu giydirilerdi bi (28) denecíK. ġara 
gózel bi mantō varıdı şȫle ġadifeden. hinÇi herkeşiŋ dolū hiş bunnarı (29) ara-
mazlā. (30) Sİ: Düğünde ne yemek yapıyordunuz? MT: hēr türlü yimeK ya-
Parlardı. Sİ: Düğün yemeği ne (31) oluyordu? MT: vȧllā pilaF pişirilēr̥di yavı̊t 
da meseÍā gelin ġıza giderken boş gitmezlerdi (32) o§zaman. hinci hiÇ§ara-
mazlar. yemek yapar ellēne alır gidellerdi gelin ġıza gitmiye. boş (33) gitmezler-
di. ne varısa. nē̇miş meseÍā datlı patetis her nė varısa herkeş bi tabaḳ§alır gider-
di. (34) Sİ: Yemeği düğüne misafirler mi götürüyordu? MT: vallā misavirlēŋ 
... kendimiz ġı.. (35) ōlan§evi ġız§evine. Sİ: Onlar da getiriyor mu? MT: 
valā onnar da bazı getiri bazı (36) getírmezdi. vallā öle işde ne biliy̥ı̆̇n geldi geş-
di ġızım heP ġayb.. unuTduḲ. aḳılda duru mu? (37) Sİ: Sen yaptığın yemek-
lerden bir tanesini anlatır mısın? MT: nası yaPacān ne bilin ... āynı biz (38) 
di yaparız. Sİ: Buranın en meşhur yemeği ne? MT: val̥lā fasüllē. Sİ: Onu 
tarif et hadi. MT: e (39) fasilleyi ... ıccaḳ suynan bi ġāynadıveririz. undan sōna 
da düdüklüye ġoŋ hemen tē̇zdin bişēr. (40) çoḲ gúzel bizim Fasillelerim bu bili 
dē. Sİ: Gelirken gösterdi o bize. MT: gösTerdi mı̄̇? (41) PaTedis yimē yapar-
dıḳ. badılcān ne varῐsa ēşi ġabaḲ. Sİ: Kışlık ne yapıyordunuz? MT: ġışlıḳ (42) 
dā heb ġurudurlar ġızım. eksē tāze fakil.. faSilleyi meseÍā ġurudurlardı ėveli. 
hinci ġuruTma (43) yoḲ dolaba ġonur. dizērdiK bȫle ipe dizērdiK§ipli§e se-
rerdiK daḳādıḳ ġururdū. unŭ da (44) bişirim bişirip yirdik. hinÇi isdiyen de gine 
ġurudur dā dolaplara ġorlar pocetlere ġuyar (45) ġuyar. (46) Sİ: Küçükken ne 
oyun oynuyordunuz? MT: ne bilin ne oyunŭ oynuy̥ŏduḲ gėceleri şey yōdu 
(47) böle televúzonnā hani baḲmazdıḳ. hiş durmadan dışallarda bastım§başı 
oynardıḳ. daş daş (48) toplā.. Sİ: Nasıl o? MT: bi dene şȫle do.. tombaḲcı şȫle 
daş diker̥díK. danaydı o unuŋ§adı (49) dana. ellēmize de birer dene bȫle yassı 
daş§alırdıḳ. una vurardıḲ giderdi ondan sōna ėbe (50) onu getirirdi biz daşımı-
zı alır ġaçardıḳ. sōna ... o hemen ... saŋa diyer̥se deydi mi sen§ėbe (51) oluŋ. u 
şı̄̇ danayı getiriP di hemen dikerse sen daşıŋı āl̥madan yerine gelirseŋ bȫle deydi 
mi (52) biy̥ez de sen§ebe oluŋ. öteki çıḳā sen geçeŋ. ȫy̥le oynādıġ§işde bis. 
(53) Sİ: El işi yapıyor musunuz? MT: yapardıḲ Tābı̄̇. çorab§örer̥dík. ipden. 
ipden çoraP. (54) davarlarıŋ yüŋünden eyirirdiK. aha bunnarı yapardıḲ. x: 
doḳuma yaparlarmıştı. pala (55) doḳurlarmışTı. ā baḲ şu tülülēri baḳ şu tülüy̥ǖ 
ȫle doḳurlarımışdın. Sİ: Bunun boyasını nasıl (56) yaptınız? MT: boyacı gelir 
boyacıya boyatTırıdıḳ. o§zamannar boyacı gelirdı̄̇. ġoca (57) ġazannarı ġurardı 
boyadırdıḳ. híncı̄̇ doḲuma bunnar doḲuma da geşdi ġāli. doḳuyan yoḳ. Sİ: (58) 
Sen örmüyor musun hiçbir şey? MT: hiş bi şiy§örmüyorun men hinci men 
hazır yiyiP (59) yatíyorun. gelin Pişiri ben yirin. hePisi geşmiş. pala doḲurduḲ 
yā. híÇ ip§ı̄̇yirdiK. Sİ: Pala (60) ne? MT: aha bȫle̊ ġocāman palayí ipine eyi-
ridig§eyiridig bȫle boyadırdıġ§aha bunnarıŋ (61) boyasından sarı ġara derdiK 
sánki sarı ġara nerden ... bėn bȧḲ bėn doḲudum bunu ȧha. a bu (62) ġada vā u 
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şede. hēr türlü. aha bunu eyirin§eyirin§ipinėn bȫle ip§ācısı varıdın̥ ip§a§acı 
(63) bȫle ipliK daḳılı. renk renK. unu getiriP kėrkitinen bȫle kı̄̇r̥kitler̥diK. Sİ: 
Neyle? MT: kirkit (64) vārdı bȫle a§aşdan yaPmışlar tātıdan parnaḳlā§ı var̥ 
şȫle. ipi geçirirdig§ȫle. ā bȫle olå olå (65) oldu baḳ. ġocaman§aha bu ėve göre 
bundan bóyȫk. Sİ: Kullanmıyor musunuz? MT: ġız (66) hıncı bunnā çıḲdı 
ġullanmazlar da geline verecen§e ġabul§idēse. x: ḳullānırın dā híş (67) ġıya-
mayorun. MT: ben buna veririm hinci doḳumazlār. bu da geline vėrceK kimisi 
de (68) gelinner hiç ġabul§etmēS. kimisi de ġabul§eder eskiníŋ dėye. baḳam 
bizimki nası olacaḲ? (69) çoḲ gózel§o. el§emē§e va ġolaynan§olma. heb 
bǖle bȫle eyiriŋ§eyiriŋ§undan sona (70) boyadıŋ yıḳaŋ ġaş kere yıḳaŋ. biy̥ez 
de boyacılara boyadıŋ. ren̥k leK bȫle geçeŋ. Sİ: Kaç (71) günde yaptın onu? 
MT: ne biliyim ben. bir§ay ... baya bir§ay. yirmi gün bir§ay ... (72) ġolay-
lan§olmȧz. benim bi ġaynınam vardı yaşlῑ barabar aha u da yardım§etTi doḳu-
duḳ ȫle. (73) kirkitler§olur şėyden yaPmışlar ġoca ġoca. ayānı oymuşlar. un-
dan§ipe bȫle doḳaşlārdıḲ u (74) geçērdi undån sona üstünüŋ bilmen şėyi vara 
geleni va bilmeden bȫle basdırıdıḲ a§aşlā. Sİ: (75) Neyi var? MT: iplē iple-
riŋ§arasınd̥a bȫle a§aş ġorlardı onu bi ġaldırılardı bi ġondurulardı. (76) ėriş 
deriz§iplere. ipler bi bi yanna bi bi yanna geçerdi ȫle yapınca. aralāndan biz de 
(77) geçerdik. hāsılí§işde ȫle̊ o günner geldi geşdi. Sİ: Komşularınızla birle-
şip birlikte yapıyor (78) muydunuz? MT: yapardıḳ ya gelir§oturulārdı. (79) 
Sİ: Akşamları ne yapıyordunuz? MT: āşamnarı mı oca§ıŋ başına toplaşırdıḳ 
mesel satışírdıḳ. (80) eskilērı̆̇ ānadırdıḲ. eski olannā bizi.. Sİ: Masal mı anla-
tırdı? MT: masal§annadırdı. Sİ: Bir (81) tane anlatsana bize de. MT: nası 
annadıyın ġāÍi masalı? Sİ: Bir tane aklına geleni anlat. MT: (82) bilmen, han-
gisi gelir ki? adınῐ da unutmuşum baḲ. çoḳ biliydüm§emmē. faTmacík varmış 
bi (83) denē y̥ŭsuFÇuḲ varmış derdiK biS. fatmacῑnan yusufcūŋ anası ȫlmüş. ē 
sōna ne§ol̥muş? (84) hadi bul baḲām. u gózeldi emme. x: mey̥rem yengem 
bilirdi emme peK u da felc§ōldu (85) ġonuşamaS. ço§u ġo.. şėyerdı̆̇ bilirdi. sen 
de bilirdiŋ ne§için ... MT: ... sȫlerdiŋ. andon sōna (86) anası ȫl̥müş bobası ėv-
lenmiş. bi dene üvey nene varımış. fatmayı ondan sōna bi yere (87) ġapamış. bi 
dene de kedisi varῐmış fatmacı§ıŋ. tandıra ġuy̥muş fatma§abam tandῑrda iki 
(88) elleri kendı̄̇rde der̥miş kedi. hani undan sōna ȫle dēken derı̆̇ken yusufcuḳ 
ġārdaşı ānamış. (89) undan sōna babası da ānamış çıḳarTmíşlar§urdan. ū şiyῑ 
ġarıyı nineyi ġuvalamışlā. (90) ananıŋ§ėvine dėmiş ġatırınan§nı gideŋ de-
miş§adam satırınan§nı gideŋ demiş. hanı̆̇§neden̥ (91) satırınan giden demiş 
ġatırınan giderin binerin demiş gezerek giderin§urıya demiş. ġatır̥a (92) bindir-
mişle undan sōna h̥apıc§arasına bi çalı ġıstırıvermişlē ġatırıŋ. ġatır§almış git-
miş (93) bilmen nerelere atmış başḲa ben peK çoḲ bile.. ama ... x: hurŭtcūnan 
bileÇciK var bi dē. (94) unnarı ānatırdıŋ. MT: bi dene de horuTcuḳ varmış bi 
dene bilişcik. ı̊ndan sōna adlā ȫlemiş. (95) hadi demiş armıda gidēm dėmiş ho-
ruTcuḳ. gidēm demiş biliÇcik de gitmiş horutcuḳ da. (96) ı̊ndan sōna hārmıdıŋ 
dibine varınca horuÇcuḳ ... çıḳmíş dalā. başlamíş§armıtları yimeye. (97) biliÇ-
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cik demiş ki bi dene baŋa at na var demiş. ātmış yimiş. peK datlıymíş bi dā at 
demiş. bi (98) dā atmış undan sōnȧ u dā neresine batmış ġız tiken? ayāna tiken 
batmíş undan sōna ağlayalaḳ (99) hemen anasína gitmiş. annē anne horuÇcuḳ 
beni dȫvdü horuÇcuḲ beni döydü. undan sōna (100) horuÇcuḲ da aşşā inince 
ayāna diken batmíş. horuÇcūḳ nı̄̇çin dȫvdüŋ biliÇcı̄̇ dēmiş. ayāma (101) tiken-
ner batmayaydı demiş. tikencik sen ne§için batdıŋ demiş geçicig beni yimeyēdi 
demiş (102) hiÇ§ȫle yalan§olur̥ mu? keçiciK demiş neden̥ yidiŋ demiş ah ah 
çoban beni iyi güdeydi (103) demiş iyi güTmedi demiş. çobana varmış. çoban 
nēdig ne diye gütmediŋ demiş āblam baŋa (104) baḳmadı ḳı napıyın demiş. 
ablasına varmışlar. sıÇannar demiş§unnan kediler di benim (105) şiyimi yi-
meyēdi yā§ımı yo§urdumu demiş. kediye varmışlar yiyecēm sıçancıġ demiş 
(106) sıçacām samannıḲ demiş ġırnav ġırnāv demiş def§olmuş gitmiş. (107) 
Sİ: Mâni biliyor musun? MT: bilmen. Sİ: Söylemiyor muydunuz mâni? 
MT: ne bilen ... (108) televizzonnāda dinneriz. Sİ: Televizyondan değil eski-
lerden. MT: māni ne ... ne ... āy hic (109) ġafamda yoḳ. dē bi dene bisim ā bu 
eskişērde gózel bi ġız varmış. adı ... nāzı̄̇miş. ı̊ndan sona (110) ġavır gelmiş. 
ġavır§unā nāzi§i almış gitmiş esgiden. da una türkü yaPmışlā. gül nāzig adıŋ 
(111) nāziK. satından bāğrıŋ§ezig. h̥elli biŋ yonan sarsa gel ġabılımsıŋ gül nā-
ziK demiş bi de (112) nişannısı varmış nāzi§iŋ burdā. tür̥kiyede. ġavır§almış 
gitmiş. ı̊ndan sōna gül nāziK yüzüŋ (113) gúlmeS vallā hadi baḳam yoḲ peK ... 
araya arayı buldulā zindannara ġuydular̥ benim tayır (114) ġārdaşımı benim§i-
çin vurdular demiş nāziK bi dene ġārdaşı varmış§unuŋ unu da vurmuşlar. (115) 
cenni cennı̄̇ cannı cannı mezárá gömmüşler. unu da hoca deyı̆̇verivermiş bul-
muşlar. anam (116) rahmetlik§ȫle söylerdi. dē u nāzi§iŋ ... yo yō sen§otu ġız 
kendi getiri. YY: Ben götürürüm (117) olur mu öyle şey. MT: nėye ōlmasıŋ? 
ġı ... va alıb getiriŋ. Sİ: Gerçek mi olmuş bu? MT: (118) gerçeg§olmuş ger-
çeK. h̥anamgilíŋ çocuġlu§unda höyle y̥emen götü̆müşler§işde ġāvır (119) 
bozġunund̥a. ... sōna ġārışmış ya u§zamannar ... /.../ Sİ: Var mı başka aklın-
da? MT: peK (120) ço§udu unuŋ türküsü dē unuŋ ġafamá gelmedi ne§için 
gelmedı̄̇se bö§ün. /.../ Sİ: Kardeşini (121) vurmuşlar dedin. MT: hῑ vurmuş-
lar ġardaşını yaSıḳ. x: ū evlenmiş ġalibā yonannan. MT: (122) yunannan§ėv-
lenmiş de nişannası da arḳasından gitmı̄̇ş. ȫle satıcı olālaḲ (123) varmış§unna-
rıŋ§ėviŋ ġapınıŋ dibinē, kendini tanıtmíş. ġucasınıŋ tāḇı̄̇ habarı yoḳ. ı̊nnan sōna 
(124) çocuḳları vārmışímíş çocuḲları da almíş. çocuḳlānı da deŋize atıverı̆̇-
miş§adam gelirken (125) hiÇ§ȫle olū mu? yā. biy̥ez de acısındān ġahrinden 
ölmüş acısíndan nāzik çoḲ yaşamamíş. (126) Sİ: Geri mi getirmişler buraya? 
MT: geri ge.. yo ġāçırmış tābi ġādın nişannısı. gül nāzig (127) yüzüŋ gülmez ... 
olmaS heb demiş ... ben seni geri yollarıŋ§emme nişannın geri almaz (128) 
demiş. e nişannısı dā elli biŋ yonan salsa gel ġabılımsıŋ gül nāziK demiş§emme 
ġoyveri mi (129) adam hı̄̇Ç? ȫle türkü yaPmíşlar ġoyā. 
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I/9

BEYLİKOVA - Süleymaniye

Kaynak kişi : Düriye Öngel, 60, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş, Erdoğan Boz

Derleme yeri : Ev

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, düğün, kız isteme, çocuk oyunları, yemekler

(1) DÖ: düriye öngel. SGA: Düriye teyze kaç yaşındasın? DÖ: atmış. 
SGA: Okul? DÖ: il.. (2) ilḳuḳul. SGA: Bu köyde mi doğdun büyüdün? 
DÖ: hayır̥ başḳa kȫde dōdum. burda dōmadım. (3) SGA: Hangi köyde doğ-
dun? DÖ: sarıyárda dōdum. anḳaraya bālı. SGA: Kaç senedir (4) burada-
sın? DÖ: bayā ġırḳ§elli oldu heralda dē mi? x: elli bēş elli altı senedir üş dört 
(5) yaşındaymışTı burıya geldı̄̇nde. DÖ: işTe döt beş yaşımdaydım geldı̄̇mde. 
burdan gėrisi (6) burda. SGA: Gelin olarak gelmedin, dört beş yaşında gel-
din. DÖ: hayır hayır hayır. SGA: (7) Ailen gelmiş. DÖ: āyilemnen küçükken 
geldim burayā. burda gelin§oldum. SGA: Manav (8) mısın sen de? DÖ: 
manav. SGA: Ne manavı? Özel bir şey var mı? DÖ: hayır yerli manavız 
(9) biz. (10) SGA: Buranın Manav düğünlerini merak ediyoruz. x: yani 
şȫló yani ne gėyiliyor ne ėdiliyor (11) şaÍvar mı anadıŋ mı? ḳınalāda ne oluyo 
ḳına§gėcelerindē. unnarı sorúyo yāni. unnarı (12) araşdırírlar. an̥ăd̥ıŋ mı me-
seÍā bayannar ne giyiyo ġınalarda ne oyunnar§oluyodu? DÖ: e (13) şaÍvā.. yā 
ġına gicelerinde.. aḳşām gelinnik gėyiyo undan sona ġına yaḳılcῑ zaman ġına 
(14) elbisesi giyiyo. x: esgiden dı̄̇ mi? DÖ: şindı̄̇. SGA: Şimdiyi sormuyo-
rum. x: şindiyi sormuyo. (15) u§zımannar han̥ı̆̇ āllı pullu bi şile vārdı ya. DÖ: 
ėsgiden. hῑ. eveliyi. SGA: Eveliyi anlat. DÖ: (16) esgiden şaÍvar giyiyolar-
dın. üzerine sarḳa giyiyolardı. SGA: Sarka nasıl bir şey? DÖ: böle (17) çiz-
gili çizgili oluyo yā unu giyiyolārdı şaÍvarıŋ§üzerine. yüzüne al§örtüyolārdı. 
ȫle. bi de (18) başına sarıyolārdı fes sarıyolārdın. öle. SGA: İşte onları anlat. 
Nasıl oluyordu düğünler? Ne (19) gün başlıyordu? DÖ: işTe ȫle oluyōdu. 
cumay gün§aḳşam§oynuyōdu cumay (20) gün§aḳşam§oluyōdu başlıyō-
du. cumārtesi gün ġına gicesi pazar gün dē alınıyōdu. (21) gelin§alıyolādı.
(22) SGA: Kızları nasıl istiyorlardı? DÖ: e ḳızı nası isticekler ġızım işte 
allahȧn§emriyle (23) istiyolardı. SGA: Seni nasıl istediler? DÖ: bilseydim 
gelmezdím. SGA: Başkalarını anlat o (24) zaman. DÖ: e yā bir gün geldi-
ler§işTe bobama, isTedilēr. bobam§ōlmaz dedi sōna bi sefer (25) daha gel-
diler. sōna biz de beyimle isdeşiyōduḳ bobam verdi. SGA: Aynı köyden mi? 
DÖ: (26) aynı kövdeniS. SGA: Tanıyor muydunuz birbirinizi? DÖ: tanı-
yoduḳ. aḳrabamız§olur. (27) ȫlelikle ōldu. SGA: İyi mi oldu? DÖ: iyi oldu. 
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SGA: Allah mesut etsin. DÖ: āmin ... (28) SGA: Eskiden çocukluğunuzda 
ne oyun oynardınız? Kızlar ne oynardı erkekler ne oynardı? (29) DÖ: 
saḳlambȧç§oynārdıḳ. bȫlē dolambȧç§oynādı arḳadān. öle oynādıḳ. SGA: 
Dolambaç (30) nasıl bir oyun? DÖ: gelir bi dolaníyolā da ārḳaya bez ġoyu-
yolar yā körėbe gibi. ȫle (31) oynı̊yōduḳ. ip h̥opluyoduḳ arḳȧdaşlar§arasında. 
ȫle oynı̊yōduḳ. (32) SGA: Düğünlerde ne yemekler yaparlardı eskiden? 
DÖ: esgidēn şimdíki gibi işTe pilāv, ġuru (33) fasillē, çorbā yapíyōduḳ. SGA: 
Ne çorbası yaparlar düğünde? DÖ: toyġa ço.. yo§ut çorbası (34) yaparlar. 
SGA: Toyga çorbası nasıl olur tarif eder misin? DÖ: yo§urdunan§unu 
ġaríşdiriyöŋ. (35) bi tāne de yımırta ġırıyoŋ bir§iki tāne dē. unu ġarışdırıyoŋ 
özüyoŋ. undan sona ġuyuyoŋ (36) suyunu. kekig§atíyóŋ nāná atíyóŋ. ġarışTı-
rıyoŋ bişiriyoŋ. pirinc§atıyóŋ. SGA: Ekmeği nasıl (37) yapıyorsunuz? DÖ: 
ekme§i bazlıma yapíyóS. SGA: Bazlama nasıl? DÖ: unū güzelce (38) hazír-
liyóS. mayasınῐ da ėritiyóS. duzunu atíyös hamura. suyunu atíyös, mayasını 
atíyöz. (39) yuŋuruyoz§undan sona ġoPdu mu geldi mi ġārışdırıP Pazlama 
hamırına döküyós. undan (40) sōna o pişiriyöz bazlama. SGA: Fırınlarınız 
nasıl sizin? DÖ: biz saşda bişiriyöz fırında de§il. (41) SGA: Bahçenizde 
fırın için bir yer var mı? DÖ: yoḳ. ėvde benim§eKmeg§evim vā fırın yōḳ. 
(42) SGA: Ekmek evin mi var? DÖ: ekmek§evim var. tāndırım var be-
nim. unuŋ§altına (43) odun§atıP bişiriyordum. EB: Evde fırın evin mi var? 
DÖ: ėkmeg hē fırın§evim va. (44) ekmek§evim fırın§evim yoḳ. ekmek§e-
vim var. SGA: Orada hamuru mayalıyorsun, (45) kopturuyorsun. DÖ: 
ėveT. ḳopduruyom. SGA: Ondan sonra yazıyorsun. DÖ: ḳopdu mu bi şi 
(46) şiy§ediyom döküyom bȫle bȫle pazı pazı. undan sōna bişiriyōrum saşda. 
SGA: Sacda (47) pişiriyorsun. DÖ: saşda bişiri.. SGA: Böyle başka bir 
şey. DÖ: yoḳ hāyır ça.. duvārda de§il̥ (48) ben bazlama bişiriyor̥ŭm. SGA: 
Başkalarının var mı öyle fırını? DÖ: yoḳ burda yoḳ. bı̄̇ (49) niǵārgilde vā 
urda varῐsa. burda yōk. biS saşda bişiri.. SGA: Burada tandır mı var? DÖ: 
burda (50) tāndır vȧr. başḲa köylerde var§ū da. böle somun yapíyólar§onnā. 
EB: Siz de yere (51) kazıyorsunuz tandır gibi mi? DÖ: hı hῑ böle ocaḲ gibı̄̇. 
EB: Ocak gibi yerde yani. DÖ: eveT. (52) üzerinde saş va. EB: Görebilir 
miyiz öyle bir tane fotoğrafını çeksek. DÖ: görersiŋiz. (53) görērsiŋiz. EB: 
Eskiden komşuluk nasılmıştı tezye? DÖ: ġoŋşuluḲ§esgiden çoḲ güzēldi. 
(54) evlerimis sıḳ§oldū§u için birbirimizi gelir̥ gidēdik. şimdi milleT hanı̄̇ 
ne bilem televizzonnā (55) çıḳınca ḳomşuluḳ da ȫldǖ. x: şindi herkiş§eḳo-
nimi derdine düşTü. DÖ: ėvet. ḳomşuluḳ (56) güzeldi evelde. SGA: Uzun 
kış gecelerinde ne yapardınız küçükken? DÖ: e küçükkēn tabı̄̇ (57) soba 
yaḳār̥dıḲ§evelı̄̇. ġuzine soba yaḳār̥dıḲ. mısır patladırdıḲ§otururduḲ ḳomşu 
ḳomşuya (58) toplanırdıḲ dā. ēlenirdik. hı ı̄̇de vārdı mısır patladırdıḳ. ama 
ėvēlden güzēldi şimdiden (59) güzēldi eveli ḳomşuluḲ. EB: Nelere yardım 
ederdiniz birbirinize? Doğumda, kına gecesinde, (60) cenazede, düğün-
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de... Öyle miydi? DÖ: ȫle gidēr̥diK birbirimize tabi. yardım§edērdik. (61) 
yardımnaşırdıḳ. yuḳa yapādıḳ toplanῑr̥dıḲ da. maḳār̥na kėsērdik. tabė. SGA: 
Delikanlılar (62) odun mu topluyordu? DÖ: odun getirilēr̥di. kimiŋ dü§ü-
nü olcaḳ şindi meseÍā unuŋ§odununu (63) getirilērdi. kȫde yardım§ederdi. 
biz de yuḳa yazārdıḲ. bulġurdan dökerdiK pilavı. SGA: (64) Bulgur pilavı. 
DÖ: bulġur pilavı. SGA: Tandır evde mi bahçede mi? DÖ: ėvde. eviŋ§i-
çinde. (65) x: ēv, āyrı bi ev vā. şēde. eKmeg§evi. DÖ: gözleme yapíyōz baz-
lama yapíyóz yapíyóz yāni. (66) vār bazlama. SGA: Sizin bazlamanın ortası 
delik mi? DÖ: hayır. de§il. bazlama deliK de§il̥. (67) EB: Bu köy Manav 
mı Muhacir köyü mü? DÖ: manav. EB: Siz Manavsınız değil mi teyze? 
(68) DÖ: ėvet. SGA: Ama teyzem iki yaşında gelmiş. DÖ: ben başḲa yer-
den kȫden geldim sarıyár (69) tarafından geldim. nallıhan tarafından anḳara 
taraFından. ȧma küçük geldím. SGA: (70) Akrabasıyla da evlenmiş teyzem. 
DÖ: teyzemin torunu. hı hῑ. EB: Siz de bu köydensiniz (71) herhâlde. x: bu 
köydeyiz. de işde bizim de dedelerimiz otuzlāda dineKden gēlmiş. mi§alıçῑŋ 
(72) dinek kö§ünden gelmişler buraya. SGA: Gelinler nasıl? Dışardan ge-
linle anlaşabiliyor (73) musunuz? DÖ: annaşíyóS ya. EB: Eskiden babanız 
anneniz anlatır mıydı geçim derdi (74) nasılmıştı? DÖ: geçim dēdi esgiden 
çoḳ zorumuşTu tabi şindiki gibi di§il. ġara gücüynen (75) hepsi şindı̄̇.. SGA: 
Bazlama. DÖ: bazlama bu. esgiden benim bobamıŋ bāları vārımışTın (76) 
üzüm bālarῑ. onnarı işTe tabi hayvannarın üzümneri satmȧya gidermişTi kȫle-
re. çoḳ bāları (77) varῐmışTı arıları varımışTı. satmȧya giderimişTi balῑ. EB: 
Nasıl geçinirlermiş? DÖ: işTe (78) unnarınan bahçelik yaparaḳ şi yapā sebze 
yaparaḳ, unnar̥ınan geçinirlerimişTi annatırlardı. (79) sėbze yapmayınan yāni 
arıcılῑnan. kendi yetiştiriyōmuşTu her şēsini. kendi dikiyōmuşTu (80) içinin 
meseÍā. SGA: Kızların kınada giydiği kıyafetlerden hiç var mı köyde? 
DÖ: bilmiyon (81) yavrım şindi kimde oldūnu bilmiyom bayā. kirālıyolā şin-
dı̄̇ kütahyadan falān. kütāh̥yada (82) çoḲ§oluyō ya. SGA: Kütahya’da mı 
çok var? DÖ: hῑ. kütahyadan kirālıyolar. EB: Allah razı (83) olsun teyze. 
Sizi çok meşgul ettik kusura bakmayın. DÖ: ōsun.
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I/10

BEYLİKOVA - Yukarıiğdeağacı

Kaynak kişi : Mukaddes Yalçınkaya, 75, İlkokul; Gönül

Derleyen : Semra Günay Aktaş, Gönül

Derleme yeri : Ev

Kayıt türü : Video

Konu : Düğün, ad koyma 

(1) /.../ MY: biz§annamıyoz da bȫlö dışādan bunnā gelinci be§enmiyolā. 
SGA: Kaç yaşındasın (2) teyze? MY: ben§ni? yetmiş bėş§ōldum. SGA: 
Okula gittin mi? MY: ben§ni? bėşe ġada (3) gitTim. SGA: Köyün okuluna 
mı gittin? MY: ... ından sona bėş diplıması āldıḳ tımam bitTi. (4) ėveli ȫlüy-
dü. SGA: Göndermediler mi? MY: neriyi? SGA: Okula. MY: aman§ėveli 
(5) gönderilmiyi bilı̄̇ miydin kȫv̥ ġῑ? çıḳan ġalῑdın çıḳan ġalῑdı. ġıs çocū§u olū 
mu ḳı a a ȫle (6) denidin. şindi zornan§oḳıtcaz diyi ūraşῑ u§zaman dῑ ȫliydi. 
git§gide git§gide ġızım devir (7) de§işTikce tabi köv de açıldı eski işı̄̇ ġal-
madı. SGA: Hiç genç kalmamış zaten. MY: yo yo (8) dedim y̥e heP benim 
gibilē. benden§ı̄̇tiyalÍā. çoluġ çocuḳ gēn̥şler bunnar§ā heP ġoyan (9) gidiyo 
ġoyan gidiyo. de benim gibilēr va. bis ... SGA: Teyze siz çocukken nasıl 
oyunlar (10) oynardınız? MY: nası oyun§oynuyam? top§oynārdıġ Çamı 
ġarar ekmeg yapardıḳ. beni (11) oḳula ġuymuşlar dā ġıs çocu§u dı̄̇l mi dimiş 
ı̄̇dris varTın çabıḳ çıḳar demiş. kitaplarınan áy (12) emek çeker§oḳul da yaḳın 
yollalÍā az sonra arḳamdan baḳallarımışın urıya çamırı ġārmış (13) kiteple-
riŋ§üstine ē̇kmek yaparın. hāÍā yaparın§o ekmē§e dā. SGA: Hâlâ yapar 
mısın? MY: (14) yaparın. hāÍā u ekmek yiniyō. demek ki ta çamırıḳan ġızış-
mış. kȫ§üŋ şi§i dı̄̇ mi? SGA: (15) Fırınınız nasıl sizin? MY: iyer şū ġoŋşu-
nuŋ va bȫlö bacá ya ı̄̇ arḳıya o açarıs ġalıb diris saç. (16) unu dışarı bi yere 
otutturuyorus hā öreris. kürē§e va çekeli va. SGA: Fırın evi gibi bir yer mi 
(17) var? MY: hē aynı ėv meseÍā bȫle bi ėv. televüzzonuŋ bacası bi meseÍā. 
unuŋ§içine sacῑ.. (18) SGA: Dışarıya doğru çıkıntılı oluyor? MY: eveT. āzı 
ėviŋ§olur yalınız hē. öteki ā dışardı (19) örülür ġāli böle. çoġ gözel§ekmē-
miz§olur§emme ben yapamıyon ġāli. SGA: (20) Yapıyormuşsun işte bak. 
Küçükken başlamışsın. MY: yā çamurunan başlamışın§emme (21) yapa-
mıyōn. SGA: Ekmeği nasıl yaparsınız bir tarif et. MY: naşi yapiyin. bi ta 
yuŋurmadan (22) başliyin§nı? SGA: Yuğurmadan başla hatta unu yapma-
dan başla. MY: unnarı satın§alıyos (23) canım. SGA: Eskiden de mi satın 
alıyordunuz? MY: dı̄̇menner vardı. ėsgi dı̄̇men. buydayları (24) yu.. ġurudur-
duḳ çalḳadıḳ çovallara dōlduru atlarına yaḳın kȫlerde va de hindi yoḳ ġāli. 
(25) faPriḳalā çıḳTı. urda ǖdürdü pek de ġadın§ekmeklerimis§olūdun hindü-
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kilēden. ke.. (26) kepeksiS§oldū için. şindi ne bilin a içi aḳcıcıḳ bi şı̄̇ var hıSı 
yoḳ. unu bisim unnarı biz yidik (27) mi şȫle şu ġıdaḳ tȧmām. āyşama ġada 
doyārdıŋ. besbe kepekli oldūn mı bilmen. hindı̄̇ yeŋi (28) şı̄̇ler çıḳdı südünen 
yuŋurus patatis ġuyarῑs. u§zıman suyunan yuŋuru olūdu. SGA: Mayasını 
(29) nasıl yapıyordunuz? MY: mayayı satın mayalar va. SGA: Eskiden? 
MY: esgiden§üredirdik. (30) baḳ ha şu ġadā pazınıŋ biri ġalı u duru ȫbür§ėk-
mek bitince ... ecig duz§eke (31) ȫrTeġōrduḳ§unu. unu ġarı āşamdan yarın 
pişircez de yeniden§un ġuyar üred.. ...çanā§a (32) dolduraġorduŋ unnan 
yuŋuruduḳ çabıḳ ġopsun diye. e şindi satınnarı ġuyēyoz§oluyo. SGA: (33) 
Eski ürettiğiniz mayaya ne diyordunuz? MY: a maya deriz§aynı yi.. bişir-
dı̄̇mizden ġalῑdın. (34) yuŋurdūmuzdan§a ginē bi pazı alaġorduḳ§ā undan 
ġāli. SGA: Onu odaya koyuyordunuz... (35) MY: hē ġabımızıŋ§acıḳ üstüne 
acıḳ duz§ekē de ȫrTeġorduḳ. durudun§ūda ēşirdin§ı̄̇yce. (36) çabıḳ ġopudū-
du. şindi satın ġuyveriyoruz hepsi oluyor§emme yine esgiyi gine dutturamıy-
yo (37) di mi? ē̇sgi başġıydın yavrum bilmi§ön. ā ȫle ȫle yaşiyip gideris. 
SGA: Seni nasıl istediler? (38) MY: kı̄̇m? SGA: Dede. MY: āmanın. dede 
mı̄̇? dide gēlmedi bile. SGA: Görmemiş miydiniz (39) birbirinizi hiç? MY: 
igimiz de bi kȫliyis ġı sāten bilirdi. babasıynan§ā ābisi geldi istedilē. (40) 
ōldu işdi. SGA: Sana sordular mı? MY: ėveli sormaḳ vā mıydı? ana buba ne 
derse u olurdu. (41) isderseŋ dilenÇi olsun isterseŋ başġa bi şi ōsun ā hē de.. 
dērse bi şi diyemezdin. hindi ȫle bi (42) şi va mı? ... sormadılar. evet dı̄̇cen ḳız 
çekeŋ§ŋi beni? zere bē. SGA: Sonra düğünün nasıl (43) oldu? Eski düğün-
leri de anlat. MY: hē u ėsgi dü§ünneri ā şunda yapalÍar ġı. televizonda. ġına 
(44) gecesi yapalÍā. āynısı āynını biS gibi yapiyöller§unnar da. dü§üne ... 
aynı ġına§gecesi (45) yapaÍÍa hindi u da bitTi de şeherde salonda alıb geçive-
riyoÍÍā. ėskininki yānı̄̇ bö bi haFta (46) sürerdin§ėveli. SGA: Ne gün başlar-
dı? MY: cumā güne ġada pēşembe çārşamba ġınacı (47) çıḳārdı. per̥şembe de 
dü§ün§olu cuma gün de duvāmıs§olūdun. gelin süzülür. SGA: Gelini (48) 
oynatmıyorlar mıydı? MY: oynadῑdıḳ canım. SGA: Oynarken üstünden 
bir şeyler atıyorlar (49) mıydı? MY: ı ı. çıḳ. bizde bȫle ādet yoḳ. ġına§ge-
cesi yalıŋız bi ġırmızῑ ġoyverı̆̇dik bȫle şȫle (50) başına. Gönül: Niye böyle 
bulgur, buğday... MY: he dovaḳ günü mü di.. ū dovaḲ günü (51) oluyōdun 
hē unu mu sorā? ecik buyday ġuyar§undan sona bi ġoçam şėkēr. saçaÍÍardın 
ġāli (52) nē̇miş günah§u buyday heb milleTiŋ§ayānıŋ§altında. dişiŋ§ārıma-
sın diyi bir§ara (53) çıtladırdın ... ġı çinniyōŋ yidi§iŋ§ekmēg. işdē ȫlü dini 
mi hindi bunnā ġaḳdı. ġaḳdı ġaḳdı. (54) ėsgi ādetdin§u. hindi ... ġına bile 
yapan yoḳ ġı. SGA: Kız evindeki düğüne kına deniyordu (55) oğlan evin-
dekine de gelin çıkarma mı deniyordu? MY: ėvēT. gelin§āl̥ma. SGA: Dü-
ğünlerde (56) oynanan özel oyunlar var mıydı? MY: oynardῑn herkekler bi 
yanda ġı ġına gecesı̄̇ (57) ġadınnar§oynardın sāten gece. SGA: Ne çalarlar-
dı? MY: çoḳ. ėl davılınnan ġāli nė ne (58) denirse. Gönül: Erkekler kadın 
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kılığına girer miydi? MY: girērdin. hāÍā yapaÍÍar§arada. (59) meseÍā iki 
oyunÇū ergen çocuḲ bȫle benim don gibi giyēdin bȫle giyē yazma (60) ȫrtü-
nür§oynalÍā hāÍā. bi de§işikliK yapiyoÍÍá ille. yāni sürüyo adet gine de. de 
hindi kȫ (61) dü§ünü ġalmadı ġısım dē ġoyup gidiyöllē şērá. SGA: Eskiden 
geline ne giydirirlerdi? MY: (62) uzun bȫle burıyı ġada. uzun bȫlü ta boydan 
boya ȫŋden di dutduruduḳ ē? Gönül: İsmi neydi (63) onun? MY: nem ben 
emme ne denirdin ġῑ? unutTum. ben giymedim ki u uzunu. SGA: Niye (64) 
giymedin? MY: benimkini fistannan götTülē nem. he undan sona da ādet§ol-
du sāten köve. ū (65) uzunu atdılar. SGA: Köyde şimdi o kıyafetlerden hiç 
yok değil mi? MY: yo yo giydirmezler (66) hindi. hindi dē bitTi. hep mi be-
nim kötü laflā çekilir ġız? (67) SGA: Çocukların isimlerini nasıl koyardın? 
MY: ē mēmed āmeT hasān hüsün çuġ§ali velı̄̇. (68) SGA: Hep oğlan ismi 
verdin. MY: āyşa ziynēb hanim bi de hanimini ġōrduḳ. u nı̄̇di.. Siyneb (69) 
ziynēb zı̄̇nep hanim dērdik meseÍā. eved hindi siyneb deniyo ya bi de hanım 
ġonurdu ne ... (70) sinep hanim. ā u adlarıdı heb. sālı̄̇. ėsgiler§esgili ölen-
nēŋ§adını ġolÍārdı. hindi ġomuyo yeni (71) yetmelē. SGA: Kayınpeder mi 
koyuyordu? MY: e u da ġōr. rāzısı varsa ēvdeki de ġōr. (72) ġoÍÍardı ases 
dedı̄̇n gibi büyüklē sȫlerdin unu ille bi ... SGA: Senin çocuklarının adlarını 
(73) kimler koydu? MY: dedeŋ ġarışdı mı ġārışmadı mı bilmen. hē bütün 
buḇası ġodu heralda. (74) ġarışmadılar§unnar. benim hanı̄̇ ġarışmadım ben de 
hişbirine ġarışman ḳı. SGA: (75) Çocuklarının isimleri ne? MY: say ġıs. 
bahatTin va. hayāti, nizāmetTin, hásan, demiyin§onu, (76) onu demiyin. çek-
me ġı ȫldü u. he. hasan soŋu bu, gönül. SGA: Hepsi oğlan sonuncusu mu 
(77) kız? MY: hῑ ā bunu yapcām deye ben§ǖş dene dört dene ōlan yapTım. 
baḳ ē̇sgiden ġısım (78) hindiki gibi hanı peK meşur di§ildi. ē şindi her çocuḲ 
yap.. habı vā doḳduru vā her şiyi va. (79) u§zıman§ȫle bi şi yōdun ḳu. ėsgilē-
den gördük ... canım evelce. hindikilē ra§at hebsi. biz (80) de ra§atladıḳ ġāli 
emmē yaş gitti. Gönül: Kayınvalidenle ne kadar yaşadın anne? MY: baḳ o 
(81) ōn senē bėş sene ē̇ltiynen ġayınnıynan ġaynatıynan geçindim. on sene de 
zır ġāyınnıynan (82) geçindik ėlti ayrıldı. hindi geçinen va mı ġāyınnıynā? 
SGA: Kaynananla eltinle eskiden bir (83) bahçenin içinde mi oturuyor-
dunuz? MY: hē bi ėv bȫle ėvdē herkijiŋ§odası āyrı. iş billı̄̇miS. (84) işimiz 
bı̄̇r herkeş yı̄̇r§içer āşam§oldu mu ėvine çeker sabahın§oldu mu toplaşırdıḳ 
gine. (85) SGA: Yine böyle bir bahçenin içinde. MY: ėveT. ... iş billi§i var-
dın ġıra giderdiK (86) ġızım§eveli peK çoġ pancarına ūraşırdıḳ. SGA: Şimdi 
pancar yapmıyorlar mı? MY: var da (87) çoġ§azalmış. üş kişı̄̇ mi dört kişı̄̇ 
mi ėkerimiş gönül? /.../ yapsa da gönül ben§ni yapcan (88) hinciden sona heb 
bȫleler. bi de yāni talÍaları heb ... ya ekemedile bile bu yıl talÍalāŋ ne olcā (89) 
belli di§il bi di u adet ġodu hükümeT. /.../ billeşmiyimiş ġoya hē. bi hindi 
billeşme ōlcaḳ (90) yeŋiden unnar kendi ġāfalarına göre bȫlceklē tapu vercek-
lerı̆̇miş. hē eveT billeşdirdilē ȫle (91) ufaġ defē§e ġatıyoÍÍā büyüg§oluyo. 
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/.../ SGA: Teyze sen Manav mısın? MY: ne bē hanġısına (92) benzē bi baḳıŋ 
baḳam. manav mı mācır mı? SGA: Muhacire benziyorsun. MY: aman gönül 
(93) herkeş ba§a ȫle der ġῑ. ġı bē mācır da de§ilin daha dç ġaş göbek§öte 
yanda. bobamıŋ (94) bobasῑ mācır gelmiş. SGA: Muhacir canım. MY: ȫle 
mi? nireye hanġı yabancıya gissem āynı (95) sen gibi sorarlā sende mācırlıġ 
va mı? mācır mısıŋ diyi. e besbē aÇcıḳ gēldi. SGA: Köyde (96) başka Mu-
hacir var mı? MY: ū şı̄̇delerden başḳa yoḳ. unnar da yeŋi gēldi bis dȫrdü 
oḳurḳan (97) sāten hindi u yandan yuḳardan indiK geldik ya ta mezerlı̄̇ŋ ya-
nında ėvleri va. çıḳdıŋız mı (98) bilmen. çıḳmadıŋız mı? unnā biz dȫrdü 
oḳurḳan geldilē. hindiki gibi aḳlımda dȫrdüncü (99) sınıfdıydım. iki arabay-
nan geldilē. SGA: O zaman bin dokuz yüz ellilerde gelmişler. MY: ġāli 
(100) unu ... bilemiycen ġā.. dȫrdüncüydüK. dördü oḳuyyoduḳ u sene geldilē-
di. SGA: İki araba bin (101) dokuz yüz elli Muhacir geldi buraya. MY: 
arabıynan kȫlü gitti de getti ne yanda tirenden§ni (102) indilē bilmen. bize 
ȫretmen bi ba§ırdı dörtleriŋ ġızları siS çabbıġ§oḳulu temizleŋ. mācıllā (103) 
geliyo. oḳula indilē. sonu bu taraFa daşındılā yer yapıldı da. SGA: Köylü 
olarak hep birlikte (104) mi yaptınız? MY: hē ġızlar temizlediK dört beş 
ġızıdıḳ Sāten oḳulda oḳuyyoduḳ da. sōna yer (105) yapıldῑ urda otdulā epėy bi 
daha sonra mezelli§i sürdüler. şindi mezellik düpedüz ē̇v, dām, (106) her ye 
ėv dam§ōl̥du unnar yapdı ... hükümet mi yapdıydı ġali urasını bilemicen ken-
dileri mi (107) yapdılar. SGA: Kaç aile geldiler? MY: iki ā§ile. SGA: Ço-
cukları da vardı. MY: vardın. iki (108) ā§ile. SGA: Onlar karıştılar şimdi 
köye. MY: hē aynı biz gibi. ġarışdılār. büyükleri ȫldü (109) güççükleri hani 
büyüdü ġocıya vadı ėvlendi çıḳdῑ. ilk gelennē ȫldü ġalmadı. SGA: Doğudan 
(110) gelin alıyorlar mı? MY: bura mı? ı ı. alan va mı gönül? yoḳ yuḳ. do§u-
ya giden di yōḳ (111) do§udan gelen de yoḳ. /.../ MY: hāÍā unutmadı geldim 
bobanne e ben ne (112) yapcā§ıdım§unuttum der benimle dalġa geçerdi. 
túnġuluver̥ diyōm ben de bi soluḳ ... SGA: (113) Bokluk dediğiniz ne? MY: 
şı̄̇ damı kürǖyoS hanı sı§ılÍarıŋ şı̄̇si. tezek. dışarı atiyöz ya. SGA: (114) Onun 
belli bir yeri mi var? MY: he he taḇi. bȫle temek diye una derin. camdan 
dışarı atiyóz (115) ı̆̇şiyi. alçaġ§ura da düşceŋ§ōlum diyorum boḳluḳ yaḳın 
urdan tüngülüve dediydim iyer ġaş (116) sene ōdu ġaç yaşına geldi unutmadı 
ġῑ. vadım mı sȫler. babanne der ḇen nerden (117) tüngülcēdim§unutTum. bi 
de aha bȫ hoş hoş da dilimiz va yāni. u bıḳ göççe§ayvanıŋḳı da (118) bize 
uymas. unnāŋ ġonuşması vā gitTiŋiz mi? unnar yaydıra yaydırıle. bi hoş ġo-
nuşulÍā. (119) do§onōlunuŋḳu da bi āyrı ġısıḳ ġısῑḳ. idiviTTı̄̇ maseÍā. nem§-
me bi h̥oş bis ne idi.. idiverdi (120) deris unnar dı idividi yāni ġısa ġısa her 
kö§üŋ şēsi.. Gönül: Gökçeayvalılar da geleyoru (121) gideyoru. MY: hē 
gideyörü unnā da ȫle ġonuşu. ne ġada yaḳınız ... SGA: Gerçi onlar da (122) 
Manav köyü. MY: eveT. hē heP bi. /.../ 
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I/11

GÜNYÜZÜ - Atlas

Kaynak kişi : Zeliha Atlas, 75, İlkokul

Derleyen : Erdoğan Boz

Derleme yeri : Yol kenarı 

Kayıt türü : Video

Konu :  Tanışma, köy adının kaynağı, kış hazırlıkları, masal, çocuk 
oyunları

(1) /.../ EB: Adınız neydi? ZA: ben benim§adım zeliha atlas. ünüvesTe-
de ōlum hoca, doçent̥. (2) māmud§atlas. EB: Nerede? ZA: büyüg§ünüves-
Tede. EB: Anadolu’da mı? ZA: anadoluda. (3) EB: Yaş kaç teyze? ZA: 
benim mi? yetmiş bėş. otuz seKiz do§umnuyum. EB: Okudun mu (4) hiç? 
ZA: oḳudum. beşinci sınıfa ġadan§oḳudum. EB: Okul var mıydı o zaman-
lar? ZA: vardı. (5) bizim kȫmüz esgi köv§oldū uçun oḳul vādı. civar kȫler-
den burıya gelirdi oḳumıya kȫ şiler. (6) bizim kȫmüzde vardı oḳul. büyü-
g§oḳul var̥dı şurda. o sōna çatladı yeŋi oḳul yapdılar. sāTi (7) talebe ġalmadı. 
EB: O zamanlar vardı yani. ZA: vardı̊ vardı var. EB: Üçe kadar okumak 
yok (8) muydu o zaman? ZA: evelde üçe ġadanmış da bizd̥en ėvel meseÍā 
aPlam benden ġaç yaş (9) büyüK, altı yaş büyüK, aPlamgildē üçe oḳumuş§a-
ma bizlev de beşı̄̇ oḳuduḳ. ābiyimne ben (10) beşi oḳuduḳ. (11) EB: Sizin 
soyadınız köyün adıyla aynı. ZA: aynı. EB: Nereden geliyor bu isim? ZA: 
şē̇y şindi (12) şöle bi sȫlenti var̥. ilkin bizim kö§ümüzüŋ aTlar kö§ü diye 
geçermişdi. aşşā bayıra (13) var̥dıysaŋız bāçalar var. ha. ordāmışdı. ordan sel 
dālādan geldı̄̇§uçun burıya çıḳmış. atlas. (14) şōrda.. EB: Atlas neydi anla-
yamadım. ZA: atlar. ötekė aḳlar. aḳ. aḳlar kö§ümüşdü, şō depede (15) oğuz 
türkleriniŋ, selçuḳlu türkleriniŋ paTişā oturmuş. onuŋ ġızı ölmüş. adı atlaz-
mış. şu (16) bayıra dimiş burlara sel geldı̄̇§uçun bayıra gömüŋ boba dimiş 
annacıŋıza beni. köv burıya (17) çıḳıncaḳ aḳlar kö§ü o ġızıŋ§ismini almış. 
aTlaS, aTlas, aTlaS§olmuş. orda sel gelirmişdi (18) bāçalarıŋ§içindeymişdi 
şėyler, köv. sōna burıya çıḳmış. oḳŭduydu o benim§ōlumuŋ şiyi (19) vardı da, 
kitap§bardı da, tarihlerini bile oḳuduydu bu kövüŋ de unuduġaldım. yanė 
ȫretmen (20) şėy§isdemiş. EB: Soyadınız da aynı zaten. ZA: he soyadımız 
sōna aldıḳ. sōna aldıḳ. ilkin (21) silmezdi de sōna babası.. EB: Bu köy ne 
köyü? Manav köyü mü, Yörük köyü mü, Türkmen (22) köyü mü? ZA: 
tür.. manav bura. bizim burda hiç bu memleKetTe ġarışıḲ yoḳ. EB: Hiç yok 
(23) mu karışık? ZA: hiç yoḳ. sōnadan§işde şėyler geldi mācırlar geldi. un-
nar ġarışdı. kürt mürt (24) öle bi şiy yoḳ. manav̇ bizim burla. hep. EB: Kaç 
hane Muhacir var? ZA: valla heP ġaḳdılar (25) gitTiler. bu köv bizim ço-
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cuḳlūmuzda altı yüz haneydi. tåbi tabi. tabi. EB: Nasıldı o zaman (26) hayat 
burada? Canlı mıydı? ZA: cannıydı. EB: Neler vardı o zaman? ZA: neler 
vardı neler (27) yoḳdū. bāçalarda ekilirdı̄̇, meyvalar, ayvalar boldū. insannar 
birbirlerine şurda ġavıncı diris (28) yaylası va saḳarı köprüsünüŋ yanῐn̥da. ura 
burdan bölünme. ura bize ā§it. yaylamızdı da (29) şindi ayırıldı ġavıncı kö§ü 
diye geçer. orda bizim meseÍa toprāmız var. tarlamız var. ev (30) yerimiz var. 
onnarıŋ da burda var. işde bū yıḳılan verāneler onnarıŋ, ġavıncıda olannarıŋ. 
(31) sona çoḲ§uyanıḳ köy̥dü. bütün herkeş çocuğunu oḳutTu. herkeş çocuğu-
nu ya bi işe ġuydu, (32) ya bi oḳutTu. yüzbaşı var binmaşı var̥ bizim kȫmüzde. 
ġāri subayıŋ haddi hesābı yoḳ. çoḳ (33) uyanıḳ çıḳdı ve çolūnu çocūnu oḳut-
Tu. bi denese de oḳutTu çocūnu, iki deneyse de oḳutTu. (34) yavut oḳudama-
dıysa işe ġuydu. e bölē kimse ġalmayıncaḲ§a ā ben yalıŋızım§işde bu ġoca 
(35) verānede oturuyom. yazın. yazın geliyom ġışın gidiyom§eskişērdeyin. 
ėveT. ertūrulġazide (36) evim§mar. urda otururun. ōlum da urda. (37) EB: 
Kış hazırlıkları neler yaparsınız? ZA: her şiy yaparıS. patlıcan ġuruduruz. 
fasille (38) ġuruduruz. betmez yaparıS. her şı̄̇ turşularımızı yaparız. EB: Ne 
yaparsınız turşulardan? ZA: (39) sirke turşusu yaparız biz çoḳçoğu. EB: O 
nasıl oluyor? ZA: sirkeyinen ġurarıS. sirkeyinen (40) ġurarıS. sirke turşusu 
olur̥. bizim üzümümüz çoḲ boldu bu bā, çoḲ bağ var̥dı bizde. buranıŋ (41) 
esası gelir ġaynā bağῐdı. tabı̄̇ yā üzüm bağῐdı. EB: Bağdan ne yapardınız? 
ZA: satıyolar̥dı (42) aşşālara polatlıya, haymanȧya, o tarafTa bağ yōdu. bütün 
atiynan, öküzüynen, arabasıynan o (43) tarafa satıyollardı. adamna yiyintisini 
topluyordu. EB: Başka ne yapardınız? ZA: tatlı (44) yapardı, betmez yapar-
dı. betmez yapardıḳ. EB: Pekmezi nasıl yapardınız? ZA: betmezi (45) oluḳ-
larımız vardı, a§ac§oluḳlar. hale bi ara geldiler ünüvesTeden de a§ac§oluḳ-
larıŋ (46) filimini çekdiler gitTiler. unnā da māmuT di.. benim§ōlum dimiş de 
māmut hoca. burıya (47) geldiler de olūkları nėy̥i filimini çekdiler gitTiler. 
işTe u oluḳlarda yığıyor̥duḳ çiyniyorduḳ. (48) topraḳ çalıyorduḳ şėylere, o 
ġazannara suyuna, topraḲ§onuŋ ēşisini acısını alıyordu. onu (49) zabalayı 
ġaḳaŋ, süzeŋ, teşlerde güzelceceK ġaynadıŋ tertemiS. mis gibi olur̥ betmeSler. 
(50) buranıŋ betmezi gibı̄̇ hiÇ§olmas. /.../ (51) EB: Nasıl eğlenirdiniz? ZA: 
ē nasın§ēlenirdi? mesel ġonuşurduḳ āşamnarı. EB: Ne (52) konuşurdunuz 
mesela? Ne mesele vardı? ZA: ben§sa§a tayırınan zohre, Ḳırızmalı güzel 
diye (53) onnarı bilirdiK, bizlere sölellerdi. bi ġatır şiyi vardı bobam§onu 
sölerdi. EB: Sen bir tanesini (54) söylesene teyze bize. ZA: yā bėn, unu-
duġaldım bėn. EB: Bir tanesini söyle. ZA: baḳ (55) unuduġaldım bėn. EB: 
Yarım da olsa söyle. ZA: ya kitapları var şindi unuduġaldım hay (56) yav-
rum. tayırınan zohrē iki emmi çocū varmış, emmi ġızları. biriniŋ ōlu varmış 
tayır, biriniŋ (57) ġızı varmış zohre. bunnar§ėkisi oḳula gidellermiş meseÍa. 
ėkisi oḳula gider, yolda bı̄̇ cazı (58) ġarı varmış yaşlı. zohre bağırırmış tayῑr 
ābı̄̇ diye. u seniŋ§ābı̄̇ŋ dė§el sevgiliŋ derimiş. (59) sen§ona varcaŋ derimiş. 
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ond̥an sonna yoġ§o benim§ābiyim derimiş. ondan sonna bi gün (60) böle iki 
gün böle ebe heP oḳula giderkene unnarıŋ§öŋüne geşmiş yaşlı biri. unnarı öle 
(61) beyinnerine girmiş. ezelden yasaḲ ya büyüyünceK ben zohreyi alcan 
dimiş dikilmiş tayır. o (62) da vermen dimiş bobası. bobası vermen dimiş ve 
ġar̥deşini ça§armış. dimiş ōlunu nāp yap (63) burdan§uzaḳlaş. çocuḲ yazıḳ 
bubası üş denē deve verir. öŋüne şiy verir. üsdüne duz§atar. o (64) buŋuynan 
şiyini yı̄̇cēni topla kendini hani, besle. gider. ve ġız ağlıya ağlıya vereme ġarar. 
(65) ġız. o ōlan gider. o cazı ġarı gine yaşlı ġadın ōlanıŋ peşine düşer. bi odada 
bulur. tayır dir (66) zohre dir vereme ġardı. ölüceK seni bekliyor dir. bi 
ānıŋ§odasında ġor o eşyāsına develerini, (67) geri gelir. ġız dā kimseye ġapı-
yı aşmazmışdı. öle ālarmışdı. ġız ond̥an sona, gülcēme gitTi. (68) aşmış. ġız 
ōlanıŋ sesini duyuncaḲ§aşmış. ġıS her gün feryad§ėdermiş ya evde yalıŋız 
(69) başına, o gün sesi kesilmiş. allah§allah dimişle bu ġızıŋ büyün niye sesi 
kesildi? bobası (70) dimiş ki hızmatçılarına şu ġıza bi baḳıŋ dimiş. pençereden 
ġapıdan bi şėy§ėdiŋ. bi de ordāḳı (71) hızmatçılar baḳar tayır§içerde. hemen 
ġızıŋ babasına gider. siziŋkiler§onnar de mi? de§il (72) mi? ġızıŋ odasına 
gider. bobası ōluŋ dir gelmiş dir, öldürücen unu dir. nāp yap dir uzaḳlaş (73) 
burdan dir. tayırı çıḳardıllar. gine bobası bi sandıḳ yapar. saḳarıya ġoyuvurur 
tayırı. meseÍa (74) biS saḳarı deriS şurda saḳarı var da, deŋize meseÍa. bizim 
bildı̄̇miz bi saḳarı. saḳarı (75) yaḳın§oldū§uçun. saḳarıya ġoyuvurur. bı̄̇ balıḳ 
dutallarmış. dalġalanıP gelir̥miş böle sandıḳ. (76) iki arḳadaş balıḳ dutallar-
mış. eğer demiş sandıḳdaḳı malsa seniŋ dimiş cansa benim dimiş. (77) çocū 
olmamış biriniŋ. assalar ḳı deliġannı ōlan. çıḳartmışlar. unu ordan cıḲarTmış-
lar. ondan (78) sona gine bu ōlan orda unnarıŋ ōlu olmuş ve unnarnan durmuş 
ama gȫnü zohrede ġalmış. (79) büyün§öle yarın böle bi dimiş gine bi gidiyin 
zohreyi görürün. bi gün gece gine varır. zohre (80) gine feryaTler§içinde ālar-
mış ālarmış. ġannı gömlēni getirmişler zohreniŋ, şeyiŋ tayırıŋ. (81) suya ġo-
yullar ya. ondan sona bū öle oluncaḲ öldü diye ġız kendini öldürmiye ġaḳmış. 
o gece (82) gine tayır gelmiş ġızıŋ yanına. ġapıya aşdırmış gine girmiş§içeri. 
ġızıŋ feryādı gine kesilmiş. (83) ondan sona gine bu olunda tayır geldi dimiş. 
bobası gine hızmatçılara baḳdırır, tayır gine (84) içerde. ond̥an sona bunna-
rıŋ§ikisini de öldüTtürür bobası. ḱ́ābe yolunda iki dene şėy (85) varımış. o 
ġadın var ya bunnar̥ ölüncek varı başlarına daş vurur. o ġanayıncaḲ o daşlar 
ikisi (86) de gül§olur. o yaşlı ġarı da orda ölür. o ġarı çalı olur. böle tam o 
güller ġaḳarmış böle (87) birbirine ġavuşcā zaman o çalı ordan fırlarmış o çalı 
ortada gine ġalır̥mış. yimiş§işmiş (88) muradına geşmiş, böle olmuş. dā çōdu, 
türküsü nėyi vardı da unuduġaldım. unuTtum. (89) unutTum yavrum. öle diye 
ġonuşullardı. annemgil de iyi annatıllardı da onnarı (90) dinnerdig§işde. otur-
dūmuz yerde ġodumġaç oynardıḳ. (91) EB: O nasıl bir şeydi? ZA: hē işTe bi 
dǖme şōrda. ġodum ġaş ġodum ġaç al da ġaç. şu ōrda (92) biz burda adımızı 
ġonuşurduḲ. ond̥an sōna bilirsē gelirdi, bilmese ikinci ġodumġaça gine (93) 



355Fatih  DOĞRU

giderdi orıya, saḳlanırdı. öle oynardıḳ, oturdūmuz yerde. şėyi oynardıḲ ki-
miŋ§eli var (94) el§el§üsdünde? hē. davul zurna yapar̥dıḳ sırtını. Çünkǖ 
oturdūmuz yerde, ėvde. anamgil di (95) ra§atsız olmasın diye, çocuḳlūmuS. 
öle, işde öle günümüS geçerdi geceleri. ond̥an sōna da (96) evlendik. hayat 
sürdü işde. şindi bu hāle geldik. üş dört dene çocūm§mar. hişbiri yoḳ. /.../
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I/12

GÜNYÜZÜ - Ayvalı

Kaynak kişi : Hatice Yılmaz, 66, İlkokul

Derleyen : Erdoğan Boz 

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Yüncülük, hastalık

(1) HY: bu hayvandan ġırḳılır ġırḳlῑnan, ġırḳlıḳ maḳasıynan böle. un-
dan sona yῑḳanır. yῑḳanır. (2) ondan sona didilir. yorġan§olur, yasdıġ§olur, 
döşşeg§olur. EB: Başka ne olur? HY: ērilir (3) çorab§olurdu, şindi olmā-
yor ġayrı da. biz§önce ıslar doḳurduḳ bunnardan, ġoca kilim (4) namazlā. 
eyiridiP bunu boyardıḲ. EB: Kepenek mi yapıyordunuz? HY: hayır hayır 
u kepenek (5) başḲa olurdu. EB: Keçe bundan olmuyor mu? HY: keçe de 
bundan§olur. benim şindi şu (6) ėvde bi çivd§ala pala var bundan doḳun-
ma. eyirdiK, doḳutTuḳ, boyatTıḳ kilim boydan§aya (7) ġoca aşdıġ§ėve. EB: 
Çorap oluyor mu? HY: çorap da oluyȯ. şindi olmāyor da oluyordu. EB: 
(8) Onu nasıl yapıyorsunuz? HY: eyiriyoS. örüyoz. EB: Nerede? HY: ... 
var böle kirman varıdı. (9) onnarınan. şindi eyirmeyoz ġayrı geşdi de. öŋce 
eyiriyorduḲ. ġazaḳ§örüyorduḳ eyirip böle (10) süveter, çocuḳlarā, şėyimi-
ze. şindi ġaḳdı olmayor§unnar. hazır yünner çıḳdı ya iPler. EB: (11) Başka 
ne yapıyordunuz? HY: yataḳ yapıyoz§işde. yorġan, yasdıḳ, döşşek yaparıS. 
EB: Sıcak (12) mı tutar o? HY: tabi ıÇcaḳ dutar. bizimkiler bütün yün ya-
taḳlarımıS. EB: Yere yatak (13) seriyorsunuz değil mi? HY: yere seriyoz 
yerine göre tābi. EB: Ne kadar zamanda yapııyor? (14) HY: bu çoḲ durdū-
na yapışdı bū. döşşeKden çıḲdıydın. her sene sırıḳlayacaŋ, ġabardacaŋ (15) 
döşşekleriŋi, yasdıḳlarıŋı. yorġannarı ėtmeŋ de bunnarı ġabardıŋ. EB: Her 
sene bunu mu (16) yapıyorsun? HY: tābi. hoş geldiŋ. otur şurda. x: hoş gel-
diŋiS. geçiŋ§oturuŋ şurda acıḲ. çay (17) demliyorum çay§içiŋ birer bardaḳ. 
EB: Yorganlarda olmuyor mu? HY: yorġan dikildı̄̇ için (18) olmaz. EB: To-
parlak olmuyor mu orada? HY: dikiliyor ya bu yorġanı böle içine ġoyuyoŋ 
(19) bunu böle. bunuŋ§arasına üsdüne de bunu ġoyuyoŋ böle. böle gözelce 
bunu di.. sırῑyoŋ, (20) dikiyoŋ. hiş topallaḲ ne olmāyor§u. yorġancılar diker. 
üsdüne de bi nevresim geçiriyoŋ. onu (21) yῑḳāyoŋ, bu duruyor§içinde. EB: 
Yorgan dikme var mı sizde? HY: var. bizim gelinimiz diker (22) bolatlıda 
büyüK gelinimiS. EB: Tezgâhı mı var? HY: yoḲ bunu makinede dikiyor 
çapıTını (23) döşēyor. oturdū yerden böle dolanıyo, dikiyor desenni desenni. 
ġavtannardan (24) dikiyor§istedı̄̇ŋ de.. desen. tavuz§ġuşū nem ben neler peK 
... EB: Bir yorganı kaça diker (25) şimdi? HY: şindi elliydi altmış§olmuş. 
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EB: Dikmesi sadece. HY: sade at.. dikmesi atmış. (26) EB: Peki bir yorgan 
kaça mal olur teyze? HY: vallah̥i ne bileyin ḳumaşını ne biz§almāyoz (27) 
çoḲdan. benim çoluḲ çocuḲ güççǖken alıyōduḲ dikiyōduḲ da. yetmiş mi 
oluyȯr? (28) yetmiş§oluyōmuş. EB: Kumaşı tiftiği hepsi kaça mal olur? 
HY: onu bilmeyon ben valla (29) ġaç§oluyorsa. ġaça alıllarsa asdarı yüzü 
bilmiyon ben. EB: Bu tiftik atmıyorlar mı burada? (30) HY: burda atıyorlar 
da bizim yaylada atıyorlarmış da. iyilerini alacaz da şunnarı atTıracāz bi (31) 
dā işTe. EB: Kötüsü ne oluyor? HY: ėsgimiş zamannarıŋ yorġ.. şiyi yünneri. 
/.../ (32) HY: baḳ bizim, bizim hasdaya baḲ. bizimki de başladı soŋu soŋu. 
aslında yasaḲ. EB: Amca (33) sizin neyiniz oluyor? HY: bėyim. EB: Hasta-
landı mı? HY: damar dıḳanık̥ felş geçirdi. felş (34) geçirdi. üş kere felş geçir-
di. beyin damarı dıḳanık̥, ġılcal damarımış. buna yüz bin kere (35) şükür. iki 
dē̇neynen yörüyyor da aḳsi amca işde. ci§ara işme diyon, çekişiyoz. ġarışma 
(36) ġarışma içiyor. u da zarar§eder. ġaş kere gitTiyseK doḳdurlar işmeyceK 
dėdi. sekis senedir (37) böle hasda bu. şindi bu cıġara olmāyor§ama ayaḳları 
ney şişiyor. içiyor ġabul§etmeyor. (38) eliŋe ġaldım dı̄̇yor. isdedı̄̇ŋi yap diyor. 
içiyor. EB: Ameliyat mı oldu amca? HY: olmadı. (39) keşge olaydı. burdan 
bu ġılcal damar dıḳalıymış ya bu şarT§damarı kesilecēmiş. ġorḳduḲ. (40) 
sırası ney geldi de götürmedik. anḳarada olacādı. torunumuz doḳdur bizim. 
gelinimiz de (41) doḳTur. ḳonyada. EB: Amcayı ameliyat mı ettireceklerdi 
onlar? HY: etTirecēdig§işde sırası (42) ney geldi de torun rāzı olmadı. so-
ruşdurmuş. tēlikeli dimişler de. ne yaşarsa yaşasın ... olur (43) diyi ġorḳdular. 
bel̥li ki o damar̥dan ġorḳdular̥§işde. iyi yüz bin kere şükür. ārısı sancısı yoḲ 
(44) dā işde bū ci§araynan tersiS. içiyor gine. Ḳolundan dutar buraya otutTu-
ruz. āşam dutar (45) götürürüz. EB: Akşama kadar burada mı böyle? HY: 
ǖle zorunan§açıḳ ġuyarın yatām diyi (46) baḳarın hemen zıḳ hemen ġaḳar. 
ġaḳ gidēm dışa çıḳam diye. EB: Kışın ne yapıyor? HY: (47) ġışın da evde ā 
u pençereniŋ dibinde baḳar duru yazıḲ yola. yā. ġışın kötü. EB: Kışın kimse 
(48) gelip geçmez buradan. HY: gelip geşmese de işde yol ya. durmaz ōlan-
nar var bolatlıda gidēm (49) dirler. durmāyor, gitmēyor. işde öle geçiyor. bu 
gelinimiz var, torunnarımız var. onnar gelip (50) gidiyor. 



358 Eskişehir İli Manav Ağızları

I/13

GÜNYÜZÜ - Bedil

Kaynak kişi :Zeliha Fidan, 65, Okumamış; Ayşe Ergün

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Bayramlar, sohbet

(1) SGA: Soyadın ne? ZF: fidan. soyadım fidan. SGA: Kaç yaşındasın 
Zeliha teyze? ZF: ben§ni? (2) vallā yaşımı ben bilmem ġuzum. hiç§oḳume.. 
oḳumadım hı̄̇ç. AE: atmış§atmış beş varsın ha (3) deyze. SGA: Hiç mi gön-
dermediler? ZF: hı̄̇ş göndermediler. SGA: Niye göndermediler? ZF: (4) ne 
biliyin? kötüyün heralda da onuŋ§üçün. kȫmüzde oḳul yōdū. bobam§ırāmet-
liK dē (5) ayvalıya gideller bilir misin̥ı̆̇z§ayvalıyı şurda? orayā ḇeni götür.. 
herkeş gitTi, beni babam (6) salmadı. /.../ SGA: Siz ne yapıyordunuz bay-
ramda? Senin zamanında nasıldı? ZF: hē benim (7) zamanımdan bizim.. 
eveli bi de ġına varıdı neyse o? evelı̄̇ gelene gidene yemek verilir̥di (8) şindi o 
yemek ġaḳdı şindi. kim bayramnȧşa gelirse yemek varıdı eveli. şindi o ġaldı-
rılar onu. (9) şindı̄̇ şeker ġolonyā alıyollar, datlı yiyolar gidiyȯllar. ėveli şindi 
ölēdi eveli ölēdi ġuzum. (10) SGA: Yemekler nasıl yapılırdı? ZF: valla za-
bana ġal̥ḳardıḳ yemekleri yapardıḳ meseÍa kim (11) bayramnaşa gelir̥se ona 
suvra ġurulurdu. AE: ezeli yemekler taze bişerdi balım şindı̄̇ (12) buzdolapları 
var. ezeli ē̇şir ḳoḳuvurudu. ne olursa tazeciK bişiriŋ meseÍā. buzdolabı (13) 
olmayınca. şindi buzdolabı var dünden§evela dolmasını sarıyoŋ. bir haFta 
eveli sararlar̥ (14) dolmayı neyi şindi. ZF: pocetinen ġoyuyoŋ. hazır hemen 
çencėrėye. SGA: Ne pişirirdiniz (15) bayram için? AE: aynıḳı şindiki ye-
mekler̥den u fasillesiydi işde patetesiydi. ZF: fasillesi (16) ondan sona baḳlȧ-
va yapardıḲ. datlı yapardıḲ. AE: ezeli tavuġ§eti yōdu. şindi her şiyler (17) 
ġolaylaşdı. şindi tavuġ§eti hemen al, sucuḳ. ZF: eveli de davar̥ davar kesilirdi 
aşā. eveli de (18) davar ço§udu. davar varıdın o davar kesilidi olannar davar 
keserdi. AE: bence şinci iyi (19) canım. u§zam.. şindi her şiy hazır. ZF: tabi 
şindi her şiy bōl. u§zaman o ġadan bolluḲ (20) yoḲdu. şükür§allā. SGA: Sa-
bahleyin ne zaman kayınvalidenle kayınpederinle (21) bayramlaşırdın? 
ZF: e cāmiden gelince. caminden gelince hē. ordan gelince bayramnaşırdıḲ 
(22) büyüKlerle işde. evelkinneri boş§ver şindi şė§et.. hatırlama bile. çoḳ 
çile çekdim yavrum (23) çoḳ. (24) SGA: Ne çektin? ZF: ohō. ekilirdi her 
tarav§ekilirdi çaPaya git baḳam. oruş tutardım hem (25) çaPaya git. gelirdi-
g§ayġaz yoḳdu ocaḳlarda yemek pişiridik. çoluḳ çocuḳ ġaynata çōḳ her (26) 
şiyi.. SGA: Eltilerin var mıydı? ZF: vardı bi dene eltim§marıdı. on denesi-
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ne bedel§oldu u (27) da. da hālan da ȫleyiS. SGA: Arsız mıydı? ZF: dā da 
hāÍā küsüS. barışıḲ de§iliS. AE: ȫle (28) hırsızlῑ mursuzlū yōmuş da böle 
annaşamazlıḲ geçinimezlerimişdi. ZF: biráz yanaz§olunca (29) her şiye şiy.. 
AE: beş barnāŋ beşi deK mi yā hebcē de aynı olcaḲ de mi? ben§on dene ėlti-
yiz (30) biS. doḲuz§ėltiyiS bi de görümcem§mar. on dene ġayınnamıŋ çocū. 
ZF: vallā on denesine (31) de beTel§oldu muydu bi denesi yeter d̥e artıyor 
bile. SGA: Ne yapardı mesela? ZF: ohō (32) saymayna ... boş§ver. SGA: 
Kaynanan ne diyordu? ZF: ġayınnam ne disin? AE: una sölese (33) gelini. 
buna sölese gelini. bi şiy diyemez ki. ortȧda ġalır. ZF: bazı yer ġızardı. bağırı-
dı çῑrıdı (34) amā gine yapcāna yapardı. SGA: Ayrılmak da yoktu. ZF: ayva-
lıya gitTi u. sonradan sonradan (35) ayvalıya izi ġazındı da gitTi. undan sonå 
küsdük şindi o da gelmez ben de gitmen. (36) ġurtuldum. gine de dü§ünnerde 
bayramnarda bulur. çatıdā zamanı bilir. bunnarıŋ (37) dü§ünnerde nede çatar 
canım. şindi dā sālam bi şiy§olmamış. hanı hastaydı doŋuz gibi geldi (38) o 
ġun burıya. AE: napsan gine de hasda ġız. ġolu neyi ġırılmış ya. ZF: hasdalıḳ 
paḳlar. (39) ölemesin. cannarı veremesin§āzına ... zelih̥a diyi ba§ırsın. çoḳ 
çekdim. AE: yoḳ be öle (40) dime. boş ver. ZF: derin vallā. niye dimeyin? 
onu çeken bilir kimse bilmeS. AE: onuŋ (41) yanında yanında olmayınca boş 
ver günā gireŋ. ZF: allah bilipduru. haḳsız yere ėdersem ben (42) çekerin. bi 
şiyden canıŋ yandıŋ§ŋıydı canıŋı alır mı? almaz dē mı̄̇?
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I/14

GÜNYÜZÜ - Beyyayla

Kaynak kişi : Mustafa Uğurhan, 79; Fatma Uğurhan, 73, İlkokul 4

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, kıyamet alametleri, çocuk bakımı

(1) SGA: Adın ne? MU: burda kemal hoca diller§ama esas§adım mus-
Tafa. musTafa uğurhan. (2) SGA: Niye Kemal Hoca diyorlar? MU: ben otuz 
dört do§umnuyum. o§zȧman da işde (3) atatürk neşrü nümālıydı ya heraÍde 
allahu§ālem bobamgil falan öle ġomuşlar. hani (4) şiy§olaraḳ. kimse benim 
musTafa ūrh̥an§oldūmu bilmezler. kemal hoca bililler. hatTā (5) ayıp§olur 
sölemesi sivrisarıŋ§içinden dut da şu saḳarı kenarınıŋ u taraFındāḳı ḳuçucuḲ 
(6) çocu§a sorsan kemal hoca kim diyi, bililler̥. ben otuz dört sene va§iz-
lik imamlıḳ yapTım. (7) h̥ani şiyden mēmur§emeklisiyim senin§annıcan. 
evet, başḲa. /.../ SGA: Adın ne teyzeciğim? (8) FU: faTma uğurhan. SGA: 
Kaç yaşındasın? FU: yetmiş üç. SGA: Okula gittin mi? FU: dört (9) sınıf-
dan§ayrıldım. gine bilirin. yeni yazıyı da bilirin esgi yazıyı daha çoḲ bilirin. 
esKi, yeni (10) yazıyı oḳuyamıyon da esgi yazıyı çoġ§oḳurun. SGA: Eski 
yazıyı dedem mi öğretti? FU: (11) dedeŋ§ȫretTiydi evet. SGA: Evlendik-
ten sonra mı öğrendin? FU: tabi tabi. evlen̥diKden sona (12) ȫretTi. bi ġarı-
lar ȫrenmiye geldi. unnanan yanı sıra örendim allah razí ol̥sun. çoġ§iyi oldu 
(13) yā. onu olmasam hic§ēlenemen yavrum. kim kimse yoḲ baḳ heP. on-
nan§ēleniriS heP (14) āşamları zabahları ġaḳar onnan§ēleniriz. yā. allah size 
de nası̊̇b§etsin§oḳumayı. çoḲ datlı (15) bi şiy§o oḳumaḳ. allahınan ġonuş-
maḳ. allahınan ġonuşmaḳ. MU: tabı̄̇. ġur’an oḳu demek ve (16) alahın kelāmı. 
yavrum benim çoḳ yetiştirdı̄̇m müftü var. ayıp§olur sölemesi. çoḳ talebem 
(17) var. ġur’ānın lisanından§annarın. FU: arapça bilse bili de. MU: arapçayı 
neyi bilirin. haÇca (18) falan segiz§on sefer gitTim geldim. bunnarı sölemek 
günah§olur ayıb§olur da. FU: şey (19) arapça bildı̄̇nden vazifeli gitTi. on 
beş kere gitTi. (20) MU: benim dediklerimi dinne. bir gün geleceK isra§il 
yoḳ§olucaḳ. unutma bunu. (21) hıristiyannarla müslümannar isra§ili yoḳ§e-
decekler yahudi milletini. daşıŋ§ardına (22) saḳlancaḳ sanḳı yahudi var ben-
de diyeceK. ġuyuya gir̥ceK yahudi var. zaten türkiyeyi de (23) bölĕ§eden 
mason dedikleri yahudiler bunu yapan yavrum. dünyayı bölĕ§eden yahudiler, 
(24) başġası de§il. hıristiyan§ālemi böle bu ḳadar şid.. şi olamaS. /.../ MU: 
zeḱ́at vereceK kişi (25) bulamıyacaḳsın. herkes zengin§olacaḳ. kime verceŋ 
zeḱ́atını? ā bizim kȫmüzde herkesiŋ (26) māşı var. FU: herkeşiŋ māşı var. hēP. 
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bi māşsız yoḳ. baḳ eŋ§azıŋ bāḳur parası var. bi de (27) yaşlılıġ māşı alıyollar. 
MU: ama beni üzen bi tek şey var. o da ne biliyoŋ mu? sen anaŋna (28) bobaŋa 
malı var bi şiy veriyo diyi mi baḳıcaḳsıŋ? anaŋ bobaŋ seniŋ yāv /.../ (29) SGA: 
Nine eskiden bebeklere bakmak nasıldı? FU: allah§u günneri bi dā verme. 
yavrum bez (30) bulamazdıḲ altTan§aşı.. bi de çapıt para çıḳdı o§zȧman. 
accíġ§esgilerimize çapıt par̥ă edir (31) de altımızı açardıḳ şindi halılar yı.. 
yoḳarda dolu dolu durur. ġup.. ġuplu bez dutardıḳ bi şiy (32) bulamazdıḲ ço-
cuḳlara ... e aḳıdır, pisler. allah u günneri vermesin. torpānȧn yatırıdıḳ (33) ço-
cuḳları. beşiyē ya, beşiye sėrerdiK şiye aḳ.. torpaḳta çıḳmasın diyi. u torpāna 
sarardıḲ (34) aḳşamadaġ§u çocuḳ u torpāŋ§üsdünd̥e yatırdı. hemen§altını 
alır şöle edivirirdig sidı̄̇ni (35) atıvırdıḳ. gine bālardıḲ. dışa çıḳsaḲ aḳıtsa bi 
şiy yoḳ. ne bez yoḳ. şindı̄̇ amanῑn hazır bėzler. (36) SGA: Bu toprağı nasıl 
hazırlardınız? FU: u çocuḳ torpāları yavrum bi sor herkeş çocuḳlara (37) ge-
tiridi. her torpaḲ§olmaz. ėlerdik. un§elēnen§elerdiK. pa.. tandırıŋ§üsdünd̥e 
(38) ġurudurduḲ. dȧ haFtȧda bazlȧma yapardıḲ, yuḳa yapardıḳ. ġalabalῑdıḳ. 
on beş kişi bu (39) sufrıya oturuduḲ biz ġaynımına baraber. ȯrda ġurudurduḲ, 
bi de aÇıḲ şe§ėtcez zȧman (40) ısıdırdıḲ§altına dökerdik bėziŋ§üsdüne, ça-
Put pala şė bėzler̥iŋ. sarardıḲ. aḳşȧma ġadaḳ o (41) çocuġ§orda yatırdı. āladı 
mı emzirirdiK. sallardıḲ. öle ġucāmıza alıP da iş çoḳ. davar var (42) sı§ır var 
neler var. çapa var. a bu hali h̥alim benim panÇar yapdı yavrum böle. SGA: 
(43) Sabahleyin kalkardın tarlaya giderdin. FU: tarlıya giderdik. tarlada 
çapa yapardıḳ. undan so.. (44) kimyon yolar̥dıḳ. neler yavrum neler. yavrum 
şindiki şu ġarılar baḳ şu ġarılar e§ēr (45) ġocalarınıŋ ġazanşlarını har būr har-
man savı.. savurularsa allah sorar depede. şindi ra§atlı§a (46) göre dē mi ya? 
şu rah̥atlı§a baḳ yā. çamaşır yumaḳ yoḳ. bi de çamaşır yurduḲ mu öŋümüz 
(47) buz dutardı buz buz, dışada. toḳacınan tā ta.. MU: şiynen. toḳacılan hā. 
daş vu.. şiyiŋ dışında (48) daş duruyor baḲ çeşmeniŋ§orda. bobam§ırāmetlik 
şiyden mih̥alışşıḳdan kil getirirdi, (49) satardı. FU: kil getirirdi. sabun da yoḳ. 
kilinen yıḳardıḳ. /.../ FU: ama bizden ėvel gelenner (50) hiş bi gün görmümüş. 
biz gine aÇıḳ ceyrana baya ġırḳ senedir görüyoruz ceyranı. biz (51) gördüK 
allahıma bin kere şüKürler§ol̥sun. ama bizim ebelerimiz dėdelerimiz, anala-
rımız hiş (52) görmemiş. böle toḳacınan yıḳallarmış yavrum zabah erkenden 
ġaḳar yolmıya gideller̥miş. (53) gün ġızasıyadaḲ yolma yolallarmış böle ekin. 
unu düvennen sürellermiş. onnar daha bizim (54) bizden şiy§oldu. biz gene 
aÇıḳ gün gördüK. biçer ni gördüK. SGA: Siz tarladayken bebekler (55) ne 
oluyordu? FU: bazı ġayınnamız baḳardῑ, bazı bėn eltimiŋ çocu§a baḳardım 
o giderdi ... a (56) bazı öŋden gürenner aÇıḳ büyö̇rdü ġızlar, benim ġız. benim 
büyö̇k ġız§oldu üş iki dene. (57) onnar baḳardı buna. hele bunu bütün benim 
böyö̇K ġız böyö̇tTü. ben hiŞ§evde durmazdım. (58) allah o günneri vermesin 
yavrım. de ben de una diyorun ya ġadın yavrum allah§aşġına (59) gücenmeŋ 
söledı̄̇mize. şindi şe§er yerinde baḳ çamaşır yōḳ, ġȯcalarıŋ ırātÇa getiriyolar 



362 Eskişehir İli Manav Ağızları

(60) yiyollar piknē gidiyolar şe.. bi de beş vaḳıt namazlānı ġılmıyollar. allah 
bunu emretmiş. (61) emretmiş ġıl diyi. onu ġılmıyor ben§ona ġanıma gidi-
yo. şu ırahatlā göre niye allah (62) Peyġamber biliP de namaz ġılmaSsıŋız 
abdes§almaSsıŋız allahıŋ divan̥ına durmaSsıŋız? (63) ben§ā una şaşıyorun. 
şu ırahatlā göre. hem de bi de nāpıyollar yavrum. modası geşdi mi unu (64) 
atıyollar. unuŋ modası geşdi mi unu atıyola. baḳ benim gelinim çoḳ severin, 
çoġ§iyi, (65) hatır§elli, bundan bi sene ėvel yirmi dene şarpa almış gelmiş. 
ana bunnarı yoḳsuzlu§a ver. (66) ġız bu yirmi dene şarpayı niye alıŋ yavrum 
baḲ ġocaŋ ne al.. tırıŋ§altına yatıyor. niye alıŋ (67) ġı? sölemen§işde hani ara 
açılmasın diyi. dėycēm ġal̥i yavrum böle böle ġozaşlı.. ġocalarıŋ (68) ġazaşla-
rını da böle savurullar. yā, vay yavrῑm. /.../ MU: baḲ sen bi yaramazlıġ§edeŋ. 
anaŋ (69) der ki len ġȯcasına bobaŋa, ōlum bana şöle etTi de böle etTi de, 
bobaŋ gelir bi tene vurur (70) sana, ulen niy̥e böle etTin§anána? amā ben sana 
şiḳāt§etTiydim yavrumu dȫv̥ mü dedim? (71) alır hemen ġucāna basdırır. o 
ne? beş şeFḲat fazla oldū için. ḳardaşlarım gen̥şlı̄̇miziŋ serveTi (72) samā.. 
sāmānımızıŋ ġıymetini bilelim. allaha ġul peyġambere ümmet olalım. vaḳıt 
yaḳın (73) çocuḳlar. isder§inanıŋ isder inanmayıŋ. yahudi yoḳ§olduḳdan 
sonr̥a ḳırḳ seneŋiz var Ḳırḳ. (74) kemal hoca bunu dediydi deyiŋ. ben giderin 
yetmiş doḳuz yaşımdayın. yahudi yoḳ§olacaḳ. (75) ı̄̇ran da harap§olcaḳ ı̄̇ran. 
ı̄̇ran da harab§olacaḳ. u da çoḲ sürmeyeceK. baḳ bunnar hepsi (76) oldu. /.../ 
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I/15

GÜNYÜZÜ - Çakmak

Kaynak kişi : Sultan Bozkurt, 83, Okumamış; Münevver 

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Yol kenarı 

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, eski hayat

(1) SGA: Adın ne nine? SB: tatlı ġızım adım sultan. SGA: Soyadın ne? 
SB: bozḲurt. SGA: (2) Çakmak köyü değil mi burası? SB: he çaḳmaḳ 
kö§ü. SGA: Doğma büyüme Çakmak köylü (3) müsün? SB: tābi tābi tābi. 
SGA: Burada evlendin. SB: burda ėvlend̥im, burda dünyaya (4) geldim bur-
da ġocadım bu hāle geldim. SGA: Seni okula gönderdiler mi nine? SB: (5) 
göndermediler yav̥rum. o§v̥aḲıt yōdu. oḳul yōdu bilene. büyüK kȫlerde hani 
eŋ büyüK (6) kȫlerde varıdı oḳul. onŭ tābi kim kimde yük§olur? şindi yolla-
dıŋ§ŋıydı yurda ġuyuvurduḳ ā (7) çocū diyyȯrlar. o§vak̥ῐt yurt nerdeydı̄̇? git-
medik. bi de emmimiŋ ġızı vardı o buruya geldi. (8) onannan öle diyi atTıḲ 
biz babalarımıza töbe esdāfurulla esdāfurulla tö.. bizi oḳutmadılar (9) diyi. hē 
yavrum. ā ȫle bi ha.. günner geçirdiK. gelin§oldūḲ, ōlan do§urduḲ, ġız 
do§urduḲ (10) ġāninen. iki dene ġızım var. dört dene ōlum var. h̥er birisi h̥er 
bir dāda. ā burda böle (11) heriFinen biz ġaldıḲ bu evlerde. SGA: Kağnıyla 
mı doğurdum dedin? SB: ġānıynan de§il bi (12) araba çocuḲ do§urduġ§iş-
de. SGA: Çok mu oldu? SB: tābi tābi. SGA: Hepsi yaşadı mı? SB: (13) al-
lah ben§ölüyün unnarıŋ yerine. hepsi yaşadı. kimisi neyse ta şō uzaḲ kȫlerde, 
kimisi (14) esKişērde, kimisi sı̄̇risarda, kimisi kimse yoḲ bu gelind̥en başḲa 
yanımda. Münevver: (15) balıkesir̥de polis§ōlunuŋ biri. onu dir ta uzaḲda 
diye. SB: aḳlıma geli mi ā münever? SGA: (16) Dedem ne yapıyor? Münev-
ver: dede diri. SB: dedeye baḲ oturu ... gibi urdå ḇaḳ. Münevver: (17) 
şaPḲalı dede. dede diri. yaşıyola dedeynen. SB: o olmasa ben yaşıyaman, 
ben§olmasam o (18) yaşayamaS. birbirimizi sürǖyoru bu.. ne vaḳıt baḳam 
allahım ömrümüzü ne vaḳıt bitirdiyse (19) o§vak̥ῐt gidicēz. bu yıl bizim burda 
ġocaġarılar§öldü. ben§onnara öle diyi şaḳa yapTıydım. (20) SGA: Ne de-
diydin? SB: bu yıl ġocaġarılar§ölüceK didim. evelā bunuŋ§anası da öldü, 
(21) immān§ölceK. ondan sona güllǖ şükriye ölüceK. ondan sona ben, say-
dıydım§öle. unnar (22) heP gitTiler, ben ġaldım§a. ikisi gitTi. Münevver: 
ezra§il seni de çārır̥ bi gün. SB: tabi (23) ça§ırıcaḲ ġurban§oldumun rabbim 
bi bi.. SGA: Nine eskide hayat çok mu zordu? SB: çoḳ (24) zordu evladım. 
neler çekmedı̄̇k, neler çekmedik? sölesem tükenmes. çoḲ zorudu. bi kötü ėve 
(25) gelin girdik kötü bi ėve gelin§olduḲ güvey§olduḲ. üsdümüzüŋ yorġanı 
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çuldan çapıTdan bi (26) şı̄̇y. ėv de ȫleliK. ondan sona ȫle ōrda iş yapa burda iş 
yapa açıḳ topladıḳ. çocuḳlarımız (27) büyüdü, aÇıḲ§elimize bi şiy bulaşdı, 
kendi kendimize burıya ev yapdırdıḲ. orȧya yavruma (28) yapdırdıḲ burıya 
gendimize yapdırdıḲ. öteKiler ġodu gitTiler. şindi de onnarıŋ saḳāmiTini (29) 
çekiyoruz, oturdūmuz yerden ġaḳamayoz§evÍādım. öle günner geçirdiK. siz-
ler geçirmeyiŋ. (30) güle§güle geçiriŋ günüŋüzü ā şindiki gibi böle güzel 
güzel gün geçiriŋ. öle vaḳıtlar geçirdik. (31) boba bulucuḲ ter.. size ayıP gelir 
ḇurda ḇen dursunuŋ toḳatlıda, toḲatTa benim herif didı̄̇ (32) giḇi ġoyun ker-
mesi yaḳardıḳ. elimizinen çoralarda ġırlardan odun ġazar gelirdiK yaḳardıḳ. 
(33) şindi gēlinnerde erKeKlerde bey gibi yaşayyollar. ġāyi ben de yaşayyon. 
Münevver: (34) şe§irdekiler ġaleferli evde kȫdekiler kömür yaḳıyor. SB: 
ġalever.. şindi bu günnerimiz (35) çoḳ§iyi evÍādım Tābi ġuzum. hasdalıḳ 
yōdu, şindi de hasdalıḲ çoḳ. bėn vay vay vay dirin, (36) benim gelin de vay 
vay dir. benim gelin dir o da vay vay dir emmimiŋ gelini. dünya böle (37) 
ġurulmuş dimeK böle gidiceK datlı ġuzularım. allah gülüceK gün vírsin he-
piŋizi. iyilerinen (38) ġar̥şılaşıŋ kötülerinen ġar̥şılaşmayıŋ. SGA: Eskiden kış 
mevsiminde iş az olmaz mıydı? SB: (39) Ḳış mevsiminde az§olurdu da ġar-
nımızıŋ da açcıyı aç ġalırdı ama. SGA: İş az olurdu ama. (40) SB: tābi. iş de 
yoḳ aş da yoḳ dirim. olurdu da işde havayi. şindi vay§amanın§o yinir mi? 
(41) onu yicem. o yinir mi? ῑ ῑ çocuḳlar ālallar bize yımırta ġırıŋ sarı yağıŋ§i-
çini. nerde bulcıŋ da (42) nerde yiyiciŋ u§vaḳıt§onnarı sen§evlādım? öle 
vaḳıtlarınan günümüz geşdi. gine de (43) iyiydim. düşdüm. bacaḳlarım bȫ.. 
acıtTım buralarımı ġarnımı nėyi acır ġarn̥ım. sennen (44) ġonuşmıya teḲadım 
yoḳ. SGA: Ne zaman düştün sen? SB: ā bayramdan evel düşdüm (45) bay-
ramda. SGA: Nasıl düştün? SB: hiş bilmen nası düşdǖmü ki. Münevver: 
şöle yerleşeyin (46) diy̥ĕ oturun dirken devşelenir, yan§gelir merdimannar-
dan§aşşā. SGA: Çok mu acıdı canın? (47) Münevver: güvermiş beli nėy̥ı̆̇. 
SB: her yerim güverdı̄̇ de geşdi. göklǖ geşdi de acısı geşmiyor (48) acıyyor 
böle etlerim§acıyyor. nereme deyellerse acır. öle vaḳTımız geşdi yavrum. al-
lah (49) sizden§o.. size gösderTmesin u günneri yavrularım. SGA: Kış gece-
lerinde ne yapıyordunuz? (50) Elektirik de yoktu eskiden. SB: eletTiriK 
yōdu. Íamba yaḳardıḳ ġaz lambası. yaḳardıġ§onu (51) şurıya ġorduḲ şöle bi 
sandalleniŋ§üsdüni. onuŋ§ardına öŋüne oturuduḲ. ezeli (52) çorab§örülür-
d̥ü. çorab§örerdiK. ip§eyiridik. ip§eyiridiK. çocuḳlarımız̥a çorab§örerdiK. 
(53) adamlarımıza çorab§örerdiK gücücüK yavrularım. oh. işTe öle öle geçir-
diK günnerimizi, iyi (54) günnerimizi. aÇıḳ iyi oluncaḲ gözde.. allah davar da 
vırdi daş da vırdi çocuḲ da vırdi, vaḳıt (55) zaman da vırdi ḇiricik yavrum. 
buğez de ġocalıḲ gėldi başımıza çoḲ. dē şu şu çocuḲ çocūm (56) da bildik bi 
çocuḳ gibi de ona baḳıpdurun ikidir̥. undan sona bildı̄̇m çocuḳ gibi sivrisarda 
(57) böle bi ġız çocū.. hē tanıdıḳ o ġıza benziy̥ŏ. SGA: Eskişehir’den getir-
dik onu. SB: oralarda (58) da.. Münevver: alıġoyam burıya biz ḇunu. SB: 



365Fatih  DOĞRU

onnar buralarda deli olullar. Münevver: e biz (59) de gideriz evleninceK. 
onnan biz de şe§ire gideriz. şindi milleT ġış bütün şēre aḳışıyor. kim (60) 
ġalıyo kȫlerde? SB: hē. he biz burda dururlar. a şindi benim bunuŋ bi ōlu var 
evlendi yėŋi. (61) gücücük bebesi dōmuş. ille orıya gidicen dı̄̇yor bu şindi. 
çocu§a baḳıcāmış, geline (62) baḳıcāmış. ġocaŋa kim baḳıcaḳ? ondan sona 
vaḳıtlar öle geşdi ġuzum. ezeli çocūŋ doğurudu (63) büyürdüŋ de öle duyardıŋ 
çocūnŭ yabana vırdı̄̇miz ḳızlarıŋ, Ḳurbetere vırdı̄̇miz. şindi hemen (64) çocuḲ 
dünyaya geliyo alōv̥ ey, şiyiŋ, ōlanıŋ§adı neyse söle sezeriŋ ġızı olmuş. maş-
şalla. (65) benim de bi tam.. dimin didı̄̇ŋiz yer nėreydi? āh. aḳlımda ġo.. SGA: 
Sivrihisar, Eskişehir. SB: (66) de§il de§il. tā uzaḳta. Münevver: balıkeSir 
balıkes.. SB: balıkesir. balıkesiriŋ kövü var (67) savaştepe. benim§ōlum§ur-
da polüs. ā alō ana ey yavrum. napaŋ eyi misin? ėyiyin. ā ḇenim (68) ġız geldi 
iyı̄̇, ḇenim§ōlan geldi geçemedi meseÍā oḳulda. ezeli de bir§ayda biriciK iki 
ayda (69) bi meKTup gelirdi. onŭ da bilmezdik bi dene herif varıdı, orıya 
oḳutmıya giderdiK de. o (70) adam da kendi kendini ȫrenmişimiş zamānında 
nasın§ȫrendiysi. öle vaḳıtlar geçirdiK (71) biriciK ġuzularım. āllah ġur-
ban§oldum§allah bu günümüzü araTmasın. aha böle işdi (72) vaḳῐtımız ge-
çip gidiyor bi tāne. evli misin beḱ́ar mısın? SGA: Evliyim. SB: allah ġocanı-
nan (73) mesuT§ol. çocūŋ çolūŋ varısa onnarnan mesut§itsin. ne güleŋ ġız 
gülme başını ... (74) Münevver: seSiŋ bütün§alındı haberiŋ yoḳ. SB: ana. 
esaSdan§nı āldı ana ġı? zere ġız bu (75) baŋa ne ... öŋceden söle hortlāŋ ġızı. 
hı hı dı̄̇ zere gāresiz ġāresiz güleŋ sen usulca usulca, (76) alınısa alınsın ġahPe 
dimedim geşmiş günnerimi söledim. alınsın varsın. Münevver: eben̥iŋ (77) 
şūru yerinde dē mi? SGA: Evet maşallah. SB: şūrum yerimdi. hiş hiç bi.. hiş 
şūrum.. (78) Münevver: esgiyi yėŋiyi annatır. dā bi de yas§ider, türkü sölēr, 
yalıŋız ġaldῑ bille. SB: urda (79) yalıŋız ġaldῑm bille buŋalırın da. SGA: Bana 
türkü söyleyecek misin? SB: ne dėyiP de (80) sölēyin? SGA: Yalnız kaldı-
ğında söylediğini söyle. SB: sölerdim de şurda herifler var. (81) ayıb§o-
lur§öle ġarıyı ġo.. ġocaman ġarı türkü söler di.. SGA: Usul usul söyle. SB: 
ne biliyin (82) ne diyı̄̇n fatma bi dene bul. ḳız yapamaycan§nı napcan heralda. 
SGA: O kadar ta (83) Eskişehir’den geldim nine. Bana bir türkü söyle. 
SB: isdersen burdan gel ġuzum da aḳlımdan (84) çıḳıvırıyor böle. esgiler§aḳ-
lımdan çıḳmayyor yėŋiler§aḳlımdan çıḳıyor. yėni şi bu nasır (85) aḳlımdan 
gidiviriyor ne diycēsem. neyse bilemedim. bėn§öŋceden çoḲ talba çalardım. 
şindı̄̇ (86) aḳlımda birisi ġalmadı. tef çalardıḳ biS. teF çalardıḳ. bi de ġaḳardıḲ 
meseÍa iki kişi talba (87) çalardı leylim laylım nėyse bu da ġızlar da genşler 
de ġaḳallar oynardıḳ bi di, ġaşῑnan caḲ (88) caḲ caḲ çaḳ sen baŋa ġaşῑ ben 
saŋa ġaşῑ, oynardıḲ. öle vaḳıtlar geçird̥iK datlı biriciK (89) yavrum. şindiyē 
gelinceK söleyecēm laFı söleyon da öle türkü mürkü o gün gü.. biz burda bi 
(90) dü§ün§oldu da baŋa ille ġardaşdıḲ arḳadaşıdıḲ o ġarıynan da. gel deyo 
ġardaşım didim (91) dökülmüş de toplayamayorun ġayrı dedim. evde tāne 
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ġalırsam yalıŋız hiş ġonuşmadan (92) ġalırsam o vaḳıt gelir bi dene iki dene 
aḳlıma. şindi şu şu§ān§içün, şu§an§içür aḳlıma bi (93) şiy gelmeyyor. allā 
çoḳ şükür aḳlım yerimde. evime gitmiye yerinde. çıḳmıya gezmiye (94) yerin-
de. öle işlere.. SGA: Şu ev mi senin? SB: o ev benim o ev de gelinimiŋ şo 
yuḳardaḳı. (95) SGA: Akşamları buraya gelip oturuyor musunuz? SB: tabi 
tabi. burda oturuz. o evine gider (96) ekme§i yiriz. biz de evimizde ġalırız. 
allah̥a şükür yatırız ġaḳarız dedeninen. FD: Selamun (97) aleyküm. SB: 
aleyküm ġuzum. u da mı yaPıcaḲ ōlannara bi şiy? SGA: O da oğlanların 
(98) resmini çekecek. SB: öle mı̄̇? de usulcana.. memedinen ġız benim ba-
şımda ismı̄̇, ġız ġulāmda (99) ġarınca mı vȧr? 
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I/16

GÜNYÜZÜ - Çardaközü

Kaynak kişi : Nurcan Ceylan, 63, İlkokul 

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Avlu 

Kayıt türü : Video

Konu : Köpekler, köy okulları, çocuk bakımı

(1) NC: siz nasısınız? ay āzıma bi de şeker§aldıydım. SGA: Bu köpek 
kimin? NC: bizim. hı hı. (2) SGA: Çocukların değil değil mi? NC: ya eviŋ 
köpeyi işde. SGA: Bak nasıl dinliyor. NC: orda (3) ḳardeşi var, şu ėvde. bi 
de şu ėvde ḳardeşi var, üş ḳardeşler. he geçen sene eskişehirden (4) getirdi şur̥-
da eltimiŋ torunu var, bunnarıŋ§annelerini. o dā anneler de burda onnādaydı 
işde (5) bur̥da bu yānı bu kövüŋ köpe§inden hāmile ḳaldı. do§um yapTı beş 
ḳardeşlerdi. beş mi altı (6) mı? ikisi burda birer tānesi, öbürlēni de başḲa yėre 
vermişler. SGA: Ama bu cins köpekmiş. (7) NC: yā bu şindi de§il. bu şindi 
bu tavuḳlara şey, zıt böle. hiş durmu.. eğer bi sal hemen (8) tavuḳları dutar. 
böle yimēz de yāni. onnan§oynaşmaġ§isder. öle hayvanı şe yapa yapa (9) 
hayvan debeliyor§öldürüyor tavū. oynarken. yānı ġanadından dutuyor şeysini 
ėdiyor. ā (10) tavuḳ tabi hāliyle şe yapıyor hani, hayvan, haÍsiz ġalıyor. eher 
bir sal şindi allahım u işde (11) kümes deriz ya kümesi bȫle varı ġulāynan 
civcileri dinner. hemen bi salsan yāni unnarı böle (12) oynaşῑr onnānan şe 
yapar, āzıynan ne bi şeyler yapıyŏr. ondån sona tavuḳ hayvan şey (13) yapınca 
ölüyor haÍsiz ġalınca. yani av̇ köpe§i gibi bi şey diyiyin hani av köpe§i gibi. 
böle (14) normaÍ.. SGA: Cins köpek o. NC: işde cins köpek. normaÍ böle 
ev köpeyi de§il. şişt. ne var? (15) ne diŋ? şeye suvan sökülüyor da bizim 
tarlada işciler var da orıya gidēm diye ona şė yapar. (16) SGA: Nurcan yenge 
soyadın ne? NC: ceylan. SGA: Kaç yaşındasın? NC: atmış§üç. elli (17) 
do§umnuyun. SGA: Göstermiyorsun. NC: amā ġızım gösdermez§olur mu-
yum? bak̥ (18) ihdiyarladım. siz nerelisiniz? SGA: Biz Eskişehir’den geliyo-
ruz. Üniversitede çalışıyoruz. (19) Okula gittin mi? NC: gitTim. ilḳoḳula 
gitTim, beşinci sınıfa ġadar. SGA: Burada var mıydı (20) okul? NC: vār.. 
o§zaman vārdı. biz beş sınıfa bi ȫretmen§oḳudurdu o§zaman. beş sınıfa (21) 
hani beşe Ḳadar bi tāne ȫretmenimiz vardı. üş tāne ayrı ȫr.. erkeg§ȫretmende 
oḳudum. SGA: (22) Değişti. NC: hē de§işdi işde bėş seniye ġadar üş tāne 
ȫretmen de§işTirdim yāni. SGA: O (23) zaman okula gitmek nasılmıştı? 
NC: iyı̄̇ güzeldi. SGA: Yani şartlar. NC: ya oḳula gitmeniŋ (24) şartları o§-
zaman tabi meseÍa nası bi şartlar? SGA: Nasıl ısınırdı okul? NC: ya oḳula 
(25) u§zamandan soba ḳuruluyordu. e soba ḳuruluyordu. bāzı hani şey du-
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tuluyordu yaḳmaya (26) meseÍa temizliKci bāzı çocuḳlar kendisi biz löbet-
Çi diyorduḲ hana löbetÇi ġalıyorduḲ. (27) sınıfı temizliyorduḳ. yaḳıyorduḳ. 
hani şey bulundū zaman da dutuluyordu oḳula bi (28) temizliKci meseÍā tutu-
luyordu. SGA: Yakıt nasıl? NC: yaḳıt da odun yaḳıyorduġ§o§zaman. (29) 
SGA: Herkes kendi mi getiriyordu? NC: herkes kendi getiriyordu. köyüŋ 
şėlerinden ne (30) kesiliyordu böle hani ortaḳ mallarından, odunnarından ne. 
ėvimizden getiriyorduḲ. (31) o§zȧman naylonnuḲ gübre naylonnarı vardı. 
ona dolduruP dolduruP sırtımızınan ne (32) götürüyorduġ§odunu. SGA: Kim 
yakıyordu sobayı? NC: işde diyom ya bāzı çocuḳlardan (33) ġalıyordu iki üş 
kişi löbeTci. bāzı tutuluyordu hani bi kişi meseÍa ḳadın§olsun erkeg§olsun. 
(34) her zaman da şey§olmuyordu. kendimiz de hani yaḳıyorduḳ. cāmiye gi-
diyorduḲ meseÍa (35) ḳuran ḳurslāna kendimiz götürüyorduġ§odunnarı ḳu-
ran oḳumaġ§için. cāmide bi bi ayrı yer (36) var hani cāmi dışında. orda yaḳıP 
orda ısınıP orda oḳuyorduḳ. hoca meseÍa oḳutuyordu bizi. (37) kendimiz§o-
dun götürüyorduḲ. SGA: Kuran kursuna kaç yaşlarında gittiniz? NC: 
oḳuldan (38) çıḳtım gitTim beşinci sınıfdan. ya oḳuldan§önce hiç gitmedim. 
amȧ oḳuldan çıḳdım çoḳ (39) gitTim. evlenene ġadar gitTim. zāten§on beş 
yaşımdı evlendim ġızım. on§altı yaşımda (40) çocuġ§aldım ġucāma. SGA: 
Çocukken. NC: heh. çocuḳken. on§altı yaşımda çocuḳ geldi. (41) SGA: Na-
sıl baktın teyze? NC: ē işde ġaynanam§mardı. beyim§işde bi de bi tāne de 
(42) ġaynım§mardı ėvde dört kişiydik burda, bu ėvde. işde ġaynanam tabi 
yardımcı oldu. (43) baḳdıḳ§öle. SGA: O zamanlar bebeklere nasıl bakılır-
dı? NC: ya o§zȧman var ya bebeKlere (44) hiç biz mama ne bilmezdiK. hani 
şindi hazır mamalar veriliyor ya. kendimizi emerdi. işde (45) yemek suların-
nan ne besliyorduḲ. hiş benim birinci çocūma hiç aslā şehirden böle mama 
(46) geliP de yidirmedik. sāde kendi südümle, yimek sularından§işde verdik. 
hep kendi (47) südümüzü emerdi. SGA: İlaç verir miydiniz? NC: ya hasda 
oldū zaman verirdiK tabi doḳtora (48) götürüP de. SGA:Nereye götürüyor-
dunuz? NC: sivrisarı. sivrisara götürürdüK hep. hiş (49) eskişehiri bilmez-
dim ben hiç. hı̄̇ç ben bu torunnar oḳuyana ġadar eskişehir nere bilmezdim. 
(50) şimdi artıḳ doḳuS sene olduḲ iki torun var§ōlanıŋ. unnarı, eskişehirde 
duruyoz. üç§ay (51) burıya geliyoz yazları tātile. doḳuz§ayı orda geçiriyoz. 
SGA: Çocuklar okula giderken. NC: (52) çocuḳ he he. SGA: Başlarında 
duruyorsunuz. NC: ėvet. SGA: Eskiden Sivrihisar’a nasıl (53) gidilirdi? 
NC: araba gelirdi. her hafTada çarşamba günneri araba gelirdi. gelmese bu 
yol yola (54) çıḳardıḳ şu yol. ordan arȧbalar̥nan giderdik hani. ordan aşşā-
dan anḳara polatlı arabaları (55) gelirdi. esgiden yol burdaydı. burdan geçer̥di 
anḳara polatlı arabaları. şimdi öbür tarafTan (56) eskişehiriŋ ordan dönüyor 
ya, bādemlik diyolar ya işde ordan. ordan gidiliyor şindi. bizim (57) zamanı-
mızda biz§oḳuldayken yol burdaydı. heP ótóbüsler burdan giderdi. o yol sō-
nadan (58) yapıldı. hı, sōnadan§oldu ordan dönüyo. SGA: O zaman kolaydı 
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yani. NC: o§zaman (59) ḳolaydı. burdan her an§için yani el ḳaldırdı zaman 
orıya gidebilirdik sivrisara. araba çoḳdu (60) yāni. şimdi de var§ama şimdi 
ancaḳ köylere gelir. peK şimdi polatlı anḳȧra o tarafTan gider (61) temelli. bu 
yanna gelen§arabalar heP bu köylere gider. SGA: Teyzeciğim sağol. Ağzına 
(62) sağlık. NC: teşekkür§ėderim.
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I/17

GÜNYÜZÜ - Tutlu

Kaynak kişi : Fatma Kaptan, 67, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, kaza, evlilik

(1) FK: faTma ḳapdan. SGA: Kaç yaşındasın teyze? FK: atmış yedi. 
ġırḳ§altı do§umnuyun. (2) SGA: Doğma büyüme Tutlu köyünden misin? 
FK: tutlu kȫden. evet. SGA: Teze burada incir (3) ağaçları var. FK: geç.. 
evel sene ġurudu da gerisin geri patladı. incir§ağacı var ḇaḳ§iki tāne. (4) 
bunnar ġurudu yeniden patladılar. SGA: O zaman burada kışlar soğuk geç-
miyor. FK: (5) geşmiyor. iyidi geçen sene evel sene çoḲ ġış§oldu ya on-
dan§oldu. SGA: Herkesin (6) bahçesinde var mı? FK: herkeziŋ bah̥çesinde 
yoḳ. SGA: Ama oluyor demek ki. FK: oluyor. (7) bizim yoḳardaḳῐ hėsar va 
hėsar dedı̄̇miz yer̥de senelērden bēri o daşda oluyor. incir. ġuzeyi (8) ḳapalı, 
güneyinde. bizinki de und̥an baḲ ġuzeyi u ġadan fazla dutmuyo, u hani biz de 
dikdik (9) u yörĕde. SGA: Eskişehir’de incir ağacının olması, iklim yumu-
şak demek. FK: var işde gecek (10) kö§ünde ne var, bizim burlāda var. SGA: 
Kim bakıyor bu bahçeye? FK: biz baḳıyoz. biz (11) burda duruyoz. SGA: 
Eskişehir’e nereye gidiyordun? FK: eskişeriye kütahyada ġızımız var, (12) 
unuŋ ġızı gelin§olcaḲ. eskişērde bu ōlumuz var̥. unu gitcez. ordan da kütah-
yȧya geşcez. (13) SGA: Torunun evleniyor. FK: torun§ėvleniyor. SGA: 
Hayırlı olsun. FK: sa§oluŋ. allah razi (14) ossun. SGA: Ne mutlu sana. 
FK: ġāri ġaş dene oldu torun§evlenmesi. SGA: Kaç torunun (15) var? FK: 
çoḲ. on beş on§altı dene var. beş dene hanı̄̇ kendi çocūm§mar. ondån sona 
var (16) on§altı on§altı ġadā var torun. SGA: Eskişehir’e nasıl gidiyorsu-
nuz? FK: işde arabaynan̥ (17) gitcēz. SGA: Araba olmazsa. FK: araba ol-
masā aşşā ġarasar kö§üne incēz. ġarasar (18) kö§ünden de aşşıdan günyü-
zünden şiden̥ arabalar gelir̥, holantadan, gümüşḳonaḳdan̥. ordan̥ (19) arabalar 
gelir̥ ordan beraber gidiyoz orda. SGA: Durduruyor musunuz arabaları? 
FK: onnar (20) duruyollar. biz§orıya inince onnar̥ mejbur ġalıyo duruyo. git-
cēmiz yeri biliyo onnar da. /.../ (21) FK: ben baḳaman. ben hasdaydım. undån 
sona.. SGA: Neyin var geçmiş olsun. FK: işde ġalp (22) ġırizi ne geçirdim. 
ancı oldum. düşdüm moturdan düşünce ġolumu çıḳartTırdım. ȯmuzdan (23) 
çatlaḳlıḳ var̥ ġolumda hāÍā dutmayor. öle fazla dutmayor şu sağ ġolum. SGA: 
Motor kazası (24) nasıl oldu? FK: motur ġazāsı şōrıye motura bindim h̥idro-
luḲ ġolları var böle pulluḲ daḳılan (25) yerleri, oriye ayaḳlarımı basdım. am-
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caŋ da moturu çalışdırıvırınca o beni sırsınca ayaḳlarım (26) ġaydı git.. birisi 
ġaydı. birisi de mejbur ġaldı ġaymıya. ġolum moturuŋ şu bindı̄̇miz yerĕ (27) 
oturaḲdan dutununca burdan şe§ėtti, attı işde omuzdan. liflē atmış. heP par-
çalanmış bura (28) altı senedir dā yeni yeni ... yön dutTu. doḳdura da de şė§i-
dem hani ameliyed§idem dedi. o (29) da allah razi osun etmiyem dėdi. belki 
dā eskinkinden kötü olur dedi. etmedi. kendi kendine (30) bu toparlar̥ ded̥ı̆̇. 
çıḳῑ yoḳ dedi. ondån sonå toparladı şindi ... ġalḲar buŋa ama zor tabi (31) 
mejbura. SGA: Osmangazi’ye mi götürdünüz? FK: osmanġāziye de§i, 
millet hasdanesine (32) gittik. millet hasdanesinden ordan doḳduruŋ ada-
mıŋ§ismini unuduġaldım. ordan kendi şėye (33) gitTik ġali şėyini ġuydular 
millet hasTanesinde şu filimlere ġuydular ne diyolar o filme? ona (34) ne ġuy-
dular. iyi dėdi, çıḳῑ yoḳ dėdiler. kendi kendine toparladı. SGA: Geçmiş olsun. 
Büyük (35) tehlike atlatmışsın. FK: atlatTıḳ çoḳ şükür gine iyi şindi. SGA: 
Kalp ameliyatını ne zaman (36) oldun? FK: ameliyet§olmadım, ancı ol-
dum. SGA: Ona ne dediler? FK: ona baḳam (37) şindiḳalıḲ bi şiy yoḳ. iki 
üş sene oldu una da. şindiḳalıḲ bi şiy bi sorun yoḳ. (38) SGA: Oğlun mu var 
kızın mı var? FK: dört tāne ġız bi ōlum va. SGA: Siz nasıl kız (39) istiyor-
sunuz? Nasıl buluyorsunuz? FK: nası bulcaz? gidiyoz, dünür gidiyoz. on-
dån sona (40) allāŋ§ırzasıynan varıyoz. hani şe§ı̆̇diyoruz. eyer olullalsa gȫŋü 
alıP geliyoz. olmaSsa ne (41) diyem? nişan§oluyor, dü§ün§oluyor. ha ip.. 
ı̄̇ş.. sorun§oluyo hep herkeSe. siziŋkiler (42) nasıl§oluyo? SGA: Bizde artık 
şehirde yapıyor. Hiç anaya babaya kimse sormaz oldu artık. (43) FK: ana 
baba ġarışmaz§oldu de. SGA: Gelinini sen mi buldun? FK: kendim görüm-
cemiŋ (44) ġızı oluyor gelinim. görümcemiŋ ġızı. işde kendimiS kendimize 
işde dünür gitTik, şetTiK, (45) aldıḳ. şindiḳalıḲ iyilē mutlulā. dört dene üş 
dene ġızı bi ōlu var, dört dene çȯcuḳları var. (46) iyiler allā şükür. SGA: Kız-
larını nasıl verdin? FK: ġızlar̥ı da hani dünür geldi. yani yėrini (47) buldūna 
veriyoS. unnar da öle. SGA: Nasıl anlıyorsun yerini bulduğunu? FK: hani 
insan (48) annayışlı insan birisi ā burda evimiziŋ§altında. ay bileme mi insan 
kendi şėysini? unu biliriz. (49) birisinı̆̇ dē amcāŋ arḳadaşı vardı ayvalı kö§ün-
de. ona verdiK. onuŋ ġocası da dāmat şiyde (50) hoca. birisinı̆̇ de aşşāda yay-
lala vār. cambazlıḲ yapallar. birisi de silibān kö§ünde ġızıŋ. (51) aletTirik-
Çiydi. sona da aletTirig§işini şetmedi olmayınca dönüvürdü şiye, köy̥§işine. 
köye (52) döndü. hem aletTirig§işi yapıyor hem ġoyunu ġuzusu var§işde. 
onnana ūraşıyo u da. (53) ileşbelliK yapıyollar. işde öle. SGA: Doğru mu 
karar vermişsiniz? FK: e dōr̥u iş.. dōru (54) olmasa nabῐcaḳ? mutlu olsunna 
hani birbirine bā.. bi bārış çῑrışları olmasın, kendi huzurları (55) iyi olsun, 
dōru. eveT. e elinnen ayāna veriyola, seviyolla, sayıyollar̥ varıyollar̥ a bizim 
(56) üsdünnükle iki dene ikisi de boşandıla. i ā§ile boş hani vardıla kendilē 
isdedile kendilē (57) vardıla. ikisi de boşandılā gerisin geri. ya işde öle. zor. 
kȫde de gün geçirmek zor, şērde de (58) gün geçirmeK zor. ikisi de şērde un-
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nar kendileri buldular̥. zor§oldu işde unnara. zor. SGA: (59) Eskiden daha 
mı kolaydı? FK: esgiden dĕ hani anamız babamızıŋ§isTedı̄̇ yere verilerdi. 
urda (60) baḲ dē ġaş sene olduḳ, ġırḳ yedi ġırḳ seKiS sene oldum dā hāÍā biz 
iyiyiz. bārışımız (61) çῑrışımız yoḳ. bi şı̄̇miz yoḳ. bizim kȫmüzde öle bi şiy 
yoḳ. kȫmüz§iyi. SGA: Dut ağaçları (62) çok mu bu köyde? FK: ā baḳ Pe-
nim ėvimiziŋ öŋünde var. ahacıġ§aha aha bu. SGA: Üstünde (63) dut kalmış 
mı diye bakıyordum. FK: dut duT ġalmadı. ortıya da amcaŋ yeŋi şiy haşıladı 
iki (64) sene oldu. ġara dut haşıladı. ėvet. SGA: Tuttu mu? FK: dutTu. bayā 
böyö̇dü bu sene iki se.. (65) iki tāne işiy̥si vardı. bizim torun vardı, onu oldu-
ruP da ... ali. üzümnerde hām gök mük yir (66) misiŋiz? SGA: Teşekkür 
ederiz. Üzümleriniz güzelmiş güle güle yiyin. FK: sa§ol allah razi (67) os-
sun. āmin. cümlemize. SGA: Bunları niye torbalara takıyorsunuz? FK: 
şindi biz bunna (68) torbalancaḳlar var dā. biz ... ġuşlar§onu heP bitiri arıla-
rınan beraber. SGA: Bal arısı mı eşek (69) arısı mı? FK: eşşeg§arısı. bal§a-
rısı hiÇ yoḲ. o Ta kȫmüzde bal§arısı yoḳ ḳu. SGA: (70) Olgunlaşıyor mu? 
FK: olġunnaşıyor. bayā doluyor torbılara göre ço§u oluyor. gelin.. (71) nası̄̇-
b§olursaŋız ekim§ayında ne gelirseŋiz o§zȧman dā iyi yirsiŋiS kütür kütür. 
SGA: (72) Kısmet belli olmaz. Biliyor muyduk buraya geleceğimizi? FK: 
tabi nası̄̇b dı̄̇ mi? (73) nası̄̇Pden§ileri yol gitmez. SGA: Sağolasın teyze ağzı-
na sağlık. FK: sa§ol siz.. SGA: Sen (74) Manavsın değil mi teyze? FK: 
manav. /.../ FK: şura ... kȫ var şurda a dereniŋ§içinde böle (75) ören ve-
ran§olmuş yıḳılmış savılmış herkeS gitmiş bütün. ora orta kȫmüş. yedi denē-
miş (76) buranıŋ edrafı, bu kö§üŋ eTra.. SGA: Yedi haneymişti. FK: yedi 
hāne de§i yedi dene kȫ. (77) SGA: Yedi köymüştü. FK: yedi kȫmüşdü. işde 
yedi köymüşdü. orıya da orta kȫ dimişle (78) ortada ġalıyomuşdu da orıya da 
orta kȫ dimişler. hani eccı̄̇.. ȫle şėysi yoḳdu. kȫ esgiden dā (79) fazla ġalabalῑ-
mış§ama şindi yoḲ ġalabalıḲ. SGA: Köyler birbirleriyle iyi mi geçiniyor? 
FK: (80) şindiḳālıḲ iyi hani biSim köylerimizde bu.. buralarda öle bi şı̄̇miz 
yoḳ. SGA: Eskiden (81) nasılmıştı? FK: köylerde öle esgiden beri ilişKi-
ler§iyı̄̇. hani şėyler yoḳ§üle, ġavġamız ... öle (82) bi şėyı̆̇miz yoḲ edraf kȫle-
rimizde. bizim bu yannımız bu taraFımız dā öle birbirine düşgün, (83) sarġın. 
SGA: Oranın iklimi de burası gibi mi? FK: o kȫ de yeŋi yapıldı bizim bu-
ranıŋ da. (84) oranıŋḳı da dā burdan dā açıḳ zı̄̇ni. SGA: Eskiden kışlar nasıl 
geçermişti? FK: esgiden ġışlar (85) ġara ġış§olurdu. bayā hani çoḲ ġar 
ya§armışdı. x: hadi yeteriŋ ġāli gidicez biz ya. SGA: (86) Bitiyor amca az 
kaldı. x: hadi hadi. yeter. FK: ġar ya§armışdı. bu hep tūla de§ilidi (87) esgi-
niŋ§ėvleri. böle ġara damdı. üstlēnde birer dene yuvaḲ. onu yuvārdıḲ ... 
ḳaḳardıḳ. x: (88) her her kȫde her§evde böle beklerseŋiz siz bi günde çıḳa-
maSsıŋız burayı. FK: o da (89) çıḳamaycaḳlar zāti. x: her§evde bu ġada bek-
licēseŋiz e§er siS. FK: tabi bekleycekler̥ de. x: (90) biS eskişēre gitÇez. 
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I/18

GÜNYÜZÜ - Gecek

Kaynak kişi : Sultan Ünal, 71, Okumamış; Nazlı İyigün, 47, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, eski hayat, sohbet

(1) SÜ: sultan§ünal. SGA: Doğma büyüme Gecekli misin? SÜ: ge-
cekliyin. SGA: Başka yere (2) gittin mi hiç? SÜ: gitmedim. hiş bi yere git-
medim. dōma bö̇yüme buralıyın. SGA: Kaç (3) yaşındasın Sultan teyze? 
SÜ: vallā var ipiy be. ġaç yaşımda varın? SGA: Epey. Okula gittin (4) mi? 
SÜ: gitmedim. cāhilin. nē söliyeyin? SGA: Cahilim deme. Okumam yaz-
mam yok de. SÜ: (5) oḳumam yazmam yoḳ. SGA: Niye göndermediler? 
SÜ: o§zaman fakirlik varıdı. bobam (6) ġodū, yaylamız varıdı. Nİ: babası 
da ra§atsızmışTı, saḲatmışdı. SÜ: bobam ayā ġaḳamazdı. (7) şėyidi. ondån 
sonå anam rāmetliK aşşā indi. yaylamız va bizim saḳarı. saḳarıdan geçilir ya 
(8) şėyde, bålatlıdan gelirken. orda şėy yapardıḳ. o senden saḳlı de§il̥ ġızım 
dana mına (9) güderdiK. anca ē şiyimizi yapardıḳ böle. /.../ SGA: Babanın 
nesi vardı? SÜ: bobam ayā (10) ġaḳamızdı. bobamı şöle küt gibi bi şiydi. 
bobåm ġardaşlarımı şiy yapdı ġaḳamadı böle. ben (11) dē anam rāmetliyne 
aşşā yaylamız vardı. orda dana mına söz geçimi dana güderdiK. şėyimizı̄̇ (12) 
idāremizı̄̇ şiy yapcaz nāpam? dōma bö̇yüme buralıyım ben. SGA: Kaç kar-
deştiniz? SÜ: (13) ben§ni? bi ōlan ġardaşım§mar, ġız ġardaşımıŋ da biri 
ȫldü. ondan§annadıyῐn. biri de (14) anġarada. biri de eskişērde büyǖmüz he. 
SGA: Sen en büyük müsün? SÜ: ben§ōrtanca. eŋ (15) bö̇yǖmüz eskişērde. 
SGA: Öbür kardeşlerin de mi gidemedi okula? SÜ: onnar gitTi. onnar (16) 
gitTi bi ben cāhilin. hē hamma şindik söz geçimi seniynen gidiyom bazarımı 
şērimi yapıyon. (17) allah buna şükür§ediyon. hē. (18) SGA: O zamanlar 
dana gütme işini nasıl yapıordun? SÜ: canım bȫle danalar böyǖdü, söz (19) 
geçimi şu ġızınan gidē, anam varıdı. anam rāmetliK varıdı. ū sazlıḲ var ō, o 
yannı bütün (20) sazlῑdı. öŋceden sı§ırları gi.. amā anaları giderdi. sōna da-
naları çıḳadırdıḲ. onnarı ġuder (21) getiridiK evlere ġorduḳ. nāpam? ekmek 
parası. SGA: Sütleri ne yapıyordunuz? SÜ: südǖ (22) herkez yaġı yapallar-
dı ne yaPıcekla? satlıḲ yō. sȧtmazlardı. şindik satıyollar. o§zamat yağ (23) 
yapallardı. davallarımız varıdı. ġıra giderdi. ȫlelē gelir sārdı. burda da ȫle. 
beş§alTı davarım (24) var. şindiK ġırda. ȫleleyı̆̇n̥ gelir sa§ardıḲ. a öle olur̥ 
idāre olurduḲ. SGA: Buradan şehire (25) gitmeniz gerektiği zaman nereye 
gidiyorsun? SÜ: nahiye günyüzüne iniyōz. otobı̊̇Se biniP (26) o§yann̥a gi-



374 Eskişehir İli Manav Ağızları

diyoz. SGA: Günyüzü’ne nasıl iniyorsunuz? SÜ: arabalarınān. SGA: Var 
mı (27) köyde öyle arabalar? SÜ: tabı̄̇. belediye arabası gelir. sabānan ē şēre 
gitçēmize belediye (28) arabası gelir burıya. so.. gelmese muḳdarın§arabasıy-
nan§inerin. SGA: Muhtar her (29) istediğinde götürüyor mu? SÜ: götürür 
tabı̄̇. he şindiK söz gesimi ben muḳTara geleyim o (30) baḳ şindik şėyde nā-
hiyede. gelincek muḳdar benim bi işim§mar nāhiyede dedi mi götürür (31) 
beni. niye.. tabı̄̇ götürür. niye götürmesin? o da benim§ōlum yerine. götürür. 
SGA: Eskiden (32) nasıl giderdiniz? SÜ: esgiden bi denē eşek vardı ... şı̄̇§i-
derdiniS biz§ēşek deriz. eşşē (33) binerdiK burdan bazara giderdiK. eşekler-
len̥. kimisi motura binellerdi. moturlları vardı. (34) zenginnerin moturu var, 
faKiller eşşēnen giderdi ġuzum. SGA: At arabası falan var mıydı? (35) SÜ: 
varıdῑ. bun.. söz geçimi bunnarıŋ varıdῑ. bu muḳdallarıŋ vardı, bizim§mardı. 
mālleniŋ (36) ġoŋşularıŋ hepciniŋ§atı varıdı. varıdı yā. SGA: Şimdi ne oldu 
o atlar? SÜ: atlar gitTi. şindiK (37) motur§oldū. ondan sona taḳsi oldu ne 
olcaḳ? SGA: Köylere elektrik gelmeden önce hayat (38) nasılmıştı? SÜ: 
lambaynan yaḳardıḳ ḳızım. lambaynan hepcēmiz bir̥ yere toplanır̥dıḳ. ortada 
(39) bi lambaynan iş yapar iş işlēdi, iş yaPmayan böle oturūdu. lambaynan. 
lamba yaḳardıḳ. (40) SGA: Komşuluk? SÜ: gelirdi. ġoŋşumuz§iyı̄̇di. şindiK 
ġoŋşuluḳ yoḳ. evler suya gitTı̄̇, evler (41) suya alındῑ, şindiK ġoŋşū birbirine 
gitsin sö.. birine çoḳ sıḲ gitsin aman bu ne çoḳ gidē ezeli (42) ġoŋşuluḲ§iyı̄̇-
di. bı̄̇ şėyi bişen şeyi hep barabarlıḳda hePcēmiz bi oturuduḲ yirdiK (43) māl-
lemizde. şindiK ġoŋşuluḲ yoḳ. hepcē yaylıya gitTi beş§altı hāne var burda. 
SGA: Yazın (44) mı gidiyorlar yaylaya? SÜ: temelli gitTiler. evi barḳı yap-
dılar. yazın gitmeyollar. temenni (45) orıya yerleşdiler ġızım saḳa.. yaylamız 
şu şiyde. u amān dōra köyü var ya bi saḳarı orayı (46) bolatlıdan geliken ō an-
naşda. SGA: Annaçda mı? SÜ: annaşda annaşda. urıya gidē. (47) herkez§o-
rıya gitTi. ėv yapdı barḳ yapdı. orıya gitTiler. SGA: Komşu kalmadı. SÜ: 
ḳoŋşu (48) ġalmadı. gine ġoŋşuluḳ yapıyō. bunnara geliyon. u māllemizde 
var. onnarınan ġoŋşuluḲ (49) yapıyoz gine. birbirimize gidı̄̇P geliyoz. SGA: 
Eskiden birinin bir işi olduğu zaman hep (50) birlikte mi yapardınız? SÜ: 
yapılῑdı. birliKden herkeS gelirdi yapardı. şindiKi söz geçime (51) burayı ne 
aşmaya geldi mi gȫnü olursā biri gelir. gȫnü olmaSsa boş§ver der gider. ezeli 
ȫle (52) de§ilidi. ezeli billiK varıdı, dilliK varıdı. SGA: Ne yapıyordunuz 
mesela birinin duvarı (53) sıvanacağı zaman? SÜ: sıvā. yardım§edellerdi, 
sıvardı. SGA: Bulguru? SÜ: bulġuru bi yerde (54) ġaynadırdıḲ. ondån sona 
ġalburlarnan serediK yoḳarda ġaynadırdıḲ. hē. getiridiK burda (55) burda lik 
varıdı. burda düverdi bu eviŋ zābı. ondan sonā götürüdüK harman§yerine se-
redik. (56) bu§öz de gece onu ayıtlādıḳ bu§öz de el dērmeni varıdı ġızım. el 
dērmeninnen çekēdiK (57) mālledĕ arḳadaşlar toplardıḳ ġoŋşuları, çekerdik. 
şindik hePcē şėy§oldu. SGA: Tavanlar (58) nasıldı eskiden? SÜ: tavannarῑ 
esgiden şėyidi sōnadan şėy yapdılar, çatı yapdılar. tavanı böle (59) sıvādıḳ. 
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ilkin ġara örtüydü ġızım. SGA: Kara örtüydü. SÜ: ġara örtǖydü ġamışı var-
dı. ġara (60) örtüydü böle, ondan sōna.. ginā benim§evimı̆̇ görseŋ ġara örtǖ. 
yılān, çiyān dolu (61) benim§evde. SGA: Hadi ya. SÜ: vȧllā. SGA: Nasıl 
yatıyorsun? SÜ: nāpiyin? SGA: (62) Korkmuyor musun? SÜ: nere ḳaḳȧn 
ġῑz? kimsem yōḳ. nere gidiyı̄̇n? ġaymaḳama çıḳdım. ben (63) de der̥tliyim. 
ġaymaḳama çıḳdım şėy yapȧm, ev yapam deyē. seniŋ§eviŋ var dedi ondån 
(64) sōna öteKi ġaymaḳam mırat ġaymaḳam ġodu gitTi. ben nāpiyin? iki ġız 
çocūnan ġalaġaldım. (65) beyim§öldü. SGA: Yanında mı duruyorlar? SÜ: 
yanımda durulā. biri ġocadan geldi. ne (66) boşatTırabildı̄̇m ne şėy yapabil-
dim. ā böle ... SGA: Öbürü? SÜ: öbürü de öbürü de dā (67) vermedim§onu 
da, duru. bi ōlum§mar§eskişērde. Nİ: teyzeyiŋ kimi kimsesi yoḳ. bi ġardeşi 
(68) var. SÜ: bi ġardeşim va. çoḳ çōnu bu bunaldı mı burıya gelirin. SGA: 
Yenge sen ne iş (69) yapıyorsun? SÜ: yün yapdı dā yorġan dikicek yorġan. 
/.../ SGA: Senin annen zamanında (70) nasılmıştı? Nİ: annemin zamanında 
da ȫleydi. heP yolma yolunurdū, şey§olurmuşdu. o eláḳ (71) var şeyin polatlı-
nın şeyi, ordan yayan ġuzörene gelillermiş ta ... otuz beş kilometre. yayan (72) 
gelir yayan gidellermişdi. ama şindi hani hepisi hasda. dırnaḳ ġadar çocuḳlar 
da hasda şindi. (73) yidı̄̇miz§ȫle işdı̄̇miz§ȫle esgiden heb§orġaniK. SÜ: baḳ 
ġızım şindik makinė biçer yō. Nİ: (74) sirkiye banallarmış, ekmek yillermişdi. 
bulġur PiÍavı yapar onu yillermişdi. ondan sora (75) pekmezimiz§olur bizim 
buranıŋ. pekmez yillermişdi. şindi hiş bi şiy yoḳ ḳu onnardan§eser (76) yoḳ. 
gübrelı̄̇ orġaniK hebı̆̇si ȫle işde. SGA: Yenge senin adın ne? Nİ: nazlı. SGA: 
Nazlı, (77) soyadın? Nİ: iyigün. SGA: Sen de doğma büyüme buralı mı-
sın? Nİ: yoḳ ben ġuzörendenim. (78) gelin geldim. evet. SÜ: bū ġuzörenden 
gelme. gelin geldi. gelin geldi. SGA: İkiniz de Manav (79) mısınız? Yörük 
müsünüz? Nİ: ėvet. manav. ėvet. SGA: Kuzörenden gelin geldin ama artık 
(80) buralısın sen. Nİ: tabi canım. SÜ: o da buralῑ. manav delleyorlar. Nİ: 
ġuzören§işde bitTi. on (81) seKizimde geldim tamam. SGA: Çok teşekkür 
ederiz. Ağzınıza sağlık.
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I/19

GÜNYÜZÜ - Gecek

Kaynak kişi : Hatice Şişman, 64, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş, Erdoğan Boz

Derleme yeri : Kiler

Kayıt türü : Video

Konu : Mutfak eşyaları

(1) HŞ: bunnar̥ ḳuru yapraḳ. bunnār̥ ḳuru bibēr̥ patlıcan. SGA: Kuru yap-
rak asma yaprağı mı? (2) HŞ: eveT. asma yapraḳlarını biz böle seriyoruz, 
böle yapıyoruz. SGA: Nasıl yapıyorsunuz (3) bunu? HŞ: bunnarı çiziyoruz, 
gölgede ḳurutuyoz. ondan sona bunu ḳışın haşlayıp biz§ȫle (4) sarıyoS. amā 
sarma yidı̄̇ŋ zaman bunu yı̄̇ceŋ zāten. o siziŋ şeydeKi tuzlama yapraḳlar sarma 
(5) de§il, aldatma. biz bunu yiriz kendimiz. gölgede ḳurutursaŋ böle yeşil ḳu-
rur. SGA: Şunlar (6) ne? HŞ: bunnar süpürge. SGA: Şu kaplar? HŞ: onnar 
da işTe şu şey, küpecik. pekmez (7) ḳoyuyoduḳ önceden. hā onnar da esKi 
lüküsler. cennet bunnarı topladı benim ġῑz, götcēdi. dā (8) götüremedi işTe, 
götürceK. baḲ§o şeyleri çöKeleKleri ordan§aldıḲdan sōna suyunu ondan 
(9) sōna bu ġaplara basıyoS. bunuŋ§altında ḳum§mar baḳ. ḳuma yatırıyoz. x: 
u suyunu çekiyor, (10) acı suyunu. HŞ: orda suyu çıḳtῑ gibi bi de burda suyu 
çekiyo. işTe peynirlerimizi falan da (11) burıya ḳoy̥ŭyoS. biz biraz ḳalabalıyız 
da, hancası, herkeze, h̥anca. bunnar da (12) bulġurlarımız§işTe. EB: Dut ku-
rusu bile var. x: hā var ya. bu da duT Ḳurusu. alıŋ paylaşıŋ. (13) vallā burda 
burda çoḲ var. burda çoḲ var alabilirsiniS. mahsuru yoḳ. her şėyi yapıyoz 
(14) biz§işTe. yapdın§ni pekmez§abla, duTdan? x: yapdım yapdım. HŞ: 
bėn de bayā yapdım. (15) bayā çoḲ§oldu bu sene benim de. ama bitirdile bile. 
x: çoḲ güzel§oluyȯ ya. HŞ: ya alın (16) üleşin§onu. x: vidonu götürebilir-
siniz. HŞ: hā götürün. zāten ben hediye veririm, bilmem ne (17) ederim birez 
fazla Tutarım her şeyi. /.../ HŞ: baḳ bunnar da amcayıŋ yapdῑ peynirler. amcaŋ 
(18) yapmış ben§iki gündür yoḳdum. hı hı. peynirleri kendimiz yapıyoz̥ biz, 
onu da bunu da. (19) etimizi kendimiz. güzel de işTe yapıcaḲ§adam yoḳ. 
SGA: Teyze bu bazlama tahtası. HŞ: he, (20) bazlama tah̥tası. SGA: Şu 
yaslığaç. HŞ: yaslāç. SGA: Şu ne? HŞ: saç. SGA: Ne saçı? HŞ: et (21) sacı, 
et sacı. SGA: Şunlar? HŞ: yuḳa sacı. SGA: Bu? HŞ: onnar çevirmeg§için̥ 
yarıyan.. (22) SGA: Neydi adı? HŞ: bis buna şē diyoS. ātaraÇ. SGA: Pide 
pişirdiğin ne? HŞ: o da salġı. (23) SGA: Şunları bir daha söyler misin? 
HŞ: o da gözēr̥. o da ḳasnaḳ, ḳalbūr, bunnā da eleKler. (24) SGA: Şu ne? HŞ: 
süzeç. SGA: Şuna ne diyorsunuz? HŞ: bū esgiden§işTe ġullandῑmız sofra 
(25) tātası bu. sofra tātasıydı bu, şindi burda böle bi şiyler seriyoz§üsTüne 
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ḳurutuyoz. SGA: Şu (26) taşlar ne içindi? HŞ: o taşlar̥ onnar makineyi ġıy-
naTmaması için. onuŋ bi özellı̄̇ yoḳ. SGA: (27) Gıynatmaması için. HŞ: hı 
hı ġıynaTmaması için. özellı̄̇ yoḲ. SGA: Şunun adı neydi? HŞ: bu (28) fıçı. 
SGA: Bunlar ferik. HŞ: bunnar ferik ferik. bunnarı şindi sabah ūraşdıḳ ya 
ḳāvaltı ondan (29) geciKdi. SGA: Şu neydi? HŞ: o sütlü pilav tavası. hē bu 
da höşmerim tavasῑ. x: ġıS tavuḳlar (30) da mı çekildi şindi? HŞ: hē tavuḳlar 
da çekildi. x: bunnarı ne zaman kesdiŋ? 
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I/20

GÜNYÜZÜ - Gümüşkonak

Kaynak kişi : Sultan Belber, 79, Okumamış; Bahar Ercan, 56, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Yol kenarı 

Kayıt türü : Video

Konu : Hamam, sohbet

(1) SGA: Köylerle ilgili bilgi alıyoruz. BE: ne gibi yāni? SGA: Eskiden 
hayat nasıldı? Şimdi (2) nasıl? Değişiyor ya her şey. BE: tābi de§işiyo. 
esgiden varlıḲ yoḳluḲ vardı. şindi her şėy (3) bolalaTdı. SGA: Şimdi mi 
daha iyi? BE: şindi iyi dē hasdalıḳ ço§aldı şindi de. SGA: Sen (4) doğma 
büyüme Gümüşkonaklı mısın? BE: hı hı buralıyın. SGA: Kaç tane mahal-
lesi var (5) buranın? BE: mahallesi valla bilmiyon. SGA: Çok güzelmiş 
ama. BE: hῑ. biŋ hane mi dille, (6) yedi yüz hane mi didilerdi bi. hānesi ȫley-
di esgiden. şindi da§ıldı çoluḲ çocuḳ. SGA: Şurası (7) ne? BE: ura sālıġ§o-
cā. doḲdur§u. SGA: Hergün geliyor mu doktor? BE: her gün doḲdur (8) 
burda ėvi zāten̥. SGA: Büyük burası çok. BE: tābi belediyeliK bura. SGA: 
Bu cadde ne (9) caddesi? Adı ne? BE: gümüşḳonaġ§işTe. hē gümüşḳonaḳ. 
gümüşḳonaḳ diller, gümüşket (10) diller. SGA: Eski adı Gümüşkonak mı? 
BE: hē ḳonādı şindi ket ġodular. SGA: Bu senin (11) torunun mu? BE: to-
runum. otobüS bekleriz. araba geliceK de. SGA: Nereye gideceksiniz? (12) 
BE: yāni ġız ėve gelceK eşya getirceK polatlıdan. SGA: Adın ne teyze? BE: 
bahar§ercan. (13) SGA: Doğma büyüme Gümüşkonaklısın. BE: hı hı bura-
lıyız. SGA: Eskiden nasıldı burada (14) hayat? BE: esgiden belediye yōdu. 
kȫ muhTarlῑdı. işdē esgiden bütün bahçā tarla ekerdiK (15) bütün, öz bay§e-
kerdiK. ėskiden§ȫleydi. şindı̄̇ eken ġaldıran§ȫle bi yoḳ. SGA: Neyle (16) 
geçiniyor herkes? BE: bah̥çē ekiyō. sulu yerleri ekiyollar. su oldū ... hamamı 
neyi var (17) ġordüŋüz mü? hamamı neyi var bu.. SGA: Suyu şifalı mı? BE: 
hı hı şifālı. SGA: Nelere iyi (18) gelir? BE: romatizmıyā, şėy cilT ġanserinē. 
hı hῑ. cilT ġanserine ne ta anḳaradan (19) geliyollarmış. da bütün suyunu gö-
türüyollar, çamırını götürüyollar. SGA: Çamuru da var. (20) BE: hı hῑ. çamı-
rı var çamırını topluyolla. o ciltiŋ neyiŋ geçiyormuş. şu öz§içindá, yaḳın. (21) 
SGA: Öz dediğin kaynak mı? BE: işde ġaynaḲ su. SB: gelmedi mi yosa 
araba dā? BE: (22) gelmedi. hē üş buçū buluyo. SGA: Senin bildiğin hama-
ma gidip iyileşen var mı? BE: tābi (23) canım. ġoya hamamımızı sorar da 
hamamımız§iyi dírin. SB: iyi iyi hamamımız bi de (24) so§uḲ.. şifā buluyol-
la ne bilı̄̇m gelenner§öle diyi. BE: hē gelen, uzaḲdan gelenner bütün (25) 
şifāsını buluyor. SB: siz ni yandan geliyorsuŋuz? SGA: Biz Eskişehir’den 
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geliyoruz. Ben (26) üniversitede hocayım. SB: öle mi? SGA: Köylerle ilgi-
li araştırma yapıyoruz. Eskiden nasıldı (27) şimdi nasıl diye. BE: esKiden 
hamamıdı şindi hamamıŋ§içini yapdırdılar. şindi içinde (28) adamnar para-
sıynan şiy§idiyor bütün gelenneri parasıynan haní bamyo banyo idiyollar. her 
(29) yerden geliyor. SB: dörde giriyȯŋ. sen bi dört lirā viriyȯŋ giriyȯŋ. dört 
bin dört yüz.. SGA: (30) Teyze bu hamamı bana anlatır mısınız? Nasıl 
bulunmuş? BE: ā bu ebem bílir§işTe. SB: ē (31) aḳlım§ermez benim§a-
namdıŋ bobamıŋ gününden bēri bėn varıdı. varıdı aḳlım§ermez (32) benim. 
BE: vardı da böle giderdiK su böle aḳardı, şindi hamama iş.. çevírdiler̥ suyu. 
SB: (33) ordāken pılı pırtıyı yurduḳ. çocuk̥ çoluḳ girinirdı̄̇. şindı̄̇ h̥amamı dü-
zelTdiler, özelleşdirdiler. (34) dutuyollar. çalışdırıyollar ġuzum. SGA: Evde 
su yokken. BE: hı hῑ evde su yōdu esgiden. SB: (35) ėvde esgiden sular̥ yōdu. 
pırtı yumaya gidellerdi. çocuḳları alıllardı. orda bi de gözlüK (36) çamır̥ı bili-
yoŋ mu? elleriŋ böle eliŋ yüzüŋ çıban§olur̥du. dā or̥da duruyȯr. u gözlüK ça-
mırını (37) arḳȧŋa baḳmadan orda çalınıyoduḳ ėve de suyunu getirib§içiyo-
duḳ. SGA: Nasıl anlamadım. (38) SB: şöle bı̄̇ şöle havuz var şöle, çamırlı. 
çamırlı havı̊z var. orıya varıyoŋ. oḳuyoŋ dinneyoŋ. (39) ondån sona alıyoŋ§o 
çamırı, eliŋi yüzüŋe çalıyoŋ. eliŋe de bi ġap§alıyoŋ. dolduruyoŋ. o (40) suyu 
getiriyoŋ ėvde içiyoŋ. BE: arḳaŋa baḳmadan gidiyoŋ dē mi hē. SB: he arḳana 
he ȫle (41) dillerdi. SGA: Bir daha dönmüyorsun. SB: yō böle baḳmadan 
biniP ġō.. Tō.. dir̥eK geliyoŋ. (42) SGA: Dua ne okuyorsunuz? SB: ne.. ne 
gelir̥se oḳu duva. ne oḳursaŋ. öle iderdiK bis. BE: bi (43) de balıḳ yiyor böle 
balıḳ§ayaḳlarıŋı yı̄̇yor. öle diy̥e balıḳ yeri de var. balıḳ yeri de o (44) bacaḳla-
rıŋdan yı̄̇yor̥ SB: aman sen de. amanıŋ orda onuŋ bȫründeydi işde. aynı yerde, 
aynı o (45) da. aynı o çamırı aldῑŋ yerde yapıyolar, ayaḳları uzadıyollardı. 
balıḳlar vardı orda hani (46) geziniyór ya. SGA: Ne oldu onlar? Duruyor 
mu şimdi? SB: tabi. dolu balıḳ. olmaz§olur̥ mu? (47) duruyo balıḳlar. şöle 
şöle. BE: yani ayaḲlarından böle hasdalıġ§olanı böle balıḲlar (48) şiy§ide-
rimiş. o şifā derdini giderimiş. SB: ... şindi hamama gidiyolar. biz§or-
dāḳan§öle (49) ėderdiK gen̥şlı̄̇mizde. giderdiK biz pırtı yurḳan yannarımız 
hoşlaşır̥dῑ. yannāmız şiyini aldı (50) dírdiK, sancısını dírdiK. SGA: Eskiden 
romatizma yoktu değil mi? SB: yōdu ya. şindi (51) ço§aldı ġuzum. SGA: 
Ama o suda yunmuyorsunuz. SB: şindi suya da giremēyōz. o sular da (52) 
bi ġapandῑ. aldılar şíyá, ġapalıya aldıla. isdeseŋ girin isdersen girme. üsdünü 
de örtTüler (53) ġuzum. şindig§o çamır gel.. durur böle havı̊zlı yer§öle aynı 
durur. bȫründe hamamıŋ (54) bȫründe. orda sen hamamcıya söle de saŋa gös-
dedir. SGA: Suyu soğuk diyorsunuz. Eskiden (55) ateş mi yakıyordunuz? 
SB: yō yo. kendi o ılımanıdı. şindi diyolar so§uḲ diyolar. ben hani (56) bura-
şit var girmen de. BE: so§uḲ de§ı̄̇ dā ı̊̇kı̊̇ üş gün§ol.. evel gitTik biS parasıy-
nan da, (57) girdik. peK so§uḳ de§il bu sıcā.. SB: e̊le diyolar. bėn giremen 
şindi alaf ... muydu biyeS şiy (58) var ya bende. BE: şiyden eskişērden gel-
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mişler hamama da girdiK hePimiz. SB: çoġ§gelen (59) var çoḲ canım. çoḲ 
gelen var. SGA: Eskiden banyonuzu da mı orada yapardınız? SB: yo yo 
(60) yo yo. BE: esgiden böle aḳar gibi aḳardı. SB: aḳardῑ. yüŋ yurduḳ. BE: 
pala geçe yıḳardıḳ. (61) SB: pala KeçerdiK, yürdüK. yannarımız hoşlaşırdı. 
ȫle gitmek var mı şindi? şindi her taraF (62) hamam§oldu ġızım. datlı ġızım 
allah seni.. (63) SGA: Adın ne teyze senin? SB: sultan. SGA: Soyadın ne? 
SB: belber. SGA: Sen doğma (64) büyüme buralı mısın? SB: he he buralı-
yın. SGA: Teyzem de Gümüşkentli. SB: buralıyız (65) datlım. SGA: Siz 
Muhacir misiniz Manav mısınız? SB: yo yo yo mācır ne de§il. BE: yōḳ yoḳ 
(66) biz buralıyız. hē. mācır ne de§iliz. SB: mācır de§il, mācır ne de de§iliS. 
SGA: Kaç (67) yaşındasın nineciğim? SB: ben§nı̄̇? yaşımı bili.. al nuFuz 
ǵādına baḳ bi. BE: yėtmiş vardır. (68) SB: al baḳ. SGA: Bin dokuz yüz otuz 
dört doğumlu. SB: üş dene bacım, üş yaşında bacım (69) varmış. üsdüne 
geçirmiş beni a babam, silmeden. SGA: Bu bacının nüfus cüzdanı. SB: ġāli 
(70) bilmēyon. yaşımı da bilmem. oḳumuşlūm da yoḳ datlı ġızım. SGA: Gön-
dermediler mi okula? (71) SB: gönderdiler de anam hasdaydı. büyün gitTim 
yārın gitmedim. oḳumaya da (72) devam§itmedim. a öle ġabān.. ġayseriliyiz 
biS. ġayserili dille baŋa oḳumadῑm§úçu. öle dille (73) ġayserilisiŋ sen dille. 
ġayserililer§oḳumamaz̥ mı de? oḳur. SGA: Kayserilinin kafası (74) çalış-
mayanını okuturlar. Akıllısını okutmazlar. SB: oḳudullar̥ oḳudullar̥. ġayse-
rililer maşalla (75) aḳıllı. her şiyden annāyollar̥. boyası boyasını neyini. be-
nim§eltim vardı da vallā her (76) şiyden§annallar̥dı maşalla. çoḲ da 
iŋsānetli çoḲ da iŋsan. ... Ḳayserililer. SGA: Ben de (77) oraya yakınım. SB: 
öle mi? SGA: Nevşehirliyim. SB: hani çoḲ insānitlilerdi. gücücüg§ad.. (78) 
büyüg§adam gücücüg§adama yer virilir. vallā böle hörmetlilerdi. SGA: Es-
kiden burası da (79) öyledir. BE: esgiden§öleydi de şindi.. SB: şindı̄̇ 
aḳıl§aḳdı bereket ġaḳdı ġızım. gen̥şler sen (80) şurdan meseÍā sen yürüp ge-
çiyon. bėn şu yaşıma girdim dā şu adamlā erkekler bi seFer geşdi (81) miydi 
öŋünden geşmedim. şindi vurup geçiyollar. şindi sayġı sevgi yoḳ bėnce. vurup 
(82) geçirivíriyollar yā. bi açıḳ beş daḳḲa duruvuruŋ nōlcaḲ? senden büyüK. 
... güççüK§olsun (83) nōlcaḲ? erkeK geliyor erkēŋ ardından ġarı da geçse 
öŋünden geşmeyiŋ nōlcaḲ? amma şindi (84) ġaḳdı yavrum ġaḳdı her şiy ġaḳ-
dı. laylån̥ laylån ġızlar çıḳıcaḲ diyi türkü çārılardı yā (85) bizim§esgiden 
günümüzde. şindi laylon ġızlar çıḳdı. öŋceden türkü çārılardı bizim gen̥ş.. 
(86) yaşlılarımız biliyoŋ bizim günümüzde. laylån tür.. şiyi ġızlar çıḳıcaḲ diyi 
bizim§adam da (87) çocuḳlar da dir§ana laylon ġızlar çıḳdı dir. SGA: Var mı 
bildiğin türkü eskiden? SB: vallā bi (88) şiyimi bilemen şindi. hePicē unu-
duġaldım. ġızım§öldǖ, bacım hasdā derdimi sorma. (89) güldǖme baḳma sen. 
/.../ SB: sa§ati Sor şiyi Taḳḳası zor§una. sancılaşıyor ȫle ġıvır ġıvır (90) ġı-
vırdanıyor. Taḳḳası zor işTe. adam§e̊ldǖŋü isder mi? biz§evlādımızıŋ öldǖnü 
isdediK. (91) ġarnı ... şişTi sancılı. öldǖnü isdediK. allām şunu çekTirme de 
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avuç§aştıḳ. de üş dene çocū (92) ġaldı. ikisi ėvlendi birisı̄̇.. BE: adam§evlen-
di mi? SB: ėvlendi de ġarısı çıḳmış bile. BE: öle (93) mi? SB: hē. çıḳmış. BE: 
şindi durmazlar gen̥şler̥. SB: vallā ne biliyin nēden durmadıysa da. (94) öŋce-
den gelip gitmeS. dāmadıŋ hanı̄̇ gelir gider diyi aḳlıŋıza gelmesiŋ. gelmez. öle 
dirdi. sağ (95) dalımdasa sağıŋdayın dirdi sol dalımdasan soluŋdayın dirdi 
dāmat. SGA: Ne derdi (96) anlayamadım. SB: sağ dal̥ῐmısa salımdasın sol 
dalımdasa solumdasın dirdi. ben sizi (97) ġoyŭvı̊̇rme̊yin dirdi. vallā ölceK diyi 
ġapıŋdan bile baḳmaS. ay ġızῑm. BE: ġızıŋ, ġızıŋ (98) baḳdırı onu. SB: ay 
ġızῑm. kimseden kimsiye fayda.. BE: hani geliniŋ hayırlı olsa gene ōluŋ (99) 
baḳdırı, ġızıŋ hayırlı olsa ġızıŋ baḳdırı. SB: vallā şindiK ōlannarı da diŋnemi-
yolar avrat o (100) şı̄̇ler. BE: şindi ġarılarına hep.. SB: vallah aḳῐllarῐ çıḲıcaḳ. 
aḳῐlları çıḲῐcaḳ. ġorḳallar, (101) ġarılardan bile ġorḳallar. bizim zamānımızda 
nāpallardı erkekler? durusaŋ dur si.. ol git (102) dillerdi. BE: hē dā olmasSa 
sopa. SB: sopā, giT çıḳ git. ġafaŋ yarılı gözüŋ yarılır. aman§üş (103) dene 
çocūm§mar dört dene çocūm§mar.. 
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I/21

GÜNYÜZÜ - Kavacık

Kaynak kişi : Ayşe Güneş, 75, İlkokul 3

Derleyen : Semra Günay Aktaş; Erdoğan Boz

Derleme yeri : Avlu 

Kayıt türü : Video

Konu : Dokumacılık, sohbet

(1) AG: ayşa güneş, nabıcaŋız? SGA: Doğma büyüme bu köyden mi-
sin? AG: ben buralıyın. (2) SGA: Eskiden beri yapar mısınız bu işi? AG: 
yaparız ya çekişiyollar. şindı̄̇ pamı̊ḳ yorġanımış (3) pamıḳ yatāmış. ben Sē-
men. SGA: Pamukla farkı ne bunun? AG: bu iyi. pamı̊ḳ topaḳlaşıyor (4) 
kótú§oluyo. SGA: Bu topaklaşmıyor mu? AG: çıḳ. iyileri ayırıyon̥ yorġan 
diticēn. ġırıḳlā da (5) yasTıḳ. SGA: Nasıl ayrılıyor iyisi kötüsü? AG: yā işde 
ġarışdırmış bunnarı. ḇen (6) kendim§olaydım ġuzu yünneri nė var da. ayrı 
ayrı ġuyardım. yuyuncaḲ ġarışdırmış gelin. (7) SGA: Kuzu yünü mü iyi 
olur? AG: ġoyun yüŋü. ufaġ§olur§o ġızım. SGA: Şu iyi mi mesela? (8) 
AG: baḳ şunnar. amān tozu öldürüyoru. SGA: Bunu yıkadınız önce. AG: iki 
kere ne (9) yıḳatTırdım da işde ārmıyoru. yataḳları da atıvırıyollar. siz§atmı-
yor musunuz? SGA: Atma (10) dediğin ne? AG: yā çöPe ġoyuvuruyollar̥. 
SGA: Şu konur mu? AG: vallā ġoca ġoca yataḳları (11) yavrum ġomuş. 
SGA: Bunlardan çeyiz mi yapıyorsun ebe? AG: h̥ē nişannı ġız var da. 
yorġan (12) diKdircēz. nişannı ġız var da oŋa yorġan diKdircēz. SGA: Bu kız 
mı nişanlı? AG: bu di§il. ō (13) şėyde, hasTānede çalışır. SGA: Bu nişanla-
nınca buna da yapacaksın. AG: ona da yapȧrıs. (14) ebesi ölmeden yapıyor. 
bu gitmiyoru bu nabıcam§idemen diyi. SGA: Ayşe ebe kaç (15) yaşındasın? 
AG: yetmiş beş. otuz sekizli ġaç§olurmuş bilmiyom ben. yılbaşından bu yan-
nı (16) yetmiş beşim işde. SGA: Eskiden bu yatak işini nasıl yapardınız? 
AG: ı̄̇şde dā bi de ısdar (17) doḫurduḫ. ısdar ġaḫdı. kilim halı doḲurduḳ, bun-
narı eyirir. /.../ AG: yavrum şindi bunu, bunu (18) eyiridig§ince incē, eriş 
yapardıḲ. eyiridiK, boyatTırır kilim hā.. ... doḳurduḲ. şindi ġāri (19) yapamı-
yoS. SGA: Nasıl eğiriyordun Ayşe ebe? AG: bunu dideŋ dideŋ yavrum şöle 
sündürü (20) sündürü kirmanı var. iyesi var büKdürü büKdürüvėriŋ. sōna dol-
duruncaḳ saraŋ. Pi dā bi (21) başlaŋ. SGA: Ne? AG: bunu bi dā başlaŋ. dōl-
duruŋ kirmanı. Kirmannā nerde ġaldı oralarda (22) nerde ġaldıy̥sa. hebisi o. 
SGA: Sonra? AG: işTe ġāli yapmıyoS. SGA: Sonra dokuyor (23) muy-
dun? AG: boyatTırıyorduḳ. hē şindi ġāri halılar̥ çıḳdı kimse ... gitmiyȯ. SGA: 
Bunun (24) boyasını nasıl yapıyorlardı? AG: vallā boyacılar yavrum boya-
sını alıyolar tenekelerinen. pālı (25) da boyatTırıyorduḲ. şindi yȯḳ. SGA: Sen 
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dokumayı nereden öğrendin? AG: anamdan, (26) ġayınnamdan. hepsinden 
ȫrendik. SGA: Ne kadar dokudun? AG: dōlu doḳuŋ doḳuyabildı̄̇ŋ (27) ġada. 
doḳuyamaSsaŋ şindi gözümüz görmüyor̥ ġāli, ėllerimiz dutmuyor. SGA: Es-
kiden (28) herkes dokur muydu? AG: doḳuyan doḳur doḳumayı bilmiyen 
doḳumaS. SGA: Çeyiz için de (29) dokuyor muydunuz? AG: doḳuruz ya 
niye doḳumıyam? SGA: Halı dokumayı anlatır mısın (30) bana? AG: an-
latsam nabıcaŋ? ācı var böle indiriŋ ġaldırı indiriŋ ġaldırıŋ. geçeŋ bi, biricik 
(31) biricig oyulġaŋ oyulġaŋ erişden dene iki dene iki dene, üş dene üş dene 
kirkidi var§onuŋ. (32) şuralānan vuruvurur. şindi ġāli ġaḳdı. SGA: Desen. 
AG: desennerı̄̇ yoḳ. kilim dirdiK§işTe. (33) kilimner milimner ġaḳdı ġayrı. 
şindi yapamıyoruS. bi şiy yapmayorus şindi. SGA: (34) İşlemelerini, süsleri-
ni nasıl yapıyordunuz? AG: kilim şindi gösdersek yoḳ. baḳarSaŋ baḳ. (35) 
SGA: Giderken bakalım senin dokuduklarına. AG: baḳ. ġayınnamınan 
doḳuduḳ. şindi (36) doḳumayız ġayrı. ġayınnam da ȫldü. dā ġayınnamdan 
sona da doḳudum da doḳumȧyon (37) yapmȧyon. yaşlandım nāpıyım ben şin-
di? bi şiy§ėdemen. şindi isdemeyollar ġayrı ġızlar (38) gelinner. halı isdiyol-
lar. şėy§isdiyollar, ġarėpe isdiyollar yüŋǖ müŋǖ isdemeyolar. ben (39) nāp-
can? vallā bunu da zorunan yapıyorun. dermanım yoḳ yoḳ. şindi atıvırıyollar 
bunnara (40) çöpe. SGA: Kıymetini bilmiyorlar mı bunun? AG: isTemiyol-
lar ġay̥rı bunnarı, isdemiyo (41) ġaḳmış. davarları da ġomadı ōlan satTı da 
bunnar durur. yapıvıram dė. iki üş çuval ditTik. (42) SGA: Bir yorgana kaç 
çuval gidiyor? AG: bayā dikennere göre yavrum. beş kilō, önce altı (43) yap-
dırıyoduḲ. ġalın§oluyodu şindi di isdemiyolar ġalını. yuḳa isdiyollar. yuḳa.. 
isdiyolar. (44) SGA: Kim yapıyor yorgan işçiliğini? AG: başġa kö̇ylerde 
bilen yapıyoru. dikiş naḳışa (45) gidennerden. ben bilmiyorum ġuzum. /.../ 
SGA: Eskiden çeyiz ne yaparmıştınız? AG: ē nė (46) yapcaz§işde? şavlar-
ları varıdı. entārileri vardı. ġaḳdı onnar ġayrı. televüzonda da görüküyor (47) 
ya giyyorlar ya. tā benimkiler duruyor, ėskimedi. dizliK diriz, ġuşgözü diyo-
ruS ġuşgözüyü (48) biliyoŋ§ŋu? SGA: Bilmiyorum. Nasıl bir şey? AG: gili 
gili gözleri oluyo bȫle çıbıḳlı çıbıḳlı. (49) /.../ (50) SGA: Ebe bu köy ne za-
man kurulmuş? AG: bilmiyom bėn yavrum. ne zaman ġuruldūnu bėn (51) 
peK oḳuma yazma bilmem bilmen. SGA: Okula göndermediler mi seni? 
AG: gitTim de u (52) ġada bilmem bi şiy. öncē üşde çıḳardıḲ. üşde§emen. 
ȫrenmeden çıḳıyorduḲ. şindi oḳuyan (53) oḳuyor. SGA: Kaç kardeştiniz 
siz? AG: yedi. SGA: En büyük kimdi? AG: bėn. SGA: (54) Kardeşlerine 
baktın mı? AG: baḳTıḳ yā. SGA: Nasılmıştı eskiden? AG: aman§esgileri 
(55) söleme amān yola yola yola canımız çıḳardı. dırmıḲ§ala, çeke, annat§a-
la, PaTuz yapa (56) ġaḳdı onnar§ep şindi ġāri biçeller geldi aman yavrum ... 
esgileri söleme. EB: Köyde (57) Manav’dan başka kimler var? AG: kimse 
yoḳ. EB: Yörük var mı? AG: yörük dė yoḳ. EB: (58) Çerkez de yok. Kürt 
de yok. AG: yoḳ yoḳ. bi manavdan başḲa şindi kimse yoḳ burda. amān (59) 
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şindi kim§mar bizim gibi külüsdürler dolu. h̥aní kim§mar? evler göşdü yav-
rum. hep (60) şērdeler. ben̥im çocuḳlarım hep şērde. /.../ AG: ebe§eŋ bi yere 
deydimin§ā öle üverin§ā (61) ölelikÇe. bi yere deyivırsın üveri üveri gider 
/.../ SGA: Kızlar köye gelin oluyor mu? AG: (62) gelin§olullar gideller. 
durmazlar. benim gibi takindirikler̥, benim gibi yaşlılar, ėbeler var. (63) kimse 
yoḳ. vallah̥i beş§altı dene ėrkek var mı yoḳ mu bilmen. yoḳ. SGA: Kızlar 
kocalarını (64) alıp götürüyor mu? AG: yā zāti yabana veriyoŋ, burda veri-
yoŋ. işleri olan gitTiler yavrum. işi (65) olan gitTi. şėye çekTiler de beni da 
benim çullarınan niye çekersiŋiz? çul her yerim. (66) soyunduydum şavÍarı 
mıvları. SGA: Güzel işte bu ne? AG: bu kötüyü giydim h̥anā bütün (67) 
ġıl§olcaḲ diyi. /.../ SGA: Eskiden böyle miydi bu ev? AG: aynı böle ġu-
zum. o yanda mallar (68) var. o yannı ayrı. SGA: Mallar burada duruyor. 
AG: hē o yanda gelille. SGA: Malların (69) durduğu yerlere ne diyorsu-
nuz? AG: mandara. ahῑr. öle deriz. EB: Mandaraya süt mü (70) koyuyorsu-
nuz? AG: mallar var§işde. ȫle diriz yavrum. hē sütlerini satıyolar orda ineK-
ler (71) var. SGA: Şu yandaki yer ne? AG: orıya da işde ekin§ekmeK 
ġuyarız. dā yuḳarda da (72) var§evlerimiz. bura vā. dolu da kötü. şindi kimse 
beyenmiyo. çocuḳlar hep şērden§ev§aldı. (73) SGA: Şuraya ekmek mi ko-
yuyorsun? AG: a§ā ġoman yavrum. tandırlıġ§ora. SGA: Şurası. (74) AG: 
orıya.. o yannı bizim de§il. he o yannını üleşdíḲ iki ġardaş. orda ėltim de 
öldü, ġaynım (75) da öldü. ben ġaldım. SGA: Eskiden eltin kaynın birlkikte 
miydiniz? AG: on§iki sene durduḲ (76) vallā, on§iki sene. SGA: Eltinle 
aran nasıldı? AG: iyiydi. iyı̄̇ydi ġayınnam, ġayınnamız vållā (77) beni çoḲ 
severdi. o ġardaşınıŋ ġızıydı bėn ġaynınıŋ ġızıyın. aḳrābayız biz. SGA: Seni 
daha (78) mı çok seviyordu? AG: onnan zırtlaşıyordu işde ben hiş sölemi-
yordum, onuŋ§úçuru. bizim (79) kökümüz dē sivrisardan gēlmíş burıya 
imam, ġalmışlar yavrum. burda ġalmışlar hocaydı. /.../ (80) AG: hepsini bili-
rin dē buram buruḲ ġırıḲ yavrūm. a burda şöle süsdüm gitTim. bura da (81) 
pilatin, bura da ġırıldı ē ḇura da. belim§iKi gere ġırıldı. öte sene şu bacām 
ġırıldı, geçen (82) sene de bu bacām heP ġırıḲ heP ġırıḲ kemig§erimeden. 
SGA: Nasıl süstün şuraya? AG: yā (83) işTe ayām daḳıldı başım dönüvürdü 
müydǖ ōlan§anġaraya götürdü de işde hap ėyce bi şėy (84) yapmış. o hapıŋ 
tēsir§itTiydi de şindi burdan senelig§inne vurdular. çocuḲ§anġarada (85) 
götürdü atatürk hasTānesine. yine iyi vȧllā. bu ȫsürüK hiş gitmiyor. hiç§öl-
dürceK ġa.. (86) bunnar da varmıyoru başına işTe. SGA: Eskiden koyun çok 
sığır çok. Sen süt yoğurt yemiyor (87) muydun? AG: hāna ġuzum çoḲ ça-
lışdıġ§ıccaḳlāda bilmiyom vallāhi yüz dene yüz§elli (88) davarımız vardı. 
iki dene ineK vardı. şindi de yedi seKiz dene inē var. aldı dėvlet şindi. h̥ep (89) 
satTıḲ hep satTıḫ. SGA: Yedirmezler miydi bol bol? AG: yā yirdiK yirdiK. 
bulamayı bilir (90) misiŋiz siz ġoyunnarıŋ bulama yapardıḳ. SGA: Bilmem 
ben. Bulama ne? AG: ġoyunnarıŋ (91) gėçileriŋ§olmaz da ġoyunnar ġoyu-



385Fatih  DOĞRU

luncaḳ südǖ içcig yo§urT§özeŋ, ġataŋ, onu bulayı bulayı (92) ġosġoyu olur. 
síz bilmeyor musuŋuz? kȫlü ġızı dē misiŋ sen? bilmiyoŋ§ŋu? SGA: Hayır. 
(93) AG: inekleriŋ§ağῐzını da bularız, ġuzulayıncaḲ. onu biliyoŋ§n̥u? unu 
da mı bilmeŋ? hepsini (94) yapıyoduk̥. a ineK de buzāladı üy̥le. u da ... südüne 
aÇıḳ ağız ġatıyaŋ şöle. SGA: Sonra. AG: (95) unū kesdirmėden unu çürüT-
mėden söndürüyeŋ tüpü. oluyor§u. SGA: Karıştırıyor musun (96) sürekli? 
AG: ġarışdırmaSsaŋ o oturur§o. SGA: Şeker. AG: şeker ġatmayız§ona. canı 
isdiyen (97) ġatar da biz ġatmayız. SGA: Koyulaşıyor mu o? AG: ġosġoyu 
olur.
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I/22

GÜNYÜZÜ - Kavuncu

Kaynak kişi : Ayşe Silmez, 80, İlkokul 1; Cennet Ersoy, 42, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Eski hayat

(1) /.../ AS: ġız yavrım, dünen ġapıyı yapTırd̥ıḳ. ġapınıŋ§altı açıḲ§ol-
muş üş dene satın tavuḲ (2) aldım çıḳallar gideller. āşamaca bi de tavuḲ§ara-
dım. sāti hālim yoḲ seKsen yaşındayın. (3) yorücek hālim yoḳ. şu ġoŋşu ün-
nēd̥i de şōrda tavuḳlarıŋ diyė, üne gittim. iki dene dutTuḲ (4) biri yoḳ gine. ne 
yazarsıŋız ġuzum? SGA: Ben üniversitede hocayım. AS: hē ġuzum. SGA: 
(5) Köy köy geziyoruz. Bir tane yaşlı ebeden köy hayatını anlatmasını 
istiyoruz. AS: hē. vallā (6) yavrum ne annat.. CE: båbam gelsiŋ§ŋi yavaş 
yavaş? AS: båbaŋ üşür burda. ėve giremiŋ yā. (7) SGA: Ebe adın ne? AS: 
ayşe. SGA: Soyadın? AS: silmeS. SGA: Ayşe Silmez. AS: ėv̥et. (8) SGA: 
Kaç yaşındaydın? AS: seKsen. SGA: Seksen yaşındasın. AS: ėvet. SGA: 
Okula (9) gönderdiler mi seni? AS: vallā bėn bi sene gitTim, anam§ölünce 
salmayıvıdiler yedı̆̇ dene (10) erkek başıma ġaldı da. onnāŋ yemēni pişircēm 
diyė doḲuz yaşımda seKiz yaşımda oḳuldan (11) çıḳ.. aldılar. iri böle büyüK 
yazıları oḳurun da ... gözüm görmez. eçig de sen ġonuş datlῑm. (12) SGA: O 
öğrenci. Konuşmaz, yemez, içmez. AS: ȫle mi? hē. ōh. SGA: Annen niye 
vefat etti? (13) AS: benim§annem işde ǖşümüş, hasda olmuş, ȫldǖ ġırḲ§üç 
yaşında. yedi seKiz dene (14) çocuḲ ġaldıḳ. bi de abam§mardı on seKiz ya-
şında, anam§ölünce u da açῐdan§öldü. bir (15) haFTa sonn̥a. birer haFTa ara-
ları. SGA: Neden öldü? AS: saPl̥ıcan§oldu zātür̥e oldu noldu (16) nolduysa 
işdė üşüdü ȫldü. ar̥ḳa ar̥ḳaya öldüle birer haFta aralıḳları. yedi seKiz§erkeK 
ġaldı (17) ben de hiç e’meK yaPmayı bilmen, iş yaPmayı bilmēn. nėler çeK-
diK şöle. SGA: Sen onlara (18) sekiz yaşında anne oldun. AS: yā. bi de.. 
yā biri bi yaşındaydı hasan dayıŋ. bi yaşındayıdı (19) ġardeşim almanyada 
ölüsü geldi urdan. SGA: Almanya’ya işçi mi gitmişti? AS: işci gitTiydi. 
(20) çalışdı çalışdı gelTirdı̄̇ parayı sana bana böle da§ıdırdı. hiş bi cebinde 
ġomaz̥dı parayı da. bi (21) başġaydı. kö̇yde ġaş dene dul ġarı varsa yas§et-
Tiler§u ġardaşıma ... tutTula bö̇le ālaşdıla (22) hepimiziŋ bubasıydıŋ diyė. 
SGA: Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. AS: bi başḲa.. (23) āmin. 
bi başḲaydı ... SGA: E sen bebeğe nasıl baktın küçükken? AS: ā ȫle baḲ-
dıġ§işdė. (24) bubamınan yapar̥dıḲ şiPleg§gibi bö̇le ocaḳlıḳ yapar̥dıḳ yaḳar̥-
dıḳ. u saşda pişir̥idig§onnarı. o (25) çocuḳlara yidiridig§altı yedi dene ōlan 
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çocūna. hepı̆̇si ōlan çocūy̥du. birı̆̇cig ben ġız (26) çocūydum. neler çekildi ay 
yavrum neler çekildi. SGA: Baban evlenmedi mi? AS: ėvlenmedi. (27) elli 
beş yaşında bubam§öldü. anam ġırḲ§üç yaşında öldü. bi bı̊çuḲ sėne sȯna da 
(28) bubam§öldü. bubam durmadı ḳı. SGA: Sonra sen ne yaptın? AS: a öle 
büyǖ.. büyüdüg§işdē. (29) h̥epimiz da§ıldıġ§işde. SGA: Kimin kapısında 
durdun? AS: on§iki on§üç (30) yaşındaydım§işde altῐ§ay birin̥iŋ ġapısında 
durdum, ȯn beş gün birin̥iŋ ġapısında ȯn beş (31) gün birin̥in ġapısında dur-
dum§işde, öle öle günümüz geşdi. bi dene ġardaşımıŋ birini yārı (32) köyüne 
beḱ́ar verdim. birini gėceK ... bi de u bi yaşında anasından ġalan ġardaşımı 
da (33) evÍaTlıḲ verdi acıbėye. a bö̇le bö̇le günümüz geşdi. kepāzelinen̥ gü-
nümüz geşdi. SGA: Kaç (34) yaşında evlendin ebe? AS: on doḲuz yaşında 
ėvlendim. SGA: Sonra? AS: sōna (35) ėvlendiK§işTe buriye geldik. beş§al-
tı dene çocūm§oldu. üş denesi öldü, beş Tenesi Ḳaldı. (36) e’mek yapmayı 
bilmezdim. çamaşır yıḳamayı bilmezdim. neler çekdim. bi de sopa çekellerdi 
(37) bana. ġarınıŋ biri şiy didi, sen ġonuş bali de ġonuşmayam. e h̥ic§e’mek-
leri yōmuş baŋa (38) acıḲ§un ver dedi size e’mek yapiyı̆̇n dı̆̇di yerine dėdi. bi 
döküm§e’mē verdim gine unu bana (39) yardım§etÇek diye aÇıḳ çoḳ yuŋur-
duydum. kendi e’mēni yapınca benim verdı̄̇m hamuru (40) ġaḳdıynan ġodu 
gitTi. bü§öz de ben yapTım yapTım§āşam§ezeni osandım ġaḳTım. çocūn 
(41) dā. hamırı götürdüm saḳladım. bunŭ ġavuncu da biS kö̇yde duruz burda 
bubam burda. gėldi (42) ta urdā hamırı gördü bubam. bana bi sopa§atTı sen 
bu hamırı buraya saḳladıŋ diyė bi (43) sopa§atTı. şindi sȫlesem gülüşcēŋiz 
durcāŋız. iki dene óküzümüz vardı sözüm burdan dışarı, (44) bi dė eşşēmiz 
vardı. hamırlā böle üleşdirdim unnar yisin de buḇam görmesin hamırlarῐ diyi. 
(45) büyöz de buḇam geli büyöz de hamırῑ bunnarı öküzlere eşşeklere mi ver-
diŋ baŋa bi sopa dā (46) atıvırdı. aha böle kepāzey̥nen günüm geşdi ay yav-
rum. neler çekildi nelē çekildi işde. ā böle (47) böle günüm geşdi. /.../
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I/23

GÜNYÜZÜ - Kuzören

Kaynak kişi :  Mukadder Kızılkaya, 58, İlkokul; Mustafa Kızılkaya, 
60, İlkokul; Hüseyin Şahin, 62, İlkokul; Hatice Uslu, 
49, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Fırın önü 

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, geçim kaynakları

(1) /.../ SGA: Yenge adın ne? MK: muḲadder. SGA: Mukaddes. Soya-
dın? Mustafa K: muḲadder (2) muḲadder. Mukadder K: ġızılġȧyā. SGA: 
Kaç yaşındasın? Mukadder K: ėlli sekiS. dur (3) yazmamı düzeldiyim dė. 
SGA: Düzgün yazman. Mukadder K: düzgün mü? nerelisiŋiz? SGA: (4) 
Biz Eskişehir’den geliyoruz. Mukadder K: eskişe§irdi çocuḳlarımız var. 
SGA: Okula gittin (5) mi? Mukadder K: gitTim. beşeÇeK§oḳudum. SGA: 
Burada mı gittin? Mukadder K: (6) şiy§atlasda gitTim ben. he buriye gelin 
geldim. SGA: Atlas köyde mi doğdun sen? MK: urda (7) dōdum. SGA: 
Kaç senedir bu köydesin? Mukadder K: otus§sekis. otus§sekiz dē mi? 
SGA: (8) Sen bu köylü olmuşsun artık. Mukadder K: hē urdȧ on doḳus§-
sene durdum. burdȧ (9) otus§sekiS. SGA: Bu köy Yörük köyü mü, Manav 
mı? Mustafa K: yörük. manav da yalῐŋız̥ (10) bū ta ėsKiden şėyden gelme 
bu yā. Mukadder K: manav manȧv. Mustafa K: buranıŋ yerlisi (11) hitit-
ler zamānından. HŞ: yörük diyin şindi var mı hiç? hayır yörük dėdı̄̇ŋ çıḳdı 
mı? Mustafa (12) K: hayır şindi yörüklē şey de§işdiriyor yā. devamlı şekil 
de§işdiriyo. eh̥illeşiyo. yani bi (13) ırḳ§olaraḳ devamlı sürdürüP gitmiyo ḳu. 
yörük kötü bi şey de§il. Mukadder K: osmanıŋ (14) süÍāleleri nė varımış 
yörüklük. dē mi osmanıŋ.. HŞ: onuŋ süÍālesi ta doğudan ḳarsdan (15) kürt-
Ten gelme yā. Mustafa K: ordan gelme de§il̥ canım yörük. Mukadder K: 
dedeleri ne (16) yörük. Mustafa K: yāv̥§aḳdeniz, ísparta burdur o yanna ėge 
bütün yörük. Mukadder K: (17) o§zaman siziŋ dedelerde de vardır. HŞ: 
aynı§işde. ā aḳrābayız§işde. Mukadder K: dedeleri (18) ġardaş şė.. SGA: 
Bu soğuyunca mı paylaştırıyorsun? Mukadder K: şu ġastėye sarıyın diyė 
... (19) da. sıcaḳ şiye veriyin Ḳırtıyın diyė onuŋ§üçün ġastėye.. SGA: Şunun 
adı ne? Mustafa K: (20) fırın kürē. bū bunuŋ sen gördüŋ mü eskişērde fırın-
narda bölē çöreKleri süreller yā. HU: baḳ (21) şöle de bi tane sayacaḲ va şöle 
ėderiS baḳ. ... baḲ sayaca§ı da böle çörē üsTüne (22) ḳoyuyoz§ekmē, şöle 
dutuyoz fırınıŋ§içine ḳoyuyoz. SGA: Bunun adı ne? HU: bu sayacaḳ. (23) 
SGA: Buna kürek diyorsunuz. HU: bu kürek. valla ā bunna tek tek döşü-
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yoz§içine (24) fırınıŋ§içine. Mustafa K: siz nerelisiŋiz? SGA: Biz Eskişe-
hir’den geldik. HU: a böle çekeriz (25) biz. Mustafa K: dur baḲam siz bize 
sorduŋuz kürt müsüŋüz manav mısıŋız. siz nesiŋiz? (26) SGA: Kürt müsü-
nüz demedik ki. HU: kürT§ōsun. ben kürdüm. ben polatlılıyın. Mustafa K: 
(27) hayır bura manav mı kürt mü didiŋ. ben de diyom siz.. SGA: Manav mı 
Kürt mü demedim. (28) Mustafa K: bu da yörük didi. SGA: Yörük köyü 
olabilir. Mustafa K: yo yo yörük de§il. (29) Mukadder K: so§usun da yi-
yiŋ§e mi? SGA: Sağolun, teşekkür ederiz. Mustafa K: (30) afiyed§olsun. 
afiyed§olsun. neriye ne götürüyorsuŋuz meseÍā bu Fotorafları çekiyosuŋuz 
(31) nėrden geliyor̥suŋuz nere.. /.../ SGA: Çok güzel olmuş bu. Mustafa K: 
güzel tāḇi şindi bu (32) bizim şe§irden ekmeK geli bizim burıya devamlı da 
mümkün de§i bunu dutmas. SGA: Bu (33) varken şehirden ekmek alınıyor 
mu? Mustafa K: a iş Samānı bunu yapmā zaman bulamıyoz (34) ḳu. SGA: İş 
çok mu oluyor? HŞ: esKileriŋ at ḳoşan yerleri biliyor muyduŋuz? aT ġoşan 
(35) yerleri. SGA: Buranın mı? HŞ: buralarda§işde at ġoşārdıḳ. ... Mustafa 
K: şindi bundan (36) bundan on beş sene önce burda at öKüz ġoşulurdu. şindi 
bizim kö§üŋ§altında derin ġuyular (37) var§iki tāne. sulama oldu. sulama 
oluncaḲ iş ço§aldı. sėbze işi oluyor. haşaş oluyor. arpa (38) buyday da sulu-
yoz§arada bi de. yalῐnız sebze işi ço§unnuḳda gidiyor. bu da oldū zaman bu 
(39) devamnı çocuḲ gibi devamnı ilgi isdiyor, sebzĕ§işi. onuŋ§için iş zaman 
bulamıyoz bu (40) ekmē bişirmē. SGA: Yengem çok güzel yapıyor ama. 
Mustafa K: yapar. ō işi iyi. birez kendi (41) tiPi bozuḲ ya işi iyi. SGA: Tipi 
de güzel. Mustafa K: ya baŋa güzel sen§öle dime ben.. (42) baŋa.. SGA: 
Ben de kadınım. Bir şey olmaz. Mustafa K: ȯ baŋa güzel. şindi kȫlü kȫlü 
(43) oldūmuzdan pek kendimize ı̄̇tibar gösTermiyȯz. SGA: Eskiden nasıl-
mıştı? Bu tarla bağ işi su (44) gelmeden önce nasılmıştı? Mustafa K: esKi-
den bütün ġara işdi zor§işdi yav. u sona virimsiz (45) bi işdi. çoḲ zor şartlarda 
ġazanÇ sālıyoduḳ. birez ġoyun§ediniyo birez sı§ır, birez tarladan (46) geliyo 
uc§ucuna uc§ucuna ı̄̇ kötü zor geliyoŋ. şindi ö̇le oldū için bizim bu köv esKi-
de yüz (47) hāneden aşḲındı. şindi köv patlama yapTı. u yenidoğan kövü var 
şede, sivrisara bālı şu (48) da§ıŋ§ard̥ı saḳarı boyunda. ... var yüz hāne var. 
ora orıya ayrıldı. şurda ı̄̇ mercan yāri (49) yaylası var. şindi günyüzüne bālandı 
orlar belediyesine ora da yiri beş otuS hāne var. ora da (50) burdan giTdi aşşā 
ġavı̊ncı̊ köprüsü var urda elaḳ yaylası var. ora da burdan gitTı̄̇. derken bura 
(51) şindi ana buraydı yavru orlardı. şindi orlar ana oldu bura yavru§oldı̊̇. 
yani o tiPe düşTü. (52) nüFus düşTü burda. şindi burda bi seksen yüz nüFus 
var. he ġalmadı. ȫle oluncaḲ şindi (53) dėvlet buriye hizmet veriyor, sa§ol-
sun yani hizmeti de va da. bāzı hizmetlē de az§oluyo. (54) isTedı̄̇miz hizmeti 
alamıyoz. yavut da nüFusa göre viriyolar dėvlet hizmeti. dáha ö̇nemli (55) 
yerler§oldū§için. unuŋ§için de dėvleTe de bi§şiy diyemiyoSun dėvlet ya-
tırımı eTraFa (56) çoḲ. e oldū gibi şindi ya oranıŋ nüFusunu da buriye getir 
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dimeniŋ de bi annamı yoḳ. e burayı (57) da unutTuḳlāna da biz bāzan sitem 
yapıyoz. bāzan§unuTuluyor. şindi beriket ḳu bu (58) seKiz§on seneden bu 
yannı biraz de§işTi yani dėvletiŋ§ekenömisi düzelincek taḇi bizlere (59) de 
yansıyor. ē bizler de birez şiye döndük, aylı§a döndük ėmeklı̆̇§olduḳ. allah 
razı olsun (60) allah rahmed§eylesin u özal bu bizim şiye girmemizi bāḳura 
girmemizi zorunnu ġıldῑ. (61) bāzılarῐ§için zorunnu oldu. bizim bizim gibiler 
de§il. ben kendilimden gitTim uriye (62) ġayıt§oldum. mürācad§ėTdim. ha-
sılı şindi birez davardan birez sı§ırdan birez bu tarlıdan (63) bādan bosdandan 
iyi kötü geçimi sālıyoS. ama sizler̥den de bū ilgilen.. (64) diğer§ilgilenen-
nerden, hizmet vėrenden§allah̥ razı ossun. hizmet vėrennerden, bozmıya dē̇l. 
(65) bozmıya ūraşannar da var̥. /.../ bunnar esKişēr ünüvesTelēn̥den geliyollar. 
hasılı böle. SGA: (66) Sulu tarıma geçince gelir arttı mı? Mustafa K: arT-
tı. SGA: İşi çoğaldı. Mustafa K: işi ço§aldı (67) işde bi diyom şindi bunna 
heP genc§işi. adamnar§olacaḲ. şindi bizim§evde de genç (68) ġalmadı. be-
nim§üş dene hani allah herkezi yine sizleri de allah ba§aşlasın dȧ ῑ çocuḲlar 
(69) gitTi. üş dene ōlan var üçü de biri anḳȧrada ikiSi eskişērde. herkezden her 
hāneden genşler (70) gidiyȯr. niye gidiyȯr? işde bur̥da sıḳıntılı oldūndan. ama 
burdāki iş de şindi bize fazla (71) geliyȯr. tamam. hasılı işimiz§iyi hamdolsun 
da suyumuz da var. ē̇ şindi bu suyumuz var (72) dirkene iş birez dā genişliyor. 
tıraḳTör§alıyoŋ, malzėme alıyoŋ, sulama alıyoŋ. bunnar heP (73) ekenömi 
bālı. SGA: O yenge bize ne dedi? Mustafa K: şiyde ġarPız var verivír dir..
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I/24

GÜNYÜZÜ - Mercan

Kaynak kişi : Kaymak Yalçın, 58, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, hac ziyareti, eski hayat, Yunan harbi 

(1) SGA: Yenge hanım adın ne senin? KY: ġaymaḲ. SGA: Kaymak. 
Ne güzel isim öyle. KY: (2) aman güzellı̄̇ dursun allah§aşḲına. ġaymaḲ didi 
mi ā dünē̇n doḳdura gitdim bolaTlı can (3) h̥asTānesine. ġaymaḲ yalçın di-
dim. şöle bi baḲdῑ. ondan sona amān̥ ne güzel§ismi aman (4) neresi güzel di-
dim. anġȧradan.. SGA: Kim koymuş Kaymak adını? KY: ėbem, annannem 
(5) ġomuş. aḳ ġızım, ġaymaḳ ġızım, aḳbacıḲ§oldu benim ġızımıŋ§adı ġay-
maḲ§olsun. adıynan (6) geldi diyi adımı ġaymaḲ ġomuşl̥ar. hic§isdemey-
yon. hayır tamam çocūḳan ġaymaḲ ġızım (7) güzel ġızım seveŋ§ama e bunuŋ 
yaşlılῑ var. dē mi? eveli ben şindi ġosġocaman bobanneyin, (8) adım ġaymaḲ. 
hiç olmāyor. SGA: Şimdi çok uymuş. Kaymak nine. KY: yā. SGA: Asıl 
şimdi (9) uymuş. KY: ameliyet§oluḳan doḳdurum§öle dėdi. ay ne ġadar 
güzel§ismiŋ var. aman ben (10) hiş sevmen hay doḳdur bey. hı̄̇ş memnun dē-
lim. samimi sölüyon çoḳ§íyi, beyazlıḲ, aḳlıḲ, (11) paḳlıḲ didi ġaymaḳ didi. 
u§zıman acıcıġ§ısındım. SGA: Benim de şimdi çok hoşuma gitti. (12) KY: 
haticė§olaydı, ayşė§olaydı, fatma§olaydı torunumuŋ benim biriniŋ§adı ay-
şenur, (13) biriniŋ§adı faTmanur. SGA: Senin adını koyarlarsa torunları-
na. KY: ġodurmām. kendim (14) sevmēyom ki. iki dene torunum§oldu ġız. 
ikisinė de aman§aman benim§adımı ġoman. bi (15) ayşenur biri faTmanur. 
SGA: Kaç yaşındasın Kaymak yenge? KY: elli sekis. SGA: Kaymak (16) 
gibisin hiç yaşın belli değil. KY: yā. elli sekiz yaşımdayın. SGA: Okula git-
tin mi Kaymak (17) yenge? KY: gitTim gitTim. SGA: Bu köyde mi? KY: 
bu köyde gitTim. beşinÇi sınıfaÇaḲ (18) gitTim. SGA: Neydi bu köyün adı? 
KY: merÇan. mercan kövü. SGA: Mercan köyünde gittin. (19) KY: gitTim. 
SGA: Sorun olmadı değil mi, göndermeyeceğiz diye? KY: hayır hayır ha-
yır (20) hiç§olmadı. bizim burda olmas. daha ilkinnerde olduysa bilmen de 
yāni bizim zamānımızda (21) olmadı. hiç yoḳ. olmadı olmadı, olmadı. SGA: 
Sizin annenizin zamanında nasılmıştı? KY: (22) benim§annem hiş gitme-
miş. Penim§annem de§ı̄̇ benim ondan sona ābilerimiŋ hanımları da (23) git-
memiş§oḳula. Penim§abam bile üçüncü sınıfTan çıḳtı. ben beşeceK gitTim. 
SGA: Ama (24) üçüncü sınıfa kadar olduğu için mi? KY: yō gitmedi. sı-
nıfta ġaldı, sınıfta ġaldı, sınıfta ġaldı (25) ondan sō da nişannanıvırdı. aldılā 
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oḳuldan. SGA: Sınıfta kaldı. KY: sınıfTı ġaldı. SGA: (26) Okumayacağım 
dedi. KY: hē hē. ā birisi de annȧşda. sarar§imam h̥aTibini oḳudu, anadolu 
(27) bölümünü. hoş geldiŋis, hoş geldiŋ hacῐ§ābi hoş geldiŋ. (28) SGA: Hac-
ca gittin mi? KY: hῑ. SGA: Ne zaman gittin? KY: iki biŋ yėdide gitTim. 
SGA: Nasıl (29) oldu? Nasıl gittin? KY: yazıldıġ§işde. bi sene beklediK. 
ikinci sene de beklediK. üçüncü (30) sene çıḳdıḲ. ondån sōnȧ üçüncü senē 
yazıldıḳ. şi.. şirketinen giTtik. önce mediniye indiK. (31) ondan sona mekki-
ye, ciddiye, gezdiK geldiK ġırḲ§altı gün. SGA: Kırk altı gün. Kurbanınızı 
(32) kestiniz. KY: ġurbanımızı kestiK geldik. SGA: Farketti mi hayatın 
gidip geldikten sonra? KY: (33) e tābi. gitTiK. ... orlarımızıŋ başġȧ orlarıŋ 
dadı başġı, orlarıŋ duzu başġa. bis§sene yatTım, (34) bis§sene gelenden sōna 
uçā biner̥dim, mediniye inerdim, mekkiye giderdim, ciddiye (35) giderdim. 
bis§senē yāní hayaliyle ... bi§sene rüyā gördüm, orlarda gördüm kendimi. 
noldu (36) haluġ§annaşamadıŋız mı? öle mi? niye? Ḳaştan? ė ġurbanacaḲ 
baḳcāŋız mı göTcekler mi? (37) /.../ (38) SGA: Kaymak Yenge eskiden an-
nenin zamanındaki hayat nasılmıştı? Anlatır mısın? KY: (39) televüzon 
yōdu cēran yōdu. öŋkü anamıŋ benim çocuḳlūmda biz ē.. ekseri yaylada du-
rurduḳ. (40) at§arabasıynan giderdı̄̇m gelirdı̄̇m, giderdı̄̇m gelird̥im. öŋümüze 
bi gücü ġara köpēmiz (41) varıdı. a öyle köy h̥ayatí öŋce zebillı̄̇di. ineK gü-
derdig§orlarda. saḳarınıŋ yanῐnda evı̆̇miz (42) varıdı. saḳarı vardῐ saḳarı nehri 
geçiyor ya, onuŋ yanında evimiz vardı. orda inēmiz (43) camızımız vardı. ġo-
yunnarımız vardı. ben§orda çobannıḲ yaparTım. ya. SGA: Kız çocuğu (44) 
zor olmuyor muydu? KY: zor§olurdun§amma. ayaḳḲabı bile yoḲ ayāmda, 
yalınıyaḳ. (45) bŭ§ayaḳlarımın̥§altd̥a da bütün böle yerġapan çıḳardı. SGA: 
Yer kapan. Nasıl bir şey o? (46) KY: çıban§olurdu ġocā ġoca, ayaḳları-
mıŋ§altı delinirdi. SGA: Nasıl basıyordun? KY: (47) basamazdım. basa-
mazdım. yöriyemezdim topāl topal inek güderdim§orlarda. SGA: Şimdi (48) 
çocuğumuz hasta olsa hemen yatırıyoruz. O zaman o halde... KY: tābi tabi 
de inek gütme.. /.../ (49) KY: ihi ġardaş gitmiş dedesiynen§amcası, ihi ġardaş 
da çanaḳḳale harbinde ġal̥mış. iki dene (50) gelin ġalmış. biriniŋ ġucānda bi 
dene ōlan biriniŋ ġucānda bi dene ġıS. iki ėlti ġalırlar burda. (51) birine öteKi 
acıḲ uyanῑmışTı. onu Ḳayını alır. ġayını ona muḲdar§olmuş. ġayını ma§aş 
(52) bālatmış. u rāt§etmiş§ama bunuŋ§ebesine ġavurlar tecāvcüz§etmiye 
ġaḳmışlar. o da ġafayı (53) oynatmış. yunan gelmiş bizim§ev bėzim§evı̆̇-
miz benim bobamıŋ§ėvi ėbemiŋ§ėvi yunan (54) harbinde doḳ.. ġavurı̊ŋ has-
dānesiymişdi. giderken üş ġatlı evimiz varımış dȧ temāmen (55) camımışdı. 
yaḳmışla gitmişler çatῑr çatır. ta arayikden görülmüş bizim§eviŋ yandῑ, (56) 
bobamıŋ§ėviniŋ, ėbemiŋ§ėviniŋ yandῑ ta ordan ... benim dedem de daha ön-
ceki harplerde (57) ġalmış. o nėr̥de ġaldıysa. ėbem ġalmış§üş çocūnan. öŋcü 
öleymişTi. onnarıŋ hayatı dā (58) zebilimişTi. SGA: Sonra ne olmuş? O ço-
cuk nasıl büyümüş? KY: ē büyütmüş iyi kötü ā (59) senden benden toplayı 
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deşiri. yā öle büyümüş§işTe ġaynatam benim. doḳsan yedi yaşında (60) öldü 
ġayınnam. otuz§altı sene barabar durduḳ, ġayınnayna. geliniminen de yirmi 
senedir (61) barabarıS. gelinim şindi deŋizde. SGA: Gönderdin onu denize. 
KY: he güççük çocūmuz var. (62) on dört sene sōna bi ġızımız daha oldu. o da 
ayşenur. onnan§ikisi gitTi. orda bacısı var. üş (63) beş bacı toplaşdı gitTiler̥. 
biz de yolladıḳ. o deŋizde. bu çocūm§izine işTe ġāli geldi oḳulu (64) bitirdi. 
u sağıyor§inekleri. SGA: Sen beceriyorsun demek. KY: sağar sağar. baḳar 
çıḳar otuz (65) ġırḳ dene malaz kürǖr. iki dene hatılımız var böle ahırda. bu 
yanda mal duru, bu yanda iki (66) taraFı da kürǖr, yemler, sağar, çıḳar. ya. öle 
çalışġan. oḳulda da başarılıydı. imtānnara (67) yansıdamadı. nası oldu bilmen. 
eskişērde bunuŋ birincilik valiniŋ§elinden§altın§aldı. yā. (68) SGA: Yine 
olur. Sınav bu. KY: inşallah̥ inşa.. vallā biz de bıraḳmadıḳ Peşini. büyöz bo-
bası (69) bolaTlıya yazdırdı, dersāniye. nāpam büyöz de dedik orayı ... SGA: 
Bir sınavdan bir şey (70) olmaz. Bir daha girsin. KY: bi dā girer̥. hē inşallah̥ 
inşallah̥. ora yaḳín ya ders.. derdimiz (71) eskişē. 
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I/25

GÜNYÜZÜ - Yazır

Kaynak kişi : Nazife Özdemir, 71, İlkokul; Cennet 

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Nişanlılık 

(1) SGA: Nazife Teyze soyadın ne? NÖ: özdemir. SGA: Yetmiş. NÖ: 
anam ġı bi de buna (2) çekçekler mi beni? ā. SGA: Sesini kaydediyoruz. 
Güzelsin güzelsin. NÖ: du baḳam yazmamῐ (3) mızmamı de§işeyi.. SGA: 
Yok. Uyumlu çok. NÖ: ben hacıyın bi de televüzona ne ġorsuŋuz (4) dȧ. 
SGA: İstiyorsan koyamayız yani televizyona. NÖ: bizim de ilkin bėn böle 
de haní on§altı (5) yaşımızda gelin§olurduḳ. böle belekçilerden ne heP ġa-
çardıḳ. öle ġaçılırdı bizim (6) nişannılarımız hiş görmezdi bize. ben hacı de-
deŋe hiş görmiye görmiye vardım. ȫleyidi (7) dü§ünümüS. ondan keri bi sene 
di nişannı durduḲ ȯ asKerdėydi. geldi, biribirimizi gördük. (8) çivt davulınan, 
iki dene davul varıdı ondan kēri ġaynatam çoḳ Senginidi, benim ġaynatam. 
(9) sekiz dene şādiye bi beşi birliK bi daḳTı. sekiS sarῐ lira bi daḳdı baŋa beş 
şādiye bi daḳdı. (10) ben bu bi e̊viŋ bi ōluyudu. benim gelin ġızım da iyidi 
ben gecek kȫsünden geldim burıya. (11) ondan keri dörT dene bilezig o§-
zaman§incili küpeler varıdı, benim ġulāmda. herkeS bi (12) dü§üne gitTim 
miydi amanın bu kimiŋ gelin ġızı derlerdi baŋa. ben de oynardım böle (13) 
dü§ünnerde. amanın bu ġız pek güzel§oynar̥ deller̥di. ġayınnam görmiye 
gelmiş bi dene (14) ōluma ġız§araycan diyi. ondan kēri sekiz yüz hāne ge-
cēŋ§içinde beni seşmiş. bu ġızı (15) alıcān§ōluma demiş. aman ġız̥ cenneT 
bunnar bana ġonuşduruyolar. Cennet: anne annat (16) diyolar§işTe esKiniŋ 
dü§ünneri nası evlendin diyereKden. bunnān da işi bu. sen§annat. (17) NÖ: 
ondan kēri ġayınnam beni dü§ünde biyenmiş. beni görmiye geldiler bunnar 
şíndi. bi (18) dene böle kirli yazmıya bi üzüm ġuymuş, o§zaman ilkin§öle-
yidi ġızıl§üzüm. unnarın (19) seksen davarları varıdı. ço§udu zenginnerdi 
bunnar. v̥alla ben bu ġarıya ġarınıŋ§ōluna (20) varman dedim. yazmıya üzüm 
mü girer̥ dedim. kirli yazmıya üzümü ġuymuş dedim. burıya (21) almış gel-
miş dedim. ondan kē gē̇ldi amanῑn ġurbannar§uluvurdu ġuzum. geceleyi (22) 
rüyāmdasın gündüS heyālimdesin ben seni alıcān. bu da asKerdē. ondan kēri 
baŋa düŋúr (23) geldiler. ben bunnara ōldum. bizim ġapınıŋ§arḳasına bi böle 
meKtub§atmışlar. o ōlana (24) varma o ōlanıŋ bi yüzü bö̇yö̇k bi yüzü güç-
çüK, bi yüzünde bütün§inek tüy̥sü var diye. bėn (25) de āladım. varman de-
dim. ben§inek tǖy̥lü ōlana, yüzünde inek tǖy̥sü dolu niye varıyın (26) dedim. 
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varman§allah varman dedim. ġaynatam bi teneke peynir götürü ḳomutanına, 
(27) anḳaradaydı asKerliği. ... olduḳ hiş biribirimizi ilkin öleyidi. şindi ġızlar 
çıḳıyor ġonuşuyor (28) söleşiyor, annaşırsā oluyor annaşmazsa olmayıvırıyor. 
öle. ondan keri bi de bu gėldi. bizim (29) köye geldi. ya.. aḳrābalarıŋ§ōluyına. 
amā dedim pek gözelimiş nişannım dedim. niye (30) varmayım ben buna va-
rırın dedim. ondan kēri bu şindi zabānan̥ bi gece yatTı bizde. zabah (31) ġaḳıp 
gelceK gitceK§anḳȧrȧya, iki günnüne izin§almış. bunun cebinde bi para var, 
benim (32) de bi sançım§mar tam burda. yazmaları arḳıya bāladım zabah 
nemaza ġaḫdı. beni görüyün (33) diyi perdeyi aşdı. bu dedim gitcek dedim. 
şunuŋ yanına giriyin dedim. ābiyim de böle̊ yatır (34) yanında hiş duymaz. 
ben girdim yanına hoş geldin dedim. benim saşlarımdan bi dutTu böle, (35) 
ben sene dedi hiş ġıyamayyon dedi. çapaya gitme aman dedi. çapa deriz ya 
ġazmaya (36) giderdiK ya. gitme dedi. cebinden bi para çıḳatTı. aha bȫ bi ġa.. 
o§zamanıŋ parası da bi (37) ġıymatlıyıdῑ. iki yüz§elli ġuruşa çapaya gider-
dig§o§zaman, ben ġızıḳan. on§altı yaşımda (38) gelin§oldum şindi yetmiş 
bir yaşımdayın. baḲ ġaş sene oldu. ben de alman dedim (39) asKer§adamdan 
para mῐ§alınır dedim. bėn bunu alman§allah alman dėdim. baḲ bi dā (40) 
çapaya da gitTı̄̇ŋi duymaycān dedi. şey§etmeycen dedi. şindi bu parayı aldım 
ġalan. u (41) bayram. öŋ gelen bayram. u ġızıŋ demiş sevisi bende olaydı de-
miş aḳrābaları var o yapTı (42) beni bu baŋa iki satır mektup yazardı demiş. 
ė ben mektuP yazcān§emme hadi asKer§adam (43) ölüvürdü. o§zȧman da o 
ne der? mektuPlaşdı söleşdi der aḳrābȧları. bi dā beni alan§olmaz (44) dedim. 
yazmam bėn mekTuP dedim. yazmadım§unna ġarı derdi u ġarı aḳrābȧları ġız 
bi dene (45) sü.. yazıvır da atıvıram mekTuP derdi. atman§allah atman dedim. 
benim abam§mardı kȫde. (46) bunnar inne vurunmıya geliller̥di günyüzüne. 
ġız§abā dedim benim nişannıya dedim şu (47) mekTubu dedim atıvırcāmışım 
babam§merdi dedim. bi döşendim böle. bayrama da bir (48) haFta ġaldı. ḳo-
mutanınıŋ§eline geşmesin bu mekTuP da. uzu.. usul§usul bas da gel dedim, 
(49) tahtalar§oynamadan, sevgilim bayrama ġaş da gel, çavuşlarıŋ duymadan 
dedim. amanῑn (50) ḳomutanı oḳur bu mekTubu. ġara ġabaḳ kök§atmış, ġo-
yun yola yan yatmış, bir (51) dānem§ikimizi, allahım çivt yaratmış dėdim. 
allāh dünyalar bunun§olmuş böle sėvincine. (52) baŋa mekTuP geldi diye 
ḳomutanı da ünnemiş ge burıya len§āşıḳ sen ge burıya demiş. (53) bildim 
diyo yürēm cızadaḳ yandı diyo. bi de ėlinde mekTubu görüncek diyo zabahla-
ra (54) ġadar§uyumadım diyo. ilkin§öleyidi. şindikiler başġalaşdı. yā ond̥an 
keri bir.. at§arabȧ (55) motur§arabasıynan gelin getTiler. o§zaman moturlar 
varıdı. şey mi var̥dı? böle başları (56) düzülürdü böle. öle gelinniK milinniK 
yōdu. yeşil bi dene elbı̄̇se, öleyidi ādet. başımı da böle (57) düzdüle. motur§a-
rabasına bindim ondan kēri burayı da sıḳarlardı öleyidi adet gelin şeyiken̥. (58) 
burȧya geldim ġalan gelin geldim. başım saçım buralarda. āllah bi bitlendim, 
bi bitlendim (59) burda su yoḳ. hiş bi şiy yoḳ su mu yoḳ. arḳlardan gider su 
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getirirdik oralardan. başımda (60) buranıŋ suyuynan yurdun allāh o başımda 
bitler böle ġıvῑrdadı yeŋi geliniken böle. (61) açamadılā saçım da burd̥a, saçı-
mı kesdilē. bi dene bi dene böle allāh burıya geldim seksen (62) davar benim 
babam hocaydı, hiç§işimiz gücümüz yōdu bizi.. benim. bu dı barnaḳlarımda 
(63) bütün dolamba çıḳdı. heP dolamba çıḳdı böle barnaḳlarımda. ālardım 
böle. barnaḳlarımῐ (64) sekı̆̇sen davar altı yedi çobān, iş pek çōdu. amanın 
bi iş vardı bi iş va.. ġaynatam böle bi (65) titizidı̄̇. şö̇le ġaynatam doḳdurlara 
hākimlere dur derdi. eyitmenimişTi ȫretmenimişTi ilkin. (66) çoḲ§aḳıllıydı. 
çoḳ cāmiler yapdırdῑ, çadıravannar yapdırdı. çoḳ zenginidi ġaynatam. benim 
(67) çoḲ§aḳıllı bi adamıdı. ġı.. ilkin düğünner öleyidi. başḲa türlü olmaz̥dı. 
teşlárınan pilav (68) bişirillerdi. e ġarılar bişirirdi amma.
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I/26

HAN - Gökçekuyu

Kaynak kişi : Gülten Babalık, 67; Zeliha Kurnaz, 78, İlkokul 3

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Düğün, ekmek yapımı, kış hazırlıkları

(1) SGA: Düğünlerde hangi yemekleri yapardınız? GB: dü§ünnerde 
bulġur pilavı olur. (2) kebab§asılır eve.. evelde, evelden kebab§as.. evelden 
kebab§asılır. havla basılırdı ġara (3) helva. ondan sōna ḳompustu yapılır ya-
nına. gelen day̥vetcilere vėrilir. çorba yapılır. bunnar (4) vėrilir. SGA: Ben 
isminizi sormadım sizin. GB: gülten. SGA: Soyadınız? GB: bobalıḲ. SGA: 
(5) Kaç yaşındasınız? GB: atmış yedi. SGA: Doğma büyüme bu köylü mü-
sünüz? GB: buralı. (6) gökceġuyulu. SGA: Manavsınız değil mi hepiniz? 
ZK: iki bacı. SGA: Bacı mısınız siz? ZK: (7) eveT. SGA: Kebap basılır de-
diğin nasıl oluyor? GB: köv kebaP hayvanını keserler. hateşi (8) yaḳarlar§o-
cā. kebabı bȫle hayvanı asarlar, kebaP bişer. undan sona indiriler, doğrarlar. 
yuḳa (9) yapılır. yuḳaya bȫle sararlar. gelen dayvetcilere vėriler kebabı. un-
dan sona sulu yāni ėden (10) sulu yāni ėder. kebab§ėden kebab§ėder. böyle 
day̥vetcileri dü§üncüleri savlaşdırılar. gelin (11) gelir. gelini indiriler. SGA: 
Kara helvayı nasıl basıyordunuz? GB: ġara helvȧyῑ böyüK ... (12) ġorsuŋ. 
yağı ġuyarsıŋ. unu ataŋ§içinē. unu ġarışdırısıŋ. ġızar§o ı̄̇yı̆̇ce. şerbeti de ayrı 
(13) ġaynadırsıŋ. şerbetinen ondan keli indirenden keli şerbeti deviri ġarışdırı 
ġarışdırı ġara helva (14) olur datlı. SGA: Düğünlerde onu veriyorsunuz. 
GB: dü§ünnerde u verilir helva yerinē u (15) verilir helva, datlı. SGA: Baş-
ka neler yapılır düğünlerde? Oyunlarınız var mı? GB: başġa (16) oyun-
lar§olur tābi. ġız yaparlar ōlan yaparlar. ZK: deve yapılῑr. GB: dü§ünnerde 
deve gelir. (17) SGA: Kız yapmak oğlan yapmak nasıl bir şey? GB: ġız 
yȧpmaḲ ōlannā ġız§es.. älbisesi (18) geydiriler, ōlannara. unnar ġız§olur 
geri çıḳarlar. ZK: ġaçırılar. GB: ġız ġızları ġaçılar. urları (19) ōlannar. ȫle 
yaparlar§işde. ZK: seyirciler. SGA: Deve nasıl yapılıyor? GB: devėyi o 
unu da (20) ōlannar yapar. aynı deve şeklinde yaparlar. altına girerler üsdünü 
deve şeklinde yaparlar, (21) dü§ün alanında oynadırlar. ZK: ġaçışırlar, se-
yir§olunur işdė. SGA: Eğlence. GB: eylence, (22) eylence öyle olur. SGA: 
Kınalarda ne yapıyorlar? GB: ġınalarda ġına§gėcesi olur ayşamınan. (23) 
ūlan§evi ġız§evine gider ġına yaḳarlar, orda gelin ġıza. ağıd§ağlar gelin ġıS. 
SGA: Sahiden (24) ağlıyor muydu eskiden? GB: essahdan§ağlar. uluboy-
dan§ağlar baya sesli. sesli ağlar. anası (25) başına oturu ȧğlar. ėrtesi gün de 
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bazar gün de gelin getiriler, ōlan§evine. SGA: Kına? GB: (26) ġına yaḳar-
lar. eline ġına yaḳarlar, ayȧḳlarına ġına yaḳarlar, başına ġına yaḳarlar. SGA: 
Kına (27) gecesinde yanında kızlar mı kalır? GB: ġızlar gelir. gece ġızlar 
ġalır zabaha (28) ġadan§arḳadaşları ġalır. unnar da zabahı ėderler sabānan da 
gelin çıḳar. SGA: Eskiden (29) gelinlere ne giydirirlerdi? GB: gelinnere 
esgiden duvaḲ vurulurdu. savıyı enteriler var hindi (30) geyiyolar ya şeydē 
televuzonda görünüyo yȯ. SGA: Nasıl bir şey? ZK: oḳullarda nede (31) ge-
yiyoŋuz ya ġumaş. GB: ġumaşdan ġumaşdan. ġumaşdan unnarı geydirilerdi 
gelinnere. (32) hindi beyaz gelinniK geydiriyolar. SGA: Kumaştan nasıl? 
GB: ġumaş§enteri diP§boyunca (33) bȫle geyēr. başına da cığadan böyle 
cığa vurulurdu. üsdü örtülür geliniŋ, al§emir§örTülür. (34) ZK: al§örtülür 
ġafasına. SGA: Al örtü. GB: al§örtülür, emir§örtülür. yüzü ġapalı. SGA: 
(35) Cığa dediğiniz ne? GB: cığā tavuḳ cığalarından boyarlar türlü türlü. 
ZK: yēşil, ġırmızı, hepsi. (36) GB: ōnu geliniŋ başına vurular böyle. gümüş 
başlῑ olur onu daḳarlar. gelin u§zaman çoḲ (37) gözel§olurdu tābi. hindi 
gelinnı̄̇ geydiriyȯlar. SGA: Beline? GB: beline de ġumúş gümüş (38) ġuşaḲ 
Tutarlardı. onu şey§iderler. sarḳa geydiriler sırtına. ėrtesi gün.. SGA: Sarka 
nasıl? (39) GB: u da bȫle allı pullu şeyleri, bağırları. ZK: televüzunnarda 
geyiyolar yā, yeşil. GB: (40) Sabānan da duvāsını açarlar geliniŋ. saya ge-
yidirlēr. öyün§oynadırla dāmadına. SGA: Saya (41) ne? GB: saya§ı bȫle 
bö§ürlerine serperler§arḳaya, bö§ürlerine de öŋeceK tutar§öŋüne. ȫle (42) 
şiy§idirler. televüzunda çıḳıyȯ ya. sen görmemişiŋ. televüzunda çıḳarıyola. 
baş§altınnarı (43) oluyo, unnār çekidirler bȫle al§emirinen. gelin gözel§olur 
Sabahăna. SGA: Babasının (44) evinden çıkarken özel bir şey yapılıyor 
mu? GB: yoḲ. hoca ge.. şey§ėder. bobası girer, (45) ġardaşı girer ġoluna, 
hoca da duv̥a yapar gelini bindiriler. SGA: Ama gelince ertesi gün (46) du-
vak açılır. GB: ėrtesi gün de duvağ§açılır. bȫlelikce işde olur. (47) SGA: 
Bir de bana ekmek yapmayı tarif et. GB: ekmeK yapma, ekmē biS hamırı 
mayalarıS, (48) göde yapacıysaḲ fırına götürüseK fırındı ideriz, ocaḲda ide-
ciyseK zobamız vardır ekmeK (49) zobası, onda göde§ideriz. yağlı iderseK 
yağlıyı da, hamırsız deriz biz, hamırsız§ederiz yağı (50) çalarıS, haşḳaşı ça-
larız. onu düreriz geri yazarız, fırında bişiririz. yuḳȧ§ideriz, yuḳıyı (51) bili-
yoŋ§ŋu bilmen. yuḳȧ§ideriz oturuz böyle mubareK günnerdē, bayramlar ge-
lirkenē, (52) oruşluḲda yuḳȧ§ideriz. bazlama ayrı ideriz. sacı külleriz, saşda 
bazlamȧ§ideriS. (53) gözleme§ideriz, yağlı gözleme. onu da saşda bişiririz, 
güççük saşlar§olur. ZK: hamur (54) keseriz. GB: onda ideriz. hamur keseriz. 
(55) SGA: Kış için hamur mu kesiyorsunuz? GB: ġış§için hamır keseriz. 
ġış§için.. SGA: Ne (56) yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz ona? GB: onu da bi-
şiririz. hamırı yuŋururuz yumurtıynan. unu (57) yazarız. ZK: maḳarna. SGA: 
Makarna demezsiniz ona. GB: maḳarna demiz baya biz hamır (58) deriz. 
maḳarna ayrı hamır§ayrı tabi. ZK: hamır da satılıyo ya. GB: ocaḲda bişiririz 
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ondan (59) keli de keseriz. elde keserseg§elde maḳıne var hindi. maḳınaya 
ideriz. ȫle keseriz ġışlıḳ (60) hamırı. ġış.. SGA: Yeni mi yaptınız? ZK: yeŋı̆̇ 
yaptı dā bu. GB: onu da ȫle şey§ideriS. hamır. (61) ġışlıḳ. ġuruduruz. SGA: 
Kışlık başka ne yapıyorsunuz? GB: ġışlıḳ hepsini yaparız. ġo.. (62) ḳonser-
ve yaparız. turşu ġurarῑz. her şey ġışlıḳ ney iÍazım§olursa hepsini yaparıS. 
SGA: (63) Bulgurunuzu falan. GB: bulġuru eveli ġaynadıyoduḲ ya hindi 
satın§alıyoz. ZK: yaşlandıḳ (64) hindi ġayrı. paketTe aynı siziŋ yidı̄̇ŋiSle, 
biz de onu alıyoS. GB: bulġur, yuvalaḳlıḳ alıyȯS. (65) SGA: Gençlerden ya-
pan yok mu? GB: hėç yapan yoḳ. hēPi satın§alıyȯ. genÇ seyreK burda (66) 
ġıSım. SGA: Salça malça yapılır mıydı eskiden? GB: yapılırdı. esgiden 
kendimiz yapam diye (67) yapardıḲ. eme hindı̄̇ yapa.. tarana yaparῑS. SGA: 
Bir tarhana tarif edin. Sizin tarhananız nasıl (68) oluyor? GB: tarana biz 
göcüyü taladırız. ZK: dövdürürüz di. GB: deyirmenner§olur ... (69) dövülür 
göce. undan sona yuruz. ġuruduruz. deyirmende taladırız. şeyi yo§urdu süz-
dürürüz, (70) unnan ġararız. dökerdig§eveli bȫle şey§idediK. hindi olmuyȯ. 
hazır yiyoS. ZK: kövte gibi (71) döker ġurudurduḲ, ġuyardıḲ. GB: ġışlıḳ. 
ġışlıḳ. SGA: Parça parça değil mi? GB: ha parça (72) parça, parça parça 
ġorduḲ. temiz bezleriŋ§üsdüne dökerdiK, ġurudurduḲ. ġışlı§a ġorduḲ. (73) 
ZK: hindi de ġarıyoz, bȫle poşetlere ġuyuyoz yazıP yazıP şeye ġoyuyoz. GB: 
buzlu.. (74) donduruciye. ZK: donduruciye ġoyŭyoz ġışın ordan çıḳarıyoŋ 
ġarışdırıyoŋ ço.. SGA: Hiç (75) kurutmaya gerek kalmadı. ZK: işde ġal-
madı yā, Ḳalmadı. GB: ġurutmıyılar, ġurutmıyılar (76) hindi. ȫle işde. SGA: 
Sağolasın. GB: siz de sen de sa§ol ġızım. 
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I/27

HAN - Kayı

Kaynak kişi : Kezban Akdemir, 75, İlkokul

Derleyen : Erdoğan Boz, Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Köy kahvesi 

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, dokumacılık, eski hayat, bulgur ve ekmek yapımı

(1) EB: Adınız neydi? KA: kezban. EB: Soyadınız? KA: aḳdemir. 
EB: Yaş kaç? KA: yaş yetmiş (2) beş. doğum atatürkün öldǖ gün dünyeye 
gelmişim. otuz sekizinde on ḳasım günü. EB: (3) Okudunuz mu hiç? KA: 
ben§oḳulda birinci çıḳdım. EB: Nasıldı? KA: peg§ėyi. EB: Kaça (4) ka-
dar okudun? KA: beşe. EB: O zaman beşe kadar mıydı? Üçe kadar değil 
miydi? KA: (5) di§ildi. beşidi. ben beşe ġadar§oḳudum. çocuḳlar bȫrüm-
de sırıyı ... o derdi ben§oturuyun o (6) derdi ben§oturuyun. matematikden 
birinciydim. oḳumadan şeyden yana birinciyim. ā şimdi (7) oldu şu yazıyı 
oḳurum. her bi süs yapdῑm zena§atlar doḳuduğum ağaşlar halılar, kilimler iki 
(8) yüz otuz yedi tāne oldu şu köve doḳuduğum, parıynan. (9) EB: Dokuyor 
musun? Var mı hâlâ dokuma? KA: var da şinci doḳuyamıyom. EB: Nasıl 
(10) dokurdun o zaman? KA: çeKicinen doḳurdum ö.. örnēni çıḳarı bi şey 
geçerdim kirkidinen (11) doḳurdum. öyle yapardım. EB: Onların modelleri 
var mıydı? İsimleri? KA: varıdı. EB: Ne (12) onlar? KA: halῑ barmaḳlı 
derdik. heyal derdik, heyal. valla hatırley.. şeyimden geşdi de. var (13) canım 
biḳaç şēy. püsküllǖ çalḳalar doḳurdum. bu ġa.. ġayınıŋ ayaş şe bu ışşῑnı alma-
ya (14) mēmur geldi buraya. çanta istemiş süslü. urada da bizim muh̥tarımız 
varıdı. muh̥tar benim (15) şeyi torba götürdü altı̄̇ dört kişiden. altı dene torba 
getirmiş benim torbıyı beyendi içinden. bu (16) ışşıḳlarῑ o zaman hediye vē̇rdi 
muhdar, hediye verdik. bu ışşıḳları ondan getTi, sėvtesi. EB: (17) Işıklar gel-
dikten sonra ne değişti köyde? KA: köyde her şey yapıldῑ. ne her şey§oldū. 
ne (18) olacaḳ? millet§ışşıḳ gördǖ, her zena§atını yapdı. hepı̆̇Si çıḳdı. valla-
ha. (19) EB: Bir günün nasıl geçiyor? Sabah kalkıyorsun akşama kadar 
ne yapıyorsun? KA: āk̥şama (20) ġadar vallā ġaḳdın mῑ fasille çapalamaya 
gidērdik. sırtımda çocuḳlar biri sırtımda biri (21) ġucāmda ta şū şėye giden 
bahçeler vardır, yazılıya giden. o bāçelere ġadar götürüdüm (22) sırtımda. ȫle 
çekdim ben bu yoḳluḳ çoḳ çekdim. yoḳluḳ çoḳ çekdim. gelin§oldum (23) 
gelin§oldūmu ġayınım ücretini aldı benden, bizden. dü§ün§etTim dedi bi 
tek§öküzümüz (24) varıdı yı̄̇rmi yedi hayvanımız varıdı. yı̄̇rmi yedi hayvanı 
üleşdiler. biriciK geçi canavar (25) duttuydū unu bize ġoydular. arabanıŋ öŋü-
nü biri aldı ardını biri aldı, tekelēni. öküzüŋ bi (26) tekini biri aldı bi tekini biri 
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aldı bize yoḳ. elimizi ġoynumuza soḲdūḳ beyimnen dikildik. (27) altımıza 
yazacaḲ pala yōḳ. vallahi hasıra, hasıra dikildik. gelin§oldum biricik altımā 
minder (28) varıdı, döşşek deriz biz. yorġanım yoḳ, aldılar. ėlden geldı̄̇ ėrtesi 
gün§aldı gitTi. ben bȫle (29) yoḳluḳ çe̊kdim. şimdi allā şükür çocuḳlarım 
da iyı̄̇ ōlannarım da, üç§ōlum üç ġızım var. (30) çoḲ§ėyi. her şeyi evimi de 
yapdım. harman§yerine dikiltTim. harman§yerine dikilince (31) bir§araba 
daş getiriviren§olmadı baŋa. mahallemiz getirdi, ġayınnarım getirmedi. iki 
tāne (32) ġayınım varıdı. getirmedi. kendimiz yapdıḳ. mahallemiŋ daş çekdi 
şu ġaleden. u ġaleden (33) gelen daşınan evimiz yapıldı iki göz. bȫle yoḳluḳ 
çekdim ġuzum. allā şükür şimdi ise iyi. (34) çoḳ şükür yalıŋız aya§ım felşli. 
EB: Ne zaman oldu? KA: üş sene oluyo. mayıs şē ha.. (35) mayısıŋ yirmi 
yedisi gün dutuldu. üş sene oluyo. ayāmıŋ§altı keçe gibi bȫle geziniyon (36) 
ġuzum. iş yaparım dā doḳuma da yaparım. her zena§ati yaparım yalıŋız bu 
hasdalıḳ var. (37) çekiyon. EB: Dokuma yapan var mı hâlâ köyde? KA: 
yoḳ. bitTi. hėç yapan yoḳ ġuzum. SGA: (38) Bilen var mı? KA: var. SGA: 
Öğrettiniz mi? KA: ȫretTiK§amma hindi unnar heP da§ıldı (39) ġırdalar. bi 
kişi var burda. unuŋ§adı da kezban. amma örnekli u adamıŋ daha doḳudūnuz 
(40) yeriŋ§örnekli şėyisi var. üç metrō ȫle dört metro uzunnuğu, bi iki metrō 
eni. bȫle (41) doḳuduġ§amma görseŋ ayrılamaŋ. çoḳ güzeldir. elde doḳuma. 
SGA. Yünden. KA: yünden. (42) SGA: İpini nasıl hazırlıyordunuz? KA: 
iğiriyoduḳ. kirmannan§iğiriyoduḳ. kirmannan§iğirip (43) yapıyoduḳ. SGA: 
Koyunları ne zaman kırkıyordunuz? KA: mayısdā mayısıŋ§onunda on 
(44) beşinde ġırḳılır yünnē. SGA: Sonra? KA: sonra yuruz, dararız daraḳdā, 
elimizde kirmannan (45) eyiri eyiri el beceri yapardıḳ. SGA: Nasıl boyu-
yordunuz, renklendiriyordunuz? KA: burada (46) boyacısı varıdı. boyacı 
yapardı. SGA: O zaman çok dokuyan varmış. KA: çoḲ doḳuyan (47) va-
rıdı. sōna biz bu dediğim doḳumada ā hindi satılan§örneklerinen yapdıḳ. sa-
tılannan. SGA: (48) Eski örnekleriniz nasıldı? KA: esgi esgi önneklerimiz 
ġōŋşudan§alırdıḲ örne§ine baḳar (49) yapardıḳ. SGA: Eski örnekler daha 
güzel değil miydi? KA: güzelidi. şimdi daha güzel var dā (50) meydanda olsa 
var bi kişide var da. görseŋiz. SGA: Yakında mı? KA: yaḳında de§i uzaḳ. 
evi (51) ötede. SGA: Boyacı hangi malzemeyle boyuyordu? KA: yeşil, ḳır-
mızῑ, sarῑ her rengi (52) boyuyodu. SGA: Neyle boyuyordu? KA: suyuŋ§içi-
ne atıyodu toz gibı̄̇ onu ġoyulduP şeyi de (53) basıP boyuyodu, yünü. çıḳarıyo 
ġuruduyō ġoparıp ġoparıP u ... SGA: Bitkilerden miydi (54) yoksa satın ilaç 
mı? KA: satın§ilacını alırdı. /.../ (55) EB: Sizin zamanınızda burada bir 
sel, yangın, deprem oldu mu? KA: yanġın§oldu dā (56) debrem§olmadı. 
EB: Nasıl oldu yangın? KA: yanġῑn çocuḳ şėy yaḳmış içerde ateş ġalmış. 
(57) ateşlendi ev yandı, şȯ mahallede. iki kere yandı bi yerde iki kere yandı. 
bi onu biliyom. (58) bizim ma§allemizde fiÍan yanmadı. yanġın.. EB: Nasıl 
söndürdüler? KA: onu hėrkes ġayılı (59) ço§udu o zaman. baḳırlarınan su-
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larınan sövündürdüler. ġırda ȫle bi gelen yo§udun. (60) kȫlümüs sövündürdü. 
varıverdi milleT belki üç yüz dört kişı̄̇ üç yüz dört yüz kişi varıdı. (61) varı-
verdı̄̇ sövündürdü. baḳırınān şeyinen giden su dökü.. götürdü, çėşmelerden. 
ȫle vaḳıt (62) geçirdik. /.../ (63) SGA: Bulguru nasıl yapıyorsunuz? KA: 
bulġuru evelā ġaynadırız ... yuruz. ġaynadırız. ondan (64) kēli ġuruduruz. dü-
bekde dȫv̥dürürüz. handa dübek dü.. va. dȫv̥dürürüz ondan keli ġurudur, (65) 
ayıtlar, deyirmene veri çekdiririS. SGA: Değirmende çektiriyorsunuz. KA: 
deyirmene (66) çekdiririz̥ tabi. SGA: Siz modern olmuşsunuz. Handa di-
beğe götürüyorsunuz, değirmene (67) çektiriyorsunuz. KA: burada adam 
ço§udu ġızım da burdaḳılar hindı̄̇ heP deliġannı ġaldῑ. (68) yaşlῑ çoḳ yaşlı 
da var̥§amma deliġannılarıŋ becerem demiyo. ġoyan§ısdanbula gitTi. (69) 
ġoyan§eskişe§ire gitTi. burda yȯḳ beceren. SGA: Ekimeği de mi bakkal-
dan alıyorsunuz (70) artık? KA: ekme§e kendimiz de ediyoz baḳḲaldan 
da çıḳışmadῑ gün alıyoz. SGA: Fırınınız (71) nasıl oluyor? KA: fırın bȫle 
bö̇yük olur. yaḳarız. içini süpürǖ içine şey§atarız. ekme§i döşer (72) āzını ġa-
pıyıveriz bişdi mi ġızardı mı çıḳarırız. çoḳ güzel§olur. /.../ SGA: Gözlemenin 
içine (73) ne koyuyorsunuz? KA: haşġaş ġuyuram. hı. haşġaşı ėkerı̄̇m. ben 
seniŋ gele.. geleceŋizi (74) biliydim vallā iderdim. tü. SGA: Böreğin içine 
ne koyuyorsunuz? KA: hėş ġomuyȯz. bȫle (75) yağı şėy§ideriS, saçalarız. 
yazar§üsdüne bi dā yazar§üsdüne bi dā on§iki dene bi ġoduŋ (76) mu, on§i-
kiyi ġoduŋ mu ondan kelli fırına salıver, sen beş daḳḲa bu lafı açıP da ġonu-
şasıya (77) ġada pişer. tıḳır tıḳır dı̄̇. SGA: Tıkır tıkır oluyor. KA: yumuşaḲ, 
tıḳır tıḳır, üsdü tıḳırdar altı (78) tıḳırda. ortası yumuşacıḲ yi. öyle güzel§olur. 
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I/28

İNÖNÜ - Dereyalak

Kaynak kişi : Mustafa Bodur, 73, İlkokul; Ümran Bodur, 70 İlkokul

Derleyen : Erdoğan Boz

Derleme yeri : Ev

Kayıt türü : Video

Konu : Köy adının kaynağı, değirmencilik, eski köy yaşantısı

(1) MB: şindikiniŋ anarşiti va ya ḳusura ġalmaŋ. başıbozuḳ u§zıman̥ eski 
adamlā, dedelēmiz (2) başıbozuḳ diyolā, toplu haÍde de§il̥ken mallānı mela-
nınῑ çalmayῑ, öldürmeye ġal̥ḳmışlā. yav (3) diyolā bȫle olmey̥ceK. dört yerden 
toplanıyo bu köv. toplanalım bir yere hic§olmazsa (4) birbirmize dayanaġ§o-
lalım diyolā. şu aşşāda danni biz danni, osmaniye va bileci§i bālı (5) osmaniye 
kövü vā, danni kövü vā, ... şurda mezarcı çamları va bizim esgi kȫlemiS. dört 
(6) yerden toplanıyolā şureye köv ġuruyolā, depeniŋ dibine. önü açıḳ. adını nė 
ver̥cez dereyalaḳ (7) kö§ü köyü dėyem diyola. durum bundan§ibāret. /.../ EB: 
Adınız neydi? MB: mustafa bodur. (8) baḳ burda pürüz va baḳ. ha burda pürüz 
va. ha ha hā oldu u§zıman. EB: Adınız neydi? MB: (9) mustafa bodur. EB: 
Yaş? MB: yetmiş§üç. EB: Okul okudunuz mu? MB: ilḳoḳul bėş. EB: O (10) 
zaman burada ilkokul var mıydı? MB: çoḲ§esKi. otuz beşdē, otuS§altıda 
ġurulmuş bu. (11) EB: Bir mesleğiniz var mıydı? MB: meslē̇miS yoḳ. oḳul.. 
oḳulumuzdan başḲa bi şi yoḳ. (12) dērmencilik yapTıḳ. otobüsÇülük yaptıḳ. 
ġāve ġāve zāten ... geliyo. EB: Değirmencilik (13) deyince ben bunu merak 
ettim. Nasıldı değirmencilik? MB: dērmenı̆̇miz motȯr. måzotlu. el.. (14) ellide 
buḇam ġurdu. şimdi motur hāÍā duruyo da bit̥tı̄̇ dērmenciliK ġalmadı. EB: Na-
sıldı o (15) zaman? MB: mazotlu çalışıyodu u motor. mo.. moturu çalıştırıyo-
duḲ Ḳaya, atmışlı ḳaya (16) varῐdı. EB: Köyde miydi? MB: kövde kö§üŋ§i-
çind̥e. göşTü binā. yardımsız§olmuyo, (17) genşler̥ ġalmadı. daşı dişedı̄̇miz 
zaman çekişden ya in̥san Íazım daşı ġayıyı ġaldırmıya. in̥san (18) yoḳ. unnā 
bitti biz de bittik. ge ge gāri ge. ÜB: hoş geldiŋiz yavrum. geti yımırta ne de (19) 
bişirivereyin acıḳ yemē. yisiŋnē. MB: hadi bişir ge. bişir ge bişir ge ġāli. ÜB: 
ōsuŋ yavrum (20) ācıḳ dā bi şey bişirivereyin giden de, yiŋ yemē. hē oldu. hadi 
çorbayı geti ġo ayġaza mādem. (21) ben hacı ābeŋ çorba istedi aÇcıḳ tārna çor-
bası yapdıydım§una. MB: çaḳmāŋız va mı? EB: (22) Çakmak yok. Biz sigara 
içmiyoruz. MB: şindi ġısım sen bunu fotūraf§alcíŋ. şurda bi eski (23) yapımız 
va bizim. uŋu gösteriverem. şindi evlēŋ şeklini gösterivecen yani yapılan§ev-
lēŋ. (24) EB: Onları ben merak ediyorum. MB: yonan buraya geldı̄̇ zıman 
buranıŋ§altı ȧhırdı. a§ıçlar̥ı (25) sermişlē, yunan§asKeri burdå otumuş. dedem 
ġızmış, çıḳar̥mış, o gün de bozuluyo asKer. (26) dedemi öldürceKlēmişti. burayı 
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göçürdük. āl.. üstü ev altı ahır. yuḳardan sürgüyü (27) sürüyolamış damıŋ ġapı-
sını kitlerlermiş ġoca a§ışla. dörtleme ev. yapı yapılan ilk yapılan (28) bu bȫle. 
binā orman ya burlā, orman§içi, çamları a§ışları kesmişle, dörtleme yapmışla. 
(29) sence. /.../ EB: Kim gelir kalırdı burada? MB: şimdı̄̇ böyüklē odalāda otu.. 
biz yetiştik yāni (30) odalara. odalāda oturulādı. sōna ġavele olmıya başladı oda.. 
odalā ġapandı. EB: Ne yapardı (31) büyükler odalarda? MB: şindi biz baca..
bacalıḲ deriS. odunnan.. baḲ§ēski fener. bu bu bȫle (32) de de§ildi da idāre 
şeyı̆̇§ufaḲ ġazı ġaz Íambasınnan vakit geçirilēdi işti. oḳullādı ... dı̄̇nı̄̇ (33) sobbetlē 
de edēlēdi. esgiden, şimdi ya ḳusura ġalmaŋ ġonuşmamı cāhil cehāletliştik. bu 
(34) ġavġalāmız§urdan geliyo. genşliK cehāletlişTı̄̇ rabbim dı̄̇ni ... ġaybetTik. /.../ 
ÜB: (35) toḳáşlāmız vadır. hā tarna unna ġarışdıra ġarışdıra löP löP ġaynā. undan 
sonra unu basarız (36) hacı ābeŋ ġarā zati bunu da. ēyce pişiriz§unu. undan sōna 
ufaġ§ufaġ dökeriS. aynı (37) yudum§ekmeK gibi şȫle. bȫle bȫle dökeriS bun-
narı, undan sona bunna acıḲ yellendi mi (38) deliKlilēden geçiriz bȫle. telāşası 
çōḳ. MB: gözerlen ellēni ufalar̥la. EB: Sonra? ÜB: undan (39) sona ġuruduruz 
ā baḲ. sērdim hinci aÇcıḳ bunu güççük tencirede ya.. MB: güneş güneşde (40) 
ġuruduruS. ÜB: güneşde ġurud.. acıḲ güneşledi mi hinci kölgede oldu mū acıḲ 
siyah̥§olur. (41) güneşde ġurudulsa beyaz§olur tarna gözel§olur. bunu hinci gö-
zer deriz. gözelleden geçirdiŋ (42) mi öle olur. benim Küççük tel ġalbırlam vadı. 
tellēden§ufaġlādan geçirin inci§olur. (43) dişlēm§acıyo dedi baŋa çorba yaPve 
sen dedi. ne varsa yiyiver̥em dedim hinci bēn. Sati geş (44) geldi burdan yidik 
yeme§i davşandan gelinÇe. ġāvaltı yapTıḲ hem hanı muḳTalāla ne. u (45) çorba 
isdedi hacı ābeŋ ben de mādem dedim yeŋi tārnadan çorba yaPverey̥ı̆̇n geley̥ı̆̇n. 
isdē (46) sevēr̥seŋ al dā va çȯrba. al. al§ōlum. ben hemen§āz yapdım. benim siz-
den habarım yoḳ. (47) gȫzel baḲ§alıŋ, çorbamız gözel. hē. ... ben bunu bi dē inci 
inci sarımsaḲ şı̄̇§iderin§içine (48) bişirir̥kene. dabanına sovannı yā ġavurŭr̥uS. 
/.../ ÜB: biz bu sene burdıyız. biz§ōn senedir (49) geliP gidiyoz§urlara. unnā da 
barabar gelir gidē. barabar gideriz gine aynı ġāfilelēmiz§aynı (50) dā. /.../ ÜB: 
yavannῑna baḳmaŋ yiŋ ġıSım hiş ū ġal̥i yi baḳam peynir̥ yisiŋ baḲ (51) yumurtῐ-
dan§al. zeytinden§al. yi yavrum, aş ġalmaŋ kȫ yeri günnē uzun. benim§aşlıġ ge-
liyo (52) hemen ḳomaya giriyom ben.. hemen ġal̥i sati yidiklēm işte bu domatiS, 
bibēr, mārul, duzsuz (53) peynir, duzsuz zeytin kendim işē va ya şekerim çoḳmuş. 
e beni şeker çoḳ şaşġın§ediyo. (54) ünüsün§alıyon. ünüsün de aldı mı ḳomayá 
ġuyuyo. ġan şekeri düşüyo biyez de. doḳdur§ȫle (55) dedı̄̇. /.../ ÜB: iramazan-
da maşalla her gün gelenimiz§olur. misāvir gelir hemen§ezēnde. (56) hemen§ā 
burıya getiriz§acı datlı. dovā idelek gider̥ yazıḳ. u ḱ́arımız. /.../ ÜB: buvaları da 
(57) yimez. benim ġıS sati yimēzdi. bi şēy beyenmezdi eŋ güççük ġızım. ȫle varız 
ġurban kesellē (58) işēle bi da elē kövte kövte olursā sucuġ§olursa acıġ§unnarı 
berenarı yirler. hic§etleri (59) hic§āzına ġuymazlā. ben di ȫle derin. et giren yire 
dert girmez a ġızım yiyi yiyiverisiŋiz (60) derin. aman§annānne derlē. yimezlē 
bi şey. 
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I/29

İNÖNÜ - Erenköy

Kaynak kişi : Bahire Akgün, 73, İlkokul; İbrahim Bakkal, 53, İlkokul

Derleyen : Erdoğan Boz

Derleme yeri : Bahçe

Kayıt türü : Ses kaydı

Konu : Hıdırellez, ramazanlar, bayramlar

(1) İB: ȫrf ve adetlerı̄̇, esgiden meseÍā dü§ünnēŋiz nasıldı diyō. dü§ün-
nēde ne yeme§i (2) yapıyoduŋuz unnarı soruyolā. EB: Adın ne teyze? BA: 
bāhire. EB: Soyadınız? BA: akgö̇n. (3) EB: Yaş kaç? BA: yētmiş§iki, yet-
miş§üç. x: örtmeŋ ġafana geldi şurıya da unu indiri.. EB: (4) Okul okudun 
mu teyze? BA: oḳudum. EB: Kaçıncı sınıfa kadar? BA: bē̇şden. urdaydı 
işde (5) oḳulumuz. EB: O zaman nasıldı okullar teyze? BA: nasıldı? bi ȫret-
men vardı. dē yüz yirmi (6) çocuḳ vardı. e unnā ġōrḳuyōduḲ heP ġorḳu vardı. 
hinciK ġorḳan yoḳ§ḳu. EB: Dersler nasıl (7) oluyordu? BA: ı̄̇şde āynı. türk-
Çē matamatiK§işde unnā vardı. İB: ḳaçıncı sınıfdan çıḳdıŋ? (8) BA: bē̇şden. 
İB: beşden mi çıḳdıŋ. beşe ġada oḳuduŋ§u§zȧman sen. EB: Köyde hıdırel-
lez (9) oluyor muydu? BA: yımırta ġaynadırdıġ. nė yapcāsıŋ§ėvde nė vāsa 
pāsTadır ġurābiyedir (10) y̥eKmek ȫle şėylēnen gidēdiK. yımırta ġaynadırdıġ. 
EB: Nereye gidiyordunuz? BA: kepeze. (11) EB: Ne yapıyordunuz orada? 
BA: arḳadaşcaḲ§oturuyduġ. yirdig. EB: Ne oyunları (12) oynardınız? BA: 
hiş bi oyun şārḳı sȫlēlē, türkü işdē oynay̥ăn çocuḳlā hoPlādı. ip§atlālādın̥, 
(13) sancaḳ ḳurālādı, sallanırlādı. hē oḳurduḲ. Ḳuran da oḳurduḳ. x: mev-
lid yapılırdı. BA: ū işēde (14) yapı.. hıdırellezde de olurdu. yaşlılā oḳurdun̥. 
biz§u§zımān çocuḲduḲ. ginē bizden sōna (15) gine oḳudulā. ġuran§oḳur-
lādı. ilā§i sȫlēlēdi. EB: Eskiden Ramazanlar nasıl olurdu? BA: (16) rama-
zanna nası olurdu? hincig§ėyi. e patetizi ġaynadırdıḲ. ǖstüne bı̊bēr dūz. yā 
yōḳ. (17) u§zıman ġıtlıḳ va ȫle fakirlik va. ya hamırsız ġorduḲ maşınġıya. e 
adamnā götürüydü (18) ġayfiye. EB: Nereye koyardınız? Maşıngaya mı? 
İB: maşınġa dedı̄̇ soba yāni. BA: soba yāni (19) he. hē maşınġa dē̇rdig. fırını 
vā. maşınġa dėvam§ėdiyo. sōna erkeklē alır götürüydü. odalāda (20) ġayfelē-
de yirlēdi. zeytin ġorduḲ. hinci bunnā ne ġaḳdı ġāli. EB: Bayramlarda ne 
yapardınız? (21) Ne pişirirdiniz? BA: bayramnarda baḳlıfā, tōġa çorbası 
deriz, yo§urt çorbasῑ. ē uŋa yimek (22) yapādıḳ ya nohut ya patetiS, fasille. 
işde unnādan bişiriydiK, hoşāf. u ġadannıḲ.
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I/30

İNÖNÜ - Erenköy

Kaynak kişi : Gülsüm Erik, 70, İlkokul 2; İbrahim Bakkal, 53, İlkokul

Derleyen : Erdoğan Boz

Derleme yeri : Bahçe

Kayıt türü : Ses kaydı

Konu : Ekmek yapımı, düğün, yağmur duası

(1) İB: ē ā va urda tūla on§iki dene āl̥sıŋ. GE: nerde? İB: dey̥irmende. yeŋi 
yapdῑmız bināda. (2) sellekdör makinesiniŋ§urda. GE: bili miyo yazıġ gēldi 
ayaḳda ġaldı adamcāz. EB: Teyze (3) nasılsın? İyi misin? GE: ı̄̇yiz§ōlum. 
bu ġadālı§a şükür sālı§a dēyoz nāpcem? EB: Adınız (4) neydi teyze? GE: 
güssündür. İB: güssün§erik. güssün güssün. GE: gülsüm§erik. hē. EB: Yaş (5) 
kaç? GE: yētmiş. EB: Okul okudunuz mu? GE: canım ben§ikiden çıḳdım. 
gine u§ġadācıḲ (6) biliyon ėveli yō§udu. gine u§ġadācıḲ biliyoz nāpcem? 
EB: Okuyor musun yani az çok? GE: (7) āz çoḳ. İB: şimdi fırınnā falan var 
dā. fırınnā artıḳ esKisi gibi çalışmıyo. bi hāne iki hāne işde (8) bı̄̇ dede bi nine. 
çoluḲ çocuḳ yōḳ. GE: hē. iKi gişiyiz. EB: Kaç çocuk var? GE: üş çocuḳ 
va. (9) EB: Büyüttün mü onları? GE: hērkeş böyüttüK, sāldıḲ, itdik. ġāli bi 
dedeyle bi nine duruyoS. (10) EB: Yaşıyor mu dede? GE: dede yaşēyo. İB: 
köyüŋ§eŋ yaşlısı dede. GE: yaşlısı. şindi beni (11) ālatcıŋ. EB: Yok ağlama. 
GE: ben§āların. neden de. anamı ben hiş bilmen. anamı (12) bilmedı̄̇m§için̥ 
övey§ana yāndıydı. ikiden çıḳardılā bunnara gelin§itdilē beni. e. (13) nāsib§ȫ-
lemiş. geçinemediK. acıḲ ninen̥ı̆̇ŋ cıdavı çıḳdı. undan sōna nēse bubam beni 
buŋa (14) vedi. benden böyükdür. on beş yaş büyüK. günüm de gēşdi. günüm 
de gēşdi. çocuḳları (15) böyütTük. ikisi bozü̆yüKde biri şeherde. bi didi işde 
ġāli. ġāri biz de ezanna yatsınıŋ§arası (16) ġadā gün. ben bi de hasTalandım. bu 
ġadālıġa çoḳ şükürün, çoḳ şükǖr. felç geçirdim. (17) çoġ§eyiyin. allāma dova 
idiyon. ȫle günümüz gidiyo işde nāPῐcıḳ? EB: Eskiden ekmekleri (18) nasıl 
yapardınız? GE: ekmē hazır yiyoz§iki senı̆̇dir. EB: Eskiden nasıl yapardı-
nız? GE: (19) yapādım§ekme§i. bayā hamırı yuŋuruydum. atādım kēndim. 
bi de ġoca kö§ü ben biniye (20) alışdırdım. EB: Nasıl oldu o? GE: heP ġāli 
benim dedı̄̇m gibi yapıyo, binėk. İB: pasā yāni. (21) hani hamurları dinnendir-
meK§için pasa.. GE: hamurları bineKden şȫle alıyon gözlēnden. (22) gözleri 
va bȫle teknelē, alıyoz, ġabarıyoz, fırına atıyoz. ȫle oluyo. heralda buŋa mı, 
buŋa mı (23) alıyoŋ? EB: Söylediklerini not alacağım. Hamuru yoğurdun, 
sonra? GE: teknede yuŋurusuŋ. (24) hamur ġopā. undan sōna böle övēsiŋ övē-
siŋ bineklere alırsıŋ. undan sōna fırına atāsıŋ bişē. (25) EB: Her evde fırın var 
mı? İB: aşşā yuḳarı vadır. GE: vadır. burada vadır. benim bi de gücük (26) 
fırınım vadır. ben§eyı̄̇dim ġoca§ėrenköye fırın yapādım. ē bȫle cahildı̄̇me baḲ-
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ma emme (27) oldu bi dāFe. EB: Fırına kaç ekmek atardınız? GE: buŋa on 
sekiz§atarın şindi ötekine (28) on§atarız. EB: Dağıtıyor musunuz ekmeği? 
GE: e canım çocuḳlara ġuyŭyom. undan (29) sōnacāzım ġış gününde yapıyon 
yazın§āltı yedi eKmek yapdıḳ. hē. gün geldi de uŋa (30) şiy§etTiK. ibrā§im 
sen kirez ġopar dē urdan be. İB: otu baḳam ġoparız. kiraz ġoláy. GE: te (31) ȫle 
iderdiK. vay bismillā§irahmanirahı̄̇m. EB: Sizin düğünler nasıl olurdu? GE: 
ēsgi (32) dü§ünnē üş gün§olurdu. şimdi ġāli avlῐlāda oludu. şindi çalġı oluyō. 
şēre gidiyo, öte gidiyō. (33) EB: Eskisi nasıl olurdu onu anlat sen bana. GE: 
ilk gecesi ġına§gecesi olur̥du. EB: Ne (34) yapardınız? GE: oynā gülēlēdi. 
EB: Nasıl kına yakarlardı? GE: u ġına adı ġına§gecesi. (35) oynālādı. undan 
sōna ḳıS hamamı dērdik. gine gen̥şlēmiz heP§oynādı. EB: Hamam var (36) 
mıydı burada? GE: yoḲ canım§emme adı ȫle. undan sōna gecesine gine ġāli 
ōlan ġınası (37) dēdik. gine oynālā gülēlēdi ertesi gün herkeş gelinini alırdı. 
ah§i.. ibra§im (38) mēmed§aġaŋ§olcaḲ da kepeziŋ§işēsini bi annadıvercēdi 
vāy. yatırlānı. dediŋ mi? şindi ġāli (39) salonnāda oluyo dü§ünnē. salonnāda 
oluyo. hē. ȫle ȫle. EB: Düğün yemeği yapar mıydınız? (40) GE: yapādıḲ. 
bȫle olalı benim ġulaḳlām da a§ırlaşdı. neden de. haP çoḲ§atıyon. bēş dene 
(41) altı dene hapım va günde. unu yeyilememesiŋ diye. çoḲ§eyiyin§allā şü-
kür. çoḲ§eyiyin. (42) EB: Düğünde ne yemeği yapardın? GE: nohud bişir̥iy-
dig, et bişir̥iydig, çorba çevirisiŋ pilav (43) yapāsıŋ. böreK ġaḳdı hevle yapāsıŋ. 
EB: Ne? GE: hevle hevle. EB: Ne helvası yapardın? GE: (44) un hevlası. 
EB: Onu nasıl yapıyordunuz? GE: ġarışdırısıŋ ġarışdırısıŋ miyāne geldi miy-
dı̄̇ (45) şekeri suyu ġuyāsıŋ. hē. bişı̄̇ceŋ ġāli. İB: ġarabasma deriz biz§uŋa. GE: 
ġarabasma der̥iz. (46) hēvla. İB: helva işde. biraz§esmer§olur helva biliyoŋ 
nu? onuŋ§için ġarabāsma. GE: şėy, (47) yapabilene. do§ānınḳı ne gözeldi. 
do§ānınḳı peK gözeldi. İB: mayısıŋ on beşide otuzu arası (48) yāmur du§āsına 
çıḳarız. beş tane sı§ır keseriz her sene. ġarşıda u dedı̄̇m yerde. bi buçuḳ ton (49) 
falan ġaba et§olur. bütün kȫleri eskişe§ir bozŭyüK dāved§ederiz hepsini. GE: 
bizim (50) çoḲdur çoḲ. ġırḳ ġırḳ beş köv§oḳurlā. mūtarımız§oḳur. ġalaba-
lıġ§olur. EB: Dua mı olur? (51) Ne duası olur? GE: yāmır duvāsῑ. EB: Nasıl 
olur? GE: e evelki gibi ġalKdı. eveli şindi (52) ġoyunnā bu yanda ġuzulā bur-
dȧy̥dı. çocuḳları burdan sür̥ēr̥ götürülēdi. āmin§āmin§āmin (53) der̥lēdi şindi 
unnā ġal̥ḳdı ġali. bi kepezde duv̥ā tamam. İB: şindi modirenneşdi. GE: arabalā 
(54) va çünkü. h̥ē. āmin§āmin§āmin dėye dėye gidellē. hocamız vaz§idē ȫleni 
ġılālā dovā idēlē (55) herkeş yimēne oturu. EB: Ne yaparlardı yemek? GE: 
çorba çevirdilē, eT bişirdilē, pilav (56) yapdılā. EB: Ne çorbası olurdu? GE: 
yo§urt çorbası. İB: yo§urt çorbası. bizim buranıŋ (57) yo§urt çorbası meşur-
dur. tōġa çorbası. GE: meşurdur. gözel§olur. EB: Ne çorbası? Toga (58) mı? 
GE: tōġa çorbası dėnir, yo§urt çorbası dėnir. ay§ibrā§ı̄̇m. başġa bi ġocaġarı 
bulama.. (59) haniFe dē gitTi yazıġ mezarlı§a da urdan tūla alıŋ dedi. şētse 
mēmed§aliye getitTircēz de. (60) ȫlelēmiş.



408 Eskişehir İli Manav Ağızları

I/31

İNÖNÜ - Esnemez

Kaynak kişi : Ayşe Sarıoğlu, 63, İlkokul; Selim Gökdere, 72, Ortaokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Sokak 

Kayıt türü : Video

Konu : Yöresel yemekler, çocuk oyunları, düğün, yöresel kıyafetler

(1) SGA: Kaç yaşındasınız? AS: ben§atmış§üç yaşındayın ġızım. 
SGA: Adınız? AS: ayşe (2) sar̥ı§ōlu. SGA: Ayşe hanım. AS: efendim. SGA: 
Okula gittiniz mi? AS: ilḲoḳulu bitir̥dim. hē (3) ilḳoḳulu bitir̥dim. SGA: Si-
zin yemekleriniz neler var? AS: bizim yemekli.. mēşur (4) yemeKlerimizi, 
yo§ur̥tlu çorbamız vadῑr. un helvamız vadῑr. börekli tabi güzel böreklerimiz 
(5) vadῑr. SGA: Yufka böreğini nasıl yapıyorsunuz? AS: yuḳa börēni işdė 
yaylımına açıyoz. unu (6) şeyde bişiriz ġuzinede. undan sona ... tepsiye dö-
şeriz tabi beynir ġatarız§içinē, ekşimik fiÍan (7) ġatarız. unu ocaḲda ġızār-
tırız. SGA: Yufkayı tek tek önce pişiriyor musunuz? AS: tabi (8) önceden 
yuḳayı bişiriz. daha sōna ġuruduyoz. undan sōnacıma işederiz. ıslatırız e.. 
ekşimik.. (9) ekşi hē döşēsiŋ§unu bı̄̇ şeye. SGA: Yörükler de yapıyorlar 
onu değil mi? AS: eved§ȫle. SG: (10) yörüklēnki bu bizimki gibi de§il§u. 
unnā ġatmer derlē una. AS: hē ġatmer de yaparız (11) biz§ȫle ġatmeri de 
yaparız. duru ū yuḳa duru ȫle hani ... SGA: Ekşimikler köyde mi oluyor? 
(12) AS: tabi. şi§ideriz§unu şimdi ineKden süT süT sa§arız. südü sā§arsıŋ, 
bişirisiŋ. unū duz (13) atāsıŋ§içine ḱ́ásdirisiŋ eKşimig§olur§u. süzeye şi§i-
diriŋ, boşaldırsıŋ§unu bi ġaba dökesiŋ. (14) şėy naylon§ilisTirlēmiz§olur 
bȫle bizim. bi ġaba dökeriz. süzeg§ince süzeklēmiz§olur̥. (15) undan. unda 
şiy§ėdin börek yaparıS. māntı da yaparῑz mēncimeklı̄̇, dolama. tabi ya. hani 
(16) habarımız§olȧydı yapādıḳ ... siziŋ geldı̄̇ŋiz.. haberimiz§olaydı yapādıḳ 
niye yapmı.. hani (17) bȫle bi dā gelcēŋiz zaman şey§idirse haberimiz§olusa 
yaparız niye yapmayam? yeter ki (18) haberimiz§olsun. SGA: Kışlıkları-
nızı nasıl saklıyorsunuz? AS: biz§işdē bizim köy tārnamız (19) vadır. unu 
da yo§urtTan şe§ideriz§işde südü çalarız. yo§urt mayalarız. unu şi§ideriz. 
üş (20) dört günde bı̄̇ şėye irkeriz ġazana bȫle. undan sōna ā urıya bi ġazan 
ġoruz. unu ġararız bȫle (21) ununan iÍāvi§ideriz. höşlemelim şēsi hamırı gibi 
bi şede. unu sōna şēden geçiriS. SGA: (22) Höşlemeli mi dediniz? AS: höş-
lemelim hamırı gibi yaparız§işde. unu şē§ideriS geçiriz ġāli (23) gözerden. 
şe gözerlēmiz vadır bizim, ekin gözerlēmiz vadır. unnādan geçiriz ġuruduruz 
bȫle (24) güneşde. temisÇe bi yere dolduruz bı̄̇ şėye. bezden şeylēmiz§olur 
bizim. kese deriz biz§una (25) bezden. mis gibi yėriz, ġışın. bi sene yiriz. /.../ 
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(26) SGA: Siz küçükken ne oynuyordunuz? AS: ne oynuyoduḳ ne bilen 
işde şe§idediK bı̄̇ üş (27) beş§arḳıdaş§olurduḲ bȫle cizgi çezēdig bȫle ken-
dimize bȫle ḳareli ḳareli. bȫle enni (28) daşlādan şe dēdiK bȫle dımba der̥diK 
biz§una. dımba dēdiK unnan bȫle oyun yapādıḳ, (29) oyun. SGA: Seksek 
gibi mi? AS: hē aynı sėksėk gibi yapādıḲ bi de noḳuş dēdiK bȫle üş beş 
(30) kişi yoḳār̥da bȫle şeyde de şȫle sopalā olurdu. undan sōnacıma noḳuşu 
böle daşa ġorduŋ (31) bȫle. noḳuş dedı̄̇m şöle gine baya va şey. unuŋ vurduŋ 
mu bȫle gidēdi u noḳuş ġāli. (32) unuŋ§ardınd̥an hadi. SGA: Nokuş nasıl 
bir şey? AS: noḳuş§işde ȫle adı noḳuş. ȫle noḳuş (33) derdiK. ār̥ḳıya bȫle 
durdururlādı biḳaç§ı̄̇san. unu hadi şe§ı̆̇dediK ġāl̥i unu atTılā mı biz hadi (34) 
ġāli şe§ı̆̇dediK gine, bu yanna geçēdiK üş beş kişi bu üs yanda oludu, üş beş 
kişi aşşāda. (35) oyun deyi mi işde? oyun yapādıġ§unnādan§ȫle. SGA: Top 
gibi bir şey mi nokuş? AS: yō ha (36) bu şeylēden§olurdu şȫle şeylēden ke-
serlē şu yuvarlaḲ şeylēden, sopalādan. SG: onuŋ dımba (37) dımba dedı̄̇ baḲ 
aha baḳ aha. ayānı bu ayānı ġaldırı, ġare cizgi vadır. bȫle yapdῑn vakit (38) 
cizgide ġalmaycaḲ yani. cizginiŋ öbür ġarede ġalcaḳ. o ḳareden§o ġareye 
o ḳareden§o (39) ḳareye geçilir. AS: şu enni o düzgünnēden§olur şȫle. aha 
şöle, şöle enni daşlādan§olur̥du (40) bȫle. SGA: Nokuş mu enli taşlardan 
olurdu? AS: yō yō u dımba. SGA: Nokuş nasıl bir şey? (41) SG: odundan 
yani. şöle şu ġadā bi şey. odundan düz kesilmiş her taravı. böyüK bi dāş. (42) 
daşıŋ§üzerine ġorlā. şȫle de sopa vadır. burdan sopayı vurdū vaḳıt u bacınıŋ 
biraz dā bȫle (43) şēli, bȫle vurdū vaḳıt noḳuş gidē ileri. o sopayı gitceK ġa-
pıcı, sopayı atan, öbür ġarşıdȧ dȧ bi (44) kişi va. bı̄̇ ḳaç kişi va. onnā noḳuşu 
atcaḳlā burda dikilene. ondan§önce urda öme va öme. (45) noḳta bura. burȧya 
noḳTȧya geldı̄̇ şēden§önce şi§idirse sopayı atan şeyden önce gelir̥sē u (46) 
oyunu şēsi oluyo yanı̄̇. SGA: Sopayı atacak, nokuşu kapıp gelecek. SG: hē 
şimdi bu noḳuşu (47) öbürü atTı burdan§arḳadaş§atTı noḳuşu dē mi? urdaki 
dutTu avcunnan. geldi burda ömeye (48) basTı mῑ işey de§işiyo. bu seFē de 
onnā geçiyo zaten alt taraFına. noḳuş§oyunu bu. /.../ (49) SGA: Düğünde 
şakalı âdetleriniz var mıydı sizin? AS: vardı ya evelden bizim şeyimiz vardı 
(50) ȫle. bizim havta e.. evelden bizim günümüzde bi havta şe dü§ünnüg§o-
lurdu. bi şimci (51) ōlan§evi gelirdi ġız§ėvine. ġa.. aḳrabālana bȫle gideller̥dı̄̇ 
undan sōnacıma şė§idellēdi. (52) uyarmȧya gidellēdi böle dāmādı ġaldırmı§a 
undan sona sādış dellēdi sādıcı ġaldırmıya. unnā (53) da şėy ücret verilēdi un-
nara beş§on ġuruş neyese işde u§zamānıŋ günü bizim günümüzde. (54) hanı 
ȫle para baya paramız da olur̥du. çoḲ§olurdu u§zamannā aḳrabālara gidē-
diK. /.../ (55) SGA: Buna ne diyorlar? AS: bu bizim§işde ġıyāfetimiz böle 
soḳaḳlara çıḳtῑm zaman bi (56) ġoŋşuya gittı̄̇miz zaman bunu alıyoz. SGA: 
Bunun adı ne? AS: satraş derdi satraç. satraç (57) deriz. bunu biz şėyden 
getiriyoz. bunu şeyden getitTiriyoz biz, bullāda yoḳdur bu bizim. (58) şeyden, 
kütāh̥yadan getitTiriyoz. kütāh̥yadan o.. bulunuyo bunnā. SGA: Kumaşına 
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mı (59) üstünüze attığınıza mı satranç diyorsunuz? AS: satranÇ§işde hēp-
si bu satıranç deriz. adῑ, ismi (60) satraş deriz. kütāh̥yadan getitTiriyoz. bizim 
bullāda olmaz. SGA: Bu şalvar mı dizlik mi ne? (61) AS: bū şaÍvā deriz. 
şaÍvā eveT. bizim ġıyāfetlēmiz bȫle ge.. geyimimı̆̇z dā evelden§esgiden (62) 
ferecelēmiz vardı işde unnarı gėyēdig böle siyah, ferece deriz biz§unnara. 
unnarı şimdi ġāli (63) biz§uŋu ġali ġaldırdıḲ bizim§analāmız, annelēmiz, 
bobannelēmiz unnarı gėyerdi. biz şimdi (64) biz de gėyēdiK de biz ġa.. şimdi 
ġaldırdıḲ bȫle gėyiyoz ġali zor geliyo. bunu al..örtmeyi (65) alıveriyoz böle 
örtmeliyoz§işde. alıveriyoz bı̄̇ ġoŋşuyȧ gidēken bi yere gidēken. bunu (66) al-
madan çıḳmayoz§işde. ille bunu alıcaz. hani bi yere gidēseK eskişēre gibi bi 
yerlere (67) gidēseK tabi ġıyāfetlēŋi de§iştiriyoŋ. şimdi bö.. x: yalnız benim 
hanım dā de§iştirmedi. (68) siyah ū ferece dedı̄̇ne biz killiK deriz, ara sıra 
gėyer§onu dā ... SGA: Siz ne diyorsunuz? (69) Kirlik mi? x: kir̥lik derlē. 
manav dilinde killik. SGA: Ayşe yenge sağol, ağzına sağlık. Çok (70) şey 
öğrendik. AS: sa§oluŋ. siz de sa§olūŋ. siz de sa§oluŋ. geldı̄̇ŋiz§için teşek-
kür§ideriz. (71) giriŋ baḳam buyuruŋ bi çayımızı içēsiŋiz.
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I/32

MİHALGAZİ - Alpagut

Kaynak kişi : Hasbiye Erdoğan, 51, İlkokul

Derleyen : Erdoğan Boz

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Bahçe işleri, kışa hazırlık, düğün

(1) EB: Sizin yaşınız kaç teyze? HE: ben elli bir yaşımdayım. EB: 
Elektrik kaçlarda geldi buraya? (2) HE: bilmiyom ḳu ġaşlāda geldi ki. EB: 
Ama sizin çocukluğunuzda yoktu herhâlde? HE: yoḳ (3) yoḳ tabi yoḳtu. 
EB: Peki nasıldı o zaman? HE: Íambalānan, fenĕlēnen. EB: Çıra falan yak-
mış (4) mıydınız o zaman? HE: yoḳ ben çıraları bilmem. EB: Lambaları mı 
bilirsiniz? HE: Íamba. (5) fener Íamba işTe ȫle. ēl fenerleri olurdu soḳaḳḳāda 
gezēken ḳomşuya gidēhen§el fenerinnen (6) gidēdik. evlerde ġaz Íambası 
yaḳādıḳ. ȫley̥di. e sōnadan cērannā geldi işte. EB: Peki siz okul (7) okumuş-
tunuz değil mi? HE: oḳudum. ilġoḳulu oḳudum. EB: Beşe kadar okudunuz 
mu? HE: (8) evet hı hı. EB: Daha önce anne ve babalarınız okumuş muy-
du? HE: oḳumuş. EB: Beşe kadar (9) mı yoksa üçe kadar mı? HE: beşe 
ġadar̥ beşe ḳadar. EB: Eskiden üçe kadar da okuyorlarmış. (10) HE: evelē-
den vāmışTı ȫley̥mişTi canım. ben̥im§annem meseÍa beşe ġadā oḳumuş. EB: 
Daha (11) eskiler mi üçe kadar okumuş? HE: tabi. bilmezlēmişti sınıfları 
geçiri geçiriverilēmişti (12) u§zŭmannā ȫlēmişti. şimdi ȫle de§ı̆̇l. şimdi ėyi. 
mesal̥ă orta§oḳul baḳ bunnā orta§oḳula (13) gidiyor̥lā. ından sonă liselere 
gidiyor̥lā. mihalġāziye gidiyolā oḳuyola ġazanıyola başḳa (14) köylere gidi-
yolā. sivrisār seyitġāzi heP§orlara dağıldı çocuḳlā. oḳuyor̥lā şimdi maşşallā 
ėyi. (15) EB: Eskiden yoktu değil mi okuyan? Azdı. HE: yoḳ yoḳ yoḳ eski-
den nerden§olcek. şimdi (16) şimdi yeŋice çıḳmā başladı bizim kövden hoca-
dır, doḳturdur, ȫretmendir meseÍă. EB: Var (17) değil mi? HE: tabı̆̇ şimdi var. 
hocamız da vā ȫretmenimiz de var. EB: Polis de var. HE: hepsi (18) var. ha-
nımlāmızdan da ġızlāmızdan da vă polis§olannā. tabi§ki. (19) EB: Eskiden 
bahçe işleri bu kadar çok muydu? HE: de§ı̄̇l de§ı̄̇l nerden§olcek? EB: 
Neler (20) vardı? HE: u§zŭmannā sovan Tikēdin ıspanaġ§ekēdin. bȫle roḳo 
tere ȫle nerden§olucēk. (21) EB: Kışın yoktu değil mi? HE: ḳışın§olur. 
devamlı. ġışın, yazın, bizim§işimiz devamlı. EB: (22) Eskiden de var mıy-
dı? HE: tabi. eskiden de vā. öncelēden öncelēden buydáy̥ (23) falan§eker̥lē-
mişti. dağlara çıḳar̥lāmıştı. tabi. şimdi yoḳ. dağlara çıḳmaḳ yoḳ şindi. şimdi 
(24) seralā oldu. ġışın meseÍa ġar yāmur yādı mı gitmezdin bāçe arasına. so-
ğuḳ, gidemezdin. (25) şimdi seralā olunca evde ġalan§olmoyo§ġu, herkes 
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gidiyo. seralā sıcacıġ§içi. EB: Daha mı (26) çok şimdi işiniz? HE: şimdi iş 
tā çoḳ. çoḳ tabi. EB: O yüzden mi kızlar köye gelin gelmek (27) istemiyor-
lar? HE: nē§bı̆̇lim? EB: Köy kızları hep şehre gitmek istiyorlar, niye? İş 
çok burada. (28) HE: iş çoḳ. iş çoḳ ekmek de çoḳ. bol̥ bol̥ her şey̥ bol. EB: 
Bol değil mi? HE: tabí ḳı bol̥. EB: (29) Eskiden kıtlık vardı ama. HE: es-
kiden ġıtlıḳ vār̥dı. ȫledi. EB: Elbise yoktu. Ayağa giyilecek (30) bir şey yok-
tu. HE: yamalı elbiselē giyer̥lēmişti e̊ncė. şindi ȫle yamalı giyen vă mı? şimdi 
her̥ (31) şey̥ hazır. iyi. çoḳ güzel. (32) EB: Kış hazırlıklarını nerede yapar-
dınız? Şimdi neler yapıyorsunuz? Kışa ne hazırlıyorsunuz? (33) Gerçi 
burada her zaman her şey var ama... HE: hazırlarız. biber̥ ġurusu, patlıcan 
ġurusu mesā (34) baḳ ḳonserve yapıyōS. bū barbunya meseÍa. bu barbunya. 
meseÍa şū biber̥. baḳ ġırmızı biberi (35) ocaḳta şāptıḳ. pörpüledik. ondan son-
ra ġovanozlara ġōy̥duḳ. EB: Başka ne yapıyorsunuz? (36) HE: başḳa ne 
olursa yapıyoS. salça yaparıS. tarhana yaparıS. turşulāmızı hazırlarıS. hepsini 
(37) yapıyoS. elimizden geldi§ince. EB: Ömrünüz çalışmakla geçiyor. HE: 
ömrümüz çalışmaġla.. (38) EB: Hiç dur durak var mı? HE: dı̄̇neniriz. gez-
mesini de bilirı̄̇z. yimesini de bilir bizim köv. (39) gezmesini de sever, yimesi-
ni de sever̥ çalışmasını da sever̥. dere boyunda bēl̥ki bizim köv bi (40) tānedir. 
bizim bi şı̆̇miz.. x: eşimiz çalışır. EB: Sizin o zaman işiniz iyi. HE: biz§äv-
deyiS. EB: (41) Şey olanların işi kötü. HE: yo onnān da işi ėyi be. ȫy̥le 
zorluḳ yoḳ. şimdi zorluḳ yoḳ. (42) herkesin§altında tarlalā vă, arabası vā. 
şimdi ėyi. önceden meseÍa merkeplēlen, atlānan yük (43) taşırdın, deklēnen, 
ġoca ġoca deklēmiz§olurdu bizim. iki yüz§älli, üç yüz kilo yük (44) sarar-
dıŋ§atlara, sarar getiridiŋ. EB: Allah Allah. HE: tabi kė. şimdi ȫle de§ı̄̇l. 
şimdi herkesin (45) bāçasının yanında bȫle şey̥ ... şȫle holluḳ deriz biz 
baḳ§öyle yapῐyo herkes. ıslăyon, sovanı (46) yıḳăyon, roḳoları zaten sandıḳ-
lara yapıyor̥la, h̥emen holluğun§içine soḳāsın çıḳarısın. (47) sovanları da ȫy̥le 
meseÍa. şimdi ġolaylıḳ. çoḳ ėyi. EB: Para kazanıyor mu peki insanlar? 
HE: (48) ġazanır. bereḱ́at vesin. ėyi. EB: Herkes dert yanıyor, kurtarmıyor 
diyor. HE: ġurtarmadῑ (49) zaman§oluyo. meseÍa bu sene şindi yazın toma-
teslēmize ġurt geldi. ‘erkenden ġurudu. (50) bibēr̥lē, Padılcanlā, Tomatis, bi§-
şi ġalmadı. EB: Bitti yani. HE: bitti bittı̄̇. şı̊nnar para yapar̥sa (51) ŭn̥nā-
dan§alırsa millet, olucek. ġurbanını alacek, kömürünü alacek. baḳ bu sovanlā 
hep (52) dikilecek şimdi. tabi baḳ şindi bu sovannār̥ bütün dikilecek şindi. 
şubat mart aylānda (53) u§zåman yeşil sovan§olcek. EB: Bunlar nerden 
gelme? HE: bunnār şimdi ġaracabeyden, (54) yeŋişehir, ‘eskişehir civarlān-
dan óy̥le orlādan getiriyola işTe. bunnar dikilecek şimdė. şöle (55) şöle topaḳ 
yapār̥sın, hemen ne ġadaġ§olursa işte şu ... ġadaġ lastiklen bālayon.. EB: Bir 
tane (56) soğandan kaç tane soğan çıkacak yeşil soğan? HE: bi tāne çıḳā. 
çatal olur̥ çatal çatal gider§o. (57) EB: Alpagutta düğünler kaç gün sürerdi 
eskiden? HE: eskiden bir hafta sürēdi. EB: Ne gün (58) başlardı? HE: şim-
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di meseÍa ‘çaşamba gún falan başlādı. ‘çaşamba gún çörek ‘pişirilēdi. çörek 
(59) dağıdırlādı. ı̄̇sannara oḳurlādı. şindı̆̇ u§zŭmanla çarşamba gún pēşembe 
yoḳtu. u§zamannā (60) bizim kövüŋ dǖnü pēşembe gün gelin çıḳādı. cuma 
gün duvaḳ olūdu. şimdi ȫy̥le dı̄̇l. şimdi (61) iki gün, bi gün. EB: Çarşamba 
günü çörek yapılıyor dedin ya. Çörek nasıl yapılıyor? HE: (62) meseÍa 
hamırdan. haşaşlı falan§işte yapāsın. unu köylüye dağıdır̥sın, dǖne çağırısın. 
(63) pēşembe gün pirinç ayıḳlāsın. meseÍa ev süslēsiŋ. cuma gün de kövlüye 
yimek verisiŋ. ġavil (64) deriz biS. bȫy̥le yāni kövlü bütün yimeye gelir. cuma 
günü. EB: Ne pişiriyorsunuz (65) yemeklerden? HE: mēr̥cimek çorbası, 
‘pilavımız§olur, fasilyemiz§olur. şimdi türlü yimek (66) yapmā başladıḳ. Pa-
tatesli, bezelyeli, ätli§işTe. tavuḳ§ätli. EB: Cuma günü yemeğe mi (67) ge-
liyor herkes? HE: cuma gün yėmeK§olur. bāzen kimisi cuma gün yapar ki-
misi pazar gün (68) yapar. EB: Peki kına gecesi ne zaman olur? HE: 
ġına§gecesi cumartesi aḳşamı olur. EB: O (69) gün de yemek var mı? HE: 
tabi§i ġız§evinde yimeg§olur. ōlan§evı̄̇ de orȧya gider. (70) ġız§evinde yi-
mek verilir, çalġılar dövülür§işTe orda dǖ§ün§olur. pazar gün de (71) ge-
lin§alınır. cumartesi günü baḳ meseÍa gelin şimdi kövden§alınıyōsa cumar-
tesi günü (72) ikindinnen bizim borda ġız hamamı deriS dǖ§ün§olur. yani 
oyun. EB: Hamam var mı (73) burda? HE: yoḳ hamam yoḳ da öncesi vā-
mıştı ȫle ġalmış. ġız hamamı dėye. ġız hamamı (74) olur. ond̥an sōna işte 
millet dağılır. aḳşama tekrar̥ ġız§evinde toplaşılır. yimek verilir. (75) 
oyun§oynanır§urda. pazar gün de gelin§alınır. bizim gelinimiz borda ikin-
dinnen çıḳā. (76) eskişērden geliyosa ȫlennin veyahut§eskişēre gidiyosa 
ölennen götürüle, kendi (77) kövümüzün§içindēse ikindinnen çıḳar. EB: Ak-
şama evinde olur yani. HE: evet. ikindinnen (78) çıḳar. öle. EB: Akşam 
yine yemek veriliyor mu? HE: yoḳ yoḳ. ȫlennin verilir pazar gün. EB: (79) 
Son. Bitti artık. HE: tamam bitti. pazartesi günü duvaḳ oluyodu önceleri, 
şimdi u da ġal̥ḳdı (80) duvaḳ da yoḳ. yani çeŋiz baḳılırdı. EB: Şimdi çeyiz 
bakma yok mu? Bitti mi çeyiz? HE: (81) şimdi yoḳ. şimdi çeyiz meseÍa 
gelen misafirle cumartesi gün baḳıdıyon herkese öle oluyo. (82) zāten çeŋiz 
sermē kövlüyü çağırıyon kü. EB: Ama şimdi bitti artık. HE: yoḳ. duvaḳ yoḳ 
(83) şimdi. EB: Düğünler de bir güne indi. HE: hē. burda iki gün dā iki üç 
gün§oluyo burda. (84) meseÍa cuma gün çeŋiz serilir bizim burda şimdi pirin-
c§ayıḳlanır, çeyiz serilir. cumartesi (85) gün de yine ġız§evinde işte yimek 
verilir. ġına§gecesi olur̥. pazar günü (86) ȫlennen§ōlan§evinde yimek veri-
lir, ondan sōna ikindinnen de gelini alırıS. aḳşama da (87) damat salınır ta-
mam. u§ġadaḳ. öle. EB: Oğlan evi de kız evi de buradaysa her ikisi de 
yemek (88) veriyor mu? HE: tabi. ikisi de veri. meseÍa şimdi cumartesi aḳ-
şamı ġız§evi veriyosa pazar (89) günü de ōlan§evi veriyo. Saten cuma günü 
ēeŋiz seriliyō, pirinc§ay̥tlanıyo ya u§zăman (90) zăden ġoŋşuları çağırıyoŋ 
herkesi çȧ§ırıyon. öyle. EB: Şimdi bir düğün masrafı kaça (91) patlıyor? 
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HE: elli milyar diyorlā. evet. kimisi seksen gitti dėyō. şimdi şöle, seksen gitti 
(92) dėyenne ōlan tarafını ġız tarafını ōlan§evi alırsa eşyasını iki tarafınġınȧ 
u§zuman seksen (93) gitti diyorlā. EB: Her şey tam tekmil olmak zorunda 
mı? HE: oluyo. EB: Niye? Siz öyle (94) miydiniz? HE: bizim zamanımızda 
ȫle de§ı̄̇l. şimdi ȫy̥le. EB: Her şey olsa ne olacak ki? Bir (95) şey de eksik 
oluversin. HE: yoḳ. olmåyo işte. hepsi ōcek. seninki va benimki yoḳ ȫle ol-
måyo (96) işte. EB: Ondan sonra çocuklar evlenemiyor. HE: evleniyolā. 
EB: Öyle mi? HE: evlenir. EB: (97) Düğün yapan adam kaç yıl geriye gi-
der? HE: bilmem. bayā da gidı̄̇. EB: Başlık parası var mı? (98) HE: yoḳ. 
öyle bi şēmiz yoḳ. EB: Hayırlısı olsun, ne güzelmiş. HE: ȫv̥le işte meyvalā-
mız, (99) zebzelēmiS allā şükür hepsi olur. EB: Ne var? Yemiş var meyva-
lardan. HE: narımız var, (100) yemişimiz va, dut vā baḳ, zeytin§olur. şimdı̄̇ 
şu anda nar. ceviz§olur, elma olur, ne is.. (101) üzüm§olur, hepsi olŭyo. cen-
net hurması diyolā şimdi baḳ tırabzon hurması, (102) onnardan§oluyo, şefta-
limiz§olur hepsi olur. EB: Bizim için bunların hiçbirisi yetişmez. HE: 
(103) havası tabi oranın şe.. biraz dē§işik. EB: İyi. Allah razı olsun. Çok 
teşekkür ederiz.
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I/33

MİHALGAZİ - Karaoğlan

Kaynak kişi :  Cemile Kaymaz, 71, Okumamış; Mustafa Kaymaz, 78, 
İlkokul 2, Muhtar

Derleyen : Erdoğan Boz, Songül İlbaş

Derleme yeri : Ev

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, çobanlık, pekmez yapımı, eski yemekler

(1) CK: hoşgel̥din yavrım. Sİ: Hoşbulduk. Muhtar: ama siz ār̥tıḳ şe§ir-
leşmişiŋiz, ben size baḳ dā (2) hāÍā eski köylülēden diyom§amma siz şe§ir-
leşmişiniz. CK: yo yō öt§yan§ēvmizi bi gȫr̥, (3) hiç yayġı yoḳ. aḳdı§ō. 
Muhtar: kiremit çektirem. MK: kiremit§istemeyom ben yav, tῑmışḳa (4) 
çektir yeter bene. mŭḳtarlıḳtan bıraḳmăd̥an valla. topraḳ§üstü topraḳ ġarda-
şım. Muhtar: bu (5) eviŋ§üstü̆ topraḳ, çoraḳ. EB: Akıyor mu? MK: aḳıyo. 
CK: bȫle dornavididen ḱ́ā§dı, laylonu (6) del̥dik, yarım§iliyen su h̥öküldi. 
MK: hiç aḳmōdu yav̥. Muhtar: otur baḳ.. cemile abla osun (7) şuray̥ă. CK: 
oturum ben, otur.. Muhtar: ge sen şuna otū. MK: buyŭrun hanımefendi otu. 
sen (8) de al̥cāŋ mı şekē. CK: yo ben§istemem. MK: ġolonyā? CK: sa§ol yo 
onu da almıcan. MK: (9) sen bilirsin. EB: Artık evde şeker kolonyayı amca 
mı tutuyor? CK: hē tutār̥. onūn bacaḳărı ėyi (10) maşallah̥. EB: Ona o göre-
vi mi verdin sen? CK: sen tut dėyon bazi. ben bacaḳamde (11) romatizmē, 
bi§de birinnen̥§amĕlit§oldum hiş yörüyemedim. MK: ben bu ci§arayı bı-
raḳtıḳ (12) ya ben de oturamadım. cı§arayı bıraḳtıḳtan sonā, biraz yarım sat 
bi sat gittı̄̇mde, uyuşuyo (13) bacām. Muhtar: ḳarnıŋız§aç mı? EB: Asla. 
CK: şē, abbaS ġurbanını getce’miş banı da. (14) Muhtar: ġurbanı gine abbaS 
mı alıyo? yō, kendi ġurbanını.. CK: kendi ġurbanı, ufăcıḳlādan (15) bi amış 
da kesce’miş şeye. Muhtar: siz ne aldınız? CK: biz Tē dört yüz yetmiş bėşē 
şe§al̥dıḳ, (16) erkeş. Muhtar: iyi hadi hayırlı olsun. CK: yetē bisē. /.../ Muh-
tar: siz napıyosuŋuz. iyisiniz (17) dē§mi? CK: ėyiyiz dē ben bacaḳl̥ámdán 
gidemeyon. EB: Hastalığın ne teyze senin? CK: (18) romatizme. kireçlen-
miş bacaḳlām. keminērmiş. Toḳdora gidiyon kirecin diyo keminērmiş (19) 
diyo. romatizme. bu parmaḳlām.. şu parmām§ārır bȫle çıḳcaḳ gibi ārır bu.. şu 
Parmām. bu (20) elim şişē. ā öle hastalıḳ. romatizme. EB: Adınız neydi sizin 
teyze? CK: benim§adım? cemile. (21) EB: Soyadınız? CK: ḳaymaz. EB: 
Yaş kaç demiştin amca? Yetmiş bir mi demiştin? MK: (22) yetmiş bir. 
ḳırḳ§ki dō§umlu. EB: Maşallah. Sizden yaşlı mı yoḳsa genç mi? MK: (23) 
ben§on̥dan yaşlıyın. ben yetmiş sekiz. EB: Maşallah. Okul okudunuz mu 
teyze zamanında? (24) CK: yō ben hiç oḳul yüzü görmedim. EB: Niye? 
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CK: anam yollamadı işTē. EB: Okul yok (25) muydu o zaman burada? 
CK: vardῑ. göndermedilē. EB: Demedin mi beni niye göndermiyonuz (26) 
diye? CK: ġızlā da mı oḳur dedilē. göndermedilē. EB: Ama okuyanlar vardı 
değil mi sizin (27) akranlarınızdan? CK: var̥ canım. va. ben ecı̆̇k eski yazı-
yı ȫrendim de atmış yaşımdan sona. a (28) unu oḳuyabiliyon. Muhtar: eski 
yazı ḳuranı mı? CK: ġurānı he. Muhtar: hiç yeni yazı (29) oḳuyamıyorsun 
değil mi? CK: yo yō. hiç bilmen. bu da bilmez ben de bilmen. MK: ben de 
(30) ikiye ġadaġ gittim. ġuzu gütmē yolladılā o§zaman.. EB: Senin adın 
neydi amca? MK: (31) mı̊stafa. EB: Mustafa Kaymaz. Yaş yetmiş sekiz. 
Okul yok. MK: hē. oḳul§ikiye ġadaġ gittim. (32) EB: Niye ikiye kadar 
gittin? MK: babam ġuzu yolla.. çobān. ġuzu küttüm ben. ōlaḳ küttüm (33) 
ben̥. çoḳ kişiler va benim gibi çoḳ. ikiden§ayrıldıḳ numaraları harfleri bilin, 
vurTuramăyon. (34) ġafa almayo ġali. EB: O zamanlar fakirlik vardı tabi. 
MK: evet, evet. fakirlik vardı o§zamat. (35) băbam§altı aylıġ çobanlıḳ yapā-
dı iki yüz§elli ġayma. altı ayda ġoyun kütcek ya iki yüz§elli (36) ġayma para 
alcaḳ. EB: Yokluk vardı öyle mi? MK: tabi canım. (37) EB: O zaman böy-
le sebzecilik yok muydu burda? sizin zamanınızda meyve sebze yok muy-
du? (38) MK: āzdı azdı. EB: Seralar yok muydu o zaman? MK: yoḳ yoḳ 
sera mera yoḳ. EB: Ne vardı o (39) zaman? MK: hayvancılıḳ. sı§ır. ġoyun. 
Muhtar: yapmayanlar? MK: yapmayanlā bayıra çıḳıP (40) bā Tikti bā. bā 
Tikti herkes. Muhtar: meyvacılıḳ var mıdı? MK: ġayısı, zerdali, ayva, (41) 
nar§olur̥du nar. EB: Para kazandınız mı o zamanlar? MK: tabi her-
keS§o§zaman üzüm (42) bunun muhtarın dedı̄̇ gibi üzümünü falan sa’tardı. 
şēre arpasını alır buydásını alır ḳışın bā (43) çapalamaya gider bayıra. yemiş 
yapādıḳ yemiş. yemişleri batırῐdıḳ sandıya, ḳışın yirdik. bȫle (44) çay nerde 
bulcan çayı. EB: Yemiş batırmayı nasıl yapardınız teyze onu anlatır misin 
bize? (45) CK: yemişi napādıḳ suyu ġaynatῑr̥dıḳ. şĕden ġăzandan. ġăzan dē-
dik biz. ondan ġaynadῑr̥dıḳ. (46) ġaynadı§mı şeye çuvala ġuyādıḳ. içine basā-
dıḳ. EB: Suyun içine mi? CK: hē suyun§içine. (47) EB: Suyun içine bir şey 
konmuyor mu? CK: yo yō hiçbi§şey ġonmuyo. yımışadı mı (48) çıḳarıdıḳ. 
onū iki gün sōna serēdik. çarşafın ... serēdik. bezin ... ġali urda ȫle ġururdu 
undan (49) sonn̥a bastırῐdıḫ. bastırῐdıḫ. undan sonn̥a apaḳ şekēr̥leşirdi. EB: 
Sonra ne yapıyordunuz (50) onları? CK: ḳışın yirdik işte. ḳışın yirdik. (51) 
EB: Peki pekmez yapar mıydınız? CK: bekmez dē iki defa üç defa yaptıḳ. 
ġāli yapmadıḳ biz. (52) EB: Nasıl yapıyodunuz? CK: nası yapādıḳ. üzümü 
getiridik. holluḳ deriS biz. o holluḳda (53) depēdik. suya atTın mı o suyu ēşi-
dir, kestiridik. bi§dē bekmez toprā ideriz. o toprā.. EB: (54) Onu nerden 
buluyordunuz? CK: dē uzaḳta vā ordan getiridik. EB: Sonra? CK: undan 
sonā u (55) su durāl̥dı mı ġorduḳ işē tavalara, ertesi sabā. undan sona ġayna-
dῑdıḳ. u ġāli ġaynȧya (56) ġaynȧya ġoyulur̥du. ġoyuldu mu alır̥dıḳ. başḳa bi 
ġaba alır̥dıḳ. sovudu mu u ta iyice ġatılır. (57) Pekmezi ȫle yapar̥dıḳ... şe ġo-
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yam çay ġoyam. EB: Yok çay içtik biz. Hiçbir şey içmeyeceğiz (58) biz. 
CK: ē ȫle olur mu? MK: yiŋ ġızım yiŋ. EB: Şimdi ne yapıyorsun dayı sen? 
Emekli misin? (59) MK: bāḳur emeklisiyin. bu yapTı emekli. muhtar yapTı 
allah̥ razı olsun. EB: Peki hayatın (60) nasıl geçti dayı? MK: hayatım vallā 
çobanlıḳlan geçti benim otuz sene. EB: Hiç başına bir şey (61) geldi mi se-
nin? Hatıra böyle. Kötü bir şey? Diyelim ki kurt kapmıştır, domuz gel-
miştir. MK: (62) yoḳ. hayır. EB: Hiç mi hatıran yok? MK: yoḳ. EB: Düz, 
gittin geldin? Otuz sene? MK: evet (63) ġurt geldi. bizim burayă aḳşam ge-
lirken bölē iki ġur̥t böle şerampoluḳta yatıyōlāmıştı. (64) baḳtım. iki dene sarı 
bi§şey. Tā hiç ömrümde ġurt görmedim ben. bi sarıldılā keçinin (65) boynu-
na. biri bu yandan biri bu yandan ... köpek var̥ enik dā yeni yetişTiriyoz. hav 
falan (66) hov falan dēr̥ken ġurtattῑdım keçiyi. burda Tişledilē. şimdi yani biri 
bu yanna gitti biri bu (67) yanna gitti silah da yoḳ yanımda. öŋümde bir sürü 
davar̥. o keçi de aḳşamı yavrulācaḳ. gece (68) yavruladı. bayıra gitti benim 
küçüg§ōlan vā, orda ġuzuladı bayırda. ōlayῐ emzirmiş ġuytuya (69) ġuymuş 
ōlayı emmiş, ağız§emmiş. keçiyi gine aynı canavāla tuttu ya ġurt tuttu ya, 
gine (70) āşamı biz gelirken gine ġurt yimiş. ġurt yirken görmedik. baḳtıḳtı 
gerisi orda meydandamış (71) olāyῐ torbaya ġuyduḳ gel̥dik. başḳa keçilere 
emişTirdik. EB: Kurt yakaladı götürdü mü (72) hayvanı? Aldı, kaçırdılar 
mı? MK: ġaçıdılā ġurtattῑdım tekrar gine ġurt§eline geçti o keçi. (73) EB: 
Nasıl geçti bi daha? MK: artıḳ bilmiyon. ben ġoyunun yanındayın. bu ōlaḳ 
yaptı ya. (74) ōlanın yanında onlar̥ emişirken orda olay olāyῐ gör ... bi§de 
gece bizim bi arḳȧdáş vā. (75) mı̊stafa ben giden dedi cuma gün ġoyuna. bizim 
kändi ġoyunumuz ġuzulamış, vadıḳ (76) ġoyunun biri yoḳ. lē sülĕman ġoyu-
nun biri yoḳ dedim. mıstafa dayı geldi dedi gelse ġoynu (77) ısdırcaḳ. orda 
ġuzulamış yemişin dibinde, boynunda çan vādı. küçük§ōlanla beraber gitTik 
(78) aḳşam§ekmeni yedik. ġapız deriz biz u ġayanın§orda baḳdıḳ tıḳıdaḳ sesi 
ġulāma gitti. bürr (79) dedim geldi ġoyun, arḳam sıra geldi, ġuzu yoḳ. ġuzuyu 
çaḳallā yimişlē. EB: Çakal dediğin (80) kurtlar mı? MK: Tilkilē hē. Muh-
tar: ġurdun küçǖ. EB: Peki ne oluyor? Geldin, akşam sahibi (81) ne diyor 
sana? MK: mal benim canım. EB: Sürüyü güderken sürünün sahibi olsa 
ne (82) diyecektin? MK: sürünün sahibi benim, ben kendi malım ya. EB: 
Olmasaydı ne olacaktı? O (83) zaman ne diyorsunuz sahibine? CK: nası̄̇p. 
napcaḳ. nası̄̇p. yapcaḳ bi şē yoḳ. (84) EB: Eskiden mi hayatınız daha iyiydi 
şimdi mi daha iyi teyze? CK: eski hayatım§ėyi. EB: (85) Yapma ya. Nasıl-
dı? CK: ben yirmi bir sėne ġoynun başın̥ȧ çıḳtım, indim. yirmi bir sėnē. MK: 
(86) yaylaya çıḳTıḳ beraber. CK: dedim küçük§ōlan tā ġundayȧ sardım göt-
düm. yirmi bir sene (87) çıḳtım, indim. EB: Naptın yaylada? CK: naptım. 
hayvan sādım. hayvan sādım peynir yapTım (88) peynirin bulaşıḳlānı yıḳa-
dım ondan sōna sayayı süpürdüm, Kübürü yῑdım. ȫle onlāda (89) ūraşırḳan 
bunlā gelir̥lēdi doğādan, hadek çorba pişirı̄̇dim. EB: Ne çorbası yapardın? 
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CK: (90) tārna çorbası. içine bi de samsaḳ dövēdim. gözel§olūdu. o§zuman 
hayatım çoḳ§eyı̄̇di. EB: (91) Ekmeği ne yapardınız? CK: ekmeği ġayınnam 
gönderidi. EB: Somun mu yapardınız yoksa (92) pide mi? CK: yō ekmeg, 
fırında ekmeg yapādıḳ. he undan hamur yumurulādı ben ġali (93) dālardayım 
ġayınnam yollādı. işTe onnarı yapādıḳ. EB: Sadece peynir mi yapardınız? 
Sütten (94) başka ne yapardınız? CK: yōrt çalādım. yōrt yapār̥dıḳ. hoşme-
rim yapādıḳ. peynirden. EB: O (95) nasıl oluyordu? CK: peyniri biraz şē§a-
parḳa cıvıḳḳa şepā şeker̥ ġatādıḳ. ġarıştırῐdıḳ. (96) yiyoduḳ. EB: Höşmerim 
var peynir var. Başka? CK: yōrt vā. ġaymaḳ vā. çōḳ. ēşimik vā. (97) süTün 
ne ġȧdar̥ işēsi vā baḳ. o§zuman çoḳ§eyidi. EB: Nasıl ekşimik oluyor süt? 
CK: şindı̄̇ (98) yōrt tutmadı mı eşşimiġ§olur. ġāri onu da keş yaparsın keş. 
keşi bilir§miŋ? EB: Duydum (99) ben. Biraz daha şeye mi yakın oluyor? 
CK: ufālādıḳ ġali, o ġururdu, u§zuman keş§olur̥du (100) maḳarnanın§üstü-
ne sepelēdik. işTe öle. Tā gen̥çken ben dālara çıḳmadan bā çapalamaya (101) 
gider̥dim. ı̄̇nsanlar̥lan ġubăşırdım. ā u§zumanlā çoḳ§eyı̄̇dim. hindi bacaḳlām 
tutmayo. (102) Muhtar: köv hayatını bunlā yaşamış. şimdiki gençler biraz.. 
CK: her şēy gördük biz. EB: O (103) zamanın üzümleri kalmadı bir sürü 
üzüm çeşidi vardı değil mi? Neler vardı o zaman üzümler? (104) CK: 
üzümlēn cerez yapālādı. EB: Ne? CK: çerez. MK: ġuru üzüm, ġuru üzüm. 
CK: ġuru (105) üzüm. ġuru cereS. EB: Üzüm çeşitleri vardı, adları vardı 
bir sürü. Neydi onlar hatırlıyor (106) musun? CK: he rıvzıḳ vadῑ, bĕlerce 
vadῑ, siyah§üzüm vadῑ, çavuş§üzümü vadῑ. ā ȫle unlā (107) vădı. amasya 
üzümü vadῑ. EB: Başka ne yetişiyordu burada? Üzümden başka? CK: 
başḳa ne (108) Ḳali bilemicen. Muhtar: sebze? CK: zebzē.. biz zebzeyi çoḳ 
yapmazdıḳ biz. biz hayvancılıḳ (109) yapıyoduḳ ya. hayvancılıḳlān§uğraşῐ-
dıḳ biz. çoḳ Sebze.. bizim bahçamız çoḳ yoḳTu. ebeden (110) dėdėden hanā 
unlā almamışlā yoḳtu. malcılıḳ yapmışlā almamışlā bāçe. EB: Siz bu köyden 
(111) misiniz yoksa başka köyden mi gelin geldiniz? CK: biz kövdeyı̄̇z. 
kövdenyiz. EB: Siz de bu (112) köydensiniz amca zaten. CK: benim bu 
amcamın§ōlū. EB: Öyle mi? MK: benim dėdėmin (113) babası bu yȧnna 
gel̥miş. EB: Nereden? MK: doğu tarafından. anasının§ōlu derlemişti. bu 
(114) yuḳar mālleden bı̆̇r hō hō dermişti dedemin babası. bi ondan ġızı vāmış-
tı. bi de yaḳın (115) babamdan§amcama bunun babasına mektup geldi ėyi 
bilir̥ı̆̇m ben. aliden§abbaS gel̥sin, (116) sı§ır sovanı götsün dėye. ne babam 
gitti ne amcam gitti. aġam vādı bunun§abėsi unun§adı (117) da mı̊stafa, be-
nim§adım da mı̊stafa, babamın§adı da mı̊stafa, aġa ikimiz băli gidem dedim 
(118) boş§vē yav dedi. CK: beni öldürülē dedi abı̄̇m. MK: kürtlē orlāda bizi 
öldürülē dedi. yani (119) dedemin babası doğudan gel̥miş. yalan yoḳ. CK: 
ȫvle. Muhtar: seni zorla mı vedilē yoḳsa (120) buna? CK: yoḳ babam vemiş. 
EB: Zorla mı? CK: babamῑ.. MK: ... başḳa ġız ġaçırıdım ... (121) CK: kim 
baḳcaḳ sene.. MK: ġaçırdım deyōm. CK: çoban dēlēdi vāmazlar̥dı. yo yo yo 
çoban (122) dēlēdi vāmazlar̥dı. MK: ... yaḳışaḳlῑdῑ. CK: yaḳışaḳlı mῑ? MK: 
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şimdi bile yaḳışaḳlıyın ben (123) görmōŋ§nu? CK: bizim§anam şē yaşar 
bubam hindi ben bi ġıza dünüre gitcem demiş sende (124) de vā ġız vē derlē 
demiş. elim ġolum sıvıcam ben ġız bulcam ġardeşim.. MK: (125) amcam-
d̥an§allah razı olsun. CK: çoḳ şükür yaşar. bu halın§da gördük. Muhtar: şu 
an (126) memnun§muŋ hayatından? CK: ben memnunun. EB: Kaç çocuğu-
nuz var? CK: üç. EB: Ne (127) yapıyor bunlar? MK: biri ġız. ikisi çocuḳ, 
ōlan. EB: Neredeler bunlar? MK: eşkişērdelē ikisi (128) de. anadolu üniver̥-
siteden ġarῐ§ġoca ikisi de emekli oldulā. EB: Ne iş yapıyorlardı? (129) Ça-
lışıyorlar mıydı orada? MK: misafirānededi. iki dene ōlu var̥, ikisi de asker-
den geldi. (130) Muhtar: emekli oldular çünkü aTmış do§umlu mu? MK: 
atmış§iki doğumlu. biri yetmiş bir (131) do§umlu biri atmış§iki do§umlu. 
EB: Diğeri? CK: küçük çalışıyō Tā o yeŋi evlendi. EB: O (132) daha kü-
çükmüş o zaman. MK: yetmiş bir do§umlu. EB: Bir tane daha var. Diğeri 
kim? MK: (133) ablaları var. ġaş do§umlu emnē? CK: elli doḳuz do§umlu. 
MK: elli doḳuz do§umlu. abalā. (134) EB: O da Eskişehir’de? CK: izmirde 
u. MK: izmirde. torbalıda u. EB: Peki gelirler mi? Arar (135) sorarlar mı 
sizi? CK: gelirlē gelirlē. telefon da çekēlē. telefon§āçālā. her cumȧ gün (136) 
telefon§açālā. cumȧnız mübarek§olsun derlē. MK: benim torunnā gelceklē 
ya böyük ōlanıŋ (137) torunu. evleri bȧdȧnı onlā yapTılā. torunla ikisi geldile. 
CK: bȧdanȧ yapTılā emme aḳtı ē. ā u (138) sundurma aġmış, ŭndan sōra.. 
(139) Muhtar: eskiden ne yimekleri vādı bundan ḳırḳ sene önce? sabahları ni 
yirdiniz ȫlen aḳşam? (140) CK: ne yimē.. çorba. çorba bekmėz. Muhtar: 
bekmėziŋ§içine bȫle tabā ekmeyi dōrayıp (141) çorba gibi bekmėzi yirdiŋiz 
dē mi. CK: şerbet. Muhtar: o§zamannā bȫle pek şē yoḳtu dē§mi (142) bȫle 
çay bulamıyoduŋuz dē§mi? CK: çay yoḳtu. MK: bunun§anası bu ġurŭ§ü-
zümnen çay (143) içmiş, cerezden yăni. CK: şekēmiz yoḳmuş ya yaşar. çay 
yapmış başı ārıyomuş. (144) undan§anam çȧyı bi çekmiş ġuru üzüm yimiş. bi 
çekmiş ġuru.. Muhtar: bi çay.. yani ġuru (145) üzümü şeker§olaraḳ ġullan-
mış, çayıŋ yanında. şeker§olmadığı için. CK: hē. EB: Sizin (146) zamanı-
nızda ve annenizin zamanında ne varmış? Kahvaltı var mıymış o zaman? 
CK: yoḳ yoḳ (147) ġāvaltı yoḳ. EB: Napıyorlarmış? CK: çorba yil̥ler. tārna 
çorbası. /.../ Muhtar: düğünlerde ne (148) yemeği yapılırdı bundan ḳırḳ sene 
önce? CK: dǖ§ünlerde ne yapādıḳ, yuḳa yapāladῑ. börek (149) yapāladῑ. EB: 
Ne böreği hangi börekten yaparlardı? CK: ġabaḳlı böreği. EB: Nasıl ya-
parlardı? (150) CK: ġabā eyrendelēdi. EB: Nasıl? CK: eyrendiden dē urda 
baḳ§eyrendi vā undan. eyrendi ... (151) yuḳanın§içine sepilēlēdi undan sōna 
Siniye döşēlēdi. yā dökēlēdi. hataşta pişirilēdi. Muhtar: (152) fırında. CK: 
fırında değe, ateş. ā unda ateşte pişirilēdi. keşkek yapālādı. dolma yapālādı. 
EB: (153) Onu nasıl yapıyordunuz teyze? CK: keşkek ā göceye düvēlēdi. 
işede, dibekde. göce. u (154) göceden yardırlādı keşkek yaparlādı. içine nahat 
ġatarlādı, fasulle ġatarlādı. hoşaf yaparlādı. (155) dolma ‘sarmı yaparlādı. ā 
ȫle şēle yaparlādı. /.../
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I/34

MİHALIÇÇIK - Adahisar

Kaynak kişi : Şennur Ön, 45, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş, Erdoğan Boz

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, düğün, eski hayat

(1) SGA: Kaç yaşındasın? ŞÖ: ben ḳırḳ bėş. SGA: Maşallah. Miha-
lıççık’tan mı geldin? ŞÖ: ėvet (2) mi§alıççı§ıŋ köyündenim. SGA: Hangi 
köyünden? ŞÖ: ġōzlu. SGA: Siz de mi Manavsınız? (3) ŞÖ: eveT. EB: 
Sizin köyde ceviz var mı? ŞÖ: var. çoḲ güzel kȫ. cevis, kirās. çoḲ güzel 
köy.. (4) her şėy var. meyvamız bol kö§ümüzüŋ. SGA: Enişte bey sizi na-
sıl buldu ta ordan? ŞÖ: ōnu (5) ne o beni buldu ne ben§onu buldum. o 
āsgerdeydi. benim halam vārdı. onnarıŋ§aracılıyla (6) ōldu. SGA: Birbiri-
nizi görmediniz mi? ŞÖ: görmedik. EB: Görücü usulüyle mi evlendiniz? 
(7) ŞÖ: evet. EB: Ne zaman gördünüz muhtar dayıyı? ŞÖ: nişannanıncı. 
nişannanıncı gördüm. (8) asgerdeydi izine gēldi. ȫyle görüşdük. EB: Diye-
lim beğenmedin ne olacaktı? ŞÖ: nolcaḳdῑ (9) bozulurdu nōlcıḳ? EB: Öyle 
miydi yani? ŞÖ: ȫle di§ildi dē işte. olmasaydı ōlmazdı. EB: (10) Eğitim 
durumunuz ne? ŞÖ: ben§ilḳoḳul. ilḳoḳul. EB: Kendi köyünüzde mi oku-
dunuz? ŞÖ: (11) kendi köyümüzde oḲudum. SGA: Kaç senedir bu köyde-
siniz? ŞÖ: yirmi bėş yirmi āltı sene (12) ōldu. EB: Eskiden komşuluklar 
nasılmıştı? ŞÖ: güzēldi çoḲ güSēldi. ama şindi ō eski şėler (13) ġālmadı. 
şindi bizim bi işimiz§oldu mu çārırdıḳ heP gelirdi ġomşular. bis heP giderdik. 
EB: (14) Cenaze olduğu zaman o eve neler yapılırdı? ŞÖ: o ėve bi cenāze 
oldū zȧman sofralā gidēdi. (15) şindi o yoḳ. her§evden bi ġomşu bir§iki sofra 
hazırlanır gidērdi. şindi cenāze evi veriyo (16) sofrayı hazırlayıP da. unnar 
ȫleydi yāni bȫle bizim köyde de bayramdā cāmiye üç§ö§ün (17) günnük 
sofra gidēdi bayramlarda şindi onnar hiç ġālmadı tabı̄̇. EB: Ramazanda mı? 
ŞÖ: (18) ramazanda di§i bayramlādı ramazān ġurbān bayramdı gidēr̥di yani 
sofra her§evden. orda (19) yinirdi. şindi onnar ġālmadı. SGA: Sizin köyde 
değil mi? ŞÖ: bizim kȫyde burda ben (20) gȫrmedim. bizim köyde oluyodu 
yāni. cenāzelēde bizim§orda da ȫleydi. her§evden sofra (21) gidēdi u cenāze 
ėvine. (22) SGA: Düğünlerde nasıl yapıyordunuz? ŞÖ: dü§ünner§aynı da 
şindı̄̇ dü§ünner ġadın§erkek (23) heb ġarışıḳ ama esgiden§ȫle di§ildi ġa-
dınnar ayrı yerde ēylencesini yapıyodu erkekler§ayrı (24) yerde yapiyodu. 
şimdi ġarışıḳ. ġadın§erkek hepsi bi arada. EB: Köyde nasıl bir arada (25) 
yapıyorsunuz? ŞÖ: kȫy̥de de şindi bi arada esgiden§ȫle ōlmuyodu. nası ya-
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piyöz āvluda (26) ġadınnar bi yanda ėrkekler bi yanda. EB: Beraber mi oy-
nuyorsunuz? ŞÖ: evēt. berāber heP (27) berāber§ama esgiden§ȫle de§ildi. 
ġadınların hiç eylencesini görmüyodu ėrkekler (28) görünmüyodu. SGA: Tef 
falan mı çalıyorlardı eskiden? ŞÖ: davul vārdı. davul çalādı. SGA: (29) 
Kadınlara da mı vardı? ŞÖ: tabi ḳadınnar çalıyodu ama ėrkekleriŋ hani 
davılcısı sāzcısı her (30) şiy̥ gelirdi. EB: Kınanız nasıl olurdu? ŞÖ: çoḲ 
güsel§olurdu. ḳadınnar gelirdi güSel§olurdu (31) yāni eylence olurdu. EB: 
Ne yapardınız? ŞÖ: eylence olurdū gelinnen§inerlērdi ġına (32) yaḳallardı. 
şindi unnar yōḳ. SGA: Kına yakmıyorlar mı? ŞÖ: yaḳıyolar§ama eskinki 
gibi (33) di§il. SGA: Ne giydiriyorlardı geline? ŞÖ: aynı gelinnik. SGA: 
Eskiden de var mıydı (34) gelinlik? ŞÖ: tabi. gelinnik ta eskileri de pek 
bilemem. bizim zamānımızda vārdı gelinniK (35) vārdı. EB: Anneniz nasıl 
anlatırdı? Onların zamanında nasılmış? ŞÖ: vallā onnarı artıḳ (36) ben§u-
nutTum ki. EB: Anlatmadılar mı? ŞÖ: anlatmışlardır da ēsgiden de ben (37) 
peK§unutTum§ārtıḳ§onnarı. (38) EB: Peki onların zamanında köylerde 
elektirik yokken günler nasıl geçermiş? ŞÖ: Íambā, ġaz (39) Íambasῑ. ġaz 
Íambası vardı. ġaz Íambası yaḳıyoduḳ. ben biliyom. EB: Nasıl oluyordu? 
(40) Geceler nasıl geçiyordu? ŞÖ: oturuyoduḳ rādyo dinniyodūḳ. radyolāda 
temsiller§oluyodu (41) onnarı dinniyoduḳ doḳuz gibi herkes yata§a, yatı-
yodu. e nōlcıḳ? sōna sōna işde biz§oḳula (42) gitmiye başlayıncı bu siyah 
beyaz televizzon çıḳdı ȫretmen§āldı bizim§ȫretmenimis bizı̄̇ (43) çā§ardı 
havtada bir gün izlesin diye. havtada bir gün§ȫretmene gidērdik. (44) tele-
vizzon§izlemiye. orda gördük§ilk kez televizzonu siyah bėyaz. sōna kö§üŋ 
hocası āldı. (45) sōna herkes te āldı. bunnarı izlemiye gidērdik ȫretmen bizi 
ça§ırırdı havtada bir gün. EB: (46) Babanızın annenizin zamanında köy-
lerde okullar var mıydı? Kaça kadar okuyorlarmış onlar? (47) ŞÖ: an-
nem üçe ġȧdar§oḳumuş. varımışdı. varmışdı. EB: Ne anlatıyordu anneniz? 
Kalem (48) defter bulabiliyorlar mıymış? ŞÖ: vallā onu hiç bilmiyum ki. 
bahsetmeyince. EB: O günkü (49) şartlarda daha zor muydu acaba? ŞÖ: 
tabı̄̇ zordur. zor§olmaz§olū mu? SGA: Annen gitmiş (50) mi okula? Kaça 
kadar? ŞÖ: gitmiş. üçe ḳadār gitmiş. SGA: Baban da. ŞÖ: bubam bayā 
(51) bilir§oḳumayı falan. bubam bėşe ġadar da oḳumuşdur herālde. annem 
ḳız§oldū için tabı̄̇ üçe (52) ġadar gitmiş. bubam herālde bėşe ġadar§oḳumuş-
dur. bobamıŋ§oḳumuşlū çoḳ§iyidir. ġāste (53) falan hiç§elinden düşmeS. 
oḳur§u sürekli. dā bu yaşdı oḳucān diye ūraşır gözleri de PeK (54) gȫrmez de 
oḳur yāni. EB: Onların zamanında mutfakta kullanılan ev eşyaları neler? 
ŞÖ: (55) mutfaḳda nė ġullanırdıḳ? EB: Neler vardı? ŞÖ: bacalῑmız vārdı 
mandızımız vārdı sobamız (56) vādı. onnāda olurdu bizim§işimiz. bacalıġ-
da māndızda ayġazla sōna sōnu. EB: Mandızda ne (57) yapardınız? ŞÖ: 
şindi maŋġal diyolā biz māndız deriz§ona. kömür ġoyārdıġ§içini yemeK de 
(58) bişirirdig§üzerinde ekmek de ısıtırdῑḳ. her§işimiz§olurdu yāni. kömü-
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rü ġoydum mu içini (59) bȫle alev§alev§alevlenir. biliyo musuŋuz siz§onu 
bilmiyom. bilmiyosuŋuzdur. maŋġalıŋ (60) de§işı̄̇ o. ama güzel§olū yāni. bu 
kȫde yoḳ. onu bilmiyolar bu köyde māndız. EB: Bu köyde (61) fırın mı var? 
ŞÖ: bu kȫde yoḳ da onu ben nası̄̇b§olursa yapdırcām. EB: Tandır mı var? 
ŞÖ: (62) yoḲ hı hı tandırımız vār burda. EB: Yani yerde mi burada? ŞÖ: hı 
hı yerde. oyŭyoz. hı hῑ (63) burda tāndır. EB: Onun üzerine şeyi koyuyorsu-
nuz. ŞÖ: sacı ġoyuyoz. hı hῑ sacı ġoyuyoz (64) üstünde ne Íāzımsa yapıyoz. 
EB: Süleymaniye köyünde gördük onu. ŞÖ: hı hı burdı da var. (65) biz bȫle 
yeri oyuyoz. duvarı oyan fırındır. SGA: Ama oradaki yerde çukur değildi. 
ŞÖ: (66) bizimki yērde. EB: Bacası yok mu? ŞÖ: var. yerde oyuḳ bacῑ çıḳı-
yo. sacı ġoyuyoŋ bazlamayı (67) üstündü bişiriyosuŋ. EB: Bazı köylerde ca-
milerin mihrabı gibi çıkıntı oluyor. ŞÖ: hı hı çıḳıntı (68) olur yaparsaŋ§o-
lur. burda yoḳ PeK bilmezler. hı hῑ burda bizim kȫyde var§amma. bizimki 
(69) ȫle çıḳıntılı siziŋ dedı̄̇ŋiz gibi. köyde annemgiliŋki bȫle dışında. hı öŋüne 
şȫle örülü. hı hı (70) bizimkisi ȫle. bizimkisi bacalıġ bȫle oyuḳ de§il§altı 
düz. ama burda tandır var. āltı oyuḳ hı (71) hı oyuḳ. yalınnı da ȫledir. hı hı 
yalınnı da ȫledir. hı hı buralar§ȫle. bizim kö§ümüzdē işde (72) bacalar§öyle 
düz§oluyo oyuḲ de§il. /.../
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I/35

MİHALIÇÇIK - Ahurköy

Kaynak kişi : Serpil Eren, 68, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş, Emine

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, eski hayat

(1) SE: esgiden ū sor̥ma ġısım. u ġadā çileliydi ama genç ço§udu ve 
yapılıyodu beceriliyodu. (2) SGA: Teyze adın ne? SE: benim§adım serpil. 
SGA: Soyadın? SE: ėren. SGA: Doğma (3) büyüme Ahurköylü müsün? 
SE: ahurkȫnden mi§alıççıḳ§ahurkö. hı dōma ėveT dōma da (4) burdayın 
ėvlendim. esgi hayaT ġızım inek sav ġoyun sā hamır yuŋur ekmē§e kendiŋ 
yap (5) suyu çeşmeden çēk. ondan sōna bulaşıġ makinisi yōḳ çamaşır maki-
nisi yoḳ çamaşırı (6) yunaḳda yurduḳ. ı̆̇şey yoḳ ne diyecen iş bi hazır bez yoḳ 
çocuḳlara. bezleri yıḳā ġurutur (7) ḳullanırdıḳ. yāni dā yiri geldi miydi taÍÍada 
çalışdıḳ çapa yapdῑḳ. çocuḳlar güçcǖken hadi (8) gidemedik belki emmē e 
damı dama baḳdıḳ hayvannara baḳdῑḳ. sādıḳ südülēni makinede (9) çekdik 
süd makinesi dirdik ġaymānı ayırı yo§urdunu sütünü ayırı. ȫle bi çilē yāni 
ūraş. ȫle (10) geşdi benim günüm. undan sōna ben mihalıçı§a çıḳdıḳ biz dört 
sene urda ġaldıḳ. esnaflıḳ (11) yapdı ābin. urdan da şehire indı̄̇. ama bėn dö-
nüb dönüb geliyom kö§üme. şehirde ġapalı (12) sıḳılıyorum ve alışġannı§ım 
herālde. bi hareket§isdiyorum geliyurum men köve yazları (13) geliyorum. 
bi üş dört sene torúna baḳdıḳ gelemedig ȫle. SGA: Eskiden ama kalabalık-
tı (14) diyorsunuz. SE: ama genş varıdı şindi ı̄̇yi ki diyörüm§allaha şükür 
sulā çeşmede ōsa (15) getiremiyces. bȫle elekdirik yoḳdu. telefon yoḳdu. ula-
şım§ȫlesine. çoḲ yānı şimdikine (16) rāmen zor bi hayatTı u§zıman. ama 
insannar mutluydu şindikinden dā iyiydi bence. SGA: (17) Ben de onu so-
racaktım. Eskiden daha neşeliymiş değil mi? SE: evet mutluydu be u (18) 
alışġānnῑ§ı alışmışdı insannar hiş de zor gelmiyodu. şindikileri beş paralıġ§iş 
yapmada ū u (19) çoġ§iş yapmış§oluyoÍÍār çoġ yoruluyoÍÍār. şindiki genşler 
allah māfaza bi bayramdan (20) bayrama bile temizlı̄̇ŋi yapmaḲdan§āciz-
ler. yā kendim bu yaşımda badanasını kendim (21) yapıyom. /.../ hē üç§ēlti. 
eveT şurdā dediynen§ebeniŋ halam oluyodu ... şı̄̇si sā§ibi unuŋ (22) ġarısı 
halam§olurdū. ābinıŋ da amcasınıŋ yānı aḳrabā evi bizim bura. burda büyük 
gelin (23) şurda ortanca gelin şu mutvaḳ didı̄̇miz yerde de küçük gelin ama 
aşşā da mutFaḳ ha. yi (24) yirmiyi geçik belki torun varıdı sōna yāni epiy bi bu 
sürdǖ ama ayrıldılar ġāli da§ıldılar da (25) şindi ȫle zapdedebiliŋ§ŋi bi arada 
bi imḱ́ānsıS imḱ́ansıs şindikilē. ȫle bi arada üş gelin bi (26) arada geçincēk 
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bi sürü torūn ū allah māfaza. ı̄̇y§ki diyom şindi evler§āyrı. ȫlüyken bile (27) 
tasalar var. sen eşkişēllı̄̇ misiŋ ġızım? SGA: Yok ben Nevşehirliyim. SE: 
nevşe§ir. nevşehı̄̇r. (28) ne tarafdıydı? SGA: İç anadoluda yine. Kayseri 
tarafında. SE: e sen§eşkişērde görevli misiŋ? (29) SGA: Anadolu Üniver-
sitesi’ndeyim. SE: hē işde ȫleydi yavrum. SGA: Kızınız dedi ki bu evi (30) 
Kurtuluş Şavaşı’nda Yunan önce... SE: yaḳmῑş. burdaḳı evleri heb kö§ü 
yaḳmış. savaşdan (31) sōna yapılmış bunnar. yāni ḳurtuluş savaşından sōna 
yapılan§evler bunnar. /.../ iminē u ġapı (32) açılmıyyo. sū getir mādem. işde 
aşşā ocaḳ§iminē u ġapῑ şētmiş yılmış. açamadım ben§o (33) ġapı sıḳışıḳ. dā 
yuḳarılā çekebilir. baḳ tavıḳları gine içeri ġuyduŋ heb işedir. SGA: Siz (34) 
gidince tavuklar ne yapıyorlar? SE: aman yavrum unnarı kesecez biz tavıġ 
mıvıġ§isdemedik (35) bi canımıza da yetTilē bizim§iki torun vā hayvan has-
tası. kö§üŋ tavῑnı civcisini topladıl̥ā (36) topladılā geldiler. ġutuya ġuydulā 
bunnā ne buy.. ne ... ni yir. herkez§arımıya geldi malını. (37) gelin ġı hadi 
veriŋ didim. veriŋ vērdiler§iki dinnedile anaları bunnarı dursun diye civci. ē 
(38) ālmış yā u güzün keseriS. a§Pu§sene de hasTa oldu ılıġ duttu işde bi şi 
olmadı canımıza (39) yetTi. bi§daha mı bi daha didim iki tāne alıŋ çolūŋuza 
çocūŋuzu undan sōna da napcāsaŋız (40) yapıŋ kime vercēseŋiz viriŋ baŋa 
getirmiyiŋ. ē ġāyet pisli§i yitiyoru undan sōna unca (41) ekin§ārpa yidiler. 
hiç§olmadılar§öldüler yariyi da geşdi. tam§otus tānedi ġaldı on ġāda bi (42) 
şi. ya çekdı̄̇n.. SGA: Çokmuş da otuz tane. SE: hē çoġudu. amā olmadılar 
hasTa oldular (43) heb§ȫldüler. yāni ve pislı̄̇ de çoġ canıma yetiyu. ġapı aça-
mıyyon. biraz domatiz§ekdik (44) bāçiyi unnarı yidiler, zalatalıḳları yidiler 
ı̄̇yce bi muzur yāni. sen ne için gelmişdiŋ burıyı? (45) SGA: Biz köylerle ilgili 
bir araştırma yapıyoruz. Emine: Mağaralarımız falan var. SE: iminē. (46) 
māralara da mı götceŋ§aḳşamnin? māralar şėy ġızım şu ġārşı depelerı̄̇ ... şe-
yine düşē (47) yunusemriye gidēken. SGA: Yunusemre’ye giderken gördük 
biz mağaraları. SE: ha işdi unna. (48) he o§zaman yunusemreden bu yanna 
geliyosuŋuz. tabi görmüşüŋüzdür gelı̄̇ken sa§ıŋıza (49) gelir bi depē. SGA: 
Ay kediye bak çok tatlı. SE: vallā u da bizim de dı̄̇§i. soḳā§a atıveriyöllē 
(50) hayvannarı unnar dı bi burıyı bulur gelir. imine vallā timin tavıḳlarıŋ şı̄̇-
sini yunatcı ȫrtmediŋ (51) ġapılarını. dōldular her yer ne olduġ§imine. SGA: 
Teyze kaç yaşındaydın? SE: ben mi? (52) atmış sekis. SGA: Okula gittin 
mi? SE: gitTim. SGA: Burada mı gittin? SE: eveT burda (53) gitTim. SGA: 
Şimdi de var okul. Sizin köyün okulu var. SE: vār. biġaş sene ġapandı da 
var (54) şindi. bizim bizim günümüzdē bėn beşden çıḳdım§ama ortıyı bitir-
miş gibiyidiḳ bizim (55) çoḲ§iyi eyitim§ȫretim vardı. ben yatılıyı ġazandım 
hatdā dῑ bobam yollamadı sōna. bolu (56) ġız§ȫretmen§oḳulunu ġazandım 
da bobam§uzaḳ diyi yollamadı biyez de vāzgeşdi. yāni bı̄̇ (57) ȫretim vārdı 
ġızım kȫdiydik ta u§zaman§için çoġ şindikiniŋ ōrta§oḳulundan çıḳmışdan 
biz (58) daha iyi bilgiliydik. bebekleri ȫretmiyyoÍÍā mı bebeklerde mi ġafa 
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yoḳ ben§annamıyodum e, (59) e paralı şėy dut baḳam ȫretmen dut baḳam 
bilmen nāp bilmem nap yāni. dı u bizim (60) günümüzde dōru düzgün ġa-
lem tefter bile bulunmuyodu alınmıyōdu. şu ġadarcıḳ (61) ġālemnerlen yaz-
caz diye ūraşırdıḳ şindi ziyan dünyayı dutuyo bıraġ§ȫle. bir tek dolma (62) 
ġalemlemiz§olurdu. unuŋ dışında ġara ġalem bile bi ġırıcıḳ. silgı̄̇ ȫlesine zor 
bulunurdu. çoġ (63) yāni mihalıçı§a çıḳılmazdı ġazāya. vesā§it yoḳ. hayvan-
nāna arada bi. çoġ yāni zor şartlardı (64) ama şindikinden§iyı̄̇ydi bi yerde di. 
şindi hasdalıġ çoḲ. yatmaḳdan§oluyo biraS da. hariket (65) yoḳ her şiy hazır. 
makinelē çamaşırı yuyo bulaşı§ı yuyō. 
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I/36

MİHALIÇÇIK - Ahurözü

Kaynak kişi : Asuman Üstündağ, 58, İlkokul 

Derleyen : Semra Günay Aktaş, Erdoğan Boz

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Köy evleri, yöresel yemekler

(1) AÜ: āsuman üstünda. SGA: Kaç yaşındasın yenge? AÜ: bē̇n elli 
sekiz yaşım. SGA: Maşallah. (2) Okula gittiniz mi? AÜ: ı̄̇lḳoḳula gitd̥im 
ilḳoḳula. SGA: Bu köyde mi? AÜ: he he burdā. (3) devamnı bu.. SGA: Bu 
köyde doğdun. AÜ: bu kȫde dōdum bu kȫde büyüdüm. ahırözü (4) kö§ünde. 
SGA: Güzel köy ama, büyük. AÜ: vallā kö§ümüz güzel, büyüg§emmē faz-
la ı̄̇san (5) ġalmadı ki. heP yeŋi yetişenner heP gitTi oḳulumuz yoḳ. oḳul§ol-
mıyıncā yeP (6) çocuḳlar§oḳula şiy§eden gitTi. SGA: Taşımayla olsa... AÜ: 
vallā taşımā (7) şiy§ediyollar§emme bazıları gerek görmüyoru gidiyoru. he-
b§eskişēre gitTiler. SGA: Şu (8) bina ne? AÜ: ora oḳul. SGA: Eski okul. 
Şimdi boş mu? AÜ: şindi bōş. ora oḳul bura (9) sālıḳ§ocā§a heb. SGA: 
Doktor geliyor mu? AÜ: doḳdur gelir§ayda gelir. SGA: Ayda bir (10) kere 
mi geliyor? AÜ: ayda bi kere geliyoru. SGA: Eskiden nasıldı köy? AÜ: 
vallā ėsgiden (11) kö§ümüz çoḳ§iyidi. çoḲ§iyı̄̇ ġalabalῑḳ. orta§oḳulumuz 
varıdı, hilḳoḳul varıdı. burdā (12) hēmşiremiz varıdı ebe§h̥anım deriS hani 
hemşirē o varıdı. on§on beş ġada ȫretmenimiz (13) varῐdı. e şimdı̄̇ hiş ġalma-
dı. SGA: Çocuk çoktu o zaman. AÜ: çocuġ çōdu. bund̥an§üş beş (14) sene 
eveliye ġadar varıdı hebicek. şimdı̄̇ nesil güçüldükÇē çocuġ dı ġalmadı. heb 
bi ėvde bi (15) ebe bi dede. SGA: Eskiden komşuluk nasıldı? AÜ: ḳoŋşulū-
muz çoġ§iyı̄̇di. hiş hani (16) birbirimizinen hı̄̇ş ġavġa dövüş hiş bi şiyimiz 
yoḲ olmazdı. bizim burda zāti hiç§ȫle ġavġa (17) dövüş§olmas. çoġ§iyı̄̇ydi. 
şimdi gine de iyi. hani ȫle kimsē birbirini öTe git demes. (18) bayramnardā 
çoġ ġalabalıġ§olūr. heb bi şē§irdekiler heb gelir. bi iki gün§eveli gelir çoġ 
(19) ġalabalıġ§olur. çoġ§iyi oluruz§emmē kimse ġalmıyınca da bȫle ġalırıs 
tehnece. benim (20) torunnarım§mār. onnar geldilēr bayramda. de bayram 
tātil bitince gitTiler. SGA: Kaç torun (21) var? AÜ: bėş. iki ō.. üç§ōlumuŋ 
va iki ġızımıŋ va. benim torunumuŋ biri dē siziŋ§oḳula (22) gider anadolu 
ünüversitesine. SGA: Hangi bölüm okuyor? AÜ: vallā oy̥ cumartesi pazar 
(23) gidiyoru ȫy̥le oḳuldā sınavlara girdi. ilḳoḳul yeŋi tā orta§oḳula gider 
orta ikiye gider dē (24) sınavlara girı̄̇nce ġazandῑ oḳul birinÇisi ōldu ġazandῑ. 
u anadolu ürüversitesinde de iki gün (25) orda ders görüyoru. yāni nası tüllǖ 
oldūnu pek be ben bilemem dē. aleynā üstündağ. belki (26) hani şiy§olūsa. 
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SGA: Bu evler... AÜ: vallā u evleriŋ§insannarı hiş ġalmadı gitTi. (27) he-
b§eskişēre gitTiler. SGA: Böyle boş ev çok mu? AÜ: çoḳ. çoḳ boş§ev. heb 
yıḳılıyoru. (28) SGA: Ne kadar güzelmiş ev ama. AÜ: evleri güzelidi emmē 
şimdi heb yıḳılıyoru. SGA: Bu (29) ev kocamanmış. AÜ: evleri ġocaman 
dȫ iki ġatlı altlı üslü duPleks de deriz eveli duPles denir (30) ya şimdi bizim 
heb§evlerimiz§ȫle. SGA: Bütün evler öyle iki katlı mı? AÜ: ȫle iki ġatlı. 
(31) SGA: Alt katta? AÜ: alt ġātta da āynı oturulur. SGA: İki tarafta oda 
var. AÜ: hı hı iki taraftı (32) odalı āltlı üslü. SGA: Ortaya hayat mı diyor-
sunuz? AÜ: orta salon deris hayat der hayat (33) dērdig§eveli şimdi salona 
döndük ġāli. SGA: Bahçeye avlu mu diyorsunuz? AÜ: hē. (34) bāhçemiz va 
āvlumuz var. SGA: Eskiden bahçede hayvanlar var mıydı? AÜ: vār, vārdı 
(35) canım. ġoyunnarımız ġuzularımız varıdı. şimdik ġamadı. SGA: Şu bina-
lar bir tanesi samanlık (36) mı? AÜ: dē hū alt taraftaḳı mutfaḳ oluyorudu. 
SGA: Mutfak dışarda. AÜ: mutfa§a dışarı (37) aldılardı emme şimdı̄̇ ġulla-
nılmiyyor ġāli bayā on senedir ġullanmazla. şuralarda işdē dē dē (38) hurasını 
dam ėtTilerdi şurıyı da ġaraş yetTilēdi moturunā şı̄̇sine. SGA: Köyün bütün 
evleri (39) böyle mi? Bunlara mı benziyor? AÜ: bȫle bȫle. ge.. genennikle 
ço§u bȫlö. SGA: Çoğunda (40) böyle mutfak dışarda mı? AÜ: yoḳ ca-
nım mutfaḳ dışar bunnar şimdı̄̇ ėbe dede oturuyorudu bi (41) de yannarında 
meseÍā ōlan gelin§oturuyorudu ȫle olūncā bi tarafa ayrıldılar ōlannan gelin 
... (42) ayrıldı ėbeynen dede mi ayrıldı ġali urasını peg§iyı̆̇ce bilemiycem. 
ȫle olūnca orıyı (43) mutfaġ§etTiler. hani ġalabalıġ§oluyunca. (44) SGA: 
Eski kış geceleri nasıl geçerdi? AÜ: vallā ėsgi ḳış geceleri çoḲ§iyi geçerdi. 
çoġ (45) neşeliydı̄̇k. şennikliydı̄̇. çoḲ§ı̄̇yidi. SGA: Hep öyle anlatıyorlar. 
Hayat çok zor eskiden ama (46) herkes daha neşeliydi. AÜ: vallā ē̇sgidēn 
şiy yōdu. elekdirikler yōdu ġaz Íambasiynan (47) çoḲ§iş görüdük çoḲ§iş 
yapardıḳ. eveli ġaneviçe işi vardı ya ġaneviçe işlērdik. ġālḳıveridik (48) piş-
māne çekerdı̄̇k. ġalḳıveridik bizim§arab§aşı derı̄̇S bilir misiŋiz bilmen ondā.. 
ondan (49) yapardıḳ. SGA: Duydum da nasıl bir şey bilmiyorum. AÜ: ha-
mırdan§arab§aşı yapardıḳ (50) çorbasını yapar§içērdik. SGA: Arap aşı na-
sıl yapılıyor? AÜ: arab§aşῑ bi şiye tenceriye unu (51) ḳuyarıs. und̥an sona 
ıscaḳ§ılıḳ suyunan bȫle şiy§ėde ėde ėde ġoyulduruz§onu ı̄̇ycene. (52) SGA: 
Altı açıkken. AÜ: āltı açıḳ pişer. ınd̥an sōna zinilere dökeriz, baḳlıva keser 
gibi keseris (53) so§uduḳdan sōna. SGA: Sadece un, su, tuz mu? AÜ: hı hı. 
çorbasını dā genellikle tavıḳ (54) etiynen tavıḳ suyunan yaparıs. SGA: Şimdi 
onu tepsiye döktünüz, kestiniz. AÜ: onu keseris (55) so§u.. o so§ur burda. 
ayırdıġ ehe bişdikken sōna. SGA: İyice bulamaç gibi pişiriyorsunuz. (56) 
AÜ: he ı̄̇yci bulamaş gibi bişiriz ġatıldırız§onu. onu ziniye dökeriz bȫle se-
reriz. o (57) düzgüncene olur. SGA: Kesiyorsunuz soğuyor. AÜ: hı o so§u-
yoru. so§uduḳdan sōna (58) keseris. undan sōna da çorbasını yaparıS. tavıḳ 
suyunan tavıḳ§etiynen. ȫle içilir. ēşi ēşi deriz (59) biz. bizim şėyimiz vār 
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dālarda day̥§eri§i var. bilir misiŋiz bilmen. hῑ unnardan ēyşi (60) ġaynadῑz 
bişiriz. unnarınan içilir§işte. SGA: O ekşiyi içine mi döküyorsunuz? AÜ: 
ėkşiyi (61) içine dökeris çorbanıŋ§içine. çoḲ güzel§olur. ah bi pişirivēsem 
de yiseŋ şindi sen. (62) arab§aşını bişirimen şindi dē çorbasını. SGA: Zor 
mu oluyor arap aşı? AÜ: arab§aşı bayā (63) sürer hani so§umasῑ çoḳ sürer. 
so§uġ so§uḲ ġış günnerinde çoḳ yapılır§o. SGA: (64) Pişmaniyeyi nasıl 
yapıyorsunuz? AÜ: e pişmāniyi de şekerden çay şekerini ġoruz. ġaynar§ō. 
(65) şėy§olduḳdan sōna bȫle ellerimizinen şėy§ėde ėdē unnan sona iki üş 
kişi ziniye ġōr. çeviri (66) çeviri çeviri bi zini pişmāne olur. SGA: Eskiden 
kalabalıkta olacak işte. AÜ: ġalabalῑ (67) ġalabalıḳ§oluy̥ŭnca iki kişi olı-
yunca bē̇n.. var vār yemēm§mar, sarmam§mār, (68) çorbam§mar. yaparıs ... 
SGA: Eskiden kalabalıkla güzel oluyordu değil mi? AÜ: vallā (69) ġalabalı 
her şi ġālabalῑnan§olur yavrım. tehnede bi ėbede bi dede ġaliyinca yidi§iŋ 
yimēŋ (70) bile dadı yoḳ. şimdi ġalā.. çocuḳlā ne gelivēdi midı̆̇ ēmiz bi şen-
nikleşir. und̥an sōna (71) şiy§olurus. SGA: Buranın arap aşı, pişamniyesi 
meşhur. Başka? AÜ: vallā bizim buranıŋ§ē̇n (72) meşuru ėt, ėti. buranıŋ 
davallarınıŋ§ėtine doyum§olmas. çoġ§iyi buranıŋ§ėtleri. ėti bis (73) şimdi 
kesdik miydi bı̄̇ ocaḳ yaḳarıs. ondon sōna közbasdı ū u. SGA: Nasıl oluyor o? 
AÜ: (74) maŋġāl maŋġal yapılır ya. onu biz maŋġalda yapmiyiz. ataşıŋ§üs-
tünde. ona yimiye doyma. (75) bayramda geliveridiŋiz keşke. bizim şimdig 
iki tāne kesdik bı̄̇ biS kesdik bi di ōlum kesdı̄̇. dē (76) ilkin bizimkini kesdik 
allah ġabul§etsin hemen yüzüldǖ sırım yaptıḳ. ben dı̄̇ ataşı yaḳdım (77) üs-
tüne bi ġoca saş ġodum. o saşda bi ta davarıŋ bi taraFı tamāmen yindi. allah 
ġabul§etsin bi (78) de misāFirimiz varıdı. hēPsi bi tamāmen yindi hemen bi 
zabahda kesilir kesilmeS. ondan (79) sōna da bi de gelib gidennere şi yapdıḳ. 
ē nė olcaġ§işde. SGA: O öyle hemen olacak zaten (80) tadı öyle çıkar. AÜ: 
hemen zāti ataşı şiye gidince ben yapaġodum. bayram namazına gidı̄̇nce (81) 
yaḳdım hemen keser kesmeS bi tarafdan ġoduḳ bi tarafdan yindi. ben hepsi-
ne külledim (82) külledim vedim bi ... SGA: Allah kabul etsin. AÜ: allah 
ġabul§etsin§işde. SGA: Allah (83) kalabalıkla ağız tadıyla yemeyi nasip 
etsin. AÜ: āmin. āmin cümleynen yārePbim. her şı̄̇ (84) ġalabalῑnan§olur. 
SGA: Sağol teyzeciğim ağzına sağlık. AÜ: bėn hemen yemek yapiyin, (85) 
şēdiŋ, yemek yiŋ ond̥an sona gidiŋ. 
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I/37

MİHALIÇÇIK - Bahtiyar

Kaynak kişi :  Havva Karaoğlu, 85, Okumamış; Muzaffer Karaoğlu, 
90, Okumamış

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, eski hayat

(1) SGA: Ebeciğim iyisin, seni iyi gördüm. HK: ē. SGA: Ben misa-
fir geldim köyünüze. HK: (2) pek§iyi etmişiŋ sa§ol ġızım. MK: yanında 
arḳadaşı dı var. o da ordalā. SGA: Dedem (3) sağolsun getirdi beni. Senin-
le konuşayım ben. HK: sa§ol ġızım ġonuş. SGA: Adın ne (4) nineciğim? 
HK: hav̇a hav̇a. SGA: Soyadın? MK: ḳara§ōlu. HK: ġara§ōlu ġara ġara 
aḳ de§il (5) de ġara. SGA: Ak gibisin ama pamuk gibisin. HK: ē? SGA: 
Pamuk gibisin. HK: pāmıḳ (6) gibiyin di ayaḳTa duramıyon düşüveriyon. 
hē düşüveriyon. MK: baca§a ġırıldı da. SGA: (7) Kemik erimesi mi var-
mış? HK: bacaḲ ġırıldı bacaḲ ta şurdan şı̊rdan. SGA: Kaç yaşındasın? (8) 
MK: seksen bėş. HK: sekizen sekzen. SGA: Okula gittin mi? HK: yo. oḳul 
yoğudu. MK: biS (9) cā§il bizim zamānımızdı oḳul mu varıdı? HK: bizim 
zamānda oḳul yoğudu. MK: doḳsan (10) yaşıma girdim ben. SGA: Maşal-
lah dede, senin adın ne? MK: muzafFer̥. SGA: Havva nene (11) bacağın 
ne zaman böyle oldu? MK: geçen sene, bi sene oluyō. HK: pi sene oluyō. 
ġapıdan (12) çıḳarḳa düşüverdim§ȫle ta şurdan ta çoladan ġırıldı. pi sene olu-
yorŭ bi sene de acῑyoru. (13) SGA: Hâlâ acıyor mu? HK: yā acῑyo. MK: 
üç§aya ġada iyi olur dedilēdi emme (14) om§bir§ay§oldu. SGA: Pilatin 
falan koydular mı? MK: ḳoydulā. hı̄̇ç elimizi deyirmedilē (15) sa§olsunnār̥. 
ambeles geldı̄̇ dört hemşeri geldi bi doḳTur, hemen sedyeye ġuydulā aldılar̥ 
(16) gitTilē. çoḳ§eyi baḳdılā yāni. buráyá gelene ġada baḳdılā. bi buçuḲ§ay 
ġaldı ḇurda. (17) SGA: Havva nineciğim eskiden köy hayatı nasıldı? MK: 
ėskiden köy hayatiniz násiydi dēr. (18) unnarı sorā. HK: iyı̄̇ydi iyı̄̇ydi. SGA: 
Sabah kalkınca ne yapardın anlat. HK: ēh? SGA: (19) Eskiden sabahla-
rı kalkınca günün nasıl geçerdi? MK: sabālen ġāḳíncá násí geçēdi? HK: 
(20) iyı̄̇ydim ġızım o vaḳıt yimēmi ne yapār̥dım her§işimi dutādım bi sene-
dir şu zobıyı (21) yaḳamῑyon. MK: o§zıman§ȫley̥di tabi. ırġatlῑmız vardı ta 
bāyῐl̥lara tallalara giderdiK. (22) orlalla ūraşırdıḳ. SGA: Tarla işi çok muy-
du? MK: talla işi çoğudu ya. HK: varıdı ya talÍá ekēr (23) dikērdik, dırmıḳ 
çekērdik, döven sürdük. hindi o bişere ȫle sevinirin, bişeri gȫrdükÇe neşe 
(24) duyarın. o biçerle alıyoru ekinneri. SGA: Dede şöyle otur da seni de 
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çeksin. MK: çektin beni (25) emme. SGA: Hem tarlaya gidip hem yemek 
mi yapıyordunuz? MK: burda yapıyōdu yimē (26) tallaya gótúrüyōdu. HK: 
yapār̥dım. ırġata, sekiz§on§ırġata yimeK dörd§ȫ§ün§etmek (27) verirdim. 
SGA: Yemekleri sen mi yapıyordun? MK: yapardı hē. SGA: Çocuklara 
nasıl (28) bakıyordunuz? MK: onnar dı ufādı onnarı doyuruyōduḲ onnar 
gö.. gidiyōduḲ. HK: böyütTü, (29) onnarı dı böyütTüm beş dene. SGA: Ne-
redeler şimdi? MK: biri ēşkişērde, ikisi eskişērde, biri (30) almanyada, biri 
burda ōlannā, ġızlāŋ§üçü de başḳa yabanda. biri almanyada güçük ġız. işte 
(31) om§beş yir̥mi sene oluyo gideli. SGA: Havva nineciğim eskiden be-
bekler hastalanınca ne (32) yapardınız? MK: sıtma hapı dellēr̥di sıtma hapı 
ġıripin ha.. aspirin dillēr̥di, unnādan veridi, (33) unnarı yut baḳam dērdi unnarı 
ha ġırip gēsin̥ geçer̥ dērdi hāsta denirdi. çoḳ doḳTura (34) gidemēzdik. yoğu-
du elde avı̊şda, yoğudu. elde avı̊şda yoğudu. çoḳ buŋġunnuḲ geşirdik. HK: 
(35) ihi here beybazarın Toḳdura gitTik. bȫle kendimi zattedemiyon Toḳdur 
mayan§etti bi, bi tā (36) geliŋ dedi. ikinciye gitTik. toḳdur bėy dedim benim 
hastalῑŋ§amacı ne? bėn düşüveriyon (37) kendimi zattedemiyon dedim. tėyze 
dedi sende dedi şeker yoḳ dedi, ḳulestere de yoḳ dedi, (38) seni tansiyon es-
kiliyoru dedi. o hapını da ġullanıpdurun köyde yuduyon. hiş fayda ėtmez (39) 
şurıya yapışa yapışa zor varıyon§urıya. ġalḳıp da yörüyemı̄̇yon. nası olcaḲ 
bilmem hālim. (40) üzülüyon, ālῑyon kendi kendime yimeK yapamῑyon. ġa-
pıya baḳıyōn. bȫle işTe yavrı̊m bȫle (41) nolŭcaḳ? SGA: Yemekleri kim ya-
pıyor? HK: getirilēr yėmek. MK: şu gelin vār, torun vār, (42) torunnā onnar 
getiriyo. HK: unnar va unnar getiriP baḳıyoÍÍá işTe. MK: ōlanıŋ biri burda o 
(43) getiriyor§unnā getiriyor̥. evleri o kövüŋ girişinde aşşāda. getiriyor baḳı-
yolla sa§olsunnar. (44) allah herkese ȫle evlát ver̥sin. televon§edellē.. HK: 
bi áy bi hāvta anḲarada durdum yenı̆̇ (45) Keldim on bėş gün§oldum geleli. 
onTa torunum va ġızıŋ ġızı, o baḳTı. bayrama geldik (46) burıya areFe gün, 
da hindi baḳam birı̆̇ de götcek§işte. ġızıŋ biri eskişērde götcekler hāvtıya (47) 
gelip de baḳam. onnar baḳacaḳ. MK: de götceklēr ille geliŋ. ben de şērde 
duramıyom. bu (48) ġada zor geliyo baŋa. bu duruyo haz§idiyo, şērde haz§i-
diyo bu. ben duramıyon. gidiyom (49) geziyon her yeri geziyon ya o cāmide 
olması bi o cāmiye gidiyon bi o cāmiye gidiyon gine (50) vaḳıt geçiremiyon. 
canım sıḳılıy̥ŏ bullar̥da taÍÍaya gidiyom bā bāhşeye gidiyom vaḳıdımı (51) 
geçiriyom. ȫle bi buŋ geliyō baŋa uÍÍāda havā alamıyon güneşi göremiyon. bi 
güneşi görü.. (52) şērde başḳa nereyi görcen? şēriŋ§içine girdiŋ§ŋi nereyi... 
SGA: Ben de sevmiyorum. MK: (53) öle mı̄̇? nābacāŋ ġurulmuş memlėket. 
yerine göre ē hiç yoḳtun tabı̄̇. alışana ėyi. SGA: Çok (54) teşekkür ederim 
dedeciğim ebeciğim, ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. MK: sa§ol sa§ol 
(55) ġızım. SGA: Hakkınızı helal edin. MK: helāl§ōl̥sun yavrum. HK: he-
lal§ol̥sun yavrum siz de (56) ediŋ. siz de bağa ediŋ. MK: sen de helāl̥ haḳḳını 
helāl§et. SGA: Bir de bana dua edin. MK: (57) çay verin di içiŋ. 
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I/38

MİHALIÇÇIK - Çalçı

Kaynak kişi : Gülsüm Özerez, 61, İlkokul 

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Cami avlusu

Kayıt türü : Video

Konu : Köy camisi, eski hayat, hastalık

(1) SGA: Gülsüm abla kaç yaşındasın? GÖ: atmış bir. SGA: Göster-
miyorsun. GÖ: (2) do§umum§elli ama ne bilem? benim§ayaÍlāmınan̥§ol-
dū için ellı̆̇§ki do§umnu görünüyom (3) ... arḳȧdaşlāmnan dėdem büyük yaz-
dırmış§ȫle. SGA: Okula gittin mi? GÖ: Kittim. ilḳoḳulu (4) bitı̄̇dim. burdȧ 
bitirdim. SGA: Doğma büyüme buralı mısın? GÖ: buralıyım§iştė. evimiz 
(5) burası, şurası. SGA: Ne köyüydü burası. GÖ: çalçı. çalçı köyü. SGA: 
Burayı bir anlatır mısın (6) nasıl yapıldığını, restore edildiğini, çocuk-
luğundaki halini... GÖ: benim ge.. şēttim (7) āḳlım§erdi§i zamannā bȫle 
baḳıyoduḲ evimiziŋ ġapısından çıḳtῑmız zamannā bu cāminiŋ (8) şū şēsi, 
piÍanı bū ġarşı taraftȧydı. ond̥an̥ sona buray̥ῐ restore edellēken bu ḳaḳmaḳlarῑ 
almışlā (9) uray̥ă ġoymuşlar. alırḳan da ġırmışlā. benim bi dāne burda çeşme 
vārdı. burda bȫle (10) çeşmemiz vārdı. şöle devamnı aḳıP duruyodu. herkes 
geçen bi elini yüzünü yıḳȧyodu. eski (11) yazı vārdı. onu da yeni üş dör̥t sėne 
bėş§altı sėne önce ġāldırmışlar. SGA: Nereye (12) kaldırmışlar? GÖ: şu 
aşşāya almışlar onu da. onu dı orȧya almışla. SGA: Suyunu mu (13) kesmiş-
ler? GÖ: evet suyu kesmişlē burȧya almışlā. SGA: Bu taşlarını nasıl yap-
tılar bunun? (14) GÖ: bu taşlarῑ çıḳattılā ėskiyen taşları, yėrine āynı oraya 
göre ölçü alıP o taşları oraya (15) yerleştirdile. ġaḳmaḳ.. yontTular çekişle-
rinen. SGA: Yeni taş mı yoksa eski taşı mı (16) düzelttiler? GÖ: ėski ye.. 
ėski taşları çıḳarttılā yeni taş getirdilē. bunnarı yıḳtılā bȫle. unnarı (17) şölē 
düzeltTilē ulları yeniden şē§yaptılar, restore ettiler§işTe. öŋcėden yoḳTu. 
kö.. şē.. kimi (18) yilleri bȫle çürümüş, dökülmüş bȫle hullara. dökülen yilleri 
bȫl̥e düzelTTilē yāni. SGA: (19) Seviyor musun bu camiyi? GÖ: seviyuz. 
çocuḳken hep burȧya geliyoduḲ. şurdan§evimiz (20) burası hėmen. yüzümü-
zü ... yıḳama§a urȧya iniveriyoduḲ. hoca bizi Ḳovaleyodu ḳaçeyoduḳ (21) 
çocuḳken. sōnā işTē terāvimize geliyoduḳ devamnı cuma işe.. ramazannāda. 
mevliTlēde her (22) şēlede burdayız§işTe. cāmimizi seviyoz. cāminiŋ§avlı-
sında büyüdük sayılırıS hemen (23) hemen. çocuḳlūmuz bullāda geşdi. SGA: 
Bir evin bir kızı mısın? GÖ: bi eviŋ ben§ikinci.. (24) ben böyük ḳızıyım, 
bi de küççǖmüz va en küççǖmüz. biz dörT ġardeşiz burda. bura ben̥ı̆̇m (25) 
dėdemiŋ§evi. amcamgillē beyliḲovay̥ă taşınmışlar, ev bize ġāl̥mış, bobam 
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burda ġālmış. (26) burda böyüdüK. SGA: Camiyle ilgili bir anın var mı? 
GÖ: mināreye çıḳardıḲ. baḳardıḳ, (27) gezerdik. hocanıŋ.. hoca indi mi biz 
çıḳardıḲ§arḳasından. hiç düşmēzdi ... ġoşa ġoşa inēr̥ (28) ġoşa ġoşa çıḳār̥-
dıḳ mināreye. günde iki üş devā inē çıḳādıḳ ġardeşlēminen, ġomşulāŋ (29) 
çocuḳlarıynan. burdan, şurdan çıḳādıḳ§ēle, bi dė yuḳārdan ba§ırıydıḳ birbi-
rimize. SGA: (30) Şimdiki çocuklar hiç öyle değil. GÖ: geçen gelmişlē de 
çıḳamadılā ālmanyȧdan mı geldilē (31) eskişe§irden mi, teyzesigile gelmişlē 
heralda. çıḳamadılā, ġorḲTulā. güvercin§ölüleri (32) görmüşlē, amȧ öŋcėden 
hocalā cāmiden, minārede oḳurdu ezanı. hinci minārede (33) oḳunmayıncası 
ġorḳmuşlā çocuḳlā, çıḳamımışlar. biz ġorḳmāyoduḳ. hoca iniyodu çıḳıyodu, 
(34) biz d̥ĕ inip çıḳıyoduḳ. SGA: Burada oturacak yerler de var. GÖ: evet, 
onnarῑ cāmiden (35) çıḳannar, namaza gelip de oturannār oturuyollar. (36) 
SGA: Bu köyde eski hayat nasılmış? GÖ: nė gibi? SGA: Yani eskiden 
şimdikinden farklı (37) yaşanıyordu değil mi? GÖ: e bizim çocuḳlūmuzdā 
harman sürülürdü, düven sürü.. dü.. (38) harman savrılır şēde düven§olurdun. 
işTi çocuḲken onnā, şindı̄̇ ėkili§işlē döverbiçer, (39) çabıḲ§oluyo. evlēmiz-
d̥ı̆̇ suyumuz yoḲTu, çeşmelēden taşırdıḳ çocuḳken. şincı̄̇ her şē (40) var§ev-
lēde aynı şe§ir hayatı gibi evlēmizde çamaşır makinesi bulaşıḳ makinesi (41) 
ço§unuŋ§evindė her şē var. SGA: Köylerde eskiye göre işler çok kolay 
değil mi? GÖ: evet. (42) SGA: Ama eski hayat daha mı güzeldi? Şenlikli 
miydi? GÖ: tabı̄̇ köylē çoḲ ġalabalıḲTı (43) öŋcėden, bizim çocuḲlūmuzda 
ġalabalıḲTın̥. çėşmeye gidiyōduḲ burda sıray̥ă giriyōdu (44) herkeş. o ġa-
dar su çoḳken millet sıra oluyōdu, oluyo ġalabalıḲTın. hayvannā urdan (45) 
sulanıyōdu. insannā urdan suyunu taşıyōdun. SGA: Neşeli miydi insanlar? 
GÖ: neşeli olan dı (46) oluyo neşesiz§olan dı oluyo gülüm. SGA: Eskiden 
nasıldı? GÖ: esKiden§işTe. eviniŋ (47) huzurunu göre, şēsine göre kimisi 
çoḳ neşeli, kimisi neşesiz§oluyo. insanıŋ yaradılışına ġa.. (48) şē di oluyo 
bazı insan çoḲ neşeli oluyo her şėyi aldırış§ėTmiyo, bazısı her şėyi içine atı-
yo, (49) öyle olmayyo. (50) SGA: Sen her şeyi içine mi atıyorsun? GÖ: ben 
atarım, üzülürüm her şėye ama, dışarı pek (51) şė§yapmam, herkeşe de bildir-
meK§istemem. hinci benim§annem de ra§atsız, ba§ırıyo ȫle (52) durmáyo. 
uyutmáyo da bizi. gėce bayā uyumadım disem yeri var. SGA: Alzaymır falan 
mı? (53) GÖ: alzaymir̥ de§il de beyinde açılma ġapanma vārmış annemiŋ 
işte üş senedir temelli (54) şe§yapmayo. şinci evde ba§ırıp duruyo gēl gēl 
gēl diye. uyumuyo gėceleri. SGA: Ağrısı mı (55) oluyormuş? GÖ: şindi 
dizlerinden§ārım var diyo, her yanım§ārıyo diyo artıḳ otŭra otŭra dı (56) 
hiş ġal̥ḳmıyo bu sene, üş dörd§aydır hiş ġal̥ḳmáyo. kendimiz götürüyoz ge-
tiriyoz (57) ġardeşiminen, ābimnen götürüp getiriyoz tuvaletine, şēsine işTe. 
SGA: Geçmiş olsun. Kaç (58) yaşında? GÖ: sek̥sen§üş sek̥sen dört§olu-
yo heralda, sek̥sen§üşü̆ bitirdi heralda. üş senedir (59) bi bacānı ġırdı. ı̊nd̥an 
sōna kend̥ı̆̇ni toparlayamadı Sāti. SGA: Yaşlıya bakmak da zor olur, (60) 
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bilirim. GÖ: zur. ama napcán§ata. uyūsa, gėce uyumuyo. hic§uyutmuyo. 
senı̆̇n̥§uyudūnu (61) gördü mü ille ġal̥ḳ diyo. sen§otur benı̆̇ bekle diyo. SGA: 
Gündüz uyuyor mu? GÖ: yoḳ (62) gündüz de uyumuyo. sen yanında oturu-
saŋ bȫle otTū§u yėrde uyuyo. sen§oturmazsāŋ (63) ba§ırıP duruyo. SGA: 
Korkuyor mu acaba? GÖ: kendim durmaycān diyo, ben yalıŋız (64) ġal-
maḲ§istemēyon§işTe ġorḳsa dȧ ġōrkmasa da geliŋ diyo burda duruŋ diyo, 
(65) yapmáveŋ§işiŋizi diyo napcaḳsıŋız dėyo. SGA: Bir ilaç falan verseniz 
geceleri uyuması için. (66) GÖ: vē̇rdik. biraz vėrdiK vedik onŭn da faydası 
ōlmadı. vücut§alışeyo devamnı. SGA: Hani (67) uyusa o da rahat eder 
dinlenir, siz de dinlenirsiniz. GÖ: alzaymír de de§il işte ne§bilem. her̥ (68) 
şeye de aḳlı eriyo, her̥ şeyi de biliyo, herkesi de tanıyo ama ille ba§ırıyo. 
SGA: Yalnız (69) kalmak istemiyor. GÖ: gėce sen.. ben yanında yatıyom, 
gene ba§ırıyo. gel de gel, gel de gel, (70) burdayın, ġal̥ḳ, televizonu aş ben 
televizon seritcen diyo. gėce sa§ad§iki üç. SGA: Çok (71) geçmiş olsun. 
GÖ: sā§ol. benim§ocaḲTa şēm va yanaġalır dȧ ġuzineniŋ üsdünde. SGA: 
(72) Tamam, sağ ol. Ağzına sağlık. GÖ: hadi sen de helāÍ..
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I/39

MİHALIÇÇIK - Çardak

Kaynak kişi :  Gülşen Çınar, 76, İlkokul; Fatma Mangaltepe, 80, Okuma-
mış; Şaziye Mangaltepe, 81, İlkokul 3, Nur, 52, İlkokul 

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet

(1) GÇ: benim§adım mı? gǖşen, gǖşen çınaṟ. SGA: Kaç yaşındasın 
Gülşen ebe? GÇ: (2) yetmiş§āl̥tı. SGA: Maşallah göstermiyorsun. GÇ: 
nerde yavrūm. hasTa oldum baḳsa§a (3) dünden beri yatırın. SGA: Neyin 
var? GÇ: yuḳa yapdῑdıġ§işde iki gün yorulmuşum bu (4) kemiklerim§ārıdı 
da ġalḳamadım yārım yo yo. gitmedim. SGA: Yufkanın neresini yaptın (5) 
sen? GÇ: yuḳa yāzdıġ§işde ġurban bayramına yuḳa yaparız biz bayramnara 
ġuzum. (6) dün§işde ėveli gün dün iki gün yuḳa yazdıҟ. unŭ da yorulmuşun 
hasTa oldum. SGA: Sen ne (7) iş yaptın? GÇ: yāzdῑm. he bėn yāzdῑm. SGA: 
Kim pişirdi? GÇ: biri bişiri. iki üş kişi de (8) yazarız. işde be̊le yārım. FM: 
benim ġız bişirdi bu yāzdı. SGA: Gençler yazamıyor mu senin (9) gibi? 
GÇ: geş yoḳ ḳū. hani gēş? eŋ genci nurā işē nūr. yā yoḳ. Nur: eŋ genci bä-
nim§elli§iki (10) yaşında. elli§ki yaşındā. yoḳ ki kȫde yoḳ. GÇ: geş yoḳ 
yāvrım hep yaşliyiz§işde bȫle. SGA: (11) Gençler nereye gitti teyze? GÇ: 
e gidiyollā şehire ġaçıyollā yārum gelinnē ōsun ġızları ōsun. (12) ē̇skişē§irde 
ne varısa bilmen yārım. ... ġoyan gidiyo ġoyan gidiyo işde bizi yaşlıları. isdē 
(13) ölüŋ isdē ġalıŋ diyolla burda ġoyub gidiyolā. SGA: Bayramda gelirler 
mi? GÇ: gelillē. gelillē (14) ġuzum. ōlum§ma iki ōlannarı va üş tāne ōlum§-
ma üş tāne gelinim§ma. yedi sekiS tāne (15) torunum§ma yāv̥rum. torunnā 
bile ėvlendi de çoluġ çocuġ sā§ibi oldulā. FM: benim tā fazlı (16) on sekiz 
tāne torunum. hē. GÇ: bu da benim görümcem. gelin görümceyiz biz bunna. 
SGA: (17) İyi anlaşıyor musunuz? GÇ: iyiyiz vallā hiş bi ġavġa ėtmedik. 
ünneyip duru sabahdan beri. (18) FM: ... ġalma ben dayanaman dı̄̇yoru ben de 
uŋa dayanaman ġāli ikimiz ... GÇ: Sabah bēri (19) ünnē baŋa. gül̥şen gelı̄̇n 
hadi gē̇l nėrdesiŋ diye. yatıyon görümce hastayın didim gine de (20) baḳ§onu 
ġırmadım gē̇ldim. yataḲdan ġaḳdım da gēl̥dim. SGA: Teyzeciğim senin adın 
ne? (21) FM: faTma. SGA: Soyadın? GÇ: maŋġātepe. FM: maŋġaltepe. 
SGA: Sen kaç yaşındasın? (22) FM: sēkzen. SGA: Büyük müsün sen ge-
linden? GÇ: benden büyüg§u. SGA: Okula gittiniz (23) mi? FM: yō ġu-
zum gitmedim. SGA: Göndermediler mi? FM: bubam§ölünci ġārdaşlarım 
(24) yollamaTı. SGA: Sen küçük müydün öldüğünde? Neden ölmüş dede? 
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FM: hē. dėdeŋ vuruldu (25) asgerde ġāzı̄̇ ölTü. GÇ: o§zaman§işdē yazıġ 
gözünden girmiş ġulāndan çıḳmış ġaynatamıŋ. (26) ġāziydi. SGA: Nerede, 
hangi cephede olmuş? GÇ: vallā hiş bilmen yavrum bėy.. bėn (27) gelme-
den§ölmüşdü u. FM: de bi tā ben küççǖdüm ėvlenmeTim. küççǖken§ölTü. 
SGA: (28) Köyde babasız büyümek zor olmadı mı? FM: ġardaşlarım§ma-
rıdı. GÇ: ōlan ġardaşları varıdı (29) dört dene ōlanıdı. FM: dört tene ōlan bi 
ġızıdıḳ. SGA: Küçük müydü oğlan kardeşlerin? FM: (30) yō deliġannıydı 
öŋ küççükleri benidim. GÇ: evliydi dı̄̇ mi aġam? umur§aġamınan (31) cemā-
netin§aġam evli mı̄̇di bubáŋ§ölmeden§önÇe? FM: yō ėvlen.. ėvlenmedı̄̇di. 
GÇ: bi (32) aġam§evlı̄̇di dē mi umur§aġam? büyükleri. SGA: Sonra annen 
nasıl büyüttü sizi? GÇ: ėveli (33) iş mi varıdı yavrım? āylıḳ mı varıdı? çalı-
şıllādı ekin§ekellēdi. çit sürellēdi birē çit öküz (34) varıdı herkeşiŋ§avlısın-
da. ekin§ekēdig arpı ekēdig§işdi onnānan geçinilidi. ȫle aylıġ yıllıġ (35) 
yo§udu yavrum. sōna peK yoġ. şindi herkis§emekli yavrum. yoġ. allaha çoḳ 
şúkür. allah (36) biŋ biŋ bereket virsin yavrım. devletimize zuval virmesiŋ 
ġuzum. gine üş beş ġuruş viriyo da (37) hani onnan neriye varῑsaŋ hani ge-
çiyōz. ėbe buyuruŋ§ėbe dimeye yitişemeyollā yav̥rım. bu (38) vā ya ėliŋde. 
unuŋ§için§işde. yā. geçen de geldilē yā bize. hālen aysel abaŋ di.. baŋa niye 
(39) ça§ırmadıŋ yeŋge didig unnān heP üstünden gelirdim didi. Nur: şēy§amā 
yaşlı isdiyolā (40) geçmişi hani böle baḳ meseÍā bobasῑ ġāzi olmuş şė olmuş 
ȫle şēleri ben bilmiyom meseÍā. (41) ondan yaşlı isdiyolā geçmişi şēlerini 
şindı̄̇. GÇ: ben dē doḳuz yaşımdādım bubamdan (42) ġaldῑmda. beş ġārdaşı-
dıḳ. iki ġıs iki ġız. Nur: sarıyer barajı vār ya ordan gelin gelmiş. sarıyer (43) 
barajı duyduŋus mu? GÇ: sarıyer baracı duyduŋ mu hı̄̇ç? dā ilk barac oraya 
ġuruldu zaten ta (44) bėn on§altı yaşımdadım da oraya ġuruldūnda baracıŋ. 
urdan burıya gelin geldig§işdi. FM: (45) aġamı yazıḳ sēvmiş urdan binmiş 
yallah bu yanna. SGA: Ben de şimdi onu soracaktım. Nasıl (46) aldınız bu 
gelini? FM: o gelin§ō çāydan geçirdig§āldıġ geldig. SGA: Çaydan nasıl 
(47) geçirdiniz? Kim kimi bulmuş? FM: aġamı buldu bū. ōrda bulmuş bu-
rıyā āldı geldi. GÇ: (48) şöförüdü aġası. Nur: cibi vādı. GÇ: benim ābiminen 
de deyişillēdi arabalara ha. gice biri (49) gidēdi gündüz de biṟi. sabālen§e-
viŋ§öŋüne gelirdi arabayı teslim§itmē§e. işde urda (50) görmüş bi allah yaz-
dı besbē birbirimizi isdedik. vadıḳ geldik yavrım. SGA: Siz nasıl istediniz 
(51) bir anlat. Kız istemeyi anlat bana. FM: isdemedik ki. ġaştı gēlTi. GÇ: 
bu hiş bi habarı yoḳ ḳu (52) bunnāŋ. bunun adamı dı orda çalışırdı enişte. gö-
rümcemiŋ ġocası da orda varıdı. işde unnā (53) dōrȧ aldılā geldilē beni. Nur: 
bizim kö§üŋ§ı̄̇sanı genelde hep§orda çalışıyōmuştu de mi? (54) GÇ: he hē 
ordalādı ya ġuzum. burdan ço§u du. bubaŋ varıdı Feyyez varıdῑ. ġaynatam 
varıdῑ. (55) çoḳlarıdı hep çardaḳlı hep çardaḳlılā ordādı. SGA: Teyzenin adı 
neydi? GÇ: fatma. SGA: (56) Fatma teyze eskiden bu köyde kışlar nasıl-
mıştı? FM: o§zama tabi ġuzum ben güççǖm. Nur: (57) ḳış çoḳ§olurmuştu 
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... esKiden yā. biz§oḳula gidemezdı̄̇k. GÇ: ġış çoġ§olurdu (58) yavrum§u§-
zamān ū. ėvlēde su yo§udu bȫle çeşmelere gidēdig. bizim ėrkeklēmiz (59) 
yol§açıvırῑdı bize sabālen ġalḳallādı küreklēnen ġuzum. beliŋe çıḳādı o ġar. 
di şindi ġış mı (60) va yāvrım. şindi ġış yoḳ. şāziye nineŋ dā ē sini biliṟ. burda 
dōdu burda böyüdü. SGA: Şaziye (61) nine soyadın ne? ŞM: maŋġaltepe. 
SGA: Kaç yaşındasın? ŞM: sekzen bı̄̇r. SGA: Sizin (62) soyadınız aynı. 
ŞM: aḳrıbā ām.. amcı uşaḳları benim§adamınan bunuŋ ġocası amcı uşaḳları. 
(63) amcısı olur bunuŋ bėyi benim bėyimiŋ. SGA: Sen okula gittin mi? ŞM: 
gitTim. üçe ġada. (64) SGA: Niye üçe kadar? Aldılar mı? ŞM: oḳul yo§u-
dū. ȫretmen yo§udu burdā beşe ġada (65) oḳutcāḳ. orbuḳ kö§ünde varıdı 
beşe ġada oḳutcaḳ. ġız§uşā dı urıya ġış gününde oḳula (66) gidebilir mı̄̇? u 
yüzden ben beşe ġada oḳumadım üçe ġada oḳudum. SGA: Kardeşlerin (67) 
okudular mı beşe kadar? ŞM: ḳardeşlēm gitti gēldi. oráyá yayaḳ gittilē gel-
dilēr. oḳulu beşi (68) bitirdilē urda. SGA: Karda kışta yayan mı gitti. ŞM: 
ėvet. SGA: Kız çocuğunu göndermediler. (69) ŞM: ġız§uşā gidemezdi ki 
ġardan nası gitsin fırtınā ġarda. gidemezdiK. ben de ya zāti yarım (70) cannı-
yın. hē. SGA: Çok kar yağınca karı ne yapıyorlardı? ŞM: iriyinceye ġada 
bekleŋ (71) nābıcāŋ? nāpılῑ? ėriyinciye ġada yatırdῑ. GÇ: erir gidēdi. erinceye 
deg yatırdı ġār. aylarca (72) yatırdı. eriyinciye dek. SGA: Eskiden ne eker-
lerdi biçerlerdi köyde? ŞM: ārpa. ekin. ilk yazın (73) yiri olan bırçaḳ fı̄̇ ekēr-
di. yiri olmıyan§ekmezdi. SGA: Şimdi değişti mi? ŞM: ėved şimdı̄̇ bi (74) 
iki kişi vār moturu olān benimkinı̆̇ de eker ı̄̇carlı şunuŋḳunŭ dı ekēr. şimdi biS 
çoġ ῐrahatız ne (75) ekin biçeriz ne dırpan biçerı̄̇z. onnār biçerler ġaldırılar 
getiriler silkiviller§ekini hisdemize (76) düşenı̄̇. herkeşiŋ ha harbınnān ġa-
pış§olu. iki üş günde kö§üŋ ı̄̇r ... ġalḳar. ėveli aylarca (77) ūraşırdıḳ. düven 
sürēdik. düveŋ sürērdik. düveni tırnȧz yapārdıḳ savırıydῑḳ. getirir çėşmelēdi 
(78) yῑḳardıḳ. çoġ§eziyetlı̄̇dik. şimdi ȫle de§il§emme bizimki bizden gitdı̄̇. 
SGA: Ne ayıkladın (79) sen? ŞM: ceviS. SGA: Var mı ceviziniz? ŞM: vār 
ki tā dalında dün bi§kı̆̇§indirdig ıraḳdı (80) bizim cevizim ōrda ar.. ġabıḳla-
dım serdim de geldim. GÇ: şe ġapıcı§a gelmiş mi? ŞM: (81) gēlmı̄̇ş. GÇ: iyi 
bāli. ŞM: iki şükrüden bozduḳ. iki ġovå birinnen iki ġovå birinnen§orda (82) 
ġabıḳladım serdim geldim. SGA: Nasıl yapıyorsunuz cevizi? Kabuklarını 
çıkardın. Sonra? (83) ŞM: sererı̄̇z. SGA: Ne kadar duruyor? ŞM: ġuruyın-
cıya ġada duru güneşe baḳār. işde içi çıtır (84) çıtır ġuruyıncıya ġada duru 
günēşTe. SGA: Gölgeye koymuyorsunuz. ŞM: yo yō. gölgede (85) ġurumās. 
SGA: Başka neyiniz var köyde? GÇ: ālıyān vȧr bādem var. ŞM: bayam 
ceviz va (86) emme ġaş senede bı̄̇ ı̆̇şe patladı ē u§zamandan beli çellebül̥ şēsi 
patladı bi. o§zımandan beli (87) bayam§olmas. çoġ bayam§olurdu. herkeş 
bayamınan geçinirdi. u vaylıḳlā üş beş§ay (88) yo§udu. bu şeylē yo§udū. 
SGA: Bayam ne? Nur: bādem. ŞM: bādemneri heP satardı dā çay (89) şiger 
bırası yapardı bubalāmıs. bubamnā ara sırā da bal sıtārdῑ. anam yımırtı sıtardῑ 
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yo§urt (90) yā sıtardı. geçimneri oyudū. oyudu geçimneri. SGA: Şimdi ba-
dem çıkmıyor mu? ŞM: bayam (91) olmuyo şimdı̄̇. GÇ: geçen sene vardı 
bayam. ŞM: bu yıl da tek tüg. yarısı ġuru yarısı yaşıdı. o (92) dı yiŋi olmıya 
başladı ġāli ėrözyonuŋ şēsi geşdikçe. GÇ: peK ġafalı maşalla şāziye nine. 
ŞM: (93) gǖnkü gibi aḳlımda bi şiy yoḳ şimdi gȫnkü gibi nerdē. namaz ġılāḳan 
oḳuycāmı unudurun. ... (94) sen yaş belli gülüm. yaş tabı̄̇. GÇ: ayşam§ünne-
dı̄̇mi duyduŋuz mū? ġı benúm su patladı da (95) ayşamnēn amān eroÍ da hil-
minin yanına gitTı̄̇di. ėroÍ diye bi ba§ırdım şurdan§ėviŋ§öŋden. (96) köv 
ġaḳdı. u du duydu helesi çıḳmış dı geleyomuş. durmuş da gēldi. ġāli vanaya 
ėşdıḲ (97) ġāpatTıḳ da ȫle durdu. amān varıdan§işde. vallā her şeylē batTı 
bȫle sucuḳ gibi (98) suyuŋ§içinde ġādıḳ. FM: bi domuz girmiş ayşām ...da-
vut dῑ tüvē§e almadan gitmişdi ėve (99) geldi ōlanı ġaldırdı gitTiler§emme 
çıḳmış§undan sōru. Nur: vurmuş bi tāne durmuş (100) telefon§etTiydi. FM: 
hē eniyi vurmuş durmuş bi tenē. gine āyşımnen bayā ōn on beş varıdı. (101) 
hē bāçeye girmiş. biberleri ne heb ġırmış diyip duru. Nur: hilmi ābi duvarı 
bitircek bugün. (102) bitTi mi ... GÇ: ne duvarı örēyo? Nur: arḳı tarafa ġara-
jıŋ§oldū yere duvar§öreriz bir haftıdır (103) bitiremedik bitirsek civizi bu 
yaylıyı gitçez ceviz bozmaya. FM: bizim de arılıġ yapallā. (104) arılara yir 
yapallā. Nur: iş çoġ yā. ā çatınıŋ şēleri de§işceK bizim ḳabırġalār ḳış geli. 
FM: bu (105) havta gitcáḳ ōlan ġῑz anāsı. davudunan biz ġalcaz. 
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I/40

MİHALIÇÇIK - Çukurören

Kaynak kişi : Gülsüm Sakçı, 64, İlkokul 

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, yöresel yemekler

(1) SGA: Adın ne? GS: güs̥süm saḳçı. SGA: Kaç yaşındasın? GS: at-
mış dört. SGA: (2) Göstermiyorsun maşallah. GS: āy göstermez§olur̥ mu? 
on doḳuz sene anam feşliydi benim. (3) båbam çoḳ yatmadı ġırḳ gün yattı 
da o da feşliydi. ondan sōnā annem mefat§etti, yeni (4) mefat§itti bi senesi 
olmadı. SGA: Başın sağolsun. GS: siS sā§oluŋ. ȫle hanı̄̇ bı̄̇z, biz de (5) es-
kişērdiyiz, huzur ma§allesindeyiz. ez̥zāneler var ya, ordayım. yaz yaz gelü-
yüz, ḳış ḳış (6) gidiyüz. SGA: Annene Eskişehir’de mi baktınız? GS: yo yo 
burda. onnar burda, ikisi de. (7) båbam da annem de. sen nerelisin? SGA: Ben 
Nevşehirliyim. GS: ōsun§ama ora da çoḲ (8) güzel nevşēr. evet. evlisı̄̇n? 
SGA: Evliyim. GS: çoluḳ çocūḲ? SGA: Yok. GS: yoḳ mu? ōsun. (9) allah 
veri. bizlerin de ol̥madı, ilerde oldu. tabi. (10) SGA: Gülsüm abla buranın 
hangi yemekleri meşhur? GS: ay sarmamıS, ḳav̇urmamıS, undan (11) sōnā, 
hepsinden yapiyüz. SGA: Kavurma tarif eder misin? GS: ḳav̇urma mı? saş-
da ġav̇urma (12) da yapiyóS, biz kendimiz di ġav̇ruḳlúyóS. SGA: İkisini de 
anlat. GS: ikisinden de yapiyöS. (13) SGA: İkisini de bize tarif et. GS: şindi 
bēn, ġav̇ı̊rmáyı dā saşda olan yirmi milÍona āmış (14) gēlmiş küçük§ōlum§e-
tide çalışıyo tam ġıdada, ῑ ō domatizlice biberlice yapıyo, ḳav̇ı̊rmayı (15) ya-
pıyo burda yı̄̇yö. bura havādar biS kendimiz de ġurban feÍan baḳıyoS. do§al 
bizimkile. (16) ondan sōnȧ öbür ḳav̇ı̊rmáyí de ḳav̇rı̊ḳlüyöS bi yeriye ḳoyuyom 
ḳışın yiyöz. geçen sene ineK (17) baḲdıydıḳ bu sene acík ev de aldın kü.. 
büyüK§ōlan va da, durumum§iyi de§il diye şėy (18) yaptım. ġuzu āldıḳ gel-
dik ġuzu baḳarıS. çocuḳlarıma kendime bi tāne de annemlere kesceS. (19) 
ȫle yapiyöz yāvrı̊m. toyġo çorbamız vār, toyġo á ı şėy unnan, yo§urdunan, 
ı̊ndan sonῑ piriş (20) de ġatıyóz, göce de ġatsaŋ§olu da piriş ġatıyóz biz§eŋ 
çoḳ. höşmellim yapı̆̇yóz. SGA: (21) Höşmellim nasıl? GS: ġaymaḳtan ya-
paÍÍar§onu. SGA: Baştan sona tarif et. GS: baḳ ġaymā§a (22) ġuyuyoŋ§ā 
iki ġaşşıḳ. haz da bi duz§atıyoŋ. undan sonȧ dā ġaymā§a eridikTen sōnå az 
da (23) bi su gene ġatıyúŋ, un ġatiyúŋ ġā.. güzelce çeviriyuŋ, u ġaymaġ§o.. 
şė höşmellim§oluyu. (24) onu biz bi de ġızardırız. yanmaz tavalar var ya, un-
narda ġızardırız. SGA: Sizin höşmeriminiz (25) tatlı mı tuzlu mu? GS: tatlı. 
SGA: Şerbet? GS: üstüne, üstüne yoḳ, ince şeker§atiyöS. ince (26) şeker§a-
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tarıS biS. āltını üstünü höşmellimiŋ yaparıs. çoḳ güzel§olur. ġaymā§am yoḳ 
şimdi (27) olsa yapardım sana. SGA: Höşmellimden başka ne var? GS: 
dolmamız vār. bübēr yapraḲ (28) doldurus. ġıymalı da ōl̥sa ġıymasız da ōl̥sa 
yaparıs. dün yapraḲ doldurduydum varıdı. (29) dün§ȫlennėn yaprā§am§-
mardı ama çoḲ güzeldi. zeytinyānan dolduruyom. bize doḳanıye̊ (30) diye biz 
zeytinyānan dolduruyoruS. SGA: Yaprağını siz mi topluyorsunuz? GS: ben 
kendim (31) yapiyöm do§al. do§al yavrı̊m. SGA: Bahçeden mi? Bağınız 
mı var? GS: bā§amız var. (32) uÍÍādan topluyoS. bi tāne saŋa veriyim, va-
rınca kendiŋ yapa’biliŋ? SGA: Yaparım ben. GS: (33) yapāsaŋ çoḳ.. SGA: 
Parasıyla alayım. GS: ı? SGA: Parasıyla satın alayım. GS: yoḳ (34) be-
nim§ȫle sa§a hediye veriyim dedim ben. SGA: Ben parasız verirler diye 
isteyemiyorum, (35) satarsan sevinirim. GS: yoḳ yoḳ. ben§ȫle sana hediye 
diye verirı̆̇m yavrı̊m nolcaḲ domatiS (36) toplayıvúrún. büber toplayıvúrún 
nolcaḲ. SGA: Yaprak var, en kıymetlisi o. GS: işTe (37) yaprā§a verim 
ben peTe ġuydum. pet şişiyi. o sana iki gi.. ġarı ġocå iki sefer bişirir̥siŋiz. ben 
(38) dün acik poşede ġuyduydum. kendimize göre yapTım. ārtTı ı̄̇ç, içi de 
domatiS ġuydum (39) yanıbaşına. domatizi ōydum, kendi domatislēmizden. 
ḳoydum, çoḲ§gü.. zēletli PişTi. (40) üstüne di domatiz dōra. SGA: Benim 
eşim çok seviyor sarmayı. GS: hā bi araba geldi o siz (41) misiŋiz? SGA: 
Evet bizim ekip. GS: tamam. SGA: Bir hoca daha var Osmangazi’den. 
Bir de (42) öğrencimiz var. Üç kişi geldik. GS: tamam. işte de ȫle yapıyoz 
biz. niye āl̥mıycáḳsınız köy (43) yerinde burda her şey§olur yavrum. verce.. 
verir̥ı̆̇z nolcaḲ kı̄̇? bāzlama yaparız. bazlamamız (44) çoḳ meşur, gȫzlememiz. 
SGA: Gözlemeyi nasıl yapıyorsunuz? GS: gözlemėyi haşġaşlı da (45) yapa-
rız ġaymānan da yaparız. ġaymānan yapdῑŋ zaman sıpır sıpır dökülür. SGA: 
Mayalı (46) hamur mu yapıyorsunuz? GS: yō yō mayalı.. mayasıS. ácik 
cıvıḲ yuŋurusuŋ. o güzel§olur. (47) SGA: Un, su, tuz karıştırdın. Sonra? 
GS: tamam. başḲa o áciK dinnenir. dinnendiKTen sona (48) yazarsın. açasın 
şȫle, onū haşġaş sürcēsen sür, kes§onu şȫle şȫle. undan sonă tekrarda yaz 
(49) incėciK yapāsın tavada. SGA: Yazdın, kaymağı sürdün, katladın. GS: 
he üş dör̥t ġatlı ġātlāsın (50) baḳ bȫle bȫle. ondan sōna dı şėy kesersin. tekrar 
yazıyöm. gözleme o. al. ama tek tek (51) yapāsaŋ tā güzel§olur. tek teki de 
şȫle. peşete getiriyim de ȫle gösteriy̥ı̆̇m. SGA: Hadi göster. (52) /.../ GS: 
beyim§işı̄̇ mālıca gittı̄̇d̥en. inşāta işė getmiye gitti dė. ben de hadi de.. baḳ 
bunu bȫle (53) yaparsın, baḳ baḳ bunu bȫle yaz.. yazarsın bȫle. bu ġadar yaz, 
ȫlü çoḲ de§il. bunu da bȫle (54) yap. bunu dı bȫle ḳatla yāvrı̊m. baḳ bunu 
bȫle ḳatla bunu bȫle ḳatla bunu dı bȫle yapTı§ın (55) zaman bū kendini ġō-
yuvermez, da§almaz. hani eviŋ ġoҟmaS. do§alġazlı yá şimdi evler. (56) ġoҟ-
maz yanmaz tavada yap. ama toḳ tutar. çoḳ güSel§olur. hā bȫle yaparıS bis. 
hanı̄̇ (57) vaḳtiŋiz§ol̥sa yaparım. SGA: Yok gideceğiz sağol. GS: ya vallā e 
nolcıḳ? bāzlama yapıyöS, (58) saşda. saşda yapıyóm ben bāzlamıyı. SGA: 
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Evde sac ocağınız mı var? GS: sacımız va. SGA: (59) Mihalıççık sacı mı? 
Sorkun sacı mı? GS: sorḳun sacı. onnardan. vallā çoḳ güzel ne bilim? (60) 
pişiriz ġuyuverim ben§ekmėk. ... iki tāne dey mi ne§olcıḳ yav̥rŭm? SGA: 
Sağol zahmet (61) edersin. GS: yo ben büber de topleyü̆vürüm sana şurda. 
domatiz de ġuyuvurum nolcaḳ (62) yavrı̊m mubāreK gün. aŋarsın ne var. yine 
geldı̄̇§iŋ zaman da ben yaS günneri burda olurum. (63) yaz günneri burda 
olurum. çocuḳlarım da gelir canım, biri etide birı̄̇ ı̆̇şėde devlet su işlēnde, (64) 
güvennikci. nasi tārif§etsem, havā şėden tarafa. yaz.. ı̆̇şė piknik yeri feÍan 
var. orda durū (65) benim§ōlum. devlet su işleri var, onuŋ hemen al̥t.. SGA: 
Kütahya yolu tarafında mı? GS: (66) tamam§orda. orda, murat saḳÇı dediŋ 
mi bulursuŋ. gen̥ç§o da yüzü güleş. şimdi ı̄̇şte o. (67) sabah Fardiyesinde. 
öbürkü gėceci. SGA: Eskiden bu köyün hayatı nasılmıştı? GS: valla (68) 
ėskiden çoḳ, ēskilerde çoḲ§iyı̄̇di. bekmezler ġaynār, köy bekmezi. biz sal-
çamızı dorŭ (69) kendimiz yapiyóz. baḳ ben heP gelinnerimiŋ feÍan yaPdım. 
ġavanezlere ġaynatTım (70) ġuydum§amma. ġaynatTıḳ ġuyduḳ. bi bulġur 
yapmiyóz, bulġuru da gelin§emirdālı o ordan (71) getiri emirdā bulġuru gü-
zel§olur. maḳarnasını keser gelir§u, oÍÍārda. çoḲ güzel. SGA: Ama (72) 
eskiden işler çokmuştu değil mi? GS: esKiden çoğudu annemleriŋ. ġoyun 
sa§ılırdı, geçiler (73) sa§ılırdı, peynir yapılırdı, yā yapılırdı. eski in̥san̥ şu 
bizim göçürdǖmüz§evde yedi sekiz (74) dene davar asılı olurdu. benim de-
demner, dedemneriŋ zamānında. e biz§ȫle gȫrdük. ama (75) biz§eti gene bı-
raḳamiyöS. SGA: Değil mi? GS: evet bıraḳamiyöz. geçen sene inek baḳTım, 
(76) çocuḳlāmınan annemlernen kestik yedik şi kesTik. bu sene de ġurban 
ġuzu āldıḳ kendimiz (77) hiş çıḳartmadıḳ ȫle baḳTıḳ. do§al. yoncā.. SGA: 
Suni yem yemediği için kokmaz da o. GS: (78) tabi. çoḲ güzel. biz yem 
feÍan vermiyöz hani ȫle. SGA: Hazır yem yiyen kokuyor ama (79) buğday, 
yonca yiyorsa kokmuyor. GS: ḳoḳmaz. meşe getiriyöz pelit vār. ı̊ndan sōna 
çam (80) getiriz. çam yass̥aḲ§ama ōsun gine getiriyöz ḳaçaḳ muçaḳ. ḳuzular 
yı̄̇yö. çoḲ güSel§oluyó. (81) SGA: Yiyor mu onları? GS: yir yir. ḳuzulāmız 
dōru yir. çay yapiy̥ı̆̇m ben sana. 
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I/41

MİHALIÇÇIK - Dağcı

Kaynak kişi : Perihan Bal, 63, İlkokul; İbrahim Bal, 67, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Düğün, köy hayatı, eski hayat

(1) SGA: İsminiz? PB: pėrihan. SGA: Soyadınız? PB: bal̥. SGA: Kaç 
yaşındasın perihan teyze? (2) PB: atmış§üç. SGA: Maşallah. Okul? PB: 
oḳul bėşinci sınıf. SGA: Burada mı okudun? PB: (3) h̥āyır. SGA: Nerede 
okudun? PB: yunusėmre. yunusėmreniŋ§adah̥isarı kö§ünde. SGA: Sen (4) 
Adahisar’dan bu köye gelin mi geldin? PB: ėved. SGA: Kaç senedir bura-
dasın? PB: ġȧş sene (5) oldum gelelı̄̇? elli. ḳırḳ bėş. atmış doḳuzda baḳ gel-
mişiz. ġaş sene olmuş? ḳırḳ dört senedir. (6) /.../ SGA: Teyzeciğim sen Ma-
navsın değil mi? PB: ėvēT. SGA: Eskiden bu köyün düğünlerini (7) nasıl 
yapardınız anlatır mısın? PB: şindı̄̇ ē̇sgidēn perşembeden başlar dü§ünner. 
he perşembe (8) günü̆n̥den başlār ta pazara ġadar devām§eder. cumā gün yi-
mek verilir. x: perşembe günü̆ (9) nōlur onu annat. öŋce ḳıza ḳına yaḳılı başı-
na. PB: hē ġına yaḳılır. ġız ġınası olur perşembe (10) gün. cumā gün di işdi 
oḳuncular gelir geleceKler gelir. cumādan başlarız yimeK vermiyē. (11) 
cumārtėsi ġınacı deriz biS dışarı gitcēse ġınacı gider burıya kö§üŋ§içinden bi 
yerden bi yere (12) gine gidē davulnān. pazar gün de gelin§alıcı olur. pazar 
gün dē gelin§alıcı olur. işdı̄̇ (13) dü§ünnēr ezelı̄̇ davullū zurnalῑ şimdı̄̇ salōn 
hē. ȫle ėsgiden ȫle olur dü§ünner canım millı̄̇ (14) ḳıyavetler geyilirdı̄̇. bı̄̇ ġına 
gün başġa bı̄̇ hani pazar gün başġa bi geyilirdi. ȫle yāni esgiden. (15) SGA: 
Eski düğün kıyafetleri nasıldı? Gelin ne giyerdi? PB: vallā bindallı giyērdi 
de mi? (16) bindallı diyyollar bindallı giyillerdi. başına da fes geyerlerdi. baḳ 
benim ġızım dı sekörene (17) gelin gitTi baḳ bizim burdı öf ve ādetler ġalma-
dı baḳ bunnāŋ köyünde daha devām§ediyo. (18) şimdi bura ġızım salon. yāni 
bi ōlan§ėvlensiŋ bi ġız çıḫsıŋ ille salona gidiliyo. yanı̆̇ güçük (19) köy§oldū 
işin. SGA: Fes vardı başka? PB: fes var. hani delevizzonnarda gösteriyolla 
ya biz (20) ġıyāFetine baḳıyōz aynen ȫle geyinirdi yāni gelin. ȫle süslenürdi. 
şimdi yoḳ§artıḳ. İB: (21) tepelik vardı şȫle ėl gibi gümüşlǖ edravı gümüşten. 
unu ġorlardı ġavasınȧ sarallārdı bȫ. şöle (22) şöle zincirleri var zincirlēne 
ucunda dı gümüş paralar var u paralar dı.. altına şaÍvar. ġutmi (23) şaÍvar dil-
lerdi. SGA: Ne şalvar? İB: ḳutmi şaÍvar dillerdi u nė§isi o§zaman. ipēk. ȫle 
şaÍvar (24) giydirilirdi geline. üstünē bölü elbise gibi sarḳa diye bi şėy giydi-
rilir§uzun. ipekden o dı (25) ipekli bȫlü işlemeli. PB: yani bizim kȫde yoḳ da 
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baḳ burda daha adet ū esginiŋ§ėlbiseleri (26) ben burıya geldim yānı̄̇ ū 
uzun§uzun giyilen u bindallı didiklerı̄̇ ötekilērden bizim§adahisar (27) 
kö§ünde yoġ meseÍā ȫle hiç görmedim ben geyinmediler de. burda vārdı gel-
dı̄̇mde. İB: aha (28) burda vārdı. gümüş ġuşaḳ. acep gibi ... bėlini gümüş ġu-
şaḳ şu ġalınnıḳda şȫle. her geliniŋ (29) gümüş ḳuşā olurdu. bu ġadaḳ toḳalı 
meseÍā önü̆n̥de toḳası. gümüş ḳuşaḳ annemiŋ de varıdı. (30) SGA: Ne oldu 
şimdi onlar? İB: unnar heb.. PB: vallā olsa iyi olur§amma işde yoḳ şimdi. 
(31) SGA: Eski köy hayatı nasıldı? PB: sabah ġalḳaŋ yimek hazırlancāsa 
yime§eŋi hazırlaŋ. ahıra (32) gidersiŋ inekleri sa§arsıŋ. südüŋǖ biz makinede 
çekiyoz südüŋi çekērsiŋ. sōna tırpannān (33) biçilirdi ġızım buralar hep. şin-
diki gibi ne makine vardῑ ne biçer vardῑ. baḳ burda bu ġada (34) arāzi tırpan-
nan biçerdik bis. yirmi tāne işci olurdu en§azından. birbirimize yāni (35) yar-
dımnaşma deriz birbirimize u seŋa gidēdi sen§ona gidērdiŋ. tırpannān 
biçilirdi dövennēn (36) de sürülürdü. döveni biliyoŋ mu? tahta. unnan da sü-
rülürdü. undan sona makinelē çıḳdı işde (37) patozlār. patozda ü§üdüldü. 
şimdi de dahāy̥ samanı būdayı ayıran çıḲdı. nohudu bi ayrı (38) yapan çıḲdῑ. 
her şeyi şindi her şeyiŋ makinesi va hepzin̥ı̆̇ŋ. ėzelden yāni biz§ȫle. dırmıḳ 
(39) çekerdı̄̇k. arnat deriz arnaT§alınῑr. arḳasından toplardıḳ tırpan biçenne-
riŋ. esgiden (40) çoġ§a§ırıdı. SGA: Çocukları ne yapardınız? PB: çocuḳ-
lar§arḳamızdā öŋümüzde gezēdi (41) nāpceŋ mejbur. ȫle geze geze büyüdü-
ler dört dene büyütdüm ben̥. SGA: Siz sabahleyin (42) kalkıyorsunuz işe 
gidiyorsunuz. Çocuklar? PB: tabi tabı̄̇. işi gidiyūz. hē götürüydüg sancaḳ 
(43) sancaḳ yapıyoduḳ§a§açlara. ben bunu hē ba§özü diriz uzaġ yire bile 
götdüm altı aylı§ıdı. (44) batuhana gösterivirdim yatdı§ıŋ yėri. bunuŋ§ōlu 
va şiye ortıya lisiye başladı. baḳ§ōlum (45) dedim§anneŋ burıya geldı̄̇ dē ġıra 
ekin§ekmiye gitTik. annanne diyū burda diyu böbek (46) büyür mü burda 
böbek§olur mu diyyu. olur§olmaz§olur mu heb ġızım nė bilı̄̇n yürüyi (47) 
yürüye gidērdik yüriye yüriye gelirdik. bi sa§atlıḳ yol. yani a§ırıdı. SGA: 
Çocuklar sırtta, (48) kucakta. PB: tabi tabı̄̇. a§ırıdı amma şimdikinden de 
iyı̄̇mişdi yāni o§zaman. yardımnaşma (49) vardı birbirininen ġaynaşma vardı. 
iyi ḳomşuluḳ vardῑ. ilgilenirdi ı̄̇n̥sannar birbiriynēn. şimdi (50) şimdi bu tele-
vizyonnar çıḳdῑ hiç bi şiy yoḳ. aç televizzonu ġarşısına. SGA: Yardımlaşma 
(51) yok. PB: yoḳ yoḳ yoḳ. biz bu kö§üŋ tarlalarınıŋ heP nohut§ekilirdi mer-
cimeg§ekilirdi (52) yardımnaşa yardımnaşa yolardıġ yani biterdi. şimdi yoḳ. 
azcıḳ§iki dönüm yer§ekseŋ (53) buruyu nası yolcan nası yapacāz nası bitire-
cēz? yoḳ. ezeli bitiriydik. ben diyom§ezeli (54) bunnar hani bu tarlalar yoluna 
yoluna bi kö§üŋ§adamıynan§olurdu. şimdi dışardan§işci (55) getiriyollar. 
tabi tabi işciynen yapıyolar. SGA: Parasız yardım da edilmiyor artık değil 
mi? (56) PB: edilmes. parasız yardım§edilmes. parıyla. SGA: Eskiden hadi 
şunun işini yapalım diye (57) çıkarlarmış. PB: tabi tabi sen§onå gidēdiŋ o 
saŋa gelirdi çoġ iyi de olurdu yāni (58) yardımnaşma. siniŋki biter onuŋki 
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bitēr. işde çocuḳlarımız dı ȫle büyüdü. iki ġızım§ma iki (59) ōlum§ma be-
nim. SGA: Hasta olduklarında ne yapardınız? PB: vȧlā hasda olduḳlarında 
(60) doḳdura götürüydük. SGA: Nasıl gidiyordunuz kış günü? Mihalıç-
çık’a mı götürüyordunuz? (61) PB: ėveT. ya yürürdüg şurdan dōrudan yol 
va. İB: vesa§it yoḳdu ġızım. PB: vesā§it yoḳdu. (62) kesdirmeden. İB: bi 
gün gece gitTik ġar tam bu ġadardı. çocuḳ ġucāmızda. taşıt yoḳ. yōl yoḳ (63) 
ġıreyder gelmez. açıḳ yol§olmaz. yürüyü yürüye gitTiK burdan. gece vardıḳ 
bi tāne (64) doḳdur§urda hastanada. şindiki gibi beş§altı tane doḳdur yoḳ. 
açıḳ hastāne yoḳ. (65) doḳduruŋ§evine, gönlü olursa ġalḳar. mu§ayini§ider. 
ȫleydi yāni. yürüye yürüye gidilirdi. (66) şindig yoḳ. PB: altında vesā§it. 
ġazāya varmadan şehire de varabilirsiŋ. İB: şindi tıraḳtür (67) āldıḳ undan 
sōra tıraḳtör§alınınca uçaġ§almış gibi oldu. tıraḳtör§alınınca. hani her yire 
(68) hiç§olmassa on daḳḳada varı tıraḳtör burdan mālıca meseÍa. biz yürüye-
rek gēsek ya da (69) çabıcaḳ gēseŋ bi sa§atde gidersiŋ. SGA: Tabi o da sağ-
lıklıysan. İB: tabı̄̇ sālıḳlıysaŋ. PB: (70) sālıḳlıysaŋ. şimdi çoḳ ulaşım§aracı 
çoḳ şimdi. İB: şindi h̥ėmen h̥ėmen hayvannara ḳadınnar (71) bile baḳmaz§ol-
du ġızım. inekleri de erkekler sa§ar. PB: hē makine sā§a. çamaşırı makine 
(72) yıḳar. İB: makine. makiniyi daḳarsıŋ. SGA: Eskiden kadınlar çok çalı-
şıyormuş. İB: ėved. (73) ġadınnar çoḳ çalışır. PB: tabi canım bi dē ilimizde 
yıḳādıḳ§o ġadar çamaşırı. u ġadar (74) çocu§uŋ çamaşırı. ėvlēde de su yo§u-
du. şindiki gibi ōsa şindi her yerde suyuŋ var (75) eletdiri§iŋ var. ėlinde bi 
fenēr fener diyoz biS. şimdı̄̇ Íambalar var eleTdirikler (76) var§u§zıman bi 
şiy yo§udu. x: annem heb gece dullāmış çamaşılları de mi? PB: hē gece (77) 
yıḳādım ben bunnān çamaşırınῑ. hē gece dur̥lār serārdım. İB: ḳızım şimdi 
yedi.. yetişen nesil (78) var ya yāni düŋyā bȫle geldi biliyo. biz dāda yatırdıġ 
bi ... gene gelemeSsiŋ her gün. şu (79) yunusėmreniŋ§üstünde bizim§arāzi-
miz var. yatırız§orda bir haFta on gün. ... aḳşam tallıya (80) yat bir§iki yataġ 
yorġan yataġ yoḳ yorġan. heb şu kilimner var ya onnardan sererdiŋ§altıŋa 
(81) orda yatırsıŋ. neynen gelcēŋ burıya vesa§it mi vȧr? bi merkeP var. PB: 
şimdi yāni moturu dā (82) a§ır gider diyi arabā arıyollā da§a hızlı gitme. tabı̄̇ 
canῑm moturā şiyi ekin§ekmiye gidiyōz (83) yā tıraḳtör ġaş günde varacaḳ ya 
ġaş günde.. ezelı̄̇ hani şe merkeplēnen gidilirdi. İB: yani (84) şindi yetişen 
nesil bȫle sanıyo ġızım. bȫle di§ildi. taşıdı§ıŋ orda ġullancāŋ§ālet sırtında 
(85) omzunda gidēsiŋ. iki sa§at iki bıçuḳ sa§at gideriz§orıya. bi de aḳşam 
gün§aşırı gelcēseŋ (86) gün§aşıncıya ġada çalışılır sa§atlı di§il. gür§aşcaḳ 
tallıdan çıḳcaŋ. yice§iŋ neyidı̄̇? (87) Saba§an bulġur pi.. sulusu bulġuruŋ. 
ǖleniyin ġatısı. aḳşıma varsa adamıŋ paTedisı̄̇ kendi (88) yetişdirisē. ȫle gelib 
de satılmazdı ki. varsa. hē şu ėkisi vardı ki tereyā ėt yinirdi (89) ġavırma§u-
laraḳ yāni yemeklēden. hayvan boludu yāni. u vardı. PB: tavı§ıŋ§olurdu (90) 
yımırtası bōl. tavıḳ kesebilirsı̄̇ŋ. İB: ama taşımáḳ§imḱ́ānıŋ imḱ́ānıŋ sıfırdı 
yāni. ürüyerek. bi (91) tani merkebiŋ var. oŋa da suyunu mu ġoycaŋ orda yiy-
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cēŋ§ekmē§e mi ġoycaŋ? her (92) şiyiŋ§onuŋ§üzerind̥e sāten bi hayvanıŋ. 
çocūnu bindirir misiŋ ȫleydi. şindi ġızım§ufaḳ (93) tevek arabıyı da beyen-
mezler. şurda minibüs va minibüs çalışdırı minibüs şe diyi bi araba dā (94) 
aldılar. dā iyi. SGA: Amca adın ne? İB: ibrāhim bal benim§adım ġısım. 
SGA: Kaç (95) yaşındasın? İB: atmış yėdi yaşındıyım. SGA: Sen nerede 
okudun? İB: ben bu kȫde oḳudum. (96) dācı kö§ündü oḳudum. bėşe ġada 
oḳudum. 



445Fatih  DOĞRU

I/42

MİHALIÇÇIK - Diközü

Kaynak kişi : Güldane Şen, 68, İlkokul 3; Süleyman Şen, 75, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Avlu 

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, kuşburnu yapımı

(1) SGA: Güldane teyze soyadın ne? GŞ: şen. güldāne şen. SGA: Kaç 
yaşındasın? GŞ: ben§ni? (2) ġırḳ bėş do§umnuy̥ŭn. atmış sikiz yaşımdı-
yın. ha. SGA: Maşallah. Okula gittin mi Güldane (3) teyze? GŞ: üçe ġada 
gitTim§emme ġızım benim gözümden§ārızalı oldū uçun gözümē yedi (4) 
yaşımda öküzüŋ ġuyru§u ġaşdῑ. o§zamat da tam babamgil götürd̥ü̆ler ame-
liyet§ittirdiler. (5) hiceyi sökemedim. oḳumasını pek bilmen de yazma ġār-
şıdan ne ġada harf verse hepce onnarı (6) tanıyyorum. heh ȫle tanıyyorum. 
SGA: Diközü köyünde mi doğdun büyüdün? GŞ: burda (7) doğdum bü-
yüdüm. annem bobam buralı ėşim de buralıydı burıyın dı ėşiminen ėvlendig 
(8) ėşimdinēn̥ burduyuz şimdi. heh ȫle. ȫle ġuzum. SGA: O zaman burada 
okul üçe kadar mı (9) vardı zaten? GŞ: uça ġada yōdu bėşe ġada vardı 
ya ġāli gözümden§ameliyet§olunca çıḳdıġ (10) gitti ȫretminnē didı̄̇.. de bi-
zim sōnadan bobamgil ȫretmennen şi müdürünen ġonuşmuşlar (11) gözün-
den§ārızalı oldū uçun bıraḳıŋ dimişlē. SGA: Nasıl oldu gözün? GŞ: ġızım 
bȫle (12) hayvanınnān ahıra ġuycaḳ zamat. SŞ: ... öküzüŋ ġuyrūnu salınca ... 
onu da zamanında (13) götürmüyoÍÍār. götürmincā orıya boz getiriyoru. GŞ: 
eŋ§ilkin båbamgil baḳ ahara ġuyarḳan (14) hayvan ġuyrūnu çāpdı. ġuyrūnu 
çār̥pınca bėş santim nāzlınıŋ§içine ġıl batmış gözümüŋ. öle (15) batınca bo-
bamgil bilmedilēr sōna hani fen bu ġadaḳ ilelli di§ildi ġaş sene ėveliydi u. 
ben (16) yedi yaşımdῑḳan ġırḳ bėş ġaç sene ėveli. ȫle olunca yavrum şindı̄̇ bi 
båbamgil sōna (17) götürdüler doḳdurā doḳdur dedi has.. eşkişēre götürdüler. 
orda ben yaTdım inne ilaş (18) veriyoÍÍar§eme faydası yoḳ. anḳırıya ńumune 
hastānisine götürdüler§ordā bu ġılı āldılar. (19) bėş santim§olan ġılı içer-
den§āldılar nāzlınıŋ§içinden. aldıġdan sōna unū didiler§iki ay (20) sōna gėl 
bōz gelceg didiler. sėni didiler bozunu alalım gȫzlük vercez didiler. aḳıl§işde 
(21) gȫzlüglü olunca nė olcādım bilmiyom. şindi de oldum gȫzlüklü. bobam-
gil beni götürmediler (22) ȫle ḳaldım ġızım. eme bir gözümünen bėş dene 
be̊bēmi de büyütdüm ėşiminen çoḳ mutluyuz (23) hiç ȫle bi hani görmedig 
bi şiyim§olmadı. bu gözümünen çoḳ şúkür§allā§a ėl§işimi de (24) ėv§işi-
mi de dutdum. heh. sōna da on§ikisi on bir doḳus sėne ōldu bu fen§ilėrlidi 
didi (25) dāmatlarım çocuḳlarım ille didiler seni tıpa götürecēz didiler. tıpta 
didilēr (26) ameliyet§itdirecēz. lēs ġodutduracāz didiler. birazını sıyırdılar 
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baḳ gözlǖmü çıḳarınca bėlli (27) olur. u gözümüŋ yarısını ālmışlar. tepsini al-
mamışlar§emme büyük lēs yelleşdirdiler. şimdi (28) onnan yaşıyurum doḳus 
sėnedir di. ȫle ġızım günümüz§ȫle geldi geşdi gitTi. bėş Tane (29) çocūmuz 
var. yuvalarında ėvlerinde biz de burıya geldik§işdi ėvimizi yapdıḳ oturuyos 
çoḳ (30) şúkür§allaha. SŞ: biz de şē§erde bi yirmi yıl ġāldıḳ. andan sōna 
dönüş yapdıḳ. bu ėvi (31) yapdıḳ. bi urıya yapdıḳ bi ėv dē. urıya da ōlanıŋ 
dü§ününü yapdıḳ. ōlanı ġuyduḳ geldik. GŞ: (32) ȫle ġızım§işde. hē ȫle hē. 
(33) SGA: Güldane teyze o ezdiğin ne? GŞ: bu şindi ġuşburnu. hē biz bunu 
bėn ocaġda ġāynatTım (34) bu tenceride ġāynatTım. getirdim burıya silkdim. 
bunu bȫle çıḳardacam baḳ§ikinci (35) çıḳarışım. bi çıḳardım ġoydum. ikinci 
çıḳarış şindi bunu da bu eleKden geçiricem. undan (36) sona ocā§a ġoyub 
ḳaynadacaz şişelere ġuyub ḳapatacaz. hē bu ġuşburnu. SGA: Şu kevgir (37) 
mi? GŞ: bu kevgir. ėvet. bu kēvgir. bunnan yapıyorus. bu da ėlek. bunnā-
nan bȫle yapıyorus (38) ġısım§işdi. ha ȫle başġa olanı bu. ḳa.. ḳaynatdıḳdan 
sona ḳonserve şişelēne ġuyub§āzını (39) ḳapadıyoz. bi sėne dursa dı iki sėne 
de dursa dı iyi oluyō. biz bēn (40) ba§ırsaḳlāndan§ameliyet§oldūm§uçun 
bāsırdan bunu çoġ ġullanıyon ḳış§oldu muydu. (41) ġış§oldu muydu bunu 
ḳullanıyorum. yı̄̇yorum ȫli ḳullanıyorum. SGA: Kaç kilodan çıktı bu (42) 
şimdi? GŞ: bunu ben ke.. kilōsunu bilmiyom ta kendimiziŋ ta şi bāçelēmiziŋ 
yanında var. (43) aşşāda bāçemiz var damadıŋ bāçesi var. onuŋ kenaÍÍarın-
dı olannarı topluyuruz. şuÍÍara da (44) dikdi dėde unnardan dōrŭ topladım. 
hiç kilōsunu bilmiyom hanı tārtılı de§il. hı ėveT. tārtılı (45) de§il gülüm he. 
SGA: Onu süzeceksin bir daha mı kaynatacaksın? GŞ: ėvet. şindi bunu şu 
(46) elegden geçircem. ġılları var ya o ġıllarını o ėlek geçirmicek şindi. bunu 
bi daha ordan (47) geçircem. bunu da yeŋi ġatdān bit.. hepsini bi ġat dā§a 
geçirdim bu tencirimi ocā§a (48) ġoyacam bu tenciremde ḳaynatcam soŋunu. 
SGA: Şeker? GŞ: şeker de ġuycam. ėved biraz (49) ġuycam. şeker ġuymınca 
ōlmıyyō. he ėkşı̄̇yo bȫle hanı̄̇ dursa dı ėkşi tipini aldıtdırıyō. şeker (50) de 
ġuycam ȫle. SGA: Çocuklara da vereceksin. GŞ: çocuḳlarā çocuḳlar gö.. 
ġurusunu verdig (51) çocuḳlara. onnar çay§olalaḳ ḳāynadıb§içiyoÍler. ḳuru-
sundan bėn hani hiç ḳaynatmadān (52) bayramda geldiler toplamıştıḳ dedı̄̇yne 
hepsine birer bir biraz bıraz vērdig āldılar (53) gitdiler§onnar şindi. hı onnar 
götürdüler. hisdellersi çoġ§olursa verin çoġ§olmasa kendim (54) ġullanırın. 
isdiyen§olusa alır. isdiyen§olmassa almas. he ȫle. ȫle ġısım he ȫle. SGA: 
Amca (55) senin adın ne? SŞ: sülümān şēn. SGA: Süleyman amca sen kaç 
yaşındasın? SŞ: yetmiş bėş. (56) otuz sekiz do§umnuyum bēn. GŞ: baḳam 
sen dē şurıya bi otu. ben yapabilir miyin? SGA: (57) Sen yap teyze ikinizi 
de alıyor. Kaç yaşındasın amca? SŞ: yetmiş beş. SGA: Sen de burada (58) 
doğdun büyüdün. SŞ: ben de burdā dōdum burda büyüdüm. SGA: Burada 
mı okudun (59) ilkokulu? SŞ: burda oḳudum ilḳoḳulu. SGA: Teyzemi nasıl 
aldın? SŞ: teyzeŋi mi? tı̄̇zeŋnē (60) tanıştıḳ manıştıḳ. kövde. ȫlelikle§u iş 
ōldu. düŋür yolladıḳ. işı̄̇ bitirdik. SGA: Siz kendiniz (61) mi buldunuz? SŞ: 
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kendimiz bulduḳ. GŞ: kēndimiz bulduḳ dı iki buçuḳ sėne di nişannı ġāldıġ. 
(62) ȫle Pi Kün iki gün de§il̥. SGA: Niye iki buçuk sene beklediniz? GŞ: 
ben güççǖdüm. on biş (63) yaşımı doldurmamışdım. niḱ́ah ġıyılmaz diyı̄̇. o 
beni çoġ tez şitdı̄̇. anā ille ōsun başġa yellere (64) gitmişlērdi ille bū ben-
den§ötürü ōsun başġasını almam diyelegden. e benim yaşım da (65) güççǖdü. 
on sekiz di ōlmınca niḱ́ah ġıyılır mı? SŞ: ben başġasını isdemen didim. anam 
(66) anamıŋ taraFından ġızlar varıdῑ. dayımıŋ ġızlarῑ. kesinniklē didim bunna-
rı almıcan ben. (67) ālman da didim. bir§iki anamızā biraz küs müs durduḳ. ne 
ġada küsseŋiz isdemiyoru siziŋ (68) taraFıŋızdan. ben bunu isdedim. bȫleliklē 
ōl̥du. GŞ: nası̄̇p. ėved yavrum nası̄̇p. SGA: İyi de (69) olmuş bak. Ne güzel 
mutlu mutlu. GŞ: hē. allahama çoġ şükür bėş tāne nė çocūmuz var. hebsi 
(70) ē̇vliler ėvlendilēr. biz de burda yaşı̄̇yoruz§işde ġızım. SGA: Maşallah. 
Askere gitmiş miydin (71) amca sen? SŞ: asgere gitTim. asgere gitTik gel-
dik. GŞ: gēldi gēdi. as.. yim§bėş yaşındıyḳan (72) beniŋ sȫz vėdi. asgerden 
geldiydi. SGA: O zaman düğün dernek âdetleri nasıldı? GŞ: dü§ün (73) 
dēneg§ādetleri yāv̥rum davul zurna işdi ȫlüydǖ. o şekildiydi. o şekildiydi da-
vul zurna. ġına (74) gecesı̄̇. davılsız zurna her bi şiysi oluyōrdu işde. ȫlüydü 
yavrum. SŞ: davulcu dutmῑncı (75) dü§ün§olmazdı. mutlıḳa davulcusunu 
dutacaŋ zurnacısını dutacaŋ. nė gerekeyosa onnarı (76) yapacaŋ. SGA: Sağo-
lun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Hakkınızı helal edin. GŞ: hiş bi 
(77) şiy di§il. sen di helāl. bi şiy§ikrām§ėdemedim ḳusura baḳma hellerim 
perişan. siz başġa şu (78) zėynep teyzeŋe de mi gelmişdiŋiz siz? SGA: Yok 
biz ilk defa geliyoruz. GŞ: ilK defā (79) geliyōsuŋuz he? ȫŋde bi şı̄̇tmişler-
dı̄̇. önde gelen§ōmuştu sizden§ayrı ekip§barmışdı. (80) üç§ōlan§iki ḳız. şu 
aşşādῑ halil şı̄̇y va ġoŋşunuŋ birinne de unnā dı çekim yapmışlādı. SGA: (81) 
Adem beylerdir onlar. GŞ: he. unnar§ȫle ȫle unnā dı çekim yapmışlār̥dı. ȫle 
ġısım he. 
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I/43

MİHALIÇÇIK - Dinek

Kaynak kişi : Zekiye Civek, 80, Okumamış

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ofis 

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet

(1) ZC: ... o elli sená ōdum ġalalı. nedēn bi cezā başġa bi şēler yazmaŋ 
da ben cahilı̄̇n. SGA: (2) Senin neyin var niye geldin buraya? Hasta mısın? 
ZC: hap yazdırmiye gēdim toḳdurları. hē. (3) hab ġullanῑyon. ı̄̇ne ġullanῑyon. 
SGA: Neren ağrıyor senin? ZC: bacaḳlām ġollarῑm (4) sāvrıdan§amelı̆̇-
yet§ol̥dūm. SGA: Nereden ameliyat oldun? ZC: savra alındı. SGA: Safra 
(5) alınınca rahat ettin mi biraz? ZC: ya rāt§olmayyi doḳunayo bi şey ġatı 
bi şēler doḳunayoru. (6) çorba yirin boyuna. baya da yidiŋ mi şişeyoru baġ-
sıŋa. ġaş ġad§esbi vȧ içinde bi gȫseŋ. hı hῑ (7) bi dā va. SGA: Üşüyor mu-
sun? ZC: üş. SGA: Safranı neden aldılar? ZC: ārıdῑ. ho ġuda daş (8) çıḲdı. 
bu ġada bi ġısım. dāş. ... daş çıḳa. a çoḳ§ārıdı ȫldüm§öldüm de cannandım. 
vāmadῑm (9) doḳdur ġāmadı. nallıhana gitTim mālῐca gitTim şēre gitTı̄̇m. eŋ 
soŋ ġaldı devleTdē. amelāt (10) didilē ōldum. ... iki sėne oldum hē. SGA: Ra-
hat mısın şimdi? ZC: hē ra§atın. ārımıyo işde (11) ġatı doḳunu onu da yimē-
yorun. çorbu içerin. SGA: Dizlerin niye ağrıyor? ZC: (12) bacaḳlām§ārıyo. 
... bunu niye ġoduŋ§urıya ben ... SGA: Yazacağım sonra. ZC: hē a§ır bi 
(13) şey cezālı bi şey yazdırman dovāmı alıŋ şeyimi almaŋ. SGA: Kaç yaşın-
dasın teyze? ZC: (14) yetmı̄̇ş, yetmiş doḳuz, segı̆̇zen beş. ȫle bi§şe heralda. 
bilmiyon hē. SGA: Okula gittin mi hiç? (15) ZC: hic§oḳumadım cāhilin. 
SGA: Göndermediler mi? ZC: dē evelkilē oḳur mūdū? (16) oḳumazdıġ. 
ėvelden ġalma oḳumuşum yōḳ. SGA: Niye göndermediler seni okula? ZC: 
valā (17) h̥iç göndermedilēdi işde. SGA: İş mi çoktu evde? ZC: iş di çōdu 
ta göndermedile. ėveli oḳul (18) ȫretmennē nė yōdun. oḳumuşu yōdu ėveli. 
SGA: Dinek’te yok muydu okul? ZC: yoḲdu. sen (19) beni bunu niye ġoŋ? 
benim laflāmı āsın diye mi ġōsuŋ bunu? SGA: Evet. Yazacağım senin (20) 
söylediklerini. ZC: sȫledim ya unnā. yoḳ başġa. ... ōlum ... baŋa urıya. ... 
ġōŋşum. SGA: (21) Kızın nerede? ZC: ġızım ikisi şērde. biri burda dē yeŋi 
mālede. ben bi gelin bi ōlan oturuyon. (22) ōlanıŋ§aylῑnı yı̄̇yon. hē bi ōlan bi 
di şērde işde. hē. hinci ne dı̄̇cēsiŋiz? ne dı̄̇cesiŋ baŋa hindı̄̇ (23) hunu alayoru. 
ġoduŋuz baḫ lafımı alayor ben biliyun. SGA: Almıyor demedim zaten. (24) 
Yazacağım dedim söylediklerini. ZC: ne yazayōŋ? SGA: Adın ne teyze? 
ZC: zekiye civēk. (25) zekiye civēk. SGA: Zekiye teyzem ne anlattı bize 
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diye oradan yazacağız. ZC: valla işde bȫle (26) ... işde bi ōlan bi gelin va 
yanımda. SGA: Dedem niye vefat etti? ZC: ġalp varıdı. SGA: Sen (27) çok 
genç mi kaldın? ZC: otuz yaşımdı ġāTım. SGA: Nasıl büyüttün çocukları? 
ZC: vallāhi ȫle (28) cıplaḫ cıplaḫ ayāna ayaḲġabı yōdu ... gidellēdi. ... hȫlü 
... olu hȫle ... oludu. ȫle ȫle (29) böyütTüm bėş dānesini. biri dē yeŋi māllede. 
biri şērde üş ġız. SGA: Çalıştın mı sen? ZC: yō (30) çalışmayoz ... oturıyoz 
... SGA: Eskiden. ZC: esgiden çalışdım tabı̄̇. çocuḳları neynen (31) büyüden? 
ayānda yōḳ sırtında yōḳ başında yoḳ. başıma yazmam yōḳ. ālıyı ālıyı unnā da 
(32) ayāma ayaḳġabı yoḳ diye. ... yā elli sene oldu yōl gibi geşdi. SGA: Allah 
o günleri aratmasın (33) teyzeciğim. ZC: ... allah§aratmasıŋ. fitire virilē 
bise fitire mitiri virillē hanı̄̇ zengin§olannā (34) bėş§on ġuruş da unnāna idāre 
iderin. idāre itdim. hindi vimezlē ... hadi ġızım§oldu. SGA: (35) Ağzına sağ-
lık teyze. Hakkını helal et. ZC: halal§olsuŋ. ... olsun. sen de bunnarı yāz. bi 
şēler (36) mi şēler çıḳatdır. hē yı̄̇cek bi şēler vilen. ama ȫle cezālı şey yazma. 
ȫle olmas yāni viremen. (37) SGA: Yok teyze ben üniversitede hocayım za-
ten. ZC: hē hoca mıSıŋ? ȫle bi şēle yaz ōldu (38) hadi iy günne bȧḳām. cezālı 
bi şey§olmadı mı. 
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I/44

MİHALIÇÇIK - Dümrek

Kaynak kişi : Menşure Erbek, 62, İlkokul; Fadime Erbek, 46, İlkokul 

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Fırın evi

Kayıt türü : Video

Konu : Ekmek yapımı

(1) SGA: Şimdi söyle bir çek bakalım. ME: çek baḳalım. SGA: İşte 
oldu. Kolay gelsin. İsminiz (2) ne? ME: ben muhtarıŋ hanımíyín. SGA: Biz 
muhtarı arıyorduk. ME: siz muhtarı arῑyosuŋuz. (3) hı muhtarıŋ§ėvi bura. 
adım mėyşūre. SGA: Menşure teyze. ME: he buyur canım. SGA: (4) Kolay 
gelsin. Geldiler zaten, tarif ettiler herhâlde muhtarın evi diye. Kaç yaşın-
dasın? ME: (5) ātmış§iki. SGA: Maşallah. Göstermiyorsun. ME: göster-
mı̄̇yon§nu? otdūm yerde iyı̄̇ ayā§a (6) ġāl̥ḳaman. otTūm yerde çoḲ§ı̄̇yin. 
SGA: Doğma büyüme Dümrekli misin? ME: (7) dümreKliyin. SGA: Bu-
raya gelin geldin, burada gelin kaldın. ME: tabı̄̇ bu köve gelin gēld̥im. (8) 
SGA: Siz nesi oluyorsunuz? FE: ē̇ltiyiS. SGA: Eltisiniz. ME: biz§iki elti 
bi yerdi yı̄̇yoS. (9) SGA: Ne güzel maşallah. Sizin isminiz ne? FE: fadime. 
gel bazlȧma yi. yālıyalım da onnar dȧ (10) yisiŋ. SGA: Siz Dümreli misiniz 
doğma büyüme? FE: dümreKliyiS. āyniyiS. SGA: Muhtar (11) evde miydi 
Menşure teyze? ME: ėvde ėvdē. şindi muhtara iki ėtmek yāladıḳ hadi sen 
ġānıŋı (12) doyur dediK siz gēldiŋiS. SGA: Nasıl yaptınız bu ekmeği, baz-
lamayı? FE: mayalíyyoS. (13) mayalădıḳtan sōnı.. mayalıyoz geliyo. ufaġ§u-
faġ döküyoz hazır hālinde. yapıyoz§işTi. (14) yaPıyoz. SGA: Altta un mu 
var? FE: evēt. yaPışmamăsı için. ME: u§zaman da bȫle (15) bişiriyōduḳ. 
köve ȫretmen gelmiş. şu depeniŋ§ardına gēl̥mişlē. demişle ne güzel kemre 
(16) ġoḳuyo demişle onnar da sivrisārlíyd̥ı̆̇. tam biz de bȫle ėtmek Pişiriyō-
duḲ. (17) ȫretmeniŋ§annesiye tėyzesi varıdı. SGA: O tahtanın adı ne? ME: 
bunuŋ§adı yaslῐ§āç. (18) bunuŋ§adı pislı̆̇§ēç. bu saç. SGA: Ne güzel siz 
ekmeğinizi kendiniz yapıyorsunuz. FE: (19) bir§ay gidı̄̇yo. bir§ay ikı̆̇ ay 
gidiyı̊ ama. SGA: Biz bir çok köye gittik. Hiç kimse ekmeğini (20) yapmı-
yor. Hep hazır. ME: bizim buranıŋ bu. şēr§uzaḳ, gelip gidilmez. SGA: Bu 
daha iyi (21) ama. ME: bu tā iyi. zabāliyin ısıtırın yumuşacıḳ. sēn̥iŋ§ismiŋ 
nė? SGA: Ben Semra. ME: (22) semrā. FE: bursa yolunda anadol§ünüver-
sisi taravınd̥a di mi bursa yolunda sen̥inki de. SGA: (23) Benimki Bursa yo-
lundaki değil. Havaalanının karşısındayım ben. FE: yen̥ge bi tāne şöle 
(24) şėy̥§et de ġızart da yālíyám dá yisiŋ. SGA: Menşure teyze. Eskiden bu 
ekmekleri nasıl (25) yapardınız? Düğünlerde nasıl paylaşırdınız? ME: 
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eskiden de bȫle̊ yapādıḳ. dolaP yo§udu iki (26) gündö üş gündö bi etmek 
yapādıḳ. ... şindi dolaplā oldu§u úçun bişir dolaba dōldur. aynı (27) bȫle 
yapādıḳ§işTi. annelēmizden§unu gȫrdüK, ȫle gidiyoz. SGA: Okula burada 
mı gittiniz? (28) ME: burda gitTik. beşi burda bitirdim. beşe ġadar burda 
oḳudum yāní. SGA: O zaman köy (29) okulu nasıldı? Öğretmen nasıl dav-
ranırdı? ME: iyidi ȫretmennēmiz. ȫretmėn beḱ́ar§oldu§u (30) zȧman gelir-
dı̄̇, yemek veridig§unā. üç§ö§ün yėmēni veridig, çamaşırῐ yıḳārdıḲ. ȫretme-
ne (31) āy̥ilelē baḳārdı āy̥ilelēmiz baḳārdı biz§oḲurduġ. FE: iletişim§ı̄̇yidi 
u§zȧman. ME: (32) çoḲ§ı̄̇yidi. çoḲ§ȫretmeniŋ yanı.. hanımınıŋ yanında 
yatTı båbam muhtarıdı rahmetlig, ikisı̆̇ (33) de rahmetlig§oldu. annem bėk-
lerdi hanımnānı ȫretmen bi yere gidiP gelemedı̄̇ zaman. eski (34) şēler tā ı̄̇yidi 
de şindı̄̇ de§işTi. SGA: Eskiden öğretmenler tırnak kontrolü falan yapı-
yorlarmış. (35) ME: yapallardı. SGA: Anlatır mısınız? ME: bazartesinen 
bazartesiyĕ şöle etdirirdı̄̇, (36) dırnaḳlāmıza baḳārdı tėmiz§olannara tȧmam 
derdi tėmiz§olmıyan̥nara bi Çetvel vurudu (37) tertemiz edēr̥dik. FE: şindi 
yoḳ de mi? ME: şėylēŋ yaḳasına baḳādı önnüklēŋ şöle̊ hani kir mi (38) tėmiz 
mi bānyo etdiŋiz mi etmediŋiz mi hāvtada bānyo edilirdi hani oḳul çocu§una. 
SGA: (39) Burası Manav köyü mü? FE: dümreK. dümreK köyü. ME: eski-
şehir mihālıçÇıḲ dümreK (40) köyü. SGA: Halkı Manav mı Yörük mü? 
FE: manav. ME: manavız biz manav. SGA: Sizin en (41) ünlü yemekleriniz 
neler? ME: de bizim yėmeklēmiz aynı̄̇ şėy yėmē§e işTe iç§anadolu (42) 
yėmē§e. ġuru fasillesi, nåhudū, yapraḳ sārmasῑ, höşmellimı̄̇. SGA: Höşmel-
limi nasıl (43) yapıyorsunuz? ME: höşmelı̄̇mı̄̇ yağınῑ şėy ġaymānı ġuyarıS 
südüŋ§içini. süt ġaynar ecig de (44) duz§atarız§onu indiriz ġararız§ununan 
yumuşācıġ. ġardıḲTan sōna tavaya ġoruz (45) ġızardırız. ġızartTıḳtan sōnada 
üstünǖ şöle bi tabaḳlara çeviriŋ. üstüne de bi ... bāl ġoŋ. (46) buyur yi. SGA: 
İyiymiş. ME: höşmelı̄̇miz§iyı̄̇. SGA: Balla yapılıyor. ME: ē üstüne bāl ġo-
nur, (47) sıcāḳa. SGA: Siz eskisi gibi iki elti mi yaşıyorsunuz evde? ME: 
ėvet. ġayınnāmız yeni ȫldü (48) bizim. FE: yirmi iki sėne ō.. yirmi sekiz sėne 
ōldu. ME: ... ġayınnamız varıdı. saŋa ȫmür (49) hişTe iki ay§olduḳ ġaybede-
li. SGA: Başınız sağolsun. İyi miydi sağlığı? ME: iyı̄̇y̥di bi saFra (50) kese-
sinden daş düşTü işTē, şėy§ōl̥du gitTı̄̇. ... bı̄̇ ... bėn gitTim şindi de fadime 
gidiyo işde. (51) çocuḳlāmızı oḳutTuk̥ allā§a şúkür. SGA: Eskiden gelin 
kaynana ilişkileri nasıldı? FE: çoḲ (52) güzēl. ġaynaya sāyġı ġaynataya 
sayġῑ. hiş ḳārşısından gelmēŋ. ėrken ḳalḳāŋ, görevini yapāŋ. (53) ġaynanayı 
ġayınnayı yatırıŋ§ȫle çıḳaŋ yatırmȧ.. yatmaya. şindi ġayınna ġaynata yanda 
duran (54) yoḳ. ME: şindi de iyi geşlere. hiç çolu§u çocu§u oḳutTuk̥ benim 
bi ōlan varıdı āldı gitTi (55) mėseÍā beybazarῑ ... māden mü§endiSi. ėsgiden 
beylēmiziŋ§işi yo§udu mējbur. hindi işleri (56) oldu mı̊ydu çoluḲ çocuḲ 
nābıcaŋ? hȫlü hiş gen̥ş ġālmadı şindi. SGA: Kalmadı değil mi? (57) ME: 
tabi heP§oḳudu etmēni āldı eşini āldı allā§a şúkür kimseye yükü yoḳ. FE: 
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sen de yāz (58) da ben de seni çekı̄̇m şöle yazdῑnı görsünner. şȫle yap ta. köye 
gitTim de bazlȧma yapTım (59) baḲ de. SGA: Tamam. Köylerde genç yok 
köydeki tarım işlerini kim yapıyor? ME: Peylēmiz (60) yapıyo işTi bizim-
kilēnden sōnȧ zōr, kim yapacaḳ? gen̥ş ġālmadı işTi yaşlılā da iyice (61) yaş-
lıl̥ῐḲTan sōna ne olcāsa sonu biz de bilmı̄̇yoz. emekli oluP da gelise çoluḳ 
çocuḳ geli, (62) gelmėSsē unnā da gelemeS çolu§u çocu§u oḳuycaḳ. SGA: 
Gelseler bile köy işini bilmiyor (63) olacaklar ki. ME: yo bilillē allā§a şú-
kür hanı gördülēr ya. SGA: Bilirler mi? ME: bilillē. (64) yazın gelincesi hep 
yapallā bobalāna yardım§edellē. alıyollā ná§ġadan§ol̥sa bilillē. FE: sen (65) 
de çıḳaydıŋ. sen de çıḳȧydıŋ mutTarın yanῐna yuḳarı. ME: zamānında gēldi üç 
ġızınan u da (66) ȫle ünüvēstede hocayın dedı̄̇. u§zaman da bȫle tomatis 
zamānıydı bizim. ġalebaşına gitTilē, (67) ġalebaşı deriz bizim şėy vā. urda 
resimlēni çekmişlē. üç ġánç ġızıdı. hani geldi, haÍā (68) bizim§ėve yaḳınımış-
Tı ėvi di. dediydi ismini nı̄̇y di. SGA: O kuş tüneği mi? ME: bū (69) cu-
luḳlāŋ ġanadı. hindilēŋ. culuḳ diyivėriz biz, hindilēŋ. hindiyi kestim§miydi 
bu ġanadını (70) alırız ġuruduruz bȫle saş sübürmeye de iyi oluyo. bezinen de 
süPürüyoz áma bu tā iyi oluyo. (71) SGA: Culuğu nasıl pişiriyorsunuz? Eti 
çok mu güzel oluyor? ME: çoḲ güzel§oluyō. do§al. (72) zamanı gelse de 
bi yiseŋ. SGA: Kışın mı olur? ME: ḳışın. ġar yağınca kesilir ġar yādıḳtan 
(73) sōna datlı olur̥. ȫretmenimiz varıdı ġulaḳları çınnasın şindı̄̇ şėydey̥ı̆̇miş 
tokidēymiş. benim ġız (74) va urda unuŋ çocu.. ġızı oḳur da iki.. birinci sınıf-
lara ȫretmen burda ȫretmennik yaptı. burda (75) bi hindi yimiş. gönüle demiş 
anneŋ baŋa bi hindi ayarlayaġosuŋ ġaş lira olūr̥sa ōsun dimiş. bi (76) de temiz-
lensin dėmiş. yidı̄̇.. burda yāni ȫretmennik yapāḳa. SGA: Nasıl pişiriyorsu-
nuz (77) hindiyi? ME: hindiyi yolaŋ temizleŋ yῑḳadıḳtan sōnı tėncereye ġoŋ. 
suyunu da ġuyaŋ. bizim (78) ġozonelēmiz olu ġazannāda unuŋ§içine ġuŋ. 
bişer§urda. bişTikten sōnı sōyuncası didekleŋ (79) bȫle̊. suyunu āz ġuyarıS, 
hemen servis yapaŋ suyuna barāber şȫle bişer. SGA: Haşlanıp (80) suyuyla 
yeniyor. Başka? FE: suyunu az ġuycaḳsıŋ kendi yağıyna güzel bişiyo. ME: 
faTime (81) nērden aşcādım ġafa dȫndü. aÍō. hē etmek pişiriyodum ġı. siz 
nāpTıŋız? he? he he (82) böyün§eciK etmek yaptıḳ dῑ āz ġāldı. acıġ. ünüver̥-
Sı̆̇Teden bi hanım gēlmiş dı̄̇ acıḳ dedik (83) ecig dedik di ona güler ... ecig 
dedı̄̇miz ... ōldu. hē ünüvēsteden gel̥miş şėy§ȫrenme§e. (84) bėn§āyşeniŋ 
yanῐndan vāzgeşTim ... gėce ōn birde bincēmişin ta sabah§āltı yedi gibi (85) 
incēmişin gėceye dayanaman dedim. /.../ ME: seÍāmı var. bi tanışıŋ ḇaḳam 
hadi.. SGA: (86) Sorkun sacı mı bu? ME: sorġun sacı bu. unnāŋ sacı gelir 
bȫle, alırıS. ekinnē parayınan satā. (87) biz de alırız§unnarı. SGA: İki elti 
şimdi hiç kimse geçinemiyor. ME: hē tabı̄̇ geçinemiyen (88) geçiremiye̊ ... 
allā şúkür biz geçindik yaradana bin şúkür. SGA: Maşallah. Allah nazardan 
(89) saklasın. Kayınvalideniz sayesinde her halde. ME: tabi ġayınnamız da 
iyı̄̇di allah razı ōsun (90) sizlēden§iyi ōl̥masın hani. FE: önce sayġı. ond̥an 
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sōna herkeş tutulcaġ§işini biliyo, (91) yapılcaġ§işini biliyo. ona göre geçiP 
oluP gidiyo. bu ġadā. ME: bize imriyen çoḳ. (92) ġoŋşulāmız da iyiler§allah 
var hani. geçinmesini yalan dünyāda ne diye geçinmiycen§işte (93) nōlacaḲ? 
SGA: Eskiden siz de kayınvalidenizin, kayınpederinizin yanında çocuğu-
nuzu (94) sevemez miydiniz? ME: sevemezdiḲ ya. benim§eşim§asKerden 
gēldi iki tane çocūmuz (95) varıdı çocūnu ġucāna alamazdı. sāyġı varıdı ġoya 
bȫle̊. hindi hani hindi herkes serbesT (96) istedı̄̇ni seviyo istedı̄̇ni.. halbuḳu 
bunda hişbi§şiy yōdu§emme işTe. 
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I/45

MİHALIÇÇIK - Gözeler

Kaynak kişi : Fatma Aslan, 83, Okumamış

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Bahçe

Kayıt türü : Video

Konu : Yaşlılık, hastalık

(1) SGA: Andaçtaki. FA: dā annaştaḳı, üstüŋdeki, hē hē. bāçede diye 
oraya girdi çay işçen di.. (2) SGA: Teyze sen yalnız başına domates mi 
doğruyordun şimdi? FA: napám? SGA: Boş (3) durmuyorsun. FA: yō na.. 
boş durmáyon§işTe. sālça yaPacan. SGA: Salça mı yapacaksın? (4) FA: 
yıḳayıP yıḳayıP da dōrāyon§işti. SGA: Maşallah, şimdi gençler bile yapmı-
yor, sen hiç (5) durmuyorsun. FA: genclere baḳma sen. ben§esKi adamım, 
sekzen§iki, üş yaşıma girdim. (6) dede ȫldü yirmi sėne oldu öleli. ne ġızıŋ 
yanında ōldum, ne ōlanıŋ yanında oldum napcáŋ (7) eŋ§iyi yiriŋ bu kötü§ėv. 
ḳabirinen§ev. ḳabre girersen§ilişı̄̇ŋ kesilir yavrım. ėvinde olursan (8) kimse 
ġarışmaz. çoḳ zor. allah kimSeyi çoluḲ çocuḲ§eline ġomasıŋ. bi di yandım 
gėçen (9) sene. nası yāndım. bȫle iş yaptırıdım. ȯlan bā iki çuval§odun ġoyur-
du işci. zobanıŋ yanına (10) ġodu. gicelėn televon geldi ser̥t ġalḳınca nası bi 
gitTim yanımıŋ üstüne, bu ġoluŋ§üstüne (11) gittim. odunnāŋ§üstüne bu ġol 
gėldi. zabādaḲ§öldür§allah ġalḳamadım. zabādaḲ§āladım (12) ba§ırdım. 
hinci eve gittiydin nėreye gittiydin çatlaḲ. onŭŋ dı ġaFa ėsirekli.. SGA: Yanık 
(13) nasıl geçti? FA: ġıza televon§ettilē ġız geldi götTü, toḳtura çıḳardılar. 
ūlan geldi götTü. (14) gürcan dedi ki benim§ev yümü̆sek dėdi ābēsiniŋ§evde 
üş gün duraġodu onnan§aşşā ėv. bėn (15) götürün§annemi dėdi. vay ġodu 
da gitTi bizi. e gice su döküncēm geldi taḳ.. ġapıyı taḳlattım (16) gürōl yav-
rım tuvaletiŋ§ışῑnı bi yaḳ. amanıŋ ba§ırı ba§ırı bizi niden ra§atsız§idiyoŋ 
sen (17) diye. zabādaḲ§ōlana bu§uz yaptı. ābiSi dimiş sandalyeye oturttu 
basanaḳ basanaḳ çıḳarı.. (18) ... ōlana bu§uz yaptı. gittim de ġızda durdum. 
ġız§iyi yaptı toḳdura çıḳardı mellem§aldı (19) işte ȫle ȫle, ėkmek yaslāc§ı̄̇bi 
yandı şu bacām. yoḳ mu? onŭŋ da ġafa ėsirekli. SGA: Bu (20) köyün adı 
neydi? FA: gözeler. SGA: Teyze sen doğma büyüme Gözelerli misin? FA: 
hē burda (21) dūdum ben. SGA: Köy çok güzel ama. FA: köy gúzel de insan 
ġalmadı, heP de şe§erde ne (22) varsa şēre ataÍÍar kendilēni. benim§ūlan da 
şe§erde ġız da şe§ere gitti zāti. SGA: Senin (23) gelinin nereli? Bu köylü 
mü? FA: sivrisarlı. SGA: O da mı manav? FA: manav besbe bilmen (24) ki. 
SGA: Kim buldu aldı onu? FA: amān. halası burȧya gelirdi abamıŋ ġızını 
āldı ōluna da (25) ı̄̇sayȧ. düŋür dėdi ekindė köKündė ėyi bi§şı̄̇ yoḳ mu dėdi 
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adam. süÍāle aradı. burda ābimiŋ (26) ġızı var̥§emme köye vimedi. kȫv̥dü 
ġalan mı var hinci ōlan eskişērde işdi. hemen bi (27) vardῑmda virivirdile ... 
başıma ... adam§üzüle.. bi ōlanı māvettik diy̥ĕ üzüle üzüle (28) ġanser§åldı 
adamı. SGA: Kaç sene oldu dedeyi kaybedeli? FA: yirmi sene ōldu. yirmi 
(29) senedir bayġuş gibi bu yuvada dururum ben§işte. napam? SGA: Her işi-
ni yapıyor musun? (30) FA: yo yuḳarı çıḳaman. merdimenneri çıḳaman ġali 
badȧna yapdırdım da. ambalacı (31) yapdıracān da yuḳaÍÍárá fāre doru gelme-
sin. bu aşşāda oturun§işte. bi§tan§dā mı§mar (32) yanında ėş. SGA: O da 
öğrencimiz. Ben Anadolu Üniversitesinde hocayım. Hoca (33) Osmanga-
zi’de. Bir de öğrencimiz var. Böyle bütün köyleri geziyoruz. FA: sağ§o-
luŋ allā§razı̄̇ (34) ōsuŋ. oḳulları mı gēziyosun? SGA: Köyleri. FA: köyleri. 
aşşā ... und̥ān sōna çardaḳ var çalcı (35) kövü var māmıt̥sarı var§işte. SGA: 
Gittik onlara. FA: gittiŋiz mi? SGA: Dün gittik. FA: hinci (36) ambileş 
geşdi o yanna. māmıt̥sarında bi gelin ġadın hasta ya. döşşekli. heralda uŋa ilaş 
(37) vėrmeye gittiler. ḳomada. SGA: Doktor geliyor mu böyle ambulansla 
hastalara? FA: yo hiş (38) geldı̄̇ yoḳ. māmıt̥sarınıŋ mūtarınıŋ§anası. bir§áy 
ōldu yatalı, dö.. çürüdü onuŋ ... çürük. ... (39) eli ayā bālıymış yolar alırmış§ā-
zından mama verilermiş burnundan. allah kimsiye dert (40) virmesin yavrım. 
o ġadın da çoḳ Faḳırlıḳ çekdi. āltı yedi bebē§e ġolay büyütmedi emme (41) 
işde ne yapacan? büyüdü mü herkeş benin diyor̥. ar̥tıḳ ... māmıt̥sarÍí onu ça-
lıştırdım ben dün, (42) ōdunnarı ġıydıḲ ġoyduḲ. ġız§āladı. hepcı̄̇ herkeş ġāş-
tı didi. onnar gün baḳaÍÍarımışTı. abam (43) hiş gelmedi dėdi. gelinner sen 
ben davāsına ... āltına git.. tez döndüle. SGA: Yukarı (44) çıkacaklar. FA: 
he yuḳarıya muhTara. uŋa o çėşmeniŋ yanınd̥an bȫle dönüv̥ördüŋ§mü (45) 
mūtarıŋ§ėvi. annacındaki§ev. SGA: Bulurlar onlar. FA: işte bǖle yāvrım. 
ē̇tiyarlῑŋ soŋu (46) bǖle. SGA: İhtiyarlık zor değil mi teyze? FA: hı çoḳ zor. 
el§etē ġomasıŋ kimsėyi. yarışır̥ḳan (47) çağırır̥ḳan heybeler torbalar dolar̥ḳan 
pek dat.. biriciK§anasın da ondan sōna gücüŋ yitmedi (48) mi aḳlāŋa bur.. 
ġaḳılır. kimsėye çoḳ yaş vírmesiŋ, kimsėye mūtac§olmadım. yarıştım, (49) 
uyumadım, dūmadım. gice iki Íamba yaḳadı hinciki gibi álettiriK yōdu. evler̥i 
üle badana (50) yapadıḳ gündüz ... hinci noldu? çoḳ zor. SGA: Bu domatesler 
kendi bahçenin mi? FA: (51) kendimiŋ kendimiŋ. SGA: Nasıl yapıyorsun 
bahçe işini? FA: napan diynē dayana yapdırın da (52) otuna kimse ġuymam 
bu diynē dayana dayana yoların. SGA: Sonra kendin mi topluyorsun? (53) 
FA: hē topların. ġuváyí getiremedim de şōnuŋ§içine ġudum ata ata ata. ǖle 
ǖle çıḳar. bugü̆n̥ (54) de ġoŋşulara ünnerim çıḳarıvırın diye nāpan? ısmaÍÍasaŋ 
getirivirin§olmaz yavrım nāpan? (55) bi§şė tembı̄̇ ėttin mi herif mırın ġırın 
yapıyoru mālıştan kim gitÇek getÇek onu diye. (56) haÍbūsem gidiyoŋ iki kilō 
üş kilō neyse at alῐvır geşdi. SGA: Evet, ambulans geçti. FA: (57) bilmen 
hasta var bilmen§oŋa iÍaş virmeye gitTi. SGA: İyi maşallah teyze her şeyini 
yapıyon (58) kendin. FA: yaparın yavrım. yükümü atıyon ėm§büyük tasa 
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yük. yüküŋü atTıḳdan gėli (59) yalıŋız dört senedir§idrar durmāyoru, aḳıyo-
ru. e toḳtura g.. hap veriyo günü geliyo hap da (60) tēsir§etmiyoru ayaḳlām 
şişip ... ödem yaparımış. bi o buŋum var başḳa buŋum dizlēm bi (61) tūrsa 
idrām§aḳmasa hiş bi buŋ yoḳ. napcın? SGA: Her şeyini yapıyorsun çok 
şükür Allah’a. (62) FA: tarana baḳam yapıp yiyon. yükümü de atıyon. o ėŋ 
büyük tasa yük Sāti, kimsiye (63) mūtac§olmadan. eşte burda soḳulupdurun 
bıldır ġızıŋ yanında ġışı çıḳtın bu yıl nėllere (64) gitcēmi bilmen. SGA: Kışın 
kızının yanına mı gidiyorsun? FA: he ġışın ġızıŋ yanῐna gitdim (65) bıldır, 
hastalandım da. bı yıl ėvimd̥en gitmeK§istemeyyon. odun mudun yapdırdım 
para da (66) kömür§alırın yaḳarın, nāpan? buÍÍāda kimse yoḳ yarın bunnā 
şe§ire gidelle şe§irde dururla. (67) buÍÍarı ekellē ġaldırılā toplaÍÍā ... alıÍÍā 
gidellē. yoḳarda abamıŋ ġızı va o da hasta gine hasta (68) oldu, bedi§a hasta 
olmuş bu yol da şe§ire gitti. tıpta yatırımış. ōl̥muş ōl̥sa hiş ġı.. bi yana (69) 
gitmen. SGA: Doğru. Ama kışın köyler boşalıyor. Adın neydi teyze? FA: 
fatma. fatma aslan̥. (70) SGA: Fatma teyze, ağzına sağlık. FA: yῑḳıyan da 
güzellēnden tomatiz ġuyuv̥e̊ren de varınca (71) yin. SGA: Yok teyze sağol. 
FA: darılırım baḳ. SGA: Darılma sen zor zahmet taşıyorsun, (72) getiri-
yorsun. Ben nasıl alırım. FA: yō bėn ėkerin de kendim de yirin. ōlmıyan-
nara da§ıdırın, (73) gelene gidene ġuyum. SGA: Ama teyze o sıkıntıyla ot 
yoluyorsun, taşıyorsun... FA: ōl̥suŋ (74) vasıŋ ġuyŭv̥e̊ren de kö̇y tomatiSi 
bėn bi poşet bulan da ġuyan. SGA: Yok teyze kalkma, (75) yorulma. Ben 
kıyamam sana. FA: ā bėn de ġıyaman saŋa güzelim, datlı diliŋe ġıyaman (76) 
yavrım. 



457Fatih  DOĞRU

I/46

MİHALIÇÇIK - Güreş

Kaynak kişi : Hatice Avdan, 66, İlkokul 

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, köy hakkında bilgi

(1) SGA: Adın ne yenge? HA: hatice. hatice avdan. SGA: Kaç yaşında-
sın Hatice yenge? HA: (2) ben§atmış§āltı yaşımdayım ġızım. SGA: Okul? 
HA: oḳul, ilḳoḳul mēzunuyum. SGA: Bu (3) köyde mi okudun? HA: ėvet, 
bu köyde oḳudum. SGA: Köyün hane sayısı kaç? HA: şindı̄̇ (4) yirmi bıra 
var, on da aşşā mā§alle otuS hāne. ėvet, ḳırḳῐdı ona düşdü şe yani otuza düşdü 
(5) yani yarıdan ço§u gitti yāni şiye eskişehire orıya orıya işe girincesi urlara 
yėrleşdile. SGA: (6) Yaz kış değişiyor mu? HA: yo, de§işmez. devamnῑ ėvet 
ȫle. SGA: Köy ne zaman kurulmuş? (7) HA: vallā ġızım köyüŋ ġali ne za-
mat ġuruldūnu pek bilemiycem ben bu yaşım sā§ibi oldum, (8) dā undan da 
ėvelisi besbē zaman§oldu. bayā bi hemen hemen. SGA: Ne zaman kuruldu-
ğunu (9) bilmiyor musun? HA: bilmiyon§emme var gine ātmış yetmiş hani 
sene var yāni, u ġadar var. (10) çünkü bėn atmış§āltı yaşıma girdı̄̇me göre 
ondan da eveli dā§a ġalabalῑdı meseÍā, (11) çoġ§insannar vardı tabi. SGA: 
Nüfusu ne kadar biliyor musunuz? HA: şindi valla nüvusunu (12) sayıyol-
lar§emme şimdi ne ġada eksildı̄̇, bi de ölen di ōldu. yetmiş bėş mi seksen bėş 
ve.. (13) seksēn veyā doḳsan§o kesiT seçmeni çıḳıyōdu yāni ȫliydi herālde. 
hani dışarı şėye gidennē (14) çocuġ mucuġ§oḳutmeye şėye gidennē yāni 
şėy§atılmıyo sayılmıyo. o şėden o ḳadar var (15) seşmeni. SGA: Seksen, 
doksan. Yüze yakın var o zaman. HA: ėvet. şindi u§ġadar var (16) seşmen. 
SGA: Köyün adı hiç değişmiş mi? HA: hiş de§işme.. ben bileli güreş. SGA: 
Güreş (17) adı nereden geliyor? HA: güreş adı nė bileyı̆̇n ėveli iştē meseÍa 
tā eveli benim bildı̄̇m ġada (18) ġonuşuyollādı ġoyun§alı bu ta.. şu ḳar̥şıda 
urdalarımıştı bureye yaylėye çıḳaÍÍāmıştı, bȫle (19) buralar heP§ōrmanımış-
dı. işte onnā yayladıyḳan ordā bi ḳatli§am§olmuş. bi göçebe mi bi (20) kişi 
mi ȫlmüş ... ġorḳmuşla bizim§üstümüze gitcek, burda yelleşme burda ḳālmış-
lā. ordan (21) orıyῐ da bı̄̇ göçübe̊ üslenmiş. ȫlelikle urası ḳoyun§alı ġalmış, 
burası güreş§işti ordan kimisi (22) bacı güreşine gitmiş bacı güreş diyoÍÍā şi 
tarafında polatlı tarafında, işte ȫle burda (23) ġalmışlar§işte. SGA: Burası 
Koyunağılı’nın yaylası mıymış? HA: ėvet yaylasıymıştı ėveli. ta (24) çoḳ 
ėveli işte büyüklēden duydu§um ġadarıyla ȫle yāni. SGA: Koyunağılında 
biri ölmüş. (25) HA: işte şı̄̇ insan ölmüş kimise adam ölünce inmemişlē yāni 
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burda ḳalmışla. yerleşmişlē (26) ondan sonå ōrmanı ḳırmışlar§işte buraları 
şı̄̇y§yapmışlar. ȫlelikle tarla taban sāhibi olmuşla (27) işte ȫlelikle böyümüş 
gitmiş işte. ėvet. ... tā dümrek kövü va dümrekte ta şı̄̇y̥lerim.. tarlamız (28) 
sabanımız varmıştı ėvelki büyüklēmiziŋ yāni. meseÍā gemni ġaşı derı̄̇z büs§-
sürǖ yerlērı̆̇miz (29) var oralāda, ora.. heP eski taÍÍalāmız§uÍÍādıymıştı. işte 
buÍÍārı ġırıncası da oralara baḳmış (30) vermişle oralar§orman§olmuş bura-
ları ġırmışlar§işte ȫle zaman geçirmişle. SGA: O zaman (31) köy yüz yıllık 
falan. HA: bayā var. ėvet var. bildı̄̇m ġadarıyla var. hacı oluydu o bilirdi dē 
(32) urda şindi unuŋ da işi düşüP gidincesi, ėvet, işte ȫle. SGA: Köyde muh-
tarlık binanız var mı? (33) HA: yoḲ ġızım. yoḲ§işte onu yapamadıḲ bı̄̇ 
istedik oḳulu dedi yapıŋ dedi. oŋa da gücümüz (34) yetmez kövümüzüŋ bi 
geliri yoḳ. hani fazla bi şı̄̇si olmadı§ınd̥an§işte mūtarıŋ§ėşyāları (35) benim 
kendi ėvimde duru işte, ȫle. SGA: Caminiz var mı? HA: var cāmi. SGA: 
Eski bir cami (36) mi? HA: cāmimiz§ėskı̄̇. yeŋi şiy§yaptıḳ işte bēm beyim 
mūtar§olālı on sėne ōldu bu (37) sėniyne. ilk durdu§u sėne cāmiyi sıvadıḳ. 
mināresi yoğudu mināresini yapTırdıḳ. yapTı (38) bayā bi hani şi hizmet ver-
di. ėski cāmi cāmimiz ėvet. SGA: Köyde kıraathane, kahvehane, (39) bak-
kal var mı? HA: ėveli vardı áma şindı̄̇ yoḳ. şindı̄̇ işcilē madene gidiyo ı̄̇tiya-
cını ordan (40) getiriyo. künde mi§alıçÇıḳ yaḳın§oldūna işti on on bėş 
kilometı̆̇re. her gün§işimiz düşüyo (41) gidiyō. ı̄̇tiyaçları urdan getirincesi 
ėveli vardı ġayfe de vardῑ, meseÍá ȫle bi dükḱ́anna vardı (42) ama onna şimdi 
unna yoḳ. yoḳ. ı̄̇tiyaÇları mi§alıçıḳtan görüyoz. SGA: Okul? HA: oḳul da 
(43) ḳava§a gidiyo. SGA: Kaç çocuk gidiyor? HA: şindı̄̇ gėçen sene 
on§on§ikiy̥di de bu sene (44) sekiz mi gitÇeK, işte o ḳadar bi çocuḲ ġāldı. 
SGA: Sekiz on çocuk taşımayla Kavak’a (45) gidecek. HA: ėvet, ėvet ḳa-
vaḳTa oḳul. ḳava§a gidiyo. SGA: Bu çevrede arkeolojik yapı, (46) tarihi 
anıt, türbe, yatır gibi şeyler var mı? HA: yatırımız ῑ tǖrbemiz yoḳ. tari§i 
hanı̄̇ bi meseÍá (47) şu ḳārşıda bi aḳtepe deriz ura va. ura sit§alanı. sit§alanı 
urası. türbe dėriz çocuġ (48) mezarlı§ımız var orası. tabi büyüklerimiz ȫle 
dellēdi oralāda ta ėvelden hani yatır şı̄̇ boş (49) di§il dellēdi onu bilirin ġızım. 
SGA: Çocuk mezarlığı mı? HA: hē. şindi biz orayı (50) çocuḲlāmızı gömü-
yoz, büyüK§insannarı bu taraftaḳı mezarlı§ımıza gömüyoz. işte oralāda (51) 
yāni ta ėbelerim vardı benim, o ėbem bayā bi şı̄̇di, ḳızım derdi seki köyünüŋ 
mezarlıynan o (52) köyüŋ mezarlı§ı çoḳ zengin derdi. genş gelinnē var§orda, 
yatırlar var§urda. o köyünen (53) oranıŋ§arasında payı̆̇tát yol va derdi. tabi 
biz bilmiyoz da o görüdü onnarı. hani ėbem ȫle (54) şėydi yāni benim anne-
miŋ annesi. benim§annem seki kövünden gelmemiymişti. işte ȫle (55) yāni. 
başḲa türbe yoḳ yatır, yatır§olaraḲ. ȫle yoḳ. SGA: Köyün geçim kaynağı 
ne (56) teyzeciğim? HA: val̥la köyüŋ geçim ḳaynā ġızım gen̥şlerimiz hepceK 
ḳavaḳ ḳıromda (57) çalışTılar. ordan ėmekli oldulā. benim beyim dāhi de or-
dan§ėmeKli ōl̥du. işte ordan (58) çıḳıncasıda mala baḳıyoz, dav̇ar, sı§ır, on-
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narı yapıyoz. geçim ġaynāmız§u. ėkilı̆̇§iş (59) yapıyoz§işTi, ėkin§ārpa me-
seÍā onnarı ėkip ġaldırıyoz§işTe. SGA: Buğday ekiliyor, başka? (60) HA: 
ėvet, ārpa ėkiliyo. başġa bi§şi su yōḳ, olmay̥ıncası hani kirezciliK su mu ya-
pamıyōduḲ. (61) şindi inşalla de̊v̇let gölet yapdıreceK§işte, onnan§ūraşı-
yoÍÍā. ȫle bi§şe olursa meyva (62) dikmey̥ı̆̇ de öte şı̄̇§yapmey̥ı̆̇ de düşünüyoz 
yāni. SGA: Köyde ne kadar büyükbaş hayvan (63) vardır? HA: şindı̄̇ yet-
miş tāne sı§ır salınῐlῐyo sı§ır çobanı Tutuyoz yaylıma giden herkesiŋ (64) 
aḫırında meseÍā olan mal hariç. şindi benim§ōlanıŋ damında va beş tāne baḳı-
lısı ḳurbana (65) dōru satacaḲ. işte herkeSiŋ aḫırında öle üçer, dörder, beşer 
tāne baḳılısı var. SGA: Ayrıca da (66) yetmiş tane çobanda... HA: tabı̄̇ sı§ı-
ra çobanıŋ§öŋünde inekleri var. SGA: O zaman yüzü (67) buluyor mu? 
HA: bulur. bulur. SGA: Küçükbaş? HA: şindi küçükbaş hayvan bi ġoŋşunuŋ 
(68) var§işte onuŋ§öŋde de yüz§elli mi ne dav̇arı var§unuŋ da başġa ġoŋşu-
da yoḳ. SGA: (69) Madende çalışan var mı? HA: şindi var. SGA: Kaç kişi 
çalışıyor madende? Burada oturup (70) ama... HA: tabı̄̇ burdı oturuP şindi 
benim yı̆̇§enimiŋ biri ėmekli ol̥du o da çalışır madende (71) gine, e Íoḳman 
vār, urdan giden yı̆̇§ennē var, ferāt va murat var bildi§im ġadaríylá, başḳa 
(72) Tā kim var? şı̄̇y̥§emek.. ḳāmil var, hāḳan§emekli oldu o geldi işte ginė 
azından on kişi var. (73) SGA: On kişi madende çalışıyor. HA: ėvet çalışıyo. 
SGA: Diğerleri de emekli zaten. HA: (74) ėvet, unna da emeklı̄̇. işte be-
nim§ōlum§emekli oldu. birisi de şı̄̇yde çalışır, adılāryada kö.. (75) şe§ire 
gitTiydi ėv§āldı işte onu ödiycēn diye burıyá geldi urıyá gitti u da mā§aşı 
düşüy̥dü. (76) SGA: Adalarya ne? HA: adılārya. şu ḳārşı, kömür. adalarya 
diye geçiyo. işletme yāni. orıya (77) şėy§yapıylar. sant.. santıral mı diyóÍÍa 
böyük bi§şi yapılcáḲ hani şėy§yapmaġ§içün. (78) kömür yanı. SGA: Kaç 
kişi çalışıyor orada? HA: vāla orda ḳaş kişi çalışıyo bilmiyon. ura (79) ārḳa-
lı. SGA: Yok, buradan. HA: burdan uráyá giden bi benim§ōlanı biliyon bur-
dan§uráyá (80) giden, başḲasını şi mālışdan dōru çoḲ gidiyo servis.. SGA: 
Yok burası. HA: sade burdan (81) benim§o.. kendi ōlum gidiyo onu biliyom 
başḲa da yoḳ. ötĕ yan̥nı Ḳroma gidiyo. SGA: (82) Sizin köyde el sanatı fa-
lan var mı? HA: şindi ėl sanatı yoḳ. var dėsem yalan (83) söylemiş§olurun, 
yōḳ. SGA: İpek böcekçiliği, arıcılık... HA: yō ȫle bi§şı̄̇miz de yoḳ. onu (84) 
yaPmıyoz. SGA: Bu köy Manav köyü mü? HA: manav§ėvet. SGA: Ya-
bancı var mı içinizde? (85) HA: içimizde hiç yabancı yoḳ. hiç yoḳ. SGA: 
Gelin? HA: gelin var bi iki tāne şı̄̇lēden (86) kür̥tlēden gelme. iki tāne. SGA: 
Nereden geldi? HA: ārıdan getTilē heralda. SGA: Süt (87) parasıyla mı 
getirdiler? HA: valā işte biráz para vēr̥mişlē, getı̆̇mişlē onu biliyon§işte. ne 
(88) ġadȧysa işte uralān ġızına kimisi üş vėriyo kimisi şı̄̇ vėriyo. birisini ȫle 
getTilē birisinı̆̇dē hani (89) eskişērden düŋür§olaraḲ§aldılā. işte unuŋ§ivi-
niŋ§eşyāsını her§şı̄̇sini buvasınıŋ§ėvinden (90) gelin§olaraḲ getTi. getTi, 
ȫle oldu. iki tāne vār başḳa yabancı yoḳ hani dışardan (91) gelin§alıyoz da 
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ḳavaḳdan, bātiyardan, sekiden meseÍá, ... SGA: Yok öyle değil, ben yabancı, 
(92) uzaktan diyorum. HA: yoḳ, yabancı olaraḲ bi tek§unnar var. dur şı̄̇ 
getirem hele dur. SGA: (93) Köyde on hane gitti dedin. HA: ondan fazla bile 
gitti de benim hani bildi§im ġadarı̄̇le (94) sōnadan hani genşleri gidip içinden 
yaşlıları ölüp de yani gidenneri diyom yani genşlēden (95) çoḲ gitti şindi 
saysam yetmiş hāne vā şe§irde meseÍa giden. tabi çolunuŋ çocu§u ço.. yāni 
(96) ilk benim bildi§im ġada ilk bi de ḳırḳ ḳırḳ bėş hāniydi. azalı azalı o ḳada 
indi yāni. kimı̆̇si (97) çoḲ çolūnuŋ çocu§u çocūnuŋ çocu§u meseÍá orda şin-
di de insanımız çoḳ. SGA: Çoğunlukla (98) Eskişehir’e mi gidiyorlar? HA: 
ço§unnuḳnan baya bi eskişe§ire gidiyoÍÍa işte uralāda işe (99) giriyoÍlēr̥, ça-
lışıyoÍlēr̥. SGA: Neden gittiler? HA: işte genşlē şindı̄̇ kimisi madende (100) 
yer§altında çalışmaḲ§istemiyo. şindi tabi ḳolay§işlere meseÍa faPriḳalara 
şunnara bunnara (101) işte ölece gittiler§uÍÍárá. emekli olannādan gidip yėr-
leşen§oldu meseÍā, çoḳ. o yüzden yāni (102) emekli de giden çoḲ§oldu. 
ėv§āldı adamnā insannā meseÍā, ȫle de giden§ōldu. işte napῐcān (103) āltı 
yedi çocu§un§oluyo, e ġız çocu§uŋ§oluyo çıḳarıyo gidiyo urȧya. ōluŋ gidi-
yo işte ȫle. (104) SGA: Eğitim için gidiyorlar mı? HA: e tabi gidiyóÍÍár. 
şindi biraz çocuḳlāmız şeTincesi (105) yatılılara da yat.. şediyō meseÍā, pan-
siyonnară oḳuyyo. uÍÍara ġuyuyoruz§işte oḳuTuyoz da, (106) başında gidebi-
lir̥seŋ, gidemezsek öle yillere ḳuyuyoz oḳuduyoz napcaŋ yavrım? nasí (107) 
imḱ́ānıŋ ġolayısa o şekil. SGA: Gidenler evlerini sattılar mı? HA: vallā 
bi§ki satan da ōldu (108) boş duran da ōldu yıḳılan§evler de ōl̥du baya şȫle 
görmüşünüz yıḳıḳ da var. bi ḳısmı satTı (109) işte harābe ōldu insannar§alın-
cası satmıyo dursun yıḳılsın diyo bȫle işte. işti ȫle. SGA: (110) Arazilerini ne 
yaptılar? HA: duruyo arāzilē. SGA: İşletiyorlar mı icara mı veriyorlar boş 
mu (111) duruyor? HA: ı̄̇cara veriyoÍÍā, boş duran da vār. boş duran da vār. 
ōrman§olan da var. tabi (112) yapmadıŋ§ŋı. SGA: Göç edenler köye ne 
sıklıkla geliyorlar? HA: ȫle şindi meseÍá (113) mezarlıḲda yatannarῐ oluyo, 
bayramnāda gelip ziyaret§edip gidiyóÍÍá. ėveli ı̄̇tiyelleri olannā (114) bay-
ramnāda hep toplaşıyodu baya ḳalabalıḳlaşıyodu. e tabi onnā da gidince hāliy̥-
le (115) mezarlıḳlárá gidiyóÍÍā ziyāret§edip geliyóÍÍā işte ȫle. bi dü§ün der-
nek meseÍá bi cemiyet (116) yapāsaŋ, ōḳursaŋ ȫle geliyóÍÍā. SGA: Köy 
dışında oturup da buraya gelip evini onaran, yeni (117) ev yapan var mı? 
HA: meseÍá, vār. meseÍá bu ḳomşulām gitTiydi şindi ėki senedir geldilē (118) 
ėvlēni unardıla, yaz yaz duruyóÍÍā, ḳışın gidiyöller. işte ȫle de vār. SGA: Ev-
lerini onarıyorlar (119) mı? HA: ėvet. bazı şi.. arāzisini işlı̄̇yo. işte ȫle de 
vār. aşşā mallede de vār§ȫle geliP giden (120) oturuP yazın ḳışın giden. SGA: 
Emekli olup temelli dönen var mı? HA: o gidennēden temelli (121) dönen 
yoḳ. bi kişi geldi şı̄̇yden temelli köyden aşşā māh̥alleden. SGA: Bir hane var. 
O da (122) emekli olup mu geldi? HA: işte ordan§ėmekli ol̥muş dā ... anımı 
ėmekli ol̥muş hanımı burda (123) işte undan sona u da bėyi de ērtesi sene 
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gēlcek başḲa yoḳ. SGA: Dışarıya kız veriyor (124) musunuz? HA: veri-
yoS. SGA: Dışarıdan da alıyor musunuz? HA: dışardan dı alıyoS. SGA: 
(125) Köy kızları köye gelin gidiyor mu? HA: allahaŋ yazῐsı yazarsa gidiyo 
yazmȧzsa dışarı. SGA: (126) Bazı köylerde biz köye gitmiyoruz, köye gide-
cek hiç kız yok evlenmeye, burada var mı? HA: (127) ȫlē vār yani şindi var 
da şindi şu durumda ġız da ġalmadı kȫv̥de yėtgin. şindi ȫŋki gibi de (128) 
de§il ne diyen şindiġı ġızlā da rahat yėr§arıyo tabi şe§er§istiyoru bilmen 
bazı ben de (129) çekişiyon şe§er§olmıyῐnan huzuruŋ§ōl̥mazsa köynen 
şe§er hiş farketmiyo diyon. evelā (130) huzur lāzım. tatlı geçim lāzım. işte 
ȫle. SGA: Sağol yenge. Sağolasın, Allah razı olsun. (131) Ağzına sağlık. 
HA: meseÍá giçen bēm yı̆̇§eniŋ ġızı diŋē§e gitTi gelin bėyi şı̄̇de, anḳarada 
(132) çalışıyo ōlan. işte orda çalışır diye verdiler, dinç§e gelin gitti. aSïında 
hiş biz diŋē§e gelin (133) vermediydiK ġız. ḳavaḳtan çōḲ§āldıḳ. ḳavā§a 
gı̄̇tTi. mihalıçÇı§ā, sekiyē, işTe oralara işTe (134) ȫle. 
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I/47

MİHALIÇÇIK - Ilıcalar

Kaynak kişi : Havva Kaya, 82, İlkokul; Hatice Eşme, 67, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Sokak 

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, halk hekimliği, mâniler

(1) SGA: Sen kime benzettin beni? HK: ġız.. ōlan ġardaşımıŋ ġızınā. 
yā yā yā beŋzetme yāpdıḳ. (2) yā ı̄̇sannar çift§olur yavrum. SGA: Teyze adın 
ne? HK: hava. SGA: Soyadın ne? HK: ḳaya. (3) SGA: Kaç yaşındasın 
teyze? HK: sekzen§iki. mutdara mı gidēsiŋiz? /.../ SGA: Okula gittin (4) 
mi Havva teyze? HK: ... gitTim. beşTen çıḳ.. SGA: Burada mıydı? HK: 
yō sazaġda. SGA: (5) Nasıl gidiyordunuz o zaman okula? HK: sazaḳ ē bi-
zim kȫ§ümüz yaḳınıdın oḳulă ē̇vmiz. (6) SGA: Sen bu köyden değil misin? 
HK: di§ilin. ben burıya ġocıya gēldim. SGA: Nasıl (7) buldular istediler 
seni? HK: vallā nası isdediler yavrum dı̄̇zamıŋ§ōluydu aha ġul ġula zebep 
(8) isdedilē geldim. ȫle yanma ütünme yoḲ. ėzeli yo§udu ȫle bi şı̄̇. isdedı̄̇ne 
de varamıyyōduŋ. (9) ȫlelikle gēldik. SGA: Hiç mi görmedin? HK: hiş gör-
medim. mayanada gördüm. ėveli mayana (10) ikisı̆̇ yenyana oturulā resim çe-
kilēr. ōrda gördüm. /.../ SGA: Eskiden köy hayatı nasıldı anlatır (11) mısın? 
HK: köv hayātında bėn pancar̥ taÍÍasına gider̥d̥im burda da davar güdērdim 
yavrum. (12) SGA: Sazak’tayken pancarda mı çalışıyordun? HK: burıya 
gelincig de davara da gitTim (13) ırġatlı§a da gitTim pancara da gitTim her 
törüyü dutTum. SGA: Çok çalışılıyordu değil mi? (14) HK: tabi. çoḳ çalışı-
lırdı hindi rȧhat. SGA: Çocuklar nasıl büyütülüyordu? HK: çocuḳlār (15) 
sırtımıza sarārdıḳ. şu tāta beşiK vardı una sarār ġuyārdıḲ. taÍÍaÍāda sallanġaca 
ġurārdıḳ. (16) uÍÍār̥da böyütTük. iki ōlumınan bi ġızım va. /.../ HK: manāv 
delle. manāv manāv. e hani dē (17) ġızılbaş va araplar vā undan sōna ı̄̇san üş 
türlüye ayrılı. bi bura manāv. sazaḲ da manav. 

(18) SGA: Eskiden çocuklar hasta olduğunda ne yapıyordunuz? HK: 
iyesine baḳardıḳ. iyēsine. (19) iyēsi batmış derdik. toḳdur toḳdurlā götürebi-
lirseŋ götürüŋ götü̆mezseŋ§ölürdü. dörT dene (20) ȫldü. yā doḳuS sene de 
ōlmadı. SGA: Çocuk olmayınca ne yaptınız dokuz sene? HK: vallaha (21) 
yavrum hēr her§işleri yaptık̥. SGA: Ne yapılırdı o zamanlar? HK: yer§āl-
ması suyunŭ (22) içērdik. yer§alması vardı ėzeli taÍÍaÍādan̥ acῑ onuŋ suyunu 
içēr̥dik. SGA: Bildiğimiz yer (23) elmasından farklı mıydı? HK: u farḳlıy-
dı. acı suyu. ġaynadırdıḲ ayazladır§içērdiK. tamam. (24) HE: neriye ėbelen-
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mediŋiz mi ē̇belenirmişiŋiz§ėveli. HK: ġali ulÍā ta derin gitme yā. HE: (25) 
hele o ėbelenirmişiŋiz ėveli. SGA: Ebelenmek ne? HK: ebe ebemgömeci 
ġoÍÍādı āzında. /.../ (26) HE: hatı̄̇ce eşme. SGA: Kaç yaşındasın? HE: ātmış 
yedi. SGA: Göstermiyorsun maşallah. HE: (27) e ben bi ėviŋ ġızıyın dí ġo-
camadım. SGA: Gelin geldiğin yerde? HE: h̥iş gelin gelmedim. (28) burda 
dōdum burda da ölecen§aha. SGA: Okula gittin mi? HE: gitTim. SGA: 
Burada mı? (29) HE: hē dahacıġ§oḳulumuS. SGA: Eski köy hayatını bir 
anlat. HE: esgi köy nė annadam? (30) aha araba mıraba yōdu eşşāne gidē-
dig§bazara. başġı§ırġatlıḲ tırpan biçērdiK yolma (31) yolārdıḲ. şindi unnā 
yoḳ baḳ biçēr çıḳdı. hē hindi ırātız. teleFon yo§udū, televüzy̥on (32) yo§udū, 
buzdolabı yo§udū. şindı̄̇. SGA: Televizyon çıktı iyi mi oldu? HE: e gine iyi 
ya bize (33) ārḳadāş. kȫde kimse yoġ§una baḳarız mige ānnıya. SGA: Ama 
eskiden ne yapılıyordu? HE: (34) masal satışıÍÍādı. ėbelere masal satıveriŋ 
bize masal satıveriŋ başlānı ġurudurduġ, ġavırġa (35) ġavırıydıḲ. şı̄̇ndi. /.../ 
HE: tekellemeyi çoḲ ġonuşur§emmē. 

(36) entereme yeş bu ne peş bulamadım 

(37) yanıma ėş bulamadım. dēp çoḳ tekelleme bilir. çoḳ bilir. 

(38) SGA: Eskiden televizyon yoktu elektirik yoktu ama insanlar bir-
birleriyle konuşuyordu değil (39) mi? HE: ō çoḲ ġōŋşuluġ§iyı̄̇di ġızῑm. 
hindi ġoŋşuluḲ yoḳ. hindi y̥ekmēŋ tükendi mi bazara. (40) eveli öndüş gi-
dēdin ben§ülviyeden§alır gelirdim. yo§urduŋ biter yo§urt çalacāna buŋa 
(41) gidēm hindi bazara giderin. ġōŋşu ġalmadῑ. yoḲ yoḲ§ȫldü ġoŋşuluḳ. 
/.../ HE: şindi hēr şėy (42) satın. marketTen§āl ge. ėsgi yūrduḲ ġazan ġurādıḳ 
buŋalÍara. arifelēde (43) nöbed§alırdıġ§odun soḳārdıḳ. sāhurda giderdig§es-
gi yumuya. şindi gelin§ōsa küsēr benim (44) makine iki üş kere yur yazıḲ 
hiş küsmezdi. bulaşıḳ makinesi çῑḳdı. SGA: Su ne zaman geldi (45) köyde 
evlere? HE: bayā benim§adam muhTarıḳan girdik. ġaş sene ōl̥du. bu yollānı 
heP (46) kendimíz ġāzdıḳ ġanalları. HK: ġız yavrῑm. u ġalan yelleri yapcaḳ 
mı seniŋ aÍāḳanız§olur (47) duyārsıŋız. HE: seniŋ§eve d̥öşenmı̄̇ycek. şimdi 
don giyeŋ māḳsi giyeŋ tellik giyeŋ ġısa (48) bacaḳ da giyeŋ kimse bi şiy di-
mes. eveli nērde ġara örtme sıḳı sıḳı bürünürdük. bazara bile (49) yollamaz-
lādı hū. bazara gider̥ ġız gitmez gelin gelin gitmezdi. şı̄̇ndi kimse ġarışamaS. 
başı (50) ġabaḳ gitseŋ de kimse dimeS. HK: yāvrım ġadın haḳḲı tanıdılā da 
ġa.. heriflēr ġaÍıÍarı (51) düvemı̄̇yibileyoru. SGA: Dövemesin zaten. HK: yā 
ben pek çoḳ zopa yidim§emme. x: u (52) ġāvġa yüzünden boşanıyŏ herkes. 
ā§ile da§ılıyo meseÍā. HE: emme (53) terbiyesiz§oluyor§u§zaman da ġarῑ. 
isTedı̄̇ yere gidiyoru. HK: hindi de işTe ġadın haḳḲı (54) tanıdı ēmme çoġ§i-
yi yaPmadı. çoḳ tabı̄̇ çoḳ§iyi yapmadı yavrῑm. SGA: Dövmesinler ama (55) 
teyze. HK: emme yāvrım dövülür de. dövülmedig göceniŋ§aşı yinmeS. HE: 
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bāḳ benim ġız (56) hindi şu ōlannan gitcen didi mi yō dȫn burı yanna didik 
mı̄̇ diyemeŋ. ya asācaḳ ya küsecek (57) ya gidecek ya ōlannan gezecek. HK: 
diyemeŋ. mākemeye vėri bubasınῑ. bubasını (58) maḳkemeye vėri. HE: ėveli 
yo§udu. nişannı duruyduḳ. ben§iki sene durd̥um§iki sene hiş (59) gȫrme-
dim. ėvlēŋ§aralāndan ġaçār̥dım görcek diyi. x: görmedı̄̇ŋ§ı̄̇sannan§ėvle-
niyōmuşduŋ. (60) şindi ȫle di§ı̄̇l. dü§ün§olasıyı ġada’ görmezmişdi. HK: 
şindi yavrım finō ile ėlele§kinto ile (61) ėlele. SGA: Ne? HK: finō ile ėle-
le§kintō ile ėlele. ȫle oldu. HE: şindi hēr şiyi ayıb yoġ§ġāli. (62) HK: yav-
rῑm sen çārşınıŋ§ortasında lafcı yėre deK§gēldiŋ. öte.. giridiŋ bu lafları (63) 
bulamazTıŋ. HE: bu iyi bilı̄̇r. bu ē̇ler bizi hep. HK: muttāda napcaḳlar yavrım 
(64) sormaġ§ayıb§olmaSs̥ă. /.../ 

(65) HK: bizim lafları nabcaŋ temin keşke gidiydiŋ§a yavrum. SGA: 
Sen bana mâni söyleyecek (66) misin? HK: ne manisi sȫlüyün? SGA: Bil-
diğim mânilerden bir tane söyle. HK: iyi bilir. 

(67) maniyı̄̇ başdan sȫle 

(68) ġalemi ġaşdan sȫle 

(69) ġarnımıŋ§aşlῑnı 

(70) ėkmekden§aşdan sȫle. annacında o desiŋ. maniyin§ezelden dė. 

(71) maniciyin§ezelden 

(72) gȫnüm ge̊şmez gözelden 

(73) gȫnümüŋ gözü çıḳsın 

(74) sėvmeseydim§ėzelden. 

(75) HE: baḳ sen biliŋ bėn bilmen hacı unnārı. HK: ȫle annac§annaca 
dērdig§ėveli taÍÍalārda. (76) HE: sȫle tā tā vadur sēnde. manici başı mısıŋ 
ceva§ir daşı mısıŋ benim manilerden cebinde (77) daşır mısıŋ diye. 

(78) HK: maniye mayıráma 

(79) yolunu ayırama 

(80) nı̄̇di ardῑ?

(81) ahan da ġaldῑ. 

(82) HE: ben§unnarı bilemen. HK: işde gine heriflē yōḳan diyivēri iki 
üş dene yavrum. SGA: (83) Herifler yokken rahat mı oluyor? HK: ayıb§ō-
lur tabı̄̇. ġocaman ġaṟı. ayıb§olur. ġaş çocūŋ va (84) seniŋ? 
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I/48

MİHALIÇÇIK - İkizafer

Kaynak kişi : Zekiye Çelikkan, 63, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş, Erdoğan Boz

Derleme yeri : Avlu

Kayıt türü : Video

Konu : Çocuk bakımı

(1) ZÇ: şu gözlǖŋü çıҟar gözleriŋi göreyin ha. ȫle, ȫle çıḳar. ben görme-
yince ġonuşaman. ne (2) diyecēn? di bakiyim. ben zāten gözlüyü çıҟarmȧdan 
bildim. SGA: Adın neydi yenge? ZÇ: (3) zekiye. SGA: Eskiden bu köyde 
çocuk büyütmek nasıl olurmuştu? ZÇ: nası olur§iştē. do§um (4) yapa-
rıS. ėbe dede yanında duruS. ėbe dedey̥ı̆̇ bebeklere baḳar ē bobannesi. biz 
gider ġırda (5) çalışırıS, geliriS, gúcü yiterse yemek yapar gúcü yitmez̥se gelir 
yemēmizi yaparıS. bāzlama (6) bişiriS. bebeklerimizi bȫle büyüdürüz. bobası 
mādende çalışır. EB: Ama eskiden bez yoktu (7) mesela, bebek bezi. ZÇ: 
bez hā bez yoḳ nerde ġızım§ālırız ı̆̇şı̄̇den pa.. patisḳa nēse ġumaş. (8) ordan 
dikeriz bezlerini, bezlerini ȫle yaparıS. SGA: Eskiden toprak falan koyu-
yorlarmış. ZÇ: (9) ġōrduḲ. dē ġızılcabelen diriz o māraya giderken§ordan 
giderdik, merkebinen ya§ut motur (10) yōdu o§zȧman. motur§olsaydı on-
nan getiriydik. ē merkebinen§alır gelirdik kü.. toprā āltı (11) ıslanmaycaḲ da 
bebe§iŋ§al̥tı bişmeyceK diye. SGA: Toprağı ısıtıyor muydunuz? ZÇ: (12) 
ısıdırız. bi kilōluḳ şöle ziytinya§ı tenekelēnde, hinciki gibi ġabı nērde bul-
can? (13) zobanıŋ§üstüne ġōrduḲ. o orda ġavrı̊lurdu sanırdı böbēni ... yapar 
diye. ōnun so onun So bi (14) bėze dökeriz bėz vār bȫle bebēŋ§āl̥tına göre, 
onu so§uduruz ġolumuzunan baḳarız§ıÇcaḳ (15) mı diye. bizim bobānne-
si varıdı rahmetlik pek şėy, sinçelemezdi. birinde ben yoğudum (16) ġomuş 
toprā ben ġolumunan baḳarın ıÇcāsa bebē yatırman. yatırmış§ȫle gēldim (17) 
bebe§eŋ§altını bi aşdıydῑm içiniŋ nėyi o daşlar ġızġın so§umamış, bebe§eŋ 
gelmiş§oÍÍānı (18) yaḳmış. anā dedim niye didim bunnarı bȫle didim niy̥ı̆̇ 
yaptıŋ yazıḲ bu māsım ay.. āltı (19) aylā§a ġada ġundaḲlarıS. undā sıḳı sıḳı 
bi de zararız toprā§aŋ§içinde. illēne eT dolār didi, (20) nābıcaŋ didi, ācısıŋ 
varsıŋ§iyi olur didi. vallā ȫle tėrs cevaP viriydi. yi.. yillēne didi et (21) do-
lar§o delikleriŋ didi, ōl̥sun varsın didi baŋa. iyı̆̇ ya işte ȫle sāten sıcacıḲ sa-
raŋ§altına. o tā (22) toprā ziyan§olmāycaḲ diye ıslānı alırız§atarız, sı̄̇y̥di§i-
ni alırıS. ḳaḳasız§olursa ġurusunu (23) ayırız topraḲ getiren§olmaz diye. 
ġışın nėrde bulcaŋ Toprā. ġışın da yatırıyoŋ çocu§a. (24) and̥an Sona işte o 
toprā§aŋ§içinde o bebekler pamıḳ gibi bö̇yürdü. vallā§i bebekler§ama (25) 
çıta gibi maşalla. dörd§ōlum§mar, biri anġarada ȫretmen, birı̄̇ şėde, eskişērde 
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ȫretmen. hem (26) de avŭḳatlı§ı bitirdi diple̊ması cebinde. ῑ ikisi de oḳumadı. 
biri sanāyide taḳsi işı̄̇si. ne (27) yapaÍÍā taḳsı̄̇ye? firenci. biri de ġaynaḲcı. ikisi 
oḳumadı. ... SGA: Bebeğin karnı falan (28) ağrıyınca ne yapardınız? ZÇ: 
bebe§eŋ ġannı ārıyınca mı? nāparız, ba§ırı duru ġızῑm. Pi§şı̄̇ (29) yapamayíS 
ki kǖde̊. doḳtura götürüysez götürüz götürmessez§ālar. ġazını attırmayı (30) 
bilmezdik. bilmezdiK ġaz§attırmayı. bilmezdiK§onu sōna ben gelinnēde 
ǖrendim. hani (31) bizim yaşlılāmız bize diyinmezdi ki. hinci o ġaz§attırma o 
be̊beK ba§ırı ba§ırı duruydu. (32) durmadan beşikTe sallārdıḳ. bebek durcaḳ 
diye. bi§de bālardıḳ beşi§i. bebē düşürmeycez (33) diye ba§ırdaḳ dillēdi 
hȫle.. beşı̆̇§e sarārdı ... o bebe§e ne bileyiniŋ sıḳılma§mıydı§ḳı? (34) hinci-
ki bebekler selbes yazıḳ hiş§o bebeK gibi ıÇcaḳ sıḳıcaḳ ġol bacaḳḲarı (35) 
yamıḳ§ōl̥maycaḲ, ġolu yamıḳ§ōl̥maycaḲ diy̥e āltı§ay ġundaḳlardıḳ. benim 
(36) bebeklerim§olurdu bȫle bi ġucaḲ§olurdu hiş hastalanmazlardı. hiç has-
talanmazlardı. SGA: (37) Ateşi falan çıkınca ne yapıyordunuz? ZÇ: hateş 
bilmezdiK ki. bilmeyiz ġızım. bebeK§ōlan (38) ġız mı olacaḲ§ȯnu bilmeyiz, 
hateş bilmeyiz. e işte olurdu bu bebek, ōlan§olcāsa da (39) ġız§olacāsa da. 
h̥inci u ōlu ġızı ōlmadan§ȫreniyoru. hı̄̇şe bilen yōğŭdu onnarı. āynıydı işte 
(40) ġızım§esKiden. SGA: Yemek ne veriyordunuz, mama? ZÇ: vallā ben 
heb§emzirdim ġıSım. (41) hanı anne südüynen büyüdüler. SGA: Ne kadar 
emziriyordunuz? Kaç sene? ZÇ: ē ikişer (42) yaş§arası var§üçünüŋ. iki-
şer yaş§arası olunca bebek hāmile ġaldıŋ mı birini ayırıydıŋ. (43) o§zȧmana 
ġada ėmer̥di. o§zȧmana ġada çocuḲ§emer̥di andan sōna ayırıydıŋ birı̄̇ hāmile 
(44) ġaldıŋ mı birini emzirmez̥sin ġāli. ını ayırıydıḲ ikişer yaş üçünüŋ§ara-
sı, (45) biriynen§ikisiniŋ§arasῑ sonḳulā dör̥t yaş§aralı. kȫy§yöründe zāten 
ner̥ĕyē gidecen (46) götüren§olmazdı getiren§olmazdı bi toḳtura moḳtura 
nėreye gideceŋ? ārılānsaŋ yahut şu (47) bebeK saḳat§olcāmış yā şȫle olcā-
mış, onnarı bilen yoḳ. bizim§ėbe vallā azaÍÍāyı̆̇víríydí (48) beni. ġayınnam 
çoḳ şiyidi. SGA: Sert miydi? ZÇ: sert§idi. u dā una anam diye bi§şėy (49) 
diyemez, baŋȧ dā hanımım diye bi§şėy diyemez. öyle durduḲ§ölüncá§a 
ġada yanımda, (50) baḲTım. helālı hoş§ōsuŋ. SGA: Onun kaynanası sert 
miymiş? ZÇ: yoḳ öksüzümüştü u. (51) ġaynanam§öksüzümüştü ġayınna hiş 
görmemiş. SGA: Ondan sana yaptı, kendi çekseydi (52) yapmazdı. ZÇ: 
vallā ben̥ hindi gelinnēmnen paylaşırım bȫle bȫle yapTı ėbeŋiz ġızım diye tı̄̇ 
(53) Pi de paylaşırın§onu. der̥tlēmi yanışırın gelinnēminen̥. hindi tebi sekiS 
torunum var dört ġıS (54) dörd§ōlan. sekiS tāne tırınım va. ikişer hepsiniŋ, 
mayşallah̥ allah ömürlēni vírsín. SGA: (55) Maşallah, Allah ömür versin. 
ZÇ: işTe bȫle bȫle böyütTüK ġızım. napῐcaŋ? yapcaḲ bi§şı̄̇y (56) yoḳ. pek 
çoḳ du§āsını aldım§emme ėbeniŋ. banye̊ yapdırıydım ġızῑm, ġızım yoḳ dėr-
di. (57) allaham saŋa da hayíllí gelinner vırsiŋ de sen baŋa nası baḳdıysán 
unnar da saŋa baḳsın (58) dėrdi. hinci gelinnēmiŋ dördü de iyi. deK§getir-
miş§allah. gelinnēmiŋ dördü de iyı̆̇, ikisi (59) ār̥tvinni. SGA: Artvinli mi? 
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Ben çok severim Artvinlileri. ZÇ: artvinni ikisi. e̊le mi? çoḲ§iyi (60) niyet-
liler biliyon nu? biri oḳulda buldu. ikisi aŋnaşmışlar. birinı̆̇ de halasınıŋ ġızı 
hala dayı (61) uşaḳları birinı̆̇ de birine alıvurduḲ. ȫretmennēnki hanımnarı iki-
sidē haḳrȧbā. ikisi de (62) sivrı̄̇saÍÍı. SGA: Allah ömür versin. Acılarını gös-
termesin. ZÇ: āmin. āmin yavrım§āmin. x: (63) baḳ baḳ görüyoŋ§ŋu beni 
ḳameraya almadı seni ... bantı aldı şindi orda ifādeŋi alır yarın bu (64) seFer 
de māhkemeye gideŋ orıya görüyoŋ§ŋu? ZÇ: niye ġı ben bi Sararlı bi§şėy 
dėmedim (65) Ki. mākimeye.. bizi ḳamerada başḲa yillere mi ġōcaŋ yosa? 
televizona durū. oÍÍárá.. birinde (66) çocūmuŋ biri hāsta oldu o ikinci ōlum, 
ālarῐn§isaÍ§oldu. bayā heralda üç§aylıḲ mıdı (67) neyı̆̇dı̄̇? şu odada oturuy-
dum ben. hanı ālarım böle buÍÍárdá sıhıyalar gezerı̆̇di, ġapı (68) numaralānı 
oḳurdu taḳ taḳ vuruydu. şuÍÍárda numaralar var ya o numaraları oḳurdu. taḳ 
taḳ (69) vuruydu ġapıyā, ȫle çıḳar ḇaḳaŋ işti nėyse şē.. o gün de ġapı açῑmıştı 
şu ġapı. çıḲTı (70) merdimene ġada geldı̄̇ ėvde kimse yoḳ ālarım bēbe§eŋ du-
daḳları duru bȫle morarı gibi ōldu (71) isaÍden gideceK bebek. ya hateşi varῐ-
mış. åndan sōna kimse yoḳ mū? dėyen§ōl̥du baḳTım (72) biliriS ġara sıhíye 
diye bi sıhíye gelir̥di. adῑ ȫle deyiveriydiK biz. ånd̥an sōnacῑma, hastaŋız (73) 
vār mı dėdi, yaşlı var mı, hasta var mı? çocu§um dėdim ābi dėdim bisāl̥ dėdim 
durumu çoḲ (74) kötü dėdim. benim de dedi ōlum dėdi suya dedı̄̇ yüzmiye git-
Tiydi didi, bo§uldu ȫldü yitTi (75) adam§āladı. anā acısı varῐmıştı yazıḲ. ben 
dėdi seniŋ çocu§uŋa dėdi bi§şı̄̇ virēn dėdi, fitil. (76) fitil virdi. izin§allahTan 
fitili ġodum hateşi düştü. bebeK§emmeyivirdiydi. (77) bebeK§emmeyivir-
diydi izin§allahTan§allah saldı herālda ihi§o ġurtardı u sebeb§ōldu. (78) 
küylerde bȫle büyütTüK ġızım. x: siz§osmanġāzi ünı̆̇versı̆̇tesi mi? SGA: Ben 
Anadolu (79) Üniversitesi’ndeyim. Diğer hoca Osmangazi’de. ZÇ: geçen 
de geldilerdi ben bek (80) beceremen§aşşā§ı mahalleden bi gelen§oldu ilāhi 
sǖletTiler, esKi gidişātlardan bi§sürü (81) sordulā. siz gibi iki ġız geldi de. 
SGA: Sağol yenge. Ağzına sağlık. Hakkını helal et. 
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I/49

MİHALIÇÇIK - Kavak

Kaynak kişi : Fatma Özgün, 60, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş, Erdoğan Boz

Derleme yeri : Bahçe

Kayıt türü : Video

Konu : Bulgur yapımı

(1) FÖ: dibeKde döv̥üyōduḲ da hindi.. yā hindi dö§ülmǖyor§işte. ėsgi-
den dövüyoduġ (2) dibeKlērde. ondȧn sōna da bóyle çekiyōduḳ, şı̄̇de, değir-
mende. değirmende (3) çekiyoduġ§ayıtlıyōduḳ§içiniŋ şiyini. ama hindı̄̇ orda 
uyutTurduḳ yāni. SGA: Yenge adın (4) ne? FÖ: fatma h̥anım. SGA: Soya-
dın? FÖ: soyadım§ȫzgün. SGA: Fatma yenge. FÖ: (5) efendim. SGA: sen 
Kavak köylü müsün? FÖ: ėvet. SGA: Bize bulgurun nasıl yapıldığını (6) 
anlatır mısın? FÖ: e ilkin biz bunu yῑḳarız. süzeriz. ondan so ocā§a ġoruz. 
ocaḳda (7) ġaynadırıS. ġaynῑnca bȫle sereriS. ġuruduruz§iki gün. ġuruy̥ŭn-
cā āyıtlarız§içini ne varsa (8) bȫle hani taÍÍadan ġalḳıyor meseÍā ārpa olur 
hanı̄̇ bȫle ġara bı̄̇ ot va onuŋ toh̥umu olur meseÍā (9) onnarı āyıtlarıS. on-
dån sōna şėde dibeKlēde bȫle dövēdiK§esKiden§o y̥emme, toḳmānan. (10) 
toḳmānan§ıslādıḳ. dövēdik kepēklensin diye bȫle. şindi amā o ġāli ġalmadı 
köylēde, hindi (11) deyirmeni va yaḳın Sekerı̆̇yā kövümüz va de irēlde, ōrda. 
oŋa götürüyoz ōrda yapdırıb (12) geliyoS. x: dövme işini yapamíyörüz yāni 
kendimiz. FÖ: hῑ dövme işini yapamiyöz. SGA: (13) Peki şimdi ne yapa-
caksınız? FÖ: şindi ben bunu ġalbı̊rınan bȫle yüzǵādan dutacam. kepe§e 
(14) gidecek, bulġuru ġalacaḲ. ı̊ndan sōna pilavını bişir hῑ baḳ§ȫle. he ȫle sa-
vurcāS hindi baḳ. (15) EB: Nasıl sauruyorsunuz? Elinle mi? FÖ: yō ġalbı̊r 
getTim baḳ. hı ġalbı̊ra ġōycaz şȫle şurıyı (16) baḳ biz hindi ġızışcādıḳ da ecik 
dā hȫle toplῑycaS. şȫle bi temiz yere. hindi bū temiz yērde (17) şėy§edecēS. 
bu yanna itTirme pek urda tutcāz ya. hı şurda temiz yere şurıya dutacāS. şindi 
(18) şȫle doldurcāz bunu, bȫle yüzǵarıŋ şėyini, baḳ. ġaç§ordan. şiyi, kepē ya 
zarārsız da. bȫle (19) dutacāz baḳ, denelē çıḳıyo gördüŋ§ŋü? temizleniyo. 
işTe bȫ. bȫle dutacāz§işTe. burdan (20) ġuyām size, poşet getirem. bi Pilavıŋı 
bişir. SGA: Yok sağol bir sürü emekle, zahmetle (21) yapmışsın. FÖ: hāyır 
hāyır. poşeTiŋiz vār mı arabada nė? EB: var. FÖ: varı mı geti. burdan (22) 
ġuyam hazır bulġur ya. x: kime nası̄̇b kime ġısmet. FÖ: tabı̄̇ canım. x: dur, 
dur§ėsmı̄̇yor. FÖ: (23) ėsmı̄̇yor. ėsı̄̇nce kepē yani sen bunu pilaF pişirike bȫle 
yῑḳıyıversen de kepē üstüne gelir. (24) süzecen, pilavını Pişir. biz bi de çorba 
Pişiriyoz§amma biliŋ§ŋi bilmem. SGA: Nasıl (25) pişiriyorsunuz çorba-
yı? FÖ: çōrbasınῐ tomatizlı̄̇, bulġur çorbası deriz. ėt ġatabiliŋ, sō§an (26) ġa-
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tabiliŋ§az bi şı̄̇, ondan§ėtiŋ va.. sevērseŋ§ėtinen Pişir. sevmezseŋ yağınan, 
normaÍ (27) yağınan, sāde yağınan. ondan sōna eciK sulu bȫle öteki çorbalā 
nası Pişiriseŋ ȫle. ȫle Pişer (28) yāni, güzel§olur. biz§az§eveli yidiydiK, 
az§eveli geliydiŋiz§onu da datTırıdım. SGA: (29) Karnımız tok ama ben 
onu yapacağım. FÖ: Taha yap sen§onu hiş bi şı̄̇si yoḳ. ėsen§olmῑnca (30) 
dutunmaz bu da, ėseceK bȫle. ālınacaḲ§işTe. ġaFama da ġına yapdımıdı bėn, 
ġavada. biz di (31) ėskişērde oturuyoz da burduyuz§om§bėş gündür. pazar 
gün baḳam götceK§ōlan. SGA: (32) Buğday sizin buğdayınız mı? FÖ: bu-
day taÍÍadan ġal̥ḳma. SGA: Sizin tarla mı? FÖ: bizim (33) taÍÍalāmız vā 
meseÍā teyzemiŋ ġızı va burda, o ekiyoru. ondan veriyóÍÍā bize cara deriz (34) 
biz§oŋa biliŋ§ŋi bilmem. bilmeŋdur iştē taÍÍanıŋ şiyini veriyóÍÍár, to§umu-
nu. ekdı̄̇ to§umu (35) bize veriyóÍÍár yāni, fazlası onnara ġalıyor. teyzemiŋ 
ġızı ekiyo burda. ordan geliyo, (36) taÍÍalāmızdan geliyo kendi taÍÍalāmızdan. 
bu bāça.. /.../ FÖ: üç senedir biz de (37) ġaynatmıyoduḲ§işTe. biz de buŋa 
alışḲınῐy̥ız ya, ōrda mārketlērden āldῑmızı yiyemı̄̇yoS. (38) bunuŋ bi zelletli 
ayrı yāni. ne bilēm§alışġınnıḳ ya da. SGA: Şu tarlalar mı sizindi? FÖ: hı 
hı (39) bu bāçe bizim. yel kesildi. şu ėv de bizim. ama ēmiz çoḳ§eski yāni. tā 
ġaynatamıŋ (40) bubasından ġalma ėv. ama işTe şēre gitTiK biz çoluḲ çocū 
āldıḲ, gitTiK yı̄̇rmi iki sene ōl̥du (41) gideli orıya. işTe bȫle geliP gidiyóS. 
çocuḳlar geldı̄̇ yoḲ, onnar da geliyō da yāni bü§gün (42) duruyo gidiyo. orda 
bi kimisi çalışır kimisiniŋ§işi va hi. dişlēmı̆̇ de taḳınmadım. dişlē de yoḳ (43) 
... burda. SGA: Köyün arazisi baya engebeli. FÖ: köy bayā va canım. es-
Kiden§üç yüz (44) hāniydi heralda bizim köy§eme hindi ātmış kişi var. yāni 
kimse ġalmadı köyde. SGA: (45) Eskiden neşeliydi ama değil mi? FÖ: ōhō 
esgiden buÍÍarda ı̄̇san ġaynādı hindi yoḳ ḳu kimse. (46) tam ġafa dinnendir-
ceŋ burda oturacaŋ kı̄̇msiyi görmen ārada bi tıraḳtör geçer, araba geçer. (47) 
ȫyle̊ yāni. esgidenki ġalabalıḲ yoḳ. ėvler hep boş. ėvet, hep boş§evler̥. SGA: 
Kışlar nasıl (48) geçermişti eskiden köyde? FÖ: esgiden nası geşsiŋ ġışlar 
sen meseÍa taÍÍadan ġāldırıyōduŋ (49) onu yı̄̇yoduŋ ġışın ġuruduyodūŋ meseÍa 
ġış çoḲ ġatıydı ėveli. benim güççüklü§ümde bi (50) buz§olurdu şu çeleŋ 
deriz biz bunnāda ėvlēŋ çeleŋı̆̇ deriz biz oÍÍāda bȫle buzlā sarḳardı hindi (51) 
ġaş senedir ġış§olmūyor. tabi canım ġardan geçemezdiK bi bu.. buzda biS. 
çoḲ ġış§olurdu. (52) SGA: Çelen dediğiniz neresi? FÖ: çeleŋ baḳ bizim dē 
meseÍā şu doruḲlara deriz. ėviŋ (53) depesine de. he u depelēde bi buz gelir̥di 
bȫle baş§aşşā. şȫle şȫle bazı televizyonnāda (54) gösterir̥ do§uda ya āynı ȫle 
ġışımız§olurdu bizim burda, çoḲ ġışımız§olurdu. ama şindı̄̇ (55) olmaz§ol-
du ġaş senedir. e ben§atmışıma girdim meseÍā ben̥im on§iki on§üş yaşım-
dıyḳan (56) çoḲ ġış§olurdu. o§zaman ġışlar e o§zaman§işTē ileçbellik va-
rıdı burda. çalışanı, bizim (57) mādenimiz va şurda biliŋ§ŋi bilmem yaḳın 
hemen, o mādenden hep§emekli bizim (58) buranıŋ§in̥sanı, buranıŋ dı̄̇§il 
ediraf kövüŋ de hep§emeklilē işte orda yer§āltı. ordan şėy (59) çıḳıyoru.. 
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SGA: Krom mu? FÖ: ha ḳırom çıḳıyorŭ. hāle çalışıyór§ora. benim beyim 
de (60) ordan§emekli işTe. SGA: Emekli olunca mı Eskişehir’e gittiniz? 
FÖ: hı hı emekli olunca (61) gitTik. SGA: Kışın hastalık falan olursa ne 
yapıyordunuz? FÖ: ē ġışın hasta ōsaŋ napáŋ? (62) mi§alıçı§a çıḳaŋ§anca. 
ġışın nēr̥de bȫle araba benim bobam ben güççǖke ben bi buçuḳ (63) yaşım-
dıyḳa ȫlmüş benim bobam. hastalānmış bobam mādende çalışırḳa ben bobamı 
bilmem. (64) o§zaman ... annem§annadırdı da bȫle araba ne arasın dērdi o§-
zaman der̥d̥ı̆̇ mi§alıççı§a (65) yayaḳ. hayvannānan gider gelirdiK yāni. hani 
hayvannā biliŋdur sözüm§oŋa ėşşek meseÍā, (66) Ḳatır mı at mı de biz§on-
narı, onnānan gidellēmişti. mi§alıçıḳtan geşmişiŋdur gelirken. hā (67) urıya 
yayaḳ gidellēmişti bu köyden§urıya. annem§ȫle dērdi rahmetli. bobaŋ hasta 
oldu da (68) dērdi orıya bile dērdi zor götürüdük§ėşşeklēnen hayvannānan 
nē̇rde araba dērdi araba yōdu (69) derdi. sırtlāyınan daşıÍÍāmıştı hastaları. çoḳ 
zāmetliymişti esKiden ya. ėvet çoḳ (70) zahmetliymiş. şindi o§ġada ġālmadı 
ġāli köyümüz iyi gine ḳalannar da āz zāti. bu (71) bulġur§esKiden çoḳ zah-
metliydi şindi ġolayladı. ē veriveriyorun şėye baḳ§üğüTüp geliyor (72) biz 
buna hō ġalbuÍÍıycādıḳ, deyirmenden çekecēdik, elekliycēdik. ġaş dene ėlden 
geçiyor, (73) beş§altı kere ėlden geçiyo. şindikinı̄̇ ordan geldim baḳ bȫle yele 
dutuyoz, temizce şunu (74) ġuycan gitceK. pilaF ne bişirike de bi ġat baḳa-
cāŋ§içine, ondan sō yῑḳan§eciK bı̊̇ süzüveriŋ (75) suyunu. fazla da yῑḳamaya 
gerek yoḳ bu zelleti de gider hani vitamini ne gider. ondan sō (76) bişircēŋ 
ama dadından yiyemeŋ§ama mārketlēden§alıyoS āynı buyday meseÍa ġay-
naması (77) nasıl bişmesi nası bilmiyiS yā. SGA: Bu komşun da değirmene 
götürüp kurutacak mı? FÖ: bu (78) da götcek§işte. bu dünkünü̆ ġaynatáyı 
ondan yinir ondan da ġuyām ecik de yi. SGA: (79) Komşununmuş ama. FÖ: 
osun varsın ġomşumuz şurda bi§şi demez. şiyı̄̇ ceviz, fındıḳ (80) bādeminen 
yı̄̇cen bunu. tabı̄̇. yanına cevizi ġırcan, bādemi de ġoycaŋ, fındı§ı da ġoy-
caŋ onnā (81) yı̄̇ceŋ. yā çoḳ güzel. SGA: Ağzına sağlık yengeciğim. Allah 
razı olsun. Hakkını helal et. FÖ: (82) sā§ol, sen de sa§ol. helal§ōl̥sun. sen 
baḳam ecik de sen annat kendiŋi, tanıt, iyı̆̇ce tanıyām. 
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I/50

MİHALIÇÇIK - Kayı

Kaynak kişi : Sultan Kışlak, 76, Okumamış

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Eski hayat

(1) SK: ėrkenden gitTiydim sālıġ§ocāna. e tā§ar̥ḳıya da ġalıyon§amma. 
tā§ar̥ḳada.. ı̄̇ne (2) yapmıya elleri ē̇rmiyo ilaşlırı yazıyolar yazıyolā. SGA: 
Doktor her gün geliyor mu? SK: yoḳ. (3) on bėş günden§on bėş güne gelir. 
SGA: İğneyi nasıl yaptırıyorsun? SK: ı̄̇nėyi mi? o (4) benim§āylıḳ. ay-
lıġ§inne. āyda vurduruyun. günnüklē bitTi hāvtılῑ bitirdim. SGA: Neyin var 
(5) teyze? SK: vitaminsiz ġalıyomuşum ne biliyim bē vitaminı̄̇ yetişmiyo sı-
Fır̥lanıvırıyo. (6) sıFır̥lanıvırıyo. SGA: B vitamini mi alıyorsun? SK: hē bē 
vitamini alıyom. habını da (7) ġullanıyom§onu da ġullanıyom. işte yaşlılıḳ 
besbē. SGA: Nasıl bir etkisi oluyor B vitamini (8) eksikliğinin? SK: e şindi 
ġalḳıb ... oturdūm yerde ġalıyon ġafam dönüyō. ȫle bayġınnıḳ (9) geliyo de-
vamnῑ hanı ... taşları altınd̥ă sara§asTalῑ gibi elimi ayāmı titreme alıyo. (10) 
unuŋ§için§işde ı̄̇nneylen ı̄̇nneynen ilacınan yaşıyuz u§ġadar. SGA: Olsun 
bu güne şükür. (11) SK: şükür. çoḳ şükür. yetmiş§āltı yaşıma girdiK§ġızım 
yetmiş§āltı sene daha mı yaşıycaz? (12) elimiz§ayāmız tutar bi ġaşıḳ çor-
bumuzu bişir̥iyoz. yiyoz§işTe. döverin§amma giT det. (13) çekişti mi gide.. 
SGA: Sözden anladı. SK: işde bȫle. SGA: Adın ne teyzeciğim? SK: sultan 
(14) ḳışlaḳ. SGA: Doğma büyüme Kayı köylü müsün? SK: yoḳ. sorḳun 
köv̥lü. SGA: Sorkun’dan (15) buraya gelin mi geldin? SK: gelin gėlme-
dim. altı yaşımda gēldim. bobåmı bilmem dā ābėmiŋ (16) yanῐnda ȫksüz§o-
laraḲ geldim§onuŋ yanῐnda işde. SGA: Annen vefat etti. SK: annem de (17) 
yōḳ bobam da yoḳ. ābimiŋ yanῐnda işdĕ gēldim burıyı işde ābim bu kü.. bu-
rıya göç§edincesi (18) ben de onnarıŋ yanῐnda gēldim. SGA: Altı yaşında 
mı kaybettin anneni babanı? SK: annemı̄̇ (19) on yaşımda ġāybėtTim de 
bobamı hış bilmen. bilmen. SGA: Ağabeyinin yanında büyüdün bu (20) 
köyde. SK: ābimiŋ yanῐnda böyüdüm. on dört yaşımdı ėvlēndim. çocuḳ oḳul 
çocū. o§ġadar (21) sῑdırabildi ābim geliniŋ yanῐnda işde. o§ġȧdā sῑdıḳ on 
dört yaşımda gelin§oldum. (22) adam§ȫldü onuŋ ōn yedi sene ōldu öleli. işdi 
gine kendim Ḳaldım. ginē ikinci bi öksüzlǖ (23) gine yaşıyȯn. allah kimseniŋ 
başına vir̥mesiŋ. yirmi yaşı.. yir̥mı̆̇§bėş yaşında dāmadıŋ biri (24) ȫldü yim.. 
yirmi altı yaşında birisi ȫldü. iki tāne dul ġızım§mar. bi de ben§üş tāniyis. 
birini (25) anān.. ġızlar dillēr§anamı alanı biS hediye gitcēz diye bi ēleniller 
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benne. napÇaŋ§işdi. birini (26) anārşitler vurdu ėrzincan yaylıbaşında biri de 
ġalbi de§işdiydi ġalp ġapāndan u du (27) ondon§ȫldü iş.. insanōlu yaşadıḲ-
ca yaşadıḲca nelēr̥inen ġarşılaşıyȯ yavrum. çoḳ her şı̄̇nen (28) ġarşılaşıyur. 
allah sizlere v̥ömür vesin kölgeŋizi kesmesiŋ de. siziŋ sāyenizde biz de taḳıl 
(29) tuḳul idāri itcez besbelli. SGA: Burada kiminle yaşıyorsun teyze? SK: 
ōlan vā şu (30) büyük§ōlan§oturū. óbür tarafTa ben§oturun. ikimiz§otu-
ruyóz§işde. hē işdi unnarınan (31) oturuyom. başġa kimim§ma? 

(32) ōlan§āldı oyuna gitTi 

(33) çoban§āldı ġoyuna gitTİ. 

(34) ġızlar ġoyan gitTi ġoyan gitTı̄̇. 

(35) işde bȫle. 

(36) SGA: Sen küçük yaşta büyük sorumluluklar almışsın. Nasıl bü-
yüdün sen? Ev işleri yapar (37) mıydın? SK: işe de gitTim. işe de gitTim. 
yatılı işe gitTim. altımızdā birer§ot yataḳ (38) yapārdıḳ. üstümüze birēr bat-
Taniye yo§udu o§zamannar kötü bi yorġan virilēr̥di yorġanınan (39) gider 
bir§ay mı ġalcaŋ on beş gün§nü ġalcaŋ gittı̄̇miz§işlēde öyle gezēdiK§işdi 
ne (40) annatcan ġızım? bizim çekdı̄̇mizi kimse çēkmedi. annem bizē dah̥a 
dōrusunu ben (41) diyom§annēm baŋa diyȯn āltı yaşındaḳı çocu§a āltı tāni 
odun bālıyıvırıydı sırtıma (42) getiriydim§onu. altı tāne. yaşımıza göre üş 
ġız ġardeşidik u yaşımıza göre odun sarādı (43) sırtımıza. kendi de getire-
bildı̄̇ ġada getiriydi. yanı̄̇ bobam yoḲ. ābim dört sene asKellik (44) yapdı. 
beş de bi gelin, üş ġız, bi kendisi beş dene ġadın bi evde ġāldıḳ. sorumunuz 
buzum (45) yāni çilemiz çoḳ. çilemiz de çoḲdu da şindi ben diyȯm annem 
diyȯm ba.. bize bóyle bóyle (46) rȧmazan ekme§i çoġ§alıŋ da dirdı̄̇ ġatıyını 
bóyle āz damıŋ dirdi. yoḳTu besbē ġadın bėş (47) dene kişiynen ne yapsın 
kı̄̇? şindi u ekmē alışmışız bıraḳamıyoz biz de. ekmēŋizi yavrum (48) dirdi 
çoġ§alıŋ da dirdi bandῑŋız yeme§i az banıŋ dirdi. idarelı̄̇ yānı̄̇ ġadın§idāre.. 
amā şindi (49) ben dė o ekmē alışmışım bıraḳamıyom§u ekme§i. illā ki ne 
olursa ōsun§ekmeg§elimde (50) olÇaḳ. SGA: Ne yapsın kadıncağız nasıl 
yetirecek? O kadar kişiyi nasıl doyduracak? SK: bēş (51) Tāne ġadın nası 
yetişTi? gėce kendi işimizi yapardı gündüz başḲasınıŋ§işine gidēdi. çoḳ (52) 
şükür§aş susuz ġomadı yerde yatmasın nurda yatsın. hiş bi aş susuz ġoymadı 
beş ġadını. (53) dört sene de ābı̄̇m asgellik yaptı. SGA: Nereye gitti askere? 
SK: ābı̄̇m anḳara.. anḳaradıydı. (54) dört sene boyunca anḳaradıydı. iki tāne 
çocū vardı iki çocūŋ§ikisi di öldü o asgerdiyken. (55) baḳamadıḳ ki ġadın 
nası baḳsın? dışarı hani vesā§it nė olmıyıncı götürüp getiremedik. biri (56) 
ġızamıḳdan§ȫldü birisi diyeniŋ hesābı baḳımsızlıḳdan§ȫldü. iki çocūnu as-
gere gitmeden bi (57) ėviŋ bi ōlu diye evlendirmişlēr̥di. ē onu dā çocuḳları 
olmuş§iki tāne unnar da u gelinciyi (58) ġada gine aynı vaziyete girdi çocuḳ-
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suz gēldi. ȫldü çocuḳlār da. baḳamadıḳ kı̄̇. baḳamadıḳ (59) yanı̄̇ esginiŋ§işleri 
çoḳ çileliydi yaní bis çoġ§izdıraP çeKdik. ayaḳlarımızda ayaḳġabı yōḳ. (60) 
tarlıyı başşaḳ toplamıya gidērdik. ekin kellesi. bȫle toprā açārdıġ§açārdıḲ 
da yanı̄̇ esgiden (61) bıtıraḲ nė ço§olurdu rȧmazan. onnar§ayāmıza batcaḳ 
diye bȫle açādıġ§açādıḲ dı orıyá bi (62) basādıġ§orıyá toplār bi dā gidēdig 
ācıḳ bi dā eşini bi da giderdiK yanı̄̇ biz çocuḲlūmuzdan (63) bu yanna çoḲ 
çile çekdik. çoḲ çile çeKdik. burıya da geldim yicē§ekmek yoḳ. adam ġoydu 
(64) gitti işe. bu şu inşātı eliminen çėke çėke yapTım. tenekeynen§iki çekti.. 
iki tenekeynen çėke (65) çėke yaptım. zonġuldaġ§erēlidiydi. sarıyar baracı-
nı o yapTı. şeF§olaraḲ her yirdē (66) ġıreyderiŋ ġıreyderi olmadıyi zaman-
narda usTa olmadıyi zamannarda ġıreyderi ta (67) ġırıḲġaleyi gitTim işeye 
malatyıya gitTim. ben de gitTim malatyıya. malatyanıŋ (68) do§anşērine git-
Tik. orda durduġ§ġırıḲġaliye geldiK dėdim ben burda ġırıḲ.. durmam (69) 
giredim kö§üme memleketime gelı̆̇sin geli gel.. işte ȫle ġıSım. SGA: Eşin 
inşaatlarda işçi (70) miydi? Baraj inşaatında mı çalıştı? SK: barac§için-
de heb şeF§olaraġ çalışTı. şeF§olaraġ (71) ġıreyder§usdası olaraḲ çalışTı. 
ėvet. esgiden§usTa yōdu şoför yo§udu ġıreydellerde. (72) heb§usTa olaraḳ 
çalıştı. burıya da geldik çocuḳlar yetişince didi ben kö§üme gelcem ār̥tıḳ (73) 
dedi bi tıraḳTör§aldıḳ. kendi işimize başladıḳ. SGA: Eviniz yaptınız. SK: 
hē bu ėvi ben§o (74) yōḳan yapTırdım. u yannınῐ da ārtıḳ çocuḳlar ço§al-
dıḲca sı§amadıḲca gitTig§o yanna. bu (75) yannı kendim yapTırdım ben. 
ablam§mārdı ablamınan§ikimiz böyle aḳşȧma ġada iki dört (76) tenekeynen 
su çek.. yapTıḳ. şu yanna gitTik çėşme bu yanna dōru su aḳıdam diye rȧmazan 
(77) ḱ́āmiller ... geçirmedilē ta bu çėşmeden su getı̄̇dik. ġoca tenekelēn on§on 
sekiz kilōluḳlānan. (78) ırāmetlikin şiyi yetmedi dē getti di ġuyu ġazıvırdı 
unu aḳşamdan dōlduruŋ dırdi gelseK (79) baḳsaḲ suyuŋ damnası ġalmamış 
topraḳ çekmiş gitmiş. SGA: O kadar doldurup taşıdığın (80) boşa gitti. 
SK: boşuna gidiyo işTe. başıŋda h̥adamıŋ§olmῑnca ėrkēŋ§olmınca hȫle işdi 
bizim (81) çile çilēnen geldiK çilēnen gidiyȯS. şükürler§ōlsun gine. şükür-
ler§ōsun. adamıŋ§üş ġuruş (82) ,ġodu gitTı̄̇ unnāna idāre ediyom çoḳ şükür. 
SGA: Allah bereket versin. SK: āmin§āmin. (83) cümlemize. olmıyannara 
da vírsiŋ. olmıyannara da vírsiŋ ġısım. işde bȫle ne annadıyım ben (84) sā? 
SGA: Sağol teyzeciğim. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Hakkını helal et. 
SK: helal§ōsuŋ. (85) siz de bize helāÍ§ėdiŋ. SGA: Ne hakkımız var teyze? 
SK: ōsuŋ. gülēr yüz daTlı dil. gülēr yüz (86) daTlı dil. 
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I/51

MİHALIÇÇIK - Kızılbörüklü

Kaynak kişi : Fatma Erol, 71, İlkokul 3

Derleyen : Erdoğan Boz

Derleme yeri : Sokak 

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, çocuk oyunları, ekmek yapımı

(1) EB: Adınız ne teyze? FE: fatma ėrol fatma ... EB: Yaş kaç? FE: 
yėtmiş bir. EB: Maşallah. İyi (2) iş yapıyorsun ama. FE: e napcaŋ ġuSum. 
EB: Dede yok mu yoksa? FE: va. dėde de dē urda (3) çalışır. dėde de vā. 
gelinim§ma yėŋi ameliyet§oldu da çalışamaz§o. EB: Niye? FE: (4) ġuva-
tırdan burdan. ġuvatırdan§oldu. hasda. EB: Yaşınız kaç teyze? FE: yėtmiş 
bir. EB: (5) Okudunuz mu? FE: para oḳudum para oḳumadım yarı oḳudum 
yarı oḳumadım. EB: Niye (6) öyle? FE: bilmen§aḳlım§ē̇rmiyyör ġāli ġu-
Sum. EB: O zamanlar okul var mıydı? FE: vardı (7) ya. EB: Kaça kadar 
okudunuz? FE: üçe ġada oḳuduydum. EB: Niye? FE: e undan sōna çıḳTῑ (8) 
ġızlār çıḲdıydı biz de çıḳdıḳ. ġadınnarı çıḳarıvırdılar ġızları yetişince çıḳarı-
vırdılar biz de (9) çıḳdıḳ. ȫle. EB: O zaman eğitmen mi vardı? FE: hē. EB: 
Ne okuttular size? FE: ne biliyin ne (10) oḳudunu aḳlım mı ereyóró yavrum? 
ėrmiyyórú ġāli dē tasa çoḳ gör̥dǖme ġafa da yoḳ. EB: (11) Çok mu çile çek-
tin zamanında? FE: çȯḳ. EB: Hayat zor muydu zamanında? FE: zorudu 
yā (12) yı̄̇ceg§ekmek bile yōdu yā. vallaha. ōl̥sa da ȫlesine. arpā arpıynan 
būdayı ġatardıḳ da ȫle (13) ö§üdür̥düg§ėveli. ȫlüydü. hincı̄̇ ... ē̇rdiŋ§emmi 
yı̄̇ceg§āzım ġalmadı tavsiyem vā ġollesder (14) vā hepsi va ġāli. vallā hepsi 
va yavrum hinci ġāli geçim ġolaylandı emme eveli zormuşdu. (15) dörd§ev-
laT büyütTüm§emme nası büyütTüm? elleriyl̥e.. EB: Zor muydu? FE: pek 
Sor. bȫle (16) bayıÍÍarda çalışırdım bayıÍÍarda davar gütTüm de ȫle ġazandım 
para. ȫle oldu. ya ȫle ȫle oldu (17) yā. EB: Şimdi çocuklar torunlar var mı? 
FE: vā vā torunnarῐ vā. çocuḳlarῐ ōlannarı (18) ėverdik§iki pirer̥ torunnarῐ 
va. torunnar va birēr. hincik§iyiler ġuzum baḳam hinÇi. ē? (19) EB: Sizin 
zamanınızda çocuk oyunları var mıydı? FE: bis bulalārda bȫle küllǖ.. kül-
lüklerde (20) oynallārdı ġuzum. yellerde oynallardı bȫle ėvde oynamazlārdı. 
EB: Ne oyunu oynardınız? (21) FE: ē ne oyunu oyna.. ne oyunu oynu.. bȫle 
çomȧḳ çaḳallār̥dı a§ῑl yapcāz bi şiy yapcāz diye (22) oynállar daş mu.. çam-
lardan mozalaḲ gelidi ėveli o mozalaḲlardan davar yapcaz§ōlaḳ (23) yapcaz 
diye urıya ġuyallārdı a§ıl yapallārdı da ėveli çocuḳla. onnan§oynārdıḲ. fıçı 
(24) döndürüz diye Fıçı yapallādı dambaş toprādı ėveli. topraḳtan fıçı oynal-
lārdı. met, met (25) oynallādı. şaP§oynarız diye bi şaP ġollārdı bȫle dinēnen 
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vurulārdı o şaP şaP diye oynallardı. (26) bi o vardı bizim günümüzde yavrum 
ȫlüydü ġusum. EB: Kışın geceleri ne yapardınız? FE: (27) ḳışın geceleri 
ėvelı̄̇ Íamba yōdu. bi çıra getiridiK dādan bacȧ vardı ġara bacı ġara bacıya bi 
(28) ço.. çıra ġōrduḲ. unnan para ip.. tiftikTen§ip§ėyiri çorab§örērdig§a-
yaḳlarımıza. unu (29) yapārdıḳ geceleri. gündüzleri de işimize gidēdiK ihi 
bȫle ḳıvır zıvıra yapārdıḲ. davara (30) gitcēseŋ davara gidēr̥diŋ, bayıra git-
ceseŋ bayıra gidēr̥diŋ yav.. EB: Bayırda ne iş yapardınız? (31) FE: bayırda 
davar güdēr̥dim. davar̥. sürü vardı ėveli, sürümüz vardı unu güde.. EB: On-
ları (32) sağıyordunuz tabi akşam. FE: hı, aḳşamnėn gelirdik. zabān gine 
zabah§oldu mu ġāḳtıḳ mı (33) torbamızı daḳınῐrdıḳ omzumŭza vurduḳ mu 
bayıra gidēdik yine. aḳşamnėn gelirdik yavrum. (34) EB: Kim sağardı onla-
rı? FE: kendim sa§ārdım. kendim. EB: O sütler ne oluyordu? FE: u (35) 
sütleri çekēdiK maḳara ... maḳane olurdu ėveli süt maḳanesi unda çekēdik yā 
yapar yı̄̇rdik. (36) sāde yā ȫle yapardıḳ yavrum. hinci süt çıḳı.. EB: Satmıyor 
muydunuz? FE: sat.. satanı satādı (37) satmıyanı kendi yı̄̇rdi. EB: Yoğurt 
mu yapardınız? FE: yo§urt yapādıḳ he. (38) EB: Siz burada bazlama ek-
meği mi yapıyorsunuz somun ekmek mi yapıyorsunuz? FE: fırın (39) ya-
parız biz. fırınım§ma benim. EB: Nerede? FE: dē urda fırın va şū tarȧfdā. 
fırınā.. u fırında (40) bişiriz biz somun yapmıyız. EB: Ne yaparsınız? Bazla-
ma mı yapıyorsunuz? FE: bazlama da (41) yaP.. bazlama yaPdῑmız zȧman 
bazlama yaparıS bazlama yaPmadῑmız zȧman fırınımız va (42) fırında pişiri.. 
EB: Ne yaparsınız fırında? FE: çöreK gibi bişiriz§ihi. somun gibi dökeriz, 
(43) yazarız, fırına süreriz, çıḳarız. ȫle yaparız. EB: Herkesin kendi fırını mı 
var? FE: herkeşiŋ (44) kendiniŋ va. olanıŋ va herkeşiŋ va fırını. EB: Köyün 
ortak fırını yok mu? FE: yo’. yoḳ (45) herkeşiŋ kendi ėviniŋ§ȫnde fırını 
va. EB: Olmayan komşuya mı gidiyor? FE: o.. olmıyan (46) ġomşuya geli 
ġomşuda Pişiri. ȫle olu ġuzum. EB: Herkes yapıyor mu? Yoksa şimdi bitti 
mi? (47) FE: ekmē olmıyan yapar bişiri. içini yaḳar bişiri. yoŋuran bişiri. ȫle 
bişiri hinÇi. EB: Börek (48) falan yapar mıydınız? FE: yapardıḳ yā. yapar.. 
ġozene zobamız vārdı ġuzene zobalara (49) sürerdik tepsilere ġoruS. EB: Ne 
böreği yapardınız? FE: ē. patetizli yapār̥dıḲ haşġaşlı (50) yapār̥dıḲ. pėynilli 
yapār̥dıḲ pėynir̥ yapῐp da. unnan yapār̥dıḲ. zobabımıza sürēr̥ pişiridik. (51) 
EB: Anneniz zamanında daha mı zormuş hayat? FE: annemiŋ bi ġāli bil-
miyyorun§unu. (52) aḳlım§ermiyor§annemiŋ zamānına. EB: Ne anlatırdı 
anneniz? FE: annemiz ne derdi ihi (53) ġızım bunu yapıŋ şunu yapıŋ bȫle 
yapıŋ dē ȫredirdi. gösteridi. EB: Şimdi gençler yapacaklar (54) mı senin 
yaptığını? FE: gen̥şler ġāli kendi ne bili.. bilir̥se onu yapar. gen̥şler bizim (55) 
bildı̄̇mizden hiş ġalmadı ġāli. ȫle yavrum. bizim bildı̄̇miz ġāli şurda ġaldı. biz 
soḳulmıyoruz (56) ġāli. gen̥şler yapayörü biz yėyeyörüS. ėveliymişTi. EB: 
Dibekte şey döver miydiniz? FE: (57) haşġaş. EB: Haşhaş mı yoksa bugur 
döver miydiniz? FE: bulġur ġoca dik vārdı ėveli. diK (58) gȫşdü hinci ėvlē 
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göşdǖ ėv yapdılā binā yapdılar yerine. ėveli atınan şȫle dövēdiK bulġuru (59) 
savırῑ şı̄̇derdik. yeŋi ġatTan bi dı̄̇men§oludu dı̄̇mende çekērdik. ȫleydi ėve-
li yavrum. EB: (60) Dibek yok muydu vurduğunuz? FE: vurdūmuz bȫle 
dübeK güççüK dübeK va yemme unda ē? (61) güççük.. ē? EB: Ondan var 
mıydı? FE: yoḳ hinci yoġ§ȫle dübeK. ġoca dübeK yoḳ ġāli. (62) bozuldu 
muzulu gitTi u dübeK mi ġodular ġāli yavrum? bi şėy ġomadılar hinÇi. hinci 
para (63) ne varῐsa unu yapayöllēr ġāli gen̥şler hinci çekilmiş haşgeş muşgeş 
ȫle alayöller. EB: Haşhaşı (64) nasıl çekerdiniz? FE: haşġaşı biz ėveli dü-
beKde döverdig ihi ġoca dübeKlērde hē hē. unnarda (65) döverdiK hinÇi. 
hinci çeki.. EB: Yoksa taşta mı yapıyordunuz? FE: yo yō daşınan (66) yap-
māzdıḲ. dübeKde dövēr̥diK hinci dı̄̇ şı̄̇de çekilmiş§alayöller hanımlar. yā. iyi 
yavrum. (67) iyi. EB: Köy büyükmüş. FE: zarar yapıyo işde hē. giden gitTi 
ġalan ġaldı gen̥şlerden (68) ġalan§olmayıncısı. EB: Fırında ekmek yapan 
var mıdır şimdi? FE: nēm ben va mı? bulamaŋ (69) hinÇi. dün ço§udu fı-
rın§emme büyün yoḳ. dün yapıldıydı. dün biş.. dün yapdıydıḳ biS. dün (70) 
dün dē urda bı̄̇ a ġoŋşunuŋ fırını yanārdı. urda yapdıġ§ekmekleri. yā u yāndı 
urda.. EB: Ne (71) verdiler yemek olarak düğünde? FE: yemeK§olaraġ§i-
şi pilaf viriler§işde. fasille viriler. (72) çorba, salata diyeniŋ hesap§unu ve-
rilēr. he. dü§ünde ǖle hinÇi hiç dü§ünü burda yapan yok̥ (73) kȫlerde yapan 
yoḲ. salun va hinÇi ġāli. salunda bi āyran bi de bide, unu vireyöller. he ėveli 
(74) bizim dü§ünümüzdē ġoca davul vādı davulunan muvulunan. bėn§iki 
torun§ėver̥dim ikisini (75) de davulunan§ėvērdim burda. ikisi de bi ġārdaş 
bi ėvden§āldım torunnarıŋ hanımnarı ikisi (76) de bi ėvden. EB: Allah razı 
olsun. Çok teşekkür ediyoruz teyze. Çok sağol. FE: siz de sa§oluŋ (77) 
yavrum ha. hadi. 
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I/52

MİHALIÇÇIK - Korucu

Kaynak kişi : Solmaz Bodur, 82, Okumamış

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Ses kaydı, Video

Konu : Sohbet

(1) SB: sen burda ġalırsaŋ ġapıya baḲ. sen de biznen gitÇeŋ. ge ȫse ge. 
ge. SGA: Gençliğin bu (2) köyde mi geçti teyze? SB: bēn kendim mihalıç-
çıḲlıyın. burıya gelin geldim yavrum. (3) siŋēŋ§iyisi ġonarımış kövden mālı-
ca giderimiş, mālıcıŋ kö.. kötü siŋeK de burıya gelirmi.. (4) iyi siŋeK de burı-
ya gelirimiş. bizi.. ben de burıya geldim. ziyan§oldum yavrum. ya gen̥şlı̄̇m 
(5) geşdi nerde geşdi bilmen. SGA: Mihallıççık’ta durumunuz iyi miydi? 
SB: e bubamıŋ§evi tabi (6) iyi§olur. biz di leşberidiK ġuzum. annem bu-
bam§ȫldü ben yedi yaşımdıydım. (7) bubamıŋ§öldǖnde bi§ki para vırívírdi-
ler herkez§ālar ben de para vıríldí diye gülerin§aḳıl (8) mı ėrer? yarın§ōldu 
para yoḳ. amān didim keşke bubam duruydu didim. ben§u parayı ȫle (9) 
vırílíp durcaḳ sanırın. ȫle ȫle işde burıyı Keldik. SGA: Yedi yaşında kimin 
yanında büyüdün (10) sonra? SB: anamıŋ. dul ġaldı dörd§uşānan. yā. bi üş 
ġız bi ōlan. onun̥ d̥a kimi ėvlendi kimi (11) asgere gitti işdi. gelin§alınınca 
dillik bozuldu ġısım. gelin bizim yidı̄̇mizi işdı̄̇mizi çekemeTi. (12) SGA: Son-
ra seni evlendirdiler. SB: bėn puríyá geldı̄̇mde ġaynatamıŋ dı ōlu varmış bėn 
de (13) ġaynatamıŋ§ōluna vardım. işli dışlı olduġ§anamınan. gelin ġayınnȧ 
olduḳ. ha. u daha kötü (14) aman yavrum. SGA: Daha mı kötü oldu? SB: 
Taha kötü. anama sȫlesem§anam. ġaynataya (15) sȫlesem herifiŋ bubası. ġo-
cıye hiş sȫliyemen yudā yuda yirmi sekiz yaşında bu dişleri (16) daḫtırdım 
bėn baḳ. otus§sėne vaḳıt geçirdiysem anca. felÇ§oldu adam. on sėne bėş§ay 
(17) saḳat sırtımıSda gezdirdik. hiş gün görmedim yavrum bėn. ėbēŋ beli bü-
külmesin de napsın? (18) dumannı kü.. gördǖm dumannῑ bi gün ha. allah gös-
dermesin kimsiye. elimizde avcımızda (19) bi§ki varıdı. adam§iyi olcaḲ 
diye biz ne bilen? ayaḳlar dutmıyıvırınca onu iyi olcaḳ sandıḳ. (20) taÍÍa ta-
ban, āt, eşşek sözüm keneri saTdıḳ. kendimiz ġaldıḳ tῑ tıpır. ha. ġāli iki ġıS pi 
ana (21) çalışa çalışa ġazandıḳ. Kitt̥i bunnarı çıḳardım, ōlanı ėvērdim. kendim 
bi ėvde bi hāniyin baḲ (22) bi kişiyin. ġocā ȫlĕçe oturup yatıpdurun. şindi 
allah bin ġātından rāzı os̥sun yavrım. dövlet (23) para ve.. para virdi de unnan 
geçinip giderin. nur̥da yatsın unu çıḳaranna. yėrde yatmasın gül (24) 
döşşēŋ§üstünde yatsın. du§ām§ȫle benim. bir bėn başġasını bilmen. u da 
olmuyudu (25) nāpardıḳ bis? allah razı osun̥ kömürümüzü viri bi de dul-
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lar§aylῑ çıḳıvırdı şindi. bėn (26) dullar§aylῑna ġayıd§oldum. iki§ayda bi alı-
rız diriz̥§emme gine üç§ayı buluyoru. yirmidēn (27) yirmiye alınca üç§ay§o-
luyoru. yine aynı hiş bi de§işen bi şiy yoḳ. SGA: Doktora falan (28) 
gidebiliyorsun ama değil mi? İlacını alıyorsun. SB: ilācımı dullar§aylῑna 
geçince ilacım işip (29) bėn kendim§alıyorun. aylıḳ yükseldi ya. iki ayda bėş 
yüz lire oldu. a şı̄̇den çıḲdım bėn (30) kendim§alırım para şı̄̇mi aylῑmı. hiş 
paramı işiyi ilaşlarımı büyün geldi de gidemedim. yud (31) yud ... ölmek çoḳ 
hayır̥lı sürünmeden yavrum. hā şura baḳam muḳTarıŋ§ėvi emme varısa. (32) 
ġapı açıḳ. mahamber de gitmiş geri. şi yapam bi soram hatına. ha mahammer 
burda. hay (33) mahammer§aradῑmızı bulduḳ. hayır§ōl̥sun. baḳ saŋa bē̇n işi 
getTim müsāfir getTim. /.../ (34) SGA: Teyze adın ne senin? SB: solmaz 
bodur yavrım. ha yavrım bize de gidel̥ı̆̇m bi (35) çay§içem baḳ sa.. balḳunda 
oturam. SGA: Ben sana nasıl kıyarım da çay yaptırırım? SB: yō (36) 
Pen§onnarı çalışannara bile her gün yaparın. vȧlla. ölenneri hazırluyundu ġu-
zum. unna da (37) hayir§isTer. bȫle olur. bėn de severin bȫle ūraşmasını. 
SGA: Allah razı olsun senden. SB: (38) senden de rāzı ōl̥sun yavrım. sizden 
de rāzı ōsun. geçiŋ ġusum geçiŋ. SGA: Sen çık teyze. (39) SB: bėn arḳadan 
çıḳarın siz çıḳıŋ. baḳam mısāfiriŋ çıḳdῑnı bėn bi göriyin. ben di unnā gibi (40) 
basıyın. ha geliŋ ġuzum bȧḳa.. /.../ SB: yaPdı mı yaPmadı sormadım. şindi 
varcan da (41) bidonnarıŋ hālini de sȫlicen. ėbē bize bi çay yaP. yapıyın yav-
rım yapıyın çay deyi mi va (42) ōl̥sun diyyorum bėn. gelir bi çay yapıvırın 
zabā balḳunda içirdim. amanın diller, (43) ġız§ėbeniŋ§ėvi vallaha ġadınımış 
diller hebisi. amanın yavrım beni bi şı̄̇ mi alır yōsa? SGA: (44) Evet. Pek 
tatlısın ebe ne yapayım? SB: amanın yavrım beni deli deli sȫletme baḳam. 
SGA: (45) Deli deli konuşacağımız ne var ki? SB: hani āzımdan çıḳıvırı 
belli kȫlüyüs. yā işde bėn̥ bi (46) kendimin. devlet para kömür viri. aha para 
da āylῑm§ma. uşaḳlar bayramda gelirsē bėş§on (47) ġuruş getirir virilēr̥se 
viriler virmezlerse unnar dı oldu bi hāne yavrım nė diyı̄̇n? unnar dı ana (48) 
bubȧ ōldu. burda ġalsa malımız yoḲ§idāri§itcek. kölelik yapcaḳ birine de 
undan sōna da (49) herif sėni gidip de ekecek. e u adam da alışmadı eŋ§ilkden 
köle olur mu? bi ōlum var̥dı (50) oḳutTum. sanāt§oḳulunda eletdirikçı̄̇.. sana 
geldi heral. ōlanı ėvedig§ġodu KitTi. bubası (51) tırafik ġazāsı yėçirdi. un-
nan§işde bi§ki malımız vardı elimizde leşberin hem de para da (52) faḳırla-
rıdı. iki taÍÍa varıdı satıvırınca ġalaġaldıḳ. ōlan neyinen§idāri§itsin burda? 
bubası (53) yatır. ġızıŋ biri dul ġaldı, geldi. bȫle etmek yiris, laf vaḳtında mıdır 
ōlum didi sen (54) benim§ōlan ġardaşım mısıŋ didi. bu ėtmē yidiŋ§ni bi dā 
girme ėve didi. git işini bul (55) benim§ayām mı va didi iş§arıycaḲ didi. baḳ 
vallāh̥i ġuyman didi. ben dedim ki niye ȫle (56) ediŋ didim. ayıb de§il̥ mi 
saŋa? sen ġocaman bi adamsın. ġarῑ uşānı seven işinnen sever didi. (57) işini 
bu.. bilmezse did̥ı̆̇§uşaḲ sevilmēz. sōna aş ġalır didi soḳaḳlarda ālan didi. ē 
nāpin didi (58) çıḳarı mıvıram biz bunu? gitsin neriye giderse didi, ... bulsun 



479Fatih  DOĞRU

işini didi. abamıŋ§ōlu vardı da (59) işı̄̇ ġızı vardı. ta ıstanbula gitmişimiş nası 
gitmiş bilmem parası da yōdu. isdedi mi uÍÍāda (60) naptı? urda gitmiş bu-
ban̥ıŋ gȫŋünü al da ȫle gel dimiş sebattin inişdesi. bėn dimiş u urda (61) āláyíp 
Turuḳan seni burda işe ġuyaman dı̄̇zem§urda ālar duru dimiş. urdan geri gēl-
di. işı̄̇ (62) ġızıböklünüŋ§uşaḳları didiler bozǖye işe girermiş vārdı mı girer-
miş vardı mı girerimiş didi. (63) burda bi yaşar vardı rahmetl̥i ėsgiden süreyya 
atȧlay burda muḳtarıdı. unuŋ bubası didi ki aba (64) dėdi dö§üşüp durmaŋ 
didi aġamınan did̥ı̆̇ bėn§aláyin gidiy̥ı̆̇n dėdi onu da ġayını vardı (65) vėysel. 
bėn didi işiye gidiy̥ı̆̇n didi bōzüye bunnarı alıy̥ῐn da gidiy̥ı̆̇n didi. ōlan gitTi aldı 
gitti (66) urıya ġuymuş. allah rāzı ōsun nurda yassın§u da nurda yassın. faḳır 
bubasıydı u çocuḳ da. (67) urda ġāldı. urdan mēzun§oldu işi yōdu. ėmekli 
oldu. alça biloḲdan§ōlan. urdā alça biloḳ (68) unnarıŋ şı̄̇sinen parasıynan ėv 
yapdırdı. ġurā çekdiler bi ėv çıḳdı birinci ėv ōlana. urda ayda (69) yüz lira 
kesilir§aylından, ayda yüz lira kes.. anā didi bu serḳan didi ėvlenincē ġada bu 
(70) bor̥ş§anca bitcek didi. ōl̥sun yavrum yüz lira ne didim ēlib§almıyoru 
yüz lirıynan nōlur (71) didim. orda oŋa ödēdi. ödedikden sōna bėn dedi bi ėve 
daha gircēn didi. una mısāfir vardım (72) bėn de içeli dışarı girip çıḳıvırıp 
durd̥ŭlar§emme baŋa dimiyyóÍÍár. yavrım siziŋ bi sāncıŋız (73) va dėdim. bi 
diyiviriŋ baḳam da benim de aḳlım§ėrerse size bi laf diyiviriyin didim. ėr-
mezse (74) ne diyin didim. ana didi saḳlısı yoḳ didi. ōlā.. ōluŋ didi bi ėve daha 
gircēmiş didi. yavrım (75) seniŋ§anaŋdan yoḳ bėnden yoḳ siz bu ėve yeŋi 
oTduŋuS. dā ōlan asgere gitcek de gelcek de (76) ȫle ėvi bitircēz diyōr̥suŋuz. 
siz birini ödemeden birini nası olcaḳsıŋız? ana didi bėn didi ȫsüz (77) ġaldım 
da did̥ı̆̇ burıya geldim de didi sırtımınan didi daş daşıdım didi. o da zōr didi. 
iki (78) ōlum§ma didi ben§ölürsem birelleş ġāl̥sın bėn gircen acı zulum buŋa 
gircēn didi. hadi giriŋ (79) baḳām didim. girdiler. allaham benim gelin de para 
sancıdı. romatizme anasınıŋ§ėvinde (80) ġazanmış pancar kėserke. allaham 
bu ikinci ėv baŋa düşse, allaham bu ikinci ġat baŋa düşse (81) dirken§ikinci 
ġātıŋ ġurāsı uŋa düşüvürdü. hadi iyi peg§iyiler. peg§āÍālar da bize faydaları 
(82) yōḳ. an.. emme gelin§aldı herif biri de ȫretmen§ōḳuluna gitt̥i iki ōlu va. 
ġızı yoḳ. allah ġız (83) göstermedi uŋa. niye göstermėdi biliŋ mi? ġızlarıŋ va 
dı̄̇.. diyivirdi. allah saŋa ġız yüzü (84) vırmesin didim bėn de. ġız yüzü olmadı. 
/.../ baḳıve izmirde manisada aydındā. işi gemileride (85) sunta gelirimiş dış 
dövletten de burıya yıḳılırımış. unu yıḳaÍÍār geminne. nerde su varsa urda (86) 
gezerimiş benim§ōlan bėn vallah kendim de bilmen. yalıŋız düne, hindi dün 
di§i esdafulla (87) töbe. telefonu gēldi. nerdesiŋ yavrum didim. izmirdiyin bu 
yanna iş.. bayramdan bu yanna (88) didi. eh baḳam didim tĕ§h̥avalar pek 
gözel ura nasıl̥ didim. bura da peK gözel§ana didi. bu (89) gözeliŋ soŋu yavan 
yavrum didim. bu gözeliŋ soŋu yavan para didim. öŋdė ġonuştuḳ da para (90) 
urda āladım. da odun ġırārdım. bi araba geldi gördüm§emme bėn siz aḳ§ara-
bıynan siz mi (91) geldiŋiz? baḳam didim zebzeci gelcēdi zebzeci mi geldi 
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yōsa bi dışarı çi.. /.../ siz de bėn gibi (92) olunca hatılÍārsıŋız bu lafları. bize de 
ȫle dillerdi amān ge.. ı̄̇tiyaÍÍa.. vallā bėn h̥iç bȫle olcām (93) aḳlıma gelmezdi 
ġızım. bi basdῑm yere bi dā basmazdım bėn. şu saşlar on sekiz§örü örerdi. 
(94) sa§ır§ayşiyi sen biliŋ. sa§ır§ayşa dırdik şu başıŋızı yūcam diye vallā 
tı̄̇sinirim bėn sizden (95) dirdi. öre öre baş§olmāz dirdi. ȫlüydü. hindi yan-
nıḲ§ot bitēr mi? saşlām deli gibi çıḳar da (96) bi de şu bōçaları ġıl mıl§ini-
virir bi şı̄̇ yaparḳan diye. amān§aman aman. biz ġada olmıyınca (97) siz ha-
tılÍamaSsıŋıs. biz§olabilir§u zȧman. SGA: Ağzına sağlık. Allah razı olsun 
senden. SB: (98) senden de rāzı ōsun yavrım. SGA: Hakkını helal et. SB: 
vah helaÍ§ōsun yavrῑm. ben (99) nāpıvırdım sa§a bi bardaḳ çuyumı say.. ça-
yımı işmediŋ suyumu işmediŋ. gitcēz, gitcez. (100) SGA: Karşıladın, güler 
yüz gösterdin, buraya kadar getirdin. O hak değil mi? SB: gitcēz. urda 
(101) da otcaz ha. ōsun. haḳım mı h̥alal§olsun benden. 
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I/53

MİHALIÇÇIK - Kozlu

Kaynak kişi : Yaşire Güneş, 47, İlkokul 

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, evlilik

(1) SGA: Beşire mi adın? YG: yaşı̄̇re. SGA: Yaşire? YG: evet. yāşı̄̇re 
güneş. SGA: Ne demek (2) Yaşire? YG: yaşı̄̇re ne biley̥ı̆̇n. annemgil çocū§u 
olmamış, durmamış. yaşasın diye yaşı̄̇re (3) ḳoymuşlar. SGA: Sen ilk yaşa-
yan çocuk musun? YG: ilk çocu§uyun. SGA: Senden sonra var (4) mı? 
YG: benden büyü§üm var ābim de ġızları durmamış§işte. ben§olunca ḳız, 
onuŋ§için (5) yaşasın deye ḳızı Ḳoymuşlar yaşasın diye işte yaşı̄̇re ḳoymuşla 
adımı. SGA: Kaç yaşındasın (6) Yaşire yenge? YG: ben, ėlli yėdi, şe.. ҟırḳ 
yedi. ellime girmedim daha, ḳırḳ yedi. SGA: Belli (7) zaten yoksun. Okula 
gittin mi? YG: gittim. bėşe ġadar§oḳudum. SGA: Burada mı gittin? YG: 
(8) yo. ben sekiden geldim burȧyȧ gelin. hῑ sekiden geldim gelin. SGA: Nasıl 
buldular seni (9) aldılar Seki’den? YG: beni işte görümcem ġurana gidēr-
dim cāmiye, cāmílarda (10) ġuran§oḳurduḲ, muḳābile. urda görmüş§iştē, 
ābime yapam dimişler. (11) allahȧŋ§emriynen§işte düŋür geldiler§oldu. 
görücü̆§olaraḳ. SGA: Camide görümcen gördü. (12) YG: hē görümcem 
gȫrdü. SGA: Seviyor musun görümceni? YG: severin tabi birÇiK (13) gö-
rümcem va. bi evin bi ōlu benim§adamım. benim de kendimı̆̇ŋ bi evin şe.. 
bi ōlum bi (14) ġıSım var. ġızı çıḳarttım§ōlan var. (15) SGA: Kızı nereye 
verdiniz? YG: ḳızı eskişēre, buralı unnā da, yelli. de§eskişērde çalışıyo (16) 
dāmādım, apar̥tmennēde çalışıyo.SGA: Siz de mi köye kız vermiyorsunuz? 
YG: yō. SGA: (17) Var mı köyde köye kız veren? YG: ġız yoḳ yoḳ ġız yoḳ. 
ġız yoḳ ōlan da birı̆̇ciK benimki var (18) yetişgin§işte askerden gēldi ġoyun 
yapıyoS. SGA: E senin oğluna da kız vermezler. YG: (19) virmezler§em-
me nāpayım ben de zati gittı̄̇m yoḳ. işte ben de ōlana diyon ōlum siḳortalı işe 
(20) gir dı̄̇yōrun. işti ġoyun§olunca şēdemedi gitmedi. gidiceK daha dā bi 
sene oldu geleli (21) askerden, ilk yaza çıḳarıysaḳ satcaz herālda, siḳortalı 
işe gir dı̄̇y̥yom§işte. SGA: Sigortalı (22) işten daha iyi değil mi bu koyun 
işi? YG: iyi ama işti kȫyde köyde oldū için ḳız virmiyoÍÍā. (23) siḳortalı iş 
istı̄̇yoÍÍā şu ġadarcıḲ ḱ́a§at§istiyor hinciki ġızlā. SGA: Bağkur’unu yatırır-
sınız (24) canım. YG: bāḳurunŭda iştı̄̇ yatıramıyyon ... yatılmıyo, siḳorta gibi 
olmūy̥yoru. kendin (25) yatıramıyon§işti, ėliŋ§adamı yatırıyo sen yatıramı-
yon. SGA: Anladım. Yoksa buradaki gelir (26) daha iyi değil mi? YG: iyi 
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emmė işti. gelir§ama iyi, ōlan da biliyo iyi olduyŭnu. beş millar (27) liralıḲ 
ġuzu satTıḲ. iştē atmış ġoyunumuz var. işte ōlan§ilerletcēn dı̄̇yor biz de ben 
(28) māden§açıldı şurȧya orȧya gir dı̄̇yon, nāpacaḳ bilmem yāni ḳararsıS. ben 
di il§ocā yaḳacān (29) dı̄̇yon bi diyon ... ḳızlā gelmiyo şinci ayrı ėv§ister, 
anne baba istemiyo. işti bȫle başımızı (30) biriciK§ōlan o.. ōn tāne ōlan nasí 
ėvermişler ėveliki insannā bilmiyyon. biz bi tāneyi (31) ėveremiycēz. devillē 
çoḳ kötü. vallā çoḳ kötü. sālıḲ§için bi hasta ōl̥sa gidemez, çolū çocū (32) biz 
bāki de§iliz devamnı başına. SGA: Doğru ama şehir hayatında da asgari 
ücretle gidiliyor. (33) YG: u du ȫle diyo ben§ile diyor paramı ġazanıvırcān 
diyyoru. ėvimiz yoḳ, kirā uÍÍāda dı̄̇yor (34) anne dı̄̇yor, sekiz§üz millon asgeri 
ücretinen geçim§olmaz dı̄̇yor çocuġ. çocūŋ§aḳlı iyi ama (35) işte ė.. birine 
çıḳtıŋ mı h̥erif simitçi ōl̥sun şē§erde ōl̥sun dı̄̇yoru. şinciki gen̥şler. SGA: Kaç 
(36) yaşında oğlun? YG: ōlu yı̄̇rmi, yirmi§iki. dā bi sėne oldu daha asker-
den gelelı̆̇§işte. SGA: (37) Daha küçükmüş canım. YG: küçük§emme işti 
köy yirinde dē ėver§ōlanı ėver§ōlanı dillē, (38) asgerlı̄̇ gelen bizim buralarda 
ȫle yāni, asgerl̥ini yapan ėvlendirir hemene. SGA: Daha yirmi (39) iki ya-
şındaki erkek evlenir mi? YG: işti ȫle işti askerden yeni geldi işti bi sėne 
ōldu geleli. (40) aralıḳ§ål̥sa iki sėne olŭcaḳ. aralıḲta geldiydi. SGA: Eskiden 
ama nasılmıştı? YG: hē (41) ėrkenden̥ askere gitmeden§ėverilēmişdi§ėveli. 
SGA: Sen nasıl evlendin? YG: ben di (42) yirmimde ėvlendim. ġızımῐ da 
yirmide çıḳardım. oḳumadılar biz de çıḳarttıḳ§işte ġızı da (43) allah nası̄̇bini 
kesinmiş. SGA: Eşin evlendiğinizde askerliğini yapmış mıydı? YG: yaptı 
tabe. (44) u benden büyük, on yaş büyük. büyük yaptı. u da oTå tāmircisiy-
mişti işte biz di mādende (45) diye virdiydiler§annemgil ġāli borda māden-
den çıḳtı mālıca tāmirāne Tükḱ́anı āşdı. orda da (46) yörütemedik. burȧya 
mūtar seşdiler, bu āmediŋ bobasıgil, unnar getirdilē burȧya biSi. biSim (47) di 
ėvimiz damımız vā burda zatı. seni köv̥ü götürem demişler köv̥ü geldiK§işte 
ȫle. (48) çocuḳḳara da servis virdi hökümet. burdan servisı̆̇nen gitti geldile 
bunnarıŋ§arabasıynan. işti (49) ȫle oḳudular. lisiyi ōrtayı oḳuttuḲ ikisine de. 
SGA: Senin kocan otuzunda evlenmiş, oğlun da (50) evlensin. YG: ȫle ol-
caḲ besbē ne§bı̆̇leyim ben bulamaSsaḲ§ȫle olacaḲ iş. SGA: Çerkezler (51) 
kırkından önce evlenmiyor. YG: sen nerelisin? SGA: Ben Nevşehirli’yim. 
YG: nevşe§irlisin. (52) SGA: Evet. YG: işte bȫle. SGA: Sağol, ağzına sağ-
lık. Teşekkür ederiz. YG: oldū. ḳamarıya (53) çektiŋiz. SGA: Çektim. YG: 
televizona mı çıḳacāz yōSa? SGA: Yok televizyon değiliz, (54) üniversitede-
yiz. Biz bunları yazmak için çekiyoruz. YG: hē yazmaḲ§için yapıyosuŋuz. 
ōldu. (55) SGA: Okulu nerede okumuştun? YG: oḳulā sekiniŋ§oḳulunda 
oḳudum. SGA: Beşe kadar (56) okudun mu? YG: beşe ġadar§orda oḳuduḳ. 
hē lı̄̇se dōru oḳumadım yāni. beşe ġadar, (57) bizim§urda ȫleydi o§zaman-
nā bizim yaşımızdı. biSden sōnaki oḳuyannā oḳudu tabi. SGA: (58) Senin 
çocukların okumuş maşallah. YG: çocuḳḳarı oḳuttuḳ canım, hem ġuranını 
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hem şēsini (59) yolladım yāni oḳuttum. da oḳumaz, ġız§oḳur da ōlan§oḳu-
maz ġuranını dōru yāni cumāsınȧ (60) gider bi. ȫlo sıġara bile yoḳ. sıġarası 
işkisi yoḳ§ama çoḳ dürüst̥ çocū§um§ama işte nasip (61) ġārik. SGA: Ace-
le etme. YG: ėtmiyoS§eme işte biS de ne bileyin işte ġō.. ġorḳuyoz yani 
(62) ġālır diye. veren§olmaz çünkü köy§yirı̄̇ diye. bizim köyde burdan§ayrı 
bi benim§ōlan var, (63) ġız da yoḳ. hani bi ġomşunuŋḳuna varsaŋ çocu§uŋ 
dürüst̥ diyė viren§olur belki (64) köy§yirinde ama ġız yoḳ. benim ėŋ sonu 
benimki vārdı işte ben de köyde diye vir.. dışarda (65) diye virdim ben, bur-
da ōl̥sa gine vėrmezdim. SGA: Sen de mi vermezdin. YG: vėrmezdim (66) 
tabi. benı̆̇m şimci ōlum, bu ōlan başḲasınıŋ§ol̥sun benim ġızım ġızım ōl̥-
suŋ vermem. niye (67) virey̥ı̆̇m hayat boḳuŋ§içinde pisli§iŋ§içinde temiz-
lik varıḳan. ȫle dē̇l mi? ȫle. şu hāÍimize (68) bi baḫ her yirimiz pisliK yāni 
hammalıŋ§oldu mu. işte ȫle. SGA: Canım evinizde ne var ki? (69) YG: 
ȫle emme işte aşşādan ḳoḳusu oluyorū pisli§i olu.. eti bol südü bol peyniri-
ni (70) yapıyoŋ§ama işte ȫle dimez§ėliŋ§insanı. SGA: Şehirde bu bolluk 
yok ama. YG: yoḳ§o (71) bolluḲ§ama işte ȫle dimez herif. SGA: Para da 
daha az. YG: ȫle. ōlan dı ȫle dı̄̇yorŭ. anne (72) diyor bu bollu§u bulamaz 
dı̄̇yor. bulamaS§emme işte el ġadar ḱ́a§at§ister hinci siḳorta. (73) çolū çocū 
olcāḳ, siḳortası yoḳ bi hasta ōl̥sa biz bāki de§iliz. çalışırḳan çalışırḳan (74) 
çalışamaz§oluyoz. SGA: Bağkur’unu yatıracaksınız o zaman. Düzenli ya-
tıracaksınız. YG: (75) ȫle. vallā hiş babasınınḳını zor yatırdıḳ da yeni emekli 
ōldu. ġaynatam sa§os̥suŋ (76) onuŋ§aylῑynán ġayınnam devāmnı destekler. 
tā hāÍá destekler ġayınnam arḳamızda yāni. tā (77) şu gún§oldu torun sā§ibi 
olduḳ tābi o da bi eviŋ bi ōlu, ġayınnam devāmnı destekler. ġızınῐ (78) tutmaz 
baḳ bizi tutar. hinci o ġadar yāni iyi ġayınnam. o da mālışda oturu. ġaynatam 
hasta (79) oldu gittı̄̇, orda oturuyo. yazın yazın gelı̄̇r, bayramnāda gelir bizē. 
bizim malımız§oldū için (80) biz gidemiy̥ı̆̇z. asl̥ında biz§ona gitÇez§ama. 
büyüg§o. biz§onu burȧya getiriyoz ġalik. (81) burda bērāber bayram yapam 
diye. kírazlāda gelir elmalāda gelir§işti bāhçemiz var. (82) desteK§onnā-
da var canım geliyör, gelirimiz var§oÍÍāda. elmalādan§alın̥ıyoz bėş milyār, 
(83) kirázlēden§alıyoz bi iki milyar. kiraz bahçemizi az tā yeni Tiktik. hῑ işti 
milletiŋ çoḳ, borda (84) bāhçe yapíyöller§işti. bizim bahçeciliK hayvancılıḲ 
buÍÍāda ȫle yapíyóÍÍā. ēlmacılῑḲ, ȫle (85) yapíyöllē işti. SGA: Allah rızkınızı 
bol versin. YG: āmı̄̇n. āmin. 
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I/54

MİHALIÇÇIK - Mahmuthisar

Kaynak kişi : Ayşe Ceylan, 61, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Bahçe

Kayıt türü : Video

Konu : Bahçe işleri

(1) SGA: Yenge adın ne? AC: ayşa. SGA: Soyadın ne? AC: ceylan. 
SGA: Kaç yaşındasın? AC: (2) ātmış bir. SGA: Var mısın o kadar? AC: 
varın. SGA: Maşallah hiç göstermiyorsun. Bugün (3) kaçıncı köy oldu 
hep yaşlarını duyunca şaşırıyorum. AC: onnān nasí? SGA: Onlar da genç 
(4) gösteriyor. Ben şaşırdım, seni elli falan düşünmüştüm. AC: aTmış dā 
hastalıḳlā dertlē (5) yaşlandırdı. SGA: Ne oldu? Geçmiş olsun. AC: bėş kere 
ameliyet§oldum. SGA: Ne ameliyatı (6) oldun beş kere? AC: idrā tor̥ba-
sından, ci§erin, ġaraci§erimiŋ yarısı kesildi. iki tāne (7) gözümden§oldum. 
ondan, miyöm ur§alındı, yımır̥talıḳlar§alındı. miyöm§alındı. SGA: (8) 
Geçmiş olsun. AC: sa§ol. SGA: Bana bahçeyi bir anlatır mısın? Geze-
lim. AC: sen beni heP (9) dė çekiyoduŋ§orda. ge gidem ... bāçanıŋ nesini 
ānatçan? SGA: Hepsini anlat. Mesela (10) şunlardan... AC: şunnā patlıcȧn. 
ediraFındaḳılā mısır. şunnā domates. SGA: Bunlara kim (11) bakıyor? AC: 
bėn. SGA: Nasil bakıyorsun? Ne işi var? Nasil dikiliyor mesela? AC: ilkin 
(12) kimin̥ı̆̇ŋ to§umunu ėkiyoruz. meseÍā bu ġabaḳlarıŋ çiçē to§umunu ē̇k-
Tı̄̇miz gibi bunnarı (13) ėkiyoruz. aÇcıḳ şȫle para böyüdü mı̄̇y̥di onnarı alıP 
ėkTı̄̇miz yirden buÍÍarı āşlıyoruS, (14) ėkiyoruS tek tek. SGA: Aşılıyorsu-
nuz. AC: aşılıyoruz. mısılları zāti tek tek dikiyoruz. sōnȧ (15) çepinniyoruz, 
duTTuḲdan sōnȧ. çepinediKTen sōnȧ ġuruya çekeriS. patlıcan dökülür. (16) 
döküldükTen sōna çapıyı keseriz. undan sōna hāvtıda bi, dȫr̥t günde bi suyunu 
viriz. ȫle olur (17) ġāli işte Kēndi. SGA: İyi patlıcan veriyor mu bu bahçe? 
AC: bu sene iyi ōlmadı. geçen sene (18) burıyınan burdan bi çuvaldan fazlȧ 
toplādım bi toplıyımda. bu sene rāndıman virmedi. havȧ.. (19) iklimlēden mı̄̇ 
nėden bilmen, olmadı bu sene. SGA: İncir ağacı var. AC: incir. u da incir. 
(20) SGA: Kışın donmuyor mu? AC: dōndu§u zȧman, bu ayaz çoḲ§olū-
sa doŋar. doŋunca ġurur. (21) u sene incir virmez, yimiş virmez. geçen sene 
dōŋdu, bu sene dōŋmadı, baḳ bu sene (22) yimiş§āldıḳ, yidik. tamam çoḳ 
çektiŋ ġāli beni sen. SGA: Gel şu fasulyelere de bakalım. AC: (23) fasillelē 
de güzlük. ikinci fasille ē̇kidişim, ē̇kişim bunnarı. SGA: Bu sene mi ikinci? 
AC: bu (24) sene. hana bi boyunu ilk.. ilk§ėl ē̇kTik. bunu güzlüK§ōl̥sun 
diye sōna ē̇ktim. temmuSuŋ (25) sonuna dōru ē̇ktim. dā bi kere topladım§iş-
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Tė, ikinciye toplῑycaŋ. SGA: O erken ektiklerin (26) kurudu mu? AC: u 
ilk§ėl§ektiklerim yoḳardȧydı. onnara davar bölündü üş kere davar bāstı. (27) 
ġurudu unnar. hinci bunnara baḳıyoruz ġāli. SGA: İyi ki sonradan ekmişsin. 
AC: hē, iy§ki (28) ē̇kmişin sōnȧdan. ġalmıcāmışTı hiç. māyTınoz biçiviriyin. 
SGA: Ben maydonoz çok severim. (29) Bu maydonoz nasıl ekiliyor? AC: 
bu māydınuz da tō§munu alıyoruz. tōhumdan (30) ē̇kiyoruz§iştė. ġırḳ günde 
bitiyoru, zōr biter biraz, gē̇ş biter. ōndan sōna işTe sulıyıp sulıyıp (31) yiyo-
ruz. ėşe dosTa ve sāten yimiyiz de. köve virin herkeşe allah dilime§Ketme-
sin. SGA: (32) Nane? Naneyi nasıl yapıyorsunuz? AC: nāne de aşlanıyoru. 
aşlandıḲtan sōnu o hı̄̇ yırı kēndi (33) satı alı.. ġāli. şȫle meseÍā köklerinden 
üş dör̥t dene burıyı āşla her̥ yėri dolduru o, seniye (34) ġadā. SGA: Doğ-
ma büyüme bu köylümüsün? AC: ėvet. bu kȫliyin§ama biz şe§ire gideli 
(35) ġırḳ bir sene ōlduḳ. benim§adam sav̥§ōsuŋ kȫsüz duramadı, beni gine 
gētTi buralara. SGA: (36) Sen istemiyor muydun? AC: istemiyor§idim ilk 
gelişimdė. senden§ayrılacān gine gitcēn (37) didiydi. şimdi de benim ġāli 
her bi§şėy yiTişTi mēyvalā nė, bu sefē de kendimiŋ KitmeK (38) canım§is-
demiyoru. gidip geliyorun çoluḳ çocuḲ yurt dışında çocuḳlān yarısı, onnā 
gēldi (39) bir§āy̥ durduḲ gēldik KitTik. onnarı yollıyınca bēn gine gēldim. 
salça yapıyoruz§işTė, (40) Ḳışlıḳ, turşu yapacām allāh̥ nası̄̇b§iderse. SGA: 
Birazcik nane istesem ayıp olur mu? AC: (41) ayıb§olmaz. şuraya ġoyam 
da, poşete ġuyam. hiç yimen ben, yaparın da yimen. SGA: (42) Sahiden mi? 
AC: hı hı. zėvḲ§alırın yapmadan. ėşe dōsta vimeKden zėvḲ§alırın. SGA: 
(43) Çocuklar yurt dışında nerede? AC: çocuḲlarıŋ biri almanyada. biri 
bursa orhangāzide. (44) torunum§askėrde. SGA: Senin askerde torunun da 
mı var? AC: torun.. doḳuz tāne (45) torunum§mar. SGA: Maşallah, aske-
re gidecek kadar olmuş. AC: ē dör̥d§ay oldu gideli. (46) SGA: Allah ha-
yırlı tezkereler nasip etsin inşallah. AC: āmin. şėye, poşede ġuyam. SGA: 
Bu (47) salçaya bakayım ben. Açayım mı örtüsünü? AC: aç aç. gúnaşdan 
zabah yῑḳadım ben (48) bun̥narıŋ§üstünü, baḳ§gine ne biçim§ōlmuş gúnāş 
Pişirmiş de. bu biber salçası. her gün (49) bezlēni yῑḳar ġorun, üsTüne. ġarıştı-
rın. bezlēni de yῑḳar ġapadırın. SGA: Kaç gündür bekliyor (50) bu? AC: bū 
on be̊ş gün bekler. bu da domatis. makineden çekerin, hemen dalından topla-
rın, (51) yῑḳarın tērtemiz dōrarın, makineden çekerin, hemen burayȧ dökerin, 
üslēni ġapadırın. bunnā (52) toplana toplana bu ġada ġāldı. iki seFē çekTik. on 
teneke domatis çektik bu Ḳadā ġāldı işTi. (53) suyunu çeke çeke u ġada ġaldı. 
biber̥ yarım çıvalıdı o ġāldı. birazını buŋa ġatTım. SGA: (54) Biber hazır 
ama değil mi? AC: yoḳ kendim yapıyorun biberi de. SGA: Biber de mi si-
zin? (55) Domates de sizin değil mi? AC: domatiz de.. SGA: Çocuklara da 
veriyorsun. AC: hepsine (56) viriyorun. SGA: Torunlara da. AC: torunnara 
da. hepsiniŋ ġışlῑnı yapıyorun. almanyadāḳı (57) oTuz§üş dizi biber ġuru-
su götTü. şunnarı āyrı ġuyam bāli. orda ayıḳlaması zāhmet§olur (58) saŋá. 
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SGA: Ben diğer arkadaşlara da bölüştüreceğim. AC: ya nāneyi az bişTir-
din. SGA: (59) Naneyi bir tek ben alırım. AC: nāneyi tek sen§al u§zaman. 
unu āz bişTirdin. nāneler§iyice (60) büyümedi dah̥a da. /.../ hāÍā çekeŋ mi ġı? 
ne hep çekē bu ġadın ġı. beni ġonuşTuruP (61) ġonuşTuruP çekiyoru. mėyrám 
şu māydınozları şuŋa bi ġuyuve ġı. /.../ to§um kesmediK şu.. (62) dur burda 
var baḲ. SGA: Paylaşırız biz yeter. AC: bi tā kesem oŋa da. SGA: Şunu 
arabaya (63) koyalım da. AC: ay§araba yoḳār̥da mıymış hā burdıymış. ben 
sizi şėy kesey̥ı̆̇n şurȧya (64) ġoyῐy̥ῐn da. bi çiçek de oŋa kesem, arḳadaşıŋıza. 
/.../ baḳ burdȧ dȧ varımış ... SGA: Bunu (65) şimdi ne yapacağız biz? AC: 
arȧbanıŋ§öŋüne ġoŋ. hem sús§olur̥, u ġuruduḲTan sōnȧ şȫle (66) ufalıyıvıdı 
mῐ dȧ içinden to§um bü§sürü çıḳar§onuŋ. ince ince simsiyah̥§olur. SGA: 
(67) Kuruyuncaya kadar bekleyeceğiz bunu... AC: ḳuruduḳtan sōna. ḳuru-
du mu şöle ufalaŋ u (68) ġaralānı ekivíríŋ. dünyā to§um§olur§onda. pek çoḳ 
to§um§olur. bėn sús yapsıŋ dėye (69) üşüŋüze āyrı kesdim. arabanıŋ§ȫne 
gelip geçenner̥§ister bȫle de böyün ġaş kişi istedi (70) ġopar̥dıla şu ġabaḳlā-
dan. SGA: Biz de geçerken kabaklara dikkat ettik. AC: bura dünyā ġabaḳ 
(71) vādı gel̥ēn geçēn burıyı bitirdile ȫle. āl̥sınnā varsınnā dı şurıyı tarava 
pėK§irişemedilē. ... (72) simitçi gelib o da ordan§āldı ġāli. çayῐnı§içeŋ ġō-
yem gidēm de çay§iç. bi yandan da beni (73) mi çēktin sen? 
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I/55

MİHALIÇÇIK - Narlı

Kaynak kişi : Ayşe Özer, 73, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Bahçe

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, sohbet

(1) SGA: Bu nasıldı teyze? Anlat. AÖ: ū ḇȫle esKiden öküzlē öküz dēr-
diK sı§ıllara işTe onu (2) şėy§edeller bȫle daşlar va bū, bu daşlarí ekiniŋ 
sapınıŋ bȫle kese kese saman yapar. incicik.. (3) GA: Saman için mi kul-
lanılır? AÖ: saman§için ġullanır bu. şinci yoḳ ġāli. şinci döverbiçer (4) va. 
SGA: Şu taş mı hâlâ? AÖ: taş. taş bunnā. baḳ şȫle keskin§olur bunnār. saF-
ları bȫle kese (5) kese kese saman yapar§inciciK. SGA: Bu ne teyze? AÖ: 
bu tel. tel§alacān şurdan da. Íāzım (6) da. tel. ėve götcen. baḳ muttarıŋ yolu 
vā gidēsen. SGA: Onlar gidecekler. Ben seninle (7) konuşurum. AÖ: hā 
şurdan§işTe gide dē beyaz§ėv muttarıŋ§ėvi. SGA: Adın ne teyze? AÖ: (8) 
ayşe özer. SGA: Kaç yaşındasın teyzeciğim? AÖ: yetmiş§üç. SGA: Ma-
şallah. AÖ: ben (9) yetmiş§üç yaşındıyın. SGA: Burada mı okudun teyze 
sen? AÖ: ben burda oḳudum bėşden (10) çıḳdım. SGA: Doğma büyüme 
bu köylü müsün? AÖ: hē bu kȫlüyün ya ġızım§işte. bu (11) kȫlüyün. yet-
miş§üç yaşımdȧyῐn̥ işdi şu tel Íāzım da. darı Künde gelirdi bunnar§emme 
(12) böyün gelmedi. kesilmedi bi. ablam§istedi Íāzımımış da ona götcen. 
SGA: Ablan yakında mı (13) oturuyor? AÖ: ablam dē öte̊ tarafta. mezarlῑŋ 
yanında. SGA: Birlikte mi oturuyorsunuz? AÖ: (14) yō billikde di§iliS de 
billiK di§iliS. bėylerimiz§ȫldü benimki dört sene ōldu öleli. unuŋḳu (15) da 
on§iki sene ōldu. SGA: Allah rahmet eylesin. Birbirinize gelip gidiyorsu-
nuz. AÖ: (16) birbirimizi geliP gidiyoruz işde. SGA: Kardeşlik iyi bir şey 
değil mi teyze? AÖ: ā (17) ġardeşliK§eyi bi§şiy ya. çoġ§eyi bi§şiy ġızım ı̄̇. 
SGA: Siz kaç kardeşsiniz? AÖ: biz dört. (18) iki ġız iki ōlan, ōlannar§öldü. 
ābim hocuydu benim güççǖm de hocuydu. (19) ȫldüler§onnar§işte. SGA: 
Ama şimdi kardeşler eskisi gibi mi? AÖ: yoḳ canım şinci nērdē (20) ȫle 
ġardeş birbirine dutġun ȫle hiç. şinci ġardeşler§ȫlesine işte. eskiden tā iyi-
din birbirine (21) dutġunudun. ȫle̊. SGA: Şimdi kardeşler birbirlerini kıs-
kanıyor. Kardeş çocukları öyle... AÖ: (22) he Ḳısḳanıyollar§ȫle çocuḳları 
Ḳısḳanıyor birbillēni. bizlērde ġısḲaş yōḳ. SGA: Kardeş gibi (23) büyürdü 
değil mi kardeşlerin çocukları. AÖ: tabi tabi ȫle. biz çoḲ§iyidiK§emme 
ġāli zaman (24) geçiyor§işTe. SGA: Eskiden bir evde bir sürü gelin ya-
şarmış, elti. AÖ: ū benim güççüklǖmde (25) yirmi kişiydiK. yā benim§an-
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nem§öldü yā analıḲ§āldıḳ. onuŋ da üş varıdı. ē båbam§öŋden (26) bi ev-
lenmiş u ölmüş anamῐ almış anam§ȫldü tekrar bi tā ėvlendi tekrar sonnadan 
bi tā (27) ėvlendi. de ġāli buḇa da ȫldü anne dė ȫldü işTe. SGA: Yirmi kişi 
mi? AÖ: yirmi kişi. SGA: (28) Kaç çocuktu öyle? AÖ: ō ȫle çoḳ gelin vār. 
gelinner ābimiŋ çocuḳları varıdı işTe ġalabalῑdıḳ (29) hanı. Sufráye zor sı§ar-
dıḲ§ȫle oturuyduḳ. SGA: Ama yediğin tatlı. AÖ: yā yidı̄̇miz datlı ȫle (30) 
ġızım§işTe. şinci ġāli ne bilem başındaḳı da gidinci işTe çoḳ zor. kendi ba-
şıma durun şu (31) ėvde işTi. u ėv benim. SGA Güle güle otur teyze. AÖ: 
sa§ol. dē benim§ōlan§eşkişērde (32) berber de onuŋ yanına gitcen. ġışın ġı-
şın§urda durun yazın burda durun. biri de anḳarada. (33) ėveli sene anḳarada 
durdum geçen sene eşkişērde, bu yıl gine eşkişēre gitcen. ȫle işTe ġızım. (34) 
ȫle ȫle işTe günümüz baş§olup geçiyo. SGA: Eskiden bu kadar çocuk bir 
aradayken düzen (35) nasıl sağlanıyordu? AÖ: ūy esKiden nasíydí ėyiydi-
g§emme. tabi bȫle aylıḳ yoğudu (36) yoḳsuzluḳ varıdı emme geçim şöle işTē, 
olurdu ȫle. SGA: Evde kavgasız gürültüsüz düzen (37) nasıl oluyordu? 
AÖ: yoḳ yo oysun vārsın heP birbirine bālı. çoḲ§iyı̄̇diK biz§işte öŋden̥. yā. 
(38) SGA: Kayınvalidelerle gelinler nasıldı? AÖ: ėyı̄̇diK. benim bi ē̇ltí va-
rıdı o ecik naşalıdı. u (39) üç§ay durdu anḳaraya gitti. ḳocasını aldı gitTi. iki 
senedir de buráyá gelir bura ġayınnamıŋ (40) ... işTi unnarı yapTı iki senedir 
burda duru. da ġışıŋ ġışıŋ anḳaraya gider, yazın buráyá geli (41) benim§ē̇lti. 
SGA: Kayınvalideyle aranız nasıldı? AÖ: e iyı̄̇diK bazen ġavġa edeŋ§işte 
işi sen (42) dutcaŋ ben dutcan diye ȫle işTe ġızım. SGA: İş yüzünden mi? 
AÖ: iş yüzünden başġa bi§şiy (43) di§il h̥iç. iş çoğudu. piric§ekērdik, no-
hud§ekērdik. arpa, ekin§ekērdik§işti ȫle. ȫle (44) günümüz baş§ōldu gitti. 
şükür§allaha şinci ı̄̇yim baḳ. SGA: Niye bu köye Narlı demişler? (45) AÖ: 
ne biliyin§işTe öŋden narlı demişlē nār da hiç yoḳ. yoḳ. ȫle adını ġomuş-
lar§işTe. (46) SGA: Pirinç mi ekilirdi? AÖ: pirinç§ekilirdi. pirinc§eke.. 
SGA: Şimdi niye yetiştirmiyorlar? (47) AÖ: şinci hani hep yaşlı ġaldı gen̥ş 
ġalmadı hi. genşler hep şehire gidiyoru. heP bi ebe bi (48) dede. çoḳ ço§unca 
dul ġarı. hep ġocaları ölen ġāldı ölen ġaldı iştė. ya. SGA: Yalnızlık da (49) 
zor. AÖ: zōr§işTē, ġışın kȫde de kimse ġalmıyorŭ herkeş ōlunuŋ ġızınıŋ ya-
nına gidiyoru. (50) yazın geliyo onnā. SGA: Yazın kalabalık oluyor mu? 
Çoluk çocuk geliyor mu? AÖ: olur. (51) gelir. gelenner geliyorŭ işTe. SGA: 
Köy gibisi de yok zaten değil mi? AÖ: köy§iyi de yazın (52) benim torunnā 
geliyor§işte duruyoru, oḳullar§açılınca gidiyoru. ȫle ġızım§işTe. ya. SGA: 
(53) Köpek geliyor kocaman. AÖ: gēsin. ȫle işTe. SGA: Eskiden kışlar na-
sılmıştı? AÖ: ġış (54) çoğudu. esgiden ġış çoğudu. cünde ġar ġaḳār̥dıḳ. bȫle 
hincı̄̇ hiş kiremitli ev yoğudu hep (55) topraḲ§evidi. biz bi yandan ġarı kü-
rürdük bi yandan ġar ya§ardı. esgiden ġış çoğudu. SGA: (56) Nasıl ısınıyor-
dunuz? AÖ: ē odun gelirdi. bolca odun. SGA: Odun ısıtıyor muydu? AÖ: 
ısıdır (57) yā. biS mėşe deriz mėşe. ısıdır yā şinci de kömür va. kömür. SGA: 
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Kömürü nasıl (58) alıyorsunuz? AÖ: e kömürü dē mādenden geliyor§işTe. 
kömür mādeni va burda. SGA: (59) Telefon ediyorsunuz. AÖ: yō meseÍā 
birine deŋ ġoŋşunuŋ baŋa şu ġadā bi ton iki ton kömür. (60) alır gelir parıynan 
dı̄̇ mi? ȫle. SGA: Eskiden çoktu. Şimdi o kadar kar yağmıyor değil mi? 
AÖ: (61) hinci hani ġış yoḳ§ḳu. SGA: Peki kışın eskiden çok kar yağdığın-
da hastanız olunca ne (62) yapıyordunuz? AÖ: e nası olur? ölür§işTe heP. 
doḳTura eleş.. gidemeS. hem hinciki gibi (63) doḳTur bilene yoğudu. nası git-
ceŋ burdan§eşkişēre. araba yoḲ. şinci herkeSiŋ§altında taḳsi. (64) SGA: İşte 
bir hasta, doğum olduğunda. AÖ: benim§anam do§umdan§ȫldü işte ekiz 
çocū§u (65) ōldu. çocuḳlar bi yanna gitTi anam bi yanna gitTi. yā anam§ekiz 
do§urdu son ġaldı ya. biri (66) ġız biri ōlanıdı. anam ȫldü. do§umdan gitTi. 
u sene yedi tāne gitti do§umdan. hele bi çit (67) ġardaş vardı bi gün biri ȫl̥dü 
bi gün biri ȫl̥dü. ikisi de işte. SGA: Çocuklar kaldı. AÖ: (68) çocuḳlar biri 
saḳat ya biri dē ȫldü. çocū§uŋ biri ȫldü. ȫle ġızım§işti. SGA: Kışın o zaman 
(69) hiç şehire gitmeden geçiyor muydu? AÖ: ȫle geçiyordu. emme sālıḳ-
lıydı herkeş hinci geşler (70) de yaşlῑ şėy hastalıḳlí, yaşlılā da. şinci de dert 
ço§aldı. bi de ġanser. yā. SGA: Eskiden daha (71) mı neşeliydi? AÖ: ā tābi 
neşeliydi, sayġı sevgi varıdı. şinci hani hiç. ȫle ġızım§işti. SGA: (72) Teyze 
sana annen ölünce annelik gelmiş ya, zor oluyor muydu analık? AÖ: e 
olur taḇi kendi (73) anneŋ gibi olur mu? kendi anneŋ gibi olmaz. na ġadā 
desen öyü öyü. yā. SGA: Köy yerinde (74) de... AÖ: köy yerinde. SGA: 
Köy yerinde de üvey anne... AÖ: üvüy§ānne ȫle. yengē. (75) yengem§ma-
rıdı iki tāne. unnar da ȫldü. ābilerim§ȫldü. hepsi öldülē. SGA: Allah rahmet 
(76) eylesin. AÖ: sa§ol ġıSım. SGA: Ama o zaman da zor dedin çocukluk. 
Öyle mi? AÖ: e (77) u§zaman tābi canım zor ya, zōr. kendi anaŋınan övü ana 
bi olur mu? olmaS. 
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I/56

MİHALIÇÇIK - Obruk

Kaynak kişi : Haşim Kılıç, 60, Lise

Derleyen : Erdoğan Boz, Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Ses kaydı

Konu : Köy hakkında bilgi

(1) HK: valla siz, siz de bū muh̥talanan görüşü.. ne sorarsanız ben net ce-
vap vėrin. siziŋ (2) sordūnuz soruya verin ben cevap. EB: Adınız neydi? HK: 
hāşim ḳılıç. yani anıyasa mākėmesi (3) başġanını biliyo musunuz? EB: O da 
mı Haşim Kılıç’tı? HK: hē u da hāşim ġılış§işdi (4) aynısını yazarsınız. ne 
sorāsanız cevap vėrin. EB: Yaşınız kaçtı? HK: ātmış. EB: Öğrenim (5) du-
rumunuz ne? HK: lise. EB: Köyün adı nereden geliyor? HK: adῑ ės.. ėsgi-
den bolluġ vādisi (6) deyi geçiyomuşdu. hē vadisi yāni bölē çuġur§annamına 
geliyomuş. yāni bu çuḳur özelti (7) annamına geliyomuş. unu izmir doġuz§ȫ-
lül ünüvesı̆̇tesiniŋ bi hocası geldi buriye. unu (8) biliyomuş§araşdırmış geldi 
sȫledi. yāni bolluḲ da vėrim§annamına geliyomuş yani iyi bi (9) annamı var 
didi bi şēler didi ... EB: Obruk mu? HK: obruḳ. ha obruġ§olmuş. EB: Eski 
köy (10) mü burası? HK: esKi kȫy. EB: Eski olduğuna dair neler var? 
HK: cāmimiz§esgi. (11) cāmimiz§esgi. yapı esgi yapı. yeni yapı cāmilerden 
de§ı̄̇. başḲa esgiye burdā esgiye deÍālet (12) yanı nası nesῑ vēsem saŋa? EB: 
Eski cami, eski çeşme, Osmanlıca kitabesi olan var mı (13) mesela? HK: 
unnādan yoḳ. unnādan yoḳ hayır hayır. unnādan yoḳ hayır. EB: Köyün yeri ve 
(14) adı değişti mi hiç? HK: hayır hayır. baḲ§u kȫy şemşileri.. obruġ şemşi 
denirmişdi obruġ (15) minetde burå merkezimişdi. u kö ayrılmış bizden. EB: 
O köyün adı ne? HK: gözeler̥ şimdi. (16) gözeler̥ köyü. urıya da ūrarsıŋız 
yarın. EB: Köyün yeri değişti mi? HK: de§işmedi. (17) de§işmedi. bu kȫ 
burd̥a sābit ġalmış. esgiden çoḳ büyük bi köyümüşdü. aşşa yuḳarῑ bütün (18) 
bizim§il̥çeniŋ şėylēni buġa..bura ġarşılarmışdı. çalışmȧ alanı vādi.. yani tal-
lılar§arāziler̥ dē (19) saḳarya barajı var. urdan dı on beş kilometire aşşa§ıda. 
u vādilēden çalışıllarmıŞdı. ġışın (20) burda ḳonaḳlarmıŞdı yazın§urda ġalıl-
larmışdı iş güş davāsından. esgiden ben bilmiyom. (21) andan sōna dā bi şe dā 
sȫleyin unu dedem§annatırdı. burda esgiden yüksek§ȫrenim (22) durumunda 
medrėseler varımışdı. bizim bu köydeymişdi u. unu dėdem meseÍa u§zıman 
(23) seksen beş yaşında u bile bilmiyu unu da esgilē biliyomuşdu yani unu an-
natırlarmıştı. yani (24) esgiden burda yüksek§ȫrenim sı§ında medrėseler var-
mışdı şimdi hiş bi ibāresi yoḲ. unnā (25) bitmiş geşmiş yānı. e şimdı̄̇ şimdiki 
hāli hazır e kimse yoḳ. şūda on beş hāne var̥ yoḳ yāni. (26) EB: Kaç haneydi? 
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HK: aşşa§ı māllem§mar canım ginē māllenilen on.. EB: İki mahalle (27) 
beraber kaç hane ediyor? HK: otuz beş hāni var. ġırḳ hāne diyiveriŋ§işde 
ġırḳ hāne. EB: Yaz (28) kış fark ediyor mu? HK: farḲ§eder. yazın biraz dā 
ço§alabilir. ġışın gelmezle mesėÍā herkeş (29) gider yāni burda ı̄̇tiyallar, ōlu 
ner̥de istanbulda orıya gider. nēde eskişērde urıya gider. ġızı (30) nēde urıya 
gider hesābı ama yazın geliyu yāni. a otuz beşle ġırḳ yazıvırıŋ yāni siz kö§üŋ 
(31) hānesini. SGA: Yazın ama. Kışın daha az. HK: ġışın dā az§olur. EB: 
Kışın kaça iner? HK: (32) ġışın ōtuz beş. he yazın yani atmışa vurabilir yāni. 
... EB: Nüfus ne kadar o zaman? HK: vallā (33) ben son seçimde ėlli beş 
seşmen vādı üş beş de çocuḳ çıḳāsaŋ§atmış kişi ancaḲ çıḳa. he (34) atmış kişi 
ancaḲ çıḳa. EB: Resmi bina olarak köyde muhtarlık var. HK: muh̥tallıḲ 
binan̥ῐŋ (35) biri şū. şu ġarşıda gördǖŋ bina. faḲat u bināyı iPdal§etTim burıyı 
ġullanıyorum. a§h̥em (36) burda h̥em§içēde muh̥tallῑm§mar yāni. zaten de 
içeri giren yoḳ. gelen bütün mēmurlar̥ (37) mü§endizler̥ burıya oturu bennen 
ġonuşur gider̥. bu mūtallıḳ şu gördǖn§ėv. ā defter (38) kitap§içerde yanı. /.../ 
EB: Köy manav köyü, yerli köyü değil mi? HK: manav yerli. EB: Hiç (39) 
yabancı var mı? Muhacir, Tatar, Çerkez... HK: hayır hiş yoḳ. hayır. hiş bi 
şiy yoḳ. tam bi (40) manav yelli. mācır hiç yoḳ. tam bi manav. /.../ HK: e ço-
cuḳlarımız da durmaz zāten. (41) bayramd̥a iki gün zor duru yāni bu.. bullāda 
yanı̄̇. bullar yāni ėmekli yāni ı̄̇tiyar§adam§içı̄̇n. (42) ha isder misiŋ ben buriyē 
elli tāne elli hāne geş gelsin§isderim ama gelmeS. çünKü burda (43) çalışım 
a§ır, şartlar§a§ır yani ū şeler§a§ır yāni. /.../ SGA: Neden göç ettiler? HK: 
hē şindi (44) burada göç.. göşler̥iŋ başlı sebebi ben sana şöle başdan bi aÇıḳ.. 
ben atmış yaşındayın. siz hiş (45) biriniz dā düveni feÍan bilmessiŋiS. bur̥da 
bis hani o§zamannar tıraḳdör yoḳ bilmem ne yoḲ (46) öküzlēne eker̥dik de 
buyday ġaldıracaz, buydayı ǖdecez, ekmek yapıp yı̄̇cez. şu gördǖŋ (47) yük-
seg§alanda herkeşiŋ harman deriz harman yelleri vardı. dā biz şu mevsimde 
dā süreriz (48) devamnı. düven dedı̄̇miz şey dē bi tātanıŋ§altındā u çaḳmȧḳ 
daşlarınῐ çaḳallar taḫ taḫ taḫ (49) soḳallar§ū u sapı ėzer§u. buydayı ayırır 
yāni u şeleden. e u gen̥ç burda diyelim ki bi (50) hāneden̥ on tene genş çıḳıyo. 
ne yı̄̇cek? bi işdi ėvde iki inē var iki inēniŋ§ürününü yı̄̇ceK. e (51) baḳdılar 
burda isdiḳbaÍ yoḳ bi başladılar̥ burdan bėn başdayım ben§istanbuldan gel-
dim. (52) ben̥§istanbulda polisd̥im. ėve geldim burıya mūtar§oldum şindi 
bunu da bıraḳacan belki (53) giderim§istanbula. yani buriye geldiler§ada.. 
hā burda rızıḳ yoḳ. bur̥dan bütün gidenner vȧr (54) ya hepsi arabaynan geliyo 
hemşerim. burda ġalsalādı hepsi boşdu. valla baḳ. hēpsi arabaynan (55) gelir. 
benim§ōlum§isdanbuldan§arabaynan̥ geliyo. o§zımannar bize arȧba hayal-
di hayaldi (56) sa§a diyiverem yani. demek kı̄̇ burda rızıḲ yo§umuş yāni. 
dar çevrede ġalınmış. belli (57) adamnar belli şėylere getmişler yāni. e şimdi 
gence sen nė dēr̥siŋ? şindi gitmiş bur̥dan gitmiş (58) eskişērde ėvini almış 
burıya niye gelsin yā? niye gelsin ki ėvimi almışım ben niye geley̥ı̆̇m? (59) 
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ancaḲ§işdi şura mezarlıḲ. şurıya geliyo arabayı şu benim burıya durduruyo 
mezarlı§a (60) gidiyo du§āsını yapıp gidiyu. u ġada. ya bi atasözü var̥ yānı̄̇ 
dō.. dōdūŋ yer deyi de doydūŋ (61) yer. /.../ HK: u işdi uŋu hesaplıyan yoḳ 
demek unnada o durum yōḳ. bizde ōsa hesaplā. bizde (62) vallā manava gelsin 
unuŋ§ėtini hesaplar, süTünü hesaplar, altına girer, üstüne girēr. ya (63) olmaz 
bizde zāten§öle bi şey§olmaz da yāni yorar ėdēr ama unnar̥da oluyor§abi 
unnarı ben (64) bi sordum da, ben şurayı imam§ėvi yapTırdım ārıl̥ῐlara. çoḳ 
güzel§ustalā. ... güzel yāni (65) güzel bi binā yaptılar şurıya. sordum§unnara. 
valla benim bobam bile dedi biz§on yediyiz (66) didi, ėvden bi nüvus§eksisi 
baḳ.. ġararı buva veri diyo. vallā. ġarara ana hiş ġarışamaz diyo. (67) ġararı 
buva veri diyo. ėvden bi nuvus§eksi.. mi tamam. bizim kȫden bi tenesi geldik 
diyo (68) diyō ben amca didı̄̇ şu ġızlāŋ§adlarını bi say falan diye sordum da 
ġarışdırmış sayamamış. (69) boba ġızlarınıŋ§adını bilmiyo ba düşün. bȫle bi 
türkiyede yaşiyoruz. e u§zıman bana o ... (70) benim, benim manav köyüne 
geliyo diyo ki ġardeşim baḳ ben bunu toplantılar̥da eskişērde (71) sȫlüyorun. 
ya ben§iki çocū zor baḳarım. işdi üş nasí baḳacam? unuŋ bo§azı va işēsi va. e 
(72) öbür adam urdan yir̥mi yir̥mi beş dene döşüyo. e arḳadaş buna da uyġula 
devletsiŋ yā urıya (73) da bi nuvus sayımı ġoy pilannama ġoy§arḲadaş yā. 
yarın bizi geçecēk̥. o sa.. orda saşmalıġ (74) va siyasilerdi hata var yā. olur mu 
ȫle şėy yā? adamıŋ beş dene ġarısı varῐmış bizim niyı̆̇ (75) yoġ§ābi? fatma 
bugün sen ge yat yanıma ay.. ayşe bugün sen ge. ȫle şey§olur mu lē? andan 
(76) sōna niye u.. andan sōna çıḳallā başımıza biz kür̥t sorunu gelir§ābi. nasō-
sa unnada oy fazla (77) işde ūraşır duruz. ūraşır hepsi bütün işde bu. /.../ ġırḳ 
doḳuz çocū varmış. ėvēT. bi altı ġarısı (78) varῐmış. birini sordu. ... ustaya sor-
dum didim kı̄̇ arḳadaş bu çocuḳlāŋ§adını sayaŋ mı? valla (79) sayaman didi. 
ġırḳ doḳuz baḳ altı ġarıdan. e şimdi siz bunu sorun bana bu dinimizde (80) 
ġabul§ėder mi? medeni huḲuġ ġabul§ėder mi? ı̄̇sannıḳ ḳabul§ėder mi? siz 
bana una cevap (81) verin. ben de burda ūraşıyon kı̄̇ ben diyom§üş çocūma 
nası istiḳbaÍ virecem§una ūraşıyom. 
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I/57

MİHALIÇÇIK - Ömerköy

Kaynak kişi : Gürsel Özkale, 70, İlkokul 3

Derleyen : Erdoğan Boz, Semra Günay Aktaş, Songül İlbaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Köy hakkında bilgi, eski hayat

(1) EB: Yaşınız kaç amca? GÖ: yetmiş. EB: Okul? GÖ: üç. EB: Nasıl 
üç oluyor? GÖ: üçe ġada (2) oḳudum. EB: Sizin zamanınızda beşe kadar 
okumak yoktu değil mi? GÖ: yō yōdu. bėşe ġada (3) vardı canım. ben̥ üçe 
ġada oḳudum. EB: Niye? Okuyamadınız mı? GÖ: oḳuyamadıḳ. (4) oḳu-
yamadıġ§işlēmiz vardı unuŋ§uçün gitmedik. EB: Ailede ekonomik olarak 
sıkıntı mı (5) vardı? GÖ: eveT sıḲınTı varῐdı. EB: Kaç kardeşsiniz? GÖ: 
beş. /.../ EB: Köyün eski adı var (6) mı? GÖ: ı̄̇ski adı işdi ömerköv. EB: 
Eski yeni hep aynı mı? GÖ: ivit. EB: Köyün yeri değişmiş (7) mi? GÖ: 
yō dı̄̇şme yoḲ. EB: Eskiden beri böyle mi? GÖ: isgiden beri bȫle. EB: Bu 
köy ne (8) köyü? Manav mı Muhacir mi Yörük mü? GÖ: manav manav. 
manav. EB: Kaç hane köy? GÖ: (9) on beş kişi, on beş kişi va mı hoca? on 
beş kişi anca. on beş yı̄̇r̥mi kişi anca. EB: Bu on beş (10) hanenin tamamı 
Manav mı? GÖ: manav manav manav. yoḲ yoḲ. heP manav. heP manav. 
(11) EB: Muhtarlık var mı? GÖ: mutarlıġ var. mutTarıŋ ... EB: Köy konağı 
var mı? GÖ: yoḲ yoḲ. (12) toplanma yeri? yoḲ. EB: Sizin küçüklüğü-
nüzde dışardan gelen misafirler nerede kalırdı? GÖ: (13) oda odamız va 
canım. odalāda ġalırdı. odamız da va. EB: Ne yapardınız? GÖ: yemek (14) 
yedirilēdi ... ġarınnānı doyurulār̥dı. EB: Yatarlar mıydı? GÖ: yatırdı. yatıl-
lardı. EB: Kaç gün (15) kalırlardı? GÖ: bir gün ġalıllār̥dı gideller̥di. EB: O 
zaman elektrik var mıydı? GÖ: yoḲ yoḲ (16) yōdu canım. eleTtirik yōdu 
u§zımannar. EB: Ne yapıyordunuz o zaman? GÖ: Íamba (17) yaḳıyoduḳ. 
EB: Nasıl lamba? GÖ: işdı̄̇ ... ġaz lamması. EB: O karanlıkta nasıl gidip 
(18) geliyordunuz? GÖ: vallā işde geliniP gidiyordu. geliniP gidiyordu işde 
ġarannıḲda. u§zıman (19) lammayı.. EB: Kadınlar lambayla iş yapabilir 
miydi gece? GÖ: Íambıynan yapār̥dı canım. (20) Íambıynan yapārdı. Íam-
bıyı yanına ġordu yapardı. EB: Doğal yer var mı? Şelaledir, nehirdir, (21) 
piknik alanı... GÖ: pindih pindiḳ mi? /.../ EB: Bektaş Dede Türbesindeki 
zat kim? GÖ: beTdaş (22) didē, beTdaş dede diye geçer̥§işde. EB: Oraya 
gidip ne yaparlar? GÖ: du§ā idellē canım. (23) du§ā idellē. EB: Başka ne 
yaparlar orada? GÖ: do§ā yapar̥dıḲ. yimek ... yinir hindi u da (24) ġaḳ-
dı. esgiden yimeklē yinirdi urda. ... ġaḳdı. EB: Daha eskiden nasılmıştı? 
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GÖ: ėsgiden§ni? (25) gidellē tabi. gidellēdi. ėsgiden gidellēr̥di. hindi giden 
yoḳ. dı̄̇ mi? ėsgiden ėsgiden gidellērdi. (26) kȫ ġalabalῑken gidellēdi. bu kȫ 
ėsgiden yüz§elli haniydi. EB: Yüz elli hane miydi? Büyük (27) müydü o 
kadar? GÖ: büyǖdü yā. adam ġalmadı. yüz§elli haniydi bu kȫ ėsgiden. EB: 
O (28) zaman kalabalıkmış. GÖ: ġalabalıydı hindi adam ġalmadı. da§ılan 
gitTi da§ılan gitTi. EB: (29) Niye gidiyor insanlar peki? GÖ: buyur. ı̄̇ş, işi 
yōḳ. iş§aramiye gitTi. kȫler zati çoġ§azaldı (30) yav. /.../ EB: Arkeolojik 
alan var mı? GÖ: arke§oloġ mu? EB: Köyün geçimi neyle oluyor? (31) 
GÖ: geçim§işdı̄̇ hāyvancılıḲ. EB: Ne ekiyorsunuz? GÖ: ekin, ārpa buyTı.. 
buyday. unnarı (32) ekiyȯS. EB: Büyükbaş hayvan var mı? GÖ: büy̥ü̆kba.. 
var. EB: Kaç tanedir? GÖ: vallā nē (33) biliy̥ı̆̇m? çıḳā mı hoca? yir̥mi otuza 
ġada çıḳar. EB: Küçükbaş? GÖ: küçükbaş iki yüz ġada (34) dört yüz ġada 
var. /.../ EB: Göç var mı? GÖ: göş mü? vā tabı̄̇. ço§u eşkişēre göşdü. ... git-
Ti. (35) ayrıldı gitTi genşle. EB: Neden gidiyor insanlar? GÖ: iş§aramıyı 
gidiyola. ı̄̇tim. EB: Gençler (36) mi gidiyor? GÖ: genşler̥ gidiyoru canım 
tabi ane boḇa bıraḳıP gidiyo giden çoḲ. meseÍā (37) bendi iki dene ōlan va o 
du gitTi. /.../ GÖ: çalışacāŋ geçeceŋ. /.../ Sİ: Göç edenler ne zamanlar (38) 
gelirler? GÖ: işde genşle u§zımanna.. bayramnarda gelille. ġurban bayramı 
ramȧzan (39) bayramına geli.. /.../ Sİ: Köyden göç edip burda ev alan ya 
da evini onaran var mı? GÖ: ėvini (40) oŋaran§nı? ėvini oŋaran yoḳ bayā 
ȫle hoca di mi? EB: Kürt gelin var mı? GÖ: kürtlēden§ni? (41) yoḳ bayā di 
mi? yoḳ bayā. kürtlerden gelin yō va mı? kȫde yoḳ kȫde. SGA: Boş hane çok 
(42) değil mi? GÖ: boş hānė çoḳ canım. EB: Mevsimlik işçi geliyor mu? 
GÖ: işde u kirezcile geli.. (43) kirez toplımaya gelille. EB: Nereden geliyor-
lar? GÖ: ālpıdan gelir. şe§irden§ullādan (44) gelir§işde. ālpıdan gelir ālpı. 
ālpıdan gelir§eŋ çoḳ. /.../ kirēzcilē getireyō. /.../ ėveli sene (45) ėveli sene. 
EB: Ne oldu orada? GÖ: pıçaḳlatTῑ. pıçaḳlatTı ... bu mālışda bi çocuḲ (46) 
pıçaḳladılā. undan sōna ġavġa yapdılā ġuvaladılā gitTi. işcileri ġuvaladılar. 
EB: Öldü mü (47) adam? GÖ: yoġ§ölmedi canım. yaralandı. yaralamış. 
EB: Kavga sebebi neymiş? GÖ: ġavġa (48) zeḇeḇı̄̇ işdi kirezı̄̇ toplıyamıyoŋ 
dimişlē bilmem ne dimişler. āz toplaŋ çoḳ toplaŋ.. sōnası işdi (49) ȫle. yarala-
nı gitTi hasTanide iyi oldu geldi. EB: Hapise giren yok mu? GÖ: buyur. ha-
pise zo.. (50) yoḳ yoḳ hapis yoḳ. /.../ EB: Ne kadar sürüyor kiraz toplama? 
GÖ: bir§ay sürer di mi? serāda (51) sürer canım. SGA: Askerliğini nerede 
yaptın amca? GÖ: sarıġamışda. SGA: Ne zaman? GÖ: (52) ġırḳ sene oldu. 
SGA: Nasıldı askerlik bir anlatsana Sarıkamış. GÖ: sarıġamış uzaḲ. üç 
günǖ (53) üç günde vardım§u sarıġamıŞa. uzaḲ yer sarıġamış. SGA: So-
ğuk muydu? GÖ: so§uġ§ayas, (54) çoġ§ayazdı. SGA: Ne yapıyordunuz 
kışları? GÖ: ġışın§işde ı̄̇tim yapıyorduġ§ġışın. unnā (55) idiyorduḳ. SGA: 
Ne giyiyordunuz? GÖ: uyḳu tulumu, unnarı giyerdik. uyḳu Tulumu. (56) 
unuŋ§içine yatırdıġ. ... gidērdik. uyḳu tulumunuŋ§içine yatırdıḳ. 
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I/58

MİHALIÇÇIK - Sarayköy

Kaynak kişi : Nafiye Özcan, 64, İlkokul 3

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, sohbet, doğum, halk hekimliği, çocuk oyunları

(1) NÖ: nāfiye. SGA: Soyadın? NÖ: özcan. SGA: Nafiye teyze kaç 
yaşındasın? NÖ: atmış dört (2) ġuzum. elli do§umnuyŭn§atmış dörd§ol-
maz mi? SGA: Evet. Maşallah sana hiç (3) göstermiyorsun. NÖ: átmiş 
dört. ē ne olcaḲ ġuzūm? peK§ezildim dāda. SGA: Doğma (4) büyüme Sa-
rayköylü müsün? NÖ: sárayköyü ġızım sáráy̥. SGA: Okula Sarayköy’de 
mi gittin? (5) NÖ: tabi ilḳóḳúÍ zāten de üçe ġada KitTim fazla beşe ġada bile 
Kitmedim. annem§işTe (6) hastalanıvērdi båbam çıḳartTı. eveli ġuzum§oḳu-
maḳ nėydi? båbam§işten tut da çıḳar.. (7) yaşımı bö̇yütTürdü de. beşe ġada 
bile oḳutmadı üşden çıḳartTı beni yaşımı böyütTü eveli ȫlö (8) ediliyōdu 
ġız§uşā aman̥ naPcaḲ§oḳuyúp da diye bi de annem hasta olu.. oluverincesi 
(9) båbam çıḳarttı. SGA: Nesi vardı annenin? NÖ: işTē hastaÍándídí bar-
mānda ėveli bi bi şiy (10) çıḳartTíydí ėveli bi§şı̄̇y bi hastalıḲ§ȫle kötü bi 
dedilēdi. annem bi iş yapamıncası bubam (11) mezbur beni çıḳartTı yavrı̊m. 
SGA: İş mi yaptın? NÖ: iş yapTım ya onuŋ§için ḲuSum. (12) SGA: Kar-
deşlerine baktın. NÖ: Ḳardeşlerime.. doḳuz ġardaşım§mar. doḳuz ġarda-
şız§evet. (13) SGA: En büyük sen misin? NÖ: ėŋ büyükleri benin. beş§ō-
lan üş ġızıdıḳ ġardeşimiŋ benim (14) güççü§üm ȫldü. te.. yüssek tánsiyōndan 
ġuzum. ē işte ȫle annem derin. iki ġız ġāldıḲ (15) bėş§ōlan ġardaşım§mar. 
SGA: Sen onlara küçük yaşta annelik yaptın. NÖ: anneliK yapTım. (16) tā 
ōlanıŋ biri dēr ki aba v̇allā sen beni pek çoḳ dȫdüŋ der. e u dėyı̆̇ ġardaşım de-
dim (17) vėrmiy̥ı̆̇ncesi hani dövmiyincesi dedim§adam olŭnÇu ileriye gėriye 
gittiŋiz dedim. ... beri ... (18) ama ... annem gibi çoḲ dȫdüŋ sen dėyı̆̇. SGA: 
Ama küçük yaşta annelik yapmışsın. Kolay (19) mı? NÖ: yā dábı̄̇, dábı̄̇ 
ġuzum derin. ȫle yavrum derin. tā ne soruyum ben saŋa? SGA: Eski (20) köy 
hayatı nasıldı? Bana onu anlatır mısın? NÖ: ėski köy hayātí nesiydi? ėveli 
tırmā gidērdik. (21) burçaḳ yolmáya gidērdik. sıra yolmáyá gidēdiK§anne-
cı̄̇m. ondan sōna şindiki hayāt§ı̄̇yi. (22) şindı̄̇ biçerinen hani tallalā biçiliyōru. 
ıramῑnan gelip yıḳılıyōru. ėveli ġadınnā çoḲ§ezilirdi. (23) şindiki hayāt es-
kinki hayatTan§iyi annecı̄̇m. SGA: Eskiden kadınlar çok çalışırmış. NÖ: ā 
(24) sen ne deŋ ġuzum ḳῑ? adamnāmızí hani biçerimiz vār bizim biçerinen 
gidērdi biz de meseÍa (25) üş beş ġāli ġadın toplārdıḳ. ġadınnānan gider sıra 
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yolārdıḳ. ġadınnān günnǖnen (26) götürüdüK§işTe yolda āş bişiridig yemek 
yapārdıḳ. u vaḳıtḳı hayāt tā bi kötüydü. e şindi de (27) hani o işlēr ġalmadı. 
hani erkeklēmiz çalışıyo meseÍā kürtleri getiriyoruS hani meseÍa (28) sermi-
den çekirdek vā şindi günāşıḲ. günaşā onu doru yapdırıyōruz hani biçerlere 
çıḳārtıp (29) savırıp ġuyuyoruS. ėlkinki hayātta şindiki hayāt§irahat. SGA: 
Eskiden kadınlar erkeklerden (30) çok çalışıyormuş. NÖ: erkeklēnen bari 
çoḳ çalışırdı. eveli ufaḲ çocūmuz§olur, çocuḳlāmıza (31) baḳamāzdıḲ. unu 
derin sȫlemesi ayıp derin kil sabı̊n bile u bebeklēmiŋ bezlēne so§uḳ (32) su-
yunan çırpışTırıdıḳ, tekrar zabah bi dā sarārdıḲ. onu yῑḳıyamadῑn gün bile 
olur̥du işe (33) gidecēn diye. sırıya gidērdig§işdē ġayınna ġaynata varıdı 
anam derdin hani onuŋ yanında (34) çocuḳlar ġalıdı dı ġadın dȧ h̥em bize yė-
meK hazıllādı biz ġor gidēr̥dik. ġayınna ölǖydü. işTe (35) öle öle çoḳ kötü 
durumnar geçirdiK§annem de şindiki günner rȧhat. şindiki günnēr (36) se-
niŋ§anneŋ de mi kȫlü? SGA: Benim annem babam vefat ettiler. NÖ: he-
b§ȫldüler§ȫlü mü (37) ḳıSım? gēnciken mi ȫldüler? nolcaġ§ȫle bi ġaza mızā 
mı ōldı̊ annecı̄̇m? SGA: Öyle oldu. (38) NÖ: ȫle olu ġuzum ġı anam saŋȧ 
deyceg sabır vērsin. ġaş ġardaşsıŋ? SGA: Kardeşim yok, (39) tekim. NÖ: 
seŋ Pi eviŋ teki misiŋ? ȫle mi ġıS? ē yavrum derin ėy̥. herkeş ġardaşıŋ sen§i-
yi (40) olTuḳdan sonā anam herkeş ġardaş§olur. sen yalıŋız ki iyi ōl her şėyi-
ne napacaŋ? arın (41) yazıs̥sı. SGA: Manavsınız değil mi teyze? Bu köy 
manav mı? NÖ: manav̇uz tabi manav̇uz. (42) manav̇ manav̇ı̊S, manav̇ı̊S. (43) 
SGA: Eskiden çocuklar hastalanınca ne yapardınız? NÖ: şindi ėskiden 
ġuzum derı̆̇ (44) kȫy§ilaşları olūrdu. meseÍa bı̄̇ hinne minne bi dorŭ dōrŭ ner-
de hi ond̥an sōna bi saplıcān (45) gelmiş anῑ şunu yapām bunu yapām. meseÍa 
bebeK bi hasta olur sıçırārdı. Ḳurşun dökērdik. (46) ondan sona ėski bı̄̇ şı̄̇ler-
den bükü.. fişekli şı̄̇lēnden onnānan getiri hurşun dökeriz hani adam (47) gibi 
olū işTe şu nazar§ōldu bu nazar§ōldu u şekilli. ondan sona onnarı yapādıḳ 
köy§ilaşları (48) yapılırdı eveli. şindi kimi nerde toptan gitmeK nērdiydi? 
kendiŋ bile hasta ōl̥saŋ (49) do§umnāmızı sȫlemesi ayıp yavrum de zorna 
ı§ına ı§ına kö hibelerine do§uruduḳ baḳ bı̊ (50) yavrılām hepce biriciK bi 
şērde ōlum, eskişērde ōlumuŋ biri biri ıstambulda ōlumuŋ biri bu (51) ōlum da 
eşşēre işTe çocūn§oḳutmáyá gitTiler. ondan sōna ı§ına ı§ına böbeK do§uru-
duŋ (52) hindihi gibi ki.. şiyi doḳTura yarışıvermen ki anam dērdi. köy§ebe-
leri do§utTurudu. hep bu (53) çocuḳlām köy§ebeleriylen do§utTurdum ġu-
zum. hepimiz§ȫle. hani hebı̄̇ hep köyle ȫlüydü (54) emme ȫlüydü emme adam 
ġadınnar sālıḳlıydı. şindi ġoy̥.. şēre gideŋ meseÍa do§uma (55) giden§ezi-
g§ezig§eziliyoru. ȫle ki bu yatTı§ın yerde ġuzum sancı çekmeK ġolay mı? 
adam (56) gine bı ḳalḳan gezinirdin hani köy§ebeleri hani şiyiŋe göre saḳalı-
na göre ȫlece şiy veridi (57) ondan so.. yüzüŋe güle güle şiy§ede. hindi eliŋı̆̇ 
ayāŋῐ bālā ondan sona do§uma yat. allah§ū (58) ebeler tā bi zor hindi gö.. 
gelinnēm dōru diyiveri de anne dėr köy hindiki eveliniŋ (59) do§umnarı tā iyi 
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derle. e ȫle anacῑm derin şu horda hemen§anȧ horda da ȫle eliŋ§ayāŋ (60) 
diyollar bālıyıp dı sancı çekTiriyōrun yatTı§ıŋ yerden diyollar do§um§edi-
yoru diyollar. e (61) biz görmedig§gi bizler hėP köy§ėbesiylen do§urtuḳ. 
SGA: Bu köy ebesi kendi köyde. NÖ: (62) tabı̄̇ kende. SGA: Öğrenmiş. 
NÖ: ȫrenmiş§anam der nı̄̇ ik§üş ġadın vārıdı. ondán sóná (63) çā§ırıdıḲ 
meseÍa hasta oldūmuzu ġayınellāmiz gidēdi meseÍa gėce ōsun gündüz§ōsun 
(64) ça§arı gelirdi onnarı. ki.. vāḫtıŋ geldi mi suyuŋ geldi mi sıyıŋ geldi mi 
hėmen Te işTe (65) do§urŭTuḳ. SGA: Peki çocuk ateşlenirse ne yapardı-
nız? NÖ: çocuġ§ateşlendi§i (66) zaman§anam derı̆̇n§işde mejbıra ḳalısaŋ 
bi doḳtor̥a götürüdük§işte. mejbıra ġalırsaḲ hani (67) ȫlücü bi şiy§edeseŋ 
doḳ.. di§ilise ondan sona ya bi sırtına kepek sarārdıŋ ya bi duz sarārdıŋ. (68) 
SGA: Kepek. Nasıl oluyordu? NÖ: ya sırtına şiyı̄̇ bulġur kepekleri vardı onu 
ġav̇ırıdıḳ şȫle. (69) ondan sōna bi de kese dikellēdi sırtına ġollārdı. ondan 
sōna ıçcıcıḳ dutsun diyi işti ȫsürü (70) mǖsürü olurdu ataşlı diyė. u şekil§işte 
şėy§edėrdik. āspirin§olurdu undan yutTuruduġ§işte. (71) SGA: Tuz nasıl 
oluyordu? NÖ: bi de duz ġav̇rı̊lurdu. onŭ da duzu da ġav̇ırıdῐk̥. unu da aynı 
(72) ȫle kesiye ġuyādıḳ. unu da ġōduḳ sırtını ılımāncȧcıḳ. hani sırtınıŋ terini 
alır su şiyi olur (73) ci§ellēniŋ şiyini alır diyereK. işti ȫle bı̄̇ şı̄̇le ilaşlar yapar-
dıḳ kȫy§ilaşları yapılırdı. ȫlüydü (74) anacῑm. hani hep köy şiyi eveli yo§udu 
ȫle toḳTor muḳtur. yo§udu. hep köy şı̄̇leriynen hani (75) şėy§ettik. hindiki 
şėye hemen bi§ki daḳḳa hasta oldūŋ zaman gidiyorun Toḳdura. ȫle çoḳ (76) 
şı̄̇li. hemme ėvelikiniŋ§adamnarı sālamıdı yavrum derin. SGA: Şimdi gidi-
yorsun avuç avuç (77) ilaç içiyorsun. NÖ: havıc§avıc§ilaç§içiyorun o da 
soŋun̥da hiş ġafaŋı işde.. de.. deli (78) oluyōrun. deli ediyōrŭ seni. meseÍā ben 
tavsiy̥on ha.. hastasíyín yüzlüK haP yuduyorüdüm (79) da.. tavsiy̥ona, hindi 
beş tā ġodu yüz beşlig§içiyorun tavsiy̥on hapını çitleşdirdi. hani u dedi (80) 
ġararsız geliyorŭ saŋa dedi. ā yüz beş§o yelti iki dene haP yudarın. emme 
şükür§allahıma (81) faydası ōldu. ay§ismiŋ ne ġuzum derin? SGA: Semra. 
NÖ: semrā mı derin. dēm.. şimdi (82) baġ§iyi ōldu. yalıŋız şu Ḳıyıları baḲ 
Pesbē şekērden bu āzımıŋ ġıyıları şiyi su aḳıyōru. eciK (83) de şekeri de sınır-
da dedi§emme heralda şeker va gine gidecēm bi doḳTora. hu şekēr de va (84) 
dedi vārdı şeker sınırda seniŋ şekeriŋ dediydi. nōlcág§işte yaşıŋ§ātmış§o-
lunca ġuzum her (85) dert çıḳıyōr. her dert çıḳıyōr yavrum. (86) SGA: Teyze 
küçükken oyun oynar mıydınız? NÖ: oynārdıḲ. oynārdıḲ. evÇiK§oynār-
dıḳ. üş (87) dörd§arḳadaş toplanῑrdıḳ, evcig§oynārdıġ§ondan sōna. meseÍā 
ḳoyun sa§ar gibi ġuzu (88) sa§ar gibi inek sa§ar gibi herkejiŋ bi teşkilāt 
yapārdıḳ. hondan sâna h̥onnarı heP§iyiye (89) şėy§ederdik hatta urıya ataş 
yaḳārdıḳ. bulġur getiridiK§evlerden āş pişiridiK. ... u şekilli üş (90) beş§arḳa-
daş yapādıḳ evcik§oynārdıḳ hattā bėnı̆̇m şȫlá ėtēm mi varımış nēmiş şētmiş 
de (91) hatdā bu taraFım yānmıştı benim§arḳadaşlāmıŋ yānda. annem§ȫle 
dērdi ġızım dērdi bayā (92) ḇi§şı̄̇den ġurtulduŋ yāndı bi tarafıŋ dē̇rdi. oynār-
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dıḲ. üş beş§arḳadaşım toplanῑdıḳ (93) evcig§oynārdıḳ. oynārdıġ§evcig§oy-
nārdıḳ. SGA: Şimdi çocuklar oynamayı da bilmiyor. (94) NÖ: he bilmeyi 
benim bebeler vārdı misket§oynallārdı. üş dört̥ tāne benim bu ōlannā ne. (95) 
gidellerdi üş beş onŭ da çuval dolusu misket ḇesbē arḳadaşlā nası oyun yapal-
lārsa misketleri (96) toplıyan gelı̄̇rdi. benim üş tāne ōlum§mar§işte. gidellē-
di. biri eŋ güççük. güççüK§işte (97) hėp§evliler. ē̇vlēncēmiz çıḳcāmız de bi 
de ġızım§ma ġızım da şehirde. o da ėvli. hep de āltı (98) dene şiyim§ma, ġız 
torunum§ma. ondan son̥ă birisi de bu ōlumuŋ§ōlu va işte. ya ġızῑm. (99) 
SGA: Teyzeciğim sağol. Ağzına sağlık. Hakkını helal et. NÖ: sen de sā§ol 
ġızım sen de (100) yāvrum. 
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I/59

MİHALIÇÇIK - Sazak

Kaynak kişi : Alime Özkan, 76, İlkokul 4; x, 40, İlkokul 

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü 

Kayıt türü : Video

Konu : Düğün, çamaşır yıkama, bilmece

(1) SGA: Alime teyze doğma büyüme Sazak köylü müsün? AÖ: hayır. 
mihalıçıḳda. SGA: Sen (2) Mihalıççık’tan mı gelin geldin? AÖ: eveT. SGA: 
Kaç sene oldu geleli? AÖ: Ḳaş sene (3) oldum§āyşa§anım bėn on biş ya-
şımda gelin gēldim. otuz do§ūmnuyun. otuz do§umnuyun. (4) bin 
doḳuz§üz§otuz yėdi do§umnuyun. SGA: Sen atmış senedir bu köylüsün. 
AÖ: burduyun (5) hē. SGA: Sazak köylü olmuşsun sen artık. AÖ: tabi ca-
nım tabi tabi. SGA: Gelin mi geldin? (6) AÖ: gelin buriye gelin geldim. ėvet, 
ėvet. SGA: Mihalıççık’ta okudun mu? AÖ: oḳudum. (7) SGA: Kaça kadar 
okudun? AÖ: dörde ġada oḳudum. SGA: Seni nasıl istediler? Düğünün 
nasıl (8) oldu? AÖ: ē düŋür geldilē. e annem babam da verdi. ben di isdiyo-
dum§ōlanı. tabı̄̇ tabi. (9) aḳıl§olmıyınca kȫ isdedig§işde. köve geldik. SGA: 
Sen nasıl gördün köyde? AÖ: çoġ§iyi (10) gördü bi yavrum. iyı̄̇.. iyi günü-
müz geşdi iyi ġarşılaşdıḳ. ėvet. SGA: İstiyordum dedin ya (11) demek ki 
görmüşsün daha önce. AÖ: tabı̄̇ canım. buriye gelir gidēdim bėn ėvlenme-
den (12) evēltide. burda aḳrabalām§marıdı. tėyzelēm§marıdı. unnara gelir 
gidēdim. ōlan da burdan (13) annaşdıġ§ikimiz§işdi. ėvlendik. ȫmrü azımışdı 
ȫldü başġa. SGA: Allah rahmet eylesin. AÖ: (14) sa§ol. SGA: Düğün tö-
renleri nasıl olurdu? AÖ: dü§ün töreni ėveli a yavrım öküzleri (15) ġoşaÍÍā-
dı. şurasına da şȫle bi tinǥır tınǥır tınǥır şi daḳaÍÍādı, çan. ġınacı gelirdi. yani 
(16) gelin§almadan bi gün§ėvēlsi yatāŋ yorġanıŋ gelirdi. ondan sōna ertesi 
gün de dü§üncüler (17) gelirdi. gelin§almıya gelillēdi. SGA: Kınası falan 
nasıl olurdu? AÖ: ėveT ġına aḳşam ġına (18) olur̥ zabālin de gelin§almıya 
gelillē. x: esgiden ādetlerimiz çoḳ de§işikTi. şindi onnarı (19) yapmıyolar. 
esgiden§ādetlerimiS şȫleydi. cumā günü ḳız§ėvinde ilgi ḳurulurdu. ilgi dē-
diK (20) yani ḳız§arḳadaşları toplanır gelinnen ēlence yaparlardı. ondan sona 
cumārtesi günü de (21) ḳınacı gidēr̥di ḳız§ėvinē. ḳınacῑ ōrda ḳalırdı u ḳınayı 
yapar̥dı ḳızıŋ ḳınası yapılırdı. ama ōlan (22) tarafından gidellerdi ḳınacılar. ē 
cumartesi aḳşam hem ḳız§ėvinde ḳına yapılırdı hem erkek (23) taravında şen-
nik düzennenirdi. ondon sonā pazar günü dē ōlan tarafındā gelin§almaya (24) 
hazırlanılır hem de güvey başı dirilir dāmāda. güvey başı dirilmesi de şȫle ē 
yāni ōlan (25) tarafında siniler süslenir. tepsiler bȫle ziniler süslenir. urdā da-
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vul̥ şēy şennik yaparaḳ cāmiye (26) gidilir. dāmad§älbisesi falan ḳonur. her 
zini ayrı ayrı çeşit çeşit. ondan sōra da cāminiŋ orda (27) du§āsı yapılır hoca 
damādı giydirir. du§āsı yapılır sonra heP birlikte toplanır ḳız§ėvine (28) ge-
lin§almaya gidilirdi. esgiden bizim dü§ünnerimiz daha güzel§olurdu. esgi 
ādetlerimiS (29) daha şennikli olurdu. AÖ: hah. oldu. şincı̄̇ nēde salon. hinci 
salona gidiyoÍÍar̥ yāni. salonda (30) yapılıyor hiş bi ciye beŋzemez. görebilir-
seŋ görebiliyoŋ boynunu uzada uzada, göremez̥sen (31) diŋniyoŋ seslēni 
ġalḳıp geliyoŋ. başġa nābıcaŋ? yā. SGA: Eskiyi mi arıyorsun teyze? AÖ: 
(32) eski tabı̄̇ gözelidi. SGA: Hayat zormuştu değil mi teyze? AÖ: tabı̄̇. tabı̄̇ 
ço§umuşdu. SGA: O (33) zaman mı tatlıydı şimdi mi tatlı? AÖ: u§zı-
manḳı datlıydı. şinci nerdē? saluna toplanıyoÍÍa. hē (34) işde dedim ya bizden 
şey gitsek bile nerde görcez? ya imı̄̇ŋi uzada uzada görebilirseŋ (35) görebiliŋ. 
göremez̥seŋ salon biter̥ ġalḳā gelin̥. (36) SGA: Bu köye su ne zaman geldi? 
AÖ: ėvlere vȧllā ġaş sene oldu bayā.. x: ėvlere mi? şeyde (37) geldi alime 
yinge. bis gen̥ç on bėş yaşında falandım bėn geldı̄̇nde. yirmi seneyı̄̇ geşmiştir. 
(38) yir̥mi bėş sene olmuştur. AÖ: tabi. baya yirmi sene oldu heralda. SGA: 
Su eve gelmeden önce (39) ne yapıyordunuz? AÖ: çamaşıllıḳlāmız vardı 
yunaḳlıḲ deriz. orlara ça.. orıya gider̥ orlār̥da (40) yurduḲ. kösel.. kösleri-
miz§olur̥du köslere çamaşırları döşer̥diK. vur debmiyi vur debmiyi (41) deb-
melēnen yurduḳ. şimcı̄̇ her şiy bol. çamaşır makineŋ var. atıvėriyoruŋ hiş sa.. 
(42) habarıŋ§olmıdan yunuP çıḳıyoru. SGA: Suyu ısıtır mıydınız? AÖ: ġa-
zan ġaynı.. ġo.. (43) ġurārdıḲ. yunaḳlıḳlāmız va hinci tā yıḳıldı ġali yunaḳ-
lıḳlā da yunaḳlıḲ deriz böle ȫrtülü (44) üsdü ȫrtülü içindi çamaşırāne ġāzan-
nar̥ı dizēdig§üş dört dene ġazān. üş dört kişi bir̥den (45) çamaşır yurduġ. 
kösüre de esgilēmizi döşerdik. hadi vur debmiyi vur debmiyi. ond̥an sona (46) 
dePme bitt̥ikden Keri āz çamaşılları sabınna kille kilimiz§olurdu kil. kil dēdik̥ 
killeri (47) dökēr̥ döke de çamaşılları sabınnar yeŋi ġatTan döşer̥ bi dā çıḳā-
dıġ§üstüne debmele, ondan (48) sona sabınnı sabınnı at ġazana ġaynatmiye. 
SGA: Çocukları nasıl yıkardınız? AÖ: ilehende (49) yurduḳ. SGA: Evde 
mi orada mı? AÖ: çamaşırānede di§il̥ evimizde yurduḲ ilehenne. bi (50) 
banyoluḲ doru yo§udu nerden gelceK banyoluḲ u§zȧman. ilehennere yū-
nurdu. kendimiz (51) de ilehennerde yunurduḳ. SGA: Sular gelince hayat 
kolaylaştı. AÖ: ā hePsi ġolaylaşdı (52) yavrum. su ayāmıza geldi ėvlere suyu 
āldıḳ. çamaşır makinesi āldıḳ. oh şinci rıhatız. SGA: (53) Su sorunu var mı 
köyde? AÖ: oluyoru bazı yā. patlıyoru borulā patlıyorū. sulā gelmiyoru üş 
(54) beş gǖn. bir§ay gelmedı̄̇ günnē ōldu. SGA: Ama arıza nedeniyle. Su-
suzluk yok değil mi? AÖ: (55) yo yō yō. boru patladı mıydı yapıyoru mū-
tar§işde. hῑ. (56) SGA: Eskiden kış gecelerinde ne yapardınız? AÖ: ohō 
ġış gėcelēnde mısır mısır patladırdῑḲ. (57) her şı̄̇ yapardıḳ. ı̄̇de deriz ı̄̇delē-
miz§olurdu. onnarı yirdik. işde bulundūnu yapādıḳ. SGA: (58) Birbirinize 
gidip geliyor muydunuz? AÖ: tabi tabi tabi. u§zamatḳı ... dā bi ėllerimizde 
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bi (59) fener§olūdu. fenellēnen gidēdiK. bölü ışıḲ nerde bulcaŋ? ȫlüydü. 
SGA: Sürüyor mu? AÖ: (60) tabi sürē ... SGA: Televizyon engel olmuyor 
mu artık? AÖ: televizzōn olur olmaz§olu mu (61) şinci tabi u§zımat§tele-
vizzonnā yoḳudu bile. nerde ışıḳ yo§udu yavrum§u§zımad. (62) u§zımat 
Íambalāmız§oludu löküslēmiz§oludu onnarı yaḳardıḲ. ışıḳ yo§udu. bi-
zim§o (63) devrimizde yo§udu ışıḲ. SGA: İşte o zaman komşuluk daha iyi 
değil miydi? AÖ: (64) çoġ§iyı̄̇ydi. hem de çoġ§iyı̄̇ydi. vallā çoḲ muhabbet-
li olurdu. o zamat sıḳ da yo§udu. sende (65) varısā bende yoḳ. dē şu ā ġoŋşi 
televizon§almış. gidēmiŋ bi baḳāmıŋ diye gidēr̥dik. herkesde (66) yo§udu 
u§zamat. SGA: Eskiden çok neşeliymiş. Şarkılar söylerdiniz. AÖ: ō tabı̄̇ ō 
(67) dü§ünnēde davılları alıviriydik kömbodo tombodo vallaha bi oynardıḳ bi 
oynar̥dıḳ. tabı̄̇ (68) şinci nēde? şinci anca dans§edelle. biz§oynādıġ§o§za-
mat vallāhi. oyuna çıḳdıḳ mıydı (69) şaḫırdıḲ dikileġalırdı oyunna hinci vinci 
bunnā da şıḳlamaz baḳsaŋa. u§zamat ne biliyim bu (70) çoḳ şıḳlādı bu bar̥-
maḳlā hinci niye şıḳlamaz ḳı? ı̄̇tiyalladıḳ ġāli de oŋa. SGA: Masal biliyor 
(71) musun teyze? AÖ: valla yavrum bilmem masal şinÇi. SGA: Hiç masal 
kalmamış biliyor (72) musunuz? AÖ: nē naPcaŋ masal? televizzonnā va 
işde. SGA: Çocuklara anlatacak hiç masal (73) yok. AÖ: yoḲ yoḲ yoḲ 
yoḲ yoḲ. x: emmim§annatıverirdi, bėyi. emmim, emmi deriz. (74) em-
mim§annatıveridi bize çocuḳlūmuzda. a u§zımannar bizim çocuḳlumuzda 
tabi ışıḳ (75) yoḳdu şey yoḳTu yā televizon da yoḳdu. u§zıman§annatırdı 
emmim bize masal (76) falan§annatırdı. esgilē bilirdi kerim§emmi falan. şin-
di hiç yoḳ yoḳ.. yoḳ kine. hatırlamıyo (77) işdi unutulmuş. esgilēr̥ de unutTu. 
AÖ: unutuldu unutuldu ē ne masallā bilirdik. (78) ker̥im§enişTeŋ bi dedi şı̄̇ 
diye bi size dedi bi masal satıvercem baḳam bilebilir misiŋiz dedi. (79) anası 
dedı̄̇ ġızınıŋ sırtına binmiş dedi. biliŋ baḳam bunu dedi. unū dediK bunu de-
dik. allah (80) sōnadan çaydannῑmış. anası ġızıŋ sırtına binmiş. çaydannῑmış 
me§ersem o da. yā bu (81) masalcıġ§aḳlımızda ġalmış baḳ. SGA: Başka var 
mı teyze? AÖ: yoḳ. başġa da hiç yoḳ. SGA: (82) Ağzına sağlık Alime teyze. 
Hakkını helal et. AÖ: helal§ōsun yavrum. sa§ol nolcıġ baḳ (83) mahabbe-
d§etTiK§işdi burda. tabı̄̇ ȫle mahabbeti nerde bulcaŋ? x: şindi bizim mālle-
miziŋ (84) heb§bȫle yaşlılar hepsi gelirler biraz sōra burıya dizelinirler. burȧ-
sı ḳadınnar ḳāvesi diye (85) söylenir. otururlar ondan sōnacıma mah̥abbet 
bi§ki oturular bi§ki çorap§örerler ondan sona (86) gider.. AÖ: e nolacaġ 
hinci oturuyoruz yavrum. adamnā yoḳ. aş§isdiyen yoḳ ekmeg§isdiyen (87) 
yoḳ. he çocuḲ yōḳ. varı̄̇sek ġorsaḳ bi çor̥ba ġaynadırın oturuz yiriz. yimēmiz 
hazırısa oturuz (88) yiriz. yimek yōsa işde bi çor̥ba bişiriz ne allah ne verdi.. 
yiriz. oh. televizonuŋ ġarşısına (89) geçeris. baḳarız§işde. uyḳumuz gelesiye 
ġada. allah da ġābı̊l§etsin ġılāsaḲ namazımızı (90) ġılarız. ı̄̇şde. 
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I/60

MİHALIÇÇIK - Seki

Kaynak kişi : Nazife Çakır, 57, İlkokul; Vahide Karakoç, 66, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Avlu

Kayıt türü : Video

Konu : Pekmez yapımı, yöresel yemekler, eski köy hayatı

(1) SGA: Teyze bana bunu nasıl kaynattığını anlatır mısın? NÇ: an-
natırım. VK: üzümüŋ suyu. (2) NÇ: önce üzümü çuvala ġuydum. ayaḳlarıma 
poşet bāladım, çinnedim. bunuŋ toprā var (3) bizde. u topra§ı ġazana ġuyduḳ-
Tan sōna toprānan ġarışTırdım. bi gün saba§a ġȧdar durdu. (4) ġaynadırken 
bȫle baḳıyoŋ suyuna. damar damar çöküyoru. o§zȧman ġazanı indiriyoŋ, āl̥-
tına (5) bi odun ġoyuyoŋ çuḳur, ya eyiyoru, duruluyoru, ayná gibi duruluyoru. 
onu alıyorun hāriş (6) ġazana, ġaynarken ġaynarken ġoyuluyoru. o pek-
mez§oluyoru. bunı da ġo.. ġo.. PeKmez (7) ġıvama gelceK zaman hindi ayrı 
bi tabā ġuyuyorun, badılcannarı dōrarsın, kireciŋ suyuna (8) yatırdῑŋ zaman 
bȫle kilt§olur. cıvıḲ cıvıġ§olmaS. pekmeze döndü mü patlıcannarı içine (9) 
ġatarın ond̥an sōna ġaynarken ġaynarken bu şekili alı. SGA: Patlıcana kireç 
suyunu nasıl elde (10) ediyorsunuz? VK: ῑslanmış kirec, topaḳ kireci ıslān 
ya. NÇ: topaḳ kireci suya attı§ıŋ zȧman (11) o üstüne dumduru su getiri. a 
buŋalır.. dı onı da yῑḳaması güç§olur, bunalıġ§olur bekmezi. o (12) suyuŋ§i-
çine dōradı§ıŋ bekme.. şi.. patlıcannarı atār̥sıŋ. ond̥an sora yῑḳa, temiz bi be-
zinen (13) ġurula, bekmez ġıvamını aldı§ı zaman içine sıḳar̥ sıḳar̥ ġurular, 
atarsıŋ.Pişinci bȫle olur. (14) SGA: Adın ne teyzeciğim? NÇ: nazife. SGA: 
Soyadın? NÇ: çaḳır. SGA: Kaç yaşındasın? NÇ: (15) elli yedi. SGA: Doğ-
ma büyüme Sekili misin? NÇ: bi tepe§ārdı ikizaferliyin. SGA: (16) İkiza-
fer’den mi? Biz oradan geliyoruz şimdi. NÇ: ȫle mi? hē benim memle-
keT§orası. SGA: (17) Gelin mi geldin buraya? NÇ: burıyı gelin geldim. 
SGA: Okula gittin mi? NÇ: KitTim. SGA: (18) İkizafer’de mi? NÇ: tabi. 
SGA: Teyzeciğim senin adın ne? VK: vahide ġaraġoç. SGA: Sen (19) kaç 
yaşındasın? VK: atmış§āltı. SGA: Sen Sekili misin? VK: dōma büyüme 
buralıyın. SGA: (20) Okula gittin mi? VK: gitTim. SGA: Burada mı git-
tin? VK: burda gitTim. (21) SGA: Siz de yapıyor musunuz Vahide teyze 
böyle? VK: hē. yaparın, yaparın yavrım benim de (22) var bağım. üzüm ba-
ğından, üzümden yaparıS. NÇ: ünüversiTe hocası gibi onuŋ bilmedi§i (23) 
bi§şiy yoḲ. VK: zır bȫle düz.. şė.. baTlıcansız da yaparıS. SGA: Başka ne-
ler yaparsınız? (24) NÇ: domates salçası yaparῑS, tāze fasülye ḳonservesi 
yaparῑS. fasülyeyi ayıḳlarız, temizleriz, (25) ister u işi ōrtasından dı̄̇l istersen 
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hani parçala. unı dı şi.. biraz ġavrı̊ḳlarız. VK: tūrşu yaparıS (26) işte yaptıḳlā-
mız ne yapcaz şindi derin doŋduruculā çıḳtı tā ... NÇ: şindi derin doŋdurucu-
lara (27) ġoruz. eveli ḳonserve yapardıḲ şişelere, ḲaPaḳ TutturuyduḲ. VK: 
hinci, hinci ġāli derin (28) doŋduruculara ġoyuyorlar. NÇ: ġuruduruz. ġu-
rumáyí tā doḳturlār̥ şėy görüyoru. SGA: Evet, (29) daha doğru görüyorlar. 
NÇ: tabı̄̇. VK: tā doğal§oluyoru. SGA: Vahide yenge, eskiden bu köy (30) 
nasılmıştı köy hayatı? Sizin anneniz zamanında köydeki işler nasılmıştı? 
VK: hāynı bȫle eker (31) ġaldırıydıŋ, çifçilik yapardıŋ. ėmeklilik dōro yōdu 
sōnadan herkesi çalıştı ėmekli ōl̥du. şindi (32) hērkes§ėmekli. SGA: Herkes 
emekli mi köyde? VK: tabı̄̇. aşşā yuḳarı. hepce (33) ḳıromdan§ėmekli millet. 
NÇ: ḳırom mādeni ėmeklileri. aşşā şu ḳavaḳTın ḳırom (34) mādeninden. bu 
kövüŋ bayā hepsi Ḳromdan§ėmekli. VK: hepsi ordan§ėmekli. NÇ: ben de 
(35) çoḲ§oldum geleli buraya yāni. SGA: Krom madeninden emekli olun-
ca kimse çalışmıyor (36) değil mi tarlada, bağda? VK: yō ėkeceK yı̄̇ceK 
ġada bahçelēmiz.. NÇ: genşler gitti, yaşlılarıŋ (37) da gücü yitmez. VK: gen-
şler yoḳ.genşler heP gi.. benim§iki ōlum var eskişērde. (38) büyüK§ōlum 
türkiye ġaStesinde çalışır, güççüK faPriḳada çalışır. ġızım da bu sene daşındı 
(39) eskişēre. ben bi kendimin hinci. SGA: Eski köy hayatı nasılmıştı bi 
anlatır mısınız? VK: (40) esKiden çay yōdu yavrum. sabālin çōrba içilirdi. 
bu bekmezlēden§esKiden tā çoḳ (41) ġaynadırdıḳ bȫle topraḳ küplere ġoyar-
dı analāmız. sabālen çorbanıŋ§arḳasından§onu (42) ġoyarlā yillēdi. şindi ise 
şindi çay var bu datlınıŋ yüzüne baḳan yoḳ şindi. SGA: Ama çok (43) güzel-
miş. NÇ: dört bėş kile bulġur ġaynārdı. VK: bėş kile bulġur ġaynadıÍÍādı. 
NÇ: iki üş (44) kile göce. göce çorbası bişērdi. bulġur pilav̇ı bişērdi. sabālin 
de bi tabaḲ bekmeS. Çay§adeti (45) yoğudu. VK: çay§adeti yoḲdu esKiden. 
SGA: Ama herkes sağlıklıydı. NÇ: çōḳ. VK: sālıḳ (46) ço§udu şindi de 
sālıḲ ġalmadı. şindi köylē şe§ir§oldu eme bizim hayāt bitti. yā. NÇ: (47) bi 
gün§öncėden yir bellērdiŋ çamaşırları sırtına vuru gidērdiŋ. şu çımḳılādan 
ġazan (48) ġāynadırdı. orda depine depine yıḳarız biz, ayaḳlarımızınan. tabı̄̇. 
ȫle yῑḳardıḳ ȫle gelirdi. (49) VK: kil§olurdu çamaşır kili eskiden. baḳ burda 
bizim burda. NÇ: bilirsiŋiz belki. şėye yaḳın. (50) ḳırom mādenine geçēken. 
VK: şurda burıya yaḳın bi sa§at benim§adamım orda ȫldü. SGA: (51) Nasıl 
öldü? VK: Ḳalp Ḳrizinden. orda çalışırḳan§öldü. yirmi bėş sene oldu. SGA: 
Allah (52) rahmet eylesin. VK: işte o çamaşır kiliynen kilinen yıḳādıḳ. NÇ: 
inek sağılırdı ġoyun (53) sağılırdı. VK: şindi inekleri makine sȧ§ār. esKiden 
herkes kendi eliynen sȧ§ardı. şindi her (54) bi§şe ġolaylandı da duta.. yiye.. 
yı̄̇y̥ceḲ§a§az ġalmadı yavrı̊m. NÇ: ömür dedi§iŋde çıḳaÍÍā (55) da ben Pek 
baḳarın. ḳanal ikide de. SGA: Yok biz televizyon değil, üniversite için çeki-
yoruz. (56) NÇ: annadım. şe.. ihi onnā dı bȫle bizim gibi annaTıÍÍár. haÍā 
geçen bekmeziŋ aynı biz gibi (57) sȫlediler. VK: hastāneye gidērken anadolu 
ünüversitesi yoluŋ ġıyısında ya. siḲorta (58) hastānesine giderken. NÇ: söy̥-



504 Eskişehir İli Manav Ağızları

lüyoru zāte şē.. tıramvay. esKibālā, çārşı, her şiyi sȫleye (59) sȫleye gidiyo. 
SGA: Sizin böyle güzel bir yemeğiniz var mı? VK: sārmamız meşur. NÇ: 
(60) yapraḳ sarmamız. SGA: Nasıl yapıyorsunuz? Bana saracakmışım gibi 
tarif edin. NÇ: önce (61) yapra§ı toplarsın. sıcaḲ suda güzel şėtmesi için 
hani ġavışması için. haşlārsın. (62) dolmanıŋ§içine sovān, önce sovanını 
ya§ını ġavrı̊ḳlārsıŋ, salçasını. VK: çı̄̇ yapcāsaŋ çı̄̇ (63) yapaŋ ȫle ġavrı̊ḳlāsaŋ 
ġavrı̊ḳla.. NÇ: pirincilen bulġur ġātarsıŋ veyav̥ sırf pirin̥ş ġatāsıŋ (64) arzuŋa 
göre. VK: ġıymáynan da olabilir. NÇ: ġalem gibi dolduruS. VK: onu bȫle 
ġalem gibi (65) ı̄̇nciciK sararız bȫle. NÇ: bizim buranıŋ meşur yemē o. VK: 
yapraḳ sarması. NÇ: yayla (66) çorbasῑ onnar§ikisi. SGA: Yayla çorbası 
nasıl oluyor? NÇ: o da yo§urdunan un, bi de (67) yımırtanıŋ beyazını ġatsan 
dā güzel§olur, yalabıḲ§olu. onu çırpārsıŋ. SGA: Yoğurt, un bir (68) de yu-
murtanın beyazı... VK: unu çırpacaŋ bȫle h̥ondan sōna azcῑnı yapacaḲ yapa-
caḲ, onda.. (69) tā ōlmaSsa süzgeşTen süzüvircen çi§il çi§il ġalıvırı. undan 
sōna oncā§az da (70) pirinc§atacaŋ§içine, çoḲ de§il. tereyānı da üstüne 
dökecēn. bi de kekik ya nāne, çoḲ (71) güzel§olur. NÇ: ėvli beḱ́ar? SGA: 
Evliyim. NÇ: çocuḳ var mı yāvrım. SGA: Yok. VK: sen (72) de dōma büyü-
me şė.. eskişērli misin? SGA: Yok, ben Nevşehirliyim. Eskişehir’de (73) 
çalışıyorum. Kocam Eskişehirli. VK: ġocaŋ da mı ȫretmen? SGA: Yok, o 
ticaretle uğraşıyor. (74) NÇ: nası bulmuş seni yāvrım? VK: yazı. NÇ: altın 
yumurtlıyan bi tavuḲ, tabı̄̇ ki. VK: yazı (75) yazı işte ȫle yāvrım. (76) NÇ: 
üç§ōlum bi ġızım§mar. ġızımıŋ bi.. ġızım, büyüK ġızım burda eskişērde ad-
liyede (77) çalışῑ. ōlannān̥§ikisi keskindeler. nōman çaḳır hüseyin çaḳır so-
yaTdan gine bilirsiŋ çaḳır (78) didiŋ mi. küçük§ōlum da yeni paşabahÇe açıl-
dı ya sitanbuldan geldi orda çalışır. üçi de (79) ėvliler. köylerden götürdük 
gelinneri. SGA: Köylerden mi aldınız? NÇ: tabı̄̇. SGA: Ama (80) şehire 
gidiyor değil mi gelinler? NÇ: hı hı. SGA: Hiç köye gelin gelen var mı? 
NÇ: yōḳ yoḳ (81) yoḳ. VK: benim gelı̆̇nim de birisi ġōzlulu, ikizaferiŋ§üs-
tünde bi köy va. NÇ: gözelērli (82) benim§eŋ güççüK gelinim de. VK: ġōz-
lulu güççüK gelinim, böyüK gelı̆̇nim de işēli (83) yāslannı. lütfiye kövü dillē 
de yāslandı. dē u yanda ta mācır. mācır böyüK gelı̆̇nim benim. (84) SGA: 
Oraya da gittik. NÇ: lütfiye boşnaḲlar vār̥dı bá. VK: yō uráyá de lütfiye 
denı̄̇. NÇ: öle (85) mı̄̇? VK: hῑ. de şindi mācır ı̆̇şėyi yāslan diyivirlē de oŋa. adı 
lütfiyi. uráyá de lütfiye köyü (86) dillē. NÇ: geliyoriḳan ġarageyikli yazar, 
büyüK gelı̆̇nim§oralı. güççüK gelı̆̇nim de (87) mi§alıçıḳlı, ortanca gelinim. 
eŋ küççüK de ġozlunuŋ bi altında gözeler var, orda. SGA: Nasıl (88) buldu-
nuz o kadar gelinleri? VK: ē yāzı işTe, sorā sorā. NÇ: tavsiyeynen, hani 
şindi baḳ (89) geldin görüşTǖK. ōlumuz va baya mínasıb orbuḳda da işTe 
aḳrabā ġız viriyoru, dü§ünnere (90) gidiyōrsun. işti ȫlelikle buluşuluyoru. 
heP.. SGA: Ama kızlar köye gelmeyiz diyorlar değil (91) mi? NÇ: ėvet. 
VK: ġızlā gelmezlē şeh̥irdė olmȧyınca yāvrım hic. NÇ: yavrım şe§ir (92) 
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hayātında çalış.. durannar gerÇėkTen§asil. köyden gidenner bozar şēriŋ hayā-
tını. e tabı̄̇ ki. (93) SGA: Ama köy hayatı daha güzel. NÇ: e§işte. VK: 
köyleri beyenmezlēr̥ ne bilem yavrum, (94) bizlē heP burda böyüdüK burda 
ġaldıḲ§işte. NÇ: napcaḳsıŋız nėye geldi bunnar? SGA: İşte (95) köyler 
hakkında bilgi topluyoruz. Kitap yazacağız inşallah. NÇ: iyi. iyi iyi. SGA: 
Teyze sizin (96) eliniz hep böyle açık mı? Herkesi çağırıp gel ye mi dersi-
niz? VK: tabı̄̇. yenen yire virı̄̇ ı̆̇şėyi (97) bėreketi allah. gelen nası̄̇biynen gelir. 
gelen nası̄̇biynen gelir yāvrῑm. allāh§unuŋ bėreketini (98) viri. NÇ: şindi 
ėbeŋe getirdi ben yidirdim herkese ünnedim hele geliŋ bi baḳıŋ. nolcȧḲ (99) 
yāv̥rım. iyı̄̇ iyi her zıman§iyilig§anılır. çingeneleri bile geçirme de bazısın-
dan dı ġorḳaram (100) bi§şı̄̇ler ġoḳuTurlar da evden§mevden şı̄̇dēler diye. 
VK: o ėveli gün şėye, ėveli gün cingán (101) varıdı ya, emrah pek çekişti beŋe 
annanne sen ne onnāŋ yanına ne oturduŋ? urdan sōnacῑma (102) diyo. NÇ: 
ėvlere girip de bi§şı̊yü ġoḳladıp da bi§şiler götürüyoÍÍar ondan ġorḳarın. 
VK: (103) hurdacınıŋ ġārısı soḳaḳları hepce gezdi aşşālarda, bōçasıyla. SGA: 
Teyzeceiğim sağolun, (104) ağzınıza sağlık. Hakkınızı helal edin. VK: he-
lal§ōl̥sun yāv̥rūm sen de bize helaÍ§et. NÇ: sen (105) de sa§ol. pek datlı 
güleryüzlǖmüşün sen de. /.../ SGA: Ayvayı da mı kireçte bekletiyor? VK: 
(106) āyvayı da ince ince dōrarsıŋ, uŋa göre ġatār̥sıŋ§içine. SGA: Kireçte 
bekletiyor musun (107) ayvalıyı? VK: bek.. o ġatı oluyo ya onu pek beklet-
men. SGA: Haşlıyor musun? VK: yō, (108) direg§atıyoŋ, direg§atıyoŋ. 
NÇ: yō āynı böle ġatāsın bekmeziŋ§içine. SGA: Kabaklı? VK: (109) ḳabaḳ-
lı dῑ āynı ȫle. ġabaḳlıyı āy̥ciK kirece batırıSıŋ paġḇaġ§ėrı̄̇r ya. NÇ: tā bi gü-
zel§olur u (110) då. VK: u da tā bi güzel§olur. u ėrir ya ġabaḳ yımışaġ§oldū 
için onu kirece bātırırsın, ayva (111) irimez. 
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I/61

MİHALIÇÇIK - Sekiören

Kaynak kişi :  Necati Erol, 70, İlkokul; Ömer Erbek, 80, İlkokul 3; 
Süleyman Çelik, 75, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, sohbet

(1) SGA: Bu köyün adının nereden geldiğini öğrenmek istiyorum. 
NE: lē yavrum bilemuyoz ḳu (2) biz di bilemuyoz ḳu. nerden geldı̄̇§ini bile.. 
ÖE: yani ören. NE: ören§eyi bi mānā de§il (3) biSçe de ȫle ören almış ismi 
nası ise. ören veran demek bizim bildı̄̇miz o. bi de seki (4) var§ilērde me-
seÍa bi de burda seki§ören var§işte. ne bílem işTe benim bildı̄̇m ġadarınna 
ȫle (5) ... sonu veran demek yani ören demek ören yani ören. SGA: Dede 
adın ne? NE: necātı. SGA: (6) Soyadın? NE: erol. SGA: Kaç yaşındasın? 
NE: yetmiş yaşımdıyım. SGA: Doğma büyüme bu (7) köylü müsün? NE: 
eveT. bu kövlüyün. SGA: Okul? ÖE: ilḳoḳul mēzunú. SGA: Bu köyün ne 
(8) zaman kurulduğunu biliyor musunuz? NE: bilemiy̥ı̆̇z yāvrı̊m onu da 
bilemiy̥ı̆̇z. biz.. ben (9) yetmiş yaşımdıyım bilmem§işte ... bu kȫv§ufacıḳ bi 
kȫvdü yalıŋız bizim bildı̄̇miz ġırḳ (10) hāniydi şindi yüzü de geşdi iki yüzü 
de geşdi ammȧ şindi köydü de insannıḲ ġalmadı. SÇ: (11) Tışarda da Tışarda 
va ġızım yüz§elli hāne de Tışarda hi geşle. sen yüz§elli hāne va dışarda, (12) 
burdan fāzla. NE: dışarda gidenner ġızım. burda hep bȫle bir ā hebelē dede 
ġalıllār. çolūk (13) çocuḳ herkes çekildi ... şe§illērde, istanbul, anḳara, bur-
sa.. herkeş nērde işini buldu oralara (14) yerleşdi çolūnu çocūnu or.. götürdü. 
hepimiziŋ çocuḳlarımız va hepsi de dışallarda (15) çocuḳlarımızıŋ. e bizlē de 
buralāda baḳam bacaları tütecēz tüttürcez ... burda bi ġapı vā (16) bizim şurda 
gördüŋ mü şu duvarıŋ§içinde. ordan çārırlārsa o zȧmana gȧdā.. ordan geliŋ 
(17) baḳam yeter siziŋ yaşadῑŋız dellē ı zaman teslim§edip gitcez ... memle-
ket nere ġızım siziŋ? (18) SGA: Ben Nevşehirliyim. NE: nevşe§irli. nı̄̇de 
felan̥ mı? SGA: Nevşehir. NE: nı̄̇de başḳa (19) nevşe§ir başḲa. SGA: Evet. 
Dede senin adın ne? ÖE: ömēr. SGA: Soyadın ne dede? ÖE: (20) ērvek. 
SGA: Sen kaç yaşındasın? ÖE: seksen. SGA: İlkokula mı gittin burada? 
ÖE: evet. ... (21) yo§udu ḳu bizim günümüzde. beşe ḇeşe ġada yo§udun. 
üçe vādın. NE: ondan sōra da beş.. (22) biz beşe ġada oḳuduḳ. unnā üçe ġada. 
SÇ: bu üçe ġada oḳudu. SGA: Dede senin adın ne? SÇ: (23) süleyman çelik. 
SGA: Sen kaç yaşındasın? SÇ: ben de yetmiş ḇeş yaşımdıyın. SGA: Sen 
beşe (24) kadar mı okudun üçe kadar mı? SÇ: ben de beşe ġada. ilḳoḳul 
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beş. SGA: İlkokulda (25) yaramazlık yapıp öğretmeninden dayak yiyen 
var mı aranızda? NE: çoḳ yidik çoḳ. ohō. ÖE: (26) çōḳ. SÇ: hepimizi döv-
düler. x: u§zamat ȫretmēn§işi gücü soPa atmā§ıdı. şindiki gibi ... (27) şimdi 
sıḳı mı bi çocū§u soPalamaḲ? ÖE: bodŭruma ġuyállādı bodŭruma. oḳullāda 
(28) bodŭrum§olurdu ya, uráyá ġuyállādı. SÇ: bi dísiplin, eski oḳullāda bi 
dísiplin vārdı. (29) sıḳıştírírlárdí. ÖE: bȫle hocalā şe dėllē. NE: soḳaḳlāda 
buralāda gezemezdiK biz. ÖE: (30) gezemēzdin, çayíllere şedellē. NE: bȫle 
bȫle ȫretmennē hocalar gezer, yaḳaladıḳları yerde şu (31) mezarlıḲ duvarı vā 
bizim uráyá daş sarárlādı sırtımıza götürürlērdin. bi de arḳadaşlā hepsi (32) 
yalan sȫlerse. dı̄̇ mi? öle olurdu. SÇ: ȫretmenneden çoḲ ġorḳārdıḳ canım. 
NE: bȫle aḳşımı (33) dōru ... SGA: Sen anlat sonra bu dedeye anlattır-
cam. NE: buralarda şimdi bi talebe gezemezdi (34) yani yavrum. ȫretmen 
saḳlı saḳlı tākiP§ederdin. yaḳalardı işTe dedı̄̇§im gimi, dutardı (35) şurdan 
gel baḳam eŋseye iki tane çaḳtı mıydın dōru eve hadi baḳam ders çalış derdin 
aḲşam. (36) gündüze yaḳaladῑ vaḳıt daş sarārdı sırtımıza götürüdük dē şu du-
vardan. ȫle bȫle yaşadıḳ (37) yāni. SGA: Ben şöyle bir yaramazlık yaptım 
diye hatırlayanınız var mı içinizde? NE: (38) yaramazlıġ çoḳ yaptıḲ ġızım 
çoḳ yaptıḳ dā ne bilem ne yaramazlıḲ§isteŋ? işte (39) arḳadaşlar§arasınd̥ă 
yaramazlıġ§oluyodu olmaz§olu mu? SGA: Kızların saçını çeken var (40) 
mıydı? NE: efendim? SGA: Kızların saçını çeken? NE: o zaman tā ner-
de? kimse bi§şi (41) bilmezdi. ġārnımız doymazdı ḳı saç çeksen baş çeksen. 
yalın§ayaḳ baş§açıḳ gezēdik (42) yavrı̊m. SÇ: fakirlik vārdı yoḳluḳ vārdı. 
NE: pistan giyellēr̥di o zȧman pistan biliŋ mi sen (43) pistanı? SGA: Pistan? 
NE: hā. SGA: Elbise mi? NE: elbise olaraḳ pistan tábi. bȫle pantolon (44) 
efendim çeket, ayaḳḳabı nerde bulacaḳsın? pistan dikiverirlēdi buÍÍara ġadā 
inēr̥di, (45) támam§ȫle gezēdik. ayānda ayaḳḳabı da yoḳ. ayaḳḳabı da yoḳTu. 
yalan yåḳ allahTan. ÖE: (46) çapıtTan̥ bi çanta dikellē kitabı oŋa ġordun bav̥ıl 
mıv̥ıl yoḳ. SGA: Kalem, silgi? NE: çoḳ zor (47) çoḳ. SÇ: tek tük birer tāne. 
NE: hali vaḳtı yerinde olan vārısa ġızım, vārdın. biz hep (48) soḳaḳTan top-
lār̥dıḳ oralarda atallardı. ben bi de öksüzlükde büyüdǖm§üçün, annem yoḳtu. 
(49) ben çoḳ sopa yidim yā. hē vay vay vay vay. sen̥ȧŋ§atTῑ§ın şu ġadancıḲ 
ḳalem parçasını (50) yazamadῑŋ ben̥§onu alırdım. temeşir§atallārdı. bi defter 
yaprā senden§alır ben§onu (51) yazardım. ... şo arġadaş benim ėyi ġoŋşum 
işde ı̄̇ bilir yalan sȫlersem. dı̄̇ mi arḳadaş? aynısı (52) yani ġonuştuḳlarım. bu 
da benden iki üç yaşcek güççüK§işte bu da ġırḳ beş do§umnu. (53) SGA: 
Kaç yaşında öksüz kaldın dede? NE: üç. SGA: Ne oldu annene? NE: ȫl-
müş işte (54) mefāt§etmiş. /.../ SGA: Anne olmayınca baba da olmuyor 
değil mi? NE: ana olmadı mı (55) bubası olmaz yavrı̊m. aḳşam§oldu mu 
ġurt tavı̊ḳ toplarῐ deriz biz. civciyi alır girer küme̊se. (56) u yōḳ. soḳaḳlāda 
ben§avlulāda yatTım yā. ... a şu soḳaḳlāda şullār̥da yatTım ben hep ȫlö ȫlö 
(57) böyüdüm. SGA: Kaç kardeştiniz siz? NE: biz dörT ġardaşız. iki öŋden 
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iki de (58) sōnaḳından§işte. ġalan.. SGA: Vefat eden anneden iki kardeş 
misiniz? NE: iki ġardeş iki (59) ōlanıdıḳ. SGA: İkinizde mi öyle büyüdü-
nüz? NE: aynı aynı. benten büyük ü. u benim (60) büyǖ§üm. biraS hani unuŋ 
ġaşmeyi tāgeti vardı ġaçıyodun sopasından misal ġurtuluyodu (61) bizde u 
yoḳtu. hepsini çekTik biz de. çökTük yāni, çekTik de çökTük. SGA: Herkes 
çöküyor (62) be dedeciğim. NE: çöküyo da bȫle çökme̊k vā bi de bizim de-
dı̄̇miz gibi çökme̊k vā. şimdi (63) allah hepsini verdi yı̄̇yoz§içiyoruz ev§verdi 
dam§merdi çoluḳ çocuḳ ... var da şindi de (64) vaḳtımız ġalmadı. dı̄̇nēnen 
gezer§adam§olduḳ ... işte aynen yaní ġonuştuḳlarım hiş bi tāná (65) yalan 
yoḲ bu benim şimdi ġonuştuḳlarımdan̥ sȫlesinner baŋa. hele şu arḳadaş şurda 
ġoŋşum (66) benim. ġapıda ... çoḳ çekTik ġızım. SÇ: yaḳınımızda bi iş yeri 
var, şurda. ḳırom mādeni. o (67) mādende hepimiS çalıştıḳ. bu kövde̊ ġaş dene 
nüfı̊s varısa erkeK§olaraḳ hērkes§emekli. (68) emekli olmadıḲ§adam çoḳ 
aS. yoḳ yāni. herkes§emekli. bu ḳırom iş yerinde ekserı̄̇ (69) ḳırom§iş yerin-
de çalışdıḳ. oradan§emekli olduḳ hePı̆̇miS. şükür§allā üş beş ġuruş§işte (70) 
çoluḳ çucuḳ bereket vērsin. allah devlete bōl versin, çoḳ versin. üş beş ġuruş 
alıP bi emekli (71) māşıyla idāre ediyoS. /.../ NE: bu ġadar bizim bildı̄̇miz ya-
şadῑmız yaşantılar§işte bu. (72) şükürler§ol̥sun. şindi ėyi. ÖE: u geldı̄̇ŋiz yol 
cılġıydı. biz merkebinen gidēdiK de çoḳ zaman (73) çaylādan geçemezdiK. 
soyunur da afedēsiŋ§ȫle geçēdik. ēy gidiş olmuyodu geliş olmuyodu (74) 
şindikilē ne vā? susa gibi yol araba bur̥da. tabı̄̇. ordan§üstTen gelince bük de-
resi va (75) çēltik§ekēdik bı̄̇z oráyá gidēdik. /.../ NE: dā evelden bir§ayımıştı 
bir§ay ... uyḳu arası ver.. (76) /.../ 
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I/62

MİHALIÇÇIK - Sorkun

Kaynak kişi : Meryem Yanık, 76, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Çömlekçilik

(1) SGA: Teyze adın ne? MY: meryem yanıḳ. SGA: Doğma büyüme 
Sorkun’lu musun? MY: (2) sorḳunnuyun. SGA: Okula gittin mi? MY: 
gitTim. beşden çıḳdım. SGA: Çömlek yapmayı ne (3) zaman öğrenmeye 
başladın teyze? MY: e oḳuldan çıḳınca. oḳuldān çıḳıncῑ anneme getirı̄̇ken (4) 
götürǖken. SGA: Anneniz mi yapıyordu? MY: hē annemiz yapār̥dı. getiriy-
ken götürüyken (5) ȫrendim. zāten de burda çölmek yapılır. SGA: Nasıl öğre-
tiyorsunuz çocuklara? MY: (6) çocuḳlār§ȫreneyoru mū? baḳ bizim bunuŋ 
büyüg§ġız va ȫrenmez yapman diye. nāpceŋ? (7) SGA: Çömlek nasıl yapılır 
anlatır mısınız? MY: e annaTmanan§olmaz ki yavrum. hē (8) yaparken§ō-
sa. bȫle ġalıbı va onuŋ. döneş diriz döneci va dönēr çarḳ gibi. unuŋ§üsdüne 
(9) ġalıbı ġoruz. ācıḳ çamurunu yassıldırız bȫle şeysı̄̇nen düzeldiriz. edravına 
çēvre gibi halḳa (10) çeviriz. und̥an sōna ġāldırız yükseldiriz. yapılır. SGA: 
Çamuru nereden geliyor? MY: (11) gendimiz yūruz. SGA: Kendiniz mi 
yoğuruyorsunuz? MY: Kendimis. makinelē çıḳdı (12) makinede yu.. ġālim 
ġarῐlayȯru. makineye§atῐlayȯru. SGA: Eskiden nasılmıştı? MY: esgiden 
(13) ayaḲlarımızınan depēdik bȫle. özleşdirı̄̇dik. SGA: Çok mu yoğrumak 
gerekiyor? MY: tabı̄̇. ῑ (14) özleşmedi mi ȯlmaz. ġavışıP da yapılmaz. özleş-
Tirı̄̇dik. SGA: Nereden çıkıyor bu çamur? (15) MY: iki türlü topraḳ ġatarıS. 
birini bi yerden birini bi yerden o da olacaḲ gibi olacȧḳ (16) topra§ı. olmῑcȧḳ 
topraḳ de§ı̄̇l. mėseÍā bu yirlerdeki topraḳlardan de§il. x: ġızıl dedı̄̇miz (17) 
ġırmızı ayrı topra§ı var ġız.. top top§ȯlur§u topaḳ topaḳ. MY: unu yerindi-
ris. x: güneşlēde (18) ġuruturus. her§ėviŋ dört beş tāne dört beş tıraḳtör ġuru-
tur her§ev. MY: ȯnū ezilir. o sū (19) ġoyulur ācıḳ. ȯ ġoyu suyu toprāŋ§içine 
ġoyarıS. und̥an sōna ġarışdırı ġaralır. eveli bēn (20) ġarār̥dım. sezā§i ġarār̥dı. 
hinci bu da ġalP§asdası oluncā ġarıcı bulayorus ġāyi benim (21) gücüm yit-
mez§ōl̥du. sezā§i de saġatláşdı. çam§āltında ġāldı. bȫle burdan bȫle ... (22) 
vuramaz§ōl̥du. ancaḲ§işde ġızılları ġarışdırıvırāyoru şeyinen, miKserinen. 
ġarıcı buluruz (23) da parāna ġārdırız. ondan sōna makineye atılır̥ ġāli. SGA: 
Önce kırmızı toprak geliyor. x: (24) incilleniyo. şindi topraḳ va gösteriris 
sa§a orda. ȫle olmayınca annıyamassın̥. MY: o ġırmızı (25) topraḳları ġuru-
mayınca ērimez. ġurudurūz. çuvallara ġuyarız yıġarız. ġışın bile yūrulur (26) 
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mesele. varil ġazannar var ya, unnara eridiriz bȫle işde mik̥serinen ḳarışTırı. 
u ġoyulaşır gibi (27) olur. unnan ġararız. u dı ā.. işde yidiğiŋ gibi tertemiz§o-
lacıḳ. talaşı malaşı (28) gitmeyeciK§içine. dē tüpü geti de ġoy.. zōr§ekmeK 
ġızım§emme ġolay§ekmeK de yoḳ. (29) hani neriye varῐsaŋ ille seni ... x: 
sen haP yuTduŋ nu? MY: yō. yutmadım. zabah dört dene (30) haP yudacen. 
ȫle ȫle çalışılayor§işde. çalışıcıġ ... x: işi biraz yavaşlaTdῑdı ben hastalanınca 
(31) mejbır, mejbır ġaldı. yazıḳ napsın? SGA: Gençliğinde nasıl yapıyor-
dunuz? Hep böyle (32) yapılınca satıldı mı çömlekler? MY: ėvelı̄̇ hayvan-
nan bubamıŋ benim bubamıŋ günündē (33) burda da gitTik sōna burda arȧ-
ba āldıḲ. arȧbῑnan gidildi. at§arȧbasῑnan. sōna işde (34) mesā§itler§alındῑ. 
biz gitmeyiz vesā§idinen de burda alan va. u alanā biz teslim§ideriz. u (35) 
götürü satar. x: yaban, yabana gideriS dellēmişdi esgidı̆̇n üç§ayda gelinir-
mişdi. evēt. (36) üç§ayda gelinirmişdi yaban diyolāmışdı uŋa. MY: yetmiş 
gündē, segizen gündē. x: bayram (37) geliyomuşdū çolū çocū burda ġurba-
nını başġası keserimişdi insannan. SGA: Eskiden yazın (38) yapıp kışın mı 
satıyorlardı? MY: yāz ġış. ġışın da yaparız ihi. yāz ġış yaparız ġuzum. (39) 
ġonacaḲ yerlerimiz va uralara ġoruz ġışın. undan sōna şuba.. mart nı̄̇san ma-
yıs§aylarında (40) ġāli çıḳa ġış yapdῑmız. yazınḳı ayrı. napceŋ? SGA: Eskiyi 
anlatıyordun yarım kaldı. MY: (41) ėşşek diriz hayvannar var̥dı. unnarınān 
çuvala ġuyā dutarlarıdı ġamışınan. sarar giderleridi. (42) şindı̄̇ işde kendimiz 
de satmayıs burda alıcısına veriviriz. götürüP satayoru. 
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I/63

MİHALIÇÇIK - Tatarcık

Kaynak kişi : Gülizar El, 66, Okumamış

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet

(1) SGA: Gülizar yenge soyadın ne? GE: ē̇l. ėl. SGA: Kaç yaşındasın? 
GE: atmış§āl̥tı. SGA: (2) Doğma büyüme Tatarcıklı mısın? GE: tatarcıġ-
lıyım ġuzum tatarcıġlıyım. burda ōlduġ burda (3) bö̇yüdüg§ėvlendik. undan 
sōnă işde adamınan yir̥mi sene de gün geçirdig§ȫldü adam. SGA: (4) Allah 
rahmet eylesin. GE: allah rāmet§eyles̥ı̆̇n̥. bėş çocūmuz§oldu. unnarı ėver-
dik, çıḳārdıḳ. (5) şindi biyez de kendim ġāldım. yalıŋız ġāldım. SGA: Okula 
Tatarcık’ta mı gittin? GE: hiç gö.. (6) cāhilim bē̇n. SGA: Göndermediler 
mi? GE: bizim günümüzde̊ yoḲdu burda oḳul. sōna benim (7) ġar̥deşimiŋ 
şı̄̇sinde bi açıldí işde bėş§on sene sürmedi gine ġapandı. cāhilin hiş bi şiyi 
(8) bilmen. SGA: Öyle deme teyze. Hayat tecrübesi var. GE: var canım. 
ȫle va da işde h̥ani (9) oḲuma yazma yōḲ dimeg§isdiyorun. oḲuma yazma 
ōl̥sa dā iyi olur. e sen burda doḳdur (10) musuŋ? SGA: Ben doçentim. GE: 
vall̥a işde ȫle biraS hasdalıḳlar va mādenden§ni bilmen. (11) işde unnānan bu 
şı̄̇le ūraşıP§durun. çōḲ mucādele çeKdim bėn. çōḲ§ızdırap. burı da kȫ yeri 
(12) e hayvannān günümüz geşdi. aylῑmız yo§udu adamıŋ§öldǖnde. işTe kȫ 
yeri ... az az ġaldı (13) ġāli evelden gine bayā varıdı ilkin. şindi on on hāne 
yoḲ dı̄̇ mi? bē̇ş. bėş§āl̥tı hāne va. işde a (14) u ġada ġāl̥dıḳ ġızım. başġa.. 
SGA: Niye çok sıkıntı çektim diyorsun? GE: e dul ġaldım. çocuḳ (15) bėş 
tāniydi. aylῑm yo§udū. ȯ yüzdēn şe§ettim. SGA: Çocuklar kaç yaşındaydı? 
GE: eŋ bö̇yǖ (16) on§iki yaşındıydı. SGA: Küçüğü? GE: eŋ güççǖ dē ġırḳ 
günde āl̥tı günnǖdü. yani do§um (17) yapTım§adam hasTāniye gitTı̄̇. işde 
undan çekdim sıḳıntı daş başı yėrde. e biyez de işde (18) çalışırḳan mı oldu 
nası olsuysam ci§erlerime bi duman geldi benim. undan hāÍā da geşmiyo (19) 
işde u hanġı doḳdura gidersem diyolar bunuŋ çāresi yoḳ. undan mı ırahat-
sız§oluyon§artıḳ? (20) bi ėyı̆̇ günüm yoḳ. burda olmasam§eskişērde olsam 
dā hasTa oluyon. çocuḳlarıŋ yanına (21) bāzen gidiyōn. urda a§ıllıḲ basıyo 
üstüme. işde başġa bizim burda bȫle geşdi (22) günümüz§işde. allah başġa 
bı̄̇ keder vírmesin diyem ne diyem? SGA: Hasta mıydı amca? (23) GE: ām-
caŋ ba§ırsaḳları dolāşdı. hani bi rȧmazan bayramıynan bȫle cumh̥uriyeT bire 
dek (24) geldiydi. hiş de bi şı̄̇si yo§udu emme işde bi havta e̊ve̊lü bi gözleri 
acıdῑ. gitmedi doḳdura (25) Filān. a zabāŋ ġalḲdıḲ namazı ġıldı geldı̄̇. şurda 
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çocuḳlar bizim de̊ oynardı esgiden bi (26) genel̥de kȫleriŋ hani şı̄̇si olur̥. ār-
mutd̥a sancaḲ ġuruvurduyduḲ çocuḳlar sancaḳ düşellēr. (27) urda hoPlamış 
didilēr. ba§ırsā dolaşdı işde gece gitTi ameliyet§oldu. kimisi didi ġarnında 
(28) maḳas ġalmış didi kimisı̄̇.. emme bėn gidiP de baḳmadım§adama. şindiki 
gibı̄̇ hasdanėlēr u (29) ġada şiy di§ildi esgiden. ġırḳ sene ōl̥du adam§öleli. 
yetmiş§üşde ȫldü. işde u gece eyi de bi (30) doḳdurumuş didiler§ama ġo-
muş doḳdur gitmiş mayrama. ben de burda çocuġ§oldu yatıdım. (31) su işmiş 
didiler§işde ȫldü bi havta sōna. undan sōn̥ă bėn yükü daşıdım. çay ġayve 
yapam (32) mı? SGA: Yok teyze sağol. GE: niyē? SGA: Yok gideceğiz. GE: 
iyi sa§oluŋ baḲam§işde (33) ȫle dērdimiz tasamız çocuḳlar§işde şe§irde 
biz burda. günümüS tükeniyo ġuzum napceŋ? (34) SGA: O zaman maaşın 
yokken çocukları nasıl geçindirdin? GE: ma§aş yoḳdu canım. ben (35) 
kendim segizen beşde girdim bāḳur özalıŋ gününde bi bāḳur çıḳdı çiFcilerē. u 
vaḳıt kendim (36) girdim de ben yatırdım§on§āl̥tı sene on yedi sene. bāḳur-
dan§emekli oldum. he he oldum (37) çoḲ şúkür gine āz çoḳ hani sālῑmıza 
doḲdurumuza gidiyōz. ē unu da alıP yiyoŋ. çocuḳlar (38) bȧḳ sȧŋa víremez ki 
şindı̄̇. hani fazla oḳudamadım çocuḳlarımı. herkeş kendi işı̄̇sinde. SGA: (39) 
Sen nasıl geçindirdin? Tarlalarda mı çalıştın? GE: yoḳ davarımız varıdı. 
davar gütTüm davār. (40) hani ayıP ayıb§olmasın da. da.. bu gelin bilir geldi. 
yüz§elli ġada davar yapdıḲ güde güde. (41) ġızlarım da yardımcı oldu ca-
nım. hani ben ġıra davara gidersem ėvde çocuḳlar çocu§a (42) baḳdı. çocuḳ 
uvādı. birisini ėve ... bu ġızım§u çocu§a baḳard̥ı. öteki yanımda gidēd̥i. geşdi 
(43) de zor geşdi gün. acılı geşdi. gülüm ben̥§anır̥sam ġat ġat baş§olmaz§o 
gülüm de. (44) yavrum§işdi ȫle. inşallah soŋumuz hayır gelir. işde bāḳur§ay-
lı̄̇nan§idāri§itcez diye (45) ūraşıyoz ġāli işd̥ĕ. nāpıyım başġa? yatırmasa§al-
lah çoḲ şúKür buna diycez§otÇeS. ne (46) diyek? ġolanyā döküvu ġı gelin 
yanıŋda. şeker dut bi§de baġ§urda yanımızda yaḳın h̥a. ha (47) sen nerilisiŋ 
nerde nā.. nerilisiŋ sen? bi de sen beni.. /.../ başıŋa vurmazsa didi bȫle (48) 
giderseŋ§ėyisiŋ didi. başıŋa vurusa kötü oluŋ didi. bu kireşlemeler. ci§erlēr 
topraḳ dolmuş (49) diyō. topraḳ. aḳ paḳ topraḳ çıḳıyoru ... tōz. āsbes diyolar 
ya. āsbesde adamınan da biz birāz (50) ı̆̇ke§sene çalışdıġ§urda. /.../ bu bināyı 
yeŋiden yapma ġolay§umudum§ōl̥sa esgi (51) genşlı̄̇m§ōl̥sa soKecen heP 
diyon yeŋiden sıvıycın̥. ama geşdi ġāli çalışamıyon şüngü (52) ci§ellerden 
heral hāÍsiz ġalıyon§āycıḲ çalışdım mı dıḳanıyon. artıḳ zolluyo ... hiş bi (53) 
dōḳdur dimiyo ki şu ilácı vıriyin de seniŋ bu dērdiŋ bu gitsin bunnan. e bu hani 
bulaşıcı bi (54) hasdalıḲ de§il̥ diyo bu. topraḳ diyo ci§elleriŋ zarınā yapışmış 
diyo. yapışdῑna göre bunu da (55) napcaz biz diyo. ilelledirsēŋ üŞüTmı̄̇yceŋ. 
işėyli yerde durmıycāŋ rutubetli yerde. (56) yaşarsaŋ§u ġada yaşıcaŋ§işde. 
SGA: Allah sağlıklı ömür versin. GE: hāmin cümlemize, (57) cümlemize 
ġuzum. işde ȫle başġa bi sıḳıntılar başġaları ġāli yōḳ. unnarı annatmıynan (58) 
baş§olmaz§o. baş§olmaz yetTi. bu ġadasıynan túkettik günümüzü. SGA: 
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Daha dert çok (59) değil mi? GE: ha çekdı̄̇miz çile. derd§oluP da ėkmek 
dāvāsı canım. kötü bi şı̄̇ de§i hani (60) davar gütTük sı§ır gütTük. çocuḳları 
nı̄̇nen§ėverces? dü§ün derneg§asgere gitTilē. (61) oḳutTuḳ gine ōlannarı oÍ-
dúyú ġada. niynen§āylıḳ yōḳdu. davā, sı§ır§işde sözüm yabana. (62) onnān 
günüm tükendi. /.../ ġāli kendisi ġayırcaḳ benden medet yoḳ. /.../ ǖş gün§a-
melē (63) gitTim ben başġa bi yere gitmedim. üş gün bi çam§āşlandı bullarda 
hepcē hayvannan (64) beslediK çocuḳları. allah da yardım§itTi. yōsa hani bi 
yeriŋ ... işine gidiP de para ġazanma (65) yoḳ. satTıḳ, yidik, ev yapdır.. zır 
göçǖdü bullā. /.../ 
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I/64

MİHALIÇÇIK - Uşakbükü

Kaynak kişi : Mehmet Aslan, 93, İlkokul 3

Derleyen : Erdoğan Boz

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Eski hayat, eski seçimler

(1) MA: mēmed§aslan. EB: Yaşınız kaçtı? MA: yaş biŋ doḳuz yı̄̇rmi. 
EB: Yirmi doğumlusunuz. (2) MA: do§umluyun. doḳsan§üç. EB: Yüze az 
kalmış. MA: bilmem baḲam yüze varacāz mı? (3) EB: Nasıl geçti amca yüz 
sene? MA: şimdi ben şey̥de ῑ seksen seksen§ikide mi seksen§üşde (4) emek-
li oldum biliyoŋ mu? biraz bi§y̥ı̆̇lēde mesnek şóForluḫ. mete§ada şurda bur-
da (5) şirketlēde. bėn§emekli oláy̥ῐnda lüzǖm§ōl̥du. para ġıredi veriyóÍÍa 
hani emetlileri, müdür (6) dedi hi yāşlılara dedi ġıredi yoḳ dedi. nėyė? sen 
dedi büyün§öleceŋ yārın§öleceŋ. sen dedim (7) dünyāya bāki mi ġalacaŋ? 
dėdi sen beni ne ġarışdırıŋ yāv̥ dedi. nı̆̇y̥e ġarışdırmıcan bu baŋġa (8) dedim 
hepceg gebereceK ben§ȫlö ölecen dėdim. ı̊ndan såna güldülē e̊le diyince. işte 
cánābı (9) allahıŋ şēy beyfendin ya siziŋ nerden gelisiŋiz, ismiŋiz? EB: Erdo-
ğan benim ismim. (10) Eskişehir’den. Yüzyıl nasıl geçti amca? Neler çek-
tin? Neler gördün? MA: ben neler ye.. işTe (11) şeyden bēri efendime söyle-
yen on bir on§iki yaşımdan bēri nelē gördük her şeyleri gör̥dük. (12) nelē 
geçirdik ne dövletlē gördük ne seçimlē gör̥dük hepsini gör̥dük. çoḳ şükür 
baҟam. EB: O (13) zamanlar mı iyi şimdi mi iyi? MA: şindi u§zamannarıŋ 
huzuru bundan§iyı̄̇ydi. şindi (14) huzursuzluḲ çoḳ. her şey v̇ar. yoḲ deyi 
bi§şiy yoḲ. huzur yoḳ millett̥i. kimisiniŋ§ōlu dē (15) efendim hayır̥sız̥ çıḳay 
kiminiŋ ġızı hayır̥sız̥ çıḳay kimi di boşanır bilmem nápar kimisi (16) bilmem 
ḳaçar. hiç huzur yoḳ. sayġı muyġu ġalmadí. ȫle böyük böyǖmüş, efendim şur-
da (17) ġuran§oḳunuyo ezen§oḳunuyo şu ezeni bi dinniyem. dinniyen yoḲ. 
kendi bildı̄̇ne herif, (18) oyun§oynuyoSa oyun§oynuyo hiç§ezeni dinnemi-
yo. hoca meSeÍa şey§ėdiyo, seÍā veriyo (19) cumāya çārıyo, hiç§umrunda 
di§il. ē şȫle huzur§olu mu? huzur yoḳ. her şē var. esgiden (20) yoğudu huzur 
varıdı. bi insan sayġı sevgi varıdı ġoŋşu haḳḲı varıdı hani. şi bi ġoŋşuynun 
(21) ı̄̇tibar varıdı bi yāşlı geldi§i zaman yaşlıya hörmet varıdı, soruludu. şimdi 
tā herif şaḳa (22) yüküne getiriyı dı ta§a ne zaman gideceŋ sen heP§emsallāŋ 
gitTi diyı̊ bağa. ... ōlum ne (23) zararım vā saŋa dedimidi şey̥de beybazarda 
ġomşunuŋ birisi bȫle geş taḫılı baŋa hani. ēy (24) ōlum size ne zararım vā da 
sen beni yollıyacān diye ūraşıŋ dedim. hani diyi bobåma mektup (25) yollıya-
cān diyo. ben dedim düşünüm düşünü git başġasınnan yolla dedimidi bȫle 
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gösTeriyo (26) v̇alla gȫnü yoḳ kitmeye herifiŋ gördüŋ§ŋü diyı̄̇. yāni işTe bė-
yefendi işTe allah ne§zaman (27) emredēse o§zaman çoḳ şükür§allaha işTe 
otdūm yerde ġılıyon namazı dōru. şēdemiyon (28) secdeye gidemiy̥ŏn. san-
dalyede ġıların. ondan sōna yalıŋız şėy, gözlēm, gözlē ġāldí. bēn (29) hepiŋizi 
görüyon dı sıma, sımada göremiye̊m meseÍā şunnān ġadın§oldūnı ėvet keşfe-
diyon. (30) seni meseÍā şėy§ediyon, görüyon. faḳat sımadan bilemiyon, şindi 
tanıdῑm§adamları bilemen (31) soruyō. işte ġāli o Ḳadā olacaġ naPῐcaŋ? yā 
görü.. görme şeyi buŋaldıyo beni yōsa çoḳ (32) şükür§allā§ıma aḳıl mıkil 
yerinde. dē eski şeyleri bazıları dellē afēder̥siŋ do§um§olúnca (33) çocu§u 
duzlala ġoḳmasın deyi biliy̥ŏŋ? ē şindi bazıları dellē ki bu herif duzlandῑnı da 
bili (34) dellē baŋa. allahıŋ ver̥imi o dėdim. şindi bazıları var şurdu ġonuşanı 
unudur. ben şindi ātmış (35) yetmiş seneliK şēleri unutman. işte u hafızam§ė-
yi çoḳ şükür§allā§a. āsılı işTe üç§ōlan (36) varıdı, birini oḳutTum maḳıne 
mēndisi ōldu. tam§içini āldı efendime sȫlen yazānesini aşdı. (37) ē döv̇let§i-
şi yapdırıyodu ġalp ġırızındá onu bi ġaybettik. biri de.. EB: Başınız sağolsun. 
MA: (38) dostlā sa§olsun. biri de onu da işTe iyi kötü onu da mesnek yapTıḳ. 
şuForudu (39) mete§adan§emekli oldu. evini aldı. iki ġızı bi ōlu vardı onnarı 
everdik etTik falan. o da (40) düşTü bėyin ġanamasından gitTi. şindi üç§ōla-
nıdı ōrtanca yanımdaḫı. burdaḳı bu ġāldí. (41) ı̊ndan sona ārḳasından tabi öte-
kilē ölünce ebe de bizim hanım da o da gitTi. ben yalıŋız (42) ġāldım. şindi 
işTe bi ōlan var o da beybazarda oturulla. burıya yazın burıya gelirin burda 
(43) işTe ēlenirim§iki ederin iş. Ḳasımda götürüllē. onnān yanında dururun 
bėyĕfendi. bȫle. (44) nābıcaŋ§işTe. başa geleni göz çekeceK. yā. EB: Bara-
jın kurulduğunu hatırlar mısın dayı? (45) MA: hatırların tabi. barac, barac 
şindi ġırt§doḳuzda başladí. efendime sölen elli üşde bitTi (46) dör̥t senede. 
dör̥t senede o sarıyár baracı. ellı̆̇§üşde bitTi ġapatdılā ellı̆̇§üşde. üş senede 
(47) doldu sah̥a, atmış beş kilometı̆̇re. baracıŋ bu dolġu yatānıŋ şeyi ta yoḳarı 
ġadar atmış beş (48) kilometı̆̇re. üş senede doldu. EB: Nereye kadar gidiyor? 
MA: baḳ§işte şu şu úçünden u (49) sarıyár̥dan geli. buralar he dē ilēde bey-
bazara a§it o köylē. iki üş köyüŋ§arazisini ordan (50) basTí. efendime sȫlen 
bizim burayí basTí. şu yoḳarda sökören köyü var̥. oranıŋḳını basTí. (51) h̥āsılí 
bȫle on köğüŋ arazisini basTí. bunnar heP çekildi sa§a sola. efendime sölĕn̥ 
elli altıda (52) tamam§ōl̥du. elli altıdı tam doldu. hiş kimse ġālmadı heP 
da§ıldı milet. atmış hāneydi (53) aşşādaḳí köy. atmış hāneydi herkeş işTe 
beyPazar, anḳara, eskişe§ir, polatlí, efendim heP (54) istambul, bursa, heP 
da§ıldı millet. gitTi kimi çolūnu çocūnu oḳutTu. kimisi ȫretmen§oldu (55) 
kimisi efendime sölen parayı alan gitTi. tükenmeyeceK sandı heP tükettik pa-
ralarȧ. para mı (56) gördü milleT çömeli zati arazi de azıdı. ben yı̄̇r̥mi biŋ§ni-
ra para vedile baŋa aşşāda. dör̥t (57) biŋ§nira da ėve vedile yı̄̇rmi dör̥t biŋ§-
nira. yı̄̇r̥mi dör̥t biŋ§niråynan̥ ancaḳ§işTe üç§ōlan (58) bö̇yütTüm, oḳutTum. 
onnarı asKerlik yapTırdım, düğün§etTim. ėvēdim, bar̥ḳlandır̥dῑm. (59) efen-
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dim iyi kötü işTe bi mesnēmiz vardı. işTe çalışTıḳ onnāy̥ῐ geçindik. işTe kimi-
si (60) ġayboldu hani zeybeklēŋ alayınıŋ bozuldū§u gibi ölüm girince bizim 
iş bozuldu. (61) ordan§oraya ordan§oraya ordan§oraya hāsılı yani u huzurŭ 
yaşamadıḳ. ya şindi emekli (62) ellide rāhmetlik mendires emekliy̥ı̆̇ ellide o 
çıḳādı. elliden§öŋde emekli mėmekli yoğudu. (63) siḳo.. siḳortă§íşí ne ara-
sıŋ? heÇ. çalışırdí elliden§öŋde, ellide o çıḳartdırd̥ı. şēy§işi siḳorta (64) işini. 
ı̊ndan sōna işTe yetmiş seksende sōnadan bi di bāḳur şeyi çıḳTı§hani. 
bāḳur§emeklisi (65) şindi yaşlı emeklisi bilmem ne emeklisi saḳat§emeklisi 
heP§emekli milet. mādur yoḳ. (66) baḳam çoḳ şükür döv̇le̊t şindi yapıyo, 
çalış diyō. EB: Eskiden bu köyde elektrik yokken hayat (67) nasıldı? MA: 
Íamba yaḳādıḳ. Íambalar varıdı idāriler. EB: Daha önceden nasılmış? MA: 
tā (68) esKiden Íamba da yoğudu da ufaḲ idāre dēr̥dik bȫle şeyden, tenekeden 
yapılmış. bi fitili (69) varıdı böle içinden şeyden, çabı̊tTan bi fitil, ona şȫle 
kirbidi de§iridiŋ, o bȫle gübil kipil (70) kipil yanārdı. ocaḳlarda odun yaḳār̥-
dıḳ. şindi şura ocaḲ, ġadınnār şurıya oturudu (71) çoraP§örēr̥di ışı§ıŋ şeyile 
oca§aŋ ışῑylá ışıḲ yoḳ. çıra yanar, u idāre yanār̥dı. ȫleydi esKi (72) devir. ı̊n-
dan sōna işTe şeye ġadar bu baraca ġādar efendim şey yoğudu. ē ceyran yoğu-
du. dā (73) eveli ġazāTa bu ... o zaman yoğudu şey, ḳazāda cenatör çalışırdí, 
on§ikiye ġȧdar, on§ikide (74) sȫndürülēdi. şindi şu köşede dı̄̇ o eviŋ köşesin-
de bi eski Íambalādan, fenē dėriz hani, o (75) cameḱ́aníŋ§içine otuTduruŋ o 
yanar. dē ordaḳı köşede u yanar. bekçiler devriyeler hani (76) gezē, çārşıda. u 
devillē de gȫdük. ondan sona şindi her taraf saba§a ġadar§ışıḳ. her tarafta 
(77) ışıḳ. evlēde buzTolabı. buzTolabı yoḳ bureyi eşēdik bȫle̊, şeyi, desTiyi 
otutTuruduḳ. geŋişce (78) eşēdik eTrafına ġum dökērdik. o ġumå su dökēdik 
ȫle içēdik suyu. yā so§uḳ su. dolaP yoḳ (79) şey yoḳ. yimekler meseÍa, yi-
mekleri mutFaḳlar böle topraḳ, toprāḳdan. eşērdik. o yimeK (80) ġaplānı aynı 
o çuḳurlara edellēdi, ġorlādı, edraFına su dökellēdi, o orda bozulmazdı yani 
(81) yimeK§artan yimek. bitirene yirdiK ȫle hayatῐ geçidik. yā. ȫle ȫle büyüt-
Tük çocuḳları da (82) tam§ekmēni yiyecēmiz zȧman ... sevdi§im otuz bėş 
yaşında u mü§ēndis. boba buŋalma (83) ōlum bi ėv§alamadım dedim bi ėv 
yuva kirādan bıḳTıḳ falan dėdim ben, hepı̆̇Sini alacan (84) dediydi. ġaÍp§ba-
rımış§ėki seFer̥ geçirmiş, üçüncüde işTe ben rāmetlik hanım sağıdı, (85) ās-
talandí, anḳaradayíS. doḳdur dedı̄̇ Ki bunu dedi seÍāmet yere götürüseŋ yáşar. 
ȫlelikçe (86) geldik de yapdırdıḳ bu ėvleri burlȧra. ġırıdı bullā. ellēŋ yeri aşşā-
da ġaldı hebı̆̇ce bāla (87) baççalar. işte sōnadan çevirdik işte bi§ki dal daş 
dikdik falan, on beş sene bi yat.. yaşadıḲ (88) ėbėyle burda. ėbė de işTe ōlan-
nā ölüve̊rinci birbiri arḳasına ōlum§ōlum§ōlum§o dȧ, o da (89) gitTi. biz 
ġaldıḳ. h̥āsılı ille, ille sālıḳ sıhat huzur. huzuruŋ§olmazsa, sālı§ıŋ§olmazsa 
híÇ, (90) dünyā seniŋ§ōsuŋ ne ġıymátí va ya? híÇ, çoḳ şükür§allaha yoḳluḲ 
görmedim, şey (91) görmedim ama faḲaT son zȧman tam yaşıycāmız zaman 
huzur görcēmiz zaman işTe yuvalar (92) bozuldu çocuḳlar torunnar§ȫle ġal-
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dı, ȫsüz. efendime söley̥ı̆̇n gelinner ġaldí. EB: Onlar gelip (93) gider mi? 
Seni ararlar mı? MA: gelirlē ara bayramlāda falan. bāzı gelirle bāzı gelmez-
lē (94) aḳıllāna gelise gelir̥le. şindi eskileriŋ sözleri var bėyefendi emmim 
dayım hepsiniŋ§āldım (95) payım diyi. unnarı eskilē ġonuşullādı. EB: Ne 
demek yani? MA: bütün dōstlān̥da dōsları (96) meSele úmid§eder§adam 
hani emmisi geleceK dayısı geleceK aḳrabāsı gelceK. de bunu (97) sölellēdi 
bizy̥im ... yaşlılā. işte feÍan geliyo mu gidiyo mu támam támam geliyo gidiyo 
(98) emmim dayım hebesinden§āldım payım diyi bunu sȫlēdi. EB: Gelmiyor 
yani. Gelen giden (99) yok. MA: gelen geliyo gelmeyen gelmiyo naPıcaŋ? 
yā. on dörd dene torun murun vār§işTe. (100) annan sōna kimisi anḲarada 
duru kimisi beybazārdı. kimisi aḳrabālāŋ§eskişērde. kimisi (101) bursada 
ȫretmen varıdı u bursıya gitTi rāmetlik şey ġulaḳları çınnásín şindi sā orda. 
(102) ȫretmen§orda emekli ōl̥du. aḳrabālā hanımıŋ amca çocuḳġarıydı hanı-
mıla. de§asılı da§uldu (103) millet. işTe ara sıra geliyollā çoḳ şükür. beyba-
zardaḳılā gelir. anḳaradaḳılā dōru gelir. (104) bayramnāda zāten şeye çıḳıyol-
lā ya seyyāta. seyyāta çıḳınca dellē bi amcamızı yoḳlıyam (105) dayımızı 
yoḳlıyam diyi gelillē. şükür, nābam? gelene de allah rāzı ōsun gelmeyene de. 
yāh̥ (106) yavru. ēh̥ e bin doḲuz yüz otuz sekizde öldü atatürk. efendime 
sȫlėy̥ı̆̇n otuz sekizde (107) atatürk§ölünce inönü geşdi tabı̄̇. şey ceÍaÍ bayar 
şeyidi, başbaḳanıdı o§zaman. bel̥ki (108) oḳuduŋuz bilisiŋiz hani. hāsılı onnā 
devam§etTi ġırḳ§altıya ġȧdar, on§iki sene. ḳırḳ§altıda (109) işTe bi ġānun 
çıḫardılā şēde olurdu ya o§zȧman seÇimim meclisTe yapallādı ya kendı̆̇leri 
(110) hani tayalallādı milletvekillēni dōru. demi.. demişlē ġoya bunu hal̥ḳ seç-
sin yā biz kendimiz (111) kendi şē.. çıḳarımıza yapıyomuşuz dediġodu çō§āl-
dı falan dėy̥i ġānun çıḳardılā. ġırḳ§altıda (112) seçim yapdılā. şindi ġırḳ§al-
tıda benim bŭ§ōlan şėyėdi, ġırҟ§altı do§umnu. ġucāmızda (113) çocu§udu. 
şurda bėyköy vā on bėş hāne, ḳoyunālınıŋ§öte yanda heralda bilmezsiŋiz 
(114) siz§oráyí. EB: Biliyorum. MA: efendim, biliyoŋ? hῑ. o bėyköyüne bi 
sandıḳ ġodulā. (115) ġırḳ§altıda seçim§olȧcaḳ ya. bi sandıḳ ġodulā. sarāy, 
narlῑ, se̊körēn, baytiyār, māden, (116) Ḳavāḳ, gürēş, ġoyunā§ılı bizim köv on 
kȫ. on kövü o sandı§ıŋ başına şey§atmıya (117) ça§ardıla, rey§atmıya. ge-
ceden ġal̥ḳdıḳ vesā§it mi var? öküz ġoşarıdıḳ ġānılar hani. (118) esKiden ġı-
cırdaḳlı ġānılā vardı büyüklē aŋar bilmezsiŋiz siz. onnara ġoşTuḳ Ta çocuḳla-
rı (119) bindı̄̇diK urdan ġıcır ġıcır sa§at§üşde. üşde çıḳdıḳ orıya ancaḲ seçim 
başlıyıncaya ġadar (120) anca vardıḳ. on köv oráyá toplandı. ā urda rey§atıldı 
nėyse gine hal̥ḳ partisi ġazandı. (121) demuḳratı ġurduydu ya mendires§o 
zaman̥. demuḳratı ġazandıramadılā. efendime sȫley̥ĕn (122) şėye ġadar işTe 
elliye ġadar devam§etTi. efendim ḳırḳ§altıdan§elliye her dör̥t senede olu.. 
(123) ellide bi seçim tā oldu mendires ġazandı. tėk. mendires ġazanınca her 
köve sandıḳ verdi (124) adam. vatandaş dedi ne işi var bi köyde yā? hep toplu 
işini gücünü bebēni bölü la ġucānda (125) be̊beK āleye āleye urıya rey§atma-
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ya mı gide? ya bu ezeyetleri de yapdılā. be̊beklē bavıra (126) bavıra bavıra 
uralara rey§atmayá gitTik. ı̊nnan sōna rey zamānı başlamış, rey pusulalānı 
(127) aḫşamdan davıdır herkeş rey§atacaḳ ya sandı§a varacaḳ. ayriyetTen 
hüviyet gibi pusula (128) veriyollā ya. orıya varın sandı§ın başına onu verin 
oráyá çetelē feÍan işTi ismiŋ yazılı (129) do§umuŋ yazını şunuŋ yazılı, reyini 
ġullanmışTır. uráyá yazı yazılı geçer şeye. ā bi de (130) baḳdíy̥díḳ iki candar-
ma. başġan ben de başġan yardımcísiy̥ı̆̇n u zȧman, ġırḳ§altıda. efendime (131) 
söley̥ı̆̇n bi de baḳTıḳ candarmalā ġolumuzdan dutTu dipçı̄̇§i belimize bi vur-
du. rey başladı (132) siz poropuġanda mı yaparsıŋız? yā. bilēmize kelepçē 
vurdulā, cāmiye atTılā. orda biz (133) ikindı̄̇ne ġada durduḳ rey miy atTırma-
dılā bize. ikindiyin be̊le ġoyunālında ġaraġol vā (134) ḳaraḲola yolladılā bun-
nā poropuġanda yapTí, herkeş rey§atıyodu bȫle bȫle diyi. ē le burda (135) 
āşamdan davıtTırmadıŋız siz. orda davıtcāŋız dediŋiz pusulayı. bu ezeyetleri 
de gördük biz. (136) yaşadıḳ ya. 
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I/65

MİHALIÇÇIK - Üçbaşlı

Kaynak kişi : Züriye Özgür, 83, İlkokul; Hülya

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet

(1) /.../ SGA: Züriye teyze soyadın ne? ZÖ: özgür. SGA: Doğma büyü-
me bu köyden misin? ZÖ: (2) ben burda dōmadım. gelin geldim ben burıya. 
SGA: Kaç yaşında geldin? ZÖ: yirmi yaşımda (3) gēl̥dim. yı̄̇rmi yaşımda 
gēl̥dim. gelelı̄̇ burıya geleli atmış sene oldum. SGA: Sen bu köylü (4) olmuş-
sun artık. ZÖ: evet. eved§dōru. üşbaşlı köylü ōldu ben̥. heved§dōru. Hül-
ya: üş kişi (5) gelmiş burıya. unuŋ§uçün§üşbaşlı ġoymuşlar. bunnān süÍālĕ, 
bizim süÍāle zāten§aḳrȧbayız (6) biz. bizim§evimiz de burası şurası. üş kişi 
gelmiş üşbaşlıyı unuŋ§uçün ġoymuşlar. ZÖ: (7) dōru. üş ki.. üş kişi. SGA: 
Manav köyü değil mi burası. Hülya: manav manav. ȫle mācır falan (8) yoḳ. 
ZÖ: manav. manav köyü̆. mācır mācır di§il. manav köyü. SGA: Senin göz-
lerin pek (9) güzel. ZÖ: ben tatarın§emme. ben tatarın. SGA: Tatar mısın 
sen? ZÖ: ben tatarım. Hülya: bu (10) bizim gelinimiz tatār. alpıdan geldi bu 
tatar. ZÖ: alpıdan geldim ben. gelin geldim burıya. (11) undan so.. ātmış sene 
ōldu. beyim§öleli undan sora yirmi beş sene ōldu. kendi başıma (12) burdı-
yın. ōlum var bi tāne. iki tāne ōlum var. bi tāne di§il. bi ġızım var. undan sora 
da (13) ōlum§eskişe§irde duru büyüg§ōlum. güççüg§ōlum§izmirde durū. 
ġızım§ıstambılda duru (14) her bisi her ġırda. hara da bul hepsini. SGA: Kı-
şın gidiyor musun yanlarına? ZÖ: vallā her (15) sene gitmiyodum. geçen 
sene gitTim ġızımıŋ yanına. bu sene gine gitÇem. sobıyı yaḳması (16) zor§o-
luyor§artıḳ. unnān sorȧ ōlum da ba§ırdı. bu sever gine ba§ırdı. gelinim de 
ba§ırdı (17) sen vay köye gidiyoŋ da hasTa olcaŋ diye. bana heP bārışıyolar. 
havālar§iyı̄̇ de ben de (18) havālar§iyı̄̇yken de dedim. bāçem var bellence-
g§işTe. undan sō urası var̥ bellenceK. allah (19) ῐrazı ōl̥sun şura dedim ġız un-
daḳı domatisler dedim topla, al, yiyenim yoḳ göre yoḳ dedim. (20) unu bekle-
dim. unnan yap.. dedim§unnarı yap. SGA: Seni Tatar köyünden mi aldılar? 
ZÖ: ē (21) ālpı da tatar di§ı̄̇ midi? şimdi tataÍÍā ġalmadı. cınġannā dōldu ūrıya 
da. hep çingene. dōru dı̄̇y̥ (22) mı? hep çingene ōldu şincı̄̇. ur.. alpınıŋ yellileri 
ġalmadı. eskişēre daşındı kimisi ıstambıla (23) gitti kimisi bı̄̇ her yere gitti. e 
bıṟda da ȫle. heb§esgişe§illi. heP güççüklerimiz§esKişēli. (24) buṟda da iki 
ġadın, iki ġoca ġāl̥dı. ġocalı ġarılā ġaldῑ. itiyallar. gen̥şler heP gitTi. Hülya: 
(25) dullā, dullā ġaldı. ZÖ: he. dullār, dul ġaÍılar ġaldı. dul ġaÍıÍā ḳāldı. e dul 
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ġaÍıÍā da (26) gidivėceK§eme ġızınıŋ yanına usandırmıyalım, bıḲdırmıyalım 
gelinneri diye gidemiyorus. (27) unuŋ§için bi yere gidemiyorus. dĕ§acıḲ de-
diK ġış çoḲ§ōl̥sun da o§zaman gidelim. ē̇ (28) durulmuyoru. e urdaḳı bāçe, 
meyva falan undan sora her şiy oluyoru. undān sora da unnarı (29) yetişTircen 
diye ... telefun çalıyoru. /.../ ZÖ: geldı̄̇m zamanda bu köy çoġ§ġalabalῑdı. 
herkez (30) varıdı di mi hülyā? çoluġ çocuġ bȫle heP doluyduḳ. her yer do-
luydu. ē bi de undan sora (31) ala§ōlannardan gēldile. Hülya: işTe hala§ō-
lan dedı̄̇miz§u gitcēŋiz yer. hala.. (32) depeniŋ§arḳasındıydı unnā. urıya şėy 
devlet§indirdi urıya unnarı. ayrıca ... ayrı mȧhalle gibi (33) urası. deveT§in-
dirdi unnarı. ZÖ: ama alpıyı verdilē de beyenmedilēdi sora pişman§ōldular. 
(34) alpıyı vēdilerdi unnara. eveT urdan§aldılar da ormanıŋ§içindiydi ya or-
man§içinde ōldū için (35) yaŋġın maŋġın yapmasınnar̥ diyē alpıyı vēdilēdi. 
alpıyı bē.. almadılādı burıya geldiler. (36) pişman§oldular sora almadıḳlarına. 
çoḲ pişman§oldular. unuŋ§üçün artıḳ dedile bȫle bȫle (37) ... sırā. şindı̄̇ unnā 
da ġalmadı. kimse ġalmadı urda da. üş kişi var§urda da. /.../ ZÖ: iki tāne (38) 
ı̄̇tiyarı ġāl̥dı. bi aşşāda mēyrem§anım§mar. bi de ben varın. ötekisi doḳsan 
yedi yaşında (39) mıymış nı̄̇miş şu aşşādaḳı. ȫlece yatıyo ġızı baḳıyo. Hül-
ya: āzā kim vurda? ZÖ: āzā mu.. (40) nā§il. birinci nā§il. ikinci evet ikinci 
undan sora şē. ne onuŋ§adı? ibrā§im. üçüncü şu (41) mollalar. Hülya: ben 
bilmiyodum§āzāyı da. ZÖ: hē. birincinen şi.. nā§il. SGA: Sizin isminiz (42) 
neydi? Hülya: hülyā. SGA: Hülya yenge eskiden burasının çok kalabalık 
olduğunu söyledi. (43) ZÖ: eveT. çoḲ ġalabalῑdı diyorum ya. çoḲ ġalabalῑdı 
bunnar çocūdu venim gelin geldı̄̇mde. (44) Hülya: biz doḳuz ġardeşiz. ġo-
yunnarımız vardı ineklerimiz vardı. otuz doḳuz yaşında (45) ġardeşim§öldü. 
şu ėv§unuŋudu işTe. annemleriŋ§ėvi de āltTa. otuz doḳuz yaşınd̥ῐ ġalp (46) 
ġırizinden ȫl.. ölünce anne baba da ġayıb§olunca burası sȫndü. işde geliP 
gidiyoz geliP (47) gidiyoz. bu sene ben geldim biraz ġaldım. ZÖ: ama emeK-
li olduŋ da geldiŋ. emeKli olmasaŋ (48) sen de gelemez̥diŋ. /.../ ZÖ: ūrıya 
Fişne dikmişler. kiraz dikmişler. ay dedim§unnar yapTı da (49) ben niye ya-
pamıyorum? ben tā yapcaḲdım hadam bulamadım bȫle ġazmıya. ġazmıya 
adam (50) bulsaydım onu ġıştan ġazaÍÍāmış. bi§ki dedim meyvalar ġurumuş. 
unnarıŋ yerine de (51) dikiveriy̥im dediydim. kimse olmıyınca gelemedim 
yapamadım. ihtiyarın kendim (52) yapamıyorum. SGA: Kazacak adam mı 
yok köyde? Hülya: parȧynan da yapTırsaŋ adam yoḲ. (53) ZÖ: ā adam bu-
lamaŋ. parıynan̥ yaptırsaŋ da adam yoḳ. hı̄̇ç yoḳ. vallā şȫle ölüyom deseŋ yoḳ. 
(54) yoḳ kü. herkes kendiniŋ§işinde gücünde. kimisiniŋ davarı var kimisiniŋ 
sı§ırı var. kimisi (55) pancarda kimisi so§an daşır. ȫlesini yā. ne yavrῑm kö-
yümüz§iyı̄̇di. baḳ şu ėv boş. (56) urdan§ötĕ yannı heP boş. öldüler§öldüler 
heP boş. heP boş köy. şindi kimse ġalmadı. eski (57) zamanda oynamaḳlar, 
gülmekler, bāçalar, u meyvalar yetişirdi üzümler yetişirdı̄̇. üzüm (58) yetişdi-
ridiK bālarda. undan sora bekmez yapādıḳ. /.../ Hülya: kendi salon dutmıcaḳ. 
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hiş (59) sēmiyō. ZÖ: ȫle mi? sevmiyor§eme mejbur dutcaḲ. ġız§isTiyince 
mejbur mejbur tutȧcaḳ. (60) Hülya: ġız§isTiyincesi tutacaḲ tabi. /.../ ZÖ: 
heP§ȫle. benim şı̄̇ de ȫle, göḳan. āmediŋ (61) büyüg§ōlan. nāh̥ bu ġadak̥ sana 
veriyim. ėvlen.. güççǖmüz§ėvlendi baḲ ōlu oldu meseÍā. (62) dedim göḳan 
sana geldi. ama bobanne diyo ne çoḲ sȫlüyüp duruŋ diyor. ėvlenmı̄̇ycem (63) 
diyoru. ėvlenmiycıḲ. ėvlenmen diyoru. bu ėvlendi de nāpTı bana diyoru. u da 
dōru. /.../ 
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I/66

MİHALIÇÇIK - Yaylaköy

Kaynak kişi : Mehmet Doğan, 80, Okumamış

Derleyen : Erdoğan Boz

Derleme yeri : Otomobil

Kayıt türü : Ses kaydı

Konu : Sohbet, eski hayat

(1) MD: u baḳıyor ... ġῑz ōlandan hayıÍÍı ama bizde hayat yoḳ. hani ōlan-
nan barabar ... baḳ baḳ. (2) ōlannan barabar ... ġıza bi dene inne alır̥saŋ ōlana 
da alıyoŋ. yō. bu baḳıy̥o. EB: Hep öyle (3) değil mi? MD: hah. ȫle dē mi? 
ōlan çocū ēl ġıza başdan onna so§uġ§olu. ama kend̥i (4) evlādıŋ§ōl̥sa biri 
... biri ... dā benim§ebe dizleri yörümez. ē gelin̥ ūrışmaz. ama ėvde bi ġız (5) 
çocū var bȫle allah̥ razı osun̥ u baḳıyo. ōlanna da var benim. hepsiniŋ altında 
bȫle araba var. (6) ama ama. eŞkişēre ġaçırı diyi bȫle ġorḳuyola. şēre ġaçÇaz. 
ē§er burȧda ġız çocū olmȧsa ha (7) bȫle allah§ömür versiŋ cümlemizinKini 
vallāhi ben şaşırıP ġalıcam. ġāldıramaŋ, indiremeŋ. (8) dili ġonuşmaz. bȫle 
baḳıp duru. ... ġadın. yā. ġız çocū, ġız çocū deyip de atıverme bunnara. (9) 
baḲ ġız çocū allah̥ ömür versiŋ hepsine de ġız çocū öz çocū. aha bu bu baḳı-
ceK belki size (10) allah bilir. vallāhi bu baḳacȧḳ. hē duyduŋ nu? aha bu bu 
bu.. baḲ benim ġız çocū ġocasınnan (11) ayrıldı gēdi. fatu.. fatma da fatuş de-
yiveriz. hē iki çocuḳdan sōna. ... ġız çocū olur. hē. nēyse. (12) şincı̄̇ benim§e-
beye u baḳıyo. u olmasa Ḳurt e vücuTlu ġadın. ben ġaldıraman, indiremen. 
ġız (13) çocū baḳıyo onu ġaldırıp indir.. ġız çocū dėyip de atma. altın bunnar. 
ilkin§allah̥ sōna (14) bunnar̥. ōlan çocū allah§ömür versiŋ ōlan çocū ē saḳarı 
buzu gibi so§uḳ§oluyo düşer ama (15) ġız çocū öz çocū. EB: Niye soğuk 
peki oğlanlar? MD: baḳ benim§ēbe acıdan§olmuş. ē bu (16) yanna bi dene 
aḳrȧbāsınıŋ dizlē dutuldu ȫldü. ken.. emme yaḳın§aḳrȧbaya. uŋa acılan̥mış. 
(17) acı adamı götürü. ben varım§allāma şúkür. vallāhi aḳdeŋizde gemim ba-
tısıŋ istēse. allah (18) saŋa bu arabayῐ gine veri. seniŋ canıŋ sa§ol̥sun allah bu 
arabayῐ gine veri. allah bunnara (19) görü. allah belādan ġazādan cümlemizi 
ġorusuŋ. ha işlē bȫle işTe yēnim. EB: Ebe anneniz mi (20) sizin? MD: hava. 
hava hava. EB: Eşiniz mi? MD: hῑ. ȫle a bunnarı ā bunnara baḳıyo bȫle (21) 
bunnara. bi ġıydım su vereceKler§ekmek ve.. ... ġız çocū var benim. ġocasın-
d̥an boşandı (22) gēl̥di. EB: Kaç çocuğun var senin? MD: benim§ē iki ōlan 
iki ġız var. ōlannar§eşkişērde. EB: (23) Kızın biri nerede? MD: ġızıŋ biri 
de burd̥a boşnaḳlāda. ē mārem şi ādem keskin va. unuŋ (24) gelini olur. EB: 
Adın ne amca senin? MD: mēmet. EB: Soyadınız? MD: mēmet mēmet. 
(25) soyadım da dovan. EB: Yaş kaç amca? MD: doḳuz§otuz§üşlüyüm ben̥. 
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bi dē bi dā bȫle ġız (26) çocū var benim bundan biraz bö̇yüK. ebiye de baḳıyo 
ba§a da baḳıyo. baḳ ġız çocū allah (27) hepsine ömür versiŋ baḲ ... ġız çocū 
ōlan çocūndan ġıymatlı. ilkin ... niye? ... baḲ (28) dikḲaT§et. bende var iki 
dene ōlan eşkişērdele. EB: Hiç gelip gitmezler mi? MD: āyda yılda (29) se-
nede bir yalŋız§u gelen çocuḳ ġocasınd̥an boşanıP da gelen çocuḳ o baḳıyo. 
EB: Gelinler (30) nasıl? MD: onna da gelmez. EB: Bakmazlar mı gelinler? 
MD: yo yō. ēşkişērdeki adamı sen (31) şindi unu gelir bayramda yā bi ā.. ēki 
ayda üç§ayda bi. işimiz var gücümüz var diye urası (32) şe§er yeri ya hı 
unuŋ§için gelemiyo. yalnız burda bi dene bo.. bobasῑ şē ġocasınd̥an (33) bo-
şanmış ġız çocū varıdı o baḳıyo. EB: Okula gittin mi sen? MD: ben§ni? yōḳ 
yoḳ yoḳ. EB: (34) Niye okumadınız? MD: yō§udun. ekmek yōdu u§zaman 
... oḳude miydi bubam. vallā (35) ekmek yōdu. inö̇nǖ o§zamān re§isi cumu-
rudu mıydı başbaḳan§nıydı? yalŋız candarmada bi (36) telaş varıdı. ā burda 
seniŋ§araba dursun şur̥dan çıḳıyo niye bu araba orda duruyo yā? vallāhi (37) 
ȫle çoḲ fenāydı eskile. ekmek yo§udū. ē şiniK deriz dört şinik būdey bi sarı 
liráydı. nerde (38) bulum ben sarı liráyı? çocuḳlar§aç. ben nelēni gördüm 
allah o günleri ... baḲ allah ömür (39) versin allah belādan ġazādan ġorusun. 
ne haÍ. esgiden bu yo§udu. sözüm ... merkeP§barıdı. (40) burdan binellerdi 
babadāt hōrtu birer gün yata yata, yata yata sivrisara gidellerdi. merkeP ne 
(41) yürǖceK? bı̄̇l̥se yürümez bı̄̇l̥se yürü. fakillik varıdı fakillik. ē şinik deriz 
şȫle şiniK§olur. dört (42) şinik būdey bi sarῐ liráydı. sarı lirá. baḲ baḳ çocuḳ 
bilir. bi sarı liráydı sarῐ lirá. u dört şinik (43) buydey. onŭ da yarısını dermenci 
alırdı. heh. haḲ yerine. yarısını ǖdük§ėve. ē gel§eve ȫle (44) üş dört tene 
çocuḳ var aç. ō o§zaman kimidi biliŋ§ŋı̄̇ ῑ re§isi cumur? atatürküdü. (45) 
atatürküdü. ne demiş asKer? atam! sen ġaḳ da ben yatam demiş. asKer gel̥miş 
bȫle ḳābrine (46) atam demiş, sen yat da ben ġaḳ.. şē sen ġaḳ da ben yatáyem 
demiş. asKer diyo bunu atatürke. (47) ῑ biz burdā yōnusemredeydiK. onuŋ 
cenāzesi anḳȧradan§ıstanbula gitti. millet§ālaştῑ ... (48) u§zıman tirenner 
şėyidi. ῑ kömürnen çalışırdı. kömürnen çalışır̥dı. EB: Tren buradan mı (49) 
geçti? MD: ῑ bu yōnusemre var ya ben§urda altı sene ġal̥dım ufādım ā bu 
çocuḲ gibiydim. (50) dede§ebelē büyün dediler atatürküŋ cenāzesi geÇiceK ῑ 
ıstanbıla dedi. her gelen bi gēl̥sin (51) ziyārete dedi. bi dē milleT§ālaştı ālaştı 
ālaştı ālaştı. tiren çıḳdı geliyo. anḳȧrıya gidiyo (52) cenāze. atām atam diyor 
... sen ġaḳ da ben yatām diyo baḲ. ā bu çocuḲ oḳuldu oḳulda. yā. (53) allah o 
günneri size göstermesin yā rabbi. ā burıya arabaynan durdum. iki candarma 
çıḳdı. (54) neci bu araba be? neci bu ġadınnar? bi şiy dēmeyceseŋ inö̇nü inönü 
re§isi cumurudu (55) o§zȧman. gitcen§ni halı̆̇le şinci? hadi. sen dōru git. hōp 
hop hop. 
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I/67

MİHALIÇÇIK - Yunusemre

Kaynak kişi : Satime Demir, 70, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş, Erdoğan Boz

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, kış hazırlıkları

(1) SD: ameleT§oldum her yerim sāḲat çōcum. vallā baḲ§ırātsıS. SGA: 
Dizinden mi rahatsız (2) oldun? SD: dizim çoḲ kötü. yörümüyor§işde. val-
la yörü.. SGA: İşlerini nasıl yapıyorsun? (3) SD: işdi topallaya topallaya 
emeK.. eline bi davıl§alıḲ. ḳına gecesini çalaŋ çalaŋ bi ġına (4) yaḳaŋ. ȫr-
teŋ§alı. şoraya otutTuruŋ öŋünde oynallar§oh. SGA: Eski kınalar mı kaldı 
(5) teyzeciğim? SD: amma o§zaman niye soraŋ? SGA: İşte biz de o yüzden 
soruyoruz. SD: (6) yapmıyor. herkez§ėline ġına yaḳıyor mu? yaḳmıyor. baḲ 
gözüŋe sürma sürcēŋe ġına sür (7) başıŋa. SGA: Kınayı da poşete koyup 
veriyorlar. SD: biz§ȫle vermeyiz. hē. ġocā ē̇lēne (8) ġararlardı bizde bu-
nuŋ§anası bilir. urda heP da§ıdırlādı. geliniŋ güvēniŋ§ėline bȫle (9) yaḳar-
lardı. ō ne e’mek vermek var ne ġına var. támam herkes hańım§olmuş. SGA: 
Torbaya (10) koyup veriyorlar. SD: torba da yoḲ yoḲ bi şi yoḲ ġali támam 
bitmiş. SGA: Kınanın içine ne (11) koyarlardı? SD: bi şiy ġuymazlar. SGA: 
Çay falan koyulmuyor mu? SD: hāyır hayır hayır. (12) ėveliniŋ ġınaları gü-
zel. ġuymazlar. hinci bi para ġoyŭyollar, ġapadıyōlar. SGA: Eskiden (13) sü-
rerdik ellerimize. SD: ō o kireşlerinirdi. kireş vārdı. bunuŋ bobannesi bilir 
o ġaş.. siz§onu (14) bilmeSsiŋiS. SGA: Anlat da öğrenelim işte. SD: vallā 
ben§annadaman dikilmiye vāh̥tım yoḳ. (15) yėmek yapcam bėn. çocuḳlar.. 
SGA: Ne yemeği yapacaksın? SD: allah ne verdı̄̇se. būyruŋ siz (16) de yiŋ. 
bulġur pilavı yaPacan. EB: Bulguru dibekte mi dövüyorsunuz yoksa hazır 
mı (17) alıyorsunuz? SD: hincı̄̇ unnar çekilir u tarafTa bizim sivrisar taraFın-
da. ġaynadılır ġazanda (18) unu ġurudūŋ, çekēŋ, savırıŋ, u zahmetli. SGA: 
Şimdi kaldı mı öyle yapan? SD: var var. (19) yapannar yapār. yapar. siz nā-
parsıŋız? EB: Adınız neydi sizin? SD: satı̄̇me. EB: Satime? SD: (20) demir. 
EB: Yaşınız? SD: ḳırḳ. EB: Kırk doğumlu musunuz? SD: yetmiş yetmiş 
yetmiş. (21) yetmiş§işiŋ bitmiş. şeker dutıyın ... EB: Okul okudunuz mu? 
SD: heral.. SGA: Satime ne (22) demek? SD: vallā yavrum hinci benim§a-
namıŋ çocuḳları ȫlmüş işTi adımı satmış ġomuşlar. (23) /.../ SD: benim§üş 
dene ġızım§mar. tıpta doḳdur. biri diÇçi. biri ėv hanımı, burda dört de (24) 
ōlum§mar bilir şu göbekleriŋ§ōlan. al baḳām alıŋ. alıŋ§alıŋ ġuzum§alıŋ. 
EB: Selamün (25) aleyküm. SD: aleyküm selām yavrum. SGA: Teyze evin 
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şehir evi gibi. SD: e zati şe§erliyiz (26) biz. aşġ§olsuŋ. kendiŋ şe§er§ol yav-
rῑm. şe§eri nābıcaŋ? SGA: Buradaki çocuklar uzakta mı (27) oturuyor? 
SD: unnarıŋ biri yō yō bilir şu ōlan. hani u gelmedi mi ġız? aşşāda mı? alıŋ. 
biri (28) pancarda çalışır, biri demir yolunda, biri polı̊̇s. biri tireni çalışdırır. 
tabı̄̇. bu tirenneri (29) hareket§etTirir̥. anḳarada. baḳ irēsimneri heb§oralar-
da. ah çocuḳlar§ah çocuḳlar§ah (30) çocuḳlar. SGA: Torunun var mı? SD: 
ōlmaz§olū mu ġız? gelin§oldular. işde bū maḳasÇı. (31) dolū. torun dolū. 
işde torunnar. işTe polı̊̇s. u benim ġıráliçēm. Ḳurban§olurum§unuŋ gözüne̊ 
(32) ben. çaḳῑr. SGA: Kızları mı seviyorsun oğlanları mı? SD: ē? hepsini 
severin. SGA: Hadi (33) canım şimdi. SD: vallā ben çocuġ§ayırman. ayır-
sam zāti do§urman. ayırsaŋ zāti do§urmaŋ. (34) yō yō. hinci benim çocuḳlar 
bayramda gelir ya sorallar hanġımızı. heşbiriŋizi sevmiyon (35) diyon. SGA: 
Sen de tersini söylüyorsun. SD: hē hinci ȫle desem yalan§o ayrı. güveni 
çoḲ (36) seviyon ya. güven heşbirinizi sevmiyon diyōn. SGA: Polis olan mı 
Güven? SD: ötekı̄̇. (37) güççük polı̊̇s§olan. ġız§o adam hayaTda ġāldı ġῑ. 
len gelsáŋá çocūm. vay vay çocuḳ çocuḳ. (38) otur. çay yapam mı için? şu 
ġadınıŋ bi şı̄̇si varıd̥ı da unu vermiye gitTiydim ya allah ı̄̇ baÇām (39) baÇam. 
dedēŋ yerine otırıyım baḳam. aha bura iyi. beni çekcēŋiz§ȫle mi? çekme. baḲ 
vallā (40) çekme darılırın. ben çirkin§üstüm baḳ. çekme beni, çekme. hāyır 
hayır çekme yavrum. (41) SGA: Ben ikimiz çekinelin diyecektim zaten. 
SD: çekme baḲ ben saŋa rica ediyon. EB: (42) Gençler hep Eskişehir’e mi 
gidiyor? SD: allā çoḲ şükür şe§er heP götürüyor. vallā. işleme. (43) SGA: 
Sen mi işledin teyze? SD: e heral. yaḳmıyon ġaleferi de üstünü örtüvürdüy-
düm§öle̊. (44) zoba yaḳıyom bu yıl. SGA: Onun fotoğrafını çekeyim mi? 
SD: çēk. ... çek. canım benim. (45) nāpıyın yavrum gidiyolar şēre ben nā-
pıy̥ῐn? siz şērden§ni geldiŋı̄̇z? EB: Evet. SD: a (46) çocuḳlarım heP şērde 
heP şērde amanῑn. SGA: Kızlar gelin olmuyor köye. Burada da mı (47) 
öyle? SD: vallā burda diyi bi şı̄̇ yoḳ. yalan. baḲ bunuŋ hanımı kȫden burdan. 
ġız§ırāt herkez (48) yavrum vallā şērden§ırāt bura. her şey bol. yiyene içene 
bol. amma ha şuna sorsaŋ ben (49) şēr§isdēyin diyor. yörükleriŋ dedı̄̇ gibi. e 
gidiyolar nāpem ben? ne va şērde simiTden başġa? (50) burda her şey burda 
da vār. durmuyor milleT. baḳ gide gide burá demin ben§acansı (51) dinnedim 
bu köy̥ harab§olacaḳ. essah̥ harbi de çıḲaracaḲ§o adamlar çoḲ şükür. neden 
desē (52) ayşam§evlenilir zabāna ayrılıllar. şērde de ȫle işde. ne vār? ışῑsa 
var. üş dene e’mekÇisi var, (53) dükḱ́anı var, bāḳḲalı her.. ama durmuyolar 
zornan§nı durdurcen he? SGA: Burada tarlaya (54) gitmek mi zor geliyor? 
SD: vallā giden gider ā çama gideller̥. para ġırıyoru milleT. gidēseŋ (55) gideŋ 
yā seni zornan̥ nı götüren var? e orda da işe gideller̥ şērde. SGA: Çama mı? 
SD: çam (56) çam. çam dikilirimiş. yolların̥ ġıyılara sivrisar taraflāna. SGA: 
Gidince orada da çalışılıyor. (57) SD: ben bilmen. aḳlım§ermez. ben ġız 
da oldum kȫden o yandan gelin geldim ben. SGA: (58) Nereden geldin? 
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SD: sivrisarıŋ§o yanda ġaracaġayă diyi bi köy va. bilmen§orda da (59) ça-
lışmadım. ā ėviŋ§işi kendi işimiz. ne çalışcām? yidı̄̇ŋi yumıycaŋ nῑ? ay ben.. 
kendimden (60) çoḲ memnunun. şu ayām§acımasa. çalışmayı çoḲ severim 
ben. (61) EB: Kış hazırlığı ne yaparsınız? SD: beni çekiyoŋ dė mi? fasille 
ġuruT, biber ġuruT, turşu (62) ġur, ġuruT.. ġur. EB: Başka ne yapıyorsunuz? 
SD: başġa ne yapan hi? ne ō? bāçaŋda ne (63) varısa, zerdāli varısa aç. undan 
sōna ḳompusdu yāp. her şey yaparıS varısa. EB: Pekmez (64) yapıyor mu-
sunuz? SD: vallā hinci bekmezi ben ırātsızın ya baġ§üzüm ... ur.. şeyde bek-
liyor. (65) yapamam ben§ırātsızın. EB: Çekirdeksiz üzüm mü yetişiyor? 
SD: çekirdekli. çoḲ (66) güzel§oluyor. şu yuḳarda ġadirgil vār. unnar§işTe 
ben§aldım h̥aÍā üş kilo çocuḳlara şȫle (67) şȫle şişelere. ḳaynadaydım benim 
de olurdu amma kim ġaynatsıŋ? ben ġaynadaman. ėziyeti (68) var§onuŋ. ne 
güzel kendiŋ ġaynatsaŋ§olur. benim§annem ġaynadırdı kȫde bȫle bȫle (69) 
tenekelere. aḳ§üzümü ayrı ġara yüzümü ayrῑ. ēsırannan ġopardırdı ekmē ça-
lınırdı. u datlıla (70) nerde işdi bu bilir göbekliniŋ§ōlan. unnarıŋ şurda ėvleri 
var ya. hepsi yavrῑm hinci her şey (71) fennė. fennė fennė yiye yiye hasda olu-
yoŋ§işde. hep satın. satın. ġız ben size bi (72) şiy§ikram§ediyin. SGA: Yok 
teyze daha ne olacak? Konuştuk, şekerimizi aldık. SD: (73) şekerinen ġa-
rın§nı doyar? datlı ġuyun geliyin. valla datlı var ġuyun geliy̥ı̆̇n de yiŋ. SGA: 
Sen (74) mi yaptın? SD: ē? kö§üŋ hocası. SGA: Teyze şu ne? SD: nērde? 
onnar esgiden işde heybēydi (75) u. unu nuray kesmiş. şȫle ġıllet yapmışdı. 
almış da gelmiş. annē asacam hē. işde bunnar (76) kenarı biri ō orta yeri. ben 
de ātmadım dursuŋ diyin. bunnarı isdiyen çōḲ. bi dene var ya (77) halῑ. unu 
ver de diyoru halıcı. vallā bobam gelse gine vėrmen, anamıŋ hediyesi u dedim. 
(78) dursuŋ§ot̥suŋ. 
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I/68

ODUNPAZARI - Akkaya

Kaynak kişi : Çetin Bozkaya, 75, İlkokul; Ahmet Bozkaya 

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Köyün kuruluşu, eski hayat

(1) SGA: Akkaya köyünün yerlisi misiniz? ÇB: evēt yellisiyim. burda 
dōdum, burda hiş bi yere (2) gitmedim, burda emekli oldum. on bėş sene mıh-
darlῑm var. urdan§emekli oldum, bāḳurdan. (3) hı̄̇ş bi yere gitmedim, burda 
çalışdım burda dōdum. SGA: Soyadınız ne? ÇB: buyuṟ. SGA: (4) Soyadı-
nız? ÇB: bozḳaya. çetin bozḳaya. SGA: Kaç yaşındasınız? ÇB: yetmiş beş. 
SGA: (5) Okul? ÇB: ilḲoḳul. SGA: Var mıydı burada okul? ÇB: oḳul 
yoḳdu. ben dışardan diploma (6) aldım. girdim, ġursa girdim biraz§oḳudum 
dışarda falan. AB: yāni yetmiş yaşında (7) olannar§oḳudū. unna gȫrmüş. ÇB: 
hē. bizim günümüzde oḳul yoḳdu burda. SGA: Daha (8) sonra mı açıldı? 
ÇB: evet. daha sonra açıldı. bi gece mece bȫle bı̄̇ şey geldi, hoca geldi. (9) 
oḳudurdu fiÍan, işte orlan bi şeyle ȫrendig§undan sona ilḳoḳul şeyini gitTik 
intāma girdik (10) ġazandıḳ. ilḳoḳul diplomam va. SGA: Köyün kuruluşu 
hakkında neler biliyorsun anlatır (11) mısın? Güzel bir köymüş bura-
sı. ÇB: burası güzel bi kȫ. buranıŋ ē bi ḳısmı emiṟda§ından (12) gelme bu 
kö§üŋ bi ḳısmı emiṟda§ından gelme, bi ḳısmı da haymana, anḳara, daha 
daha şeye (13) anadıŋ maraş tarafından gelme. maraş, u yandan göç§etmiş 
bizim hē dulġadiro§ulları diyē u (14) süÍāle maraşda ȫle geçer. yanı bu yanna 
göç§etmiş gelmişlē. benim dedem yānı bobamıŋ (15) bobası. bobamıŋ dedesı̄̇ 
burıya gelmiş. undan soṟa şeyden gelennere dē, ē emiṟda§ından (16) gelen-
nere dē.. burda da bi dē germiyano§ulları varmış kütāyadan. çoḲ§eski yani 
iki (17) hāneymiş§unna da. iki hāneymişdi burda çiFdikleri varmışdı. iki, üç 
hāneden§ürüme. (18) çanaḳḳale harbinden sōrā Ḳadınna dul ġalıncā üş tāne 
tatar gelmiş burıya iş güveline girmiş. (19) yānı ġadınnarıŋ§üzerine, eski-
şe§irden. odunpazarı nė onuŋ§adı alanöŋü diyola alanöŋü (20) māllesi bi 
şey māllesi urdan geliyolā. SGA: Sizin babanızın dedesi mi gelmiş? ÇB: 
eveT. (21) daha unna daha evel gelmiş. hē bu şe tatarlardan§evel. çōġ§evel. 
tatarla sonra, yȯnandan (22) sōra unna. AB: germiyano§ullarınnıŋ emirdā-
dakileriyle emirdānıŋ burıya göç§edenneriyle (23) aşşā yuḳarı tahmı̄̇nen bin 
sekiz§üz§ellilerde falan tahminen. biz sekiz§üz§ellilerde burıya (24) ger.. 
u emirdāndan geldı̄̇nde ger.. şēdekinner de dulḳadiro§ulları da aşşā yuḳarı 
aynı (25) senelerde burda buluşuyolar. ÇB: emirdā hamza§ācı cāfer hoca 
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imam§o§ullaṟı. urdan (26) Kö̇ç§itme. hamza§ācı. he hamza§ācı cāfer§ōlu 
imam§ōlları. çoḳ yānı biş§şē tāsilli bi (27) şeymiş. unna zaten peK da§al-
mışla burdan, çoḲ köklü bi şēmiş ayle yāni şe anne (28) taraflarımız bizim. 
eveT. hē. eveT başġa yoḳ. (29) SGA: Eski hayat nasıldı bu köyde? ÇB: esgi 
hayaT ġızım işTe at§ökǖz, ānadım§mı (30) unnān§eker biçer, davar çoḲdū. 
hayvancılıḳlan geçinirdı̄̇. tiftik hayvan, keçı̄̇. çoḲdu yāni üç (31) yüz, dört yüz, 
beş yüz böle hayvanı olanna vardı. anadıŋ mı? herkeziŋ meseÍa bu kȫde on on 
(32) beş tāna sürü vārdı zāten bu köv̥ ufaḲ hāne. meseÍa hiç§olmıyanıŋ§elli 
tāna, otuz tāna (33) hayvanı vardı. bunnan geçinillerdi. u§zaman māş, aylıḲ 
yoḳ. meseÍa on tāne keçi satardı (34) adām, ġışlῑnı alırdῑ, unnan ġışı çıḳarı-
dı. undan sora pancar çıḳdı. pancar§ekmėye başladılā. ē (35) işTe pancardan 
ġazanıldı bıṟaz. bi dā arpa bῑday herkeS kendi yicēni çıḳarıdı anca. tarla fazla 
(36) yoḳdu zaten§arāzi. e u da öküznen, beygirnen sürüb§ekemezlerdi işTe 
gübürü yoḳ ilaç yoḳ (37) şu yoḳ bu yoḳ ot§olurdu bilmem nė olurdū. elnen 
yolarlārdı işTe harman yerinde düveninen (38) çevirilērdi. savuṟulārdı ufaḲ 
yabalānan. esgiden§ȫleydi her taraFda. samanı bi yanῐna denesi (39) bi yanῐ-
na ayrılırdı hanı yabeyinen. undan sōna milleT§ȫle geçinirdi. unu yıḳallardı 
bῑdeyi (40) tertemiz, tabi hayvanna siyērdi içine, düveninen meseÍa at§öküz 
siyerdi içine. undan sona (41) bῑdayı götürü suyuŋ ġıyında yıḳarlārdı. ġuru-
turlardı tertemiz. ġara de§irmenne vārdı esgiden (42) bȫle dermen yōḳ. un-
nan§ǖdürlērdi unu kepe§i içinde. áma çoḲ güzel§ekmeg§olurdu. hē. (43) 
şindi uŋa çevirmiye ūreşiyolā işTē bütün kepekli un çıḲsıŋ diyeleKden. biS 
heP§unnan (44) bö̇yüdüK. bi ambar ǖdürdüK, mesa ġırḳ§elli kile nē̇se. doldu-
ruduġ§ambarā, onu (45) yirdig§ġışın. bi de herkez ya§ı şekeri şe§irden§a-
lırdı işTe bȫle. AB: kile demek yāni iki (46) teneke. bir kile iki teneke. SGA: 
Kara değirmen kalmadı hiç değil mi? ÇB: ġalmadı. şurda (47) yaḳınnarda 
ġoca suyuŋ boyunda dermenne vardı ȫle, anadıŋ, suyunan dönē. he suyunan 
(48) dönēdi çarḳlı bȫle. ġıldır ġıldır ǖdürdü unnara ġaya vardı. şeye ezēr̥di bῑ-
dayı, un yapār̥dı. (49) SGA: Şimdi tarımla uğraşmıyorlar. AB: şimdi ābim 
dört beş kişi var. ābem seksen dörtTe (50) tıraḳtör§āldı seksen dört yılında. 
ÇB: bu kȫde hiç tıraḳtör yōdu. ben§aldım. bu civarda yōdu (51) u§zaman. 
işte unnan devam§ediyoz. bi de hērkez özenen baḫdı bu iş dā ġoleymiş, u āldı 
u (52) āldı, şindi biçerle çıḳdı, getirip döküyo arabanıŋ§içine, alıp götürüp 
satıyoŋ. esgiden sap (53) geti, sap yıḳ pǖ eziyed§unu ... şeyinden§ayırana 
ġada heb§eziyetTi. yoḳtu ki edı̆̇raf§ȫleydi (54) yani memleket§ȫleydi. /.../ 
ÇB: durum§ȫle ġızım. ȫle geçim. undan sōna hayvancılıḲ§iştē (55) bı̄̇tTi 
bütün oḳulla açıldı çocuḳla oḳumıya gitTi, ōlu ġızı herkez çift̥cilig§az diye 
işe girdi. (56) işde ço§u şe§irde herkeziŋ. bazar cumartesi günneri yazın ge-
liyo herkeS, ġışın gidiyola (57) şe§ire işde azalıyo burda yāni. bi on on bėş 
hāne duran va on hāne ġadara, ḳış yaz burda (58) duran. /.../ ÇB: on§iki tāne 
bina var yirmi dört hāne şeyi fiÍan var havruzu mavruzu (59) ortasında. yüzme 
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havruzu yapdıla. su çoḳ. vurdulā mı yere su çıḳıyo bizim burda. /.../ AB: (60) 
işde bū iki hāne dedı̄̇miz şu tepeniŋ§üzerindeki ēv. en§esgi evlēden, yerle-
şim. birisi de bū. (61) bi de hemen şu alt yanda vār, yıḳıldı orıya yeni yapdılar. 
üç hāne onnar ilk burıya (62) germeno§ullarınnan ilk§olan§üç hāne burda. 
üç hāne o tepenin§üstündeki ėv. unnar (63) o§zaman özel§idāre müdürü fa-
lan.. o üç hāne onnar burıya germiy̥ano§ullarının çitlı̄̇mişmiş (64) burası. bu 
kö§üŋ onnarıŋ§o tarlalarında bütün şey var, nē onun§ismı̄̇ ābė, vaḳıf var. 
bütün (65) tarlalarında vaḳıf var§onnarın. ÇB: u§zaman vaḳıfa geçermişler-
mişdi vaḳıf daha şė ġarantili (66) diye. /.../ AB: bizim burda meseÍā mināre 
deresi dedı̄̇miz bi yer mevkı̄̇miz var. ōrda da (67) tārihini bilin̥miyo çoġ§eski. 
ÇB: şe§irimiş§ura. mināre deresi diyelegden. AB: beylik gibi (68) bi yer-
miş§urası. osmannı zamānında mı deyim veya dah̥ā orda şindi ȫle ilginç ki 
(69) ormanıŋ§içersinden çalışmışlar, at§ara.. şey̥ ḳānı̊larῐnan. şindi gitTı̄̇n 
zaman§o (70) ḳayalarıŋ§izinden, taḳriben taşlar yirmi santim, yirmi santim 
yirmi santim§oyulmuş (71) ḳayalar. ara.. araba tekerlı̄̇de gelē gidē gele ordan 
direg§esgişe§ire gidip geliniyomuşmuş. (72) buralara ūramadan direg§or-
dan ormanıŋ§içersinden dik§aşşā.. ÇB: ġānılā, ġānılarıŋ (73) tekerleriŋ dı-
şında demir vadır demir, yani teker da§ılmasıŋ diye. u demirle böle geçe geçe 
iz (74) yapmış, yarmış Ḳayalarȧ. AB: çoġ§esgi bi beylig§urasῑ. SGA: Neresi 
dediniz? AB: mināre (75) deresi dedı̄̇miz bi yer va. burası üş kilometire falan, 
üş üş dört kilomet.. şindi ōrda gelip gelip (76) batırdılar§urayı. yıḳıldı zāten 
ḳaza ḳaza şėy§arıyola, hazı̄̇ne arıyola urıyı ḳazdılar, burıyı (77) ḳazdılar, bi 
sürü.. /.../ ÇB: tayını çıḳdῑ burdan göndermedile dışarıya tayını çıḳdῑ, do§uya 
(78) falan göndermiyola unu. bi ... urda bi ekibiŋ başında zaten ekiP§başı o. 
sifil§arabeynen (79) geziyorla bütün. tābi araba Sifil kendileri Sifil hiç ȫle 
resmi yōḳ. /.../ 
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I/69

ODUNPAZARI - Aşağıılıca

Kaynak kişi : Murat Çiftçi, 80, İlkokul

Derleyen : Erdoğan Boz, Fatih Doğru

Derleme yeri : Yol kenarı 

Kayıt türü : Video, Ses kaydı

Konu : Köy hakkında bilgi, alevilik

(1) EB: Köyün durumu, göç durumu, eğitim durumu, geçimi gibi so-
rular sorup gidiyoruz. MÇ: (2) köv sıfır. EB: Bitti. MÇ: yā bitTi dē§el. 
dana beslėyoz para yaPmıyȯ. süt viriyoz para (3) yaPmıyȯ. buydey satıyȯz 
para yaPmıyȯ. deycēm bu yāni. EB: Adınız neydi? MÇ: murat (4) çift̥ci. EB: 
Yaş kaç? MÇ: seKiS sıfır. nası oluyō? EB: Seksen yani. MÇ: yaşa vallā. sen 
bāli (5) hocam sen bāli bil. EB: Doğma büyüme bu köydensiniz değil mi? 
MÇ: tabi tabi. şindi baḲ (6) kövleriŋ, kȫlerde bi kere şindi üş kişi çalışan va. 
geri ġalanı nası biliyoŋ mu? ġarı ġocá, ġarı (7) ġocá, ġarı ġocá. adam§öldü 
mü ev gine göçüyȯ. ġārı ólúrsē adam ġalırsa gine ev göçüyȯ. (8) hadı̄̇ bi hāne 
siliniyo yāni. şindi kȫdē heP yaşlı, genşlēden yoḳ işde. bilmem§mallā nası 
olu. (9) EB: bu köy kaç hane? MÇ: vaÍÍā bu köv seksen şē yetmiş beşte ben 
muḳdar§oldum. elli§iki (10) hāneye salma salıyodum. şindi ne ben demin-
den ne saydım? ġarı ġocá, ġarı ġoca, ġarı ġoca. (11) başḳa bi boḳ yoḲ. şurda 
baḳ şu aşşā başdakė arḳȧdeş hayvancılıḳ yapıyō, benim§işde ōlan (12) muḳ-
dar, bu yapıyȯ, bi de kendi çalışıyȯ yani kö§üŋ dē içinde bi hāne dā va, undan 
geri (13) ġalanı sıfır heP. aşam sabah. EB: Gelip gidiyorlar yani. MÇ: yav 
gelip gitmece yoḳ. çalışmá (14) yoḳ bi şey yapmıyo. hele bı̄̇ zaman bi bāḳur 
çıḳdı da emekli oldula da vaÍÍā o emekli (15) parasınnan köy yerindē işde 
unnan haşır neşir oluyola. vaÍÍā bizde sıḳıntı çekiyoz baḳ. bi (16) çȯval yem 
elli lira, hayvan beslerseŋ. ē undan sōna arpa būdeydan fazla, altı yüz§otuz 
lire (17) yahuT altı yüz§otuz beş liriye arpa satılıyȯ, arpaŋ varısa, altı yüz li-
riye buydeyi veremiyoz. (18) şurda bizim ġarabazar ḳōparatifi va sabālen işde 
sütçü geliyo, seksen ġuruşa südü veriyoz, (19) segSen ġuruşa. segSen lire olu-
yo he.. biz bunnan nası.. EB: Köyde hayvan var mı? MÇ: var. (20) iki sürü 
ufaḲ hayvan va. EB: Kaç tane yapar o? MÇ: vallā hayvannarı baya ġalaba-
lıḳ yā. EB: (21) Var mı beş yüz tane? MÇ: yoḳ canım. var var u ġadara var. 
iki dene iki sürü iki arḳȧdeşde vā. (22) undan sona işde ginē du baḳam, hadi 
elli diyem, yetmiş.. yetmiş beş sekSen ġada da (23) böyükbaş va. yani sāma-
lısı anası danası yāni. EB: Tarım olarak arpa var, buğday var. MÇ: (24) 
arpa būdey başġa yoḳ. EB: Sulu tarım yok mu? MÇ: sulu tarım var da.. EB: 
Pancar mancar (25) yok mu? MÇ: pancar yoḳ. EB: Ayçiçeği? MÇ: yoḳ 
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yoḳ. unnarı nerėye? ya doŋuzdan dā (26) buydeyları yidi be. doŋuz çoḲ bizde. 
EB: Sulu tarım yok mu burda? MÇ: yā bizde su çoḳ. (27) EB: Ne ekiyor-
sunuz? MÇ: ekmiyoz. kim yapcek yā? yapceg§adam yoḳ. şindi hayvancılıḳ 
(28) yapan da zaten malınan maşadınan ūreşcen diye eli ermiyo zaten. ānca 
şöle üş beş, ġarıḳ (29) deriz biz yani. üş beş ġarış ġarıḳ şē ekeriz, domatiz, 
biber, işde salata sulaTa. o da yazın, şu (30) anda işte yeŋice oldu yı̄̇yoz. do-
matisle dā olmadı da biberi salatasῑ bi şeler§oldu işde. başġa (31) bi şi yoḳ. 
EB: Toplam kaş hane var köyde şu anda? Yirmi otuz hane var mı? MÇ: 
u ġadara va (32) canım. EB: Daha mı fazla? MÇ: yō yō fazla. EB: Kırk 
hane var mı? MÇ: yoḳ yoḳ da otuz (33) ġada var§işde. otuz ġada va da hep 
ġarı ġocá ġārı ġocá. genş yoḳ yā. EB: Hepsi göçtüler. (34) MÇ: ā şu meseÍā 
şinci sıporcuydu işdē top§oynuyodu. antiremanda dē bacā çatladı. undan (35) 
sona bunuŋ§işi bitTi. yoḳ yā bū şetmez ya. şindi benim şindi ōlanıŋ, muḳda-
rıŋ iki dene ōlu (36) va. ikisi de eskişērde çalışıyola. ondan sonā benim iki 
ōlan vā, kö§üŋ muḳdarı, (37) muḳdar§olmasa u da ġaşcek şēre de. birı̄̇ şērde 
duruyo işde bū.. EB: Okul var mı köyde? (38) MÇ: oḳul va oḳul bitTi. tā ne 
bilem ben yav şu, le siz batTalġaziye ḳaşda girdiŋiS? belki (39) yirmi senedir 
bizim§oḳul ġapalı yā. servisinen, servis vardı. işde benim muḳdar§ōlan işde 
(40) bı̄̇ altı yedi senē servisinen daşıdῑ. daşıyınca belediyē otübüs getirince 
bizim dē araba duruyo (41) baḳ dā. iki senedir§urda duruyȯ. servis de bitTi. 
bi şey ġalmadı. e şindi mi hepsı̆̇ çocuḳla (42) ama otübüs gelen gelene. yine 
aḳçaġāyaya otübüs geliyō iki çocuḳ gelip gidiyȯ. bizim burıyā (43) da geliyo 
amma talebe yoḳ bizim burda. talebe yoḳ. EB: Burada ılıca var değil mi? 
MÇ: ılıca (44) bura. EB: Hamam diyorum. MÇ: hamam mı ā şurda hamam 
va. EB: Girip çıkılıyor mu oraya? (45) MÇ: girilir̥. EB: Şifalı mı yoksa 
Eskişehir’deki hamamlar gibi mi? MÇ: eskişēriŋ hamamları (46) da hep 
şifālı. EB: Belli bir hastalığa iyi geliyor mu? MÇ: yō yō şöle bunuŋ şifāsı ne 
biliyoŋ (47) mu? hani böle vücutTa böle ürperik bı̄̇ gidişme olur ya. ā ȫle oldu 
mū burda biḳaş bi şe (48) bir§iki seFer, üş beş seFer daldıŋ çıḳdıŋ yῑḳandıŋ 
mı unu kesiyo yāni. şifāsı o. x: murat (49) dedem. nāsῐsıŋ? MÇ: ėyiyim. e 
hanı̄̇ balyeci gitTı̄̇. balyeci gitTi. x: nė yapam§össen bi dene (50) dā gelir ya. 
MÇ: hamdiye tembih§etmişiŋ. muḳdar şimdi sapa gitTi ... x: yā şindı̄̇ şū şey-
de (51) elimiz boşalmıyınca gelir bi dā össen kim yapıyȯ? MÇ: yā dē şu ġara-
lannı yusufuŋ (52) ġardaşıymış. x: ḳaça yapıyomuş? MÇ: bilmiyȯz. ālem nā-
pıyosa.. x: hamdi nerde? MÇ: ā (53) şurda. yir̥mi yir̥mi beş§otuz ġada dē u 
şede baÍle ġalmış da ona gittile. he baya on daḳḳa, yo (54) yo on daḳḳaya ġada 
gelir. buyur. EB: Okul yok dedin. MÇ: oḳulumuz yoḳ. oḳul iPdaÍ§oldu. (55) 
oḳul da şindi şē de baḳmıyo oḳula. şu arabeyi ... şöfor hanḳıŋız? yāv man-
yaḲ§adam yā. EB: (56) Cemeviniz var mı burada? MÇ: var. alevi kö§ü 
bura. EB: Yukarıda mı cemeviniz? MÇ: yoḳ (57) kö§üŋ§içinde. içinde. 
EB: Yukarıdaki tekkedeki zatın adı ne? MÇ: bu kövüŋ ġurucusuymuş (58) 
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bu adam, hacı baba diyola. hacı baba adı. bu kö§üŋ ġurucusū. buranıŋ§ilk§a-
dῑ esgiden (59) işēmiş, ılıcayı kebir. EB: Büyük ılıca yani. MÇ: hē. sōnadan 
keri aşşā ılıca ġomuşla. üs yanna (60) dā ginē işde bū ilk oturan zamānında 
işdē göş da§ılımında şu üsdümüze bi köv dā ġurulmuş. (61) u kövüŋ§adına 
da ılıca vemişle. ılıca verince urasına demişlē bizim burası yoḳarı ılıca olsun 
(62) sizinki aşşā ılıca olsun. bizimki aşşā ılıca. urda bi köy dā va. orası da işde 
eli ġulānda. EB: O (63) da boşalmış. O köyde de kimse yok. MÇ: yoḳ yā 
kimse yoḳ yā. biz de işde ā.. EB: Peki geri (64) dönen var mı? MÇ: vā biḳaç 
dene va. EB: Kalıcı mı yoksa gidip geliyorlar mı? MÇ: keşke (65) gelme-
yelerdi. EB: Niye kızdın? MÇ: yav gelenne dōru durmuyo kine. dē şey-
den§uçuyolā, (66) gökden§uçuyolā. EB: Niye? MÇ: yav niye diyoŋ. şērden 
gelenden§adama hayr§olmuyȯ. (67) acıġ§orda ıscaḳ sū özür dilerim§af bu-
yuruŋ deyincē burıya da geldi mı̄̇ işe oluyola, her biri (68) paşā, vezir§oluyȯ. 
hē. kö§ü ġayneşdırmaḳdan başġa bi şey yapmı§ola. ā iki üş kişi va. (69) 
kö§üŋ āÍāḳını bozuyo. eveli bizim kȫmüzde bir tek şiḱ́ayet§olmazdῑ. bi şiḲa-
yed§oldū (70) zȧman iki üş yaşlı gel len buriye, seniŋ ġafaŋı ġırarım baḲ hā. 
hani bi dā bȫle bi bi (71) şiy§olur̥sā undan sonā muḳdar çekerdi bunu bi da-
yaġ döşerdi u§zȧman, dā olmadı mῑ (72) jandırma hazıra baḳardı. jandırma-
nıŋ§eline geşdiŋ mi ġurtuluş yoḳdu. olmuyōdu yāni. şindi (73) meseÍā baḳ 
bizim bu kȫmüz burdā şȫle bi şēy zaġun vardı. ḳati suretle ben hani baḳ demin 
(74) saŋa ne dėdim, sekiS sıfır dėdim, bȫle bi milleT meseÍā şindi şurdan şȫle 
gidiyoŋ. de şu (75) ġapıdan bı̄̇ bayan çıḳdı, seni burda gördü dı̄̇ mi? seni geçe-
siye ġada orda dikilir̥di, öŋ kesme (76) yōdu bizim şėlerde. bȫle bi zaġon 
vardı yāni. ondan sōna bi ayıp zayıp vardı. çoluḲ çocuḳ bı̄̇ (77) birbirinen nė 
ben dö§üş biliriz baḳ ben seksen yaşıma girdim. hiş kimsey̥nen ne dediġodu 
(78) yapdıḳ ne şu ne bu. he bu köv bambaşġa bi kȫdü amma şindi köv çekdi, 
de§işdi. yani kȫle (79) bozuldu hocam. hanı̄̇ görüyoŋ işde. esKişērde bilmem 
a§ıcım söküldü len belediye söküyosa (80) diksiŋ len. bi dā böyür. görmüyoŋ 
mu dā hāÍā dā bilmem nāpıyola yā. başbaḳan§u§zaman (81) hatā yapTı unu 
dā össen şindi dō§a dedi emme ortalῑ ġarışdırdı ātTı. hocam başġa emriŋ? 
(82) EB: Bu kadar. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. MÇ: 
siz de sa§oluŋ. (83) FD: Burası Manav köyü değil mi? MÇ: yerli manāv. 
burasῑ şindi baḳ alevi demek nė demek (84) ben saŋa onu annadıverem. şindi 
alevi dediŋ ni bȫle bi çoḳ bı̄̇ kötü mānāya giriyȯ, ġızılbaş (85) meseÍā, alevi. 
çoḳ kötü bi mānáye geliyo. şindi alevileriŋ tā peyġamber§efendiden on§iki 
(86) imamnardan bu yanna, siz unnarı bilirsiŋiz. on§iki imamnardan bu yan-
na unnardan ġopan (87) sinsileden alevileriŋ dedesi gelir hocam. ėyer baḳ 
dede gelince toplantı olur̥ cemevi va işTe (88) cemevi diyem§u§zȧman ce-
mevi yoḳ böyök bȫle hānelere toplanırlā, yā şindi sen burda (89) haḳsızlıḳ mı 
yapdıŋ? unu ça§ırı ge baḳam burıya. ge burıyā. und̥an sona alevilerden bi (90) 
söz§alır. baḳ u sözü de nasıl alıyo alıyo biliyoŋ mu? şindi sen bi hani ı̄̇ hırsız-
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lıḳ, hayınnıḲ, (91) ırz, namus, borş bilmem nė falan fiÍan bunnarı yavrum 
yapmıycῑŋa peyġammer§efendimiziŋ (92) huzūrundā, cenābı allāŋ huzurun-
da ėyer bunnarı yapmıycῑŋa tȫbe eder misiŋ? töbe etTirilē (93) bāḳ. hā. ı̊ndan 
sōna adam gider nerēyse memleketi. amma bi sene ammā iki senede gine (94) 
geldı̄̇ zaman o o yemini bozdu mu unu bi dā u topluma soḳmazlā. bāḳ. yėdi 
sene soḳmazla (95) topluma. ā muḳdar geldi. baḳ yedi sene soḳmazla. kimse 
seÍam vemez§una. sen bi dā bu (96) suçu yapabilir misiŋ? bȫle bi top-
lum§mārdı. amma şindi bozuldu hocam ya. dōru ġonuşmek (97) Íāzım. ı̄̇tiḳat 
bozuldu. bunnar§ı̄̇tiḳat dimek bi başġa bi şė yoḳ. baḳ şindı̄̇ ben demin sekiz 
sıfır (98) dėdim. şurda bizim türbemiz va işde hacıbaba va. adam gelir ey 
yā§rabbi allah̥am (99) ya§rabbim sen bunu bize ... olaraḳ burıya gelmiş, bu-
rıya yatmış işde bunuŋ suyu yüzü (100) hörmetine bize işde baŋa şunu ve, 
bunu ve. mȯhaḳġaḲ§olur baḳ. bütün kȫlere işey̥§olur (101) tolu olur şu olur 
bu olur. dā ben hiş bizim kȫmüzǖ hasar yapdῑnı bilmen. allahümme sallā.. 
(102) baḳ burda va bi dene. şū şu depeniŋ§üstünde va bi dene, bi de şu köp-
rüyü geşmeden bi de (103) yoluŋ§üsdünde va bah. bunna sac§ayaḳ bacādır. 
bizim her senē böle hȧdırellez dedı̄̇miz (104) buna çıḳarlā. ziyāret§ederle 
yani. undan sonȧ urıya çıḳarla burıya her sene adaḳ yaparla (105) ġurban ke-
serle, yāmur dȯ§āsı yaparlā, urdā işde ēş dost̥, küs darġın varsa sarılır barışır 
(106) güzēlce tertemiS da§ılır. undan sona yemeKle bişer yemē yirsiŋ hadi 
yavrum eviŋe. 
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I/70

ODUNPAZARI - Avdan

Kaynak kişi : Fadime Köseoğlu, 67, İlkokul 2

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu :  Eski köy hayatı, bulgur yapımı, tarhana yapımı, makarna 
yapımı, peynir yapımı, gelin kıyafeti

(1) SGA: Teyzeciğim isminiz? FK: fadime köse§ōlu. SGA: Yaşınız 
kaç? FK: atmış yedi. SGA: (2) Okula gittiniz mi? FK: valla ikiye ġada git-
tim başḲa gitmedim. SGA: Okur yazarlık var ama. (3) FK: bilemiy̥on§ē̇ce. 
ē̇ce bilemiyon. bereŋarı şȫle duttura Tuttura oḳūyon. dē şu sandalyeyi (4) ġo-
saŋ dā ėyi olcaḳ. başġa bi şė ġoyēdıŋıS. dedeye de ötü yanda soruyola. SGA: 
Yörük köyü (5) değil mi burası? FK: evet. SGA: Eski köy hayatı nasıldı? 
FK: valla esKi köv hayātı bȫle biçer (6) yōdu bilmem şu yōdu heP düvennen, 
beygirnēn, öküzünen unnānan§ederdik. annaT dırmıḳ, (7) unnānan§ederdik 
harmannarı. eme şindi biçērle çıḳdı, biçerlerē götürüyola. biz hiş gitmiyoz (8) 
eveli biz āyşama ġadaḳ desde dırmıġ§ėdērdik, tārlada ıscaḲda. gelirdik hay-
van sa§ārdıḳ. (9) tınaz yı§ārdıḳ, sap saçādıḳ Punnānan§ūreşırdıḳ. şindig§e-
yi. eski zaman işeleri hep Pȫledi. (10) SGA: Çamaşırı nasıl yapardınız? FK: 
çameşırı elimizde yurduḳ. suyumuz yōdu. ġırlara (11) gidēdiK ġali ġoca ġa-
zannānan, ġırlardā çameşır yı̄̇ḳardıḲ daşlāŋ§üsTünde. SGA: Su (12) kenarı-
na mı giderdiniz? FK: evet. u geçerken görmüşüŋüzdür, urda bi Ḳuru çeşme 
va. u (13) çeşmeniŋ başına gidēdik. ġışın bile ġārda süpürüydük, ġışın§urda 
yurduḳ çameşırlāmızı. (14) SGA: Köyün çamaşırhanesi yok mu? FK: urd.. 
varıdῑ, uranıŋ suyu dā bitTi, āzcıḲ§aḳıyodu (15) köve getTile cāminiŋ yanῐn̥-
da şurda. başġa suyumuz yoḳ. bi işTe mezeriŋ yanından su (16) çıḳarTdıla, 
ēvlere vedile u va. SGA: E skiden tarlada ne ekiyordunuz? Buğday mı? 
FK: āynı (17) bȫle. būdey§arpa. SGA: Hasatı yapıyordunuz. Getiriyordu-
nuz. FK: evet. āynı bȫle (18) getiriyoduḲ§işTe yalıŋız beygir§arabalānnan 
getiriydik, saçār̥dıḳ Pȫle, sürēdik (19) düvennēnen, beygirlēnen. ȫle yapārdıḳ, 
bȫle de§ildi şindiki gibi. SGA: Sonra ambarlara mı (20) koyuyordunuz? 
FK: sürüyoduḳ, savı̊rı̊yoduḳ, yiygilı̄̇mizı̄̇ aḲdarmeş vadır şu yanda. ta urıya 
(21) götürüyoduḳ çuvallānan yı̄̇kiy̥oduḳ, ah̥arıŋ§içinde. ġuruduyōduḳ, ǖdü-
yoduḳ. şindi ġālik (22) götürüyoz, urda hem yı̄̇kiyo hem§ǖdüyo. deyirmen hē 
yolda gelirke vadır§urda. SGA: (23) Burda gelirken var mıydı? FK: gȫ.. 
hemen çöplü§ǖ bi geçince. SGA: Kara değirmen değil (24) mi? FK: yō 
yō. de§il. (25) SGA: Bulguru nasıl yapıyordunuz? FK: bulġuru da aynı bū 
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yı̄̇ḳardıḳ. ġoca ġazannara ġōruz. (26) ġaynadırız ġoca ġazannarda. undan sona 
onu sereriS, ġuruduruS palalarda. ġurutTuḳdan sōna (27) bi şȫle dübe§imiz 
vardı eveli, bu cāminiŋ yāndeydi daş dübek. a§eşdan da toḳmaḳlāmız (28) 
vardı. unnānan dövēdik bȫlē bulġurları. tekrar§unu serērdiK, savırıydıḳ, sür-
güye götürüydük (29) şū burda da vārdı sürgü ya. sürgüde bunu tekrar bȫle çe-
vir̥ bi eşşēnen hana sözüm burdan (30) dışarı, eşşēnen çevire çevire çevire unu 
dövērdik, şēsini çıḳarıydıḳ, ġabῑnı. undan sōna ġabῑnı (31) çıḳartTıḳtan sona 
yı̄̇ḳardıḳ, yı̄̇ḳadıḳdan sona tekrar ġurudurduḲ çekerdik. göcemizi de aynı (32) 
edēdiK, bulġurumuzu da aynı edērdik. (33) SGA: Tarhana yapıyor muy-
dunuz? FK: yapıyȯz. taharnıyı şindi de yaparıS. baḲ§arḳaŋda (34) duruyō. 
SGA: Un tarhana değil sizin de. FK: un tāna yapmeyiz biS. yo§urdu alırız, 
keselere (35) dolduruz bȫle, ġaymānan berāber. undan sōna şindi harman ġaḳ-
dı mı u yo§ūrdu basdırız, (36) üsdünü duzlarız, basdırız. bir haFta duru. un-
dan sona bunu tekneniŋ§içinde yuŋuruS. yuŋuru (37) yuŋuru şȫle bi şē ġoruz, 
tāta. tātanıŋ§üsTüne dē beyāz bi bi şē sereriz. unuŋ§içine sararız, (38) yo§ur-
dumuzu. u ı̊̇kı̆̇§üş gün bekler§urda, yarılır bȫle. undan sōna da unu acıġ§a-
cıġ (39) tekneniŋ§içinde ellēmizinen bȫle bularıS. ya§ını üsdüne getiriz bȫle 
topaḳ topaḳ ya§alırız. (40) āltınıŋ§ayranını tekrar keseye ġuyarız, süzmene. 
süzdürüz. tārna yaparıS. tārnıyı da göceyi (41) bişiriS. undan sona unnan ġa-
rışdırız§unu yerde bȫle so§uyana ġada, ėyice so§uyana ġada (42) ġarışdırıs. 
Saten de yo§ūrdumuS süzēr süzmēnde böle dāş gibi olur. unu teknėye deviris. 
(43) yımırta ġırarıS§içine ġırḳ dene mi ġırceŋ, yirmi dene mi, otuz dene mi 
ġālik̥ ne ġada (44) ġırarsaŋ. unu ġırarız. göceyi bişiriz. işTe bişirdikTen sōna 
dökeris, so§uduruz. undan sōna (45) ġālė şeyi tārnıyı ġararız. āşam§üsTü 
bu vakitle ġararıs. sabā ġada bekler§o. sabālen beyaz (46) çarşaf gibi bȫle 
şėylere topaḳ topaḳ sereriz bȫle ġāli, dökeriz. tārnıyı ȫle§ideriz. SGA: Kaç 
(47) günde kuruyor? FK: valla ükü̆§üş günde ġurur canım, u ufaḲ§oluyo 
şȫle şȫle tarana. incē.. (48) yapmeyiz bis. (49) SGA: Makarna kesiyor mu-
sunuz? FK: keseriz, maḳarnamızı da keseriz§aynı unŭ da. bi dene (50) burda 
şe ġadın vadır. ū pişiriveri. bereŋār̥ı şöle bişiriz. undan sōna keseriz§unu da 
aynı (51) yımırtasını ġuyarız keseriz. SGA: Nasıl pişiriyorsunuz? FK: saş 
va bȫle saç. āltına samān (52) atar. bi bi yannı çeviri bi bi yānnı. hana bere-
narı şöle çı̄̇ yapmeyiz da. u§zaman dā iyi oluyo (53) kesmesi. SGA: Önce 
hamuru pişiriyorsunuz, sonra kesiyorsunuz. FK: tābi. sōna keseriz. (54) 
elimizinen keseriz. /.../ (55) SGA: Peyniri nasıl yapıyorsunuz? FK: peyni-
rı̆̇ dē ineklēden sa§ıp geliyȯz hayvanımız yoḳ. (56) ineklerden sa§ıyoz§ā-
şamdan. sabālin de sa§arız, yetmiş derecedē ısıdıyoS. undan sona unu (57) 
so§uduyoz, otuz derecede de çalıyoz, pē̇niri. içine damızlῑnı ġuyŭyoz çalıyoz. 
dutTu mu (58) süzeklere ġuyarız bi Íaylon§ῑlēniŋ§içine otutduruz bi ziniyi. 
Sininiŋ§üstüne de süzēnen (59) pēy̥niri ḳoruz. u daş gibi§olur. undan sona 
keseriz, duzlarız, bi ziniye döşeriS. undan sona (60) tenekelere. SGA: Anne-
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nizin zamanında daha mı zormuş? FK: tābi. bizim zamānımızda da (61) 
zorudu da unnāŋ zamānında dah̥a zōrdu. SGA: Hatırlıyor musunuz anneni-
zin zamanını? FK: (62) ya benim§annem fakiridi. buvam da fakirdi. sı§ır 
güdēlerdi. boḇam ġorucu duruydu bȫle (63) hanā ġorucu olur şindi beKÇi 
dėyoz ya, ȫle beKcilik yapārdı. e anam da sı§ῑr güdēdi buvam, (64) ārḳasında 
bōyna dālarda gezēdi, çoḳ SeFilliK çekdi unna. eveli dā zorudu. şindi gine 
iyı̄̇. (65) bizim çocuḳlūmuzda çoḳ zorluḳ çekdik. fakirlik vārdı. hē ayaḲġabı 
bulamıyoŋ sāten. e don (66) bulsaŋ§içiŋe bicama bulamıyōduŋ. ȫndüç aḳara 
giderlerdi anamgil§eveli işde böle çameşır (67) yumıya, meseÍā sen dedı̄̇me 
ġanma senden bi don§isderlerdi donumu yı̄̇key̥cen donuŋu vė de (68) ben 
donumu yikēcen derlerdi. şindi eyi şindi nė va? vallā iyi şindik. öle zebillı̄̇di 
eveli. ȫle (69) bö̇yüdük hep. SGA: Eski hayat mı güzel şimdi mi güzel? FK: 
esKi hayat dā güzeldi. birbiriŋe (70) çoḲ mutuyduŋ. şindı̄̇ acıḳ zengin§o-
luvedile mi ġafaları daġ.. dā şeyi gözetliyo bȫle. ȫle (71) şindi evelı̄̇ fakiri-
diŋ§emme çoḲ mutluyduŋ. SGA: Herkes öyle anlatıyor. Eskiden daha (72) 
neşeliydi diyorlar. FK: tābi. eveli eyı̄̇ydi diyon§işde. e şindi ġoŋşu ġoŋşuya 
varamıyo. eveli (73) ġoŋşu ġoŋşuyā gece ōsun gündüz§ōsun otumiye gidē-
diŋ bȫle. şindi fesaTlıḲ vā. ā seniŋ vā (74) çoġ§oluyo benim§olmasıŋ§ŋı? 
seniŋ şu oluyo benim§olmasıŋ§ŋı? aletTirı̄̇miz de gēl̥di, (75) telefonumuz da 
vā şindik, suyumuz da vā. yalıŋız bāçala suyu ġomeyo. /.../ (76) SGA: Ne-
ler giydiriyordunuz geline? FK: eveli bizim günümüzdē hinci geline bı̄̇ şe 
şāÍvar. (77) üsdünde aynı göm.. bȫle deyildi de eveli basma enteri derdik bis. 
unnardan§olurdu. ġafaŋa (78) bi dene sahan geçirilerdi bȫle. sahanıŋ§üsdüne 
telleri, yāzmaları bȫle burlāŋa ġada (79) sallarlār̥dı. yüzüŋe al§ȫrtü. ȫleydi 
eveli. undan sōna beygir§arabasına bindirilērdi bȫle (80) aşşādan mezeriŋ 
yan̥ından doleşdırı gelirlēdi. şindik, gelinnik gėy̥ı̆̇yola ġāli. SGA: Burada da 
(81) giyiyorlar değil mi gelinlik. FK: gėyiyola ġāli şindi ādet. benim§ā to-
runuŋ biri yeŋi evlēndi, (82) ġız. unu vediK, ōlan§evercez bayramdan sōna, 
torun. sa§ol hē torun§evlendirceS. şindi (83) gelinniK gėy̥ı̆̇yola. /.../ SGA: 
Hangi ilden buldunuz doğudan? FK: do§udan zāten burıya bi (84) tarafā 
neyidi şū seydiġazi tarafındıydı, gelin gelmişimiş. urdı da ġocası işgici çıḳmış. 
(85) durmamış yānda. bi ġızı olmuş. ġālı̄̇ duyduġ§unu āldıḲ geldiK. ġızını da 
aynı kendi ġızımız (86) gibi bö̇yüttük. hiç§ayırmadıḳ. deliġannı şindi oḳūyo. 
işTe torunuŋ ġızı vedik, birini, ōlanı dı (87) işdi evērcėS. /.../ 
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I/71

ODUNPAZARI - Çamlıca

Kaynak kişi : Emine Tunca, 63, İlkokul 3

Derleyen : Songül İlbaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Düğün, yöresel yemekler, kış hazırlıkları

(1) ET: geleli ġışın gidiyoS, yazın geliyoz, ekiyos bi şēler. Sİ: Adın neydi 
teyze? ET: imine (2) tunca. Sİ: Tunca mı? ET: tunÇa. Sİ: Kaç yaşındasın? 
ET: atmış§üç. Sİ: Okula gittin mi? ET: (3) oḳula yarı gitTim yarı gitmedim 
yāni. ȫle sayılır§esKiden ḳızları pek göndermiyolādı oḳula, (4) üş gün gitTim 
beş gün gitmedim üşTen bıraḳTıḳ. hani pek fazla oḳu.. oḳuyamam§ȫle fazla. 
(5) ȫle fazla.. Sİ: Okuma yazman var mı? ET: vār. biraz var tabi ȫle şeyle-
ri var da yāni çoḲ ġaste (6) faÍan bȫle bi§şey fazla oḳıyamam. ama ġuranı 
çoḲ güzel§oḲurum. hē. ġuran§oḳurun. Sİ: (7) Sizin eski düğünleriniz nasıl 
oluyordu? ET: dü§ünnerimiz nası oluyōdu? Sİ: Kaç gün (8) sürüyordu? 
Neler yapılıyordu? ET: bizim dü§ünnēmiz iki gün sürērdi. cumartėsi pazar. 
Sİ: (9) Köyde doğup büyüdün değil mi sen? ET: ben köyde büyüdüm hı hῑ. 
ġına§gėcesi yaparız. hā (10) ġına§gėcesi yaparlar. ē ėrtesi gün gelin yaparla. 
geliniŋ yüzünü yazarla bȫle şeylerlen (11) pullarılan. hῑ gelinniK faÍan yoḳdū. 
gelinniK yōdu. Sİ: Ne giyiyordu? ET: böle elmāsiye (12) deris, ipek. ipekli 
elmāsiye gėyilirdı̄̇. unna gėyilirdi. Sİ: Elbise mi? ET: he, gömleK, şaÍvar 
(13) gömlēk. ḳısa gömlēk bi dė şaÍvar. öle gelinnik falan yoḳdu. sona sona 
çıḳdı bu. Sİ: Kafasına (14) ne takıyorlar? ET: tabi ġaFasına ġaFasına ört-
lerdi bȫle. ġaFaSına da güzel bi ȫrtü örtlerler̥di. (15) al§örterlē. öle yapılır-
dı. Sİ: İki günde bitiyor mu? ET: iki günde biterdi. at§arabasına ġo.. (16) 
bindirilērdi. at§ȧrabasınnan, at§ȧrabasınıŋ§üsTüne çū.. çuvȧl, çul deris şȫle 
meseÍā kilim. (17) kilimneri gerērlerdi. at§arabasını dı otutTurulādı yengele 
girerdi içine, gelini girerdi. (18) at§ȧrabasınan götürülerdi. Sİ: Götürünce 
sonra ne yapıyorlar? ET: götürüncē götürünce gine (19) hiç kimse görmēzdi 
bȫle kilim gerelerdi adamnā, gelin gelini indirile ġuyarlardı böle eve. Sİ: (20) 
Saklıyorlar mı? ET: tabi. hiÇ§erkek falan görmezdi. yā. şindikı̄̇, esKiden 
bi§şe Ḳalmadı. Sİ: (21) Ne yemek yapılıyordu? ET: zaTen öle bi çoḳ ye-
mek şēsi yoḳdu ē̇sgiden. gelin indikden sona. (22) āynı gine yo§urt çorbası, 
fası̊̇lye, ha çoḳ bi yėmek verilmiyodu köylerde. ne u ne vārῐsa. (23) köyde ne 
olcȧḲ zāten? esgindenki bȫle şērlerden gidip de yapılmıyodu ki. kȫde ne varῐ-
sa (24) un̥ŭ yapıyoduŋ. ȫle. (25) Sİ: Az önce bir yemek söylediniz, hamur-
suz. ET: hamursuS. Sİ: Ne o? Nasıl yapılıyor? ET: (26) sodalı. acıġ yo§urt 
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ġuyarız, acıġ§ῑ yā ġoyarız. esgiden§onna girmiyodu, biz şindi ġuyuyoz (27) 
yāni unnarı. yu§urusuŋ. hiş bi şı̄̇si yoḳ yāni. şöle bi teker̥ gibi siniye ġoyarsıŋ 
bişir̥isiŋ (28) hamursuzu. Sİ: Ekmek gibi mi? ET: tabi Çanῑm, tabi. ama u 
mayasız§u. ekmeK mayalı (29) oluyo. ȫle. Sİ: Başka meşhur yemeğiniz var 
mı? ET: yuḳa yaparῑz. Sİ: Manavdınız değil mi (30) siz? ET: manavız biS. 
Sİ: Manav yemeği böyle meşhur? ET: manáv, manáv yeme.. biz pek (31) 
çeşitli yemek bilmiyȯS yārım. hamur§işi biliriz. āzῐ§açıḲ bilirı̄̇z. Sİ: O ne? 
ET: āzῐ§açıḳ. (32) mērcimekli. Sİ: Mantı mı? ET: yō. mantı da biliris. mantı 
yaparız. āzı§açıḳ deriz biz hamırῑ (33) bȫle şe§ideriz, yeşil mercimeK pişirı̄̇z. 
hamuru yu§uruz. açarız bȫle bö̇yükcene açarῑz. iki (34) yumaḳ yaparız şöle 
şölē. açarız. unu haşeşlarız bȫle. ḳatlarız, tekrár§açarız. unu bȫle Küçük (35) 
küçük keseriz, ġatlarıS. unū āzı§açıḳ deriS. ama güzel§olur. Sİ: Mantıyı da 
mercimekli (36) yapıyorsunuz değil mi? ET: tabi biz mantıyı dȧ mer̥cimeK-
li yaparız̥. pateTisle yaparız da (37) pateTisle hemēn yinmesi için. mer̥cimeKli 
duru. pateTisli durmas. yuḳa yaparῑs. yuḳa börē (38) yaparῑz. Sİ: O nasıl? ET: 
işde yuḳayı ıslaTırıS ġuru yuḳȧyῑ. ıslatırız. bȫle sererı̄̇z. urda az̥ῐcıḳ (39) duru. 
ondan sonȧ nė yapcēsaŋ peynirli mi yapceŋ, ēşimikli mi yapceŋ? biz ekseri 
haşeşlan (40) yaparız, ekmeK§ufacῑnnan yaparız. ekmēŋ§içini çıḳarır̥ız ı̄̇y̥ci 
ufalarῑz, içini de haşeş (41) ġoyarῑz. haşeşlan işini yā ġoyárız§acıḲ, bi yuḳa 
ġoruz, bi haşeş ekmek§ufacῑ yaparız. bı̄̇ (42) yuḳa ġoruz bi ekmeK§ufacῑ ya-
parız. ȫle. üsTüne dē nė yapcesaŋ yo§urt mu apceŋ nė (43) yapceŋ yālarsıŋ. 
fırında pişirisiŋ. (44) Sİ: Kış için hazırlık ne yapıyorsunuz? ET: ġış§için 
mȧḳarna keseriS. bi mȧḳarna (45) keseriz§işTe, he ġış§için.. Sİ: Eskiden? 
ET: ėsgiden yoḳtu unnar. ē̇sgiden hiÇ§ȫle hazır (46) mȧḳarna kesiP, yuḳa ya-
pıp da ġoya.. ġonmuyōdu. ya bilmiyolārdı. bilmiyolardı a§ah̥. Sİ: (47) Kışın 
ne yiyorlardı? ET: tūrşu, bekmēz, pekmez pancar ġayniyodu. paTedis ġayna-
tılırdῑ. ȫle (48) yinirdi. ėsgiden bü.. bȫle. ėsgiler daha çoḲ ġaripmiş yāni. şindi 
her şe va. Sİ: Zor muydu (49) eskiden? ET: e herāldaki tabi zōrdu. Sİ: İş çok 
muydu? ET: iş çōdu, yice.. yiceK yō§udū. Sİ: (50) Bir gün akşama kadar 
ne iş yapıyordunuz? ET: saTen ben pek fazla ködē durmadım. ābim (51) 
hoceydi gülü.. yavrım. haceydi ābimiŋ yanına gittim ben. urda durdum faz-
lalıḳlan. çoḲ.. Sİ: (52) Anneleriniz ne yapıyordu? ET: e annelēmiz de işde 
tarlıylān, inēlen, çocuḳlarlan doḳuz (53) ġardėşiz biz. çocuḳlarlan§ūreşiyodū. 
nāpcıḳ? yoḳluḲ. ȫleydi. işle ȫle. bizde şindi rahāt. (54) ramazan geliyȯdu me-
seÍa, bi şėy ġışa āda tatlısı alıyolardı hē baḲ. şȫle bı̄̇ tenėkede āda tatlısı (55) 
alınırdı. yı̄̇cek yōdu. Sİ: Satın mı alıyorlar? ET: tabı̄̇. taḇi. āda datısını bili-
yoŋdur. Sİ: (56) Bilmiyorum. ET: bilmiyoŋ mu? şöle şindi ġabıcıḳlāda falan 
oluyo şȫle ġaP, tāhta ġaPda (57) oluyo şindi unnȧr. bi kilōluḳ falan§olur, iki 
kilōluḲ§olur. çoḳ§Küsel§olur. Sİ: Nasıl bir şey (58) o? ET: tatlı tatlı. tatlı. 
Sİ: Nasıl yiyorsunuz? Ekmeğe mi sürülüyor? ET: ekmē sür, ḳaşῑlan yi. 
(59) tabi çatallan§al ye. Sİ: Reçel gibi mi? ET: ireçel di§il̥ ḳatıdır§u da, erir̥ 
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yāni, erir. Sİ: Neden (60) yapılıyor? ET: ne bilem ben bilmiyom ki nerden 
yapıldῑnı. ama çoḳ§Küsēldir. āda tatlısı (61) diyo.. Sİ: Siz evde yapmıyorsu-
nuz o zaman. ET: a§ah̥ biz yapmıyȯz§unu. hē u satın§alınır. (62) hı hı biz 
yapmıyȯz. biz sāde pancar bekmezini biliris, ġaynaTırıs. Sİ: Kışın onlar mı 
yeniyor? (63) ET: hē, ġışın§unnȧr. turşu, pateTis§işdi ȫle, tatlı. Sİ: El işi ya-
pıyor muydunuz? ET: (64) yapıyȯduḳ tabi canῑm. Sİ: Neler yapıyordunuz? 
ET: işleme yapıyȯdūḳ. çorab§örērdik. çorap, (65) örme çorapla var ya, unnarı 
örēdik. hı hı yün çȯrap. başḲa pek§iş yapmıyȯduḳ. Sİ: Çeyiz (66) hazırlıyor 
muydunuz? ET: tabi. yō esgiden§u ġadar̥ çoḳ da de§ilidi yāni. çoḲ dedı̄̇me 
(67) baḳma. çoḲ yoḳdu ȫle çeŋiS. şimdi var. vārdı da şindi de yoḳ yāni. vārdı 
da şindi gine azāldı (68) gine. hē esgiden hiç yoḳdu ȫle bi çeŋiS fazla. azıdı. 
Sİ: Kız hiçbir şey götürmüyor muydu? (69) ET: nė götürcek kı̄̇? ē̇ski.. şin-
diki gibi yataġ§odası bilmem makinedir bilmem şudur budur (70) yoḳTu ki. 
hiç bi şėy yȯḳdu. yo§udu. gitmiyȯdu. ancı kendini götürüyoduŋ. işTe bi§ki 
örerse (71) a ȫle çorāp, yāzmȧdır, yani şöle baş§örtü bi şēle ȫle ufaġ tefeK. 
ȫle çoḲ bi şiy yoḳdu. Sİ: (72) Sen nerelerde durdun ağabeyinle? ET: ben 
başören kövü var şurda. başören kövünde durdum. (73) eveT, urda durdum. 
undan sona ābim hocalıḲdan şe§idincē, bur.. emekli oluncā, emekli (74) 
olmȧdan şe§ire gitTi şērde başḲa işe girdi. urda da iki başḲa ābilēm vardı 
iki dene. sona gi.. (75) urı yanna urıya götürdüle beni. urda durdum bi de, 
şe§irde, esentėpede. Sİ: Kaç yaşında (76) evlendin? ET: ben yirmi. yirmi. 
Sİ: Evlendin şehire mi gittin? ET: hı hı. hı hı şe§ire gitTim. (77) hacı§ā-
biŋ şe§irdeydı̄̇. ben§esentepedeydim. u meleşiKdėydi. esentėpede oturdum 
ben. Sİ: (78) Düğününüz de orada mı oldu? ET: hı hῑ urdu oldu. dü§ünü-
müs§urdu oldu. Sİ: Anne baba (79) burda mıydı? ET: ben buralı de§ilim. 
ben kendim buralı di§ilim. ben seyitġāzi tarafındanım. (80) bilmezsiŋ yāni. Pi 
sanTıgözü deris, ġırḳa tarafı. u yandanῐm ben. ayrıyız yāni. Sİ: Amcanın (81) 
köyü mü burası? ET: hē bura amcanıŋ kö§ü. ġayınnȧ da gine yaḳın yāni bi-
zim kö§e dōru (82) yaḳın da, ȫle yāni, ġayınnam. ġayınnam da buriye gēl̥miş, 
u köy̥ tarafından. hē u dȧ buriye (83) gelin gēlmiş. yāni kȫlemis yaḳın unna. 
Sİ: O tanıyor muymuş seni? ET: tanıyodu canım tabi (84) tabi. 
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I/72

ODUNPAZARI - Demirli

Kaynak kişi : Hasibe Öztürk, 82, İlkokul 3, Zeynep Atalay 73, İlkokul

Derleyen : Songül İlbaş

Derleme yeri : Çeşme başı 

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, eski hayat, düğün

(1) HÖ: yō doldurmeycen ben§acıḲ, şē sah̥at durmuş da büyǖn, unu 
hanneycen. cāmiye şe (2) ġurana gidiyoS ya. durmuş da ȫlen iki.. dörtde bulda 
bulunceS. Sİ: Pili bitmiştir. HÖ: yo yō. (3) hacı ġuruyodu bö̇yün hacı yoḳ dā 
ġurulmamῑş. ZA: nėrde enişTe? enişde şērde fiÍan§nı? (4) HÖ: şēre gitTi. ārif 
bursiye götürceKdi dede.. ZA: nė§olcēmiş? HÖ: dedelēni unnāŋ hat.. (5) 
fatmȧnıŋ dedesinnen bizim dedesini götürüyo, ārif. ZA: hē nerėye gitÇikler? 
HÖ: bursiye (6) bursiy̥e. e sen nē? seniŋ arḳıdeşlēŋ kim? Sİ: Hocalarımız 
var. Onlar muhtarla konuşmaya gitti. (7) HÖ: hā tȧmam. oldu sa§oluŋ 
yavrum. ZA: ā hacı abam§annadıvesin ē̇sKi şēleri dā iyi bilir. (8) HÖ: he ne 
ne soruyōŋ? Sİ: Adın neydi senin? HÖ: benim hası̄̇be öztürk. Sİ: Kaç yaşın-
dasın? (9) HÖ: seksen§iki. seksen§üşüŋ§içinde. Sİ: Okula gittin mi sen 
hiç? HÖ: gitTim. işe bizim (10) zamanımızdῑ üçüncü sınıfa ġada oḳūyolardı, 
ȫretmenimiz de kövdeydı̄̇. üçe ġada oḳuduḳ. (11) ġırḳ bir, ġırḳ birde girdiK, 
ġırḳ dörtde çıḳdıḳ. ben şurda ġonuşen. acıḳ su alēn de. bö̇yün ... şi (12) misā-
Firlēmiz, ōlannāmız. çay ġaynatmışlar§āyġazdā, şe aşşādā. bunu dı ġoyve-
mişle içē, (13) hem bur̥da sah̥at bekleycen hem buŋu yıkēcen. he. bismillārah-
manira.. sen ḳaç yaşındasıŋ (14) baḳam? Sİ: Ben yirmi yedi yaşındayım. 
HÖ: yirmi yedi yaşında ävlenmeŋ geşmiş össen. ävli (15) ävli misiŋ? Sİ: Yok 
değilim. HÖ: niye ävlenmiyoŋ? Sİ: Evleniriz daha HÖ: ävleŋ ävleŋ. Sİ: 
(16) Senin kaç çocuğun var? HÖ: benim mı̄̇? üç§ōlan bi ġıs. Sİ: Neredeler? 
HÖ: şeh̥erdele. dē ġız (17) ġız ōlunu oḳutTū. şeyde oḳutTū. diyemedim. aman 
yā rabbim dilimiŋ§ucunda da (18) diyemiyom.. bu şeyde, mevlānā nėrdē? Sİ: 
Konya’da. HÖ: hah ḳonyádá oḳudu. dört sene (19) oḳudu. bitTi oḳulū. istam-
bolda uçaḳ tāmircisi nė. götTǖ ġızı anasını da götTü. biz yalıŋız (20) ġaldıḳ, 
bi ġızımız vārdı. işde yalıŋız duruyozduḲ. çocuḳlāmız şērde. çocuḳlāmız şēr-
de, hepsi (21) de bi ġat.. üş dene ġaç ġat ävimiz va bizim dedeniŋ§evi vā. üç 
ġatını üçü̆ de urda duruyo. (22) gēr̥çi, işē iller banḳasınıŋ yanında bizim§evi-
miS. sen eskişērli misiŋ? Sİ: Yozgatlıyım ben de (23) Eskişehir’de oturuyo-
rum. HÖ: oḳūyoŋ. hē. sa§ol yavrum. allah§aneŋe buveŋe ba§ışlasın. (24) 
Sİ: Eskiden köy nasıldı teyze? HÖ: ne işi? Sİ: Köy nasıldı eskiden? HÖ: 
äskiden bu köy (25) yetmiş hāneydi. işde oḳulları āldıla ur.. burdān. çocūnu 
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oḳutcen diyen gitti oḳutcen diyen (26) gitTı̄̇. şindı̄̇ sekis hāne ġāldıḳ. şindi 
harman ġaldırmeye gelenne va şērden. Sİ: Yazın gelip (27) gidiyorlar. HÖ: 
geliP gidiyola ya üş denesi dört denesi de motȯr§āldı temelli duruyolā. unna 
(28) da emekli olmuşla şērde. ȫle. Sİ: Neler yapıyordunuz? HÖ: kim? biz 
mı̄̇? bizim kȫmüz, bizim (29) kö§ümüzde zayıf köv ellere baḳalek. ġurban 
besleyoduḲ. ġur.. hayvan (30) besleyoduġ§ġurbannıḲ ginē. büyük hayvan 
başı bekliyo.. şe§idiyoduḲ. kimimiz bizim şu (31) ġırlāmız şu şu taraf çoḲ 
ġuvvetli bizim. toprāmız kimsiye benzemez. bu kenarlādā bu kȫ, bu (32) kȫ-
den eyisi yoḳ. şurda başören kövü vā mācır, u da bitTi. şurda ġarḳın diyoz ura 
vā ġızılbaş. (33) Sİ: Biz oradan geliyoruz şimdi. HÖ: yō. siz§urdan geli-
yoŋuz, ġarḳından. tiren gelir§oreye. (34) ha. undān sona tȫbe ya ġızılbaş di-
yoz bize nė ālemiŋ şesi amma herkeziŋ§adınnan§aŋılıyo. (35) soruyo bu ço-
cuḳ da ben dēveriyon. undan sōna da biz çocū oḳuda.. oḳutcen dėyen gitTi 
(36) oḳutcen dėyen gitTi. e hinci emeklilērden çocuḳlānı evērennē geliyola. 
geliyola geliyola. Sİ: (37) Geri mi dönüyorlar? HÖ: geri dönüyola hē geri 
dönüyola. işde ȫle ġızım. dā başġa nė sorcēŋ? (38) /.../ Sİ: Elektirik yokken 
akşam olunca ne yapıyordunuz? HÖ: ġāz. ġaz yaḳıyoz Íamba (39) yaḳıyōz. 
ġaz yaḳıyȯz Íamba yaḳıyȯz işTē. daha äsgilēde lamba da yoḳmuş. bizim§a-
nalāmız, (40) bubılāmız lamba da görmemiş. Sİ: Onlar ne yapıyormuş? 
HÖ: unna çıra yaḳıyolār̥mış, dādan. (41) şindi yaḳış veriyolā, gidērsiŋ bi ara-
bā, undan sōna çıra dērsin, çıra, sen çıra annayoŋ mu? (42) ZA: odunnārȧ 
TuTuşturmiye. HÖ: he unnān çıra getiridiK. undān sona bi ġōŋşulā bizim (43) 
çıramı.. bizim çıramız bitTi diyenne vārdı. sen beni ġonuşdurceŋ heral ya. Sİ: 
Ne güzel (44) anlatıyorsun. HÖ: bizim e hē bizim çıreye öküzlēmiz, öküz 
Ḳoşārdıḳ. beygir yoḳdu bile. sōna (45) sōna beygir ço§āldí. undan sona ocaḲ-
lıḳlāmız vārdı, ocaḲlıḳları doldurulardı anamgil (46) bubamgı̄̇l, undan sona 
işde ȫle ocaḲlıḳ yaḳālādı. ben§oḳula girdim senē Íambala çıḳdı. (47) Íamba-
la çıḳdῑ millet durdu ġaz yaḳıyoduḳ ġāz. el Íambası vārdí biliyoŋ mu bilmi-
yon. el (48) Íambası vārdí. unnarı yaḳıyoduḳ. ȫle ȫle kimimiz hayvan ġurban-
nῑ beslerdi, kimimı̄̇z (49) şēr§uzaḲ gelirdi. kimimı̄̇z dana ġurbannῑ beslēdi. 
noh̥ȯd§ekēdik şurlara. şu ġırımız bizim (50) çoḲ bö̇yük çoḲ ġuvetli. bu-
nuŋ§üsdü dǖs, başdan başa düz. bizim kö§ümüz hēpsind̥en bu (51) kövlēŋ 
hepsinden§eyi. bi ekinnēmiz§olur, bi ekinnēmiz§olur ġuvvetli ġuvvetli. 
sa§at ḳaç? (52) /.../ HÖ: bö̇yün hacı, bö̇yün hacı yoḳ yōḳ. sa§aTi ġurmaye 
unutmuşūn. de dūrmuş u da ben (53) de bunu hem ūven dedim hem ġuranıma 
gidēn dedim undan çıḳdım. dā nė sorceŋ? bi şēle dā (54) sorcēseŋ. Sİ: Bun-
larda yemek çay yapıyor muydunuz eskiden ateş yakıp? HÖ: yoḳ bizim 
bū (55) ocaġ§ıbrῑ diyoz biz buŋū. bizim ... vardı ya āşam çocuḳlāmız vardı. 
bunu aşşādῑ ayġazdı çay (56) suyu ġaynatcen diye ġoyvemı̄̇ş. evde ayġaz vār-
dı, áyġazı ġāli şe§itmemişle. manġal (57) yapıyoduḲ ġocā manġal va. çocuḳ-
la geliyo diye manġal yapıyodūḲ, unu da ya.. mānġalı (58) yarmış bu ıbrῑ 
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ġoyvemiş. misāFir diye seslenemedim. ōlan, benim§ōlan§u da. ȫle. /.../ HÖ: 
(59) gērçi ocaḲda duruyo bu dā. yine bu ġadana killi de§ildi. ZA: e islēniyō. 
isleniyo. /.../ HÖ: (60) baḳ şede allah arḳıdeş veriyo. ben burda yalıŋız§otu-
ruyōdum. gördüŋ mü? Sİ: Ben de (61) konuşacak birini arıyordum. HÖ: 
ben de ġonuş.. ġonuşivedim§işde. (62) Sİ: Bir de sen anlat eski düğünleri. 
ZA: hē baḳam. eski dü§ünne nası oluyo, eski dü§ünner (63) nası gėyim ḳu-
şam soruyolā. HÖ: ē äsgiden nė vādı ġızım bi şey yoḳdū. äski düzēn§äski 
şēy. (64) köy yeri, şēr yeri gibi de§il ki. Sİ: Şehir yeri gibi olmasın zaten. 
Burada nasıldır? HÖ: burdu (65) işdi äsgiden hē äsgidēn şinci ner̥den§an-
natsam ben saŋa? Sİ: Kaç gün oluyordu düğün? HÖ: (66) baḳ şin.. şindi say 
sen. sali günden başlıyodu biSim dü§ünnē. sali hē benim (67) bizim§ufaḲlῑ-
mızda. bir hāvta sürmüyosa da sali gǖn ġoŋşu a§ırlamek deriz biz. ġoŋşu (68) 
a§ırla bi çay verisiŋ. odamız va bizim burda cāminiŋ yanında odamız vā. u 
dü§ün sa§ibı̄̇ (69) undan sōna he odun, bi çay verile dü§ün dāvetiyesi dėyē. 
una ne dėyola, ġoŋşu a§ırlaması (70) dėyolā. undan sona bu ġoŋşulā sabahın 
hērkez arabasını ġoşan odun getiridi pı̄̇nar deriz. hē (71) ġoŋşucek, bedāva. 
undan sōna u sali çarşamba gǖn ġāli ġızıŋ başı bozulurdū, davulcu gelirdı̄̇. 
(72) işde öle başlādı ġāli u dü§ün. sali gün şe çarşamba gün. hē undan sōnā 
çarşamba perşembe (73) geliyo dē mi? çarşamba perşembe gün ġāli ge-
lin§inēr̥di. bi de cumā gün paçá yapārdıḳ biS. (74) paçá pilavı derlēdi. paça 
pilavı. paça Pilavı dėye ne hē dü§ün sa§ibi yinē pilav veridi baya, (75) sabā-
len bir§ö§ün. Sİ: Niye paça pilavı diyorsunuz? HÖ: paça pilavı, geliniŋ 
paçası diyoz. (76) paça, paça ȫle aŋılıyo iştē. äski zamannarı ġonuşTuruyoŋ 
sen ba§a ya. paça pilavı derlēdi (77) unuŋ§adına. undan sona bir§övün veri-
lerdı̄̇, undan sona hāftıya gelini suya çıḳarıdıḳ biS. (78) hāftıya. haftȧya ḳada-
na gelin çıḳmaz.. çıḳmaz.. çıḳmaz. Tışarı çıḳmaz. undan sōna da ġāli (79) 
ġoŋşu de bö̇yǖn bö̇yün fatma§abā, āmed§ā bilmem nėydi adınnan§aŋılır ge-
lini suya (80) çıḳaryolāmış. toplanırdı kövlǖ kim gelirsē bi dene hamırs 
gömērdiK ocā. undan sona cerez (81) yėrine u da. acıḳ da lēblebi, üzüm şe§i-
dēsiŋ. undān sona gelini de geydirisı̄̇ŋ. undan sona da (82) anne destileri veri-
siŋ, sevtā suya çıḳār§u gün. ZA: bi de ısladabiliseŋ§ıslatceŋ gelini. HÖ: (83) 
hē. suya çıḳaryoz ya gelini adı. und̥an sona unu heP de ġōŋşula destileri alır 
alır varıdῑ. gelin, (84) geline dōldurmıya. gelin dolduruverir suyunu. ȫle ȫle 
işde dü§ün yapardıḳ yā. he ġınagėcesi (85) olurdū. äsgi zaman. siziŋ nası 
oluyȯdu? Sİ: Ben bilmiyorum ki? HÖ: ȫle mi? ānneŋ bubeŋ (86) nasῑ senı̄̇ŋ? 
Sİ: İyiler. HÖ: vay yavrum vay. oḳul dērdine kändi başını yaşıyo çocuḳ. (87) 
allah§aḳıl fikir vesin de eme§iŋ boşa gitmesin. 
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I/73

ODUNPAZARI - Gülpınar

Kaynak kişi : Dursun Çiftçi, 51, İlkokul; Zehra Konuk, 60, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, eski hayat, ekmek yapımı

(1) SGA: İsminiz ne? DÇ: benim ismim dursun. soyadım, ġızlıḳ is.. so-
yadım ilėri. şindikı̄̇ (2) soyadım çifci. SGA: Kaç yaşındasınız? DÇ: ben elli 
bir. elliyi doldurdum yāni elli birden (3) gün§alıyorum. SGA:Okul? DÇ: 
ilḳȯḳul mezunuyun. ZK: ben§atmış yaşındıyın. SGA: Sizin (4) isminiz ne? 
ZK: zȫh̥re. zehrā geçiyo nüFusumda da. SGA: Soyadınız? ZK: ḳo.. ḳonuḳ. 
(5) ben§ayrıldῑm§için ġızlıḳ soyadımı ġullanıyȯn. eşimden§ayrıldῑm§iÇin. 
SGA: Kaç (6) yaşındasınız? ZK: ben§atmış yaşımdıyın. elli§üş do§um-
nuyun. SGA: Okul? ZK: ilḲȯḳul. (7) SGA: Eski hayat nasıldı? ZK: tabı̄̇ 
burdaḳı hayat, eskiden§iş çoḳdu. harman vardῑ hanē (8) biçerlē yoḳdū maki-
nalā vardı. tabi bizden§öŋce dā tırpanla biçilirmişdi, el tırpanıla. e şimdı̄̇ (9) 
hani biçellē oldu tabi bizim zamānımızda da makinalā vardı. biçer makinaları 
vardı. hani (10) ȫleydi iş çoḳdu, harman. annem dırmı§ȧ gidērdi. biz§evde 
ġalırdıḲ yėŋi yėtişip gelirken. e (11) buÍÍāda fazla bi ortŭ§oḳul fiÍan da ol-
mıyınca ilḳoḳuldan çıḳartTılā, devamlı biS iş. hārman, (12) pancar§olurdu, 
haşaş§olurdu benim zamānımda. sōradan haşeşi yasaḳladılā burda. haşeş (13) 
yoḲ şimdı̄̇. ȫle işTē. SGA: Siz? DÇ: ben çift̥ciydi bobam. bı̄̇ bobanıŋ dört 
ōlu bir ḳızıydı. biz (14) dē üç älti bi arada otururdu annemgil. beş çocuḲ 
bi arada büyüdüK. Pancar§ekerlēdi, unnā (15) annemgil çapeye gidērdi, ben 
de evde unnāŋ yimeyini yapardım. hem bi dam dolusu hayvana (16) baḳar-
dım. unnā gelesiye bi teknė hamur yuŋuruydum. aḳşamacaḳ çapa yaparlārdı 
üç§elti, (17) aḳşamnen de gelir§u benim yuŋurdūm hamırı yaparlādı gider 
fırında. tandır deriS. şindi dā (18) hāÍā var. hem küçük çocuḳlara baḳardım 
ben yeŋi yetişip gelince on§iki yaşımdan sonra (19) oḳumadım. eviŋ§işini 
yapārdım§işde. ceyran yoḳdū, Íambanıŋ ġazından dut kömürü (20) daşırdῑm, 
eve su dȧ dışārdan taşınırdı. şindiki gibi evde yoḳtu sular. şindi evde sulāmız. 
ZK: (21) şimdi ra§atlıḳ§oldu hani köy yėri ōl̥sa da şimdi kȫy̥ gibi de§il 
hani. DÇ: yāni bi inek (22) sāmazdım. her§işi yapārdım. unnāŋ dört dörtlük 
yeme§ini yapardım. unnā hazır gelir yirdi, (23) bulaşıyı yıḳardıḲ. bi de inek-
lerı̄̇ sāmıya girērdim annem ġızardı. biz§üş dene gelin, biz (24) sa§arız sen 
girme diye. baŋa ġıyamazdı. biz de unu yaparız gelince diyē, ineklėri unnā 
(25) sa§ardı gelince. işde ȫle. ben dışarı işine gitmezdim, eviŋ§işini yapār-
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dım. ZK: şimdiki (26) genşlēmiz§oḳūyyo, lı̄̇seyi gideyi. bizim zamānımızda 
yoḳdu. hani ȫle ilḳoḳul vārdı burda. (27) /.../ DÇ: çālar diyo bobanne seniŋ 
türkçeŋ zayıf diyȯ. öle de§il bobanne bȫle benim (28) ġonuşdūmu düzeltiyȯ. 
ben de oldūm gibi ġonuşmaḳ§istiyom bȫle yāni. oldūm gibi (29) görüneyim 
diyom ben de ȫle. SGA: Biz de konuşmanın bozulmamasını istiyoruz. ZK: 
e biz (30) kibarláşamıyȯz. ben şindi bi şey di.. bardaḲ ġırıldı mı çinçi ġırıl-
dı diyȯm. e çocuḳlā da anne (31) çinçi nēmiş cam de diyoÍÍā. e çinçi ġırıldı 
deyiveriyoz biz di. ē ānnem de baḳ poşet dėyemiyo (32) hoşet der annem de. 
e benim bizim çocuḳlā da gülüyurlar ona. annanne diyȯrlar niye poşet (33) 
dėyemiyoŋ diyoÍÍa hoşet diyoŋ. e ȫle dėyėveriyo işde, eskikinnē. annem§ol-
saydı. ġız (34) ġardeşimiŋ ġızınıŋ dı bı̄̇ niḱ́ā var dā u unu götürdü büyüK§o-
lalaḳdar. SGA: Sizde mi kalıyor (35) anneniz? ZK: gelinde ġālıyȯ. küçükde 
ġalıyȯ. ben kendim§üç§ōlum şe iki ōlumnān bi (36) kendim ġalıyom. ōlan-
narı da eversem unnā da gitcek bi kendi başıma ġalcam. SGA: O (37) zaman 
da torun torba gelir. ZK: hē e oşdā ġıSıŋ vār̥dır dedi. acıḳ ben sȫleniyom 
o da peK (38) gelmek§istemiyo evlēnden. SGA: Doğudan gelin getiriyor 
musunuz? ZK: yoḳ dē mi (39) do§udan. yoḳ. ekSerı̄̇ bizim kö§üŋ ġızları 
da hep şe§ire gitTi işdı̄̇ ȫle hani peK köve fiÍan (40) gitmedi. e biz de başḲa 
yellēden getiriyoS§işde. baḲ bizim bu güççüK gelin afyonuŋ tā şu (41) şē 
ġayabelen kö§ünden. şuhutu da geçiyoŋ da afyonu geçiyoŋ şuhutu geçiyoŋ da 
... DÇ: (42) afyondan var da iki üş tāne yoḳ do§udan getirmedik hiç. SGA: 
Nasıl buldunuz Afyon’dan? (43) ZK: e ablasῑ burdıydῑ ablasınıŋ vasῐtasıyla 
getirdi annemler burda. (44) SGA: Ekmek falan yapıyor musunuz? DÇ: 
evet. evimiŋ§öŋüne fırın yapTırdım yeŋi ben. ZK: (45) baḳabilirsiŋiS de. ā 
baḳ bizim ġarşıda da var fırın. SGA: Ekmeği nasıl yaptığınızı anlatın (46) 
sonra fırınınızın fotoğrafını çekelim. DÇ: eŋ.. öŋce yuŋuruz hamırı. aḳşam-
dan maya tutarıS. (47) patetiz ġaynadırız. çaḳmaḳ daşı gibi duz§olur bȫle iri 
duz, peynir duzu. u duzdan§atarım (48) hamıra. yuŋurum. üsdünü ȫrteriS, bi 
sa§at sōra gelir hamır. fırını hazırlarız. dökeriz§öŋce (49) hamırı bi de yer 
mayasını alır. undan sona.. ZK: ekmek mendilimiz§oluyo. DÇ: ekmek (50) 
mendilı̄̇niŋ§üsdüne dökeris. undan sorā yāni üş kişiynen§olur. biriŋ küre§i 
tutār fırına (51) götürü, biriŋ burār, bükeriz biz. bāzen ġapama yaparız bāzen 
bükeriS. bi kişi kürē veri, bi (52) kişi fırına götürü. SGA: Kapamayı nasıl 
yapıyorsunuz burmayı nasıl yapıyorsunuz? DÇ: (53) burmayı baya elimi-
ze alır bükeris. SGA: Öbürü? DÇ: öbürü dē yāni yerde dökülüyse ters (54) 
çeviriz, ortasını deleriz§ėyce ġabarmasın diye. barmāmıSı batırıveriz, bu beş 
barmāmıSı. (55) ZK: su çalarıs§üsdüne. DÇ: sú süreriS. SGA: Siz Türk-
mensiniz değil mi? DÇ: biS manaF. (56) alevı̄̇yis bis. bizim kö§ümüz§alevi. 
SGA: Manav köylerinde mi ortası delikli ekmek (57) görmüştük. ZK: u 
arabörende de oluyo. maPġula diyöllē una. böle orta.. DÇ: arabören yapar, 
(58) çālan yapar. ZK: he ekseri türkmen ḳısmı dē mi? ȫle şe§iden. maPġula 
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deriS bis. unu küçük̥ (59) küçük bȫle döküyöllē, ortasını delellē onuŋ da üs-
Tüne ya su çalar, kimi süt çalıyȯ, kimi (60) yo§urt çalıyȯ. SGA: Siz de mi 
ortasını deliyorsunuz? ZK: delen deliyo da delmiyen fazla ȫle (61) bi§şi 
yapmıyȯ. DÇ: fazla ġābarmasın diye şȫle barmānı batırıs, beş barmāmızı. isdē 
bi (62) barmāŋı. undan sora küre§i ġōr fırına götürür̥ü̆z. fırınıŋ ateşi de alevi 
de güzēl̥se güzel§olur. (63) azsa ortasına tekrar yaḲcaġ§atarıs, ġābarmazsa. 
işde pişesiye. SGA: Köyün ortak fırını var (64) mı? DÇ: var. SGA: Üç 
tane mi ortak fırın? DÇ: bayā hemen hemen herkesiŋ§evinde va gibi. (65) 
köyüŋ§ortaḳ bi aşşāda cāminiŋ yanında va bi de şurda va. baḳ burdan bacası 
görünüyȯ. (66) SGA: Evlerinizde fırın evi, tandır diye adlandırdığınız bir 
yer var mı? DÇ: (67) ben§evimiŋ§öŋüne yapdım. isderse geliŋ baḳıŋ. SGA: 
Ona bir şey diyor musunuz? ZK: (68) kimisı̄̇ hani böle eviniŋ şēsine har-
Ç§evi gibi diyölle meseÍā, Ḳış yicēni ġoyuyo. ununu (69) ūrasını patetisini 
sovanını ġoyuyo hani harÇ§evi gibi diyoz. kimi fırın§evi dē̇yo. /.../ ZK: (70) 
annem§olsȧydı a ġızım derdı̄̇ bicit gündi.. gündüz çalışıyodum der çı̄̇.. çapa, 
pancar der. gece (71) de dēr Íambanıŋ§altında dėr siz çorap yetiştircem, yün 
çorap§örērdi giyēdiK ġışın§esgiden̥. (72) bobam rāmetlik fiÍan ōlan ġārde-
şim fiÍan. burası ōlan ġārdeşimiŋ§ėvi. bi de dērdi (73) ben§uyuyen diye siz̥e 
bi çit çorap bitiriyodum derdi annem. Kirman§eyirı̆̇lēdi yüŋden. (74) atTıt-
TırÍādı onū paḳlardı annem yapāyı, yüŋü. tabi öŋceden yıḳanırdı, yapāyı ayıḳ-
lardı undan (75) sonu eskişēre eyitdi.. şettirmiye gönderiydi deyi, eyitTirmiye. 
undan sona da (76) kirmannan§eyiriydi annem. baḳ ben bilemem kirmanı 
eyirmesini. undan sona da (77) çorap§örcen diye ūraşırdı. bȫle oÍÍon§nu var-
dı esgiden. annem şey yapardı, ev yüŋünden (78) baŋȧ yelek§örēdi, ilk çocū 
bendim. /.../ 
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I/74

ODUNPAZARI - Karahöyük

Kaynak kişi : Kadir Kurt, 80, Okumamış; Nezahat Kurt, 78, Okumamış

Derleyen : Erdoğan Boz

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, bayramlar, çiftçilik, değirmen

(1) KK: burası nası? EB: Çok güzel. KK: yoḳ yā. hava almıyo. EB: 
Niye hava almıyor? KK: ne (2) bilen ben? fidan çoḲ da undan mῑ? EB: Adı-
nız neydi amca? KK: benim mi? ġadir. EB: Kurt (3) mu? KK: ġurt§olcaḳ. 
EB: Yaş kaç? KK: seksen. EB: Okul okudunuz mu? KK: oḳumadım. (4) 
EB: Teyze de okumamış. KK: u da oḳumadı. EB: Niye okumadınız? KK: 
ya biz bȫle gitsin (5) günümüz dedik. oḳumadıḳ. cahillik tā ėyi dedik. NK: 
ama ō oḲulda bi hocaya gitti de (6) ȫretmene, biraz§ȫrendi o. muḳdarlıḳ 
feÍan yapdı. var§onda oḳumaḳ. EB: Okur yazarlık var (7) değil mi? NK: va 
va. KK: yoḳ. va deme. yoḳ. adam dē yirmi yaşına ġadar oḳulda oḳuyo. unu 
(8) oḳul va de. biz§urda üş gün gitmı̄̇nen§oḳul mu va dicez? EB: Anlama-
dım amca. KK: ǖş gün (9) hocıya gitTik ḳaşdıḳ. oḳumadıḳ ki. EB: Niye 
kaçtınız? KK: oḳumadıḳ. u§zıman yoḳluḳ (10) vardı. fakirlik vardῑ. ē yum-
ruḳ ġadar çocuḳlar§iş başındıydı. ben§on yaşında işdiydim. on (11) yaşındā 
ata binip makine biçiyoduḳ. burlarım bütün ġayış sürterdi yara olurdu, (12) 
ġannar§aḳardı böle. yā. don yoḳ, inmem ne yōḳ, göynekcek. ayaḲġabı yoḳ. 
EB: Nasıl (13) ayakkabı olmadan yere basıyordun? KK: af§idersiŋ mer-
keb§ölürse meşi ölür de yer.. şėde (14) bulursaḲ derisini ḳafasınıŋ derisini 
yüzerdiK, undan çarıḳ yapardıḳ. yā. şindi ne va? hepsi (15) va§allā şükür. 
yalıŋız§u§zaman yoḳ. var, u§zaman yoḳ. u§zaman bunnan Tā iyidi. EB: 
(16) Niye? KK: yoḳluḳ vardı. istedı̄̇ŋ zaman hetiŋ yarısını alıp geliyo-
duŋ§af§idersiŋ yı̄̇yoduŋ. (17) şindi bi kilo et§alan yoḲ. hadi al̥sıŋ da göriyim 
bi. alamıyo. yā. adam şindi git baḳ bin ton (18) pancar teslim§idēr̥, pancar 
parasına gitmez. e ne o? borcum va yāv yoḳ. nereye gitti bu biŋ (19) ton pan-
car yā? betbereket yoḳ. yoḳ. böyük yoḳ, küçük yoḳ, sayġı yōḳ. yōḳ. hişbiri 
yȯḳ. EB: (20) Eskiden var mıydı? KK: esgiden vardı. biz böyükleriŋ yanın-
dan geçemezdik. şindi böyük (21) meseÍa bi ġaba§at yapdıḳ meseÍa hani şur-
da. bi toḳad§atTı dė mi gelip dē boḇā (22) ben̥im§āmed§aġaya, mēmed§aġa 
bi toḳat vurdu ba§a da bilmem naptı diyemeziK. dedik (23) mi u da dövceK. 
bobaŋ da dövceK. sen bi ġaba§aT§işlemeseŋ vurmaz, dövmez derdi. şindi 
(24) bi çocu§a bi toḳat vuruvē, hepsi gelir. sen niye vurduŋ bu toḳadı benim 
çocūma. sen§ni (25) vediŋ§ekmēni? böle şindi bu vaziyet§ȫle. çoḳ kötü. 
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allah soŋunu iyin§etsin. biz bu zamana (26) ġadan gúnúmüz getTi ı̄̇yi kötü de, 
bundan sōna ġarı allah bilir. zor. allah§iyi yapsın. NK: (27) hanımnar§erkek-
leriŋ§öŋünü kesmezdi. bi§erkek geliriken ġadın bȫle kenara geçerdi, adam 
(28) geçer de ȫle giderdi. KK: esgiden sayġı vardı. bö̇yük, haÍ hatır sorulurdu. 
(29) EB: Bayramlarda nasıl olurdu? KK: bayram ġāli şindi bayram yoḳ. 
yoḲ. şindi adam, ben (30) evlatlarımı ġardaşlarımı bilemiyom. görmüyȯz ki. 
gidib§bi ni ġardaşımı görebiliyom nė (31) meseÍā evladımı görebiliyom. za-
manῐ geliyo tanımıyoŋ bile. u§zaman§ȫle di§ildi. sōna (32) şindı̄̇ mubārek 
gün§ıramazan, aḳşam§oldu mu eŋ yaḳın ġoŋşu benim meseÍa uğur, urda (33) 
āmet faÍan. bö̇yün ben§ünnerdim§onnarı yā geliŋ aḳşam yimēne. ertesi gün 
mesa onnarı (34) ünnersin yimē gidersin. şindi yimek de§il seniŋ§adını bile 
aŋmıyō, bıraḳ yimē. yoḳ, gitTi (35) unnar ġaḳdı hepsi. allah soŋumuzu iyi 
yapsın. NK: haḳgete ġaḳdı yā. bulġarlar ... eŋ (36) çoḲ§u§ur aḳlıŋ§eriyo mu 
bobanneni. esas ... bulġarlar götürüdü. bilmiyoŋ di mi (37) aḳlıŋ§ermiyo. EB: 
Bayramlarda nasıl olurdu? Gelir miydi herkes? KK: bayramnarda bȫle 
(38) toplaşırdıḳ§af§idersiŋ biS cėviz§oynardıḳ. para dikilirdi cėviz§oyna-
nırdı. EB: O oyunun (39) adı neydi? KK: cėviz§oynuyoduġ§işTe para Ti-
kerlerdi parȧyı vurmıya. cizgı̄̇ cizerdi (40) oynardıḲ. çeşit çeşit şėler. şindi hiş 
bi şiy yȯḲ. şindi bayramı bile gelip de adam cāmide (41) namaz ḳılamıyo, 
tarlada. EB: Niye? KK: tarlada. işi v̇a. bizim burda şindi on kişi yah̥ut§on 
(42) beş kişi zor çıḳar§oruç tutan§adam, erkek. EB: Niye tutmuyorlar? 
KK: yoḳ. yōḳ. (43) adam§işim§ma diyo işTe bėnim şiyim va dē bi şēlē diyȯ 
bi şēlē diyȯ tamam, bitTi. u (44) cāmiler dolardı terefide. dün sordum ben bi 
arḳadaşa da, biz gidemiyoz. ġadir§aġa dedi anca (45) dedi bi sıra zor§oluyo 
dedi, bazı olmuyo dedi. hesāb§it bi kövde bi sıra. allah§iyi yapsın. (46) çoḲ 
zor. EB: Askerliği nerede yaptın? KK: ıstanbulda. EB: Nasıl gittin bura-
dan? KK: (47) burdan§nı? şı̄̇nen gitTim, maki.. şē tirennen gittik, maşandız-
nan. ... EB: Kaç günde vardınız? (48) KK: yō aynı günde vadıḲ§emme 
yani maşandızla gitTik. şindı̄̇ istedı̄̇ŋ şekilde git hanġῑ (49) arabıynan giderseŋ 
git. /.../ (50) EB: Eskiden çiftçilik nasıldı? KK: esgiden evelā beygirnen 
öküznen§af§idersiŋ§ekerdiK (51) ġaldırıdıḳ. sōna moturnānan şi§yapTıḳ. 
EB: Beygirle nasıl yaptınız? KK: bi tek tekerli derdik (52) biz§unnara. un-
nan sürerdik. üş demirli sandıḳla olurdu. unnan§ekerdik. e u§zaman bȫle 
(53) biçerdüver yoḳtu. yoḳTu. makine vardı, makineniŋ§öŋünü de hayvan 
ġoşardıḳ. af§idersiŋ (54) hayvannan biçerdik. arḳada bi kişi oturu, sapı deste 
deste böle atārdıḳ. (55) her§adam§oturamazdῑ. ekin ġuvvetli olurdu, 
adam§oturamazdı. şindi baḳıyom ben şöle de (56) le ōlum yā bizim tarlanıŋ 
yanına makine gēldi. arabıyı götürüve. götürüz be. şindi ȫle. EB: (57) Ekti-
niz, nasıl biçiyordunuz? KK: işTe diyom ya ekin makineleri vardı. tırpannan 
da (58) biçiyoduḳ. EB: Tırpanla biçiyor muydunuz? KK: biçiyoduḳ. EB: 
Onları nasıl topluyordunuz? (59) KK: topluyoduḳ, dirgenne. dirgennen 
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toplanıyodu. EB: Sonra onları nereye atıyordunuz? KK: (60) deste yapıyo-
duḳ bȫle. und̥an sona derece arabası deriz biz hayvannara, araḇa. u derecėye 
(61) yanaşTırı sarārdıḳ, harman§yerine. harman§yerine geri yıḳardıḳ. har-
man§yerinde yaz (62) da§ıdırdıḲ, düvennen sürerdik. EB: Ne koşardınız? 
KK: işdi beygirler§işde. hē öküz, beygir (63) ne varῐsa unnarı ġoşardıḳ. EB: 
Dönüyor düvenle. Ne oluyor orada? KK: düvenne dönērdik. (64) malabı 
oluyȯ. eziliyo ya. ondan sonă§āḳdarıyoŋ, tekrar hayvannan çinnediyoŋ, tek-
rar gine (65) sürüyoŋ. NK: öküz biliyo mu bāḳam? öküz biliyoŋ§ŋu sen? 
KK: bilir tābi canım bilmez mi? (66) hē undan sōna.. EB: Bir şeyi kaç defa 
dönüyordunuz? KK: ya unu saman§olana ġadan§üsTǖ (67) saman§olana 
ġādar sürersin. he altınıŋ samanını sapını çıḳardırsın, yine da§ıdırsın. tekrar 
(68) çinnēceŋ tekrar başlarsıŋ. u saman§olana ġadan gine. tam saman bitti 
miydı̄̇ yı§ārsıŋ. (69) yı§arsıŋ, urdan poyraz gelcek diye baḳarsıŋ. örüzǵar. 
örüzǵar§aḳşamı çıḳar yabalarınan (70) savırısıŋ, deneyi ayırısıŋ. undan sona 
bi ġoca bi ġalbır, gözer, çalḳarsıŋ. şindi bi şiy yoḳ. (71) u§zamandı iş. şindi iş 
yoḳ. fennı̄̇, iş va da fennı̄̇. u§zaman heb§elden geçēsiŋ. EB: Kenara (72) 
ayırdıktan sonra. KK: ayırısıŋ, çuvallāsıŋ. şindiki çuvallar gibi di§il. dört 
kilelik beş kilelik (73) doḳuma çuvalı olurdu. h̥er§adam sırtına alıp gidemez-
di. yā. EB: Bir tarafta buğday diğer (74) tarafta saman mı oluyordu? KK: 
bi yannı saman§olur bu yanda buyday̥. EB: Sonra çuvala mı (75) dolduru-
yordunuz? KK: getirip hambarıŋa ġuycaŋ yah̥åT satcāsaŋ götürü satarsıŋ. 
EB: Siz (76) buğdayı yıkar mıydınız? KK: yıḳardıḳ. EB: Niçin yıkardınız? 
KK: hindi buydeyi yıḳaması şu, (77) esgiden kes deriS bis. kes biliyoŋ§ŋu? 
kes. harmanıŋ meseÍa topra§ı savırdıŋ ya u (78) harmanıŋ§altını süPürüdük. 
u yı§ılırdı. hambara, şe harmanı ġaldırd̥ıḳca unu yı§ımırdı (79) bȫle. undan 
sona kes deriz u çalḳadıḳ ya, u çalḳanıŋ hüstünde saplar ġalırdı, ezilmėdik. 
(80) unnāna ġarışdırıdıḳ düvennen sürülürdü. tekrar§unu savırıdıḳ topraḳdı 
daşdῑ hepsi var§urda. (81) undan sona suya götürüdük. suda yıḳanırdı. yani 
bu ġaldırdῑŋ buydey di§il. temiz buydey (82) di§il. kesi. harmanıŋ§altı. unu 
yıḳameye götürüdük. unu da yiyinti yapardıḳ, yiyinti (83) yapardıḳ, ġış yiyin-
tisi. EB: Ekmek mi yapıyordunuz? KK: ekmek yapıyoS. dı̄̇rmene gider (84) 
ǖdürdük. (85) EB: Değirmen var mıydı buralarda? KK: doḳuz dene daş 
dönerdi burda dı̄̇rmen. EB: Nerede? (86) KK: şurda hē. EB: Kara değirmen 
mi vardı? KK: su dirmėniydi. su dirmėniydi u§zaman ūrda (87) aharı vārdı, 
dükḱ́anı vārdı, yatacȧḳ yeri vardῑ. tabı̄̇. bu kȫler heP gelirdi, bir havta (88) 
yatan§adam§olurdu burda, bir havta, sıra gelcek. ġocā dirmen bȫle boydan 
boya buyday̥. (89) herkeşiŋ yerė çuvallanmış duruyo, çuvallarınan. sırası geldi 
mi u adam ǖdürdü, doḳuz dene (90) dı̄̇rmen döner daş. doḳuz dene daş dönēr-
di. EB: Sonra o ne yapıyordu? KK: unnar gitti. unnar (91) bi§ȫldü işTe 
bittı̄̇ gitti. şindi ne dı̄̇rmen ġaldı ne yeri ġaldı. u dı̄̇rmeniniŋ so§uġ§oldū üçün 
(92) çoġ§güzel§ekmē olurdu. so§uḲ un çıḳardı, ġızmazdı. suyunan dönerdi. 
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unuŋ§üçün bu (93) köyle bütün bu civar bütün§uríyá gelirdi. öte yaḳı yaḳı-
yodu buydayı. özünü ġaçırıyȯdu. EB: (94) Değirmenci ne hak alırdı? KK: 
u işte unnarıŋ şėleri vardı böle kepçeleri. bi kilōluḳ mu iki (95) kilōluḳ mu 
dicez ġali u§zaman. ġaş kile buydıyıŋ va mesa on kile. on tāne kepçe buydeyi 
(96) alırdı seniŋ hana buydıydan, ġōrdu. haḳ uydu. kilėsine göre bi kilō mu ne 
işte buydey§alırdı. (97) /.../ EB: Başka köylere mi kaçılırdı? KK: var̥dı her 
tarafta vardı. şindi ē̇sgiden bobaŋ anneŋ (98) vayavut mesa aḳrabaŋ büyükler-
den giderler̥di, düŋür. düŋür deriz. isdėmiye. yalıŋız isticē ġız (99) tarafı 
veyāt§ōlan taraFı ōsun, hanġısı olussa ōsun birbirlēniŋ kökü ne, neyiŋ nesi, 
(100) unnar§evelā sorulurdu. af§idersiŋ§alevi mi, cínġan mı, manav mı, ta-
tar mı, kürt mü ne? (101) undan sona ėyer u mesā seniŋ meShēŋ şeyindense 
giderdiŋ. anaŋ buvaŋ seniŋ§içı̄̇n§alırdı, (102) urdan̥ mendilini, sözü. gelirdi 
ōlum falancanıŋ ġızını senı̄̇ nişannadıḳ dērdi. ȫle (103) habarıŋ§olurdu. /.../ 
u§zaman§ȫlüydü. /.../ 
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I/75

ODUNPAZARI - Karapazar

Kaynak kişi : İbrahim Sarı,77, İlkokul; Sıdıka Sarı, 76, İlkokul 3

Derleyen : Erdoğan Boz

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video, Ses kaydı

Konu : Yunan işgali, köy odaları, eski hayat

(1) /.../ İS: bura deyişmedi baḳ yalıŋız. e çoḳ yeriŋ mesā melemen 
do§anġaya mı oldu ne oldu. (2) esgi melemendi. şurdā alpunuS köyü der-
diK sarȧy̥ören§oldū. çoḳ bȫle köylēŋ§ismini (3) de§işdi işdi bu. EB: Köyün 
yeri değişti mi? İS: yō. SS: ayni, kökten bura gelmiş ... ġomuşla. (4) u bȫle 
gidiyo. EB: Tarihi eski mi bu köyün? İS: tabi canım çoġ§esgi canῑm. EB: 
Ne kadar (5) eski? İS: bilmiy̥oz ki bi asır vadır ginē. urıya gir. gelive de orā 
gir. EB: Ben dedenin yanına (6) geleyim. SS: ge otū. EB: Köyün tarihi 
ne kadar eski? İS: e onu bilemeyiz ki yāv. EB: Ne (7) diyorlar? Bir asır, 
Yunan zamanında var mıymış? İS: taḇi taḇi taḇı̄̇. yonanda vā. SS: yonan (8) 
zamānında mı? helbet vā. yonan zamanında var. dē ondan§eveli ḳaş sene eveli 
ġonŭyorlā. (9) İS: yonan zamānında vā yonān dē şu aşşā binada durmuşla Tē 
unnāŋ ḳomutanı. da (10) yalıŋız§işdē iyi ġarşılad̥ıḳları üçün bizim kö§ümüze 
zarar yaPmamış hiç. EB: Neden zarar (11) yapmamış? İS: yani başḲa yerlē-
de ġadına ġızına şe§itTı̄̇ burda etmemişlē onu. SS: burda iki (12) sene iki bū-
çuḲ sene oTmuş, iki sene mi bi buçuḳ sene iki sene oTmuş yonan. EB: Adın 
(13) neydi amca? İS: ibrā§im sarı. EB: Yaş? İS: otuz§altı do§umnu. EB: 
Okul okudunuz mu? İS: (14) hē. beşden çıḳTım. EB: Bu köyde mi doğup 
büyüdünüz? İS: bi dā oḳumadım. evet burda (15) dȯğdum, evet. EB: Yunan 
zamanında nasıl olmuş burada? Neler yapmışlar? İS: işTe (16) anamızdan 
buvamızdan burda böyüklēden diŋneyişimiS iyi ġarşılanmış bizim kö§ümüze 
(17) zarā vememişlē yāni. EB: Ne yapmışlar burada? İki sene kalmışlar 
mı? İS: tabi canῑm. yani (18) tarih§olarág§iki sene bilemiycin de yalıŋız 
ġaldῑ müddetce bizim kö§ümüze zarā vėmemiş, (19) bö̇yüklēmişiŋ annatışı. 
(20) EB: Burada köy odaları var mıydı? İS: ō ḳaç dana. halimelēŋ§urda 
cevālāŋ§urdā, ve§is (21) dayınıŋ§urdā, küllülēŋ§urdā, hacı§ellēŋ§urdā, 
hacı ġaranıŋ§urdā, ali.. çenter̥elēŋ§urdā (22) ḳaç Tana sayan dā? EB: Kim 
kalıyor oralarda? İS: orlā şindi veran§oldu veran̥. EB: Eskiden (23) diyo-
rum. İS: o§zamannā bö̇yüklē böle ġāve yoḳ şė yoḳ ortalāda otuma. faḳırlē 
bi yandan (24) fakirlik ne oturā oturusun§işTe anca o ġun§uçún çoġ§ġısıtlῑ 
yāni odalāda çay şeke etmek, (25) çay§işmek. işTe evlēde ne bulunsa oda-
lar̥a getirile herfene gibı̄̇ helvā gibı̄̇, unnar̥ı yapālā (26) yirlē da§ırlāmış. EB: 
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Ne konuşurdunuz orada? İS: o ġun§uçün nė olceK yetmedi bitmedı̄̇. (27) 
aman§a§alā diycene aman dālā. urdan bu yannı bizim çoġ§ormanımız va. 
adam sa§a aman (28) ā ba§a beş liŕa ve diycēne gidiyȯ urdan bi araba odun 
çalı sarıp geliyō, u oveye, aşşā kȫ ova (29) kȫlēnden satādıŋ. EB: Yasak değil 
mi? Ormancı yakalamaz mıydı? SS: u vakit yassaḳ (30) de§ilidi. İS: peK 
sıḳı de§ildi u§zamannā. yaḳalā yaḳalama de§il de yani görmez yandan (31) 
gelirdi. mecbūri ı̄̇tiyaç. EB: Ormancılarla aranız nasıldı? İS: o günneri bil-
miyom. o günnēŋ (32) ormancılānı. şindilē, şindikilē iyi. EB: O zamankiler 
kötü müydü? Ata mı binerlerdi? İS: hē (33) onnā atınandı. bizim kö§ümüz-
den Ḳaşta dėyem, işTe atmışa yaḳın senelēde dört dene (34) ormancı varıdı 
bizim kö§ümüzd̥en u§zȧman tahsil§aranmōdu. eli tutān ayā Tutān biçimlisı̄̇, 
(35) aḳıllısını acıḳ bul̥ŭrlā götürülēdi. EB: Ormanda ne keserlerdi? Hangi 
ağaçtan keserlerdi? İS: (36) bizden yoḳarı türkmen dālānda a§ış kesēdi, tabi 
şunnā.. EB: Ne ağacı kesiyordunuz? İS: (37) çam§a§acı. çam. başġa orlāda 
onu kesēsiŋ, başġa yoḳ. bizim burlā bizim dālāda meşe (38) odunū, ar̥dıç, ardıç 
şe§etTik, unnan kesēr̥dik. EB: Köyde ne ekip biçiyordunuz? İS: köyde (39) 
arpa, buydēy, pancar yoḳ. suyumuz yoḳ. var̥, evelden§ekiyoduḳ. şindi vaz-
geçildi pancādan. (40) SS: no§ud§ekiyolā. İS: iki senedir no§uda dadandı 
millet. bu sene pek bi (41) randıman§alamadıḳ no§utlādan. EB: Geçim du-
rumu nasıl? İyi mi? İS: ėyi ėyi şindi geçim (42) durumŭ iyi. erdo§an paraya 
bōdu herkeşi. nere geçi.. EB: Herkeste para çok mu şimdi? İS: e (43) aylıḳ 
ecı̄̇ni çocūnu aylı§a bāladı dā napsıŋ? EB: Herkesin maaşı var mı yani? 
SS: v̇a v̇a, v̇ā. (44) İS: va va. yani ya üş kişi va iki ġadın üş ġadın va, üş dene 
de erkek va heraÍ aylıḳsız. onnar̥ı (45) da yaş§aylῑna bāladıla. EB: Herkesin 
durumu iyi o zaman. İS: ėyi ėyı̄̇. iyı̄̇. EB: Kimse (46) kimseye muhtaç değil 
mi? İS: de§ı̄̇l de§il. zaten ben§işTe benim gibi yüz ḳırḳ hāne bu kȫy. (47) 
hemen yüz hānesi bi edi bi bı̊̇di, bi edi bi bı̊̇di yōḳ. EB: Köy kaç hane demiş-
tin sen? SS: şē (48) yüzden hinci fazl̥ȧlaşdı şērden de gelennē oldu. İS: şindi 
elli atmış hāne şērden, işden emekli (49) olannā geldi burlāda kimi satın§aldı 
kimi bobasınıŋ§anasınıŋ mülküne yer yapdῑ, oturuyȯ. (50) EB: Onların köye 
faydası var mı? SS: herkėş kendine. herkėş kendine şindi. İS: var tabi (51) 
canῑm va§olmaz mı? (52) EB: Eski komşuluk kaldı mı peki? İS: yo yo esgi 
ġoŋşuluḳ ġaldı dı̄̇nce, e ben şurda gidemōn (53) gelemōn kime gitcen gezcen? 
üsdel̥ı̆̇k bir̥§iki genşlē çoluḳ çocuḳ gelebilir̥se gelir. gelmezse (54) yoḳ. āynı. 
SS: len§ōlum hinci televüzōn, televüzonnā vā. hinci televüzonnā va ġızım. 
(55) herkėş§evden çıḳmayo. evelı̄̇ televüzonnā yodu birbirini otumiye gidi-
yoduŋ, ġonuşuyoduŋ (56) şȫledi bȫledi. hincig.. İS: u ġıdar hānelē boş, yoḳ. 
SS: hebiciŋ çocuḳları şeherde. bö̇yüklē (57) gün.. ȫldü. güççüklē de şeherlēde. 
şeherde çōḳ. yeŋi yetmelē kȫde arama. hincῑ çocuḳlā işe (58) giriyo, evlence-
g§oldu mu seniŋ çocūŋ nė işte diyolā, soruyolā. işiŋ varısa ġız veriyolā. (59) 
işiŋ§olmaSsa ġız vemiyolā. EB: Adın neydi teyze? SS: sıdıḳa sarı. EB: Ya-
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şınız? SS: āynı. hē. (60) benden§acıḲ§iştē bi yaş bö̇yüklǖ vadır bunuŋ. EB: 
Okul okudunuz mu? SS: ben§üşden (61) çıḳdım. beşi bile tamamlımadım. 
EB: Amca tamamlamış sen niye tamamlamadın? SS: beni (62) ȫretmen bi 
dȫv̥dü. şeysiz, ġabētsiz yerine yitmedim kendi ȫretmenim de gēldi, işde işgü-
zar (63) ġafam§ōl̥sa u vakitler, çocuḳ de§il̥ miŋ? Kitmedim. e o ȫretmen beni 
niyi döve, (64) benim§ȫretmenim deyil§o dedim. kendi ȫretmenim de gēldi 
hadi ge diyelek. Kitmedim. (65) Kitmedim dē kendime etTim kime etÇen? 
hinci di çat pat. ē? EB: Niye dövdü seni? SS: nė (66) dövceg. hiş bi şėye 
ġabētim yo§uḳan dövüyo. nė dövceg. x: nė annadıveriyoŋ? SS: misāvir (67) 
gēl̥miş de sorġu soruyolā. EB: O zaman eğitmenler mi vardı? İS: eyitmennē 
arada sırada (68) gelir. buraya ȫretmen varıdı. müfettiş gelirdi ayda bi. SS: 
arada sırada gelirlēdi. eveli (69) müfetTiş gelirdi. böle devamnı yoḳ zaten iki 
üç§ȫretmen§iki ȫretmen§olurdu. ikisini üçünü (70) bi ȫretmen§oḳuTurdu 
ikisini üçünü.. ikisini de bi ȫretmen§oḳuturdu. ȫretmen şeyidi. ȫlēdi. (71) 
İS: o günnēde o günnēde zopeye bi şey diyemezdiŋ. dövēdi. EB: Dayak çok 
muydu? İS: ō. (72) ȫretmeniŋ masada not devteri va. unu başḲa bi arḳıdáş 
ġārıştırmış aynῑ hanımıŋ dėdı̄̇ gibi, (73) ben de bi arḳıdáş şėyine zopa yidim. 
tenevüze çıḳdıḳ sınıf tenevüsden girēken not devterini (74) aşmış. ben de ġa-
payıvėdim. arҟadan girēken benim ġapadῑmı görmüş. kim ġarışdırdı bun̥ŭ? 
(75) ben§etmedim hocam başġası etmiş de.. ben ġapayıvėdim fiÍan de.. çekdi 
dinnemedi bizi (76) uydurdu. ben de o yapanı biliyon ben de onu uydurdum. 
ondan sona tekrār̥ şiḳāt§etTi. /.../ 
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I/76

ODUNPAZARI - Kargın

Kaynak kişi : Dursen Çelik, 55, İlkokul

Derleyen : Songül İlbaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu :  Düğün, yöresel kıyafetler, yöresel yemekler, kış hazırlık-
ları, çocuk oyunları

(1) Sİ: Adın neydi teyze? DÇ: dursen çelik. Sİ: Dursen Çelik. DÇ: 
evet. Sİ: Kaç yaşındasın? DÇ: (2) elli bėş. elli bėş yaşımdayın. Sİ: Okula 
gittin mi? DÇ: Kittim§ilḳoḲul. Sİ: Bu köyde mi (3) gittin? DÇ: evet. bur-
du§oḳudum. Sİ: Beşe kadar bitirdin mi? DÇ: beşe ġadā Pitirdim. on bėş (4) 
yaşımdı gelin§oldum. şė§ire gitTim. ōlanı ġızı ėvērdim, gelin§etTim. Sİ: 
Eskişehir’e mi (5) gittin? DÇ: eskişė§ire. ōlanı ġızı ėvērdik burıyı geldik on 
sene olduḳ. emekli olunca burıya (6) ev yapdıḳ. bėyim de muḳdar§oldu. bur-
dıyıS, gidiyoz geliyoz köye ço.. şė§irē, çocuḳlarıŋ (7) yanına. e burdayız, iyi 
rātımız§iyi köy yirindē. Sİ: Memnun musunuz köyden? DÇ: tabi tabi. (8) 
memnunus ġısım. Sİ: Burada doğup büyüdün değil mi? DÇ: evet, evet. 
burda dōdum (9) büyüdüm. Sİ: Amca da mı buradaydı? DÇ: evet u ha-
lam§ōlu saten halam§ōluna vardım. (10) aḳrabam. Sİ: Eskiden köyde dü-
ğünler nasıl oluyordu? Kaç gün sürüyordu? Neler yapılıyordu? (11) DÇ: 
işde bir havta sürüyōmuş. ē perşembiden şe§iderler, toplaşırlarmış. odun mo-
dun (12) getirilērmiş dādan§erkeklē. ġadınna da yuḳa yaparlarmış. iki üş gün 
sürermiş dü§ün. (13) topluluḳ da olurumuş gelinner. üş dört tāne gelin dü§ün-
ner bir§oluyo, gelinner tabi herkėş (14) evine yāni gelin§almıya evine götü-
rüyolā. üş dört gelin bi arada dü§ün§olurumuş. (15) cumartesi günǖ ateş 
yaḳarlarımış köye, ateşdā atlarlarmış. erkekle ġadın ḳıyaFedi (16) giyerler-
miş. oynarlarmış, oyun yaparlarmış. bizdē bizim zamanımızda de§il de (17) 
analarmızıŋ§annatTῑnı sȫlüyom ben saŋa. bizim zamanımızda ȫle bi şėy yoḳ. 
cumārtesi gün (18) perşembe günü ġına yaḳılırdı bizim§ȫle oldu dü§ünneri-
miS. Sİ: Sizin düğününüz de köyde (19) mi oldu? DÇ: tabi bı̊ṟdȧ oldu. bı̊ṟ-
dan gelin gittim ben şė§ire. perşembe günǖ ġına yaḳıldῑ. (20) cumartesi günǖ 
e tabi dāvet fiÍan geziyoŋ. cumartesi günü dē ġına§gecesi oldu. pazar günü 
(21) gelin gitTik§amῑ esgilerimiziŋ§anȧlarımıŋ zamānında bir haFta 
dü§ün§oluṟmuş. yuḳa (22) yaparlarmış hanı.. ġadınnā. yuḳa böre§i yaparla-
rımış. esgiden yı̄̇cek işcek yoḳ kı̄̇. fakiṟlik. (23) Sİ: Düğün yemeği yuka bö-
reği miymiş? DÇ: hayır yėmek oluyomuş. helvā basarlarmış. pazar (24) gün-
neri yemek verilermiş köylüye, gelen giden misaFire. tabi esgiden dā güzelmiş 
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(25) dü§ünner. şimdi hemen§aceleden şimciki dü§ünne güzel di§il. esgiden 
annadıyola işde (26) çoḲ güzelmiş§esgi dü§ünnerimiS. Sİ: Börekten başka 
ne yemek yapılıyormuş? DÇ: fasillē, (27) yo§urt çorbası yaparlarmış. piriş 
pilavῑ yoḳmuş heral bulġur pilavı yaparlarmış. ȫle yaparlar (28) ḳompustu 
ġaynadırlarmış, erik merik ġaynadır̥lāmış§işde. ȫle olurumuş dü§ünner§es-
giden. (29) güzel§olurmuş. (30) Sİ: Köyünüzün meşhur bir yemeği var 
mı? DÇ: tabi mantımız vār. meşur mantῑ hamur§işi (31) tabı̄̇, hamur§işleri 
yemeklerimiz vār. Sİ: Birini tarif eder misiniz? DÇ: sıḳıcamız var baḳ (32) 
sıḳı.. işdi tarana dolmasῑ. bulġurunan taranayῑ ıscaḳ suynan ısladıyoŋ. ġabarı-
yo. yımırta (33) ġırıyȯŋ bi tāne, un ġuyuyȯŋ. sovan irendeleyoŋ§içine, bah̥a-
ratlanı atıyoŋ, yuŋuruyoŋ§unū. (34) bölē dolma şeklindē yāni şöle şöle köfte 
şeklinde yapıyoŋ. salçalı su ġaynadıyoŋ, unu içine (35) atıyoŋ. u bişiyo da§ıl-
mıyo hiç. üsdüne de sarımsaḳ dövüyoŋ. yiniyō. māntılarımız mēşur ȫle. (36) 
mantımız da güzel§olur. Sİ: Neli yapıyorsunuz? DÇ: patetizli mēşur. eski-
şe§irde ġıymalı (37) mercimikli yapardıḳ da burdā dā alışġın, bizim ġur-
saḲ§alışġın§olduna patetizlı̄̇ çoḳ (38) güsel§olur. yaparız mantıyı. üsdüne 
de sarımsaḳlı yo§urt, oruÇı̆̇seŋ canıŋız isder. (39) Sİ: Düğünde gelin ne giyi-
yormuş? DÇ: dü§ündē nė giyerlermiş? Sİ: Eskiden annelerinizin (40) kı-
yafeti nasılmış? DÇ: ha ha. bȫle cizgili cizgili. yorǥan Tikdirdi an.. annem 
sōnadan. üsdüne (41) sarḳa, ipek şalvar, bȫle cizgili cizgili. şimdi ol̥sā bicama 
gibi esgiden hana bicamalar§olurdū (42) yolaḳ yolaḳ biliyoŋ§ŋu bilmem sen 
de. unnardan, ȫ.. u gibi yāni. ȫle cizgileri varmış (43) şalvarlāŋ. üsdüne de 
sarḳa. sarḳa üsdǖ şimdı̄̇ sarḳalar var ya altlı üstlü ġadife. işdi üsTüne de (44) 
onu giyerlermiş. peşdemal. cizgilı̄̇ ġırmızῑ. örtme gibı̄̇ cizgilı̄̇. onu da üst örtü-
nürlermiş. (45) gelinner taḳsiynen Kitmezmiş, öküz§arabasınnan gidermiş. 
öküz§arabasınā bindirilermiş (46) gelini, üsdünü örterlermiş kiliminen çarşa-
fınan. kimse görmecek. üsdüne de ġırmızı (47) alῐ§örterlermiş u gelin§içinde 
nolur bilmem, bo§ulceK. u gelin§inermiş olan§ėvinē. unu (48) hiş ġῑ.. alῑ 
kimse ġaldırmazmış, baḳmazmış. ilkin dāmat aşcekmiş. esgiden ȫlēmiş. bi di 
(49) erkekle görmesiŋ diyē bȫle yümsek merdimannı olannā gelin§indiriyola 
ya (50) öküz§arabasındān, gü.. görmeycekle, giysisini bile görmiceK, yüzünü 
göremezle saten, üsdǖ (51) ġapalı, yüzü. bi de bȫle merdimȧna kilim gererler-
miş çarşaf görmesinle diye. şimdi ā, şimdi (52) diyola tabi gelinnēŋ yüzü yır-
tıḲ§olur diyolā esgilē. heP şıdı şıdı baḳıyo her yaḳȧya diyola, (53) yüzü yırtıḳ 
geliyo diyola. esgiden bizim ġapalıydı diyola ġayınanadan ġaynatadan ġorḳar-
dıḳ (54) diyola. şimdi cek cek cek cek ötüyȯ diyola. gelinneriŋ yüzü açıḲ ge-
liyo diyola. esgilerimiz (55) ȫle diyo. işde dāmaT§açarmış. ertesi gün sarḳa-
sını yaparlarmış. h̥ana sarḳa, biz şė§irde paça (56) deriS, burda sarḳa işTe 
de§işik. ēlence. dü§ünüŋ§ėrtesi gün gelin görmėye geliyolā, (57) oynadı-
yolā. bir havta sona dā gelin hiz̥ ēżḳmżyn̥ bir havta. bir havta sona dā toplaşı-
yola u (58) geliniŋ§ėvinē, giydiriyola geline, suya götürüyola. çeşmėyē, de-
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reyē, aḳan suya türkü sȫliye (59) sȫliye götürüyola. urdan geliyola misir 
ġaynadıyolā. hamırsız yapıyolā. misir uvalanmış (60) misirlerden. böle ḳoça-
nınnan de§il. ġaynadıyola unū hamırsız yapıyola bȫle şėde. Sİ: (61) Hamur-
suz ne? DÇ: hamursuz ekmek gibi bȫle büyük. ekmek gibi yāni, biz hamırsız 
(62) diyoz§ama sen annıyamadıŋ. annıyanna§olur. und̥an hamı̊rsızı bȫle par-
çalıyola bölüyolā, (63) misirinen bȫle gelen misafirlere da§ıdıyolā. undan 
sonā bir havta sona gelin çıḳabiliyȯ yani (64) isTedı̄̇ yėre. bir havta çıḳmȧyo-
muş. şimdi yoḳ§ama tā annelerı̆̇miziŋ zamanını annadıyon (65) ben. annele-
rimiz bize annaTdını saŋa annadıyon. şimdi nerėye, paçası ertesi günǖ çarşıya 
(66) gidiyolā gelinnik verem, şunu verem bunu verem. benim de gelinim va. 
biz de ölē esgi (67) gelinnerden§olmadıḳ yani. Sİ: Sen de mi olmadın? DÇ: 
tabi canım. esgi gelin ben şė§ire (68) gelin gitTim saten̥. ȫle yüzü ġapalı ma-
palı de§il̥ ben̥im de yüzüm açıḳ gittı̄̇, şė§ire. şė§irde (69) on beş yaşımdῑy̥-
dım saten gelin§oldumda, Küççüktüm. halamıŋ§ōluna vārdım. işde öle. (70) 
Sİ: Kış için ne hazırlık yapılıyor? DÇ: ḳışın ῑ işTe eylülde ėkimdē biz anġaz 
diyōS, şe (71) ormancı şė verı̄̇, kesim veri. bis anġaz diyoz köy dilinnen ġonu-
şuyon saŋa. veri ḱ́a§at getirı̄̇. (72) bir havta kesiŋ, iki gün kesiŋ, üş gün kesiŋ. 
ne ġadar kes.. izin verise ormancı gider köylü (73) ormandan hazırlar odunu-
nu, getiri. ḳışın§onu yaḳȧrıs. meşe yaḳȧrıs, çam yaḳȧrıs. yani (74) kömür 
yaḳmȧyıs. mis gibi odun yaḳarıs. güzün doldurus. Sİ: Yetiyor mu? DÇ: tabi 
canım, (75) yetiyo. üş dörT§arabā getiriyōs, meşeler. ḳışın meşe yaḳıyos sıcı-
cıḳ. kömür ġoḳusu yoḳ (76) temiz hȧvā. /.../ DÇ: ġaynadırlarmış ḳışın§unū, 
gelennere tabaḳlānan ikrām§ederlermiş (77) esgiden. hinci cerēz her şė bol. 
eken yoḳ. emekli olanna bütüm şė§irden geldi biS gibı̄̇. vere (78) ev yapıyola 
kimi yaptı kimi yapıyo. ay başında herkėşiŋ§aylῑ var. gidiyos ay başında her 
(79) şı̄̇miSi alıp geliyoS. köyē baḳġalımıS geliyō. ondan balıḳÇımız geliyō, 
manavımız geliyō. (80) saten ço§unuŋ da altında arabası. yarı.. ġırḳ bėş daḳḳa 
eskişė§ir. KidiyoS bazar harcımızῐ (81) görüyoz, her şēmizi alıyoS. aynı 
şė§ir gibı̄̇. televizyonumuz vār, buz.. derin dondurucu, (82) çamaşır makine-
miz, bulaşıḳ makinemı̄̇S. yāni biz köy hayātῑ yaşamıyoz yāni āynı şe§ir gibi 
(83) bizim. sa.. herkeş§ȫle köyde. Sİ: Onlar yokken anneleriniz babaları-
nız akşamları ne (84) yapıyormuş? DÇ: aḳşamnarı ışıḳ da yoḳmuş, ġaz lam-
basınnan, çıreynan, çırayı yaḳarlarmış, (85) şėye ġorlarmış, küreye. tava dė-
yoS, kürek diyoS soba şėsine. una yaḳarlarımış saŋa baŋa (86) soḳā gelirlemiş 
onu ışῑna gelirlerimiş. televizyon̥ yoḳ esgiden dā güzelmiş. (87) muhabbet§e-
derlermiş. şimdi televizyonu açıyoŋ esgi muhabbetle yoḳ tabi kimsi kimsiyē 
(88) gidilmiyo. giderseŋ de teleFonsuz gidilmiyo. Sİ: Size hikaye, masal an-
latıyorlar mıydı? DÇ: (89) tabi tabi tabi. tabi annadırlardı. Sİ: Var mı aklın-
da? DÇ: hiç yoḳ ġızım§aḳlımda. yoḳ. (90) masȧl§annadırlardı, ġonuşurlardı 
esgiden. esgiden çocūḳan hana saten büyükleriŋ sözüne (91) ġatılınmazdı. 
çocuḳla ġonuşulmaS, çocuḳlu laf dinnemēS. heP§ȫle derlerdi analāmıS (92) 
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şėylēmiS. dinnettirmezlerdi hana. onnā mu§abbet§ederelerdi biz de oynardıḳ 
çocuḳlānan. (93) Sİ: Ne oyun oynardınız? DÇ: saḳlambaç§oynardῑḳ. undān 
bölē şė§iderdik yatārdıḳ hana (94) üsTünde arı mı va davıl mı va dėye altın-
daki yatādı böle el§el§üsdüne ġorduḳ. bilirsē (95) ġalḳardı başġası yatardı 
bilmeSse ġāli arı mı davıl mı va kütledirdig§ȫle oynardıḳ. dışarda (96) gün-
düzlėn di şė oynardıḳ, lonġus. lonġus. böle cizgi cizēr̥dik daşı atardıḳ seke 
sekē (97) oynardıḲ. ip§atlardıḳ top§oynardıḲ. ȫle çocuḳluḳ şemiz§öle geş-
ti. Sİ: Köyde çocuk çok (98) muydu? DÇ: tabi canῑm. kiminiŋ beş dene ki-
miniŋ§altı dene kiminiŋ§üş dene kiminiŋ dört (99) dene. biz dört ġardaşız iki 
ġız§iki ōlan. benim kendimiŋ dē iki ġız bi ōlan. Sİ: Burda değiller (100) 
değil mi? DÇ: de§il tabi evlēndele. yedi dene torunum va. sekizinci de gel-
cek işTe. işde ȫle. 
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I/77

ODUNPAZARI - Süpüren

Kaynak kişi : Nuriye Yılmaz, 70, İlkokul; Şehriban Kaya, 76, İlkokul 3

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Düğün, gelin ağıdı, gelin-kaynana ilişkisi

(1) SGA: O zamanlar ne çeyiz yapardınız çocuklarınıza, şimdi ne ya-
pıyorsunuz? NY: hinci çoḳ. (2) eveli āzdı. elimizde işleme işlēdik patısḳa 
maket§örtüsü işlēdik. şu minder, mindēr bi (3) işlērdik. yasdıḳ ġılıfı işlērdik. 
unnā vardı eveli. hinci fāzla. hinci çoḲ. her şe va hinci. (4) u§zaman§ȫleydi. 
ŞK: dört maket ... kilimi, bi ġat yataḳ bi yōrġan. unnan gelin§olduḳ. NY: (5) 
hē ȫleydi eveli. undan hazırlıḳ yapıyoz bāḳ. her şiy. eveli yoḳdu yavrum bi şı̄̇y 
yoḳdu eveli. (6) SGA: Eskiden kızın çeyizi nasıl giderdi? NY: arabıynan 
götürülēdi. at§arabasınnan. SGA: Ne (7) içine koyarlardı? NY: bayā tātalı 
arȧba vardı öle at§arȧbası içine ḳuyarlardı. ŞK: (8) hat§arabasınıŋ§üsdünü 
döşerlēdi yatā yorġanı minderi. çeŋizlē sandıḳda. sandıḳ§olurdu (9) sandı§a 
ġuyar̥lardı. bı̊̇ gün§eveli götüllēdi ertesi gün gelini götüllēdi. h̥ı̄̇şde çeŋiz se-
rerlēdi (10) bizim günümüzde. SGA: Çeyizi nereye seriyorlardı? ŞK: eveŋ 
birine. bi göz§oda vellēdi, (11) ġayınna ġaynata. bi odanıŋ§içinē zāti ne va? 
urıya serellēdi. bi odanıŋ§içinde dururduḳ. (12) SGA: Herkes gelip bakar 
mıydı? ŞK: baḳārdı. herkeş kȫlü gelir baḳā. NY: evvele ... içini (13) serer-
lēdi eveli çaḳarlādȧ. emme hinci yoḳ§ȫle. ŞK: yāzmā, şalvar. eveli bizim 
günümüzde (14) gine şalvar geyiyoz ya şalvar geymeden durameyis. işde ȫle 
yazma, örtme ȫle olurdu. SGA: (15) İşlediğiniz işler vardı, kıyafetler vardı. 
ŞK: şalvarnan§ȫrtme. başġa bi şē yoḳ. hinci bȫle (16) maḳsi fiÍan yoḳdu 
bizim günümüzde. SGA: Gelinler ne giyiyordu? ŞK: sarḳa gėyerler̥di (17) 
gelinnē. eveli sarḳa olurdu. NY: urba dellē ya. ŞK: urba dellēdi şȫle çeket, 
sarḳa diyı̄̇, undan (18) giyelle. urba giyellēdi üsTüne sarḳa giyellēdi. şȫle ḱ́ah̥-
kil kesellēdi. şȫle ġıreplērden bi şey (19) yapellēdi dePeŋe. öle gelin§olduḳ 
bis. NY: burlarda ḱ́ākil ġorlādı bȫle. gelin§olurduḳ ġoya. (20) öte yannı do.. 
toḳaları daḳallādı burlara. eveli ȫlēdi. SGA: Sarka nasıl bir kıyafet? ŞK: 
(21) işlemeli işlemeli. Ḳadife de§il. Ḳadifelē yeŋi çıḳdı. kö̇tāyalılā fiÍan geyi-
yo ya, şė çeket gibi (22) şȫle. unnādan. NY: yō yo. bizim günümüzdē ġadife 
vādı şavrebegiliŋ gününde yoḳdu gine. (23) bizimki ġadifı̄̇di gine. ġadifēdi 
bizimki. ŞK: beni amānet§urbıynan gelin§aldıla. SGA: (24) Düğünün na-
sıl oldu? ŞK: Ḳışın§ōldu. beş dene gelin bir§olduḳ bis. bēş ġışı bir§ōlduḳ 
beş (25) dene gelin, sēn, bū, bēn. topleşdi ōlan§evi yėmek dökdülē. davılcı 



558 Eskişehir İli Manav Ağızları

gētTilē kȫ davılcısı. ġār, (26) fırtına gelin§olduḳ. SGA: Düğün nasıldı? ŞK: 
iyı̄̇. oynallādı. adamnā oynar̥dı ġalılā oynādı. (27) bize birer peçe örtellēdi, ha-
cıdan gelme peçelēden. biz gelin ġāli bȫle sorudurduġ ġıyıda (28) bȫle. SGA: 
Şimdi gelinler oynuyor. ŞK: hinci gelinnē oynūyo, ġızıŋ§anaları oynuyō. 
bizde (29) oynımaġ§ayıPdı. ġız§anası oynımazdı. sōna geyidillēdi bizi. ġali 
gelin çıḳcasa arabalā (30) geliyo, millete hılımıŋa hasımıŋa sarılıllādı yas§e-
dellēdi. āl̥t§eşiŋ.. 

(31) ālt§eşı̄̇ŋ āltın§ōsun 

(32) üst§eşı̄̇ŋ gümüş§ōsun 

(33) bē̇n gidiyom dar§evlēŋ geŋiş§ōsun 

(34) dellēdi. ġız ġardeşlēne sarılıllādı ȫle, hanalāna sarılıllādı. 

(35) sabeh̥§erken ġaḳmadım mı? 

(36) sıyırıp külüŋü atmadım mı? 

(37) anam saŋa evlatlıḳ yapmadım mı? 

(38) derlēdi. 

(39) sabah̥§erken ġaḳdıŋ ġızım 

(40) sıyırıp külümü attıŋ ġızım 

(41) baŋa evÍatlıḳ yapdıŋ ġızım 

(42) unnā da analā da ġızlāna dellēdi öle hişde. bȫle bȫle gelin§olduḳ 
yā. hinci gelinnē gülü, (43) biz§ālıya ālıya geldik. ālıya ālıya. ġaynatalā 
burıya gēldi mi, ġaynatam yaşlῑdı. inişdemiz (44) görümcemiŋ ġocası beni 
sırtına āldı, indirdi. NY: ġaynatalā sırtında indiridi eveli gelinneri. (45) ŞK: 
sırtında indililēdi gelinneri ġaynatala. SGA: Neden öyle yapıyorlardı? ŞK: 
ādetmiş§işdi (46) ȫle nası ādetse evelden§ādetmiş. ġaynata indiriydi. NY: 
ġaynata indiriydi. ġapısınıŋ§önüne (47) gelini eletirdi, sırtına bindiri ge.. eve 
ġuyardı. ŞK: indirilēdi şu ġapıya geldi mi eliŋe yā (48) veridi ġayınna. ya§ῑ 
ġapınıŋ depesine çalārsın. ġayınna aha.. şēsini böle uzadırdı. (49) ayānıŋ§al-
tından geçēr̥sin. ġayınnanıŋ sözüne baḳcaŋ. ġayınnıynan§ėyi geçinceŋ. bȫle 
iki (50) dene ġayınnam vardı benim. biriniŋ çocū olmamış, ġayınnamı āl̥mış 
da. u da yedi dene ōldu (51) işde. yedi deneden bi dene ġalmadı. ġaldı ya, bi 
... bȫle yavrum. ā burıya gelin geldim ben. (52) SGA:İki kaynanayla geçin-
mek zor değil miydi? ŞK: biri peK§ėyı̄̇ydi. SGA: Çocuksuz olan (53) mı 
iyiydi? ŞK: çocuḳsuz§olan§ėyiydi. kendi ġayınnam aÇıḳ huysuzdu. ġızardı 
bize. (54) biz§üç§eltiydik. ġızārdı, çekişirdi bize. ḳaş sene geçindik üç§ēlti. 
undan sona āyrıldıḳ, āyrı (55) āyrı işde. ȫle yavrım. ne diyem başḳa? aÇıḳ Ta 
şuna sor. SGA: Eskiden kaynanalar gelinlere (56) kızınca ne derdi? ŞK: 
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her şeyi dē̇rdi. SGA: O her şeyi bir öğreneyim. NY: ȫrenip de napcaŋ (57) 
burıya alıyoŋ sen. ŞK: biz§üç§eltiydiK. üçümüze dē ġāyınnam rahmetlik üç 
köllē dėrdi. (58) SGA: Üç? ŞK: üç dene kȫrdü, üçümüze de kör dėrdi. urda 
üç köllē dėrdi. acıḳ bizim kör (59) merhemetli ya dėrdi ötükülēŋ hiç merhe-
meti yoḳ dėrdi bėnden§ötürü. acıḳ ben hısımları (60) oluyōdum. ȫle dē̇rdi. 
ġızıvedi mi her şeyi dėrdi. ne anaŋ ġalırdı ne buvaŋ ġalırdı. (61) seslenmez-
dik. biz ġorḳārdıḳ§eveli ġayınnalādan. hinci gelinnē ġayınna ġayınnalā gēlin. 
(62) hinci ġayınnalā gelinnēden ġorḳuyo. ya yavrum işdi bȫle nė diyem ki 
yā rabbim? başġa nė (63) diyi.. SGA: Kaynanan sana kızınca dede ne ya-
pardı? ŞK: napsıŋ? anasına bi şe diyemezdi ki. (64) SGA: Diyemez miydi? 
ŞK: ı ῑ diyemezdi. dā saŋa çekişirdi, anamı dinne, anamıŋ sözüne baḳ, (65) 
sabālen ġal̥ḳ, ġış günü anamıŋ zobasını yāḳ. sabalėn ġalḳardıḳ ġayınna yatār-
dı. ġayınnanıŋ (66) zobasını yaḳārdıḳ. yatānı yorġanını ġaldırῑdıḳ. bi ġāḳma 
baḳam. yataḳta kendileri yatardı bizi (67) ġaldılılādı, ġaḳ§anamıŋ zobasını 
yaḳ. SGA: Kendi yatarken. ŞK: kendi yatārdı bize ȫle (68) dellēdi. ġayınna 
da yatādı. hinci ȫle yoḳ. ȫle günnēmiz geşdı̄̇, geşdi gitti. bu pissikleri atam 
(69) halime. unnarı yaḳıverem. bunnā da pis ya. acıḳ§iyilēni ayırıŋ da şuna 
ġuyuveŋ. amān (70) şulāda oturuz ġῑ. SGA: Bu yaptığınız iş ne? NY: yasdıḲ 
dolduruyoz§ı̄̇şde. ŞK: yanaḳ yasdῑ (71) dolduruyōz. NY: bu yapā deriz biz. 
ġoyunnāŋ§üsTünden ġırparlā, yuruz, yıḳarız, işTe bȫle (72) ayıtlarız döşı̄̇-
ye, yāsTığa. yorġan dikdirı̄̇z. SGA: Yunmuş yıkanmış mı bu şimdi? NY: 
ta andı.. (73) bi dē makinede de yıḳanmış emme hē. bu öteki ėyı̄̇ydi bu kötü-
ymüş. SGA: Bunu satın mı (74) aldınız siz? ŞK: kendi ġoyunnāmız vardı. 
kendi ġoyunnāmızdan ġırḳallādı, yūrduḲ (75) yıḳārdıḳ§işte yataḳ yorġan ya-
pardıḳ. eveli ȫlėydi. yorġan Tikdiriydik. iki dene yorġan (76) Tikdirdik ġıza, 
bu yapādan. hinci dört Tene dē ġırlenti dolduruyoz§işte. geliniŋ ġızı (77) ge-
lin§etcez, torunu gelin§etcez. SGA: Hayırlı olsun. ŞK: āmin amin. āmin. 
SGA: Sağ olun. (78) Ağzınıza sağlık. 
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I/78

ODUNPAZARI - Yassıhöyük

Kaynak kişi : Ayten Atkı, 70, İlkokul 3

Derleyen : Songül İlbaş

Derleme yeri : Avlu 

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, düğün, sohbet

(1) AA: köye gelin geldim. şu yandaki ėvden burıyı gelin geldim. ondan 
sonra şeydi yāni, (2) suyumuz eŋ başTa yoḳdu ama şēdik bölē çȯḳ özgürdük. 
güzel büyüdüK. ȫle hani başġa dē (3) böle yaban kȫler var ya unnar dahā bi 
mahrumiyet oluyo. Sİ: Şehire yakın burası. AA: he (4) burası şehirė yȧḳın. 
mesėÍa her baḳımdan ben çoḲ özgürdüm bi ėviŋ bi ḳızıydım. ondan (5) sonra 
yalıŋız suyumuz yoḳdu hiç. dē̇ aşşāda ġuyu vardı oraya suya giderdiK, gidi-
lirdi. urda (6) bi çėşme vardı bȫle, u çėşme de şȫle acicig§ȧḳardı. şėy ġabri 
cennet§olsun ađńan menderes (7) buriye işde dörT dāne çėşme yapdırdı, üş 
dāne. biri burası, biri kö§üŋ§ortası, biri de (8) aşşādaki işde. millet§işte suya 
Ḳavuşdı. çoḳ sa§olsun ondan sonra evlere su şe§itTi alındı. (9) unuŋ§için 
rahat§etTik. işdė esgiden ġoyun, inek vardı. şeyimi de çekiyoŋ§ŋu yoḳsa? 
Sİ: (10) Evet. AA: ay e televizyȯna çıḳar mı? Sİ: Yok. Üniversite için. AA: 
he. aman çıḳmasın. eveT. (11) undan sonra işde ȫle şėy tutulurdu, sȧ§ımcı 
meseÍa. bu annemgilde de ben uradeyken de ȫle (12) sȧ§ımcı tutuluyodu an-
nemnen beraber sȧ§ılıyodu. burıyı geldim burada da aynı ȫle. bāzı (13) sene 
iki dāne sȧ§ımcı oluyodu. ġoyunnarı sȧ§ıyoduḲ. şimdi ġoyun ġuzu hişbi şiy 
ġalmadı. (14) Sİ: Şimdi ne yapıyorlar? AA: şindi rahat. modern§işde. her-
kis işTe çifçiliknen geçiniyȯ yāni. (15) bāzı üş ḳışıda mı ne bi hayvan ġaldı. 
süt bulamıyoz. u gün ben şe§irden satın§aldım da (16) geldim. ȫle yavrum. 
başġa bi esKi geçmişlerden pek bi şėy yȯḳ. /.../ Sİ: Sizin meşhur manav (17) 
yemeklerinden birini anlatır mısın? AA: manav yėmeyi yavrum bizim§iş-
Te şe§irde nasılsa (18) aynı burada da ȫle. pilavımız, etimiz çoḳ meşur. (19) 
Sİ: Düğünlerde ne yapılır? AA: dü§ünnerde işTe aşÇı geliyo. Sİ: Eskiden, 
şimdi değil. AA: (20) eskiden. şindi de§il̥. şindi salonda yapılıyȯ. meseÍa 
gėçen günü amcanıŋ dayısınıŋ§ōlunuŋ (21) dü§ünü oldu burda. ōlan kendisi 
istambulda banḳada işTe, müdürlüye ġadar yükselcek ȧma (22) köy dü§ünü 
isTemişler. aşÇı geldi. işTe şē̇, mercimeK çorḇası, ondan sona pilāv, salȧta, ėt, 
(23) kebaP, ȫle. heP§benim bildim bileli ȫle oldu yāni. pilav Pişirilir. esgiden 
ġazannȧrnan bȫle (24) pilav pişiyodu. o ėtleri ġoyun§eti, dana kesilmezdi 
heP ġoyun çünkü burda ġoyun çoḳdu (25) u§zamannar. ġoyun§etleri aḳşam-
dan§işTe unnarı kemı̄̇nden§ayırıb bȫle didip ȯ (26) pilavıŋ§üsTüne ġonuyo-



561Fatih  DOĞRU

du ama u pilavıŋ dadı başḲȧydı. mis gibi bi de bahȧrat atılıyodu. (27) şimdiki 
pilavları aşÇılar kendi bildikleri gibi pişiriyȯlar. işde esgiden öle yapılıyȯdu 
yani (28) dü§ünner. şindi milletiŋ işine ġoley geliyo salonda yapıveriyo işde 
bu. Sİ: Kaç gün (29) sürüyordu düğünleriniz eskiden? AA: dü§ün işTė 
cumārtesi pazar. pazar günü gelin§alındı (30) mı bitiyodu. cumartesi aḳşa-
mı ḳına gėcesi mesėÍa ḳız§evinde ġına§gecesi oluyodu (31) ōlan§evinde 
de erkeklėre dü§ün§oluyodū. ertesi gün sabālėyin de işTė gelin§alınıyodu, 
(32) sa§at§on bir on§ikide yemekler hazırlanıyodu. ama gine çalġılar çalı-
yodu. undan sona (33) millet yėme§ini yidi mi da§ılıyo artıḳ. ȫlėdi. Sİ: İki 
günde bitiyor. AA: iki günde bitiyȯ. (34) hani bi hafTalıḳ dü§ünner unnar 
başḲa kȫlerde. /.../ (35) Sİ: Adın neydi teyze? AA: benim§adım ayten. Sİ: 
Ayten? AA: atḳı. Sİ: Kaç yaşındasın? AA: (36) hemen yetmiş§oldu artıḳ. 
yani şindi şu§annarda yetmiş yaşıma girdim. Sİ: İlkokul mezunu (37) mu-
sun? AA: hē ilḳoḳul. üçünÇü sınıfdan hem de. ē esgiden burda oḫul yoḳdu. 
şe§ire çoḳ (38) yaḳın ama oḳul yoḳdu. ben de ille āladım ille ben şi§ėtcem 
oḳuycam diye. şe§irde ėvimiz (39) vardı. urada işTe bu amcamıŋ hanımı da 
unuŋ da torunu vardı. bizim§evde ġalcáKdıḳ. işde (40) unnan berāber benim 
de oḳ.. doḳuz yaşında hiç§oḳula yazdırılır mı? urda aḳrȧbāmız vardı u (41) 
da esgiden baş§ȫretmen deniliyodu. mesėÍa şimdi müdür deniliyo. unu tanı-
yomuşdu, una (42) rica minneT§etTi. benim yaşım ābėme olmuş, unuŋ yaşı 
da bana olmuş. ben doḳuz yaşımda (43) gözüküyom. doḳuz yaşında birinci 
sınıfa gidilir mi? gidilmeS. nėyse bobam§işde işler çifçi (44) ya işler bitince 
mahkėmeye vedi. yaşlarımız düzēldi. işde ama ille ġariplik çöküyȯdu (45) 
aḳşam§oldu mu. aráyodum§annemi. āladım giderken heP ille ben oḳuycam, 
ille oḳuycam (46) diye ama sōnadan da urıya varınca pişmān§oluyȯŋ. /.../ Sİ: 
Üçüncü sınıfa kadar alışmadın (47) mı? AA: alışmadım. mesėÍā annem de 
kendi başınȧydı. aslında ḳışın şe§ire gidilebilirdi ama (48) tabi bizim de hani 
bȫle ġoyun falan§oldū için hayvan haşat, beḱ́arlar var̥ unnara yemeyi kim 
(49) hazırlıyceK? tabi annem§unnara yemeK hazırlıyodu u yüzden gideme-
di. ben de şi.. anne (50) sonradan bu amcanıŋ hanımınıŋ yanında ġalıyodum 
sonra u.. urdan KitmeK§isTedi. sonra (51) annemiŋ dayısınıŋ ḳızları evleri 
yıḳılınca bizim evde ḳaldılar. ben de unnāŋ yanında işTe üş (52) sene oḳudum. 
allah̥ rāzı ōsun her zȧman§una du§ā idiyom. ne güzel ben şimdi her şėyi-
mi (53) oḳuyom ve benim her şėyim hemen hemen şe§irde geşdi. oḳul bitti 
undan sona annem beni (54) terziye yolladı. terziden sonra firek gömle§ine 
gittim. undan sonra naḳışa gittim. yāni öle (55) boş zamānım buralarda pek 
fazla geşmedi. ama çifçiynen§evlendim§u başḳa. /.../ 
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I/79

ODUNPAZARI - Yenisofça

Kaynak kişi : Ayşe Söylemez, 77, Okumamış

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Köy parkı

Kayıt türü : Video

Konu : Halk inanışları, tarhana yapımı

(1) AS: hincik ġāli her şeyle ġoláyláşdı. yā bizim yıllāmızda ū oraḳ biş-
meklē, harman sürmeklē (2) ȫle hincik ġāli ġoláy. ninele de ra§ata erdi, gen-
şle de yaşayo. bȫleyiz§işde. ne bilen? nėler (3) yaşadıḳ nėler yaşadıḳ ġızım. 
varlıḳ yoḳluḳ. ȫle. SGA: Adın ne nineciğim? AS: ayşe. SGA: (4) Soyadın 
ne? AS: sȫlemez sȫlemez. soyadım sȫlemeS. SGA: Kaç yaşındasın? AS: 
yetmiş (5) yedi. SGA: Okula gönderdiler mi seni? AS: yōḳ yȯḳ oḳul yȯḳ. 
bizim günümüzde oḳul (6) yo§udu yavrum. kö§ümüzden göşmennik yapdıḳ. 
kütāya tarafından geldik bu yanda. oḳulu (7) da u§zamanna ... yoḳdu. göşmen 
... olunÇa. SGA: Siz doğma büyüme bu köylü değil (8) misiniz? AS: kötāya 
do§umluyuz biz. SGA: Bu köy yörük köyü mü? AS: yörük sāki. yörük. (9) 
manaF. manav yörük hē. SGA: Sen kaç yaşında geldin buraya? AS: altı 
yaşımda. dē ḳaç (10) seneler§oluyȯ ya. SGA: Niye geldiniz Kütahya’dan? 
AS: baraç§ayırdı. kütāya tarafında (11) barȧş va ya. u ayırdı bizi. yarımız§u 
yanda ġāldı, esKi sovça deriS. bura da yeŋi sovça deyoz (12) hinci ġāli. göş-
dük geldik ġızῑm. işdı̆̇ böle yaşeycen diye ūraşıyȯz. faḳırlıḳ yoḳluḳ dėrken 
(13) günümüz geldi geşdi yavrum. SGA: Şimdi çok şükür Allah’a. AS: çoḳ 
şükür. çȯlūmuzuŋ (14) çȯcūmuzuŋ ġanadınıŋ§altında yaşeyoS. allah§ömür-
lēmizi versin. siz nėrelisiŋiS? memlikēt? (15) SGA: Ben Nevşehirliyim. AS: 
taharna ġuyverem de götüŋ yiŋ. köy taharnası. bilir misiŋiS? (16) SGA: Teyze 
sen eski bayramları, ramazanları anlatır mısın? Köyde ne yapardınız? 
AS: ne (17) biliyin güler§oynardıġ§eveli şennı̄̇di yavrım. hinci ġāli ... televi-
zede diyola ya esgi (18) bayramla yoḳ diye. ġayalāŋ§üstlēnde oynardıḳ. türkü 
çı§ırıydıḳ. sancaḳ sallanırdıḳ dē u (19) çamnarda. ġoşmȧ§atārdıḳ. evelki yıl-
lāmız şenidi. hincik ġāli kȫdü genşlē da§ıldῑ. ... bazara (20) gidiyo da ..., ni-
nele de işde böle ēvde oturduḳ ġaldıḳ. bȫle gidiyȯz. serdiŋ§ŋi he. günnēmiz 
(21) bȫle bȫle geldi geşdi yavrım. hadi. esgi bayramnār esgi günne yıllā nėr-
lēde unna. SGA: (22) Eskiden hayat zor değil miydi? AS: zor§olmaz mῑ? 
ne yılla nası günle geçirdı̄̇k. düvenne (23) oraḳ bişdik, harman§aḫdardık̥, sap 
sardıḳ. pancar§ekerdı̄̇k. pate fasille bi soluġ§aylaḳ (24) durmazdıḳ. hincik 
her şeyle ġāli ġoláyláşdı. hincik yaşamek ağalıḳ, hanımlıḳ. bizim yıllāmıS 
(25) ölüm giviydi. u ġada kötüydük. irezilliydi. otu, otuŋ baḳam. otu ha otcez 
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baḳam oturabilisez. (26) dizlē otumayō. hȫlü bü yaşam yaşiyoz ġızım. ayaḳ 
baş dutmȧyō ōf yavrum ge. hah otu. ha (27) böle bi gül, isder yaşa isder§öl. 
ölmiyince de ölünmėyo. diri diri mezere girilmėyo. otu (28) oturabiliŋ mi? ... 
bi şiy bāli ġoyen. SGA: İstemeyle ölüm gelmiyor teyze. AS: gelmeyo (29) 
yav̥rım. vaḳıt gelmiyinÇe. allah̥aŋ§emriyle bekliyóS. oturamadıŋ mı? olsa 
baḳam. allah (30) yatırmasın. yatırmasın yavrım. yā hanım ġısım benim. allah 
ömrüŋüzü uzun§itsin de gözel (31) günne görüŋ, yaşáŋ. SGA: Ben hiç uzun 
ömür istemiyorum. AS: tövbe dė. tövbē. niyē? daha (32) yavrım genşsin. 
şincid̥en keri gün güneş görceŋiS. doḳuzan yaşında ōn.. annemi gömdük on 
(33) gün§eveli. doḳuzan yaşında. hē una baḳıyodum ḳaş sene otuS sene-
dir§una baḳıyodum. ... (34) berimde duruyōdu. ġardaşlām şeherde. on gün§e-
veli yolladıḳ. SGA: Allah rahmet eylesin. (35) AS: sa§ol. yaşeycēŋ daha 
çōḳ günne görceŋiz ġızım hincen keri daha baḳam. niye (36) ölmek§isti-
yoŋūS? nė ġūn ġuynuḳla çekiyoŋuS hincik nė va a ġızım siziŋ günüŋüz yaşa-
ma (37) günü. yapmadıŋ mı dā çocuḳ? olmayı miyo? tuh niyē? baya da yaşına 
vasıŋ he. kendiŋ mi (38) yaPmayoŋ§olmadı mı? allah§allah. ... veri allah dā 
veri. türbelere satıl bi. türbelere (39) satılırsȧŋ burdȧ veri gözünü sevdimiŋ. 
SGA: Buralarda türbe var mı? AS: olmaz mῑ? yuḲada (40) dē yoḳarda va 
baḳ. pamıḳ dėde deris. ta yuḳarda. kö§ümüzüŋ§içindi bi her sene yāmır (41) 
duvasına çıḳarız başına unuŋ. urdan topraḳ§alırsın, başından gidersin. 
ayaḳlām yörüse ben (42) seni götürün. ayaḳla iyi di§i. çıḳ§urıya topraḳ şėden 
türbeniŋ başındı şėy vadır, bu (43) tarafında, delik yėr. urayı eş. üş sefer çek. 
ben vekilin saŋa kefilin. nė çıḳarsa sıçan boḳu, (44) böcü, börtü, yicėŋ. u 
toprānı yala. he ben gelinimiŋ torunumu da satTım baḳ§urdan§oldu. (45) 
topraḳ çekceŋ. böle şi.. türbe vadır türbē. türbeniŋ başı bȫle oyuḳdur, yėr da-
banı. dabanı (46) ȯyuḳdur he urdan böle topraḳ çekērsin, üş sefer çek. nė 
çıḳarsa toprānı yala. cöferinden de (47) acıḳ çıḳıla. çantȧna ġuy bi çekmėcene 
dursun. nė çıḳarsa yuT burıya bebe§iŋ§oldu mu (48) ġurban kes. ben kefilin. 
ara bul beni ölmeSsem. ben ölüsem gelinnēm va. allah veri. türbiye, (49) 
emme canıyüreKden şı̄̇tceŋ§unu yutceŋ, yı̄̇ceŋ. geçen yine ben gelinimi gine 
satıvedim, (50) güççǖ. gȫŋüŋü Çürüklemėycēŋ. ilaş ilaş.. bi olmadı işde gözü-
nü sevdim ya düşüyo u, ȫle (51) şi§idiyȯ. ya olmayo, yaşamayo. öle inaşlıca 
yüreKden şe§itdiŋ mi çıḳıŋ üşenmeŋ urdan (52) topraḲ§al. üş sefer çek. aÇ-
cıḳ aÇcıḳ§al çek toprā eş, nė çıḳarsa. çöp, sıçan boḳu, nė (53) çıḳarsa. diri 
böceg bile yuduyola evlat§için̥. cenābı§allah vercen dedi mi bi şey çıḳar. 
satıl (54) bi. belki de oluveri yavrım. ḳaş sene olduŋ§evlėneli? dā yėŋiymişiŋ 
tā da. gine de kendiŋ (55) bilirsiŋ. inancıŋ varsa böbe§iŋ oldu mu geliyola 
burıya ġurban kesip gidiyola başına. fakire (56) füḱ́ārıya da§ıdıyola yidiriyo-
la. ȫle idiyola bizim§ȫle ideriz. yāmır duvāsı fiÍan§oldu mu (57) ġurban ke-
seriS. oldu mu tekrar da§ıdırῑS. pişirisiŋ fakire füḱ́ārıya yidirisiŋ. inaş§işTe. 
(58) gözünü sevdimiŋ vemēn demėyo, veriyȯ da. inancıŋ nė§ise canıyüreK-
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den gitceŋ işėtceŋ (59) cüferini yaleyceŋ. cüfer derle uŋa toprā. yala. üş sefer-
se dė yala, yedi sefēr yala. aÇcıḳ acıḳ (60) barmāŋı bandır bandır yala. çıḳ. 
üşenmeyiŋ de çıḳıŋ. burda vadır türbē. iki üş dene türbe va. (61) ā dā ġarşıda 
dē urdan çıḳarsıŋ. SGA: Araba çıkıyor mu? AS: çıḳar. çıḳar çıḳar. araba 
çıḳar. (62) şurda şȫle yol va baḳ. urdan gidēr̥ken şȫle çıḳdıŋ mı urdan yol gider 
bi de şȫle tekrar tekkiye, (63) türbiye dōru çıḳar yol. araba kendi§iŋ mi? he he 
baḳ burdan git çıḳmeK§isdiyoseŋ, bȫle (64) vadıŋ mı zaten bu yanna gitmey-
ceŋ, bu tarafa sapcıḲ. bu tarafTa yolu vadır, türbeniŋ. ā (65) urdan̥ arabıynan 
çıḲıŋ. yarı yerde ġorsuŋ§arabaŋı āz bi şēsi va, arası. çıḳarsın§urda (66) ziyā-
ret§idersin, öpersin gözünü sevdı̄̇mi. vėmēn dimes. pamıḳ dėde derle uŋa. 
pamıḳ dėde (67) derle. SGA: Pamuk dede burada mı yaşamış bilir misi-
niz? AS: e ġāli uŋu gömülmüş§işte unu (68) urıya şė§itmişle de. dē belli 
di§il. şe§itTi işde ū. şe§it vaziyet§işte nėyse u. edrafını ȫrdüle (69) her sene 
yāmır duvāsına çıḳarız§urıya. üşenmeSseŋiS çıḳıŋ§arabaŋıznan beş daḳḳada 
vaŋ (70) geliŋ. çıḳıŋ. allah vemen demez gözünü sevdim o§ulsuz ö§ünsüz 
ġomasın yavrum. çoḳ (71) yabandan gelen§olur burıya bizim satārla böle bü-
yüklēmiz satıveri. eli başında olanna gider. (72) topraḳ çekerle ȫle. işde inaş 
bi atȧlārdan deder̥den duydūmuz bi inaç. baḳam seniŋ§iş.. (73) vazı̄̇feŋ nė? 
iyi baḳam allah zi§in§açıḳlῑ vesin, hayırlı ġazanş vesin. allah evlat da vesı̄̇n. 
(74) eviŋi doldursūŋ, şen§olsuŋ eviŋ. evlatsız§olmuyo yavrum, ille bi ōlan-
dan ġızdan (75) virceg§olcıḲ. (76) SGA: Bu tarhanayı nasıl yapıyorsu-
nuz? AS: bu tarh̥anȧyı buydeyi döveriz biS. deymende (77) üvüdürüS. he he 
al ge. deymende üvüdürüz. yo§urt§alırız ġatı yo§urt. maya dutarῑS. bişme 
(78) yaparῑS bilir misiŋiz bilmem. bilmeSsiŋiz siz. acıḳ süT ġuyarız acıḳ su 
ġuyarıS. ġaynadırız (79) suyu. bu hamırı salarız§içine. acıḳ bişiriS. bȫle ġu-
yarız§içine. yo§urt, tomatiz, biber§işde (80) ne gelise ġuyarıS. köv tah̥arna-
sı bȫle olur biSim. bu datlı olur. kö.. şērlerde de unna da un (81) tah̥arnası 
yapıyolā unna da herkeşiŋ kendine göre bilgisi va. biz bėyaz taharna bu, bȫle 
(82) yaparız. göce tah̥arnası derle buna. göce tah̥arnası. eyi olur bu. süt ġuyar-
sıŋ. salçalı bişirisiŋ. (83) SGA: Bekletiyor musunuz bunu? AS: bi gece bek-
lediyȯS. he aşam§üstü u§zamanna ġārdıḳ (84) sabāliyin döktük. mayada va 
oluyȯ ya maya, köv mayası. unnan bis yuŋurus sı.. ġatıca (85) şi§ideriz ununa 
ġuyarız içine ġatıca. şı̄̇ Tekneniŋ§içine bastırıS. üsdünü de örteris (86) sa-
ba§aceg durar gelir§u, ġabarı. undan keri dökeris. e u bişmesini fiÍan hana 
(87) büyüklēden§olmıyınca ayarlayamazsıŋız, bişme olcıḲ§ille. bişme-
siS§olmas. ȫle işde (88) göreneklēmis ihi gördǖmüzü yapıyoz bi köv bura 
büyüklēmizden bildı̄̇mizi yapıyȯz yavrum. (89) her şėyiŋ dadı başḲa hincik 
ġāli şėde de böle televizlēde de diyola ya bunu tarana çorbası (90) diye. unu ... 
tutuyȯla yaráyışlı gibi. ġararız§ā böle bişiriS sabāley̥in bişiriz, işden geldik 
mi (91) bişiriz, bi canımız§isdedi mi bişiriS, hazırcecıḳ, sālıḳlı. dö§üyoŋ, 
yῑḳıyoŋ, ǖdüyoŋ, (92) ġuruduyoŋ bi çoḳ telāşesi va mübārēŋ§işde emmė illa.. 
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SGA: Epey çok yapmışsınız ama (93) çocuk çok heralde. AS: yō ... yoḳ 
çocuḳ da yoḳ da seneye ġada yı̄̇yoz§işde bunu acıḲ acıḲ. (94) ara ara ca-
nıŋ§isdedikÇe bişiriyoŋ. yinmeyeni döküveriyoz ġoyunnara fiÍan. mallara 
veriyoz. (95) hē napcıŋ? teze.. yiŋiden tezece bi dā. hē hē yo§urduŋa telāşeŋe 
şetmiyoŋ ġāli döküyȯŋ, (96) tezece bi dā yapıyȯŋ. harman geldi mi teze şėyi-
nen. ȫle yiyoS§işde yavrum. /.../ SGA: İyi (97) annenize de bakmışsınız. 
AS: baḳTım. SGA:Yatıyor muydu yürüyor muydu? AS: yōḳ hiç (98) yat-
madı. kendi süŋgǖnü kendi daşıdı. bi havtanıŋ§içinde āldı satTı§işTe ȯn§ȯn 
bėş gün (99) yatTı yatmadı da hasTāniye yatTı işde dizleri şişdi. ārısı sancı 
derken ansızda, iki günde (100) bozuldu, gitTi. /.../ 
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I/80

ODUNPAZARI - Yukarıılıca

Kaynak kişi :  Mübeccel Doğru, 75, İlkokul 3; Ummuhan Özben, 73, 
İlkokul 3

Derleyen : Fatih Doğru, Tuğba Önce

Derleme yeri : Yol 

Kayıt türü : Video

Konu : Eski hayat, bayramlar, rüya

(1) UÖ: nereye gidiyoŋuz? ġuş yuvalāna mı gidiyȯŋuz? TÖ: Sizinle ko-
nuşmaya geldik. FD: Biz (2) köyleri geziyoruz yenge. MD: ē? ėyi olmuş. 
hē. FD: Köylerde köyü bilen teyzelerle (3) konuşuyoruz. Bir de sizinle 
konuşalım dedik. MD: sa§ol§ōlum. ėyi olmuş§işTe. eyer başḲa (4) yerde 
görsez biliriz§inan. FD: Bilir misin? MD: tabi bilirin yā. bobeŋe benzet-
Tim§ōlum. (5) FD: Benziyor muyum? MD: benziyoŋ benziyoŋ. UÖ: biz de 
acıḳ şȫle dolanam dedik. şurdan (6) ipburnu toplıycez. FD: Bizim işimiz kısa. 
Köyün eskilerini siz biliyormuşsunuz. MD: ėyi (7) baḳam. tabi biliyoz tabi 
yā. bilmeyiz mı̄̇ esgilerı̄̇? biliriz tā şe bobaŋgilden§önÇeki halini (8) biliyoS 
tabi. FD: Nasıldı köy eskiden? MD: kȫde ēsgiden eyı̄̇di. OÖ: esgiden kȫ 
çoḲ güseldi (9) ōlum. şindi kö§üŋ dadı ġalmadı. MD: şindi köy dadı yoḳ. 
eveli birbirinē hızmete varyoduŋ (10) şindi varılmȧyō. FD: Nasıl hizmete 
varıyordun? MD: bȫle nė olursā bi şėye varyoduŋ, (11) alıyoduŋ, verı̆̇yoduḳ. 
şindi va da vemezle. UÖ: esgidēn bi tarlıyā şe de ėkerdiŋ, (12) ġarpız§ėker-
siŋ, salata ėkersiŋ, domatis biber§ėkersiŋ, patetis§ėkersiŋ, fasille ekersiŋ bi 
di (13) unnardan satarsıŋ. şimdi on tane de tarla satseŋ bereketi yȯḳ. MD: be-
rekedi yoḳ berekedi (14) yoḳ. (15) FD: Bayramlar nasıl geçiyordu eskiden? 
UÖ: bayramna çoḲ güzeldi. dē şurda biz çoḲ sancaḳ (16) binerdik. MD: 
eveli sancaḳ biliniyodū birbirine mutuydūŋ. UÖ: ġız. şeyi de boyuna çekiyo 
(17) ḇizi. MD: tūba dı mı? FD: E sancak biniyordunuz. UÖ: ōlannar boyuna 
toP§oynarlardı. (18) ümmet§oynarlardı. ḇiz de sancaḳ binerdik. MD: ȫleydi 
eveli ōlum işde. FD: Birbirine gitme (19) daha mı çoktu? MD: dā çoḳdu. 
UÖ: hinci yoḳ. MD: birbirini her yere soḳulurduŋ. şindi (20) soḳulamıyoŋ ya 
ōlum. telefon§etmēnce kimseniŋ§evine varılmıyo. UÖ: şindi dediġodu çoḳ. 
(21) FD: Eskiden habersiz gidiyordunuz. MD: hē haber̥siz gidiyoduŋ§eve. 
UÖ: seniŋ§adıŋ nēdi? (22) FD: Fatih. UÖ: fātı̄̇. şindig§ōlum herkes ha-
seT. kimse kimseyi çekemeyo. MD: her şey (23) çoġ§emme faydası yoḳ. 
tabi. parȧylan§alıyoŋ. eveli kime varseŋ bi ġuyuveriyodu ya (24) veriyolar-
dı. yoḲ şindi parȧyla alceŋ. UÖ: baḳ herkeziŋ§araba.. FD: Yardımlaşma 
daha çoktu (25) değil mi? MD: dā çoḳdu tabi. FD: Şimdi yok mu? MD: 
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yoḳ yoḳ yardımleşme yoḳ. FD: (26) Eskiden köylü özel günlerde toplanır 
mıydı? UÖ: toplanmaz mῑ? benim§annem§oḳumuşTū (27) her gün§aḳşam-
nen anneme oḳutmē gelirlerdi, oḳumey̥e gelirlerdi. annem§esgi arapÇȧ (28) 
oḳurdu. esgi yazıyı üstünsüz esiresizleri heP§oḲurdu āşam§oldu mu anneme 
oḳutTurulardı. (29) MD: şimdi yoḳ yavrum. evelki şėy yoḳ. UÖ: dedeŋ vardı. 
undan sona cāmiye gelirdi. hele (30) baḳ şē, ne vā dayı ne vā? hadi ġāli sōna 
derdi. MD: mustafa dėdeŋ. bizim dayımız§oluyo. (31) bobamgillēŋ halalānıŋ 
ġocası. halalarınıŋ§ōlannarı unna. UÖ: hadi ġāli sona deyveren dėrdi. (32) 
FD: Elektirik yokken ne yapıyordunuz? MD: yoḳ. Íambȧ yaḳıyoduḳ. FD: 
Ne yapıyordunuz (33) evde? Akşam oldu. MD: ġa.. ġāS. āşam§oldu çıra 
yaḳārsıŋ, çıreylen gidersiŋ dışarı. UÖ: her (34) gün§āşamnen.. soḳā gider-
ken çıra yaḳarsıŋ. MD: ȫle dādan çıra getirilid̥ı̆̇, diler diler bobeŋ, (35) undan 
sona bi ġıyıya doldurusuŋ. ȫlē. zoba yoḳdu eveli ōlum. ocaḳla yanıyodu. FD: 
Ocağı (36) nasıl yakıyordunuz? MD: ocā deTdevirleri ġorduḲ ġoca ġoca 
deTdevirileri. unnāŋ§öŋüne de (37) şė ġorduŋ incelēden. FD: Neyi koyardı-
nız ben anlamadım? MD: şȫle şȫlē şė ol.. çamlāŋ (38) kütükleri olur. unnarı 
dayar.. FD: Ne diyordunuz onlara? MD: deTdevir derlerdi. FD: (39) Det-
devir. Hiç duymadım ben onu. ÖD: hē. ȫle derlerdi. deTdėvir derlerdi. FD: 
Büyük çam (40) kütüğü. MD: hē kütüklėre deTdevir derler̥. unnarı dayarsıŋ 
iki dene üş dene, öŋüne de (41) inceleri ġorsuŋ. unna farıl farıl yanar. evi de 
aydınnadır. evi de ısıdırdı eveli. he gücücüK (42) kötü kötü zoba ġururlar̥dı 
eveli. altına çamırlan şi iderleri ȫle ġorlardı kötü kötü zobaları. (43) yoḳdu 
eveli bi§şi yavrum. yā ȫlēdi eveli. şindı̄̇.. FD: Masal anlatıyorlar mıydı? 
Babaannem (44) anlatırdı. Siz bilirsiniz masalları. UÖ: h̥esnā yengem 
mi? FD: Evet anlatırdı. MD: biz (45) bilemiyoz§ōlum. FD: Yok mu an-
lattıkları. Gödenezleri falan bilmiyor musunuz? MD: (46) annaTdῑ.. bi.. 
bilmiyoz§ȫle. FD: Köyden savaşa gidenler bir şey anlatmaz mıydı? MD: 
işde (47) annadırlarmışdır§emme biS çocūduḲ bilmiyoS§işde. UÖ: mustafa 
dayı rāmetliK savaşda (48) gözünü ġaybetTi. FD: O yaşadıklarını anlatmaz 
mıydı? UÖ: urda ävlenmişmiş saTen. bi dene (49) çocū.. bi dene çocū var-
mişmiş. (50) MD: büyün üryamdȧ savaş gördüm görüyoŋ mu bunu annade-
yin. savaş§oluyomuş kövde. (51) FD: Hayır olsun. MD: ay allah̥ razı osun. 
amanın herkez gidiyo gidiyo ben̥ amceŋe diyon (52) bekir§amceŋe bi geliP 
de diyon bizi aramadı diyon. āy diyon nė olcek ki biz napcez ki (53) diyon. 
bȫle sıfra hazırlamışın. yemek yidirmişin. ėlle heP gidiyo da biz ġalıyoz. ȫle 
(54) görmüşün sabā namazından sōna. savaş§aŋılcēmiş baḳseŋa. işdē eveli 
çoḲ§ėyı̄̇di ōlum şindi (55) yoḳ. şė yoḳ. bȫle ġonuşma yoḳ birbirinēn. dē var-
ceŋ undan sonă telėfon§etceŋ varıceŋ (56) benim§işim va bö̇yün gelme yarın 
ge. ȫle. anneŋgil bilirsiŋ. nāpıyo anneŋ nāpıyo? burdala (57) mı? FD: Bu-
radalar. İyiler çok şükür. MD: hē ėyi. bah̥çe va mı? FD: Var küçük. MD: 
e şuriyē (58) nohud§ekmişiŋiz heralde. ē hic§olmamış§u da. benim ġardış 
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mustafa dayıŋ§ȫle diyȯdu. (59) hiç noh̥ud§olmadı sezāyiniŋ§ekdı̄̇ de yazıḳ 
diyȯdu. FD: Ummuhan yengeydi değil mi? MD: (60) benim mübeccel§a-
dım. UÖ: benim§ummān. MD: ben ῑ ġardeşim ben bö̇yü§ün u ġuçük. (61) 
FD: Senin yaşın kaçtı? MD: benim yetmiş bėşe girdim ben. UÖ: metin§ā-
biŋi biliyoŋ§ŋu? (62) do§an§abiŋi? MD: bilmez. bilemez, bilemez. görmedi 
ki çocuḳ. UÖ: gȫrmedi ki çocuḳ (63) nerden bilceK? FD: Ummuhan yenge 
senin yaşın kaçtı? UÖ: ben̥im§eşim nēcmi. FD: Yok (64) yaşın. UÖ: be-
nim yaşım mı? yetmiş§üçe basTım. MD: iki yaş§aramız va. FD: Soyadınız? 
(65) MD: ataḳ. ataḳdı öŋden. şindi benimki dōru oldu. UÖ: benim§özben. 
MD: ha. biz dōru sizle (66) aynı. FD: Sağolun. Allah razı olsun. MD: hadė. 
sa§ol ġuzum. UÖ: selam sȫleyiŋ anneŋgile. (67) sōna esgileri ġonuşuruz. baḳ 
biz bi başladıḳ mı āşam§olur. FD: Tamam. Hadi (68) Allahaısmarladık. 
UÖ: hadi güle§gülē. 
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I/81

ODUNPAZARI - Yukarıılıca

Kaynak kişi : Sabri Önce, 76, İlkokul; Mesure Önce, 70, İlkokul 3

Derleyen : Fatih Doğru

Derleme yeri : Balkon 

Kayıt türü : Video

Konu : Köydeki yer adları

(1) FD: Pinarburu var. SÖ: eskiden pı̄̇nar varmış demek ki. unuŋ§i-
çin§isim§almış tabı̄̇. MÖ: (2) demek ki pı̄̇nar varmış da pı̄̇narburu denmiş. 
FD: Başka? SÖ: aḳġayalıḳ de. aḳġayalıḳ u (3) kö§üŋ ġayalıḳ va ya yol ge-
çer̥. ura aḳġayalıḳ derlēdi u yolā. öt§yannā kömür§ȯcaḳları. FD: (4) Orada 
kömür ocakları mı varmış? SÖ: u kömürü yaḳıyoduḳ. kömür va urda. MÖ: 
ērekle nere (5) oluyo ēreklē? SÖ: ērekle yuḳarḳı al§osman§aġagiliŋ§urlā. 
ērekle. FD: Eğrekler. SÖ: ēğrek, (6) eğrek. MÖ: hayvan eğrenirmiş§urlar-
da. hayvan§ēreniyomuş ērekle derlerdi. FD: Hayvan (7) otlatılıyor mu? 
MÖ: otlatiyi yatırıliyi urlara. hē sıcaḲda getirip yatırıyoŋ ya kölgede. (8) 
hayvan§ērekleri derler̥. SÖ: ēreklerden sonā çalcā. çalca derlerdi. FD: Niye 
Çalca demişler? (9) MÖ: urıya niye ȫle demişle çalca dėye bilmen. SÖ: 
çalcȧdan sona ġarapınȧr. FD: Orada pınar (10) mı varmış? SÖ: çeşme va 
urda pek datlı hē. hayvan güderken ta urlara gidēdik bis. hayvan (11) güder-
ken oralara giderdik ta oraya ġadā. MÖ: suyu heralda ġara suydu da undan 
ġara (12) ġarabınar denmiş§işTe. çeşme oldūna göre uriye ġarabınar. SÖ: 
ondan sona aşşā ... dutlu (13) derdik ya ġāli urıyı bōş ve. FD: Dut mu var 
orada? SÖ: dutlu derler, dut varmış demek ki. (14) MÖ: adı dutluymuş§işte. 
nė diye dutlu deniyo bilmiyȯm. SÖ: tārlamız vārdı urda. (15) aşşā§ılῐcadan 
satın§aldıydıḳ sona satTıḳ gine. ondan sona güççüK ġa.. yataḳ yeri. hı. FD: 
(16) Dere mi var orda da? Dere yatağı mı? SÖ: dereye ġada yataḳ yeri işTe 
ha. undan son̥a (17) Küççük ġāş, ġoca ġaş. FD: Kaşa mı benziyor onlar da? 
MÖ: he ġaş ġoyā bütün böle depe (18) oldū için heralda ġaş denmiş urıya da. 
FD: Küçük olana küçük, büyüğe büyük iki tane tepe (19) mi? SÖ: he şu 
ġaş bȫle ġaşla şȫle yȯḳardaydı ya şȫle. FD: Başka? MÖ: adı ȫle başġa adı 
olan (20) yer.. SÖ: ġarāyer. şura ġarayerdir. FD: Niye karayer? SÖ: tap-
raḳ siyah ya. ȫle demişle una. (21) undan sona ġayanıŋ§üsdü var. biliyoŋ de 
mi ġayanıŋ§üsdünü? ura düS bȫle. ekin§ekiyoduḳ (22) tarla yani. u tarlala 
va urda. düzdü urası. FD: Adı ne oranın? MÖ: adı nē? ġayanıŋ§üsdü. SÖ: 
(23) ġayanıŋ§üsdü. u ġadar. yāni ġayanıŋ§üsTü derle urasına. FD: Başka? 
Darıbükü var. SÖ: he (24) Pitmedi dā, dā bu yanda çōḲ. FD: Buralarda 
ne var başka? SÖ: armıtlıdere. armıt varmış bȫle (25) doval şȫle. hē. MÖ: 
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dereniŋ§içinde. dereniŋ§içinde armıt varmış ki armıtlıdere. SÖ: eskiden (26) 
ȫle armıt varmış tȧ isim§al̥mış. urdan son̥ra bu yanna geçem§isTersem. dā 
bu yannı Pitmedi (27) ya dā boş§ve ġālė. FD: Olanları söyleyeylim yine de. 
MÖ: aşşā§ılıceye dōru, aşşā§ılıceye (28) dōru gidiyo u yanna. FD: Aşşağı 
Ilıcaya gitmeyelim. Bizim köyün mevkiisi. SÖ: he hē (29) tamam. burdan 
şindı̄̇ bucaḳ. harman§yerlēni yazdıŋız mῑ? yazıldı mı? FD: Yazmadık. MÖ: 
(30) yaz, harman§yerlēni yaz. SÖ: yazılmış mı? harman yeri hē. FD: Orada 
harman mı yapılıyor? (31) SÖ: harman sürüyoduḲ düve.. düvennēnen. on-
dan sonā dereden§öte geştik mi bucāḳ. bucaḳ (32) diyoz ōrmān.. FD: Niye 
Bucak? SÖ: neyse ġali ȫle. unu bilmı̆̇y̥om. bucaḳ derdik yā neyse (33) bu-
caḳ. MÖ: ēşi armıtlāŋ yanῑ. SÖ: ek̥şi armıtlāŋ.. bucaḳ ġāli geçiyo urla. MÖ: 
bucā geçiyo (34) tabi ēşi armıtlaŋ yanı. SÖ: bucāḲ, undan sȯnra ġumludėrē. 
tarlā ġalabā giderken yol va ya, (35) yoluŋ bȫle bı̊ yannarῑ Ḳumludere. FD: 
Dere mi var orada kumlu? SÖ: ḳumlu işde acıḳ ha acıḳ (36) ḳum da vā. 
MÖ: tarla ġumlu ya heralda ġumludere urdan mı ġalma? SÖ: derē aḳarken 
ḳumlu (37) oluyo urda. ġumluderē. ġadiriŋdėre. urdan ġalabaḳ yolunuŋ solu 
ġadiriŋdėredir. FD: Kadirin (38) toprağı mı orası? SÖ: heral§urda ġadi-
riŋ ma.. MÖ: ġadiriŋdere neden ġalmış§işde hadi (39) bilmiyoz ki. yā. SÖ: 
dā evelden ġadir§ismini almış§işde, ġadiriŋdėre ġadiriŋdere diye ȫle (40) 
aldıḳ. FD: Başka? SÖ: ġadiriŋdere ordan darıbükü dē.. FD: Gökçe? SÖ: 
he gökçe şurda ġaldı. (41) FD: Gökçeyi atladık. SÖ: gökçe su aḳancı gök-
müş suyu, gökdü. MÖ: gömgök de unuŋ§için̥ (42) gökce ġalmış. FD: Su 
kaynıyor değil mi orada? MÖ: ġaynıyo. SÖ: aḳar bōle çeşme yoḲ dā (43) 
yerden ġaynıyodu suyu gömgüKdü. ramazanda ta urdan su getiriyoduḳ oruç 
tutarken. a (44) öleydı̄̇. MÖ: gidersiŋ destiynen sırtlanır gelirsiŋ§urdan suyu. 
FD: Darıbükü? SÖ: undan sonă (45) darıbükü işde o fidannıḳ yapTımız yer-
le va ya. darıbükü geçiyo ondan sona.. FD: Niye (46) darıbükü onun adı? 
SÖ: bük, bükle var ya bȫle sōrḳun, unnarȧŋ§ismi. darı bük derkē darῑ (47) 
bük demişle işdē. MÖ: urla tarla bile de§ildi gülüm bizim çocuḳlūmuzd̥a biz 
biliyoz. sādece (48) bükdü bȫle. FD: Bük dediğimiz ne oluyor? MÖ: sö§üT 
gibi. sö§üTe benzer a§eş gibı̄̇ unnarı (49) baya köylüceK ġāzdıla. urlar§ȫle 
tarla çıḳarıldı. FD: Darı ne? MÖ: darıbükün.. darı demek (50) ne demek? 
darıbükü. FD: Orada arpa, buğday, nohut, mısır mı oluyor? SÖ: belki darı 
derken (51) ekin§ekince darῑ büklēŋ yanı darıbükü undan§isim§almışdır. 
tabi tarla ekiyola, bükle de (52) yanında. darῑ bükü işde hē. darıbükü derle un-
dan§işde. FD: Başka var mı? SÖ: ondan sora (53) şe.. şeÍāle işde. yō şeÍale 
di§il§urasῑ esk̥iden beşikTeresi geçer. he beşikderesi geçer. FD: (54) Beşik 
ne demek? Niye beşik? SÖ: ura şindi dere derken bölē şēli beşik gibi yerle 
vārdı böle (55) oturcek gibi ... unuŋ§için beşik demiş. setli böle merdiven 
şeklindē diy̥em. undan sona (56) harharġaya. şeÍāle aḳardı. şeÍāle de harhar 
derdik bis§eskiden. FD: Har har diye ses çıkardığı (57) için mi? MÖ: hē. 
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ses çıḳardῑ için§u da. SÖ: bȫle yüksek ya. su aḳardı bȫle, harhar derke har 
(58) har ses yapınca, ses yapınca una harharġaya. şindi.. MÖ: şeÍāle deniliyo 
da şindi şeÍāle. (59) u§zaman§öle midi? harh̥arġaya. SÖ: şindi şeÍāle deni-
liyȯ u başġa. kirāzlı der̥le undan sona.. (60) FD: Kirazlı da kiraz mı var? 
SÖ: kirazlı yȯḳarda dā. FD: Orada kiraz mı oluyordu? SÖ: vardı (61) vardı 
bis yazın bölē urıya giderdik hayvan varḳan Küme yapārdıḳ bȫle yazı urda 
iki üç§ay (62) duruyduḳ. ekin§olasıya a§usTusa ġada meseÍa. a§usdos bir 
dedi mi gelirdik. işde.. MÖ: (63) çoḳ kiraz vardı urlardā. FD: Güme ne? SÖ: 
güme derken Ḳulube. a§aşdan böle yaparıdıḳ. (64) üsTüne çam ġabıḳları var. 
ġabıḳlardan kiremit yōḳ. unnardan yapādıḳ. ġoyunnarı urda (65) güderdiK, 
ġuzularῑ. rāmetli dedeŋgil§urda ā unu yapādıḳ. urda yatārdıḳ. çocuḳlūmuz-
da (66) bütüm§urlardaydı. MÖ: yaylalā. yaylada işde yayla. adı yayla. FD: 
Bitti değil mi? Başka (67) isim kalmadı. MÖ: bitTi. SÖ: undan sona somaḳ 
derdik. somāḳ. MÖ: ū u ġāli dālāŋ§adı. SÖ: (68) ġali unna dāğ. FD: Köyün 
mevkiisinde olan yerler bitti mi? SÖ: köyüŋ mevkisi tamam. bitTi.
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I/82

SARICAKAYA - Beyköy

Kaynak kişi : Cevriye Akın, 68, İlkokul

Derleyen : Songül İlbaş, Sibel Er 

Derleme yeri : Bakkal

Kayıt türü : Video

Konu : Düğün

(1) CA: ben büyüdüm gelin§oldum, buráyá gelin§oldum buráyá geldim. 
bu eve geldim. tā (2) baḳḲaldı. Sİ: Bu köyden gelin ama... CA: bu kövden 
gelin§oldum. undan sona, ben (3) gel̥dikten son̥rā araba maraba al̥dıḳ. ġapat-
tıḳ düḱ́ḳanı. şērlere gittik, ev§adıḳ. şērlerden (4) döndük dolaşTıḳ gel̥dik. tek-
rar gene bunu açTıḳ. Sİ: Amca? Amcam yok mu? CA: amcáŋ dá (5) gitTı̄̇, 
açan çocuḳ da gitTı̄̇, ġayınna da gitti, ġaynȧta da gittı̄̇ hepsi, ben ġādım. tek 
başıma. (6) SE: Kendin burayı işletiyorsun yani. CA: kendim§işleTiyon. 
çocuḳ mefaT§itTi. bura açan (7) çocuḳ. on§üş sene.. o aşTıḳtan sona on§üş 
sene u devam§ėtTi beraber. on§üş seneden (8) sonra da u mefaT§itTi. ben 
devam ediyon§işTe. ȫle. benim.. buranıŋ kökü de, ġaynata da (9) sarıġayalı.. 
o da unuŋ kökü de sarıġayalı. tabı̄̇ ăşıḳ hasannā derlē bu ăşıḳ hasannā hep 
(10) buranıŋ§aḳrabası. ben ḳısadan... unna. ġāveci hasan.. ġāveci hasan vā ya 
hasan dē mi (11) unuŋ§adı? unuŋ§işTē annannesı̄̇, dedesi hep bizim buranıŋ 
kökü. SE: Ben o kadar bilmem (12) de... CA: sen ne bilceŋ, ben bile bilmen 
yavrım unnarı. ben de buraya gelin§olup gel̥dikTen (13) sona ȫrendim kimin 
kim§oldūnu. ȫle. SE: Burada düğünler nasıl olur? Sİ: Eskiden ama... (14) 
CA: eskiden mi? Sİ: Evet. CA: vah̥tı olan bi haFta davul dövdürüydü. bi 
cümeye başlardın, bi (15) cüme biter̥di vah̥tı olan. emmĕ vah̥tı olmayan salı 
başlār̥dı, çar̥şamba, per̥şembe, cümeye (16) duvaḲ§olūdu. bȫle. Sİ: Neler 
oluyor düğünde? Birinci gün ne oluyor? İkinci gün ne oluyor? (17) CA: 
birinci gün çeŋiz serilirdi. keşkek dövülürdü. oduna gidilirdi. x: yā çevirilēdi 
eskiden (18) yādanda, ā§aç yādanında. yā çevirilēdi. ā davulları döv̥e döv̥e 
döv̥e, davul çala çala. millet (19) oynādı. eski dü§ǖnnē çoḳ iyidi bē, şimdi 
dü§ǖnnē hiç.. CA: ondan sōrasῑ ertesi gün ġına (20) olacaḳ, ikinci gün ġına 
olacaḳ, cümertesi gün. o gün de gene keşkek dövēlēdi dibeklēde. gine (21) 
tekrardan gelini almaya gidēdi, ġına götürülēdi depelene ġorlardı şēleri, Sini-
lerı̄̇, her şēleri. (22) keşkek götürülēdi, bilmem nāparlādı, yağ götürülēdi, duz 
götürülēdi, u şekil u gün de ȫle (23) olurdu. gece de ġınayı yaḳālādı. ertesi gün 
de gelin çıḳarılādı dünúrşú yapālādı. gelin (24) çıḳarılādı. unuŋ§ertesi gün de 
duvaḳ yapar̥lādı. şimdi ne çeŋiz sermek vā, ne urdan sora (25) gelin§almaḳ 
vā. gelini bi düzüyola, gidiyo yetiyo. gidiyolā şēre. ne ‘va? ā gittilē şēre bi 
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(26) düzen, ben dėyon gelin çıḳTῑ gün oḳan hoca geydir̥cek diye baḲıyon. 
ne hoca geydiren vā, (27) ne şē§yapan vā. /.../ SE: Mesela kınada ne giyer-
lerdi gelinler eskiden? CA: yav̥rım hişbi§şē (28) gėymezlēdi. eskiden hiş-
bi§şē gėymezdin, üstlēlen başlālan ġınayı yaḳınırlādı. undan sora (29) sabālı̄̇n 
düzēlēdi ġalik, gün dōmadan gelini düzcez der̥lēdi. sabālı̄̇n düzēlēdi gelini. 
şinci ȫle (30) de§il, şinci çoḳ deŋişti ar̥tıḳ. gelinn̥ik§ayrı oluyo nişanlıḳ§ayrı 
oluyo. geçennē dǖ§ünde (31) gelivereydiŋiz görüdünüz. işTe eŋ§eskilē bizim 
ȫle olur yav̥rım. çeŋiz cüme gün serilir. SE: (32) Düğünlerde ne yemekler 
verilirdi? Hangi yemekler? CA: eskiden ġabaḲTan ġalye yapalādı. (33) ur-
dan çorba yapālādı, yo§urt çorbası. fasille yapālādı. börek yazılırdı. bekmez 
ġatālādı (34) şekeri nerde bulcaḳla. bekmez ġatālādı. hăni böreklē yazılırdı. 
hoş gel̥diŋ hoş gel̥diŋ gel. EB: (35) Hoşbulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? CA: 
ėyiyiz allā şükür annadeyoz. 
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I/83

SARICAKAYA - Beyköy

Kaynak kişi : Dursun Kalyoncu, 68, Okumamış

Derleyen : Songül İlbaş, Sibel Er

Derleme yeri : Ev

Kayıt türü : Video

Konu : Düğün, eski yaşam

(1) DK: ... va ya iyi olmăyo. bi yüzüldü urası, amanın ne biçim. ar̥-
tıḳ§öt’§yandan şe§yapıyolar (2) ben de ā burda biġaş, amanin Ḳırȧ.. ā bunu 
ġıra ġoyup gidiyolā, yapıyolā, anasıgile yeni (3) geldilē. öt’§yandan. öt’§-
yanna gideydiniz temizÇe u yanda çay FeÍan yapveryolardı ġῑ. Sİ: (4) Gide-
ceğiz başka köye. DK: amanın ne ġonuşen yav̥rım. Sİ: Adın ne teyze? DK: 
dursun. (5) dursun ḳalyoncu. Sİ: Kaç yaşındasın? DK: ben şē, atmış sekiz 
yaşımdayım. atmış sekiz (6) yaşımdayım dá.. Sİ: Okula gittin mi hiç? DK: 
oḳula hiç gitmedim, h̥iç§oḳumuşum yoḳ. (7) benim.. bizim kövümüz, bizim 
köv burda değildi, beni hiç§oḳula yollamadı anam. Sİ: Niye (8) yollama-
dı? DK: yollamadı. ā h̥inci oḳuşum§olsa dedim başımȧ beceririm. h̥iç§oḳula 
(9) yollamadı. Sİ: Niye? İş mi yaptırdı sana? DK: yō, iş yapTırmaḳ de§il 
de, hinci bizim kövde (10) örencikTe duruyoduḳ biz. burayȧ işTe ōlanları fá-
lan§everince geldik. urda şē yoḳTu. oḳul (11) yoḳTu. undan, urda dedi evi 
olan çocuḳlālan ben burayȧ yollaman seni dedi. geliP gidėrken (12) n§ōlur 
ol̥maz̥ dedi. ebe inaTdı. mākemeye vėcēz, şunȧ vėcēz dedilē emme yollamadı. 
(13) oḳumuşum ol̥sa dedim kendi başımı becererim, oḳumuşun ne iyi oluyo 
emme. artıḳ toḳTora (14) gitsen şurȧyȧ gitsen. Sİ: Sonradan öğrenseydin 
birinden. DK: ȫrensen ġızım da artıḳ şu yaştan (15) sonra nesini ȫrencem. 
baḳ bu ġızın ġucası öldü, yalınız§urdan ġaç senedir ġocȧyȧ gitmedi. (16) 
amanin her şeye üzüle üzüle aḳıl mı ġalıyo ah ġızım be. artıḳ ġocaman ā ev 
de ... yanında (17) duruyoz ġocaman ismayil§ābin vardı bilir midin? dē u 
kövün§içinde boyalı evlē va. onlā (18) ayrıla artıḳ. unun§ōlan falan§evlen-
di. banıyı biliyon mu? bilmezsindir sen§engini. sen (19) bilmen buvan§anan 
bilir de. de ŭrdan kerde, ... yanında duruyoz. ġızın. SE: Burada düğünler 
(20) falan nasıl olurdu eskiden? DK: esḲiden düğünlē nȧsí olcaḳ ġızım ā 
davullā oluyodu. (21) yapıyodu. urdan kēri, ben acıḳ.. amanın bu yıl burda da 
ġaçıncı dǖ§ün§oldu emme hiç, aha (22) bi yáS şu şabangillēn§oldu ya, hiç 
canım§acısından çıḳmadım. dǖ§üne mǖ§üne çıḳmadım (23) hiç. bu ayām 
nol̥duysa ol̥du. SE: Ne yemekler olurdu mesela eskiden? DK: düğünde nė 
(24) yėmek§olcaḳ ġızım, fasille olurdu yapālādı gene pilav yapālādı. patēs 
yėmēdir şudur.. e (25) hinci biliyon§a kendin de. SE: Şimdi biliyoruz da 
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eskiden neydi? DK: yo yo yo esgiden (26) bi§şē yapmazlādı. SE: Ekmek 
falan kendiniz mi yapıyordunuz düğüne? DK: düğüne mi? yo (27) yo. eveli 
yapıyoduḳ da. kendimiz yapıyoduḳ da, hinci satın getitTiriyolā. şinci yemeḳā-
nede (28) veriyolā ġızım. n§oldu ġızım, ġorḲTun mu? ġorḲTu. SE: Kına 
gecesi falan nasıl oluyordu? (29) DK: he? SE: Kına gecesinde falan neler 
yapılıyordu değişik? DK: deŋişig§ar̥Tıġ§evel şēlere (30) aḳlım§ermez de 
ġına§gecesi de işTe nȧsi olcaḳ ġızım§işTe ġına yaḳıyolādı, yapıyolādı. SE: 
(31) Ellerine, ayaklarına mı yakıyorlardı? DK: hı hı. ayaḳlāna da yaḳālādı, 
başlana, ellēne. ē (32) hinciki gibi, hinciki evvelki gibi ... ġızım. unu da ȫle.. 
(33) Sİ: Köy eskiden daha güzel miydi? DK: güzel§olsa da ġızım eveli has-
talıḳ yoḳTu da yime (34) içme de hăni bu ġadaḳ yoḳTu. hinci her şē vā emme 
hastalıḳ da çoḳ. dē mi? hinci aḳıl§artTı (35) ... çocuḳlā baḳsana büyük küçük 
bilmiyo. bizim günümüzden çoḳ bi§şē yoḳTu da, (36) benim§aḳlım§ereli. 
bi pamıḳ vādı, bi çeltik vādı. hincik ā bul̥aşıḳ da bitmiyō ... allān şēsi (37) de 
bitmiyo. önden gene borç dert de olmuyodu. biz benim bildı̄̇m§örencikde du-
ruḳan biz (38) pamıḳ yapıyoduḳ. buyday yapıyoduḳ. urdan pirinç§işte çeltik 
deyiverem, unu yapıyoduḳ. (39) SE: Pirinci nasıl yapıyordunuz? DK: eki-
yoduḳ. suyun§içinde oluyodu ġızım, onu biçiyolā, (40) aynı bayā bu harman 
sürer gibi sürüyo, onu da işte götürüp ... makinesi va çevirip piriç (41) olu-
yodu. sinek çoḳ§olunca şēy etTile yasaḳladıla. SE: Pamuk nasıl yapılıyor? 
Ekiliyor? DK: (42) e pamıḳ da ekiliyo işte, tarlayı ġazıyon, ġozası oluyo 
yoluyon. açılıyo. yā.. SE: Topluyorsun. (43) DK: topluyon. hiç görmemişin-
dir. anan bilir de. anneni de hiç görmeyom ne vaḳıttan beri, (44) eveli sene bi 
Tüzköyüne dǖ§üne giderken buraya vardılardı. Sİ: Şunun adı ne teyze? DK: 
(45) sancaḳ. ya bunu beşik yoḳ da, ben burda hinci bunun haḳından gelemi-
yom ya, bunu ar̥tıḳ, ā (46) bunu ġoyup gidiyolā ... sallıyom yapıyom, herkeş 
yidimi evine dā§ılıyo. bize baḲıyo. (47) ġaḲTın mı ġızım hı? abalā gel̥miş 
ġῑ. ... bu da oḳula gidiyodu iki gündür, sarıcaġayaya, Ḳız (48) Ḳocaman h̥āsta 
olunca gitmedi. ġıriplēde böyle hiç gitmiyo ha bizden. sen bi de Tüzküyüne 
(49) feÍan gidēsin. SE: Gideceğiz. Örencik’e gideceğiz. Düzköy’e gidece-
ğiz. DK: āşam§ol̥sa... ā (50) örenciğe ġapġayadan hoca vemişle. oranın çoğu 
cingen de. ā şeyin, dē u ġapġayada ... (51) uranın şēsi nerde diye sordu da, 
deyvedi ā uraya gidiyo o ġız da. ... buraya geliyo da. ... her (52) şeyden çoḳḳan 
götürüveriyodu ġarıya. geçen düğünde o da gelmiş, kendi taḳsi al̥mış da (53) 
sürüyo. ... SE: Mesela düğünlerde gelin ne giyerdi? Gelinlik mi giyiyordu 
eskiden? DK: evel (54) ġadife giyiyolādı ġızım, hinci ar̥tıḳ gelinlik giyiyolā. 
SE: İşlemeli mi yani? DK: ġadife. Sİ: (55) Kendileri mi işliyor onu alıp? 
DK: kendileri işlemiyo. satın§alma ġadife giyiyolādı, önden. (56) hinci atıḳ 
veya sȧn kendin görüyon ya hincik§ȫle ġızım. hinci.her§şēler deŋişiyo atıḳ. 
SE: (57) Mesela kışlık hazırlıklar ne yapılır? Ne yapıyorsunuz? DK: şeye 
mi? evlere mi? SE: Evet (58) evlere? DK: evlere ne yapcan ġızım, ā ḳonserve 
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yapan yapıyo. bu yıl hiç ḳonserve de (59) yapamadıḳ ... bi ... ḳonserve yapTıḳ. 
unnan bizim§anam iş pek çoḳ. seralān§işi şu. urdan (60) kerem, salçanı yap-
tın, şunu ben öldüm. ḳonserve yapmaya da elleri ermiyo bu yıl, baḳ çoḳ (61) 
buz olcaḳmış, her şēler hep buz. ... fasilye vā da ġorḳuyorla ġırā vurusa sen 
... pek güzel (62) diyo gelin. bi gün topláyám demiş de unu da dayın da dedi 
gök dedi ya u n§apcan dedi. bu (63) yıl diyorlā ġır.. tā ġırḳ senedir bu yıl bȫle 
don§oluyo diyolā. her şē ā ġarnıbārlā fálan§işte (64) bizim hep§ȫle. hincik 
de mísírí bitirdilē. ġaç gündür§o mísír Ḳırıp yapıyorlā da. onu (65) bitirdile. ā 
bi§de, yā. her yerde bu ġadaḳ ēlencek olsanız āşam oldu. tā ġāri hep bu evlere 
(66) varcanız mı burda? Sİ: Yok yok, hepsine gitmiyoruz. DK: örenciğe gi-
dersiniz de ordan (67) Tüzköylēne geçersiniz. örenciğe ūrarsınız. örencikTey-
di bizim§ev§evel de.burayȧ (68) geldik§işTe. satTıḳ da. Sİ: Köy kalabalık 
mıydı eskiden teyze? DK: yo yo ġalabalıḲ de§ildi (69) ġızım. bura az işTe. 
evel anamgillē ordaymışTı. dē başḲa yerde vāmıştı, urdan da ar̥tıḳ uraya (70) 
geçmişle. örencikden de ar̥tıḳ örenciğe cingen köyü diye ġız veren§olmadı. 
ondan ker de (71) artıḳ buraya ev yapTırdıḳ. Sİ: O çingeneler ne zaman 
gelmiş oraya? DK: onnă eskiden (72) yerleşmişle, dē biz bile dünyada yoḳ-
muşuzdu. evel bi köv.. Ḳarşılāda köv vāmış harp (73) zamanında oraya gel-
mişle, yerleşimişlē. ebegillē de bizim gelmişlē oraya ... ar̥tıḳ biz§urdan (74) 
buraya işTe ev yapTırdıḳ. ġoca ōlan Saten§evlendiydi.ya.Tüzköyünden aldı 
o. ... gülcē (75) geliyo. ay yavrım vay! hā yeni ġaḳtı u. çı̄̇dem ġῑS. abalā mı 
gēmiş ġızım. ā? abalār̥ gēmiş ġῑ. (76) vay yavrum bu pek§aḳıllı emme benim 
ġızım hasta oldu. onu toḳTor da pek sever. (77) sarıcăġayanın toḳTorları va yā. 
meltem gitti de. ötekilē va, ötekilē çar̥şamba gün gele bunu (78) pek severle. 
bunȧ her şeyi götürüveri dedesi. una çay yapar̥ odada, şe§yapar̥, oturuveriz. 
(79) mısır feÍan ġaynatmadıḳ. götürüp biraS yaylaya gitcem dedi, telefon açTı 
da. hep de bu hafta (80) gelirlē buraya. 
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I/84

SARICAKAYA - Dağküplü

Kaynak kişi : Fadime Sevim, 67, İlkokul 

Derleyen : Erdoğan Boz, Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Bahçe

Kayıt türü : Video

Konu : Salça yapımı

(1) EB: Domates sulanıyor mu bu kadar böyle? x: tabi ya zaten su 
domatesin çoğu. buranın (2) domatesi tatlıdır, ekşi değildir, güzeldir. EB: De-
vamlı karşıtıracak mısın böyle? FS: hē, (3) devamnı ġarıştırcan böyle. EB: 
Anlatsın teyze bize nasıl olduğunu. FS: baḳam zeynep gelsin (4) de öyle 
telefon§açῐve. EB: Hayır siz anlatın teyze. x: salça nası yapıyoŋuz yeŋge 
onu soruyo. (5) EB: Onu bir anlat ya nasıl yaptığını, tā toplamaktan baş-
layarak teyze. FS: domatiSi (6) toplēyor̥ŭz. doğreyoruz. undan sona ġay-
nadıyoruz. ėlekTen ... ėlekTen geçiriyoruz. ėlekTen (7) geçirenden sona da 
bunu bȫle Ḳărıştıra Ḳărıştıra yapıyoruz. EB: Eskiden beri yapar mısınız (8) 
yoksa? FS: eskiden yaparız. EB: Hep böyle mi kaynatıyorsunuz altını? 
FS: hep bȫle. EB: (9) Güneşte kurutmaz mısınız siz? FS: yoḳ. ġurutma-
yız. EB: Peki başka ne kış hazırlığı (10) yapıyorsunuz teyze? Kışa? FS: 
ġışa bekmez yapıyoruz. EB: Onu nasıl yaparsın? Dut (11) pekmezini nasıl 
yaparsın? FS: dut Pekmezinı̆̇ de çarşafa ırġȧlȧyoruz. çarşafa.. büyük çarşa-
fa (12) ırġȧlȧyoruz. undan sona da eziyoz. undan bülü ġaynadıyoruz. çuvala 
ġuyuP süzd̥ürüyoruz. (13) süzdürend̥en sōna aha bȫle ġarıştıra ġarıştıra, unu 
da ȫle yapıyoruz. EB: O zaman buranın dut (14) pekmezi meşhur. FS: 
bizim kövüŋ bekmezi mēşur. bekmezde hiç bi hı̆̇le yoḳ. ne salçamızda (15) 
ne bekmezimizde. EB: Satıyor musunuz bunları sonra siz? FS: yō fazla 
olan satā. EB: Peki (16) başka ne yapıyorsunuz teyze? Turşu falan yapı-
yo musunuz? FS: yapıyoz. EB: Onu nasıl (17) yapıyorsunuz? Ne turşusu 
yapıyorsunuz? FS: biberden, içine tomates§atıyoz, (18) sāmsaḳ§atıyoruz. 
işTe suyunu Tuzunu, suyunu ġuyuyoz, biz, tur̥şu oluyo. EB: Pestil yapar (19) 
mısınız? FS: PesTil yapmayız. EB: Dut pestili yok yani. Eskiden de böyle 
miymiş teyze? FS: (20) esKiden de bȫle. bȫle yapıyoduḳ esKiden de bȫle 
yapıyoduḳ. EB: Bu sene kış erken geldi (21) galiba. FS: evet§erken geldi. 
EB: Kış olur mu burda? FS: geçen sene fazla yoḳTu emme bu (22) yıl§er-
ken geldi. ġayrí allah bilir. EB: Teyze adın ne senin? FS: fadime sevim. 
EB: Yaş kaç? (23) FS: yetmiş§iki. EB: Okul okudunuz mu teyze? FS: 
oḳumadım. annelēmiz napcaḳlā oḳūp da (24) dedilē. oḳutmadılā. EB: Niye 
okutmadılar? x: ih vāh̥tında aha bu çilemizi gȫrmedin̥§ni? FS: (25) ḳamera 
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mı ġōcasınız yōsa? EB: Yok yok. x: televizyonda çıḳcaŋ gelcek hafta. EB: 
Biz bunu (26) ders için çekiyoruz teyze. Koymuyoruz internete. SGA: 
Teyze bu domatesler sizin bahçenin (27) mi? Bunun adı ne? Karıştırdı-
ğınız şeyin? FS: kürek. SGA: Onun fotoğrafını çekebilir miyim? (28) De-
ğişik bir şeymiş. Bak ağzı değişik. Şuraya ne diyosunuz? FS: burayȧ da 
kepçeniŋ yüzü. hē. (29) x: bu ne? kepçe mi bunuŋ§adı? bunuŋ§adı ne? FS: 
kepçe deyiven, ben ne§bı̆̇lem, ȫle (30) yapıyoz kendimiz işTe. kürek, kepçe 
ikisı̆̇ de olur. SGA: Amca ne zaman vefat etti? FS: (31) amcā, on sene oldu. 
SGA: Hasta mıydı? FS: iki sene hasTaydı. SGA: Nesi vardı? FS: nefes (32) 
darlῑna tutuldu. iki senē yattı. SGA: Sen mi baktın? FS: evet. ben baḳTım. 
SGA: Allah rahmet (33) eylesin. FS: āmin. SGA: Teyze kaç çocuğun var? 
FS: iki. iki ōlum va. dört torunum va. SGA: (34) Dört torunun var maşal-
lah. Burda torunların düğününü dedeler yapıyomuş. Doğru mu? FS: (35) 
dedelē mi? dede ġalmadı ḳı. SGA: Dede kalmadı, siz nasıl yapcaksınız? FS: 
dedelē öldü. (36) mefāt§ėtTilē. SGA: Teyze, eskiden salça yapmak daha 
mı zordu? Nasıldı? Eskiden ne (37) yapıyordunuz? FS: h̥ep bȫle yaparῑz. 
SGA: Ama eski hayat daha zordu. FS: ē zordu işTe ȫle (38) geçirdı̄̇k. zor 
mur geçirdik. çekiyoŋ mu? SGA: Teyze eskiden bu bahçe işleri falan nasıl 
(39) oluyodu? FS: ‘esgiden de aynı bȫle. SGA: Nasıl? Şimdiki nasıl? FS: 
Tomatėsi, çimeni (40) yetişTiriyoS. bāçeyi āşlíyoz. yetiştiriyoz, işTe Tomatės 
oluyoru. Tomatisiŋ de satTῑmız ġadā (41) satıyoz, satmadῑmızῐ da bȫle salça 
yapıyoruz. SGA: Ne kadar kaynayacak o? FS: olasıya ġadā (42) ġaynıycáḳ, 
ı̄̇yice ġatılcaḳ, ġoyulcaḳ. SGA: Dibi tutmuyor mu hiç? FS: işTe ġarışTırı-
yoz ya. (43) SGA: Bu ateş yetecek mi? FS: yetmezse tā odun atcaz. bunna 
yancák hepicē. Sİ: Ne kadar (44) salça çıkacak ordan? FS: ne§biley̥ı̆̇n. ne 
çıḳcānı ne§bilen. SGA: Şu kova dolusu çıkar mı? (45) FS: fazla çıḳā. x: 
amān ne çileli salça be. SGA: Çileli mi? FS: çilesiz§iş va mı? her şē çileli 
(46) olur. çilesiz yėmek§olur mu? çileli olūr. 
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I/85

SARICAKAYA - Mayıslar

Kaynak kişi : Nimet Deren, 77, Okumamış

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Avlu

Kayıt türü : Video

Konu : Pamukçuluk, ipek böcekçiliği

(1) SGA: Teyzecim adın ne? NS: nimet deren. SGA: Nimet nene ya-
şın kaç? ND: yetmiş yedi. (2) SGA: Maşallah. Okula gittin mi? ND: h̥iç 
gitmedim. SGA: Oh, iyi olmuş. ND: iyi mi olmuş? (3) SGA: İyi olmuş. Bu 
yaşa kadar gelmişsin. Biz okuyup duruyoruz canımız çıkıyor. ND: çoḳ 
(4) pişmanım§evladım. tabi ġardeşlēm oḳu.. ikı̆̇§üç dėye, ġardeşlēme baḳ-
maḳTan, annem (5) babam ġıra gittilē tarlada çalışTılā. ȫle olunca ben.. oḳut-
madılā. oḳula gönder̥medilē. (6) u§zaman mecbur dá yoḳTu. emme ne ġadā 
pişmanyım şimdi aldım mı ḱ́ādı oḳuyamıyon. (7) SGA: İşte o zaman bilmi-
yorlardı ki lazım diye. ND: o zamanlā ...ġız di§ı̄̇l mi yemek (8) Pişircēk, evi-
niŋ§işlēni yapıvecek ... SGA: Kardeşlerine baktırdılar sana. Onlar okudu 
mu? (9) ND: oḳudu. birisi oḳudu ... birisi de tiren, şef ... gerikilē de ilḳoḳulu 
oḳudu. beş ḲardeşTik. (10) SGA: Beş kardeş. Dördüne de sen mi baktın? 
En büyük sen miydin? ND: en büyük bendim. (11) işTe baḳabildı̄̇me, ben.. 
benim küçǖme di§ı̄̇l de ondan sonnasına ben baḳTım. üç tānesine. (12) SGA: 
Daha küçük yaşta annelik yaptın. ND: tabi. yedi yaşımdāḳan annelik yap-
tım. SGA: (13) Annen baban kıra mı gidiyordu, tarlaya? ND: pamŭkTa, 
ekinde, öküzlē vādı o§zaman, tarla (14) da sürüyolādı, ekiyolādı. tabi biz 
de gücümüzün yetTiği bi§şeylere yardım§ediyoduḳ. ne (15) becerebilı̄̇r̥sek 
öyleydi u§zaman. SGA: Pamuk mu ekilirdi eskiden? ND: pamıḳ§ekilir̥di. 
(16) Sebze yoḳTu h̥iç. pamıḳ, ekin, ipek böceği. SGA: İpek böceği. ND: unlā 
olur̥du. ḳıt ḳana§āt (17) geçiniyoduḳ biz sanki bi yeŋice bi§şē de giyemi-
yoduḳ. anca bo§az toḳlūna çalışıyoduḳ. (18) SGA: Boğaz tokluğuna. ND: 
feni kübür yoḳTu ki. gübre olmayınca, ilaç§olmayınca.. ... (19) SGA: Pamuk 
tarlasında çalışmak nasıl olsun? ND: ... bȫle arḳlā yapıyon ellen pėk çoḳ 
pek (20) çoḳ arḳTan sonra sulēyon üç dört sāT. bi§de topluyosun. bi§de yum-
ru Ḳozaları oluyo, (21) unnarı alıyosun, getirip temizliyosun, eviniŋ§üstüne 
seriyosun. u gine açılıyo pamŭk§oluyo (22) işTe ȫle ekiyoŋ. SGA: Şimdi 
arkları kazıyorsun... ND: evelā ekiyosun tarlayı öküzle. ondan (23) sonna 
üç defa Ḳazıyosun. ámá bi yer dēl ki büyǖk tarla. ŏndan sonna onnarı bǖle su 
giTcek (24) arḳlā yapıcın, kil deriz biz§onnara. suluyosun. eskiden dolaplā 
vādı küçük, motur da yoḳTu. (25) saḳaryada dönüyodu. atlan götürüyoduḳ 
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şurda şeye, işTe ȫleydi yavrım§esKiden be. (26) susam§ekiyoduḳ. yāy̥ diye 
onu yiyoduḳ. SGA: Susam yağını. ND: hē. üzümden bekmez (27) yapıyoduḳ 
tārnamız, bulġurumuzu kendimiz yapıyoduḳ, unnarı yiyoduḳ. SGA: Teyze 
o (28) pamuk tarlalarında pamukların toplanması zor mu olurdu? ND: 
zor§olmaz dı işTe, bundan (29) sonna oldū için so§uḳTa. SGA: Soğukta 
olurdu yani. ND: tabi. bu zamana ġada anca açılıyo. (30) bu zamanā ġadā da 
tabi havā ġışlăyo ġışTa, ġarda, yāmırda ıslanȧ ıslanȧ topluyosun. (31) atamaz-
sın ki. ne ġazanabilir̥seŋ ḱ́ar§or̥da. o da onu da ḱ́ar yapmāyodu kübre yoḳTu. 
topraḳ (32) ne verecek saŋa ilaç yapmazsaŋ Kübre yapmazsan. şindi ilācımız 
vā, Kübremiz vā az yer̥den (33) çoḳ h̥er şē alabiliyoz. u§zaman§alamıyodu. 
işTe ȫleydi u§zaman. SGA: Teyze pamuk niye (34) ekmiyorlar artık? ND: 
şētmiyo, emēniŋ hiç ġorumeyo. sekiz§ay ūraşıyosun, alacāŋ ḳaç para? (35) 
pamıḳ de§ērli de§il. SGA: Değil mi? ND: di§ı̄̇l di§ı̄̇l çoḳ§ucuza geliyo, o 
da bizim şı̄̇mizė (36) ġorumeyo. verimli Sebzeyi döndük§ondan sona. dā şim-
di cameḱ́ānnā veya her̥ şėy (37) fenniynen§olmaya başladı. işTe ȫle yavrım. 
SGA: Susamı da mı ekmiyorlar artık? ND: hı̄̇ş (38) bi§şe ekmiyolā. SGA: 
Sadece sebze. ND: sebze. (39) SGA: İpek böcekçiliğini nası yapıyodunuz? 
ND: Tā yapıyon. SGA: Hālā yapılıyor mu? ND: (40) yapılıyo. SGA: İpek 
böcekçiliği nasıl yapılıyor? ND: Tut yaprāndan§oluyo. SGA: Hı, (41) bu-
ranın dutları meşhur. ND: hē. Tut yapraḳlāndan§ipek böcē§i oluyo. eski-
den tā (42) çoḳ§oluyodu, kökledik. o da batTı. ipek böcē§i de batTı. emek 
ġorumadı. kökledik. başḳȧ (43) asma, nār, üzüm, ȫle.. onnā da ġış gel̥di mi 
isTedı̄̇n verimi vemėyo ámmá işTe kövdesin ġali (44) ... işTe bu. eski buydu. 
SGA: Teyze, ipek böcekçiliği nasıl yapılıyo? Siz hiç yaptınız mı? ND: (45) 
al̥tı sene yapTım. SGA: Yaptın. ND: yapTım, hē. SGA: Nasıl oluyor? ND: 
(46) ufacıḳ§ufacıḳ§onnar, ... ... onnarı sıcacıḳ, nemli bi yerde çıḳart̥ıyosun. 
ēŋ§ŭfaḳ ġarınca (47) ġadā çıḳıyo. onu yaprānı yemleye, ġavláyá ġavláyá ... 
bȫle oluyo, ŏndan sonra Ḳozaya (48) geliyo Ḳozaya ... SGA: Şimdi sen to-
humlarını koyuyosun, dut yapraklarını getiriyosun... (49) ND: unu ilkTen 
bȫle parçalăyoz, Ḳıymıḳlıyoz, ǖle veriyoz. böyüdü mü böle böle filiz (50) 
veriyoz böyüdü mü dā böle böle veriyoz, ȫle ȫle bitiyo işTe. SGA: Ondan 
sonra bir odaya (51) koyuyorsunuz bunları. ND: ḳaç tane odaya parçalıyo-
sun.sėyrecik§olmazsa olmăyo. h̥emen (52) hepsi alınmăyo ufaḳlı oluyo, kimi 
büyük kimi küçük olur̥ sėyrecik bıraḳıyosun. işTe her şē (53) zor yavrŭm, 
yaşamaḳ zorundasın. yoḳ çare yoḳ. şimdi çoḳ şükür hepimiz§ufaḳ tefek (54) 
pirim§ödedik, emekli ol̥duḳ. ek gelir tarlada çalışıyoz§işTe üç beş par̥ça (55) 
yimek§içmek§için. SGA: Sen şimdi ne yaptın tarlada? Ne yapıp da gel-
din? ND: iki par̥ça (56) fasulye yolduḳ yalınız yanıma gėnc birisini göTTüm. 
u Taşıdı ben de ḳopartTım dalından (57) Taze fasulyeyi. SGA: Satacak mısın 
onları? ND: ā bugún satTım ḳırḳ beş lira ol̥muş h̥epsi. (58) SGA: Hē iyiymiş. 
Bana satsaydın keşke. ND: ácík öŋde gel̥sēdiŋ sen alcáktıŋ. ġarajdan§al. 
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(59) çoḳ taze, güzel. SGA: Güzel mi, kılçıksız mı? ND: çoḳ güzel, ḳıl̥çıḳsız, 
hem de çoḳ tāze. (60) zamanı gelip yetişmiş di§ı̄̇l. iki üş gün geşÇekTi de ȫle 
toplaycıydıḳ. havā soyŭyunca so§uḳ (61) yapcaḳ diyelek topladım. ziyān§ol-
masın dėye. işTe bu yāv̥rum başḳa hiç bi§şē yoḳ. SGA: (62) İyi teyzeciğim, 
ağzına sağlık. ND: başḳa bi§şē bilmĕyom zāten̥. SGA: Ben bunu istiyorum 
(63) zaten. Sağ ol, Ağzına sağlık. Hakkını helal et. ND: sen de sa§ol. he-
lal§ol̥sun yav̥rŭm sen de (64) helal§et. SGA: Dua et bize olur mu? Bize dua 
et. ND: allah sizi hiç yere düşürmesin. dā (65) yükseliŋ, bi yükseliŋ. alçalmaŋ. 
sālῑŋızῐ da eliŋizden§almasın. du§am o. ömrüŋüzde Tā (66) istedı̄̇ŋiz bi§şēlē 
vāsa onnā da ... SGA: Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. 
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I/86

SEYİTGAZİ - Akin

Kaynak kişi : Evriye Çimen, 49, Okumamış; Kazım Çimen, 54, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş, Songül İlbaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü :Ses kaydı, Video

Konu : Köy hakkında bilgi, sohbet

(1) /.../ SGA: Köyün adı nereden geliyor? KÇ: şimdi bacım kö§üŋ§a-
dı burası inmiş. bö.. (2) ġayalardan fiÍan ėsgiden fiÍan şėlerden̥ beyaz beyaz 
daşlar, inner varmış. aḳ in dėmişle. aḳ. (3) EÇ: yāhu ine nė§ı̆̇diceŋ ġızım sen? 
KÇ: undan yā undan alıyȯ işde. EÇ: akin dė geç yaz (4) bacım sen. ini fiÍan bı-
raḳ. SGA: Adı nereden geliyor? EÇ: ya biz ba.. burıya ġonduḲ (5) bȯrdayız 
işde. benim bobamıŋ§evleri bora. gelin§adıŋ nė seniŋ? SGA: Ben Semra. 
EÇ: (6) semrā bacım bizim geliniŋ§adῑmış şėyiŋ bizim gelinimiz vārdı bizim 
süÍāleniŋ bunuŋ süÍāle (7) ayrῑdı da. KÇ: yā bıraḲ ġonuşma dā. EÇ: çavarıŋ 
ġızınıŋ§ādı semrā. şē biz ki akinde (8) oturuyȯduḳ bȯrıya yerleşdik. aha bi 
ōlum deyem beş ġoyun§āldı. beş ġōyundan§elli (9) ġoyunumuz§ōl̥du. ben 
şindi güdüP geliyȯm bu güdēr gelir̥ bö̇yün bu gitmedi yo.. hasdaymış (10) da. 
ōlan ġardışımıŋ§eveli gün§ayā ġırıldı ġolu ġırıldı alçıdῑy̥dı. ġazā geçirdiler 
şeherde (11) sa§ol. inişdem§ȫl̥dü. zerh̥oş saḳarya caddesine gitmişlerimiş, 
orda ġazā yapıyȯlar. KÇ: (12) aÍḳoÍ§alırsaŋ olce§ı u. üç§arḳadaş gidiyȯ 
aÍḳoÍ§alıyılar. e nōlceK ġazā yapıyȯ. EÇ: (13) yıldıztepede haticē şȫle evi vā 
aynı bizim şuna beŋzer, ġara givi. topay̥cıḳ hē. bi resimi vāv̥dı (14) gösterive-
rin de şindi iresimner nėrde kim bilsin? KÇ: sen çayı yapıve çabıḲ oyalanma 
hadi. (15) herkeşiŋ§işi gücü va. EÇ: oyalamῑcın oyalamῑcın. he yoḳ yoḳ ya-
parız. oturuvesinner. iyi ben (16) bi dolama bi şė§itcen. SGA: Eskiden köy 
yukarıda mıymış? EÇ: hep burdu hep burduydu. (17) KÇ: yoḳ. da§anıḳmış 
bu köy§esgiden. EÇ: dāğanā baḳma sen. KÇ: hē da§ınıḳmış da burıya (18) 
yerleşim yėr̥i yapıyola ... hē işde innerden adını alıyȯ bu. aḳ in diyė. EÇ: da 
mıḳTā da yeŋi. (19) benim§aḳrȧbam mıḳdȧr. dayımız§olur. KÇ: burıya yer-
leşmişle. ama devlet gėnē burdan (20) ġaldıreceK fiÍan diyȯlar. SGA: Niye? 
KÇ: etiban̥ḳ burlarῑ isdimlaġ§ėdiyo ... ama zamannan (21) ḳaş sene sürer, 
beş sene mi sürer, on sene mı̄̇? bilmiyȯz yani. /.../ SGA: Şu inlerde insanlar 
(22) yaşamış mı eskiden? EÇ: gediklēde mi? yoḳ bacím yoḳ gedikde. esKi 
gediklēde ġışlālar (23) yaylalar§oluyo hē. yazın ben ġışlada duruyon gelin. 
KÇ: yayla vadır saracıḲda yedi hānelik. (24) EÇ: hā unu da de kezim hē. ġay-
nadı dē mi su le? ben de baḳmadım ya. ġaynar§u dı ya (25) getcen. KÇ: yedi 
hāneliK saracıḳ yani şu üç, altı yedi kilometire yānı. SGA: Adı neydi? KÇ: 
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(26) saracıḲ. EÇ: sarecıḳ. gemiş, gemiş vā. KÇ: gemiş di§i. gemiş köv yā. 
SGA: Sallacık mı? (27) EÇ: saracıḳ. SGA: Saraycıḳ. KÇ: saracıḲ diyolā. 
urda yedi hāneliK milletiŋ şėyi va. SGA: (28) Köyde tarihi, eski bir bina var 
mı? KÇ: vallā esgi yapı fiÍan yoḲ. hep āynı. EÇ: yeŋi binā. (29) evleri diye-
saŋ heP yeŋi ėv§vacım. KÇ: şimdi esgileri de§işdiriyȯlar yeŋi yapıyȯlar (30) 
işēdiyȯlar. ȫle bi§şē esgi binā yoḳ yanı. SGA: Köyün geçim kaynağı ne? 
KÇ: hayvancılıḲ. (31) tarımcılıḲ. SGA: Tarımda ne yetiştiriyorlar? KÇ: 
şimdi günışῑ ėkiyȯlar. pancar§ekiyȯlar. (32) ondan sona silaş§ekiyȯlar. he hē 
mısır§işTe. başġa bı̊yla. yonca ekiyȯlar malını maşadını (33) başġa bi şėy ... 
SGA: Bir de ne dedin? Gün ışığı mı dedin? KÇ: he gün§ışῑ ėkiyȯla. SGA: 
(34) Ayçiçeği mi? KÇ: ayçiçe§i işde unuŋ ya§ından faydalanıyoŋ§işde. /.../ 
SGA: Bu köy ne (35) köyü? Manav köyü mü Türkmen köyü mü? KÇ: 
alevi. alevi manav dı işde. EÇ: bizim köv (36) mü? alevi. SGA: Manav mı? 
KÇ: he manav. EÇ: manav de§i ġızım§alevi deyivė. KÇ: alevi (37) alevi 
manav yā. EÇ: manav mı diyoŋuS§alevilere? KÇ: hem§alevi hem manav. 
alevi kö§ü (38) işde bura. Sİ: Alevi ama Manav mı Yörük mü Türkmen 
mi? EÇ: türkmen de§i biSim (39) türkmen de§i vacım. biz manav. manav 
dė. manav dėye yazıve hē. hē nė§ise. KÇ: türkmen (40) de§ı̄̇. manav sayılır. 
alevi ... SGA: Manav’dan başka var mı? EÇ: yo yo yo. yoḳ. şē kürtler (41) 
feÍan va ya unnar ē̇vli. kürtden geldi ē̇vli. SGA: Kürt hane var mı bura-
da? EÇ: va va. olma mı (42) eroÍgiliŋ ġarı va. KÇ: va dā şimdi gelin gel-
miş. SGA: Gelin gelerek var, hane yok. EÇ: hē (43) evlendi hē. KÇ: gelin 
geliyȯ. şimdi benim§ōlum mesela do§udan ġız§alıyo. SGA: Öyle mi (44) 
var? KÇ: hē ȫle va. SGA: Kaç tane var öyle doğudan gelmiş gelin? EÇ: 
dur baḳam bir (45) za§ide, iki kibar, üç za§ideynen§ayten, dört bėş. bi de 
... gelin varıdı āltı. bi dē bizim (46) vekdeşiŋ gelin va yedı̄̇. on kişi vādır. on 
kişi diye yaS. SGA: Nerelerden geliyorlar? KÇ: (47) do§ubeyazıtdan. EÇ: 
do§ubeyazıtdan. hē kimi de soyup gidiyȯ. båbamı soydulā gitTile. (48) bay-
ramı da şe§irde soydula gitTile. KÇ: baḳ ḳırşe§irden de va. EÇ: ḳırşe§ir-
den de va. (49) SGA: Kürt mü o? EÇ: u da teyzēmi.. kürt de§il§u. unnara 
manav dı̄̇yola. getimiş§u ōlan. (50) SGA: Bir tanesi çalıp gidenlerden. EÇ: 
soyan gitTi şėye, çingennēden hē. bi denesi (51) ȫlemişimiş. ta biS eskişērde 
oturuḳa babamı fiÍan soydular gitTiler. ha bacım. ha (52) ġurban§olıyın ha 
iç. ben de diyödüm amanın bi Kelen§olsa da çay demlesem§işsėm. (53) te-
min̥den§işdiydik ya. KÇ: benim hanım misāFiri sever. EÇ: abō ölürün. KÇ: 
baḳ çoluḲ (54) çocuḲ baḳ. baḳ çoluḳ çocuḳ. EÇ: hı̄̇ş kim kim gelir̥se gēl̥sin. 
şekeri de ne var mı sen kendiŋiz (55) ben bilmēyom ġareriŋiz ġadan ġuyuŋ. 
SGA: Biz şekersiz içiyoruz zaten. EÇ: obıyo. şekersiS (56) çay mı içilirmiş? 
/.../ SGA: Köyden çok göç var mı? EÇ: nası göç bacım? SGA: Şehire. EÇ: 
(57) göçen çoğ§ōldu canım. hē he he. çoğ§ōldu çoḲ. hē. SGA: Hanesini ka-
patıp topyekün giden (58) oldu mu? EÇ: he, hē. tābi. SGA: Kaç hane gitti? 
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EÇ: he orıya mı? iki yüz üç yüz vadır. hē. vū (59) ġazā da gėydim yanıyom 
ben de. /.../ EÇ: tatarlardan hep şērden gidenner§aldı meseÍa. hē (60) vacım. 
/.../ EÇ: esgişēriŋ niresinden geliyoŋuS siz? odunbazarı? odunbazarında mı 
(61) oturuyȯŋus hanġı mallede oturuyȯŋ? SGA: Tepebaşında oturuyoruz. 
EÇ: obiyū (62) bizim§evleriŋ ġıyῑnda. KÇ: şėyde. hasdaneniŋ ulu§önder 
mallesi var. ulu§önder. ha urda. (63) EÇ: devleT, tepebaşınıŋ hasdanesi var̥ 
ya. he unuŋ§alt yanda da bizim§evlerimiz va. KÇ: (64) baḳ birinci ġurup 
de§il̥ de ikinci ġurup dȧ ōrda bizim§evle. EÇ: hē. annemle bobam§ȫldü (65) 
de biz bunnȧn§ayrıldῑdıḳ seniŋ§annıycēŋ. sōna birleştik biz doḳuz seneden 
sona ġocam ḇu (66) veni atdῑdı deli diye hasTa diye, manyaḳ kendi manyaḳ-
dır. sōna birleşdiK. ōlan ġardışım (67) hasgerden gelincek ōlumuz ġızımız 
böyüdü. da baḳ u ōlum. bi dene de ġızım§ma şorda (68) aşşāda oturuyȯ. evi 
va ġāşdı ġocıya. amcamıŋ§ōluna ġaşdı. /.../ SGA: Burası çok mu (69) ka-
labalık oluyor? EÇ: he vacım olma mı? aha dü§ün va işTe cumartesi gün. 
büyün§oḳu (70) yazıldı meseÍa. şėyiŋ saletTin gelin getiricig§esKişērden. şe 
gelı̄̇n semra, dadı yavan mı? (71) acıḳ ġuy hadi ne vasa, hadi dolamadan§al. 
/.../ KÇ: belki yirmi dene ēv boş çıḳı. yirmi otuz (72) dene ev boş çıḳı. boş 
çıḳı. eşyāsını aldı götürüyȯ bombȯş. /.../ SGA: Köyünüze mevsimlik (73) 
işçi geliyor mu? EÇ: he hē. meci gelı̄̇r, meci giderı̄̇z. pançara giderı̄̇z ben 
kendim de gidiyon. (74) SGA: Dışarıdan geliyor mu? EÇ: geliyȯ geliyȯ. 
hē vacım gelme mi yazın? /.../ EÇ: kö§ümüz (75) beter zengindir. atmış yüz 
dene ı̄̇sana baḳıcıḳ. oraya da bı̄̇ oturan bilene oTsa ḇacım (76) hiç§oduna fiÍan 
para vėmeSsiŋ semra. baḳ bizim§avlıyı gördüŋ dė mi gelirke odunu? /.../ (77) 
EÇ: niye yimediŋiz a gelin? SGA: Az az ver. Çok yiyemiyoruz biz. EÇ: 
orda açılıncaḳ. (78) çaylan yiyivereydiŋiz ġardėş. bunuŋ yüzleri aḳ, aḳ diye 
atıvemeŋ e mi. beter güzel hē. SGA: (79) Tamam yeter o kadar bize. EÇ: 
ōsun vasın. ıÇcacıḳ. ha. şindi§itdim ben de ekme§im§azıdı (80) da. /.../ 
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I/87

SEYİTGAZİ - Ayvalı

Kaynak kişi :  Ayşe Gülten, 85, İlkokul 3; Yakup Gülten, 55, İlkokul; 
Medine

Derleyen : Fatih Doğru, Songül İlbaş

Derleme yeri : Avlu 

Kayıt türü : Video, Ses kaydı

Konu :  Çocuk oyunları, eski hayat, düğün, tarhana yapımı, do-
kumacılık

(1) FD: Eskiden köylerde yaşam nasıldı onları soracağız. Medine: 
unnā mı sorceŋ sen? ġānıları (2) sorceŋ, öküz§arabasını, ... eşşeg§arabasını, 
beygir§arabasını sorceŋ. AG: hē öküz§arȧbasῑ, (3) beygir§arȧbası ġoşardıḲ. 
öküz§arȧbası.. Medine: baḳ bunu tavsiyi§iden memed§ali (4) aġam§etmiş 
heral. ayşe nine de yaşlı̄̇ymiş deyyo. AG: ȫle mi? hē tamam. annadım. oraḳ 
(5) biçerdik. yoŋġa yolardıḲ. çatal geti yavrum. al da gel̥. YG: baḳ ben§urıyı, 
yanıŋa oturucun. (6) getiricın getiricın. FD: Ayşe teyze soyadın neydi? AG: 
benim soyadım mı? ayşa gülten. he (7) ayşa gülten. FD: Yaşın kaç? AG: se-
gı̆̇zen beş. ya yavrum segı̆̇zen beş. FD: Okul okudun mu? (8) AG: oḳu-
dum§emme oḳuyamadım şindi. FD: Kaça kadar okudun? AG: üçe ġa-
dar§oḳu.. eveli (9) üçüdǖ. hasılı ġafa almamış. saḳlımayen şindi. e harfleri 
biliyon da birbirini vurduramamışın. (10) ha tamam mı? u§zaman oyun ġani. 
top§oyneyoz. FD: Ne oynuyorsunuz? AG: tōp. öküzleriŋ (11) tüyünden 
top§ediyoz. tüyünden. oynēyoz. ḳıbıdeg§oynēyoz. çamırdan ne çömlek ya-
pıyoz. (12) FD: Kıbıdık mı? AG: kibidig dı̄̇ böyne ... kibidig§oynardıḲ daş-
larınan. aşıġ§oynardıḲ. FD: (13) Aşık. AG: aşıḳ. undan sonācῑm çamırdan 
çölmek yapardıḲ. ġoyun yapardıḲ. aşşā oḳuluŋ (14) yanῐn̥de özlü çamır vȧdır. 
he işde unnar̥dan hoynarken hoḳumeyi düşünmemişin. ha yavrım. (15) oḳu-
meyi düşünmemişin. şindi baḲ yaza çıḳdıḳ mῑ evelā tivtiK ġırḳardıḳ, keçiler̥iŋ 
tivtı̄̇ni. (16) ben sa§a annadan. undan sōna haziran geldi mi ġoyunnarınḳını 
ġırḳarıdıḳ. ha. unnan sona (17) afyan§alırdıḳ haşaşıŋ§afyanını. dilēdig§af-
yonu unu alırdıḲ. undan sona harman gelirdi. (18) ora§a giderdik, oraḳ biçer-
dik, dırmῑnan, annadınan. undan sona harman§yerine gelirdiK (19) harman 
yerinde bi yandan öküzlēnen beygirlernen düven sürerdik a yavrım. hē gelin 
yavrum. (20) baḳ size de nāsibimiş. şindi ben ġalḳamadım tabı̄̇ taranayı do-
künce. tarana ġardıḳ. hadi (21) buyurun. size de nāsiP. FD: Afiyet olsun. AG: 
de āfiyet deme ge berāber yı̄̇ciz. tamam. YG: (22) sen hanġısınıŋ§ōlusuŋ? 
AG: sezāyinin, sezāyinin§u. sen kimsiŋ ġızım? Sİ: Ben öğrenciyim. (23) FD: 
Yozgatlı. AG: hē ōssun. yozġatlı benim melām§mardı. FD: Neyin vardı? 
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AG: melām. (24) oḳul§öretme.. burda ȫretmenidi ġocası. yozġatlı. unnā şindi 
ıstambuldalar. ilerde geldi (25) emme öte sene geldi. ḳaş sene durdu burda? 
çocuḳları da varıdı. çocuḳlarῐnan ġāli gitTı̄̇ (26) ıstambulda çalışıyo. ġardaşlā-
nın saḳız§işi varımış. ... varmış uriye gitTi urda da çalışacıḳ. (27) hadi buy-
run. hadi yavrım. baḲ siziŋ de nāsibiŋiz hadi hadi buyrun. gelin yavrum. hadi 
(28) yavrum ge. /.../ AG: ġara dölümünen altı daḳarımış. deġarnan ne ġa-
dar§oluyo? segiz§olur. (29) olur segiz§olur. YG: ismiŋ ne? FD: Fatih. AG: 
hadi yavrum he. dā bennen di şe§idenner de (30) olur. sorarsıŋız herKeze 
oldu mu? hı, ben bildı̄̇mi deyveren size. unnan sōna bu eylulda ġāli (31) buŋar-
da yunaḳ yıḳardıḳ. YG: yigı̆̇lik. AG: yigiliK. bunnarı yıḳardıḳ. unnan sona 
çayırda (32) serērdiK. bulġur ġaynadırdıḲ, göce ederdiK, lik döndürüydüK. 
her şe. YG: bu alı mıyo? alı (33) mıyo bu? Sİ: Şimdi almıyor. /.../ FD: Bütün 
köylere gidiyoruz biz. AG: gidiŋ. bildini (34) deyiverile. FD: Eskişehir’de-
ki bütün köyleri gezdik. AG: öynedir. burada bi gelmişler (35) tandırdı işde. 
bizim kezbannarıŋ geline fiÍan sormuşla, ekmē§ederken. işde böyne (36) ek-
meg§ederiz, tandırı yaḳarız. YG: bö̇yün§ummān da ekmeg§idiyo heralde. 
AG: öyne mi? (37) nėrde idiyo? ėder. yavrum yin yavrum yin. köy şėysi. 
köylü ġa.. keleyi. benim yėyenimiŋ (38) ġızı getTi. unu kendıları ekiyolar. 
unnarı ekerdiK her şey. ayçiçe§i, missı̄̇r. yi ġızῑm. niye (39) yimōŋuz? yimē-
diŋiz. yiŋ§allah§áşġına baḲ çekinmeŋ yiŋ. anna kimse kimseniŋ nāsibini 
(40) yimeS. beni de aŋarsıŋız ayşa gülten deyzem. düyen sürerdiK har-
man§aḲdarıydıḲ. badaS (41) savurıydıḲ. ġum ġumnardıḲ. FD: O nasıl olu-
yor? AG: ġalbırınan ġumnuyoŋ§altınıŋ ġumları (42) geçiyo, buydey§üsdüne 
ġalıyo. bure harman§yeriydi. elli beşde çıḲdıḲ bi hep. dayımgil de (43) biz 
de. şu susa yolund̥an bu yannı yeŋi çıḳdı. ötĕ yannı esgi binā. esgi binā. bura 
sāten (44) seydiġazıdan geliyo. doḳuz hāne geliyo. bure unnan sona arḳası 
üreyyo. ġoyun güdü çıḳır, (45) öküz güdü.. buriye yaylıya çıḳıyolar. unnan 
sōna ürēyo. doḳuz hāne geliyo. FD: Hangi tarihte (46) gelmişler? AG: hiş 
bilmōn tārifi. FD: İki yüz yıl olmuş mu? AG: yoḲ. dē üç yüz sėne oldu. (47) 
biz§oḳuldeyken iki yüz§elli seniydi yavrum. esgi. setġāzi aha şurcı annıŞdı. 
FD: Oradan (48) buraya yaylaya mı geliyorlarmış? AG: hı hı hı yaylıya 
geliyola. keçi güdücükle, tivtik (49) ġırḳıcıḳlar̥. FD: Nasıl? AG: tivtı̄̇k. ha. 
ġırḳıcıḳlar satıcıḳlar. Pahalıydı tivtig§eveli. afyōn, (50) tı̄̇vtik. haşeş dövediK 
şindi böyne böyne. ya yavrum. unuŋ§evelā afyanını alırsıŋ. şindi ġāli (51) 
afyån§aldıŋ mı ular.. haşaşlarıŋ şėyini yiyemı̆̇y̥oŋ bilene. doḳanıyı ı̄̇sana. a§ır 
geliyȯ. āyşam (52) dē aŋdım. bıçaḳlar duruyo, dilgiler duruyo. haşaşı dutarsıŋ 
böyne sıyırısıŋ. afyon saḲız§olur (53) bildı̄̇ŋ. işdi nolū işgi mi oluyȯ ġāli no-
luyo onu bilmen tabi ben. ilac§oluyo he. yalıŋız bȫne (54) dizleriŋ fiÍan haşa-
şıŋ§içinde otTuŋ mu dizlerı̄̇ŋ§ārısı fiÍan giderdi. yā. yaḳı̊b sıyır ġālė. (55) 
yimediler nāpam. beyenmediler heralda ne. baḳ zeytinden§alıŋ. yaḳı̊b çatalı 
düşürdüm. (56) neyse düşsün vasın düşsün. temiScecik. ne bilem ben, pilav 
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saldırıcῑdım gelmedi. (57) FD: Başka ne yapardınız eskiden? AG: esgi-
den§öküz güderdim§men. buvamgil oraḳ biçerdi (58) ben§öküz güderdim. 
duyduŋ§nu? he. on beş gün bi tarlada oturuyduḲ on beş gün bi tarlada. (59) 
tırpannȧr§ā bȫne. undan sona dırmῑna, annadına. FD: O ne? AG: işdi saplarῑ. 
FD: Annat ne? (60) AG: annaT böyne dalına alır̥sıŋ sapı. ha, yā yavrum. 
unnan sōna böyne desTe§idersiŋ. YG: (61) şişiniŋ büyǖ§ulur§unnar, annaT-
lar. AG: he ya yavrum. öküz güderdim bir§ay. bi de (62) sulamiye giderdim 
buŋara. helbet, merkebinen, sözüm yabana. FD: Biniyordun merkebe sen. 
(63) AG: hevēT. ō. nası binmeycın? e dört dene öküz va. unnarı neynen ça§ı-
rıcın? suya (64) götürücün dē ordaḳı buŋara. ya. buvamgil de ayran§ederler-
di. arabanıŋ§altında işde ayrān, (65) pilāv, bilmen ne yir ġalḳardıŋ. şindiki 
gibi nerde yavrum. dōrusu bu şindi. şindi ā§alıḳ, (66) paşalıḳ. ya. YG: yȧyan 
da yürümüyȯz yavan da yimiy̥oz baḳ fāti. AG: he he yayan da (67) yürümü-
y̥oz yavan da yimiy̥ōz. /.../ az§eveli geleydiŋ pilav bişdiricı̄̇dim ge de. yetiş-
miyıcıġ (68) ġāli. ben hazırleyiveriyom u bişiriyo. bulġur pilavı. piriş de de§i. 
bulġur pilavı. (69) FD: Eskiden düğünlerde ne yapardınız? AG: dü§ünner-
de mi? iki gün davul çalınır̥dı, üş gün (70) davul çalınır̥dı. helke gezerdik. FD: 
Ne gezerdiniz? AG: helkē. baḳ çorab§örerdik. FD: Ne (71) oluyor helke 
gezmek? AG: sen dāvet§ediyoŋ dėy mi? bi on beş yirmi kişi uriye yemeye 
(72) giderdik. çorab§örerdiK şavlar dikerdı̄̇K, oy§örerdiK ġız§evine, hı ye.. 
geline. undan sona (73) ġali bi havta ġali unnan yemeye ge.. giderdiK. und̥an 
sona ta cümertesind̥en başlar cumādan (74) başlardı, bazar güne ġada davullar 
çalınırdı. efeler§oynardı. unnan ġabran yaḳarlardı. FD: (75) Kabran ne olu-
yor? AG: ari ġovanı va ya. hah. a unu yaḳarlard̥ı. odunnarı getirilerdi. ḳapıyı 
(76) çerçeveyi heP ġabrana baḳma ġāli. ha bu ġapıları söker yaḳarlarıdı. hel-
bet. e ġāli efeler ġāli (77) oyneycıḲ. u yanna geçicıḲ bu yanna geçicıḲ yā 
yavrum. FD: Sonra? AG: ē ġāli ertesi gün (78) gelin§arabalarınan ġāli biner-
diK ġāli gelin§indiriydiK. ... FD: Eskiden yaptığınız başka (79) âdetleriniz 
var mıydı? AG: başġa ādetimiz yo§udu. yōdu. (80) FD: Ne yemekler ya-
pardınız? AG: şindi aş kesiyoz ya eveli unlu ėderdiK. he. şindi ġāli.. (81) 
hamır§aŞı. hayvan kesiyoz, havla basıyoz, hoşaf§ediyōz. öyne yāma yoḳ. 
dolma olurdu, (82) kelem dolması. hῑh ya yavrum. FD: Tarhanayı sen mi 
yaptın? AG: e? hē yo§urdunu ba.. (83) ġızım yapvedi kendim de ġārdım. 
döktük şindi. ġurucuḳ. FD: Nasıl yaptığını biraz anlat bize (84) tarhanayı. 
AG: taranayı mı? baḳ un ġuyarsıŋ. yo§urdu ezersiŋ. unnan sonacım yumurta 
(85) ġırarsıŋ. duzunu atarsıŋ. yo§urdu ġuyduŋ göceyi ġuyduŋ tarana oldu. bi 
de yuŋuruyoŋ. (86) hamur yuŋuru gibi yuŋuruyoŋ. taranayı da ȫne ediyoS. ... 
he sabānan da dö.. ayşamdan (87) ġabarı. göceynen. gelmiş havuz. FD: Sizin 
zamanınızda elektrik yoktu. AG: ū. seKizen üşde (88) geldi eletdirik. hah. 
FD: Önce ne yapıyordunuz? AG: naPıyoz? idāreynen. Íamba. ha. ġaz (89) 
Íamması. ġazı ġuyuyoduŋ böyün ġuyuyoduŋ yarın gine Íambayı siliP gine 
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ġuyuyoduŋ. (90) camını he is§oluyȯ. çıra yaḳardıḲ. ocaḳlıḳlar vadı çırayı 
giderdiK.. ya yavrum. FD: Gece (91) olduktan sonra sohbet yapıyor muy-
dunuz? AG: ō soḳā giderdik birbirimizē. dü§ün§evi (92) olurdu. ġoŋşular 
gelirdi dü§ün§evi iderdik. oynar gülerlerdi. hasılı eveli topraḳ bundan (93) 
eyı̄̇ydi. dü§ünner bundan eyı̄̇ydi. seyir çıḳattıranı mı arῑŋ. görseŋ bi. yā. FD: 
Nasıl seyir (94) çıkarıyorlar? AG: ġabran yaḳıyȯ edrafında geziyolar. ġarı 
ġılῑna giriyola, ėrkek ġılına (95) giriyolar. efeler ġāli oynēyo. FD: Masal bilir 
misin Ayşe teyze? AG: mesalı bilmen yavrum. (96) unu bilmen. bilirin desem 
yalan§olur. FD: Eskiler savaşlara gittiklerini anlatırlar mıydı? AG: (97) 
e? annatırladı emme benim ġulāmda ġalmadı u§zaman. hani şindi yalan ġo-
nuşmiyen. şindi (98) benim hava.. savaş şēsi yoḳ bende. (99) FD: Başka de-
delerinin ninelerinin anlattıklarından hatırladığın şeyler var mı? AG: hē 
ninem (100) çilte doḳurdu tezǵahda. böyne çıḳrıḳdı ip bükerdiK. ben kendim 
de doḳurdum. kilim (101) doḳurdum. duyduŋ§nu? ninem çıḳdı mı tezǵah̥a 
ben girerdim doḳumeye böyne ayaḳlarıŋ, (102) tefeyi de böyne böyne ġatar-
dıḲ çekersin. FD: Hâlâ dokunuyor mu? AG: hāÍā olsa doḳurun. (103) FD: 
Ama yok. AG: yoḲ. bitTı̄̇. belki älli sene kilim doḳudum. FD: Bu köyde mi? 
AG: bu (104) kȫde. ha bi şurda dā baḳ yayılı. bilmı̆̇y̥osaŋız baḳıŋ bi dene. FD: 
Tezgahlar ne oldu? AG: tez.. (105) benim tezǵām yōdu, elim vari.. ġayna-
tamgilde ġaldı. ayrılınca ben burıya çıḳdım. ġoŋuma (106) ġoŋşuya gitTim. 
elimde kirkit kilim doḳumıya. FD: Kirkir nasıl bir şey? AG: işde bö.. a işde 
(107) bȫne. erişini böyne böne vurusun. meleyi geçirisin. fabrıḳaydıḳ biz§u§-
zaman. sen bi (108) geleydiŋ§u§zaman bi, bi göreydiŋ§a yavrum. yā. hiş de 
beyenmezdiŋ doḳuyannarıŋḳını. (109) get, böyne doḳunur muymuş? niye 
öyne doḳuyoŋuz? şunu sök. ipini ... FD: En iyi sen mi (110) yapıyordun? 
AG: hePimiz yapardıḳ. sāde ben kendimi met§etmeyen. allah va ġāniydik. 
belki (111) elli kişiydik. ū u. he alıŋ. al hadi yavrum§al. kilimneri doḳuduḳ 
yavrum, tezǵaha bilirin, (112) çıḳrῑ bilirin. ip§iyirmesini, yüŋ daramasını. 
yüŋ§atardım yayına danġῑr danġır. gitTi unnar (113) heb§bitTi. bağırsaḳdan 
bükersin, hayvan bağırsa§ından. FD: Neyi? AG: kirişinı̄̇. hῑ. şey (114) yaya 
gerdirir̥sin, eline de toḳmā alırsın. aha bunu. ha. bunu böyne böyne böyne 
vurusun. (115) daġır danġır§öter. ah§olsa ben sa§a gösteriverin§emme yoḳ. 
yā. düzen yoḲ. FD: Başka ne (116) işler yapardınız? AG: işde başġa ġali 
leşberliK yapıyoz ġāli. harmana geliyoz, düyen (117) sürüyȯz, yunaḳ yıḳῑyoz, 
bulġur ġaynadıyoz, göce§ediyoz, tarana ediyoz, şēriye§ediyoz. işde (118) 
būnnarı ġāli. likler dönerdi. FD: Ne o dönen? AG: daş dönerdi bulġur keper-
diciK. FD: Adı ne (119) onun? AG: lik. işēde va üşsareyde va giderseŋiz ha. 
tamam üşsareyde.. beygir döner, u da (120) ġarışdırı bȫne böne keperdir. 
bulġuru göceyi keperdir. undan sona da yıḳarsın. ġalbırı ġorsuŋ (121) uŋa sü-
zer. suda yıḳarsın. heP bu yiygilikleri otuz kilo ġırḳ kile yüz kile yıḳadıḳ. 
şindi ne va (122) etmek Kėber̥tmiye. un hazῑr bulġur hazır hep hazır. YG: 
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harar. çuvalları da harar. on§iki kile (123) on, yirmi kilelik bi harar yāni. harar 
cuvalı, doḳuma. AG: he harar̥. saman çekerdik. (124) samannarı samannı§a 
deperdik. mallar yiyicik. ya yavrum. hı tamam mı ġāli ayşa deyzeŋ. (125) FD: 
Tamam Ayşe teyze. Çok sağol. Allah razı olsun. Ağzına sağlık. AG: hem 
sizden de allah (126) rāzı ōsun. memed§aliye çoḳ selam. 
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I/88

SEYİTGAZİ - Bardakçı

Kaynak kişi : Emine Pek, 70, Okumamış 

Derleyen : Erdoğan Boz

Derleme yeri : Avlu 

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, ekmek yapımı

(1) EP: hasdayın, dün geldím dā. hasdayın§āşam ... EB: Geçmiş ol-
sun. Nasılsın? İyi misin? EP: (2) eyiyin ġuzum. EB: Adın neydi teyze? 
EP: ėmine, ėmine benim§adım. EB: Soyadınız neydi? (3) EP: pėk. ėmine 
pėk. EB: Yaşınız kaç teyze? EP: yaşım çoḳ, yaşımı FiÍan bilmiyȯm, ġafa (4) 
ḱ́ādımı getiriydim keşKe. yetmiş va. benden.. EB: Okul okudunuz mu? EP: 
hėç§oḳumadım a (5) güzel§olum. hėÇ§oḲula girmedim. EB: Niye? EP: e 
buvȧmıŋ§anamıŋ çocū çoḲdu. esgiden (6) de yo§udu ȫle bi. hana sıḲışdır-
ma fiÍan yō§udu. anamıŋ da çolū çocū ço§udu beş (7) ġardaşıdıḳ biz§alTı 
ġardaşıdıḲ. unuŋ§uçun bobam hana beni hėç§oḳula yollamadı. hiş (8) git-
medi. şȫle oḳuluŋ ġapısından atımadım. adımı soyadımı yazamıyom. barmaḳ 
basıyom hi. (9) ya. hiş bilemem valla ġurban§olıyın. EB: Demedin mi beni 
okutun diye? EP: çocuġuz ne (10) dėyem. unnar̥ nereye deyosa biz§urıya gi-
diyoduḳ. anne baba ne derse urıya oluyodu (11) esgiden. hindi ȫle de§ı̄̇. hindi 
ġızlā bile kendi istedı̄̇ne varıyō olannar kendi istedı̄̇ne varıyo. (12) bizler§ȫle 
de§ildig. anamız bubamız kime verise biz§unu varıydıḲ. EB: Eskiden öyle 
değil (13) miymiş? EP: esgiden§ȫ.. esgiden§ȫleymiş. buḇamıŋ anamızıŋ 
günündē ana baba kimse (14) verise una varıyoduḳ temsil. benim bu adama 
geldimde ikinci ġarısıydı bunuŋ. ilK ġarısı (15) ölmüş soŋuna ben geldim. bi 
di unuŋ on§altı on yedi yaşında ōlu varıdı, uŋu da bėn (16) bö̇yütTüm. o dā 
hana allah ramet§eylesin yaşȧmadı on§altı on yedi yaşında öldü. adam (17) 
kendi di öldü. bē̇nden otuz ġırḳ yaş böyǖdü benim bu adam. tāḇi. anamız 
buḇamız verdi mi (18) ḇarıydıḳ. bi de dul herifidi. EB: Niye öyle verdiler 
seni? EP: vediler§işTe. buḇam hayır (19) diyemedi ki. anamız buḇamız kime 
verise biz§unu varıydıḳ. ȫleydi ġurban§oldūm ġuzum. (20) ıramazan§u kö-
mürler gelcek mi ki? ı̄̇şallah gelir. EB: Ne hastalığın var teyze? EP: (21) ke-
miK§erimesi va bėnde. şeker de va. ben māmıdiyada ... hasdalῑna gitTiydim. 
bi de (22) görümcemiŋ§ōlu öldü. uŋa da başsālı§ı dėledik şeherde. ōlan da 
hindi davar FiÍan§aldı. (23) ilkin ġayınnasınıŋ yanında duruyodu. ġayınnası 
ġovunca bana geldi. işte aha ramazan. (24) ġovaladı ġayınnasıgil. ġaynatası 
ölünce ġayınnası ġovaladı ... ol git dedi. ilkin ġan.. ġocasına (25) baḳıpdı, ken-
dine baḲıPdı, malına baḲıPdı. undan sona çıḳ git dedi ōlana. ōlan da ... dedi 
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(26) burıya hayvannarını nesi varsa toplamış geldi. anayım bi şe diyemedim 
ki. olan da birciK (27) çocuḳ, ōlan. dört dene ġızım, ġızım çoḲ da ōlum bi 
dene. EB: Oğlandan torun var mı? (28) EP: ōlanıŋ dört denē ōlan§ever-
di. geçen de unuŋ sünedine gitTim§işTe torunuŋ, unuŋ (29) ōlanıŋ sünedine. 
hāsılı ġuzum bȫle. çoḳ çekdim bėn peK çoḳ çekdim. vallā çoḳ çekdim (30) 
ġurban§olan. dört çocu§a ā böle fırın yaḳdım ha yavrum deyivesin. fırınınan 
(31) böyütTüm§unnarῑ. heriF ėytiyarıdı çalışamadı. ben soŋ ġarısıydım ya. 
ilkinginde de dört beş (32) dene çocuġ§ölmüş. ne bobamına beni vėriyoŋuz 
böle bi ėytiyar§adama. unuŋ vallā evledı̄̇ (33) sene benim anam yeŋi evlen-
mişimiş. işde. taḳdir tecellė, yazı mı? undan sona adam (34) ėytiyarladı. e bi 
de çoluḲ çocuġ§oldu tābi. e ben gelin̥ce nōldu? fırın yaḳdım senelēr boyu 
(35) fırın yaḳdım. EB: Kime? Başkalarına mı? EP: hē herkeziŋ§ekmēni 
pişirdim. EB: Nasıl yaptın (36) onu? EP: işde ġonu ġoŋşu odununu getTi. 
bėn bȫle unnar dökTü bėn saldım. bişirdim vedim (37) bişirdim vedim. ġoca 
kö§üŋ§ekmēni Pişirdim. yā. hinci işdi iki senedir çalışamayon ġāli. (38) al-
lah razı osun hökümetimiz de baḳıyȯ. allah bin kere rāzı ol̥sun aylῑm fiÍan 
yoḲ. atmış bėş (39) aylığı§alıyon. hiç§aylῑm fiÍan yoḳ. allah allah höküme-
timizi Küş ḲuvaT vesin yā rabbi. u (40) baḳıyȯ biSi. kimse baḳmaz, ōlum 
ġızım baḳmaz. EB: Bakmıyor mu oğlanlar kızlar? EP: ne (41) baḳcaḳ ġur-
ban§olan. herkeş kendi derdinne ūraşıyȯ. ȫle deyyolā. biz de aynı sen gibi 
(42) ūraşıyoz deyyola hanı çolūmuz çocūmuz§oldu deyyola. nė diyceŋ? eh 
napam? taḳdir tecelle (43) bȫlēmiş. allah yataġlara düşürmesin. allah§iman 
ġuran nasib§etsin. EB: Siz burada bazlama (44) mı yapıyorsunuz yoksa 
somun ekmek mi? Tepside mi yapıyorsunuz? EP: böle.. yō tepside (45) 
de§il̥di ġurban§olan. ġapıyı bi açam dı gösterelim mi? buyruŋ gösderem. 
ōlan işdi gökünü (46) yükünü aldı geldi burıya. bi şėy diyemiyoŋ§anasıŋ. da-
yanamayyoŋ, ġatiyen dayanamıyoŋ. (47) unnā saŋa.. ... ā bu çönge§i suladım 
suladım bu küreklerne. ġoca kövü bişirdim ā bȫle. ya. (48) EB: Şuradan mı 
yakıyorsun? EP: burdan yaḳdıḳ. devamlı burda yaḲdıḳ. bȫle süPürdük. (49) 
odunna. bȫle ça.. EB: Kaç ekmek alıyordu bunun içerisi? EP: bayā on bėş 
yirmi alıyodu. EB: (50) Somun mu yapıyordunuz siz? EP: somun de§il̥, 
deliKni deliknı̄̇ pide. EB: Pide mi diyorsunuz (51) ona? EP: pide dēyoz he 
bide de deliyoduġ§ortalarını biS. ortalar̥ῐnı böle deliyoduḲ. burıya (52) ġoŋ-
şulā dökerdi bėn burda boyŭna bişiri bişiri unnara veriydim. ah ıramazanım da 
bili. (53) ben§unnara devamnı hızmat§eder̥dim. gelene gidene amanın maki-
ne gibi çalışırdım. hindı̄̇ (54) işde bȫle oldum. nāpam? EB: Bunlar kürekleri. 
EP: he kürek. sıyırıḲa. çönge ā bunnā. EB: (55) Bu ne? EP: bunnā çöngü 
işde. bunnānan süpürüyodum bȫle. çapıdı dolayıp dolayıp (56) süpürüyȯdum. 
küreklēŋ dahacῑdı içerı̆̇ ġoduḳ. yah ā bunnarı ġılῑ ġırtῑ esgiden bi de gider (57) 
çarşıdan ḱ́a§at fiÍan toplar gelirdim indi gidemiyȯn ġāli. unnarı yaḳardım. aha 
ıramazanım (58) bilir. ḱ́ah̥atları getiri getiri yırtar̥, ġışın§unnānan yaḳardım 
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hükümet de allah ırazı ol̥sun (59) kömür vėriyodu. inşallah gine veri. nāpan 
hişde ōlan geldi baḳam. ı̄̇şallah ya rabbim. işallah (60) ana der. EB: Oğlan 
karısını alıp mı geldi? EP: ġarısı burudaydı bėn geldim u zabahdan gitTi 
(61) ġarı. şērde dört dene çocū va ġarınıŋ. EB: Bahçede ne yetiştiriyorsun 
teyze? EP: bāçada her (62) şey varıdı. işde ben gitTim ya on beş yirmi gündür, 
bir§aydır yo§udum baya. şu cevizidi (63) ġurumuş. iki gün eyleştim§em-
me pek baḳan§olmamış. ben de yo§udum§işde bunnar böle (64) şi§olmuş 
ġurumuş. bi di suladım. EB: Bu ne? EP: hē bu ayva. bu hayvayı da valla 
... (65) soḳduydum böle buŋa barı§olsun diye, allah vedi oldu kendi başına 
... bi dāne ayvası va. şu (66) da fişne. u da ceviz. inşallah§olur ... şunnar 
yer§elmāsı. EB: Yer elması mı bunlar? EP: hē (67) hē unnar yer§elması. 
EB: Yerin dibine gidiyor. Aşağı doğru gidiyor. EP: hē aşşā patetis̥ gibi (68) 
çıḳıyȯ. patet̥ı̆̇s gibi çıḳar bu da. bu da erik şu. erik. EB: Asman var. EP: vā 
vā. beriket vesin (69) hepsi va. amanın§elime geçen eh̥tiyacımı ... hepisini 
ne etcēmi şaşardım şöle. eme hindi dün (70) geldim va.. artıḳ va yavrum de-
dim ... ē ġā.. temsil ġarı toplamış fasilleleri fiÍan yimişle. (71) hec§olmazsa 
sulayıvereydiŋiz§a ġuzum bi. bir§iki çiçeKler fiÍan heP ġurumuş. (72) ken-
din§olmayınca ġurūyo. allah sizden ırāzı osun. gelin yoḳarı çıḳamıŋ da bi çay 
demlediŋ. (73) otTum muydu demledirin vallā. çıḲām bi. EB: Çok teşekkür 
ederiz teyzeciğim. 
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I/89

SEYİTGAZİ - Beykışla

Kaynak kişi : Fadime Sarı, 80, İlkokul 2

Derleyen : Erdoğan Boz

Derleme yeri : Yol kenarı 

Kayıt türü : Video

Konu : Düğün, çeyiz 

(1) FS: sarı. EB: Yaş yetmiş var mı? FS: seksēn. nė yetm.. EB: Okul 
okudunuz mu? FS: valla (2) u§zamannar§işde ikinci sınıfdan§ayrıldım. 
ȯḳurum, her şeyi ȯḳurum. hē. /.../ EB: Burası (3) Beykışla köyü değil mi? 
FS: beyḳışla. EB: Eski bir köy mü? FS: eski köv tābi. da§ıldı kimse (4) ġal-
madı bura çerkez kövü. /.../ EB: Eskiden düğünler masraflıymış o zaman. 
FS: çoḲ çōḲ. bi (5) de başlıḲ varıdı hindi burlarıŋ başlῑ ġalḳTı ġāli. EB: Ney-
di başlık? Çok muydu? FS: ço§udu (6) tābi. EB: Ne isterlerdi mesela? FS: 
... işde parῑ geline āltın ġumuş nēse. elinden geldı̄̇ ġadā (7) yapıyoduḲ§işde. 
EB: Çok mu isterlerdi para? FS: bizim burlāda çoḲ yoḳ yav̥rum. kürtlerde 
(8) çoḲ. şu cevizli kö§ü var ora.. eğer bi ġız ġaçır§ordan tamam, işiŋ, ocāŋ 
söndü. EB: Ne (9) istiyorlar? FS: ū ġaş milyar§isderler. āltın. yandıŋ. ... EB: 
Şimdi başlık parası bitti değil mi? (10) FS: bizim burlarda hiş yoḳ. ōlan§e-
vine isdedı̄̇ni aldırı ġız§evi, altınını ġumuşunu çeŋizini (11) kendi de yapar 
yapıcığını. EB: Çeyize ne yaparlarmış eskiden? FS: valla esgiden.. EB: Siz 
ne (12) yapardınız? FS: biz§esgiden§işde iki ġat yatāḳ, ǖç yorġan, ġıza işde 
öle ceyrannı bi (13) şey§alınmazdın eveli burlarda. hindi ceyrannı öteberi de 
alınıyȯ. çamaşır makinesiymiş, (14) buzdolabıymış, hindi çoġ§alınıyȯ. EB: 
Eskiden ne olurdu başka? FS: çeŋizi ġızıŋ yapdıḳları (15) işlėmesı̄̇, oyasῑ, 
yazması, her şeysi olurdu işde. sandıḳ çeŋizi. halısını alırsıŋ. yapıcıḳlarıŋı (16) 
yaparsıŋ yollarsıŋ. iki dene ġız gelin çıḳardım şērdeler. bi de ōlum§mar şērde 
güççüg§ōlum. (17) biri bū, böyüK bu. bi de şurda, şu evde o, orta.. ortancı 
da şu evde. beş dene çocuḲ. bobaları (18) erkenden§öldü. unnar böyüdüy̥-
dü ikisi asgerden geldiydi. evlenmedilerdi hiç. ikisi asgerden (19) geldilēdi. 
hiç§evlenmediler birini everemedi yāni. iki dene gelin birden§alcādı biri-
ni de (20) alamadı. cı§ara çay, cı§ara çay işde bobasınıŋ ġoyununu güdēdi. 
ġırda bayırda cı§araynan (21) çaynan ömrünü bitirmiş§işTe. elli bir yaşındı 
öldü. EB: Nasıl büyüttünüz çocukları? Zor (22) olmadı mı? FS: çoḳ şükür 
heş unna birbirlēni everdiler. tābi unnar ġızları da çıḳardı kendileri (23) de 
evlendiler. işgisini de verdiler düğününde, düğünnerinde. yemēni de verdiler. 
evlendiler. (24) EB: İçki var mıydı burada düğünlerde? FS: varıdı varıdı. 
EB: Çerkezler içer mi? FS: işme mi (25) unnar hiç? su gibi içerler. EB: 
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Şimdi kalktı ama içkili düğünler. FS: ġal̥ḳdı. ġal̥ḳdı hindi. çoḲ (26) dabancı 
atılırdı, dabanca da atılmıyo hindi dābi. ū. EB: Yasak artık. FS: yine kövlerde 
atılıyȯ (27) da, ḳasabalarda sētġazıda fiÍan§atılmıyȯ. mahmudiyede, çifteler-
de ġalabalıḳ yerde atılmıyo. (28) kövlerde yine atılıyȯ. kövler§ıssız§oldūna. 
ḳazā oluyoru işde... he dabancadan ġazā oluyo. (29) x: eve gidemıŋ yā burası 
çoḳ rüzǵarlı yā. FS: çoḳ rüzǵarlı sati otTūmuz ġaba§atindeydi. EB: (30) Al-
lah razı olsun. Biz sizi rahatsız etmeyelim. FS: bi çay§içersiŋiz, gidersiŋiz. 
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I/90

SEYİTGAZİ - Cevizli

Kaynak kişi : Hatice Çavdar, 48, Okumamış

Derleyen : Songül İlbaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Ekmek yapımı, düğün, yemekler

(1) Sİ: Adın neydi teyze? HÇ: hatı̄̇ce çavdar. Sİ: Kaç yaşındasın? HÇ: 
ḳaç yaşımdıyım? x: ġırḲ (2) sekiz. HÇ: ġırḳ sekiz yaşımdıyım. Sİ: Okula 
gittin mi? HÇ: hayır̥ gitme.. oḳuma yazma yoḳ. (3) Sİ: Hiç mi gitmedin? 
HÇ: hiç gitmedim. yo yo oḳumam yazmam yoḲ. oḳul gelir̥sē yaz.. (4) gide-
rim, ȫrenirim. Sİ: Şimdi gider misin? HÇ: giderim tāḇi. ȫrenmeg§isdeyo-
rum. Sİ: (5) Öğretecek kimse yok muydu sana? HÇ: burada yoḳ hocalar. 
Sİ: Okulda öğretmen yok mu? (6) HÇ: oḳulda vadır da ben.. Sİ: Öğret 
desen öğretirdi o. HÇ: ȫretir§amma ben gitmiyōm. (7) gidebilsem§işlerden 
bıraḳıp gidemiyom. iş çoḲ. Sİ: Ekmeği nasıl yaptığını anlatır mısın? (8) 
HÇ: ben şindi bunu ē.. eleyom. eledikten kerri maya ġuyuyȯm patetis ḳu-
yuyȯm. pēnir ... (9) ġuyuyom. pēnir. inekden yapıyom. undan sora yuŋuru-
yom. fırına götürüyom. yapıp geliyom. (10) Sİ: Fırın nerede? HÇ: fırın şu 
ḳarşıda, ḳomşumuzuŋ. x: yuŋurma şeklini annat. HÇ: yuŋurma (11) şekli 
yuŋuruyom tābi. Sİ: Ne kadar yoğuruyorsun? HÇ: bi sa§at yuŋuruyom. bi 
sa§at (12) yuŋurduḳtan kerri hamırımız geliyo. geldikten.. geldikten sonra 
döküyom. tepsilere (13) döküyom. tepsilerden sonra fırına veriyom ḳabarıyo 
aS tepsilerde. ġabardıḳTan sonra fırına (14) salıyom. fırını hataşlıyom otlandı-
rıyom. hataşı bis samannan yaḳıyoS. samanna yaḳıyos. (15) samanna yapı-
yom. samannan hataşladıḳtan keri fırınıŋ§odunu ȫrendikten keri kendim (16) 
biliyom. yaptıḳtan kelli şė§ediyom fırına veriyom pişiriyom. u da güzēlce 
bişirdikten kelli (17) getiriyom döşüyom. x: ḳaç sa§atTe bişiyo? HÇ: bi 
sa§aTde bişiyȯ. bi sa§aT§on daḳḳada (18) bişir. hem de hamur§olmaS. gö-
zelce yapıyom, getiriyom. çolūmnan çocūmnan yiyom. Sİ: (19) Ne kadar 
yiyorsunuz onu? Sonra bir daha ne zaman yapıyorsun? HÇ: e u gidişe 
gȫre. (20) çocuḳlarıma yollarsam bir havtada yirin. çocuḳlarıma yollamasam 
on gün, on§iki gün, (21) kendim§olursam§emme çocuḳlarıma da yollarım 
ben. Sİ: Bozulmuyor değil mi bu? HÇ: (22) bozulmuyolar. buzdolabına 
ġorūm ilkin, bişdikten kelli. unnar bozulmaz. götürüm getirim. (23) çocuḳlara 
yollarım. işde bȫle. dā şėylerim çocuḳlarsız dı olmayo. çocuḳlara da va.. Sİ: 
(24) Nerede çocukların? HÇ: çocuḳlarımız dı setġāzide, ikisi de. ayrı ayrı 
evleri va. Sİ: İki (25) çocuğun mu var? HÇ: iki.. üş dene çocūm va, ikisi ġıS, 
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biri ōlan. bi di biz ortaḳ duruyoz bi de (26) ġa.. eltimiŋ ōlan da var o da biz 
berāber durdūmuz§üçün berāber yollayoS. u da idiyo. inek (27) sāyoz. inek-
lerimiziŋ südünden yollarız çocuḳlarımıza. her şeyi yollarız unnar da yir§i-
çerler. (28) unnar da bize yollarlar. birbirimize baḳıyoz. Sİ: Onlar size ne 
yolluyor? HÇ: onlar da biz de (29) ne isderseK unnarı yollarlar. yolladıḳdan 
kelli.. Sİ: Gelip yardım etmiyorlar mı? HÇ: ederler. (30) gelinneri biS yeŋi 
yolladıḳ. iş yapdılar bizimnen beraber. bu ē bu havta gitTiler. bu havta (31) 
gėri gelciklėr. biz tarlıya gidersek unnar da evleriŋ§işlerini yapıyolar. bi nine-
miz va yaşlı (32) una baḳıyolar. ebemize baḳıyolar. Sİ: Amcanın annesi mi? 
HÇ: annesi var. una baḳarlar. (33) ȫlelikde.. Sİ: Sizin tarlada ne işleriniz 
oluyor? HÇ: nohud yaparῑz̥, nohud yolarıS, harman (34) ġaldırıS, buydey, 
arpa başḲa işimiz yoḳ suyumuz yoḳ dā dōrusu. suyumuz§olsā patetis, (35) 
şunu bunu da ekeriS. su olmadῑ üçün hiş bi şe. suyumuz yoḳ. suyumuz§olsa 
her şeyi, (36) patetis§ekeriz. Sİ: Muhtardan isteyin su. HÇ: mutardan.. mū-
tar bizi kimseye.. eviŋ suyu (37) bilen§az geliyo. bi yuḳarısı çıḳmıyo suya, 
buraya. burası bilene eve bile zor çıḳıyo su. (38) isdesek napsıŋ? isdedı̄̇miz 
gelmiyo ki. Sİ: Memnun değil misiniz muhtardan? HÇ: mūtardan (39) 
memnun.. memnunum. ē işleri va geş geliyo. benim§işim§oluyo u yerişemi-
yo. ȫlelikdē (40) geçinip gidiyȯz ġāli. Sİ: Evin işi sana mı kalıyor? HÇ: 
eviŋ§işi baŋa ġalıyo tāḇi. mal vār (41) unnara baḳıyom. (42) x: dü§ünnerden 
bahseT boş ver sen esKi geleneKleri. Sİ: Şikayet etme diyor. HÇ: şiḳāyet mi 
(43) ē dü§ünnerimiz de çoḲ güzel§olur. x: ... baḳ ḳamaraya alıyo baḳ. HÇ: 
ālsın ben (44) ġorḳmuyom ki. olucū işlerimi şe§idiyȯm. şėyē dü§ünnerimiz 
çoḲ gö̇zel§olur. Sİ: Eskiden (45) nasıl olurdu? Şimdi değil. HÇ: esgi 
dü§ünnerimiS şimdi üş, üş gün dü§ün ça§arır. üş gün (46) yime işme hazır-
larῑz. ġına yaḳȧrlar ġızā.. x: bazartesinden perşembeye ġadar beş gündü esgi 
(47) ... HÇ: Perşembeden hē cumaya ġadaḳ dü§ün§iderdik. esgiden§ȫledi. 
şindı̄̇ tātillerde oluyȯ (48) iş sahabı şė oluyo. şindi esgiden üş gün dü§ün sa-
larlardı. Sİ: Neler yapılırdı? HÇ: ġız§evine (49) gidilirdi. ġız§evine gidilir-
di, ġız§evinden ōlan§evine gelinirdı̄̇. undan sorā ġız§evinde.. Sİ: (50) Niye 
gidiliyor? Ne yapıyorlar gidip? HÇ: ġız§evine şė hazıllıḳ yaparlar ġız§e-
vinde. şė (51) davulunan zurnayınan gelir giderler. çarşımızda davul çalınırdı 
esgiden. satılıḳ da§ıdırlardı. (52) Sİ: Ne? HÇ: satılıḳ eşya hediye verilerdi. 
eveli davulunan hediye da§ıdırlardı. Sİ: Köylüye (53) mi dağıtıyorlar? HÇ: 
hῑ köylüye veriydik§isTedı̄̇miz§aḳrabalarımıza fiÍan götürüydük. ġoca (54) 
bıçaḳcı olurdu. unnan barabar gider da§ıdırdıḲ. Sİ: Koca bıçakçı. HÇ: hῑ. 
efe başı. (55) da§ıtıyoduḳ. Sİ: Sonra? HÇ: sōra işde üş gün dö.. dört gün 
dü§ün çalıyudu, bitiriyoduḳ. (56) bȫlelikde bitip gidi.. x: hediye da§ıtTῑŋ 
kişiler de sana taḳırdı ādeti. ġoyun ġuzu verilerdi. (57) HÇ: bunnā da bize 
hediye getirirledi. ġoyun getirilerdı̄̇, ġuzu getirilerdı̄̇. x: sen meseÍa (58) göm-
lek verisin esgiden yaşmaḳlar da§ılılırdı, u gömlekler da§ılırdı. poçular bȫle 
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işlemeli (59) yazmalar. onnar da ḳarşılῑnda hediyelerini getirilerdi. HÇ: her şē 
unnar da getirilerdi. çoḳ (60) ėyiydi, ... gelenēmiz çoġ§ėyiydi. şimdi tābi ta-
Tile giriyȯ işe girdiler, kimi geliyo kimi (61) gelmiy̥o. tabi şeyler§iyi olur. 
gine de şindi gö̇zel§oluyo her şēmiS. şimdikinne tabi i.. bi (62) cumartesi 
bazar çalıyȯ işTe bu. iki günde bitiyȯ. davul gezerdi kö§üŋ§içinde. Sİ: Bir-
kaç (63) düğün birlikte mi oluyor? HÇ: biḳaş dü§ün birlikTe oluyo. /.../ Sİ: 
Kızlara ne çeyiz (64) yapılıyordu? HÇ: ḳızlara çenı̄̇z her şėy yapılıyo şimdi. 
Sİ: Eskiden? HÇ: esgiden işlemeler (65) yapılırdῑ, halı kilim doḳunurdū. ġız-
lar da yapardı. undan kelli şı̄̇ Poçu yaParlardῑ. e çorap (66) yaparlardı, patik 
yaparlardı. o yazma oyalar yaparlardı. her şē̇y, basma, ġaşmer her şėyi (67) 
şėy§ederlerdi. şimdi elbise çıḳdı her̥ şey de§işti tābi. himdi heP ... Sİ: Kıya-
fetiniz nasıldı? (68) HÇ: ġıyāfetimiz ġadife gėyerdik, işlemeli ġadifeler gi-
yerdik. Sİ: Nasıldı o? HÇ: unnar̥ bȫle (69) ġırmızı, kendimiz yapardıḳ. Sİ: 
İşliyor muydunuz kendiniz? HÇ: işleriS tābi. iş şėyli o hoÇā (70) geldi. 
hoca geldi ȫretTi ġızlarımızı. unnarı yaparlardı. unu şimdi cenizi yapmıyolar. 
şėyden (71) şērden bazardan§alıyolar. hazır danteller§örērdiK, oya yapar-
dıḲ. yasdıġ§ġılıfları yapārdıḲ, (72) işlerdik. dantelarını yapardıḲ§ayrῑ ütü-
ler ġordūḲ. her şėyimizi çoḲ güzel yaparız. ta şimdı̄̇ (73) tabı̄̇ kimisi oḳuyyȯ. 
çocuḲ ġalmadı bizde. üş ġı.. iki ġızım vardı, evlendiler. bi ōlum (74) evlendir-
dik. şimdi unnar setġazide oturuyolar biS burdȧyız. işdi ȫlelikle sürdürüp gi-
diyoS. (75) Sİ: Ne yemek yapıyordunuz düğünde? HÇ: dü§ündē şėy fasil-
le yemeyi yaparıS. ... pilav (76) yaparıS. hayvan keseriz. inėk dana keseriz, et 
bol§olur. un̥dan sorā eskiden şē̇y topȧş derler (77) topȧş yapārdıḳ. Sİ: O ne? 
HÇ: topaş§işTe böle eli göceyle ciyer yaparız, içine ġı̊yarız. sovan (78) dōra-
rız. unnan sona biber ġuyarız, baharat, ġı.. şē̇ ġali nāne ġuyarız. her şēni ġuya-
rız dolma (79) ya.. topȧş yaparız. topȧşlar şindı̄̇ unnar da yapayolar. gerekdı̄̇ 
yerde yapıyoS. sarma yaparız. (80) Sİ: Dolma gibi bir şey mi o? HÇ: u da 
topȧş da hῑ dolma gibi oluyo bȫle ufaġ§ufaḲ. bȫle (81) şėyde atarıS. tencirey-
le ġoruz. bi herene atarlar böle ocaḳlarda. şimdi ġız yārenimiz gelirdi. (82) 
unnar yārende u topȧşı isderlerdi. u topȧş§olcıġ§ille olmasa olmayo. olmayo-
du dü§ünne. (83) şimdı̄̇ şėy§ediyoz, unnarı yaparız. şimdi dē pilav yaparız, 
fasil.. no.. nohud ġuyarız pilavlara. (84) fasille yemeyi yaparız. gerekdı̄̇ yerler-
de her şėy§isde.. helva basarıS ġazannarna. unnarı (85) yaparız. bazan yeriş-
medı̄̇ yerde satın§alırız. ȫlelikde gider̥. salata yaparıS. her şėy gerekdı̄̇ (86) 
yerde şėyler yāni yaparız her şėyi. Sİ: Tamam teyze, ağzına sağlık. 
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I/91

SEYİTGAZİ - Çukurağıl

Kaynak kişi : Havva Kurt, 71, İlkokul 3

Derleyen : Songül İlbaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, bayramlar, eski hayat

(1) HK: hamur yapveriydim. Sİ: Havva yenge soyadın ne? HK: ḳur̥t. 
Sİ: Kaç yaşındasın? HK: (2) yetmiş bir. Sİ: Okula gittin mi? HK: üçeceK 
gittim ilḳoḳula. Sİ: Bu köyde mi gittin? HK: hı (3) hῑ buradā biz§emsallar 
üşdē bıraḲdıḳ. o zamannar ne bıraḳdıŋ diyen yoḲ, ne gelmiyoŋ (4) diyen 
yōdu yavrum. bȫlē on ġadar emsalımız vardı, hepimiz de bıraḲdıġ§üşden. (5) 
ȯ§zȧman§oḳula ȫle bi düşgünnük mü yōdū, arıyan soran mı yodu? bōbam da 
eyitmendi (6) yavrum. Sİ: Baban eğitmenmiş. O seni okutsaymış. HK: ē 
ötē ȫretmen§istemedi, ünnemedi. (7) x: bobamıŋ resmini çıḳarmadım o böle 
eski tip şapḳalı mupḳalı. yirmi doḳuz yaşındı ölmüş. (8) mezar daşına böle 
yazdırdım kendi ġafamdan. ismim yazılı bu daşda, ecel geldi yirmi doḳuz (9) 
yaşda, insanōlu bi fatiha oḳumadan geçme, hepimize burası son posta diye. 
anneme de şöle (10) yazdırdım. hāsıl§olduḳ topraḳdan, sanki yeşil yapraḳ-
dan, dünya size de ġalmaz, geçme bi (11) fatihá oḳumadan. baŋa diyolar ḳı 
bunnarı kim yazdırdı fiÍan. şimdi dört yaşımda bobamdan (12) ġaldım. bobam 
beni çoḳ severmiş. ah şöle olsa böle olsa. baya bi şeyler§olcaḳmışımış. şā§ir 
(13) de olcaḳmışım. /.../ SGA: Çiböreği nasıl yapıyorsun? HK: he çiböre§ı̄̇ 
hamırını yuŋuruyȯn. bi (14) ġaşşıḲ iki ġaşıḳ şöle yo§urt ġoyuyȯn, yo§urduŋ 
suyundan ġuyuyȯn. ġıyma, sovan (15) rendeliyon. sū. unnan ē şȫle şė§edi-
yoŋ, alışdıyȯŋ. sonra hamırı yāzıp pişiriyoŋ yavrum (16) çı̄̇börekde bi şiy yoḳ 
da.. Sİ: Kolay değil mi? HK: ḳolay yavrum da.. /.../ Sİ: Amcanın (17) ba-
basından mı öğrenmiştin çibörek yapmayı? HK: şē bobalῑndan. tatar̥dı da. 
anasıgil fiÍan (18) gelir giderdi. ȫrenirdim. şe ȫrendim yapardım§işde. Sİ: 
Şimdi onlardan güzel yapıyorsun. (19) HK: gözel yaparım dā keşke yapıy-
dım da yiyiydiŋ. ā şura ā bura şėy§itTik vallā eylendim. (20) de şey§oldum 
yavrum āncı muncu oldum. hasTanedeydim. bir§ay fiÍan§oldu geldim. şeker 
(21) var şeker§işde ġalbe vurmuş. ġalP Ḳırızı geçirdim. Sİ: Geçmiş olsun. 
HK: sa§ol yavrum (22) sa§ol allah iyilı̄̇ŋizi virsin. Sİ: şimdi iyi misin? HK: 
şükür§eyiyim de doḳdur ġāyet kendini (23) ġollıceŋ dedi. bi dā ya ġırız ge-
çirisiŋ ya geçiremeŋ ya felc§olusuŋ ya ölürsüŋ ... Sİ: Kendini (24) yorma 
mı dedi? HK: hı hı yorma dedi de hadi baḳam. ġızlar vardı, gelin ġız evleri 
fiÍan (25) sul̥adılar yavrum. /.../ (26) Sİ: Esi bayramlarda, ramazanlarda 
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neler yapıyordunuz? HK: ḳızım gine biz§aynı yemekler (27) yaparῑz, ḇaḳ-
lavalar yaparız. ḳurbannıḳ baḳlavayı bile yazdı gitTi ġızlar hadi dedim ben ... 
x: (28) şindi şöledir baḲ. Küççük çocuḳlar adaḳ§etTiŋiz mi diye arife günü 
adaḳ toplādı. bayram (29) günü şeker toplardı. HK: çoluḲ çocuḲ.. x: bü-
yükler harman§yerine sancaḲ ġurarlardı. HK: (30) sen§annaT. x: bȫle oyun 
oyna.. baḲ onnar ıÍāzım ġızıma. HK: zabāh§oldu mu bu pek (31) şiy§ider 
ėrkenden çocuḳlar gelir diye acıḳ gözleme çörek geş yapTım mı ba§ırırdı 
baŋa. (32) sabālen ġaḳar hemen ... yapardım. çocuḳlar yığın yığın bosta bosta 
gelillerdi ġuzum. Sİ: (33) Çocuklara çörek mi veriyordun? HK: çocuḳlara 
gözleme veririz§işde. x: arife günü adaḳ (34) diyȯz§işde una. HK: hı hı ō 
adā toplallar bayıra çıḳallardı yillerdi urda, üleşirlerdi. biz de (35) ȫlüydük 
de. e bayram günü de gine yemeklerimiz§olur gelene gidene sȯvra ġuma-
dan (36) savışdıramıyız yavrum gitmėz. Sİ: Her gelene sofra mı? HK: her 
gelene sofrā, yemeK ġoruz. (37) baḳlavamı ġoruz, ġolanya dutarız, şekerinı̆̇ 
dutarız. hey maşalla ramazanda bu yıl pek çoḳdu. (38) geziyolar geziyolar. 
bayramlȧşmaya geliyolar sa§olsunnar. (39) Sİ: Kalabalık mıydı köy eski-
den? HK: esgiden ġalabalῑdı ġuzūm. bi dü§ün§oldun mu bir (40) havta hel-
ke derdiK biS. bir havtā ġıza ġına yaḳılırdı. aḳrabalarῑ heb§ünnerdi ünnerdi 
urda (41) dü§ün ġurulurdu. dāvet gezellerdi. ē şimdı̄̇ iki günde dü§ün§oluyȯ. 
bi gün ġınagėcesi ėrtesi (42) gün gelin§oluyȯ işde bu. bitTi. Sİ: Şimdiyi boş 
ver eskiyi anlat. HK: ē̇sgiden güzel§olurdu (43) yavrum. Ḳalabalῑḳ, ne gü-
zel§olurdu. Sİ: Sen amcamla nerede tanıştın da evlendin? HK: (44) ġayın-
nam§anam§ırāmetliK§isdedi bu beni isTemedi. Sİ: Bu mu istemedi? HK: 
yoḳ yanı (45) hani isdiyeleg§olmadῑ. biz birimizi görüb§edib bi şey§olmadı. 
anası rāmetliK burdan (46) pancara giderdi. su getiridim, yemek götürüdüm, 
yemek gelirdim, anası rāmetliK§isdediydi. (47) Sİ: Seni görüp beğenmiş 
mi? HK: hı hı. dü§ün§olduydu şurdu işde āh̥mediŋ (48) dü§ün§olduydu 
yȧ a urada dü§ündē gördü. x: çocūḳan biz bunnara oturmaya gelmişiz de 
(49) bu ġolumu çıḳartmış benim di. di. di di. HK: hē hē. biliyom bereŋarı 
biliyom§onu da. gece (50) vakit bu ġomşumuz vardı sarıh̥anda uŋa gitTim 
bȫlē, götürdü anam sırtında. elimi sárdıydı. (51) x: dövmüşüm ben bunuŋ 
ġolunu çıḳartmışın. HK: yoḳ canım dövme deyı̄̇ (52) oynaşıyoduḲ§össen 
bilmiyom ġāli noluyȯdu. düşdüm mü ... hē. Sİ: Çocukken ne oyunlar (53) 
oynuyordunuz? HK: saḳlambac§oynanıyodu, daş§oynuyodūŋ. x: emen. 
emen. Sİ: Emen ne? (54) HK: işde daş§oynardıŋ şē seksek. Pek datlıydı es-
giden. televüzyon fiÍan yōdu yavrum. Sİ: (55) Ne yapıyordunuz akşamları? 
HK: Ḳōmşular ġalabalῑdı. Ḳomşular bizē, biz ġomşularā (56) ayşam§oldu 
mu, ayşam§oldu mu bȫle h̥erkeş birbirine giderdi. valla, bi güzeldi bi dat-
lıydı. (57) ġoyun, ġuzū, sa§ardıḲ. inek sözüm yabana inekler sürürdüK ġırā 
çoban§olurdu. danaları (58) sürür̥düK. āy esKiki geri gēlse. vallā. e sonra 
yerişdig§etTiK burıya geldim ben. (59) anam§ırāmetlik pek temizdi ȫle beni 
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süde yo§urda hiş soḳmadı. burada da inēk, danā, (60) ġoyun, ġuzu, hėş yāni 
bilmiyom şöle ne yo§urt ġurtlandırdım ne peynir bitlendirdim, ne (61) ço-
cuḳlarımı kel§etTim, ne çocuḳlarımı kör§etTim. dört dene u işiŋ§arasında 
dört dene de (62) çocuḳ böyütTüm, ūráşdım. helal§olsun. gelēn gidēn gelen 
giden§amcaŋ da titizdi ha. kendi (63) unnarnan gezer tozar, ay şunu hazırla-
madıŋ§ŋı bağırır, bunu hazırlamadıŋ§ŋı bağırır. çoḳ (64) datlı günnerim geş-
di buvamıŋ§evini hic§unutmam. hē buvamıŋ§evini de hic§unutmam. (65) 
yağa yatırsın bala batırsın ῑ, buvamıŋ§evi dā datlıydı. gece savura ḳaḳardıḳ 
bȫle. (66) anam§ırāmetlik yālı yüzlü yapardı. yālı yüzlü yapardῑ, davul çalana 
verirdiK gece. çıḳardıḳ (67) bāşış verirdik ginē, yālı verirdiK. Sİ: Davulcuya 
yemek mi veriyordunuz? HK: işdē yapdῑ çek (68) yapdı ya, yoḳ bazlama 
yapdı gözleme yapdı verirdig§uŋa. siz dā bu ġapıya geliyo ġaḳıŋ diye (69) 
ba§ırıyo ya, verirdiK. yalıŋız.. Sİ: Her gün mü? HK: yo her gün vėrmeyiz 
de arada verirdiK. (70) dē yalıŋız§esgi günner şȫle ah geri gelse. esgi günner 
geri gelse. ay milletler cecelēr, tınaz (71) savırῑr, büttün ġomşular bȫle Íam-
ba fiÍan ossa, fenerleri yaḳardı millet, daḳardı harman (72) yerinē herkėşler 
kimi sap getirı̄̇ kimi ... buvam§ırāmetlı̄̇n de ... sapa giderdi. sıdıḳa rāmetlik 
(73) Kitmezdi abam§mardı. velasılı çoḲ datlıydı esgiler. Sİ: Çok iş vardı 
ama çok tatlıydı. HK: e (74) varlān.. hiÇ hiÇ iş doḳanmazdı. şindı̄̇ biz bu-
vam§ırāmetlik bȫle bibēr domatis ekerdi bi (75) tarla, onnarı toplardıḳ, sōna 
ġarpuz§ekTi, ġarPuzu topladıḳ. gece buvam burda harmanda (76) durudu, 
biz§urlārda ġarpuz ḇeklerdiK. rāmetlik, buvam§ırāmetliK biz varasıya çayῑ 
mıyı (77) demledirdi. bi de ġulube yapdı urda. fasille bişiridı̄̇, melemin yapar-
dῑ. bı̄̇ hatice abam vardı (78) da dā valla ölmeden§eveli aŋdı. allah§öŋüne 
varsın dedi ... saba gidiyolarmış. (79) buvam§ırāmetlik de ġarpuS toplarmış. 
sırtındaḳı ġarPuzu dedi getTi döktü dedi, hadi gidiŋ (80) ġāli dedı̆̇ dedi. har-
manıŋ bi hora geşti hav̇a bi hora geşdı̆̇. e uŋa varsın diyē buvam da pek (81) 
şeydi canım. bol§elli, eli§açῑdı. verirdi ȫle. bi de ġalabalῑdı. pek ġalabalıdı u 
har̥man yerleri (82) hani elnen gelen dü§ün bayram hiş doḳanmaz ki ġuzum. 
doḳanmaz. x: ġanal yirmi altıya (83) çıḳınca dē̇zene telefon§et de baḳsın he 
mi ġızım. HK: he yoḳ çıḳmam. Sİ: Yok biz (84) televizyon değiliz. HK: he 
aman çıḳmıyım. diycēm ya esgi günner peK datlıydı, pek datlıydı (85) ġāli 
ötemizi vėrsin§allah, ötemizi vėrsin ġuzum. x: ötede bi şey yoḳ ġorḳma ca-
nım. HK: yō (86) ne ġorḳcȧm, allah̥aŋ dedı̄̇ olcȧġ§ölcez§işde. ġorḳunuŋ§e-
cele faydası var mı? yōḳ. sıdıḳa (87) abam on seKiz yaşında öldü. yedi aylıḳ 
gelin§öldü allah§evladı. hiç kimse ġalmadı anām, (88) buvām.. 
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I/92

SEYİTGAZİ - Karaören

Kaynak kişi : Ramazan Topal, 51, İlkokul

Derleyen : Fatih Doğru

Derleme yeri : Avlu 

Kayıt türü : Ses kaydı

Konu : Köy hakkında bilgi

(1) RT: isterse buyruŋ§oturamıŋ, istersem siz bilirsiŋiz. FD: Adınız neydi? 
RT: ramazan topal. (2) FD: Yaşınız? RT: yaş§elli bir. FD: Öğrenim duru-
munuz? RT: ilḲoḳul. FD: Köyün adı (3) nereden geliyor? RT: ḳara§ören 
kövü burası bi taşl̥ıḳ yer§oldū için ören demişle, örennik (4) varmış. undan ġal-
mış yani. FD: köyün hane sayısı kaç? RT: şu§anda üç yüS ḳırḳ doḳuS. üç 
(5) yüz§elli hane de. hana hāne olunca Pi kişi de bi, on kişi de bi. FD: Yaz kış 
değişir mi? RT: (6) ya ḳış üç yüzdür. tabi. yazın yine üç yüz§elli u rahat yani. 
şimd̥ı̆̇ geliP (7) gitmeler§ēsig§olmuyo yani. FD: Nüfus kaç? RT: şu§anda 
yedi yüS on§iki mi ne olması (8) Íazım şu§an, toplam. FD: Köyün kuruluş 
tarihi hakkında bilginiz var mı? RT: köyüŋ (9) ḳuruluşŭ§işde bir§asırı ge-
çik de bizim kö§ümüz göç§etme yani bū kümbet tarafından (10) gelme. şurda 
bi kümbet kövü var ya, urdan gelme yānı. sāde yānı başlanġıcı urdan§amma 
(11) öbür tarafd̥an da gelmeler var yāni. FD: Yüz yıl önce mi gelmişler? RT: 
tabi bi asır§öŋce (12) tabi canım. bi asırdan dā fazladır yani. FD: Manav değil 
mi? RT: manav. bizim burası (13) manavdır. FD: Üç yüz elli hanenin tamamı 
manav mı? RT: hepsi, hepsi de manavdır. tabi. (14) bizde ma.. macır yoḳdur. 
yörük.. FD: Yörük, Muhacir, Çerkez, Kürt... RT: hayır. yav (15) gelenner var 
da unnar da manav şu§anda. mesa çerkezler var kö§ümüzde. ama manav yānı. 
(16) FD: Yani Çerkezliğini kaybetmiş. RT: tabi canım, taḇi taḇi. yitirmiş§u 
dedesiniŋ dedesiniŋ (17) dedesi, bilmem neyi. FD: Kaç hanedir öyle? RT: yav 
ȫle iki üç hāne fiÍan çıḳar yā yani ȫle (18) fazla şėy yoḳ burda. tabi canım. iki üç 
hāne çıḳar. FD: Çok mu eski gelmiş onlar? RT: (19) çoḲ§esgi yā. yani unnar 
şim.. ya dedesiniŋ dedesiniŋ dedesi yāni. bu.. FD: Yüz yıl var yani. (20) RT: 
vardır tabi canım. FD: Kürt var mı? RT: kürt yoḳ. yoḳ. FD: Tatar? RT: tatar 
da yoḳ. FD: (21) Muhacir? RT: macur da yoḳ. FD: Yörük de yok. Türkmen 
de yok. RT: yoḳ yoḳ. unnarıŋ (22) köyleri ayrıdır zaten. unnarıŋ köyleri ayrıdır 
yani. FD: Sadece Manav ve İki üç hane Çerkez (23) var. Daha önce gelip de 
Manavlaşan var mı başka? RT: yoḳ yoḳ. yoḳ. baḳ şu fethiye vadır, (24) macur-
dur. büyükyayla vadır mācurdur, bires de alevi şė de ġarışıḳTır§urası ikiye. (25) 
yarbasan§ikiye bölüktür§aynı. und̥an sonra şu kümbet manavdır. yapıldaḲ ma-
navdır. (26) gökbāçe var, yörükdür. tabi. ya türkiyeyi ġurtarannar yörükler§işde 
biliyoŋ yani. dı̄̇ mi (27) hal§ibrām§ā. /.../ FD: Cami iki tane mi var? RT: evet, 
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iki tane. FD: Eski mi camiler? RT: bi (28) tanesi esKi bi tanesi yen̥i. FD: Eski 
olan ne kadar eski? RT: valla ū heralda yüz yüz, (29) yüz§otuz yıllıḳ fiÍan va-
dır r̥ahat yā. aşşā de§ildir yānı. yānı rahat vadır. FD: Onun dışında (30) türbe, 
tekke, yatır var mı? RT: ya türbemiz de var canım. yunus dedeniŋ türbesi va. 
evet. (31) zaTen ġară§örende yunus çoḳtur yanı. baḳ bu şahsıŋ da buḇası yunus-
du. he. ȫle dı̄̇ mi? he (32) ōlu da yunus§işde, bunuŋ§ōlunuŋ§ōlu da yunus. FD: 
Başka var mı? RT: yoḳ§ābi. yatırımıS (33) fiÍan yoḳ. yāni bizim kö§ümüzüŋ 
tarihi ve kültürel bir yapısı yoḳ§ābi. hani yen̥i yerleşim (34) yeri oldū için. ama 
kümbetde ol̥sun yapıld̥aḳ da esKı̄̇ yerleşimdir. urlarda bi ḳaya mezarlıḳlar (35) 
şudur budur var yānı. FD: Burada ören yeri var değil mi? RT: tābi canım öŋ-
ceden örenmiş (36) burası yā. FD: Sit alanı mı? RT: di§il. di§il di§il. ȫle Ḳara 
taşlıḳ bi yerimiş yani. FD: (37) Höyük, eski mezarlık var mı? RT: yoḳ. ya var 
da bi tuz tepesi var. bi dē şū ne diyolar§ū (38) ibilleriŋ§ağanıŋ ġarşısı inönü mü 
ne diyolar§urıya yā? inönü mevkı̄̇. iki yerde bi şilik var (39) yani. iki tāne ḳaya, 
ġazılmış ġayanıŋ§ortası. tuz tepesi mevkisi. FD: Sit alanı mı orası? RT: (40) 
sit§alanı. ya şöle tepē, ḳoruma bi mezar va başḲa da bi şėy yoḳ. /.../ FD: Ne ta-
rımı yapılıyor (41) burada? RT: būday, arpa, yani patetes fasülye işde aḳlıŋa nė 
geliyosa. pancardır, günaşşῑdır. (42) FD: Sulu tarım var yani. RT: var. sulu dā 
tabi ġıraş da var sulu da var. /.../ FD: Yakın (43) zamanda göç eden var mı? RT: 
göç§edenner ya var tabi. şimdi göç§eden nėden? şu adamıŋ (44) meseÍa üş tane 
çocū var, hepsi de şe§irde. nėden? işsizlikten dolayı. bunuŋ meseÍa nüvus (45) 
burda olmuş§olsa yirmi kişi dā olcaḳ bunuŋ§evinde. FD: Hane sayısı azalma-
yıp çocuklar mı (46) gidiyor? RT: ya bizim baḳ baḳ şimdi. bizim nüvusumuS 
baḳ hayır. baḳ bizim nüvusumuS üş (47) biŋ üç yüz ḳırḳ yedi mi ne. bizim§a-
raşdırmamıza göre. üş biŋ yōsa altı yüz ȫle bi şey de ben (48) de tam§aḲlımda 
ġalmadı. o nüvūsa teḳabül§ediyo. üş biŋ bėş yüzlerde de ortalaması. işde (49) bu 
da göç, nėden? işsizlikden dolayı. yani bir§ayleniŋ üçü burdıysa otuz tanesi es-
Kişe§irde, (50) afyonda, bilmem şurda burda yani. FD: Son on yılda kaç hane 
gitmiştir? RT: son on yılda, e (51) nerden baḳsaŋ yanı yüz§ayle ra§at gitmiştir. 
tabi, tabi, rahat rahat yanı. yanı evlenen, (52) evlenen gidiyo. evlenen gidiyo 
yanı. FD: Eskişehir’e, Afyon’a... RT: eskişe§ir, afyon§işde (53) bu yöresel 
yā, yani nerde iş bulursa. ya bursa olur, nerde iş bulursa. tabi nerde iş bulursa yā. 
(54) FD: İş için gidiyorlar bir de evlilik için mi? RT: ya evlenen ya ġardeşim 
şimdi sen bu adam (55) ġızını veriyo. işi va mı diyo. adam asgeri ücretle de olsa 
gidiyo urda çalışῐcıḳ. bobası desTek (56) yaPıcıḳ. öl̥ĕ geçimini sālıycıḲ. FD: 
Kızlar köye gelmem mi diyor? RT: ya bi daḳḳa şimdi. (57) şimdi baḳ ben bi şey 
diyeyim saŋa. şimdi köydeki genşlerimiz ben dernē varıyoz. hep (58) memnun 
de§iller̥. ama a§ilesini getirebilse. getiremiyo ki. yani ġoley de§il§u ġadın (59) 
gelmeS. urıya giden gelmeS. şe§ire giden gelmez yanı. FD: Gidiş sebebi o olan 
var mı? RT: (60) ya u olan di§il. yani gi.. yāni iş§olanā yoḳ. mecburen çalışcıḳ. 
çalışmaḳ zorunda. burda (61) köyde bi iş yoḳ. /.../ 
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I/93

SEYİTGAZİ - Kesenler

Kaynak kişi :  Hacı Kamil Akkaya, 86, İlkokul 3; Saadet Akkaya, 77, 
İlkokul 

Derleyen : Erdoğan Boz, Songül İlbaş

Derleme yeri : Avlu 

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, köyün geçmişi, sohbet

(1) EB: Nasıl işleriniz? İyi mi? Durumlar nasıl? HKA: durumları-
mız§işde ileşberiŋ§işini (2) biliyosuŋuS, çalışmeyle. EB: Zor mu? HKA: 
ē seksen§altı yaşımdıyım dā çalışabiliyoS. (3) kimse yoḳ. iki kişiyiz. EB: 
Bir dede bir nine mi kaldı artık? HKA: evet. o da yaşlı. işde şimdi (4) ġış 
şeylēni şiy§ediyoS. şunnarı kesem de hazırliyem aha ġışın kesemiyiz diye. 
da unnara (5) hazırlıḳ yapıyȯz. evet hayır§ola. EB: Muhtarla görüşecektik. 
Bunları ormandan mı (6) kesiyorsunuz yoksa kendi ağaçlarınızdan mı? 
HKA: evet canım. yoḳ. şimdi şu ġanallar (7) yapıldı ya genişledi ya. urda 
bizim sö§ütlerimiS, herkeşiŋ sö§üdü varıdı. bunnar§annadı mı (8) çıḳar.. 
kesdik de unnarı getTik§işte. odun yapıcȧz. EB: Dayanıyor mu bunlar? 
HKA: e şimdi (9) kömür§alıyȯz biliyȯŋ mu hana şimdi kömürüŋ§arasına 
bunnar çıra gibi dutuşunca kömürü (10) vuruyosuŋ. yani yanıyȯ. şimdi kömür 
yanmaz ḳına hana yanındaḳı dutuşmayınca odun. (11) unuŋ§uçün hazırlıḳ 
yapıyoruS. (12) EB: Bu köy Manav köyü mü? HKA: manav. bu köyü ġuran 
benim dedem. ... gelmiş evet. EB: (13) Nereden gelmiş? HKA: bū kütā-
ya tarafından gelmiş. bunnar çoḳ zenginimiş yani, üç yerde (14) ḳışlamız, 
şurda çuḳurtepe, şurda sarıbayır ġışlası şu ... Tā a§ılları varımış yani. e ben 
de tabi (15) ġoyun güttüm a§ılımız varıdı. şimdi ormana bıraḳdıḳ burları. 
öti yan da orman. burası (16) yalıŋız çuḲurtepesi duruyo yalıŋız aşşā§sü§üt 
tarafında. şimdi dedem şindi sōnıdan (17) gelmişler şurlar öti yandaḳı dere 
tarafı oyneş. oyneşē oyneş yaylasından geldi. oyneş (18) yaylasında o yan-
da unnar āciz mēciz ġalmış da yāni çoḲ§ā.. şėy yapmışlar milletē hana, bū 
(19) devlet sürgün§idiyȯ. bi jandarma ġumandanı alıyo her taravı gezdiriyo 
kimse ġumanda (20) yapmamış. yāni almamış kimse. ḳabȯl§etmemiş. burıya 
geliyo. burıyı diyo ḳuna dedeme, (21) h̥acı musa dedem§için hacıda ġalıyo 
unuŋ bobası yani ... dedem. bi diyo misavir var diyo (22) alır mısıŋız ağa 
diyo. taḇi diyo alırız, bizim ġoŋşumuz yoḲ. dē şurıya bunnar§otusun diyȯ. 
(23) şimdi ya dėyo annadı mı şey§olursa size zarar verirse, bi şey yapımaz. 
neler§oldū neler (24) geşdı̄̇. ḳabristandan§adam ... bilmem neler̥ geşdi yaşı.. 
şėyden yalıŋız birlik yoḳdur. birlik (25) yoḳ. unuŋ bunuŋ aliyinde, öteki de 
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berikini annadı mı seyire baḳmaḳ, dutuşTurmaḲ. evet bu (26) vaziyetTe ġal-
madı genşler de gini aynı olannardan gini aynı devam ediyolā yani birbirine 
... (27) yoḳdur yani, ... e biz§ȫle ben§ȫle dė§ilin yāni kim gelirse gelsin evet 
veya ne olursa ossun (28) yani. emme bureyi demiyoruS. ḳoruluḳ var canım 
hana. ötekiniŋ beriKiniŋ malını hana (29) ırzına böyne şey§idennere māni§o-
luyoz, kötü biz§oluyoruz. SA: nerden geliyoŋuz? Sİ: (30) Eskişehir’den. 
SA: hızmet? Sİ: Köyleri geziyoruz. EB: Kızı sevdin galiba. SA: sevdim. 
benim (31) ġızım§ōsun bāli. benim ġızım yoḲ, oluvesin ne va? (32) EB: 
Amca sizin adınız neydi? HKA: h̥acı ḱ́āmil. EB: Soyadınız? HKA: aḲġa-
ya. EB: Yaş? (33) HKA: yāş segı̆̇zen§altı. EB: Doğma büyüme bu köyde 
misiniz? HKA: bu köydeyin. SA: bu (34) kȫde dōmuş bȫyümüş, buralı. EB: 
Okul okudunuz mu? HKA: (35) o§zamat§oḳul§üçecik§oḳuyȯduḲ. ben 
yatῑ.. ḳırḳa yatı meKdebine vedi bobam. bi (36) ābėyim§marıdı u da.. şindi 
ben§ağnandım ābėy§urdan ġaçırdı bi sene oḳudum. ġardeşim (37) bobam 
yalıŋız ġaldı, anam yalıŋız ġaldı ālar, eder. beni ġaçırdı. kendisi ȫretmen§ol-
du ben de (38) bōyna çifçilı̄̇nen sürünüyȯm§işde bȫle çalışıyoruz ġali. kendi 
de şindı̄̇ seyitġāzide. (39) benim§üş dene ōlan va biri subay, biri edirnede 
subay§olan. biri de yūnus§emrede posTane (40) memuru. biri de ayvalıḳda. 
işde biz yalıŋız§iki kişi. çalışıyȯz, tıraḳtörümüz va şėyimiz va (41) nābıcıŋ? 
ileşbellik yapıyoz. bi annadı mı iki bē olan yerleri satTı devlet. ḳaş senelik.. 
undan (42) keri.. SA: bu Ḳış§odunu hazırlıyoz baḳ ... EB: Adı neymiş tey-
zenin öğrensene. SA: (43) benim§adım sādet. seniŋ§adıŋ ne? Sİ: Songül. 
SA: kendiŋi çoḳ bilı̄̇r kendiŋi ... hanım ġızım (44) benim. Sİ: Kaç yaşında-
sın teyze? SA: ben mi? yetmiş yedi yaşındıyın. Sİ: Okula gittin mi? (45) 
SA: bėş.. u§zamanna beşe ġadandı. benim zamanımdı beşden diploma aldım. 
beşinci sınıfıdı (46) u§zaman. bundan dē yet.. atmış sene eveli. yet.. yetmiş 
yedi yaşımdıyın yetmiş sene eveli (47) nerdeyse. u§zaman ėyitmenner varı-
dı. üçüncü sınıfa ġada. biz§üçüncü sınıfῑ bitirdiK (48) ȫretmenner çıḳdı. iki 
sene dῑ yeŋi çıḳan§ȫretmende oḳuduḳ. undan sona işdi beşden diploma (49) 
aldıḳ çıḳdıḳ. bi den dā da ġoceye geldik. Sİ: Nereden geldin? SA: dē şurda 
yeşildepe köyü (50) va, urdan. ben burada, buralı de§ilin. Sİ: Kaç yaşında 
geldin? SA: on yedi. ben geleli (51) tam§atmış sene oldu. elli üç, elli üşde 
geldim. atmış sene oluyȯ işde. atmış sene doluyo (52) bilene az ġaldı. ı̄̇şde. ya-
şeyip gittik burda. ı̄̇tiyarladıḳ. bȫle işde. hasdalandıḳ. tansiyon (53) hasdasıyın 
işde. Sİ: Geçmiş olsun. SA: sa§olun. kemik§erimesi va diyolar. böbrekler 
ġan (54) yapmıyȯ, ġan veriliyo. u da allerci yapıyo. bilmiyon§işdi gidiyoruz 
baḳam ġuzum. (55) ölmeyince ölünmüyȯ da, iyi olunmuyȯ da. ȫle, yaşlandı 
mı her şė ayaḳda. e kimse yoḳ, ḳış (56) yaḳcῑmızı hazırleyoz. ġış gününde 
çıḳamayῑz, götüremiyiz, getiremiyiz. yaşlılıḲ. kȫleri ne (57) diye geziyoŋuz? 
Sİ: Araştırma yapıyoruz. SA: hē. iyi baḳam iyi. sa§oluŋ da yapıŋ baḳam. 
(58) allah genşlere uzun§ömür vesin biz̥e de iman ġuran nāsib§etsin. HKA: 
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ġız hanġı şeyde (59) sādet, hacı? benim torun§ū.. onur hanġı ünüversitede 
şey? SA: şey bil̥eciKTe. hē şē.. (60) mesleK yǖse§idi ya. bilgisayar§üze-
rineydi. iki senedir§işde urda, bileciKde. EB: Ne (61) yapıyorlarmış diye 
sordun mu? SA: işde kendi yemeyimizi bişiriyȯz, kendi bulaşῑmızı (62) yıḳı-
yoz. köy burası. köy burası işde baḳ, bāça.. bāçe ekdim bureylan§ēleniyon. 
EB: Ne (63) yetiştiriyorsun bahçede? SA: bāçede şunnar fasilleydi ġuruyo 
ġāli. ötekiler domatis, dē (64) şunnar pırasa. ȫle bi şeyler§işde. hē. işde biz 
unnarınan günümüzü geçiriyȯz. dede gidiyo, (65) hacı amcaŋ tarlalara sürüyō, 
ėyi kötü ekiyoz, ekin§ekiyoz. başġa bi şėy§ekmiyoz. (66) şükür§allā allah 
bugünümüzü aratdırmasın. dā elimiz§ayāmız baḳam ... dutuyo. kendi (67) 
kendimize baḳıyoz da. 
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I/94

SEYİTGAZİ - Kırka

Kaynak kişi : Pakize Baskal, 66, İlkokul 1; Hüsnü Uysal

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Dokumacılık, düğün

(1) /.../ SGA: Ablacığım adın ne? PB: pāgize. SGA: Soyadın? PB: 
basḳal. SGA: Kaç yaşındasın? (2) PB: atmış bēş atmış§altı fiÍan§işte. SGA: 
Okula gittiniz mi? PB: tek bi sene bire gitTim. (3) SGA: Niye öyle oldu? 
PB: e ne bilem? yollamadılā o§zaman bı̄̇ bȫle mejbur dutmōladı. bi (4) sene 
gitTim bire undan sona yollamayıvedilē, gitmedik. hiş de arıyan soran§olma-
dı yavrum. (5) SGA: İş mi çoktu? PB: iş ço§udu. iş ço§udu anam ġıra gider-
di. evde çocuḳlā vardı. (6) hayvan§inek mal vardı. yollamadılā gitmedim. bi 
dā da heş de hanā şindiKi gibi ōl̥sa u zor.. (7) zora ġoşcaḳlar belKi, arıyan 
soran yo§udu. gitmeyivedik ḳaldıḳ. HÜ: bi de ablam§on dört (8) yaşında 
evleniyo baḳ. on dört yaşında. PB: on§üç. on§üç on§üç. on§üç yaşımda 
evlendim. (9) SGA: Okula gitmediniz kardeşlerinize mi baktınız? Neler 
yapardınız o zaman? PB: (10) ġardeşlāmıza, ġardeşlāma baḳdım. eviŋ§ek-
me§ini iderdim, esvabını yıḳardım her§işini (11) görüydüm. on§üç yaşım-
dıydım§amma her§işi görüyodum. e unnara baḳcan dėyē evde (12) anam 
ġıra gidērdi. ben§evde iş görcen, aş yemek yapcȧn diyē yollamadıla. SGA: 
Yemek (13) yaptın. PB: yemeK yapdım. SGA: Eskiden çok mu zordu ha-
yat? PB: zorudu yā. zorudu. çoḲ (14) zorudu. dağa gidērdiK odun getimiye. 
kömür yo§udu. sapa gidērdiK tarlıya gidērdiK. (15) tarlıdan sap getceS, har-
man§yerine di.. ġoycaz, düven sürcez derkene iş ço§udu. (16) unnānan§ū-
reşdıḳ. işTe. eveli bi eKmeK, fırında eKmeg§eTme yo§udu bȫle. satın§alma 
(17) yo§udu. kendimiz buydeyi yıḳōduḳ, ġuruduyoduḲ, gidib§ǖdüb geliyo-
duḲ deyirmende. (18) etmek yapıyoduḳ. her şeyi kendimiz yapıyoduḳ. işTe 
ȫle ūreşcaz diye oḳu.. yollamamışla. (19) SGA: Dokumacılık biliyor mu-
sun? PB: ben bunnarı kendim doḲudum. biliyodum. SGA: (20) Nasıl doku-
nuyor bize tarif eder misin? PB: bunnāŋ işde bȫle cezmi a§ecı vardı. yan-
nānda (21) vardı, üsdünde altında vārdı. biz§unnarı ipini evelā erişini yele iki 
dene ġazıḳ çaḳardıḳ bȫle. (22) uŋa çezērdik bȫle dolana dolana dolana. urdan 
sona ġaldırıydıḳ, a§acıŋ birine sarardıḳ, geri (23) bi yol da birine indiriydiK, 
unu ġāli doḳurduḳ. iki kişilı̄̇se iki kişi doḳurduḳ, üş kişilı̄̇se üş kişi (24) doḳur-
duḳ. kendimiz doḳurduḳ. SGA: İki kişilik, üç kişilik büyüklüğüne göre mi? 
PB: (25) böyüklǖne güççüklǖne göre. böyüklǖne. bu eviŋ boyunca vā olurdu, 
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enince olurdu. (26) böyüg§olurdu. üş kişi doḳurduḳ. a biráz e şū ġoridorlā 
gibi ēsiz§olurdu iki kişi doḳurduḳ. (27) enine böyüklǖne güççüklǖne göre. 
SGA: Bunun ipleri nasıl? PB: ipleri yün. yün. kēndimiz (28) daratTırı gelir-
diK şērde yapāyı. undan sonā işlērdiK, boyārdıḳ kendimiS. undan sona (29) 
doḳurduḳ. SGA: Boyamasını nasıl yapıyordunuz? PB: boya toz boyalā 
olurdu. toz boyalānan (30) kendimiz boyardıḳ. içine ilimon Tuzu atardıḳ. bi 
şėler sirke ġuyardıḳ solmasın diye. unnānan (31) boyardıḳ. toz boya. SGA: 
Ağırlıklı olarak mavi görüyorum ben. Renkler... PB: her çeşit vadır. (32) 
mavi de her çeşit. mor vadır, sarı vadır, pembe vā, māvi va, yeşil va, her çeşit 
vadır. SGA: (33) Peki ziliyle bu kilim arasındaki fark ne? PB: bunna aḳ 
namazlā derdik. hē. ziliye bu ġaralara (34) zili derdik. bunuŋ erişi, arġácı be-
yazdı. aḳ namazlā derdik sāde geçgi ipleri boyalı hanı (35) iren̥kli. ötekininki 
siyahdı, arġácı, erişi. uŋa zili derdiK. SGA: O kadar kıra giderdiniz bir de 
(36) bunu mu dokurdunuz? PB: bi de doḳurduḳ. bi de iplēni kendimiz§iş-
lerdik bȫle kirmanda. (37) kendimiz§işlerdik. undan sona kendimiz boyardıḳ. 
urdan sona bi de doḳuruduḳ. uŋa buŋa (38) meci gidērdiK birbirimize ödüş. 
ben§uŋa gidiveriydim u baŋa geliveriydi, doḳurduḳ. ā şindi (39) dā ġış hālin-
de hana hevālā iyı̆̇ce ısınmadan doḲzan başı başlardıḲ doḳumıya bunnarı. 
ēyı̆̇ce (40) yazı çıḳasıya, yaz§işleri çıḳasıya çapalā, yolmalā çıḳasıya ġada 
bunnarı doḳurduḳ. unnar (41) çıḳdı mı ġāli yazın ġıra giderdik bi yol da. Pan-
car çapalādıḳ, haşeş çapalādıḳ. unnarı (42) ġaldırıydıḳ ya.. gǖz dü işde. undan 
sona eve girerdik tā son zaman Ḳāli. SGA: Kışın da (43) oturmazdınız. PB: 
Ḳışın ġışın da bunnarı doḳurduḲ, işlērdig§ipini iyiriydiK bȫle kirmanda. (44) 
undan sona boyardıḲ, ġatlardıḲ, bükerdiK. ġışın da unnānan§ūreşırdıḳ, un-
narı doḳurduḳ. u (45) ġıdā iş ço§udu ki eveli nereye oḳula fiÍan gitciŋ? SGA: 
Çocuklarınıza öğrettiniz mi? PB: (46) ȫrenmedilē bunna ikisi de benim ġız-
lām. ȫrenmedilē. yeŋi yetişenne hiç havas etmedi, (47) hiç§ȫrenmedi. hele 
hele şindi ġali esgilē de yapmō. herkeç halıya döndü ġāli yapmōla kime (48) 
yapmō. SGA: Ama bunlar daha güzel. PB: e unnā daha güzel tābi daha ġıy-
matlı ama (49) yaymōla. yığılῑ demet demet, yaymōla bunnarı. doḳumōlar̥ da 
yaymōlā da. e bu yıḳandı ama (50) yıḳandῑ yıḳanmışḳana kendi kendini bo-
yamō ama altını marliyleri boyayo diye yaymōlāmış, (51) boyuyomuş bilmi-
yon. sōna ormana çevirdik. ormandan doḳuyyolā kimisi. unnā yayıyo hana 
(52) bu ēsizleri bu kü.. ḳoridor̥lȧra fiÍan doḳunannarı şı̄̇lerden orÍonnādan 
doḳuyolā. SGA: Hep (53) aynı desen mi değişik mi? PB: de§işik. de§işik-
Tir bunuŋḳu. bunuŋḳu aynı olur bu (54) siyah§olanınḳı. siyah§olanınḳῑ aynı 
olur da bunuŋ de§işikTir. ortasındeki ġocamana göl (55) derlēdi. şu aradaḳı 
berideki acıḳ böyüye, şuŋa ġatırannı derlē. undan sōna eli bȫründe derlē, (56) 
ayı göbe§i derlē, fircan ġayma derlē. unuŋ heP de§işiK de§işiK desenneri-
niŋ§adı vadır. şu (57) kenardan gidennere ceviz derlē. unnāŋ de§işiK§adları. 
SGA: Kağıtlarda mı var ezbere mi? (58) PB: yōḳ yoḳ ezbere. herkeş ġafa-
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dan eder. unu ezbere bilirsin. ḱ́a§attan fiÍan de§il, ġafaŋdan. (59) ȫrendikTen 
sōnā ġafandan bilirisin sāten. SGA: Ama böyle muntazam muntazam çıkı-
yor. PB: (60) tābi. unuŋ sāten biri ġavışmıya başladı mı biriniŋ yeri açılır. 
unuŋ yerine de unu ġorsuŋ. (61) SGA: Böyle bir sürür renkli ip oluyor. PB: 
hē. ren̥kli ip. SGA: Bir ondan bir ondan. PB: ... (62) ren̥klerini hanġından 
ġuycāsa birbirine uydurusun§işdē. undan ġorsun ġafandan. /.../ (63) SGA: 
Eskiden düğünler nasıldı? PB: esgiden dü§ünnē on kişi yavuT beş kişi Ḳaş 
dene (64) dü§ün§olcēse hepsi bi havtȧya toplanırdı. havtada bȫle havtada bi 
dene dü§ün§olmazdı (65) şindiki gibi. ġış§ayları olurdu yazın iş ÇoḲ§olu-
yo dėyē heP ġışın§iderlerdi dü§ünneri. heP (66) on beş kişi bir§araya gelirdi 
gelin dü§ünüy̥se on beş dene gelin bir havtada biterdi. seninkı̄̇ (67) bi tek 
davulcu olurdu. seniŋ§eviŋ§öŋünde varıydı davul çalardı benim§eviŋ§öŋü-
ne gelir (68) çalārdı öle öle bir havtanıŋ§içinde on dana gelin§inērdi. per-
şembe gün, pazar gün ġına (69) vurulurdu gelinnēŋ başına eveli ġına yaḳılırdı. 
ū ġına yaḳılırdı pazar gün, perşembe gün (70) gelin§inērdi, dü§ün biterdi. bi 
dā dü§ün mü§ün yoḳ. bir havtanıŋ§içinde on beş dene gelin (71) bitērdi. ȫle 
olurdu. şindi havtada bi dene dü§ün§oluyo, havTada bi dene dü§ün§oluyo. 
öle (72) de§ildi herkes bir havtada etcek. çünkü iş çoḳ. iş çoḳ nerden 
dü§ün§etceK. yazın (73) zāten§olmazdı ġışın ġarda çamurda. ȫle olurdu 
dü§ünnē. SGA: Abim seni nereden gördü de (74) istedi? PB: u anası buva-
sı isTedi ābeyiŋ§isTemedi. SGA: Görmemiş miydi? PB: hiş (75) görmedik. 
eveli ken.. sen beni isTemezdin, ben senı̄̇. hiş haberiŋ bile olmazdı. anası isTe-
di (76) alcaŋ dedı̄̇ ā bu da almaycȧn diyemedi. almasa bile almaycȧn diyeme-
di. eveli analāŋ bubalāŋ (77) sözüne baḳılıyodu. şindiki gibi di§ildi, isTe-
dı̄̇ŋ§olmōdu. hiç haberim bile yoḳ benim. (78) isdemiye gelmişle, isdemişlē. 
burda bunnāŋ§ev de benim ġız bunuŋ ġardeşi de arkedeşimdi (79) sāten. bun-
nāŋ§eve bizim§arkedeşlāmız ġızlā gelmişle. ben de gördüm§unnarı aşşā-
dan. ben (80) de gelcen yannarına gelmeg§isdedim hana geldim. yȯḳardan bi 
bunnāŋ§içinde bizim (81) dayımızıŋ ġızı vardı. indi geldi yüzüm§anneş ġız 
sen nereye geliyoŋ dedı̄̇. siz de geldiŋiz (82) dedim ben de gelcen. ġız el yāri 
saŋa söz yapceK dedi ā valla vaman dedim. valla vaman (83) dedim. ne sözü 
yapceKlāmış dedim. ben de gircem mu§aḳḲaḲ siz ne geldiyseŋiz gircen (84) 
dedim. girdim§urıya ġāli unnāŋ§eve. urdȧ arḲıdışlānan fiÍan§otTuḲ gitTiK. 
ėrtesi gün§nü (85) unuŋ§ėrtesi gün mü söz yapdılā. on§üç yaşımda on§iki 
yaşımda, on§iki yaşımdıydım (86) belki. on§iki on bir, iki sene söz.. nişannı 
durduḳ biS. on bir. iki sene nişannı durduḲ (87) güççük diyē, güççǖn diye. e 
on§üç yaşımda evlendim niḱ́ah̥§olmadı bizim. yaş tutmıyınca (88) niḱ́ah̥§o-
lur mu? olmadı. /.../ 
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I/95

SEYİTGAZİ - Kümbet

Kaynak kişi : Hüseyin Daşgın, 90, İlkokul; Seydi Kanat, 53, Lise

Derleyen : Erdoğan Boz, Fatih Doğru

Derleme yeri : Muhtarlık 

Kayıt türü : Video, Ses kaydı

Konu : Eski hayat, mâni, şiir

(1) /.../ SK: sanā arḳıdışlar bi şeyler sorῐcıḳla. EB: Amca adın ne? HD: 
adım hüseyin daşġın. EB: (2) Yaş kaç? HD: yaş doḳsan§oldu. EB: Maşal-
lah. Bir şey değil daha. HD: hı niye? EB: Bir şey (3) değil daha. HD: hē. 
şiydē tıpta yatıyon. iki toḳTȯr baḳıyȯ bȧŋā. biri şėy ... birisi bülenT (4) doḳ-
dur. niyē? benim olan su işlerinde çalışıyo ikisine de para basdırı buvama 
baḳıŋ diye, (5) yōsa öle olsă baḳarlā mı? bülenT doḳdur geldi. amca sen ḳaş 
yaşındayd̥ıŋ? doḳsan (6) yaşımdıyın. sen nė yirsiŋ dedi. ben ormanda gezdim. 
ciyerlē temiS hava aldım dedim. çam (7) suyu işdim. ē̇kmek yerine sulu sulu 
közlėme et yidim ben didim. amca vallah̥i pravo didi. yā. (8) insannar doğdu-
ğu bö̇yüdǖ yeri benimsemeli. şeh̥erde eksozlar̥dan çıḳan duman faPrıḳalardan 
(9) çıḳan kirli duman ḳadınnara düşük yaptırı, bȫle temiS hava nerde bulu-
yoŋ? yā. ı̄̇sannarı (10) yaşatan havȧynan su. ā dün muḳtara dedim benim tarla 
va. tarlada ġıyılarını hendek̥ (11) ġazdırdım da su aḳıyo şindi. yerinde aḳıyo 
su. hē tatlı su. valla şiye yapıldā gidiyoŋ insannar̥ı (12) yaşatan su. ne güzel su 
valla görseŋ bi. ne datlı su. vallah̥i baḳ. yalıŋız§işde benim gücüm (13) yoḳ 
da muḳTara dedim yāv dedim bu ġoŋşuyu dedim kövlüyü dedim kireçli sudan 
ġurtaram (14) dedim ya. az bi mesāfesi va dedim bi yardımcı ol da hemen 
yoluŋ§üsdüne ġoyverem dedim (15) ya. iki yüz metireliK bi şēsi va ya, mesa-
Fesi va. vallā baḳ ha. yā. SK: yaPıcız§inşalla unu (16) yaPıcız. EB: Bu köy 
eski bir köy mü? HD: bu köy selçuḳlu zȧmanı kö§üdür bu köy. he. EB: (17) 
Eskiler köy hakkında ne anlatıyor? HD: burda mı? burda az bi hāne varmış. 
ḳorḳu varmış (18) u§zamanıŋ bēh̥rinde. undan sona şēden bura bu gölü deŋiz 
gibi doldurmuş. bi ġapı (19) yapmış§urıya. mezerlı̄̇ŋ yanında da asger işey 
oḳtūnan şe nöbeT dutmuş. kendi (20) ḳordon§altında yaşamış. burda şindi 
esgiden bizim tekKe var̥ ya şindi burdā bi deliK vardı (21) deliKten§urġanı 
salladıŋ mı dēy̥mėyo. daşı attıŋ mı taŋ ġafaŋa gidiyo. ızġara üsdünde. (22) 
asgerde saŋa derler sıḳışdῑŋ zȧman ġır yaḳ düşmana ġalmasıŋ derler. içinde 
iki dene ġabır mı (23) ōl̥sa türkler hazınıyi ellemesiŋ diye an̥nıyoŋ mu? ha. de 
şindi u yer§altında hazınıdan ne (24) çıḳar ora açılsa, orıya bi nöbetlig§ol-
sa, urda bi beKÇi gelen gidenden ... göstermeden parı (25) alsa ... SK: şindi 
şurda hüsēn§emmi şurda bi māra vardı unu annatsaŋa. şu ġadınıŋ§evi (26) 
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urdan§urıya gitTı̄̇ni falan. HD: ha ha baḳ o.. baḳ şurda bi māra var. yani ġırıŋ 
... gidiyo. (27) niye? bu deŋiz gibi su va. su ... götümüş. su ... almış. ha. yā. bi 
de şindi urda bi de mazġal (28) delikleri vardı. oḲ, oḲ ġullanmış u§zamanıŋ 
bērinde oḳ. silah yoḳ. silah§undan sona körōlu (29) zamanında çıḳdı, delikli 
demir çıḳdı mertlik bozuldu diyo görüyüŋ§ŋu? hē. 

(30) EB: Mâni bilir misin? HD: bilmemin? çoḳ. çoḳ. EB: Söyle baka-
lım iki tane mâni. HD: şey. nė (31) diyem§uŋā? 

(32) hey dağlār ulu dağlār, 

(33) etrafınῑ zümrü bağlar, 

(34) herkes sevdı̄̇yinin§ārār̥, 

(35) coşan ḳalbı̄̇m uŋa yaŋar. 

(36) şu dağlār̥ olmasaydı, 

(37) lālelerı̄̇ solmasaydı, 

(38) ölüm§allāhıŋ§emri, 

(39) bu ayrılıḳ olmasaydı. 

(40) EB: Başka söyle. HD: ben mi? EB: Şiir söyle istersen. Şiir var 
mı? HD: şi§ir de va canım. (41) meseÍā. unutma! yāni nėyi unutma. ḳadın-
nar çocūnu bıraḳıp da atıp da ġaşdῑ günneri, u acı (42) günneri unutma. ismi 
annıyoŋ mu? 

(43) bir§avuçtan fazla insan de§ildik 

(44) bize dünya düşman§oldu yenil̥dik 

(45) bilirdiler şan vermişt̥i esKi türk 

(46) esKi türk topumuzu süŋgümüzü aldılar 

(47) ülkemize düşmannarı saldılar 

(48) anadolu başdan başa heP yandı 

(49) bayrağımıS siyah ḳana bȯyandı 

(50) mināreler duyġuları var gibi 

(51) bizi ḳurtar! bizi ḳurtar yā rábbi! 

(52) deyip yanā şērlere ḳapandı 

(53) o yıḳılan başdan başa vatandı. 

(54) her yer siyah hatTā siyah gibı̄̇ 
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(55) için§için yanıyordu göŋlümüzde bi ateş 

(56) yandῑ yandῑ bi§al̥ĕv̥i bekledi 

(57) bu yanan şey göŋülleri ekledi 

(58) bir gün yanar dağ gibi ufuḲdan 

(59) alevlendi eŋ nih̥ayeT bi isyan 

(60) yandῑ yandῑ bir§al̥ĕv̥i bekledi 

(61) bu yanan şey göŋülleri ekledi. 

(62) şindi bū işde atatürk yanı̄̇ ḳonyadan gelirken u tüyleri ürpermiş. ti-
renden foturaFınῐ (63) çekmişler. bi de otuz sekizde ȫldü. ben bayraḳları yarı-
yı indirdim. anadıŋ§nı? hā. atatürküŋ (64) şindı̄̇ şėyde anġara polatlıda benim 
bubam asger. ġarȧ ḱ́āzım Paşa yanında bi ... rütbesi nėyse (65) paşa varımış. 
nė demiş? çocuḳlar biz bunnā saḳaryaya dök.. dökemedik anġaradan yer (66) 
dutmuş§aralamış, allah yardımcısı allah taravından bir rüya gelmiş. suyu ... 
saḳaryaya (67) döküvemişler. yanı 

(68) saḳarya saḳarya aman saḳarya 

(69) dağlardan sürüP aḳan saḳarya 

(70) coşduŋ düşmannarı bārında bozduŋ 

(71) ḳaş ... aman saḳarya 

(72) kör§olsun sürünsün tedirgin§olsun 

(73) saŋa bi yan gözle baḳan saḳarya

(74) sulā bile yardım§etTi bizē. ha. yā. 

(75) EB: Yunan geldi mi bu köye? HD: gelme mi? dört sene duruyo. 
EB: Ne yapmışlar? HD: ne (76) olcuḳ? dē şindi ḳırḳız va. arabörende niye 
anıyon ḳırḳızl̥ıḳ ne u? biliyoŋ§nu? anasınıŋ (77) bubasınıŋ yanında ġızını ge-
linini urdan götürü ... daş yaparlarmış biliyoŋ mu? vemedi mi ya (78) bi süŋgü 
sopa ya bi ġurşun. hadi vėme. bu günneri bu acı günneri demin§uŋa deyindim 
... (79) ġonuşmeyi. hē. u acı günneri yaşa.. yaşıyan var mı? bilen va mı? he? 
ergene ġarı dövmesi (80) ġoley gelir̥ bu vatan nası ġurtuldu? he? niye millet 
undan sona benimsemeli? cumur.. burda (81) atatürküŋ ġurdū cumh̥uriyeti. 
he? sen undan sonă allahıŋ§aşġına urda. körōlu belinde yanı̄̇, 

(82) sabā yaḳın toplarıŋ çeliḳ§āzı 

(83) çaldı bi hücüm marşı 

(84) bu ölüm besinin̥ içinde yandı dağlar 
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(85) alt§üst§oldu eridi demir§ālar. 

(86) /.../ EB: Bu köye gelmiş mi Yunan? HD: gelmá mı? dört sene ġal-
mış diyom görüyoŋ mu hē. (87) yā. ben bȯrda cannı tarihim ben cannı. EB: 
Okul okudun mu amca? HD: kı̄̇m? ben mi? ben (88) ı̄̇sanıŋ§orġannarını, 
moturuŋ§orġannarını, türkiyeniŋ cōrafyasını, dünyanıŋ cōrafyasını (89) bi-
len§adamım ben. hē. EB: Senin zamanında burada okul var mıydı? HD: 
ilḳoḳul vardı. üçe (90) ġadaġ oḳunuyodu. ȯnuŋ da kimsiye faydası yoḳ. ben 
dördü beşi oḳudum. ben gen̥şlı̄̇mde (91) sipor havaS§itmedim, avcılıḳ ha-
vas§etmedim. ... kendim şarḳıcıyın saz havas§etTim. (92) benim böyǖm var-
dı. çuḳurcıya yolladım. git burdan baŋa bi saz§al ge dedim. u da gitTi (93) 
geldi. len nėrde saz dedim. bi ġoyun§isdedile. len veriydiŋ§undan sona bi 
ġoyun doŋuz (94) sürüsü benim§için dedim e. veriydiŋ bi ġoyun dedim. ... u 
saz dı baŋa ġaldı. bėn saz (95) havas§etTim valla genşlı̄̇mde. kendim, kendim 
besTe yazarım ben. tabi. izmire gitTim baḳ (96) beni izmirde şindı̄̇ urıya bi 
beste izmir§için ... bi besTe yazdım. 

(97) sabah güneşi dōmuş deŋizi üsdüne ... 

(98) leylek gözlü sevgilim pençereden gel gel§ediyo 

(99) mehtaplı baḳışları beni veran§ediyo 

(100) in de gel leylek gözlüm ḳonaḳlarından 

(101) ben de seni sevem dudaḳlarıŋdan. 

(102) dan kelimesi yansımalı sālıyo. annıyoŋ mu? ha. ... nōlucuḲ? yan-
sıma olucuḲ. şindı̄̇ leylek ... (103) deŋiz sākiniken fara giḇi fara giḇi fȧrlans 
yapar. uŋa billur denir. leylek gözlü (104) ḳadınnarıŋ§içinde gözleri yarma 
gözleri su.. uzun kipriKli ġarȧ ġaşlı bu gözlere de leylek (105) gözlüm denir. 

(106) in de gel leylek gözlüm ġonaḳlarından 

(107) ben seni sevem dudaḳlarından 

(108) dan kelimesi yansımalı sālıyo. yazsaŋ iki sö.. göre.. görüverem bi. 
hē. varsa yazıcıŋ. (109) yazamaŋ vallā. ha. sonr̥a deŋiz suları girmiş sularıŋ 
ḳarȧya girdi yere körfez denir. ḳara (110) parçasınıŋ deŋize girı̄̇ de burun denir. 

(111) deŋiz suları girmiş izmir§içine körfez§ediyo 

(112) leylek gözlü sevgilim ḳordon boyuna tālim§ediyo. 

(113) izmiriŋ gözel yeri. 

(114) in de gel leylek gözlüm ḳonaḳdan 

(115) ben seni sevem yanaḳlarından 
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(116) dan kelimesi de yansımalı sālıyo. gördüŋ mü besdeyi? he? yaz da 
bi görem baḳam bi. yoḳ hē. (117) vallā. dā çoḳ. FD: Masal da bilir misin 
amca? HD: masal mı? nė masalı bilmiyom ... /.../ HD: (118) ben de şindi 
hayvandan geldim. şe çifte va. unnā mani vericiK ben tüfeg§atcın. unnar hiş 
(119) mani vemedi. ben şindi ġāli maniye başladım yapıldāŋ ġızlarına. 

(120) şu yapıldağıŋ özleri, 

(121) sö̇rmelidir şu yapıldāŋ ġızlarıŋ gözleri, 

(122) hiş māni bilmiyo şu yapıldağıŋ güzelleri. 

(123) /.../ SK: sen zeyneb§abayı, ninėyi bȫle mi ġandırdıŋ yāni? HD: 
kimi? SK: ninėyi. HD: zey.. (124) zeyneb§abaŋ baŋa ḳırış geldi. EB: Ne gel-
di? SK: yā o dedi dedi deycı̄̇ŋi. he açıḳlama boş ve. (125) hē eveT. HD: şindi 
baḳ bi benim bö̇yǖme nişannıydı. o şindi zā.. üşümeden zātüriden§öldü. (126) 
öldǖnü dayanamadılar tekrar baŋa nışan yapTılar. ha. /.../ 
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I/96

SEYİTGAZİ - Örencik

Kaynak kişi : Kezban Akkaya, 68, İlkokul

Derleyen : Songül İlbaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Dokumacılık, yemekler, eski hayat

(1) Sİ: Adın neydi teyze? KA: kezḇan. Sİ: Kezban? KA: aḳḳaya. Sİ: Kaç 
yaşındasın? KA: atmış (2) sekiS. /.../ KA: satın§almaya çoḳ gelen va da vemi-
yoS. Sİ: Nasıl yaptığını anlatsana teyze. (3) KA: buyur§anam. Sİ: Nasıl do-
kuyordun bunu? KA: vallā nası doḳuyucun§işTē. ipini (4) ėyiriyoŋ. undan 
son̥ra boyeyoŋ, ipliklerini. undan sona erişini ayrı iyirisiŋ, bükēsiŋ§unu bȫle (5) 
şē̇de, çıḳrıḳda. und̥an sonam§ağȧca çekersiŋ şȫle büyüK aşşādan yoḳarıya bi 
ağȧc§olur. (6) bö̇yǖk bu kilimnere göre. ağȧca çekersiŋ. undan sona kücüleriS 
orasından. bȫle indiriP (7) ġaldırma.. Sİ: Ne yaparsın? KA: kücü kücü. kücü 
yaparıS. Sİ: Ne o? KA: işte ağȧca bȫle ipi (8) kücülüyoz yāni şėy§etmeK§için. 
hara.. dinneriŋ ġarışmȧması için, ipleriŋ birbirine. undan (9) sona ġali işde baş-
lıyoŋ, kirkidinen doḳuyuP gidiyoŋ bȫle. dört kişi oturuyȯ. ekiyȯŋ yapıyȯŋ (10) 
gidiyȯ. Sİ: Kirkit ne? KA: bȫle vuruyoŋ ya otutturuyoŋ§ipleri. unnar. kirkit 
deriz biS. halı (11) doḳuyannarda görüyoŋuzdur belki. de unnarıŋḳılar demir 
kirkit. bizimKiler§ağȧcıdı. Sİ: Kaç (12) günde dokuyordun bunu? KA: yedi 
günde fiÍan yapıyoduḳ dört kişi. Sİ: Bu kadar bir halıyı (13) dört kişi. KA: 
evet. dört kişi. Sİ: Sadece halı mı dokuyordunuz? KA: halı doḳuyoS. halῑ, 
(14) çapıtTan pala doḲurduḲ eveli çuval doḳurduḲ içine arpa buydey ġuy-
maġ§için. emme şindı̄̇ (15) çoḳ ġoleyleşdı. çuval mı dediŋ yer göy çuval§oldu. 
yāni beş§altı dene çuvalı olan ġoŋşu yā (16) bö̇yük zen̥gin. ġāli bi araba olurdu 
ġoŋşu yetmezdi undan§alırdı bi çuval. ġuyardı bolca (17) yetmedi geti bi dene 
çuval vė. ȫleydi. şindi her taraf çuval§oldu ġāli. ÍayÍon çuvallar (18) çıḳıverince 
millet çuvalı muvalı atTı. her şėy hazır. çapıtdan pala doḳuyyoduḲ, altlarımıza 
(19) yayınmıya. şindi ġāli halı yayıyo millet. unu beyenmiyo unu atıyo unu be-
yenmiyo unu atıyō. (20) Sİ: Pala mı diyorsunuz ona? KA: unnara çapıt pala 
derdik. bunnara kilim diyoS. bunnar (21) kilim. Sİ: Başka el işi ne yapıyordu-
nuz? KA: el§işi çorab§örüyōduḲ. elimizde dikiş (22) dikiyoduḳ. eveli gömlek 
gėyilirdı̄̇, iş donu derdik bȫle beyaz, bē̇zden. unnarı elimizde (23) dikerdik. ma-
kine yoḳ. Sİ: Kumaşı nereden alıyorsun? KA: ġumȧşı bazardan, (24) bazar-
dan§alıyoduḳ topunan getiriyodu satıcılar. meseÍā bu hāniye bi top mu bezi 
Íāzım? ḳaş (25) dene ı̄̇san varısa ikişer ġat giyisi meseÍā bi de§işdirimnen 
de§işdirim eveli ȫlēdi. (26) de§işdirimnen de§işdirim iki ġat§elbisesi oluyodu 
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adamıŋ. iki enteri, gömlek. ȫle oluyodu. (27) Sİ: Alıp dikiyordunuz onları. 
KA: hē. unnar kirlendi mi yıḳayıp ġuruduyoduŋ, ötekileri (28) gėydiriyoduŋ§a-
damnara, kendine. undan sona unnarı bi dā çıḳarıp bi dā gėyiyoŋ§işde. (29) 
ȫleydi evelilerden. emme şindı̄̇ devir çoġ§iyi. yāz gelirdi u işiŋ§arasında millet 
yolmȧya (30) gider ekinneri yolarlardı böle çöteynen. şȫle şȫle olurdu. gübre 
yo§udu bi şėy yo§udu. Sİ: (31) Neyle? KA: çöte derdik çöte. el§orağı ėyer 
biliyosaŋ. he. unnan ġāli bȫle yolardıḳ. (32) saman§olsun mallara yiyiciK diye. 
elimizinen yolardıḳ. şindi geliyo biçerler oh ne güzel. (33) alıyo buydeyi getirip 
yığıyolar̥. eviŋe bile zāmet§olmuyo. bi eve ġuyarsıŋ bi satıcıġ§olursuŋ (34) 
hadi geri çıḳar sırtıŋan. şindi biçerden§alan motura sarıyo hadi baḲam satan 
satıyo. (35) toh̥umunu ġoyuyȯ, yiygisini ġoyuyȯ malınıŋ. ġalanını götürüp sa-
tıyȯ. eveli ȫle de§il zaten (36) yiygiŋ zor çıḳıyodu. öküz§arabasınnan, at§ara-
basınnan. kepāzelı̄̇di. vallā bu devirleri ben (37) çoḲ beyeniyȯn çünkü çoḳ sü-
rün̥dük. iş günündē çamaşırıŋ kirlenir. yıḳayan dersiŋ yerine (38) göre sular 
ġalmadı kȫde. yıḳıyamaz̥sıŋ eliŋ§ėrmeS. gece eviŋde su fiÍan§ol̥sa gine işden 
(39) gelince sabācaḲ da çamaşır yıḳasaŋ ġoymıycıḲ. emme şindi ne gö̇zel. ge-
liyo ġırdan depiyȯ (40) üsdündekini atıyo maḳaniye. bi yandan yemēni bişiriyo 
bi yandan çamaşırı yıḳanıyo. bi de (41) enerjiler şėy§oldu. ircat§oldu, ısıdıcı-
lar. oh haşıl haşıl ġaynıyo su. bulaşῑŋa, yėmeyiŋe, (42) çayıŋa hemen geti āç ā u 
ġo bı̄̇ şey ketile su. beş daḳḳada tamam. çay§oluyȯ. yoŋġa toplıycıŋ (43) dışar-
lardan ġuzine yaḳıcıŋ da ġuzine bilir misiŋ sen? ha. ā unnara yaḳıcıŋ yoŋġaynan, 
(44) odunnan dālar yassaḲ. yaz günündē.. Sİ: Yonga ne? KA: yāni odunnarıŋ 
ġırıḳları. (45) hayvannarıŋ tezeklerini yapardıḳ. boḳlarında. tezek yapardıḳ sa-
mannan ġarışdırıydıḲ. (46) yazın§unnarla süT pişiriydiK, yemek pişiriydiŋ. 
emme şindi ayġazlar fiÍan çıḳdı hemen (47) çalıyoŋ bi kiprit her şėy§ayāŋda. 
gine ȫleyken millet dā iş çoḲ diye ölü̆y̥ȯ ölü̆y̥ȯ. valla. hazır (48) yemeyi yemek 
deseŋ bol. her şē unū yāni ġıyıP pişirip zorlarına geliyȯ. dā yani loḳantadan (49) 
gelse bi de memnun§olucuḳlar. (50) Sİ: Ne yemek yapıyordunuz eskiden? 
KA: ēsgiden yavrum ne yapıcıŋ§işde tarana çorbası, (51) bulġur çorbasῑ, işde 
ġuru fasille, patetis yemėyi, hamır§işi. Sİ: Hamur işi ne? KA: ġāli bȫrek, (52) 
gȫzlemē, höşmerim yapardıḳ. Sİ: Nasıl yapıyordunuz? KA: tereyağınıŋ suyun-
dan. Sİ: Nasıl (53) oluyordu? KA: unū şey yapıyoŋ. yağı bulārsıŋ. yağını alırsıŋ. 
unuŋ ġoyu suyunu bi tencereye (54) ġuyarsıŋ. ġaynadırsıŋ. ġaynayınca getiri unu 
içine atarsıŋ. ġārışdırısıŋ§unu bȫle bişiresiye (55) hamır. undan sona bişirisiŋ. 
Sininiŋ§altına tereyağını sürērsiŋ. undan sona unu dı üsdüne (56) bȫle ġaşşῑŋ 
götünnen§ezersiŋ ġorsuŋ. ġızardırsıŋ undan sona ġali ēsıran deriz ēsırannan da 
(57) parçalarsıŋ, hamır ufaġ§ufaġ bȫle. Sİ: Esıran. KA: ēsıran. undan sona üsdü-
ne ġāli tereyağı (58) dökersiŋ. şekerlisini seven şeker§ekerdi. yirdik. küpecik̥ gibi 
millet çalışırdı. Sİ: Ne gibi? (59) KA: küpeciK gibi yirdi adam çalışırdı. gözleme 
yapardıŋ. şindi sabāna bi gözleme yap (60) baḲam hemen millete doḳanıyo. allah 
midem§allah. demek ki millet çalışıyomuş, (61) eridiyomuş. şindi eridemiyolar 
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çünkǖ yiyen§oturuyȯ. heveli bȫlēdi şindi bȫle. şindiyi (62) seviyom ben. hele ki 
diyon genşlikte gelmiş başımıza ne geldise, hinci hiç§olmaz̥sa ra§at. (63) banyo 
yapıcıŋ kimseye zararıŋ yoḳ. girip banyoŋu yapıyoŋ. undan sona canıŋ çay§isdi-
yosa (64) varıyoŋ§urdan ayġazdan bi çay yapıyȯŋ§içiyȯŋ. emme eveli dē odun 
yarıcın, yoŋġa (65) getiricin, ġuzine yaḳıcın, çay yapıcın. çoḳ zorudu çōḳ. bȫle 
rahat§oleydi esKimezdik bis. (66) çapı olurdu heP kendimiz çapalardıḳ. işci bilin-
mezdi. öncüT yapardı millet birbirine. iki gün (67) saŋa gidilirdi, iki gün baŋa gi-
dilirdi. ȫle çapalādıḳ. emme şindi getiyiyȯ adam§işciyi. bi (68) günde ġarı yüzü-
nü bile görmüyȯŋ. çapalatTırıyȯ yallāh. pancar sökümneri gini ȫle. u (69) 
so§uḳlarda yüz deḲar pancar§ekēdiK. benim§adam§öldü, sağıḳan̥. dē u sey-
diġazınıŋ§öte (70) tarafları u sabāŋ so§ūnda ayazında ġırāsında hadi baḲam pan-
car sökmiye. (71) ėrkenden§işciniŋ§aşını yeme§ini hazırlarsın. ġuyarsın çanta-
na, hadi baḲam. varısın tam (72) dutmuşlar bȫle ġıra§ıdan daş gibi pancarlar. 
so§ūġ. poyraz§esēr. şimdi hiş bi şey görmüyo (73) gelinner. ȫle ġazandıḳ. ya 
yavrum bȫleydi işTe. şindi rahat vallā. fakir fuḳarā da yoḳ. ġurban (74) kesiyoŋ da 
pay vericig§adam bulunmuyȯ. çünkü herkeş ġurbanını da kesiyō, āş da yōḲ. (75) 
çalışan§işini bilen ra§atı iyi. devlet§olmıyannara da yardım§ediyo büs§sürü. 
saḳatlara (76) ediyō, fakirlere ėdiyō, dul ġarılara ėdiyō. çoġ§iyi. eveli dul ġarılar 
yazıḳ mecbur ġocıya (77) varıyodu. yoḳ, beslenemiyȯ adam. şindi varıyo mu 
alem? genş bile ġalsa vamıyola. (78) rahaT§alıyo ġocanıŋ§aylῑnı yiyip yatıyȯ. 
eveli ne arasın§ȫle? şindi rȧhat. ya. /.../ (79) KA: ekmeg§alırdı millet birbirinden 
dartardı. şindi vȧllā ġırda hayvannarda doyuyo. ġurtlar (80) ġuşlar da doyuyo, ı̄̇-
sannar da doyuyo ġırḳ bir kere maşallā şē̇ler dē, ofisler de doyuyo (81) arpıynan 
buydayınan. çoḲ verim va çoḲ. u patetı̄̇z, u fasille, köpe§ine dök hiç. para de§il̥. 
(82) eveli millet şu ġadacıḲ patetise aş§eredi olsa da yisek diye. şindi de yimiyo-
lar ġāli. bolluḲ. (83) allah veriyo. gübre atıyo milleT, su vā. bizim§işdi u ġuyu 
dedı̄̇ŋ yer§ābėyiŋ ā u tarafta hiş (84) bȫle bozdū kötü bı̄̇ tarafıdı, semtidi yāni. ekin 
bile zor biterdi. şimdi u suyu bulunca neler (85) bitiyo neler. u domatisler, u zala-
talıḳlar, u büberler. ne diyen saŋa u patetisler. yani varıyon (86) da diyon burlarda 
hişbi şėy bitmezdi. hey§allām diyon şu verime baḳ. patetisler tas gibi. (87) ġabaḳ-
lar.. dün§nü ġardaşımgil benim şurda getimişler bi motur§arabası aha. bi ı̄̇san zor 
(88) ġaldırıcıḳ. ā u beyenmedı̄̇miS kötü yerlēden. allah rāzı ol̥sun baḳ devlet§ur-
lara su vur̥dı, (89) ġuyu çıḳardῑ. bolluḲ. herkeş kendi kendini idāre ediyo. misiriŋ 
malıŋa meseÍa silaş§ekiyoŋ. (90) u sėyitġazi tarafına gidiyoduŋ adamıŋ§elinden 
icarınan parasınnan nazınan§alıyoduŋ, (91) tarlayı meseÍa. e şindi burlādan su 
çıḳdı allah bi misir vedi bu yıl ā bȫle dėdiler ev boyu. iki (92) tāne yῑdılar, birini 
şurıya birini aşşā avluya, mallara. ȫle olmasa nerden mala maşada (93) baḳıcıŋ? ā 
unnarıŋ yüzünden. sulamanıŋ yüzünden. e tabi acıḳ millet ġızıyo parı alıyo devlet. 
(94) e devlet niye almasın para? tabi u dā aldῑ yerden§alıyo mecbur saŋa paraynan 
vericik. (95) vallaha çoḳ rahat yavrum bence bu devir. 
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I/97

SEYİTGAZİ - Sancar

Kaynak kişi : Seyhan Uysal, 49, İlkokul 

Derleyen : Songül İlbaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu :  Çamaşır yıkama, ekmek yapımı, kış hazırlıkları, düğün 
yemekleri

(1) SU: seyh̥an§uysal. seyhan§uysal. Sİ: Kaç yaşındasın? SU: ḳırḳ 
doḳuz. Sİ: Okula gittin mi? (2) SU: gitTim. ilḲoḳul. Sİ: Kesenler’de mi git-
tin? SU: urda gitTim tabi. Sİ: Kaç yaşında (3) gelmiştin buraya? SU: burı-
ya yirmi yaşımda geldim. Sİ: Senin geldiğinde nasıldı köy? SU: (4) aynı hiş 
bi de§işiklik yoḳ. sāde biraz her yėrde hev yapıldı de§işikliK§u. aynı̄̇ yöre 
ayni (5) töre gine ayni devam§ėdiyo. tabi biras sosyal hayata alışdılar, yaşantı 
hani. Sİ: Eskiden (6) yoktu. SU: esgiden tabi yoḳdu. su yoḳdu ni kim ... nė 
yapacaḳTı? bi defa su yoḳdu evlēde. (7) şimdiki evlēde su olunca de mi sel-
ver her şėy§otomatikleşdi meseÍā. Sİ: Nereden (8) getiriyorlardı suyu? SU: 
kö§üŋ§içinden. sulā çeşmeler vardı aḳar çeşmeler, urlardan (9) getiriyȯduḳ. 
Sİ: Zor olmuyor mu öyle? SU: olmaz§olur mu? çamaşır yıḳarḳan yürēmiz 
(10) sızlıyȯdu. hem geti, yıḳa, bi de götü durla veya geti durla arıtmıya. ȫley-
di yānı. ġazan (11) ġurulurdu de mi selver çamaşır yıḳāḳan. çamaşırāne vardı 
evi yaḳın§olannar çamaşırāneye (12) inerdi, bizim§evlerimiz§uzaḲdı urıya, 
inemiyoduḳ. gid̥erken yükü yēni oluyodu (13) gelirken§a§ır§oluyȯdu, ıslaḲ 
çamaşır getircin. Sİ: Orada kurutsanız. SU: yer yoḳtu kini ȫle. (14) ȫle açıḳ 
bi yer de§ilidi. bi de ı̄̇san el§içine çamaşırını seremiyȯ kine, iç çamaşırı va 
dış (15) çamaşırı va. şimdik bi çamaşır yıḳıyoz hiç nası ġurudūnu bilmiyoz. 
tellere (16) daḳıviriyoz§eviŋ§içine, çamaşır telini āçıp da işde hepsi ... ġadar 
çamaşır yıḳıyon bi (17) teliŋ§üsTünde. hepsi otomatik gibi oldu. (18) Sİ: Ek-
meği anlatsana nasıl yapıyorsunuz. SU: valla ekme§im§işde mayamı (19) 
dutTum§aḳşamdan burda. şu. paTeTisimi de rendeledim§işde şurıya ġoydum 
şindi. unumu (20) da eledim dışarda, yuŋurcam§işde. yuŋurcam, hamırım ġa-
barcıḳ. e biz gözeneK yapdıḳ (21) esgiden yerlere döküyolardı bȫle tek tek. 
mendili seriyolardı yere, una döküyolardı. biz (22) şimdik böle bi gözenek yap-
dıḳ. gözeneklere tek tek döküyȯz. hiç§elimize almadan da fırına (23) atıyoz 
küreynen. Sİ: Orada pişiyor. SU: orda pişiyȯ. fırınım da eviŋ§öŋünde. Sİ: 
Herkesin (24) var mı fırını? SU: ço§unuŋ v̇a. bu yanı mālleniŋ ȫlecene öbür 
māllede yoḳ. Sİ: Köyün ortak (25) fırını var mı? SU: var. Sİ: Onlar orada 
yapıyor. SU: unnar§urda yapıyolar§işTe. unuŋ u (26) taraftaḳılarıŋ fırınnarı 
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yoḳ§evinde ço§unuŋ. baya da yoḳ dey mi selver? bi bizim bu taraflaŋ (27) va. 
öbür tarafta hiç yoḳ. bizim bu taraFıŋ da her ġapıda va. ġoŋşuda va berimde va, 
(28) arḳamdaḳında, öŋdekinde, öbür taraFdaḳı hepsiniŋ va bu tarafta. u tarafta 
yoḳ. urdā bi köy (29) Fırını va. unnā da urda ediyolar. Sİ: Mayalı ekmekten 
mi yapıyorsunuz sadece? SU: hē. (30) başḲa paḳmıya falan ġatmıyȯz. sadė 
ev mayasınnan yapıyoz. Sİ: Başka bazlama, yufka falan (31) yapmıyor mu-
sunuz? SU: yapıyoS, yapıyoz. ramazan yuḳası yaparıS. ramazan yuḳası yapa-
rız, (32) maḳarna yaparız. kendimiz ev maḳarnası yaparıS. bizim ço§umuz heP 
taranamıSı falan (33) evimizde yaparız. hiç kimseden satın§alıp da yimesini 
sevmiyoz. hepsi do§al bizimkiler. (34) Sİ: Kış için hazırlıyorsunuz onları. 
Neler oluyor? SU: tābi. taranamızı un taranamızı ayrı (35) yaparız. göce tara-
namızı ayrı yaparız. Sİ: Farkı ne? SU: biri undan yapılıyo, biri göce yo§urt 
(36) yapılıyo. un dedı̄̇miziŋ§içinde de domatis, ḳırmızı ῑ biber. Sİ: Biri kırmızı 
oluyor biri beyaz (37) oluyor. SU: hē. biri beyaz§oluyȯ biri ḳırmızı oluyȯ. 
de§işiK de§işig§oluyȯ. öbürkü dā (38) PıraTig§oluyo meseÍa hazır§oluyo 
birisi geldı̄̇ zaman. birisini meseÍā isder yazın ufala ġoy (39) hani hazır olsun 
veya topaḲ ġorsuŋ ġırarsıŋ§onu. aḲşamdan§ısladırsıŋ sabahleyin de (40) he-
men yemēni yaparsıŋ. Sİ: Biri çabuk pişiyor. SU: biri çabıḲ pişiyȯ. /.../ (41) 
Sİ: Düğününüz olacakmış. Düğün hazırlığı neler yapıyorsunuz? SU: valla 
dü§ün hazırlῑmız (42) ayni normaÍ yemekler̥den. öle töre yemeyi yoḳdur, hana 
geleneksel. çorba, pilav, et, salȧta, (43) tatlı. Sİ: Eskiden de mi öyleydi? Köy 
düğünü nasıl oluyordu eskiden? SU: esgiden kemikli (44) etler var̥dı dey mi 
selver? kemikli et yaparl̥adı hayvan keserler̥di. kemikli et deriS ya biz (45) hana, 
haşlama. ȫliydi. şindik ġaba et§oldu. dana kesiliyo. ġuşbaşı yapılır, unuŋ haş-
laması (46) yapılır. pilav§ayni normal, çor̥ba isdedı̄̇ şekilde. mesā pacı çorbası 
yaparsıŋ, yo§urt çorbası (47) yaparsıŋ, mercimek yaparsıŋ, işgembe olur. bi-
zimki bu sever̥ paçı olcaḳ. kemikden§olcaḳ, (48) kemik suyundan. Sİ: Senin 
düğünün nasıl olmuştu? SU: benim dü§ünümde haşlıma et var̥dı. (49) Sİ: 
Köy düğünü aynı mı eskiye şimdi? SU: aynı aynı. bı̄̇ ġınalarımız de§işdi dey 
mi selver? (50) Sİ: Eskiden de mi bir geceydi? SU: esgiden yā herkeş şimdik 
... ġaçam diye çalışıyo. mesā (51) dü§ün aslında bö̇yün cumartesi pazar. bö̇yün 
bitmesi Íāzım. ġına§gecesi olur̥du ġı.. (52) ōlan§evinde ġız§evinde. ertesi gün 
de gelin§alınırdı. gelin§aldıḳdan sona yemek yenir (53) da§ılırdı, pazar günü. 
şindi cuma günü ġız§evinde ġına§gecesine gitceS, sabahleyin (54) gelin§al-
mıya gitceS, ondan sona u gece de gelin§aldımızıŋ günü de gecesine ġına gicesi 
(55) yapcȧz u da urda gice bitiyȯ. pazara bi şiy ġalmıyo. pazar gün mesā sabā-
lin§esgiden (56) gelin§almıya gidilirdi dē mi selver? şimdik yoḳ. uzaḳdaḳılar 
da getiriyȯlar§urdan gelini. (57) burda bi gece dü§ün diyolar u da ȫle bitiyo. 
Sİ: Almaya gitmiyorlar hiç gelini. SU: bi (58) gün§öncesi geliniyȯ yani uzaḳ-
da olana bi gün§öncesi getiriyolar gelinnēni. a§ile (59) taraFından gelen olursa 
geliyo, gelmiyen§olmaSsa gelmiyo. geliniyo yalınıs genellikle. /.../ 
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I/98

SEYİTGAZİ - Sandıközü

Kaynak kişi :  Ayşe Ünlüce, 72, İlkokul 3; Huriye Ünlüce, 85, Okuma-
mış; Fadime Türeyen, 51, İlkokul; Muhsin Ünlüce, 45

Derleyen : İrem Yalçın

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Düğün, peynir yapımı, kış hazırlıkları, halk hekimliği

(1) İY: Teyzeciğim senin adın neydi? AÜ: ayşe. İY: Ayşe? AÜ: ayşe 
ünnüce. İY: Kaç yaşındasın? (2) AÜ: ben yaşımı bilmiyom. ḳırḳ bir do§um-
luyum. hē. HÜ: baḳ§unu biliyo bu. İY: Sen onu (3) da mı bilmiyorsun? 
HÜ: ben§unu da bilmem. bizim güççük çocuḳ dėyivėsin. İY: Küçükler (4) 
biliyor mu? AÜ: güççükle biliyo canım. HÜ: biliyola. oḳuyanna bilir. biz§o.. 
oḳumayı (5) bilmedı̄̇mize bilmōm ben. İY: Okula gitmedin mi teyze? HÜ: 
ben§oḳula gitmedim. bu gitTi. (6) AÜ: gitTim mi gitTim ya. u vaḳıtla pek 
beşe ġada yōdu. üçe ġada git.. keh belledik keh (7) bellemediK ā böle yalım 
yamalaḳ bi şey§oldu. HÜ: ha şindi oḳul çoḳ. AÜ: hinci şükür (8) oḳuyyola. 
hē. İY: Doğma büyüme buralı mısınız? AÜ: buralı, dōma bö̇yüme buralıyız 
gülüm. (9) buralıyıs. İY: Ben köyleri dolaşıyorum. Eski düğün dernek kal-
madı. AÜ: ġalmadı canım u iş (10) bitTı̄̇. İY: Burası da Manav köyüymüş 
galiba. AÜ: manav hē. İY: Sizin düğününüz nasıl (11) olurdu? Senin düğü-
nün burada mı oldu? AÜ: burda oldu. FT: ā geliyola aslındȧ heralde. (12) 
geliyola geliyola. abdulla ā içeri ġuyuŋ da. AÜ: içeri ġuy da. HÜ: çay§işmiye 
geliyola (13) heralde. AÜ: tabi canım işsinne yā. nası̄̇p. MÜ: a şu yemekleri 
tāriF§etTiŋiz mi? AÜ: yo yo. (14) yemek tārifi genşlere verceK. içersine di-
yoduŋ Ḳaliba. hır̥ḳasını alcaḳ. İY: Hadi sen bana (15) anlat teyze. Senin 
düğünün nasıl oldu? AÜ: nası olcȧḲ çarşamba gün başlıyodu. HÜ: (16) çar-
şamba deme. AÜ: tabi çarşamba. HÜ: hē pėşembiye midi? AÜ: tabi peşembi-
ye canım. (17) çarşamba gün başlıyodu. ġına yaḳarlardı. ertesi gün de çeŋiz§a-
sarlardı eveli oluyodu eveli. (18) cumā gün de zaten peşembe gün iniliyo ġā.. 
iniyoŋ cumā gün işiy§oluyoŋ. İY: Ne asıyorlardı (19) dedin teyze? AÜ: aha 
gėydı̄̇miz pırtılȧrı. çeŋiz§asayıŋ bırtı. eveli ȫle oluyodu. hinci ȫle bi (20) şiy 
yoḳ. İY: Kız tarafı mı çeyiz yapıyordu? AÜ: he ġız tarafı. ḳarışıḳ bera-
ber§olur. ber.. ōlan (21) tarafı dı yapar ġız tarafı dı yapar. ġāli peşembe gün di 
indiriyola işte. İY: Bir âdetiniz var mı? (22) AÜ: hic§adetle töre di bitTi 
canım işTe. İY: Eskiyi anlatacaksın sen bana, şimdiyi değil. AÜ: (23) esgi-
yi annatcȧn ġızım hē. esgiyi annatıyon da. ē diyon§işde davul§olurdu. bi de 
davul u (24) ġınagėcesi yaparlardı. hana esgiyi de unuTuyoŋ be. dėmeK§in-
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san işėy§itmiyince. FT: işde (25) bı̄̇ köv meydanına ateş yaḳarlarmış. urdan 
genşlē adamlā.. AÜ: köv meydanına ateş ya.. hē. (26) İY: Sizin adınız neydi 
ablacığım? FT: fadime. İY: Soyadınız? FT: türiyen. AÜ: u da türiyen. (27) 
FT: türeyen ben hē. türeyene gitTim ben. İY: Yaşınız kaçtı? FT: elli bir. İY: 
İlkokul mezunu (28) musunuz siz de? Kızı mı oluyorsunuz? FT: hῑ. benim 
halam§oluyo. u güççük halam bu (29) büyük halam. AÜ: ābi, ābı̄̇miŋ ḳızı. 
ġardeşimiŋ ġızı. dē u da ġa.. şi ē̇ltimiŋ ġızı. İY: Sen (30) hatırlamazsan kim 
hatırlayacak düğünleri? AÜ: ne bilen? İY: Ne giyerdiniz ne takardınız? 
FT: (31) bindallı mıydı giyiyoduŋuS? AÜ: yōḲ. ... ipek incelerden. FT: elmā-
siye mi deniyo? AÜ: (32) elmāsiye derlerdi. ... bi şey de de§ildi. tüleridi bi de. 
tüleridi. /.../ İY: Gelin kapıdan girerken (33) bir şeyler yapar mıydı? AÜ: 
ġapıdan girerken bi u adet hindi de va işde bi ġapınıŋ ... her (34) yerde va bi 
yā sürerle. İY: Başka? AÜ: başġā. ne bile.. işde acıḳ da siz hatırlayıverin̥ce 
ben (35) hatırlıyon. FT: gelinnig§esgiden pululan yüzünü yazarlar başġa bi 
şey yapmazlar. AÜ: hē (36) tamam tabi u da vadı tābi canım tabi. İY: Anlat. 
AÜ: yüzünü baya her yanın̥de pululan (37) yapışdırılardı güzel§olcādıḳ. san-
ki nolcādı bilmem. emme, emme çeke çeke.. FT: şindi de (38) boyanıyola 
işde. AÜ: ġız boyanmaḳ basit fadime. öteki bayā ... ediyōdu. İY: Yapıştırı-
yorlar (39) mıydı? AÜ: yapışdırıyolardı hinci de her yerine bi eriklēŋ şėysi 
olur saḳızı. eriklēŋ saḳızını (40) eriTirlerdi. erı̄̇ŋ saḳızından zamḳ gibi bayā 
yapışdırılardı her yanında. FT: renǵane. ġıyısınῑ (41) ġırmızıysa ortasını açıḳ 
renk, ȫle ȫle yaparlardı bȫle. AÜ: hῑ hῑ. ... baya. çiçek gibiydi. HÜ: (42) be-
nim yaşımı sorcēsaŋ ā şu çocu§a soram. gēh̥. erḳan. erḳān. ȫle mi? seKzen 
beşimiş ben de (43) bundan ... (44) İY: Burada hayvancılık mı yapıyordu-
nuz? AÜ: hayvan da vardı, sıġır da va, hepsi va. büyük (45) hayvan hepsi va. 
İY: Sen yaptın mı hayvancılık? AÜ: yapdım yapdım hāÍā da yapıyon. İY: 
(46) Peynirini sütünü kendin mi yaptın? AÜ: hē kendimiz yapıyoz. İY: 
Peyniri nasıl yapardın anlat (47) bakalım. AÜ: peynir basit. hemen§ılıdı-
yoz. çalıyōz. he ılıdıyoz canım şėy§oldu mu ılıdıyoz. (48) hayvan§olsa he-
men hayvanı sādıŋ gibi memesinden çıḳdῑ gibi çalarsıŋ, unu süzērsiŋ u ėyi 
(49) olur. inēŋkini acıġ§ılıdıyoS, ısıdıyoS, çalıyoz. undan sona.. FT: mayala-
yoz de. AÜ: (50) mayalıyoz başk̥ā çalıyoz dince şi tenciyi aldı götürüyüş diye 
çalıyoz deyince. mayalayoz (51) dencek. undan sona da basdırıyoS, duzlayoz. 
hazır, hemen yimē. İY: Üstüne taş gibi bir şey (52) mi koyuyorsunuz? AÜ: 
he he. şiye palaya ġoyuyoz. palanıŋ§üsdünde bi de basdırıyoz. FT: (53) beyaz 
dülbent gibi bi şėy. AÜ: dülbenT gibi bi şiye. undan sona yimėye hazır. İY: 
Bir de (54) tuluk gibi bir şey diyorlar. AÜ: tuluḲ§eveli oluyodu ya gülüm 
biz hinci yoḳ. hinci ȫle bi şey (55) yoḳ. ama ekseriyetle peynir çalıyoz. başġā 
hiş bi şėy.. İY: Tulukun nasıl yapıldığını (56) biliyorsun galiba. AÜ: biliyon 
canῑm. biliyon tuluḳ. anamgil yapardı. İY: Sen anlat da (57) dinleyeyim. 
AÜ: tuluḲ, asarlardı tuluğu. uŋa at baḳam āt baḳam ġoca yaS atarlardı, yo§ur-
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du. (58) undan sona tā ġali u emme duzlayoŋ tabi. unu atTıḳca bi de duz da 
ėkiyola. duzlu oluyo. (59) urdan sona sōnadan ġali güz geldi mi ay bȫle zaman 
geldi mi ġāli u yo§urdu ayā getirisiŋ (60) şurıya. hē ġarışdıra ġarışdıra unuŋ 
yağını düşürüsüŋ. ... undan sona yağını bi yanna ayranını (61) bi dışarı. şėy§e-
dersin. undan sona işde yo§urt oluyo. ayran§olursa ḱ́ah satılır ḱ́ah kendi (62) 
yiyen§işde seniŋ dedı̄̇ŋ gibi eveli bi de tulu§ȧ deperlerdi unu, ġatıḳ diye. ġa-
labalῑḳan§unna (63) devamnı hana satılmıyōdu ki. bi evde u da ġalabalıġ§o-
lunca yiniyodu. (64) İY: Kışlık ne hazırlarsınız? AÜ: ġışlıḳ gülüm ben bana 
bunnarı şunnara sor. HÜ: yağı ne, (65) yağını da diyediŋ. AÜ: ya yağı da tabi 
çıḳdı mı ġāli yaġı da yῑḳarsıŋ eyı̆̇ce. duzlarsıŋ. yā unu (66) da yağ§idersiŋ. 
evelı̄̇ ġuzunuŋ ġarnına şe ġoş.. hayvannāŋ ġarnına deperlerdi. hinci ġāli u (67) 
ġada olmuyō Piz de ā urda yi.. yidiP Kidiyo hinci ġāli. eveli ... ġarnına deper-
lerdi ġoca ġoca (68) ġāli ġarınna şu Ḳada ġada ġarın§olurdu. hayvannāŋ ġar-
nına. FT: büyük sı§ır ġarnına. AÜ: (69) hē bö̇yüg§oldu mu tabi dā büyük§o-
luyo. İY: Tarlaya tapana gider miydiniz? AÜ: tarlıya (70) tapana giderdiK 
gülüm, gidiyoduḳ. İY: Neler ekiyordunuz? AÜ: mercimek de ekiyoduḳ (71) 
fasille de ekiyoduḳ ġabaḳ da ekiyoS. burçaḳ. hin.. eveli dā hepsi ekiliyodu 
hinci.. FT: ekinne (72) yolunuyōdu. AÜ: ekinne yolunurdū. orālan şöle yolār-
dıḳ. İY: Başka? Mısır falan? AÜ: misir (73) de ekdik. işde misir ġabaḳ hana 
hāÍā ekiliyo da u vaḳıt u vaḳıtḳı gibi olmuyo hinci ġāli. İY: (74) Kışlık tarha-
na gibi bir şeyler... AÜ: yapıyoz canım ḳışlıḳ taharna yapıyoz. İY: Onu da 
anlat. (75) Sen ben sormadan anlat sen. AÜ: sen sormayınca ben bi şey 
bilmiyon ki ġızım. sen sorarseŋ (76) ben acıġ§oldū ġada cevap vercen. bilme-
yon ki. tarhanayı yapıyoS hē. FT: taranayı nası (77) yapıyoŋuz diyo yāni. AÜ: 
he nası yapıyoŋuS diyȯ. aha yo§urdu irkeriz. yo§urduŋ§içine (78) biber ġu-
yarız, sovan ġuyarız undan sōna būlġur, bulġuru ġāli hē bulġur ġuyarız. gö.. 
göce de (79) oluyo tabi de, unu ġali ġırma derle bi şey derle ya. ḳırma diyola. 
İY: Yarma diyorlar. AÜ: (80) yarma diyola hē yarma diyola. unu unulan 
berāber yu§uruz. bi gün yatırız de şu şėyde. ertesi (81) gün sabah̥§ezeninde 
gideriS dökmiye. İY: Dışarı mı döküyorsunuz? AÜ: dışarı yayġı (82) yaya-
rız. ... FT: çadırıŋ§üsdüne nama.. şėy, sofrȧ§altı. AÜ: sofra§altına h̥öle pa-
nolara (83) dökeriz ġāli urda. undan sona unu da gözerlē sürte sürte.. gözeri 
sen biliyoŋ mu? HÜ: nerde (84) görceK ġı ne bilceK? AÜ: ilerde kimı̄̇di ġı şu 
gözer şu ġalbı̊r deyvediydik. HÜ: biz bile (85) bilemiyoz gözeri ġalbır. FT: ya 
büyüK ġasnaḳlı bi şėy içinde ... yoḳ. İY: Delik gibi. HÜ: evet (86) delikli. 
AÜ: he he elek gibi he. ā bunnan sürte sürete.. undan taharna olur. İY: Salça-
lı tarhana (87) yapmıyor musunuz? AÜ: yapmıyoz. başġa başġa yapmıyoz 
biz ... yapmadıḳ hiç hē. bi unu (88) yapıyoz§işde. bi unu biliyoz bi unu yapı-
yoz. /.../ İY: Ekmeğinizi de kendiniz yapıyordunuz. (89) AÜ: kendimiz ya-
pıyoduḳ. İY: Onun hamurunu nasıl yaparsın? AÜ: unuŋ hamırını da bi (90) 
gün§eveli zaten mayasını ürediriz§aḳşamdan. Pi tenÇiride pate ġaynadırız. 
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unu basit (91) deyveriz canım u iyi. patetisı̄̇ sürteriS. ḱ́ah şiyden sürteriS ḱ́ah 
bu makineden geçiriS. (92) ġatarız§uŋa, yuŋuruz gözelce. u ġabardı mῑ fırına 
götTük mü ġāli ekmeg§olur. İY: Fırınınız (93) nasıl? Taş fırın gibi mi? AÜ: 
taş fırın hē taş. odun. İY: Bizim tandırımız var mesela. (94) Yapıştırıyoruz 
biz. AÜ: hē tamam. he siziŋ yapışdırıyola bu televüzyonda görüyȯz. bizim 
(95) fırın. şėye nazife yengeylen şė bilmece dedı̄̇miz gibı̄̇ anamıŋ§eskisi bu-
bamıŋ küsküsü suvan (96) şeyden süpürüyoS. /.../ (97) İY: Çocuk doğduktan 
sonra lohusa kadına yaptığınız bir şeyler var mı? AÜ: loh̥usa ġarıya pek 
(98) sāde ġavırıla mıçır içirilerdi, tereyā. hē tereyā içirilerdi. İY: Başka? AÜ: 
başġa undan sona (99) ġalı̄̇ devam§ėder̥sin esgile.. FT: ġadına böle peK şėy 
önem vemiyolāmış. AÜ: yōdu yōdu. (100) İY: Çocuğa yaptığınız bir şeyler 
var mı? AÜ: baḳ bı̄̇ çocuġa yapdῑŋız bi şey deyincesi çocuḲ (101) aha bu 
çocuḳ şu benim bi dene, ġızıŋ. tam on ḳaç h̥āne olursa çocuḳ bȫle bardaġa 
çırpındῑ (102) vaḳıt aha u bardȧġa çırpınasıya ġadā su vėmedik biz buŋa. ös-
sen amanın§ėyer suyu da mı (103) saḳınırın. neymiş hinci buŋa su verisek 
meÍākele vėmezmiş. susuz ġalırmış. tam u sahate (104) ġada ne bi dene su 
vemedig§ā buŋa. yazıġ diyo susuz ġalmışın da undan ba§ırmışın diyo. (105) 
pek ba§ırıdı. İY: Kundaklama, tuzlama. AÜ: he ġundaḳlama vadı duzlama 
va. unna bi ayrı.. (106) İY: Onu nasıl yapıyordunuz? AÜ: gülüm sıḳı sıḳı 
bālıyoduḳ. HÜ: ellēni feÍan sıḳı sıḳı (107) bālardıḳ. AÜ: ellēni.. İY: Tuzla-
mayı niye yapıyordunuz? AÜ: Tuzlamayῐ işTe pişmesiŋ (108) derlēdi. ġol-
tuḳlānıŋ§altῑ şėy duzlamaḲ u da duz§ekdik sünnet§oldu diye bi şėy ġonuşu-
lur (109) ya, össen§undandır. İY: Çocuk ateşlendiğinde, hastalandığında. 
AÜ: amanın§iyer hasTalanır (110) tateşlanır unu kimse bil.. bilmiyo bi de. 
doḳdur da uzaḳ neriye? doḳdur da uzaḲ. İY: Başınız (111) ağrıdığında me-
sela? AÜ: başımız§ārıdῑnda ya ġıripin yudarız ya geçiverise geçer, geçmeSse 
(112) çek.. çekersiŋ ne olceŋ? İY: Ot falan bir şeyler? FT: eşşek boḳu içiri-
yolāmışımış. AÜ: e (113) canım u san.. sancılaşınca seni pis bi şey dedi deyir 
dediydi deyo. /.../ AÜ: ay, ay başında (114) sancileşmiş bunuŋ ġızı. İY: Ot 
gibi bir şey mi yapıyorsunuz? AÜ: ot da de§il. ėyi canım ġāli (115) ne sacı.. 
gitmiş ... gelmiş her neyse ilaç yapmış. ġı pıs bi şey de§il demiş. HÜ: pis bi 
şey (116) de§il dedim. bėn bėn yapTım§unu tar̥lada. benim ġız vadῑ. yatTı 
çimene, yuvarlanıyo. AÜ: (117) sancı. HÜ: ben de ... gitTim eşşek bȯḳu bul-
dum. İY: Ot mu yani? AÜ: ot deyil̥ ot deyi. HÜ: (118) eşşek bȯḳu eşşek 
bȯḳu. yemeniye sıḳtım tarlada. bi şėy yoḳ çalġınıŋ§ucunnan. içive didim 
(119) yimeniylen§içirdim. undan sona ıratlaşıvėdi. mercimeg§otu atladıḳ. 
aha bu. İY: İyi mi (120) gelirmiş? AÜ: iyi gelirmiş sāncıya. sancıya sancı. 
HÜ: hasdalanmış çocuḳ da biliyoŋ mu? (121) hasdalānca unu yapmış ilac 
yapınceg çocuḳ§eyi olmuş. /.../ İY: Başınız ağrıdığında. AÜ: (122) ārıdῑnda 
gülüm bi§ĕyer biz yapmadıḳ ya anam yapdıydı patē sen biliyoŋ mu? sen 
(123) bilirsiŋ§işTe. anamıŋ başı çoḳ§ārıyodu da pa.. bi ayaḳḲabı bi şėy yaḳ-
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dıla. ėyer patetis bi (124) şeyle anamıŋ başına sardılardı. HÜ: hē pate vurarlā. 
AÜ: pate vurār patetis diyince baḳ u (125) aḳlıma.. HÜ: şuncacıḳ patē işėy§i-
derlerdi acıḲ duz§ekerlerdi uvarlardı. baya geşdi derlēdi. (126) hindi bilmi-
yom faydası oluyo mu? AÜ: oluyomuş besbelli. zaten̥ maneylen§oluyo fayda 
(127) olcū biz ya.. doḳdur yoḳ yoḳ ȫle fazla fazla ilaç işė§itTı̄̇miz yoḳ. x: 
ebegümeci feÍan çoḳ (128) faydalı ... AÜ: faydalı emme u olmuyo, yapmiyȯS. 
İY: Yine her şey doğadan fayda. AÜ: tabi (129) tabi. tabi. İY: Ağzınıza sağ-
lık teyzeciğim. Çok teşekkür ederim. Hakkını helal et. AÜ: (130) helāl§ol-
sun gülüm helāl§olsun. bilseK gülüm biz acıḳ çoḲ ġonuşmasını bilseK bi 
olur da.. (131) İY: Senin dediklerin de bize fayda oluyor. AÜ: hē işşallah. 
İY: Hakkını helal et. (132) Allahaısmarladık. AÜ: helallar§ōsun ġızım 
saġ§ol. hadi güle gülē. güle§güle. sağ§ol, allah (133) rāzı ōsun. İY: Senin 
adın neydi babaanne? HÜ: huriye ünnüce. İY: Kaç yaşındasın? HÜ: (134) 
demin dediydi u da. segzen.. seksen beş mi dedi ġı? İY: Huriye Ünlüce mi? 
HÜ: huriye (135) ünnüce. İY: Sen de teyzenin kız kardeşi misin? HÜ: u 
güççük ġardeşim ben büyüK. AÜ: u (136) büyük. İY: Allahaısmarladık. AÜ: 
bi bardaḳ çay§içeydiŋ bāri. 
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I/99

SEYİTGAZİ - Sarayören

Kaynak kişi : Mehmet Ayan, 84, İlkokul

Derleyen : Fatih Doğru

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Ses kaydı

Konu : Köy hakkında bilgi 

(1) MA: hoş geldiŋ baḳam. ne diyoŋ sen baḳam bi deyve. FD: Amca ben 
Osmangazi (2) Üniversitesinden geliyorum. Bütün köyleri geziyoruz, si-
zin gibi büyüklerimizden görüşüp (3) bilgi alıyoruz. MA: ne dėy̥cez? FD: 
Adınız ne amca sizin? MA: memed§ayan. FD: Mehmet (4) Ayan mı? MA: 
memed ayan dört harf. ayan dört harf. FD: Yaşınız? MA: bin doḲuz yüz (5) 
yirmi doḳuz. seksen dört seksen bėş. FD: Öğrenim durumunuz ne? MA: 
bēş. FD: İlkokula (6) kadar okudunuz. MA: eveT beş beş. ilḳoḳul beş. za-
ten bizim köyde eŋ ȫŋden bizim (7) ben§oluyon yāni. FD: Daha önce üç 
müydü? MA: üçüdü. abamgil§üç§oldu ben bizim şėde (8) dörd§oldu, işde 
beş§oldu yāni. FD: Eğitmen mi geldi yoksa öğretmen mi? MA: ȫretmen 
(9) ȫretmen. FD: Size öğretmen gelmiş. MA: tabi canım ȫretmen varıdı. FD: 
Başka köylerde hep (10) eğitmen. MA: bura ġalabaydı canım. yüz§elli beş 
çocuḳ varıdı. yüz§elli beş. bu köy çoḲ (11) ġalabaydı yā. FD: Şimdi o za-
man küçülmüş. MA: canım şimdı̄̇ heP genşlē gitTi. benim gibı̄̇ (12) emeklilē 
ġaldı. e söyle. FD: O zaman köy çok mu değişti? MA: ġalmadı yā. ā şimdı̄̇ 
ismiŋ ne (13) seniŋ? FD: Fatih. MA: fātih benim torunumuŋ şėyimiş. şimdi 
moturculā da olmȧsa bunuŋ (14) adam, benim§ōlan, işd̥e moturculā yāni on 
beş yirmi dene motur va. o deliġannına da (15) olmasa tamam. geri yanı he-
b§emekli. tamam hapı yutTu yāni. şeyi mezer ġazmayȧ bilē (16) kepçi geliyo. 
adam yoḳ yā. FD: Genç yok. MA: işte moturculā va işTe moturu sürennē va 
(17) işTe. başġa yoḳ. e sen hinci ne demesini isdiyoŋ? FD: Bu köyün nüfusu 
kaç? MA: yetmiş (18) dedilē. FD: Kaç hane var? MA: elli bilmem ḳaş dedi 
muhdar. elli iki dedi baya. o gün yemek (19) varıdı ġay̥vede de muḳdarıŋ§ā-
zından duydum yani yetmiş nüFus, elli iki hāne mi hāne. sor, (20) sor ... FD: 
Kışın kaça düşüyor? MA: ġışın§aynı aynı aynı. hėç de§işen yoḳ. FD: Elli 
iki (21) hanede yetmiş kişi. O zaman bir hanede iki kişi yok. MA: şindi 
köyde ötü yanda bölündü ya, (22) girişde. o da yapTı yāni biráz. köy hindi 
ikiye bölündü yāni. hῑ ikiye bölündü. FD: Köy (23) taşınmış mı oldu şimdi? 
MA: birázı emme onnar ço§u şeh̥erli. burdan gidennē şindi sen (24) gitTiŋ. 
ordan§emekli olduŋ urıya ev yapdıŋ. bı̆̇§işe girdiŋ. sen ünüvesTeden geldim 
diyoŋ (25) ya. mesel̥a emekli olduŋ orıya geldiŋ ev yapdıŋ. burda bubasınıŋ 
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yurdu yıḳıḳ. burıyı (26) temizleycen deye sona bi de veresi va. sen mesā üş 
dört ġardeşsın, bubenıŋġı yıḳıldῑ veran. (27) verana şimdi geldiŋ sen ġonduŋ 
mu dört ġardeşınıŋ§üçü rāzı olmaz. olmayo yāni. dā işde (28) yıḳıḳla heP 
duruyo. unnāŋ hebı̆̇siniŋ de sah̥ibi va urda, yeŋi yapılan yerde. burıyı temiz-
leycen (29) o ġardȧşlar§alcıḲ. o ġardȧşlar§alcȧḲ. öteki yapma deyceK. ȫle-
lı̄̇nen§orayā şey§oldu yāni. (30) FD: Köyün yeri değişti o zaman. MA: 
işte yarısı oraya gitTi şērden gelennē oraya ev yapTı (31) yāni. hatTa biz rāzı 
olmadıḳ. o vakit hayvan çoġudu, hayvanıŋ yayılcek yeri falan dėdik. işte (32) 
oraya şērden gelenne ev yapTı. şimdi bi di cāmi isdiyolā yāni, orȧya. FD: 
Cami yok değil mi (33) orada? MA: yoḳ yoḳ. ora iki üş senedir faliyete gir-
di. acıḳ mākemedeydi yani. mākimede (34) ġazandıla. köy rāzı olmadı urıya. 
bu köy rāzı olmadı. FD: Niye olmuyor? MA: hayvanıŋ (35) yayılcaḲ yiri 
ura. eveli sürü ço§udu şimdi sürü ġayboldu yāni sürü ġoyun ġalmadı işd̥e 
iki (36) üş sürü ġaldı. evelde yirmi sekiS sürü varıdı köyde. köy ġalaba de-
dim ya. ē kimse. genşle (37) heP gitTi şēre, işe gitTi yāni. e cünkü üş ġardeş 
burda. bobasınıŋ malῑ az gelceK. o dedi ben (38) gidiyon o dedi ben gidiyon. 
heb§ocaḳlā bȫle söndü yāni. FD: Manav köyü değil mi burası? (39) MA: 
manav. FD: Manavdan başka var mı köyde? Muhacir var mı? MA: yō yō. 
mācır varıdı (40) gitti. bursaya gitti. FD: Tatar var mı? MA: yo yō hişbi şey 
yoḳ. FD: Kürt? MA: kür̥t de yoḳ (41) canım. FD: Çerkez? MA: yō yō ȫle 
bi şey. hepisi manav. şeyden gelme bunnā. afyondan (42) gelme bizim köy. 
FD: Afyon’un neresinden gelmiş? MA: bizimki ı̄̇demir. bı̄̇ ḳısmı siPsin, (43) 
sipsin. biri de ġaracῐ§āmet. bizimki ı̄̇demir. FD: İğdemir? MA: iyidemir he. 
yani şimdi köy (44) de§işmiş. bilgisayar̥dan baḳmışla da bilmem ne köyü 
olmuş dedile. FD: Ne zaman gelmişler (45) buraya Afyon’dan? MA: vallā 
yiyen bilemeycen yav dedilēmiz gelmiş§emme. FD: İki yüz (46) yıl olmuş 
mudur? MA: olmuşdur ya bilmōn. benim varıdı dā unutTum yāni. FD: Bu 
köy ne (47) zaman kurulmuş. MA: şindi benim§aḳlımda ġaldῑ ȫretmennen 
deyişinde buraya hacılā (48) türbeli gelmiş. burıyı o bulmuş yāni. yalıŋız tā-
rihini unutTum ben. tātıya yazdıydı ȫretmen. (49) Íakin§unutTuḳ. FD: İki 
yüz yıl olmuş mudur? MA: olmuşdur yāni iki yüz yıl§olmuşdur (50) canım 
tabi. FD: Niye Sarayören denmiş buraya? MA: ālpu.. şė alpunuS. alpunuz 
... ya şindi (51) ben saŋȧ uzun§uzun bi hiḳaye deyveren. hῑ aşşāda örennē 
va, şöseniŋ§altında. bura (52) rummuş. bu hamamı falan§ȯnnā yapmış. bun-
nā bur̥dan göç§ediyo. eyer ėyi dinnerseŋ. ne (53) oldū? göç§ediyola de mi 
rumla? ondan sonā on dörtde mi başlıyo savȧş. on dörtde başlıyo. (54) burıya 
yȯnan şu doruğa geliyȯ, yunan. ῑ len diyolā bu köy ne köyü diyolā. alpınız 
diyo. len (55) diyo benim annemiŋ köyü diyo subay. anasınıŋ köyümüş bura. 
alpunuS. gidiŋ diyō orıya (56) diyo bayraḳ çeksinne mināreye beyaz bayraḳ. 
hiş kimse burıya bi şey diyemedi diyo. burdan (57) yȯḳarı köyleri heP ġur-
şuna dizdi, dizmiş yani. heP duyduḳ da gö.. yāni şey§itTik işitTik (58) yani. 
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ondan sona bu köye bi zȧrar vemeyo yani. yalıŋız sı§ırı götürüyo. ġoyunnarı 
götürüyo (59) yani. annemiŋ köyü demiş o subay. FD: O zaman Alpunuz 
Rumca. MA: alpunuzmuş. işde (60) örennē. örennēŋ§adı bizim köve geliyo. 
bizim köy de onnāŋ mezerlı̄̇ bile ayrıydı. şimdi (61) doruḳdā yarma vadır, yar-
manıŋ yanı bȫle allıydı allı. o ō rumlāŋ mezeri. deyiş köyü vadır (62) aşşāda 
deyişören. ū daşı çekdilē, mezeriŋ daşını. bi dene ġomadıla yani. şey köy yani, 
ova (63) köy, daş yoḳ. her yaḳadan ȫle oldu yāni. ordan deyişTi işTe. FD: 
Alpunuz’un ne demek (64) olduğunu bilmiyorsunuz değil mi? Rumca. 
MA: ālpunuz işdi rum rum. alpunus, punus, punus (65) işde oḳumuşuŋ§işde 
punus ǵavır. punus ǵavır§işde. FD: Örenlerden dolayı da sonradan (66) 
Sarayören demişler. MA: he hē sarayören demişlē. yoḳ hē şimdi hökümet 
de§işdir̥di bunu. (67) bunu hökümet de§işdirdi yiyen. bunu yeŋi de§işdirdi 
yani hemen hemen de on beş yirmi (68) sene oluyȯ. yirmiye vama da. u arada 
de§işdi. evelden dā bizim nüvus ḱ́ātlarından alpunuz (69) yazılıdır. eme evde 
nüvus ḱ́ādı. FD: Rumca diye değiştirmiş hükümet. Örenler var diye de 
(70) Sarayören olmuş. MA: sarayören§ol.. emme deyişören va. emme ȫle 
yaḳın bȫle dedile, (71) emme bu örennēden dedile işde sarayören§oldu yāni. 
bi yönden de sen haḳlısın. Çünkü belki (72) ordan tutTurdulā bunū büyük-
le, hökümet yani. /.../ FD: Köylünün toplandığı sosyal bir alan (73) var 
mı? MA: tamam§işde köv̥§odası va işde. hem ġay̥ve hem köv̥§odası. FD: 
Kahve olarak (74) mı kullanılıyor? MA: şeker yiyen şindi birı̄̇, odanıŋ biri 
muḫdȧr§odası. muhdarlıḳ diye (75) yazıyo. biri di ġāy̥ve. bi binā bi çatı altın-
da. FD: Ama iş yeri değil değil mi orası? MA: nası iş (76) yėri de§il̥? FD: 
İşleten kahveci var mı? MA: ġāve yoḳ da ġışın deliġannılar toplanıyo, sona 
(77) bȫle bi topl̥antı oldu mu orayā muḳdar der ġāveye toplanamıŋ der. şu şȫle 
şȫle olcek der. /.../ 
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I/100

SEYİTGAZİ - Taşlık

Kaynak kişi : Naciye Selver, 75, İlkokul 3; Bedriye Selver

Derleyen : Songül İlbaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Bahçe işleri

(1) NS: malcılıḲ va. bāçevancılıḲ va. dáhā? Sİ: Adın neydi? NS: nāciye 
selver. Sİ: Kaç (2) yaşındasın? NS: yetmiş bėş. Sİ: Maşallah. NS: yā göz-
lerim şey§işde baḳsaŋa. aÇıḳ ġulaḳlar (3) duymuyo. Sİ: Okula gittin mi? 
NS: Kittik. üşden çıḳῐdım ben. benim boḇam eyitmendi. (4) undan çıḳdım 
ben. bizim zamanımızda üçecēdi. undan sona beşe çıḳdı. Sİ: Köyde miydi (5) 
okul? NS: hῑ vardı ya tabi. gine yeŋi yapıldı devlet de boşaldı işde ḇoş ġaldı. 
Sİ: Yukarı gittik (6) biz, boş orası. NS: he boş. ū yuḳardaḳı gine demir ġapılı 
evler̥ gine bizim§urda. Sİ: Eski (7) köyde mi? NS: hē. esgi kövde. arḳasında 
çeşme va. hē? Sİ: Bu işlerini bir anlat hadi. NS: (8) peynir yaparın. yo§urt 
yaparın. yā yaparın. salça yaparın. pesdil yaparın. ġayısı ġurudurun. (9) eriK 
ġurudurun. dáhā? tavuḳlȧrımız va yumurta yaparıS. Sİ: Bir de pazara mı 
(10) götürüyorsunuz? NS: hē bazara da hē. şey baḳam ġıza şėyden ġuy da 
işsin. içer§içer. ḇardā (11) acıḳ şeker§at. ġaldı da yeŋiden bi dah̥a ġaynatTım. 
tepsilere döküy̥oz, ... üsdüne. şi arabaŋ (12) va mı? elmāmız vā, kirezimiz vār̥, 
fı̄̇şnemiz vā, şefteli vā. var§ōlu va. büberi va, fasillesi va. (13) baḳ bi fasille 
va. /.../ Sİ: Bunu nasıl yapıyorsun onu anlat teyze. NS: hanġını? Sİ: Şu erik 
mi? (14) NS: hē erik. bāçe eri§ı̄̇. işde yıḳayoz, ġaynadıyoz, so§uyunca kēfir-
den geçiriyȯn. undan (15) sona götürüp tepsilere döküyȯz. dökTük geldik şin-
di de. Sİ: Ne oluyor o? NS: pesdildir§u. (16) /.../ NS: pırasā, tūrp. ḇaḳ şunnar 
da ġayası ġurusu zerdelileri. ġuyam da annengile götü (17) ḇundan. baḳam bi 
datsınna. bi poşede ġuyam. Sİ: Tamam. Otur da sen biraz anlat. Eskiden 
ne (18) yapıyordunuz şimdi ne yapıyorsunuz? NS: esgiden aynı şėy§işde. 
gine malcılıḳ, tarlā, çapa, (19) yolma hePisi bu. leşber. leşbellik.. Sİ: O zaman 
nasıl yapıyordunuz? NS: bāçamız da vardı. (20) motur va. moturumuz da va 
hepsi va da bizim§ı̄̇sanımız yȯḳ. bi ōlan va u da çekdi gitTi şēre (21) şėy§al-
dı, eşya indiren bindirenden. bize hiş faydası yoḳ. torunnar hiş faydası yoḳ. 
baḳ peK (22) güzel§oluyo. da unnarı reçel yapıcın. unnar̥ı şindi ġaynatTım 
da. şi ġız süTler ısındıysa (23) bedriye şunnarı gönem de bö̇yün tencire yoḳ, 
peynir çalam. süT de bişmiş§oluydu ġuyar (24) içerdiŋ. aha ġıSım bȫle. kȫlü 
de kȫ. her şėy yapıyoŋ. kȫde durdūŋa göre eliŋ boyn̥uŋa soḲup (25) da otura-
mıy̥oŋ ḳu. valla bi yimeKden yimeye oturuS. bi yimeKden yimeye başġa türlü 
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hiş (26) vaḳdimiz yoḳdur. dedemiz§öldü. o bi ōlan ġodu gitTi. bu ġızınan biz 
ġaldıḳ. domatiz de (27) ġuyverem, götü. Sİ: Onu salça mı yapacaksın? NS: 
he he. şėyde ceyrannı şėy va unnan (28) eziyoz. undan sona keFkirden geçirip 
tepsilere döküp güneşe ġoyver̥iyoz. BS: bişceK mi bu (29) süT ġı? bişceK mi 
bu süT? süT diyom bişcek mi? NS: bişmiş mi? BS: bişcek mi işde çı̄̇ süT (30) 
mü? NS: bişiK ġız. u şēy tencirēdeKini peynir çalcȧz şunnānan§ılıdıP da. 
öteki bişiciK. Sİ: (31) Peyniri nasıl yapacaksın? NS: hē şind̥i peynı̄̇r südü 
ısıdırsıŋ. mayasını atarsıŋ. ġarışdırısῑŋ, (32) ġaparsıŋ. u dutar. dutunca ġırarsıŋ 
undan sona süzē ġuyarsıŋ. süzeK sı̊̇zer basdırısıŋ. (33) sabaleyin de kesersiŋ. 
tepsilere duzlarsıŋ ġorsuŋ. öte.. ėrtesi günü şėy§idesiye unda duru. (34) bist 
pist. unu ġaldırısıŋ unu ġorsuŋ. biz§ȫle şėyi bilmōz, do§ulularıŋḳını bilmōz. 
(35) do§ulularıŋ başġa çeşit yapıyȯ ya. unu bilmiy̥oz biS. biz kendi bildı̄̇mizi 
yapıyȯz. şu (36) elmaları da şė mallarıŋ şesine atıve, dökülmüş. dün götTǖ 
elmā satılmış mı? BS: işde peynir (37) böle olur. çeksin kemera. çekti mi dā 
gösterişli olur çüngü. kȫ şesi de. NS: u tāzedir ġı. a baḳ (38) dadına baḳ. BS: 
sana bö̇yün her şėyden datTırıcız. ne bulursaḲ. bayāT tāzesini, salamırını (39) 
almış demek. NS: e kȫde yaşlı ġalmadı ḳı. Sİ: Genç kaldı mı? NS: var canım 
genş va. Sİ: (40) Nerede yaşlılar? NS: kimi burda yaşıyo, kimi kȫde yaşıyo, 
kimi şērde yaşıyo. Sİ: Eskiden mi (41) çok iş vardı şimdi mi var? NS: bun-
nar mı? esgiden̥ yaparıS. ben§esgiden bāçavancıyındır. bi (42) de kȫde de va-
dır bāçamıS. ceviz§ağışlarımız va. bi fındıġ§olmuyo. fıstῑnan fındıġ§olmō. 
(43) geri yannı oluyo da. Sİ: Denediniz mi? NS: denedim. /.../ NS: bi dene 
u ġazannardan§ālsaz (44) iyi olucuḲ biz ġı. valla u evdeki u u esgi zobalar 
horda ne varsa verem de. gelmō baḳıyon da (45) ġazannı geşmiyo. ya gidip 
yerinden§alıcın. olmeyῐcıḳ bȫle. ėyer şu ġoŋşunuŋ§oldu bi (46) tomatizlē hı̄̇ 
allām ne bileyin canım suyu salı salıvedin dedı̄̇ suyu salı salıvedik. allaham 
bi (47) böyümüş. valla ġarı ġucānan bȫle, ġaş ġucaḳla ġucaḳlamış da gid.. 
arabayı getTi. /.../ Sİ: Ne (48) yapıyorsun da böyle güzel oluyor? NS: valla 
bi şey yapma.. ne biliyin ġızım. suluyoz (49) çapalıyōz. üsdüne çoḲ dönerim 
bėn. bu da bennen çekişir baŋa. sen§eve baḳmıyoŋ dışarı (50) bāçiye baḳıyoŋ 
diye. vay evleri süpürmüyoŋ vay silmiyoŋ. bādem hē bādem. bö̇yün bādem 
(51) toplayıp geldik. /.../ 
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I/101

SEYİTGAZİ - Üçsaray

Kaynak kişi : Güldane Tepe, 59, İlkokul 4; Hasibe Yüksel, 72, İlkokul

Derleyen : Songül İlbaş

Derleme yeri : Kuruluk 

Kayıt türü : Video

Konu : Ekmek yapımı, düğün, türkü

(1) Sİ: Adın ne teyze? GT: güldāne tepe. Sİ: Kaç yaşındasın? GT: älli 
doḳuS. Sİ: Bu köyde (2) doğdun büyüdün değil mi? GT: evet. Sİ: Okula 
gittin mi? GT: gitTim. üşden dörtden (3) terk§etTim§oḳulu. beşedeK de 
oḳumadım. Sİ: Niye terk ettin? GT: ē terk§etTik. (4) fakirlı̄̇§idı̄̇. annem 
şey§idi. ȫsüzüdüK şey§idik. ġāldıḳ oḳul Peni bi üşden dörtden çıḳardıla. (5) 
Sİ: İş çoktu. GT: iş güÇ köy yerinde. Sİ: Ne işler vardı? GT: e ġoyunumuz 
ġuzumuz varıdı. (6) inek danā ē beş ġardeşıdıḳ. kim baḳıcıḳ? hē bobamız 
fakiridi. oḲudamadı bizleri, (7) şė§idemedi netceŋ? Sİ: En büyük müydün 
sen? GT: benim böyǖm§ābim§marıdı erkek (8) çocū. ben§onuŋ küççǖdüm. 
üçümüz üçü ... ȫlelikde ihi dünyamızı baş§etTik. on de.. on beş (9) yaşımda 
ġocıya vadım. gelin§oldum. Sİ: Bu köyde mi evlendin? GT: hē burda ev-
lendik. (10) burda burda böyüdüK. burdayıS hana şindi gine ȫle inek tavuḳcu-
luġ§ediyoS. tarhana (11) bulġur§ederı̄̇z bȫle hamır yuŋuruz ekmek yaparῑS. 
Sİ: Nasıl yapıyorsunuz? GT: ȫŋce hamırı (12) yuŋuruS. patesini ġatarız, du-
zunu ġatarız, su dökeriS. yuŋuruz. hamır§olduḳdan keri fırına (13) ġatarıS. 
bȫle dökeriz. dökdükTen keri fırıncımız fırını silēr. bıraḲır. Sİ: Fırıncınız 
mı o? GT: (14) hē. bu da fırıncımız. bu dēzemiz, ġōŋşumuz, bu ġōŋşumuz, 
bunlan ben ihi ekmek yaparız ... (15) Sİ: Hepiniz birleşip mi yapıyorsunuz 
ekmeği? GT: yō bē̇n bunnān yapdım. bē̇n bunuŋ (16) yanında üş dene ekmek 
yapdım. bu bizim§aldımızı da bu yapdı. Sİ: Heresin evinde fırını var (17) 
mı? GT: evimizde yoḲ fırınımıS. fırıncı bū. bi aşşāda vardı fırıncımız o şehi-
re göşdü gitTi. (18) bi yoḳārda va. biz burıya gelir̥ burda yaparıS. bizim her-
keşiŋ§evinde yoḳ. başḲa yerlerde (19) vadır da bizim burlarda herkeşiŋ yoḳ. 
buna gelir bu yapar. bu fırıncımız. ne§itciŋ işde (20) ȫlelı̄̇nen vakit geçiriyus. 
tavuḳ culuḳ ävdē tārna bulġur§ėderiz, bōsdan§ekerı̄̇s, fasilledir, (21) nohōd, 
şē domatiS, salatalıḳ büber unnarnan ūraşırız kȫ yerinde. ġoyunculuġ§edi-
lı̄̇r. (22) inekcilig§edilir, Pisim ġoyun. ne§itciŋ? (23) Sİ: Düğünleriniz nasıl 
olurdu eskiden? GT: dü§ünnerimiz§ēsgidēn gelinnerimizē āl duvaḲ (24) ... 
cığa daḳār̥dıḳ. Sİ: Çıra mı? GT: cığa cığa ē. tavuḳ düyünden cığa dikilirdi. 
çeşitli çeşitli (25) boyārdıŋ, rekli. onnarı dikērdik gelinin başına, daḳārdıḳ. 
horuzlarıŋ güzel tüylerinden (26) şilerinden. yüzüne al§örtēdik. Sİ: Adı ne 
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onun? GT: cığa deriz cığa. Sİ: O taktığınız şeyin (27) hepsinin adı cıla 
mı? GT: cığa. he. HY: bende vadır§o. GT: bunda vadır. bunda bulunur. ōnu 
(28) geliniŋ başına daḳarıS. dikeris çapıda. çaPıda diker geliniŋ başına bālarıs. 
süslü olur. Sİ: Ne (29) giydiriyorsunuz? GT: şēlvar, ġadifē. şelvar gėydir.. 
Sİ: Şimdi değil eskiyi soruyorum. GT: (30) esgı̄̇ şelvar gėyerdiK ġadifeden. 
bulüz gėyērdiK temsil gömleK gėyilir̥. onnarınan (31) gelin§olurduḳ. eveli 
ȫledi. şimdi gelinnik gėydiriyoz ġāli taḳsiynen gezeyi. eveli (32) at§arabasınā 
kilim çatārdıḳ at§arabasınıŋ§üsdünē kilim gererdiK. onuŋ§içine gelini (33) 
PindiriydiK. geliniŋ yanına yengeleri binerdi. aḳrabası binerdi. onu at§araba-
sıynan gelini (34) dolandırıydı köy§içindē öbür tarafa dōru götürü getiriydiK. 
Sİ: Kaç gün sürüyor düğün? GT: (35) iki gün üş gün sürerdi. üş gün de tem.. 
perşembe gel̥in getiriydiK. bir havta sürērdi. ġına (36) yaḳārdıḲ. çarşamba 
günü ġına yaḲardıḲ. pazar günü gelin§indiriydiK. sēman gelinirdı̄̇ (37) eve-
lı̄̇. üç sıra dört sıra sēmanımız§olurdu. sēmana üş gün ġına gel.. dü§ün§e-
den§insan (38) baḳardı boğazına. doyuruyduḲ, yediri içiriydiK. ġına ġızı-
mız§olūr, çeŋiz§asarῑz. ġına (39) ġızlarῑ dāvete gider. böyün şu ġoŋşuya gelir 
yarın ötökü ġoŋşuya gider bir gün berikine (40) gider. bir hāvta üş gün dört 
gün ġına ġızı gezer. gelin başınıŋ ġınasıynan gelin§olcaġ§ġız a (41) yanında 
arḳȧdışları dāvete gideriS. dāvet gezeriz ondan keri dördüncü beşinci gün ya 
pazar (42) günü ya perşembe günü gelin§iner̥. ġına§gecesi yaparız. Sİ: Kına 
gecesi nasıl oluyor? GT: (43) ġına gecemiz dē.. Sİ: Şimdi değil ama eski. 
GT: äsgiden gine ȫle başına toplaşılırdı ġarı ġoca (44) gelin§olcȧḲ ġızıŋ ā 
yárenneri, yaşıtları, yahōt ġoy.. ġocasıynan ġarısı gelir sabādaġ§ġına (45) ge-
cesi ėderle, türkü çığırıla, oyun§oynarla. sabā ġarşı ġızı suya götürülē, sudan 
getirilē. Sİ: (46) Ne türkü söylerdiniz? Bir tane söyle. GT: nelēr çığırız. ne 
a yalıŋız§edemem. türküyü çığırın. (47) şū şiy§etsin ... 

(48) HY: ġoyun saŋā zı̄̇lli de çānnar daḳῑyῑn 

(49) āmān daḳῑyῑn ē 

(50) sen salıŋ gēl bēn boyūna baḳῑyῑn ē hēy 

(51) HY: ā bȫle çığırın. 

(52) seniŋ§içı̄̇n dāğa dāşı yaḳῑyῑn 

(53) āmān yaḳῑyῑn hēy 

(54) meleme de ġoyunūm meleme de vāz gēç 

(55) ġuzūŋdān ēy ēy ēy 

(56) yavrı̄̇ŋ dā ānām ēy 

(57) çoğ§analār ayr̥ῐ da dǖşmǖş ġızῑndān ēy ēy 

(58) ġızῑndān anam anām anām 
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(59) GT: yalan deyi ġına gibi oldu. HY: ġınā bi de nēna vurulurdu. GT: nē-
nala vurudu çala çala (60) ġῑz. HY: ġız§ōşama denirdi. Sİ: O nasıl? HY: o onu 
da mı sȫliyem? Sİ: Senin adın ne teyze? (61) HY: hası̄̇be. Sİ: Hasibe? HY: 
hasibe yüksel. Sİ: Sen kaç yaşındasın? HY: yetmiş bı̄̇r (62) yetmiş§iki va. Sİ: 
Sen de mi buralısın? HY: hē /.../ Sİ: Hadi bir de onu söyle. HY: o çala çalā 
(63) dü§ün başlamadan§olur. ġına§gėcesinde başladır§ō. meseÍa tefi alırsın. 

(64) çatTılār ġāzan daşınῑ nē nē nē na nē 

(65) vurdular dǖğün§aşını nē nē nē na nē 

(66) ġız§evlerı̄̇ŋ yaḳışağı nē nē nē na nē 

(67) ġız§ānam ġῑnȧŋ ġutlŭ§ol̥sun nē nē nē na nē 

(68) dirliğiŋ bāldan datlı§ol̥sun nē nē nē na nē 

(69) atladı çῑḳdı ēşiği nē nē nē na nē 

(70) sῑrfada ġāldı ġaşığı nē nē nē na nē 

(71) ġız§evleriŋ yaḳışağı nē nē nē na nē 

(72) āteşiŋ ġῑnėn ġutlu§ol̥sun nē nē nē na nē 

(73) dı̄̇rliğiŋ bāldan datlı§ol̥sun nē nē nē na nē 

(74) HY: ondan sona ġızın̥ başını açarla, ġına yaḳasıŋ. ġına§gėcesi öle. 
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I/102

SEYİTGAZİ - Yapıldak

Kaynak kişi : Gülsüm Güder, 73, İlkokul

Derleyen : İrem Yalçın

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, düğün, peynir yapımı, tarhana yapımı, dokumalar

(1) /.../ İY: Bura ne köyü diye geçiyor teyze? Manav mı? GG: yapıl-
daḳ. yapıldaḳ. İY: Yok yani (2) göçmen mi oluyorsunuz? GG: manıv̇ manıv̇. 
göşmen de§il. yerlisi de. İY: Amca da mı? GG: (3) amca da. yalıŋız işde 
insan ġalmadı. yaşlılar heP ėytiyarlar§öldü. İY: Bu köyün hepsi mi (4) Ma-
nav? GG: hepsi de. İY: Başka göçmen falan var mı? GG: yoḳ burdan daha 
gidiyolar başġa (5) yėre gidiyolar göşmen. genşler gidiyȯ işde. yerişen genşler 
heP gitTi. İY: Ne yapıyorsunuz? (6) Ekip biçiyor musunuz? GG: bizim§a-
cıḳ tarlamız va kendimiz ekiyoz biçiyoz ġāli gücümüz (7) de yetmeyo da. zor 
şer§işde ekip ġaldırıyoz. idāri ediyoz. İY: Neler ekiyorsun teyze? GG: (8) 
buydey§ekiyoz. eveli fasille ekerdik, pate ekerdik. nohud, çiçek. hindi eke-
meyoz§unnarı. ā (9) şurda acıḳ yerimiz va eviŋ§öŋünde urıya bi şeyler§eki-
yoz kendi ev.. İY: Yakınmış. GG: hē (10) bura aha aha ġapınıŋ§öŋünde. çoḲ 
de§il hemen aÇcıḳ kendimizi idāri etcik ġadaḲ. büber, (11) Tomates.. İY: 
Buranın suyu var mı? GG: bizim bāçamızda ġuyumuz va. iki tāne ġuyumuz 
va (12) bāçamızda. unnan sulayoS. İY: Hayvancılığınız var mı teyze? GG: 
eveli vardı şindi yoḳ bizde (13) ġızım. olanıŋ gine va. İY: Siz yapmıyorsu-
nuz. GG: biz yapmayoz. bizim vardı çoḲ inēmiz, (14) hayvanımız, ġoyunu-
muS, hepsini satTıḳ. İY: Zamanında yaptınız. GG: zamanındı yapTıḳ (15) 
hindi ġāli yapamayoz. İY: Sen bu köyden miydin başka köyden mi gelin 
geldin? GG: bu (16) kövden geldim ġızım. bu kövden. İY: Akraba değilsi-
niz. GG: de§il. bu kövden. yā bȫle işde. (17) hadi sen de geç. İY: Geçerim 
ben seninle sohbet edelim. GG: u§zȧman bi şey ġoyam§al̥tına (18) da otu 
bāli şurıyı. buz gibi, buz gibi daş so§uḳ. İY: Sen bana anlat. Eskilerden 
bahset. GG: ne (19) annadam ġuzum esgilerden? (20) İY: Düğünleriniz na-
sıl oluyordu? GG: dü§ünnēmiz§evelde çoḲ gözel§olurdu. İY: Nasıl (21) 
yapıyorlardı bir anlat. GG: evelde bi haFta dü§ün yaparlardı. seyman cizi-
lirdi. (22) dombıy§arȧbasını ġoşarlādı, bayraḳ ġaldırılādı. dē dereniŋ§azı dė-
riz ya u yandan getirilēdi (23) bayrağı ya şu yandan çalcadan dōru getirilēdi. 
gelin§alıcınıŋ§eviniŋ§öŋüne dikerlēdi. (24) ġasnaḳ daḳarlādı undan sona 
alma portaḳal una daḳarlādı. bi havta seymannan davulnan (25) dü§ünnen 
gelin§olurdu. indi unnar ġalḳTı. İY: Kına gecesi. GG: ġına§gecesi olurdu. 
hindi (26) böyün ġına§gecesi oluyo yarın gelin§oluyo işde bu. İY: O zaman 
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kaç gün kına oluyordu? (27) GG: u§zȧman bi havta deyon ya. bi havta sey-
man cizilirdi. dü§ün§olurdu. meydan hateşi (28) yaḳarlardı bȫle bi alannara. 
urda oyun çıḳarılardı, topleşırlardı. hindi esgi ādetler ġaḳdı ġızım (29) da hin-
di zāten gelin burdu gelin§alan da yoḳ. hep çoluḳ çocuḳ şērde, dışarlarda. 
benim§üş (30) dene ġızım va. biri eskişērde iki denesi izmirde. ōlumuz§is-
Tanbulda. biz de burda ebe dede (31) işde bȫleyiS. İY: Gelip görüyorlardır 
arada bir seni. GG: gelip görüyolar arada bayramnarda. (32) telefonnan ġo-
nuşuyoS. (33) İY: Kendi peynirini yoğurdunu yapar mısın teyze? GG: 
hin.. yapardım bėn de hindi yoḳ. (34) satın§alıyoz da yapıyoz. süd§alıyoz 
yapıyoz yavut çalınmış§alıyoS. kendimiziŋ.. İY: (35) Peynir nasıl yapılıyor-
du eskiden? GG: esgiden mi? esgiden çoğ§olurdu hana hayvan. ben (36) 
yedi sekiz deneke peynir§alırdım kendi şėylerimden, ineklerimden, ġoyunna-
rımdan. ġoca (37) ġazana devirisiŋ südü. ılıdırsın bereŋārı. undan kēri peyni-
riŋ suyunu ġoyarsıŋ, hateşiŋ (38) ġıyısına ġōrsuŋ. u dutTup suyu çıḳdı mı 
undan kēri so§udursuŋ. so§utTuḳtan keri temiz bi (39) beze devirisiŋ. u sü-
zer§undan kēri ġoca ġayraḲ ġorsuŋ bȫne ġayrāŋ§üsdüne basdırısıŋ. İY: (40) 
Kayrak taş gibi bir şey mi? GG: daş daş. daş baya düzgün daş. uŋa basdırı-
sıŋ undan sona (41) ėrtesi gün ġāli unu dilim dilim kesersiŋ. salamura yatırısıŋ 
ġocā bi iliyene. duzlarsıŋ, (42) yatırısıŋ. u dōldu mu undan keri tenekeye mi 
ġuyucıŋ vidona mı ġuyucıŋ ȫne ġuyarsıŋ. bȫne (43) yapardıḳ. yo§urtlarımızı 
dağarcı§a ġuyardıḳ. İY: Dağarcık dediğin? GG: dağarcıḳ dedı̄̇m (44) baya 
hayvan derisi. İY: Çanta gibi mi? GG: çanta gibi. tērtemiz. unu bi şiy§ider-
diK biz, (45) yurduḲ, arıdırdıḲ, ġar gibi çıḳardı u. undan kēri unu du yo§urt-
lara ı̄̇r̥kerdiK (46) ı̄̇r̥kerdig§üsdünün ġayma§ını. u oldu mu baya şȫne yarılır-
dı yo§urt, yağınnan barabar. unu (47) çıḳarı yumruḳlādıḳ teknelēde ġāli 
bulardıḳ. üsdünüŋ yağını ayrı ġuyardıḳ. İY: Yağını (48) tereyağına koyuyor-
sunuz. GG: yağı tereyağı ġuyardıḳ. altına da keş peynir§iderdig§işdi (49) 
depērdik. İY: Tulum peyniri gibi bir şey. GG: tulum peyniri. evet§ȫle ider-
diK. İY: Zamanı (50) var mı onun? GG: tam bu zamannar§işde peyniriŋ 
şėyi depilicı̄̇ dā bi şėy§olucū zaman. İY: (51) Ne kadar kalıyor içinde? GG: 
dağarcῑŋ§içinde bi yazdan başlarsıŋ. bu vakide ġadar hana (52) alırsıŋ, eyice 
ġatılır. yumruḳlarsıŋ, duzlarsıŋ ġatılır ġatılır§undan kēri unuŋ zamanı gēldi 
mi (53) ġāli çıḳarısıŋ. yumruḳlar yo.. yo§urdu yumursuŋ. yağını ayırısıŋ. pe.. 
şeysini ayırısıŋ. (54) İY: Tarhana yapıyor musun teyze? GG: tarana da ya-
parıS. İY: Onu nasıl yapıyorsunuz? GG: (55) taranayı da ġa.. yo§urdu ba.. 
şiy§ideriS. ėyice ġatıldırıS. ezeriz. undan sona içine yımırta (56) ġırarız, süT 
ġuyarıS. büberini atarız, duzunu atarız undan kēri göcesini ġuyarız göceyinen 
(57) ġararız ayşamdan. hē zabah̥dan da dökeriz günece. sereriz temiz bi bez. 
sabahdan da dökeriS. (58) undan kēri ġāli ikı̆̇§üş gün ġurur. İY: Onu sonra 
ufalıyor musunuz? GG: ufalamıyız biz. (59) topaḳ yaparıS. ufalıyannar§o-
luyo da biz ufalamıyız. topaḳ yaparız. bişircı̄̇miz (60) vaKiT§ısladırız§a-
cıġ§eveli. İY: Açılıyor zaten o. GG: açılır§u kendi. İY: Salçalı olanını (61) 
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yapmıyor musunuz? GG: salçalı olanını da yapıyoS. unu bėn yapmıyon da 
ġızlar yapıp (62) yolluyolar baŋa. unu da yapıyoz. İY: Başka kış hazırlığı 
yapıyor musun? Turşu falan. GG: (63) turşu fiÍan ġuruyuz. İY: Biber. GG: 
bibēr, tomatis, salatalıḳ. İY: Kurutma yapıyor musun? (64) GG: ġurutma da 
yapıyoduḳ da yapmadım heş bu yil. yėmiyoz yavrum. bi ebe dede ne (65) yi-
yiciK? yėmiyoz da ġurutmadım bu yıl hiç. geçen sene ġurutTuḳlarım duruyo 
da yėmeyoz. (66) yėyemiyȯz ġāli evelki gibi vaKidimiz ġalmadı. ya. İY: Es-
kiden iş de çoktu yemek de çoktu. (67) GG: ı̄̇ş de ço§udu yemek de ço§u-
du. üş dene ġızım§mārdı bi de ōlum§mardı. çoḲ (68) gelenimiz gideni-
miz§olurdu allah§ēsig§etmesin. e hindi hepsi da§ıldı bitTi. /.../ (69) İY: 
Kilim dokuyan var mıydı buralarda eskiden? GG: çōḳ doḳunurdu. çoḳ 
doḳunurdu. İY: (70) Sen dokur muydun? GG: ben doḳumazdım ya çoḳ 
doḳuttum. hep çocuḳlara doḳuttum. İY: (71) Motiflerin adı var mıydı? GG: 
çeşit çeşit yavrum. hepsini iderlerdi. İY: Zile mi diyorlardı? (72) GG: zile 
dėrler, ağıtey derlerdi. İY: Ağite mi? GG: ağıteyi. ağıteyi ġayet§ağır§olur-
du. unu (73) şı̄̇li. çeşit çeşit§iplernen unu bȫne oyulġıya oyulġıya ȫle iderler-
di. kilim de olurdu. İY: (74) Ağıteyi dediğin modelin adı mı? GG: adı ağıte-
yi. doḳunūdu bȫne böyüKce doḳunurdu da (75) modelleri başġa olurdu 
unnarıŋ. İY: Onu nerede kullanıyordunuz? GG: yayādıḳ§evlere. İY: (76) 
Sermek için. GG: sermeK§için ġuzum. sermek§için evlere yayādıḳ, serē-
dik. İY: Gelin (77) çıkarken at arabasına da gererlermiş. GG: hē. eveli 
at§arabasınıŋ üsTüne bȫne gerge gibi bi (78) şey yaparlardı da gelini ȫne 
getirilēdi. üsdüne bȫne şey çadır gibi ġurarlādı. üsdüne de (79) kilimneri 
daḳarlādı. beş§altı dana ġadın binerdi, yėnge binerdi. urdan keri gelini ȫne 
(80) getirilēdi. İY: Eskiden başkaymış. GG: ēsgiden başġaydı a ġuSum. İY: 
Çeyize bir şeyler (81) koyuyorlar mıydı? GG: çeŋize ġorlardı. ġomazlar 
mı? İY: Kızın çeyizinde ne olurdu mesela? (82) GG: ġızıŋ çeŋizine ne yapı-
cıŋ ġızım? işleme yaparlardı devamnı. çoḲ§işlediler ġızlarıŋ§üçü (83) de. 
İY: Seccade falan. GG: seÇcāde de işlediler bȫne divannarıŋ şeylerine, ġar-
yola (84) daḳımnarına. işlediler hep. İY: Artık senden geçti ama. Sen örmü-
yorsun. GG: gēçti Ḳāli (85) benden. İY: Patik falan örer miydin? GG: gine 
de örüyȯn gücümüŋ yetTı̄̇ ġadaḲ. gėycı̄̇mi (86) örüyȯn. baḳ ēvet. padik de 
örēr̥diK, çorap da örēr̥diK§eveli hepsine yapardıḳ. hindi geşdi. (87) İY: So-
ğuk geçiyor kışlar. GG: öyne. so§uḳ geçiyȯ ġıSım. mes geyiyoz ġāli (88) 
çoraplarıŋ§üsdüne. fazla aramıyoz patı̄̇ matı̄̇. İY: Abdestini tutuyor. GG: 
eveT§ȫne oluyo. (89) ȫne oluyo ġıSım. İY: Sen mi ekip biçiyorsun teyze? 
GG: eveT aha bosTan bunnar bizim. İY: (90) Amca da yapıyor. Maşallah 
dinç amca da. GG: amca yapar. amca benden sālam. ben inip (91) çıḳamı-
yom fazla. İY: Aranızda yaş var mı? GG: bi yaş böyüK bėnden. İY: Aynısı-
nız. GG: (92) aynı. bı̄̇S çoḲ çalışdıḲ ġızῑm. çoḲ yoḳlūduḳ fakiridik. 
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I/103

SEYİTGAZİ - Yeşiltepe

Kaynak kişi : Gülten Celep, 51, İlkokul

Derleyen : Songül İlbaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Kış hazırlıkları, düğün, günlük köy hayatı

(1) Sİ: Adın ne teyze? GC: gülten. Sİ: Gülten? GC: soyadımı da sȫleyem 
mi? Sİ: Söyle. GC: (2) celep. Sİ: Kaç yaşındasın? GC: elli bir. Sİ: Okula git-
tin mi? GC: ėvet. Sİ: Kaça kadar? GC: (3) bėşe. Sİ: Bu köyde mi gittin? GC: 
hı hı burda gittim. Sİ: Peyniri nasıl yapıyorsunuz teyze? (4) GC: vall̥a peynirı̄̇ 
ġoyunnardan sağıyoz. süzüyoz. mayasından mayalıyoz. undan sora (5) mendi-
linen şey se.. süze§ine döküp, süzdürüp, kesip duzlayoz. işde ȫle ġışlıġ§oluyo. 
Sİ: (6) Bozulmuyor değil mi? GC: hayır bozulmaz. bozulmaz. Sİ: Bu süzme 
yoğurt mu? GC: bu (7) süzme yo§urt§olcaḳ. bȫle kesesinde süzücük, süzme 
yo§urT§olucuḳ. Sİ: Kışlık turşuları (8) mı yaptın? GC: evet. ḳışlıḳ. Sİ: Ne 
turşusu onlar? GC: domatez, biber, salatalıḲ ġarışıḳ. Sİ: (9) Ekmek yapıyor 
musunuz fırında? GC: tabi. Sİ: Somun ekmek mi? GC: eveT. Sİ: Başka 
yufka (10) falan yapıyor musunuz? GC: yapıyoz da biz sadece ramazannıḳ. 
sadece ramazannıḳ yaparız. (11) öle hani sürekli yiyemiyiz yuḳı.. yuḳıyı. biz so-
mun§ekmek yaparıS. Sİ: Kendiniz (12) yapıyorsunuz. Satın almıyorsunuz. 
GC: yoḳ almıyız. (13) Sİ: Eskiden nasıldı bu köy? GC: yavrum esgiden tabi 
dā güzeldi dē e bizim (14) benim§aḳlım§ėrdi köy da§ıldı yāni. şindi heP§ay-
nı. Sİ: Sizin annelerinizin babalarınızın (15) zamanında kalabalık mıymış? 
GC: tabi öncelerden ḳalabalıḳmış. e şimdi yirmi hane köy. o da (16) hep genç 
yoḳ ki. benim yaşımda bile bir§iki kişi meseÍā. hep yaşlı. yoḳ§ȫle insan yoḳ. 
Sİ: (17) Düğünleriniz nasıl oluyordu eskiden? GC: esgiden dü§ün.. Sİ: Siz 
küçükken. GC: (18) dü§ünnerimiS ne bilem§işdē ġız§evinde ġına§gėcesi 
olurdu. işTe erkek tarafında da çalġılı (19) dü§ün§olurdu, yemekli. Sİ: Ne 
yemekler yapılıyordu? GC: yemeklerimiz et, çorba, pilav̥, (20) Ḳuru fasülye 
veya nohuT ȫle olur. işde önceleri ḳomposTosu oluyodu şimdi dē işde şuruplā 
(21) çıḳdı unnar§oluyo. Sİ: Kaç gün sürüyordu eskiden? GC: üç. şimdi bi 
gün. Sİ: İş çok muydu (22) köyde? GC: e tabi yavrum§iş ço§udu. Sİ: Neler 
yapıyordunuz? GC: ȫncelerı̄̇ tırpannan (23) biçiliyodu meseÍā. annat dırmıḳ-
lan toplanıyodu ėkinner. e taşınıyodu patoz yapılıyodu. iş (24) çoḳdu ama şimdi 
yoḳ. şimdi biçer gelip Piçiyo. erkekler denesini getiriyo biz de evde işde, (25) 
evdeyis hep yani Ḳıra gitmiyȯS. pancarımız yoḳ bizim, ekilmiyo artıḳ. hani ȫle 
bi patetezdir (26) şu bū da yoḳ artıḳ ehen yoḳ cüngü insan yoḳ kı̄̇. ȫle. Sİ: Tar-
laya gidiyor muydunuz gençken, (27) küçükken? GC: tabi. tabi gidiyȯduḲ. 
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aylarca gidiyȯduḳ yavrum. çapıyı gidiyȯduḳ mesel̥a (28) sulamıya gidiyȯduḲ, 
ekin bişmiye gidiyȯduḳ. her şiyi gidiyȯduḳ. Sİ: Kaçta kalkıyordunuz? (29) 
Nasıl gidiyordunuz? GC: sabah̥§ezanında ġalḳıyȯduḳ. yürüyerek gidiyȯduḳ. 
yāni sölemesi (30) ayıb§olmasın eşşeklerlen gidiyȯduḳ, öküzlernen gidiyȯduḳ. 
e artıḳ şimdi vasῐtalar hani (31) motȯrlar, taḳsiler çıḳalı hepsi bitTi. Sİ: Kaç saat 
sürüyordu iş orada? GC: e aḳşama Ḳadar. (32) gün§inesiye tabi. gün§inesiye 
sürüyȯdu. yedi buçuḳ segize ġadar çalışıyȯduḳ sabahdan (33) gitTik mi. Sİ: 
Sonra eve gelince evde ne işler var? GC: ēvde dē insanıŋ§olmaSsa ine§iŋ 
(34) sağılıcıḳ. yeme§iŋ yapılıcıḳ. evde de iş bitmiyȯdu ki. Sİ: Nasıl yetişiyor-
du hepsi? GC: e (35) napcaŋ yavrum bizim§ȫle. de çivtciniŋ§ȫle. hani yine 
de ȫle mesā ġırdan geliyȯŋ bi de (36) evi§iŋ§işi oluyo. yine de aynı. dē şimdi 
iş yoḲ. çünKü her şėy motornan§oldū için§iş yȯḳ. (37) hindi herkes erkekler 
yapıyo şimdi meseÍa patetez§ekiyoz unu bilene motor ekiyo, motor (38) ça-
palıyo, u ilaşlıyo, u söküyo, biz de sadece topluyoz, bu. Sİ: Size iş kalmıyor. 
GC: hayır. (39) sadece evdeyiz biz. ineklēmiz var§işde unnara baḳıyȯz. ȫle. 
Sİ: Herkesin fırını var mıdır (40) köyde? GC: var. herkesiŋ fırını var. bizim 
bȫle. Sİ: Herkes kendi evinde yapıyor. GC: hē (41) kendimiz yapıyoS. kimse 
kimseye vamayo. Sİ: Ortak fırın yok köyde. GC: yoḳ. öncelerden (42) varıdı 
ama şimdi yoḳ. şimdi herkės kendi eviniŋ§öŋüne yapTı. (43) Sİ: Peynirden 
başka kışlık ne hazırlıyorsunuz? GC: e peynir, turşu, taranā, fasülyemiz (44) 
noh̥udumuzu zaden kendimiS§ekiyoduḳ da şimdi ekmiyoz§u başġa. fazla bi 
ḳonserveye (45) fiÍan yimiyoz yavrum yā yinmiyō yapmıyōz. öncüleri yapıyȯ-
duḳ§ama. şimdi biz işde ben (46) bunu tarana yapcam baḳ biz bȫle bundan 
tarana yaparız göceylen. Sİ: Nasıl yapıyorsunuz? (47) GC: aḳşam§üzē mesā 
bū süzceK. aḳşam§üzeri ben bunu tekniye ġorum. üsdüne (48) yumurtasını ġı-
rarım on, on beş. göcesini ġor§aḳşamdan ikis.. hepsini ġarışdırı ġararım sabah 
(49) şeyleri de mendillere dökerim. ȫle ġurur§u. e ḳışın dı işTi ıslatıyȯz. çorbası 
çoḲ güzel§olur. (50) bu āz da ben bunu hani birikdircem dā şėy§olasıya yirmi 
yirmi bėş kilo olasıya undan sona (51) biz bunuŋ taranasını yaparız. un taranası 
yaparız. Sİ: O öyle bütün bütün mü kalacak? GC: ha (52) işde şȫle şȫle olcȧḳ. 
Sİ: Parça parça. GC: parça parça küçük küçük§olcȧḳ. Sİ: Diğeri, un (53) tar-
hanası dediğin başka mı? GC: un taranası dedı̄̇m başġa tābi. unu salça büberi, 
sā.. şe (54) domates, so§an, yo§urt, yumurta ȫle undan yapıyos§unu da. on on 
beş gün bekliyo, undan (55) sona geçiriyoz. Sİ: Onu ufalıyor musunuz? GC: 
hı hı. robotTan geçiriyȯS. veyā (56) kevgirden§işde geçiriyȯz, ilisdirden. Sİ: 
Peki bunu pişirirken farklı mı pişiriyorsunuz? GC: (57) tabi canım u ayrı bu 
ayrı. ötėki ġırmızı tarana. bu beyaz tarana. bu güzel§olur. (58) yo§urtlan§oldū 
için. e ben bunuŋ şindi ġaymānı almıyom, yağıŋ§içinde yo§urt. bu on, on (59) 
beş gün bȫle süzdü müydü taş gibi oluyo. undan sona işTe yumurtasınnan, göce-
sinnen, (60) duzunnan aḳşamdan ġarıyoz. sabah da mendillere ufaḳ ufaḳ parÇa 
parÇa ġoyuyoz, ȫle (61) ġuruyyo. ġurumadı mı olmaS küflenir. Sİ: Dayanmaz. 
GC: tabi hayır dayanmaS. bu (62) ġuruycıḲ u bi sene di iki sene bile duru. taḳır 
taḳır böle taş gibi ġurur§o. 
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I/104

SİVRİHİSAR - Ahiler

Kaynak kişi : Cemile Turan, 76, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu :  Eski hayat, gelin kaynana ilişkisi, cenaze, düğün ye-
mekleri

(1) SGA: Koca anne merhaba. CT: meraba ġuzum hoş geldiŋiz. SGA: 
Hoşbulduk. CT: (2) nāparsıŋız§iyi misiŋiz ġuzūm? SGA: Çok şükür sen 
nasılsın? CT: hē ben de ėyiyim ġuzum. (3) SGA: Bu tatlı çocuk senin toru-
nun mu? CT: torunum. SGA: Biz onu çok sevdik. CT: ȫle mi? (4) torunum 
ġuzum torunum. ha. SGA: Koca anne adın ne? CT: cemile turan. SGA: Kaç 
(5) yaşındasın? CT: yetmiş§altı. SGA: Maşallah göstermiyorsun. CT: ā 
bacaḳlar. (6) bacaḳlardan§alġınım. SGA: Niye algınsın? CT: bacaḳlarıma 
ḳo.. pilatin daḳcaḳlar. a şurıya (7) otur a. daḳ.. daḫdırmam dedim. daḫdırmam 
dedim. pilatin hemen§ameliyet§etceklerdi. (8) daḫdırmam dedim. SGA: 
Okula gittin mi koca anne? CT: gitTı̄̇m eşkişēre dē sivrisarı da (9) yatTım 
doḳuz gǖn. serim ne daḳındım gitTim ġuzum. gitTim. SGA: Eskişehir’de 
hangi (10) doktora gittin? CT: şėye KitTim. ne deller? çekiyollar filmimi nė 
çekdiler. ortopedē. dōru (11) ameliyet dedi ikisini de. SGA: Sen tıp fakülte-
sine git. Ameliyet ettirme. CT: ėttirmem. (12) ėttirmem dedim. SGA: Eski 
köy hayatı nasılmıştı anlatır mısın? CT: eşkişe§ire nė? SGA: (13) Eski 
köy hayatı nasılmıştı? CT: esgi köv hayātı dā güzel. dā güzel. şe§ir yerinde 
a§a. SGA: (14) Nasılmıştı? CT: köv yeri çoḲ güzeld̥i. hayātı çoḲ güzel. 
şe§ir yerini isdemen. isdemen şe§ir (15) yėrini. köv hayātı bi başḲa. SGA: 
Ne yapardınız eskiden? Nasıl geçerdi? CT: esgiden§ni? (16) davar, inēk, 
sa§a çobān, beḱ́ār, mayıs yapmaḳ, kömür yo§udu, odun yo§udu. a§ıl (17) 
süpürmek, mayısları yapmaḳ, çinnemek, esKi hayātımız şindi dā iyi. o onnar 
bitTi. onnar (18) bitTi. adam da gitTi. şimdi hayātımız dā güzel. ammā yaş 
gitTi. yaş gitTi. yaPıcaḳ hālim (19) ġalmadı. (20) SGA: Eskiden gelin kay-
nana ilişkileri nasıldı? CT: dā güzelidi. şimdi ȫle de§il. SGA: (21) Nasıl-
dı? CT: ġayınnayı gelin sayardı, ġaynatayı sayardı. ġayını görümceyi sayardı. 
şimdi (22) sayġı sevgi ġalmadı. ġalmadı ġuzum. bö̇yük̥ küçük̥ ḳaḳdı. ḳal̥ḳdı. 
şimdi bö̇yǖ güççǖ (23) isdemiyo. bö̇yüKleri isdemiyollar zāti. yaşlanınca hele 
hic§isdemiyollar. SGA: Kaynanan (24) sana nasıl davranırdı? CT: ḳayna-
nam bana ḳaynanam sıḳıydı amma ağır ġadınıdı. iyı̄̇ydi. (25) ġavġacı de§ilidi. 
mazlımıdı, ġayınnam. sıḳıyıdı esgiden ȫleydi de şimdı̄̇ ȫle dė§il. amma (26) 
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ağır ġadınıdı, mazlım ġadınıdı. benim yanımda on sekiz sene durdu ġayınnam, 
berāber tabı̄̇. (27) ġayınnamı on sekiS sene sona kefinnedik. tabı̄̇. (28) SGA: 
Cenazeler nasıl oluyor bu köyde? Kaynanana ne yaptın mesela vefat 
edince? CT: hē (29) ilkin evde yıḳanıyȯdu, ġazan ġuruyōduḲ. şindi şey var 
şō ne unuŋ§adı? ya ġuzum? SGA: (30) Morg. CT: ha. şimdi onda yıḳıyollar. 
esgiden ġazanı ġuruyollardı. cāmiden getiriyollardı. (31) yıḳıyollardı eviŋ§i-
çinde, hayatTa. şimdi ā u morġda yıḳıyollar. şimdi onda yıḳıyollar. SGA: (32) 
Kim yıkardı? CT: esgiden yıḳıyannarımız varıdı. şimdi gine yıḳıyannarımız 
var. genşler (33) yıḳıyō, oḳuyō, yıḳıyolar, ȫreniyollar. yıḳıyollar. morġda da 
yıḳıyollar. ȫreniyollar. SGA: (34) Sonra kefenliyorlar. CT: hah kefenniyol-
lar. gö̇zēlce erkeklere te.. şeyini içine ġuyuyolar (35) batTāniyeleriŋ§içine. 
erkekler§alıyo omuzlarına götürüyol̥lar, yerine defnediyollar. SGA: (36) Ce-
nazeye erkekler gidiyor. CT: tabı̄̇ erkekler gidiyȯ. SGA: Kadınlar? CT: git-
miyȯ. SGA: (37) Evde mi bekliyorlar? CT: evde bekliyollar. erkekler gelesā 
ġadınnar bekliyo. erkekler geliyo (38) ondan sona evde şėy§idiyollar. oḳuyo 
hoca erkeklenen beraber ġadınnarla ondan sona (39) ġoyuP gidiyollar. yedi-
sini oḳuru.. oḳurus. yedisini genşlē toplanır. yedisini oḳullar, (40) cenāzeniŋ. 
e bȫle ā işde ġuzum. SGA: Yemek ne yapılıyordu? CT: yimeK ı̄̇şde cenāze 
(41) gitTikden sona zati bide veriyollar. SGA: Eskiden pide mi vardı? CT: 
yo yo yōdu yōdu. (42) yimek varıdı yimek. eve yimēnen gelinirdi. yōdu. gine 
geliniyo yimēnen de yedisindē bide (43) veriyolar, ayran veriyollar. ondan 
sona ġırḳında gine bide ayran. ondan sona böyö̇k mevlidini (44) oḳuduyollar, 
oḳuduyoS. etrafı oḳuyoS. bȫle geçiyo işde ġuzum. SGA: Nasıl okuyorsu-
nuz (45) gelecekleri? CT: ē aparlö ba§ırıyo ya. SGA: Camiden mi? CT: 
hē cāmiden§aparlö ba§ırıyo (46) ya. SGA: Eskiden de mi öyleydi? CT: 
yōdu. esgi oḳunuyodu esgiden. SGA: Tek tek mi? CT: (47) hē çārınıyōdu. 
şindi çıḳdıḲ ē aparlȫ. SGA: Kapıyı çalıyordu. Ne diyordu? CT: hē. böyö̇n 
(48) şeyimiz var, mevlidimiz var. buyrun gelin. hē. SGA: Herkes boş mu 
geliyordu bir şey mi (49) getiriyordu? CT: yoḳ yoḳ voş voş voş. voş. voş 
gelinir. cenāzeye voş gelinir. dü§ün§olursa (50) giden tābi çe.. şeyininen gi-
den, hediyeninen giden, paranınan giden. cenāzeye git.. (51) gidilmez§ȫle. 
SGA: Yemek falan götürmüyorlar ilk yedi gün. CT: ye.. a§ah. yedi gün 
yimek (52) mimek yoḳ. SGA: Götürmezler mi komşular? CT: a§ā cenāze 
ėvi vėrir. SGA: Cenaze evi (53) yapıyor. CT: vėrir tabı̄̇. cenāze ėvi vėrir. 
götürmeŋ. (54) SGA: Düğünlerde nasıl yemek veriliyor? CT: dü§ünner-
de nası yemek vericeK ġuzum? (55) çorba, bamya çorbası, pilav, ēt, helvā, 
ġarpῑz, ayrān, sū, ḳolā, dü§ünnerde de cerēz, (56) dü§ünnerde de bu bütün. 
SGA: Eskiden de böyleydi. CT: esgiden de bȫleydi canım. esgiden (57) de 
ēt, bȫle yimeK döküvüdü. gine ȫle, gine ȫle. und̥an bizim şeyimiz§ȫle. şe§ir 
yerinde de (58) zatı şey de veriyolar da. SGA: Boş ver şehir yerini. CT: hē 
onu baḳma. köv̥de ȫle. SGA: (59) Köydekini anlat sen. CT: he köv̥deki bȫle 
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işde. bȫle işde ġuzum. SGA: Koca anne biz (60) gidiyoruz. CT: hadi güle§-
güle ġuzum. SGA: Bize dua et. CT: tamam ġuzūm. siz de bana (61) du§ā 
edin de el§etē düşmeyim. he allah yatırmasın. hah. ben de size duvā ediy̥ı̆̇n 
siz de bana (62) duvā ediŋ. SGA: Sen bize dua et. Bak gidiyoruz koca an-
nelerin duası tutar. CT: işşallah. (63) işşallah ġuzum. siz de bana duvā ediŋ 
de el§etē düşmeyim bėn. hıh. SGA: Amin. Ne diye (64) dua edeceksin bize? 
CT: allahım yatırma şu ġadını. el§etē düşürme. üş gün yataḳ dörd̥ü gün (65) 
toprāḳ. SGA: Diyeceğiz biz sana. Sen bize ne diyeceksin? CT: tabı̄̇. ben de 
size allahım (66) uzun§ömür versin şu çocuḳlara dėycem. SGA: Uzun ömür 
vermesin. CT: vėr.. vėrsi.. a a a (67) ġuzūm. SGA: Hayırlı kısa ömür versin. 
CT: hayıllı ġısmed§ayrῑ. unu allah hayıllısını versin, (68) bi de uzun§ömür 
versin. SGA: Yok teyze ya. CT: hayır hayır. allah hayıllısını ve̊rsün ġuzūm. 
(69) hayıllı na.. yazılar yazsın. ġaderiŋiz gö̇zel§ossun. hı. 
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I/105

SİVRİHİSAR - Aktaş

Kaynak kişi : Gülay Gülcan, 55, İlkokul 

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Bahçe 

Kayıt türü : Video

Konu : Bayramlar, köpekler, yöresel yemekler

(1) SGA: İsminiz? GG: gülay gülcan. SGA: Kaç yaşındasınız? GG: elli 
beş. SGA: Doğma (2) büyüme Aktaşlı mısınız? GG: hayır̥. benim kö§üm 
sadıḳbağı kö§ü sivrisar̥ıŋ§öbür tarafında (3) sadıḳbağı kö§ü. burıya gelin 
geldim ben. SGA: Kaç yaşında gelin geldiniz? GG: on sekiz (4) yaşımda 
gelin gēldim. SGA: Epeydir buradasınız. GG: tabi tabi. ordan çoḲ burda 
durdum. (5) SGA: Okula gittiniz mi? GG: eved ilḳoḳulu bitirdim u§za-
man§ȫleydi. SGA: Bu köyde (6) bayramlarda ne yapılır? Eskiden nasıldı 
şimdi nasıl? GG: valla, valla pek deyişiklik yoḳ gibi (7) esgikiynen şim-
dı̄̇. işde geziyolar, bayramnaşıyolar. hāni temizlı̄̇ŋi yapıyosun. fısTıḲ şeker 
(8) Tutuyolar. bȫrek baḳlava ġuyuyolar. öle bi adeti var. SGA: Eskiden de 
böyle miymiş? GG: he (9) esgiden de ȫleymişimiş. SGA: Yemek verilmez 
mi? GG: he yemek verilmiyȯ. yani (10) taḇaḳlānan böle baḳlava.. bȫrek, su 
bȫrē fiÍan bȫle getiriyȯlar. yemeK ġonmuyo burda. (11) benim kendi kö§üm-
de ġonuyodu esgiden yemek. ġurban mesa et pişiyodu. şē̇y yapılıyodu (12) 
yemek bȫlē ġonuyodu. dolma fiÍan yo§urt fiÍan çalınıyodu u§zaman bizim 
kȫde üzüm (13) vardı, bā. orda bölē ġonuyodu her şėy ama burda ȫle bi şėy 
yoḳ. burda hafifTen geçiriyolar (14) yāni. SGA: Siz geldiğinizde de öyley-
di. GG: benim geldı̄̇mde de aynıydı şimdi de aynı yāni (15) peK deyişen 
bi şėy yoḳ. (16) SGA: Köpek akbaş değil değil mi? GG: de§il§o de§il. 
var aḳbaş da var da u de§il. SGA: (17) Akbaşı nereden alıyorsunuz? GG: 
vallā sivrisarda var heralda ordan getiriyolar. SGA: (18) Çiftlikten mi? GG: 
heralda oralardan buluyo çobannar. onu bilmiyom artıḳ. SGA: Akbaşla (19) 
bunlar arasındaki fark ne? GG: valla unnar dā şey oluyo bȫle hanı̄̇ adama 
olsūn ġoyuna olsun (20) dā işėyli oluyolar. farḳlı yāni. SGA: İnsanlara çok 
saldırmıyor ama değil mi onlar? GG: yoḲ (21) yoḲ pek bilmem bizim 
bunnar saldırmıyolar§ȫle. SGA: Koyunu nasıl koruyorlar? GG: (22) ġo-
ruyolardır ġırda onu bilemem ben§arTıḳ. onu çobannar bilir yāni. ben bile-
mem§onu. (23) SGA: Nasıl besliyorsunuz köpekleri? GG: ı̄̇ şėy topluyolar 
ya top ġarılıyo işde u şėyden, (24) arpadan un yapılıyo ya onnan top ġarılıyo 
onu götürüyo çobannar. ȫle besleniyo. SGA: Suyla (25) mı karıyorsunuz? 
GG: eveT suyla. SGA: Yiyor mu köpek onu? GG: tabi. onu yiyo. SGA: 
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(26) Akbaş da mı onu yiyor? GG: hePsi hePsi onu yiyo. SGA: Arpadan un 
yapıyorsunuz. GG: (27) arpayı ǖtüyolā un yapılıyo onnan ġarıyosun bȫle top 
gibi. onu yiyola. SGA: Siz de karıyoru (28) musunuz her gün? GG: vallahi 
çobannar yapıyo. biS peK ȫle dışarı işi yapmıyoz. bizim (29) çobannarımız 
beḱ́arlarımız yapıyo yāni. biz§ȫle şėy dışarı peK ġarışmıyȯz. (30) SGA: Es-
kiden bekârların yemekleri de verilirmiş değil mi? GG: biz veriyoz§işde 
çobanıŋ (31) yemē. çobanıŋ hanımı yoḳ ki bizde kim verecek? biz veriyoz. 
beḱ́ar§olsa ona da biz veriyoz. (32) eğer bu kȫden değilse. ama bu kȫdensē 
evinde de yiyebiliyor§ama bu kȫden değilse mejbur (33) sen baḳmaḲ zo-
rundasın. hani bi sādece onnara mı baḳıyoruz ama onnar da seniŋ§işiŋi (34) 
yapıyolar. SGA: Siz ne yerseniz onu veriyorsunuz öyle mi? GG: tabi pişir-
dı̄̇mizden§onnara (35) da veriyoz§işde. yāni ġoyoruz sofra ġuruyom ... pişir-
dı̄̇mizden. SGA: Yemek olarak nesi (36) meşhur buraların? GG: buralarῑŋ 
bamya çorbasῑ sivrisarıŋ. şėy kel̥em dolmasῑ, ġapamasῑ, (37) buralarıŋ. SGA: 
Kapamayı tarif eder misin? GG: ḳapama. o pirişden§oluyō. o çoḳ.. (38) 
ördeg§etinden gö̇zel§olur en çoğ§ördeg§etinden. tavuġ§etinden tabi yapı-
yoz da. hindi (39) etinden de olur. eŋ lezzetlisi ördeg§etidir. onu pişiriyosun 
biraz. pirinci ıslıyosun. onu (40) ġapama sa§annarı var zāten böle iki ġuplu 
yayvan. SGA: Sahanı farklı mı onun? GG: tabi (41) sa§anı far̥ḳlı onuŋ. ȫle 
tencerede olmaz. iki ġuplu bölē Sa§anı var̥. onda yapıyoz§unu. (42) ilk§önce 
ıslıyosuŋ§işde. yağını ġatıyoz. ortaya eti ġoyuyosuŋ, nohudunu ġoyŭyosuŋ, 
sovan (43) ġuyŭyosuŋ ortasına bȫle. ona bi tas ġapıyosuŋ. etiŋ suyūnan o 
pilavı pişiriyosuŋ. kenarından (44) o tasıŋ§üsdüne de bi daş ḳapıyosuŋ. ū 
kenarında suyu ġuyuyosuŋ ya kenarına o şėyiŋ (45) Sa§anıŋ. unu pişiriyo-
suŋ pilav§oluyo. o çoḲ lezzetli oluyo. nohudū sovanῑ şėyı̄̇ unuŋ farḳı (46) 
pilavdan. çoḲ lezzeTli oluyo o. SGA: Soğanı kavurmadan mı? GG: hayır 
hayır sovanı bütün (47) ġoyŭyosuŋ. ufaḲ sovannardān. ortasına nohuduŋ, etiŋ 
sovan ġuyuluyo onuŋ. tası tas (48) ġapıyosuŋ ya ortadaki etē, bi tas ġapıyosuŋ. 
üsdüne de bi daş. u tasdan da zaten et dışarı (49) çıḳmıyo undan. kenarına da 
pilav salıyosuŋ suyuŋ hē pirinci salıyosuŋ, şėyı̄̇ŋ, et suyusuŋ, (50) ġuru nohuT. 
onuŋ da edrafına pilavı salıyosuŋ o pişiyo işde aynı pilav§oluyo yāni. ama 
(51) ortasında et. o çoḳ.. SGA: Tası kaldırıyorsun. GG: tası ḳaldırıp yerken. 
o çoḳ lezzetli oluyo. (52) aynı pi.. yani pilavdan§ayrı bi lezzeti var§unuŋ. 
SGA: Sahanı yayvan mı? GG: sa§amı (53) yayvan. iki ġuplu oluyo onuŋ 
bȫle. SGA: Topraktan mı? GG: hayır hayır baḳır da olabilir, (54) ġali ... 
çeliK de olabilir. hepsi olabilir. göveci şėyde yaparlar çömleKde yapıyȯlar. 
SGA: (55) Güveç nasıl yapılıyor? GG: vallā göveci biz§etleri şölē ufaḲ 
ġuşbaşı yapıyoruz. onu (56) döşüyoruz şėyine patlıcanı, patetisı̄̇, bezelye fiÍan 
ġatıyoz, tomatēs, bibēr. hepsini (57) malzemesini ġarışıḳ döşüyoruz§etinen 
berāber ġat ġat. içine de yağını ġuyuP§onu (58) çömleKde pişiriyoruz. ȫle 
pişiriyoruz göveci. ġuzu etinden dā güzel§olur tabi ki eti her (59) şeyiŋ§eti 
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önemli. hanı her§etiŋ lezzeti başġa. geçi etini mesā bizim buralarda yimezler. 
biz (60) geçen kesdik yiyemedik. SGA: Dişisini mi erkeğini mi? GG: ikisini 
de yemiyoruz yāni. (61) ben§ona buna da§ātdım. ġuzu eti dā iyi oluyor her 
şeyde. toḳlu diyoz toḳlunuŋ§eti de (62) güzel§olur. biraz hani ġuzudan ġar-
talmışı bȫle. biz§onnarı yiyoz peK ȫlē ġoyun§etinnen (63) geçi etinden pek 
bi şėy§etmiyoz. ya bizde çoġ§oldū için heralda. /.../ SGA: Kaz da mı kışın 
(64) kesilir? GG: o da ġışın kesilir. o mırıḳ yidı̄̇ için§ondan ḳoḳardır onnar. 
SGA: Mırık ne? GG: (65) içindeki yōsunnarı yiyo, mırıḳları yiyo işde. onna-
rı yiyo onnarla besleniyo onnar. /.../
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I/106

SİVRİHİSAR - Aşağıkepen

Kaynak kişi : Suzan Yuvalı, 60, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Eski hayat, hastalıklar, ekmek yapımı

(1) SGA: Eski hayat nasıldı bize anlatır mısın? SY: normaÍ§iyi bi ha-
yatı varıdı yāni. SGA: (2) Sabahleyin kalkardınız. SY: evet. bağımız bāçe-
miz§olurdu. ġoyunumuz ġuzumuz vardı (3) meseÍā, yiyēmiz çanāmız vardı. 
yāni ȫle bi şiyler§oluyodu yāni şindı̄̇ yāni ne diyim Fazla da (4) ȫle bi şiy 
yoḳ yāni. SGA: Kaynanayla, kayınpederle mi oturulurdu? SY: evēt. otu-
ruyordum hē (5) on beş, on beş sene benim ġayınnamgilinen ā hayat geçirdim 
yāni iyi bi durumumuz vardı. (6) SGA: Tarlaya bağa giderken çocukları 
ne yapıyordunuz? SY: ē ona ġoyuP gidiyoduḳ hāliyle. (7) baḳıyorlardı tabı̄̇. 
ġayınanam§mardı ġāynatam§marıdı zāti biz bi tekiz. yāni ȫle şėy§olurdu (8) 
onnar baḳıyordu yāni bebeKlere. SGA: Tarla işine siz gidiyor muydunuz 
eskiden? SY: (9) giderdiK tabi. SGA: Nasıl? SY: biz Íahana deriz ō Íahana 
ġazmȧya giderdiK böle yāni. pırasa (10) derdig§ȫle, tomatis biber dikerdik. 
onnarı ne ġazmȧya nė giderdig§işde. olduḳd̥an sona (11) gider toplar gelirdik. 
kendimize yāni öle satlıḳ yōḲ. yimemize içmemizeydi. u kesim yāni. (12) 
SGA: Hayvan ürünlerini mi satıyordunuz o zaman? SY: hayvanıŋ§ürün-
nerini hiş (13) satmıyoduḳ. esKiden bölē sütcü mütcü yōdu toplantı yōdu. biz 
kendimiz§elimizinen (14) yapıyoduġ§ē süt makineleri oluyodu çekiyoduḲ. 
yağımῑ yağını biz kendimiz§alıyoduḳ (15) yiyoduḳ. ke.. kel peynir derdiK 
onnarı da böle bi yėrē götürüdüK. satardıḲ yāni onu öle bi (16) sivrisarda bi. 
SGA: Peynir nasıl mayalanıyor? SY: ı̄̇ peynirē südǖ ġoyunnarı sādıḳdan 
sōna (17) hemen§onu ılῑnan bi çay ġaşşῑ atıyodun eyer̥ südüŋ çoġ§olursa. 
südüŋ§az§olursa yarım (18) çay ġaşşῑ ġatıyodun. o dutuyodu kendi bildı̄̇ne. 
onu dutTuḳtan sona so§utmıya bıraḳıyodun (19) unu so§uduyoduŋ. so§ut-
tuḳTan sona ter̥s çeviriyosun§onu. onu suyunū süzdükden sona (20) basḳı-
ya veriyosuŋ bi basḲımız var§uzunca şȫle bidigi. onuŋ§üsdüne daş ġordū ū 
kendi (21) kendine suyunu süzerdi dilimnerdik. duzlardıḳ. tespı̄̇lere dilerdik. 
ondan sona da ē bi gün (22) dururdu dolaPda. ondan sona yerine yelleşdiridik. 
e onu bēzle ayriyetTēn bidonnara alırdıḳ. (23) üç§ay şȫle mikrobu ġırılması 
için beklediyorduḲ. salama yatırıyorduḲ yāni. bu kesim yāni. (24) SGA: Es-
kiden hastalık çok muydu? SY: yoḳdu bu gibi bu ġadār. yoḳdu. yāni şuralar-
da bi (25) segiz§on senedir bi hasdalıġ§öle bi ço§aldı. ilkinen böle hasdalıḲ 
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yōdu. yāni ġanser türü (26) olsuŋ allah göstermesiŋ yāni öle başġa bı̄̇ tür has-
dalıḳlar yoḳdu. şinci şu sıralarda yāni (27) ço§aldı bu hasdalıḲlar yāni. SGA: 
Eskiden insanlar daha kısa yaşıyordu. SY: uzun yaşayodu. (28) evet. uzun 
yaşayodu şindi ise yani böle bu hasdalıḲlar çıḳalı amma üç§ayda amma (29) 
beş§ayda yāni mefāt§edip gidiyodu. SGA: Yaşlıların dizleri falan ağrıyın-
ca ne yapılırdı? SY: (30) ı̄̇ doḳdora gidiyodun hāliylē. evet. şindi de āynı gine 
ȫle dizleriŋ neyiŋ§ārıdῑ zaman gine de (31) doḳdura gidiyosuŋ§amma yāni 
bȫle gibı̄̇ ürüsüm yoḳdu yāni. şimdi çoġ§ürüsüm§mar yāni (32) doḳdura gi-
diyosuŋ ya innesini veriyodu ya topunu hapını veriyodu ya ameliyet§oluyoŋ 
ȫle (33) bi çıḳıyōdu. yāni şindiki dā fazla yāni. SGA: Şimdi daha mı çok 
hastalık var? SY: şindi çoḳ (34) yāni. her türlü hasdalıḳ var şindi töbe allah 
göstermesiŋ yāni. o esgiden bu ġadar yoḳdu yāni. (35) SGA: Ama eskiden de 
iş çokmuş. SY: yaparsaŋ çoḳdu. gine de hāÍā da ȫle eyer yaparsaŋ gine (36) 
var. ama yapmaSsaŋ yoḳ benim şindi hiçbir şeyim yoḳ. yapmıyom yāni. u§-
zaman genşlikde (37) hepsini yapıyodum dedı̄̇ŋiz gibi ġıra bayıra gidiyoduḳ 
meseÍā bu çocuḳlarῑ ġayınvalideye (38) ġoyuyoduḲ çapȧyā şėye gidiyoduḲ. 
amma şindi yoḳ. şindi öle yāni bi şėyimiz yoḳ yāni. (39) SGA: Sizin tandır 
eviniz var mı? SY: yoḳ. SGA: Fırın nerede? SY: fırın ta bi ḳomşunuŋ (40) 
birinde var. oraya dē üş beş kişi topluyoruz bȫle. biz tezek diyoz biliyosuŋuz 
ġoyunnarıŋ (41) şē̇sinde. unu götürüyoz Fırına ġalayōz bȫle topluluḳla. o yan-
dıḳtan sona o ḳadın kendisi (42) toplayō, siliyō. e biz de hamırı ilāniyle götü-
rüyoz böle yumaḳlayoS. unnarı yumāyınan (43) tātaları vār tabı̄̇. tātalarıynan 
üsdünē yımırta cılası yapıyoS. onu çalıyoS fırına salıyoz. o da (44) ġabarıP 
çıḳıyo yāni. ȫle oluyȯ şėyde. SGA: Fırın sahibine veriyor musunuz ek-
mek? SY: tābi (45) tabi. iki deneyi veriyoz yāni. ē biz ağız vaşı deriz bi fırına 
saldῑŋ zaman o§zaman§iki dene (46) ekmek veriyosuŋ. eyēr yani bir§ağız 
deriz biz§u§zaman ne bişiriseŋ haşġaşlı bide ne (47) veriyōsun. yāni ȫle olu-
yor yāni. SGA: Sizin ekmekleriniz nasıl? SY: bi dene altȧ gülseren. (48) 
burda yoḳ aşşāda var. orda dolaPda var§ekmek. al da ge. /.../ SY: ekmēmiz 
bu kesim. (49) ekmēmiz bū. SGA: Bunu nasıl mayalıyorsunuz? Nasıl pişi-
riyorsunuz? SY: e ha.. (50) yuŋuruyoŋ§işde mayasını ġatıyoŋ§içine. mayası 
geliyo. mayası geldikden sōna bunu işdē (51) fırına götürüyoz. fırını ġalayoz. 
fırın yanıyo bitiyo. işdi bunu böle yumaḳlayoz. hafifÇe şȫle (52) yassılayōz. 
üsdüne cıla ediyoz. cıla etTikden sōna fırına salıyoz§işdē bu kendi kendine 
(53) bişiyo. SGA: Sünnet düğünü için kaç tane böyle ekmek yaptınız? SY: 
çoḳ. yānı̄̇ otuz dene de (54) desem olabilir. otuz beş dene de desem olabilir 
yāni. çarşıdan geliyo. SGA: Ama eve gelenler (55) için. SY: tabi eve gelen-
ner§için bunnarı veriyorūz. dāvetimizē ayriyeten çarşı ekmē dedı̄̇ (56) gibi de 
yetişmez yāni imḱ́ānımız yoḳ yetişTiremeyiS. SGA: Davet yemeğini nerede 
(57) veriyorsunuz? SY: salonumuz var bizim. eveT dü§ün salunumuz var. 
ġızım yavrum şȫle otur (58) annannem. dü§ün salunumuz var. dü§ün salu-



645Fatih  DOĞRU

numuza masalarımız var böle iki boy. (59) sandelelerimiz var tabı̄̇. ilk§evelā 
erkeklere yidiriyoruz. erkekle çıḳdıḳTan sōna da (60) bayannara veriyoruz. 
yemēmizi yidikden sōna çocū taḳıya dutuyoruz. ne taḳarsan. amma (61) altın 
Taḳ amma bileziK daḳ, amma para daḳ. ne daḳarsan çocūŋ bağırına bir dene 
ġurdāle (62) ediyoruz. o ġurdalēyı̆̇ çocuḳa herkez daḳan daḳıyo işdi. ismini 
yazdırıyoru, bağırtdırıyoru (63) yāni fiÍancadan āltın veyāh̥ut ḳı bileziK ve-
yah̥ut ḳı yirmi lira otuz lira fiÍancadan para taḳtı (64) diyerekden ediyoruz. 
ondan sona taḳı bitTikTen sōna çocū indiriyolar. oynuyorla. (65) oynadıḳTan 
sona ġına§gecesi yapıyoz. mumlarınan çocu§a giydiriyoruz gerisin gėri giyi-
si. (66) onun gibi mumlarınan ḳarşılıḳlı şu şekildē çocuḳlar§altından geçiyor. 
anne vayāh̥ut ḳı bi (67) başḲası dutuyor. önündē ġına ilēni oluyoru. ilēnneri-
miz var ġına ilēnnerimiz bizim. gülserēn (68) ilēni bi al da ge ḳal̥ḳ ġuzum bi 
ġına ilēnnerimizi al da ge bi. hadi ġına ilēnini al da ge bi. (69) onnara ġınayῑ 
ġuyuyoruz. onnarı üsdüne de mum dikiyoruz. mumunan dā çocū çıḳarıyoruz. 
(70) çocūŋ avucunuŋ§ortasına ġınayı yaḳıyoruz. elinē eldiven giydiriyoruz. 
gülseren çıḲartma. (71) ondan sona ȫlelikÇe oluyoru yāni. havā fişeklerimiz 
var havā fişē atıyoz bȫlē. asriniŋ dü§ün (72) gibi de§i yāni asrı̄̇ dē, yāni asrı̄̇ 
gibi şē gibi oluyo yāni dü§ünnerimiz. cumar̥tisi gün gelseŋiz (73) dā gü-
zel§olur. SGA: Sünnet düğünü de mi üç gün sürüyor? SY: aynȧ. aynȧ. biz 
meseÍā kı̄̇.. (74) SGA: Salı günü okudunuz. SY: hē salı gü.. şindi oḳunuyȯ 
meseÍā ki. heh§işTe. ġına, ġına (75) ilēnimiz bū. bunnan dā cerez ġuyuyȯruz 
böle şey gibi. ġınaları ġuyuyȯruz bȫle (76) paKetletTiriyȯruz ġınayı. onnan 
da ġına da.. da§ıtılıyor. çocūŋ§annesı̄̇ sana mē.. size meseÍa (77) ḳı bı başḲa-
larına dülbenT yapıyoru. o dülbenTlere çocuḳlarıŋ yāni kimi ... hadi al da gir 
(78) ġuzum. onnarῑ veriyoru. genşlere fiÍor dedı̄̇miz şȫle uzun bi şey genşle-
re onu daḳıyoruz. (79) ėllerine mendil veriyoruz. yani ölece yāni çıḳıyoru ... 
oluyor gidiyor yāni bi şekilde. SGA: (80) Sünnet evi çocuklara hediye mi 
veriyor? SY: hē aynan, aynan§oluyo oluyor yāni. SGA: (81) Onlar da takı 
takıyor. SY: evet. de altınımızı bilēzimizi yani böle bu şekilde yapıyoz işTe. 
(82) SGA: Teşekkür ederiz. 
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I/107

SİVRİHİSAR - Babadat

Kaynak kişi : Naciye Ertuğrul, 71, Okumamış

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu :  Telefon görüşmesi, tanışma, eski hayat, çamaşır yıkama, 
sohbet

(1) NE: vallah̥i şey ayhan§ābiniŋ ġapınıŋ§öŋüne bi ġız çocū geldi ya-
nına çı§ırdı. soru soruyo (2) baḳam ne diycem bilmeyorun. hē beni çı§ırdı. 
kövde ne var ne oldu diye ānıycā bene bi şey (3) bilmeyorun ġızım dėyorun. 
bilmeyorun. vallā yabancılı ġızım ben bilmeyorun. SGA: (4) Üniversiteden. 
NE: ünüvēsedeymiş. SGA: Anadolu Üniversitesi. NE: anadolu ünü.. (5) üni-
vistesiymiş. şey nāpā çocuḳ nāpā? iyi oldu mu ōlan? iyi allah dā iyiliK versin. 
iyi allah da (6) ı̄̇liK sıh̥at versin ġızım. vallā iyiyiz§işde ġapınıŋ§öŋündey-
diK. soru sorcaḳ baŋa ama ben (7) heÇbirini bilemen. yan§yana getirip de 
ġonuşaman. şē va fadime var gülümser vār. hava (8) yengeŋ de dizinden§a-
meliyet§oldu. yā. aysun§aysun. geçmiş§olsun der. SGA: Ben de (9) geçmiş 
olsun diyorum. NE: ġız u çocuḳ da geçmiş§olsun diyor aysunum. hadi iyi 
günner (10) ġızım. iyi günüŋü dilerin. ben de seni öpdüm hadi anam. unnā ... 
aba gelin§annatTῑ ... kimse (11) yōdu ġayınna ġaynata yāndaydıḳ unda u gün-
nerimizi geÇirdiK. şimdi de adam§ȫldü on sene (12) de bȫle allā günē güne 
geçiyo işTe. vȧllā ikimiziŋ üçümüzüŋki de ȫldü. ġanserden§öldü. yā. (13) 
SGA: Allah rahmet eylesin. Hepsi mi kanser? NE: ben̥emki ġanserden§öl-
dü vȧllāhi. SGA: (14) Naciye ebe soyadın ne? NE: nāciyė ertūrul. SGA: Kaç 
yaşındasın? NE: ġırḳ§iki (15) do§umnuyun. SGA: Maşallah çok dinçsin. 
Okula gönderdiler mi seni? NE: cāhilin ġızım. (16) ġafam§almadı gönder-
diler de. SGA: Okuma yazma bilmek değil ki cahillik. NE: vȧllā almadῑ 
(17) napiyin almıyana? SGA: Nice okuma yazma bilen cahil var. Sen hiç 
cahilim deme. Okuma (18) yazma bilmiyorum de. NE: e işde cāhil cāhil 
dėmek yerine. SGA: Eskiden nasıldı? (19) Kaynananın kaynatanın yanın-
da mı gelin gidiliyordu? NE: hē gelin gidiliyō. çoġ§ėyı̄̇ydi (20) ġayınnıylan 
ġaynataya baḳdıḳ. baḳdıḳ. baḳdıḳ tabi helāl§olsun. ġat ġāt helāl§olsun. iki-
Sine (21) de baḳdıḳ kefinnediK bunnā da ȫle ben de ȫleyin. SGA: Sen kaç 
yaşında gelin oldun? NE: (22) yir̥mı̆̇§birimde.SGA: Kaynananın kaynata-
nın yanına oturdun. NE: oturdum tabi. (23) esgiden§ȫledi ay ġızım. SGA: 
O daha mı iyiydi? NE: o dā iyı̄̇ydi. baḳardı tābi, yimēni ne (24) yapıvırdı sen 
ġıra bayıra gitTikde. ġapılarımız§aÇıġ§olurdū. ġonuşan da ġızım. unnā da 
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(25) eskişeh̥irde ikisi de eskişērde. iki ġızım iki ōlum§mar zati. SGA: Eski-
den kayınpederinin (26) yanında nasıl davranırdınız? NE: iyi davranırdıḲ. 
ayaḳḲabıyı çevirizdiK. yataḳlānı serēdiK. (27) vȧllāhi ȫleydiK. şindi yemē bi 
misāvir geldi hemen§ayaḳḲabısını ... şey§iderin. SGA: (28) Çeviriyorsun. 
NE: çeviriyurun. āynı dābiyetim. SGA: Konuşabiliyor muydun kaynata-
nın (29) yanında? NE: ġonuşurdum. paylamaycız. yaTāni yorġanını serēdiK. 
ētibar§ėdērdiK. (30) şindikiler de bizlara ėdiyor. allah razi ol̥sun. ana§ătası 
nurda yatsın. /.../ SGA: Ne zaman (31) öldü dedem? NE: vȧllā on sene oldu. 
SGA: Ne yapıyorsun on senedir yalnız? NE: e yalnız (32) yaşāyorun§işde. 
çolūm çocūm baḳıyoru. ōlum§mār güçüg§ōlum. unun yanına giderin. (33) 
bö̇yüK baḳār. bö̇yün gitTiler dā. yimek ne getirilēr. SGA: Sık sık geliyor-
lar mı? NE: geliyolar (34) sıḳ sıḳ geliyor.. SGA: Kışın sen gidiyor musun 
yanlarına? NE: gidiyon. güççǖŋ yanına (35) gidiyodun bö̇yǖŋ yanına da gi-
den. dü.. bö̇yüK güçük sivrisarda yaḳın. ġızlām§ihisi (36) eskişērde. bulaman 
yā. SGA: On senedir öyle mi? NE: hē on senedir§ȫleyin. SGA: Doktora 
(37) gideceğin zaman ne yapıyorsun? NE: e ġı.. ōlannarım götürüyoru. bü-
yüg§ōlan götürüyoru. (38) güççüK de haPım nē̇n gönderiyor§urdan getirir. 
yā. (39) SGA: Köye su gelmeden önce çamaşırı nasıl yıkıyordunuz? NE: 
çamaşırānemiz var şurda. (40) çamaşırānemiz vādı ġazan ġurādıḳ. heb§urda 
banyo iderdik. SGA: Ne kadar çamaşır alıp (41) götürüyordunuz? NE: 
çoḲ götürüdüK. toḳaşlādıḲ, ısıdır̥dıḲ çamaşırıŋ suyunu, onnan ıÇcaḳ (42) 
suynan toḳaşlādıḲ. SGA: Nasıl ısıtıyordunuz? NE: ā odun§odūn. odun. 
SGA: Odunu orada (43) mı topluyordunuz? NE: evden götürürüz. içinde 
hazırlıḳ yaparız. SGA: Odunu götürüyordun. (44) NE: ġazanı da götürüyōr-
duḲ. ısıdırdıḲ suyu evelā kendimiz banyo iderdiK sona çamaşır (45) yıḳādıḳ. 
SGA: Soğukta ne yapıyordunuz? NE: vȧllā so§uḲda gidērdik birbirimiziŋ 
ıÇcānda (46) yıḳanırdıḳ. yā. SGA: Çocukları ne yapardınız? NE: çocuḳları 
da evde yapardıḳ. SGA: (47) Getirdiğiniz suyla mı? NE: tabı̄̇. zobanıŋ§üs-
dünde ne. SGA: Ama su taşıyordunuz. NE: hē (48) daşırız tabı̄̇. ġāli bu.. 
SGA: Ne zaman geldi evlere su? NE: vȧllā ben bilemeycen§onu. SGA: 
(49) Hatırlamıyor musun? NE: hatırlayamȧyorun. onu geşdi. /.../ segzende 
gēlmiş. SGA: Eskiden (50) çocukları nasıl askere uğurlardınız? NE: vȧlla 
u§urlardıḲ herkez§evlere ne oḳurdu. (51) hocayınan ne du§āsı buyrulurdu, 
giderdi. hē du§aynan çıḳardırdıġ. yā. yola bȫle aşşāda şėy (52) vardı urıya 
şe§iderdiK. yā. ġonuŋ ġoŋşu toplaşırdı. du§a idellēdi. son sōna asKellē elimi-
zi (53) öperdiK, u§urlādıḲ. yā. SGA: Senin annen nasıl çamaşır yıkarmış-
tı? NE: o u da ḳırḳıya (54) gelirmişmiş, çamaşırāniye. yā. SGA: Hatırlıyor 
musun anneni? NE: hatırların tabı̄̇. SGA: (55) Annen nasıl birisiydi? NE: 
benim§annem de iyı̄̇ydi. kendim gibidi iyı̄̇ydi. herkeziŋ§annesi (56) kendine 
göre iyı̄̇ydi. SGA: Yok canım. NE: varlıḳ yoḳluḳ vardı ezeli. şindi her şiy bol. 
(57) SGA: Annenin kaç çocuğu vardı? NE: altı deneyiS. SGA: Altı kardeş-
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tiniz. Yaşıyorlar mı? NE: (58) vȧllā iki.. iki denesi ȫldü. dört dene ġaldıḳ. ya 
iki ōlan iki ġız ġaldıḲ. SGA: Annen sizi nasıl (59) büyütmüştü? NE: vȧlla 
varlῑnan yoḳlūnan bö̇yütmüş§işte. yā. esginiŋ yoḳlū dā zorudu. yā. (60) SGA: 
Annen karderşlerini okula gönderdi mi? NE: vȧllā onnar da şėy§itmezle 
a gine ya (61) sayımızı hesābımızı biliyoruz. ḱ́arını zararını yapıyoruz. SGA: 
Yok o zaman okul hayatı (62) nasıldı? NE: varıdı esgiden§amma yolla-
madılar§işTe. cāhilidi. kendi.. kendimizi daşı̄̇yoruz. (63) SGA: Annen kaç 
yaşında vefat etti? NE: vȧllā bilemeycen. SGA: Senin yanında mıydı? NE: 
(64) ōlunuŋ yanῐn̥daydı. kendi başına durudu aşşāda evlerimiz vardı. birimi-
ziŋ yanına gelmedi. (65) kendi başına hayaT geçirdi. geçirdi. SGA: Baban? 
NE: babam de es.. anġarada öldü geldi. (66) SGA: Nasıl? NE: u da şėyden 
felşden§öldü. SGA: Ankara’da mı çalışıyordu? NE: hayır (67) hayır. çalış-
māzdı. burdan gitTi. hasda oldu burdan gitTi. ordan cenāzesi geldi. SGA: Sen 
(68) küçük müydün o zaman? NE: PeK de güççük de§ı̄̇dim ġocamanıdım. 
SGA: Evlenmiş (69) miydin? NE: evlendiydin tabı̄̇. bi senelik mi iki senelik 
miydim? hı hı. SGA: Küçük çocuk (70) kalmadı. NE: ġalmadı. heç ġalmadı. 
aḳrābayız. bu da ġoŋşunuŋ.. SGA: Senin en güzel (71) pişirdiğin yemek ne? 
NE: vȧllā bulunanı bişiriyoruz. sa§olsun gelinim gönderir. peK ben (72) yap-
mayorun gelinim gönderi ā bö̇yün gine yapmış geldi. ġı şimşek çaḳdı. vȧllā ... 
SGA: (73) Gelinin her zaman gönderiyor mu yemek? NE: gönderi getiri. 
getiri. SGA: Nerede oturuyor (74) gelinin? NE: sivrisarda. SGA: Kiminle 
gönderiyor yemeği? NE: ōlannan geliyor. ōlumunan (75) getiriyoru. SGA: 
Sağolun. Ağzınıza sağlık. 
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I/108

SİVRİHİSAR - Ballıhisar

Kaynak kişi : Gülşen Kılıç, 66, İlkokul 

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, Yunan işgali, arkeolojik kazı

(1) SGA: Teyze adın ne? GK: gülşen ḳılıç. SGA: Muhtarın annesisin. 
GK: ėvet ėvet. SGA: (2) Doğma büyüme Ballıhisarlı mısın? GK: ėveT 
ėvet. ebemiz dedemiz§oralıymış da ordan (3) burıya gelmiş ǵavurda. şimdi 
burda yerlisiyiz ġāli. SGA: Neredeymiş ebeniz dedeniz? GK: (4) istikÍal̥-
ba§ı, siziŋ geldı̄̇ŋiz yer̥. SGA: Ha oradan gelmişler, İstiklalbağı’ndan. GK: 
zamānında (5) ǵavur bozġununda esgiden varımışımış ǵavur ya. tabi hinci 
orıya§orıya da§ılmış. SGA: Kaç (6) yaşındasın teyze? GK: atmış§altıya 
gidiyon ġuzum bu yıl. ġırḳ yedi do§umnuyun. (7) atmış§altı ol.. atmış§altı 
oluyor dē mi? atmış§altı. SGA: Okula gittin mi? GK: gittim. (8) ilḳoḳulŭ 
bitirdim. SGA: Burada mı gittin? GK: tabi tabi burda oḳudum. berāber 
eşimne (9) berāber oḳuduḳ. amcamıŋ§ōlu olur bu. SGA: Amcanın oğluyla 
evlendin. GK: evet. SGA: (10) Zaten tanıyordunuz birbirinizi. GK: tabi 
canım. tanımaz mı? tanıycan Taḇi. ē? SGA: Eskiden (11) Ballıhisarda hayat 
nasılmıştı? GK: aḳarsuyumuz varıdı bȫle yo§udu evlere gelen milen. (12) 
çeşmemize. büyüK çeşme dēr̥diK dört dene ġurnası var da idāre iderdiK ġoca 
Köy§idāre (13) olurdu. hayvannarımızınḳı ayrıydı. ura ayrıydı. ġoyun ġuzu 
sulanırdı inek táná işde undan (14) sona harmanımız varıdı harman dökērdik. 
düven sürellerdi sap çeKerdi daha iyisini bilir (15) erkeg§oldū için. ev ha-
nımnarı da kendi işimizinen§ūraşırdıḳ. SGA: Sen kadın işlerini anlat (16) 
bana. GK: ġoyun sā§arız. süt çekeriz. makine yıḳarım başḲa nābıcaŋ? inek 
sā§aŋ, (17) ürün§alıŋ. bunnarı iderdig§işde. ... ḳalmadım ġari yapamayom 
ġāri. (18) SGA: Yunan bu köye gelmemiş mi? GK: gelmiş gelmiş. yonan 
zamanında gelmiş. SGA: (19) Zulmetmiş mi çok? GK: işde milleT bütün 
harman zamānı ... ġaşmışla. yunan geliyor (20) deyince. hep silbānı mahFet-
miş. siziŋ yėmek yidı̄̇ŋiz yer. orayı yaḳmış yıḳmış. anam§ȫle (21) derdi. bu-
rayı peK yaḳma.. SGA: Buraya çok hasar vermemiş mi? GK: vermiş mi 
osman (22) vermemiş heralda. vermemiş dėllērdi. vermemiş. orayı peK fenā 
etmiş diŋē, saTıḳbāna, işde (23) silbā§ı ... baḳ şindi bura nası ġaçar suriyeli. 
o yana o yana ā u§zaman da ȫleymişimiş (24) ġuzum. tabi ġaçıyo. mecbur 
ġaçıcaḳ. ekmeksiz§aşsız ġaçallarmış bi ėşyalarıynan§işde. (25) aldıḳları da 
birer çanta giyim. başġa bi şiy yoḳ. ne alabiliŋ? SGA: İstiklalbağına çok ezi-
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yet (26) etmişler mi? GK: orıya etmişle. orıyı mahFetmiş. bağ bahça ġoma-
mış. rāmetliK§anam§ȫle (27) yaḳdıla yıḳdıla ġuzum derdi. adamları bütün 
cāmiye doldurdular derdi. ateşlėyceklermişimiş (28) de sona yoḳ demişle nası 
etTiler ġurtulmuşlar§işde bi zaman bi. yā. SGA: Zor günlermiş. (29) GK: ne 
biçim hem ne biçim ġolay mı? SGA: Eskiden köy hayatı da zormuş. GK: 
tabı̄̇ zor (30) ġuzum. şindi ne va? inek sā makiniynen. bi de ġoyunnarı şindi bi 
kere sa§ıp (31) savışdırıvırıyollā ... emziKli olurduŋ hamile olurdūŋ harmana 
giderdiŋ ġolay bi şiy mi? hadi (32) o çocuḳ dört beş dene olur. şindi bir§iki 
çocuḳ ġolaylıḳ her şey. şindi ġızları köye bile (33) bulamaŋ baḳ hep şe§ire 
gidelle. SGA: Burada da kızlar köye gelin olmuyor mu? GK: (34) olmayor 
ġuzum olmayor. ġalmadı. SGA: Kızlar nerede? GK: zamānında bundan§on 
beş (35) yirmi sene evel do§up da bö̇yün§onnā gitTi. i ondan sonakile işde 
şindikiler de ġali (36) ġurtulmuyor ... şērden şēre giden şērde ġurtuluyor. bu-
rıya yoḳ. baḳ şurda beş§altı tene çocū (37) da asgerden geldi u da aḳrābamız. 
vallā ḳız yoḳ ġuzum. aşşāda yunā munā gidēsen aşşa ölē (38) oralarda bulu 
bulābilisen dā onu da. ço§u vallahi do§udan getiri silbānıŋ ço§u dille. yirmi 
(39) yirmi beş dene olmuş getirdikleri. bizim bura bile bi dene getirdi dē mi ... 
başġa var mı? bi (40) dene getirdiK. u da bulamadı vȧlla ġırḳ beş elli yaşında 
geldi ... /.../ GK: şindi baḳ bu kövde̊ (41) at bile ġalmadı. hep tirektör ġuzum. 
SGA: Eskiden çok muydu at? GK: çoḳdu tabı̄̇ canım. (42) bayā yir̥mı̆̇§beş 
otuz kişide varıdı dē mi osman dā fazlaydı bile. yir̥mı̆̇§beş otuz kişide vardı 
(43) dē mi? at at. āt, araba. esgiden bu ḳa.. köy yüS hāneden fazlaydı ġuzum. 
şimdi ǵavur§işde (44) ġazı yapıyor. ço§u köve şēre ġaşTı. (45) SGA: Kazı 
yapıldığı için tarlalarda çalışmanızda sorun var mı? GK: yoḳ yoḳ yoḳ. ġırı 
bayır (46) depeleri ġaza. yavrum bi de şu durum var. bu şindi diyor ḳu ben si-
ziŋ§evleriŋizi yıḳıyin siz (47) baŋa yer tāyin§ediŋ. ben size ev yapdırıyın ya-
lıŋız§ödemeli yirmi sėne. milleT de ona ırza (48) dė§il. şurda benim dört§ō-
lum bi ġızım§mar meseÍā dē mi? hep şe§ir yerinde kendini zor (49) besliyor. 
ġaḳar da benim§ödemeli yapdırdῑm ya heriFe bi şey§olsa bana bi şey§olsa 
ḳaḳar (50) öder mi bėş dene ġardaş? milleT bunu isdemiyor§işde. biz kendi 
kendini zor geçiniyor diyor (51) zaten̥. yirmi beş otuz dene dul ġarı vā. unnar 
zāti ġocasınıŋ şeyiynen geçiniyor, aylıynan̥. o (52) nāpsıŋ u ġarı? yıḳdῑŋ yeri 
ödesiŋ kendini mi baḳsıŋ dē mi? baḳ benim çocūm muhdar ḳatyen (53) rāzı 
gelmedi ona. olmaz dedi. milleT de rāzi olmaz. milleT perişan§oluruz amma 
isdedı̄̇ŋ (54) yeri altın§ara, arā bul götür dereyi depeyi. kö§ümüzü elleme 
dediK. a u silbā vermedi baḳ (55) soḳmadı. esgiden bi muhTarımız vardı u 
soḳdu bunu. ōlumu işe ġuycan milleTiŋ başına belā. (56) ne dam ġaldıtTırı 
ne ev yaptıtTırı ġuzum. ne saŋa bi iş yaptıtTırıyo. o yüzden çocuḳlarımız (57) 
ġoyan gitTi ġoyan gitTi. /.../ 
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I/109

SİVRİHİSAR - Beyyazı

Kaynak kişi : Sevgi Koç, 63, Okumamış

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Salça yapımı, kış hazırlıkları

(1) SK: sevgi ḳoç. SGA: Kaç yaşındasın Sevgi teyze? SK: ῑ işde at-
mῑş§üç. SGA: Bunu nasıl (2) hazırladın? SK: önden börtTürdüm. süzēni 
süzdüm incėcik ā. hē yudum o.. orda da var dā. (3) onu da ēzdim şöle incėcik. 
bi denĕ dā ǖz.. suyu çıḳdı. ġodum§ocā. baḳ ame alıyorun şu hani (4) yaplaḳ-
larını. yaplaḳlar var hani ili.. üsdü yiyemiyoruz hani būna. uni§ep süzdüm, 
ġodum (5) ġaynatmā. çoḳ da duruyōru. o gün ben şērde ġaynadı.. evimiz var 
şērde de üş çėşit§urdu (6) bundan. ille kendin ġaynatcan ġuzum. kendı̄̇§inKi 
iyi. ele ġutularını alıyoruz heP ne oldūnu (7) bilmeyiS. dē mi ama? işinde her 
şey mi vār̥ ne? tėmiz Tėmiz ġaynatcaŋ ne gözel baḳ. bunu (8) ġaynaya ġayna-
da ġaynada ġaynada u bell̥i ediyo ġu.. ġurusunu. he. SGA: Buraya çok odun 
(9) gidiyordur ama. SK: gidē gidē nabcaŋ var§odunum. oduna gidiyorun da 
aldım da sizden (10) haberim yodu da odun getiricāndı. çoḲ gitmēz. gitmez. 
var o ... de varsa onda da bişirilir (11) hani. doldurun yani urdaḳında da bişirir. 
ne olucaḲ bi şiy§olmaz. ama çoḲ duruyor. (12) kendi§iŋ ... alırız valla ġutu 
ġutu da alırız. dadı duzu yoḳ ġuzum. duzu da aTma. vall̥a ben (13) bunu yanı̄̇ 
incē incē yā, de seytinyā atcan de curu yā atcan. iyi olur işinde. aTacān he 
iki (14) ġaşıḳ atan dā gö̇zel§olur. SGA: Pişince mi atacaksın? SK: hē ġo.. 
ġonuyōr hani gitgide hani (15) az bi şey dā da var baḳ burda da var. alma da 
üsdüne dökücen dā hani. SGA: Çekince mi? (16) SK: heh çekincek. ... Tabi 
de. ondan sona da seyTinyā§ını aTarın. ġaynar§az bi şe de indir. (17) ondan 
sona da ġorun hani. çapıT ġorun a so§usun hani bȫle çamıŋ varsa ġo. unu 
öŋüne ince (18) çapıT suyunu aldırırın. çaPıdıŋ suyunu alırın. ne gö̇zel§o-
lur āma ne olur ... olur. çoḳ (19) gö̇zel§oluyȯ ġısım. hah annadıŋ§ŋı sen? 
(20) SGA: Başka ne yaparsınız kış hazırlığı? SK: ġış hazırlῑ bibēr̥ dōrarız 
hani dolaplara ınce ince. (21) dē mi ... bö̇§ün§etTi benim ġızım çocūm§etTi 
ama bu hanife abamnan§abam. SGA: Biber (22) yapıyorsunuz başka? SK: 
başḲa hēr şeyi yapaŋ. da.. da.. hāni hēr şeyi yapaŋ. SGA: Makarna? (23) 
SK: onu yoġ§olmas. keserin dē ġuvalarıma doldurun şişelerime doldururun. 
ke̊sTim baḳ. (24) kesdı̄̇m. SGA: Onu nasıl yapıyorsun? SK: ġızım§onu aça-
cāŋ. yazacāŋ. burda olmaz baş (25) benim şērde evimiz var ġocaman. urā şe 
çapıt.. ġorun. yazarın. ġurur§az bi şey§u da çoḲ (26) ġurŭt̥maceŋ, ince ince 
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keserin. kesTim de yolladım bi ġuva. kendime de. SGA: Salçayı (27) yaptın. 
Makarna kestin. SK: he kesdim. SGA: Tarhana? SK: tarana evde yimezler. 
tāze (28) yo§ur̥tlarda yiyiler bunnā. kendimizı̆̇n̥ inēmiz var ya. tāze yo§ur-
dunu özeriz hani bi ġaşıḳ da (29) un§atarın. onu nāne atarın. va başġa ne 
neyi ... ama bi de sen bene ȫret. sen benden çoḲ (30) genşsin yanı̄̇. SGA: Biz 
öğrenmeye geldik. Biz büyük olsun diyoruz gençleri ne yapacağız. (31) 
SK: dē genşlēde ben de genşler̥den§ȫreniyorun orda. ġızlā da ... anne der baḳ 
der sen ben (32) bizden§iyi bilirsiŋiz bilir der. ne biliyim hani ben de bildı̄̇mi 
hani ġocalῑmdan ȫle gitTi (33) gidiyȯn. anamdan babamdan ben bȫle ȫrendim 
ȫle gidiyoruz ne biliyin? SGA: Ben annenden (34) babandan öğrendiğini 
istiyorum. SK: he aynı ȫle. vῑy ġız datlısıŋ. aynı benim çocūma benzēr̥. (35) 
vallā erza.. SGA: Tarhanayı yemiyorlar mı? SK: yimezler vȧllā āma tāze 
yo§urtTan yaparsāŋ (36) Şöle hani ataŋ yani onu yillēr vallā billā o hani ġu-
ruyu yimezle bizimkiler. şişeler̥e ġuyarız (37) da valla yimezler de bi denĕ dā 
da gȫTdük§attıḳ. yapmayorun ama tāzeden yaparıS tāze tāze (38) yiyollar. 
SGA: Yaprak ne yapıyorsunuz? SK: yaprā da şişiye iderin. SGA: Nasıl ya-
pıyorsun? (39) SK: şişiye bȫle nerde unna, hē ā bȫle ḳola şişesi var̥ hani onā 
ῑ bunnarı buna açarın bı̄̇ d̥e ne (40) şölē hē. dürerin bȫle. soḳu soḳuvururun. 
ondan sōna da keserin§ā.. alcāmız ġışın şurda. (41) SGA: Sen bunu doldur-
dun. Tuz, su bir şey katmıyor musun? SK: yoḳ. yoḳ. a su da yapdım. (42) 
onu da yapdım da. hē ona su ġuyülmez de şişeyē de şişem§mardı bȫle hani 
çinçinesi. unnara (43) etTim su etTim u dā durmuyor. bu duruyor. bunu böle 
keserim burdan bȫle hanı yi.. (44) doldurceŋ ya. burdan keserin yani bȫle. 
doldururun. /.../ SGA: Senin annenin zamanında (45) hayat nasılmış? SK: 
vay ġıSım ānatma çoḳ çile çekdik. ō sizleri de Sor büyütTüm der vallāhi (46) 
Sor bö̇yütTüm der. bağa giderin de dėr hamıllar vard̥ı ya hani bȫle. hamır§i-
deriz ... bunu (47) soḳarın aha ne o, loḳum. adı ne loḳum dē mi ġız§o? loḳumu 
bulaman da deyor hamırı böle (48) soḳarın da meme.. dėyor§una mėmē ben 
gelēne der bağa da çapala çapala sen dā uyūŋ dē̇rdi. (49) ben§ȫle bö̇yütTüm 
çocuḳlarımı çoḳ çile ... bö̇yütTüm dėyor. ay§anam§olsa da anam§ıra.. (50) 
anam gitTi size ömürler. vallahi boba.. bobām yōḳ, anam yoḳ, abam§ȫldü, 
ġar̥deşim§öldü (51) aha baḳ dėsiŋ benim ġız dē̇siŋ ȫle. nābıceŋ? ölüm ayāmı-
zıŋ dibinde. SGA: Baban yeni mi (52) vefat etti? SK: yo yō epiy§oldu ġız 
vallā ben belliyemen ġızım. SGA: Küçük müydün sen? x: (53) cahil§oldū 
için u şey seneleri bilemiyo. oḳumadı onun§için. SK: oḳumayı hani oḳulum 
(54) yoḳdu allah va. SGA: Küçük müydün baban öldüğünde? SK: yo yō 
büyǖ§ünde. büyǖ§ünde (55) beni seniŋ§anneycāŋ ȫŋden§oḳullar̥ā oḳul yoḳ 
diyi ġuymadıla. sona da gitmedim. ben (56) ġāldım. he ama nābıceŋ? iyi kötü 
işimi görüyȯn. /.../ SK: bu hasta çocūm hasta. hē oda dā daş (57) var düşeme.. 
düşüremedi. çocūm gidir gider gider gelir. ā buna çoḲ§üzünüyȯrun āların. bi 
(58) dene çocūm§mar. üzünürün§ȫle seniŋ nōlcaḲ bȫle dı̄̇. /.../ 
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I/110

SİVRİHİSAR - Biçer

Kaynak kişi : Gülnaz Özcan, 61, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş, Erdoğan Boz

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Ad koyma, eski hayat

(1) SGA: Teyze doğma büyüme Biçer köylü müsün? GÖ: hē sivrisar. 
hē. SGA: Gelin gelmedin (2) yani. GÖ: yoḳ yoḳ burdayız ġızım. SGA: Adın 
neydi? GÖ: gülnaz özcan. SGA: Sivrihisar’da (3) yaygın mı Gülnaz ismi? 
GÖ: peK yoḲ peK yoḲ āS benim§isimden. valla āS. SGA: Dün de (4) bir 
teyzeyle görüştüm. O da Gülnazdı. GÖ: ben gȫ.. duyunca yadırġıyom bi de 
ismimi. peK (5) yoḳ. dedem ġomuş beni, abamıŋ§adı gülhan, benimki gül-
naS. a ġuranda falan geşmiyomuş (6) heralda. SGA: Nasıl ad konuyor sizde 
çocuklara? GÖ: ē esgidēn hanife, alı̄̇, āmet, benim (7) çocuḳlarımıŋ§ismi 
meseÍa hülya ilkinki. arḳasından derya ġodu dede. ondan sona (8) anasınıŋ§a-
dını ġodu feride. ondan sona eŋ sonunda ikisi bı̄̇ işde esgi isim§oluyo. biri de 
(9) zeliha. ġālibiŋ hanımı o sivrisarda. bi de erġuncāzım vardı işde erġunum bi 
tane u (10) mefāt§etti. o gün§arḳadaşı gēldi çoġ§uzaḲdan yirmi sene sōna. 
hasda oldū görünce unu. ā (11) işde ȫle hē ȫle girmiyem hē. EB: İsim nasıl 
veriliyor çocuklara? GÖ: şindi baḲ§esgi nesile (12) göre yeni nesil esKiyi 
tākib§ediyor. siz de biliyosuŋuz§az çoḲ. meseÍa ġuranda geçiyor (13) beyzā, 
sona furma a§aşlarımızdan§olan§isimnerden§esgiler onnarı oḳuyamıyo 
ama ali, (14) veli, āmet hepsi varmışdı esKiden. vardı. SGA: Büyükler mi 
koyuyordu isimleri? GÖ: (15) büyüKler ġordu. ana baba ġomazdı. bizim 
mēmediŋ tȯrunu var meseÍa sabri, ābisi (16) mefaT§etTiydi. olcaḲ dedi buna 
acıḳ bi bi şey yapTılar. ġondu yāni isim. iyi de oldu amma (17) iyi de oldu 
vȧlla. bȫle u ġadar seviliyor ki. SGA: Hâlâ büyükler ne derse o oluyor. GÖ: 
tabı̄̇ (18) tabi. tabi. olması da Íāzım yāni. heh. darılır yāni sormaSsa darılır. ȫle 
yāni. SGA: Anne (19) babaya da soruyorlar mıydı beğendiniz mi diye? 
GÖ: ġoma.. sormazlar. çocūnu bile ġucāna (20) alamazımış bobanıŋ yanında 
benim bobam. vallā ȫle derdi saḳlıca gece sev.. gece severmişdi (21) bizimki. 
bobam§öle derdi anneminen ġonuşurken duyardıḳ biz. hiç§alamadım derdi 
(22) anneme. biz de Küçü§üz ya gece seviyo gece sevem bāli derdi böle ikisi 
ġonuşurdu. ȫle ȫle. (23) bobanıŋ yanında çocunu sevemeSsin. ne ġadar yaşı 
da ilerlese ȫleydi yani. ama şindi (24) görüyoŋ§işde evleniliyor hanımı çocū-
na bȫle u çoḲ aşırı yāni çoḲ böle aşırı oluyor dē mi? (25) yadırġanıyor yāni 
bence. ha büyüye şindi bi görev ġalmayor gibi, sevgi azalmış gibi. ȫle (26) 
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hissediyoz yāni. ȫle hissediyom ben. hani meseÍa bunnardan§olannar, me-
seÍā (27) çocuḳlarımızdan§olannar bizi dā çoḳ sevsin§isdiyoz. ama ġopuġ§o 
nesil. ġopuḲ çünkü (28) anne baba çoġ§ilgileniyo ya bize bȫle yaşlı olunca 
böle şey görüyor. esgiden§ȫle de§ildi ki (29) ebiye, tepiye, dediye tapılırdı. 
öpülürdǖ yalanırdῑ. şimdi ȫle di§il̥ böle azcıḳ görüp gidiyor. (30) SGA: Es-
kiden siz tarlaya falan giderken çocukları ebeye dedeye bırakıyordunuz. 
GÖ: tabı̄̇ (31) canῑm. tabı̄̇ ȫleydi ġuzum. SGA: Onlar siz gidince çocuklara 
nasıl bakıyorlardı? GÖ: unnar (32) uyur durudu valla anası gelesiye ġadar. 
annemgil giderdi meseÍā davar sa§ımı olsun şu bu, (33) Küçük ġardeşlerimi-
ze de biz baḲardıḲ. ȫleydi yani bi āzına verilcek bi şeyler§oluyodu (34) ve-
riyoduŋ. yatıyodu sallıyoduḳ§işTe. ȫleydi. yedi seKiz yaşımda ben tarlıya işe 
başladῑmı (35) bilirin. bobām demir yolunda çalışsa bile annem§inek sağar̥dı 
ġoyun sağar̥dı yetmiyo diye (36) biz de işe başladıydıḳ yani. giderdik ye̊vmiye 
alırdıḳ. ev§alırdıḳ buralardan§evler§aldıydıḳ (37) fazlaca ȫle. yaptıḳ yāni 
çalıştıḳ bi şeyler de yalŋız ben dün gine dedim çocuḳlūm geşdi baḳ (38) bo-
bam demir yolunda oldū için az buçuḳ ma§aş§alıyodu ya ma§aş§almıyan-
nar yavan (39) ġalıyodu. biz§iyı̄̇y̥dik. bizim böle her şeyimizi bobam alırdı 
çuvalınan, teneke§inen. yavan (40) ġaladıḳ biS. işde u demir yolu sāyesine. 
urdan§emekli bubam. annem de becerikliydi (41) hiç§ȫle yavan ġalmadıḳ. 
da çocuḳlūmuz yani ȫle geşdi heP şe yapıyorum. ama (42) erken§öldüler. 
bobam§elli doḲuz§olmadıydı bile. annem de bi sene sona öldü işTe undan, 
(43) mefāt§ėtti. annemiŋ kökü uşbaşlı kö§ü. sivrisinek yoḳ bizim kö§ümüz 
çoḲ§iyi. üzüm (44) kö§ü, bālar ne var§urda. sona bobamnan burıya yer-
leşmişler gelince. evlilig§ānında işde (45) burda ġalmışıS§işde buralarda. 
SGA: Çocuklukta tarlada çalışırken tarla işçiliği nasılmıştı? (46) GÖ: 
talla işcilı̄̇ bi çavuş§olurdu ġuzum valla bāzan da yevmiye indiriveridi çıḳarı-
veridi. beş (47) yüz altı, altı lira olmaz§o§zaman. ġuruş mu olurdu ki? beşlen 
başladῑnı biliyom. beş, altı, (48) yedi, yediye çıḳdı sevindik. u arada yāni. 
ȫleydi bizim zamanımızda. ama dedeniŋKi Tabi (49) daha, on yaş farḳ aramız 
var. u dā esKileri bilir de benim§işime gelmez bāzan. benimki (50) biraz dā 
bȫlē rahat şeye geşmiş. on seneniŋ farḲı var tabı̄̇. SGA: Çavuşlar nasıl (51) 
davranıyordu? GÖ: çavuşlar çavuşlar iyi davranmazdı ġızım. hiş vallah̥i baḳ 
şindi, ā baḳ (52) şindi olmadı. a ben çaydannı ġoyduydum§emme. SGA: Na-
sıl davranırmıştı? GÖ: e (53) sıḳıştırılardı, otutturmazlardı. ā ġızıveri ā geli-
veri diye. çocuḳtuḳ bı̄̇z. altı yedi yaşında (54) çocuġ§işci olur mu? oldū. oldū. 
içeri ġoyam§içeri. çaydannı ġoduydum§amma. masȧya (55) ġoyamıŋ şeyi ya 
rah̥atÇa. sen sorarsaŋ ben de ȫ.. u ġadar cevaPlarım. SGA: Yani tarla işi çok 
(56) zordu. GÖ: zor, zor§olmaz§olur mu? hem bi de gün doğunca binerdiK 
şindi sa§at seKizde (57) gidilir. beşde gelinir. biz§ȫle de§ildig. altı buçuḳ ye-
dide çıḳārdıḳ. çoḳ sa§aT çalışırdıḳ hem (58) de yevmiye ucuzdu anám. a şindı̄̇ 
ėv§alıyo milleT§işe gidiP de. ne iyi. ne iyi. SGA: (59) Sabahleyin çocuk da 
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olsa altıda çıkılıyor muydu tarlara? GÖ: tabi çıḳılıyodū. SGA: Nasıl (60) 
gidiyordunuz? GÖ: moturu olan moturunan götürüdü. böle biraz yaḳın§olan 
yürürdük. dē şu (61) bu semtlere yürür de gidērdiK. şöle ġarabo§az taraFı var 
bizim§orıya moturunan giderdiK. (62) ġaş kişi öldü u geçitlerde ne tabı̄̇ tabi. 
SGA: Öyle kazalar da mı oldu? GÖ: e olmaz§olur mı (63) ġuzūm. tiren ġaş 
kişiyi çarpTı o§zaman. yā. /.../ SGA: Motor kazaları dediniz az önce. Tren 
(64) çarpması mı? GÖ: valla motur ġåzāsını işde dedeŋ dėyiversin baḲ işci 
getiriken (65) ben§u§zaman dā üş dört yaşımdaydım aḳlım§eriyo ġardeşi 
öldü hāÍā ġazanıŋ birinde. bu (66) refig§ānıŋḳı.. ġaraca kö§üne işci almıya 
gider gelirke geçitlerde falan da ȫle şey§oldu amā (67) artıḳ cenāzeler çoban-
dı, yabancıydı onnar. oluyodu yāni. ē heb§ineklerimizi ġoyunnarımızı (68) 
keserdi ġῑ. tabı̄̇. aḳşam beş moturdu sulārdı. hiş tireni görmemiş bile. ġam-
yona yetişcen (69) ġarşıda ġamyon beklemesin diye. SGA: Yayayken. GÖ: 
yayayken canım. ġoşarken hiş tireni (70) görmemiş bile. yā. SGA: O zaman 
hiçbir güvenlik yoktu. GÖ: yōḳ yoḳ. hiş bi şiy de kimse (71) de bi şiy.. bu 
ġarabu§az tarafında yalŋıS. ben§o bazlamayı da ġoduren dē.. 
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I/111

SİVRİHİSAR - Çaykoz

Kaynak kişi :  Ayşe Gündoğmuş, 48, İlkokul; Gürbüz Gündoğmuş, 52, 
İlkokul 

Derleyen : Semra Günay Aktaş, Songül İlbaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Yöresel yemekler, bayramlar, Manav

(1) SGA: İsminiz neydi? AG: ayşe gündōmuş. SGA: Kaç yaşındası-
nız? AG: ben ḳırḳ yedi ḳır̥ḳ (2) sekiz var. SGA: Okula gittiniz mi? AG: 
ilḳoḳul mēzunuyuz tabi. SGA: Burada mı okudunuz? (3) AG: ḳaracă§ören 
kö§ünde oḳudum. SGA: Bize güzel yemek yaptığınızı söylediler. AG: yoḳ 
(4) canım sen de. yemeK§işde. SGA: Bize bir iki tane yemek tarif eder 
misiniz? AG: valla ne (5) bilem buralarıŋ§işde kelem dolması, yaprȧḳ sarma-
sı, onnar. SGA: Kelem dolmasını nasıl (6) yaparsınız? AG: ne bile h̥ani 
sivrisar dolmaları gibi işde yaparıS ġıymayı neyı̄̇, dene (7) ġatarız§işde unda 
başġa ... SGA: Kıyma, dene, başka? AG: he he. so§an (8) dōrarız§onuŋ§i-
çine bi tāne. biz§ȫle yaparıS. çı̄̇ etle hani deneyi ġararız. ȫle sararız. yaprā (9) 
da börtTürürüz. ȫle sararız§onu yāni. SGA: Kelemi de mi börttürüyorsu-
nuz? AG: tabi kelemi (10) de börtt̥ürüS. sıcaḳ suya atıyon börtTürüyosuŋ§u-
nu. SGA: Bütün mü atıyorsunuz? AG: ... (11) yapraḳlarını ayırıyon. kele-
miŋ yapraḳlarını sıcaḳ suya atarıS, e biraz da iki üş dene de duz (12) ġatarız 
börtTürürüz§onu. börtTürünce de mısḳa şeklinde sararıS. SGA: Muska sar-
mak için (13) yol yol mu kesiyorsunuz? AG: e kesēseŋ kesēsiŋ kesmeSseŋ 
şöle dideklersin§unu una göre. (14) hani kesince dā düzgün§oluyo tabi. dā 
küçük§oluyo kesince şöle şeKil şeKil kesince. küçük (15) küçük şöle mısḲa 
mısḲa. tabi köylüle büyüK dolduru ama çocuḳlar şindi inceldi artıḳ küçük 
(16) küçük dolduruyoŋ§onu. ġaynatam rāmetlik vardı da büyüK dolduruŋ 
ben büyǖ severim bi (17) dene alırın büyüKden amma güçük doldurusaŋız beş 
dene beş dene alırın derdi. tabi şöle şöle (18) dolduruyoduġ§onu çocuḳlar 
küçük sever deyi. evet. SGA: Yaprağı nasıl yapıyorsunuz? AG: (19) yaprā 
da ḳalem gibi işde a yaprāŋ sarması da aynı bi tāne so§an dōrarız ona. arasına 
küçük (20) kü.. kücücüg§et ġorus tabi büyüK ġorsan büyüK§oluyō. küçük 
ġorsan küçüK§olur ḳalem (21) gibi küçük küçük şöle. öle sarar gidersin onu 
da. salça ġatarsın so§an dōrarsın. dene, et. (22) zeytinyālı da ayrı olur tabi 
zeytinyālısı ayrı etlisi ayrı olur. SGA: Zeytinyağlının içini nasıl (23) hazırlı-
yorsunuz? AG: valla ona da aynısını ġatıyosun da onu sāde pirincinen doldu-
rum ben (24) denelisini yimezler. hani tabi ġuş§üzümü ne ġatıyosuŋ§ona. 
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piriş ġatıyosuŋ. sı̊van dōruyoŋ, (25) nāne, maydanos, ḳarabiber, da acı da is-
terseŋ acı ḳataŋ., istemeSseŋ öle hani yiyen§oluyo (26) yimiyen§oluyo tabi 
unnara. SGA: Başka buraya özgü bir şey var mı? AG: su böre§i var (27) 
başḲa. sarma, bı̊̇ber dolması epey yāni yöresel buralar zati eskişe§ir bura 
dė§işmez (28) yemeKleri aynı sayılır. SGA: Su böreği nasıl yapılıyor? AG: 
su böre§ine de işde üş tane (29) yumurta ġırarız tesbi başına. hamurunu yuŋu-
ruruz§onuŋ duS ġatarıS. açaŋ onu şöle şöle pazı (30) gibi pazı gibi açarsıŋ. 
ondan sona su ġaynadıp suyuŋ§içine atıyoŋ. ġaynatı.. (31) ġaynadıyoŋ§oŋu 
ėyice böle tepsiye göre açılıyo o. küçüg§açıyoŋ ya ġaynadıḳça açılıyo o (32) 
inceliyo. onu suya atmaSsan daha zelletli olur tabi. so§uḲ suya atıyoŋ ya ur-
dan çıḳarıp da. (33) atmaSsaŋ sāde kevgiriŋ§üzerine ġor da yaparsaŋ be-
ziŋ§üsTüne o daha zelletli oluyo. so§uḳ (34) suya atıyoz§elimiz yanmasın 
diye. o§zaman tabi birez dadı dā azalıyo onuŋ. sıcaġ§olsa (35) daha güzel§o-
lur. SGA: Küçük açıyorsunuz o kaynarken büyüyor. AG: büyüyo tabi. o 
(36) inceliyo böle incecig§oluyo. zati incelen güzel§olur eyer şe olmaSsa şe 
olmaS. tadı olmuyo (37) ġalın§oluyō. güSel§olmuyo yāni. SGA: Kendi 
kendine nasıl açılıyor? AG: ġaynadıḳca (38) açılıyo u işde. SGA: Unuyla 
mı ilgili? AG: yoḳ yā. un un farketmiyo. biz§eve çoḲçō (39) ġırtızan§ederiz 
böreKlig§almayız yāni. bazlama yapdῑmızdan yufḲa yapdῑmızdan yapıyoS. 
(40) bayramnarda üş dört tesbi yaparıS hep. SGA: Her bayramda yapıyor 
musunuz? AG: her (41) bayram yaparıS. su böre§i yaparıS. su böre§ı̄̇, 
baḳlȧva hanı̄̇, ġuru baḳlȧva. bāzen ġuru yirsen (42) yiŋ, şerbeTlersen şerbetli 
yersiŋ§onu. şerbetlisi dā güzel§olur tabi. SGA: Haşladın. Hamuru (43) di-
ziyorsun üst üste. Soğuyor. AG: so§ū haşladῑŋ hamır suya atıyoŋ ya onu 
çıḳardıḳTan sonā (44) tespiyi yālıyosun. tespiye her her seFer hamırıŋ§üsdü-
ne yā sürüyosuŋ onu. arasına ġıyma mı (45) yapcaŋ peynir mi yapcaŋ? yumur-
talı da yaparız bizim çocuḳla yumurtalıyı sever tabi. SGA: (46) Yumurtalı 
nasıl oluyor? AG: yumurtayı sovanı ayrı ġo.. ġavı̊rıyoŋ yumurtayı da ayrı 
(47) şe§idiyoŋ, eziyoŋ çatalınan. onu arasına yapıyoŋ. sovannan ḳarıştırıyoŋ. 
nāne ḳa.. ya (48) maydunus ya nāne hanġısını seversen§undan ġatarsıŋ tabi. 
de tabı̄̇ u ḳıymalısı güzel§olur. (49) ama benim çocuḳlar yimez. yimedı̄̇ için 
peynirli yaparım, yumurtalı yaparım. u dā (50) güzel§oluyo. bunnar§unu se-
ver. ōlannar da aynı bunnar da aynı. SGA: Baklava nasıl (51) yapılıyor? AG: 
baḳlava da aynı televüzonnar̥da da gösderdiyo ama yo§urt, yağ, nişasTā, (52) 
birazcıḳ şeker ġatarsıŋ bi ölçek. u daha güzel§aşdırı tabi hamurunu yuŋuru-
yoŋ da bekletiyoŋ (53) ya unu. süt de ġatan ġatıyo, ġatmasaŋ ġatma hani u 
eliŋde. SGA: Una nişasta mı (54) katıyorsunuz? AG: nişasta bi çorba ġaşῑ 
nişasTa ġatarım. bı̄̇ çorba ġaşῑ da şeker ġatarım. (55) azcıḳ iki üş damla limon 
sıḳarım. undan sōna unu yuŋuruyoŋ. bi bardaḳ yağ, bi bardaḳ (56) yo§urt, 
onu yuŋuruyoŋ. yumaḳlarını yumurtā büyüklǖnde yapıyosun. biraz bekleyin-
ce u dā (57) tabi çar̥şaf gibi güzel§açılıyo u da. aça.. açıyoŋ bireS tabi hava-
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lanınca o güzel§oluyo. SGA: (58) Kabartma tozu koyuyor musunuz? AG: 
ġoymayız biS. kimisi sevmiyo unu. televizonda da (59) ġatıyolar ġabartma 
tozunu eme. ġatan ġatar ġatmayan ġatmaS. SGA: Üst üste koyup mu (60) 
açıyorsunuz tek tek mi? AG: teK teg§açıyoS. bis teK teg§açarız burda. onu 
yapıyola (61) nişastalı açıyolar§üsd§üste beş dene hamırı ġȯyuyollar. arala-
rına nişasTa. unu öle açannar (62) da var§ama ben hiç yapmadım§onu. unu 
yapmadım hiç. öle yapıyoS. SGA: Dizdiniz. (63) Kestiniz. AG: şindi biz 
tesbiye yapmıyoz§onu. mı̊sḲalı yapdῑmız§için ayrı bi sı̄̇.. (64) zininiŋ§üsdü-
ne onu tek tek nişasTā hafif un, saçıyoz bȫle arasına hani havalandırıyon ya 
(65) onnarı böle serdik. onu bu§ez de tek tek Sininiŋ§üsdüne böle ḳatlarız. 
on beş mi yapcan (66) yirmi mi yapcān? unu yaparız ondan sona dileriz§onu 
şöle şöle. üşgen şeKlinde olcaḳ (67) şekilde. keseriz. ondan sona onuŋ§arası-
na ceviz Ḳoyarız. ḳatlarız. böle şekil yapar§o. SGA: (68) Sivrihisar bakla-
vası. AG: evet. SGA: Yedik biz onu. Çok güzel o. AG: u ȫle küçüg§ō.. 
olur̥sa (69) dā güzel§olur tabi. SGA: Üçgen üçgen nasıl kesiyorsunuz? AG: 
ḳare kesiyon da ḳatlayınca (70) üşgen§oluyo tabi o. SGA: Mantı gibi kesi-
yorsunuz. AG: he mantı, mantı küçüK§oluyo hē. (71) ḳare ḳare kesiyoŋ§iş-
de cetvelinen şöle veyāT§oḳlavaynan§ölçüyosun büyüK§olmasın diyi (72) 
küçük küçük. kimisi arasına saçıyō böle ġıvırıḳan ġomuyo. e§er ġıvırıḳana 
(73) ġoycāsaŋ§arasına saşmıyoŋ. öle hani dökülmüyo cevizleri arasına saşdῑŋ 
zaman öle dā (74) güzel§oluyo. SGA: Şerbetini nasıl yapıyorsunuz? AG: 
şerbetini de dört bardaḳ şeker yaparıS. (75) beş bardaḳ su yaparıS. ondan sona 
da aÇıḳ ġaynar ondan sona limon sıḳarıS. o da tabi (76) ġıvāmına geliyo şöle 
aḳmaycaḳ şekilde oldū zaman döküyoS. şēy baḳlava so§uḳ. şerbet (77) 
ġan§ılıman. sıcaḳda acıḳ sıcaġ§oldu muydu hamur§oluyo o güzel§olmuyo. 
tabi ġıvāmında (78) olur̥sa daha güzel§olur. SGA: Bayramlarda su böreği-
niz var. Baklava var. Sarma? AG: (79) baḳlȧva var. sarma da olur. (80) 
SGA: Eski bayramlar nasılmıştı? AG: esgi ba.. esgi bayramlā daha güzeldi 
şimdikinden. (81) SGA: Nasılmıştı? AG: yā u§zamannar her gitTı̄̇miz yerde 
sofra açılır̥dı. ġuru fasillesinden (82) dut, çorbasından dut, dolmasından dut, 
baḳlaydı, vall̥a her şėysi olur̥du. ondan sona soFradan (83) ġaḳ geriye çekil. 
ikramıŋ ġāli ḳola mı ġuycaḳsın meyve suyu mu ġuycaḳsın. ondan sona (84) 
fısTıḳlar gelir, şekerler gelir. dā güzel§olur onnā tābi. büyüKleriŋ§esgi bay-
ramnar daha (85) güzeldi. ip§atlallarmış. salınġaş ġurallarmış gideller-
miş§esgiden. biz§onnarı bilmiyoz (86) annemler§annatırdı tābi. daha gü-
zel§olurmuşumuş. şincı̄̇ ġız çocuḳlar§evde bekliyo (87) bayram bile 
gezemiyolar§ortalıḳ kötü oldu bilmen. ȫle de§il mi? şimdi çocuḳları yanında 
(88) gezdiriyoŋ. köy yeri ossun şe§ir yeri ossun fazla ġoyamıyoŋ ki. SGA: 
Eskiden her yerde (89) sofra kurulunca nasıl yiyorlarmış? AG: her soFra-
yı yō açÇıġ§uçÇuġ§alıyoduŋ mejbur. (90) darılmaycaḲ aman küserin yi di.. 
diyollardı yani yı̄̇yoduŋ. mejbur yiyceksin yāni unda (91) eviŋde yimezdiŋ. 
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orda orda aÇıġ§aÇıḲ aÇıġ§aÇıḲ aḳrabalar bütün ġomşu gezilirdı̄̇, (92) aḳra-
balar gezilir, büyüKler gezilirdı̄̇. şinci hani? yoḳ fazla gezmeler yoḳ. çocuḳ 
bile yoḳ (93) şindı̄̇. üj beş dene mi üş dene mi çocuḳ var bizim köyde gelille 
şeker§alırla. āşama ġada (94) ėrtesi gün bi dā gezerl̥e bayram§üş gün. biz 
gine geldik şeker§alcaz. alıŋ ġuzum çocuḳ yoḳ. (95) mejbur verceŋ§unnara 
üş beş veriyoŋ. tabi buralarda şeker veriyoz veren para da veri de. (96) SGA: 
Eskiden çocuklar çıkar mıydı? AG: çıḳardı. şeker toplallādı büyüK çocuḳ-
lar ġurbanda (97) da bi de et toplamaya çıḳallardı. deyneklerinen bȫle daḳallar 
dı et, iyi et daḳan daḳādı. böle (98) bi de bi yumuşaġ§etler§olur. onnarı şōra-
ya gider atallar o iyilerini annelerine ġavıtTırıllardı (99) çoḲ güzel§olurdu 
onnar§amma. esgi bayramnar daha güzeldi. bi de sıran sıran söğütler (100) 
birbirine ǖtler. ōlan çocuḳları şėy sölerdi. unnarı bağırılardı öle. güzel§olur-
du. SGA: Ne diye (101) bağırırlardı? AG: neydi gürbüz ne derdiŋiz le? unu-
dulur mu lē? SGA: Sıran sıran söğütler. (102) AG: birbirini öğütler. ne ... et 
toplȧmaya geldik diye işde öle sȫlellerdin. bizler gitmezdiK de. (103) unnar.. 
hē esgiden öle cıġırdıḳlar§olurdu şu a§aşdan. şindi köyde kimse yoḳ. ā bizim 
burda (104) on beş hāne. bizim ġaraca§ören de öle. yazlıġcılar çoḲ. şe§irde 
duruyolar ġışın, yazın (105) rah̥ata geliyolar ġoyun ġuzu sā bize. bizim§işi-
miz çȯḳ. bura da benim ura da benim baḳ. (106) SGA: Orada mı oturuyor-
sun? AG: orda oturuyoS. şindı̄̇ urayı yapdıḳ. burayı hükümet (107) yapmışı-
mış. şurda iki yanda tam da§ire var. so§uḳ pirket binā. SGA: Burayı niye 
hükümet (108) yapmışmış? AG: yoḲ esgi kö§ü burıya indirmiş. devlet şė. 
bayırmış§uralar, arabalar zor (109) geçermiş. yuḳarı köyde esgi görükür bur-
dan baḳdıŋ§ŋıydı. orda, orayı burıya indirmiş (110) devlet. ḳaç ha.. otuz hāne 
mi yapdı ġırḳ hāne mi? pirketTen yapmış§işde būnnar da (111) taḳsidinen§ö-
demişler köylüler. biz üç dör̥t sene olduḳ burayı yapalı. SGA: Köy yeni taşın-
dı (112) buraya. AG: evet. SGA: Köy planlı gibi, yolları geniş. AG: düzlüK 
bura. ora bayır diye (113) buraya indirmişler. SGA: Belli, sonradan yapılmış 
gibi. AG: bura güzel. kȫde ora bütün bayῑr. (114) at§araba çıḳmazımῑş. yollar 
hani soḳaḳlar dar. baḳ buralar geniş iki araba yan§yana geçer (115) meseÍā 
şurda. güzel kö§ümüz güzel burası. (116) SGA: Yenge Manavsın değil mi 
sen de? AG: manavıS. biz buralar manav. GG: siz (117) nerelisiniz? Sİ: Yoz-
gattlıyım ben. AG: yozġat. ora ne? manav mı? mācır mı? çerkez mi? (118) 
SGA: O da Manav. AG: ben polatlıda manavız dėdim de alla alla manav 
meyve ama şėy (119) satar̥ dedı̄̇. manav§olur̥ mu dedi. e mācırı var, çerkezi 
var bunuŋ de mi? biz de manavız. (120) manav diyollar yani türklere manav. 
yörüğǖ var bunuŋ. e çoḲ yetmiş§iki millet var de mi? (121) SGA: Öyle. Ben 
de Nevşehirliyim. AG: nevşeh̥ir. o ne tarafa düşer gürbüz? SGA: Kayseri’ye 
(122) yakın. AG: ḳayseriye yaḳın. sen bȫle köyleri mi gezeŋ? devamlı ama ne 
güzel de mi her yeri (123) görüŋ. 
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I/112

SİVRİHİSAR - Demirci

Kaynak kişi : Hamide Çelik, 74, Okumamış

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, eski hayat

(1) HÇ: suyumuz ġalmamış. bi araba ġaP getmişler de doldurmuşlar dedi 
undan aŋıldıḳ yāni. (2) SGA: Hamide hala doğma büyüme Demirci köylü 
müsün? HÇ: evet. SGA: Soyadın ne? HÇ: (3) çelik. SGA: Kaç yaşında-
sın? HÇ: elli, altmış, yetmiş dört yetmiş§üç. SGA: Allah sağlıklı, (4) hayır-
lı, uzun ömürler versin. HÇ: āmin āmin ġuzum cümlemize. SGA: Okula 
gittin mi hiç? (5) HÇ: cāhilin ġuzum. oḳumuşlūm yoḳ. SGA: Cahilim deme. 
Okumak cahilliği almıyor. (6) Okumuşluğum yok de. HÇ: tamam. oḳu-
muşlūm yoḳ. ama cāhil, oḳumadıḲ§adam (7) cāhil§olur. ben gitTim. benim 
böbrek hasdalῑna Tutulmuşun. bobam beni oḳuldan bi tāne (8) doḳdur vardı 
sivrisarda onu iyi aḳıl§ediyorun. bobam beni urıya doḳdura götTü. bobam (9) 
doḳTur oḳuldan§alcan dedi. bobam beni āldı oḳula ġuymadı. undan sona oḳu-
yamadım cāhil (10) ġaldım. SGA: Hastalandın doktor izin vermedi. HÇ: 
hasda.. tabi doḳdur§izin.. esgiden (11) nērdeydi bȫle? yo§udu bȫle. bi tāna 
doḳdur vardı sivrisarda, urıya götürdü bobam. doḳdurda (12) oḳuldan§alcān 
bunuŋ böbrekleri şişiyoru, ġorḳuyoru dedi. ben de çoḲ ġorḳardım. çoḲ (13) 
ġorḳādım. SGA: Doktordan mı korkuyordun okuldan mı? HÇ: hāyır oḳul-
dan, ȫretmenden (14) çoḲ ġorḳādım. SGA: Öğretmenden niye korkuyor-
dun ki? HÇ: ȫretmenden niye mi (15) ġorḳardım? esgiden oḳullarda bȫle 
ġuyu gibi bi yer varıdı āzı tātaynan ġapalı. bodurum (16) derlerdi. urıya bȫle 
oḳuyamayannarı bilmiyenneri ġapardı ȫretmen. halı̄̇meynen de ge.. (17) fa-
dimeye, habeşin ġarıyı ġapadı. ben§ā unnardan çoḲ ġorḳdum. undan sona 
ġorḳuynan (18) şişdim. böbreK hasdalῑna dutuldum. ölelikce çıḳdım§oḳul-
dan. SGA: Eskiden öyle kuyuya mı (19) kapatıyorlardı? HÇ: tabı̄̇ tabı̄̇. 
dā avcunu açardın dı sopayı vurulārdı. düverlerdi (20) esginiŋ§ȫretmenneri. 
SGA: Hiç yaramazlık yaptın mı okulda? HÇ: valla ne bilin? SGA: (21) 
Yedin mi eline cetvel? HÇ: valla unutTum. aḳıl§edemiyorun. yidim mi ... 
yalıŋız birisini (22) dȫsün§undan çoḲ ġorḳardım. SGA: Böbrek hastalığın 
nasıl tedavi oldu hala? HÇ: böbrek (23) hasdalῑnı u doḳdur pē̇riz vėrdi bana. 
du baḳam pėrizlerimi sen beni ġonuşdurcan. SGA: (24) Konuş diye geldim 
zaten. HÇ: pėrizlerimde nė vē̇rdi? esgiden hāmır, dēne, dǖ bulġur bunnar (25) 
varıdı. nerdeydi bȫle türlü türlü yemek? bunnarı yimeycēn dedi. ē̇t, sūvān, 
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sarımsaḳ. benim (26) yo§urt, süt, bi de bi yemek vėrdiydi u§zaman aḳıl§e-
demiyorun. başġa bi şiy yōdu. ben (27) unnarınan altῐ§ay mῑ beş§ay mı pē̇riz 
tutTum. undan sona da u doḳdura giderdik bana inne (28) vururdu ȫle öle iyi 
oldum. SGA: İyileştin. HÇ: iyileşdim. SGA: Bir daha hiç sorunun olmadı. 
(29) HÇ: bi dā sorunum§olmadı. çoḲ şükür bugünümüze. hinci de doḳuz 
tāne çocūm§mar kendi (30) başıma dururun. SGA: Çok çocuk evde yok ço-
cuk mu diyorsun. HÇ: çoḳ çocūm çoḳ çocūm (31) yanımda yoḳ çocūm. 
ilkinki bėyim ġaza yapdı öldü. iki ōlu iki ġızı varıdın. ġāyınatam (32) evla-
d§acısıyla fel̥ş geçirdi. fel̥şlendi yatalaḳ fel̥ş varıdı ġaynatamda. yatalādın. 
(33) ġayınnam§mardı ȫldü. bėyim de ȫldü. bi ġaynatam§marıdı evde bi de 
görümcem§mardı. (34) görümcemi de vē̇rdiK bi ġaynataynan dört çocūnan 
kendim ġaldım. beyim ġaza yapandan (35) sōna ġaynatam sekiS sene yatTı, 
yatalaḲ. ben ġaynatama sekiS sene atardım, dönderdim, (36) toḳdura götTüm 
doḳdurdan getTim. u§zaman da bölē aşırı araba muraba yo§udu. undan (37) 
sona ġaynatam sekis sene sōna ġaynatam§ȫldü. beş sene durdum gine. beş 
sene sōna (38) vārdım. dört ġız bi ōlan da undan§oldu oldular doḲuz denē. 
allah§ömür vėrsin çocuḳġarım (39) şindi heP şērde bazarda. allah cümlemize 
yavrum sağlıḳ sıhat versin. ġazā belā vermesin. (40) hayırlı iş hayırlı ġazaş 
versin. şimdi de kendim burda bȫle kendi başıma duruyon. SGA: İlk (41) ko-
candan olan çocuklarınla ikinci kocandan olan çocukların anlaştılar mı? 
HÇ: ay şunnara sor. (42) SGA: Sevdiler birbirlerini. HÇ: çoḳ. çoḳ severlē 
birbirlerini. şinci telifon gēldi bi denesi (43) hantalyada. telifon gēldi. sonḳu 
ġocamdan. annē ābimgil telifon§etTi mi ābimgil§iyi (44) mı̄̇miş? unnar bü-
yüK ya. büyüK ābėy dedı̄̇ de eskişērde. ġızım ā Purıya da dü§üne geldiler 
(45) KitTiler beni aramadılar ġızım dedim. ābingil beni hčc§aramaz§oldu 
dedim. sen bi ara da (46) bana bi cevap ver dedim. hani telifonu da bilemiyon 
cāhil§oldūm§üçün oḳumuşlūm da yoḳ. (47) e cebi de yapamayorun. kendi 
kendime buŋalıma giriyorun. ta.. tamam dedi kim§mā dedi. (48) misāfirle-
rim§mar dedim ġomşularım. iyi ȫliyse sen ġomşularınınan§otur ben seni 
ābimnen (49) ġonuşuyun sa§a haber veriyin. allāma çoḳ şükür çocuḳlarım 
da çoḳ güzel§annaştılar. SGA: (50) İkinci kocanın var mıydı çocukları? 
HÇ: hayır. ilk deliġannılῑna vardım ben. fakiridı̄̇. buraya (51) gēlmiş. bobası 
da biS çoban dutTuyduḳ. işde allāŋ taḳdiri yazısı ġaynatam bana çoḳ duvā 
(52) ėder̥di ġızım ġayınnadan ġaynatadan anadan bobadan intizar§alma. al-
lah ġızım soŋuŋu iyi (53) getsin derdi. çoḳ şükür sonum ı̄̇yidi amma unuŋ da 
öŋ.. zormuş. yirmi yedi yaşımda dul (54) Ḳaldım. ilkinden. ondan sona.. x: 
ben ġaḳıcan. HÇ: hadin güle§gülē. güle§güle. gine geliŋ (55) gine buyu-
ruŋ. SGA: Yirmi yedi yaşında dul kaldın. Sekiz sene baktın. HÇ: hesapla. 
SGA: (56) Otuz beş yaşına kadar kaynatana baktın. HÇ: ġuzum ben seniŋ 
lafıŋı kescem. ben bi şiyler (57) hazırlayın da.. SGA: Yok biz yeme içmeye 
gelmedik. HÇ: hāyır ossun canım. hic§olmasa bi (58) çay§iç. hinci baḳ bu 
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niye sōrdu? biS yaş§aylῑ alırıS da acaba bizinen§ilgisi var mı yoḳ mu (59) 
diye. SGA: Yok üniversitede hocayım ben. HÇ: tamam§annadım. hē dedi. 
bizinen.. (60) kȫnen§ilgisiymiş. bizinen§ilgisi yōmuş. hadi sen git ben saŋa 
sōna sȫlerin. şurıya yanıma (61) otur ġızım. ben yoḳardan minder getiriyin 
sana. SGA: Beş yıl da bekledin kırk yaşında (62) ikincisiyle evlendin. HÇ: 
vallāhi ġuzum bilmen ġırḲ yaşımda mı ėvlendim. SGA: Sekiz sene (63) ka-
yınpederine baktın. HÇ: sekis sene evet. beş sene de ȫle oturdum ġayna-
tam§öldükTen.. (64) SGA: Kırk olmuş. HÇ: ḳırḳ mı olmuş? otuS sene de 
sonḳuynan geçindim. bundan nė (65) ȫrendim? SGA: Hayat zor. HÇ: hiç de 
bi şiy§ȫrenmedim. asıl ba§a şinci ġoce Íāzım. SGA: (66) Yaşlılıkta lazım. 
HÇ: evet. amma hinci ġocalarda da hayır yoḳ yavrum. ėrkeg§ossun (67) ġa-
dın§ossun. esgiden biSler ġorḳardıḳ ġaynatadan ġayınnadan ġocadan. hinÇi 
hiç ġorḳulcuḳ (68) kişi yoḳ. çoḳ şükür ırātım§iyi. çocuḳlarım kendi hāline. 
yāni böle aşırı zenginnik dingünnüK (69) ānca kendi idareleri. evet. SGA: 
Fazlasına da gerek yok teyze. HÇ: çoḳ şükürler§ossun allah (70) fazlayı da 
veriP de āzdırmasın. kendim de yaş§aylῑ alıyorun. a ȫle iyi kötü günümü (71) 
geçiriyorun. alırın§abdesimi ġıların namazımı. ġalḳarῑn, gėce ġaḳarῑn gün-
düz.. ā bȫle ġonum (72) ġomşu gelir oturular ġāve gibi. ezan§oḳundu namaza 
gitTi bunnar namaz ġılcāz diye (73) giderler. bi de ikindileyin geliller oturul-
lar. bȫle ġomşularla gelip geçiyoz yavrum. SGA: Ne (74) güzel çok şükür. 
HÇ: çoḳ şükür çoḳ güzel§ırātımız var. çoġ§iyi rātız. allah hökümetimize 
(75) milletimize zaval vėrmesin. SGA: Senin annen zamanında fakirlik çok 
muymuş? HÇ: (76) annemin§annesi de dul ġalmış. annemiŋ§annesi esgi-
den tırpan deriS bis. acabā seniŋ§anaŋ (77) bobaŋ da tırpannan§iş yapTı mı? 
yapması Íāzım heralda. benim§annemiŋ§annesı̄̇ ġocası (78) ölmüş de ellere 
tırpan çalarımışdı da ekmek parası alırımışdı. öle deye annaTırdı. ben̥ėm (79) 
torunnar da var şinci geldiler miydi bobanne hadi bize dedeminen hıdır dede, 
sonḳunun, (80) ölenin§adı hıdırıdı. önkü öleniŋ§adı sadῑdı. sadıḳ dedeminen 
nė iş yapdıysaŋ, hıdır (81) dedeminen nė iş yapdıysaŋ bize annaT. ā bȫle otu-
rular̥. çoḳ şükür ġuzum yāni ne biliyin (82) doḳuz çocūm var§amma doḳuS 
kere teÍāşeleri yoḳ. allāma çoḳ şükür. ... allahım. bi de (83) sen§annaT baḳām. 



663Fatih  DOĞRU

I/113

SİVRİHİSAR - Dinek

Kaynak kişi :  Fatma Ayhaner, 87, İlkokul 3; Gülizar Karabayır, 78, İl-
kokul; Pembe Yalçın

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Yol kenarı 

Kayıt türü : Video

Konu : Kız isteme, nişan, sohbet

(1) FA: fatmā ayhaner. SGA: Ayhaner. FA: fatma ayhaner. SGA: Fatme 
ebe kaç yaşındasın? FA: (2) seKsen yedi. SGA: Okula gittin mi? FA: oḳu-
la üşden çıḳdım. üçe ġadar gitTim. SGA: Niye? (3) Okutmadılar mı seni? 
FA: ezelden üçüdün oḳullar. sōnadan beş§oldu. biS çıḳdıḳdan sōna (4) oḳul-
dan beş ādet ġaldῑ. şi beşinci sınıf. ben§üşden çıḳdım. ben§üçüncü sınıf mē-
zunuyun. (5) SGA: O zamanlar okula gitmek zor muydu teyze? FA: zoru-
du tabı̄̇. zorudu. hē hanı̄̇ iki (6) kitabımız varıdı bi oḳuma kitabı bi yurt bilgisi 
varıdῑ benim gitTı̄̇m zaman. işde onnarınan (7) oḳuldan çıḳdım. ondan sona da 
hiç bi§yeriye gitmedim. evimizde ġaldım. SGA: Burada (8) kaldın. FA: bėn 
şėyde üçünde ġaldım üşden. ėvlendim. SGA: Hep Dinek’te yaşadın. FA: heP 
(9) diŋekde yaşadım. beş dene çocūm§oldū. üç§ōlum iki ġızım§oldu. ōlum 
ḳırḳ sekiz yaşında (10) ȫldü bö̇yüg§ōlum. SGA: Allah rahmet eylesin. FA: 
sa§ōl. ōdan sōna işdē çocuḳlarımı (11) bö̇yütTüm, ėvērdim. SGA: Ebe seni 
nasıl istediler? FA: beni mi? baŋa düŋür geldiler. (12) allāŋ§emriynen 
peyġamberiŋ ġavliynen ġızıŋızı isdėyecēz dediler. isdediler. (13) bobam§an-
nem§merdı̄̇. ėvlendim. ond̥an sōna seksen yedi yaşıma girdı̄̇m. temam. SGA: 
Sen (14) daha önce görmüş müydün dedemi? FA: tabı̄̇. SGA: Biliyordun. 
FA: biliyordum. o da bu (15) kövlüydü buralıydı. SGA: O da seni biliyordu. 
FA: o da beni biliyordu. birbirimizi isdedik. (16) GK: yanmışlar birbirine. 
FA: birbirimizi isdedik. allah yazmış. ġul da zebeb§oldu. (17) ėvlendiK§iş-
Te. çolūmuz çocūmuz§oldu. SGA: Allah’ın emriyle istediler. FA: hē olduḳ. 
(18) SGA: Verdiler. FA: vėrdiler. (19) SGA: Yüzük ne zaman takılıyor? 
Nişan? FA: olduḳtan sōna işlē temam§olduḳtan sona nişan (20) ġodular. 
SGA: Nişan koymak nasıl oluyor? FA: nişan işde aḳrābalarıŋı nē̇ toplallar. 
şennik (21) yapallar. oynallar. nişan ġonur. nişan biter. işde u§zamanda işde 
yüzüK müzüK daḳallar, (22) altın daḳallar. GK: urba çeviriller. FA: ėlbı̄̇se 
gösderiller. SGA: Urba çevirmek. FA: (23) eved§eveT. elbise yāni urba. 
ond̥an sōna işde bi sene mi durucaŋ iki sene mi durucaŋ (24) nişannı durucaŋ. 
durduḳ. und̥an sōna ėvlendik. SGA: Nişanlıyken görüyor muydunuz (25) 
birbirinizi? FA: saḳlıdan. saḳlıdan görüşme yapardıḲ başḲa yerlerde. SGA: 
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Nasıl (26) ayarlıyordunuz? Telefon yok bir şey yok. FA: teleFon yoḲ bi şiy 
yoḲ. aramızda bı̄̇ meseÍā ya (27) ġῑz aracı olurdu. he aracı olurdu. u mi.. haber 
getiridi meseÍā baŋa. nişannıŋ şurıya gelecek (28) sen de urıya varacaŋ diyi. 
ȫle olurdu ġuzum. SGA: Annen göndermezse oraya. FA: unŭ saḳlı (29) gi-
derdik. saḳlıdan. meseÍā bē̇n meseÍā annē evde meseÍā hayvan§olurdu. 
bėn§ona ota (30) gidiyorun derdim. habarlaşırdıġ§işde u ur.. gitdı̄̇m yėre de 
o da gelirdi. orda bi Ḳaş kelime (31) ġonuşurduḲ. ayrılırdıḳ. yā. bȫle işdē. 
SGA: Bir sene böyle geçiyor. Sonra? FA: sonra (32) dü§ün§oldu. SGA: 
Düğün nasıl yapılıyor? FA: dü§ün de işdē geliyollar. anneye bobaya (33) 
sȫleyollar. şu günde şu şėyde dü§ünümüz var. baha keseller para veriller bil-
men nāpallar. (34) baha kesilı̄̇r. ond̥an sona.. SGA: Baha kesilmek ne de-
mek? GK: baha kesilmesi başlıḲ (35) verilerdi. mėseÍā ōlan§ėvi ġız§ėvine 
başlıḲ bellerdi para veridi. SGA: Baha kesilmek başlık (36) mı? FA: ȫle hē 
ȫle ȫle. ezeli ȫleydi. SGA: Ebe sana kaç lira baha kestiler? FA: vallā (37) 
o§zȧmanıŋ parasıynan ne bilen? SGA: Ne kadar eder mesela kaç koyun 
ederdi? FA: (38) o§zamanıŋ parasıynan§işde ḳırḳ lira mı elli lira mı. o ġa-
dar. o Ḳadar. SGA: Kırk elli liraya (39) ne alınırdı o zaman? FA: o§zaman 
para ġıymatlıydı işde. /.../ SGA: İki altına mı gittin? FA: (40) bi teK. bi teK 
sarı liram§marıdı. sarı lira altın. ḱ́āriber varıdı bȫle iri iri. on dene (41) 
onuŋ§ucuna altını daḳTıḳ. boynuma daḳdım. boynuma daḳdım. ėvlencēm za-
man babam onu (42) leşber§altınına çevitTirdi. ōlan§ėvine leşber§altınına 
çevitTirdi onu atatürklü. ond̥an sona (43) o altından şimdi meseÍa kȫmüzde 
dü§ün§oldū zaman ġızlar heP onnardan§isderdi. bȫle (44) oldu. GK: bilezik 
yōdu. burma varıdı bu gümüşden. burma yapılırdı. burma dellerdi bȫle (45) 
gümüşden. altın bilezik yoḳ. PY: ġayınnamız ġaynatamız onnarı alırdın. o§-
zaman altın ne (46) yo§udu. bileziK ne yo§udu ġızım. (47) SGA: Teyze se-
nin adın ne? GK: gülizar ḳarabayır. SGA: Sen kaç yaşındasın? GK: ben§-
nı̄̇? (48) yetmiş seKiz yaşımdayın. SGA: Sen okula gittin mi? GK: gitTim. 
PY: hadi iyi (49) gėceler§olsun. FA: gidiyōŋ§ŋu? PY: iyi günner§olsun. 
abdes§alacan şindi irbām ġısar. (50) hadi iyi günner§olsun. SGA: İbrahim 
kocan mı? Dedem. PY: hē. ... dede. GK: bunuŋ dedesi (51) var bizim dede-
lerimiz yōḳ. FA: bizim dedē bi sene oldu öleli. GK: benim dede ȫldü. bunuŋ 
(52) dedesi ȫldü. SGA: Allah rahmet eylesin. FA: sa§ol ġuSum. PY: ē siziŋ 
de geşlı̄̇ŋizi bayışlasın (53) ġızım nāpan? ölüm hepimizin. benim de ōlum öldü 
çam dalı gibi. SGA: Ne zaman? Çok oldu (54) mu? PY: oldu. baya yir̥mi 
sene oluyo. yirmi sene oldu emme da yirmi daḳḲa aḳlımdan (55) çıḳmadı 
ġuzum. SGA: Çıkmıyor değil mi? PY: çıḳmāz. SGA: Teyze senin adın ne? 
FA: (56) pembe. soyadı nēdi? GK: pempe. pempe yālçın. PY: pemPe yalçın 
benim§adım da ġusum. (57) GK: sȫleyemedi baḳ. SGA: Allah sabır versin. 
GK: ȫldü ġızım benim de ġızım§öldü yir̥mi (58) beş yaşında bi ġızı ġaldı. 
bunuŋ da ōlu öldǖ. FA: ḳırḳ doḳuz yaşında ōlum§öldü. GK: heP (59) dertli-
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yiz ha yavrum. hep dertliyis. FA: hep dertliyiz ġuzum dertliyiz. PY: vallā ġı-
zım anam (60) da öldü, bobam da öldü, ġayınnam da öldü, ġaynatam da öldü 
emme çocūm bi başḳaydı. (61) ōlum bi başġaydı. bizi ȫldürdü. GK: gid§āla-
ma giT. vallā heP dertliyiz hep dertliyiS. benim (62) de yir̥mi beş yaşında ġı-
zım§öldü. eskişērde gelindi. beni altı yaşında ġızı ġaldı. ē dede de (63) öldǖ. 
kimsem ġalmadı. çocuḳlar şērde. bi kendi başıma ėvlerde ġaldım. yanımda 
şindi (64) kimsem yoḳ. kendi başımayın. çocuḳlarım§mar§amma eskişērde, 
sivrisarda gelir gideller. (65) ḳışın§onnarıŋ yanına giderin. yazın böle burda 
kendim dururun. işTe ȫle gelip günümüz.. (66) SGA: Kızının nesi vardı? 
FA: ġızı§ıŋ nesi varıdı der. GK: ġızım§mallāh̥i bu bi şı̄̇si yo§udu (67) amma 
ġaÍpden§öldü dediler. burdayḳan bi şėyi yo§udu. gelin§olunca çocuḳa ġaÍp 
dediler. (68) ondan sona işde altı sene durdu. altı seneden sona bi dene çocū 
oldu ġızı oldu. urdan (69) hasdaneye yatırdılar. çocuḳ teleFon§ėderdi öldü 
dediler. orda eskişērde ġaldı. o da orda (70) ġaldı işde bi dene eskişērde torun 
var. u da dayısı ne var ona gide baŋa hiş gelmeS. burıya (71) gelmeS. işde ȫle 
heP derdinen böle oturuz derTleşiriz burda. bu da ȫle. bunuŋ da ōlu öldü. (72) 
benim de ġızım§öldü. onuŋ da ōlu öldü. onuŋ da ġardaşı öldü. heP genç ölen-
ner. SGA: (73) Teyzemin oğlu nasıl öldü? GK: onuŋ§ōlu ġazā yaptı. motur 
devirdi. onuŋḳu motur devirdi u (74) moturuŋ§altında ġaldı. benimki de has-
dānede öldü. bunuŋḲu da hasdānede bunuŋḲu da (75) ġalpden§ölmüş. işde 
ȫle ȫle bunuŋ ġardaşı da ġazādan§öldü heralda. vallā heP dertliyiz (76) ġu-
zum§işde ā böle voturuz. namazları ġılarız otururuz. āşam§olunca ḳaḳarız. 
bunuŋ ōlu var (77) yanında benim kimsem yoḲ. onuŋ da ġocası var. benim 
kimsem yoḲ. ben kendi başıma (78) şindi yalıŋız§ėve girerin. FA: bē§ėm 
torun. bu benim torun. annesiynen bubasῑ şėye (79) gitTiler, başġa yaban köve 
gitTiler bugün. bu bennen duruyor. unuŋ yanında duruyon yāni. (80) kendim 
de duraman§ėvde. gelmediler baġ§annesigil gelmedi. gelmediler. allah siziŋ 
(81) genşlı̄̇ŋizi ba§ışlasın. sen ėvli misin ġuzum? SGA: Evliyim. FA: nėyse 
allah mesud§oluŋ. (82) GK: allah mesud§ėTsin, başadaḲ mesı̊d§oluŋ. allah 
ėşinizden§ayırmasın (83) ġurban§oldūm§allah. çȯḳ zor çȯḳ zor. /.../ SGA: 
Eski zamanlara göre rahat değil mi? GK: (84) esgi zamannarda işde ā bu-
nuŋ dedı̄̇ fadime abanıŋ dedı̄̇ gibi aynı işde ȫle on seKiz yaşımızd̥a (85) ge-
lin§oldum. ġayınna varıdı, ġaynata varıdı ġahir çekdik. başıma neler geldi de 
neler gitTi (86) ay ġuzum. dē vallā başıma geleni sȫlesem mesel§olur mesel. 
neler geldi de neler gitTi ay (87) yavrum. FA: şindi ırātı iyi amma. GK: şindi 
ırātım§iyi. SGA: Çok mu kaynanan... GK: (88) ġaynanam§marıdı ġayın-
nam§marıdῑ, iki dene görümcem§marıdı, bi dene ġaynım§marıdı. (89) SGA: 
Zorluk mu verdiler? GK: yā baŋa çoḲ§eziyet yapdılar. SGA: Ne yaptılar 
eziyet? GK: (90) çoġ§eziyet yapallardı baŋa. SGA: Niye ki? GK: yapallardı 
işde. SGA: Nasıl mesela? GK: (91) bana yapdılar§ama buna yapmadılar. 
baḳ bu ėltim. buna yapmadılar. benim§ėltim burıya bi (92) bu yabāncı. nāhi-
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yeden. bu nāhiyeden geldi. ben de buralıydım. baŋa çoġ§eziyet yapdılar (93) 
ġuzum. SGA: Ne yaptılar teyze? GK: her her türlü māmeleyi yapdılar. ne 
yaPıcaḳlar? FA: (94) dövellerdı̄̇. ekmek virmezler. ȫleydi çoḲ şėyler çekdi 
zavallı. GK: dövellerdi. ekmek (95) virmezlerdi. urıya bi çalışmıya bi§rėye 
giderdim§ȫle yayaḳ yobuldaḳ. nėler peK çoḳ (96) çekdim ay yavrum§amma 
şindi ırātım§iyı̄̇. şindı̄̇ ġalanım yoḳ ġarışanım yoḳ. SGA: (97) Yemekleri 
kendileri yiyip sana yeme mi diyorlardı? GK: etmez unnar dā ben genciken 
unnar (98) kendileri bişiridi yėmē. ben yimeK başına varmazdım. ben§on 
sekiz yaşımda gelin§oldum. (99) üş sene asKer yoluna baḳdım. ġocam§asge-
re gitTi. üş sene asger yoluna baḳdım. ȫle işde (100) gelip gidiyordum. burda 
çalışırdım. bi§yeriye de gitmedim. dedı̄̇m gibi işde bu vaḳıda (101) geldim. 
çocuḳlarım§oldu. SGA: Düğünü yaptılar, seni eve bıraktılar. GK: dü§ünü̆ 
yapdılar (102) ėve ... ondan sona işde. SGA: Kocanı askere gönderdiler. 
GK: u asgere gitTi bi sene sōna. bi (103) sene sōna mı iki sene sōna gitTi. 
ben§on sekiz yaşımda geldim. yā u da yirmi yaşında asgere (104) gitTi. SGA: 
O da on sekiz yaşındaymış o zaman. GK: u on sekiz de§ilidi. u benden§iki 
yaş (105) bö̇yük. u yir.. ben§iki sen̥e durdum on sekiz yaşımda geldim u da 
işde ond̥an sona yirmi (106) yaşında asgere gitTi. üş sene durdu o ben burda. 
undan sona böle burda ġaldım§işde. (107) çekdim§o çileleri bu zamana gel-
dim yavrum. çoḳ çekdim ben vallāh̥i. hani şindi tü.. şiy.. ya (108) peK çoḳ 
çekdim. SGA: Kocan askere gittiğinde çocuğun var mıydı? GK: yōdu. beş 
sene (109) olmadı. SGA: Üç senesi yokmuş zaten. SK: beş sene olmadı. beş 
seneden sōna oldu. üş sene (110) urda durdu. iki sene de gelen iki seneden 
sōna gine olmadı. beş sene çocūm§olmadı. beş (111) seneden sōna bi çoġ§ol-
du. iki dene, dört dene ōlum§oldu. iki dene ġızım§oldu. (112) ōlannarım§öl-
dü iki denesi öldü çocuḳlarımıŋ, ōlannarımıŋ. ikisi ġāldı ōlannarıŋ. iki ġızım 
(113) iki ōlum ġaldı. biri sivrisarda ġız, bö̇yük ġız. öteki güççük de eskişēr-
deydi. işTe eskişērdēki (114) ȫldü. altı yaşında çocū ġaldı. iki dene ōlum§-
mar§işde biri sivrisarda biri ėskişērde. işde ȫle (115) olarak̥ unnan.. SGA: 
Senin annenin zamanında nasılmıştı? GK: annem de buralıydı. (116) an-
nemden§isdediler§işde aynı fadime abanıŋ dedı̄̇ gibi. aynı eveli ȫleydi. gelil-
lerdı̄̇, dü§ün (117) yapallarıdı, nişan yapallardı. şindi ana esgiden§ana buba 
nėreye verise orda ġa.. ona varıdıŋ. (118) ananıŋ bubanıŋ lafı atılmazdı. burıya 
varcaŋ varacaŋ vereceŋ vericeK. ȫleydi. SGA: Senin (119) annen de çekmiş 
mi? GK: ben bilmen ki onuŋ§annesini. SGA: Senin annen anlatmadı mı 
(120) benim kaynanam şöyleydi diye? GK: annatmazdı. benim ġayınnam 
şeyidi. annatmazdı. unuŋ (121) da işde anası bo.. şeyi ö̇lmüş. SGA: Kaynana-
nın mı? GK: ġayınnamıŋ da anası ö̇lmüş. u da (122) ȫle bobasınıŋ yanında 
ġalmış. u da çoḲ çile çekmiş. kendi çekdı̄̇ çileleri baŋa da çekdirdi. yā. (123) 
kendine ġayınnası vardῑ ne itTiyse u da baŋa yapdı. u da baŋa yapdı ama bėn 
şindi baḳ (124) gelinnerime hiç yapmadım. ya. u yapTı baŋa amma. ġayınnam 
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çoḲ yapdı ama ben (125) gelinnerime hiç yapmadım hiç. iki dene gelinim§-
mar hiç çekişmedik. hiç öllüğüŋ ḳarı (126) ġannı§ıŋ§ārısı dimedim. onnar da 
baŋa dėmedi. geliller.. SGA: Ne demedin anlayamadım. (127) GK: ben§un-
narıŋ ġayınnanıŋ§etTı̄̇ni ben gelinnerime etmedim derin. SGA: Başka bir 
şey (128) söyledin. Karnının ağrısı demedim dedin. GK: hayır yani gelin-
nerimnen hişbirine.. SGA: Sen (129) dediğin gibi de. Deyimi anlayamadım 
ben. GK: nė dedim? unuduġaldım. unuduġaldım nė (130) dėdiysem. hē ben 
gelinnerime öllüğüŋ ḳarı ġarnıyıŋ§ārısı öllüğüŋ körü dėmedim dėdim. (131) 
dėmedim hiş dėmedim. hiş kötü laf sȫlimedim. onnar da baŋa sȫlėmedi. şindı̄̇ 
iyiler ġali allah (132) var gelinnerim giderin ġışın§işde iki ay birinde bir§ay 
birinde. Ḳışın götürüler. yazın (133) gelirim burıya. çocuḳlarım gelir giderler. 
bayramda geliller. ȫle baḳmaya geliller. işde ȫle (134) ȫle günümüz geçiyȯr. 
SGA: Sen dedin mi gelinlerine ölünün körü karnının ağrısı dedin mi? 
(135) FA: dėmedim. ben̥im ben̥im gelinnerim§ikisı̄̇ ġardeş. ikisi ḳardeşler. 
bö̇yüg§ōlumu (136) ėverinceK Küçük§ōlum da unuŋ ġardeşini aldı. şindi 
ikisi ėvde şėyde, güçük benim (137) yanımda burda, kȫv̥de. ö̇tekı̄̇ büyüg§ab-
lası eskişe§irde. ȫle işTi geliyollar bāzen burıyā. (138) ikisi bi hiç a ḳardeş mi 
şėy mi hiç şėy§etmezler biribirine çoḲ böle yanġınnıḳlılar. ben̥ėm (139) ge-
linnerim çoḲ iyı̄̇. /.../ 
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SİVRİHİSAR - Dümrek

Kaynak kişi : Ülkü Demir, 66, İlkokul 

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Dükkan önü 

Kayıt türü : Video

Konu : Düğün, yemek dökme

(1) /.../ ÜD: vallā ġuzum§işdė ġına gecesi olur, ilgi gecesi olūr. SGA: Ne 
gecesi? ÜD: ilgi gėcesi (2) dėlle ilgi gecesi olur. ilgi gecesi eveÍā gideriz ġına 
yaḳa.. ġına yaḳılmaz dā öteSini berisini (3) götürüz ġızῑŋ. ond̥an sonā şėy gö-
türǖz, cerez götürüz orda yiller. ondan sona gelille (4) da§ılıllar. ondan sona 
ėli.. ėrtesi gün duva.. şėy§olur ġına§gecesi olur. gündüz dāmet (5) geydirme 
olur. damadı geydiriz, şurıya çıḳardırız. SGA: Nasıl giydiriyorsunuz? Nere-
ye (6) çıkarıyorsunuz? ÜD: işde ā şōrıya çıḳardırız orda baḲ tekKe var tek-
Keniŋ§önüne çıḳardırız. (7) ondan sona hocalar gelir dāmādı geydiriler. sādı-
cı geydiriler. birer de ikişer dene havulu (8) vėrirler. SGA: Ne verirler? ÜD: 
a havlu mavlu. havulu vėrirler ... dāmaT Siniye ġorlar ond̥an (9) sona öteberi 
cerez ġorlar. onu saçallar. çoluḳ çȯcuḳ§alır gider. resim çekeller fiÍan (10) fiş-
man§işTe. ġına§gėcesinde dē ġıza ġına yaḳallar. eline yaḳallar, ayāna yaḳallār. 
üver (11) götürülēr. SGA: Ne götürürler? ÜD: üveller ġızı üveller hani şėyde 
üvüyollar ya ġına (12) yaḳarḳan çalġıcılar ne üvüyor ya. ā öle üvüyollar. ġına 
yaḳallar. ġıza ġına yaḳallar, ōlana (13) ġına yaḳallar. oynallar, güleller, da§ılılla 
ond̥ån sona zabāley̥in gelin çıḳar, gündüz, ȫlennēn. (14) dā gelini çıḲardıllar 
ond̥ån sona geliniŋ§ėvine gelir̥ para daḳallar. ėvinde oynallar, güleller, (15) para 
daḳallar, altın daḳallar geline ōlana dāmada. ond̥ån sona da§ılandan sona bi§ez 
de (16) ȫlennen yemek veriler millete u ġadara millete. o ġadarı dü§üne giden 
hēp ġoca köye yimeK (17) dökeller. yiller da§ılıllar̥. bu ġadana. SGA: Damadı 
ortada nasıl giydiriyorlar? ÜD: işTe (18) burıya dü§ündekiler̥ gelille bȫle 
oraya götürüler dāmadı. dāmaT§öŋdē ond̥ån sona biġaş (19) kişi de ėlinden 
dutarlar dāmadı şōrıya götürü dikeller. burda ġadınnar bȫle bekler cāmiden (20) 
hoca çıḳasıya. cāmiden hoca çıḳınca geliller dāmada ... gireller. urıya da zini 
dutallar dāmat (21) Sinisi olur sādıç sinisi olur. unuŋ§üsdüne işde dėdim ya 
cerez ġollar. havlu ġollar. ū hoca (22) gelir u geydirir. cā.. dāmadıŋ§ėlbisesini 
geydirir, ġıravatını taḳar. ond̥ån sona geydirdikten (23) sona āmin delle hoca 
bi dene du§ā ider gelin güvē işde mutlu olsun fiÍan§olsun (24) fişman§olsun 
allah mutlu yuvalar ġurmaḲ nasib§etsin. hayıllῑ evlatlar nasib§etsin. bȫle bi 
(25) du§ā eder ond̥an sona da§ılıllar bu ġadara. SGA: Kuzu doğunca ne ya-
pıyorlarmış? ÜD: ġuzu (26) do§unca unu bilmem ġuzu nası? SGA: Çocuklar 
gezdirir dedi doğan kuzuyu. ÜD: u (27) esgidendi bē şinci yoḲ§ȫle. SGA: 
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Sen küçükken yapar mıydın? ÜD: yapardıġ§emme ben (28) unud§āldım 
gitTim ne bilen ġaç yaşımdayım gülüm§altmış§altı yaşımdayın ne bilmiyom. 
(29) SGA: Adın neydi teyze? ÜD: ülkü. SGA: Soyadın? ÜD: demir. SGA: 
Doğma büyüme (30) Dümrekli misin? ÜD: dümrekliyin. SGA: Okula git-
tin mi? ÜD: gittim. ilḲoḳula burda gitTim (31) ilḳoḳula hocıya gitTim hati-
me. (32) SGA: Biz gelirken şey vardı. Yemek dökme mi deniyor? ÜD: var 
var. hē yemek döküyolardı. (33) cāmide hatim§ediyollar ġuran§oḳuyollar üş 
dört ġız meseÍā bū, sēn, bēn, dört kişi ... (34) oḳuyollar. ona şeker veriler, ġo-
lonya veriler millete. ond̥an sona ėvlēne geliller̥ yemek (35) dökeller̥ gelene. 
ben de Kitmedim dā şimdi oḳudular̥ da gitcem. yemek gelennerē.. SGA: Biz 
(36) yedik yemeklerini. ÜD: yidiŋiz mi? hıh ā ȫle işde baḳ. SGA: Başka ne 
için yemek (37) döküyorlar? ÜD: işde o hatim yemē oluyo. varannā para para 
daḳıyollar. oḳudū ... bizi (38) oḳudular dāvet§etTiler bizi dē biz daḳı götürceS, 
para götcēS, yazma ... götcez ne ... erzaḳ (39) götür ne ... ne ėlinden nė gelirse 
ne ġoparsa ... götür. verin ġıza daḳar yemek ye ġo ge. SGA: (40) Başka ne için 
yemek veriliyor? ÜD: bi de baş§derisi deller. baş§derisi dėriz§işde dāmaT 
(41) çıḳıcā gün bö̇.. yarın cumartezi bes.. be.. cumartezi var. yarın ġız§ėviniŋ 
ceyizi daḳılır. (42) ġızıŋ, gelin§olcaḳ ġızıŋ ceyizi daḳılır ėve. otur ġızım sen 
de otur. ay beni dutaŋ§ŋı sēn? (43) amān. vay ben nābıyın? ay ġuzum dutma-
saydıŋ ġῑz. amanın ġuzum ... SGA: Bizim (44) televizyonla işimiz yok teyze. 
ÜD: bunu báŋa gösderebiliŋ§ŋi şinci? SGA: Gösteririz sana. (45) ÜD: vay 
ben nāpıyım? vallah§onu heş farketmedim. ben nāpıyım? SGA: Dedim ya ben 
sana (46) televizyona veremeyeceğiz diye. ÜD: yā televüzona ben vėrcēŋizi 
bildim de zāten bunu (47) bilmedim ahlıma gelmedi bū. SGA: Neydi o? Baş 
derisi? ÜD: işde bȫle damat çıḳıcaḳ (48) gelin§olcaḳ ġızῑ cumartesi gün ceyizi 
daḳılır§ėviŋ§öŋünde. SGA: Asılıyor. ÜD: asılıyo (49) ceyizi. ne olursa yazma 
çevre işde elbise geline ne olursa daḳallar. veyah̥ut dā böle masaya (50) serellē. 
gelen baḳar gelen baḳar. ondån sona gelen baḳar eve girer. eve girer yemek yir 
(51) oḳuncuları. oḳuncuları işde yemek veriler. u da§ılılla ėrtesi gün de işde 
dedı̄̇m gibi (52) gelin§olur dāmat çıḳar. SGA: Baş neydi? ÜD: ceyiz. SGA: 
Damat için baş... ÜD: baş§derme (53) baş§derme. baş§derme. SGA: Bu kız 
evinde verilen yemek mi? ÜD: ceyizde baḳıncȧ (54) ġız§evince verilir. onu.. 
ġız§evinden sona böle cumartesinde işde ikindilēn yemek verilir bu (55) hez 
ōlan§ėvinde. ōlan§ėvine da.. oḳuncular gidēr ėvinde yemek veriler. ... yemek 
veriler (56) ond̥ån sona dāmat da§ılandan sona dāmada geli.. girmeden. şinci 
ėvlēne gideller yemē (57) yiller. ikindi oḳunasıya yemek yiller. ėvde oynallar. 
oynallar güleller ond̥ån sona ikindi (58) oḳununca dāmadı burıya getirirler. unu 
unutTuḲ. yā. dāmadı burıya getiriler geydiriler (59) da§ılıllar§işde. ėrteSi gün 
de gelin çıḳār pazar gün. gelin çıḳar gelin de oynallar güleller (60) para daḳallar 
dāmaTı ... gelin ... geline para daḳallar ū dāmada para daḳallar. geliniŋ§öŋünde 
(61) oynallar güleller da§ılıllar bu ġada. SGA: Sağol. Allah razı olsun. 
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SİVRİHİSAR - Elcik

Kaynak kişi : Fatma Çelik, 59, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Eski hayat, sohbet

(1) FÇ: fatma çelik. SGA: Kaç yaşındasın? FÇ: elli ye.. elli doḳuS. SGA: 
Okul okudun mu? FÇ: (2) oḳudum. SGA: Nereyi okudun? FÇ: beşe ġadana 
oḳudum ... ezeli. ȫle. SGA: Bu köyde (3) miydin? FÇ: bu köyde oḳudum. 
SGA: Eğitmende mi okudun öğretmende mi? FÇ: (4) ȫretmennerde oḳu-
dum. SGA: Anlat hadi dün anlattıklarını. FÇ: ne deyen de annatēn? SGA: 
(5) Eski nasıldı? Şimdikini anlat. FÇ: yāv§esgiden nasıydı? esgiden§ȫle işde 
şeyleridi. esginiŋ (6) durumnarı hani şincikine baḳarsaŋ ezeli meseÍā ġaldırıdıḳ 
harmanımızı murmanımızı. āz bi (7) şiy ġaldırıdıḳ yeterdi. şinci saman ġadana 
arpa buydey ġaldırıs hēş bi dene şeyini görmeyiS. (8) ezeli meseÍā çolūmuz 
çocūmuz iyiydi mesėÍā ȫle bı̄̇ şennik yu.. ama şey yōdu ġaçardıḳ. (9) açῑmız 
saçῑmız yōdu. şinci hep açıḳ saçıḳ. ezeli meseÍā atalarımızdan ġorḳardıḳ. (10) 
ġōŋşularımızdan ġorḳardıḳ. şe§iderdiK de ne o sen meseÍā bö̇yüKlerimiz bi 
suç§işledı̄̇miz (11) zaman düvellerdi meseÍā. anamız bubamız ġızmazdı. şinci 
birisine sȫle ya ġavġaya ġaḳar ya (12) şiye ġaḳar. ȫleydi işde esginiŋ durumu ne 
bile.. ezeli iyiydi. şincikinden şey. vallā (13) bilmen§işde ȫle. SGA: Nasıldı es-
kiden hayat? Tarlaya falan giderdiniz. FÇ: tabi tallıya (14) giderdiK mesėÍā 
ırġātlıḳ§işlerdiK. harman sürerdiK. badus yapārdıḲ. çapa ġazārdıḲ. davar (15) 
sa§ardıḲ. şinci hēç. tallada amele gelir biçer gėlir alır gidēr. ġayfelerde oturuz, 
ē̇vde oturuz (16) baḳarın seniŋ tallada biçēr, yolmacı seniŋ tallada ē̇vde oturuS. 
ondan sona nāparsaŋ (17) o§zaman da biçerci paraya gelir, ond̥an sona yolmacı 
paraya gelir. elde bir§elde. dabi ezeli (18) kendimiz ġaldırıdıḲ kendimiz āz 
ġaldırıdıḲ§ama öz ġaldırıdıḳ. mesėÍā hayvannarından (19) ėderdiK. benim gü-
nümde ġı.. meseÍā genşlı̄̇mde günümdeykene ȫleydi. ama şinci şēy. heş bi (20) 
dene ȫle bi ġıyasıya ȫle bi çalışma yoḳ. hani ezeli çaPa ġazardıḲ meseÍā tallıya 
taḳḲıya (21) giderdik. harman sürērdiK, şeylerinen badus yapārdıḲ. oraḳ ma-
kinesinen§işlērdiK. benim (22) günümde ȫleydi. ama şinci biçer geliyor§alıp 
gidiyor. ond̥an sona yolmacılar gelir (23) yolmacılar§alıp gidiyōr. ȫle. SGA: 
Eskiden evin erkeğine saygı gösterilirdi değil mi? FÇ: tabi (24) canım tabi. 
ėvimiziŋ ėrkē ne dē̇rse aynı u olurdu. mesėÍā nė nė dē̇rse, paramız pulumuz 
(25) mesėÍā yı̄̇cēmiz işcēmiz bi ėvden bi ėlden çıḳardı. tābi şinci ȫle bi hani 
şiy§etmezdik ki. (26) ėrkēmiz tabi başımızın tācıdır. SGA: Şimdi? FÇ: şin-
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ci vallâ af§ėdersin herkes kendisine göre (27) hani para da bōl. yiyim de bōl. 
mesėÍā ezeli heş para görmezdik. şēre bazara ėrkeklerimiz (28) giderdi. şindi 
ġarılarımıS hepimiS şēre bazara gider. vallā şinci gideriz mesėÍā. elimizde para 
(29) mesėÍā nerden§olsa geçiyor ġarıya para. mesėÍā bėylerimizden§alıyȯz 
adamnardan§alıyoz. (30) geçiyōr. ȫle. SGA: Kayınvalideyle, kayınpederle 
ilişki nasıldı? FÇ: vallā ġayınnam açcıḳ (31) ġaynatam şeyidi amma huysu-
zudu amma ġayınnam peg§iyidi. hē. ġayınnam peg§iyidi. onu (32) da şėyē 
tüp patladı. tüpde yāndı ġayınnam. ā bȫle şurda ėvi vardı işde. ġayınnamıŋ. tüP 
(33) patladı ġaynatam heş bi dene hayātında şey§ėtmezdi, tüp daḳmazdı. bizim 
ırāmetlik eriFne (34) şēre gitTiydi. şērden de cāmiye çimentō sardı geldiydi. 
onu dā ben dėdi hava da yağardı böle (35) cāminiŋ dėdı̄̇ çimentolarını yıḳıvırı-
yın geliyin tüPü daḳıyın. ġaynatam da zabah̥ namāzına (36) gider. ordan gelir. 
tübüŋ başını kesēr. onŭ da kesince onu dā tübü açar. ırāmetlıḲ ġayınnam (37) 
da ra§atsızıdı. yatırdı. ond̥an sona onu da şey§ėder. tübü patladır. yaḳdı atTı. 
ȫldü. (38) ġaynatam yedi sene şėy§etmedi. durdu. u şėy§etTi ġayınnam yandı. 
öldü. ġaynatam da yedi (39) sene sona öldü. her taravı yandı baḳ ġayınannem de 
saḳalları yanmadı. başınıŋ her taravı (40) bȫle yāndı saḳalları yanmadı, ġaynata-
mıŋ. SGA: Kaynatan yedi sene daha yaşadı. FÇ: yedi (41) sene daha yaşadı. 
SGA: İşte vade yetince. FÇ: ȫle anam§işTe napÇaŋ? allah ġurban§oldum 
(42) kimsiye vėrmesin ar̥tık̥ ȫle yanġın da kimsiye vėrmesiŋ. ġayınnam çoġ§i-
yidi. çoḲ§iyı̄̇ydi. (43) bȫle bi gidene bi a.. bȫle giden§adama yönünden yollar-
dı bȫle illā ona yemek yidiridı̄̇, (44) ond̥an sona yolcudan geçen yolcuyu çeviri-
di. ta ȫle iyidi. elindeki yarım§ekmēni böle (45) ġoŋşund̥an yimeye şey§iderdi, 
isderdi. ġayınnam çoġ§iyidi. SGA: Allah rahmet eylesin. FÇ: (46) ā allah 
rāmet§iylesin. baḳ bi dene suÇ§ėdērdiK. ezeli bȫle Íambalar varıdı. şe ışıḳ 
Íambası. (47) ġaynatamnan Íamba getiridi. o gelidi āşe ba§a bi dene Íamba vėr. 
āşa ba§a bi dene şey vėr (48) dir. ġırardıḳ Íambaları ġayınnam şey§iderdi, sucu 
üsdüne alırdı şey§itme diye. hani ne o sen (49) getir§adını. ben ġırdım dėrdi. 
rāmetlik ġayınnam. ȫleydi. peg§iyidi. ġız valla ġa.. baḳ (50) ġameraya ne o ġı-
zım§alma. SGA: Biz bunları yazacağız. FÇ: hē ȫle ġuzum§işde hē. /.../ FÇ: 
(51) işde ȫle annem§işde nāpÇın? SGA: Sizin annenizin zamanında nasıl-
mıştı buralar? FÇ: vallā (52) annemiŋkinde de ȫle işdē. varlῑndan yoḳlūndan 
onnar da ȫle zebillı̄̇nnen gelip geçērdik. (53) deyirmennerde meseÍā şinci heş 
satın§ekmek ne yimezdik. deyirmennerde üyüdürdüK. (54) buydeyi yıḳallar-
dı. şeyini hayvannarnan dürēz.. düvēr̥dik so.. şeyi, būy̥dayı. onnarınan da (55) 
dȫv̥dükTen keri şey§iderdiK. ne§o sen geTin§adını yıḳārdıḳ buydayları un ya-
pardıġ (56) unnard̥an yirdik. heş böle satın§ekmek ne yimezdik ki. çarşı ekmē. 
kendimiz yapardıḳ. (57) SGA: Ama sağlıklıydı herkes. FÇ: tabı̄̇. sālıḳlıydı ȫle 
yapardıḲ§işTe. mesėÍā fasillemizi (58) zebzemizi misirimizi ne olursa ōsun 
kendimiz üredirdiK. ȫli§işde. SGA: Sağolasın teyze. (59) Ağzına sağlık. 
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I/116

SİVRİHİSAR - Hamamkarahisar

Kaynak kişi : Ayşe Kılıçaslan, 45, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Tandır evi 

Kayıt türü : Video

Konu : Tandır evi

(1) SGA: Yenge adın ne? AK: adım§ayşe. SGA: Ayşe yenge soyadın? 
AK: ḳılıcaslan. SGA: Sen (2) doğma büyüme Hamamkarahisarlı mısın? 
AK: buralıyın ben. hamamḳarah̥isar kö§ünden. (3) annem bobam da buralı. 
ġayınbobam da eşim de buralı. biz buralıyız. SGA: Şu tandırdan (4) külle-
sinden başla da biz öğrenelim bunu. AK: şindi tan.. tandırı yaḳdῑmız za-
man içinde baḳ (5) burda küllesi var. bu külleyi ġapat.. aşdῑmız zaman burda 
ekmek yapar̥ız inşa.. bi nası̄̇b§olu (6) da bi denk gelseniS. burda heP bazla-
ma deriz ekmek yaparıS. bu fırın dedı̄̇mizde de altῑna (7) ateş yaḳarız üsTü-
ne yaḳarız§ateşi. hamuru içine salāz altıynan§üsdüynen bir ḳabarır ekmē. 
(8) temam. SGA: Bir şey söylemiştin orada. AK: bur̥da delı̄̇ var şu yuḳa-
dā. ateş§ordan çıḳıyor (9) dumanı. bu naylonuŋ§altından çıḳdῑ gibi de ek-
mēŋ tabi o isi içine vermez. içine vermedı̄̇ (10) gibi de ekmeg§altıya üsdüne 
ġıpġırmızı olur. bi görsen fısır fısır, peteg peteg§olur. (11) nası̄̇b§ola da bi 
denk gelseŋiz de bişirsek yiseŋiz. bu ġuziniye de geldı̄̇miz zaman ġuzinede 
(12) de üsdünde yemek yaparıS. bȫrek çıḳarı içinde haşġaşlısı, hamırlısı, tespi 
ekmē deriz, su (13) bȫrē deriz onnarı baḳlava her şey ġızarı yani fırın gibi 
ġullanıŋ bunu da. SGA: Nereden (14) yakıyorsunuz onu? AK: şindi bunu 
burdan yaḳarıS. baḳ burdan yaḳarız burdan altına depesi (15) var baḳ bunuŋ. 
bu depesinen ġalaŋ, yaḳaŋ. altınan külünü̆ de burdan§aldım zātėn. burda (16) 
tesbilerimiz de burda. burdan pişiriz. bu ayarlama da yeri var ekmēŋ. SGA: 
Sıcaklığını. AK: (17) tabı̄̇ sıcaḳlῑnı derin ya aynı fırın gibi. mesėÍā fırınıŋ§altı 
yandı zaman§altını sönden§üsdünü (18) ġoŋ ya. bunu şindi bunu bi baḳam 
ayarsız§oldu altın̥ı şi§yapdı. üsdünü taḳıvırın altı üsdü (19) ġızarır. ... nor-
mala çekdı̄̇ŋ zaman altıyna üsdüne bi ġızardır. bu ġuzüne. bu da hamır (20) 
makinesi. fişi daḳdῑŋ zaman içine suyunu atāŋ, duzunu atāŋ, ununu makineyi 
çalışdırıŋ onu (21) dönderiken eliŋine şey ēsıran deriS. bu biz bu demire ēsı-
ran deriz. bunu böle ġarışdırıŋ o (22) dönerken hamırını ġarışdırıŋ ya hamırıŋ 
çōsa bi sa§at. bi sa§at yoŋutdururuS. hamırı (23) eğer§azsa ḳırḳ beş dakiḳa 
yoŋur̥dur üsdünü ġapadır bu demiri burdan sökeŋ yalıŋız bu çıḳar (24) burdan. 
böle etdı̄̇ŋ zaman bu çıḳar. ġaḳarlı. hıh baḳ. bu burdan çıḳdῑ zaman bu makine 
(25) buraya ġaḳar. hamırıŋ§üsdünü yoŋurandan sona ȫrteŋ, mayası gelir. o 
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sa§a tandıra yumā (26) dökeris seniŋ§oldūŋ yere ḳartunnar var baġ§orda. o 
ḳartunnarıŋ§üsdüne de beS sereriS. (27) beziŋ§üsdüne de yumā yu.. ufaġ§u-
faḲ da yumaḳ dökeriz biz bazlamanıŋ hamırını biliŋ§ni (28) bilmeŋ§ŋi bil-
mem. he. de o da ȫle oldū zaman bi tāne bi tane alır§alır bişiriz. beş tāne alır 
(29) sacımız da, bazlama saÇımız. onda bişiririz. ısıd§ısıd yi şėy makinesinde 
tost.. SGA: (30) Bazlamayı şunda mu yapıyorsunuz? AK: he he onda yap.. 
tandırda yapıyoruz. ötekinde de (31) çörek deriS, fırın çörē. fırın çöreyi de-
riS. bunda da yoŋutdururuz. ben hasdalanınca muh̥tarıŋ (32) hamırῑ makineye 
mejbır ġaldı almıya. öŋden elimizinen yoŋuruduḳ. SGA: Kırk beş dakika, 
(33) bir saat elle nasıl yoğurulacak? AK: bu şey elinen ḳırḳ beş daḳḳıya 
ġalmas hamır. SGA: O (34) daha mı çabuk oluyor? AK: şindı̄̇ hamır bu böle 
böle ider içinde. amma ėlinen yoŋurdūŋ (35) zaman insan gücü hiş durmaz§i-
çinde depiniyo. çarpınıyoŋ hamırınan. baḳdıŋ hamır kenarına (36) ġavuḳ ya-
par böle ufaġ§ufaḲ. ondan sona çıḳaŋ hamırdan. hamırıŋ§oldū belli olur. eliŋ 
(37) hamır§oldū zaman eline mesa ġararḳan yapışır. hamırıŋ kendi oldū za-
man̥ elinden hamır (38) çıḳar. ışılamıya başladῑ zaman temam hamırıŋ§oldu. 
ondan sona çıḳaŋ üsdünü örteŋ. SGA: (39) Ekmek hamuru sulu mu oluyor 
biraz? AK: hayır. pek cille.. ġatı de§il. yuḳa hamırı gibi (40) de§il. yuḳa 
hamırı gibi de§il. yānı ondan sıvı olur. ondan sıvı olur eğer§öle olsa bazlama 
(41) ġabarmaS. o da nāpār? eÇiK ... alırız yumā dökenden sōna. o da napar? 
fısır fısır§olur. iki (42) yüzlü bişiririz ekmē de, bazlamayı. altın̥a üsdüne bi 
ġızarır. /.../ SGA: Buraya ne diyorsunuz? (43) AK: bura tandır§evi deriS. 
tandır§evi. şindi burda yemek yaparım. bura ocaḳ. bėn şuraları (44) bi halle-
diyim de. biz şindı̄̇ selmāydı de mi adıŋ? SGA: Semra. AK: semrā hanım biz 
şindi (45) köy yerinde oldūmuz içiri ocā yaḳmayı odun tutuşturmayı mejbur 
poşet ġoycaŋ§üsdüne (46) yaḳacāŋ. u da ȫle oldū gibi hē.. mazut dedı̄̇ŋ para. 
mazutu para. şindi mazıt dökmeS bu (47) odunnāna yaḳarım ben tutuşturum 
poşetleri, poşedinen tutuşturum bura ocaḲ baḳ. bu (48) ocāŋ§içi. burda bur-
dan yemē yapaŋ burda da yapaŋ burda gö.. üş tāne gözü var baḳ. bunin̥en (49) 
yemē yapdῑŋ zaman suyūŋ her şeyiŋ hazır. seniŋ§ayġazıŋdan çoġ§iyı̄̇. SGA: 
Bunun (50) yemeğiyle bizimkiler bir mi olur? AK: tabı̄̇. hem§ānında baḳ. 
Sabānan yaḳdım, ġı.. ġızartma (51) yapdım. çayı demledim gitTik sa§at§on 
gibi gitTik burdan. geldim sıcacıḳ su. çayı da (52) hemen di ġaynadı. tabı̄̇. 
enerji ısıdıcı muh̥tarıŋ§alcaḳ da çatıyı ... oŋarmayınca aldırman (53) çatıyı. 
çatımız§aḳıyoru u ėviŋ çatısı büyüg§eviŋ çatısı. aḳdῑ gibi dē enerjini ... o da 
aḳar. yā. (54) dā yeni ġırdan geldiK. seÍāmi teleFon§eder mi yāmır burda yoḳ 
yāmır. anam bāçada bi (55) yāmır varıdı. öldüK gelesiye deK. bütün§ortalıḳ 
çamır§oldu. semrā hanım siz bi oturuŋ ben (56) size bi ġahvaltı hazırlayın. 
elimdē tesbileri nereye ġodum? 
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I/117

SİVRİHİSAR - İbikseydi

Kaynak kişi : Eyüp Kurt, 37, Lise

Derleyen : Erdoğan Boz

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Ses kaydı

Konu : İbikseydi menkıbesi

(1) EB: Adınız neydi? EK: eyüp Ḳurt. EB: Yaş? EK: yetmiş yedi işTi 
dōma. EB: Bu arkadaşlar (2) sizin çocuğunuz mu hepsi? EK: şu ikisi be-
nim. EB: Şu arkadaş. EK: ū benim baca.. şe bal.. (3) ġayınıŋ yāni. unnar 
misāvir geldiler. EB: Okul durumu ne? EK: lise. EB: Köyün adı. EK: (4) 
ibikseydi. EB: Nereden geliyor? EK: köy seydi ibrā§imden gelmiş. burda bi 
yatır var seydi (5) ibrā§im diye. EB: İbrahim’den İbik’e mi dönmüş yani? 
EK: heralda ȫle olmuş yāni. seydi (6) ibra§imiŋ zaman̥ında şey§olmuş ta. 
EB: Seydi İbrahim hakkında nasıl bir bilgi var? Kimmiş (7) bu zat, ne 
zaman yaşamış? EK: valla bu adam bu timuçin paşanıŋ zamanında yaşamış. 
hıh. (8) burıya orduynan bi ordu asgeriynen gelmiş. u§zaman ġarḳına gelmiş 
bū asgeriynen. (9) ġarḳınnan da bizim köyüŋ§arası öle bı̄̇ arazi yönünden 
annaşmazlıḳ varmış. u ġarşı (10) gördǖŋüz tepeden bu taravı bizim, öbür ta-
ravı ġarḳınıŋ. bu dede bu tarava ġarḳınnınarı peK (11) geçirmezmişdi. bur-
daḳı ġarḳınnınar da ge.. hani orduynan gelince paşā, buna demişler ki ya (12) 
burda bi dene adam§mar. bizi bȫle ediyo böle ediyo demişler. o da iki dene 
asger yollamış (13) gidiŋ demiş şunu çārıŋ geliŋ. iki Tane asger gelir burıya, 
u dedeyi ça§ırılar. dede demiş ki (14) siz gidin, ben geliyom demiş. bunū 
yollamışlar. tābi asKeller geri gider. dede bi bayḲuş (15) ḳılῑnda gelir çadı-
rıŋ ġazῑna bȫle ġonar. ġonar§urda mu§abbet§ediyomuşdu. asKeriŋ biri bu 
(16) ġuş burda n§ārar diye ġovalayıverince geri uçar geri gelir. tabi padişah 
baḳar bu adam (17) gelmeyince yā demiş baḳ seni sayıp da gelmedi görün§nü 
demişler köylüler, urdaḳılar. bu (18) kez iki dene dā asKer yollamış gidiŋ dė-
miş dutuŋ geliŋ§onu burıya demiş. geri gelir (19) asKeller dutar geri getiriler 
bunu. bu dedeyi götürüler. demişler ya ben geldim. hāÍā siz (20) demiş şunnarı 
şunnarı ġonuşuyodunuS o anda burda. asgeriŋ biri beni ġaldırdı ben gittim. öle 
(21) deyince tamam demiş. adam§öle deyince padişah biraz ürpermiş yāni 
neyiŋ nes bu diye. (22) demiş benim§asgeriŋ ġarnı aç, hayvannarıŋ da ġarnı 
aş demiş. bunnarı u da demiş ki siz şu (23) çayıra iniŋ demiş yuḲarda bizim 
bulġuluḲ çayırı var. çayıra ya getiriŋ demiş hayvannarı (24) doyuralım. bi ta-
rana çorbası yapmış şöle bi tabaḳ. bi tabaḳ da işde şöle ufaḲ bi şeyde de arpa 
(25) götmüş. arpayı çayıra dökmüş. üzerine bi tane çul örtmüş. arpa başlamış 
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böle ġaynamȧya (26) yeriŋ§altında. ondan sona bulġuru da u çorbayı da bölē 
ocā ġoymuş. çorbadan da hanġı (27) asgere verdiyse ne yėmē isderse adam 
o yemēŋ lezzetinde yemeg§almış yani tadı. u (28) çorbaynan u as.. şeynen 
arpaynan bu a bütün§orduyu doyurmuş. ama pādişah tabi (29) huylanmış. 
baḳmış şindi bunda ne kerāmet var diye. demiş ki yav demiş dile benden ne 
(30) dilersen demiş. o da demiş ki yav sālῑnı dilerin dėmiş. olmaz dėmiş. dile 
benden dėmiş ne (31) dilersen. o da dėmiş şu a§aşları atiyim. atTῑm§a§aşla-
rın düştǖ araziyi bana ver yeter demiş. (32) üç dene a§aç varmışdı biri ardış 
biri ālat biri de şey, ālıç, ālat, ardıç. üç dene a§aç ocaḳda (33) yanıyomuş böle 
ġafaları ġalmış. bunnarın§üçünü atıyım dėmiş. düşen§araziyi bana ver (34) 
yeter dėmiş. o da at dėmiş. otTūm yerden§atıyın dėmiş. o da ayā ḳal̥ḳ da at 
demiş padişah. (35) yoḳ demiş, otTūm yerden§atarın. düşdǖ yeri bana ver dė-
miş. ordan bi atar çayırdan, (36) sarıġavānan bizim kö§üŋ§arasında bi ardış 
var yoluŋ kenarında. giderken duruŋ bi baḳıŋ (37) baḳ. kökü bȫle bi acayip bi 
şekilde. se şeklinde dā hāÍā duruyo a§aç. ve ben bildim bileli bu (38) a§aç 
ne büyür ne küçülür. baḲın on senede bi a§aç fidan dikTiŋiz. on sene sona 
bu fidan ya (39) ḳaḳar bu ġadar olur ya da ġurur yoḳ§olur. baḲ u a§aç ben 
bildim bileli baḲ benim yaş da (40) bu zamana ġadar dā yaşlılara da sorabili-
riz. elli atmış yaşında olannara da sorarsınız. aynı (41) şekildedir§a§aç. hāÍā 
duruyo. diyer§iki tānesi bi bu yana biri tarava düşmüş. onnar yalŋız (42) ǵa-
vur burdan polatlıda sıḳıyı yiyip de geri döndǖ zaman ... giderken o iki a§acı 
yaḳmışlar, (43) kesmişler. bu aradaḳı araziyi bana verin yeter dėmiş ve yāni 
dede u§zamannar yaşamış. hāÍā (44) bu kö§üŋ suyunu da u dede getirmiş. 
u§zaman su yoḳmuşdu burda. milleT sırtında (45) ġovalar̥nan u çayırdan su 
çekiyomuştu burıya. onnarın o haline acımış. gitmiş bu taraFdan (46) suyu 
getirmiş, burdan çıḳartmış hāÍā bu su, aḲan su o su. ta o§zamandan beri ne 
azalῑr ne (47) ço§alır. suyumuz§aynı sıtandartTa aḳar. EB: Mezarı nerede? 
EK: ibiK dedeniŋ yatırı orda. (48) orda bi kendi bi de gelini çocuḳları var. 
EB: Nerede? Görmedik onu biz. EK: (49) mezarlῑŋ§üsdünde siz türbiye 
girmediniz. hā türbiye girmediŋiS siz. hā yeri bu. yani burdan (50) gelme. bu 
kö§üŋ tarih̥i çoġ§esKi. ta bu ǵavuruŋ şėye gitTı̄̇nde hanı̄̇ polatlıdan ta burda 
(51) anḳaradan geri döndǖn̥de ta u§zamannarda bu köy varmışTı. baḳ sarıġȧ-
vaḳ yoḳmuştu (52) köyde. sarıġȧvaḳ ondan sona ġurulmuş sarıġȧvaḳ köyü. 
yani ǵavur gittikten sonra (53) ġurulmuş§ama bizim bu köy ta undan§önce-
den varmışdı burası. ta undan§önceden yani (54) buranın şeyi varmışdı ama 
tābi haliyle kimi gelmiş kimi gitmiş. Ḳala ġala seKiz§on hane (55) ġaldıḳ. /.../ 
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I/118

SİVRİHİSAR - İğdecik

Kaynak kişi : Döndü Has, 54, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Düğün

(1) SGA: Döndü hanım doğma büyüme bu köylü müsün? DH: ėvet. 
SGA: Şehire falan gittin mi? (2) DH: gitTim. SGA: Ne kadar kaldın? DH: 
bu sene geldim. yirmi yaşımda çıḳdım bu sene (3) geldim. SGA: Kaç ya-
şındasın şimdi? DH: şimdi elli dört. SGA: Okula gittin mi? DH: gitTim. 
(4) ilḳoḳul beşden çıḳdım ben. SGA: Bize eski İğdecik düğününü anlatır 
mısın? DH: ya (5) dü§ünden§ni başlıyalım? SGA: Kınadan başla. DH: 
cumā aḳşȧmı. cumā aḳşȧmı ilgi gėcesi (6) olurdu. ilgi gėcesi derlerdi eylence 
yapılırdı. cumartesi günü sabah işde ḳızlar toplanır. (7) dü§ün sah̥ibi önceden 
yufḲa yapılırdı. cumartesi saba§ı da ḳızlar toplanır dü§ün sah̥ibi un (8) ve-
rirdi, yağ veridi, haşaş veridi gözleme yapılır hep dü§ünde eylence olsun diye 
dü§üne (9) gelennere sa.. ȫle hani bi şey§olaraḳ satılırdı yāni. ġızlar§alırdı 
parasını. aralarında (10) paylaşırlardı. işde odun parçalarlardı yėmeKleri bi-
şirmeK§için genşler. işde ȫle olurdu (11) ȫlenneyin yemek pişirilirdi. yenirdi 
bütün köy. ondan sona dāmat geydirirlerdi. damadı (12) ortıya çıḳartırlar hoca 
ceketini ġıravatını işde ȫle bi şeyler yapallardı. ondan sona damada (13) taḳı 
olurdu. sōna ikindileyin ḳıs tarafına gidilirdi. şey götürülerdi çizme derlerdi 
adına, (14) ayaḳḳabı ġorlā çerez ġorlardı. ḳıS tarafına gidilir. aḳşam ḳına ge-
cesi olurdu işde. x: (15) esgiden§ikindiden yapardıḳ ya. DH: şey ḳınayı mı? 
x: dāmadı. DH: yaḳılsa da hani hē (16) dāmada ḳına yaḳılırdı ikindileyin. on-
dan son̥ra da işde aḳşam da ḳıS tarafında ḳına gecesi (17) olurdu. pazar günü 
dē gelin§alınırdı. ondan son̥ra tamam yemek verilirdi tekrar. SGA: Neler (18) 
pişirilirdi? DH: ya isdiyen bamya çorbası, isdiyen bulġur isdiyen pirinç pila-
vı hani ne isderse (19) una göre yapılır yāni. dü§ün sah̥ibine bālıydı. işde ȫle. 
SGA: Tamam. Çok sağolun. Ağzınıza (20) sağlık. 
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I/119

SİVRİHİSAR - İlören

Kaynak kişi : Zehra Görgün, 90, Okumamış 

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, sünnet düğünleri, yöresel yemekler

(1) ZG: benim çocuḳlūmda şȫle çocūḳan atatürk§ō hocaları asardı. oḳul-
ları şiy§etTi dı̄̇ni (2) dersleri ... ġaldırdıydı. ben hic§oḳula gitmedim. hiş ne 
türkçe bilirin ne ġuran bilirin. bȫle (3) bȫle yetiştim§işde. SGA: Zehra teyze 
soyadın ne? ZG: ... ilkin demiridi. şimdi görgün. SGA: (4) Görgün. ZG: 
ėveT. SGA: Kaç yaşındasın? ZG: doḳsan yaşında varım ġuzum fazla de§i-
lisem. (5) SGA: Maşallah göstermiyorsun doksanın üstünde zaten. ZG: 
ama gözüm gözüme ḳatıraḳ (6) geldi mi, dizlerim dutmaz mı? perişan§iş-
de ȫle. SGA: Sen duaları nasıl okuyorsun? ZG: nası (7) du§aları? SGA: 
Okuma blmiyorum dedin ya. ZG: evet. işde bir§iki tāne biliyorun unnar-
nan (8) namaz ġılıyordum§ama şindi ġılamaz§oldum. dizlēm heş dutmaz. 
SGA: Dizlerin mi (9) ağrıyor? ZG: dizlerim ārımaz da dutmaS. göçürür 
böle giderken. boşadıvırır. doḳdura gitTik (10) o gün doḳTur dedi ebe seniŋki 
geşmiş ġāli dı̄̇. saŋa bi şėy yapamayız. ameliyet§eTseK dedi (11) masadan 
ġalḳcāŋa söz vermen dedi. ha masadan ġalḳsaŋ yürücēne yine söz vermen. 
ġalik (12) bȫle gitcek se§enki dedi. geri geldig§işde ārı dindirici verdi. ġo-
duḳ geldiK§işTe ... (13) gitTiydiK. SGA: Ağrı kesici verdiler. ZG: hē ārı 
kesici verd̥iler. ġoduḳ geldik. SGA: (14) Maşallah iş yapıyorsun. ZG: yat-
Tım yatTım yeni ḳal̥ḳdım bu dē bobanne şunu yap dedi. ben (15) d̥e yapiyin 
dedim§işde oturdum. SGA: Torunlar çok tatlı değil mi? ZG: çoḲ datlı. 
peni de (16) unnar sever ben de bunnarı canım gibi severim. ci§erimin yarısı 
derim bunnara. çoḲ (17) severin. dört tāne bunnar. dört tenē başda var̥ da ille 
bunnarın yanında bunnarı bėn (18) bö̇yütTüm yanımızda bi evde oldūmuz§i-
çin bunnarı dā çoḳ severin. iKi dene ġızıŋ biriniŋ (19) var üş dene. üş dene de 
biriniŋ var ġızıŋ§altı dene de unnar var§amma ille bunu çoḲ (20) severin. 
bunnarı çoḳ severin. SGA: O da seni seviyor belli. ZG: u da be.. he u da beni 
sever. (21) afedersiŋ çiş§edı̄̇n gelir arḳamı yıḳayıvırır. allah var peg§iyi öteKi 
de ȫle bö̇yüK Ḳız var. bi (22) dē ōlannarı vā ōlan ġadır assubay dē bi şey bi 
yeller̥de. bi denesi de eşkişe§irde. işde ȫle. (23) SGA: Sen gelin olduğunda 
kaynanan kayınbaban var mıydı? ZG: ġayınbobam yōdu da (24) ġayınnam 
varıdῑ. u da dul ġalmış yazıḳ geş yaşında. üş tāne çocū varımıştın. bi ō.. iki ōlu 
bi (25) ġızῑ. e ġızlarını şi§yapTı. ben de bö̇yǖdüm a ben̥ėm§adam da güççǖ-
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dü. buŋa beklēŋ§ŋi sen (26) dediler. ço.. Çāhillı̄̇ işde işTe cāhil§oḳumayıncȧ 
hiş bi şiy bilmen. beklerin dedim. yedi sene (27) bekledim. SGA: Büyümesi-
ni. ZG: bö̇yümesini. o bö̇y̥üdü. everdiler. çoluḳ çocuḳ sa§abı (28) olduḳ§iş-
te. birlı̄̇diK. biz de üş ġardaşız. ȫsüz ġaldıḳ. kimsemiz yoḳ. de ġaynanamız 
da (29) teyzemiz§olur. bizi aldı geldi. bobam da öldü anam da öldü. biz§üş 
çocuḲ ġaldıḳ. getirdi bu (30) neyse bi dene dā ġızı.. ġız ġardaşım varıdı. onu 
da gȫnünce bö̇yütTün dediler. onu (31) küçük§ōlana al dediler. onu da küçü-
g§ōluna aldı. bi de ġızı vādı unnarıŋ§ōluna da bu ġızını (32) vėr dediler. ġo-
nun ġōşu ney̥se baḳam vē̇rdi. amma pek hora geşmedi. biz§iyı̄̇ydiK de onnar 
(33) ānaşamadılar pek. benim§ōlan ġardaşım. onnar da öldü. hebisi öldüler 
hebisi. bi dene ben (34) ġaldım bi dene dā ōlan ġardaşımıŋ§ōlu var. öldü-
ler geş geş ne hiKmetse. işde ȫle günümüzü (35) baş§etTik. iyı̄̇ydig§amma 
adam§öldü adam da ġaÍpten§öldü. ġayınım var̥dı o da (36) ġaÍpden§öldü. 
işde benim ġardaşlarım§öldü. ġız ġardaşım felÇ§oldu. ōlan ġardaşım da (37) 
gine fel̥şden§öldü. de ȫle günümüzü bu güne getirdiK iyi kötü. çoluḳ çȯcuḳ 
bö̇yütTüK. (38) everdik barḳardıḲ§işde bȫle olduḲ. adam§ölüvürdü. bun-
narıŋ yanında ġaldım§işTe. (39) ḱ́ah§iyi ḱ́ah kötü. ḱ́ah günüm§iyi geşdi ḱ́ah 
kötü geşdik ... baḳam. geçiyoz baḲam nası (40) bulcāz soŋumuzu dizlerim 
dutmadı yarȧm çoġ§oldu. yatır ġalısam biyez de kiloluyun (41) ġuzum nap-
Çan bilmen. (42) SGA: Teyze köyde sünnet düğünleri nasıl yapılır? ZG: 
dü§ünneri mi? burda mı? bi gece ġına (43) gecesi yapallar. er̥teSi gün de çocū 
kesdiriller. arḳaSından da mevlid§oḳudullar, yimek (44) veriler o ġada işde 
ȫle̊. SGA: Ne tür yemekler verirler? ZG: piÍav, et, bamya çorbası, hoşāf o 
(45) ġadar§işde. bi de arḳaya tatlı veriller helva mėlva. SGA: Bamya çorbası 
nasıl pişirilir? ZG: (46) bamya iplikte dizili olur bilirdiŋiS. onu börtTürüller. 
bi.. süzelle ipleri çekeller ġollar geriye. (47) soğan dōrallar çoḲca. sovanı ya-
ğınan bȫle öldürüller. salça ġatallar biber ġatallar. sovan (48) ġaynayınca şeyi 
salallar, bamyayı salallar. o da bi so§uḲ ġaynar. içine bi tobaḲ limon (49) 
atallar şȫle, erimesin diye iri dursun bamya diye. SGA: Limon. ZG: limon. 
limon duzu. (50) limon tuzu ġatıyollar. sona da limon sıḲallā ... dek gelmeSse. 
u ġadar§olur§işde. bişiyor. (51) yimeklere da§ılıyo zıFralara. SGA: Salça 
falan konuyor mu? ZG: ġonur tabi salça ġonuyor. (52) bolca salça ġonur. 
SGA: Soğanla mı kavruluyor? ZG: sovannan ġavruluyor. SGA: Nasıl (53) 
börttürülüyor bamya? ZG: tallıya ekiyon aynı fasille gibi toplayon. şu ġa-
dar şu ġadarḳan şȫle. (54) ipli§e diziyon, daḳıyon, ġuruduyon bȫle. onu dışa 
mışa ġoyuyollar işde. SGA: Kurutmaya (55) mı börttürmek diyorsunuz? 
Suda haşlamaya mı? ZG: he. suda haşlarız§eveÍā ona bȫt.. börten (56) deriz 
biz. börtmesi o. ondan sona suyunu süzeller̥, so§uḲ suya atallar. o so§uḲ 
suyu.. iplı̄̇ni (57) çekeller. kevgire ġoyallar suyu aḳar. onu şȫle ġollar ondan 
sona sovanını biberini (58) ġatallar§işde. biber salçası, sovan, tomatis salçası 
edeller. icine et ġollar ġuşbaşı şöle küçük (59) küçük bolca. ȫle olur§işde u 
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ġada olur. SGA: Sünnet düğününe konu komşu nasıl okunuyor? (60) ZG: 
oḳuyoŋ§işde. ḳart da§ıdıyollar şindi esgiden kendimiS sȫler.. SGA: Eskiyi 
soruyorum. (61) Şimdiyi boş ver. ZG: şindı̄̇ oḳullar sünedimiz var buyruŋ 
sünedimiz var buyruŋ. yarın da (62) mevlidimiz var yimēmiz var buyruŋ diye 
oḲullar işde ȫle. SGA: Kapı kapı mı geziyorlar? (63) ZG: ḳapı ḳapı ge-
zeller. SGA: Kim söylüyor? Aileden birisi mi? ZG: a§ileden biri ... ġāli 
(64) yaḳışan§adam§işde mināsiP§adam. emmi ḳızı emmi dayı gelini işde 
ȫle ȫle yaḳınnarı (65) oḳuyor. SGA: Kına da mı dağıtıyorlar? ZG: dü§ün-
de da§ıdılar§ama şindi sünetTe bilirin (66) da§ıdıllar mı da§ıtmazlar mı 
bilmen ġuzum. SGA: Düğünde nasıl okuyorlar? ZG: dü§ünde (67) de öle 
ḳart bastırıyollar. SGA: Eski. ZG: eski şe, esgiden esginden şe yapallardı. 
(68) büyün§āşama ilgi gecemiz var ilgiye buyruŋ dellerdı̄̇. er̥teSi ġına§ge-
ceSi bö̇yün de ġına (69) gecemiz var̥ ġına§gecesine buyruŋ künde oḳullardı. 
SGA: Kına gecesine kına mı (70) dağıtıyorlardı? ZG: da§ıtmazlardı. sāde 
oḳullardı. SGA: Gidiyor kapıyı çalıyor. ZG: tabi. tabi (71) çalı.. dü§ünümüz 
var bö̇yün ġına gecemiz var ġına gecesine buyruŋ. de kö.. şērlerden ta şey (72) 
gelir çalġı gelir. bi denē esgiden§oynardı ya ġarılar bȫle şindi oynar mı oyna-
maz mı? ġadın (73) ... kimisi ġadın getirir kimisi getirmez kendileri çalar ken-
dileri oynar. bȫle olurdu esgiden. (74) SGA: Bu fasülyeyi ne yapacaksın? 
ZG: fasülleyı̄̇ e vallā bişiricekler besbē. bunu dün talladan (75) getirmişler de 
ayıtlayı.. şindi geti.. yatırdım§ȫle ebe yatıp durma da ġal̥ḳ da şunu ayıtlayıve 
(76) dediler. ayıtlayyon. SGA: Sen tarif ediyor musun nasıl pişirecekleri-
ni? ZG: ġarışman. SGA: (77) Karışmıyor musun? ZG: ġarışman kendile-
ri yapallar. SGA: Öğretmişsindir ama zamanında. (78) ZG: ȫrendiler tabi 
canım ... ikisi gelin heP gelin§oldular. SGA: Onlar gelinin mi? ZG: biri o 
(79) geliniŋ gelini u Küççüg§olan. o bö̇yüK ... ġızı bunuŋ ġızı. benim toru-
num. ötegi de (80) torunumuŋ ġarısı. hē. ōlan§aslan gibi bu emme biraz gelin 
ufaḲ tefeK. SGA: Gelin ufak (81) olsun. Gelinin ufağı makbul. ZG: ufaḲ 
tefeK gelin ufaḲ tefeK. de ȫle dek geldi allah§öle (82) yazmış nāpcaŋ? SGA: 
Teyzeciğim sağol. Ağzına sağlık. Hakkını helal et. ZG: heÍāl§olsun (83) 
ġuzum heÍāl§olsun. ġat ġat helāl§olsun. sen de ġız mısıŋ gelin§nisiŋ allah 
sa§a da güzel (84) günner versin ġuzum. 
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I/120

SİVRİHİSAR - İlyaspaşa

Kaynak kişi : Şerife Avcıoğlu, 66, Okumamış 

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, top tutmak

(1) SGA: Şerife abla soyadın ne? ŞA: şerife avcı§ōlu. SGA: Kaç ya-
şındasın? ŞA: ḳırḳ yediliyim (2) ġaç§olur? atmış§altı mı oluyom? ben ġay-
seriliy̥ı̆̇n zaten oḳumuşlūm yoḳ benim hiç. ġayse.. (3) hiç§oḳulum yoḳ benim. 
SGA: Göndermediler mi? ŞA: bizim az köy oldū için yengem dā (4) dipden 
söleyim ben san̥a. köyümüz§azcῑ yayla gibiydi burıya ȫretmen gelmedi. bu 
amcaŋlan (5) yaşıt§ama bu erkek çocū oldū üçün ġayakent var̥ yanımızda şu 
yanda biliŋ ya. ha. bu orda (6) oḳudu. dayısıgil vardı. benim babam beni gön-
der̥medi. oḳuluŋ§açıldında ben§on dörT on (7) beş yaşında geldi burıya oḳul 
geldi ama ben§on beş yaşımdādı. benim babam titiz bi (8) adamıdı. sen§oḳu-
la ȫretmene gidicen de ȫretmeni mi seviceŋ diyı̄̇ bölē dedi benim båbam (9) 
beni salmadı. on beş yaşındasın ġızım sen ta ȫretmen ġadar§olduŋ didi. nā-
pıcaŋ§o oḳulda (10) sen dėdi? ben hiç§oḳulu görmedim ġızım. ama hesabım 
da düS. geç.. oḳumuş gibi yāni (11) ondan baŋa ġayserilisin diller̥. ġayseliler 
çoḳ zeḳālı olurmuş. sen nėrelisin? SGA: (12) Nevşehirliyim. ŞA: ġayseriye 
yaḳın. nėrde oturuyosuŋuz? SGA: Eskişehir’de oturuyoruz. ŞA: (13) hῑ ... 
ya. SGA: Okula gideceğim demedin mi? ŞA: ama babalāŋ sözü dutuldū için 
gitcem (14) ded̥im ama salmadı babam. malımız da çōdu yengem banā af§i-
dersin sı§ırımız vardı çamızı (15) vardı babamıŋ. zengind̥i buranıŋ§āsıydı 
babam. geçisi vardı ġırḳTırıdım ciba gütTürü biz (16) geçiyi cıba diriz hani. 
ġırḳınca cıba gütTürüdü bubam baŋa. biz altı ġardaşız. üç iki ōlan ü.. (17) dört 
ġızız. büyüg§abam§mar benim bi onnan cıba güderiz. abam da bilmėz h̥iç. 
ben gü.. (18) güççükleriyin§ama benim büyüklerim hiş bilmėz. ābilerim bili-
yo işde bunnar gibi yabana (19) gitTiler oḳudular biz ġız çocū oldūmuz§uçun 
bizi göndermedi buḇamız hindi. ismiŋ ne (20) ismiŋ ne? SGA: Semra. ŞA: 
semrā güzel. özalıŋ hanımıŋ§adından. SGA: Demek cıba (21) güttünüz. ŞA: 
ėvet. SGA: Sabahleyin kalkardınız. ŞA: sabahTan ḳal̥ḳardıḳ yengem cıba-
ları (22) güder gelird̥ik. gelirdik bı̊§hez de anamız§evinde üç yüz dört yüz 
davarı vardı ġoyunu vardı (23) anamıŋ. onu savardıḲ hani ... yardım§ide.. üş 
dört tane çobanı beḱ́arı oluyodu baḇamızıŋ. (24) valla da çobannıra yimek ha-
zırla af§idersin köpeklere top dūt. böle top dutar̥dıḳ köpeklere. (25) beş§altı 
dene köpē olurdu yengem bubamıŋ. ne diyim§esgiler̥i öle annadıyom ben 
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size. (26) SGA: Top tutmak nasıl bir şey? ŞA: kö.. şi, arpayı un yapıyollar 
yengem bizimki buyday (27) yiyoz meseÍā. köpekler§af§idersin arpa unu 
yiller. unu ġatıcana ġaraŋ böle yėngem taş gibi. (28) vallahi ġollarımız§ā-
rırdı semrā ġızım ġollarımız§ārıdı. ne çileleri çekdik. şindiki gelinnere (29) 
baḳıyom da imriniyorum. ġızlarıŋ§ucuz§oldū zamanda ġız§oldūḳ. ġayın-
nanıŋ§ucuz§oldū (30) zamanda da ġayınnȧ oldūḳ. şindi de bubanne oldum 
bunnarıŋ§anası yoḳ ben bunnarıŋ (31) başındayın ġızım. üş dene çocuḳ var 
başımda bi dene olum§mar üş ġızım§mar (32) ġızlarımıŋ§üçü de eskişēr-
de ōlan da yanımda ōlanıŋ bunnarıŋ§anaları bıraḳdı gitTi ben (33) bunnara 
baḳıyorum şindi. iki dene ġızῑ bi de ġızım var bi dē ōlan var. ġızlām büyüdü 
birisi (34) orta§oḳul ikiye üçe geşdı̄̇. biri de lı̄̇sėye ġuydum ġızım geçemedi 
iki sene bi sene ... aman (35) yavrum bana da adam Íāzım didim. eskişēriŋ§o 
tar̥avına gitTim gördüm yengem içim (36) götürmedi. gel yāv̥rım didim. şindi 
ġızlar yanımda. bȫle yāni yengem birini ġoyuyom birini (37) sölüyom laflarıŋ 
benim çilem çoḲ bö̇yük. nėlerlen ġarşılaşTıḳ. amcamıŋ§ōlu ben ā şo şo (38) 
gördüŋ ġonaḳ benim bobamıŋ§ėvi baḲ. a u ġonaḲ benim bubamıŋ§ėvi şu 
ġonaḲ da (39) amcamıŋ§ōlu oldū uçun bu benim boḇam dutTu amcasınıŋ 
ġardaşınıŋ§ōluna verivirdi biyez (40) de beni. yā. dā ben bu amcaŋa düŋür 
gitt̥im emmimiŋ§ōlu ya. ġardaş gibi geçiniyoduḳ yāni (41) ben buna düŋür 
gittı̄̇m. ben düŋür gidenden sona bobam benı̄̇ benden habarsız bana bunu (42) 
verivirmiş. baḳ. olan§işe baḳ. şindiki ġızlar§olsa öle nāneyi yir mi? yimez. 
yimez. (43) biz§onnarı bobamızıŋ kesdı̄̇ ġuyuyā kesdı̄̇ ġuyuya ġızım biz ġur-
ban§olduḳ. bizim bubamız (44) çoḳ titizdi. benim bobam çoḳ titizdi. çobanı-
mız beḱ́arımız hiÇ§ēsig§olmazdın. (45) şükür§allāma hiş bi lā.. der.. çoban-
nan lafımız sözümüz§olmadı ġızım baḳ. çünkü bobadan (46) çoḳ ġorḳardıḳ 
bis. ... erkekleriŋ yanına girmezdik biz hiÇ. üç dört tane çobanımız§olurdu 
(47) amma şindi çobannan beḱ́arla oturulā etmek yille ben saşıyom. esgiden 
bizim bobamız (48) çobanıŋ beḱ́arıŋ yanına soḳmazdın. şüle eTe.. ġısḲanş 
iki barnāmı iki gözünü çıḳardırın ha (49) aynı böle yapardı barnānı da. iki 
barnāmı iki gözüŋüze soḳarın dirdi. ay lafıŋızı duyuyun (50) çobannan dirdi 
allā şükür§olmadı ġızım. ama allah rāzı ol̥sun o terbiye bizde gidiyo daha. 
(51) yani o ġorḳu o sayġı o sevgi gidiyo. şimdi sayġı sevgi yoḳ ġızım§mallā 
kimsėlerde. yoḳ. (52) yoḳ yoḳ. /.../ SGA: Top tutmak nasıldı? ŞA: top mu 
hē. topu dutuyon sıḲıcacıḳ tāş gibi (53) dutaŋ§onu. yuŋuruyoŋ ġızım vallah̥i 
burlarımız§acırdı. köpek beş dene büyün bi gün beş (54) dene top tutardıḳ. 
yani aynı gine beş dene daha. SGA: Köpek onu yerdi. ŞA: onu yerdi ġırda. 
(55) çobanıŋ heybesine ġuyardıḳ ġızım§urda topları. ama toplar da in̥san ġa-
fası gibi olur tabi (56) böle büyüg§oluyor. siPor toPu ġadar§oluyo top. onu 
hayvan yı̄̇yo ġırda yengem. gününüK (57) dutuyoduḳ biz§onu günnüK. gün-
de bi.. SGA: Arpa unundan. ŞA: arpa unundan bi (58) iliyeniŋ§içinde yen-
gem ġarādıḲ taş gibı̄̇. onu çobanıŋ heybesine ġordūḲ çoban§onu ġırdā (59) 
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kendi yiycē zaman̥ köPeklerin de toPunu atıyodu. ertesi gün āyni beş dene 
top daha. āyni yā (60) senelerce böle geşdi ġızım. SGA: Çobanlara yemek 
yapıyordunuz. ŞA: köpekle çobannara (61) yėmeK yapıyoduḲ. çoban ġırda 
yėme davarı götürüyodu. yimēni yiyodu. zabahdan geliyodu (62) ge.. biyez de 
çobanıŋ§öŋüne suvra açıyoduḳ ġızım bi de. tabi ġırda yiyip geliyo bi de evine 
(63) öyleye gelince yimeg§açıyoduḲ, yimek hazırlayoduḲ. gine aynı toPu 
ġuyuyoduḲ. (64) çobanıŋ§ėvine allah nė verdiyse yālıyo pişiriyoduḳ yengem 
ġuyuyoduḲ. bulġur§aşῑ, patatis (65) yimē meseÍa badılcan yimē ne allah ne 
verdı̄̇se unnarı. hani günde her gün ġumaŋ da. /.../ 
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I/121

SİVRİHİSAR - İstiklalbağı

Kaynak kişi :  Cevriye Özdemir, 57, İlkokul; Mehmet Karadeniz, 63, 
İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Köy okulları, avcılık, et yemekleri

(1) SGA: Tekrar isminizi alayım sizin. CÖ: cėvriye özdėmir. SGA: 
Kaç yaşındaydınız? CÖ: ėlli (2) yėdi. SGA: Bize eski çatıların yapılışını 
bir daha anlatır mısınız? CÖ: şėyden, esgi (3) şėylēnen§ni? SGA: Eski 
anlattığınız şeyler vardı ya. CÖ: he esgiden§işdē lāy̥lon sererlerdi (4) dam 
topraḳlarına. şėy yuvaḳ yuvānan yuvallardı aḳmasın diyi. ı̄̇ tūlası olan Sātin bi 
şiy (5) yapmazdı. tūlalı olur dam§ö̇zlēne laylun sererdi yuvaḳ yuvallardı ǖle 
şėy yapallardı. SGA: (6) Saman mı demiştiniz? x: saman, tabi saman§edel-
lerdi. samanıŋ§üsdünü yuvānan (7) yuvalalardı devamlı. SGA: Kar yağdı-
ğında? CÖ: ḳar yādında da tabi çıḳallar damnara (8) kürüllerdi. damnarıŋ 
ḳarῐnı kürüllerdi tabi çıḳınca da. SGA: Eskiden okul binasının bakımı (9) 
nasıl olurdu? CÖ: yoḲ§unnā şėy§olurdu tūla olurdu. SGA: Kışın nasıl ısı-
nırdı? MK: ısῑ (10) hayvan gübresi. hani şu tezek tu.. şėy kimre mimre yapı-
yoz ya. CÖ: mayıs deriz biz. MK: (11) eveli ununnan evlerden gidēdi. talibelē 
götürüdü birer dene. u ōdun kemire işTe unnānan (12) şėy§iderdi yani. CÖ: 
odun götürüdün kėmire götürüdük. SGA: Kim yakardı sobayı? MK: (13) 
sobåyı mı? CÖ: hadėme. MK: hadėme yaḳar̥ bi de şėylē var ā§ile şėyleri 
yaḳār̥dı. CÖ: (14) çucuḲlarıŋ§anneleri bobaları yȧḳardın. bi de şėy tutardıḳ. 
paramızınan hadėme tutardıḳ. (15) SGA: Odunu, mayısı siz götürüyordu-
nuz. MK: eveT§eveT. evet. SGA: Temizliği, badanası, (16) boyası nasıl 
oluyordu? MK: oḳuluŋ§ū ā§ile birlı̄̇ yapardı çocuḳlar şė talebeler d̥e şėy§i-
derdi (17) ėveli. kendileri süpürürdü. nöbetçi Ḳordu te.. ȫretmen kendi arasın-
da. kendilē ȫle sıraynan (18) paḳlallardı. CÖ: sıraynan paḳlanırdı. bi gün biri-
miz ġalır̥ bi gün§übürümüz ġalırdıḲ mesa (19) talebeler. ȫlö süpürüydük. soŋ 
soŋ zaman dā para toplanῑr şē̇y hadėme tutulurdu. SGA: Bir de (20) düğün-
lere gidemiyormuşsunuz. CÖ: hē dügünnerē tabi derslere çalışmazsıŋız diyi 
(21) ȫretmen§izin vėrmezdi. hani geceleri neyi baḳamazdıḲ§ȫle. bazan sel-
bes§edillerdi bazan (22) da ḳısallardı. SGA: Nasıl anlıyordu sizin düğüne 
gittiğinizi? MK: a gezēr̥di ȫretmennē. (23) ġoymazlardı ȫle e dǖne mǖne. 
CÖ: yā. ondun sona biriniŋ meseÍā biriniŋ meseÍā talebe bėn u (24) beni gö-
tüse ȫretmene gidē muştulārdı. ȫretmenim§o dü§ündeydi dėrdi. SGA: O da 
(25) düğündeymiş ama. CÖ: tabı̄̇. o dü§ündēdi dir cezā veri saŋa. niye oḳu-
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madıŋ dėr ya ġulānı (26) çekecek ya şėyini çekcek. MK: ȫle ders mirs yapa-
madıḳ mῑ şėyi ġordū gece. yassıya ġadā (27) yu.. şėy§iderdi biz yā.. şėy§ide-
medi mi pençėreden§atlar ġaçardıḳ, esgi şėylere. SGA: (28) Okula kapatıyor 
muydu öğretmen? MK: ġapatıyodu. CÖ: ġapardı. vȧllā bizi ġodu da biz ... 
de (29) aş durduġ§ȫlėye ġadan dı mer̥diyanınan ȫlen yemē getirdilē de mer-
diyannan§oḳula vē̇rdilē (30) cezalandırdılā. SGA: Annen baban ne dedi? 
MK: āma anne boba eti seniŋ kemı̄̇ bizim dėllēdi. (31) ġarışmazlardı ȫretme-
ne. SGA: Ama sen cazaya kaldın diye getirdi yemeğini. CÖ: hē getirdı̄̇. 
(32) Ḳardeşiŋ§olusa oḳulda ḳardeşleriŋ getirir. getirmėse ȫlėden sōnıya aş 
dururduḲ o§zaman (33) merdiyannan bi zever ... vėrdiklerini gö.. biliyon. 
aḳlım hatılayȯr yāni, gördüm ben§o işleri, (34) tanıdıḳ. MK: ... şėyē ėvli 
ġızlar ėvli ōlannar§olur̥du, nişannı, oḳulda. esgiden§ȫleydi. x: (35) esgiden 
büyüK büyüg§olullarmışımış. CÖ: ġoca ġoca gittik. şindi ufaġ§ufaḲ ne ara-
sın§ȫle. (36) MK: şindi nē şindi hiÇ. ġoca ġoca talebeydi. x: baḳ bunnarıŋ bı̄̇ 
bunnarıŋ§oḳudūnan (37) ben̥em§oḳudūm de§işiyo mesa bizim zamanımız-
da ȫle yōdu. baḳ bizim§üçümüz de (38) ġardaşız şindi en küçükleri benim. 
CÖ: ġardaşız un.. üçümüz de. SGA: Kızlar nişanlandığı (39) zaman okul 
yasak demiyor muydu? MK: de§il̥ de§i oḳurdu. oḳurdu. (40) SGA: Eski 
kışlar nasıl olurdu? MK: esgi ġışlar ā gö.. çoġ§olurdu şē̇yi bȫle kürtük ya-
pardῑ, (41) kürtü§üŋ§altından§işlellēdi. bȫle damdan dama kürtǖnen geçel-
lerdi ġoŋşu ġoŋşuyā. CÖ: ay (42) bi di sırıḳlar§anneŋe bȫle keklikle uçamaz-
dı ya. keklig§avına niye gider̥di erkekle (43) o§zamannā? keklik dutallardı. 
SGA: Bir anlat hele. CÖ: yā işde bȫle.. MK: şindi burda unna (44) u bilmez 
ū keklik işi. CÖ: ā bu bu ābim bu benden dā iyi bilir baḳ. MK: ġar yağdı mı 
şindi (45) her taraf ġapanῑ. burdan on§on beş kişi gideŋ dağȧ avcı ġulübü 
dėriz biz§uŋa. dağılıllā bȫle. (46) her bir bıçı§a baḳallar böle dağıŋ devri.. 
ġu.. şėylēne. bi alay ġal̥ḳdı mı u alayıŋ§ardına (47) düşellē. bi on§on beş 
dene keklig§olur bi aradá. izi ġarda belli olur Sāti. izinen bulurlar. (48) ur-
dan.. CÖ: davşan vururlardı, kekliK vururlardı. MK: urdā şėyē ġal̥ḳdı mı böle 
gitTı̄̇ burdan (49) ġay.. ardından ġoşmadan ȫle gitTı̄̇ düşTǖ yire baḳallardı 
geriden gözüne tākib§ėdelle. urıya (50) gidelle urdan bi denĕ dā ġal̥ḳardı. 
ikinci ġal̥ḳışdan ġaḳamazdı. bȫle ġaya ġoltūna girir, ot (51) ġoltūna. bȫle girdi 
mi urdan dutardıḳ cannı cannı. (52) SGA: Keklik nasıl pişirilir? CÖ: u çoḲ 
güzel§olu ay unuŋ bi suyu zelletli olū bi di şėyi o.. (53) arabaşı yapallādı es-
Kiden§uŋa. aynı tavuḲ bişirir gibi bişirisin§unū. hamırını da döker̥sin bi (54) 
dene ziniye. unu ġaşıḳ ġaşıḳ unuŋ suyunan yudarsın berāber. SGA: Arapaşını 
tarif etsene. (55) CÖ: unu ȫzersin şėyi hamırını ziniye dökecek ġada. hamı-
rını özēndan sona ġaynar suya sıcaḳ (56) suya salārsın. onu bişinciyesiye ġadā 
bişē̇nden sonna ziniye dökērsin. u so§uḳta donar. (57) donunca da aḳşamnarῑ 
o tavuḳ suyu osun şėy suyu osun davşan suyu osun̥ başḲa su osun (58) 
unuŋ§alıllar§ortaya tası da ġollar, ġaşıḳ ġaşıḳ yutallar. SGA: Yani keklikten 
arapaşı güzel (59) mi oluyor? CÖ: yudulur̥. davşandan da yudulū horuzdan 
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da tavuḳdan dā. MK: bıldı.. (60) bıldırcῑn. CÖ: hindidēn. meseÍā unnarıŋ hep 
sularından§arabaşı yudulur. SGA: Keklik başka (61) nasıl pişirilir? MK: 
keklik suda bişirilir. CÖ: suyŭnan bişirili başḲa nė şē bişirilcek? SGA: (62) 
Tavşan? CÖ: davşan da ǖle. davşan da bāzan hanı dolmasını da yapabili.. 
SGA: Tavşan (63) dolmasını anlatıyorsun. Tavşanı avlıyor musunuz? 
CÖ: he vurullar bunnar silānan vurullar. (64) unu tüfēnen vuruldup.. SGA: 
Geliyor. CÖ: geliyo. yüzersin. ġanını neyin yıḳarsın. etini (65) alırsın. onu 
çekersin makinede. etiyne otuna pirincin̥en doldurusun. porasaynan§olur me-
seÍa (66) porasa sarmasıynan. SGA: Pırasayla nasıl oluyor? CÖ: hani yidı̄̇-
miz pı̊rasalar var ya. lahana (67) olur. MK: bȫrtTürülē. yapraḳ, bübēr, patlı-
can. CÖ: yapraḲ§olūr. SGA: Yaprak sarar gibi. (68) CÖ: hē hē unnarı sarar̥ 
meseÍā şėyi pı̊rasayı da öle sarāsın. unnan§olur§işde. SGA: Tavşanın (69) 
eti kokmasın diye bir şey yapıyor musunuz? MK: ḳoḳmaS saden̥ tāze olur 
canım. CÖ: yoḳ bē (70) ḳoḳmayoru bi şėy. MK: şėyde yüzdün mü böle şėye 
ġara yatırdın mı ġar tā şėyini alır§unuŋ. (71) CÖ: ġanını alır. MK: ġanını alır. 
SGA: Karda yatacak değil mi? MK: ḳar. ḳara yatırdın mı u (72) ġar emer§u-
nuŋ ġanını. SGA: Ne kadar yatırıyorsunuz karda? MK: yā bi sa§aT iki 
sa§aT bi (73) şėy. CÖ: on§on beş daḳḲa yatsa çıḳar§unuŋ ḳanı. MK: ġanı 
çıḳar undån sona yıḳarız (74) şėy§ider. etini alır şėy§ider yani kėmı̄̇ne de 
güveÇ müveÇ yapar. ȫle şėy§idėr yiniyor yani. (75) CÖ: yağda sarı yağda 
meseÍā bi açıḳ duru yā açıḳ sarı yağ şėy§ider§unuŋ§etini ġızaldırsın. (76) 
öle ... çayıŋ ya.. ārḳasına, şėyiŋ yanına diycen, arabaşınıŋ§arḳasına. öle de 
yirsin. MK: ... (77) yatannar çoḳ zelletli oluyō unuŋ§eti. do§al yayıyor. 
SGA: Kaldı mı hiç tavşan avlamak için? (78) MK: var tabi var. CÖ: var§a-
ma ba.. başḲa horā başḲa yellēden av̇cılā geliP vuruyollā (79) buralarda. vu-
rup götürüyollar. MK: bālāda nede oluyo çıḳȧr yāni. SGA: Dolma için tavşa-
nın (80) olur dedin. Kekliğin olur dedin. Başka. CÖ: hindi var. SGA: 
Hindinin etini de mi kıyma (81) çekiyorsunuz? CÖ: vay o da aynı öle. 
SGA: İçine ne koyuyorsun? CÖ: vallā denē yaparsın ya (82) ince dene yapar̥ 
ya pi.. piric§atarsın. salçasını büberini ġarāsın§onuŋ. SGA: Soğan? CÖ: 
(83) suvan da yapaŋ. maydunus§ataŋ. MK: içiniŋ malzimesini ataŋ ca-
nım§işde. CÖ: unnarῑ (84) malzimeyi ġarabı̊̇berı̄̇. acıbüber, ġarabı̊̇ber, may-
dunusu, sovanını hepsini yaparsın. SGA: (85) Pırasayı nasıl sarıyorsunuz? 
CÖ: porasayı da acıḳ aS suda börtTürüsün. haşlarsın. (86) haşlayandan sona 
doldurusun§onnarı harman§edeŋ. yapraḳ gibi mesā yapraḳ yapaŋ ya. (87) 
SGA: Uzunlamasına mı? MK: baḳ bȫle baḳ. bu bȫle ġısa ġısa keseller bȫle. 
aynı şu şeKilde. (88) bunū şėy§ider, suda börtTürüler. börtdün mü o ġat 
ġat§ayrılır. ondån sona bȫle arasına (89) ġuyaŋ bȫle sarā gider§ō bȫle. bȫle-
cene ġoŋ te.. te.. CÖ: ā ȫle sarāsın ... döşēsin. haş.. ataşda (90) suda az bi 
suylan bişer. MK: onu da yidikten sona yi.. yimiye yaḳın üsdüne bi limon§ė-
dēsin. (91) ȫle yirsin§unu. SGA: Amca sizin adınız ne? MK: mehmeT ḳara-
deniz benim. SGA: Kaç (92) yaşındasınız? MK: ben§ni? atmış§üç yaşım-
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dıyın. SGA: Abiniz. CÖ: ābiyim. bunuŋ küçǖ bi (93) de ablam§mar 
eşkişe§irde. bi de benim güççǖm muhtarıŋ hanımı v̇ar. muhTarıŋ hanımı (94) 
benim şėyim. bu da benim şėyim. bi ōlan ġārdişim dā v̇a. o da.. bu da acıyay-
lasında duruyor, (95) yeşilkȫde. he u yeşilköyde duruyo biz di burda duruyȯs. 
SGA: Siz hep buradasınız. CÖ: hē. (96) SGA: Mehmet amca okul ne? 
MK: ilḲoḳul. SGA: Sen de mi köyün okuluna gittin? MK: eveT (97) ben 
de bu kö§üŋ.. hep burda oḳuduḳ. CÖ: burda biz de oḳuduḳ bu da burda.. hep 
burda (98) oḳuduḳ. SGA: Hanginiz daha çok ceza aldınız? MK: vall̥a cezā-
ya ġalısa çoḲ. CÖ: cezā.. valla (99) beş§altı dene ȫretmenimiz§olurdu bi-
zim§u§zaman. tabi bur̥da duruyolardı ėvde, (100) köy§ėvlerinde. lojmanna-
rı vardı lojmannarında oturuyolardı. MK: vall̥a cezāya ġalırsa çōḲ. (101) 
ayaġ§üsdünde dutallardῑ, ellēmizi böle ėderdiK cetvel vurulardῑ, yi.. ȫlen 
yėmēne (102) salmazlar̥dı, aḳşam yėmēne salmazlar̥dῑ. ȫretmen gördüK mü 
biz bȫle pınıḳ pınıḲ§olurduḲ. (103) ġaçardıḳ. ȫretmen bizi ġorecek dü§ün 
deri görmezdiŋ. yasaḳ. oḳuycāŋ. SGA: Sizin (104) anneleriniz gitmiş miydi 
okula? MK: benim§anam cāhilidi oḳumamış, göndermemişlē. CÖ: (105) 
bobası ȫlmüş. āmca da ġız çocū de§ėl mi diyi annemı̄̇ oḳula bıraḳmamış. 
MK: ȫsüz ġalmış. (106) CÖ: onuŋ§için ben Kitmedim dėrdi annem. he bo-
bam oḳumuş da annem§oḳumamış. SGA: (107) Baban köy okulunda mı 
okumuşmuş? CÖ: tabi köy§oḳulunda. MK: tabi köy§oḳulu. a.. (108) amca-
mız vardı hasan şi. u eğitmenidi. ȫretmenidi yānė, eyitmen. ġaraca§ören 
kö§ünde (109) balsar kö§ünde bunda buralarda eğitmennik yapdı. urda 
hem§eğitmennik yapdῑ meseÍāsῑ on (110) beş yirmi kilometire var§u köy. u 
köyden§aḳşam talebeyi da§ıttıḳTan sōna bizim kendi (111) kȫmüze gelir 
burda ġoyunu ġuzuyu halleder̥. emişini şi dölünü alır̥, gelir talėbeye gidēdi 
(112) esgi.. meseÍā eşşē binēr̥di. SGA: Nasıl gelip gidiyordu? MK: hē eşşek-
le gelip gidiyōdu işTe. (113) SGA: Eskiden Sivrihisar’a nasıl gidiyordu-
nuz? MK: eşşekle. eşşēk, öküz§arabası, at§arabası (114) varıdı eveli. sōna 
sona ġamyona döndü. CÖ: sōna moturlā va. MK: şėy varıdı. motur (115) sō-
nadan§oldu. SGA: Yol kapanınca nasıl giderlermişmiş? MK: pek pek git-
mezlerdi ȫle (116) hasTa musTa oldu mu zor gidēr̥dig§eveli. böle sen ġānı 
varıdı dā, iki tekerlekli ġānı, (117) a§aşdan, üsdüne şėy§iderdi unu yālallādı, 
ġacῑr ġacῑr§ötēdi bȫle. unuyna sap getirilēdi, (118) düven sürellēdi. CÖ: siz 
yemek yidiŋiz mi? SGA: Biz yedik. Nerede yedik? CÖ: dāvett̥e. (119) da-
vetTe nė yidiŋiS? SGA: Ne yedik? x: bamya çorbası, pilav, helva. CÖ: her-
Keze (120) nasib§ōldu baḳ. MK: siz hanġı ġanaldan röpörtaj yapıyosuŋuz? 
SGA: Biz kanal değiliz. (121) Üniversiteden geliyoruz. MK: ünüvēsTe. 
hanġı ünüvēsTe. SGA: Ben Anadolu (122) Üniversitesinde hocayım. MK: 
anadolu ünüvesTesi eşkişe§ir. CÖ: televüzona çıḳcaḳ mı (123) bunnā? SGA: 
Yok vermeyeceğiz. CÖ: vermeyceŋiS mi? SGA: İstiyorsan bulayım mı ka-
nal? (124) CÖ: eşKişe§ir ġanalı çıḳıyor ya. onnara nė adam atıyolar ondan 
dirin. 
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I/122

SİVRİHİSAR - Kadıncık

Kaynak kişi : Osman Yaman, 85, İlkokul 3

Derleyen : Erdoğan Boz, Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Çayır

Kayıt türü : Video

Konu : Köy hakkında bilgi

(1) OY: hoş geldiŋiz. hayırlı işleriŋiz hayırlı günneriŋiz§olsun. gel 
gel§oturuŋ gel. hayır bi siz (2) de şȫle oturuŋ geliŋ. oturuŋ gine on daḳḲa 
oturuŋ. baḳ hele bu araba adamıŋ buralarını (3) yoruyoru. ben§uzaḳ yere git-
Tim mi yoruluyom. amma yaşlı oldūma amma nē ne. oturuŋ siz (4) de oturuŋ 
şöle. gel sen bu yanna gel. SGA: Ben çok oturdum. Biraz ayakta durayım. 
OY: (5) dōrudur da. EB: Eski mi demiştin sen? OY: çoġ§esgi. giriŋ baḳıŋ 
yāni eski tarihi bilirseŋiz. (6) EB: Çeşme için ne dediler? OY: aha çeşme bu 
çeşme. EB: Ne dediler o gelenler? OY: vallahi (7) dediler de ben§unutTum. 
tutaman dedim ya tutaman. hatTa ondan ... tekrar§aşşā gitTim. (8) aşşāda da 
va çeşme burıyı eŋ§esgi dediler. eŋ§esgi kü.. bura dediler. buranıŋ§ismi esa-
sen (9) ḳadıncuġ di§i hatuncuḲ. hatuncuḳ buranıŋ§ismi heralda şeylerde de 
hatuncuḳ geşmesi (10) Íāzım esgi şėyde, kütüklerde. hatuncuḲ ya burda bi 
ḳadın heraldā bulunmuş veyā§ut (11) yaptırmış çeşmeyi. hatuncuḳ diye gezi-
yo bu kö§üŋ§ismi. EB: Bu köyün adı o kadından mı (12) verilmiş? OY: 
ġali bilemeycen§işTe ben. o ilersini bilmem. ben fazla oḳumadım (13) ben§ü-
çüncü sınıfTan mezun§oldum. ben§ileriyi geriyi bilmem. aÇca ġonuşuyun. 
ya.. (14) yalıŋız ne derse onu bi dutuyon. bi di yaşlandım şindi dutamayon. 
baḲ§o adamnāna urda (15) oḳudulā yazdılar. en geç şeyini sölediler, kö§üŋ 
yaşlı oldūnu. hē. ėyer bilebilirsen gidēm (16) çeşmėye ġadar, tarihini. EB: 
Mezarlık var epey eski görünüyor burası. OY: baḳ diŋne. en eski (17) me-
zarlıḳ ḳarşıyaḳa. ḳarşıyaḳada bi mezarlıḳ var annadın§nı? dā ta u yandan baş-
lar bȫle gelir (18) urıya ġadan. burā benim§ufaḳlῑmda yalıŋız benim§ebem 
dedem burda. annadıŋ? undan (19) sōna benden gelennerden sōna yuḳarı geş-
diler. doldu burası. daha evelden biz tel (20) çevirmezken bunuŋ§ortasından 
sı§ır gelir giderdı̄̇. davar gelir giderdi bu aradan. teli (21) çėvirdiK şindi gelen 
giden yoḳ. ḳapandı yāni iki taraF ta. EB: Burada mezarlık vardı (22) diyor-
sun. OY: baḳ şindı̄̇ mezarlıḳ ta u ḳarşıdan§alır da baḲ§o depede daşlar görü-
nüyor ya. (23) mezer daşları ordan bȫle gelir. ... şu ḳarşıda da var. depede 
düzde dė§il, bu bayıllarda. eveT. (24) hatTa şu annaşda bi denĕ mezer görü-
nür baḳ. o mezer bizim§aḳrābalardan evi aşşādaydı (25) biraz genc§öldü 
adam. benim demiş mezárímí ḳarşıya ġazıŋ dėmiş. unu urıya çıḳartTılar (26) 
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gömüldü o. orayı isdemiş. hē benim dayımıŋ bubåmıŋ dayısınıŋ§ōlu olur u 
adamıŋ. bobåm (27) da halasınıŋ§ōlu olur dicem nāsiyed§etmiş. ėvi de aşşā-
da. ėviniŋ§anacına gömdüler§orıya. (28) orıyı isdemiş§o adam. şindi or-
dan§alır da mezerlik ordan bȫle gelir ondan sona burıya atlar. (29) burada da 
doldū. şindi bu arada ḇaḳ. evet. EB: Burada yatır var mı, tekke? OY: tekk̥e 
yȯḳ. (30) tekKeyi öle tekk̥eyi.. EB: Türbe yok mu türbe burada? OY: bil-
miyorum ben duymadım (31) başḲa bi şėy. EB: Şu karşıda mermerci mi 
var? OY: şindi uriye mermer§ocā aşıyolardi. (32) aşdılar niTekim baḳ çalış-
dılar biraz. anḳaradan durdurmuşlar devlet. EB: Niye? OY: şindi bu (33) 
aşşāda hamam var ya geşdı̄̇ŋiz yerde. hamamḳarasar dedı̄̇ŋiz hemen siS ha-
mam bu yana (34) geşdiŋiz bizim yola ayrılmadan§urda binalar var, esgi cāmi 
var. fehmetTiŋ gördüŋ dē mi (35) cāmiyi. cāminiŋ altında hamam. demişler 
hamamıŋ suyu burdan gider. durdurmuşlar, (36) anḳaradan durdurmuşlar̥ bu 
şėyi, mermeri. faḳḲat çoḳ da güzel. ben de bi§Ki ziyaret§etTim (37) vardım. 
inanır mısıŋ§altı düzlemişler mermer bȫle düpedüS. vallāhi düpedüS. nasıl da 
(38) düz§ȫle adamnar Çünkü neden eden kertikli kürtüklü olsa ben diyorum 
şėy çıḳmaz. a ū (39) seviyesi düz bȫle, düpedüz. birez yer§aşmışlar. öle duy-
dum ben§ama ilerisini gerisini (40) bilmem. EB: O hamam nasıldı eskiden 
dayı? OY: esgi.. EB: Hatırlıyor musun? Sen gittin mi? (41) Girer miydin 
oraya? OY: diŋne ben hamama çoḲ KitTim, girdim, gezdim, tezdim. hamam 
(42) bizim hüdudumuzda. köprü var ya köprü su aḳıyor ya, hamamıŋ suyu, 
bizim hüdudumuz o (43) köprüden geçer faḲat bizim memletimiz̥ faḳır mem-
leKed§oldū üçün hamam (44) sahib§olmamış, belediyeliK sahıl̥§olmuş ha-
mama sah̥ıb§olmuş. EB: Nasıldı hamam (45) eskiden? OY: hamam çoḳ 
güzel. suyu çoḳ güzel. ġadınnar hamamı ayrı efendim erkekler (46) hamamı 
ayrı. iki göS bȫle. su.. hayḳırır. EB: Neye iyi geliyordu? Sen gider miydin 
oraya? (47) OY: şindi diŋnē. ben de kendim giderdim hamama. niye? bāzı 
böle çıban yara mara olannara (48) şifālı oluyormuş o su diye duydum. meseÍā 
bir§adamıŋ bilassa çıban ... çıḳdı yara oldu allah (49) taraFından. orıya gitTi 
bi Ḳaç seFe yıḳandı mı tėmizleninÇe yunur yunduḳtan sona iyi (50) olurmuş 
diye duydum§amma orasını tecih̥§edemen hani başıma gelmedi, görmedim. 
yalıŋız (51) duydum§ȫle bi şėy. yalıŋız kȫmüz çoġ§esgi köy diyollar, burayı. 
EB: Manav köyü mü (52) burası? OY: manav kö̇yü. manav. ēski manavlar-
dan. ta ėski manavlardan. SGA: Dedemin adı (53) neydi? OY: ȯsman yaman 
benim§ismim. hatTā o adamnar da yazdı gitTi ismimi. osman (54) yaman 
benim. EB: Yaş kaç Osman dayı? OY: yaş§aşşā yȯḳarı seksen beş. EB: 
Okul (55) okudunuz mu? OY: ben§üçüncü sınıf§oḳudum. EB: Niye? Okul 
yok muydu o zaman? OY: (56) eyitmende işde bizim zamānımızda yeŋi açıl-
dı. eyitmen kȫmüzde eyitmen dellē (57) u§zaman§ȫretmen möretmen geş-
miyordu. adam gitTı̄̇ efendim şėyde māmidiyide oḳudu (58) geldi üç§ay mı 
ne ondan sōna eyitmen§olaraḳ çıḳdı eyitmen diyi geçerdi. ben§üç sene (59) 
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oḳudum. ġış güş§unu da yazın di§il. yā u§zıman hem çift̥çiydiK. adam ken-
di de çift̥çiydi. (60) bizi sa§at sa§at seKizden toplardı ona ġadā oġudu ondan 
sona işine gider̥di. böleydi. biz bu (61) ġadār§oḲuduḲ bu ġadā bilirim ben. 
SGA: Okuyorsun ama değil mi? OY: şindi aḳlan ġarayı (62) seçerin. yazıyı 
oḳuyabilirin. kendi işimi kendim görebilirin. zaten§aradῑm da o. ben bo.. ha. 
(63) ama u§zamannar̥da olsaydı biz§oḳurduḳ bi şiy sah̥ibi olabilirdik. he bo-
bam da biraz zayıfıdı (64) bütçesi. oḳutmadı. oḳuldan çıḳdım şurda alanya 
köyü diyi yazar. biz§esgiden babıl diye (65) geçer̥di. alanya diye duydum. her 
nēse de orda zengin§ā vardı iki ġardaş. hē on yaşında (66) gitTim§oraya ... 
ondan sona ne? yoḳluḳ var etmek yōḳ. hē etmek yoḳ. ondan sōna biS sa§a 
(67) sola çoban§olaraḲ, asgerlikten çobannıḳTan gitTim ben. ān̥ladıŋ mı? et-
mek yoḳ. ben diŋne. (68) oḳuldan çıḳdım baḲ ḳırḳ beş lira o§zamanıŋ parası 
ḳırḳ beş tek ḳırḳ beş lirıya a.. beş ay (69) ġuzu çonası yapTı yanımda. allah 
nurda yatısın adam da çoḲ de§erli bi adamıdı. dā bi de (70) ḳorḳardım. on 
yaşımda var yo§un yā. Ḳorḳardım§eşşē binerdim. adamınan ġuzunuŋ§içine 
(71) gezerdig böle ya arḳadan gez̥erin. adam bi yandȧ ben bi yanda. hē yanda 
üşde o ġadā bı̄̇ altı (72) yedi ay bi şėy ġaldım. hῑ oḳuldan çıḳandan sōna. cen-
net meḱ́ān§olsun adam yāni çoḳ beni (73) gözledi. ufaḲ çocuḳ diyė. neriye 
gitmeycen? etmek yoḳ. bobam§ırāmetliK o§zamannarda (74) meylik ahar 
deller var. ordan misir da§ıtTı devleT. bi sıtoḳ yapmış zamānında. onda ne 
(75) yapmış? ambarlamış, misiri şey yimiş. hāliy̥le kendi halinde ḳurt yapar 
yimiş bi (76) şėy§olmamış. getirdiler̥ burıya üğütTüler. unnan bunnan ġarış-
dırTılar da ȫle yidiK. vallāhi (77) ḳoḳardı misir. baḲ§inan bunā sōna etmē 
olmazdı. biz bu günneri gördüK yaşadıḲ. ismiŋ ni? (78) EB: Erdoğan benim 
ismin. OY: erduvan. eveT erduvan. allah hayırlı vesin ... bu hanımıŋ mı? (79) 
EB: Yok arkadaşımız. OY: arḳadaşsınız. bi yerde çalışıyosunuz. bu işiŋiz 
urda çalışıyosunuz̥. (80) hā. iyi çoġ§iyi. hePiŋize allah§ömür vėrsin. hePiŋi-
ze ömür vėrsin. ya biz bu günneri (81) yaşadıḳ. yāni şindi nen baḳıyom da 
benim bi köpēm§mar. ōlum§esKişērde var iki tāne. birı̄̇ (82) eskişērde küpe-
lilerde çimento arabalῑnda çalışır. yaḳıb§isminde. aynı̄̇ yaḳıb (83) yaman§o-
nuŋ§ismi de. urdan gelirken giderken etmek toplar gider. biri de emekli oldu 
dāvıt (84) yaman. u da yalıŋız sāda solda geziyordu. u şėye gitTi. aḳşēre git-
Tiler bayramda. mersinde (85) nė de durdular da o emekli. halı vahtı onuŋ§i-
yi. öteKi de ėv de aldı şindi. rȧ§atları iyi. allah (86) cümleynen bi kederliK 
göstermesiŋ§iyiler. ben kendim de burda duruyon. hanımı da (87) ġaybideli 
iki buçuḲ§üç seniye yaḳın§oldu. işdi ben devamnı kȫde dōdum kȫde bö̇yü-
düm. (88) durum bȫle. gidelim§isderseŋ daşı görcēsen gör çeşme daşı. 
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I/123

SİVRİHİSAR - Karaburhan

Kaynak kişi : Emine Öz, 86, Okumamış; Fahrettin Öz, 60, Lise

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, asker uğurlama, bebek bakımı

(1) SGA: Teyze ver elini öpeyim. EÖ: ben de seni öpėyin ġuzum. al-
lah murādıŋızı versin ġuzum. (2) SGA: Adın ne teyzeciğim? EÖ: imine öS. 
SGA: Kaç yaşındasın Emine teyze? EÖ: (3) seksen§altı. SGA: Maşallah 
sana. EÖ: yaş seksen§altı ġuzum. bu da ōlum benim. SGA: (4) Oğlunla 
birlikte mi oturuyorsun? EÖ: yȯḳ. ōlum gölcüKde. urda dėrsānede çalışırdı 
ėmekli (5) oldu ėvi barḳı var. orda beş dene de ġızım§marıdı bi denesi sizlere 
ömür. ötekiler gelir (6) gider. bu çocūm gelir. SGA: Yalnız mı kalıyorsun bu-
rada sen? EÖ: burda yazın yalıŋız ġalırın (7) yannarına giderin sōna. SGA: 
Kışın Gölcük’e gidiyorsun. EÖ: giderim gölcü§e giderin (8) ġızım. burda 
ġardaşım§mar ōlan ġardaşım. ġız ġardaşım§mardı sizlere ömür pėrşembe 
gün (9) ... mefāt§etTi. ona gelirler. yā. SGA: Allah rahmet eylesin. EÖ: 
sa§ol ġuzum allah size ömür (10) versin. SGA: Sen bu köyde mi doğdun 
büyüdün? EÖ: burda doğdum bö̇yüdüm yavrum. SGA: (11) Evlendin. EÖ: 
tābı̄̇. SGA: Çocukların oldu. EÖ: hē. burda ġaldım yerleşTim. gitTim miydi 
(12) çocuḳlarıŋ yanında salmayız derler duraman§ille burayı isderin. SGA: 
İnsanın evi gibi (13) olmaz. EÖ: tābı̄̇ ġuzum. seniŋ ġaş dene çocūŋ? ėvli 
misiŋ beḱ́ar mısıŋ? SGA: Benim (14) çocuğum yok teyze. Evliyim. EÖ: 
olur§işallah ġuzum. allah murādıŋı versin. olur§işallah (15) ġuzum. SGA: 
Bu köyde büyük bir olay oldu mu? EÖ: çıḳ. olmadı dē mi ġuzum? olmadı 
(16) yavrum. benim§aḳlımıŋ§ėrdı̄̇nde olmadı. (17) SGA: Burada asker na-
sıl uğurlanır? EÖ: asger§ūrlamiye esgiden hoca gelirdin. burdan ġonuŋ (18) 
ġonşu toplanırdı eş dos. tekbir§ala ala geçirillerdi. undan sona oḳurlardı arḳa-
sından o asger (19) de gelir ġucaḳlaşır, ellerimizi öper ġor ge.. götürüllerdi 
anası babası teslim§etmeye sivrisara. (20) öyle ūrlanırdı. hinci de ġāli o geşdi. 
etmezler zabahdan ḳaḳan eşi dosTu yanına varı arabıya (21) biner allasmala-
dık̥ der ġor gider. SGA: Hoca okumuyor mu artık? EÖ: yoḳ yoḳ. yoḳ hinÇi. 
ā (22) öyle olur ġuzum. SGA: Dualarla falan gönderilmiyor artık. EÖ: yoḳ 
yoḳ. eden yoḳ hinÇi. yā. (23) kimisi eşini dostunu bi görü bi görmez. emmisi 
... görüşü ġor gider biner§arabıya. SGA: (24) Eskiden askere gidenlere he-
diye verilir miydi? EÖ: vėrilirdin. SGA: Ne verilirdi? EÖ: bu (25) ėvleri-
ne getirillerdi baya yimek ne yidirillerdi. para verilerdi. başḲa bi şiy bilmen. 
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SGA: (26) Şimdi o da yok. EÖ: hindi o da yoḳ heralda. gini yaḳınnarı veri 
para ne ya. yā. (27) SGA: Teyze eskiden çocukları büyütmek nasıl olurdu? 
EÖ: hiÇ§aḳlım§ermez. nası olacaḳ? (28) ġıra bayıra giderdiK ġuzum. köyde 
emziriyoŋ çocūŋ§ėvde adamıŋ§olusa ġayınna ġaynataŋ (29) yanına otutturu 
giderdik. yolmıya orā giderdik. FÖ: ana şėyneri diyo. bez ġullanmıyorduŋuz 
(30) hani topraḳ§altına ġoyȧr da topraḲla şėy yapıyorduŋuz ya onnarı yani. 
EÖ: he onnarı mı (31) der? hē. şu görünen yoḳarlarda bayırlar var ya orlar 
oralardan topraḲ getiridiK. eleKlerdiK (32) ġalbırınan. onu burda çanaḲda 
ısıdırdıḲ beziŋ§altına bi ayaḲ bezi sererdiK bȫle. üsdüne (33) topraḳ bezi 
derdik. bi de ġasıḳ bezi toplar ġorduḳ beS. ġasῑna ġorduḲ ḳasῑ peK§olur diyi. 
(34) ıÇcaḳ toprāŋ§üsTüne yatırıdıḳ çocū. işedi miydi altına işderdin. onu be-
ziŋ toprānı alır döker (35) berilēni yıḳar ȫle ġullanırdıḳ. kirli toprānı. SGA: 
Toprağı beşiğe mi sarıyordunuz? EÖ: de§il. (36) ā yere, beze sererdiK. 
ġundaḳlayınca sıḳı sıḳı sarardıḳ. valaha bȫle.. SGA: Kundağın içinde (37) 
yani. EÖ: ġundāŋ§içinde. essahdan ... sıḳı sıḳı sarardıḳ ġızım. dā bi de laf ġo-
nuşullardı. (38) anam babam darılsa birbirine de sıḳıca sa.. bağlasa ġundāmızı 
diye. baḳ hinci selbes (39) böyüdürsünüS çocuḳları. hėç hinci ġundaḳ bilmez 
ben̥ėm torunnar. yā. SGA: Ne diyorlardı? (40) Anam babam darılsa... EÖ: 
darılsa da beni sıḲıca ġundaḳlasa deller diyi. biz de sıḳdırıdıḳ (41) çocuḳları. 
ya bu buŋalacaḳ yoḳ. etmezdik. SGA: Yaz kış sıkı sıkı kundak. EÖ: he ā 
öle (42) ġundaḳlar̥dıḳ ġolları ne içine ġuyardıḳ. yā. SGA: Kaç ay dururdu 
öyle? EÖ: öyle bi (43) buçuḲ§iki ay sene ġullanırdıḲ. ay de§il. he ġullanır-
dıḲ§öle ġuzum. eŋ fazla hiş (44) ġullanmasaḳ bi buçuḳ sene bi sene ġarintili 
toprānan yatırdı çocuḳ. SGA: O toprağı sık (45) sık değiştirir miydiniz? 
EÖ: her§ö§ünde de§işdiriS. ı̄̇drarı gelir çocuḳ siyer pisler, onu alır (46) te-
miS topraḳ ġorduḲ. bezlerini de de§işTiridik tabı̄̇. temisÇeciK§öyleydi. ... 
beze geşmedi (47) emme kirli beze sarmazdıḳ çocuḳlarımızı. temiSceciK ġul-
lanırdıḲ ġızım. SGA: Nasıl (48) besliyordunuz? EÖ: memeylen. hiş mama 
verdı̄̇mi bilmem ġuzum. ben bi çocūmu altı dene (49) çocuḳ böy̥ö̇tdüm. mama 
vermedim. memeynen böy̥ö̇tdüm. tam bȫle elinde ġaşῑ çocuḳ (50) güdesiye 
ġadar, aḳlı başına gelesiye dek. SGA: Kendi kendine yiyene kadar. EÖ: 
kendi (51) kendinē.. FÖ: ana bu foḳurduyor§ama ġapadıyım mı altını? EÖ: 
ē? suyu ġalmamış mı? FÖ: (52) suyu var. EÖ: varısa bidiKi dā çeksin. çeksin. 
ġabaḲ ġoduydum§ocā da. aha öyle (53) böy̥ö̇dürdüK ġızım. SGA: Kendi 
kendisine yiyene kadar meme. EÖ: hē ondan sōna da aşıŋ (54) suyundan 
yimekleriŋ, şėyinden verirdiK ġāli yirdı̄̇. eline ekmek veridik sorardı. öle bö-
yö̇tTük (55) yavrım. SGA: Diş çıkaracağı zaman ne yapardınız? EÖ: diş 
çıḳaracā bille de gölle vururduḳ. (56) buydey göllesi. içine misir, baḳla, no-
hȯd§atardıḳ. und̥an sona ġoŋşuları da§ıdırdıḲ dişi (57) ġolay çıḳarımış diyi. 
onnar dı ḳaPına para ġuyar getirillerdi. dişi başı peK§olsun öyleydi (58) yav-
rum. ādetimiz öyle. SGA: Dişi çıkarken ağlayıp ateş yapınca. EÖ: yapınca 
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toḳdur ne (59) bilmezdiK ġuSum. kendi kendimize ā burda baḳar ebe ġarı 
iÍacıynan§iyi olurdu çȯcuḳ. (60) SGA: Ebe karı ilaçları nasıl oluyordu? 
EÖ: ebe ġarı iÍacı dedı̄̇m so§uḳ dutmaŋ çocuḳları, (61) ıÇcānan şėynen§iş-
de baḳardıŋ. SGA: Dişini kaşısın diye ne yapıyordunuz? EÖ: hėş bi şiy 
(62) bilmediK ġuzum. hincikilere baḳ ben̥ėm torunnarıŋ çeşit çeşit diş ġaşıma 
ahlatları var. onnarı (63) ben hiş görmedim. ā bu ço.. torunnarımda gördüm. 
yapmadım yavrum. SGA: Soğan falan (64) vermiyor muydun? EÖ: verme-
dim vermedim. vermedim, verenner de olurdu emme ben hiş (65) vermedim. 
SGA: Emeklerken? EÖ: emeklerke ġolaycadıḲ§emekler kend̥isi. öŋüne 
öteberi (66) ġoyverirdiḲ. düşe ḳaḳa alışırdı. ȫleydi. SGA: Bağa bahçeye git-
tiğinizde ne oluyordu? EÖ: (67) gitTı̄̇mizde yanına adam ġorduḳ. kendisine 
ġoyar̥ şėy§iderdim. oyuncaḲ ne veridim§eline (68) oynarsȧ. yatırsa beşik 
götürüdük onda yatırdı. ȫleydi. SGA: Yanınızda götürdüğünüz oluyor (69) 
muydu? EÖ: olurdu. yalıŋız§adamnar götürüdü ėvinde adam§olmaSsa ġo-
masıŋ napsıŋ (70) götü̆mesiŋ de? SGA: Nereye koyuyordu? EÖ: kölge ya-
pardıḳ. kölge üsdüne çocuḳları (71) a§aÇımız§olursa ġırda a§acıŋ§altına 
ġorduḲ. kölgede ȫleydi. yā a§acıŋ dalına sancaḳ ne (72) ġurardıḳ. pişig§ol-
maSsa. SGA: Okula nasıl gönderdin teyze? EÖ: ġurban§olıyım§allah bi 
(73) dene dermanım yoḳ. peK§üzüntülüyün darılma. çocuḳlar şėy§etti mi de 
aḳlı erdiler mi ... (74) giderlerdi. hiş dermanım yoḳ ġuzum. SGA: Sağol tey-
zeciğim. Bir de sen okula gittin mi onu (75) söyle. EÖ: ben kendim gitme-
dim. anam yalıŋızıdı. babam köy muhdarıydı. ġalabalῑdıḲ. (76) çocuḳlarımız 
varıdı. anam rahmetliK onnarῑ çocuḲ§avutTuracam ben de yimek ne (77) 
hazırleycen yalıŋızıdı. işe niye giderdi. beni hiÇ§oḳula yollamadı. benden 
böyö̇K (78) ġardaşlarım§mardı onnar hePsini oḳutuyollardı. öyleydi ġuzum. 
... namaz ne ġıların§emme (79) ağızdan§ȫrenme. ben§ā demeyi bilmen. bil-
men ġuzum. ya unnarı yaparın ġuzum. SGA: (80) Sağol teyzeciğin ağzına 
sağlık. EÖ: sen de sa§ol ġuzum. allah murādıŋızı versiŋ. 
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I/124

SİVRİHİSAR - Karacakaya

Kaynak kişi : Rukiye Sivaslıoğlu, 71, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Eski hayat

(1) RS: sivaslı§ōlu. SGA: Doğma büyüme bu Karaca... Köyün adı 
neydi? RS: ġaracaġaya. SGA: (2) Karacakaya köyünden misin? RS: 
ben§ni? ben sarıġavaḲdan doğdum böyö̇düm. (3) sarıġavaḳlıyın. SGA: Sa-
rıkavak’da mı Sivrihisar’ın? RS: sivrisara bālı şu (4) dümreKden§öte§an-
na. SGA: Buraya gelin mi geldin? RS: burıya gelin geldim. SGA: Kaç (5) 
senedir buradasın? RS: elli iki sene oldu. SGA: Yaşın kaç? RS: ḳırḲ§i-
Ki do§umnuyun. (6) yetmiş biriŋ§içindėyin. SGA: Okula gittin mi? RS: 
gitTim. SGA: Sarıkavak’ta mı? RS: evet. (7) SGA: Var mıydı o zaman 
köyde okul? RS: varıdı. varıdı. SGA: Karacaköyündeki hayat (8) eskiden 
nasıldı? Şimdi nasıl? RS: vallāhi ē̇sKisi yeŋisi ġuzum burıya geldim geleli 
iş. başḲa (9) bi şē dė§i. davar sı§ır daşıŋ. unnarınan§ūraşıŋ. ġır§işı̄̇ ileş-
belliK var meseÍā de dē evelden (10) elimizinen turpannan ne işlerdiK hinci 
makineye döndü, düverbiçere döndü. evelden heP (11) turpannan, orānan ya-
pardıḳ. şindi isen düverbiçere döndü. hindi ġāli heP āÍáta döndü şindi. (12) 
ȫle. başḲa ġanı şėy§edecek.. SGA: Eskiden daha mı güzeldi ama? RS: 
çilesi çōdu. hindi (13) masraf çoḲ o§zȧman çilesi çōdu. o§zaman baḲ bizim 
buranıŋ§ādeti ġaracaġayanıŋ§ādedi, (14) davar, sı§ır daşırdıḲ. davarı sı§ırı 
ayşam zabah sa§ardıḲ yaz gelincek. ondan Sona sütü (15) çeker, bulaşῑ yῑḳar, 
yemē yapar, adama iş yapmıya giderdik. meseÍā dırmıḳ, ananaT, onu (16) 
yapmıya giderdiK. ayşam geliŋ gine aynı iş. ȫleydi. hinci erkeklerde çile mas-
raf. paraynan (17) dönüyor hindi heP. düverbiçere veriyoŋ. meseÍā yolmacı 
geliyor nohudu ona veriyoŋ. şindiki (18) ġarılarıŋ rātı bizimkinden§iyi. bi-
zimki heP kendimiz yapardıḳ, ārtıram, yetirem diye. artıḳ (19) arttırabilirsek. 
sen nerelisiŋ? SGA: Ben Nevşehirliyim. RS: nevşērli mi? sivrisarda mı (20) 
durusuŋuz? SGA: Yok Eskişehir’de duruyoruz. RS: ȫle ġuzum§işde dün.. 
dünyānıŋ (21) çilesinden başḲa bi şėysi yoḲ. biS heP§ömür tüketTik. şindiki 
ġadınnar§işdi bidiki yemē (22) yapar. bulaşῑ yur. ėvini temizler temam bitTi. 
ġır§işiynen§ilgisi yoḲ. SGA: Köyde bile yok (23) değil mi? RS: köyde. 
ha cünKüm şēyden kürtlēden geliyor şėy, yolmacı. noh̥ȯdu kimyonu (24) ona 
yolduruyollar. e adamnar makineynen ġıyıyor e ġarılar gitmiyor. evelden mej-
bur bizi (25) dedeŋinen meseÍa heP benim emsalım, ben̥im yaşıtlarım benden 
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daha bö̇yükleri (26) heP§erkēynen berāber gidellerdi. SGA: Çocuklar ne 
oluyordu? RS: vallā çocuḳlarımız ilezil (27) böy̥üdü ġuzum. baḲ benim gü-
nümde meseÍa bizim§işimiz seniŋ sordūŋa göre şura şu (28) camınan şuralar 
yo§udu. bura açῑdı. benim biz ġırdan geldik mi çocuḳlarım§ā burda di.. (29) 
şėyde yatır§olurdu. geş gelirdiK hani. ā buralara uzanıvırılardı yazıḳ. ȫle çile-
li böy̥üdüler. ė (30) başḲa ana baba yoḳ. ġayınna da her gelini dutmaS. SGA: 
Çocuklar kendi torunu. RS: torunu (31) ōsun. dutmaz. dutmāncek nāpcıḳ? 
allah hayıllısını versin§işde vijdānı olmayındeK hi.. a (32) meseÍā evelden 
buranıŋ şėyidi. şurayı açıyın da bi ġat yataḳ seriyin de çocuḳları oraya (33) 
yatırıvırıyın demezdi. elimizinen s.. harman savırıdıḲ yabaynan. belki hani 
resimlerde (34) görüŋdür. kendiŋiz yapmadıŋız da onnarı bilmeSsiniz de biz 
bȫle yabayna bȫle savıra savıra (35) meseÍā örüzǵar bu yandan§eserse dene 
burıya düşer saman bu yanna düşerdi, ayrılırdı. ȫle (36) ayırcāz diye undan 
sōna gözerinen çalḳardıḳ. üsdünüŋ çeperi gitsiŋ diyi. çuvallara dolduru (37) 
arabıya atar bi adamınan berāber çuvallāra ġuyardıḳ. unnan§elleşir§atardıḲ. 
hinci ġāli bėl (38) bıḳın ġalmadıḳ. bi yu.. bi bardaḳ suyu getirmiye belim da-
yanmıyor. /.../ RS: şu palanıŋ (39) ġıyısını yamardım§ortalıḳda ama. amcáŋ 
ġızıyor. nābıcaŋ da esgiyi üsKüyü yamáycan diyi (40) ūraşıŋ? alām yeŋisini 
alām. nābıcaŋ diyo. ben de acelece şurıya oturular bazı şu biz sizlerde (41) ne 
geçer bilmen kimisi ġaş der. SGA: Nereye kaş diyorlar? RS: meseÍā tavana. 
SGA: Şuraya (42) mı? Kaş mı diyorsunuz? RS: hē. biz ġaş deriz§uriye 
burda. SGA: Çatı. RS: hē çatı. çatıya (43) meseÍā şu alt yanda tūla var ya 
çatı diye uriye deriS. bȫle düz yere de ġaş deriz. SGA: (44) Kiremitsiz düz 
olunca kaş deniliyor. Bizde kıran denir. RS: hē. tabi de§işiK de§işiK. onu 
da (45) işėyi aḳıyor da çocuḲ ġum getirdi de bi dā ġı.. ġalın suv̇ıyacaḲ. u 
oriye a§acıŋ dibinē (46) çocuḳlar biri eşkişērde, biri sivrisarda, biri de gülçēr 
diye şėyi var emirda§ına giderken. orda (47) ġızımıŋ biri. unnar geldı̄̇ vaḳıt 
orda a§acıŋ dibinde kölgede yiyem diye şėy§edeller. orada (48) diyo onnā 
açıvırıyoruS. SGA: Teyze senin gözlerin ne güzelmiş öyle. RS: niye? SGA: 
(49) Güzelmiş. Kime çekmiş gözlerin? RS: ne bileyin? vallā kime çektı̄̇ni 
bilmiyorun. allāŋ veramı (50) besbē. annemiŋ gözü çaḳırıdı. båbamıŋ gözü 
ġaraydı. işde ikisinden ġarışmış o da e.. ȫle (51) olmuş. /.../ 
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I/125

SİVRİHİSAR - Karadat

Kaynak kişi : Ayşe Keskin, 60, İlkokul 

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Avlu 

Kayıt türü : Video

Konu : Cenazeler, düğün

(1) SGA: Ayşe abla soyadın ne? AK: kesKin. SGA: Kaç yaşındasın? 
AK: ben bu sene atmış. (2) SGA: Mesela bana cenazelerde ne yaparsınız 
anlatır mısın? AK: cenāzede seÍā verilincē (3) hastayıḳan gideriz hani ağır 
hasda olunca gideriz yataḲda yatınca. aniden§ölennere de işde (4) seÍā verilir̥ 
köylerde seÍā verilir. hoca der§işde falanca fişmanca erkekse ġadınsa ölmüş 
diyi. (5) ġoŋşu şey görevimizi yaparız abdes§alır gidárız§işde cenāzeynen 
ālancāsa ālarız. sıḳlıncāsa (6) sıḳlarız§işde. cenāze ġaḳandan kēri üzüntü pay-
laşırız u ėvdē. geliriz§işde cenāzeye (7) götürüler§erkekler. ġadınnar 
yaḳın§aḳrābaları işde ġalır bi iki gün gider gelir§işde. SGA: (8) Yemek fa-
lan götürüyor musunuz? AK: götürür̥ü̆z eŋ yaḳınnarı götürür. hazıllıḳ yapar̥ 
gelen (9) dışar̥daḳı misāvirlere. öŋden§ȫleydi de şimdi vallā götüreni gine 
götürü de şimdi dā (10) ġolayına gitTi millet hani. herkez esgiden yoḳmuşdu 
milletTe. bi dē hinci herkeziŋ§altında (11) seri arabası var. gidiyōr lahmācın 
yapdırıyor, ayran getiriyor bütün misāvirlēne onu şė (12) yapıyor yāni. hinci 
gerekmiyor yemeK mimeg§işde ȫle. SGA: O yüzden yemek (13) götürül-
müyor artık. AK: he götürene gine götürüyor da ȫle olunca heralde peK yani 
(14) götürülmüyor yāni. SGA: Eskiden ama yemek yapıp götürülüyordu. 
AK: hē hē esgiden (15) benim§ābı̄̇m§öldü yirmi doḳuz yaşında. evi barḳı 
ġaldı tıravik ġazāsınan da bize (16) yaḳın§aḳrābalarımız§öle Pişiri bişiri get-
Tiler yāni. biz dört gün beş gün§o mayıs§ayında (17) öldü de hani bir şiy 
yimedig§ölēm biz de diye amma ölünmedi allahaŋ hani öldürmedı̄̇ni (18) 
kimse öldürmedi. peK genş gitTi de. SGA: Çocuğu kaldı mı? AK: vārdı ėvi 
vardı. SGA: Ne (19) oldu onlar? Büyüdüler. AK: vallāhi siz ne soruŋ. bö̇yü-
düler de bi de bize sor. eŋ büyǖ yedi (20) yaşındaydı. iki ġızı bi ōlu vardı. 
ġarşıya ėv ne yapdırdıydıḲ da bizden§ayrı ġaldıydı ġālik (21) de. ġarısızdı, 
vardı işde. ḳarısı da gebegenş ġaldı. ōlan vardı iki buçuḳ iki iki iki yaşındaydı 
(22) işde iki yaş deye. aF§edersin dā donuna işerdi böle haber§etmezdi. ge-
çen§erkeklere (23) sarılırdı boba diyi. hiş bilmez§o. bö̇yüdüler. vallā ... gen-
şlı̄̇ne oldu hanı̄̇ ġalan da çile çekdi (24) dē anası da onnarı ġanadına aldı işd̥e 
ġoceye ne varmadı. anam boḇam çoḳ teklif§etTi gelsin (25) bi şėy diyemeyiz 
vār.. hani benim çocūmdan sa§a da fayda yoḳ ba§a da fayda yoḳ diyi. (26) 
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çocuḳlarım§mar dėdi vārmadı. sōna da burda dēzamızın§ōlu vardı, dēzamı-
zın ġızı vardı, (27) ġızı da ȫldü. iki ōlu vardı unun da. ġızları urıya verdi ikisi-
ni de. biri ġızının yedi yaşındaydı (28) bobasınıŋ§öldǖ sene oḳula ġayıd§et-
Tirdik böle oḳullar§açılcā zaman. ikinci ġızı dört buçuḳ (29) yaşındaydı. 
ōlan§iki yaşındaydı. demek§istedı̄̇m de unnar böyö̇dü gelin§olma çağına 
(30) gelince iki ġızı bi ėve verdi iki ōlan ġardaşına. sōna dēzamızın ġızı ȫldü. 
verdı̄̇ ġayınna ȫldü. (31) yirmi dört sene gelinimiz durdurdu yāni. onuŋ bu-
nuŋ§işÇisi oldu, çaPacısı oldu. ėliŋ§işi (32) bitmeS. bitmeS. dā baḳ çalışırın 
der̥ baḳ biter mi bitmez dē sōna ġaynata ėvlenmek zorunda (33) ġaldı. dā altı 
ay§olmadı. ġırḳ gün§olmadan hayır§ekmēni yapTılar. una buna dünür çıḳ.. 
(34) vay benim ġızlāŋ§içine el gelceK dē aÇıḳ da hāli vaḳῐtları iyiydi. benim 
ġızlarıŋ şėyine (35) ġoncaḳ dağılcaḳ diye yirmi dört seneden sona ġızlarınıŋ 
ġurbanı oldu vardı urıya u ġayıntıya. (36) vardı. SGA: Kendi çocukları için. 
AK: kendi ġızları için kendini yaḳTı yāni. soŋ ġarı buŋ ġarı (37) soŋ herif buŋ 
herif§amma yirmi dört sėne hani üsdüne bi kirlik getmedi. biz de ġol ġanat 
(38) gērdik. elimizd̥en geldı̄̇ ġadar da yāni vardı. ōlan da sōna ėvlendi ōlan 
hinci anḳarada (39) çalışır§işde. oḳu.. oḳuTamadı yāni ġızları da oḳuTamadı 
ōlanı da. e nası oḳuTsun bi de hani, (40) Ḳolay dė§el. hep ėl ... biz de yar-
dım§etTik etTik sėneden sėneye açıḳ geldi hani bizde de (41) açıḳ geldi, ede-
medik dē kendine verdi gücü ġuvvetı̄̇, hani unnarı kel§etmedi kör§etmedi 
(42) bö̇yütTü amma yirmi dört sėneden sona vardı işdi. aylıḳ da yo§udu hinci 
baḳ gine (43) devlet§olsun yardım§ediyor böle kömüründe mömü.. u§za-
man bu devlet yoḳdu besbē. u da (44) yōdu o§zaman. u da yōdu. ikki ay ikki 
ay baḲ ikki ay biter mi? ikki ay biçer dedı̄̇miz küve (45) pancar ġışmasına 
çapıya gidilirdi. köv ġalabalῑdı dı ȫle ȫle işde yirmi dört sėne idāre etTi. (46) 
yirmi dört sėneden sōna ġızlarıŋ işde şėyi oldu. hem ġayınnası oldu hem ġur-
banı oldu (47) ġızlarınıŋ. nası annatıyım dā işde sa§a bȫle. allah genşlere 
genc§ölümünü vermesin hani bi (48) de ġazā ölümü çoḲ zor. SGA: Değil mi 
beklemeden. AK: efendim. SGA: Beklemeden oluyor. (49) AK: tabı̄̇. u ȫle 
oldu bi de dā benim büyǖ.. Küççǖmü verdiK dē kö§üŋ§içine. u da bi āz bi 
(50) zaman durdu işde beş dene ġız çocūnuŋ§öŋünde u da ġamyonuŋ§altında 
ġaldı Polatlıda. bēş (51) dene ġıS çocūynan. bi medersiS. aylῑ var§unun dā 
esnaf bāḳuruna yazılmışdı. u da maddı̄̇ (52) durumdan hani ölünce yatırdılar 
muturdular onu dı vallā beş dene ġıS çocūŋ§öŋünde ġaldı. (53) allah yeter ki 
vermesin bi şiy yapamadı. bi şiy yapamaŋ§alahdan gelene. valla hani benim 
(54) dert bȫle işde. SGA: Sağol Ayşe abla. Hakkını helal et. Ben seni yor-
dum, üzdüm. AK: (55) nāptım? bi şiy yapmadım. otur ben sa§a bi ġāve bişi-
rim çay bişirim valla bi ġavun (56) kesiyim§allah§aşġına. SGA: Biz yiyip 
çıktık. Daha dokuz köy var. (57) AK: giden dā. valla anam dü§ünümüz de 
işde annatıyın. dü§ünü de annatıyın. (58) dü§ün§esgiden hōlan§evi ġız§evi 
burda nişannı olunca annaşınca işde yemek veriler bizim (59) burda. ilkin 
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bazar gelin§olcāsa bazar gelin§olcāsa bazar, bazar.. salῑ, bazartesi, salῑ yō. 
salı (60) çarşamba yuḳa yazılırdı öŋden. böle hazır§ekmek bilmezdi herkez. 
yoḳ bi de vesā§it de (61) yo§udu almıya. yuḳa yazılırdı. ġoŋşular§arasında 
üş dört yaslāş bȫle. bilin§ni yaslāş delle (62) işde bizde. yūḳa yazılırdı 
dü§ün§ėvi olcāna. bayraḳ daḳılırdı ōlan§ėvinē. yani dü§ün§ėvi (63) oldū 
belli olsun diyė. nėyse u§şe yapılırdı. iki gün yuḳa yazılandan keri perşembe 
gün (64) datlı§aş olurdu. yuḳa yazarḳan millet oḳ.. kö§e oḳunurdu bȫle her-
keS. un ġuyardı dat.. (65) ōlan§ėvine, datlı§aşa gelillēdi. urda da ye.. bamya 
çorbası bişerdi. helva basılır̥dı. gelen (66) bȫle yirdi. gelen yirdi. ġadınnar 
gelirdi Sadice. erkekler de§il§u gün. sōna işde un getirilerdi (67) tabaḳlara 
ġuyallardı yuḳacılara para getirilerdi bi lira iki lira o§zamannar§işde geçer 
hinci (68) de ȫle de. neyse bunu yuḳacılar§üleşirdi u parayı. iki günden sona 
cumā gün de ġoyunnar (69) muyunnar kesilirdi. misāviller gelirdi işde dışar-
dan. u hazıllıġ§olurdu. cumartesi gün ōlan (70) giyimi olur̥du burda dāmat 
giyimi. yemek verilirdi bütün köve, misāviline, dışardan gelen (71) kȫlüye 
yemek veridi. öŋden bulġurudu şindi piriş müriş ... şinci pantāze çoḳ yāni 
āyranından (72) dut hēlvasından, ḳompostusundan ne verebilirseŋ yāni. dā 
baḳ öŋkü hafta geleydiŋ güzelce (73) görüdüŋ. dü§ün vardı ōlan§ėviniŋ. val-
lā. şimdi peK milleT salunnara ġal̥ik düştü hani (74) köylerde de kimse ġalma-
dı da ġırḳ yılda bi dene oluyor köyde işde bu (75) köy§içiden§alabilirsen 
yaḳınnardan§alabilirsen yaḳın köylēden ȫle bu köy dü§ünü oluyor. (76) şindı̄̇ 
ekseri salonda oluyo dü§ünnē. demeg§isdedı̄̇m sona güvē giyimi olur̥du. (77) 
güvēniŋ§arḳadaşları işde genşler ōlan§ėviniŋ şeyinde giyinirlēdi. çalġı çırġı 
dāmadı giydiri (78) meydan yėrine çıḳarlardı. hoca gelirdi ȫle namazını ġıldı-
randan kēri. öle namazına (79) giden§erkekler yaşlılar gelirdi meydan yėrine. 
dāmadınan arḳȧdaşlarῑ davulnan zurnaynan (80) dāmaT meydan yėrine çıḳār-
dı. yaşlı bobalā ne beklēdi. hoca tekbir§ala tekbir§ala dāmadı (81) gėydiridi. 
yanında bi de sādıc§olurdu yaḳın§aḳrāba ōlan çocū yaḳışdırılādı. baḲ öŋkü 
hafta (82) geleydiŋ ne güzel görüdüŋ cumartesi gün. nėyse bu işde giyinenden 
keri dāmat u meydan (83) yėrindeki adamnarıŋ yaḳınnarın elini öperdi, sıḳar-
dı. unnar da hayıllallardı. erteSi u gün ġına (84) gėcesi olur̥du. dāmada ġına 
yaḳarlar§işde. çalġıynan çırġıynan millet gider, oynar, güler, (85) ġına yaḳılır 
meydan yėrinde. ertesi gün gelin§almā gideller arabaları hazıllallar. (86) ge-
lin§arabası süslenir. gelinin yanına işTe yēnge bincēse dāmat bincēse gideller 
gelini alır (87) geliller. geline ġurban kesilir. ġoyunsa da geçiyse de ne ke.. 
toḳluysa da işde. gelini (88) haTladılla üş sever ġurbanıŋ§etrafından. gelini şi 
da.. ėve girer dāmat ėve ġuyar. şerbet (89) mirbeT§içilir. meydan yėrine çıḳa 
daḳısını daḳar dāmat. sona yaḳın§aḳrābaları, misāviller (90) daḳıcāsa varı 
dāmada daḳısını daḳallar. u gün§işde gine meydan yėriniŋ yemē verilir§urda 
(91) misāvillēne kȫlüsüne dü§ün§ėvi gine yėmek verir. dü§ünü hayıllalla 
yemek veri ondan (92) sona bȫle biter dü§ün. SGA: Okula gittin mi? AK: 
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he. SGA: Ne kadar okudun? AK: beş sene (93) oḳudum keşke ilerli oḳuyay-
dῑm. SGA: Sen okusaymışsın. Maşallah. AK: anām ben bȫle baḳ (94) şurda 
kitap parçası göreyin soḳaḳTan§alır gelirin. alır gelirin. çoḲ§isderdin oḳu-
mayı. dā (95) şu§an§için e§er§imḱ́ānım§olsun girip başvurucam bi yerile-
re. SGA: Okusaymışsın sen (96) başbakan olurmuşsun. AK: u§ġadā ola-
mazdım da hani zeḱ́ām§iyiydi allā şüKür. zeḱ́ām (97) çoġ§iyiydi. 
çoġ§iyiydi amma hani acı keder de gördüm§amma zeḳām çoġ§iyiydi. SGA: 
(98) Sağol Ayşe abla. Ağzına sağlık. Hakkını helal et. AK: yō bi şiy yapma-
dım. o ḳadan§oturduḳ (99) ḳola ne getire.. 
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I/126

SİVRİHİSAR - Kargın

Kaynak kişi : Nazife Tural, 61, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Köydeki afetler, asker uğurlama, eski hayat

(1) SGA: Teyzeciğim adın ne? NT: nazifē. SGA: Soyadın? NT: tural. 
SGA: Kaç yaşındasın? NT: (2) atmış bir. elli ikiliyin. SGA: Maşallah genç-
sin. NT: nerde anām. tek genc§olsam§ama hani (3) ne bileyin. otu şurıya ġız 
yanıma. ē. SGA: Bu köyde mi doğdun büyüdün? NT: bu kȫde (4) dōdum 
böyüdüm. SGA: Okula gittin mi? NT: gitTim. SGA: Bu köyde miydi okul? 
Eskiden (5) var mıydı okul? NT: vardın şu harmı§yennerde oḳullar dā var 
hāÍā yapdırdıla. pençireleri ne (6) ġırılmış da. SGA: Bu köyde eskiden bü-
yük bir olay oldu mu? NT: yanġın§oldūdu sen de (7) biliŋ§ŋi? hanı ġızıl-
daḳlarıŋ§evi yandı ya. SGA: Nasıl oldu o olay? NT: olay böle ōlan vardın 
(8) hinci o subay. dutmuş da kirbidi di§irivimiş bobasına anasına ġı.. ġızmış 
da. u da yandı ā şu (9) depedeydin bȫle. allāhım her yerleri dumannar bürüdü 
ġoca kȫlü etfāyeyi de çārmadılā. hep (10) helkelerinen kȫde evlerde su yō-
dun. buŋarlardan çekdik de söndürdük. SGA: Birine bir şey (11) oldu mu? 
NT: olmadı hani. olmadı anam. olmadı. nurtene ünne ġῑz. vallā unu ünnē. 
SGA: (12) Evi ne yaptınız sonra? Tekrar siz mi yaptınız hep birlikte? NT: 
işTe ot mut vādın eveli (13) çayır§otu dellerdin. unnar munnar böle yȯḳar-
lara ḳat yandı da ėvleri hemen söndürdüler. (14) yanġın§oldu da ġoca kȫlü 
toplaşdılār, söndürdülēr̥. öle pek fazla eve zarar vermedi. hē he. (15) avlular 
muvlular yandı böle bacı. bi de şu ėv yandı. adamıŋ biri ġızı alcāmışdı. siz 
baŋa (16) ver̥mediŋiz diyi kirbit diyirivirı̄̇. di mi şı̄̇? öle derlē. hē hē. ā şu ėvler 
baḳ ā şu ėvlere. (17) ġız§alm.. sen de benim bize vermediŋiz ġızı siz ba§a 
vermediŋiz diye deli ġadın birez de (18) kirbidi diyirivirı̄̇. hadi u da bi yanar 
bi yanar bi bārış bi gėce yarısı. ġāli urayı da söndürdülē. (19) SGA: Epey 
yangın olmuş bu köyde. NT: oldu oldu ġuzum§oldū. oldū. SGA: Bu köyde 
bir (20) kızı isteyip de vermeyince büyük olaylar çıkıyor mu? NT: ȫle yoḳ 
bizim. ū do§uda oluyor§o. (21) buralarda ȫle yoḲ. işde ū çocuḲ ataşlayıvir-
miş§ėvi. öle dövüşüp çeki.. gine de undan hani (22) bilemediler unuŋ yapdῑnı. 
ġaraġola mahkimiye vėremedilē. hanı şayid§olmayınca. SGA: (23) Kesin de 
değil yani. NT: hē keSin de dı̄̇. tabi. (24) SGA: Siz eskiden gençleri askere 
nasıl uğurlardınız? NT: nası u§urlardıḳ? ōlumuz yo§udun (25) ḳu bizim 
u§urlasaḳ. SGA: Kaç çocuğun var? NT: yoġ§annecı̄̇m benim. üş dene biz 
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dā u (26) taraftan bu yanna gelin geldim. üş şiyidig§o hic§ōlumuz molumuz 
yo§udun ḳῑ. (27) hic§u§urlamadıḳ. he toplaşıllar hocalar böle işde, gitcē gün 
araba gelir. u çocuḲ hēP ellerini (28) öper ġarılarıŋ§olsuŋ böle sırıya diziliriz. 
o asgere gitcēden de har̥şlıḳ veren har̥şlıḳ veri (29) ėline. helallaşır. arabaya 
biner ġor̥ gidē. öle davul dümbök yoḳ. kimileri şiy yapar̥ dü§ün (30) yapar̥. 
ya da şiy çalalla. ȫlü yoḲ. mevlid§oḳutmaḳ da yoḳ. eveli ȫleydin ġuzum. 
SGA: (31) Gelince ne yapıyorlar? NT: vall̥a gelince bi şiy yapmazla. hiş 
duvā muvā bi şiy.. kesen kesēdi (32) do§uda oldu mu do§uda oldu mu geldi 
mi ġurban keser da§ıdır milletē. ... geldi zarāsız (33) ziyansız diye. SGA: Se-
nin oğlun yok mu? NT: var§anam. eşkişērde. SGA: Gelinle aran (34) na-
sıl? NT: vallā bi zaman̥ dillikleri bozulduydun hincig§iyi oldulā bi dene çocū 
oldu. SGA: (35) Senin gelininle aran nasıl? NT: hincik al iyi baḳam bi. (36) 
SGA: Eskiden kaynanaya karşı âdetler nasıldı? NT: e eveli annecı̄̇m sayġı 
vardın dedı̄̇n gibı̄̇ (37) bȫle eli öpellēdin yavut dā. āzını sarallarmış ta vahtında 
biz güççǖkene. hinciK nerde ölē? (38) hinciK§ȫle yoḳ. hincik gelinner benin 
diyō. sen ġayı.. ġı.. gelinsin ben ġayınnayın diyollar. (39) ȫle ȫle ġōḳu var̥dır. 
biz çalışırdıḳ bȫle. yoḳluḳ var̥dın. yimek yōdun. hincik herkesiŋ§ėvinde (40) 
her şiyi var. dolabıymış, ıÇcaḳ suyūymuş, enercisi nė. eveli yoḳluḳ var̥dın̥ 
yavrum. bitTen (41) bol ne vardın? insannar bitlenirmişdi böle yuyamaz yıḳa-
yamazlādın. şurda bi yunaḳ var. bi (42) ġoca ġoza.. ġazan ġurardıḲ. daşlāda 
toḲacı elimize alırdıḲ küPbüdü küPbüdü küPbüdü (43) çamaşırlarῑ toḳacınan 
toḳaşlardıḲdı tātaynan. hincik nerde ġuzum§ȫle? hēkesiŋ§ėvinde (44) ma-
kinē, hēkeş hep Senginnedi hēkeŞiŋ moturlār. hiş fakir yoḳ kȫmüzde. herkeş 
heP dört (45) dörtlüK zengin. SGA: Su yokken nasıl yapıyordunuz? Orada 
yıkıyordunuz. NT: işde urda (46) bȫle şey ā şurda çeşmeler var şu kö§üŋ§or-
tasında şurdā. urda oluḳlar vardın bȫle, (47) urdan§alır§alır ġazannara, ġara 
ġazannar vardın. unnar̥da yıḳadırdıḲ basardıḲ ġazannara, (48) öle yıḳardıḳ. 
SGA: Evin suyunu nasıl kullanırdınız? NT: işde urıya giderdiK. hē baḳ bu 
(49) cāmide de var burda. şurda cāmide de var. isdiyen§urdan getiridin isdi-
yen bu ġarabataḳ (50) deriz iki dene ġurnaları vardın böle şırıl şırıl. oluḳlar var 
eyer§ordan geçerseŋiz görüsüŋüz. (51) şu hemen şurda. urdå yıḳardıḳ çama-
şırı. herkeş bȫle daş ġordun daşlar vardın. nebet (52) derdig§urıya. bö̇yȫn sen 
yıḳan yarın ben yıḳarın arḳa arḳaya dā hele bayram geldi mi di mi (53) ayşe? 
hı̄̇ş bi dene yer bulunmazdın̥. biz gece yıḳar̥dıḳ. de eveli u şėyi yı̄̇cēmiz unna-
rı (54) yıḳardıḳ. yıḳardıḳ palalara sererdiK savuruduḳ diyirmene götürüdüK. 
ġara un deller̥din§unā. (55) bū oluḳda yurdūḲ. allah arabalarna he kepekli un 
kepekli un. kepekli un yirdig§eveli. SGA: (56) Banyonuzu nasıl yapıyor-
dunuz o zaman? NT: ā urda yapardıḳ daşıŋ§üsdündē. soyunurduḲ (57) cıp 
cılbāḳ, daşa oturuduḳ. so§uġ§olsa so§uḲda gine oturuduḲ. ā fırtına dışar̥da 
dönüyōr̥. (58) öle banyo yoḳtun ḳū. ėvde ne su vār̥, ne banyo va. gelirdig§u-
rıyā, bi dene ġoca ġazān, (59) eŋ§il̥k deFā baş daranırdıḲ. başımızı bȫle bı̊̇ 
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saşları örēr̥diK bȫle bu çocūŋḳu gibi. buralara (60) böle ince ince döşēdiK. 
unu çezēdiK§aralarına bitler̥ girērdin. ġazana oturuvururduḲ (61) eŋ§il̥K 
deFā analarımız bizi darardın. ondån sonå kendileri darar̥ hadi ā üsdümüzüŋ 
(62) başımızıŋ ıslaḳlῑna böle çamaşıra ġızışırdıḲ. áyşáma ġadar§ūraşırdıḲ. 
böle omō momō da (63) yōḳ. ġalıp sabın, kil getirilēdin o mālışdan§eveli. ıs-
bab kili diyollar böle mavi gök. unnānan (64) yıḳardıḲ ġızım. çirtli olurdun§u 
da. banyoyu da urda yapar̥dıḲ. ā şurda hemen. SGA: (65) Çocukları falan 
da mı orada? NT: heP heP heP he so§uḲ§ıÇcaḳ. otutTurula bi de sırtına 
(66) küm kümbüde yumr̥uḳ vurular. çocuḳlar§ālardın üşürdek yaḳardın. valla 
ȫleydin yavrum. ne (67) rezilliKler ġuzūm. SGA: Su ne zaman geldi köye, 
evlere? NT: yir̥mi sene oldu mu nācide? (68) oldu. oldu. yir̥mi sene oldu. 
SGA: Nasıl değişti değil mi hayat. NT: dā hem de nası. hincik (69) nereye 
varsaŋız su. avluda ineklere hortumu dutuvuruyorun. eveli su çeke çeke yavut 
da bu (70) şiy ölürdüK. hincik bu çeşmeye daḳıyoru.. sen§āl. he oldu hadi. 
ben̥ėm bēy ā bu baḲ nası (71) yaḳışaḳlı. antalyıya göçen di ġandırdı da ā bu 
beni götümeyoru da. valla pek çoḲ rezilliK (72) çekdim yavrῑm, pek çoḲ 
irezilliK çekdim. üş dene çocūm§mar. ā burıya aldı geldi. bi iş (73) güveli-
ne götTü beni urda bu hora geçirmedi. bobam§anam§öldün ben ḳıra vadım 
kendi (74) başıma bobamla. hadi urıya götTü mü ā bu bacaḳsız beni hadi urda 
birini hora geçirmedi mi. (75) hadi burıya geldik mi. ėv yapdıḳ bȫle iki ġatlı. 
hāmileydim§ōlana. hāmile olunca beslenemiş (76) çocuḳ. ėv yapTım böle ça-
mır çekdim çamırnan yapādıġ§eveli ėvlerē. kerpicinen bȫlē, (77) çamırınān̥. 
hāmile hamile çalışdım ben. ā bu deli herif beni antalyaya götcen dedi de (78) 
götü̆meyivırdi. vallā ne çilelē çekdim pek çoḲ çalışdım. bacaḳlarım dutmaz ā 
bilir ġoŋşu. (79) ben gibi rezil dā kȫde yoḳ. depelerde ā şu depeler var ya inek 
güderin. yaz§altı ay vȧllā inek (80) gütTüm depelēde. bacām dutmaz. hava da 
lormaÍ. pek çoḲ çile çekdik. hinciki ne var (81) ġuzum? hincik ben̥ėm ġızlara 
baḳarın gelinnere baḳarın dā işlerinde ırātdıḳdan§ırāt yoḳ. (82) herifleri yol-
layıvırıyollar. ġarılar da ge.. bi yidı̄̇ bi giydı̄̇. ē siz bi de siz§annaT. ėvli misin 
(83) yȧvrı̊m? SGA: Ben evliyim. NT: ḇelli. 
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I/127

SİVRİHİSAR - Kaymaz

Kaynak kişi : Medine Ulucan, 61, İlkokul 3

Derleyen : Semra Günay Aktaş, Erdoğan Boz

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Fasülye 

(1) /.../ EB: Siz Kaymazlı mısınız teyze? MU: ḳaymazlıyız yavrum. EB: 
Manavsınız değil mi? (2) MU: eveT§evet. siz nāpıyoŋuz? nerelisiŋiz? SGA: 
Ben Nevşehirliyim. Bizim oralarda (3) fasülye pek yetişmez. MU: ȫledir. 
yāvrum işdi nası ek.. ekeŋ? SGA: Teyze adın ne? MU: (4) medı̄̇ne. SGA: So-
yadın ne? MU: ulucan. SGA: Kaç yaşındasın? MU: elli iki do§umnuyun. 
(5) SGA: Okula gittin mi? MU: oḳula mı? gitTim§üşden çıḳdım. SGA: 
Kaymaz’da mı gittin? (6) MU: eveT. SGA: Burada mı doğdun büyüdün? 
MU: eveT. SGA: Anlatsana bu nasıl ekiliyor? (7) MU: nası ekilir yav̥-
rum§işde sürülür meseÍā bāçe sürülür. ondan sona barana çekilir. barana (8) 
çeKildikden sona ġarıġ§aŞ isder şölē meseÍā şȫle şȫle isder ġarı.. ġarıḳ§aŞ 
bi o yanna bi o (9) yanna. isder şȫle düz diK. emennēni aç§aç bȫle, şöle şöle 
sırayınan. bȫle bȫle işTe iki tāne (10) iki tāne ataŋ bȫle. ondan sona üsTlēni 
örteŋ§işde. bunnār hani gönenni olursa on beş gün (11) sōna çıḳar̥lar. çıḳınca 
çapalaŋ§işde. şölē bi ġavaḳ meseÍā şu ġavaḳ ḳımçılarından keseŋ. (12) SGA: 
Anlamadım. MU: ġavaḳ ḳırpı.. meseÍā ḳımçılādan şöle dikeŋ. SGA: Kavak 
kımçısı. (13) MU: he he Ḳavaḳ ḳımçısı ā şu ġavaḳlarıŋ ḲımÇılarından. şė 
hani sarā gider§o bȫle. e (14) çiçeK§açar§işde. şėy§olur, dökēr şėy§alır da 
vȫle vȫle dökerler̥. EB: Ekim hangi ayda (15) başlıyor? MU: hanġı ayda? 
hanġı ayda işdē şėyden nı̄̇sanıŋ onunda nede ekilir. sona da on (16) beş gün 
hıdırellezden mayısıŋ§altısından on beş gün yirmi gün§eveli ekilir. onu ... 
(17) şė§yapıŋ siz de. yirmi gün nė evel§ekilir. işde. EB: Çapaları ne zaman 
oluyor? MU: çapas.. (18) çapası işdē eçiK§otlanmaya başlan diplēnde ince 
ince ot§olur. çapaynan başlaŋ§işde ça.. (19) bıyıġ§attım§mıydı çapalamaŋ 
iki sever mi çapaladım§mıydı şėy§olur. iki sever ne (20) çapaladım§mıydı 
bi den dā bıyıġ§attım§mıydı buyöz Çalar gider. ondan sona şė§yapaŋ. (21) 
EB: Ne zaman olur en son? MU: şeyi mi? bizim bu şey ayşe ayşe ġadın fa-
sillesi deriz buna. u (22) ḇeyaz fasillē ū şey§olur hani çorbalıḲ şeylik ġaymaz 
fasillesi denir ya. u bıyıġ§atmaz. oldū (23) yerde ġalır. bıyıġ§atmaz böle o. 
SGA: Bıyık atmıyor o. MU: he bıyıġ§atmıyo. SGA: Bu (24) büyük atıyor. 
MU: bu bıyıġ§atar. EB: Ne demek bıyık atmak? MU: meseÍā sarā gidē 
(25) upuzun§uzā gider. SGA: Ama Kaymaz fasülyesi böyle... MU: oldū 



703Fatih  DOĞRU

yerde ġalır§o. (26) şey§ėtmez bölē meseÍā bȫle şėy olur bıyıġ§atmaz§o. 
oldū yerde bȫle şey dökē. bunnādan (27) dökē gidē meseÍā bȫle. ȫle olur. 
EB: Ne zaman oluyor bunlar? Bu yeni mahsül değil mi? MU: (28) bu yeŋi 
māhsül§işde bu benim bunnar§eçiK ġılÇıḳlı oldu da eciK şöle şė§etTiydim. 
dipfize (29) ġoyacan çocuḳlar çocuḳlara işde böle birer ġu.. şeyliK ġorun. iki 
dene ġızım§ma benim de. (30) birer poşeT ġorun. onnara ġuyarın§işde. on-
dan sonacıma geldim miydi götürürlēr. EB: (31) Fasülyeyi nasıl topluyorsu-
nuz? MU: bunu mu yāni? tāzesini mi? yā bu bayā bir§aydır (32) toplanıyoru 
bunnār. hi.. benim hinci ġurudu ġāli bu da. eçiK şöle ekdiydim bāçėye. ġurudu 
(33) da. hadi dedim şunu toplayan da çocuḳlara iki§üş bişirim§olsun. EB: 
Ayşe kadın ne zaman (34) toplanıyor diğeri ne zaman toplanıyor? MU: 
u işde dā oldū yoġ§o ġaymaz fasillesi, beyaz (35) fasille oldū yoḲ dā. hindi 
dā sulālā boyuna işde döküyor şeylēni. EB: O ne zaman olur? (36) Eylül’de 
mi olur? MU: ėylülde nede heralde olur. SGA: Kaymaz’ın fasülyesinin lez-
zeti daha (37) mı farklı? MU: ġaymaz fasillesi dā iyi olur. far̥ḳlı olur. SGA: 
Yemeği aynı pişiyor mu? MU: (38) aynı pişēr aynı pişer. siz ne eskişērde mi 
oturusuŋuz? SGA: Eskişehir’de oturuyoruz. EB: (39) Bunu topladıktan 
sonra içlerini ayıklıyor musunuz? MU: ayıt.. ayıt.. ayıtlamayız yavrum (40) 
ayıtlamayız§onu. şi olur yolunuyoru kökünnen bȫle yolunuyoru. kökünnen 
yolunuyoru (41) ondan sonā baraŞ va bilirsinizdir baracı. baracıŋ§urada böle 
şi§yaparlā, sürerle. motur (42) gezdirile. ondan sona çalḳarlā, savırılā, ayıt-
lālar, satālar. /.../ EB: Kuru fasülye yemeğini nasıl (43) pişirirsiniz? MU: 
ḳuru fasülleyi nası yaparıS? biz§işdē suyu ġoruz. hemen§içine atarız (44) 
ısınmadan hani küser̥ dēler, bişmez. ıÇcaḳ suya girdim§miydi bişmez. hemen 
suyu (45) ġodum§muydu üsdüne atarıS şeyi, fasilleyi. yahı̊d§aḳşamdan ki-
mileri ıslaTır. kimisi (46) kimileri ıslaTmaz. ıslaTdım§mıydı dā tez bişer. EB: 
Islatmadan nasıl yapıyorsunuz? MU: (47) ıslatmadan da suyu ġoruz§işde. 
suya atarız fasilleyi. undan sonacıma eciK bişdim§miydi (48) süzeriz kevgir-
de. undan sona yağını suvanını meseÍā salçasını atarız meseÍā pişmiş§et, (49) 
ġıymadır, pişmiş§et atarız. ... bi de meseÍā tav̥uḳ suyu meseÍā atarsaŋız§atar-
sıŋız hanı şey (50) ufaḳ paketlēden. EB: Düdüklüye koymuyor musunuz? 
MU: düdüklüye de tabi düdüklüde tez (51) bişēr. EB: Ama beyaz fasülyede 
gerek var mı? Düdüklü iyi bir şey değil. MU: vallā işde tez (52) bişmesini 
isderseŋiz düdüklüye vuracaḳsıŋız. e ayġazda dünyanıŋ§ayġazı yanar§ȫle 
de. (53) ayġaz tübü bitiri. yā. tābi. /.../ MU: bizim de gökmeydanda da. benim 
de üş tane evim§mar. (54) biri şeyde yimpaşıŋ yanında. hinci müdür§otTu 
ȫretmen. unuŋ da ḳoştaşdaymışımış§evi. (55) hırsız girmiş. yā. una verdiK 
ḇiz de beş yüz§elliye. kirāda mı oturuŋ kendi eviŋ mi? /.../ 
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I/128

SİVRİHİSAR - Kertek

Kaynak kişi :  Kezban Desticioğlu, 90, Okumamış; Naile Desticioğlu, 
56, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, eski hayat, yöresel yemekler, pekmez yapımı

(1) /.../ ND: dā esgiden bura otuz beş ḳırḳ haneymişTi. şindi onnarı sana 
annatır. annatsın da (2) esgiden§ȫleydi, ȫleymişdi. benim geldı̄̇mde de çoḳ 
ḳalabalıḳtı. sonr̥adan şiy§olduḳ. /.../ ND: (3) annē. şimdi sana esgileri sor-
caḳ bu bayan ȫretmenmiş ȫretmen. sana seni esgileri sorcaḳ (4) sen§annaT 
tamam mı? hıh. esgi ġomşuluḳlar esgiden nası yapardınız falan hıh. SGA: 
Teyze (5) adın ne? KD: sıḳı sȫle yanıma gel duyman. ND: kezban. adın ne 
diyo. kezḇan. şurıya otur (6) canım sen. KD: yanıma ge. SGA: Kezban teyze. 
KD: ēy. SGA: Doksan yaşında mısın? KD: (7) ben§ni? doḲuzan yaşımda-
yın ġuzum. SGA: Okula gittin mi hiç? KD: ḱ́ādım da vardı da. ben (8) yüz 
yaşımdayın dėdim de doḲuzan yaşındasın dediler. onuŋ§için ben hiç yörüye-
men bu (9) dizlerimden.. ND: anne sana ne sorusa onu cevapla. SGA: Eski-
den bu köy nasıldı? KD: köv (10) mü? SGA: Sen gençken nasıldı bu köy? 
KD: otuz hāneydi ḇura. otuS haneydi. ūlunu oḳudān, (11) ġızını vėrēn, ölen 
da§ıldı üç haniye ġaldı. (12) SGA: O zamanki köy hayatı nasıldı? KD: ā 
u§zamanḳı hayat bi kereydi. ġocaġarılar varıdı (13) şur̥dı çeşme varıdῑ. oriye 
işini alan çıḳardı. orda gölle mölle bişirillerdi. yillerdi oturullar̥dı (14) ekmeK 
bişerdi. böle çaya yōdu. datlı pėynir getirile yillerdi. şindi sōnȧdan çıḳtı çay. 
... (15) onnanan yillerdi āşam.. sı§ır gelesiyedeK§oturudu millet. ip§ėyiri-
di, çorab§örellerdı̄̇. (16) çoḲ§iyı̄̇di. SGA: Gölle nasıl bir şey? KD: gölle 
bişirilerdı̄̇. et pişirillerdi. SGA: Tarif et (17) gölleyi. KD: gölle buydeyi bi.. 
buydeye áyıtlallardı suyu da ġaynardı. nohudunu baḳlasını (18) içine atallardı. 
u ġaynardı. ġaynarıḳan da buydeyini atallardῑ. oldu bi gölle. urıya alıllā (19) 
gidellēdi bȫle ġoca çencėreynen. herkezlere verillerdi. bi de ġaynım§marıdı, 
görümcem. ū et (20) kestirilerdi şērde. şirden getirmiş ġocası. şirdeni doldur-
muş. şurda benim ladive vardı (21) arḳadaş bi. u usulca ben urda oturuḳan 
getiri benim§ėve ġapar. unuŋ ucā da su dolduruvırır, (22) çencėrėye. altında 
ġanayıvırır. bi de āşam§olur herif dėr ki yimē ġuy dı yiyēmiŋ dir. varsala (23) 
baḳsala foş su. ba§ırmıya başlar. bunu deller benden§içir§o yapdı deller̥. ben 
de inek (24) sāmaya gitTim. on dene ġară ineK vardı. geldi görümcem bizim 
gelı̄̇n dedi. ġız dėdi şėyi (25) getirdiŋ§ŋi şirdeni dėdi. ā görmedim. ah dėdi 
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vallā getirin. ane ben getirmedim ladive (26) getirmişTir dėdim. zerem§onu 
urıya örteġomuş yo§urd§örter gibi dėdim. üsdüne dürülmüş (27) dėdim. gül-
dü gitTi. ladiviye gitTi. ladiFe dėdi vallā ba§ırıpduru herif dėmiş nereye (28) 
ġoduŋuS? kepenniye git dėmiş. ben kepeniydim. kepenniye örtTüm de geldim 
yo§urt gibi (29) dėmiş. esgiden böle ... varıdı. her şėy boludu. yiller§içel-
lerdi. zabānan ḳaḳallar̥dı uraları (30) ġarıları sübürüdü tertemiz§olurdu. ȫle 
şindi kimse ġalmadı ġuzum. bi dene ben ġaldım (31) doḲuzan yaşımdı işdi. 
allah beni de yatırmasın. güzelim. SGA: Şırdan nasıl bir şey? KD: ē? (32) 
bilmen ne der? ND: ġumbar nasıl yapılır diyor, şirden. şirdeni nası yapardın 
diyo. KD: he (33) yimeKleri mı̄̇? etleri mi? ND: annē. şirden doldururduḲ de-
din ya. bulġur ġaynadırdıḲ şirden (34) dolduruduḲ dedin̥. onu nası yapıyodun 
diyor, şirdeni diyor. KD: şirdeni mi? eti çekdiri (35) gelirdıḳ. ġasaba şērde. 
onu deneynen ġarardıḳ. biberini, ondån sona her şisini atar (36) dolduruduḲ 
güçük küçük küçük Pöle böle böle. ondån sonå çenÇireye ġorduḳ ġaynar (37) 
bişerdi. çōban çoluḲ yirdi onu ġāri, u şirdeni. ND: anne. ġoyunuŋ ba§ırsānı 
temizlerdik dere (38) çeşmede onu niye demiyon? ba§ırsaḳları böle ġazırdıḳ 
ya temizler. ē içine doldururduḳ. KD: (39) ġazırdıḲ ġazırdıḲ. ilk dėfa unnarı 
ġazırdıḲ da tertemiS, u eti ordan çeker̥ gelillēdi. burdan (40) şirden yollardıḲ 
et yollardıḳ. ondån sonå dolduruduḲ ġoca çencireynen çōban, beḱ́ar bol bol 
(41) yillerdi böle her şileri. esginiŋ ne diŋ sen, esginiŋ bölē. tadı damānday-
dı herkeSiŋ. ya. ND: (42) harmanı annat harmanı. nası düvenner sürülürdü 
harman yerinde? KD: harman yerinde mi? (43) nāşide vardı ben̥em ġıs. dört 
dene atı yan§yana getiridi, viridi ġamçıya, viridi ġamçıya. ah (44) böle fırıl 
fırıl fırıl. u da ē̇sgiden süverdi abasına. SGA: Nasıl söverdi. KD: ġıs süverdi. 
SGA: (45) Ne derdi? KD: a.. ġodumuŋ çocū u atları çevir. u atları da ȫle dö-
nerdi u da dırmıġ§atardı (46) bö̇yüK ġızım§marıdı bi dene. manėklerde. o da 
bȫle̊ atardı ġıyısı kenarına. veridi ġamçıya (47) veridi ġamçıya. SGA: Manik-
lerde? ND: lağaPları. lağaP. KD: oldurudu. beḱ́ar gitTi sapTan (48) gelesiye 
ġada unu oldurudu beḱ́ar. çobana derdi bi dene bizim§ōlaḳ varımış, ōlaḲ. 
şu olā (49) dėmişler dutuŋ da geliŋ. lēyn dėmiş. vallahi ... ōlak̥ benim dė-
miş. bıraḳıŋ§ōlā dėmiş. sövmüş (50) yine. adamıŋ§aḳlı çıḳmış. len ġız çocū 
niy̥e söv.. güççükler a bu ġad̥ar§alışdı sövmeye. (51) SGA: Kız çocuğu gön-
derilir miydi o zamanlar? KD: hē güççǖdü bȫle. hiç§ālamazdı veridi (52) 
ġamçıyı veridiġ§atlara. āzı ġıza da ġızınan da döv̥üşürdü ġıza da düvēdi ġızı 
ġamçıyı. sen su (53) getirmediŋ§ni una süver sayardı, ġıza, bö̇yüg§abasına. 
abasına. başḲa etmezdi. kimsiye (54) etmezdi de ona ba§ırı çārıdı süverdi. 
avradını si.. çocū bi suyumu getirmedi. o da getirmez. (55) şurda ġoŋşumuz 
pempe varıdı. ġız baḳ saŋa ünner ülviyē. niye götürmeŋ§una suyu dėrdi. o 
(56) da gülērdi bayılı bayılı. söverdi herkeze söverdi. SGA: Söven kızın mı 
kocan mı? ND: ġız (57) ġız. KD: yā ullara öle herkez alışTı da, alışTıydı. 
SGA: Kolay evlendi mi? KD: ėvlendi. (58) verdim§eskişēr burıya verdiK 
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de eskişēre gitTiler ġocasıyla. iki dene ōlu var. geşdi ġāri (59) unnardan söv-
meden saymadan. ġocaman ġız§olunca ġārı. o§zuman§ā bȫle çocūdu. veridi 
(60) ġamçıyı veridi ġamçıyı atlara. beḱ́ar da hic§aramazdı. beḱ́ara da söverdi. 
len§a.. ġodumuŋ (61) çocū nāpaŋ? ben§oldurdum sap§oldurdum sen nāpar̥-
sıŋ§aTa dėrdi. çoḳ sertidi bu gibi. (62) ondan sona da ā bu ġadanı bundan ... 
bö̇yǖdü. vallāhi ėderdi de. sōna sōna geşdi ġāli. SGA: (63) Geçti değil mi bü-
yüyünce? KD: geşdı̄̇. bö̇yüyünce̊. herkeze ... ūlā ūlā vėrmezdi çobannar (64) 
bilirdi ġāri. gülerdi ona. onnara küFür§ėderdi. SGA: Kızdırıyorlar mıydı? 
KD: ġızdırıllardı (65) valla. ... getiriŋ şu olā kesem de yiyem dellerdi. len§a.. 
ġodumuŋ çocū başḲa kesiŋ. u ōlaḳ (66) benim benim dėrdi. atları ġor da dızır-
dı ōlā. onnar da ġucāna alırdı ōlā, kesēm dellerdi māsı̊z. (67) onu ġızdırıllardı. 
(68) SGA: Pekmez nasıl kaynatırdınız? KD: betmez mi? ba§ı bozar̥ gelir-
dik. ilēnnere ... ordan (69) üzümü getiridik. bē§em ġazannar vā unna ġorduḳ. 
çinnerdiK. ā bur̥da h̥aÍā şeyimiz var, (70) üzüm çinedı̄̇miz yer şaraphana. oru-
ya çinnērdik. a, ona topraḳ çalardıḳ aşırdırdıḳ. aşırdırdıḳ (71) Sabādaḳ çökerdi 
o. çökdü müydü onuŋ üsdünd̥en bȫle ġarı süzerdiK kesėynen. iki kere üş (72) 
kere ond̥ån sona ġaynadırdıḳ. oldu ġārí datlalıyorḳan tamam. ġıpġırmızı (73) 
oluyorḳan§indiridik. ondå u datlıyı eğer etcēsēŋ ġabaḳ yapcāsāŋ badılcan 
ileçili yapcāsaŋ (74) onnara hazıllardıḳ. ġayınnam§ırāmetliK§ayva yapardı. 
küFeciklere böle dizerdi ayvaları (75) zerdelileri. bȫle dizerdi. biz de geliniz 
ya baḳar̥dıḳ. yā. ȫrenirdig§urdan. SGA: Sağol (76) teyzeciğim. Ağzına sağ-
lık. Teşekkürler. KD: hadi gözelim. gine ... 
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I/129

SİVRİHİSAR - Kınık

Kaynak kişi : Sevim Ertaş, 70, İlkokul; Yaşar Ertaş, 70, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Bahçe 

Kayıt türü : Video

Konu : Eski hayat, börek tarifi

(1) SGA: Doğma büyüme. SE: buralıyım. SGA: Neydi bu köyün adı? 
SE: ḳınıḳ. SGA: Çok köy (2) gezince şaşırıyorum. SE: evet tabı̄̇ ki ġuzum 
tabı̄̇ ki. SGA: Yaşınız kaç Sevim teyzeciğim? SE: (3) ḳırḲ§üş do§um-
nuyum. yetmiş yaşımda heraÍde. SGA: Okula gittin mi? SE: bėşe (4) ġa-
dar§oḳudum. SGA: Bu köyde mi okudun? SE: bu kȫde oḳudum. SGA: Zor 
olmadı mı kız (5) çocuğunu okutmak? SE: bizde zor de§ildi bura peg§öle 
geri köv de§ildi. geri de§ildi bizim (6) kö§ümüz yani heP benim ekranna-
rımnan dā büyüKleri oḳudu. bėşe ġadār§oḳudu ama şindi (7) heP ünüvesTe 
oḳuyollar. benim§iki torun var ikisi de ünüversite meseÍā iKi dene var orıya 
(8) gir.. girip çıḲıP duruyolar ünüvesTe oḳumaġ§için. ikiS torunnarım§mar 
bȫle bu ġıS hanım (9) ġızım gibi. SGA: Sevim teyze. SE: efendim canım. 
SGA: Bize eski köy hayatını anlatır (10) mısın? SE: esgiden çamaşır yıḳa-
dῑmızı, etmek pişirdı̄̇mizı̄̇.. SGA: Onları istiyorum. SE: (11) fırınnarımız var 
böle şu şurda da var hatTā. böle tandırlarımız§olur orda bazlama yapardıḳ. 
(12) hamırı yuŋururuS bazlama yaparıS. yuḳa yaparıS. nė bilim dā her şėy 
süt mayalarız. peynir (13) yağı yaparῑS. yalŋız bizde süt makinesi böle ma-
kineynen yaparız. şindi ceryan fişe (14) soḳuyosun. ceryanda sen duruyosun 
süt ayrılıyō süt telimesi ġaymā ayrılıyor şindi ȫle oldu. (15) esgiden biz bȫle 
ġol çevirelek yapardıḳ, süt makinalarında. taḇi çamaşırı bi ġazanı ġurardıḲ 
(16) böyüKce. altını yaḳardıḳ. daşa meseÍa çamaşırı döşerdiK. tahta toḳaşla-
rımız§olurdu ȫle (17) toḳaşlardıḳ. SGA: Su? SE: suyumuz çeşmiye gider-
dik. çeşmelerimiz var aḳarsularımıS. öle (18) harıl harıl su aḳardı suyumuz 
vardı şindi azaldı. yeraltı suları çoḲ amma şeyleri santırafişler̥ (19) ya pan-
car sulamaḲ§için. o sula.. moturlar o suları çekdi. esgid̥en§ȫle motur yoḳdū 
her (20) yerden su gelir su fışḲırırdı. /.../ SE: su çeşmėlerimiz öle ġudretTen 
yāni kendimiz yapıyo (21) muhdarımız tēmiz. bi yol veriyo çeşme dondur-
duḲ böle. palamıS kilimnerimizi orda (22) yıḳardıḳ. çamaşırımızı orıya gider 
orda ġazan ġurar dedim ya toḳacınan̥. orda yıḳar̥dıḳ yani (23) ȫle gördük ȫle 
şindı̄̇ herkesiŋ§ėvinde makina var. çeşmiye de giden yōḳ. makinada, süpürge 
(24) makina her şey makinalaşTı şindi işde. inekler makiniynan sa§ılır. eveli 
böle bi sa§ardıḳ. (25) şindi makinada sa§alır. SGA: Eskiden kadınlar çok 
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mu çalışırmıştı? SE: çoḳ çileli tabi (26) ġuSum çileliydi. şindi ġadınnara 
ne var ḳı? etmek pişirmiyolar şindi Ḳırḳda bi etmek (27) yapıyollar. esgiden 
elde ekme.. ġınanırdı esgiden§etmek alannara çarşıdan. e bi etmē (28) ya-
pamıyo da çarşıdan§alır dellerdi. şindi herkeS çarşıdan§alıyo yiyōr. her şėy 
hazır geliyōr. (29) çoḲ şindi çoḲ şėy§oldu hani. YE: sivrisarda bu çocuḳları 
oḳudurduḲ. çocuḳlar§urda (30) oḳurdu. biz gider gelirdiK. yanı̄̇ sivrisarda 
etmek fırınnarı oldū halde burıya etmek pişirmiye (31) köye gelirdiK. SE: 
havtada cumartesi günü etmek pişirmiye gelirdim bȫle ġoca bi ilēn bişirir (32) 
götürüdüm. YE: burda etmeni hafTalıḲ§etmē bişiri götürüdük. şindi sivrisar-
dan burıyı (33) getiriyoruz etmē. SE: şindi poşet poşet§etmek daşırıS. SGA: 
Evde pişirilen ekmekle fırın (34) ekmeği bir değil ki. SE: de§il§amma 
işde şindi nesil§ȫle. ben Sāten yapamıyom. (35) gelinnerim§mar sa§olsun 
gelin§arada yapar. biz de yiriz. bu hava§ikmalde biri de burda (36) çifçilik 
yapar, hayvancılıḲ çifçiliK. bura benim diŋnenme yerim ġışın§eskişēre gide-
rim. (37) şeyde, nereydi evı̆̇miziŋ yeri bayram? ḳurtuluşda evimiS var. urıya 
gideriS ġışın. birez bi (38) işde baḲ tomatisimiz nėyimiz birez yeşillig§ekeriz 
burda. hava alırız kövümüS bura. do§up (39) büyüdǖm köy ya. geliriz burda 
hava alırıs, gideris. hem çocuḳları görürüz yardımcı oluruS. (40) ġışın gideris. 
SGA: Sizin annenizin zamanında köy hayatı nasılmıştı? SE: onnarıŋKi 
bizden (41) dā çileliydi. SGA: Eski zamanları anlatsana. SE: esgi zaman-
narda ne benim bildı̄̇m ġadarıyla (42) onnar da biz gibi etmek metmek yap-
mışlar tarlada yolmā, ekinner yolunurmuş§esKiden. nė (43) bilim ben§işde 
kimyon§ekili.. YE: biz§unnarı görmediK. şindi ġuraḳlıḲ çoġ§olurmuş (44) 
yiy̥enim§esgiden. yolmaya giderlermişimiş bi dē aḳan sular§oldū için avara 
deriz biz bȫlē (45) sebzē bahçe yapallardı. bahçe çapasına gidellerdi falan fiş-
man yani bi şiy onnar̥ biraz dā (46) çileliydi. erkekleriŋki çalışması ol̥sun dā 
çoḳ çileliydi ġadınnarıŋḳı daha Fazla çileliydi. SE: (47) hayvanınan çalışılırdı 
atlarınan§af§ėdersiŋ. i şindi moturlar var. SGA: Avara neye (48) diyorsu-
nuz? SE: bu yeşilliK domatise biberē. baççeye. he mısır, fasülye, fasülye mı-
sır ne (49) eke.. aḳlıŋa ne gelir̥se sebzelerden ekene ona biz avara deyveririz. 
SGA: Ekene mi (50) diyorsunuz? SE: ekilen yire avara dėriz he. u zirāt ġuru 
zırātımıS§ayrı. SGA: Sulu ziraate (51) diyorsunuz. SE: ġuru zırātımız arpa, 
būday, nohuT, mercimeK unnar yani. mercimē de peK (52) bizim kȫde ek-
mezler de nohudu çoġ§ekeller. nohut, arpa, būday, yulaf, çavdar, yani bunnar, 
(53) pancar, bunnar yerişir kȫmüzde. SGA: Eskiden gelin kaynana ilişkileri 
nasıldı? SE: iyiydi (54) yavrum. sarġındıḳ dutġunduḳ birbirimize. bėn baḳ 
ġayınnamınan on beş sene durdum. benim (55) gelin de büyüK ābı̄̇siniŋ ha-
nımıynan da unnan da durduḲ hāÍā da baḳ birliyiz. sarġınnıḲ (56) buralarda 
bilāhire eskişe§ire orıya orıya baḳarḳan buralardan sarġınnıḲ var. uralarda 
büyüK (57) nė bilim pek bu ġadar de§ėl heraÍde. burda dā iyi ilişKiler. /.../ 
SGA: Bayramlarda yemek (58) verilir mi? SE: vermiyoruS. tatlı. SGA: 
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Eskiden de mi vermiyordunuz? SE: esgiden (59) veriliyomuşdu. şimdi tatlı, 
bȫrek bi de yaparsaŋ bu sarma yapılıyo yanına. hani sarma bȫle (60) meşrubāt 
veriliyor şimdi, şeker, çuḳulata. (61) SGA: Börek ne yapıyordunuz? SE: 
baḳlȧva. bi de su bȫrēmiz var bizim sivrisarıŋ. SGA: Bize (62) tarif edecek 
misin? SE: su börēni evet. yumurtaynan ġararız§unu. yōruz hamırını. ġulaḳ 
(63) memesi.. onu hamır yu§ururuz bȫlē ġulaḳ memesinden biraS sertÇe. 
ufaḲ bezeler yaparıS (64) unu açarıs bis. biraS serinnetTiriz ġuruturuz. onu 
sudā haşlarıS hamırı. suda haşladῑmızı (65) tespiye yayarız. az yağ§ėkeriS. 
içine ġıyma atarıs ortȧya. yani onu da bȫle ateşde esgiden (66) şindi fırına 
sürüveriyoruS. esgiden böle ateşlerdē odun§ateşinde tezek deriS biS hayvan-
narıŋ (67) bu kemreleri olur. bilmem siziŋ§aslıŋıS kȫde bi nesliŋiz var mı 
bilmiyom. kemreler§olur (68) onnarı yaḳarız böle. ateşinde ımıl§ımıl böle 
bişer§o su börē, ġırmızı ġırmızı. o dā çoḲ (69) lezzetli olur. SGA: Teyze suya 
koyunca büyür diyorlar. SE: büyür. büyür. hı hı. büyür. büyür, (70) incelir. 
SGA: Dedemin adı ne? SE: yaşar§ertaş§u da. SGA: Kaş yaşında dedem? 
SE: o da (71) berāber yaşıdıS. SGA: Okula o da gitti. SE: o da bėşe ġadar. 
SGA: Sağol teyzeciğim. SE: bi (72) şiy di§il yavrum. siz de sa§oluŋ. 
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I/130

SİVRİHİSAR - Koçaş

Kaynak kişi : Melike Kızıl, 65, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Sokak, Tandır evi 

Kayıt türü : Video

Konu :  Çiftçilik, eski hayat, tandır evi, kış hazırlıkları, evin bö-
lümleri

(1) SGA: Adın ne? MK: melike. SGA: Soyadın? MK: ḳızıl. SGA: Kaç 
yaşındasın? MK: atmış (2) bėş. atmış bėş. SGA: Maşallah göstermiyorsun. 
MK: essah mı? gen̥ş miyin ġız? ben ġocadım (3) deyyorun ġız. SGA: Yok 
göstermiyorsun. Okul? MK: oḳul§ilḳoḳuldan şėy§itTim. SGA: (4) Bura-
da gittin mi okula? MK: he ilḳoḳul varıdı esgiden, urda oḳudum. gitTim, 
beşden çıḳdım. (5) beşe deg§oḳudum fazla oḳuyamadıḳ yünseg§oḳulları. 
o§zaman bi cāhilliK varıdı. e bizi (6) oḳutmadılā. sōnadan ġızlā ne oḳumıya 
başladı amma bizim yaş geşdi. büyüdüK, ėvlendiK (7) olmadı oḳumamıS. 
fazla oḳuyamadıḳ dışarılarda nede hani. SGA: Sen doğma büyüme (8) Ko-
çaşlı mısın? MK: burdayın. ḳoçaşlıyın. SGA: Manavsın. MK: hῑ manavın. 
leşberin. SGA: (9) Eski rençberlik nasıldı? MK: ē̇sgiden ileşbelliK çoḳ kö-
tüydü. ānnaT, dırmıḳ, (10) makineynen§işlenir̥di bȫle at§eşşek ġoşar̥dıḳ. e 
unnarı ġoşar̥dıḳ şindi iyi oldu ama eveli (11) annat dırmıḳ§alῑdıḳ dıfrannan 
çalādıḳ bȫle dıfran çalādıḳ. arḳada desTė olur̥du annadınan (12) toplardıḳ. 
dırmıḳ çekerdig§ardınan namnı idēdiK böle uzun§uzun. onnarı bi§ez de 
(13) arabalannan§atlarınan çeker̥dik harmana, düven sürerdik. ondan sōna tı-
naz yığardıḳ böle (14) şėyleri, topraḳ yığını gibi. onnarı ürüzǵar çıḳdῑ zaman 
savırırdıḳ. çeÇini bi ayrı samanını bi (15) ayrı ėderdik. yabalarınan savırı-
dıġ§onu. ondan sōna çuvallar̥dıḳ. samannarı hayvannara (16) vėrmiye getirir-
diK. bu arpayı buydeyi de ėvimize ġuyardıġ§unnuġ§ederdiK, davara sı§ıra 
(17) yem§ėderdik. ȫle olur̥du şindi ġolaylıḳ. şindi heş ġıra gitmeyiz. biçer 
geliyor§işlēyor. bayá (18) makinesi geliyor yapıyor. moturlara sarıP getiri-
b§ėve ġuyuvuruyoruz deneyi neyi. şindi (19) ġolaylaşdı işler. SGA: Tohu-
munuzu ne yapıyordunuz eskiden? MK: tuh̥umu tuh̥umumuzu (20) ġoyu-
yorduḲ tuh̥umumuzu ayrı ġorduḲ davarıŋ, sam.. sı§ırıŋ yiycēnden hāriç. 
onnarı geri (21) ekiyoduḳ bȫle havalar yağdῑnin hani. eylúlde ekimde ekiyur-
duġ§unnarı. tar̥laları (22) hazırlayyorduḲ. şindi gine aynı öle ėdiyȯruz. ġuy-
duḲ şindi, bi§ez de ekecēz. bi yandan (23) topladıḳ, bi yandan geri saşcāz 
tar̥lalara. /.../ SGA: Eski kadınlık çok zormuş. MK: çoḳ (24) zorudu. çoḳ 
zorudu. çoḳ çileliydi. bi de dā yaşı yetmeSse sırtıŋa çocū vuruduŋ hadi ırġatlıḳ 
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(25) tarlasına. uralara sancaḲ ġurardıŋ çocuḳlara, dallara. uralarda baḳardıŋ 
çocuḳlara. şindi (26) ġolaylıḳ. şindi doğcāmışımışız§amma ėrken dōmuşuz. 
SGA: Senin annen de bizim (27) zamanımızda hayat zordu demez miydi? 
MK: dē̇rdi. dėrdi. unnarıŋḳı da daha zorudu. (28) unnarıŋḳı da daha zorudu. 
SGA: Nasıl anlatırdı annen? MK: işTe gelmiş geşmişler hani (29) çocuḳla-
rıynan çoluḳlarıy̥nan§anamıŋ ġayınnası neyi de yōmuşumuş. ġayınnam ya-
nında (30) götürü anam yanında götürürmüşümüş çocuḳlarῑ. ē urda da hem§iş 
yapar hem çocūŋ keyfini (31) görürdü. unnarıŋḳı daha şeydi. bizim de ġayın-
nalar§olunca biz ġayınnalara ġorduḲ hani. (32) çocuḳ teÍāşemiz§olmazdı. 
ġayınnam baḳardῑ. unnarınan§ȫle gün geşdi gitTi. /.../ SGA: Bu (33) köyde 
kış çok zor oluyor mu? Sert geçiyor mu? MK: vallahi.. ser̥t geçiyoru da 
e§er odunuŋ (34) çıraŋ§olursā iyi. odunuŋ çıraŋ§olmaSsa fakir§olursaŋ ha-
lıŋ haraP. ġış çoġ§oluncaḲ odun (35) çıra bulamaSsan nerden yaḳıcāŋ? odun 
kömür§alamaSsaŋ. SGA: Odunu nereden (36) getiriyorsunuz? MK: tarla-
lardan§işde ġuruyannardan, burşlulardan kesiyoruz. getirib (37) yaḳıyoruz 
ġışın. SGA: Kömürü? MK: kömür de alıyoruS. SGA: Hayvan gübresi ya-
kıyor (38) musunuz? MK: yaḳmayoruz. şindi derin ya sosyetileşdik diye. 
eveli de güz gelincek şėyleri (39) mayısları çinnerdiK§içine girer, şėy yapar̥-
dıḳ tezek dėriz. tezek yaPardıḲ. şindi yoḳ§ay (40) ġızım§onnar. yoḳ. SGA: 
Tezek ineğin mayısı mı? MK: inekleriŋ. inekleriŋ. SGA: Koyun (41) mayı-
sına ne deniyor? MK: ona da kemre denir. o basıyoru ya onuŋḳu daha iyi. 
SGA: Şimdi (42) yapmıyor musunuz? MK: şindi yapmayoruz. davarla-
rıŋḳını kermesini ġaldırırız da (43) inekleriŋkini yapmayıS şindi hayvanna-
rıŋḳını. eveli yapılırdı hani biribirimize (44) öndüÇ§ėderdik. bö̇yö̇n saŋa ya-
rın baŋa yapardıḳ. yapar̥dıḳ ġışın§unnarı yaḳardıḲ. şindi (45) unnar ġal̥ḳdı. 
SGA: Kömür yakıyorsunuz. MK: kömür§odun unnar̥nan§idāre oluyo-
ruz§işde. (46) yapmayoruS. SGA: Odunları toplayıp getiriyorsunuz. MK: 
he he tarladan getiriyȯz kesiyuruz. (47) kömürü de sivrisardan neden§alıyo-
ruz. unnānan§idāre oluP gidiyȯruz. SGA: Eskiden çok (48) kar yağar mıy-
mış? MK: yağardı yağardı. ben§anamgildeyken o§zamannā da bėn bȫle 
ufaḲ (49) yeŋi yetme ġızıdım. ta çatılarıŋ depesine çıḳTı ġar dā merdiyan 
deriz biz hani basaḳ bas.. (50) basaḳ basaḳ yėr ġazdılar da o daracıḲdan, da-
racıḲdan§ȫle çıḳdılar herkeS yoḳarıya. (51) çıḳamadıla damnarıŋ depesine-
deK çıḳdı ġar. SGA: Eskiden böyle çatı yokmuş değil mi? MK: (52) yōdu. 
ġara örtüydü bi de damları Ḳaḳallardı şėyler. bobalarımız§analarımız dam 
ḳaḳardı bi (53) de. SGA: Kar olunca. MK: hē ġar§oluncaḲ çoġ§olurdū. 
az§oluncaḲ pek şėy§ėdilmezdi de (54) çoġ§olurdu. onnarı da bȫle dırmῑna, 
sıyırġıynan ḳaḳardıḲ. SGA: Buraya inerdi. MK: he yėre (55) inerdi, soḳā 
inerdi. SGA: Onun üstünden giderdiniz. MK: hē urdan§erir gidēdi. ėv bo-
yunca (56) olurdu. SGA: Şimdi öyle yağmıyor değil mi? MK: şindi yoġ§ȫ-
le bi. yağmayor şindi o ġadā. (57) yağmayor. /.../ (58) MK: yaḳarız§altını, 
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sacı üsdüne ġoruS, bazlamaş bişiririS. içindē mayalı deriz mayalı bişiriz (59) 
şöle ėl gibi uzun§uzun§ėderiz, mayalı bişiririS. SGA: Buraya ne diyorsu-
nuz? MK: tandırlıḲ (60) deris. he tandır§evi bura. he tandırlıḲ deriS burıya. 
SGA: İçi çukur değil mi? MK: çuḳur (61) çuḳur. ėlde yapma içı̄̇. çamırınan 
yaparıs, urıya gömeriz böle üş dört barnaḲ innı̄̇linde baḳ (62) belli kenarları. 
burıya gömeriS. küllesini ġoruS. üsdüne dē sacı ġoruz, yaḳarız§altını, (63) 
çatarıS. üsdünde bazlamacımızı bişiririS. odun yaḳarız az şeylere ġızıncaḳ 
tandır. mayalı (64) bişiririS. mayalı yaparıS. SGA: Şu girinti ne? MK: bura-
sı bişirı̄̇. burıya bȫle ben şey (65) ġoyuvurdum kirpit şeyi ġomȧya, ġorun diye. 
burıya şeyleri saÇı ġoruz bişiririz§urada kirpiti (66) ni ġorun diye çaḳmaḳ 
Kirbit, urıya unu ider ėtTim§urıya. SGA: Burada hep bazlamaç (67) yapı-
yorsunuz. MK: hep bazlamaş yapıyoruz, mayalı yapıyurus. yuḳa bişiririS. 
SGA: Burada, (68) tandır evinde. MK: he tandır§evinde. SGA: Peynir, 
süt, yoğurt için ne yapıyorsunuz? MK: (69) onnarı çekeriz makinėde peynir 
yaparız. SGA: Onlar için peynir eviniz var mı? MK: yoḳ. (70) burda çeke-
riz. he burda çalarıS. basdırırıS şėy§ideriS hani vidonnara ġoruz. makineynen 
(71) çekeriz.. SGA: Şu ne? MK: o da yuḳa yaslācı. yuḳa bişiririz onuynan. he 
yazarız onu.. (72) onuŋ§üsdünde yazarız. SGA: Şu ne? MK: o ġasnaḳ yuḳa 
yazdῑmız zaman unuŋ§altına (73) ġoruz. bunuŋ§altına ġoruz, otururuz, 
unuŋ§üsdüne unu ġorus, yazarıS. SGA: Şunlar ne (74) teyze? MK: bu da 
yuḳa bişirmiye. bişirgeç deriz bunnara da. he. bȫle yuḳa çeviririz vaziyet (75) 
sacıŋ§üsdünde. şu da yuḳa saçı. yuḳa saÇı o da. onu burıya ġaparıS, onuŋ§üs-
dünde (76) bunuynan çeviririS. SGA: Şu toprak şey ne? MK: topraḳ saş bu. 
bazlamac§ėderiz bunda. he (77) bazlamac. öteki de yuḳa saÇı. SGA: O da 
neydi? MK: bişirgeç. bişirgeç bu da. SGA: Şunlar (78) ne? MK: yaslı§aç 
bu da. bunda da bazlımacı yassılarız bö̇le. saçıŋ§üsdüne salarıS. (79) bunuy-
nan da çeviririS şȫle altını üsTüne. he bazlımacı. SGA: Şu ne? MK: bu da 
iliğen. (80) bunda hamır yuŋururuz. yuḳa ġoruz bunuŋ§içine. bişirdiniyin ha-
mır yuŋururuz yuḳayı (81) ġodūmuz zaman bunuŋ§içine ġoruz yuḳayı ġırıl-
masıŋ§iç.. hani sıçan falan§olur da (82) şėy§iderse diye, çıḳmasın diye una 
ġoruz basdırırız. SGA: Çıkamıyor mu bunun üstüne (83) sıçan? MK: çıḳa-
mas. çıḳamas. onnarınan§ėderiz§işde. leşberiŋ§işi ȫle. SGA: Şu ne? MK: o 
(84) süt makinesi işdi onda çekeriS südü. SGA: Yağ mı çıkarıyor? MK: he 
yağınan südü (85) ayırıyorur, yağını döndürürüz de yimeklere niye ġatarıs. 
südünü de pėynir çalarıs, satarıs. (86) SGA: Şunlar ne? MK: unnar turşu vi-
donu. hē turşu vidonu unnar da. SGA: Yaptınız mı bu yıl (87) turşu? MK: 
yapmadıḳ da yapcāz dā yeŋi başlaycāz dā. hē. yeŋi başlayacaz dā. yeŋi (88) 
başlayacaz dā. unnar§esKi sirkeler bunnar. SGA: Sirkeyi nasıl kuruyorsu-
nuz? MK: şindi (89) işTe satıŋ§alınır sirke. bağlarımız varıdı eveli. onnā da 
şindı̄̇ haraP ġoduḲ§olmadı. onnādan (90) sirke çıḳarı da yapardıḲ şindı̄̇ sa-
tın§alıyoz hani bağlā bozuluP dā sirke çıḳasıyadaḳ so§uḲ (91) ne vuruyorur. 
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onnardan so.. turşusuz ġalmıyam diye satın§alıyoruS sirkeyi. onuy̥nan (92) 
ġuruyoruS. o§zaman bi dā ġuruyoruz oldū zaman. (93) SGA: Burası ne? 
MK: ora mutvaḳ. SGA: Burası mutfak. MK: hē mutvaḳ§urası. SGA: Şura-
sı (94) ne? MK: oturma yatma evimiz. otururuz yatırız§orda. SGA: Mutfa-
ğın yanındaki yer ne? MK: (95) orıya da otururuz§or̥da da z̥indŖ. eve ēżḳ-
mayżz. yemēmizi ney burda yiriz, otururuz, yatmȧya (96) ėvlere çıḳarız. he. 
SGA: Şurası ne? MK: ora aşşā, samannıġ§ahar§orası, ahır. hayvannarıŋ 
(97) durdū yėr. SGA: Öbür taraftan mı girişi? MK: he öbür tarafTan giri-
lir§ura unnarıŋ ġapısı (98) aşşāda. SGA: Buraya ne diyorsunuz? MK: burı-
ya hayaT deriS. he hayat deyyoruz burıya. (99) SGA: Hayvanların olduğu 
yere. MK: ahır deriS. orıya da samannıḲ deriS samannānı (100) ġoyuyoruz 
ya urıya. SGA: Bahçesine ne diyorsunuz? Avlu mu hayat mı? MK: avlu. 
(101) oranıŋḳına avlu, bura hayat. SGA: Burası hayat orası avlu. MK: avlu 
deyyoz. SGA: (102) Hayvanların orada ne var? Ağıl var, ahır var. MK: he 
ahır var. samannıḳ var. SGA: Ambarınız (103) nerede? MK: u da urda. ur-
dan§alırız ordan veririz§ambar da. hē ambar da urda. SGA: Garaj (104) var 
mı orada? MK: yoḳ. yoḳ. SGA: Sağolun. Ağzınıza sağlık.
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I/131

SİVRİHİSAR - Koltan

Kaynak kişi : Hakkı Akay, 67, İlkokul; Hanife Akay, 66, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Avlu 

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, nişan, yağmur duası, eski hayat

(1) Hakkı A: haḳḲı aḲay. SGA: Kaç yaşındasın? Hakkı A: atmış yėdi. 
SGA: Maşallah çok (2) dinçsin. Hakkı A: dincin tabi ebeŋ baḳıyor baŋȧ. ... 
genşler bize baḳmaz da amma ebe (3) baḳıyor devamnı. SGA: Bizim adam-
lar da bize bakmıyor. Hakkı A: baḲallardır. Hanife A: (4) baḲmaz§olur 
mu canım? Hakkı A: baḲallar. SGA: Ebem iyi bakmış. Hakkı A: baḳTı (5) 
sa§olsun. SGA: Ebe gözlerinin rengi çok güzel. Kime çekmiş? Hanife A: 
ne biliyin kime (6) çekdiyse çekmişin. ben̥em torunnar da der duru. heşbiri-
miz saŋa çekmemişiz bobanne diyi. (7) SGA: Senin adın ne ebe? Hanife A: 
haniFe. SGA: Kaç yaşındasın? Hanife A: altmış§altı (8) yaşımda. bi yaş 
var§aramızda. SGA: Doğma büyüme Koltanlı mısın sen de? Hanife A: (9) 
buralıyın. SGA: Okula gittin mi? Hanife A: gittim. SGA: Burada mı? Ha-
nife A: burda (10) oḫudum beşden. beşe ġada.. /.../ (11) SGA: Söz nasıl olu-
yor? Sizin söz âdetleriniz nasıl? Hanife A: bizim§ādetlerimiz hısmımızı ... 
(12) çārırız. aḫşam yemek yiller. bizim burda ağız dadı deller. söz eveÍā olur. 
anaynan boba gelir, (13) söz verilir. ondan sona ağız dadı yinir. o§zaman işde 
hısım āḳraba heP toplaşır yüzük (14) taḫallar. yėmek yinir. çalar oynallar ta-
mam. SGA: Nişan nasıl? Hanife A: nışanı da (15) sōnadan§isdellerse ġonur. 
o§zaman bütün millet çārılır. ėlbiseŋ ne varısa alıllar. SGA: Siz (16) elbise 
mi diyorsunuz? Hanife A: biz§elbise diyoz. herkeziŋ kendi bi ādeti olur. 
alınır§işde (17) altınıŋ ġuruşuŋ. SGA: Altın ne takılırdı eskiden? Hanife A: 
altın herkeziŋ ġudreti nėye (18) yeterse. Turumu iyi olannar seKiz§on tene 
daḫar. iyi olmıyannar dört beş dene. evelden (19) büyüK nuşādiyeler varıdı 
bilir̥sen. onnar daḫılır. şindi bilezik. /.../ (20) SGA: Dede yağmur duasını na-
sıl yapıyorsunuz? Hakkı A: şimdi halḳ§olaraḳ kö̇y§olaraḳ (21) ḳarar vėrilir 
şu gün yāmur duvāsı va. çevre kövlere çārılır. herkez burıya gelir. o gün (22) 
mevlid§oḳunur. ġurannar§oḳunur. halḳ duvā ider. yemekler vėriz. ziyāvet çe-
kilir. herkez (23) duvāynan yapılır§u iş. SGA: Eti kim veriyor? Hakkı A: 
bis herkeS hayrına vėri. hayrına (24) vėriyȯr. ḇen çıḳarıyum meseÍa malım§-
mar gidiyorum bi ġoyun vėriyorum. öbürü toḳlu (25) vėriyȯr, öbürü bulġuru-
nu yağını vėriyor. toplaşıyoruz vėriyoruz. SGA: Kim pişiriyor? Hakkı (26) 
A: ahcı getiriyȯz§ayrıca. SGA: Tabak çanak nasıl ayarlıyorsunuz? Hakkı 
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A: kö̇§ümüzüŋ (27) kendi tabā çanā vardır. var tabi. SGA: Yağmur duası 
için mi? Hakkı A: yāmı̊r duvası için, (28) dü§ünner§için dernekler§için ȫle 
şeyler var. /.../ (29) SGA: Ebeciğim senin annenin zamanında köy hayatı 
nasılmıştı? Hanife A: be§em§annemiŋ (30) zamānında o§zaman heş kö-
tüdü. bizleriŋ zamanında gine iyı̄̇ydi. o§zaman heş kötüy̥müştü. (31) SGA: 
Nasılmıştı? Hanife A: o§zamannarda ȫle bi hepı̆̇si bol de§ildi kine hepı̆̇si 
ġıt. şindi (32) yidı̄̇ŋ§öŋünde yimedı̄̇ŋ§arḳaŋda. Hakkı A: ama hasdalıḲ şindi 
bol. o§zȧman hasdalıḲ (33) yoḲdu. baḳ şimdi şimdi sö.. bizim§ėvde ḳom-
pile hiş sālam yoḳ. herkez (34) torbıynan§ilac§içer. amā bizim zamanımızda 
ȫle de§ildi. sabānan biz ġalḳdῑmız (35) zaman̥§annemiz ḇize bi ġoyun veya 
sı§ır tereyānı doldurun§ekmēŋ§işine ġuyarıdın (36) üzerine bi tatlı ekerdin. 
bi yidik mi üş dört sa§ad§acıḳmazdıḳ. hasdalıḳ hayatTa ūramazdı. (37) şimdi 
her gün hasda millet. hic ilac§işmedik var mı? bizim§evde torbaynan§ilaç. 
şimdi (38) herkez doḳdurlar yasaġ§etTi. siziŋ gibi hocalar̥ yasȧġ§etTi. şu 
yasaḲ bu yasaḲ bura yasaḲ (39) bu yasaḲ. bilmem. o yasaḳ bu yasaḳ ondån 
sona tamam. /.../ SGA: Tereyağının üstüne ne (40) tatlısı koyardınız? Ha-
nife A: datlı ėvelden şeylēdē ḫutulāda ādalā satılırdı ġatıcacıḳ biliŋ§ŋi (41) 
sen§unu? ondan şalardıġ§işde. yaz datlısı. Hakkı A: ġoca on seKiz yirmi 
kiloluḳ tenekeler (42) varıdın āda datlısı. onu biz§evde bitiridik. SGA: Ağda 
gibi kaynatılmış şeker mi? Hanife A: (43) şeker di§il. datlı. bildı̄̇ŋ bal datlısı 
gibi. Hakkı A: tatlı. pekmez. ... üzüm tatlısını biliyoŋ§ŋu? (44) üzüm tatlısını 
biliyoŋ§ŋu? SGA: Pekmez değil mi? Hakkı A: pehmez. onuŋ biraz dā ḳatısı 
(45) olur yani. SGA: Neyle yapılıyordu o? Hakkı A: onu bilmiyı̊z ki. şe§ir-
den satın§alıyoduḳ. (46) Hanife A: neden yaPıldῑnı bilmey̥ı̆̇z. şe§irden sa-
tın§aldırıdıḳ. ėveli ḇȫle da.. kendiŋ (47) ġaynadıŋ datlı bol muydu? satın§al-
dıḳ, yinirdi işde. zabahdan erKenden ġaḳdıŋ (48) zabah§ezānı ġıra şiye gitceŋ 
tarlıya, sap getircēz iki arȧba. ekmē, yarım§ekmē bȫldüK, (49) içine ġaymaḲ, 
datlı, yi yörü. SGA: Güldür güldürdü değil mi herkes? Hanife A: tabı̄̇. 
(50) o§zȧman§öleydi. yiniyōdu, kendimiz yerişdiriyōduḳ. inēmiz var̥dı, da-
varımız vardı heP (51) yaPardıḳ. genşliKde oluyor da ġızım ġocayınca a§ah. 
hePsi bitiyor. ben atmış yetmiş davarı (52) kendim sağar şurıya ġōrdum. şindi 
bi deneyi dutamam bi deneyı̄̇. yaş yetip geçince a§ah. /.../ (53) SGA: Bu sene 
mi aldınız evinizi? Hakkı A: evimiz ta ben yetmiş yėdide yapdırmışdım iki 
ġat (54) yetmiş yėdide yapdırmışdım. SGA: Bahçeli mi? Hakkı A: bahçeli. 
bahçeli kendim (55) yapdır̥mışdım yetmiş yėdide. o günden bu taraFı hic§ǖle 
bi durum lüzum§edip de pek (56) gelmedim. bu sene hasdalındım ben bi-
raz. ondan sona da hasdalındıḳTan sōna ōlanıŋ da ayr̥ı (57) ėvi var ona da 
ayrı ėv§almışdım. ōlum ge burıya dedim. bu bȫle hasdalıġ§el§üzerinde (58) 
olmuyor. ben kendi ėvimi de açıcan kendi ėvimi döşeycen. para maddi duru-
mumuz§iyi ne (59) giderse gitsin kiracıyı çıḳardım. sıfırdan ne varsa ḳomPile 
aldım. ādan ze§e. SGA: Yaşlılıkta (60) lazım değil mi rahat? Hakkı A: tabi. 
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ḳompile aldım bah̥çemde o ėve vardıḳ ġurulduḳ. o (61) gün§ilk devā gitTik bi 
törenini yapTıḳ bah̥çiye ġurulduḳ. çoluḳ çoÇuḳ toplaşdıḳ ḳompı̆̇le (62) orda 
bi eylenti yapdıḳ. dünen dolaplar şunnar bunnar geldi. pazartesi gün de bütün 
mobilya (63) geliyormuş. aldım hepsini, aldım döşedim. dünen heP döşemiş-
ler. ond̥an sona bir§ay sona (64) gideriz yāni nasiP§olursa. /.../ 
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I/132

SİVRİHİSAR - Kurtşeyh

Kaynak kişi : Haziran Demir, 70, İlkokul 

Derleyen : Songül İlbaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, arabaşı ve helva tarifi, mâniler 

(1) Sİ: Adın ne teyze? HD: adım haziran demir. ḳur̥tşey̥h kö§ü muh-
tarın hanımıyım. Sİ: Kaç (2) yaşındasın? HD: ben yetmiş yaşımdayım. Sİ: 
Okula gittin mi? HD: beşi bitirdim. köyde anca (3) beşi bitirebildik. eveli 
dışarda oḳumaḳ hȫle peK ürsüm§ādet de§ildi. Sİ: Burada okudun (4) de-
ğil mi? HD: burda oḳudum. burda oḳudum. eşim de burda oḳudu. o da beşi 
bitirdi ama (5) unuŋ bobası haḳḲını yidi. onu göndereydi hem hāfız çıḳcādı 
hem ȫretmen§oḳuluna nėye (6) gitTi babası göndermedi. Sİ: Niye gönder-
medi? HD: ē köv§aḳ.. ġafası işde. göndermedi. (7) eşim çoḲ ġafalı maşalla. 
heP görenner hocam diye hitāb§ideller. o beyni çoḲ güzel (8) çalışır§onuŋ. 
her§işden§annar şey§ider. şurda da o. şu da ḳardeşi u tıraFiK (9) ġazasın-
dan§öldü. u da eşim. bunnar torunnarım. o gelinim. üş torunum§mar§ōlan-
dan, (10) ġızlarım§mar ... ġızımıŋ biri burda Kerime bursa gemliKde oturu 
ġızlām. üş ġızım§orda bi (11) ġızım burda. bursa gemliKde oturuyor. ġışacı.. 
maḳarn̥amızı kesdik. yo§urtlu hamır deriz (12) unu, unu kesdik yo§urtTan 
tutmaş deriz onnarı kesdik. şimdi de biber almışlar, acı. arabaşı (13) yaparıS 
siz de yapar mısınῐz̥ arabaşı? 

(14) Sİ: Yaparız. HD: hıh. arabaşı derdig§unu. unnarı ġırmızılarını ayır-
dım. salatıya ġatmıya (15) yeşilleri ayırdıḳ. onnarı izbede onnarı ġış hazıllı 
yapıyoduḳ. Sİ: Nasıl yapıyorsunuz (16) arabaşıyı? HD: arabaşınῑ tavuḳla 
yapıyorus. hindiyle, ḳazınan. köyde ġazlar§olu ya, unnānan (17) yaparıS. su-
yunan etı̄̇ içine isdersen§içine ince ince ġıyarsın isdersen tereyāda ġızar̥dırsın 
(18) bişmiş§etini. arḳasına öle ġoŋ sofrıya yinir. arabaşı da unnan yapıyoz§iş-
de. Sİ: Çorbanın (19) içine koymadan mı? HD: çorbanıŋ§içine de ġoyuyo-
ruS. yani isdersen§ȫle ġorsun içine (20) ufaġ§ufaḲ ġıy.. isder̥sen§arḳasına 
böle ġızardır terayānan yani öle de yiller, öle de ġonur. (21) arḳasına helva 
yapaŋ un helvası. ben güzel yaparῐm§un helvasını. Sİ: Arabaşı tarif et sonra 
(22) da helvayı. HD: ha arabaşını u suyunan buluyoruS şindı̄̇ ben göz ġararı 
öle bardāna falan (23) ölşmem hani şimdikiler bardaḳla ne ölçüyo suy̥ŭnu. 
altı bardaḳ su, iki su bardā un diyor hani (24) benim ġızım. büyüK ġızım§ȫle 
şėy§ider. ben göz ġararıyna. güzel§arabaşımız§olur. Sİ: (25) Nasıl? HD: e 
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unu ... buluyoz hanı o duru şeyini hālini getiriyoz. ondån sona ġoyuluyo (26) 
ġaynatca ġoyuluyor. arabaşı halinde bişiyo. çoḲ bişiriler§arabaşını. ġaynat-
can. böle faḳır (27) faḳır ġayneycaḳ. unu zinilere dökeris, orda donar. suyuna 
dā salça ġorus. kimı̆̇leri sāde (28) yapıyor bis salçalı yiriS. içine acı biber§a-
tarız̥ bu acı biberden. Sİ: Un katıyorsunuz. HD: e (29) şindiler satın tavuḳ ya 
peK dadı olmuyor. bi de tekrar§işine biz ḳınor ġoyuyorus. hanı (30) arabaşı 
ḳınorlar şe tavuḳ ḳınorları var ya. ondan ġoyuyorus. onu suyla çoḲ ġaynat-
can. e§er (31) çoḲ ġaynamaSsa suyu ham§olur. ham ham ḳoḳar̥ yani böle 
suyu bayā çoḲ ġaynıycıḳ, onuŋ (32) suyu. un helvası yaparıs, onu.. Sİ: Nasıl 
içiyorsunuz peki? Bazıları üstüne döküyor. HD: (33) hāyır. hayır. herKeziŋ 
tabāna ayrı şeylerē porselen taslara ayrı ayrı ġoyuyoruS sularῑ. hani (34) seniŋ 
ġaşῑŋ bana benim ġaşῑm sana girmeS. hamırı da diliyoruz arabaşını, zinide 
böle büyük (35) şū zinilere dökeris. ve ufā dökersek herkezin§önüne ordan 
hēkez ġaşşῑnan̥ alır hamırı dileriz (36) güzelce şey baḳlava dilimi gibi hamı-
rı. ordan ġaşınan̥ limon atan limon§atar§işine suyuna (37) limon sıḳıyoruS 
yicēmiz zaman. arabaşını ȫle yudarıS. ölē ziniye dökme ziniye döktün (38) 
zaman o su so§ur. onuŋ suyu sıcaġ§olcaḳ. sıcaġ§oldu mu dā iyi dadı olur. 
Sİ: Biz de öyle (39) içiyoruz. HD: eveT. onuŋ§için yaparıs. Sİ: Helvayı 
anlatıyordun. HD: helvayı da yağı (40) ġızdırırım. onu da göz ġararıynan. 
güzelce mihanesini ġızarıyasıya ġadaḳ ġarışdırı ġarışdırı (41) mih̥anesini ġı-
zardırıS. ondån sonå.. Sİ: Neyini? HD: helvanıŋ helvanıŋ mihanesi denir (42) 
mihane. onu güzelce ġızarıyasıya ġadaḳ şey§ider böle ġarışdırısın§unu. unu 
ya§a ġuyarsın. (43) o cos diye ġabarı böle yağ olunca. o helvanıŋ mihanesi 
ġızardı mı onu ondån sonå şerbetini (44) döken§üsdüne. indirin§ocaḲdan. 
şerbeTini ġarışdırı üsdüne bi bez§örtersin sofra bezi (45) helvanın§üsdünü 
ġapānı ġapatman. orda u kendini çeker, ġabarır. o da ȫle olur ya şekerini (46) 
neyini ben hic§ölşmem, heP göz ġararına yaparım. /.../ HD: çoḲ güzel§oldu. 
hoşuma gitti. (47) dedim bėn de yapıyım gülsüm bundan ... hani benim hamırı 
kesiyom do§al dā bizim hacı (48) onu yo§urtlusunu sever. o yo§urdu ḳatı 
bişirim§una ben. ... üsdüne de bol tereyā dökdürü u (49) una sever. ben de 
sever yirim de benim mı̄̇demı̆̇ ġıyar§u yo§urtlu. yo§urdun tāzesi yapmaS 
(50) yo§urtlu hamır yapar. de işde atmışar yumaḳ kesdik gelinnen. atmış§una 
atmış§una. unā (51) işde on yumānı u çorbadan yapdıḳ. ben de dün kesdik. 
biz de şėyi, o dutmaşlῑ. ġızı va ... bi, (52) ġızım bu da ġızım§o da. ona kes-
dim biraz§işde o dutmaşdan. on yumaḲ. on yumaḲ bana (53) on yumaḲ 
... ġızıma kesdim§orda. e bu şėyē meral ġızım dedi geçen sene ona o (54) 
böbrēnden§amelet§oldu dā hamırı burda ben kesmişdim u kesemez diyi. de 
anne (55) maḳarnam§mar da dėdi baŋa şėy kesem yo§urt hamırı kesem dėdi. 
zuhāl. annem bi nesḳafe (56) falan pişirem yavrım. /.../ 

(57) HD: manicı̄̇m ėllerde 
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(58) su çalḳanır göllerde 

(59) gönlüm güvercin§olsa 

(60) eylenmiyör çöllerde. 

(61) maniye maraz deller 

(62) güzele beyaz deller 

(63) senin̥ gibi çirkine 

(64) küllüKde horåz deller. 

(65) manici başı mısın 

(66) cefā§ir daşı mısın 

(67) sana bir mani vėrsem 

(68) boynunda daşır mısın? /.../ 

(69) maniden masdım§ōlan 

(70) güççüKden dostum§ōlan 

(71) çeg§elini ġoynumdan 

(72) ben sana küsTüm§ōlan. 

(73) neydi başġa dā vardı amma.. 

(74) saf ġānısı geliyor 

(75) saPı saman ediyor 

(76) şu ulu yoluŋ çocuḳları 

(77) yari berbad ediyor. 

(78) mezerliKde gezerin 

(79) çıḳı bulsam çezerim 

(80) vallah billah ġaynana 

(81) ben§ōlundan güzelim. /.../ 

(82) HD: evet. ben§evlenden sona güzelleşdi ġıS. şindi baḲ hanım§-
mardır ġarıyı şe ġocayı (83) genc§eden, ġoca vardır hanımı ġocadan. ḳaḳ 
gidēm. 
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I/133

SİVRİHİSAR - Memik

Kaynak kişi : Emine Çalgın, 77, İlkokul; Selahattin Çalgın, 76, İlkokul 

Derleyen : Erdoğan Boz, Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet

(1) /.../ EB: Çok mu yer peki teyze? EÇ: e biraz yiyo, ġaçırıyo. seviyo 
yi.. ekmē yimē seviyor. (2) doḳtur da ȫle dedi zati. ben§öle yirin sālıḳlıyın 
maşallah yalıŋız ben de dünēnin ah§uh (3) dedim şȫle tükürdüm bi ba.. āzıma 
ılıġ§ılıḲ bi şiy geldi, ġan geldi. tüKürdüm tüKürdüm (4) ġan. tüKürdüm ġan. 
ePdes§alcādım. hacῑ gel dedim. ḇaḳ ba§a nōldu dedim. baḳdı (5) allah§al-
lāh. çocuḳlara duyurmuş ta. aman gel doḳdura aman gel. sālıḳlıyın, iyiyin. 
ıÇcaḳda (6) yapraḳ topladım geldim de bidiki şuraya yatıvırdım. hadi ėyi-
yin nesine gidiyin dedim. u (7) ē§er§içerde duraymışdı o ġan peltelenirmiş-
di, bēy̥niye. gitTı̄̇ çıḳdῑ için ı̄̇yimiş. geçen sene (8) de oldum§ȫle. sālıḳlıyın. 
EB: Teyzenin adı neydi? SÇ: ġulaḳları a§ır. imine çalġın. EB: Yaş (9) kaç 
Emine teyze? EÇ: benim ben§ondan böyü§ün. hacıdan böyü§ün iki yaş 
böyü§ün. SÇ: (10) bi yaş ... yetmiş yėdi yaşında o, yetmiş§altı yaşında be-
nin. EB: Okul okudun mu? EÇ: (11) oḳudum. tansiyunumdan§olurumuş 
ġulaḳlarım dıḳanıḳlῑ varımış. tansiyunu damar dıḳanıḳlῑ (12) yaparımış. tan-
siyun hapı ġullanıyun§ama bu sene sanġılaşdım. buna da şükür. nāpam? (13) 
allah̥aŋ derdi verecek tabı̄̇. vermese biz yıḳılır mıyız? dert vermese biz yıḳılır 
mıyız? verecek (14) rabbım da ne isdēse onu verir. SGA: Emine teyze burası 
ne rahat yer. EÇ: eh? EB: Ne (15) diyorsunuz buraya? SÇ: buraya biS 
şinci, bura esgiden açῑdı ġuzum. EÇ: ġuzum§ambar (16) yapdıḳ biz burayı. 
buydey ġuymıya. ora bi ayrı bura bi ayrı. ... böle olmadıydı burda burda (17) 
pislig§oluyor§ev dediK. a buydey§arPa ġuymadıḲ. hacı burayı den̥kledi, 
maḳat yapTı (18) bȫle. bura da bȫle açῑdı bȫle. yav ȫle açıġ§olmaz dediK. 
biz burayı dediK ġapadam. pençere (19) ėdem de bi de şurıyı mutfaḲ yapām. 
burada oturam toz topraḳ doluyo çam§olmayınca (20) penÇire olmayınca. 
yapdıġ§ev gö̇zel§oldu. öte yanda usta geldi. bu üsdünü yapdı. camlara (21) 
ġapıya sineklik yapTı ... daḳdı işde. sinekler giriyo kör§olasıcalar. SGA: 
Buna makat mı (22) dedin? EÇ: maḳat. maḳat gibi oldu. oturuyoz burda 
işde iyi kötü. yazın burda duruyoz ġışın (23) sivrisarda duruyoz. yā urda ġay-
maḳamlıḳda torunumuz var da, unuŋ yanında duruyoruz. işde (24) gidiyoz 
geliyoz. burda şimallara dayanamayoruz. SÇ: birez burda a§aşlarımız va (25) 
şimallarımız va. elma armı̊d ... EÇ: yirmi ġadara a§aş şi.. elma şimalı var. e 
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unnara (26) ilaç§ediyoz. toplayıp gidiyoruz bi araba. EB: Elmadan başka 
ne var? EÇ: elma var, erik vār, (27) armıT vār. da bu sene armıT§olmadı. 
ceviz var her şey var. EB: Bahçede neler ekiyorsun? (28) EÇ: baḲ ā hayaT. 
SÇ: gel de bi gör. EÇ: gidēm gezēm. ḳaḳ. hayaTda nāpTıḲ? topraḳ çekdik 
(29) ġaya ā bu hayadı gördüŋ nası ġaya, aynı urȧ da ġaya. toPraḲ çekdik. bāçe 
yapdıḳ. şimali (30) dikTik. şimal oluncū biber baTlıcan§olmadı. az bi yanna 
bağ diKdiK hiki sıra üş sıra. az bu (31) yanna gine toPraḲ çekdik bi den dā 
biber balcannıḲ yer§etTik. hayat geniş iki büçük deḲar (32) var. valla böle 
böle yapıyoz§işde. EB: Ne ekiyorsun? Biber var. EÇ: biber var. SÇ: var. 
(33) domates var. EÇ: badılcanı hasdalıḲ dutTu. Tomatis var. erik var̥ fasille 
var. EB: Salatalık (34) var mı? EÇ: zalatalıḳ var. hepsi var. EB: Biber var. 
EÇ: var var. yapıyoz ā e burdan çeşmeden (35) sulȧyoz. SGA: Hayvanların 
var mıydı teyze? EÇ: hayvan varıdı ġuzum dā baḲ (36) dizimden§ameli-
yet§oldum ġurban§oldūm ġuzum baḳ. u diz ḳapānı aldılar bolatlıda da (37) 
ġıvırıP dā inē minē memeli§i daḳamadżm. etmek piz̥iremedim. dedeŋ dedi 
ki (38) herkez§aç§öldü de dedi biz to.. herkez toġ§öldü de biz§aş mı ölü-
cez dedi gitTi benden (39) saḳlı sivrisardan§ev§aldı, iKi ġatlı. gittig§orıya 
ġāli de ġışın ġışın gideriz yaz yaz..etmeKçi (40) de geliyor§allā şükür, alıyoz 
burda. rātımız§iyi de işde ne bilen? şurda bobamıŋ§evi varıdı. (41) almıya 
ġaḳdılar satmıya ġaḳdı. vay sadıcȧḲ diye dün§üzüldüydüm. başıma bi ārı 
çökdü. (42) āzımdan§undan ġan geldi, üzülünce. yā hePimiz§ölcez. heP bu 
evler heP ġalıcaḳ da işde (43) dayanılmayor bobamıŋ yurduna dayanamadım. 
āladıydım, üzüldüm. SÇ: u bobasınıŋ yurdu (44) di§il̥ benim bobamıŋ yur-
du. bura bura bunuŋ bobasınıŋ yurdu. EÇ: ġaynatamıŋ yurdu. bura (45) bo-
bamıŋ. benim§anam seKiz yaşımdayḳan§öldü. anam yeŋi yörürken§öldü. 
yā. ben hiş (46) bobamı bilmem. anamı bilmem. u da ölüvürünce ben bayā 
seKiz.. yedi seKiz yaşımdıydım. (47) abam böyö̇tTü ġocaya verdi. bolaTlı-
ya ġaḳdılar§unnar. u da ȫldü do§umdan. anam da (48) do§umdan§öldü. 
bėn bi deneciK bėn ġaldım. bi ġız ġardaŞım da oḳula giderkene bȫle (49) 
güççǖken§oḳula giderken§ȫldü. bi dene bėn ġaldım. bobamıŋ yurduna bu ėv 
yapdırdı (50) burıya geldiK. yirmi sėne bubam ġaynatamıŋ§ėvinde durduḲ 
ondån sona burıya geldiK. (51) çoḲ şımal mımal dikdig§işde dayanamayo-
ruz yazın geliyoruz. ġışın da gidiP o (52) torunumuzun yanında duruyoruS. 
EB: Burada şey varmış, Mehmet. EÇ: memed§özenġuş. (53) EB: Mehmet 
dede mi ne var burada? Yatır var ya yatır. EÇ: hē. mämet dede. EB: Ne di-
yorlar (54) onun hakkında? EÇ: vallāhi ġuzum onu biS peK bilmeyis hani. 
/.../ SGA: Alandan taşındı (55) dediler. SÇ: baḳ baḳ alan alan alan bizim 
dė§il̥. alan sivrisarıŋ. yalıŋız bizim köy (56) aslandōmuşdaymış. aslandōmuş 
dedı̄̇miz yer var. sen§urayı görsen bi çevrili yer, ġocā (57) mezerliK.. esgiden 
çoḲ ... bizim. EÇ: aslan§iresimi varıdῑ. ǵavur gelmiş de ġırmış da almış (58) 
içine altın doluymuşTu. ya aslanıŋ§iresimi varıdı ben de biliyodum. ġırmış 
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ortadan§ama ne (59) bilem biS. o tarı̄̇nde bilirmiş§altınıŋ nėrde oldūnu ica-
tınan bilirmiş. gelmiş sormuş bile buŋa. (60) yā. baḳ ǵavurunan§annaşmış 
bu ġonuşmuş da. /.../ SÇ: işde biz bunnarı biliyoruz. esgiden (61) bizim köy 
aslandōmuşdamış burıya inmiş gelmiş. orıya ordan da burıya gelmiş. SGA: 
Yunan (62) zamanı mı gelmiş? SÇ: eveT. bizim, bizim bura bura yeTı̆̇ hāne 
yedi yedi hānemişmiş. bize (63) düpler deller. bizim burıya yedi kişi gelmiş. 
bize esás düpler deller. EB: Düpler mi? SÇ: (64) düpler. yani buranıŋ yani 
dibiymiş yani. ebem§ırāmetliK baŋa bunu çoġ§annaTırdı (65) ırāmetlik. ... 
kö§üŋ hem§ebesiydi hem cenāzėleri yıḳardı hem de urda bi ocaḲ vardı ... 
ocā. (66) üş dört de şėyi vardı. 
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I/134

SİVRİHİSAR - Mülk

Kaynak kişi : Cennet Kaya, 79, İlkokul 1; Mustafa Kaya, 80, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, eski hayat

(1) CK: dikiliyin§ni? SGA: Otur otur. CK: ȫle mi? SGA: Ben de senin 
karşına oturacağım. CK: (2) nası otcaz? dönüyün§nü? SGA: Cennet ebe 
adını kim koydu? CK: ebemiŋ§adıymış. kendi (3) ebemiŋ§adıymış ana-
mıŋ§anasınıŋ. yasTıḳ dayaŋ ġı yassı.. ya yasdıḳ ya sandaly̥e getiriŋ ya (4) 
yasdıḳ getiriŋ. ġuzum benim dizlerim dutmāz zır kütüm topalın. SGA: Dizin 
mi ağrıyor? CK: (5) her yerim hasTa da işdi dizlerim dē yörüyemeyorūn 
gezemeyorun. ġaş senedir ġapa.. getTi (6) getir. SGA: Ne güzel torunun var 
maşallah. CK: ġızım mῑ? SGA: Kızın da güzel torunun da (7) çok güzel. 
CK: ōla mı ōlum mu? SGA: Torun. CK: hē torun. SGA: Adı da güzelmiş. 
CK: hē (8) besde. SGA: Sen doğma büyüme Mülk köyünden misin? CK: 
mülk köyünden ġuzum. SGA: (9) Burada doğdun büyüdün. CK: burda dō-
duḳ. anamız babamız hep Puralı. kökümüS buralı (10) ānacāŋ. SGA: Kaç 
yaşındasın? CK: vallah̥i yetmişi geşdi de dedeŋ var dedeŋe sor ġıS. x: (11) 
dede işde seKsene girdise araŋız ḳaç yaş var? CK: yoḳ yoḳ dā iki sene va. 
iki sene var (12) segizene girmiye. dedeynēn o benden§iki yaş bö̇yüK§ā-
na. SGA: Okula gönderdiler mi seni (13) hiç? CK: gitTim. gitTig§amma 
ilḳoḳula gitTik sey̥retmekçe. bi dene kiTaP bi dene devter. (14) çitlig§aldıy-
dıḲ gitTik çitli§e geldik burıyā. āna oḳuyamadıḳ. gine de hesabım kitabım 
āz (15) çoḳ da iyi yapar imzayı ne elde ataman da. a u ġȧda. SGA: Çok mu 
zormuştu eskiden? CK: (16) yōdu ya. bizler burda oḳul vardı bi de hortulu 
ȫretmen bi de sivrisarda ȫretmen vardı. SGA: (17) Eskiden çok mu zormuş-
tu? CK: zor mu dėdiŋ? SGA: Hayat çok mu zormuştu? Okula gidip (18) 
gelmek? CK: ġolaydı. bura yaḳınıdı kö§ümüzdeydi. kö§ümüzüŋ§içindeydi 
āna. SGA: (19) Defter kitap bulabiliyor muydunuz? CK: e ȫretmen ken-
disi veridi deFteri (20) babamız§anamız§alırTῑ. kiTabı da onnar veridi. işde 
onnarı oḳuduḳ. si.. birinciden çıḳTım (21) bėn ānay̥cāŋ. birden birden. SGA: 
Sadece bir sene mi gönderdiler? CK: vallā āz yuz da onu (22) da gitmedim 
ġuzum. āz yuz iki.. ... ya çitlig§aldıḳ ... geldik burıya gitTig§orıya. anamgil 
de (23) ġalabalῑdı. āna. o erkek çocū heP. anam da yalıŋız. ā u yana gitTim 
babamıŋ yan̥ına (24) yardım§etTim burıya geldim. bur̥da bişirdim ġurtardım 
unnara, erkekleri ā bu ġadan cāh̥ilin (25) cāhil. SGA: Cahilim deme, okuma 
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yazmam yok de. CK: he oḳuma yazma yoġ§işde. cāhil (26) demeK sayı-
lır. SGA: Eskiden nasılmıştı hayat? CK: hayat§o§zıman bundan§iyiydi 
ne var. (27) SGA: İyi miydi? CK: tabi iyidi. SGA: Neresi iyiydi? CK: za-
bah̥an ġaḳdıḳ mı aşımızı ġōrduḲ, (28) bişiridik, yirdik, içerdik çay yōdu çeş-
me yōdu. ġayınnamız verise bi bardaḳ çayı göŋüllü, (29) işerdik. vermeSse o 
da yōdu ānacaŋ. SGA: Vermediği oluyor muydu? CK: vȧllā vėrmezdi (30) 
tȫbe esdaFa.. baḲ. ā şu dolafa ġōrdu bi bardaḳ a benim§adama ayırıdıḲ bi 
dene bardaḲ (31) ġaynıma ayırıdıḲ. iki bardaḳ da kendi içerdi. iki ġarı baḳar-
dıḳ biz canımız çekilirdi. şindı̄̇ her (32) ȫde. yā. ya neler çekdik ... SGA: Sen 
hamileyken de mi varmezdi? CK: ġız anam hāmile (33) oluyor§işde verise 
gȫnünden ġoparsa sayılı ġordu. ȫlçerdi dört bardaḳ çay ġordu. beş bile (34) 
ġomazdı. çaydannı§a öl̥çer ġordu. bi ġutu şöle çay§alırdıḳ bi haFta içērdi 
ānaycāŋ. (35) dünyanıŋ hāli bȫleydi āna. varlῑmız varıdı allah var. anamgilde 
de varıdı burda da varıdı (36) amma göreneK yōdu besbē ānacāŋ. şindi göme 
kiÍō kiÍō getiriz. çuval çuval şekerimizi alırız. (37) her şimiz bol§allah var. 
fakiriz§amma görenēmiz şindi var. SGA: Eskiden gelin kaynanana (38) na-
sıldı? Yanında konuşabiliyor muydun? CK: ġonuşurduḳ canım. SGA: Ko-
nuşturuyordu. CK: (39) ġonuşurduḳ. ġayınnam dul ġarıydı. ġonuşurduġ§al-
lah va. ama gelin ġız ġali söylemezdi mi (40) yap.. yapardıḳ hebicēmiS, bi ben 
di§il, köv böle ahāli. ġafları geçiridik, söylemezdi mi (41) yapardıḳ. ġayınıma 
sayırdıḳ. ġaynatamızı sayırdıḳ. ġaynatam yōdu da ġayınımı sayırdım. ā (42) 
ġa.. duvar duvarayız ġayınım bolatlıya gitTi. dā ġayınım baŋa öllüğüŋ körü 
dėmedi dā (43) ben§onuŋ hatırını yıḳmadım. baḳ bunu bȫle bil. SGA: O za-
manlar tarlada mı çalışıyordunuz? (44) CK: tarlada çalışırıS, çapa ekerdiK 
pancar§ekerdiK suvan§ekeriz. suvanı gine ekeller de. (45) her şėyi ekerdiK. 
zıra ekerdiK noh̥ȯd§ekerdiK ġıra bayıra ekin epmek ekeller. taḇi onnar (46) 
erkekler yapardı da noĥh̥ȯdu yolmıya giderdiK, zırayı yolmıya giderdiK tābi. 
SGA: Kendiniz (47) yoluyordunuz değil mi? CK: öndüş yapardıḲ Pirbi-
rimizē yapı.. yolardıḳ. Sen nerelisin ġuzum (48) bi de seni soram. /.../ SGA: 
Su gelmeden önce nasıl yapıyordunuz? CK: suyu mu? (49) buŋarlarımız 
varıdı ya, üş dene dört Tene buŋar. ordan helkelēnen çekerdik suyu, burada 
da (50) işimizi yapardıḳ. ā dedeŋ geldi. /.../ SGA: Eski hayat mı güzel şimdi 
mi güzel? CK: şindi (51) gözel yavrum. parası pulu olana şindi gözel. parası 
olanā. MK: ġızım şimcı̄̇ güzel de masārıf (52) çoḲ. masārıf çoḲ. yetmiyȯr. 
meseÍā adam bazıları aydā beş§altı yüz lira alıyȯr, gine (53) yetiremiyor. ȫle 
ya tomatis§olur̥sa şimcı̄̇ inmiş ġāliba bi.. bi buçuḳ millon§nu ne. esgiden (54) 
millonu millonu bilmezdik yav. üç yüz, üç yüz§elliynėn ben§asgerlik yap-
dım. CK: lēn. saŋa (55) diyon saŋa ġo.. ay seniŋ yaşıŋ şindi segı̆̇zen§ȫle mi? 
MK: hē. CK: beninkı̄̇? MK: yetmiş (56) doḲuz. CK: yetmiş doḳuz dir. SGA: 
Allah sağlıklı ömür versin. MK: ama yörüyemiyoz ġızım (57) bacaḳlā acır. 
bu hiş yörüyemiyo. iki basdonunan anca mutFā gide.. CK: vallā bi ġoŋşuya 
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(58) gidemen inan bȧŋa. baḳ bu hayatdan bıldır çıḳdım bi o ġun didim inincēn 
didim. (59) merdiyandan§arḳa arḳa indim apıldıyalaḲ ēżḳdżm. ondan sonā 
bu da inme düşeŋ didi (60) ġaldıraman yatıraman ġaldıraman gelin di şērde 
duru. ine.. besi al.. ineg§aldılar̥ da burda iki (61) aydır, üç§aydır burda duru-
lar. ... şērde çocuḳları oḳuTullar̥. üş dene, iki ōlu var bi ġızı var. (62) benim beş 
dene çocūm var. MK: yalıŋız şu başbaḳanımız çoġ§iyi. allah rāzi olsun bin 
ġatını. (63) fakire fuḳarıya az buçuḳ baḳıyȯ. yaşlıya baḳıyȯ. esgiden esgiden 
esgiden soḳarlardı (64) başdaḳılar yirdi. kimse davar sayımı varıdı. meseÍā bi 
adamıŋ beş§altı dene çocū olmaSsa (65) yol parası varıdı. tarla vergisi varıdı. 
varıdı da varıdı. allah bin ġatınan ırāzı ol̥sun. /.../ 



726 Eskişehir İli Manav Ağızları

I/135

SİVRİHİSAR - Nasrettin Hoca

Kaynak kişi : Nursel Korkmaz, 58, İlkokul 3

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü 

Kayıt türü : Video

Konu : Su, eski hayat, eski kışlar

(1) /.../ NK: hē ȫle āzımdan çıḳıvırdı zabah fıltıSı. oturduḲ. bunnar§otu-
rurmuş ben de suya diye (2) çıḳdım oturuvurdum yannarınā. SGA: İçme suyu 
mu bu? NK: eveT. SGA: Güzel mi? NK: (3) güzel güzel. Pardaḳ getirēm 
iç§isder̥seŋ§işcēseŋ. SGA: Muslukta akan sudan daha güzel. (4) NK: bū 
su tam biz dōduḳ doğalῑ bu su aynı kȫde aḳar. bizim§aḳlım§ėreli benim. bȧḳ 
şurda (5) meydan yerindeydi bu soḳaḳlara da vėrdiler. şindi buralara şėy§altı 
döşediler. ġanalson (6) döşedile onuŋ§üçün dıḳandı dā az§az geliyoru. boru-
lar yeŋiden de§işcēmiş. boruları şey (7) dıḳadı, kepçe. patlıyan yellerden ça-
mırlardan dıḳandı yosa buramız çoḲ güzel§aḳardı. şindi (8) acıcıḳ sızma geli-
yoru. SGA: Öyle koyuyorsunuz yavaş yavaş. NK: ağır§ağır bu ben çamaşır 
(9) ne ettim bi dolduruyun diyi ġoyuvurdum. evlerimizde var sularımıS heP. 
makinelerimiz, (10) evlerimiz. SGA: Bunu içmeye mi kullanıyorsunuz? 
NK: içmiye de ġullanırız çaya da (11) ġullanırıS. bizim su.. bizim§ȫle köv, 
ġaya dibinden çıḳar bizim aḳan§aşşāda suyumuz var. (12) ġayalarıŋ dibinden 
ta yoḳarda gitseŋ de görseŋ§oralar, pikniğe çoḲ gelen§olur. uralar çoḲ (13) 
güzel. ġayalarıŋ dibinden çıḳar, sızar. ta şū aşşāda şeyimiz var, aḳan yerimiz. 
özleri (14) uralardan sularız, ārḲımız. SGA: Kayada kaynak var diyorsun. 
NK: her ġayanıŋ dibinden (15) böle açÇıġ§açÇıḲ çıḳıyorū. ondan birikiyor 
ėpiy var bȫle baḲ ġoca özümüzü (16) sularız§onnan. bizim kȫmüz§azaldı 
ondan bura çoḲ büyügüdǖ. /.../ SGA: Titiz miydi senin (17) kaynanan? NK: 
ġaynanam titizidi. ġaynatam çoġ§iyiydi de. yazıḲ§o da aÇıḳ ġoca heriFidi. 
(18) üçüncüyü evlenmişimiş. ġarıya mezbur boynunu veridi. dünyā geçimi 
nābῐcaŋ? SGA: Ama (19) çocukları sevmeden büyüdüler. NK: çocuḳları 
ȫle ėyı̆̇ce tabı̄̇ bunun bȫle önemni gibı̄̇ ġucāna (20) alıP oḫşayıp dükḱ́an ne 
bi ȫle bi yoḳdu ḳına yoḳdu ēzeli bu ġısaydı her şėy. bölē bolavatlı (21) kendi 
bildı̄̇ŋe yaşıyamazdıḳ biz§u§zıman. bi şėy§alamazdıḳ ḳına biz. onnar gider-
di şērden (22) eşşēnen gidelleri şēre, ayvannan. at§arabasıynan gidellerdi. 
vesā§it bile yōdu. daha ne oldu (23) çıḳalı? ölelikÇe ama şuḳúr§allāmıza 
gine aş ġalmadıḲ susuz ġalmadıḳ. bin kere (24) şükür§allāh̥ımıza. (25) SGA: 
Eskiden hayat zormuştu. NK: esginiŋ çoḳ zorudu. ırġatlı§a giderdik (26) 
makineynen§işlerdik. ben bi gün namnınıŋ dibine uyuyaġalmışῑn. geşlik. şėy-
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de sen biliŋ (27) güvemcide bȫle makineynen dobaylarıŋ sıtTı§ıŋ heriF§iş-
lerdi. e ufādım da. işleriken şöle (28) yatTım bi köşiye uyuyaġalmışın. e geş-
lik. yōrulduḳ dırmıḲ çekerdiK onuŋ§annadınnan. (29) ānnad§alıllardı namnı 
yapar giderdik. tı̊rfannan§işlellerdi. boyu boyuna tarlayı dırmıḳlardıḳ. (30) 
zorudu tabı̄̇. özlere ne bütün tırfannan§işlellerdi giderdik. zorudu ezgi. şindi 
çoḲ ġolāy. (31) yaşıyana iyı̄̇. az buzduḲ çalışıP işiŋi bulana çalışanā, yaşıyana 
tam yaşancaḲ gün. allāmıza (32) şükür gine bu günümüze de şükür, bin kere. 
işde rāzı gelmeyör baḫ. amma ırāzı (33) gelcēŋ§allahıma bö̇yün yicēmiz var 
mı yarın§allah bi kere şükür, bin kere şükür ne (34) zebillikler her şiler gör-
düm. bizim anamız bobamız dā bizden çileli bö§ö̇dü görmüş. (35) annadıllar-
dῑ. bizler gine o ġadan de§ildik. bizden daha böy̥ö̇klerimiz annemiz babamız 
daha (36) çileli. çoḳ çileler çekmiş annadıllardı diŋnerdik. çoḳ zor. SGA: Siz 
rahatsınız derlerdi değil (37) mi? NK: tabi siz ırȧ§atsıŋız, siz cennetTe ya-
şar gibisiŋiz dellerdı̄̇. bȫle dellerdi tabi. biz de (38) şindi bunnara deriz. cen-
netTe gibi yaşarsıŋız baḳ giyim bōl, yiyim bōl, yoḳsuzluḳ yoḳ (39) çalışırsaŋ. 
ama vall̥a bura bizim köşe iyi dėr de oturusaŋ allah vermez. vermez§allah̥. 
(40) mezbur çalışcāŋ. allahıma bin kere şükür. çolūmuza çocūmuza her verdı̄̇ 
nimetlere şükür. /.../ (41) SGA: Çok kar yağıyor mu buraya? NK: bıldır yā-
madı geçen sene yādı dā. bıldır yāmadı ėyı̆̇ce (42) hemen yādı eridi. SGA: Es-
kiden nasıldı teyze? NK: esgiden ġara damnarımız varıdı, bȫle (43) ḳaḳdıḳ 
mı üsdüne inerdik, ḳarıŋ§üsdüne. yığılırdı düz, topraḳ damıdı. belki üsdüne 
damdan (44) burdan§inseŋ§inerdiŋ böle alçaḳ yellerden. SGA: O kadar mı 
dolardı? NK: o ḳadān do.. hem (45) de bi çoḲ ġış§olurdu. şindi mevsimner 
çoḲ de§işTi. esgiden çoḲ kötü o.. SGA: Ne kadar (46) kalırdı kar yerde? 
NK: iki ay üç§ay ġalırdı. iki ay iki ay ġalırdı normal. erimeden. buralardan 
(47) geçemezdik sular bu çeşmeler yōdu. meydan yerinden çekerdiK suyu 
heP. bi de aşşā (48) aḳarsuyumuz varıdı. aḳarları çamaşırhānelerimiz varı-
dı. ġazannarı vuruduḲ dalımıza, (49) çamaşılları vuruduḲ orıya giderdiK bi 
gün§öŋce bėllerdig§o ocā. oraya ġazanı ġalardıḲ. o (50) so§uḲda ā u daş-
da bȫle yıḳanırdıḳ. ezeli banyōluḳ yōdu, gȫ.. yapmaḳ.. çamaşırh̥āne bi dene 
(51) aşşāda vardı bi dene yoḳarda varıdı. oralara giderdik. /.../ NK: bunnarıŋ 
bȫle datlı (52) gelib§oturuP ġonuşup yidı̄̇ne ben ġovanırın. memnun ġalırın 
ne mutlu. allahıma bin kere (53) şükür. o orda misāvir gelir bi bayramnarda 
bi dü§ünnerde ȫle bi çoḲ bi gelemez. SGA: Bu (54) yerli malı. NK: bu 
benim yerli malım. varım yoġum. yerli malım. nėrden? baya elmalara (55) 
gitTiŋiz§ȫse. /.../ SGA: Baban okula git diye dövdü mü? NK: dövdü. tam 
ȫretmenneriŋ oraya (56) ġadan sürüdü, oḳula ġadan beni. oḳūycān dedi baḲ 
allah var onnarıŋ hėşbir suçu yoḳ. benim (57) kendi hatām. oḳumadım. şindi 
pişmānın. SGA: O zaman öyle kız çocuğunu döve döve okula (58) götüren 
baba... NK: götürdü benim bobam götürdü. hebicı̄̇ni oḳutTu. hēPicı̄̇ni oḳutTu. 
bi (59) ben§oḳumadım. beşi de oḳudu ben§oḳumadım§işte. amȧ kendim§i-
şimi kendim beceririn (60) hėÇ ele mǖh̥taşlῑm yoḳ. /.../ 
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I/136

SİVRİHİSAR - Oğlakçı

Kaynak kişi : Fatma Gökçe, 85, Okumamış

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, hırsızlık, eski hayat

(1) SGA: Ebe adını söyle önce. FG: fatma gökÇe. SGA: Kaç yaşında-
sın? FG: ben (2) bilemeyon§adımı. x: seksen beş. SGA: Seksen beş yaşın-
daymışsın. Var mı o kadar? FG: (3) vardır belki de ġızım. SGA: Okula gittin 
mi? FG: Pir§ay§oḳula KitTim. bir§ay bir§ay. (4) anam çivte yolladı. anam bi 
elimde ekmek verdi bi elimde ırbıḳ tallıya çivte giderTim (5) babamınan. baba-
mıŋ felşliydi babam. saḳat ġoluyna ben de babama yardım§etmiye (6) giderdim 
ġısım. e ȫle oḳula gitmedim. esāsı bŭ§ȫretmen de bu sedaTıŋ babası mapise 
girdi (7) ya onuŋ§üçün gidemedim. orda burda bŭ§ȫretmenidi mutdarıŋ ba-
bası. (8) SGA: Hırsızlığı anlatır mısın nasıl oldu? FG: vallāhi paramı eve 
Ḳodum. işde nası etTiysem (9) çaldırdım, parayı. gitTi gidenner de. adamnarı 
görmedim ki ben. SGA: Ne dediler sana? Nasıl (10) girdiler eve? FG: görme-
dim ki diyom ben. x: hayır sana ne dediler geldikleri vākit? kömür (11) getTik 
demişler ya. FG: hē hē. baḲ kömür getTik̥ dediler. ben de dėdim ki baŋa dėdim 
niye (12) yollasıŋ hökǖmet kömürü dėdim. getTik dedi ebe ȯdun da getcēz dedi. 
biri burda (13) oturduġ§ikimiz baḳ. şindi aḳlım başıma birimiz burda oturduḲ 
ikisi adamlā bi denesi ötė (14) yanna tuvālete girdi. tuvalete girince Ḳapıyı aşdῑ. 
ordan gı̄̇rmiş. parayı almış. ne biliyin? (15) çıḳdılar gitTiler hemen baḲdım. e 
ġarışmış Çünkü. unnar gidince sālamıdım§o§zaman, (16) hemen şurda ėrdal 
var. ėrdala ḳoşTum ėrdāl ėrdal benim ev soyulmuş parayı almışlar dedim. (17) 
ėrdalı arabaya bindi amma kim bili ne tarafa gitTi hırsız. giTen bulunur mu 
ġızım? (18) bulunmadı. SGA: Çok mu karıştırmışlar evi? FG: yoḳ çoḲ ġarış-
Tırmadı. parayı u açıḲ (19) bulmuşlar ġarışdırmamışlar. SGA: Kolayda mıydı 
paran? FG: ġolaydaydı. üç yüz lira mı (20) nēydi u§zaman. bidiki arpa buydey 
gelirseK o buna buna ı̄̇car verdiK işdē undan§alırdım. (21) aylῑm günnǖm yoḳ 
yavrum. kendim bȫleyin. ġızım baḳar baŋa da. SGA: Allah razı olsun (22) on-
dan. FG: allah bin ġatından rāzi osun. allah torpaḳ diye avuşladῑ sarı§altın§ol-
sun (23) ġızım§ōlmasaydı benim dört dene ōlum§mar. SGA: Ama kız gibisi 
yok değil mi? FG: tabı̄̇ (24) yoḳ. anȧya babaya merh̥emetli olan ġız gibisi yoḳ. 
allah rāzi olsun. ne deyim başḳa? SGA: (25) Ne güzel duasını ediyorsun ya. 
FG: ediyorun ediyorun. su verse suvāsını.. so.. yimeK bişiri (26) gelir bulaşıḲ 
yuyaman, iş dutaman. bi iş duta ā bȫle yir§içer§oturun. şükür§olsun bu (27) 
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günüme gine. nāpıyın? (28) SGA: Senin gençliğinde nasılmıştı? FG: genş-
lı̄̇mde iyı̄̇. işde deliġannılıḲ o§zıman ȫleydi. x: (29) o§zaman da hasTamıştı. 
hastalῑnan büyümüş. yoḳmuştu annesı̄̇, felşli baba oldū için hep (30) kendiy̥miş-
ti, hem§erkēmişti hem ḳadınımıştı. bunuŋ göbek yerlerde sürünürmüştü. (31) 
gülisan§ölceK dellermişTi. işdē ebesi şeyinen büyütürmüştü ne o bezi sararlar-
mıştı önceden (32) de, sormaynan büyümüş§işTe. gülisan§ölceK dellermiş-
ti heP. bobā saḳat, felşli. dayım (33) güççǖmüşdü u ufāmışdı oḳula gidermişti 
dayımnan bu. hep§öle der necāti abi devamnı der o (34) gülistan§o ġırlarda 
bit düşmüş ġafalāna bı̄̇t, bit. tarlada yatıp ġaḳıcaz diye ikki ay tarlada (35) yatır 
ġalḳın bit düşmüş ġafalarına da orda yıḳanmışlar. ȫlēmişdi önceden. işde bu evi 
anası (36) yapTırdı Sāten kendinde bobamda bi şiy yoḳ. anasınıŋ§evlerinde u 
anası yaptırıvırdı işde, (37) çoḳ çalışmış diyė işde burayı yapdırmış. heP dört 
tāne ōlunuŋ dördüne de çocuḳlarına (38) vermiş§işde bobada ġalmayım diyė. 
günnük yoḳ aylıḲ yoḳ. FG: hele herkes benim§için, (39) beni kim§olsa sorsaŋ 
söleller, çoḳ çalışdı diyė. ... çoḲ çalışdım ben babamıŋ ġapısındȧ dȧ (40) çalış-
tım vardῑm yerde de çalışTım. ġader bȫle getirdi, adam§öldü. kendim ġaldım. 
dört dene (41) ōlan bi dene ġız. allah§ömürlerini günnerini versin, acılarını ver-
mesiŋ ġızım. acılarını (42) vermesiŋ. 
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I/137

SİVRİHİSAR - Sadıkbağı

Kaynak kişi : Cemile Yaman, 82, Okumamış

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, eski hayat

(1) /.../ SGA: Ebe adın ne? CY: cemile. SGA: Cemile ebe soyadın ne? 
CY: yaman. SGA: Doğma (2) büyüme Sadıkbağı köyünden misin? CY: 
sadıḳba§ı kö§ünden ġuzum. SGA: Bir önceki (3) köyde konuştuklarımı-
zın soyadı da Yaman’dı. CY: nē̇rde? SGA: Kadıncık. CY: unnar da mı (4) 
yamanımış? SGA: Orada konuştuğumuz amca da Yaman soyadlıydı. CY: 
allah§allah. SGA: (5) Kaç yaşındasın ebe? CY: seKsen§iki. SGA: Okula 
gittin mi? CY: hėş gitmedim. bilmen. (6) SGA: Niye göndermediler seni? 
CY: ġızım fakirlig§işde oḳudamamışlar. evelden e.. (7) evelden§ȫle çoḳ bi 
ȫretmen mǖretmen yōdu ḳu bizim kö§ümüzde. SGA: Köyde okul var (8) 
mıydı? CY: varıdı ya. olmaz§olur̥ mu? SGA: Ama seni göndermediler. CY: 
üseyin§erbayı (9) müzük hocası bilir misiŋiz? bilme misiŋiz eskişērde? SGA: 
Yok. Bilmiyorum ben. CY: (10) sen§eskişēriŋ içinden§nisin? /.../ SGA: 
Eskiden bu köyde hayat nasıldı teyze? CY: esgiden (11) çoġ§ėyiydi hay 
ġuzum kȫmüz peg§iyiydi. vallah peK ġalabalῑdı. bi dü§ünner deriler olurdu 
(12) peg§iyiydin§ama kȫmüz da§ıldı gitTi genşler ġodu gitTiler. SGA: Na-
sıldı düğünler? CY: (13) üş gündü. çalġı çalınırdı ǖş gün. yā. gelin gelirdi kȫ-
den yabandan, üş gün çalġı çalınırdı. ne (14) için gezersiŋiz siz şindi? /.../ CY: 
benim ġı.. torunum da öksüz ġaldı. anası ȫldü babası ȫldü (15) temam benim 
dört dene cenāzem§öldü hay ġızım§üç§ayıŋ§içinde. SGA: Nasıl oldu öyle? 
(16) CY: ġızım§marıdı kütayada. si.. gePegenc§ȫldü. bi dene çocū ġaldı. u 
ġaÍPden§öldü. iki (17) gelin bi ōlan bi ġız§öldü dört dene öldüler. yā. SGA: 
Gelinler niye öldü? CY: gelinneriŋ ikisi (18) de şeyidi. ġanserliydi. ōlan da 
ġanser ōlanda da ġanser vardı. ġız da ġalPden§öldü. SGA: (19) Torunlar? 
CY: torunnarı ōlanıŋ§işde böyüg§ōlanıŋ bi ġızı ġaldı seniŋ gibi öksüz, anası 
ȫldü, (20) bobası ȫldü annennesiniŋ yanında duruyor. seniŋ gibi annennesiniŋ 
yanında duruyor. yā. (21) ikisini gelin§etTi üş ġızı varıdı. ikisini gelin§etTi 
u bi denesi ġaldı. bobası anası ölüvürdü. (22) yā u da eskişērdeler. benim altı 
dene çocūm§mardı dört denesi dördü de eskişērdeleridi. (23) şindi üçü ġaldı 
orda. üş dene ōlan ġaldı bi de ġız ġaldı orda. ġız da eskişērde. bėn de (24) 
burdayın§işde ben de ġış ġış giderin§onnarıŋ yanına, yaz yaz burda dururun. 
SGA: Ebe (25) parmağına ne oldu? CY: barnāmı, ġazā yapdım§ay ġuzum. 
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yumaḳ şėy ekim makini şėyi olur (26) ya hübre makinesi. moturda giderkene 
şȫle ġıyısına ġomuşum barnāmı, makine üsdüne (27) düşüncē ġıyısı dek geldi 
ġopdu barnām. yā. SGA: Çok acıdı mı? CY: acımaz§olur mu? baḲ (28) 
ġorḳusundan titirer. yā. titirer yā baḳ ā bȫle tit.. orda görünür mü? yā ā bȫle 
ġorḳusundan (29) titirer. sen nāsῐsın? x: seni dinniyom ebe işde. CY: yā. ho-
cayı çoḳ severin. hoca evlādım (30) olsun çoġ§iyi çocuḲ. len§ōlum çekinme 
gel bende yimek ne yi derin de gelmez. yā. seniŋ (31) gibi şėy geldi ō müzük 
hocasıynan ġız dā iresimimi ne çekdi gitTi. teyzecim eskişēre (32) gelirseŋ 
ille bėnde dur diyi vallah̥i herkeşinen ġonuşurun ā ben bȫle. /.../ SGA: Eski-
den (33) kayınpederinin yanında yemek yemiyormuşsun ya kaynanana 
da öyle mi davranırdın? CY: ȫle (34) davranırdım tabı̄̇. yā ȫle davranırdım 
ya. amma beni çoḳ sevellerdin§onnar da. yā. SGA: (35) Eltin var mıydı? 
CY: varıdı ama durmadı benim gibi. o ġayın ġaynata ġah̥ri çekmedi. aldı (36) 
ġocasını gitTi. SGA: Aynı eve gelmedi yani. CY: geldi geldi ama durmadı. bi 
sene durdu (37) durmadı aldı gitTi ġocasına anasınıŋ bubasınıŋ kö§üne mem-
neketine. SGA: Başka yerden (38) miydi? CY: yā yabandan geldiydin§u. 
ben kö§üŋ yer̥lisiydim, burdan, beni çoḲ sevellerdi (39) hani sayġılı diye. de 
çoḲ durdum yāni ben yoḳlū çoḲ çekdim. benim bi genşlı̄̇m§marıdı (40) her-
keş bȫle hayran§olurdun. SGA: Yaşlılığına da hayran kaldık ebe. CY: val-
lāhi benim bi (41) genşlı̄̇m§marıdῑ aḳlı dur.. damdan düşsem§ayāmıŋ§üsdü-
ne düşerdim şu omuzlarıma (42) birer§adam§oturudu. ȫleydim§ama şi.. işde 
yaşlandıḫ. acı tasa gördüm. anne boba onnarı (43) unutTum bunnar§ölenden 
bēri vallā unnarıŋ§acısına ā böle dışada durur içerimde (44) şėy§ederin de 
āların da ya. baḳ mėsāFir geldi gördüŋ§ŋü? /.../ SGA: Ebe torunlarını sevi-
yor (45) musun? CY: sevmez§olur muyun heÇ? severin tābı̄̇. SGA: Evlat 
mı tatlı torun mu? CY: vallā (46) bobalarından ġıymatlı torunnar. severin. 
sevmez§olur muyun? SGA: Sen hiç büyüttün mü (47) torunlarını? CY: 
hėş bö.. böyö̇tTüm ya şėy, unnar çoḲ durdular öteki böyüg§ōlanıŋ ġızları 
(48) burda. eskişērdeydilerdin. bobaları emekliye ayrılınca burıya geldiler. 
burda on§on beş sene (49) durdular onlar. öteKiler de o ġadar çoġ§emēm yoḳ 
yalıŋız hani ben burda durudum (50) onnar§eskişērde durulādı. SGA: Yanın-
da duranları daha mı çok seviyorsun? CY: seniŋ gibi (51) başları a§ırıdı 
gelinnē de heb§işimi yapallādın. yā. severin onnarı da severin de onnar (52) 
yabandalar. severin. sevmez§olur muyun? hepsini severin. ya. hepsini seve-
rim ġızım. SGA: (53) Şehire gitmek isterseniz nasıl gidiyorsunuz? CY: 
araba var canım. arabalar, taḳsiler var. (54) muhdarıŋ taḳsisi var bunnarıŋ taḳ-
sisi vār. biner gideriz. SGA: Her istediğinde binebiliyor (55) musun? CY: 
bindiriyollar. allah rāzi ol̥sun bindiriyorlar. SGA: Götürüyorlar mı? CY: he 
(56) götürüler allah§ömür versin hanġısına varsam binerin. ikisi de aḳrābam. 
allah rāzi olsun. (57) SGA: Sen mi diyorsun şehire gideceğim beni götür 
diye? CY: e tabi ben derin ya ne bilsinner (58) seniŋ gitcēni? SGA: Onlar 
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gidecekleri zaman haber vermiorlar. CY: hē ben derin onnar da (59) götü-
rüler allah rāzi olsun. götürüyorlar. SGA: Otobüs yok. CY: eveli varıdı da 
şindi (60) gelmeyor ġāli. eveli varıdı. SGA: Köy kalabalıkken mi? CY: hē 
ġalabalῑḳan varıdın§eveli. (61) SGA: Kışları nasıl geçiyor bu köyde? CY: 
ne geçicek ḳar̥ınan ḳışınan geçer. SGA: Soğuk mu (62) oluyor? CY: tabi. 
olmaz§olu mu? so§uġ§olur. SGA: Evi nasıl ısıtıyorsun? CY: ben§ni? (63) 
evde durman ki ġışın. SGA: Eskiden nasıl ısıtıyordunuz? CY: e odun çıra 
çoḳ baḳ. odun çıra (64) çoḳ. kömürü tezek mesiÍāsı hayvan bı şeyisi. odunu 
modunu ġalardıḲ ıÇcacıḲ§oturuduḳ. (65) gir de bāçeme baḳ bi hadi. 
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I/138

SİVRİHİSAR - Sarıkavak

Kaynak kişi :  Emine Can, 81, İlkokul 3; Saliha Kaya, 76, İlkokul 3; 
Hasan Hüseyin Kaya,79, İlkokul 3; Mustafa Sarıca, 60, 
İlkokul; Cafer Sarıca, 71, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Sokak 

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, söz, nişan, köy okulları, anı

(1) /.../ SGA: Teyzeciğim adın ne? EC: ne bilim bi zararlı mı ziyannı 
mı? nē? diyēm mi (2) adlarımızı? CS: sȫle tabi canım araşdırı.. EC: emine 
benim§adım. SGA: Emine teyze kaç (3) yaşındasın? EC: segı̆̇zen bir. SGA: 
Maşallah göstermiyorsun. EC: niye gösdermeyyōn§nu? (4) segı̆̇zen bire 
devrildim§işde doldurdum mu doldurmadım mı? SGA: Okula gittin mi tey-
ze? (5) EC: gitTim§emme üş senē hinci ġafada bi şiy yoḳ. SGA: Gazete 
görsen? EC: he (6) oḳuyamayyon ben̥ oḳuyamayyon. harfleri biliyon da oḳu-
yamayyon. biz (7) ėyirtmen§oḳutTuydu bizi. ėy̥irtmen. SGA: Nasıldı o za-
manlar okul hayatı? EC: iyiydi emme (8) bȫ iyi dikḲatliydi ėyirtmenidi 
amma dekḲatli oḲudurdu amma biz unuduġaldıḲ gitTik (9) çolu§a çocu§a 
daldıḲ kȫ yerindē. harFleri biliyoruz da çarpışdıramayyoruS. SGA: Ama o 
(10) zaman okuyordun. EC: ē o§zaman oḳuyyōdum. SGA: Unuttun. EC: 
unutTum. çocuḳlara (11) daldῑḲ. yedi dene çocuḲ var böyüdecēz diyē. ē nōl-
caḳ? vallā kȫ yerinde ı̄̇ş, āş derken hėş ne (12) ġazete var, ne televuzun var, ne 
radō var. hinciKi gibi olsa unuduġalmazdıḳ. hiş bi şiy yȯḳ. (13) o§zaman hiş 
bi şiy yōdu ḳu, o§zamannar. SGA: Kaç çocuğun var? EC: yedi dene. SGA: 
(14) Nasıl büyüttün onları? EC: a vallā başı gele götü gȫle böy̥ö̇dü gitTiler. 
böy̥ö̇dü gitTile. (15) birbirlerini böy̥ö̇tTüle. hinci de kimse yoḳ kendi başıma 
dururun. SGA: Yedi tane var, (16) yalnızsın. EC: yalıŋızın hinci de ya. ken-
dim dururun. HHK: çoḳ çocūŋ yoḳ çocūŋ. EC: yō (17) çoḳ çocuḳ yoḳ çocuḳ. 
u da ġardaşım benim. bu da gelinimiz. SGA: Onlara da soracağım (18) şim-
di. EC: hē he iyi baḳām, sor baḳām ha. SGA: Kendi kendine büyüdü dedin. 
Çocuklara ne (19) yapıyordunuz? EC: çocuḳları gine oḳutTuḲ canım bis, 
sivrisarda. ōlannā biri müdür§oldu (20) biri de şėyde devlet derümüzonda iKi 
dene ōlum§mar beş dene ġız. onnar§oḳudu kendini (21) ġurtardı yāni. SGA: 
Oğlanı bulacağım diye mi yedi tane çocuk doğurdun? EC: besbē. dört ġız 
(22) biṟ biṟ ... oldu tābi ōlan§olacaḳ diye besbē. ondan sona da bi den dā 
ġız§oldu bi den dā (23) ōlan§oldu soŋ§oldu işde u da ġāli. emme dā nolcaḲ? 
yedi dene. SGA: Kızlar mı iyi oğlanlar (24) mı? EC: vallā hebicı̄̇ni severin. 
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hebici iyi. SGA: Benim annem oğlanları seviyor. EC: ben (25) evlad§ayır-
d§etmen. hebı̆̇cini severin. allah§acılarını göstetmesiŋ mevlam. (26) alla-
ham§acılarını göster̥tmesiŋ. ā mı̊ḳdarıŋ ġarısı da benim ġızım. öteKi de ġar-
daşım. ikisi (27) elti onnar, hinci mı̊ḳdarıŋ§olannar. bi dene ġızım§mar burda 
bi de ġardaşım§mar. öteKiler (28) heP ġurbetTe. eşkişērde sivrisardā. SGA: 
Gelinlerinle aran nasıl? EC: iyı̄̇. gelinnēm de iyi. (29) SGA: Köyden mi 
dışarıdan mı? EC: kȫden kö̇yden. kendı̄̇ bildik hısımnarımızdan. SGA: İyi 
(30) yabancı değil. EC: ėyi yabancı de§il. iyiler yāni. ġızlarım da aynῑ ōlan-
narım da aynı. hiş (31) birini ayırd§edemen§allah§acısını gösder̥tmesiŋ 
yā§rebbim. evlat. SGA: Teyze senin adın (32) ne? EC: bēn benim§adımı 
dedir misiŋiz? Sali§a adı. SGA: Saliha teyze soyadın ne? EC: (33) ġaya. 
SGA: Kaç yaşındasın Saliha teyze? SK: yetmiş§altı. SGA: Sen okula git-
tin mi? SK: (34) gitTim. EC: o da gitTi işde üş sene. benden sōna canım 
bunnar. ben böyǖm. SGA: Okulda mı (35) aldınız? HHK: yoġ§o§zaman 
ufādı bu yā benden. ben yetmiş doḲuz yaşımdayın. u benden (36) güççüg§üş 
se.. üç yaş. SGA: Sizin isminiz ne? HHK: hasan hüseyin. SGA: Soyadınız? 
(37) HHK: ḳaya. SGA: Yetmiş üç yaşındasınız. HHK: yetmiş doḳuz. SGA: 
Aynı okula gittiniz. (38) HHK: ėvet. aynı oḳula. (39) SGA: Sizde kız isteme 
nasıl oluyor? HHK: o§zaman o§zaman kȫde oldū için ōlan ġız (40) birbiri-
ni görüyo zaten, dışardan§olmayınca. ondan sona görücü usulüylen isdetdiri-
yoŋ. zāten (41) görüyoŋ birbiriŋi. ama dışardan getireni görmezlerdi. hėş gör-
meden gelenner vardı. hėş (42) görmeden gelenner varıdı. meseÍā başḲa 
köyden§alınca hėş görmüyo. SGA: Siz Saliha (43) teyzeyi gördünüz. HHK: 
tabı̄̇. ... oḳulda görelek. SGA: Teyze sana sordu mu gönlün var mı (44) 
diye? HHK: ya anası babası sormuşdur. SK: danışma yōdu ḳu o§zaman. 
SGA: Görüp sordu (45) mu sana? SK: sormadῑ. nē soracaḳ? nerde görcek? 
anasını babasını yolladı. ana babā güççük (46) müççük dediler vėrdiler gitTi 
işde. EC: güççüg§ōsa da böyö̇g§ōsa da.. ȫle ȫle. HHK: ya biz, (47) bu on 
beş yaşında ben§on yedi yaşımdaydım ben. SGA: Çocuklarla mı büyüdün 
teyze? EC: (48) çocuḳlarınan böy̥ö̇düler. SK: dört dene ōlum§mar dört dene 
gelinim§mar. EC: hē ḇunuŋ (49) dört dene ōlu var ġızı yoḳ. SGA: Nasıl ge-
linlerinle aran? SK: iyi. SGA: Sen oğullarını nasıl (50) evlendirdin? SK: 
niye? ne gibi? SGA: Nasıl istedin? Nereden buldun? SK: e isdediler. burda. 
(51) kȫmüz isdedi ōlannar biz de gitTik, aldıḳ. gitTiK§isdeyyoruz ġızı dediK 
şėyden anasından (52) babasından, vėriler. SGA: Oğlanların mı istedi? SK: 
tamam tamam. tabi isdedi mı̄̇ ana baba (53) da bi şiy yapamayyoru. SGA: 
Oğlanların dördü de kendi istedi. Gittin istedin. SK: tabi tābi (54) tabi. 
gitTim§isdedim. SGA: İsteme töreni nasıl oluyor? SK: hiş bi şiysiz gideriz. 
EC: sōnā (55) şēy şeker meker götürüŋ. bi ilkin bi duyuru gideŋ. duyuruŋ şėy 
bȫle patadaḲ şeker§alıp (56) gidilmez tābı̄̇. öŋden gideŋ bi duyuruŋ bı̄̇ siziŋ 
ġızıŋızı bizim§ōlana şiy§idiyoruz, (57) isdeyyoruz diye allāŋ§emrinnen 
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peyġamberiŋ ġavliynen diye deyyoŋ. onnarı da yumuşaḲ (58) görüseŋ o§za-
man yine şekerini şerbeTiŋi götürüŋ ne götcēsen. emme vermeyiz ne dellerse 
(59) ne götceŋ şeKeri? götmeyiz şe§er yeri gibi olmaz tābi. SGA: Duyuru 
gittiğinde bir daha (60) bekleriz diyorlar ya da gelmeyin diyorlar. EC: 
tābi tābi. ȫle ȫle veremeyiz evet. HHK: gelmeŋ (61) dedi mi zaten vermiyciK 
yani. gelme dedi mi vermez. SK: düşünem bi derler. biz de (62) düşünem 
derler. siz de düşünüŋ. EC: ȫle dediler. ı̄̇ öŋden biz vardıḳ vermediler soŋunda 
gine (63) verdiler bi sene sōna. ikisi de benim gelinneriŋ. HHK: i isdeyo ōlan-
na ġız. EC: ōlan (64) ġız§isdeyince nabcaḳlar? mezbur veriler bi§ez de. geri 
nābıcaḳlar? SGA: Bir daha gelin (65) dediklerinde nasıl gidiyorsunuz? 
EC: e o§zaman bi dā geliŋ dėyince o§zaman§alıŋ gideŋ bi (66) datlı bi şiy-
ler. SGA: Neler? EC: ē ne götüren? çuḳulatā, meseÍā şēker ġutuynan nė§ise. 
ȫle. (67) işde helvā, kȫ ādeti. HHK: ondan sona ... yemeK Ḳoyar. EC: onnar 
da ağız datlılῑ ġorlar (68) vereceg§olunca ordan söz§etmē, yı̄̇yoŋ. o böy̥ö̇k 
söz§etmēnden hāriş saŋa bi yidiriler düŋür (69) varana. SGA: Yemek çıka-
rırlarsa vereceğiz demek. EC: hē datlı mutlu helva melvā (70) ġoyuyorlar 
datlı ġoyuyorlar. SK: yemē yidiŋ mi temam, aldıŋ. EC: e tabi. ağız datlılῑ (71) 
veriyollar§işde. HHK: o nişan§ayrı. nişan sōna. EC: tabi o sōna olur. (72) 
SGA: Sonra ye yapıyorsunuz? Yüzük ne zaman takılır? EC: sōna e nap-
cıŋ? nişan (73) ġodurullardῑ. dü§ün§ayrı olurdu bizim şėylerde. SGA: Nişan 
koydurmak nasıl bir şey? EC: (74) aynı dü§ün gibi olur. dǖ.. bütün ġoŋşu-
larā şėy§edeŋ, oḳūŋ. ondan sona yemeK dökēŋ. (75) çevirgi çevrilı̄̇r. oynaŋ 
gülēŋ. çalġı dutaŋ çalġı dutāŋ. nişanı bi ayrı aynı dü§ün gibi olurdu (76) oldu 
bizim burda. ōlannarıŋ§ikisine de biz§ayrı nişan ġoduḲ. ondan sona dü§ünü 
de aynı (77) ȫle olur̥. HHK: dü§ün sōna. SGA: Nişanı oğlan evi mi yapı-
yor? EC: tabi tabi. SGA: Çevirgi (78) çevirmek ne? EC: ı̄̇ işdı̄̇ daḳı daḳῑ. 
çevirgi dedı̄̇miz daḳı. HHK: çevirgi çevirme de ... daḳı (79) daḳıyor yāni. al-
tın§olur başḲa bi şiyler daḳar. para daḳar. EC: altın ġumúş. para daḳar o.. 
(80) oḳudūŋ§adam. MS: çevirgiyi bu, bu fiÍancanıŋ diyi yazdırılar. CS: pırtı 
çeviriŋ. SGA: Ne? (81) CS: pırtı çevirilir meseÍā. SGA: Pırtı çevirmek ne 
demek? HHK: yāni ēlbı̄̇se. CS: elbise. SGA: (82) Geline mi? CS: he geline. 
geline. āltın, para, hep toplanan geline toplanır. SGA: Nişana (83) gelenler 
mi getiriyorlar? MS: taḇi taḇi. oḳuduḳları. CS: he meseÍā şu kövü oḳursuŋ 
sen. (84) hısımıŋı aḳrābaŋı içini ḳompile oḳurlar. geliller, yemēŋ.. yemek yir-
ler. şėy§ederler. ondan (85) sona oynȧrlar, gülerler, çevirgi çeviriler§orda. 
ondan sona biter. bi senē eŋ§az bi sene duru. (86) HHK: bi sene sōna dü§ün. 
EC: bi sene de duṟmaz belkı̄̇. kimisi hemen ıçcāynan§eder, (87) kimisi durū. 
SGA: Nişanlılar birbirlerini görebilirler mi? SK: hayır. o§zamanḲı yōdu. 
EC: (88) pek köy yerinde peK göremezler. CS: ḳaçaḲ§olalaḲ görünür. ġa-
çaḳ§olalaḳ görürüz EC: (89) ġaçaġ§olalaḲ görürüz diyoz da böle açıḲdan 
görǖ.. göremezdi birbirini. hinci ġāli (90) serbeş§oldu. SGA: Şimdi değil o 
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zaman. EC: o§zaman ȫleydi. o§zaman saḳlıdan (91) görüşürsen ... bȫle 
açıḳdan yōdu. HHK: o§zaman nişannısını gördü mü oturudu, hiş (92) ġımıl-
damaz. bürünür. gözükme yoḳ. EC: boyunu ġaçırı yāni. HHK: boyunu ġaçırı. 
EC: (93) ġayınnadan ġāl̥i şėyden ġayından, ġaynatadan ȫleydi esgiden bizim-
ki. ē suya gidēm si.. ėvde (94) çeşmeler yōdu bi dene yum.. şėydi çeşmeydi. 
hısım ġa§ām gelirdi ōlan§ėviniŋ§onu (95) dolduruŋ seÍavatlan bȫle hörme-
d§edeŋ, elini öpeŋ. açÇıḳ ġabını götürüŋ veriŋ ḇiz§ȫleydiK (96) o bizim§-
mahtımızda. o§zaman§ȫleydi. /.../ (97) HHK: biz zobayı yıḳdıḳ zobayı, ataş. 
sobaya yanā ataş da devrildi mi. yanacaḳ bütün (98) tah̥talar. süPürdüK mü-
pürdüK§amma duman tütüyor. ȫretmen geldi. deyı̆̇vedile ne bu len (99) du-
man dedi. çocuḳlar sȫledi. SK: sȫler tabi ġuramadıŋız ḳı zobayı. HHK: ırā-
metlik bayram (100) āynan baŋa. üçer dene şȫle tersleyı̆̇ toḳat vurdu dā acır 
yüzüm gibi geliyor. ȫle toḳadı ben (101) asgerde de u toḳadı yimedim ben. ... 
tersleyi bȫle vurdu mu yüzümü̆ ġızardır. bi denesi (102) gelmedi nuritTin§ırā-
metlik. bi de o da tıḲ tıġ§etTi gel dedi. dūr dedi. üş dene de ona Furdu (103) 
allah da be§endi ġul da. yav çoḲ disiplin varıdı. biz ḳına gecesi oluyor ya 
şėyde, (104) dü§ünnerde, ġına§gecesine çıḳamazdıḳ biz ġorḳumuzdan. ȫret-
meniŋ ġorḳusuna. (105) ġattiyen§oḳuycaŋ§ille ėvde. çıḳma yoḲ. çoḲ disip-
lin varıdı yani. ȫret.. ėyitmenidi amma (106) çoḲ disiplinniydi. valla çoḲ gü-
zel§oḳutTu. ȫretmenden§iyi oḳutTu. /.../ (107) HHK: nevşe§ir nereynen 
hüduT? ne hanġı illerinen? SGA: Kayseri Kırşehir arası. HHK: (108) 
yozġatı görmez. SGA: Yozgat’a da yakın. HHK: zerem yaḳın§olmalı yāni. 
SGA: Kuzeyde (109) Yozgat, güneyde Aksaray var. HHK: aḳsaraya var-
dım. şėyden gelirken, urfadan (110) gelirken§aḳsarayda ġonaḳladı araba. ur-
fadan gelirken. SGA: Urfaya niye gitmiştin? HHK: (111) urfada be§em§ō-
lan ceylanpınarda seyar jandarmaydı. urıya gitTim. hüduTda. hüduTda (112) 
hüduTda. CS: çatışma olmuş§u§zaman.. HHK: şindi şėyler var ya, urda, 
suriyeden (113) gelenner§urda ya şindi ā urıya. bomba atılıpduru ya ā urıya 
gitTim, ceylanpınara ben (114) hüduda. SGA: Orada askerdi. HHK: asgeri-
di ama hüduda zor gitTim. gitTim§ama bi de baŋa (115) sor. SGA: Görebil-
din mi? HHK: yav sağ sol davası varıdı be§em gitTı̄̇m zaman, türkiyede. 
(116) u§zaman gitTim. anarşi dalġası var, sağ sol dāvası var. ben çoḲ zor 
gitTim§urıya. SGA: (117) Gördün oğlunu, döndün. HHK: ėvet. yav Furul-
du diye ō.. SK: mēmet ḳaya doŋaraḲ§öldü (118) dediler. HHK: donaraḲ§öl-
dü diye bi yayın§oldu. ... o dā çanaḳḳaleliymiş u çocuḳ, (119) vurulmuş. me-
met ḳaya dėyince bizimki ōlan diye gitTik biz. üş kere telġıraf çekiyoruz (120) 
şǖbeden, üş kere telġıraf çekdik cevab§alamadıḲ. cevab§alamayınca mejbur 
gitTik. SGA: (121) O yol bitmemiştir. HHK: ... şindi tunceline ġadar vardıḳ. 
diz boyu ġar var. emmimiŋ (122) çocuġ§urda asgerlik yaptı unu göttüydüm 
ben ramazanı ġulaḳları çiŋiliyeçce unu. u da (123) nö̇vus ḱ́ādını almamış. orda 
başçavuş onu sen şeysin sağ sol davası var diye anarşi diye (124) alıġodu onu. 



737Fatih  DOĞRU

alıġoyunca ben yalıŋız ġaldım. elazῑ, diyarbaḳır, urfa kendim gitTim§ama zor 
(125) gitTim. oralar çoḲ yannış. o§yannı o§zaman çoḲ ġaynaşῑdı, sağ sol 
dāvāsında. baŋa gerçi (126) bi şėy yapmadılar da bizden§ėvel yalŋız postayı 
soymuşlar, sivereKde şeyi geçince, (127) diyarbaḳırı. ikisiniŋ§arasında sive-
reg§ilçesi var şėyiŋ, urfanıŋ. urda soyġun. soymuşlar (128) posTanıŋ birini 
bizden§ėvel. yav soyan§oranıŋ halḳı ġafaya çarşafı dolayor, soyuyor. (129) 
soymuşlar. biz bi buçuḳ sa§at ġarıŋ§içinde arabanıŋ§içinde beklediK. jan-
darma götürdü (130) bizi, arabaynan öŋünde jandarma, urfıya. ėrtesi günǖ ben 
urda ġaraġol varımış seyyar (131) jandarmanıŋ vardım. sen§urıya dedi çıḳıp 
gitme salġaraya Furular dedi baŋa. ceylanPıŋara (132) gidecem ben hüduda. 
tüvem, ceylanpıŋarı bi de tüvem ta, bölük. zır dağda bölük. yāni urda (133) hiş 
cannı ġuş yoḳ. orıya gidecen bölü§e ama nası gidecen? salġarıya çıḳıp gitme 
Furular (134) dedi ... ben salġaraya çıḳar gider miyin? dōru jandarmanıŋ yanı-
na vardım yāv. jandarma beni (135) aldı gitTi orıya, bölü§e. nāpcaḳ ben 
salġarıya gider miyin? tābi vuru. yāni çocū (136) buldum§orda ben. 
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I/139

SİVRİHİSAR - Tekören

Kaynak kişi : Sevgi Çubuk, 63, İlkokul; Ramazan Çubuk, 82, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Bahçe 

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet

(1) SÇ: çarşamba günneri onnarı götürür satarız. ba.. şēy tarlası olān, ekin 
buydey ḳaldırır. (2) hayvancılıḳ yaparıS. SGA: Teyze adın ne? SÇ: sevgi 
çı̊buḳ. SGA: Kaç yaşındasın? SÇ: (3) atmış§üç yaşımdayım yavrum. ḳırḳ 
do.. ḳırḳ doḳuz do§umluyum. SGA: Göstermiyorsun (4) atmış üç. SÇ: hı 
hı eved§atmış§üç yaşımdayım. ḳırḳ doḳuz do§umluyum tam yavrum. (5) 
SGA: Doğma büyüme Tekörenli misin? SÇ: dōma büyüme buralıyım. bu-
rası babamıŋ meḱ́ānı (6) benim. babam§öldü, iki ġar̥deş ġız ġar̥deş biz burayı 
āldıḲ. ġız ġar̥deşim§almanyada. ben (7) de burdayım. SGA: Kız kardeşin 
Almanya’da. SÇ: hıh. ō urda. onunan beraber.. bunnā da (8) torunnerim 
yuḳardaḳılā. unnā da şimdi mersine gitcekler. unuŋ§üçün badem ... silKdik. 
(9) dedim h̥adi biraz ġoyuyum diye onnarı ayıtlıyorum§ona. ist.. şȫle bi bi 
şey ḳoy. baḳ şu (10) masaya ḳoy. hayır hayır şuna şuna. RÇ: ney§ō? SGA: 
Kamera. SÇ: ḳamera ḳamera. yavrum (11) şu ḳarpuzları bi alıver ya. bu da 
ḇeyim. SGA: Ramazan amca. SÇ: evet. SGA: Ramazan amca (12) sen 
kaç yaşındasın? RÇ: seKsen§iKi. SÇ: o da seksen§iki yaşında. işTe böle 
hayātımız bȫle (13) geçiyo ġuzum. RÇ: siz nerden? SGA: Ben Anadolu Üni-
versitesi’nde öğretim üyesiyim. SÇ: (14) ne tarafta kendinsin ġuzum. SGA: 
Eskişehir’den. SÇ: eskişe§irli misin? bizim burıya (15) eskişe§ir yaḳın. bi-
zim sivrihisar bı̊̇tı̊̇n§eşKişe§irli. bizim sivrisarda da va evı̆̇miz. RÇ: bi (16) 
çay mıy§içiŋ. SÇ: dā ben saŋa ora.. hasTaneniŋ§altında yeŋi ėv§aldım ben. 
ama çoḲ güzel. (17) böle her yeri açıḳ. SGA: Güle güle oturun. SÇ: hı sa§ol 
yavrum. ō yāni oralara da gelsen (18) oraları da tanıtırsın. ben esgiden siv-
risāda örgücülük yapardım. örgücǖ sevgi deller̥di bana. (19) bėn hem satıcῑ 
yāpardım dükḱ́anım vardῑ. ondan sorā işde örgücǖ, satıcılıḳ yapardım. onnāna 
(20) ūraşırdım. sōradan buriye geldim bobam§mefāt§edince buraları şi§yap-
dıḳ, düzeltTik. şimdı̄̇ (21) hacıya gitmeK§için, hacıya gitmek§için bi tāne 
ḳoyun§aldım ben. dedim bu ḳoyunnā (22) dedim büyütücem ço§altıcam ben 
hacıya giTcem. yazıldım§ama hacıya, çıḳmadῑ. seKiS (23) sene oldū. çıḳara-
madıḳ hacıyı, çıḳmadı. allāhım yā§rebbim. RÇ: sen benim teleFonumu (24) 
neriye ġoduŋ? SÇ: içerdē taḳılı. RÇ: ōlum§arāmış. SÇ: içerde taḳılı. ı̄̇şallah 
çıḳar̥ ġuzum (25) hacı işimiz de. işde onuŋ§için davarımı da satmadım hacıya 



739Fatih  DOĞRU

ḳoydum. hacı çıḳar̥sa (26) ḳoyunumu satῑp hacıya gitcēm helal parayna. hiş 
kimseniŋ parasını ḳatmadan kendi emeğim, (27) onuŋ§için ūraşıyorum§iş-
de. bȫle ūraşırım hiş durmam. hiç yarım sa§at durām yoḲdur. ġır (28) bayır 
baḲ gitTik bunnarı heP ġırdan§aldıḲ geldik. baḳ§unnarı hadi yi. yāni şē.. 
ramazan bi (29) tāne tabaḳ getir suyunan da çocuḲ yıḳasın da yisin. ā işde 
bȫlö hayat. çocuḳlarım gezmėye (30) gelir yazın. burda serin küFür küfür. 
hiç§esentimiz§eKsig§olmaS. kö§ümüz çoḲ güzeldir. (31) ben̥im bobamın 
iki yüz, üç yüz, dört yüz beş yüz tāne a§acı var. bu şimdi özdēn, ta tāḇan (32) 
deriz bȫle, dabandan dutarız te yuḳarıda bi ālarḳȧya diye suyumuz var ġuzum. 
çoḲ güzel (33) suyu vȧr. ben bi doḳTura gitTim. o doḳdor bana dedi kinē tey-
ze sen bu suyu ner̥den§işdiŋ (34) dedi. benim safra kesem çoḳ rah̥atsızdı. bȫle 
nasıl o ḳadār̥ çoḲ rah̥atsızdı. ondan sona (35) ameliyet de olamıyodum çamır 
hālinde oldū için̥. bu suyu ben gitTim babānnem rahmetli (36) bizē̇ ḳovaları 
veridi desTileri sırtımıza veridi ordan bize su getitTiridi. orda ondan yāni (37) 
görenēmiS ordan gördük, ben de ḇu suyu gidiP ordan§aldım geldim, işdim. 
ondan sōra (38) doḳdura gitTim. doḳdor dedi Ki teyze dedi eşkişe§irin siḲor-
ta hasTānesiniŋ doḳduru. ben (39) kendim§emekliyim. artıḳ o doḳdor dedi ki 
banā sevgi teyze dedi sen dedi bu suyu (40) nerden§işdiysen bu suyu bana 
al gel dedi. tamam getiriyim dedim. götürdüm§ama āḇim (41) benim§eşki-
şe§irdeki büyük§ābim var. RÇ: şey fiÍan yi, bosdan, üzüm. SÇ: tamam sen 
bi (42) taḇaḳ getir de üzüm yesin. RÇ: siz neyine geldiniz? SGA: Arabamız 
var. RÇ: ne arz§ediyı̄̇? (43) siz yardım mῑ? SÇ: yoḳ yoḳ. kȫden tanıtım§is-
Tiyo ta ben de ona annatıyom kö§ümüzü. (44) kö§ümüzü annatıyorum. yal-
nız çoḳ burası sit§alanı. sit§alanı. bizim§ėvı̆̇mizin üsdünden (45) yuḳarısῑ 
... ḳıral yolu geçer burdan. evet. anḳaradān gelēn ḳıral yolu va anḳa.. esgı̄̇den 
ḇurdan (46) geçellermiş şėye, len zuhalgiliŋ kö§ünü aradıŋ nerēdi? RÇ: bala-
sar. SÇ: balasar. balasara (47) burdan ḳıral orıya geçerimiş. ḇurdā gösderirim 
ben sana ama şindi çocuḳlar burda, (48) gidicekler. hı. ōrda, şurda ėv ḳayası 
fiÍan var. orda ėv ḳayasınıŋ yanında ġuzum ḳıral ġoltū (49) var. ḳayadan. ḳa-
yadan. u şeyden. şeyimiz vār, böle merdivennen çıḳılān, o ezan§oḳunan (50) 
yerimiz var urda. ondan sōrā esgiden bȫle evlerde şarapana gibi ney gibi bi 
şėy yoḳmuş. (51) ḳayayı oymuşlar, üzüm çinnemiye yer yapmışlar. urda u var. 
yāni esKi tarihı̆̇ eserimiz çoḳ. (52) SGA: Sizin evlerde var mı şaraphane? 
SÇ: var. şarapana burası işde benim. burda üzümü (53) çı̄̇neriz, şurda olūmuz 
var, ḳapalı. üzümü çı̄̇neriz, sōra gideriz ėvimizin§içersinde güzel (54) ḳayna-
tırıS. üzümümüzü̆ kendimiz yaparıS her şēmizi. SGA: O zaman üzüm çok 
köyde. SÇ: (55) tabi çoḳ. üzümü her şēsi çoḲ§olur̥. bādem, üzüm, ceviS, 
her hangi meyva varsa biter. baḲ (56) şimdi bahçede gösdercem. SGA: Kış-
ları sert olmuyor mu? SÇ: hayır. çoḳ yumuşaḲ bi (57) yer§olur. ḳış yāsa, 
ḳar yāsa bile çoḲ yumuşaḲ§olur. sert§olmaS. RÇ: eşkişērde beş Ḳatlı (58) 
da§ire versen burayı dutmaS. baḲ ben seKsen ... bıldırçın gibiyim. SÇ: yü-
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rüye yürüye gider (59) gelir sivrisara. arabamız var§amā ēliyet§alamıyoruz. 
yaşlandıḳ. onuŋ§üçün sürenimiz yoḳ. (60) işde gelirse dāmatlā, ġızlā, benim 
ġızım dā şėy§ı̆̇der sürer. onnā sürer. bizleri götürürler (61) yavrum. ȫle işde. 
hani buranın çoḲ güzel bi deyerli yeri var. SGA: Çok teşekkür ederim (62) 
Sevgi teyze. Ağzına sağlık. SÇ: bi ben sána gene de şurdan şėyler veriyim. 
baḳ içeri girelim (63) meyvaları çēk. ġāli şeFtāli var, hep şėv.. dā ḳayῐsım baḳ 
ḳaysı oluyor dā bende. evet. ā şu (64) a§aşda.. 
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I/140

SİVRİHİSAR - Yenidoğan

Kaynak kişi : Naciye Yaman, 66, İlkokul; Fevkiye Yıldız, 68, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Yol kenarı 

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, düğün, dokumacılık, sohbet

(1) SGA: Adın ne yengeciğim? NY: nāciye yaman. SGA: Kaç yaşın-
dasın? NY: atmış§altı (2) yaşımdayın. Ḳırḳ yedi do§umnuyun atmış§altı 
yaşımdayın. SGA: Hangi köyde doğduydun? (3) NY: günyüzünüŋ ġavacıḳ 
kö§ünden dōdum. atmış beşte burıya gelin§oldum. atmış beş (4) senesinden 
bēri ḇurdayın. otur sen de. SGA: Atmış beşten beri buradasın. NY: burda-
yın (5) ġuzum ben. atmış beşden bēri. SGA: Kaç yaşındaydın gelin oldu-
ğunda? NY: işde ḳırḳ (6) yediliyin. atmış beşde gelin§oldum. ġaç yaşımda 
olurun? SGA: On sekiz. NY: on yedi (7) yaşımda gelin§oldum§işde. SGA: 
Burada Günyüzü’nden farklı âdetler var mıydı? NY: aynı. (8) uraynan 
bura aynıydı. zāti günyüzünü biliyor musuŋuS siz hı? uraynan bura aynıy-
dı. orda (9) hasır doḳurduḲ, yolmıya giderdik. burda da aynı. şindi o hasır 
masır ġalmadı. şindi rātız (10) ġayrı. SGA: Hasır yok. NY: hasır yoḲ. önce 
hasır doḳurduḲ bȫle. şindi yoġ§o hasırlar. şindi (11) emeKli olduḲ. emeK-
lilı̄̇mizi dedeyne yiyip yatıyoruS. /.../ SGA: Teyze senin adın ne? FY: (12) 
benim§adım fevkiye şē̇y, yıldız. SGA: Sen kaç yaşındasın? FY: atmış se-
kiS. ḳırḳ beş (13) do§umluyun. SGA: Doğma büyüme Yenidoğanlı mısın? 
FY: yeŋidȯğanda dōdum büyüdüm (14) bėn. SGA: Burada gelin oldun. FY: 
burıya gelin geldim. SGA: Nasıl buldurlar istediler seni? (15) FY: aha ura 
da bizim kö§ümüz. ordan bölündüK geldik. orda ėvlendik burıya geldik. NY: 
(16) ġuzŭ§örende dōmuş. FY: hē ġuzörende dōduḲ ėvlendiK burıya geldik. 
NY: bura oranıŋ (17) yaylası. /.../ (18) SGA: Vermediler mi? FY: vallā hiç 
bilmiyom§urasını. unuduġaldım elli elliyi de geşdim (19) varalı. çoḳ küçük 
vardım. SGA: Evden mi kaçırdı? FY: bayā ėvden gitTik. ot bükerdim. ot 
(20) bükerdik biz ġoŋşuynan, hasır̥ doḳurduḳ ya. ot bükerkene gitTim§işde. 
allah şeytana (21) uydurmasın. /.../ SGA: Senin düğünün nasıl oldu? NY: 
benim dü§ünüm ġayınnam (22) ġaynatam§ölmüş. iki tāne ġız görümcem§-
mardı biri sekiz yaşında biri on yaşında. beyim de (23) on§altı yaşında ġal-
mışlar. beni sōna buldular günyüzünden. mazlım iyi bi çocuḳlarā baḳacaḳ (24) 
mazlım bi ġız vara.. arayoruS dimişler. o köye gelmişler bizim kö̇ye. urda beni 
(25) tariF§etmişler. mazlım dimişler. benim de anam yoḳ bobam§mar. urda 
biri sölemiş (26) ḳomşunuŋ biri, pek§iyi mazlım dimiş, iki yetime baḳacaḳ 
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dimiş. var dimiş. ġayrı beyimiŋ (27) halasınıŋ ġocası geldi, isdedi bobam-
dan. verdi. bizim dü§ünümüz§oldu. FY: düğün yapdıḳ (28) buna canım. NY: 
dü§ün§oldu geldi. o yetimleri büyütTüm iki tene görümcem§marıdı. (29) 
birinı̄̇ çaḳmā satTım. birini de burıya verdim. analıḳ yapdım§onnara büyüt-
düm. şindi beni (30) çoḳ seveller, ana diye, yā. FY: anaları gibi seveller yanė, 
sayġısı var unnarıŋ da. NY: çoḳ (31) seveller beni. abam de§il de abā diller 
şindi hani esgiden abla dillerdi, abam de§il unnar (32) annem dėr şindi unnar. 
çoḳ severler. çoḲ muTluyum§onuŋ§için hani, bir toḳat (33) vurmadım§on-
nara, dö̇vmedim. yetişTirdim. onnar da benim çocuḳlarıma baḳardı. ben (34) 
çapaya nėye giderdim. baḳardı benim çocuḳlarıma. FY: bi senede yirmi yedi 
dene kilim (35) doḳurdum bi sene. u yolma ıçcaḳlarda yānı̄̇ yolma yōdu es-
giden. kilim doḳurduḳ o (36) yazın§ıçcānda. ele durudum. vallā çocuḳları 
da acımaz düşürüdüm gider̥dim doḳurdum. (37) SGA: Nasıl kilim dokuyor-
dun teyze? FY: bayā böle ipin.. ipinen yörüdereK kirkidinen (38) kirkitlerdik 
yānı̄̇. kirkitler̥dik zınḳ zınḳ zınḳ öterdi. SGA: Yününü kendin mi eğirirdin? 
FY: (39) yüŋünü onnar veridi. şērden getirilerdi, bazardan şērden getirilerdi. 
biz de burda onnar (40) boyardı biz doḲurduḲ. SGA: Deseni falan. FY: iki 
kişi iki kişi gider doḳurduḳ. deseni allı (41) bayraḳ mı araŋ ġara kilim mi araŋ, 
hepsinden doḳuduḳ. güllü, ġocabaş, ā öle çeşit adları (42) unnarıŋ. doḳur-
duḲ§onnarı biz. u adam da şēre götürü, parasını alır gelir, hesseme düşeni 
(43) verilerdi. SGA: Bir senede yirmi yedi tane kilim dokudun. FY: vallāhi 
bi senede doḳudum ā (44) onu. SGA: Yazın mı dokuyordun? FY: yazınna 
ġış bi sene olur yā. onu kesdi miydi (45) āşam§ısdı ayānı doḳurduḲ ete.. günü 
h̥emen doḳurduḳ. SGA: İki kişi birden. FY: iki kişi (46) birden. bi yannını o 
bi yannını bėn doḳurdum. yarıya bölerdik. SGA: Yolmaya gidiyorsun. (47) 
FY: bu ondan sōna yolmıya gitTik. hasır kilim batTı o§za.. bunnar paḳlan-
dı. hasır kilim (48) batTı o§zaman. şēr gibi oldu. yolmıya giderdiK. pancar 
çapasına giderdiK. hiş boş (49) durmazdıḲ. üş senedir ben boş duruyorum. 
hasdayın. dā ėveli gidiyorudum. /.../ SGA: (50) Kamışları kim getirirdi? 
Toplar mıydınız? FY: kendimiz§işlerdik. vallā şurıyacaḳ suya (51) girdim 
de işledim. sülükler§ayāmı yidi ġanardı. allām bu gününe şükür. bi belki şin-
ci hasda (52) oldum baḳ. emeklilı̄̇m§mar. kendim§emekli.. /.../ (53) SGA: 
Sen biliyor musun kaynanasını? FY: o amcamıŋ ġarısῑ. NY: emmisiniŋ ġızı 
olur benim (54) beyimiŋ. FY: bilmez miyim? başında bizidik. biz fatih̥a oḳu-
duḳ. benim§adam ... bāladı (55) çenesini ne. kilimden ġaḳıvırdım da geldim 
hasdalanmış. valla kilimi silkivirdim geldim. (56) dünyada çocūm yōdu da 
boyumda varıdı çocūm. yāni o gece orda yatTıḳ. o ölü ölǖ yanında (57) dur-
duḲ, bekledik. immān geldi gece. getirdiler arabaynan. so§ūdun hava. pek 
de so§uḳ (58) de§ilidi de gine de so§ūdu. esgiden dėyorum yōdu araba§at. 
ġıÇıŋı çeke çeke öl. giderseŋ (59) git gitmeSseŋ§öl. /.../ FY: ne gözel ġarıydı 
ya. ġızı sav şindi onuŋ. bunuŋḳu da sav. ... öldü (60) ... núrşeniŋki sav şėyin-
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ki, üveyiŋki. ġocaman ġız, ėvlenmiş barḳlanmış. şėyinen (61) ġonuşurumuş. 
alismangiliŋ ġozācında ġız var ya nėydi onuŋ§adı ġῑ? nurh̥annan (62) ġonu-
şurumuş. yav ġozā.. ġocası da ġozācınnıymış§aslῑ. anası bubası bu ġozācın-
dan (63) giTmeymiş. burıya gelmēyoru ġız ... ebesi u ġadan hacıdan öteberi 
getirdi. kilimini altınını (64) ġodular da almadı ā öle duru. bubası vardı bu-
bası da genc§öldü. ḳızım ben seniŋ bobaŋın (65) dimiş de bobamsın da niye 
verdiŋ diyı̄̇ ġolundan bile dutTurmamış. emmis.. hüsnünüŋ (66) ġayınnası de 
ben§amcaŋın dimiş de uzaḳ duruvurmuş. ālardı heP zatῐ§annaçlarda. /.../ FY: 
(67) aradılar§ō çoḲ§aradılar. bulamadılar. sona ali buldu unu asıl. mėmetgi-
liŋ§ali bulmuş. gelin (68) ġızıŋız burda iplik dükḱ́anında çalışıyoru dimiş. ali 
onu soylamış öŋüne düşmüş, söletmiş. (69) bėni evlatlıḳ verdiklerini biliyo-
rum dimiş. /.../ FY: anası bubası zenginimiş. onnar da (70) ölmüşler yāni. o 
ġız baḳmış§onnara. onuŋ§ėvinde ġalmış bināsında. bi ... ġoŋşusu, şė diller, 
(71) şėgilin ġoŋşularıymışımış. ġız ġoŋşusuymuş. /.../ 
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I/141

SİVRİHİSAR - Yeniköy

Kaynak kişi : Zeynep Gökdelen, 55, Lise

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Eski köy hayatı

(1) SGA: İsminiz? ZG: zeynep gökdelen. SGA: Yaşınız? ZG: elli beş. 
SGA: Okula gittiniz mi? (2) ZG: ġız meslē bitirdim polatlıda. SGA: Ma-
şallah. Eşiniz de üniversitede. ZG: yetmiş yėdide (3) bitirdik. SGA: Eski 
köy hayatı nasıldı burada? ZG: hı esKi. hani şey işleri mi yani? meseÍa su 
(4) yoḳdu. ġuyulādan§alırdıḳ. iş desen hani harman zordu. harman dökellerdi 
esgiden bobamgil (5) hani. atınan, moturunan, böle düven yapar̥dıḳ bizim za-
manımız, esgiden§oydu ya. ha bizim (6) günümüz§oḳulda geşdi ama yaz yaz 
çalışmaya gelirdik hani. yurtlāda büyüdǖm§için ben (7) hani. e zordu yani. su 
çekmesi var̥dı. ėvde işme suyu yoḳdu. ġuyudan getiridik. ġullanmiye (8) de 
gine çeşmeden§alırdıḲ. çoḳ zordu yani su çekmesi. ġoyun yap.. ġoyunculuḲ 
yapallādı (9) işde tarım, şė sapınan esKiden ... sap getiridik çoḳ zorudu. bi de 
onu aynı böle döven gibi (10) yapardıḳ. hanı hayat şartları zordu. rüzǵar çıḳı-
cȧḳ da savurcaḳtıḳ hani esgiler̥i biliyoz biz (11) yani. ȫle büyüdük yani. şindı̄̇ 
ḳolay. şindi her̥ şėy fen uyandı hani motur bi gündē harmanı da (12) ġaldırıyon 
şėyı̆̇ de ġaldırıyon. SGA: Eskiden ne kadar sürerdi? ZG: bir§ay harmand̥an 
(13) gelemezdik. ta bir§ay. rüzǵar çıḳıcaḳ boḇamgil yı§ar meseÍa arḳıya hani 
deneyi samanı (14) savurulādı. yani esgile yenile bilmez tabi. rüzǵar gelir̥se 
savı̊rcaḲ deneyi çıḳcaḳ ki han̥i ayrı (15) deneyi bi yanna şėyi bi yanna samanı 
bi yanna çoḳ zordu. çoḳ zordu yani. hayat şar̥tları ama (16) şindi.. SGA: Su 
yokken ev işleri nasıl yapılıyordu? ZG: ėv§işler̥i meseÍā suyu getiriyoz 
(17) toḲacınan çamaşır yıḳanıyodu. toḳaş marḳa vardı. vur vur toḲacı. ya 
ġuyuya gideŋ ġazan (18) ġurar̥lar. çoḳ zordu. su yoḳ hani köyüŋ suyu olsā, bi 
tane ġuyu vardı işmiye. onu da (19) beklerseŋ geceden herkes çeker̥di. mesa 
sözüm yabana hani merkebinen çekeller̥di. biz (20) zabālen gittik mi su yoḳ. 
bekle bekle eşar̥plānan süzerdik öle su getiridik yani ġuyudan. çoḳ (21) Sordu 
yāni. irkilcek de su yāni. a şindi hayat çoḳ ḳolay yani. ben ėvlendim, bo-
bam§eve (22) tanker§aldı. ben çoḳ zor çekdim yani. yani boyum da ondan 
büyümedi. ufaḲca annem (23) tenekeleri veridi rah̥metliK hani. o çeşmeden 
su götürmesi çoḳ zor yāni. bi de eviŋ bi ġızı, (24) başḲa yoḳ. harmana da 
götürüyodu bobam, motur sürmeye de götürüdü tarlıya. heP (25) giderdim 
yani. gelir ġoyun sa§ārdım. hani çoḳ çalışdıḳ yani. çalışdım. hani oḳuduḳ da 
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yani (26) mesa anḳarada büyüdüm ben. teyzelēm de meclisdeler̥§unnar. ġışın 
gider̥dim de yazın (27) mejbur çalışır̥dıḳ hani. hani işe de sağ soldan gireme-
dig§o§zaman şėylē var̥dın parti (28) yüzünden. işe de ġuymadılā bi ėviŋ bi 
ġızı tallan taḳḲan çoḳ dėdile. işde giriydim§o§zaman (29) ėmekli nė olurduḳ 
da. işde ikimiz de hayat, çoḳ zorlandıḳ yāni. burda ġoyun ġuzu yapTıḳ. (30) 
çocuḳlar rāt§ama şindi hani bi şiy diyemem. /.../ 
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I/142

SİVRİHİSAR - Yeşilköy

Kaynak kişi :  Mustafa Karaoğlu, 56, İlkokul, Serdar Karaoğlu, 28, 
Yüksek lisans

Derleyen : Erdoğan Boz, Fatih Doğru

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Ses kaydı

Konu : Köy hakkında bilgi

(1) FD: Adınız neydi? MK: musdȧFa ḳara§oğlu. FD: Yaşınız? MK: 
bin doḲuz y̥üz§elli yedi (2) doğumlu, elli alTı yaş. FD: Öğrenim durumu? 
MK: ilḲoḲul. FD: Köyün nüfusunu biliyor (3) musunuz? MK: nüFus§o-
lar̥aḳ bilmōz d̥a.. FD: Hane sayısı olarak? MK: otuS hane ḳaldı. FD: (4) 
Otuz hane yaz kış değişir mi? MK: değişmeS. FD: Sürekli aynı. MK: evet. 
esKiden seksen (5) h̥ane falan§olmuşTu ama da§ıldı şindi. FD: Köyün ku-
ruluş tarihi ne? MK: burá bizim (6) atmış§alTıda bobam rahmetlik̥gil bura-
yı aldılar̥, ondan§evel yedi hāne varmış buranın (7) yerlisi. o şahıslardan şindi 
kimse ġalmadı. şindi burda otuz h̥ane yirmı̆̇§beş hanesi (8) isTikl̥albağı kȫlü, 
üş tāne çayḲoz kö§ünden var, iki tāne de çerkez var, çiFtelerin (9) çerKez-
lerinden. FD: Manav değil mi burası? MK: isTikl̥albağı manav, ayní. EB: 
Manav ama (10) devamında şey yaz, İstiklalbağına kaç tane? MK: yı̄̇m§-
beş h̥āne. EB: Diğerleri? MK: diğerleri (11) üç h̥āne çayḲozlu var hocam. 
EB: Çaykoz. MK: kö§ǖ. EB: Nerede o? MK: şėyde, hanı̆̇ (12) ġaracă§ö̇ren 
... u kö§üŋ§annacında. EB: Oradan kaç hane? MK: üç. üç h̥āne urdan̥. 
EB: (13) Başka? MK: iki h̥āne de çiFteler köy̥lerinden var çerkeS. FD: Kaç 
hane dediniz? MK: iki (14) h̥āne var. iki h̥āne ḳaldı. bi§arȧ elli h̥āne var̥lardı, 
da§ıldılar. FD: Bin dokuz yüz atmış altıda (15) İstiklalbağı’ndan gelmiş-
ler. MK: evet. FD: Ondan önceki asıl yerleri ne zaman kurulmuştur (16) 
köyün? MK: onu kesin bilemeyon hindi. ne desem yalan ġonuşmuş§olurun. 
yaşlılara (17) soralım§olmaSsa. bin doḳuz y̥üz§ellide burayı ġuran§esaS 
abidin bey varımış, (18) milleTvekili, abidin potōlu. araziniŋ ço§unnū onuŋ-
du. o§zaman̥§ellide (19) milleTvekiliymişmiş, arāziniŋ ço§unn̥u hocam§o-
nuŋ. satTı soŋradan. aşā yuḳarı beş bin (20) deġar§arāzi Tutmuş. sat.. satTı 
soŋradan. kimsesi ġalmadı ḇurda. onnadan bi de çittik̥ (21) dutmuş şėyde, 
şindi bilvanis kö§ü geçer, bosdannar çitlı̄̇ geçerdi. bilvanis de.. çitTi var, (22) 
mutTarlıġ§oldu hocam§ura. FD: Muttalip yazıyor, orası mı? MK: o dė§il, 
u aşşāda. EB: Adı (23) ne? MK: bilvanis kö§ü, abidin bey potōlu çitlı̄̇ diyi 
geçerdi önciden. EB: Dağın içerisinde. (24) Buhara değil mi orası? MK: 
bilvanis geçiyor hocam. EB: Bilvanis. MK: saḳary̥a nehriniŋ (25) kenarın-
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dȧ var hocam. buzlucadan soŋra sı§ırcı§a gidēKen. EB: İçinde nehir, şey 
camileri (26) var. MK: yaḳın ġuruldu hocam§orā, beş§altı seneliK bi şey. 
adıy̥amannı şıh.. EB: Bilvanis (27) tamam. Ben oraya gittim. Ne ara oldu 
adamın ismi? MK: ismini bilmiyoz hindi. EB: Ben (28) gittim oraya. MK: 
son mahalli seÇimnerden§üç§ay sonra ȯra köy§oldu. aşşākePen yaylası (29) 
gözüKüyodu. FD: Buraya Yeşilköy denmesinin sebebi ne? MK: e esKi-
den buraSı acibaşı (30) derler, aciyaylaSı derler buranın suyu aci, tuzlu su. 
FD: Köyün adı değişti yani. MK: (31) kö§üŋ§adı değişTi. FD: Acibaşıydı. 
MK: eveT, acibaşiydi öŋcėden. EB: Acibaşı yaylası. (32) MK: aciyaylası 
geçerdi. EB: Aciyaylası mı Acibaşı yaylası mı? MK: aciyaylası geçerdi, (33) 
aciyaylası. aciyaylası geçerdi. EB: Başı yok. MK: başı yoḳ. yani öbür ġomşu-
lar acibaşi der̥ler (34) bize. FD: Ne zaman değişti köyün adı? MK: doḳsan 
birde muh̥tarlıġ§oldu burası. FD: (35) Doksan birde muhtarlık olunca... 
MK: evet, yeşilköy§olaraḳ ismi de§işTi. SK: u da şē, (36) baharın hocam 
buralar yemyeşil§oluyo hani. EB: Acı da şeyden geliyor. SK: su acı, su çoḳ 
(37) tuzlu. MK: su tuzlu, aci su. o yuḳarı yayladan gelir bizim§içme suyu-
muz. uranıŋ tatlı. (38) asfal̥tTan§ilK döndüŋüz mü bi kilometire inince. ordan 
gelir bizim suy̥umuz. o yuḳar̥ῐya (39) Tepo yaPıldı. elettirikle şebeke evler̥e 
basíyo, işme suyu ḳullanım suyu. FD: Yeri değişti mi (40) köyün hiç? MK: 
değişmedi. biz atmış§altῐdan soŋr̥a değişmedi. öncesini bilemiyoruz. FD: 
(41) Resmi yer olarak ne var? MK: ilḳoḲul var. muh̥tarlıḳ binası var. FD: 
Kapalı mı okul? MK: (42) ḳapalı. kö.. köv̥ ġonānı imama verdik yan̥ı̆̇ köv̥ 
Ḳonā yaPmışdıḳ, imam§evi olmadῑndan or̥a (43) tam da§ire oldu, imam§o-
turuyo bes§sėnedir§altı sėnedir. o da oḲuluŋ bi odasını (44) muh̥tarlıġ§ola-
raḲ ḳullanıyo Íāzım§oldū zaman. FD: Özel bir muhtarlık binası yok yani. 
MK: (45) yoḳ§işTi, köv̥ ġonā yaPmışdıḲ, imama verdimiz§için özel yoḲ 
şindi. FD: Dini yer ne var? (46) MK: bi cāmi var. FD: Bir tane cami. MK: 
evet. atmış doḲuzda.. EB: Yatır tekke var mı? MK: (47) yoḳ. atmış doḲuz-
da cāmisi yapıldı buranın da. cāmi biz gelenden sonr̥a yapıldı. önce cāmi (48) 
fálan yoḳdu. atmış doḲuzda yapıldı cāmi. EB: Etrafta arkeolojik alan var 
mı? MK: yoḳ. EB: (49) Höyüktür şudur budur. MK: burda yoḳ. balih̥isara 
ūradíysaŋız balisarda var. FD: Mağara, (50) şelale var mı? MK: düdán deriz 
bazı kėndilı̄̇nden açılır bazı topraḳ göçer tekrar̥ Ḳaybolur. (51) düden deriz ȫle 
bi§şē oluyȯr. ... bayă§aşşā gidiyo şurdan̥ a§aşlāŋ§altından. bāzen de (52) 
kendı̆̇§kend̥ı̆̇ne ḳapanıyor hocam yani, bi ara oluyȯr. SK: hocam su gėliyo, 
ḳayboluyo su. (53) sonra bāzen orasῐ.. MK: göçüyo, ġa.. ġapanıp gidiyȯ. SK: 
sonra başḲa yerden teKrar göçüyȯ. (54) suyun gidişi.. MK: ġovaşaḳ top-
raḳ yaní devamnı yapıyȯ de§işik yėrler̥de, suyuŋ§oldū (55) yėrde. /.../ FD: 
Tarım olarak ne yapılıyor? MK: tahıl, ġuru tarım, arpa būday. pan.. (56) 
pancar§ekiyor ġoŋşular̥. bizim arazimı̆̇z̥ burda yoḳ da kepenn̥iler var̥. ġoŋşu 
kȫler̥ ekiyor bu (57) arazide. EB: Pancar suyunu nereden buluyorlar? MK: 
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yer§altı suyu, artizen hocam. /.../ FD: (58) Emekli olup ya da iş bulamayıp 
şehirde geçim sıkıntısı çekip geri dönen oldu mu hiç köye? (59) MK: hiç 
burıya dönen§olmadı yani. SK: hasan döndü. MK: he hasan.. bi kişi, bi arḲa-
daş işe (60) girmişTi sahı§o döndü geri. FD: Niye döndü? MK: sėvmedi 
şe§ir yerinde çalışmaya (61) faPriḳalarda. polatlıya gitti, hoşlaşmadı, eşkişēre 
döndü tekrar hoşlaşmadı geri burıya geldi. (62) /.../ 
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I/143

SİVRİHİSAR - Yukarıkepen

Kaynak kişi : Fatma Seler, 75, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, kış hazırlıkları, sohbet

(1) /.../ SGA: Adın ne ebeciğim? FS: fatma seler. SGA: Doğma büyü-
me Yukarı Kepenli misin? (2) FS: dōma bö̇yüme buralıyın yavrım. SGA: 
Hiç çıktın mı şehire? FS: hiç çıḳmadım. burda (3) dōdum burıya ėvlendim 
burda ġaldım. SGA: Kaç yaşındasın? FS: yetmiş beş. SGA: Çoluk (4) ço-
cuk nerede? FS: vallā çoluġ çocuḲ evlēnde da§ıldῑ gitTiler. iki tāne bi ġız bi 
ōlan (5) sivrisardalar. ōlanıŋ biri di tavşanlıda. biri esKişērde. SGA: Okuttun 
mu hepsini? FS: (6) oḳutTum sayılır. bi tanesi işciydı̄̇ emeKli oldu şindi. fab-
riḳada nede çalışdı. ... SGA: Kaç (7) yaşında çocukların? FS: eŋ böyüğim 
elli dört yaşında mı ne. elli dört yaşında. SGA: Kaç (8) yaşında kurtuldun? 
FS: ben§ni? ben yirmi üç yirmi dört yaşında ne şey on seKiz on doḲuS (9) 
yaşında evlendim§işde. bu zamana ġadar böyö̇tTüm besledim da§ıldῑ gitTi-
ler. işini bulan (10) gitTi. SGA: Gelinler buraya gelmeyiz şehire geliriz mi 
diyorlar? FS: bayramnarda ne (11) geliller§işde, bir§iki gün durur gidel-
ler. öle fazla gelmezler. çocuḳlar çalışıyor. kimisiniŋ (12) çocū oḳuyor işdı̆̇. 
SGA: Dedem rençber miydi? FS: leçberidi. çivtçiydik. mefāt§etTi. kendi 
(13) başıma ġaldım. ben de baḳ burıya bāçe yapTım. SGA: Her gün nasıl 
bakıyorsun bunlara? FS: (14) domatis var̥, bibēr, patlıcan işde hepsinden 
birer diki dikTim burıya eylence yapmaġ§için. (15) SGA: Bu patlıcanlar 
senin mi? FS: kendimiziŋ. SGA: Nasıl kurutuyorsunuz bunları? FS: orıya 
(16) ġışlıḳ dizdik. ġışın yı̄̇cēz§ömrümüz varısa. (17) SGA: Kışlıklar nasıl 
hazırlanıyor? FS: ḳışlıḲ§işdē ġuruduyoz§unnarı ḳışın§na yı̄̇yoz. SGA: 
(18) Patlıcan kurutması nasıl hazırlanır? FS: onnarıŋ dolmalıḲlarıŋ§içini 
oyulduyoz. honnar da (19) bayıldannıġ baġ§uzun§uzun. unnarῐ da suda bört-
TürüP ḳışın neyin içine ġıyma feÍan (20) ġoyuyoS bayıldan diyi yapıyoS§iş-
de. ġannıyarıḲ bayıldan§işdē ikisi de aynı. SGA: Nasıl (21) hazırladın ba-
yıldanlıkları? FS: bayıldannıḳlarῑ dildim şȫle ortasından birer dene bıçaḳ 
(22) vurdum. ortalarına birer dene ġavışmasın çürümesin diyi a§aç uzatTım 
şȫle. ȫle ġuruyollar. (23) SGA: Kabuklarını soydun mu? FS: ġabūnu soy-
madım. SGA: Tuzda beklettin mi? FS: hiç (24) bekletmedim. dildim§orıya 
daḳtım. SGA: Oymalıkları ne yaptın? FS: onnarı da ȫle içini (25) oydun 
daḳdım§onnarı. SGA: Neyle oyuyorsunuz? FS: bıçāna. altıŋ da so§uḲ üşü-
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ycek (26) yavrum. şurda şeyler varıdı, sergi getireydiK. SGA: Sergi nerede 
ben getireyim. FS: a urda (27) baḲ. urıya gölge basdı mı çıḳar§otururun 
dışarıya. sa§ol teşekür§ėderim. (28) SGA: Çocuklar varken köyde hayat 
nasılmıştı? FS: o§zamannar çoġ§iyiyTi. o§Saman (29) eskinki şeylē nerde? 
hiÇ ġalmadı şinTi. ġomşuluḳlār, Pirlik beraberlı̄̇K, hep birbirimize (30) ġışları 
neyi oturmıya giderdiK, ġavurġalar gölleler vururduḲ. şindi onnar ḳaḳtı. şin-
di hėç (31) ġapıŋı açan̥ıp da baḳan yoḳ yāni. esginkiler nerdē? esginki hayad 
h̥eç ġalmadı. SGA: Ne (32) yapardın sabahleyin kalkınca? FS: e zabahdan 
ḳaḳınca nāpardıḲ işte inek sağar, süt çeK, inek (33) sağ, ġıra çapıya niye 
giderdiK. işimiS çōdu evelden. e şindik adam§öldü, çocuḳlar da§ıldı, (34) 
iş güş ġalmadı. SGA: Çocuklar birbirleriyle nasıl geçinirdi? FS: iyileridi. 
çoġ§iyileridi. (35) şindiKi çocuḳlar gibi ȫle şėy§itmezlerdi ha. çoġ§iyileri-
din§evelde. gine iyiler de heP (36) birbirinden§ayrılar§işde. bi dē bayramda 
nėde yaz§izinnerinde nede berāber§olabilillerse (37) oluyollar. olamazlarsa 
heb§iş Sah̥abı. e ortalıḲ bahalaşdῑ. millet şėy derdine düştü, geçim (38) der-
dine. SGA: Eskiden pahalı değil miydi? FS: esgiden§uÇuzudu. e şindi her 
şiy de bahalı, (39) meyve zebze de bahalı. esgiden bu ġadar̥ bahalı de§ilidi. 
uÇuzudu. SGA: Çok muydu? FS: (40) yir̥mi beş lirıya otuz lirıya elli lirı-
ya fasille mısille satTῑmız olurdu. şindi nerdē iki yüz§ü.. (41) iki millon üş 
millon deller fasüllėye. ama her şėy bahalandı. şindiKi nesil her şiy bahalan-
Tı. (42) SGA: Eskiden süt çoktu. FS: eveli bȫle süt toplıyannar nelē yōdu 
ḳu süt. süTü her gün çekdik (43) miydi şėy ineKden sağdıḳ mıydı yo§urt 
çalardıḲ peynir çalardıḲ, satardıḲ bazarda. e şindi (44) sütÇü çıḳdı sütÇü-
ye inekleri makiniynen sağıp veriveriviriyollar. iş yȯḳ. SGA: İş de azaldı. 
(45) FS: iş§azaldı tabi. SGA: Eskiden kadınlar çok mu çalışırdı? FS: ça-
lışırdı. (46) zabahdan§erkenden ḳaḳ, inek sağ, süt çek, yo§urt çal bėyez de 
ġıra çapıya git. şindi çapıya (47) bile giden yoḳ. sivrisardan nėden getiriller 
başḲa hurdan şeyden neden doğudan (48) mūdan§işde geliyollar. onnardan 
getiriP ġazdırıyollar. eveli onnar yōdu. hep kendímíz (49) ġazardıḲ. SGA: 
Ama şimdi de onlara para verince size bir şey kalmıyor. FS: işte ne bilen? 
(50) hayat çoḳ zoraldı yavrım. çoḳ zoraldı hayat. SGA: Hastalıklar arttı. 
FS: hasdalıḳlar§artTῑ, (51) işler azaldı amma insannar çürüdü. nėden§oluyor 
bilmiyom. eveli çalışırḳanā hani sözüm (52) yabana at gibi ġopar ġaçardıḳ. 
şindi oturdūmuz yėrde nė bilėn bȫle bi hastalıḳ. sanki (53) oturunca rahatlay-
cādıḳ. tansiyon vindi şeker ḇindi bilmem ne ḇindi işde. SGA: Doktor per-
hiz (54) verdi mi? FS: verdi. SGA: Neler yeyip içiyorsun? FS: tatlı duzlu 
yōḳ. şeker var tansiyon var. (55) işdi datlıya varısaŋ şekerden yiyemeyon. 
duzluya varısaŋ tansiyondan yiyemeyon. eveli (56) bulu.. bulamazdıḳ. şindi 
buluyoz§amma be§ez de yiyemiyoz dadı yoḳ. a bayram şeyinde (57) biraz 
datlı mutlu ġaçırdım heralda şindi başım şȫle ġazan gibi bȫle haşır haşır öter. 
yarın (58) dedim bi sivrisara gidiyin de tansiyonumu şekerimi ölşdürüyüm 
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baḳam. bāzı dürt yüze veş (59) yüzü çıḳıvırıyor. ne üzülmiye geliyōr, ne datlı 
ēşi yimiye geliyōr. dört yüze nėye çıḳıvırıyor. (60) SGA: Nasıl gidiyorsunuz 
Sivrihisar’a? FS: vallahı̄̇ taḳsi ça§arır. herKeziŋ§araḇası var biniP (61) gi-
diyōr. bizim gibiler ġalıyos. taḳsi ça§ırıyon. on lirıya götürür on lirıya getirir. 
ā şu (62) ġadancıḳ yere on lira alır. ama bahalandı her şėy bahalandı. mazȯt 
du meseÍā doğalġaz, (63) unnar heP bahalandı. unnara da bahane yoḲ. unnar 
da ekmek ġazanıcaḳ. SGA: Bekliyor mu (64) senin işin bitene kadar? FS: 
götürüyor§urıya indirir. meseÍā gelcēm zaman telėfon§ederin. (65) gelir§or-
dan§alır beni burıya ėvime ġadan getirir. telėfon§ederin gelir gitÇēm zaman. 
(66) götürü sivrisara indirir. urdan gelcēm zaman da gine telėfon§ederin. alır 
gelir beni burıya. (67) SGA: Ne yapıyorsun Sivrihisar’da? FS: e doḳTura 
gidiyon. alışverişim§oluyor tabı̄̇. (68) yo§urtdur sütdür ḇilmen§nedı̄̇r böle 
market şeyleri, peynirdir. alıncaḳlarımı alıyon, işim (69) bitTi miydi telė-
fon§ediyon. alıp geliyor ḇurıya indiriyor beni. SGA: Hep aynı şoförle mi 
(70) gidiyorsun? FS: heb§ȫle. SGA: Eskiden nasılmıştı arabalar yokken? 
FS: e arabalar yōken (71) kendimiziŋ vesā§idimiz varıdı. evelden atımıS§a-
rabamız varıdı. sōnadan (72) motur§aldıydıġ§işTe. onnan gidip geliyorduḳ. 
tabı̄̇ bah̥çeden toplayorduḳ fasilledir biberdir (73) domatisdir, unnarı götürüP 
satıyorduġ§āşıma ġadar. aḳşam§oldu mu binip (74) geliyorduġ§evimize. e 
şindı̄̇ çocuḳlar da§ıldı. adam§mefāt§etTi derKene ġalmadı. ... (75) vesā§idi 
yoḳ burıya dolmuş mulmuş yoḳ. çoḳ yaḳın bi yer§amma gitmesi çoḳ zor siv-
risara (76) işTi. ya. vesā§it yoḳ. SGA: Dedem kaç sene önce vefat etti? FS: 
yirmi dört sėne oldu. SGA: (77) Yirmi dört senedir yalnız mısın? FS: atmış 
yaşındȧ öldü. genc§öldü amma ömrü o (78) ġadarımış§işde deyem. SGA: 
Sen yalnızsın hep. FS: ben yalıŋızın. u ölmeden§evel§işdē bi (79) ōlan bi 
ġız§evlendirdi. ōlanıŋ iKi denesini ben§ev.. kendim§evlendirdim. bi denesi 
(80) tavşannıda tapı mēmırı, tapıda çalışır. bi denesi de işdē polatlıda çalış-
dıydı öŋden, hemada. (81) sōnadan hema ġapandı eskişe§ire geşdi. eskişērde 
sobadan, Soba faPriḳasından§emeKli (82) oldu. öle işde. SGA: Gelinlerin 
bu köyden mi? FS: gelinnerı̄̇m köyden de§iller. heP ordan (83) burdan§al-
dıġ§işde nasip. SGA: Oğulların mı buldu? FS: de§il. kendimiz bulduḲ 
yavrum, (84) kendimiS. düŋürcü olduḳ, ḇulduḳ. ġonun ġōşunuŋ yardımıynan 
meseÍā şurda şu ġız var (85) dediler gitTik. isdedik. evlendirdik. çoḳ şükür§i-
yiler. iyiler. SGA: Ebe sağol ağzına sağlık. (86) Hakkını helal et. FS: sa§ol 
ġuzum. siz de helāl§ediŋ yavrum. 
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I/144

SİVRİHİSAR - Zeyköy

Kaynak kişi : Gülnaz Bilgen, 67, İlkokul; Asiye Kaplan, 76, İlkokul 4

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Yol kenarı 

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, sohbet, çavuşluk

(1) SGA: Kelem yaprağını ne yaptın? GB: depeme ıÇcaḳ geşmesin 
diyi. SGA: Sıcaktan koruyor (2) mu? GB: tabı̄̇. tabı̄̇. çapa ne ġazarḳana 
biz bunnardan bȫle kelem yaprā osun ġabaḳ yaprā (3) osun yo.. yeşil sıġ§ot-
lardan ne ġoruz buralara. yā. SGA: O sıcağı tutuyor mu? GB: tabı̄̇. hėş (4) 
baḳ başımıŋ§içindi serinceciK. valla bu olmasa nāpaŋ? allah ġorusun§ıçÇā 
baḳ. yanıyōruz. (5) SGA: Teyze adın ne? GB: be§em§adım gülnaz. SGA: 
Soyadın? GB: bilgen. SGA: Doğma (6) büyüme Zeyköylü müsün? GB: 
zeykȫlüyün. SGA: Kaç yaşındasın? GB: ātmış yedi. SGA: (7) Okula gittin 
mi? GB: ohō. gitmez§olur mu? türkiyiye başbaḳan bile olurun da olama-
dım. (8) SGA: Niye? GB: işde olamadıḳ. köy yerinde oḳuyaydıġ§olurduḳ. 
SGA: Okutmadılar mı? (9) GB: vay ġızım vay. ne oḳuyacaŋ? yirmi sekiS 
sene çavuşluḲ yapdım. işÇi götTüm. (10) millarlarınan tirillonnarınan para 
da§ıtTım. oḳumuşlūŋ§olmasa nası da§ıdacaŋ? SGA: Her (11) okuyan da 
yapamıyor ama. GB: vallāh̥i ġāri bilmen. derim bāzı e§er türkiyiye (12) 
başbaḳan§olurdum derin. e§er bidiki de oḫuyaydım derin. dığalar gülüşeller 
bi. ā ȫle işde (13) köydesin. köy yeriniŋ§işi bȫle. AK: haḳlı başındā her şey 
gelir§elinden. (14) herkeşden§öŋ§eker herkeşden öŋ ġaldırır. GB: ġurudu 
hay ġuzum baḲ bütün bu yıl. bütün (15) ġurudu. AK: su yoḳ suyumuz§az. 
SGA: Teyze senin adın ne? AK: asıya. SGA: Soyadın ne? (16) AK: ḳaplan. 
SGA: Sen kaç yaşındasın? AK: ben vallā bilemen de heralda yetmiş§altı var 
(17) ġalibā. otuz yediliyin ġızım hesab§et. SGA: Sen okula gittin mi? AK: 
gitTim. dörde ġada (18) gitTim. SGA: Sen de Zeyköylüsün değil mi? AK: 
ben de buranıŋ yellisiyin. SGA: Nereye (19) gidiyorsun? GB: o yanna do-
lancan da baḲ seÍā verilir. AK: yanıŋa gelceK. he urdan çıḳar. yā (20) hamān 
ne biliyin ġısım§işde ȫle. otuz yėdiliyin. başḲa bilmen de çocuḳlar der. ōlum 
gelinim (21) ġızım§işde der. yā sen gibi torúnüm§mar. böyö̇n§unnarı gö-
türdü bi çivt. ōlumuŋ ġızı var. (22) biri bilge biri asıya benim§adım. onnarı 
yelleşdirmiye götürdü urda güççüK ġıS şėye (23) gidiceK de, ġursa. orıya git.. 
götürdü. geleceKler geri u gelinnen§ōlan. emekliye ayrıldı (24) ōlum da, şe-
kerde çalışırdı ayrıldı emekliye. ben§ayrılmadım. benim§iş tükenmėyor. şin-
di su (25) sulamıya giderı̆̇n motur çalışdıracan. yā şurda ā şu.. SGA: Bahçen 
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mi var orada? AK: urda (26) bāçem§mar§ā şu ikinci üçüncü ġapıda benim. 
anca geldim bu zamana deK. SGA: (27) Dinleniyorsun. AK: he otura otura 
bu dayana dayana geldim. gitme dediler. Kitme (28) dediler§ama baḳlayı tam 
zamānında sulamadılar. kö§üŋ suyunan bi suladılar. bi da (29) sulamıyıvır-
dılar̥. deme gitme dediler. hȫle olum bidiki sulayῐn da uşlarında ōsuŋ§olur. 
(30) nāpacaŋ? ġışın yisiŋner. götüsüŋner dē mi? yā ġızım. sen gibi benim ası-
yam da ... ne ura (31) deŋizlide oḳur. maşalla u iyi oḳur da güççüK§açÇıḲ 
şey onu ġursa mur̥sa yolluyor şindiK (32) başlıyacaḲ ġursa gine. bilge baḲ. 
biri ad.. asıya biri Pilge. yā çocuḳlar§işde ȫle. (33) benim§urda zalatalıḲ ne 
var§amma giderseŋ veriyin. SGA: Sağolasın. AK: var. urdā (34) tallada. top-
ladıla gitTiler§ama dā var. SGA: Teyze tülbentin bembeyaz nasıl yıkıyor-
sun? AK: (35) çamaşır makinesine atıvırız. SGA: Eskinden? AK: amanῑn 
esgiden heş sȫleme. şuramıza (36) ġada ıslanırdıḲ. yunāmız varıdı. burda ġar 
var burıya yal̥ın§ȧyaḳ basardıḲ ayaḳḲabılarımız (37) ėsgiyiviridi. ya gül-
lü babuç çıḳādı ilk yazın. unu da giyerdiK buraları ot gülünü alıvırıdı (38) 
yas§ėderdim. bizim gelin de çıḲartTı gülünü be§a daḳdı. ālaya ālayordum 
bi gülü gitTi (39) diyi. ȫleydi. yal̥ın§ȧyaḳ yurduḲ çamaşırları. şindi allāma 
şüKür şunnarı çıḳardannara ömür (40) versiŋ allah ġurban§oldūm. uzun§ö-
mür versiŋ. ġızῐn§ama§n§iyı̆̇§etdiler? u çamaşır (41) makinesini nėyi derin 
çıḳartTῑnı derin. (42) SGA: Teyze sen çavuşluğu anlatsana bana. GB: ġo-
camazdıḲ ġocamazdıḳ. vallaha (43) ġocamazdıḳ yā. baḳ kese ıçÇaḳdan kese 
bile ġocamış. biz ġocamayam mı? yırtılıvırdı baḳ (44) baḳ. baḳ baḳ. kese bile 
ġocamış. biz ġocamaycaz mı v̇ȧllā derin cenābı allah bize ȫle bi (45) sālam 
can vermişimiş baḳ. biz ġıymatını bilmedik. bi günde dağa giderdiK. huzaḳ tē 
uzaḳ (46) dağımıS. ordan eşeklere sözüm yabana odunu dutardıḳ. birerdeK de 
ġu.. sırtımıza alırdıḳ. (47) günnāz bu canı araŋ dedi. hele bi ġırḳ yaşıŋa gir hür. 
aman dedim ġırḳ yaşıma girdim len (48) neymiş ġırḳ yaş dedim. hele elline 
bi gir de bi dā deyin dedi. hē elliye girince bidiki (49) Far̥ḳlaşdı, Far̥ḳlaşdı. 
hele atmışına gir bi de dedi. v̇ȧllā in̥san ... seniye geçiyo. bėl fıtῑ oldum. (50) 
yirmi dört sene oldum buralara vurdu bi§ez de dizlerime. ā şunu hinci aldῑmı 
zarar§eder. (51) nābıcaŋ? hadi göTme hadi göTme nası nābıcaŋ göTmey̥ı̆̇p 
de? bi dene güççüK moturumuz (52) var gücücük. amma adam hasTa şeker 
hasdası. on seKiz gün yo§un baḳımda yatTı. (53) getirdig§ėvde. hinci ėvde. 
süren yoḳ şiy§ėden yoḳ. ba§a vermez bi yere mi yere vuruŋ (54) gözleriŋ 
görmez diyi. gözlerim de peK görmeyyo. sen nerelisiŋ? seniŋ§aslıŋ nesliŋ? 
SGA: (55) Ben Nevşehirliyim. GB: ȫle mi? ... gine bizim şu yaḳınnarda. 
yaḳın topraḳlarda. zanātıŋız? (56) SGA: Ben üniversitede hocayım. GB: çoḳ 
çekim. iyi iyi ġuzum. aman§iyi etmişiŋiz (57) oḳumuşuŋuz vallah kendiŋizi 
ġurtardıŋız. SGA: Çavuşluğu anlatsana. GB: hē. işde tarlalara (58) kimyon 
yoldurdum, noh̥ȯd yoldurdum, pāncar, sovān, ne varısa işde bȫle. seksen (59) 
doḳsan§işci ġamyon.. SGA: Nereden buluyordun işçileri? GB: ġamyona 
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ā köyden. köydēn. (60) köyden vallah yağım ġararırdı bȫle ġamyonda o ona 
o ona yer vermezdi. gitmeyivirsin. o (61) almayıvırsın. len§o da āsın ne var 
iki üş ġuruş o da āsın da zebeblensin. vallā hasetimiz (62) çōġ§içinde hase-
dimiS. biliŋ§ŋi? yā. bi gün gidecēS ondan sonacıma unnar dediler ġocaġarı 
(63) gitmesin dediler. adamıŋ yı̄̇ceg§ekmē yoġ§evinde yā napsın gitmesin de 
adam? vallāhi (64) buralarımda götTüm ā buralarımda. biliŋ§ŋi? ōnnā da biri 
o gün unuŋ u aldῑ paraynan aylıḲ (65) çıḳatTırmıya gitTiler, aylıḲları geldi 
yaşlılıġ§aylῑ. biri de ėvde bi ısırım§ekmek yōmuşdu (66) un§almış vallah 
öldü gitTi du§a idellerdi. ay ġızım ne var? vallā hani ā baḳ bilir. yalanımı (67) 
yalan söylüyor desiŋ. çoġ§adamıŋ duvāsını aldım. aḳlım§ereleK kimseniŋ 
ġalbini (68) yıḳmadım. elimden geldı̄̇ ġada ūraşdım. /.../ GB: şey der ayşam-
nayın, gine işde poşeTlere (69) doldurun dolaba ġumaya da. a, ana diyor dā bi 
çoḲ bazlamaç varımış diyor. allah§onu yetiri (70) bitiri. yeter ki Ḳısḳanma. 
vȧllā ġısḳanırsaŋ bi şiyi unuŋ§ucu ġız.. hem de ben yirmi beş (71) senedir ā 
bilir, cenāze yurun. baḲ. sıḳrā adamıŋ§elleri ā bȫle yumulu olur. yumulu olur. 
(72) ann̥adıŋ§ŋı? canābı allah veren ġullardan§etsin. veren ġullardan§etsin. 
allaham bize versin (73) biz de ġullara, tabi ālem bize bi şiy verdi mi nası 
ġuvanırıS? sen de unu ġuvandıracaŋ. dē (74) mi? suvan veriyin. suvan veri-
yin suvan. baḳ suvan. suvan götürürün suvan. bāḳ. suvan (75) ġazd̥ım. tarlıya 
ekdim suvan bitirdi yidi suvan. /.../ GB: şey mi onnar ġazar mı hindi? (76) 
erkenden gidiyollar. AK: ġazallar ġazallar ġazallar. GB: zerem gidiyollar§er-
kenden. AK: (77) ġazallarımış da çocuḳlar demişler bize üş çuval ver diye. 
biz gelinnen§ikimiz hanı̄̇ burıya (78) burıya geliyoz. irezil§oluyoru sovan. 
yükümüzü üleşem ġızım dedim. bi çuval§alam dedim. (79) GB: hem de un-
narıŋ suvanı ġatiyen şėy§ėtmez. ġurumaz. şėy çürümez ġurumaz (80) dedir-
dim§mallāhi ġatiyen. alimē suladıŋ§ŋı yōsa? /.../ heç baḳma heç baḳma. AK: 
şey imine (81) var bizim. ḱ́azımıŋ ġızı var unnarda. GB: ya ya. onu getmişle. 
AK: nė iş yaPcaḳla? GB: şėy (82) baḳla toplatmışla. AK: hē zere. GB: baḳla 
yarın satmıya gidecek baḳ. yarın satmıya gitceK (83) ya baḳ baḳla toplatmışlā 
da onu gelivir dedik dediler. ben de şėy§et dedim, bi kilō biber, bi (84) iki 
yarım kilō acı biber ġoyuvuruŋ da dedim turşu ġuruyun dedim. sulanmayȧnca 
ā baK (85) var§amma ne ġıymatı var? /.../ 
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I/145

TEPEBAŞI - Aşağı Söğütönü

Kaynak kişi : Nazmiye Tınaz, 75, İlkokul 3

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Eski hayat, düğün

(1) NT: unuŋ halası da vādı, una gidēydiniz. u benden yaşlῑ. SGA: Güzel 
anlatan istedik biz. NT: (2) ne annaTcam ben size? SGA: Nazmiye teyze 
soyadın ne? NT: benim mi? benim soyadımῐ (3) alcān da ġaçırcan§nı yōsa 
beni sen? benim soyadım tınaz yavrum. SGA: Kaç yaşındasın? (4) NT: yet-
miş bėş yaşımdıyın. SGA: Okul okudun mu? NT: oḳudum§işde üçe ġadar̥ 
KitTim (5) Kitmedim§işde. buḇamız bizi on§iki yaşımda dutTu ġocaya veri-
vedi işde bu. SGA: On iki (6) yaşında mi evlendin? NT: tabi on§iki yaşım-
da nişanlandı on dört yaşımda gelindim ben. (7) SGA: İki sene beklediler. 
NT: hē bekledi beklėmedi işdė ȫle bi hemen gelin yapma§a. (8) ufaḲdım§aḳ-
lım§ermiyo ben gelin§oldūma. tabı̄̇. SGA: Kaç çocuğun oldu? NT: ō çocū 
(9) sorma. SGA: Sordum. NT: sorma ġızım. beş den̥e dünyāda beş dene ötü-
kü dünyāda. SGA: (10) Allah rahmet eylesin. NT: hē. işde ȫle. SGA: Okut-
madı mı anne babanız sizi? NT: fakillik (11) vādı ġızım. fakillik bȫle hinci 
zenginnig§olıydı çalışıylādı buḇacāzım benim bėylēde yirmi (12) bėş sene, 
yirmi yėdi sene aşcılıḲ yapdı. buḇam§undan sōna beş dene altı dene çocu§a 
(13) baḳdı. nine de bobannem§mardı, annem§mardı. annecāzım da fırın yaḳ-
dı. bizi kimselere (14) mūteÇ yapdırmıyam diyeleKden bizi böyütTülē işde. 
hῑ. dört dene ġızdıḲ, iki dene ōlandıḳ. (15) yedi ġardeşdıḲ. yo āltı ġardeş dı̄̇ 
mi? ismā§il dayın, ali§rıza dayıŋ, dört dene de ġız dı̄̇ mi? (16) işde ȫle ġıSım. 
yā bȫle hinciki gibi inek çanaġ§olȧydı var̥lıġ§olȧydı, aylıḲcı adam§olȧydı 
(17) can baş§üstünedi. yā. adam nerde iş buldusa yalabıġ yalabıġ§işlēde ça-
lışTı çalışTı gēl̥di, (18) siḳórtayı yaPmadı görmedi işde bā. yā. işde benim§ō-
lannām bana baḳıyo çoḳ (19) şükür§allahȧma, gelinnēm. he bin şükür§al-
lahȧma hesapsız şükür. hē. siz nerden geldíŋíz? (20) SGA: Biz Eskişehir’de 
oturuyoruz. NT: neresinde oturuyonuS? SGA: Tokide oturuyorum. (21) 
NT: toḲyo toḲyo dā dün§oldu baḳam toḲyodan eskişērin neresinden geldin? 
SGA: (22) Nevşehirliyim ben. NT: nevşē§illisin. hē. ėyi baḳam ġızım. doy.. 
dōdūn yere baḲmıcan (23) doydūn yere baḲῐcan. ėyi olmuş ėyi olmuş. allah 
cümeleye hayıllı işlē vesin en başı u. SGA: (24) Eski masallardan biliyor 
musun? NT: nası masal? nė masalı? SGA: Eskiden çocuklara (25) torunla-
ra ne anlatıyordunuz? NT: ō masāl dinnicēz diyeleKden bizim hasan§aġalā 
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vardı, (26) ġadir§aġalā vardı unnara gidēdiK. unnān sȫledı̄̇ masallā bizim bu 
ġulāmızdan girēdi bu (27) ġulāmızdan çıḳādı geçlikde çocuḳları eylesinnē di-
yeleKdē. ne u mesel nė meSel deyi bi şėy (28) bilmem yavrum ben. SGA: Hiç 
hatırlamıyor musun? NT: yō. şu şėyi binnaz deze rāmetlik (29) vardı u söy-
leyiverı̄̇, eliF§aba vādı u sȫlerdi. işde ȫle çoluḳlan çocuḳlan biz soḳā mı gidē-
dik? (30) yā tenekeyi ġordun orta yere, Íambayı da üstüne ġōrduŋ. kendin§o-
turudun otumaḲcı gelir̥se (31) çocuḳlar o.. olurdun sen de olurdun. çocuḳlāŋ 
kimisi uyurdu, yatırıveridiŋ§işde bu. bi (32) hincikilē gibi bȫle ışῑ gören şı-
marmazdı. yā çolūmuz çocūmuz bizim. sıFrada eKmeK (33) yiceK§uÍÍādı 
yatırı yatırıveridik hemen. yā ya. vay vay vay vay vay. nė günnē geşdi. es.. 
(34) äsgi günneri anıP da benim başımı döndürme ġızım sen. SGA: Eski gün-
leri anlat biraz. (35) Sabahleyin kalkardın. NT: sabālen ġalḳardıŋ sabālen 
ġalḳdῑn gibi namaz ġılabilirsen ġılārdın. (36) ġılamazsān yoḳ. çocuḳlān bezlē-
ni toplādın aşşā çeşmiye, çeşmeniŋ§altında yıḳamā gidēdin. (37) undan sōna-
cāzım bezleri yıḳadın, geldin§ni hemen bi ġaşıḳ çay mı işcen çorba mı işcen 
(38) içēdin hadi baḳam pancar̥ taÍÍasına. yā. āşama ġada anam bellenirdi gü-
nün ... pancar teklı̄̇cez, (39) pancar çapalıycāz diye ya. yā ġızım nė çilelē çek-
dik. u çilelēnen bu çilelēme hinciKi şü.. (40) şindikine yetmiş kere bin kere 
şúkür. ya. SGA: Şimdi daha mı rahat o zaman? NT: tābi rātım (41) çoḲ 
şüKür gelinnē baḳıyō, ōlannā ġazanıP geliyo, ekmekse veriyola, aşsa veriyolā 
sıFrayı (42) ġuruyolā, yatāmı yayyolā, yatırıyolā ġaldırıyola. esgiden nerdey-
di? hemen bi yataḲ (43) yaydıŋ§ŋı çolū çocūġ hemen kendi bi ġıyına ġıvrılı-
Sıŋ çocuḳlā bi ġıyıya ġıvrılırdı. öyle (44) ġolay mıdı vay vay vay ġızıma. çi-
lelēmi annatmıyen yavrum ha. SGA: Kaynanan var mıydı? (45) NT: yoḳdu 
ġayınnam yoḳdu emme kendi anam buvam var̥dı. adam süPü̆renden geldi (46) 
buḇecāzım beni dutTu verivedi işde bu. buvan seni bi dene çerkez§ōluna ve-
ceK, pe.. (47) çerkez§ōluna vėceK dellēdi. on§iki yaşımda pancara gidēr̥-
dim. illē ne illē hızlı hızlı gidēr̥di (48) ben hızlı gidemezdim bana yar̥dım§i-
dellēdi çocuḲ diyeKten. hızlıca yürüsün diyėleKden. (49) undan sona 
ȫleliknen§işde para ġazansa ev sa§ibi yer sa§ibi olamadıḳ Tā işde ȫle ġızım 
yā. (50) SGA: Eskiden düğünlerde ne yapıyordunuz? NT: dü§ünnēde es-
giden dü§ünne.. esgi (51) dü§ünnē bir hafta olurdu ġızım. bir hafTa dü§ün§o-
lur̥du. hinci ġapalı Pazar günǖ Pazār̥tesi (52) gün sabālėn, sabālėn başlādı 
dü§ǖn, bazar gün çeniz serilirdi bazar gün bazartesi gün ġāli (53) dü§ün§o-
ludu. bazartesi gün bi gün§ōlan§evindė olurdū bi gün ġız§evide olur̥du 
dü§ün. (54) ġızı.. ġız§evinde çarşa.. şē̇y salı günü olur̥du. çarşamba günü 
herkėŞ arabalara binellēdi (55) ġızlā gelinnē, şēre gelin h̥amamına gidellēdi. 
ōlannar̥ gelin h̥am.. dāmāT dāmāda gidellēdi (56) unnā da. ġızlā da gelin h̥a-
mamına gidellēdi. şėyē, çar̥şı cāmisinin yanında ines hanı var̥dı (57) eveli 
h̥inci ines hanı FiÍan ġayboldu bitTi yitTı̄̇. urıya arabalā sıralanırdı, billeT ġāli 
bȫle háP (58) ġara örtmeli ġız, gelin. çengiceK h̥amamına ḳoşaÍÍādı. çengiceK 
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h̥amamından çıḳınca ġāli (59) undan sōna nėydi u? tevFig§aġa su ve baḳām, 
hasan§ābė su ve baḳām, undan sonacāzım (60) biri Tā vardı unnā bilemicen 
hincik, su vē daşıya daşıya işleri bitēdi milletiŋ bize. urda heP (61) yillēdi 
içelle hevlānan zeytini yirdik, bazar§ekme§ini. arabalara binēdiK ikindı̄̇-
nen§eveli (62) çıḳār gelirdik. at§arabasınnan, at§arabasınan. hincı̄̇ şėye ba-
zar ġurulurdu, hamamyoluna. (63) bazar ġurulurdu. patetislēŋ§ufaḲlānı, 
mandalinneŋ§ufaḲlānı hinci ōlannānan ġızlā yan (64) yana gelillē arabıynan 
beygir§arabasınan yarış yapaÍÍā. ōlannara verisiŋ gitsin, yavut ġızlara (65) 
verisiŋ gitsin pateTisleri ā.. ada.. şėde. onnā da sa§a atar̥, sen§unnara atāsıŋ 
ȫle bi§ayekli (66) gelir giderdi işde ȫleliknen geşdig kȫ dü§ünneri ġızım. 
davullā çalar ġālė, mezellı̄̇ŋ yanından (67) eveli bȫle yollā mı vādı? bu asfal̥t-
lā mı vardı? arḳa yollā mı var̥dı? bu mezellı̄̇ŋ yanından (68) beygir§arabaları 
gelirdi. ġāl̥i davulculā ta urıya çıḳardı milleti ġarşılamā. ōlannā (69) zer-
hoş§olurdu. ... bi şişe şarab§işmişlē. zerhoş§olunca hadi birbirlēne sarılıylā-
dı. (70) davulculāŋ§öŋü̆n̥de ayek yapa yapa gelillēdi. ġızlā da arabada gelille-
di beygir§arabalānda. (71) beygillē hay hāy davulcuları gördü mü ürkellēdi. 
bi ayeklidi eveli. ġāli hinci çarşamba gün (72) geldiK mi uh içerim ġonuşma 
diyȯ. çarşam gün geldiK mi ġızlā heP bȫle ġına§gecesinde (73) ġalır. ġına§-
gecesinde ġalır ġızlā, ġız§evinde ġızıŋ ba.. ġızıŋ başında. ġāli ōlan§evinde 
ġāli (74) haşeşli böreklē Pişēr. gene fasillelē bişēr, tavuḳlā. ōlannā tavuḳları 
toplallā, gelillē tavuḳları (75) Pişirlē ġāli. sa§at§on§iki bir§oldu mu ġāli 
davullā gelir şi ġızlarıŋ§oldū yire, gümbür (76) gümbür çala çala ġızlā zer-
hoş§olur ġāli. gelin ekmeg§almā gidiyoz§ōlan§evine. ayeklice (77) ōlan§e-
vinden§ekmeg§alırdıḲ gelirdiK ginē. undan sona ġāli oturu bȫle avlı̊lara ye.. 
buÍÍādı (78) hasılları yayaÍÍādı, avlı̊da oturulā herkėş. bi de löküz§orta yirde, 
löküzünen gezellēdi, böle (79) aleKdiriklē mi vardı? löküzünen gezellēdi 
herkėŞ ekmēni aşını yirdi undan sōnacāzım (80) ġızlan§oynıyan oynādı oy-
namıyan, yetişen yetişirdi, yetişmiyen§oturudu. u unu ġaralādı, u (81) unu 
ġaralādı, u una yaḲ.. ġına yaḳādı, u una ġına yaḳādı. sabah̥ namazı oḳundu mu 
davullā (82) gelirdi. ġızā ġınalānı yıḳamā gider çeşmiye. burda çeşmėmiz var-
dı, ġoca çeşmėmiz§aḳar (83) durudu. urıya gidēdiK ġınayı yıḳādıḳ. davullā 
çala çala getiri ġızı eve ġuyādıḳ tamam. undan (84) sōna ġāli gelin§alıcı ge-
lirdi herkėş da§ılῑdı ġızlā herkėş§evine da§ılıdı. ȫle. ȫle geşdi (85) günnē 
hinci nė, hinci dü§ün nü yapıyola? bi gece yapıyolā, ne ġına§gėcesi va, ne 
ekmek va (86) ne aş ma? ėkiciK vėdı̄̇ şē̇y, çekirdekleri ġuyuyolā millete, al§al, 
al§al, al sana al. hiŞ de ȫle (87) olmazdı. yā vay vay vay. fakilliK vādı emme 
bolluġ da vādı bāliminĕ hiÇ§olmaSsa (88) kö§ümüzde. hinci kimselē ġalma-
dı baḲ, bı̄̇ geceleri oluSa bi teneke alsan çalsan baḳam (89) kȫde kimlē çıḳar 
acabana? yā. yoḳaÍÍā dolu toḳye taraFı dolu dā, buÍÍāda ġalmadı kimse. (90) 
buÍÍā boş hep. SGA: Nerede bu evlerin sahipleri? NT: de ū şėyin ġadir§aġa-
nınḳılā öldü. ġızlā (91) ġu.. kimi ġocıya gitTi merescilē dutTu satTı. bunu da 
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satan yoġ§iŞde bunu da imine ȫldü (92) memed§emin duruyo. ōlannā gelin-
ne her biri şērde duruyo bilmen nerde duruyo işde. ȫle (93) ġızım§işde. de biz 
burda bi kerimnen biz varız, bi de zeynep va işde bu. üş dene ġoŋşu va (94) 
işde. SGA: Eskiden komşuluk nasıldı? NT: ā esgiden hekėş birbirlēne bi 
dutġun ġoŋşudu (95) ġızım. SGA: Televizyon yoktu o zaman. NT: ne yō.. 
televizon tabi yoḳdu. redyo vārdı, (96) olanda vardı redı̆̇yo, olmıyanda redyo 
bile yoḲdu. yā. redyoyu nerde görceŋ? SGA: (97) Televizyon olmayınca 
herkes birbirine mi gelip gidiyordu? NT: hē tabi. o§zȧman gelir̥ gidēdi. 
(98) bizim halġ§eviŋ önüne şėy gelirdi, bȫle yazın. sinema gelir̥di. sinema 
geldi diyeleKden (99) herkeŞ§o ġāli minderini alan ḳoşardı, çocūnu alan ġo-
şardı halġ§evin§önüne. unnā urda (100) oynadıÍÍādı, biz baḳādıḲ§una. şey-
tan§işine işde. hinci şeytannā geldi evı̆̇mize girdi baḲ. ya (101) işde ȫle. 
ay§ay ay§ay ay. SGA: Sağol teyzeciğim, ağzına sağlık. NT: ē. ġızım vay 
vay vay. 
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I/146

TEPEBAŞI - Atalan

Kaynak kişi : Şükran Yalçın, 57, İlkokul

Derleyen : Erdoğan Boz

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, eski hayat

(1) /.../ ŞY: nolcaġ§ȫle ū? ben ne dėyverem bilmen. EB: Adınız neydi 
sizin? ŞY: benim§adım (2) şükren. EB: Soyadınız. ŞY: yalçın. EB: Yaş? ŞY: 
yaş elli sekiS heral. şu mu? ē? EB: Okul (3) durumu ne? ŞY: ilḳoḳuldan 
çıḳdım. hē ilḳoḳuldan çıḳdım§ama nasῐ ne oḳuduḳ bilmen. (4) hiç§aḳlım§er-
meS. EB: O zaman okul var mıydı köyde? ŞY: vardı. bizim§u§zȧmannār 
(5) nuvusumuS çoḲdu. ġırḳ§ȫrenci vardı, otuz§ȫrenci varῐdı tabi u yaşlāda. 
bū köy yeŋi (6) da§ıldı biSim. hē. genşlēmiz hep şēre gitTı̄̇. yetişen ġız Kitti, 
yetişēn ōlan Kittı̄̇. işTe senni (7) benni ı̄̇san ġaldıḳ. işTe biḳaş kişi ġaldıḲ. es-
giden ġalabalıḲdı. EB: O zaman öğretmen var (8) mıydı? ŞY: bilmem bayā 
ȫretmennē geldi Kitti emme. bayā ne bilem bayā ȫr̥etmenne geldi (9) gitti. ... 
şindi ġaş senedir alpaġῐta gidiyo çocuḳlā oḳula. işde genş ġalmıyınca çocuḳ da 
yōḳ. (10) işde ȫle. EB: Siz okurken kitap, defter, kalem gibi şeyleri nasıl 
alıyordunuz? ŞY: ne (11) bilen§alıyodu işde yaSıḳ§almasa nāPcek? EB: 
Nereden geliyordu? ŞY: şērden ge.. (12) ȫretmennē getiriyodu para mı veri-
yoduḲ, ȫle bi şey§oluyodu ġālibā. ėyı̆̇ce de aḳlım erme.. (13) siz hindi bun-
narı ben desem napcesiŋiS? EB: İşte o günün hayat tarzını öğreniyoruz. 
Eskiden (14) yokluk yok muydu? ŞY: vardı, olmaz mı? EB: Nasıldı hayat? 
Her şeyi bulabiliyor muydunuz? (15) ŞY: her şe bulunur mu? hēr şe ġıtı 
ġıtına. esgiden öle ... yoḳdu sālıḳ yoḳdu mesėÍā bi ekim (16) saçım§ȫle fanni 
de§ildı̄̇. e bı̄̇ sadecē̇ ekin has.. ... ekip ġaldırılıyodu. bi ḳaş ġarıḳ yı̄̇cek (17) 
ġadar domatis biber ekiliyodu. ordan sonacıma ama bȫle bı̄̇ şey yoḳdu yāni. hē 
elátdírik (18) yoḳdū, ışıḳ yoḳdu hanā hiş bi şiler yoḳdu. bu çėşmelē evde yoḳ-
dū. e şindi çėşmelē vā, (19) alátdíriklē vā, yolumuz vā çoḳ şükür hēr şı̄̇miz va 
şindı̄̇. yėŋi bi şe yoḳ. mayışlāmızdā bālandı (20) çoḲ allah̥ razı osun devlet-
Ten. ordan ... ē az buçuḳ geçiniyoz. çolumuz çocumuz da şērdē, ev (21) köv 
sa§ibi oldū, evlendi KitTı̄̇. şindı̄̇ öle. EB: Yokluk zamanında kılık kıyafet ne 
(22) giyiyordunuz? ŞY: ḳılıḳ ḳıyāvet aynı bȫleyiS. he ȫle bi şele yoḳdu. şindi 
maḳsilē yeŋi çıḳdı. (23) äsKiden biz ġara örtmenen gezerdik. ordan sona ayıp-
laÍÍā ġınaÍÍādı. e şindi baş§örtüsüceK (24) geziyoz. nereye gideseK baş§ör-
tülü meseÍā. esgiden§öledi, ġara örtmeyi boynumuza (25) dolādıḲ. ērkekden 
ġonuşulmazdı. iki kişi ti.. ġonuşurḳān yanına tikilinmezdı̄̇. bȫle şedi. e (26) 
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şindı̄̇ her şē açıḳ. çoluḳ çocuḳ billik meseÍā saḳlı ... bi şėy yōḳ ȫle. ne bilin? 
şindi çoḳ durum (27) çoḳ tā bı̄̇ fenni tā bı̄̇ işe, ėyi. EB: İyi mi şimdi? ŞY: tabi. 
şindi tā ėyi. çolūmuz çocūmuz uyan.. (28) uyanıyo. ondan sona bildine oḳuyō 
yapıyo. ben§esgiden§oḳuluŋ be̊le dē§erli olcanı (29) biley̥dim tā çoḲ§oḳur-
dum. biz§oḳula KitTiK, oḳuduḳ§emme nı̄̇çin§oḳuduḳ bilmeyoz. (30) oḳula 
gitTik yalıŋız. oḳula gidėyoz. e şindi meseÍa şindi bu çocū sor oḳuduŋ nu 
nōlceŋ (31) dedim diye baḳ şimdi filim seyredir ben serdar ḳomutan§olcen 
der bu. ta unu merāḳ§ediyo (32) meseÍa. e biz§oḳurduḳ§ama nı̄̇çin§oḳurduḳ 
bilmiyodum ben. geliP gidiyoduḲ§oḳulā ġoca (33) ġocadıḳ. şindi āltı yaşında 
çocuḳ beş yaşındaḳı çocuḳ§oḳula gidiyo. ben yedi se.. yedi yaş.. (34) yedi mi 
segiz yaşımda mı ne girdim§oḳula. u§zamannā ȫle peK şi yoḳdu. EB: Kış 
günleri (35) elektirik yokken nasıl aydınlanıp nasıl ısınıyordunuz? ŞY: 
lambā. EB: Nasıldı o zamanlar? (36) ŞY: ilkden idāremişdi. u idāreleri biS 
peK görmedik. sōna ufaḲ lambalā çıḳdῑ. ufaḲ (37) lambalādan sōna on beş 
numara derdik bi ġoca lambalā çıḳdῑ. undan sona ayġazlā çıḳdı tā bi (38) lö-
küs§oldu. u ġoca lambalā çıḳınca tabi aydınnıḲ löküz§oldu. ayġazlā çıḳınca 
tā fazla (39) aydınnıḳ§oldu. e u idāreleri peK biz görmediK. anamız bubamız 
ġullanmış gerçi de. (40) biz§unnādan§öle vaḳıdımız geçēdi. gece ġoŋşuya 
gidēdiK§otumā. ġoŋşudan ... çıra isi (41) yaḳādı. u çıra isı̄̇nen bȫle götürelek 
soḳā gidēdik, aydınnatırdı yolu. şindi ȫle mi? şindi (42) elátdíriklē gitti mi 
çıldırıyoz. nası durcez, nası gelcez eletdiriklē gelmezse nāparız, (43) ġaran-
nıḳda nası duruz? ama u§zaman§ȫledi. hic§ȫle bi şiy§aranmıyodu. umut 
yoḳmuşTu (44) o§zaman umut§olmıy̥ῐncā hiş bi şe.. EB: Kadınlar bir ara-
ya geldiğinizde ne yapardınız, ne (45) konuşurdunuz? ŞY: ne ġonuşiyin 
işdi. hē iş el§işi yapādıḳ. sohbet§idēdiK§iştē. esKilēden (46) öle armut falan 
ġurŭsu falan çoḲ yapılıdı. ... ekilirdi. unnā pişerdi, yapılıdῑ. patetislē küle (47) 
gömēdiK şindi ġuzineye atāyoz meseÍā. EB: Ne yapardınız? ŞY: patetisi 
küle gömēdik. unu (48) dῑ fırında ġuruduÍÍādῑ, ekmek pişirdikt̥en sona. undan 
sona unu da şe yapādıḳ, pişiridik, unuŋ (49) denesini öle yirdik. ȫle hem soh-
bet§idēdik hem§unnarı yirdiK. ġabaḳ pişiridik meseÍā. EB: (50) O nasıl pi-
şirilir? ŞY: tatlı şē, bāçe ġabā. bayā ġırādıġ§ȫle şekellē Pişiridik. e şindı̄̇ tā 
tāne. (51) u§zaman§ȫledi. ama u§zamanıŋ§işesi şindikinden tā işe, de§erli, 
maḳbul yani. tā (52) u§zaman tā ėyidi. a şindi her şe fenni ışıḲ§emme u§za-
manıŋ sohbeti, (53) u§zamanıŋ§insanınıŋ tā başḲadır. samimı̆̇yetlı̄̇K, bālılıḲ 
tā ėyidi. işte bu da benim gelinim. (54) bunnā ekiz ikisi. bunnarıŋ§annesi bu. 
EB: Eskiden düğünlerde nasıl kıyafet giyerdiniz? ŞY: (55) esgiden ġıyafet-
leri de§işiKti tabı̄̇. şiy de§il̥di. gine ȫle oluyo emme tabi u§zamanıŋḳılāŋ 
(56) modeli başġa şincilēniŋ modeli başġa. EB: Ne giyerdiniz? ŞY: hē a§ır. 
alTῐbarmaḳ. ... (57) u§zamannar. EB: Altıparmak nasıl bir şey? ŞY: u işde 
ȫle bi ... bi āl şe, a§ır yāni. ordan sona (58) altı taḳım dikilirdı̄̇ bȫle Çeketleri 
feÍan şeli Çėkėt, desenni Tikilirdı̄̇. u§zaman ȫle gėyilirdi. (59) şindi ȫle yoḳ. 
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şindi ginē televizzonnāda meseÍā çıḳıyo emme tabi modeli şēleri tā de§işik. 
(60) u§zamanḳılā tā de§işik. ama o§zamanıŋ dü§ünneri tā güzel§olurdu. 
çalġı olurdu bȫle (61) ehen̥kli oluyodu ... ocaḲ yaḳılıyodū. şindi peK nādir 
yoḳ. her şey ġaḳdı. şindi sålonnā çıḳdı (62) dadı yoḳ duzu yoḳ. tabıdı tunġudu. 
EB: Oyunlar olur muydu düğünlerde? ŞY: olurdu. olurdu, (63) olurdu. EB: 
Hangi oyunlar olurdu? ŞY: ne bilen§işde. ȫle yapaÍÍādῑ. äskilēmiz çoḲ 
ihen̥kli (64) her şėyı̆̇ ȫle çoḳ bilillē yapaÍÍādı. arap§oyunu ... ne bilen§işde. 
ȫle her şey yapaÍÍādı. şindi (65) git§gide git§gide her şē de§işiyo. u§zama-
nıŋ şeyleri tā bı̄̇ şeyidi yāni şindikine baḳāsaḳ, (66) baḳalaḳ. he he. EB: Kom-
şuluk nasıldı? ŞY: ġoŋşuluḳ da ne bilen§eyidı̄̇ meseÍā bi taÍÍaya nė (67) 
ekin§ekēdik biz§äsgidēn, yolmayı elimizden yolarız. seninki yetişmiyo ya-
pamadıŋ mı biz (68) yardıma varıdıḳ. ama şindi paraŋ varsa yȫmiye verisėŋ 
óyle oluyo. yolması olmuyo. (69) esKiden§ȫle de§ı̄̇. seniŋ ġoŋşunuŋḳu başda 
ġaldı mı yapamadı mı öküzünü alan, eşşēni alan (70) gidēdi meseÍā esgiden 
arabalānan daşır̥dıḳ öküz§arabalānan sapı baḲdıḳ ū yapamıyo hemen (71) 
gidēdiK yar̥dım idēdik. ȫle, şindi ȫle yoḲ. şindi paraŋ varsa yömiye verisėŋ 
yapceŋ. (72) u§zaman§ȫledi şindi ȫle yoḳ. şindi para. ufaḳ§işiŋ olursa me-
seÍa iş gördürceŋ yȫmiyeŋi (73) veriseŋ çalışdırabiliyoŋ yāni. ȫle ... çoḳ aS. 
ama esgiden§ȫle de§ildi. siz ġasteci misiŋiz? (74) EB: Yok. Biz üniversite-
de hocayız. ŞY: e bu arḳıdaŞ ayaḳda ġāl̥dı. şöle ot.. EB: Şimdi (75) Atalan-
tekke’ye gideceğiz. Orası buradan mı ayrılma? ŞY: he o da bȯranıŋ bȯrdan 
Kitme (76) orası. orası sonadan şetmiş. asıl bȯrdan gitmemiş oranıŋ§işesi. 
işde bȯra da nası oldu (77) bilmiyon ḳu böle az bi ġoŋ.. ama bayā da ġalaba-
lıḲdı canım äsgiden. şindi çoluḲ çocuḲ (78) da§ılınca, ginē şilē geliyo emek-
lilē. baḳ ... evlē yapılmış urıya. hē unnā yeŋi olannā işde (79) şērden gelen§e-
meklilē. şindi oḳula giden bu yıl bı̄̇cik mi ikicik mi çocuḳ va. meseÍa hiş (80) 
çocuḳ yoḳ. benim günümde otuz beş§ȫrenci vadı oḳulda. de undan§önce 
ġırḲ§ȫrenci (81) meseÍā. öretmennemiS çoḲ Çidd̥idı̄̇ ȫle çoḲ şedi, disiplin-
nidi. şindilēŋki gibi de§il. şindi bu (82) çocū azaÍÍadıŋ mı hemen§ȫretmeni 
şiḳāt.. varıyȯllā, şē, ȫretmeni şiḳāt§idı̆̇yolā. e bȯra.. bu (83) çocuḲ azaÍÍama-
saŋ, sıḳışdırmasaŋ oḳur mu? ȫretmenneri hemen suşluyoÍÍā háni ben çoḲ (84) 
ġızıyon§unnara. olur mu ȫle? acík de çocuḳ ḳısmῑ işētmek Íāzım. şindikiniŋ 
çocuḳları ta (85) işey̥. hē dinnemiyo hiÇ. äsgidēn ne bilen ġorḳādıḳ biS. ȫret-
mennēmiz çoḳ disiplinnidi. (86) neymiş§ōlum§o? EB: Çok teşekkür ediyo-
ruz. Çok sağolun. ŞY: sa§ol. benim bildı̄̇m bu (87) ġadā tā bildı̄̇m vardır da 
ne bilen§işde u ġadā. 



762 Eskişehir İli Manav Ağızları

I/147

TEPEBAŞI - Atalantekke

Kaynak kişi : Abdullah Aydın, 85, Okumamış

Derleyen : Fatih Doğru

Derleme yeri : Sokak 

Kayıt türü : Ses kaydı

Konu : Tanışma, tekke, ramazan ve bayramlar, düğün

(1) FD: Selamün aleyküm amca. AA: aleyKüm selām. hoş geldiniz. 
FD: Hoşbulduk. Nasılsın (2) amca iyi misin? AA: iyiyı̄̇z. siz de iyi misiŋı̆̇z 
baġam? FD: İyiyiz çok şükür. Bu köyden misin (3) amca sen? AA: bu köy-
denin. FD: Bu köyün yerlisisin değil mi? AA: yellisiyin. FD: Biz (4) üniver-
siteden geliyoruz. Köylerde gelenekler görenekler hakkında bilgi alıyoruz. 
AA: benim (5) bȫle bi bilgim yoġ§ōlum. kendime işeyim ben. ġonuşmaḲt̥an 
ācizin zaTen de hastayın. FD: (6) Geçmiş olsun amca. AA: yavaş yavaş ā bȫle 
yörüp duruyon. bazı göçüyon bāzı düşüyon. (7) böle on senedir bȫle yāni. FD: 
Geçmiş olsun amca. AA: ünüvesteden§ni geldiŋ? FD: (8) Üniversiteden ge-
liyoruz. Gittin mi doktora? AA: hē toḳdora gitTig§amma bacaḳlādan fal̥an 
(9) çaresi yoḳ bu damaÍÍā genişmiş dedı̄̇. çaresi yoḳ dedi. bȫle işde sennen ba-
rabar̥ hapları dedi (10) yimek yerine yuTup durceŋ fal̥an dedi. bi tā de dünyānıŋ 
hapını ver̥iyoÍÍā günde. FD: Yaş kaç (11) amca? AA: seksen beş. hē seksen 
beşim. FD: Adın neydi amca? AA: benim§adım abdulla. (12) esaz§adım 
ḫıÍmi bȯrda, köyde ḫıÍmi diye geçē de. nö̇vusda abdulla yani. FD: Soyadın? 
AA: (13) aydın. FD: Okul okudun mu? AA: oḳumadım. FD: Hiç mi? İlko-
kula gitmedin mi? AA: hiç (14) hiç. yo yo hiş§oḳumadım. oḳul yoḳtu ki za-
den§u§zamatla. ezelden§oḳul yoḳtu yāni. FD: (15) Okuman var mı amca? 
AA: yā zaTen ġara.. ismimi zor yazıyon. oḳuld̥a görmeyincesi (16) asgerdeken 
biraz§ȫrendik. dē sene§ellide asgerden geldik. hepı̆̇zi bitti yāni. FD: Nereye 
(17) gittin askere? AA: uzunköPrü. yani yunan.. Ḳaraġollāda bekledik biS. 
piyādedik. öledi yāni. (18) FD: Eskiden bu köy nasıldı? AA: esgiden§eyidi. 
bu.. bundan§eyidi esgiden. şindi insannıḲ (19) ġalmadı ya milletTe. ... FD: 
Şimdi Atalan’dan geliyoruz. Bu köy oradan mı kopmuş? AA: (20) ordan 
ḳopma. ordan ġoPma. dedelēmiz boraya gelmişlē. arāziler̥ zaten§orda duruyo. 
unnān (21) tā arāzisi va böle her yerden§ekmē gelillē baz̥iÍárí arāzılāna. duru-
yo yāni topraḲlar. (22) bizimkilē de gelmişle bȯraya yelleşmişlē. orda da tekke 
vā. tekkeniŋ mańāsıyla işde her sene (23) toplantı olur yāni. (24) FD: Tekke 
ne tekkesi? AA: atalan tekke tekkesi yāni. memed§efendi tekkesi delle (25) 
memed§efendi yani ismi de. tarihini fılan§aradıġ§emme bulamadıḲ yāní. bu 
saten (26) alpatTan çıḳmamış, alpatTa ġırḳ sene durmuş. ġırḳ seneliK§imanı 
bȯraya gelmiş hēP güneş (27) dōduḳtan sonra derede şüngü güneş geş do§uyo 
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ya. ġırḳ seneliK§imanı geri çevirmiş falan (28) dedilē. u§zaman§ȫle. hani as-
gerı̆̇y̥e falan gö̇l va öte tarafta. u giden§asgerlē gelmiş ... (29) bizim§atlāmıza 
yem vēceŋ falan demişle. olur demiş gelmiş. torbadan yem doldurmuş yani. 
(30) hiş bi şey yoḲ undan sōna yimek§istemişle bu sefer̥ de. baḳıl̥lānızı getiriŋ 
falan demiş. yani (31) bi kepçe alıb§alıP ne tükeniyomuş ne şey§ediyomuş. 
āşamki işiŋizi yarına bıraḳman demiş. (32) savaşa gidēseŋiz ben size yardımcı 
olurum falan demiş. savaşı falan girmiş yāni. aşşā gökçe (33) erennere savaş 
va. orda ġumları aha ǵavurcuḳlā ǵavurcuḳlā diye u ġumlā saşma oluyo tüfek̥ 
(34) şe oluyo yani, ölennen§işde. ȫlenden sōna ġumandanı yapdırmış bu tek-
keyi burıya. ȫle yāni. (35) FD: Yunan zamanında mı daha mı eski? AA: 
yunandan çoḳ dē üç yüz seneliK falan bi mesele (36) bu yāni. tārihi bulamadıḳ 
yani esaSen kötāyada falan eskişērde aradıḲ§eme bula.. (37) çıḳatTıramadıḳ 
yāni. yāni yǖye baḲ§eskişērde de ġayıya geliken orda yǖ va. ȫle bi yöyüK (38) 
borda da va yǖ yani. arāzide yāni. FD: Höyük mü? AA: hē hē. ē bu araba siziŋ 
mi yosa? FD: (39) Bu araba bizim amca. AA: ē sen yalıŋız mıŋ? FD: Yok 
hocalarımızla beraberiz. AA: e bu (40) yanna mı gittiŋiz? gezmē mi geliyoŋ? 
FD: Muhtarın evindeyiz şimdi. AA: he iyi hadi baḲam. (41) FD: Eskiden 
bayramlarda ne yapardınız? AA: bayramnarda meseÍā ramazan bayramı 
olur, (42) ġurban bayramı olur her evlēden yimek gėlirdı̄̇. toplumda yimek yir-
dı̄̇k. bayramnaşırdῑḳ. (43) meseÍā esgiden bizim cumā gün oldu mu misāvir̥ ge-
lir̥di. cumā gün yimeK çıḳādı kȫde. (44) toplanῑ yimek yir̥dik yāni. şindi hepsi 
ġalḳdı. FD: Eskiden daha mı iyiydi? AA: iyı̄̇di yā. (45) u§zaman da yetmiş 
hāne falan vādı bu kȫ. şindı̄̇ yap.. ço§alcaḲ heralde. yine bayā ço§almā (46) 
başladı. bazar gün§olun.. her yėr§insan§oluyo. şüngü pazar cumartėsi tātil 
oldū§için (47) şērdeKi evleri yapdıranna gelip bȯÍÍāda oturuyo yani. her şėy 
yeŋilendi yāni. FD: Ramazan (48) nasıl geçiyor amca? AA: ramazan§ėyi 
güzel yāni. FD: Eskiden farkı var mı şimdiki (49) Ramazanların? AA: ben-
cē hiş bi farḳı yoḳ. FD: aynı mı? AA: aynı aynı devam§ediyo. (50) muġābele 
falan§oḳuyoz meseÍā, ġuran§oḳuyoz. hepsi tam tekmil yani. sah̥urda davulcu 
(51) tutuyoz milleTi uyarması için. ölē yani. FD: Köyde geziyor mu davulcu? 
AA: geziyo kö§ü (52) herkeŞi ġaldırıyo yāni. FD: Şimdi de geziyor mu? AA: 
geziyo geziyo. gece sah̥urda meseÍa (53) sa§at üçe çe.. üşü geşenTan sona işē-
diyo işTe. iki PuçuḳTā davul çalıyo. seni ġaldırıyo ışῑŋı (54) yaḳıyoŋ. ışῑŋῐ yaḳ-
madan geri gitmiyo yani. FD: Işığını yakana kadar çalıyor mu? AA: çalıyo. 
(55) āmeT mēmeT meseÍā ġalḳ hadi falan diyo. ȫle yāni. ... (56) FD: Düğün-
leriniz nasıldı amca eskiden? AA: esgiden dē ayní şinci gine ay.. esgiden (57) 
bundan§ėyiydi yāni böle şinci davullu çalġılı dü§ün ... bütün dü§ünne oluyo. 
... şindi (58) ġurannı murannı mevlit dü§ün§olmuyo yāni. bazı oluyo bazı 
olmuyo. sen ġız§evisiŋ mesa (59) hani ben çalġı istiyon diyon ben ōlan§evi.. 
ben§istemiyon diyon. istemeSseŋ ġızımı vēmen (60) diyō. öle oluyo yāni. hadi 
alasmāladıḳ. FD: Hadi güle güle amca sağol. Allah razı olsun. AA: (61) sen 
benim ġonuşduḳlāmı mı aldıŋ şindi? FD: Aldım amca sağol. 
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I/148

TEPEBAŞI - Beyazaltın

Kaynak kişi : Birnur Karahöyük, 60, Okumamış

Derleyen : Songül İlbaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Düğün, yöresel yemekler

(1) Sİ: Adınız ne? BK: birnur ḳarahöyük. Sİ: Kaç yaşındasın? BK: 
atmış. Sİ: Okula hiç gitmedin (2) mi? BK: hiç gitmedim yavrum. hı̄̇ç git-
medim. ırāmetlig§anam yatdῑ yer nur§olsun (3) yollamadı. bobamız§alman-
yadıydῑ. ben didi üçünü yolların da didi sen didi gitme didi. ȫle (4) diyincē 
biz de anamızıŋ sözünd̥en u§zaman çıḳmazdıḳ. anamız şurda otu desin üş 
(5) gün§oturuduḳ yavrum. bi dene böle sāyġısızlıḳ yapmazdıḲ. u ġadaḳ§a-
namızı sevēdiK (6) sayādıḳ. eme hinÇikilē torunnām bile bėni dinnemēyo. 
unnān dedı̄̇ olūyo. yavrum hinci baḳ (7) sen dü§ünneri soruyon. baḳ bazar 
gün hıSım§āḳrabayı ünneriz, dü§üne buyrun dü§üne (8) buyrun diye baḲ 
ġapalı bazar gün. dē bund̥an hani on§iki, on beş, yirmi sene čveli dur§ele. 
(9) undan sōna yavrum ertesi gün iki tekne hamur yuŋuruz, çörek pişiriS. 
fırınımız va baḳ aha (10) burda ältimiŋ. urda çörek pişiriz. undan sona iki 
yenge çıḳarız kö§ün§içine, bazarertesi gün (11) ġāli, çörē buyrun çörē buy-
run. bütün herkeş bi tabaḳ§un§alan çörē gelir. āşam da oldu mū (12) ġalan 
çöreklēden ġonur ġız§evine dürü alınır dürülē ġonur. on beşēr̥ yirmişēr̥ kilo 
nese beşē (13) onā kilo harc§alınır, unnā ġonur. ōlan tarafı ġız§evine götü-
rü baḳ§unu. yarım, yarım (14) hayvan ġonur u harcın§üsTüne. ġız§ėvinē. 
dü§ün başladῑ gün baḲ bunnā. undan sona (15) āşam§olur gine hısım§aḳ-
rabā heP toplanır, davulŭnan dömbeknen hadi ġāli ġız§evine (16) gidiyoz 
ġāli ġız§ėvine. undan sōna ġāli varıyoz yavrum ġız§ėvine nı̄̇se ġızı çeviriyo-
la, ġızıŋ (17) başına ġınā ça§ırma.. çeviriken ana gelin buva gelin diyi ilāh̥ı̆̇ 
sȫlenir. ah ġardeşim§oleydi (18) bak̥ sana söleyiveridi unu. Sİ: Biliyorsan 
söyle hadi biraz. BK: ah söliyemen ben hinci. ah (19) şarḳı söliyemen ḳusura 
baḳma. ah ġardeşim§olaydı pek sȫlēdi ya. şeherde ġulaḳları (20) çınnıyası-
ca. undan sōna yavrum§işde bi hāvta bȫle ġıza gidilir gelinir. ġına yaḳılır, 
ġına (21) ġonur, cumā gün de§olur davullāmız gelir. çeniz gezē kö§ün§içi-
ne, kȫde oldu mu. ġız (22) tarafı ōlan tarafına ana pilavı deriS tavuḳlu pilav 
pişiriS. yuḳa ġaparız§üstüne. gine de va. (23) pilavın§üstüne yuḳa ġaparıS, 
heP gelen ġonşulara herkeşe çoluḳ çocuḳ iki ġazan pişē u (24) tavuḳlu pilav 
hērkeş yir erkek dişi ne§ise, dü§ün§ahalisi. undan sona da cumā gün gine 
(25) āşamnen§olur yavrum ġına§gėcesi olur. geline sarḳa gėydirilē işde. teli-
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ni duvānı daḳarlā. (26) āşamnen de ġına§gėcesi olur cumā gün. cümērtesi gün 
de ġazannānan yavrum yimeK bişē. (27) kȫlü yāḳaboyu hēr yerden oḳuncu 
işgili yimek veriS. işkili yimek veriz yavrum§u (28) gelen§ahaliy̥ĕ bütüm§-
millete. işde kȫ dǖ§ünü davı̊l dȫmbeK§oynanır gülünür ikilerecek, (29) üşle-
recek. ehenKlē yapılır. undan sōna bazar gün oldu mu yavrum gelini çıḳarılā. 
işde sunġu (30) olur kȫmüzde. meseÍā nesli§an abanın elli lirası va, yıldızın 
yirmi lirası va, şȫretin on lirası (31) va, bȫle diye hep hısım§aḳrabānıŋ vedı̄̇ 
āltın ōlan taraFına ġalır§u yavrum, bütün. aha bȫle (32) olur yavrum§işde. 
bu ġadaḲ§olur ġuzum. Sİ: Senin düğünün de böyle mi oldu? BK: hē (33) 
benim dü§ünüm de bȫle oldu. benim dü§ünü̆mde bi de cenāze oldū. amanın 
çörēmin bişdı̄̇ (34) gün§aḳrabāmız yanımızda ġonşu ölüvedi. amanın beni 
... hani böle çevirceklē bile (35) bulamadıla. ġayıntam§allah rāzı ōsun iki 
kere davul TutTu benim dü§ünümde ġayıntam. (36) cenāze va dedilē, davul 
çalınmasın dedilē, davulu geri çekdilē, dutTuḳları davula. ā ben de (37) dedim 
ben bi kere gelin§olcān. on kere mi gelin olcan? dutsunnā davulu dėdim. 
ġayıntam (38) gitTi tekrar gine davul TutTu dü§ünümüze. allaha şükür halā-
mın§ōlunnan da evlendim. üş (39) dėne de çocūm va. allaha çoḳ şükür bin 
şük̥ü̆r geçinip gidiyoz yavrum. bu günümüze şükür. (40) emme işde tarlamız 
yoḳ çoḳ çile çekdik ġocamla. yapām, idēm, çalışām, şiy§edem diyesiye (41) 
ömrümüz ḱ́āfi gelmedi yavrum. ben§oldum ġāli tansiyon, şekēr. o oldu şeker 
hasTası, (42) dizlēmden§amaliyaT§oldum yavrım. ā böle günümüz geçiyo 
işde. nāpceŋ? Sİ: Ne yemek (43) yapıyorlardı düğünde? BK: ā ilkin baḳ 
ġoca ġazan toyġa çorbası olur. hinci ġırmızı (44) mercimeK de mēşur. Sİ: 
Eskiden diyorum şimdi değil. BK: e u§zamaT§da. u§zamaT§da (45) ȫle. 
toyġa çorbasῑ, ġuru fasülye, pilāv iki ġazan§üş ġazan gelen misaFirine göre. 
undan sonā (46) ik.. hayvan beş§altı dāne ġoyun Keçi Kesilirdi. ē dü§ününe 
göre. on kesen de olurdu. ben (47) hem de dü§ünnēde yėmek.. ben yimek de 
yaparın dü§ünnēde. (48) Sİ: Bir yemek tarifi ver o zaman sen. BK: ā ġuru 
fasülle işde çorba, pilāv, yėmek tārifi unnā (49) oluyo yavrum. salatası.. Sİ: 
Bir tanesini anlat. BK: e ġuru fasilley̥i işde pilavı, yıkeyyon. Sİ: (50) Meş-
hur yemeğiniz neyse onu anlat. BK: mēşur yemeK o işde. pilāv, dü§ünde 
pilāv, fasille. e (51) ünnü eme ünnü yimeKlē dolma oluyo yaz günü yavrum. 
ġarnıyarıḲ§oluyo her yerin bildı̄̇ (52) yimekler. özel bi yimēmiz yoḳ dı̄̇ mi 
aba? Sİ: Hamur işi falan yok mu? BK: hamur§işimiz.. (53) zini mantısını 
işde mērcime§i bişiriz. undan sona şȫle şȫle iki pazı üş pazı āylene göre ha-
mır (54) açāsın büyüK. zinē döşeriz, ġızārdırız. e çıḳardırız suyunu veriz§işde 
u pişince çıḳardırız. (55) üstüne samsaḳlı yo§urt, üsdüne sos. āzına Íāyıḳ bu-
yur deriz işde ā bȫle yavrum. işTe bu (56) ġadaḳ ġuzum. he höşmelim yaparız 
pėynirden. inē§i sabālin sādıḳ mı temiz süzeriz yavrum. (57) damızlῑ va unun, 
çalarız. süzekleriz. suyunu süzdü mü tenciriye boşaldırın§unu, gözēlcė, (58) 
ē̇yı̆̇ce ezerin kendi suyunna. undan sona alabilesiye un, içine. undan sona unu 
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ē̇yı̆̇ce tavada (59) böle gözel nar gibi ġızardırız. iki dene de yımırta ġırar§u-
nun§içine yımırtanın sarısını. unu (60) gözēl böle ġızardırın ġali tepsiyi ġı-
zaranı dökerin, ġızaranı dökerin. üstüne de şekēr. bunnā (61) da gelinnēm de 
ġarışdırı unu ȫle eridirlē. u bȫle datlı olur. hē āfiyetnen de yiriz. nası̄̇b§olıydı 
(62) da yiyēydiŋ keşke. işte bȫle yavrum ġı. ā buÍÍāla. höşmelim§unuŋ§ādı 
da. hē. tabi isTiyen (63) reçel dökē, bal dökē. bizim yoḲ§ȫle şēmiz. şeker 
döküyōduḳ. hē arılāmız va işde (64) bizim§inek va yavrum. ġoyunumuz fiÍan 
yoḲ. bayā yirmi ġadaḳ ine§imiz va. buyur gidem (65) de yo§urt ġaşıḳlayam 
bizde. Sİ: Niyetliyim ben sağolun. BK: āllah ġabı̊l§itsin yavrῑm. allah (66) 
ġabı̊l§itsin. iFtara ġal, aḳşȧma. 
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I/149

TEPEBAŞI - Cumhuriyet

Kaynak kişi : Mehmet Yeşilçay, 68, İlkokul

Derleyen : Fatih Doğru

Derleme yeri : Yol kenarı

Kayıt türü : Video, Ses kaydı

Konu : Köy hakkında bilgi

(1) FD: Adınız neydi? MY: mēmet yeşilçay̥. FD: Yaşınız kaç? MY: at-
mış sekiS. FD: Okul (2) okudunuz mu? MY: ilġoḲul. FD: Bu köyde doğup 
büyüdünüz değil mi? MY: evet. (3) sekı̆̇§örende. sekı̆̇§örende dōdum büyü-
düm. bura cumhūriyet, evet. FD: Siz bu köyün yerlisi (4) değil misiniz? MY: 
yerliyiz canῑm. bizim ásgi adımız bizim şu da§ın§üsTündedi, (5) seki§ören-
di. FD: Köyün eski adı mı Sekiören? MY: esKi seki§ören şimdi cumhūri-
yet§ol̥du. (6) FD: Köyün adı değişti. MY: de§işdi. he benim do§um yerim 
seki§ören köyü. FD: Aynı köy (7) yani. MY: aynı kȫ, şimdi cumhuriyet. 
FD: Köy yer değiştirdi, yukarıdaydı. MY: yer (8) de§işdirdi. indi. yuḳarῐ-
dan§aşşā indi. FD: Ne zaman yer değiştirdi? MY: yetmişden yetmiş (9) 
dörd§arası. yetmişde başladı yetmiş dörTde indi bu kȫ burıya, yerleşdi yer-
lėşim yerine. FD: (10) Köy kaç hane? MY: vallā yüz dört hānedi ama biraS 
ço§aldı şimdi. aşşā yoḳarí yüz yirmiye (11) yaḲlaşdı. /.../ FD: Köyün adına 
niye Cumhuriyet demişler? MY: yā cumhuriy̥etiŋ ġaçıncı (12) yılıdı o sene 
yetmiş, yani yetmişlere mi geliyo? yetmişlere geldı̄̇ için.. /.../ MY: ha ȫret-
mene (13) ça§ırıŋ ȫretmene. ȫretmen dā iyi bilir. /.../ MY: oḳulumuz da var 
taşımalı da var. oḳul da (14) vȧr. il.. ilḲoḳul, ana§oḳulu burda, ilġoḳul. bi de 
ana§oḳulumuz vā. o odā cāminin yanında (15) oḳūyo çocuḳlar. altı yaş ġurup-
ları orda oḳūyo. burdan beşe ġada oḳūyo burda, ilḲoḳulumuz (16) var baḳsa, 
bura oḳul. FD: Açık mı yani okul? MY: açıḳ canım, açıḲ açıḲ. tabi canῑm 
açıḲ. (17) iki tāne ȫretmenimiz va. bi tānesi tāTilde biri burda ġalıyō. malat-
yalı çocuḲ. malatyalı (18) oldū§için burda ġalıyo. FD: Taşımalı eğitim yok 
mu? MY: gidiyo şe§ire gidiyo canım (19) çocuḳlāmız gidiyo. orta§oḳul, lı̄̇sē 
ȯnnar şe§ire gidiyo. /.../ FD: Köyde tarihi eser var mı? (20) MY: tārı̄̇ eser 
yoḳ yāv. bi şėy vardı bizim ōlan getmişTi ġapının§önüne aldılā gitTilē müze 
(21) müdürlǖ. FD: Ne vardı? MY: bȫle aslan ġafası sekiS tāne çoḲ güzel bi 
taş vardı amma müze (22) müdürlǖ götTü. var, ȫrennikler var burda. ā ȫret-
meniŋ§ana çıḳdı. bāçe suleyo. FD: Örenlik (23) ne var? MY: var, ȫrennik 
var. ārḳada ȫrennik var. ḳarşıda ȫrennikler var. ȫrennikler§ama bi (24) şėy.. 
FD: Adı var mı onların? MY: küldüren mevkisinden getmişTi benim§ōlan, 
küldü.. (25) küldüren. küldǖren. eveT küldüren mevkisı̄̇nden getmişdi u taŞı. 
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muḳTara vasaŋῐz̥ (26) muḳTarıŋ§eviŋ ... sāten, benim§ōlanıŋ§evi de urda. 
FD: Tarımla mı geçiniyor köy? MY: kȫ (27) tarım tarım tabi. FD: Hayvan-
cılık var mı? MY: vȧr vȧr. hayvan var. FD: Ne tarımı yapılıyor? (28) MY: 
arpa, būdey, panÇar, domaTis. mıḳTar şėy bile yapıyo meyvecılıḲ. tabi bu 
sene çoḲ (29) kiraS satTı. FD: Başka meyve sebze var mı? MY: vallā yiceK 
ġadā işde u depemizde göçüyo (30) yiceK ġadar her şėy va da ticāreti yoḳ yoḳ. 
ticārı̄̇ yoḳ. /.../ FD: Köyde oturup da sanayide (31) çalışan kimse var mı? 
MY: var canım. çocuḳlar heP sabālen şe§ire gidiyor̥lar§ama.. FD: Bu (32) 
köyde mi oturuyorlar? MY: tabi bayā yirmi ġadar deliġannı şe§ire gidiyȯr, 
sanāyiye (33) gidiyoŕÍā. FD: Şehirdeki fabirkalara mı? MY: faPriḳalara, 
sanāyiye, orġanizėye. ekserisi (34) ȯrġanizėyĕ giTiyȯ. /.../ FD: Köy manav 
köyü değil mi? MY: manav kö§ü manav, yerli. FD: (35) Onun dışında kaç 
hane Kürt vardı? MY: yā kürt işdē evleniyorlā çolū çocū geliyo. iki hāne 
(36) şindilik üç hāne kürt va. yani do§ulu. FD: Hangi şehir? MY: ārılı, ārılı, 
ārılı. üç hāne va. FD: (37) Muhacir, Tatar, Çerkez? MY: mācur yoḳ. yoḳ yoḳ 
yoḳ. yō h̥ēç yoḲ. yo. tebı̄̇ amma (38) vatandaşımız§unnā da canım, dē mi? 
aḳıllancaḳlādır§össe ben du§ā ediyon aḳıllansınnā (39) yani, insan§olsunna. 
FD: Göç var mı köyden? MY: yoḳ. bizim kö§ümüz göç vermı̄̇yo. FD: (40) 
Hiç mi? MY: yō. esgiden bizim genşlı̄̇mizde gidiyoduḲ, evlenen şe§ire ġaçı-
yoduġ§amma (41) şimdi gitmiyo genşle. FD: Son on yılda hiç göç olmamış 
mıdır? MY: vallā bilemı̄̇cem ki. FD: (42) Hane olarak şehire giden olmuş 
mudur? MY: heralda olmadı. FD: Şehirden köye dönen oldu (43) mu? MY: 
vallā bi mı̊ḳTarın§ōlan geldi benim bildı̄̇m şu ara emme. FD: Onun dışında? 
MY: (44) unuŋ dışında peK yoḳ. FD: O emekli olup da mı döndü? MY: 
yō yō. bobası getirdi. orda biŋ (45) lireye çalışcāna ge burdā işimizi yapam 
dedi. evēT şimdi bi de bizim bu bilāder geldi, (46) emekli. yeşilçay mandırāsı 
var, unun sa§ibi. /.../ FD: Askerliği nerede yaptın? MY: (47) ben§asger-
lı̄̇ anḳarada, etemesutTa. çavuşdum bėn. bizim zamānımızda baya bizi adam 
(48) sırasına ġodula. şimdi ünüver̥sı̆̇te oḳuyannā çavuş§olamıyo. FD: Kaç yıl 
yaptın? MY: bin (49) doḳuz yüz atmış§altı, atmış yedi atmış sekiz§üş, üş 
sene. bizim zemānımızda tabı̄̇ öledi. iki (50) sene iki buçuḳ senedi asgerlik. 
şindiki gibi on beş gün de§i. şindi gidiyo adam (51) depesi§aşmadan bacaḳlā 
geriden nōldu le bitTi asgerlik.. FD: Tepesi ne dedin? MY: yāni (52) başῑ. 
tepesi aşmadan ayaḳlā geri.. asgere gönderiyon, üş gün sōna baḳmışın§asger-
liK bitiyȯ. (53) /.../ FD: Köyün kuruluş tarihini de bilseydik iyi olacaktı. 
MY: buranıŋ? he buranıŋ ġuruluş (54) tarihi yetmişde temeller§atıldı. yetmiş 
dörtTe taşınmıya başladıḳ. FD: Sekiören’in diyeyim (55) ben. MY: seki§ö-
reniŋ, he cumhuriyet kö§ünün yāni burȧya inişi bin doḳuz yüz yetmişde (56) 
temeller bu atılmıyı başladı. de̊vlet yapTı bu evleri o§zaman. esgi evleri biz 
kendimiz (57) yapdıḳ da şunnā kendimiz yapTıḳ. de̊vletiŋ yapdῑ evler̥ şu iler-
de var§işde. şu teg§ġatlılār (58) yüzde doġuzanı de̊vlet yapdı. sōna herkes 
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kendisi de§işdirdi bi şēlē yapıyo da. burıyı yüz (59) dört hāne üzerine de̊vlet 
yapdı. yüz dör̥t hāne üzerine de̊vlet yapdı undan sōna yirmi sene (60) vādeli 
verdi. u§zaman§esKişe§irdedik. yazılmadıḲ biS. eskişērde benim§inşā-
tım§mardı (61) bobam rahmetliK dedi ge ōlum yazıl. dedim benim burda 
inşātım va sāten§iki elinēn (62) çalışıyon. undan sona peder§ölünce köve 
geldik bu seFer kendimize ev Íāzım§oldu yapTıḳ. (63) ahır Íāzım§oldu yap-
dıḳ. yetmiş dör̥tTe. FD: Sekiören çok mu eski? MY: sekı̆̇§ören tabi (64) 
çoġ§esgi. unu ben bilmen. unu dē tārihÇiler bilir. va mı yā mı̊hTallıġda va mı 
bilmiyon. (65) bēlki de mı̊ḳdar bilirdir. bi çocuḳ va bizim bu işēnen§ilgilenen 
basrı̆̇ köselerden§o (66) aráşdırmış. hāÍā esKi köyle aynı odunbazarı evleri 
gibi iki ġatlı topraḲ§evlerin resmini falan (67) yaPmışdı çocuġ§amma maki-
ne mühendizi şimdi eskişērde oturuyo. FD: Dedelerin ninelerin (68) masal 
anlatır mıydı amca? MY: ben nine ebe görmedim bē. bende şan̥s yoḳ. dedēm 
biz (69) dünyāda yoḳḳan§ȫlmüş. dedeniŋ birı̄̇ sene bin doḳuz yüz ḳırḳ§ikide 
ölmüş. ... bobannem de (70) dā erken§ölmüş. bobam§ȫsüz böyümüş benim 
üş ġardeş dört ġardeş ġalmışlā. bize (71) nası̄̇b§olmadı. şindi bizim torunnā 
şan̥slı. on tāne torun va benim. /.../ 



770 Eskişehir İli Manav Ağızları

I/150

TEPEBAŞI - Çukurhisar

Kaynak kişi : Hüseyin Özer, 81, İlkokul 

Derleyen : Fatih Doğru

Derleme yeri : Bahçe

Kayıt türü : Video

Konu : Eski köy hayatı, bayramlar, doğal afetler

(1) FD: Amca sizin adınız neydi? HÖ: hüsey̥in§özer̥. hüseyin§özer. 
FD: Yaş kaç amca? HÖ: (2) yȧş, otuz§ikiliyiz§işde. seksen§iki mi oluyo, 
seksen§iki mi oluyo? çalışıyōz. leşber̥liK, (3) leşbellik yapıyoz biz anamızdan 
do§alıdan beri. iyi iyi benim yerim§iyi. FD: Okul (4) okudunuz mu? HÖ: 
oḳul beşe ġadar§oḳudum. beşe ġada. FD: Burada mı okudunuz? HÖ: he 
(5) burda oḳudum. FD: Doğma büyüme hep buradaydınız değil mi? HÖ: 
do§um büyüm bura (6) evet. çuḳurh̥iser. do§um büyüm burası. FD: Genç-
liğiniz burada mı geçti? HÖ: genşlı̄̇miz (7) burda geşdi eveT. FD: Nasıl, 
çok değişme var mı? HÖ: de§işme vȧr ya. bizim zamanımızdā (8) öküzlen 
beygirnen§af§idersiŋ§öle çalışıyoduk̥. şindi düzenni her taraf tıraḳtör§oldū 
(9) bilmem nė oldu. ġoleylig§oldu yani. biz çoġ§eziyeT çekdik. hayvan haşat-
dan. şimdı̄̇ ora§ı (10) falan biz ḳosaynan biçēdik bȫle. desTe dırmıḳ yapardıḲ. 
harmana getiriydik. düvennen (11) sürērdik. şimdi unnār̥ yoḳ ġāli. şimdı̄̇ şiy bi-
çiyō, de̊verbiçer biçiyō, arabıya döküyolā, getirip (12) yıḳıyola. çoḲ ġoleyliK. 
ama bı̄̇z iş.. bizden geşdi başḲa. genc§oleydig, çoġ§eziyed çekdik (13) biz. 
düven sürdük, sap getTik omzumuzunan bȫle. tırpannan oraḳ Pişdik. vay vay 
vay vay. (14) pancar sulıycaz diye ġoja ġoja boruları tatar vardı şurdā unnarla 
sulardıḲ, a§ır borulā. şindi (15) de urıya ġuyu.. ġuruyo moturu, dabancaları 
daḳıyo, bıraḳıp geliyo. şimdi ra§at çoḳ ra§at. (16) şindi çoḳ ra§at. şindi ra§at. 
genşlē şindı̄̇ ėyi. vasın ra§at§olsunna. tıraḳtórnān biz bȫle (17) hayvannan da 
çiv̥t sürdük. cizi cizi dolancaz diye. bi de adımlardıḲ ḳaç§adım sürdük diyė. 
(18) şimdi bi pulluḳ vā iki adȧm yer götürüyo. şimdi düzenni be her taraF. dı̄̇-
cen bizim ömrümüz (19) yanı̄̇ çalışmaḳnan geşdi yēp. buralıyız§işde burlara 
geldik baḳ burlarȧ ūraşıyoS hāÍā (20) ūraşıyoS. çocuḳlā sanat§oḳuluna gitTi 
oḳudula. iş buldulā işe gitTilē, işden gelince d̥e (21) çalışıyola. tıraḳtörúmuz 
vā. işimiz§ėyi yāni biras tarlamız va. işde böle. FD: Yenge duruyo (22) mu? 
HÖ: yenge öldü. şimdi işde ah yenge olsa işde şimci burda vallā bi a§ırlardῑ. 
yengeŋ (23) çoḳ yamandı. vallā kö§üŋ kö§üŋ şesini yapardı u. FD: Kıyme-
tini bildin mi yengenin. HÖ: (24) çoḲ bildi. zaTe esgiden bilirdig de ġurtu-
la.. ġurtaramadıḲ yāni. aḳÇi§er ġanseri oldu. çoḳ (25) çocuḳlā ūraşdıla yani 
para dökdülē emme ġurtaramadıḲ. ġurtaramadıḲ. FD: Kaç çocuğun (26) 
var? HÖ: beş dene. ikisi ġız, üçü ōlan§işde. üç§ōlan. (27) FD: Bayram-
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larda neler yaparsınız? HÖ: toplanırıS. toplanırıs hep bi yer̥e. gelirle. ġoca 
bi ev (28) benim§urda bi ev va. urıya h̥epsi toplanır̥, hazırlarlā, yiriz içeriz. 
ȫle. FD: Sizin gençliğinizde (29) nasıldı? HÖ: yenim gen̥şlı̄̇mizde daha mı 
ėyiydi acaba? şimdi biraz aÇıḳ hısım§aḳrıba (30) solláşdı. esKiden daha bı̄̇ 
ıscaḳlıḲ vardı bȫle, gelme, gitme. şimdı̄̇ biz dayılāmızın yanında (31) fȧlan bi 
böle ġonuşamazdıḳ buvalāmızın yanında. şimdi genşlē dayısının yanında (32) 
oyun§oyneyiviriyo urda. bizim yi§ennē va ya.. dē urda oyun§oynula. hiş bi 
şey diyemiyon (33) ḳu. ... her taraf. hῑ ȫle. FD: Dedelerin ninelerin bir şey-
ler anlatır mıydı sana? HÖ: nineler bis (34) çoḳ dede mede görmediK de bi 
ninem varıdı rāmetlig. ninem§aŋnadırdı. işTe u ǵavurlāŋ (35) burıya geldı̄̇ni. 
ǵavuruŋ bı̄̇ ı̆̇şesi a§ilesi varmışdῑ. tāḳ tuḳ bu yandan bi şeylē olmuş. (36) ni-
nemiŋ§adı kerimiydi, kerime kerime gelı̄̇n, kerime gelin kemalıŋız geliyo. biz 
kemalı (37) bilmiyoz diyȯ, kemalıŋ nė oldūnu. baḲ§unnā biliyolāmışdın yaşlı 
ġarı. kemalıŋız geliyo. da (38) bur̥dan toplanmışla hāÍā nineme şȫle bi ekmėk 
şēsi bu dēmiş hatıra benden ġullan demiş. (39) tencire vemiş şȫle. und̥an sona 
burdan toplanmışla sıra sıra sıra ġarşı bayırdan gitmişle. unu (40) aŋnadırdı. 
yȯnannı yȯnannıla. çambayırından ... çıḳmış gitmişle. baḲ§unnā biliyolāmışdı 
(41) demek kemalı. ninem yaşlı oldū haÍde kemalı bilmiyȯ. ... kemal atatürk-
müş diye dērdi. FD: (42) Sonradan anlamış. HÖ: sōnadan§annamışla. (43) 
FD: Senin bildiğin büyük bir olay var mı Çukurhisarda yaşanan? HÖ: 
debrem§ōldu. ā burıya (44) tam ev yapdíydíḲ bı̄̇s. gece yatıyoduḳ bi sallan-
tı oldu. e milleT ġorḳTu bütün dışarı çıḳdı dē (45) u bayıra gitTik. buralara 
giremėdik evlē göşcek diye. yeŋice yapdıġ§u sene girdiK ev de (46) göşdü. 
ya çatladı yani göşmedi de. ġorḳduḳ. undan sona dē u bayırlara gitTik§işTe 
urlāda (47) yatTıḳ matTıḳ. devlet burlara ev yapTı. keşke yapmiyeydi ya bun-
dan§ėyi olurdu. olan kürtlē (48) doldu burıya. emirdālılā, kürtlē doldu. kȫy̥ 
de bozuldu yani. ġarışdıḳ. esKiden bı̄̇ sāde (49) bö̇yüklē varıdı, birbirini tanı-
rıdı, giderdi. şindi tanıyamıyosuŋ. kȫ bütün yabancı. böyün (50) gördüŋ yarın 
başḲa bi insan geliyo. emirdālı da geliyo işē de geliyȯ. kȫ ġarışdı Kitti işTe. 
(51) FD: Komşuluk nasılde eskiden? HÖ: esgiden ġōŋşuluḲ dā ėyiydi. şindi 
ġonşuluḳ da so§udu. (52) bȫle bı̄̇ birı̄̇ ev mev yapıcā zaman varıveridi, toplanı-
dı, yaparlādı. şimdi unu yapan yoḲ. (53) şimdi herkėS kendi hālinde ȫle dē mi? 
hē. şindı̄̇ ȫle. bȫle toplanıp da yapma falan yoḲ. (54) herkėS kendi hālinde ge.. 
başını beceren ġapdan. ē bi de ȫle oluyo ara sıra. seKzende mi (55) geldi? seK-
sende burlara bi sel geldı̄̇. burları āldı götTü. burlarda u§zaman kötü mütü evlē 
(56) vardı. burları aldı götTü. evleri sürükledı̄̇ şı̄̇leri de sürükledi. bur̥lāda yani 
ḳorḳulcaḳ bi (57) haÍ§oldu burla. und̥an sonā burlara yuḳarıya bı̄̇ bareŞ diye bū 
şi§yapdılā işdē mūtarlan. bi (58) barej§oldu şindi gelmiyo artıḳ. sel gelmiyȯ. 
burda ı̄̇sannarı falan burdan topladı geldi, (59) şurdaḳı evlēden nė varῐsa eşyā 
burdan buraları yıḳdı gitTi sel. bi dā dȧ ȫle olmadı ġaliba hē? (60) burda bı̄̇ na-
tonuŋ yolu vardı bȫle ... burdan gelen iki dereden geliyor̥ sel. burıya yolu (61) 
doldurunca bi tarafdan gelmiyo. bu taraf geliyo u dȧ zarȧr yapmıyo. /.../ 
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I/151

TEPEBAŞI - Danişment

Kaynak kişi : Zeynep Eker, 51, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Bahçe 

Kayıt türü : Video

Konu : Yöresel yemekler, düğün, çocuk oyunları

(1) ZE: ben burıyı bilirin canım. gelip gidiyon yāni siS sorun. siS so-
run. SGA: Kaç yaşında gelin (2) gittiniz? ZE: ben§on segiz yaşımda gittim 
de geliyom yāni. bilirim yāni ȫrfünü ādetini (3) bilirin. SGA: Kaç yaşın-
dasınız? ZE: elli elli. atmış§ikiliyim. elli bir§oluyo işde. SGA: Okul? (4) 
ZE: ilḲoḳul. SGA: Burada mı gittiniz? ZE: hı hῑ. şu ġārşıda. şu Ḳarşıda 
binā. gözüküyo bȧḳ (5) şurda. şu ġārşıda sarılῑ bina. he orıyı gitTiK§ilḳoḳula 
ġadā oḳuduḲ Ta u§zamannā pek bȫle (6) yoḳdu ġızlara neriye götürceklē 
güvenceklēdi? istedik heP§oḳumaḳ da. annemiz boḇamız (7) hani şė yapma-
dı, ḳalcaḳ yer yoḳ diye. yurt murt bilmezdik ki eveli. şimdi hēr şėy ço§aldı. 
(8) SGA: Eskiden okumak zor muydu? ZE: vallā esgiden§oḳumaḳ ne bi-
len çocuḳlūmuzda işde (9) gidē gelirdiK. isTeklı̄̇dik oḳumaya. SGA: Defter, 
kitap, kalem... ZE: alırlādı, rāmetli (10) bobamgil. hē alırlādı. SGA: Bize 
düğünlerde pişirilen yemekleri anlatır mısınız? ZE: hῑ. (11) dü§ünnerde 
bizim buranıŋ gelene§ini soruyosaŋız he, keşkek dövülürdü. dibeK var hatTa 
(12) bȧḳ, şu arabanıŋ§altında. şȫle bi tenike alır, büyüK tenikeyle. unu döver-
lēdi. sütlü çorba (13) yapılırdı. fasülye bişērdi. et bişēr̥di, hayvan bol§olun-
ca davarlardan falan, keçi ġoyun. et (14) pişēdi işde. unnar§olurdu. helvası, 
ḳompostosu, esgiden§unnā olurdu. SGA: Sütlü çorbayı (15) nasıl pişiriyor-
dunuz? ZE: işde u keşkek dedı̄̇m denesi olurdu. buydeydan döv̥ülürdü ı̄̇yı̆̇ce 
(16) ḳabıġ§ġalmazdı, kendi şēsi ġalırdı... unu bişiridiK. u bȫle aşılırdı. şimdi 
şėy yapılıyo ya (17) undan aşūre. açılırdı bȫle. süt ... çorba olūr̥du, un yapılırdı 
bulamaç. biraz hē cüru olmasın (18) diye. u olurdu işde. ȫle Pişirilirdi. üsTüne 
ġarabiber̥ dökülü.. (19) SGA: Eski düğünleri anlatır mısın bize? ZE: valla 
esgi dü§ünner§işdē nası olcaḳ? peK§esgi (20) dü§ünnē tā esgiden bizim 
çocuḳlūmuzda, yani ḳız§erkek bȫle bi yerde oynamazdı. ḳadınnā (21) başḲı 
yėrde oynārdı, erkeklē ayrı oynādı. gelinnē inerken benim çocuḳlūmda erkek-
lē (22) görmesin diye böle şē çekilirdi, büyüK bı̄̇ ... gelin gösterilmezdi er-
kekle taraFına. ȫleydi ben (23) çocuḳḳan. ama şimdi bu dāmat ġoluna daḳıyo 
götürüyo. ġızlan§ōlan§isdiye isdiye varıyo, (24) ben de iki tāne ġız§evlen-
dirdim iki ōlum allah§ömürler vėsin. hē oḳudulā işde. (25) ōlum§ünüver̥sı̆̇te 
mēzunu. biri tā oḳūyo, çalışıyo. SGA: Düğünde gelinlere ne giydirirlerdi? 
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(26) ZE: bizim burda şėy§olur§ū a§ır set şē işlemeli bȫle ḳadife, a§ır. a§ır 
dellēdi ȫle. işlemeli. (27) ȫle gėyilirdi. daha sōna sōna gelinniK çıḳdı. ben 
meseÍā gelinniKlen gitTim. SGA: Daha (28) eskisini soruyorum. ZE: dā 
esgisini işde ȫliydi. sırmalı ġadife. annemleriŋ mesėÍā şėyleri (29) vardı bȫle 
ipekli gibi kendinden desenni, pembeli yeşilli. unnā vardı. alt§üst dikilirmişti 
(30) bȫle. hatTa benim sandῑmda va annemiŋkiler. benim ġız dā oḳulda oyun 
yaparken hocalā (31) isdedilē ȫretmenne. götürdümdü bende ġaldı. şaÍva-
rı var, üsTünüŋ şēsi va entāri denirdi. (32) yaḳaları bȫle güzel, ... ḳurdālesi 
var şurasında. güzel yāni güzel bi dikilmiş ȫle. annemiŋ (33) çeyizinden var, 
saḳlıyom ben. (34) SGA: Çocuk oyunları ne oynardınız? x: çocuḲ§oyunu 
nė oynallā? seKseK§oyna.. ZE: şėyde (35) de mi? bayramnāda mı? SGA: 
Yok yok. ZE: nōrmaÍde. nōrmaÍde işde seKseK dedı̄̇ gibi, (36) daş§oynādıḲ. 
şėye odundan bi şėy yapallādı ōlan çocuḳları bı̄̇ odunu çaḳarlādı unu depesine 
(37) vurŭlādı. oduna vurulādı, giderlēdi, sayarlādı. biz ġızlā ne oynādıḲ ne 
bileyin? dombala (38) oynādıḳ. bȫle daşı dizēdik, topu vuruduḲ, u yıḳılırdı 
ġaçādıḲ. beş§ōn kişi bi tarafta beş§ōn (39) kişi bi tarafta oḳulda. u güzel§o-
lurdu bi. dombala derdik§una biS. ha topnan vuruduḳ§işTe (40) ġaçanı. bi 
taraf vurudu bi taraf ġōlardı. u ġōlanan taraf geliP daşı dizēdi yani vuruluncā 
ġadā (41) Pitmezlerse. vurulan dizemezdi u daşı üsTüste, şȫle olurdu Taş bayā 
çoḲ§olurdu. şeye bi (42) baḳ yėmeye. SGA: Teşekkür ederiz, çok sağolun. 
ZE: işTe ȫle ne bileyin? bi süt ġuy da ge (43) hadi. ġızῑm süT.. SGA: Biz 
orucuz. ZE: ȫle mi? oruş musuŋuz? SGA: Teşekkür ederiz, (44) sağolun. 
ZE: bi şė de§il. 
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I/152

TEPEBAŞI - Eğriöz

Kaynak kişi : Hatice Şişman, 75, İlkokul 3; Ayşe Koyun, 49, İlkokul

Derleyen : Songül İlbaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Günlük hayat

(1) AK: çeki miyosun? Sİ: Adın ne teyze? HŞ: hatı̄̇ce şişman. Sİ: Kaç 
yaşındasın? HŞ: ben ne.. (2) ḳaş? otuz sekiz doyumnuyun. Sİ: Okula gittin 
mi? HŞ: gitmedim. Sİ: Hiç gitmedin mi? HŞ: (3) gittim, üçe ġada gittim 
oḳuyamadım bobam çıḳarıvedi. Sİ: Okuman yazman yok mu? HŞ: (4) yoḳ. 
Sİ: Hep bu köyde miydin? HŞ: hep burda, burda burda. Sİ: Burada mı ev-
lendin? HŞ: (5) evet burda. arḳȧda bobamgiliŋ§evleri va işde arḳadan burıya 
geldim. Sİ: Senin düğünün (6) nasıl oldu? HŞ: Penim dü§ǖn nası§ōldu 
işTē gü.. on yėdi yaşımda gelin§oldum. on yėdi (7) yaşımda arȧbaya bindim. 
geldim burıyā. geldim çocūm§oldu. doḳuz§āy didik ... çocuḳ düş.. (8) 
doġuz§āy dėdi çocū ġucāma aldım. al§u ȫldü bir§ay durdū al§arḳadan bi 
daha ōldu. u da (9) ȫldü. undan sona beyim ġodu asgere gitTi. asgerden gelen-
den sora Tekrar bi daha ōldu. (10) arḳadan bi daha ōldu derken§işTe ōldu da 
ōldu ha. Sİ: Kaç çocuk oldu? HŞ: hinci ikisi ȫldü. (11) dörT denē ... ȫldü iki 
dene de dünyāda va. bi ōlan bi ġıs. görümcem vā ältim vādı dayım vādı (12) 
ġayınnam§mādı, ġayınnamıŋ ġayınnası vādı heP bi arada duruduḲ. ā burda 
duruduḲ heP. (13) birēr̥ göz§evlēmiS va odalāmız vār̥. Sİ: Bir gün sabahtan 
akşama kadar ne yapıyordunuz? (14) HŞ: sa.. āy̥şámá ġada nāpādıḳ? ġalḳā-
dıḳ sabālin§ērkenden. ġayınvālidem baḲ şurda o (15) ġuzineniŋ arḳısında 
ocaḲbaşımız va. ben§urıya odunū, odunū bȫle tizek deriz biz kemrele (16) 
derlē ġoyun.. onnarı yı§ādım. ġȧyınnam§urda yimeK yapadı ben davară gi-
dēdim. unda u (17) unnarı yapādı ben de damda inek sa§arım, segiz§on dene 
inek. sa§ādım südü süTÇüye (18) götürüdüm. sı§ırlȧrı salādım. bızāya baḳā-
dım. dışār bāçeyi süpürü eve girēdim, (19) ġayınvālidem dışarı çıḳadı ġali ben 
bu eviŋ§işini yapādım. buleşıġ, ġaşşıḳ, silerin, süpürǖn, (20) ȫleye ne olcasa 
sȫlēdi bana, ben yapādım. gelillēdi bi adamnāmız, yı̄̇r§içēdik. bēḱ́ār, çōbān, 
(21) ġōyūn, ġuzu çōḳdu. hadi baḳam ġoyuna gidēdik. ġoyunnarı sa§ār̥ gelir 
peynir yapādıḲ. (22) undan sona çapamız varsa fasille ėkēdiK, nohȯd§ėkē-
diK, paTedis§ėkēdiK, ġarpız§ėkēdiK, (23) pançar§ėkēdiK, hepsine gidēdi u 
ġıSım. Sİ: Şimdi yok heralde onlar. HŞ: yoḳ. ēpsi bitTi (24) ġāli. yȯḳ ġāli 
ġıSım yȯḳ. ekmı̄̇yoS. hepsini ėkēdiK Pitirı̄̇diK. ta āşamne gine on dene ineK 
(25) gelcek gine sācaŋ. e görümcelerı̄̇ gelin yapdıḳ ben gelenden sōna. iki 
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dene görümcem var̥dı (26) ikisini yapdıḳ. undan sona ġayınım§mardı unu 
evērdiK. unuŋ dü§ünü̆n̥de ōlumu sünet (27) yapdım. Sİ: Kalabalıkmışsınız. 
HŞ: çoḲ ḳalabalıḳdῑḳ. saŋa ne diyon ġayınnamıŋ ġayınnası (28) vādı benim 
geldı̄̇mde. çoḲ ġalabalıḲTıḳ. ȫle işde. undan sōna ōlumu da evē.. bi yaḳada 
(29) dur̥duḲ gine ġayınımınan berāber älti falan. bi burda otTuġ§işde ġayın-
nam da vardı heP (30) burdu otduḲ. benim§ōlanı evērdiK, ġayınımıŋ ġızını 
çıḳār̥dıḲ. benim ġızı çıḳār̥dıḲ. onuŋ (31) ġızı bi dahā ȯnu da çıḳār̥dı undan 
sona ayrıldıḳ. bāh şu bāçede unnā oturuyȯ burda (32) ben§oturuyȯn§işdė. bi 
bāçada ikimiz§oturuyȯs. unnā ġışın şēre gidellēdi ben burda kendim (33) du-
rur̥dum. benim beyim§ȫldü. kimse Ḳalmadı. benim.. he bunnā ... dē̇ze nāpı-
yon dedi, (34) ėyiyin derim. yetē. u da baŋa yetiyordu. bu soframız§orta yer-
den hiş ġal̥ḳmazdı ġızım. biri (35) gidē biri gelir§oturudu. biri gidē biri 
gelir§otururdu. emmē u günnēmizde çoġ§iyyidi (36) biSim. ben§u günneri 
arēyyom ben. ben arēyyon. Sİ: Daha güzeldi değil mi? HŞ: ā. bö̇yüye (37) 
sāyġı vardı, güççü§e sevgi vardı ġızım. çoḲ hinci sēn̥ kimsin? sen böyük 
müsüŋ? allah seni (38) hiş hesaba ġatan yoḲ. bi şē de u bātıl§inanş seniŋ§u 
dediklēŋ deyoll̥ā. inanmeyyollā. bȫle (39) işde. esgi günnēmiz ben areyon. 
hinci ben derin de başġa benim aÇıḳ da bi§ki āyellēm§ma (40) ne areyoŋ 
dele arēyon dedim. esgi günnǖ ben çoḳ hatırleyyōdum e şinci oturuyo oturuyo 
(41) oturuyo ġızım kilōlu, bu ayaḳlā şişiyo baḳ. bacaḳlā şişiyo. e şu bāçeyi 
süpürmek nė demek (42) şu ıscaḳda. süpürüdüm bi d̥e çuvala ġuyādım da 
sırtıma vurudum dereye götürü dökēdim. (43) el§arȧbası yōḳ bi şē yoḳ. ya 
tenikilēnen dökceŋ ya sırtıŋa vuruP çuvallan götürüp dereye (44) dökcen. fırın 
vārdı ekmeK yapādıġ, otuz ġırḳ deni hamur elli denē ekmeg§olurdu. hamırını 
(45) kendim yu§urdum, götürüdüm, ġayınvālidem bıra§ırdı fırıncı vādı tabi. 
e hinci ġāli unnā (46) fırıncı dȧ ġalmadı ekmek de yapamı.. aha bi bu āşa yapā 
ekme§i kimse yapmȧS. ē olcāŋıza (47) baḳıŋ ġızım. bi fatmıyna, bi fatmıynan 
sen ġaldıŋ. siz d̥e yapameycāsıŋız zāti hē. hiş (48) kimseniŋ bi şēsini beyen-
mezdim ġızım ne ekmēni yird̥im ne tārnasını yirdim nė.. daha dur (49) baḳam 
bi. unū şē§idirdim. hinci ȫle didim§ōluma geçen. ay§ōlum dedim hiş kimse-
niŋ bi (50) şēsini beyenmez̥dim hinci hepsini yir§ōldum dedim. e ācı§anne 
yapamıyınca yicēŋ dedi. (51) yı̄̇yon ġızım. allah ēsiglini gösdermesiŋ yalıŋız. 
āÇ susuz ġomasıŋ. hā gelelim çameşıra. (52) şurda çameşirānemiz vardı. ġa-
zanı āşamdan ġordum. unnarı heP bi elden geçiriydim. AK: (53) beyazlara. 
HŞ: beyazları uvādım§uvādım. bi kirini aḳıdırd̥ım. undan sona tekrardan (54) 
kil§olurdu, killēdim. ah§o killē ol̥sa da hinci çameşır yıḳasaḳ. vardır. var-
dır§emme ġali (55) alışdıḳ tembelliye. unnan sora unu doldurudum, gelir-
dim§eve, hadi gine on dene ineK (56) sācaŋ. hadı̄̇ sabālen ġaḳcaŋ yine on§i-
ne§i sācaŋ, hadi gi.. ineklē gitmed̥en gidē çı.. (57) ġazanıŋ§altını yaḳādım. 
Pen burdān ġarnımı doyuru varıdım, ġazan ġaynıyıpduru löpür (58) löpür ġār 
gibi. Ḳali unnarı ūv baḳam bi uvādım. undan sona duÍÍāsıŋ, yeŋiden bi daha 
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atādım (59) ġazȧna. iki sefer. al arḳȧdan bi şöle solmazlanı vesin. undan sona 
tekrar bi ġaralıla minder (60) yüzlēmiz§olur böle kökleme mindē dellerdi 
evelē̇. nerde ġanepe? orta yerde bi hasır, kilim (61) yōḲ. ġıyılara bȫle yayaÍÍā-
dı, zobuya şurıya ġurādıḲ gelen§onu köşşeye geş köşşeye şu (62) köşşe işde 
şuÍÍā köşşĕ. aha ȫle yapādıḲ. uÍÍađa yurdum. bi ġazan su ġordum. ġayınvalı̆̇-
demi (63) yıḳādım, kendim yıḳınırdım, görümcėlē yıḳȧnır§işde ġor gelirdik. 
banyoluḲ yoḲdū, banyō (64) yoḳ bi şē yoḳ. ġışῑn buz dutadı. buzu ġırādıḲ 
ġırādıḲ ġıradıḳ çameşir yıḳardıḳ. çocuḳlamızıŋ (65) bėzini yıḳādıḲ. hinci bėz 
mi yıkeyyoÍÍā? bunu be.. bezden çatır çatır çekēsin, yarısı Taşda (66) ġalır. 
hadı̄̇ ya. işTe nāpāsıŋ? isdēseŋ§āzına ġuy. ġuyabilı̄̇ŋ. yaşāsıŋ yaşāsıŋ, az çoḲ 
yaşa. baḳ (67) ben bile yaşay̥ῐp da on yėdi yaşımdȧ sen de ufaḲ geldiŋ ben de 
ufaḲ geldim. ġızma derin (68) ben bunnară hē ġızma derin. ġızsaŋ napcėŋ? 
olcaḲ. āşa.. emmė benim ġayınnımı sen bilmeŋ. (69) benim ġayınnām vāy 
vāy vāy. sen senı̄̇ hacı dēzemi her şeyi dēyoŋ. sen bi de baḳam ġızım. (70) ȫle 
bi osmannı, sen bi laf sȫle baḲam seni dövēdi. hiş şöle olan lafı söled̥i ben ġıḳ 
āzımı (71) açama.. bȫle āzlā çekedim benim ġıḳ sesim çıḳar̥.. ne adama deye-
bil̥ı̆̇rsiŋ ne bi gidib§anaŋa (72) deyebilir̥rsiŋ? sen bi de baḲam sıḳῑsa. ȫle ol-
mısa geçinilir mi ġızım bi ävde? iki dene (73) görümce, al arḳadan bi de älti 
getTi. geçinilir mi? geçinilmez ȫle hē.. adam her duydūŋu (74) adama derseŋ, 
her duydūŋu gide anana derseŋ, gide ananıŋ§evinde oturusaŋ geçim§olmaz. 
(75) undan§oluyor hinci. e bis hı̄̇ş bȫle çekē durūduḲ. başıŋız yarılırsa ört-
meŋiziŋ§içinde dellēdi (76) bize, yeŋi.. ġoluŋuz ġırılsa yeŋiŋiziŋ§içinde del-
lēd̥ı̆̇, ġoluŋ burda dursun hiş kimsiye demeŋ (77) delled̥ı̆̇, demēzdik. bȫle bȫle 
gün geçirdik ġızım. emme çoḲ§ėyi, çoḲ ra§atTım. neden? (78) çalışır gelir-
dim, üzüntüm yoḳdu, ġafāmda ilgim yoḳdu. çocūmu sancā sarādım, yatırdım 
(79) ġocam gelcek de ōh. üş ġat döşē§i yı§ādım bȫl̥ĕ ... Pıra§ırdım. ġaryola 
nėrdē? hē ġaryola (80) olsa. emme ėyı̄̇ydig§emme incı̄̇ hincikilēŋ her şēsi bōl 
rıhatları va da huzuŕÍarı yoḳ dē mi? (81) biliyosuŋuS siz hep. inci genşlē 
hep§ȫle eme. ne seniŋkı̄̇ ne benimki. hepsi ȫle. işde bȫle (82) ġıSım. Sİ: Ne 
yemek yapıyordun? HŞ: yimeyi evde kendim yapādım. ne yapādım? fasillē, 
(83) nohōT, mērcimēk, paTetı̄̇s, undān sona tarana çōrbasῑ, yo§urt çorbası 
yapādım, süzme (84) yo§urtdan. Sİ: Buranın meşhur bir yemeği var mı? 
HŞ: buranıŋ ye.. mēşur yimē (85) dü§ünnēmizde yo§urt çobası. yo§urdu 
süzüyuz daş gibi. undan sōna yımırta ġırarız, un (86) ġuyarıS, unu çırpırıs 
çırpırıs çırpırıs, pirinci de ayrı yerde bişirisiŋ. unu ȫle bişirisiŋ. fasille (87) 
yapāsıŋ. hinci et§oluyo. eveli fasille olurdu, ġuru§fasille, ētli ġuru§fasille 
olurdu. undan (88) sona pilav§olurdu, hēlva olurdu. yō alınırd̥ı, hȧzır§alınır-
d̥ı kim ġarcıḳ? ben̥ ō köv̥e çoḲ (89) yimeK yapdım. köv aşcılıġ ġȧyınnam 
yapādı. sonra unuŋ§elinden ben§aldım, ben de çoḲ (90) yapdım. Sİ: Güzel 
yapıyormuşsun demek ki. HŞ: e gözel yapıyōdum yapdıŕıÍādı hep. hinci 
(91) işde dedim ya kimseniŋ baḲ yimēni baḲ aşcıla.. yimeklēni beyenmem. 
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pilavları ayġazda (92) böle ilas.. pilasdiK gibi oluyo. benim pilavlām böle 
pirişlēm dāne dāne dökülür, hiş birbirine (93) deymezd̥i. āltına bȫle odun ġor-
duḲ, purut derdiK süpürge deni hinci. purut dē dālādan (94) getiridik. Sİ: Ne 
derdiniz? HŞ: süpürge, süpürge. urdan sōna unū ben ġali yıḳῑyon, āşa sen 
(95) bunuŋ ġıyılānı purutTur ben ġāli ġārışdır baḳan ġarışdır dibine dutTurmῑ-
cın. hemen baḳdım (96) Pi hadı̄̇ indirin bunu. unū ȫrteŋ, ōn ġazan, on§iki 
ġazan bȫle döşēdim ġara ġazannānan. (97) undan sona üsdünü örtēdim. acıḳ 
su.. şēleri geşdi mi hemen ġarabı̊̇ber§ekēdim§üsTüne. (98) ġarışdırıdım 
yapād̥ım böle silkim silkim silkilirdi. yime de yanında yat. hinci bu ayġazlāŋ 
(99) yimeklēni ben sevmeyon§emme napcȧn? kimse yabmeyo hinci odun-
nan§ȫle. yō yo yo (100) buzdolabı nėrde? ġurban gelir etleri yiyebilirseŋ yi-
ceŋ, ġavırısaŋ ġavırcȧŋ, ġȧvıramadıŋ nı (101) ġoḳā hadi götü dereye at köpek-
lē yirdi. /.../ HŞ: fatmā ābemgile dedi gitTik de baḲdıḳ dedi. (102) amanıŋ bi 
gör§anne dē.. aman bi gör h̥acı§anne deyŏ, ülkü de dēyo, ta aḳlında gidēken 
deyo (103) hasdȧymışdı amcam deyo. u vakit deye̊ bȫle hasdaymışdı, umma-
hanıŋ dü§ünde oynadῑ (104) başġa abdı̊lla gidēken başġa dēyo. /.../ HŞ: bek.. 
hē bekmez ġaynadırdıḳ pançardan. bi araba (105) pançar getiriz unu ġāli ġoŋ-
şulā gelir soyādı. makine vārdı. makinėynen bȫle ġıy.. çekēdig§o (106) pan-
çaÍÍaŕı. iki dene ġazān ġorduḲ. bu yannı şı.. beKme.. şıra ġoÍÍādı. burıyı da 
beKmezi ġo.. (107) u yanda içiriK ġaynar, bu yanda da şıra ġaynādı beKmēS. 
bekmez§olu bi.. görmediŋ ni? heP (108) buŋarda falan ġaynad.. bizim bu 
aşşāla şėdi, fırın§ėvi denilirdi eveli, uÍÍára yapādıḳ, iki dene (109) ġazanı 
ġōrduḲ, bi de buriye ġorduḲ uriye burdan§alır şırayı süzēsiŋ, ötegi bek-
mez§oldu (110) mu unu alırsıŋ u şırıyı ġuyasıŋ. öte yanna u içirı̄̇ alırsıŋ başġa 
yeŋiden pançar ġuyā ġorsuŋ. (111) nohȯdumuS kendimiziŋdi baḳ, fasille ken-
dimiziŋdi, patetis kendimiziŋ, sovan kendimiziŋ. (112) hinci heP sȧtın. bi ġula 
şu Ḳadā bi şē verceg§evde bi şey yoḳ ġıSım, hepsi sȧtın. bi (113) pirinÇ§ȧ-
lırdıḳ. e bulǵuÍÍarı çuvallānan yapādıḳ. dē altı yedi kile bulġur ġaynadırd̥ıḲ. 
oturu (114) bi de bȫle el dermeninde çekēdik. elimizde toḳmaḳlā olurdu bȫle 
dübeK vardı. unda (115) dövēdik. dövēdiK. /.../ HŞ: undan sona iki älti girē-
diK ġāli çinne baḳam çinne şu ġazannarı (116) bȫle diSēdiK buŋara. unnarı 
süzēdi. unnan sona tekrardan§unu keselēdiK daşlāŋ§üstüne (117) ayrı ġazıḲ 
ġorduḳ böle iki dene üstüne keseleri yatırıdıḲ, süzēdi. varῑdıḲ, altını üstüne 
(118) çevirı̄̇diK, daş gibi olmuş sabālin§alır gelirdik dambaşlāna böle kiremit 
dė§ildi, topraḳdı. (119) uÍÍara bȫle bȫle bȫle böle böle böle ġōrduḲ. undan 
sona acıḲ ġurudu mu hadi oturuduḳ ġali (120) elimizilen bȫle uvalādıġ§unu. 
uvalā uvaladıḳ bȫle yı§ılırdı. /.../ HŞ: hem baḲ bu (121) ocaḲbaşınıŋ ġayı.. 
şē ġaynatam§ölenden sona ġayınbabam, annē ġayınvalidem bunu burıya 
(122) ocaḲbaşı şi§yapdı. yoḳarıya çıḳarῑdım ben baḳıÍÍarı, suları. /.../ HŞ: 
benim geldı̄̇mde bura (123) çoḲ ġalabalıġdῑ, bu ēv, bobam aman dimiş yapa-
bilceK mi yapamıycaḲ mı dėmiş, güççüK ya (124) on yėdi yaşınd̥a. hiÇ§inėk 
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sāmadım. gēldim. bi teg§inegleri va burd̥a da. u dā buzāsı yoḲ, (125) o§ur-
saḲ delle. sabālin ġāḳdım. nė duvaḲ dėllē işTe ērtesi gün ha. büyün geldim 
ertesi gün (126) ġaḳdım. urdan sonῑ u gün ekme§i yidiK, daha ertesi gün 
ġaḳdım, anam, ġȧyınnam dedi ḳını, (127) gelin hadi ine§i sā da ge ded̥ı̆̇. ineK 
nėrden sa§ılı, nası oturulu hiş bilmen. ġaynatam dedi ki (128) yā hakimē ded̥ı̆̇ 
adı hakimiydi, yollama dėmiş. eliniŋ ġınısınnan, sen ġarışma dėmiş. bö̇yün 
(129) gitmeSs̥e u bi dā gitmez dimiş. gidişim gidiş§oldu. bi ineKden on ōn 
inėyi doḳuz§inėyi (130) kendim sa§ādım. Sİ: Öğretmediler mi sana nasıl 
yapıldığını? HŞ: evde mi? kendi evmiSde (131) mi? Sİ: Yok burada. HŞ: yō 
gid§ine§i sā gel dedi işde. gitTim sağdım geldim. gidişim (132) gidiş§oldū. 
ēmizde bi sağıyın diye otTum, hana ābem amān yengem, abam vardı sa§ā.. bi 
(133) gün hadi dedile sen sāy̥ dedile. sol tarafından§otumuşum, nė bilem ben? 
bı̊nnā baŋa (134) gülüşdüle. hē siz mi bāḳırı alı da ... ta ġoca ġapıladan dışarı 
fıÍÍadıvėdim. undan sona gitTilē (135) baḳırı getTile. baḳam bi de burda fıÍÍāt. 
dē mi? ananıŋ§ėvinde yapıyoduŋ burda yap hadi. (136) bȫle bȫle geşdi eme 
çoḲ§ėyiydim ġızım, çoḳ rȧhatTῑm. ȫle nė.. şedı̄̇m, huzuÍÍūdum. hinci (137) 
ġafamda biŋ bir türlü işēlē va. namaza durun, ḳaş dene ġıldımı bilemen. tek-
rardan gini (138) ġıların. unuduyon. ġafama bi şe daḳdım mı unuduyȯn. daḳ-
mıyen diyon namaza durdum mu (139) geliyo. emme eveli hiş ġafamda bi şey 
yoḳtu. işde bȫle. 
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I/153

TEPEBAŞI - Kavacık

Kaynak kişi : Müzeyyen Oflaz, 70, İlkokul 3

Derleyen : Songül İlbaş

Derleme yeri : Balkon 

Kayıt türü : Ses kaydı

Konu : Günlük hayat, düğün, yöresel kıyafetler, mâni

(1) Sİ: Adın neydi? MO: adım benim müziyen. Sİ: Müzeyyen? MO: 
oflaz. Sİ: Kaç yaşındasın? (2) MO: ben yetmiş yaşımdıyın. hē. h̥inci baḳ ben 
dā yetmiş yaşımdan belki böyüyündür de (3) esgiden ben dünyāya gēlmişim, 
bobam§ırahmetlik ēhtiyaT§asgerlı̄̇ne gitmiş. ben dünyāya (4) ġal.. gelmişin. 
ē şė§olmamış, adım ġonmamış benim. adım ġonmėyince e ev sa§ibi kendi 
(5) kövlümüzmüşTü benim§adımı ġoyvemiş. baḳam benim núFus ḱ́ādım nė 
zaman§alındı? ė (6) hincı̄̇ günü gününe alınıyo çocuḳlā dünyāya geldi mi. 
evelı̄̇ bi sene sōna, iki sene sōnā, üş (7) sene sōna dünyāya şē núvus ḱ́ādı ȫle 
alınırmışdı. ē̇ hinci baŋa deyolā yetmiş yaşıŋdasıŋ. (8) belki ben yetmişimden 
fazliyin. Sİ: Nüfus cüzdanına göre yetmişsin. MO: hē núvus (9) cüzdanıma 
göre yetmiş yaşımdiyin. Sİ: Okula gittin mi? MO: oḳula gitTim. bizim (10) 
günümüzde y̥üç senėydi oḳullā. üşten diplamamız vārdı. sōnadan beş çıḳdı. 
ė§işTē unda (11) sōna burlāŋ§oḳulları ġapandı. Sİ: Siz burada gittiniz de-
ğil mi? MO: biz burda gitTik. burda (12) oḳulumuz vardı. hinci uŕa yıḳıldı. 
sōnadan§oḳul yapdılādı. ı̄̇şte bȫle. Sİ: Eskiden bir gün (13) akşama kadar 
ne işler yapıyordunuz? MO: baḳ hinci bir gün§āşama ġadar ne iş yapam? 
hinci (14) işlē yōḳ, döverbiçerlē va. bizim günnēmizde elnen oraḳ biçerlēdi, 
tırpannan. e bizlē giderdik (15) desTe yapardıḳ, dırmıḲ yapardıḳ, çekerdik. 
çocuḳlāmız vardı çocuḳlāmıza baḳamazdῑḳ. (16) çocuḳlāmızῐ ġıra götürüy-
dük. arabalāŋ§altında dört tekerli köv§arabaları, at§arabaları. (17) undan un-
nāŋ§altında çocuḳlāmız, biz işTe bȫle yarışırdıḳ. urdan gelirdik āşamnen, bizi 
dē (18) tarlanıŋ bi başında indiriveriydi adamnā, burçaḳ yolardıḳ. bostan§ekēr-
diK, bostan ġazardıḲ. (19) undan sōna ayçiçē ġazardῑḲ ekērdik. haşeş ekērdik, 
mısır ekērdik. bunnarı heP kendimiS (20) elimiznen ġaldırıydıḳ. undan biçēr-
dik. hinci döverbiçere vėriyolā. bizlēŋ günneri zordu (21) ġızım. tekne dolusū 
ekmek yapardıḳ, sabāleyn gün dōmadan ġalḳardıḳ. fırına getiriydik (22) tek-
neyi, otuz dene bi teknede hamur, otuz dene ekmeg§olurdu. ya bi havta yirdik 
yā dahā (23) haFtadan§az yirdik. ı̄̇şTe bizlē bȫle hinci bazar§ekme§i yı̄̇yoz, 
şunu yapıyoz hı̄̇nci. Sİ: Hiç (24) ekmek yapmıyor musunuz? MO: yapmı.. 
yapmēyoz. bir§ki yapannā ba ġışῑn. ė hinci (25) un§üvütmēyolā. evelı̄̇ harma-
nı atdı mı harmanı ġaldırdı mı de§irmenniK yıḳardıḳ. buydey (26) yıḳardıḳ. 
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avluŋda ġuyuŋ varῐsa ġuyūŋ başında, yoḳsā bu çeşmelēde buydey yıḳardıḳ, 
(27) de§irmennik. undan bulġur yapardıḲ, tarna yapardıḳ. undan bekmez ġay-
nadırdıḲ, (28) pancar§ekerdik. undan bālāmız vardı şu yanda üzüm bekmezı̄̇ 
ġaynadırdıḲ. hişde bȫledik (29) hinci yōḳ hincı̄̇ zengini de gidiyo bi çuval§un 
satın§alıyo, fakiri de gidiyo bi çuval (30) un§alıyo. eveli fakir bile buydey§a-
lırdı da deyirmene giderdi. hambarlānı dolduruydu, (31) çuvallānı dolduruydu. 
ē hincı̄̇ mercimē, nohudū, fasilleyi satın§alıyos. eveli kendi (32) tarlamıznan 
ġalḳardı. kendimiz ġaldırıydıḳ. çuvallarā doldurū hambar§evinē şē§iderdiK, 
(33) çuvallardıḳ. bi misāfirimiz gelsin amanın ġayınnam§ırāmetliK§ȫle der-
di, ġız§āccıḲ fasille (34) ġuyuveŋ, mercimeK ġuyuveŋ yavı̊t nohuT ġuyuveŋ 
derdi. e hinci ȫle denmēyo. hinci yoḳ. (35) hinci herkes satın§alıyo. tarlası va 
toḳadı va emme satın§alıyo ġısım. yoḳ. Sİ: Tarla boş mu (36) duruyor? MO: 
boş durmēyo. ekiyo ekin§ekiyo. bȫle nohuT fasillē eken yoḳ ġāli. ġırḳda bi 
(37) nohud§eken§olursa oluyo olmaSsa u da yoḳ. yoḲ unnarı ekmeyo milleT 
hinci genşlēmiz (38) ekmeyyo. bizlē ekdik, bizlē yarışdıḳ. bizlē.. Sİ: Gençler 
var mı köyde? MO: kȫde ȫle bi (39) gencimiz de yoḳ. kö§ümüz azaldı bizim 
kö§ümüz çoḲdu. e milleT şēre KitTı̄̇. (40) şeherden§işde emekli olannā geri 
geliyo, olmȧyannā gelmeyo. öle gencimiz de yȯḳ. işTe (41) bȫle biz de burda 
yaşēyoS. Sİ: Kaç yaşında evlendin? MO: ben§on§altı yaşımdȧ evlendim. 
(42) baḳ, on§altı yaşımdȧ evlendim. benim ġız ġardişlām, iki dene ġız ġardi-
şım§mardı unnar da (43) on§altı yaşında evlendi. ben kendı̄̇ iki dene ġızım§-
mardı unnarı da ben§on§altı yaşında (44) vedim. Sİ: Küçüklermiş daha. 
MO: e baḳ u§zaman ne bilen u§zaman§ȫlēdi, ȫle veriyoduḳ. (45) ōlannām 
gec§evlendi emme ġızlāmı ȫle vedik. Sİ: Nereye evlendi kızların? MO: u§-
zaman (46) şeherde duruyoduḳ. burdan biz de şehere gitTikdı̄̇. şeherden geri 
buriye geldik dedemiz şeker (47) hasTası ōldu. buriye geldiK. buriye gelince 
çocuḳlāmıS şeherde ġaldı. undan ev.. everdiKdi (48) çocuḳları da. şēre vedik. 
unnā da kȫden, böyük dāmādım afyondan. döverden, afyon (49) döverden. u 
ġızım da hinci buriye geldi. undan üş dene ġızı va. ġızını çıḳartTı ġızlānı (50) 
çıḳartTı u da burda duruyȯ. undān ōlum şē.. ġızımıŋ biri de bekdeş kövü vadır 
bu tarafda (51) çerkes. uríyē unnā da ġoŋşumuzdu. u da ġaşdı unnara. hinci u 
boşanıyo. hinci u boşanıyo. üş (52) dene ġızı va. boşanıyō. unnā da buriye ev 
yapdıla. bobaları yer vediydi. uriye biri yapdῑ, (53) güççük de yapdı. hinci bėyi 
turuyo, bėyi kövüne gitcēmiş ġāli. unnā da buriye gelceklē ġızım (54) da. bura 
da KüççüK§ōlumuŋ. ġızlādan böyüK§ōlan da birin dē dē hu yanda arsası va 
(55) böyüK§ōlumuŋ da. işde u da urda, unnā da gelceKlē, hepsi Te geri gel-
ceklē işTė. kövden (56) gitTik gerisin geri geldik. /.../ 

(57) Sİ: Ne giydin? MO: ben ġaTiFe geydim. eveli bizim günümüzde 
ġaTiFēdi. e böle dallı (58) elmāsiyelē vardı ġaTiFelē vardı simni. bizim gün-
nēmizde ȫlēdi. bu gelinniklē nişannıḳla (59) sōnadan çıḳdı. bizim gelinnı̄̇miz 
nişannῑmız bi ġaTiFēdi. eveli bȫle şe bileziklē olurdu, (60) savatlı bileziK bȫle 
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burları şėli, siyahlı beyazlı ȫle şēli. ı̄̇şTe ȫle bileziklē olurdu, altın (61) yapar-
lādı. ġuşaḳ yaparlardı, altın Ḳuşaḳlā olurdu kümüşlü altınnı. işTe ā bȫle işTe 
bizlē de (62) ȫle gelin§olduḳ. cilid§oynarlādı. hinci baḲ§unnarı ġaldırdılā. 
esgiden gelin gelcē vaḳıt (63) gelin gelir de yemeyi yiyenden sōna bı̄̇ şeye 
cilid§oynameye çıḳarlā atlānan. birbirlēne (64) atarlā. urdan atları ġoyverilē 
hadi yallah şėye, ōlan§evine. ōlan§evinden bu merdimenden (65) hinci biz̥ 
şurdan çıḳdıḳ burdan taḳır taḳır taḳır taḳır at çıḳar, üsTünde insannan buri-
ye girer. (66) bu eyilir üsTündeki insan buriye girēr, bahşışımı isdeyyon dėr, 
bāşış. ne vercēseŋ, para mı (67) vercēŋ, bāsma mı vercēŋ, eveli bȫlēdi. e ȫle 
verilēdi. hinci baḳ§unnarı ġaldırdılā (68) bizim§unnā yoḳ. pēlifannā gelirdı̄̇ 
yālῑ. u dē şurıya cāmi yapıldı. urda oynarlādı. milleT (69) toplanırdı. tenekelē-
nen yāları ġorlādı ȫle oynarlādı. hi hinci yoḳ Ḳāli unnā bitTi. unnarı (70) bi-
tirdile yapmeyyola. hincı̄̇ çalġῑ geliyo, bir şēsine. hani bi gece bi gündüz ȫlene 
ġadar çalıyo (71) gidiyo. eveli ȫle de§ildi. cumā günden gelirdi, sabā ġadar 
da u çalġıcıları uyutmazlādı. ḳaş (72) dene kö§ümüzdē oda vardı köv§odaları 
vardῑ. urlara ünnerlēdi deliġannılā, ē hepsini ayrı (73) ayrῑ. şurdan bi düv̥üncü 
gelsiŋ hinci düv̥üncü çıḳıP geliyȯ avlıya. eveli ȫle de§ildi. mezer (74) dō-
rundan, ȫrezden, suluġareşdan düv̥üncü gelirken daha kövüŋ§içine girmeden 
taḳır taḳır (75) taḳır taḳır siláh§atarlādı, dabanca atarlādı. undan sōna burdan 
sēman dutuşurlādı. hadi yallah (76) urda düv̥üncüyü ġarşılarlādı. alırlā gelir-
lēdi, her tarafdan. eyer bȫle habersiz geldi mi kövüŋ (77) çeşmesine basarlādı. 
işgi isderlēdi. undan bȫle ādetlēmiz vardı. hinci baḲ§unnarı ġaldırdılā, (78) 
unnā yoḲ ġāli. dāmāt yıḳarlādı, pazar gün. Sİ: O nasıldı? MO: e işde unu 
da bȫle dāmādῑ (79) sabālen§alır burdan şēlē, arḳadeşları. türkü sȫleye türkü 
sȫleye u çeşmeye götürülerdi. (80) çeşmede, urda işde içeriye ġuyarlā, yıḳa-
mazlā da hamama varı gelir ġoya yıḳēyolāmış gibi, (81) urda üsTünü deŋişdiri 
u çeşmede. urdan çıḳar. undan ilkin§ahara atarlā, dāmādı. (82) urdan§içeriye 
girer, üsTünü soyunur, çıḳar. türkü sȫleye türkü sȫleye sen§aḳrabasısıŋ saŋa 
(83) gelirle. senden bi tavı̊ġ§alırlā. türkü sȫleye sȫleye şu aḳrabasına giderlē, 
undan bi şişe işgi (84) alırla. bıldır görümcemiŋ§ōlu eskişērde düv̥ün yapdı, 
yeşiltepede. ġızı da odunpazarı (85) tarafından§aldılā. ġız da köv̥lü de urıya 
aḳrabaları varῐmış uriye getimişlē, urdan§alceklē. (86) odunpazarına varıyolā 
gelin§almaḲcılā iniyo arabadan. bi sēman dutuyolā urdan yolları (87) ġapē-
yolā. türkü söleye türkü sȫleye ġız§evine varıyola. urda oynēyolā. urdan ge-
lini alıP (88) geliyolā. esKi ādeti ġoya yapceg§olmuşlā emme e uriye uŋa da 
mı̊̇sāde itmemişlē urlāda. (89) yolları viÍan ġapeyince izin vėmemişle. ı̄̇şde 
eveli bȫle ādetlēmiz vardı hinci baḳ yoḳ§ȫle (90) ādetlēmiz bitTi ġāli. Sİ: 
Mâni söylüyor muydunuz? MO: sȫlerdik. Sİ: Aklında var mı? Bir (91) 
tane söyle. MO: nası sȫleyen? hinci bȫle şē̇ yapardıḲ, tarlalāda bu dē u tarla-
dan ta şu tarlaya (92) māni atardıḳ, birbirimize. 

(93) su gelir gelı̄̇n mi? 



782 Eskişehir İli Manav Ağızları

(94) daş duvar deleyin mi? 

(95) eyer§işiŋi yapameyyosaŋ 

(96) yardıma geliyin§ni? 

(97) e u da urdan derdi: 

(98) su gelir gelemeSsiŋ 

(99) daş duvar delemeSsiŋ 

(100) dōru sȫle sözüŋü 

(101) yardıma gelemeSsiŋ. 

(102) bȫle birbirimize māni atardıḳ. hinci baḲ§unnā yōḳ. eveli çapeye 
çapecimiz§olurdu. (103) yolmecimiz§olurdu. yolmeye giderdiK genşleri, 
eveli genşler çoḲdu. bizlēŋ§aḳrenneri, (104) bizlēden bö̇yüK§olannā çoḲdu 
genş gencimiz. undan böyün saŋa yolmeye giderdiK. böyün (105) bu tarla 
bitcēk. sen bi yeşil yazma getı̄̇. ebeli Ḳırep derdik, ipeklı̄̇ şeylē, yazmalā bardı, 
pullū. (106) undan bi ġırmızı, bi yēşil, bi mābi, bi beyaz nēse al da ge, uzun 
bi dēnek geti, sopa. undan (107) sōna unnara bālarlādı. bāleyince ġāli deliġan-
nılāŋ haberi olurdu. deliġannılā böyün saŋa eveli (108) öküz güdürlēdi, beygir 
güderlēdi ġırlarda. birbirlēne ġoyan işde fiÍancanıŋ yolmecisi varmış, (109) 
burdan öti§yanna gidiyomuş. deliġannılā heP bȫle taḳır taḳır biz ġāli genşlē 
türkü sȫleye (110) sȫleye arabalā bȫle yan§yana gidēdi se.. at§arabaları, sen 
beni geşceŋ, ben seni geşcen̥. (111) undan türkü sȫleye sȫleye giderdik uriye. 
u genşlēde bütün dabanca atarlādı taḳῑr taḳῑr taḳῑr (112) taḳῑr hiş durmadan 
dabanca atarlādı. işde ebeli baḳ hinci u ādetlēmiz bizim ġalmadı. unnā (113) 
ġalmadı heP§PitTi. yoḳ. Sİ: Güzeldi değil mi eskiden? MO: e esgiden sen 
nerem dēyoŋ (114) ġızım? gözeldi tabi. esgiden hePsi gözeldi. yoḳ hinci. hinci 
her şeyi satına bindi her şē işde. (115) esgi günnē yoḳ. esgi günnē yoḳ, ebeli de 
bȫle hasTa olmazdıḳ. hinci ġāli genşlēmiz bütün (116) hasTa niçin? çalışmey-
yolā. ... yapıyola, ölüyola. şuriye çıḲ ay ıscā çıḳmeyiz yō. aha baḳ ben (117) 
ġocaġarıyın dē şurda sarımsaḳ çıḳardıyodun siziŋ geldı̄̇ŋizde. ė ben şu ġoŋşu 
dēyo ḳu unnā (118) şeherden gelme şu arḳadaḳınnā, ıscaḳda Tışarıya ne çıḳı-
yoŋ yaşlı hāliŋde hasTa olursuŋ. bu (119) ıscaḳlā ıscaḳ de§il. eveli aha şuriye 
göremezdiŋ bȫle allı yeşilli ıscaḳ. ȫle ıscaḳ vardı eveli. (120) hinci ıscaḳlā yoḳ. 
hinci ıscaḳlā yoḳ. hinci işlē yoḳ. döverbiçernen bi günde harmandan (121) 
ġalḳıP§atıyo işTe. ebeli bȫlēdik bis. eveli at§arabalānnan şēre giderdik. baḳ 
hinci vızır vızır (122) her yaḳamıs, arabalāmız dolū. h̥er yaḳa inesar belediyesi 
burdan geçēr, çalḳarā şē̇ burdan (123) geçer, avlamış burdan geçer. kendi bele-
diyemiz va. e hincı̄̇ her yaḳamıs çoḳ araba. eveli (124) yoḳdu. dē burlara gitcēz 
de urlāda araba bulcēz daş§ocaḳlānda da biniP de şēre gitceS. iŞTe. (125) 
eveli ȫlēdik. hinci yoḳ. atnan, öküznēn iş yapārdıḳ. hinci yȯḳ. 
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I/154

TEPEBAŞI - Keskin

Kaynak kişi : Azime Kayhan, 66, İlkokul; Nursel Kula, 50, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video, Ses kaydı

Konu : Tanışma, düğün, çocuk oyunları, ramazanlar

(1) SGA: İsminiz ne? AK: aSime ḳayhan. SGA: Kaç yaşındasınız? 
AK: atmış§āltı yaşımdıyın (2) yavrum. SGA: Okula gittin mi? AK: beş-
Ten çıḳtım. beşe ġadā gittim. SGA: Bu köyde mi (3) doğdun büyüdün? 
AK: burda dōdum bö̇yüdüm. beşe ġadā gittim. beşde Ḳār̥nemi aldım. (4) nı-
şannandım beşinÇi sınıfda, on bir yaşımda. on§āl̥tı yaşımda gelin§oldum. 
SGA: Dört sene (5) beklediler mi? AK: dört sene nışannı bekledilē. bi eviŋ 
bi ōluydu. biz de birbirimizi sēvdik, (6) bekledik. e işde bȫle, eveli bȫledi 
yavrum. hinÇikilē geziyō şanġada şınġada arabalāda ... ne (7) geçim va ne hu-
zur va. allaha şükür yavrum. ōn bir yaşımda nışannandım, atmış beş yaşımıza 
(8) ġadar sürdürdük. beyim§öldü atmış sekiz yaşında. SGA: Allah rahmet 
eylesin. AK: āmin, (9) āmin yavrum. çoḳ mutlūduḳ. dört çocūmuz vardı. çoḳ 
huzuÍÍuydum. güzel vakit geçirdim. (10) inşallah yaşılılῑm da vakit gözel ge-
çir. āhiretTe öbür dünyadı dı gözel geşsin yavrum. bȫle (11) günnēmiS gēşdi. 
SGA: Siz Manavsınız değil mi? AK: eveT, eveT manav. (12) SGA: Düğün-
leriniz nasıl olurdu eskiden? AK: bizim esgiden dü§ünnēmiz yavrım biS 
ba.. bi (13) bazar başlardıḳ. ġına ġorduḳ. başımızı, saşlāmıza ġına yaḳaÍÍādı. 
üş.. iki kere ġına yaḳılırdı. (14) bi gün duru ētesi gün yaḳılırdῑ. dēsana ġῑ. 
NK: yaḳılῐ işTe bi hafta öŋü başlār̥dı. bi hafta (15) dü§ün yapādıḳ. bi hāFta 
sonu da elimize ayāmıza ġına§gecesi.. AK: bi hafta dü§ün (16) yapār̥dıḳ. 
pēşembe gecesi çeyiz serilirdi çeyiz§āltı yapılırdı genşlere dāmāT. cumā gün 
gelin (17) hamamı olurdu. otoPislere binēr̥diK gelin hamamına gidērdik. urda 
seytinnen hevla yicēz (18) ekmek yicez diye ġırılmış gibi bāÇçede bı.. ekmek 
yirdik, bān̥yonūŋ, banyonuŋ bāçasında (19) sofra ġuraÍÍādı. ... gidēr̥dik ekmek 
zeytinnen§ekmek yicez. bazar§ekme§i yiceS. kendimiz (20) köy§ekme§i 
yapıyoS. cümertėsi gün de ḳıs hamamı dērdik. gelir ... ōlan tarafı ġız tarafı 
(21) evde yuḳaları yapardȧ, yuḳalādan börek yapaÍÍādı. ġabaḲları ġaynadıÍÍā-
dı, yuḳa (22) böre§iŋ§üsdüne bȫlü tabaḳları ġuyallā geyimnilē, geymeyenne, 
oynıyanna yemek yirdi. bi (23) güzeldi. hinci hiş dadı yoḳ yavrum. bȧzar gün 
gelin§almā gelillēdi ōlan tarafı. ġāli yataḳlā, (24) yorġannā at§arabalāna ge-
lillēdi at§arabalāna sara, fiÍanca pek güSel yorġan yapmış, fiÍanca (25) yasTıḲ 
çoḲ doldurmuş ȫle baḳışırdıḳ. hinci bir§ay§eveli gidiyo çeyiz. kimse gör-
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mēyo. (26) ōlannan ġız dāmȧT götürüyolar çeyizi yayıyollā kimseniŋ haberi 
yoḲ. ... şennik vardı. (27) bizimkilē de yapıyolā ama şindiki ādeti. biz bȫlēdi 
bizim zamānımızda yavrum. SGA: (28) Düğünlerde özel oyunlar, şakalar 
var mıydı? AK: vardı olmaz mῑ? yapaÍÍādı genşlē. SGA: Ne (29) yaparlar-
dı? AK: asıl bu yapādı şenniK. geyinirdı̄̇. NK: yavrum şaḳalā yapādı. mutlū 
olunca (30) bȫl̥ĕ genşlē, erkeK§ēlbisesi gėyērdiK genşlē gülüşsün diyelek. 
unnara oyun çıḳarıveridik (31) işde bȫle gülüşüllēdi, oynādıḳ. yani muTluluḲ 
vardı. (32) SGA: Çocuk oyunu ne vardı? AK: met§oynārdıḳ. böyle moḳu 
oynārdıḳ. SGA: Neymiş onlar (33) biz bilmiyoruz. AK: baḳ şindi bu.. me-
seÍā bi ḳutu dikēdik burıya. unu gelirdik vuruduḳ burda (34) ... bekleyenimiz 
vardı. hanġımıSı şė§iTer devirise ū yenilirdi. SGA: Bu hangi oyun? AK: bu 
(35) moḳayıdı de mi? NK: bi ḳutu ġorduḲ meseÍa ḳonserve Ḳutusu meseÍa 
on§adım§ileriye. (36) daşlā da alırdıḳ bȫle. kim devirise u yanārdı. AK: ebe 
bu ḳutuyu dikēdi såna yarışmā, vurmā (37) varıdı. SGA: Bu oyunun adı ne? 
AK: moça. SGA: Öbürü neydi? AK: met. met deriS, (38) deyneklēr̥nen. u da 
deyneklen§oynanır. SGA: Değneklerle ne yapıyordunuz? AK: şindi (39) 
ġārşıya bö̇yük deyneklēnen bȫle dikilillē. bu ortáyá da iki daş ġoruz, bu dey-
neyi de bȫle (40) ġoÍÍādı. burdan bunu fındırdı mı ġāşıdaḳı çatdaḳ vuruyduŋ. 
annadın mı? SGA: Fındırıyordun. (41) AK: fındırıyōdun. ġarşıdaḳı vura-
bilse vuru, vuramadı mı yenilirdi. (42) SGA: Eskiden Ramazanlar nasıldı? 
NK: caminin§avlısına meseÍā zenginnē hamır (43) yumuruduḳ. bēsemet de-
ris bȫle. bēsemetleri getirilēdi. bis çocuḳl̥ar dikilirdik bu (44) cāminin§avlısı-
na. gelen çocu§a bēsemet verilirdi. nası bi şēdi adı vādı. ramazannā çoḲ (45) 
gö̇zel geçēdi. AK: bēsemetle§ı alır̥ heybeyē doldur̥uÍādı. bē̇semet şöle şöle 
yapaÍÍādı. (46) davılcımız§olur̥du hinci hiş davıl yoḳ, teleFon sa§aTi cıÍlē-
caḲ da cıÍÍar̥sa cıÍÍā cıÍamaSsa (47) uyuyaġalıyoS. davı̊lmıS çıḳādı manilē 
sȫlerdı̄̇, gecá. biz de çıḲādıḲ§unnara bāşiş veridik. (48) yemekler§alınırdῑ. 
yani çoḲ§eyidi. hinci oruş tutan bile yoḲ a yavrum. tȫbe yā§rap, tȫbelē (49) 
yoḲ.. görüyon çünk̥ü̆ küna§ı fiÍan yoḳ. oruş tutan bile yoḳ. SGA: Köyde de 
mi tutmuyorlar? (50) AK: kȫv̥de de yoḲ. yāni dutuyoÍÍā canım var dā ço§ū. 
esKisi.. SGA: O peksimet nasıl (51) yapılırdı? NK: bayā mayalı hamırdan 
yumurulurdu fırınnāmız§olurdu bȫle saman fırını. (52) fırınnāda ufaġ§ufaḲ 
böle hamıÍÍarı küçük̥ küçük§ekmeklē yapādıḳ. getilı̆̇lēdi zenginnē bȫle (53) 
ǖdüllēdi unnarı. burda köylüye da§ıdıÍÍādı. sıraya girēdiK çocuḳḳan§ā şu 
(54) cāmin̥in§arḳasında. AK: şindi bide da§ılıyo işde u§zaman begsimeTdi. 
/.../ AK: (55) kö§ümüzde çiFcilik de va, leşbellig de va hepsi va. hayvan ha-
şat da yapan çoḳ. meseÍā bū (56) inek hayvan haşat da yapan var. süt, yo§urt, 
sütçülēmiz gelir. NK: şindi eveli kendimis (57) yapıyoduḳ her şėyi. şindi 
sütÇülē ġapıya geliyo alıP gidiyo. ya§ı kendimiS çekēdik (58) makinelēnen̥. 
şindi yaPmēyos. süTÇülē geliyo ġapıdan§alıp gidiyo südü. hem de upucuz 
(59) sekiS yüz bin liraya. ȫldü fiyata. /.../ AK: husuSi tāze peynirȧ çalardım. 
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süzegden§açārdım. (60) ġalıP ġalıP yirdim. penselin yerine geçer̥ dellēdi. a 
hinci mikroplu. duzunu ālsın, şȫle yap (61) salamurunu ālsın. hususü çalardıḲ 
süzeglēnen bȫle tāzesini yimē. hiş de bi şey§olmadıḲ (62) maşalla. /.../ SGA: 
Sizin isminizi almadık biz. NK: benim nursel ḳula, nursel ḳula. SGA: Kaç 
(63) yaşındasınız? NK: älli. SGA: Okul? NK: oḳul§ilḲoḳul. SGA: Siz de 
mi burada doğup (64) büyüdünüz? NK: ben de burda dōdum§işde şura 
annēmgil̥ı̆̇ŋ§evı̄̇. bu köye vādım. ilēde de (65) kendi ėvim. /.../ AK: ḳadifeleri 
geyellēdi eveli, sārḳaları geyellēdi, dü§ünnēde Ḳadife (66) yannarı işlemeli 
simni Ḳadifeleri. sarḳaları geyellēdi. ġıronnar, ġıron derdik unnarı geyellēdi. 
(67) hı̄̇nci zanġıdı zınġıdıḳ şuÍÍānda elbise /.../ AK: siyah§örtme örtünürdük 
baḳ hiş (68) siyah§örtmeleri FiÍan§atdıḳ. bi de belediyelig§olunca kö§ü-
müz ġāli hanım§olduḲ. NK: (69) yaḲında şaÍvaÍÍarı dı atcız. AK: e genşlē 
geymey̥ŏ emme bizler böle bi yaḳalara çıḳarıken (70) geyyoz. evde biz de 
geymeyiz, maḳsı̄̇nen duruS. ya yavrum. SGA: Sağolun, ağzınıza sağlık. (71) 
Çok teşekkür ederiz. AK: bi şi di§il. 
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I/155

TEPEBAŞI - Muttalıp

Kaynak kişi : Süleyman Yıldırım, 76, İlkokul 3

Derleyen : Fatih Doğru

Derleme yeri : Köy kahvesi 

Kayıt türü : Video

Konu :  Tanışma, çiftçilik, çocuk oyunları, bayramlar, düğün, 
deprem

(1) SY: arḳadeş şā§itlik ma§itlikse.. FD: Yok amca sadece sohbet ede-
ceğiz. SY: iyi hoş ge.. (2) h̥oş geldiŋ. FD: Hoşbulduk. Nasılsın? Elini öpe-
yim. SY: sa§ol. allah rāzı osun. çoḳ yaşa hadi. (3) FD: Adın soyadın ne 
amca? SY: sülėyman yıldırım. FD: Yaşın kaç? SY: yėtmiş§altı. FD: (4) 
Okul okudun mu? SY: üçe ġȧdar. FD: Ondan sonra? SY: undan sōna kendi 
kendimizi (5) ȫrettik§işte, yetiştı̄̇dik. FD: Ne iş yaptın? SY: çivçiliK yapdıḲ, 
çobannıḳ yapdıḲ, beḱ́áÍlik (6) yaptıḳ. āmette mēmette çalışdıḳ hizmeTçiliK 
yapdıḳ. undan sona kendi işimizd̥e çalışdıḳ (7) fılān. ortaḳçılıḲ yaptık̥, icār̥cı-
lıḲ yaptıḲ, bü güne geldik yani. FD: Doğma büyüme bu köylü (8) müsün? 
SY: yō. on§iki yaşımdȧ başġa bi yerden geldik. bozdā kö§ünden şurda. sėne 
ḳırḳ (9) seKizde. hesāb§it. ben otuz yėdi do§umnuyun. ḳırḳ segizde geldiK, 
on§iki yaşımdaḳan (10) burıya gelmişTim§işTe. atmış atmış beş sėne oluyo. 
hē nė sorcaŋ? bi şē mi sorcaŋ? ȫrencēm (11) bi şė mi? (12) FD: Eski gelenek 
görenekleri soracağım. Ne yapardınız eskiden? SY: esgiden nāpam§işte. 
bu (13) zamannȧr var ya, bu zamannā yani su dökmē gidemezdik. şu ayıŋ şu 
günnende. harmancılıġ (14) vardı, tırpaTlan biçēdik. tırmıḳlan toPlardıḲ. bi 
tāne dē urda başaḳ bulursaḳ urıyı iki seFē (15) dolanῑdıḳ. şimdi hic§arḳamıza 
baḳmıyoz. taÍÍada dökülüp gidiyo saÇılıp gidiyo hiç. olursa (16) da olur, nė 
olursa tamam§ōldu mu arḳamıza bile baḳmıyȯS ki. şindi bȫle. şimdi zaten 
(17) sabahTan§aḳşama ġadar ġosa sallardıḳ. āşȧmdȧn sabā ġadar̥ dırmıḲ ya-
pardıḳ, deste (18) yapȧrdıḳ. tabi desteden dırmıḳdan siz annamaSsıŋız da. on 
bē̇ş, yirmi gün oraḳları bitı̄̇di mi (19) undan sona sap daşıma başlar̥dı ḫȧrman 
yerine. harman§yerine sap daşırdıḳ, düven sürēdik (20) āşama, sabā ġadan 
sap getiridik, āḳşama ġadan da düven sü.. u düven de bitTikden sonā u (21) 
çüvdüklēmı̄̇z, yῑdıḳlāmızı, tınaz derdik biz§unnarȧ, unnara savurmā başlar-
Tıḳ. bi yandan (22) düven sürēr̥diK, bi yandan§unu savırıdıḳ. gece hem sa-
man daşırdıḳ, savurdūmuS samanı (23) denėsini ayırdῑmıS samanı, hem de 
sabā iki araba bi iki araba, üç§araba nēse işdė gücümüz (24) yetTı̄̇ ġada sap 
getiridik gene, taÍÍadan getiridik. unu döverdiK falan fiÍan derken iştē iki (25) 
buçuḲ§ay ūreşırdıḳ yani ġırda. yani zeman gelı̄̇ çameşiri yıḳama yerin̥de 
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de§işdiridik bȫle. (26) Çuma namazına gelemezdik yani, elimizinen şe§ya-
padıḳ böle. günde iki sa§aT üş sa§aT, (27) dört sa§aT§uyḳumuz vardı yani. 
u da ġırda yani taÍÍada. bu güne ġadar bȫle amma şimdi (28) allā şükür şimdi 
... hürriyet va. esgiden emir§altındadıḳ şimdi hürriyet va. şimdi baḳ.. (29) 
sen§asıl nerelisin? FD: Ben Eskişehirliyim. SY: sen kileyi biliŋ mi nė oldū-
nu? FD: Nasıl (30) oluyor kile? SY: bu arpa būdey kilesi deriz. ölşmeK§için. 
biliŋ mi? FD: Yok ben bilmem. (31) SY: kiledir. buydey otuS kilo gelir bi kile 
deris. arpa yirmi beş kilo gelir uŋa da bi kile deriS. (32) iki tenegiSi bi kiledir. 
buydeyiŋ de arpanıŋ da. unnāŋ§ölçüsü vadır tabi ölçē§i var. biz Ḳırḳ (33) 
kileye yarısı arpa yarısı buydey iki ay çalışıyoduḳ. gece gündüS çalışıyoduḳ 
hem, gece (34) gündüS. şindi u günnē geşdi Kitt̥i. yetiyodu ama. yetiyodu. 
nası yetiyodu biliyȯŋ mu? ȫle (35) sosyeTe yoḳdu. biz yirmi kile buydey§alı-
yoduḲ iki çocūŋ üş çocūŋ varsa unnarı u yirmi kile (36) buydeyi ö§ütTük mü 
bize bi sene gidiyodu. dērmende ö̇§üdüb geliyoduḲ öle.. u kepēni (37) mepē-
ni biz kendimiz§ayırıdıḳ içinden. tamam mı? kepekli ekmek yirdik. u arPıyı 
da (38) satardıḲ da udun kömürü idāreyi de alırdıḲ§işde bȫle bȫle geçinidik. 
bȫle bȫle bȫle bȫle (39) bȫle bu güne geldik. dā başḲa? FD: Bozdağ’dan 
niye geldiniz? SY: urdan burayı (40) göç§ėttik§işte. annem bobamnan gel-
dim hepimiz göç§ėttik ... FD: Manavsınız değil mi? (41) SY: tabi. yörüklē-
den yani yörük dellēdi. bi ucumuz manav yani bi. esKi dedelemiz burdan (42) 
Kitme. manav bi ucumuz yörük dellēdi ȫle. dē bi buçuḲ§iki asırlıḲ mesele. 
FD: Siz buraya (43) sen on iki yaşındayken geldiniz. SY: ben§ufaġ gelmi-
şim bilmen. urda dōdum, burda (44) bö̇yüdüm yāni ha. (45) FD: Burada ço-
cuk oyunları oynuyor muydunuz? SY: çocuġ§oyunu oynıyamaSsıŋ Ḳı (46) 
eliŋ§ėrmeS ki sāten. eliŋi soPa dutTuŋ mu hadi baḲam bi çivt hayvanıŋ§olu-
du hayvan (47) meseÍā sı§ırıŋ, öküzüŋ, mandaŋ her nėse veyā iki inē̇ŋ§olur̥-
du hadi Kütmē git. yicek yoḲ (48) işcek yoḲ napcaŋ? oyun§oynamā işde 
oyun§oynarsa ġırda arḲıdaşlarnan§oynardıḳ. FD: (49) Ne oynuyordunuz? 
SY: yā şimdi hepsini unuttuḳ hep. ... oynardıḳ. undan sona ġızıl çıbıḳ (50) 
derdiK. efendime sȫlēŋ, fıçı derdiK bilmem mile derdı̄̇k. ḳaz.. işē zerdāli çe-
Kirdeklēni (51) toplardıġ§unnarı şe§yapādıḳ, mile yapadıḳ hep böle. şindi ne 
diyolā unu şindı̄̇ ū şindi (52) misKetleri adamnırı atıyolā, demir misget§atı-
yolā şindi. biz u§zaman topraḲdan yapādıḳ (53) çamı̊rdan. yani bȫle. FD: 
Masal anlatırlar mıydı eskiden? SY: masal nė demek yāni şindi? (54) FD: 
Masal işte, büyüklerin anlattıkları hikayeler. SY: biz masal dinelemeg§i-
çin (55) ētiyar§arardıḲ böle bi. vay vay vay vay vay. FD: Var mı aklında? 
SY: yo. ġalmadı yā. (56) ġalmadı. esgi.. esgilē üreTirdi yav§işde padişah var-
mış, vezı̄̇ri varmış efendime şunu varmış, (57) bı̄̇ adam varmış§işTe şunu ... 
birez de yana, eklellēdi ... biz bȫle.. FD: Biz masal (58) dinleyeceğiz, hiç 
eskiler anlatmıyor bize masal. SY: ārḳıdeş, masalıŋ ne masalıŋ nası oldūnu 
(59) bilen va mı? masalıŋ nası oldūnu bilen yoḳ şimdi. biz masal dinnemeK§i-
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çin yani bāzı (60) ilḳoḳul§üçe ġadā gittik bizim burda ilḳoḳul§üçe ġadādῑ, be 
yoḳtu. hacı kim§ölmüş bē? (61) FD: Bayramlarınız nasıldı eskiden? SY: 
eski bayramnā şimdi yoḳ. burda da yoḳ yani eski (62) bayramnā. biS§eskiden 
burda aḳlımız§erdı̄̇nde, aḳlımız§ermeden kȫde hiç hāne (63) bıraḳmadan ... 
çocuḳ olaraḳ da yāni on§iki yaşımıza ġadā da segiz§on yaşım.. bizim (64) 
kö§ümüs ḳırḳ beş§elli hāne bi kȫ. hiç hāne hānesine girmedı̄̇miz hane ġal-
mazdı. (65) hepsiniŋ§elini öpēdiK. öŋümüze bi şē torba verilēdi, bez torba. 
undan§alırdıḲ§iki fısTıḳ, (66) bundan§alırdıḲ§iki şeKer Falan derken do-
lanır gelirdik. hiş ūramadῑmız yer ġalmazdı. (67) ġurbanda ōsun ramazanda 
ōsun. şindi burda da vardı bı̄̇ esKiden. ȫle bı̄̇ ramazan bayramı (68) ġurban 
bayramı, Ḳurban bayramında pek şėy§olmaz da ramazan bayramında heP cā-
mileri (69) gezēdik böle hocaları gezēdik, bö̇yükleri gezēdik. gezēdik yani 
şindı̄̇ sayġı, hasTaları (70) gezēdik, ziyāret§iderdik. ... gezerdik. şindi 
adam§evinden çıḳdı mı dōru ġayfeniŋ§önüne (71) geliyo, çekiyȯ çayı bıraḳı-
yo çayı.. ġonşusu hasTa bilė yaTsa nāpıyuŋ diyen yoḳ yani şindi, (72) aríyíp 
soran yoḳ. şindı̄̇ bȫle. (73) FD: Düğünler kaç gün sürüyordu eskiden? SY: 
esgiden bir havta sürüyodu yā. bir havta (74) sürüyo.. FD: Ne yapıyordunuz 
bir hafta? SY: ē hani dü§ün§ėlnen harman yelnen dellē de, (75) bir havta 
eveli ġadınnā başlar dü§ün, böyün dü§ün gecesi yarın sunġu gecesi bir gün 
(76) hamam gecesi şunuŋ gėcesi, ertesi gün bǖ.. bȫle unnā sıraÍaÍÍā bütün. 
oḳuncu tutāsıŋ, yimeK (77) pişirmek§için tutaÍÍā, yimek.. yani yimek pişir-
meK§için. unnā, biliye unnā çünkü. bir havta (78) eveli başlālādı unnā. FD: 
Şimdi değişti mi? SY: şimdi de§işdi. hebzi hazıra bindi şimdi. (79) şimdi 
de§işmedi gine esKi usuÍ gidiyo da e şimdı̄̇ apallȫ ba§ırıyȯ herkes, oḳuncu 
çıḳār̥dı (80) herkes oḳuncu kimi oḳursa u gelirdi. oḳunmıyan§insan gelmezdi. 
ġonşu da olsa gelmezdi (81) yani. oḳuncu kimi oḳursā oḳuncu ... yazardı lis-
diyi veridi adam. Ḳoca köy̥de ḳaç ... ismi (82) varsa. u lisdeye göre yimeK 
hazırlardı. u lisdeye göre yimek hazır̥lar, oḳuncu kime sȫlerse u (83) gelirdi 
yirdi. ama şimdi apallȫ ba§ırıyo, yani şindi duyuyoz apallı̊̇dan, oḳuncu yoḳ. 
adamın (84) gȫnü isder̥se gidiyo. sevdı̄̇ saydῑ vayavuT tanıdῑ kişi olursa gi-
diyȯ, yimēni yiyip geliyo (85) hemen yoḳsa ... başġa? /.../ (86) FD: Eskiden 
köyde bildiğin yangın deprem gibi büyük bir olay olmuş mu? SY: deb-
rem§ōldu (87) burdȧ da. elli altıda debrem§oldu. fȧḲat ölen§olmadı. şurda 
sırada ufaḲ ġāy̥velē vardı, ben (88) ġāy̥vede oturuyudum. ben debremiŋ ne 
oldūnu bilmiyom da dā yeŋi girdimdi hatTȧ ġāfed̥e (89) herkėz§oturuyȯ ki-
misi oyun§oynuyo kimi mu§aPbet soPbet yapıyo. bi sallantı oldu (90) du-
var§elendi böle gözümüŋ§öŋünde. ġarşıḳı duvar böle elendi sangi ġalbur 
gibi elendı̄̇. (91) herkėz Tışarı attı kendine. üsT§üsde Ḳapıdan çıḳdıḳ. undan 
sōna bu bur̥dā şėy§olmadı. (92) burda olan§olmadı şurdaḳı ġayı kö§ü 
var§işte urdan bi ġocaġarı bi çocuḳlan berāber (93) duvarῐn̥ altında ġalmış. ilk 
dePremde öldü dedilē işde. bizim burda ölen§olmadı. faḲat (94) sallandı. 
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baya devam§itti. bir§ay bir§ay bir buçuḳ§ay devam§itti. sallandı. bȫle ara-
da (95) sırada salladı durdu yāni, ġorḳduḳ yāni. undan sona alışTıḳ ġāli gir-
dik§evlēmize. hatTā, (96) at§arabası, öKüz§arabası ġoşuyoduḳ ya u§zaman 
dışarda arabıyı ... üzerine çadır çekTik (97) bȫle bi, kilim çekdik. arabanıŋ§i-
çinde yatTıḳ. FD: Bir ay yattınız mı? SY: hemen hemen (98) yatmışızdır. 
belki bir§ayı yaḳın yatmışızdır. bāzῑ şȧḳıyı sevennē de ... aḳşamnen gelirmiş, 
(99) gecē tekeri sallarmışTı. güleyim mi āla.. u da bȫle içerde şey kelimē şādet 
getiriyȯ. yā (100) arḳıdeş çoḳ günümüz şėy geşdi ámma allā çoḳ şükür yā 
rabbim yā. yalῐnız hareketlik (101) hareketlik ben ā şimdi cāmiden çıḳdım, 
ikindi namazı ġıldım mı tarlıya gidiyom ben. (102) āḳşam§ezeni yarım sa§at 
ḳalıncıya ġadar tarlada çalışıyon şimdi vazifem bu. boru (103) de§işdirim, 
motur̥ŭ çalışdırım. kendime iş buluyom yani. ı̄̇tiyacım de§il doḳuz yüz lira 
(104) aylıġ§alıyom baŋa yatiyȯ. fȧḲat yetmiyō, vücuta yetmiyo. vücuta de-
dı̄̇m yatamıyom ben. (105) yatamıyom. şindi genşlē ā boş§ve diyo yā. olursa 
olsun diyo. adam bı̊rda gezip duruyo da şu (106) sandalyiyi alıp Ta dē şurıya 
ġoymuyo. nēse ne. kim§ölmüş lē? 
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I/156

TEPEBAŞI - Takmak

Kaynak kişi : Sadık Düzarat, 85, İlkokul

Derleyen : Erdoğan Boz, Fatih Doğru

Derleme yeri : Sokak 

Kayıt türü : Video, Ses kaydı

Konu : Köy adının kaynağı, eski hanlar

(1) EB: Takmak adı nereden geliyor? SD: çoġ§esgiden beri taḲmaḲ 
yavrum. taḲmaḲ dā (2) geşmek dėmekmiş. taḲmaḲ geşmēk demekmiş. esgi 
çoḲ§esgiden amma. çoġ§esgi buranıŋ (3) ismi, esgiden çiflikmiş burası. 
EB: O ismi niye vermişler? SD: vermişler§iŞde. de u§zaman.. (4) taḳmaḳ 
demişler. FD: Ne kadar eski? SD: şindi eŋ§aşşa iki yüz senelik, dā fazla 
belki de. (5) FD: İki yüz seneden çok mu? SD: şindi zaten bu şindi bura 
çiflikmişdi zāten. esgiden (6) çiflikmişdi. bi kişiniŋmişdi. burasῑ, musa§özǖ, 
ġızılinnēr bi kişiniŋmişdi. EB: Sadık amca siz (7) misiniz? SD: sādıḲ eveT 
benim. EB: Köyün adı nereden geliyor bulamadık. Sadık amcaya (8) gidin 
o bilir dediler. SD: vallā çoġ§esgiden yāni ben de bilmiyon çoġ§esgiden 
taḳmaḲ köyü (9) olaraḳ ġurulmuş yani. çoġ§esgi. valla aşşā yuḲarı iki yüS 
seneden belKi fazla yāni. EB: (10) Sizin büyüdüğünüz zamanlarda bu köy 
nasıldı, kaç haneydi? SD: u§zaman on be.. yirmi (11) yirmı̆̇§beş hāne falan 
vardı yani. sōnadan da§ıldı. ... oḳuyan gitTi, yėtişen gitTı̄̇. bu a.. (12) burası 
bi kişiye baḳıyo. yani iki Kişiye baḳamıyyo. tabi ... gidiyo. meseÍā esgiden 
(13) ġalabalıḳmışdı. bi hāneniŋ beş§altı tāne, on tāne çocū varmışdı. EB: 
Sizin soyadınız neydi? (14) SD: sādıḳ düzarat. EB: Yaş kaç? SD: yaşı sȫ-
lemiyon§ama nazar§erer̥ diye. seksen bēş. EB: (15) Öğrenim durumunuz 
nasıl? Okul durumu? SD: oḳudum tabi. EB: Kaça kadar okudunuz? SD: 
(16) beş beşden terk. EB: Beşi niye bitirmedin? SD: bitir̥dim beşi dē bit.. 
undan sona oḳumadıḲ (17) yāni. oḳumadıḲ. EB: O zaman okul var mıydı 
köyde? SD: o zaman köyde oḳul yoḳdu. EB: (18) Nereye gittiniz? SD: es-
kişērde oḳuduḲ yi§enim. EB: Nasıl gidip geldiniz? SD: eskişērde (19) odu.. 
odunPazarında otu.. esaS. odunPazarı evimiz var bizim. osmanġāzi ünüvesTe 
(20) satın§aldı urayı bi§iki sever Kittim de. biz dē tekrar fişneli§e indik fiş-
nelikTen yer§aldıḳ. (21) EB: Siz okulu Eskişehir’de mi okudunuz? SD: 
esgi esgı̄̇ esKişērde oḲudum. yalıŋız benim (22) çocuḲlarım burda oḳudu. 
und̥an sōna kimisi ünüver̥siteye Kitti kimiSi şiye Kittı̄̇. yani (23) yetişen gi-
diyō, oḳuyán. şimdi ġapatTılar§oḳulu ser̥vis va ser̥visle eskişēre gidiyo. EB: 
At (24) yetiştiriciliği buraya yeni mi geldi önceden de var mıydı? SD: 
dā esgiden, on sene fiÍan var (25) yāni. EB: Çok eskiden yok muydu? SD: 
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çoġ§esgiden yoḳdu. esgiden vādı da mesā biz ... at (26) māt ġoşarken var-
dı esgiden̥. yāni tıraḳtör mıraḳtör yoḳḳā atlȧnan ġoşuyoduḲ. u§zaman (27) 
vardı yānı̄̇. und̥an sōna tıraḳtör.. EB: Daha eskiden yok muymuş? SD: esgi-
den yoḳtu tabi. (28) esgidē gine her hānede at bulunurdu. ama u iş görüyodu 
at. çiFte gidiyoduḳ, şe§ire (29) gidiyoduḲ, pazȧrā gidiyoduḲ. em§iyı̄̇ hızlı 
vesā§iT§atdı esgiden yāni. EB: Buradan (30) Eskişehir’e nasıl gidiyordu-
nuz? Atla mı? SD: atnān, arabȧylān meseÍa at§arabasılan atlan. (31) EB: Ne 
kadar sürerdi buradan? SD: vallā dē sabah ... eskişērde ġalcῑn, ertesi gün 
gelceŋ, dā (32) ertesi gün gelcen. her gün geri dönemeSsin yāni. e tabı̄̇. hatTā 
öküz§arabasına gidenner bi (33) gece yolda yatar.. EB: Nerede yatıyordu? 
SD: ha.. yolda. şimdi orman fidannıḳ var ya, (34) onun§orlarda şėy yeri vardı. 
(35) EB: Han mı vardı? SD: han de§il de, geçici açıḳ yani. urda ġalınır ertesi 
sabā er̥kenden (36) şe§ire gider handa ġalınır dā ertesinde de üş dört günde 
anca gelir§eskişerden. esgiden (37) bȫledi. EB: Eskişehir’de nerede hanlar 
vardı? SD: eskişe§ir ben sene nereyi tarif§edeyim? (38) reşādiye ça.. Çāmisi 
var mı? unuŋ ḳarşısında hannar vardı işde urda. şeytan ... derler. da öbür (39) 
tarafTa varsa bilmiyorum da, ... hannar vardı. EB: Ne yapardınız orada? 
SD: bütün§ihtiyācın (40) nėyse urda görmē gidiyosun. ne Íāzım ne alcan ne 
satÇan. unnarı ı̄̇şini görüp gel.. dönceksin (41) yani. EB: Arabayla varıyor 
hana. Arabayı park ediyor. SD: tabi arȧba parḳ§ider. kendi (42) hayvan 
kendi hayvannānı ahıra çekiyȯn. kendin handa yatıyȯn. EB: Yeme içme nasıl 
oluyor? (43) SD: yėme işmē herkes kendinden. EB: Para var mı para? SD: 
var para da yoġ§esgiden. para (44) ne gezer? para da yoḲdu. ȫle uzun boylu 
bi şey götürüp satāsa unu da ġaça satcek? ... satan (45) unu bitirdi gelir. yet-
mez zāten. alcāna yetmez götürdǖ şey. yā. EB: Hancı para alır mıydı? (46) 
SD: alı.. alcek tabi herkeziŋ geçimi u yüzden. hanıŋ geçimi u yüzden. EB: 
Kaç kuruş alıyordu (47) bir akşam için? SD: vallā bilemėcem§ama u§za-
man para da ġıymetlı̄̇di yani. alıyodu ġaş (48) para aldῑnı bilemėcem. bi lira mı 
aldı elli ġuruş mu aldı beş ġuruş mu aldı? esgiden beş (49) Ḳuruş, beş para bile 
iş görüyodu ḇeş para. beş para iş görüyodu. EB: Ne yapıyordunuz beş (50) 
paraya? SD: beş paray̥ı ben veridim bana dört dene şeker veridi baḲġal. dört 
dene ufaḳ (51) şeker̥lerden veriydi beş paraya. yā. EB: Şimdi beş para yok. 
SD: şindi beş parā. şe pa.. para (52) var var dā ar̥tıḲ yü.. yuḳarıya çı.. yükse-
liyȯ para. beş para fiÍan§iş görmüyō. beş ġuruş beş (53) ġuruş ... FD: Ma-
navsınız değil mi? SD: manav. şu ġarşı taraf mācır. eveT. unnā da doḳsanda 
(54) gelmişler ta yāni. ġonşu olaraḳ gelmişle para pul vermeden, kendiŋ biliŋ 
esgiden bura (55) çift̥likmişdı̄̇ /.../ FD: Boşnaklar varmış bir de. SD: boşnaḳ 
var bi tāne boşnaḳ ta var. boşnaḳ (56) var. EB: Boşnaklar ne zaman gelmiş 
buraya? SD: unnar da es.. esgi esgı̄̇, unnar da esgi. eski. (57) unnar da esgi. 
EB: Kaç hane var Boşnak? SD: bi hāne boşnaḳ var. belki orda çekdiyseniz 
(58) onun§ōlu var§ama. şimcı̄̇ eyer görcekseniz ben size tarif§edeyim. bur-
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dan geşceŋ. şimdi şēy (59) hafif rampayı çıḳdıḳt̥an sōra sol taraf de.. a§aş Ḳa-
pılı ev. sol tarafta, a§aş Ḳapılı. ... araya (60) dönmeden a§aş Ḳapılı ev. eyer 
yı.. şēse bobası evdėyse, evde yoḲSa ġızı çıḳar. ġızı var (61) bobası va. sana 
annatır§u, boşnān nerden geldile nerden gittiler. ben nerden geldiklerini ēyce 
(62) bilemėcen. hem çoḳ Sāmet çekmişle unna gelcekleri zȧman ... ġardeşle-
rin birini ǵavur (63) kesmiş. undan gelmişle. kesmiş. ... bobaları annatırdı da 
şindi yani acāyip ya bizim sefilliK (64) acāyip yani yorġunnuḲ, durġunnuḲ, 
para yoḳ pul yoḳ. aç aç ġaldıla çoḳları. aç açız dir çoḲ (65) zaman§aç ġaldıḳ 
dir. şe nasılSa getirmiş artıḳ kendini. benim ġardeşimiŋ birini diyȯ ǵavur (66) 
kesdi diyȯ. gelmedi diyȯ. EB: Çerkez de var değil mi burada? SD: yȯ burda 
çerkez yoḳ. (67) musa§özü var burda, çerkez§orası çerkeS. uluçayır va çer-
kez, gökçeḳısıḲ va çerkeS. EB: (68) Allah razı olsun, sağolun. SD: sizden 
de allā.. isderse yāni sorabilirsı̄̇z boşnaġ§olaraġ§u var. 
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I/157

TEPEBAŞI - Taycılar

Kaynak kişi : Emine Üner, 50, İlkokul; Celal Üner, 55, İlkokul

Derleyen : Songül İlbaş

Derleme yeri : Avlu 

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, düğün, türkü, kış hazırlıkları, çocuk oyunları

(1) EÜ: buyur. Sİ: Adın ne teyze? EÜ: adım emine üner. Sİ: Kaç ya-
şındasın? EÜ: elli yaşῐ diyēm, (2) elli. evet. Sİ: Okula gittin mi? EÜ: oḳu-
la ilḳoḳulu bitirdik. Sİ: Burada mı bitirdin? EÜ: burda (3) bitirdik. burda 
bitirdig§emme bi işe yaramadı ḳı. bildı̄̇mizi unutTuḳ. dört çocūm§ma. ikisi 
(4) ėvlı̄̇, biri nişannı biri ėvlenceg§ōlum§işde u. e işTe hayātımıS, iyiyiz şü-
kür§allā. Sİ: Burada (5) doğup büyüdün değil mi? EÜ: burda büyüdüm. 
ėşim de buralı ben de buralıyın. CÜ: (6) hoşgeldiniS. EÜ: git baḳam be u da 
ėşim. e eşim otuS senelik muḳdar. allaha şükür her şı̄̇den (7) memnunuz yāni. 
dā nē̇ diyem? 

(8) Sİ: Eskiden düğünleriniz nasıl oluyordu? EÜ: öŋden dü§ünnēmı̄̇z 
işte ῑ öküz§arabasına (9) süslērdik, süslerlēdi. bizim zamanımızda ȫle gelin 
geldik biS. süslerlēdi. arabıya örterlēdi (10) üsTüne, ġāli namazlā fiÍan āyna 
fiÍan daḳarlādı. gelini içine ġuyarlardı ōlan§ėvine (11) götürürlēdi ġız§ėvin-
den§alırlādı da. Sİ: Kaç gün oluyordu düğün? EÜ: bi haFta. Sİ: Bir hafta 
(12) boyunca neler yapıyorlardı? EÜ: bi haFta boyunca işTē ġız§ē̇vi ġınȧ 
yaḳardı. ġıza ilā söyler, (13) annesinden hani şė diye çıḳarırḳān ondan sōna-
cāzım ġına başlar. işTe dü§ün başlar̥. (14) çalġıcılāmız gelir. bir§ki gün sōnā. 
ondan sōna işTe bȫle ... köye yimeK veriz (15) oḳuncumuz§olur. Sİ: Ne ye-
mekler yapılıyordu? EÜ: nė yemeKlē, ėt, pilāf, fasillē, çōrbā, (16) salata, unnā 
... olurdu yāni. bi haFta sürerdi. Sİ: Yörük müsünüz siz? EÜ: yörük.. manavız 
(17) bis. manavız bis. biz manavız yavrum. işde bȫle. dü§ünnēmis bȫle. söz 
yapılır. nişan yapdıḳ (18) ġızıma bi havta ėveli. ondan̥ edrafa bütüm§oḳuduḳ 
yāni, çoḲ güzel§oldu, çalġılῑ şėli. (19) gelėneklere soruyo dü§ünnēde hatıraŋ 
varısa diye soruyō hanım§ev.. hanım ġızımız. ben de (20) acıḲ bi şiy bildı̄̇me 
annadıyon§emme uydur.. ē? hē dü§ünneri biz.. yavrum§işTe bȫle (21) çalġı-
cılāmız§olūr. öŋkü günneri aŋnadıyon. aḳlımızda.. hē odun§unnā bizim gü-
nümüzde (22) odun yōdu hē. sen de diyivė sen dā iyi aŋnadırsıŋ unutTuḳ baḳ. 
uydur§uydur bi şı̄̇. hē ġınacı (23) hē ġınacı olurdu. Sİ: Sizin adınız neydi? 
CÜ: ben ceÍal üner. ben muḳtarıyın buranıŋ. EÜ: (24) yavrum ben sanȧ oruş 
dı̄̇seŋiz bi şi.. Sİ: Orucum. EÜ: oruş musuŋ? oh yavrum āzıŋa sėviyin (25) oh 
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maşalla. annaT annad. bi di sen§aŋnaT baḳam uydur§uydur. CÜ: ġına gece-
leri (26) düzenneniyo herk.. her yer beldede oldū gibi. yani burlā da ġırsal§ol-
dū için burda iylence (27) daha güzel§olurdu. insannā.. EÜ: hataş yaḳarlār̥dῑ 
yāni orta yere. şincı̄̇ ışıḳlā vā dü§ünnē bir (28) havta boyunca çalġıcılā çalardῑ. 
öle̊ öle̊ işde sorġumuz içinde. CÜ: hepsı̄̇, şind̥ı̆̇ biz biliyoz. (29) bizden sonraki 
bilmiyo artıḳ. sa.. dört duvar§arası güldürtǖ. bizde çoḳ şēler yani güzel (30) 
muhābetler§olurdu dü§ünnēde. Sİ: Eskileri soruyorum ben zaten. CÜ: eski-
lere soruyosaŋ (31) yayaḲ toplanırdı ı̄̇sannar̥ ya at§arabasınan falan, şe olma-
dῑ için, ulaşım§olmadῑ için (32) o§zamannāda, at§arabasınan, yayaḲ, aTnan 
eşeknen̥§afedēr̥siŋ. toplaşırlardı yani günnerce (33) bi ēy̥lencė yaParlardῑ. Sİ: 
Teyze o düğün yemeklerinden bir tanesini tarif eder misin? EÜ: (34) dü§ün 
tarı̆̇fi mēşur.. Sİ: Ya da sizin Manavların başka meşhur bir yemeği varsa onu 
da tarif (35) edebilirsin. CÜ: yoḲ bizdekı̄̇ heP§āynı. bi de§işen peK bi şi yoḳ 
yav yemeK§üzerine (36) bizdeKi.. Sİ: Sizin hamur işleriniz falan. EÜ: hē 
hamır§işi yaparız. ō yaparız§unnarῑ. mesėÍā (37) yuḳa yaparız yānė. hē yuḳā 
şi dü§ǖnde bizim şı̄̇miz§olurdū emme şinci adetlē bi laylon (38) çanaḳlā gibi 
oldu yā. şinci bi şi derlēdi ilk günü yu.. şiniŋ dü§ünüŋ başlanġıcında iki yen-
ge (39) gezerdi yāni kö§üŋ§içinde gezerdi, ġoŋşularla ünnerlēdi. bi kendirik 
yayarlādı. āyna, elmā (40) daḳılırdı yāni şiye, kē.. ū şı̄̇sinē. u gelen una urıya 
dökerdı̄̇. bundan sona bir daḳḳa ben bi (41) daḳḳa.. CÜ: şindi bunnā şeye ça§ı-
rılā bi daḳḳa baḳ bunnā va ya bütün dü§üne dā.. (42) ça§ırılar̥dı. onu anlatmı-
ya çalışıyo. herkes§unnan geliyō. EÜ: unnan geliyo undan sona biz (43) yuḳa 
açıyorlā yengelē yavuT ġoŋşulā yengelē oluyo, ōlan yėngeleri. ondan sōna pilāf 
(44) yapıyȯz u günü. yuḳalān§üsTüne ġoyup ġoyup da§ıdılıyōdu. şinci bitTi u 
adetlē yānı̄̇, bitTi (45) addetlēmiS. Sİ: Ne giyiyordu eskiden gelinler? EÜ: öŋ-
den şalvar vār̥dı işdē. meseÍā giysimiz (46) aynı şalvar giyēdik. al yeşil örterlēdi 
yüzüne. işde bȫle bȫlē olurdu yāni. insannā unuduyo (47) giT git heralda sen 
söyledikin biraz hatırladım. Sİ: Mâni, türkü söylüyor muydunuz? EÜ: (48) 
sȫlelēdi sȫlelēdi. Sİ: Var mı hatırladığın? EÜ: sȫlemiyen§unnā. sȫlemiyen. 
sen isderseŋ git (49) arḳadaşlarıŋ yanına sen. hadi sen de giT. he olsūŋ senı̆̇n̥ de 
bi ġatḲıŋ§olur. mani şı̄̇sinde ġına (50) şı̄̇sinde undan git dėdimdi ya. 

(51) anam çıḳsıŋ yaylalara yaylası 

(52) anamıŋ ġızı çoḲ baŋa nėylesiŋ? 

(53) ana türküsǖ.. hatırlamıycam. CÜ: sen bi üzerine de§işdireydiŋ. çe-
kim yapıyo haberiŋ yoḳ (54) seniŋ yav. EÜ: çe.. üzerim§olsun, iyi benim§ü-
zerim. şalvar olsun canım şincı̄̇ ġāli şalvar (55) bitTi ġāli. Sİ: Hayırlayamadın 
mı? EÜ: hatırlıyımadım. ġına tutarlādı yėngelē. undan sōna (56) işde ġınacı-
mız§olurdu. bi havta sürērdi. ġızı ivden ilK sevtā çıḳarırḳan ilāh̥inen çıḳarır-
lādı. (57) anam çıḳsıŋ yaylalara yaylasıŋ, anamıŋ ġızı çoḲ baŋa nėylesiŋ diye 
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bi ilā sȫlelerdı̄̇. undan (58) sona ālēdiceK bi şilē olur yāni. Sİ: Hatırlayama-
dın herhâlde. EÜ: hatırlıyımadım. çoḲ (59) düşündüm hatırlıyımadım. bi 
şı̄̇ler sȫlemeK§istērdim, ġafam durdu. Sİ: Masal biliyor (60) musun? EÜ: 
masāl.. biz de mesal bilmiyōm. unnar urda ġāldı. mesal bitti. 

(61) Sİ: Kış için bir şey yapıyor musunuz? EÜ: ġış§için yaparız yā. 
fasillē, taharna, bulġur (62) yaparlār̥ yāni, yaparız yāni. işimiz u şittik mi. 
Sİ: Taharna dediğini nasıl yapıyorsunuz? EÜ: (63) taharna didı̄̇miz şinci 
yo§urda süzdürülē, yo§urda süzdürülē, und̥an ġatılır yo§urt. urda (64) göce, 
un ġuyarlā, yuŋururlā. biraz maye ġatarlā. bi gün durur§u, ġopar yāni. ġop-
tuḳTan sōna (65) ertesi gün dökeriz, bi ȫrtünüŋ§üsTüne. u ȫlece ġuruduruS. 
ġışın ġuru şı̄̇miz§olur, (66) erzāmız§olur yāni. u da bu ġada. 

(67) Sİ: Çocukken ne oyun oynardınız? EÜ: çocuḳḳān met§oynarlā, 
şiy§oynarlādı (68) bebeg§oynārdıġ meseÍā. döl güdērdik. döl biSim zama-
nımızda çoḳ mēşur döl vār̥dı. ōlaḳ (69) yāni. davar oluyōdu. köy yėrleri yā 
undan sōna o güdērdik. analāmıS sa§ardῑ sütlerı̆̇nı̄̇. yā (70) yaparlādı yo§urt 
yaparlādı işde. ġışlıḳ yaparlādı. o da ȫle olurdu. Sİ: İş çok muydu eskiden? 
(71) EÜ: esgiden§iş tabı̄̇ ėkin oraḳları olurdū. ėkinnere Piçilirdı̄̇. ėkin biçilir-
di. patoz yoḳdū (72) düvenle sürülürdǖ, u şėyi atladıysȧz yāni. u dönemi atla-
dıysȧz. una da sorarısāŋ köy yerlēniŋ (73) çilesi bȫlüydü işdē. şinci pat.. Sİ: 
Tarlaya gidiyor muydunuz siz? EÜ: tabı̄̇ tarlıyı gitmez§olur (74) muyūz? 
düven sürērdiḳ. düvennē tātadan ö̇küzlere ġoşulurdu. bȫle döne döne döne 
saman (75) dene olurdu, savururlādı yanı̄̇. ȫle işlē yapardıḳ. bizim zamanımız-
da biz çocūduḲ. ama (76) anamız buḇamız§ȫle yapdılar yāni. e hinci hincı̄̇ 
on sene ėveli diyem ġāli u işlē PitTi yāni. (77) hinci patōz yapılıyō. ȫle işTe. 
aḳlına seniŋ de gelirsė bi şiy sor. Sİ: Ne yemek yapıyorsun (78) burada? 
EÜ: ben bö̇yün tavuḳ vurdum. tavuḳ vurdum ġalırsaŋ berāber yiriS. ġalırsaŋ 
berāber (79) yiriz. Sİ: Bu fırında hâlâ ekmek yapıyor musunuz? EÜ: ėk-
mek tābi hāÍā yapıyōs. evet. (80) bazlıma yaparıS. urdan ėkmek de yaparıS. 
yānı̄̇ yuŋururuS. ondan sōna ġopār. dökeris. fırın (81) hemen§acıḳ şideba-
tırḳa ġop§batırḳan hamırımῑz analāmızdan§ȫle gördük yā. ġopunca (82) ġā-
liK acıḳ ġopāḳan̥ fırınımızı yaḳarῑs. hamı̊rımıza dökeris, fırınā büs.. bezlēden 
süngē (83) yapılır. una çalınır yāni. kürekle atarıs hamırımıza. işde u da bu 
ġadana. Sİ: Buralar hep size (84) ait değil mi? EÜ: hep kȫ§e a§it yāni. 
kö§üŋ ġoŋşulāŋ, merā.. Sİ: Şunları diyorum. EÜ: unnā (85) bize ā§it. Sİ: 
Ne diyorsunuz oraya? EÜ: biz urıyā dam deriS. hayvannara ġuymaḲ§için, 
dam (86) deriS yānı̄̇. 
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TEPEBAŞI - Tekeciler

Kaynak kişi : Mehmet Yayla, 77, Okumamış 

Derleyen : Erdoğan Boz

Derleme yeri : Yol kenarı 

Kayıt türü : Video

Konu : Köy hakkında bilgi

(1) MY: burda hoca. dē u yandan da bi yerde. hē sȫliyen§onu. EB: Adı-
nız neydi? MY: mēmet (2) yayla benim§ismim. EB: Yaş kaç? MY: yetmiş 
yėdi oluyȯ. EB: Bu köyden misiniz? MY: (3) dōma bö̇yüme köküm burdan. 
ben ȫŋkü devirdē bu bacām ġırılmadan§öŋce muḳdarın (4) yanında esKi muḳ-
darın yanında iki dėvir§āzālıḳ yapTım burda. emekl̥ı̆̇ çıḳdıḳdan sōna. hē (5) 
anadıŋ mı? bu kȫden benim. EB: Bu köy kaç hane? MY: yoḳ yoḳ ġalmadı 
segizen doḳsan (6) hāneydi. EB: Şimdi kaç hane? MY: beş hāne mi altı hāne 
va burda. altı hāne va burda. EB: (7) Manav köyü mü burası? MY: hē manav. 
bizde yabancı yoḳ hiç. hiç kürtdür tatardır çerkez (8) yoḳ yoḳ. hep yelli. yelli 
hē kök heP. yoḳāda da va yabancılā va yoḳāda. gine bize a§iT (9) bureye de, 
yabancı unna yazlıġcı, ġışın yȯḳ. EB: Kaç hane orası? MY: vallā bilmiyon 
Ḳu (10) şindi ġaç hāneSinı̄̇? yazın hadi cu.. cumartisi bazar duruyolā, orda āltı 
hāne mi nė va temelli (11) duran, buranıŋ yellisinden. geri§yannı gelip geçici 
heP. adlānı bile bilmiyoS. EB: Kürtlerden (12) gelin var mı? MY: yoḳ yȯḳ va 
emme şe§irde va. şe§irde durannāda, genşlēde. aha siziŋ gibi (13) genşlēde va 
bi iki. EB: Köyün geçimi nedir? Nasıl geçiniyorsunuz? MY: yav geçimi işTe 
hā (14) leşbelliK yapıyolar. bi iki hayvan var. EB: Ne ekip biçiyorlar? MY: 
ārpa buydey bu. EB: (15) Başka bir şey yok mu? MY: yoḳ. sulanı bi yer yoḳ. 
unnā da işdē bāḳur§ėmeklisi. bȯrdaḳılā (16) da siḲorta emeklisi bi şēle. /.../ 
EB: Hayvancılık var demiştin değil mi? MY: he bi ikisi (17) hayvannarı var 
başḲa bi şey yoḳ. EB: Büyükbaş hayvan ne kadardır? MY: vallā bilmiyon. 
(18) otuS sı§ır va dedile, çoban da durmuyo. bi aylıḳ çoban dutuyola çoban ... 
gidiyo teKrar bi dā (19) buluyolā. esgisi gibi de§il, bulunmuyo kimse. EB: Kü-
çükbaş hayvan ne kadar? MY: (20) bilmiyom ben āz bi hayvan va eme. şordā 
bi kişide va, bi iki dı̄̇ ġoŋşulāda va hemen ... /.../ (21) EB: Köyün adı nereden 
geliyor MY: vallā bilmiyon dē bobalāmız dedelēmiz der̥di ki (22) yeŋibazar ta-
rafında tekiciler vāmış de eveli. yeŋibazarda. ordā bi cināy̥ėt yapmışlā dedilēdi, 
(23) u§zaman bilmiyōs. şu kö§üŋ§alt yanna ki bȫle şe bölē eşġıyā zamānında 
oráyá iki kişi mi (24) dört kişi mi gelmiş bi dā ordan§üremiş. ȫle derler ta bo-
bamgil, dedemgil ȫle derlēdi. (25) doġuzan yaşınd̥a dedem§öldǖ. yetmiş beş 
yaşınd̥a boḇam§öldü. ȫle der̥lēdi biz§ȫle (26) duyduḲ der̥lēdi. bilen yoḲ§işTe 
u yandan gelmiş kökü. derebeylik eşḲıya zaman. EB: (27) Tahsiliniz var mı? 



797Fatih  DOĞRU

MY: yoḳ§ōlum. EB: Hiç mi yok? MY: yoḳ. yoḳ. EB: Sizin zamanınızda (28) 
köyde okul yok muydu? MY: elli bėşe ġȧdā oḳul yoḳdu. sene elli bėşe ġȧdā. 
elli beşden sona (29) oldu bȯrda oḳul. çoḲduḳ biS. segı̆̇zen dene talebe vādı. 
emme biz§on yedi on segiz (30) yaşımızdıydıḲ§açıldῑ zȧman. bi gün bi gitTik 
ikinci gün gitmediK, ġāşdıḲ§oḳuldan. on (31) segiz yaşında adam on segiz 
yaşında ġızlā var. ē, ġaçcēŋ belli. ġızlara daḳılıyoŋ bilmem (32) nāpıyoŋ. yalan 
mı sȫleycem hē? tāsilim yoḲ§ōlum. o§zamanna benim çoḲ, segizen dene (33) 
çocuḳ vardı burda. iki dene ȫretmen vādı. ek§ȫret.. bi oḳul yapdılā burȧya. 
da§ıldı millet. (34) bū ġara keçiyi FiÍan ormana soḳmadılar ya devlet soḳmeyė 
işTe çoḲ ġara keçi vardı bȯrda, (35) binnēnen. onnan§idāre oluyodu segizen 
hāne. e undan sōna ... da§ıldılar ... benim dört dene (36) üş dene ōlum va. üşü 
de şērde emekli. benim bi evim var aha yarın gitcen§ėvime yazın (37) bȯrda 
duruyon biġaş gün, Ḳışın şēre. heb§ȫle. üç yüz yetmiş bėş hāne bizim köv 
eskişērde. (38) nerden biliyoŋ derseŋ āzāḳan lisTe yapdıḳdῑ, ōrda duran bȯrda 
duran. ġālı̄̇ ... arTdıḳsa (39) bilmiyon. üç yüz yetmiş bėş hāne eskişērde. /.../ 
MY: baḳ üş dene ōlum var benim, yüz (40) dönüm kendi yerim var, eŋ güççüK 
de emekli oldu daraḳdörüm vardı benim emekli çıḳıncısı (41) tabi bacaḲ ġırıldı 
ġaydım şēden, buzdan. ōlanı dedim ōlum sen bāli yap dėdim, o da emekli (42) 
çıḳıncısı geldi ġocamannā gelmėyō, emekli. biriniŋ hāÍā şērde duraġ§arabası 
vādı geçen (43) satmış duraġ§arabasını, durānı da. ya üç§ōlum üçü dē, biri 
bȯrda yalıŋız. şu giriŞd̥e çoḲ (44) yı§ın§odun gördüŋüz mü? ordaḲu benim 
güççük§ōlanıŋ§unnā, odunnā dı unuŋ ev di (45) unuŋ§orda. daraḳTö̇rü FiÍan 
var. EB: Gidenlerden geri dönen oldu mu? MY: aha yazın bi iki (46) gelennē 
burları uFaġ TeFeg yerlere bi şe ekip gidiyorlā. durmuyolā, duran yoḳ hē. bo-
balānıŋ (47) dedelēniŋ.. EB: Ne oldu o evlere? Yıkıldı mı? MY: yıḳıldı yıḳıldı 
heb yıḳıldı bȯrlā verán, ... (48) veran. EB: Gelip tamir eden var mı? MY: bi 
kişi geldi tamir§itmē. EB: Tarlaları ne (49) yapıyorlar? MY: ġonuŋ ġomşuŋ 
ekiyō. ı̄̇carını veriyorlā. hē ġoŋşulā. EB: Kızlar daha çok (50) şehire mi gelin 
gidiyor? MY: hē ġā.. ġāli ġız yoḳ§ḳu ā hāne yoḳ§ḳu ġı bı̄̇ bi ōlan va zati (51) 
burlāda gezip duru başġa yoḳ. yoḳ. öŋce yabancıya kimse vemezdi bizim. bu 
şēre aḳın mı (52) yapılısῑ e urda kendileri buluyo şindi ġızlā. ōlannā filán ya-
bancı bambaşġa bilmiyȯḳ. (53) buluyolā evleniyolā işde. ya. benim torunnam 
dȧ üş dene gelin vȧr üş torunumda üçü de (54) yabancῑ, kimi çiftelēden kimisi 
bilmem şȯrdan bȯrdan§emme eskişērdelē. yalŋız (55) çocuḳlāmda hiç kirada 
gezen yoḳ. heç. bizim kȫlede on hāne anca çıḳā kirāda gezen. on hāne (56) anca 
çıḳā üç yüz yetmiş bėş hāneden. geri yannınıŋ hepSı̄̇ evi var ġatı var da§iresi 
var̥. (57) çalışıyorlā. hē şünKü̆ fakillikTen gitti bȯrdan. EB: Keçi yetiştirdin mi 
sen? MY: eveli vardı (58) vardı. vardı emme ġocaġārı gitTı̄̇ keçi bȯrda inek-
lē vardı benim, yirmi beş kilo süt çıḳādı (59) mandıra vādı. emekli çıḲdıḳdan 
sōna. faḳat ġocaġarı gitTı̄̇ ne inek ġaldῑ ne keçi ġaldı ne bi (60) şi. sōna arıcılıḲ 
yapādım ben hemen şȯrda. kirez bāçesi va benim şȯrda. aha ordan geliyom (61) 
ġalmadı kirezlē fiÍan bitTi de elli tene arı vādῑ, arıya baḳādım. /.../ MY: hocalā 
gidi miyoŋuz (62) şindi? ē āşama getiriyoŋ mu hocȧyı? 
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TEPEBAŞI - Uludere

Kaynak kişi : Fadime Babacan, 86, Okumamış 

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Düğün, eski hayat

(1) SGA: Adın ne teyze? HB: fatma aman hadime. SGA: Kaç yaşın-
dasın? HB: segizen§altı. (2) SGA: Okula gönderdi mi annen seni? HB: 
a§āh. gö.. SGA: Annen mi göndermedi baban mı? (3) HB: gitmedim. 
gide.. gȫlama.. yollamamışlādır§össe. gitmedim a oḳulu bilmeyyon. SGA: 
(4) Okuma yazman var mı? HB: yoḳ. hē yoḳ. oḳumuşluġ§olmēnca oḳuma 
yazma olur mu? (5) SGA: Kaç yaşında gelin oldun? HB: yirmi iki mi ne. 
SGA: Kaç tane çocuğun var? HB: e? (6) dȫrt. SGA: Onlar neredeler? 
HB: üçü.. unnā şē ōlannā şeherde. ġızım tā sepe.. ne derlē ġayı (7) derlē, ġayı 
kövünde. he ġızım da ta ġayı kövünde. ā ben kendi başıma. SGA: Eski hayat 
nasıl (8) şimdiki nasıl? HB: esgi hayatlāmız bundan§eyi gibi gibi geliyo 
ba§a. SGA: Nasıldı biraz (9) anlat. HB: evelı̄̇ dü§ünnē olurdu dē işeyde. bi 
havta dü§ün§olurdu. bı̄̇ bi ġavil§alınırdı. üş (10) gece de ġına olurdu. undan 
sōna gelinnēn yüzlēni yazarlādı, burlānı yazarlādı, burlānı (11) yazarlādı bu-
riye buriye buriye bȫle zilif de keserlēdi ġaş da yaḳarlādı. bi ġadın gelin§o-
lurdu. (12) hincikilēŋ§ay ne yüzü. geline baḳcēŋ gelmeyyō. yazması yoḲ 
şe§ı̆̇tmesi yoḲ. parā saşlānı (13) düzeldiveriyoŕla işde bu. eveli yazılırdıḲ biz 
hana. e uzun§etek derledı̄̇ ȫle ȫle geyēdiK hana (14) bȫle fistan geymezdik. 
deycēm bȫle dü§ünnēmiz bȫle olurdu. işde gelinner§aldıḲ gelinnēm (15) 
de.. dā ȫlēdi, bizim vaziyetimizde gidiyōdu. emme hincı̄̇ dü§ünnē bi hoş§ol-
du. bi gece ġına (16) oluyo ertesi gün dǖ.. gelin çıḳıyo işde tamam. SGA: 
Eskiden kaç gündü düğün? HB: esgiden (17) dö.. dört gece ġına olurdu. biri 
ġavil§olurdu yimekli olurdu hana suŋġusu olurdu. üş gece dē (18) geyinip de 
oynamaġ§olurdu. hatTā bȫle meydanda bile oynamazdıḲ. dam damda dam 
(19) boşaldırlādı, hayvan dam boşaldırlādı. ġışla işTe hayvannar çıḳarlādı. dā 
delikleri dıḳādıḳ (20) deliġannılā baḳā diye. hinci ohō geline adamnāŋ ġa-
rılāŋ§içinde süslēp püslēP§oturduyorlā (21) işde bū. dē mi? hē hinci ne hinci 
dü§ün mü va? hinciki gelinnere baḳcēŋ bile gelmiyo. (22) ah§esgi gelin-
nē peg§uyġun§olurdu. hüzleri yazılırdı. ziliflē kesilirdi burıya buṟlāna hana 
(23) bȫle. ġaşlā yaḳılırdı. e zāten§evelden düzgünnǖ yoġ bi olmazdı hana. ge-
lini düzgünnük (24) yapınca u va§ıt gözel§olurdū, düzgün. hincı̄̇ düzgünnü.. 
boyuna düzgünnük. gelin§olsaŋ da (25) aynı düzgünnüK gelin§olmadan da 
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düzgünnük. ... gidiyorlā düzelTiyorlā düzeldiyorlā işey (26) ya gözelleşiyorlā, 
da ayni gelinnikler de ayni oluyō şēlikler de aynı oluyō işde. bizim§eveli 
(27) süs yōdu püs yōdu ġızlāmız da hana ȫle çalışırdıḳ. pançā ġazmā gidēdig 
bilmen nerlere (28) gidēdiK. süsümüz yōdu püsümüz yōdu. gelin§olurḳa süse 
ġuydulā mıydı nası gözel§olulu.. (29) olurdu. geline baḳcēŋ gelirdi. işde bȫle 
ne biliyn? (30) SGA: Eskiden pancara nasıl gidiyordunuz? HB: sabālen 
yedidē götürülēdi, altıda getirilēdi, (31) moturunan aşşā köve, sö§üdö§üne, 
kesgine, urlara gidēdik. dā bi de hamzakövü de.. dedi.. (32) denilirdi ta ıraḳ. 
bi de urlara gidēdik ġamyonnan götürüydü u da. emme hindi hiş bi şē (33) 
ġalmadı. iş de ġalmadῑ hinci. biz çekdik çillē. orāḳ, dırmıḳ, harman derman 
tozuŋ (34) küngeniŋ§içinde çalışırdıḲ. hinci ġarıları da iş yoḳ. adamnāŋ işi 
bile ġoleylandı hinci. hinci (35) ne va? e işeyi biz çekdik çillē. orā, dırmῑ her 
bi yaḳáye biz çekdik. fakirlik vardı eveli. e (36) hinci allah hökümete hökü-
metimize zevaÍ vemesin hökümetimiz milleti zenginneşdirdi. aylıḳ (37) vedi, 
aylıḳ veriyō hana milleti zengişneşdi. benim de bi yaşl̥ı aylῑm va işde. üç§ay-
da bı̄̇ (38) üçel.. üç yüz liŕá para veriyolā işde, unnan geçineyon§işde. hē hē 
ȫle. aÇçik bi ırmazandā (39) bȫle aÇçik bi§ki de fitre veriyorlā hana. işde 
bȫle geçinı̄̇p gidiyoz§işde. ōlannāmız (40) kendimnēni anca idārė ediyorlā. 
baḳ bu gelen yoḳ giden yoḳ. baḲ§ırmazan girdi gireli (41) hiç§ōlannādan 
gelinnēden gelen yoḳ. kendi başıma işde. ya, ȫle. bu da ġızımıŋ torunu, ōlan 
(42) burda buriye ġuyduḲ ġızımıŋ torununu buriye ev yaPvediK, unuŋ ġārsı 
bu da. he torunumuŋ (43) ġārsı u da. SGA: Hayat eskiden mi tatlıydı şimdi 
mi tatlı? HB: esgidenki hayatı seviyom ben. (44) hinciki hayātıŋ.. emme ġo-
cadım da uŋa, tābi. hinci hayaT§eyi. iş yoḳ güç yoḲ§emme hinci (45) bizē 
esgidenki hayātımız§eyi. yatā.. yatsaḲ yatameyyoz. otusaḲ§oturameyyoz. 
ḱ́ah bi (46) yatıyoz ḱ́ah bi ġalḳıb§oturuyoz§işde bȫle hayat geçiriyoz hinci. 
hē iş yoḲ güç yoḲ. eveli (47) örgü ör baḲam. ġışın§örgü ör baḳam. yazın 
işlere git baḳam. ȫle ȫlēdik. hinci bi şē yȯḳ (48) ortada. SGA: İş olmadığı 
için daha çok kavga olmuyor mu? Eskiden iş yaparken kavga (49) etmez-
lerdi. HB: yō. bu ellē ne iş yapdı ne iş yapdῑ. aha baḳ. emme hinci de çekiyoz 
baḳ (50) bitTim. hindi de esgi yapdıḳlāmızı çekiyoz hindi de. hasdalıḳdan 
ġurtulameyyoz. yā işTe (51) bȫle. SGA: Teşekkür ederiz, ağzına sağlık. Al-
lah sağlıklı ömür versin. HB: āmin āmin işde (52) nāpam? ne vaḳıTa ġada 
ömrümüz varısa u va§ıTa ġadā yaşēcez§işde. hē hē işde bȫle diye (53) geçim 
geçiniyoz§işde. yatıP ġalḳıb§otura motura, hep yatıyos. 
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I/160

TEPEBAŞI - Yakakayı

Kaynak kişi : Ayşe Kirazcı, 51, İlkokul

Derleyen : Songül İlbaş

Derleme yeri : Evin bölümleri 

Kayıt türü : Ses kaydı

Konu : Evin bölümleri

(1) AK: arpa būdey ġuyuyuz burē, hayvannara ... veriyos. Sİ: Ambar mı 
diyorsunuz? AK: ambar (2) dēyos. Sİ: Şurası ne? AK: urası ahır. işde burası 
dῑ ġar.. ġaraş. ha şi araba ġoy.. ġomaḳ§için (3) ġaraş. Sİ: Şuraya ne diyorsu-
nuz? AK: işde bura ġaraŞ deniyo. Sİ: Hepsi garaj mı buranın? (4) AK: hı 
ġaraŞ. Sİ: Odun falan koymuşsunuz ya başka bir adı var mı? AK: he işde 
odunnuḲ (5) kömürlüg§olursa şura taraFda bilmeyyon. işde bȫle ġoyuyos. 
Sİ: Bu? AK: balḳon. Sİ: Bu (6) eski ev mi? AK: esgi ev, evet. yıḳmadıḲ hı̄̇ç 
esgi aynısı duruyo. Sİ: Oturmuyorsunuz ama. (7) AK: oturuyoz işde biS 
şindi burası ekli berāber. içine baḳāsaŋ baḳ ge. esgı̄̇ tarihi ėser. Sİ: (8) Bunu 
sonradan mı yaptınız yoksa bu da mı eski? AK: hanġısı? şu aşşāsı mı? Sİ: 
Bu evi. (9) Oturduğunuz yeri. AK: oturdūmuz§evi sōnadan yaptıḳ. bele.. 
or̥lā da ambardı burası gibi, (10) çoḲ insan§olunca işde eve döndürdük. Sİ: 
Şurada fırın var galiba. AK: ura fırın va urda da. (11) Sİ: Buraya fırın mı 
diyorsunuz, fırın evi mi? AK: fırın§evi, fırın§evi dēyos. Sİ: Buraya ne 
(12) diyorsunuz? AK: avlu. avlu bahçe bi şelē dēyos. Sİ: Ayrı bir bahçeniz 
var mı? AK: yoḳ hepsi (13) a işTe tē şē va urda. yatır va dedik ya. Sİ: Evin 
arkasında bahçe var değil mi? AK: evet, bahçe (14) va, yatır va urda. Sİ: 
Buradan mı çıkılıyor? AK: ge ġısım. ge hē hē iki taraftan da gidilir. (15) 
Ḳapıyı örtem de kedi girmesin. burası mı̊TfaḲ. hoppā baḳ girmiş bile. burası 
mı̊TfaḲ. ge. Sİ: (16) Şurası eskiden var mıydı sonradan mı yaptınız? AK: 
sōnadan yaptıḳ. sāde bu taraf§esgi hāli. (17) Sİ: Adın neydi teyze? AK: be-
nim mi? ayşe kirāzcı. Sİ: Kaç yaşındasın? AK: elli bir (18) yaşımdıyım. Sİ: 
Okula gittin mi? AK: ilḳoḳul bitirdim. Sİ: Buraya ne diyoruz? AK: burȧya 
(19) ara yer, arā, hayat denir. esgiden hayat denirmişTi. Sİ: Sağda solda oda-
lar mı var? AK: evet. (20) iki tāne oda va. ēy? dur tamam, evleri ciziyo. Sİ: 
Üst kata mı çıkılıyor? AK: evet, üs ḳata (21) çıḳılıyȯ. Sİ: Üstte ne var? AK: 
iki tāne bȫle va, āynı. baḳ çıḳāsaŋ çıḳ. Sİ: Çok güzelmiş bu ev. (22) AK: hiç 
bozmadıḲ ġızım§esgi düzenı̄̇. burası işde esgiden bū misavir§odası denirdi. 
bȫle (23) şėdēn ta yirmi yirmi beş sene evelsi burası. vitrini ġoltū yirmi yirmi 
bėş senelik. bozmadıḲ (24) hiç duruyo. Sİ: Banyonuz dolaplı mı? AK: hāyır. 
Sİ: Nasıl? AK: banyo, bu evde yoḳ banyo (25) hiç. hiç yoḳ yapmadıḲ§ȫle 
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bi şey. aşşāda va banyomus. burası da yataġ§odası. burası da (26) yirmi yirmi 
bėş seneliK. hiç ā.. şė§etmedim, bozmadım baḳ halılā nė tā dü§ünümden 
bȫle (27) duruyo. Sİ: Şu ne? Ne için? AK: u işTe dolap. esKiden varmışTı 
urda, bozmadıḳ. bi şēlē (28) ġomaḲ§için. ġurū yaş ı̄̇tiyaç. Sİ: Özel bir şey 
için değil mi? AK: yoḳ. de§il. de§il. gitmedise (29) çeksin şeye ōlan. geçen 
şēlē de geldi de peK sevdilē. belediyeden toḳdȯrlā geldi. yemē (30) geldilēdi. 
Sİ: Buraya giriş mi eklediniz sonradan? AK: burȧya ek sōnadan, bu taraf 
hep (31) sōnadan§eklendi. yȯḳarları cizdi. eski şēy.ote̊bise mi yetişceklē? 
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I/161

TEPEBAŞI - Yakakayı

Kaynak kişi : Münise Arat, 70, Okumamış

Derleyen : Erdoğan Boz, Fatih Doğru

Derleme yeri : Yol kenarı 

Kayıt türü : Video, Ses kaydı

Konu : Tanışma, eski hayat, yol tarifi

(1) EB: Sizin zamanınızda okul var mıydı? MA: vardı yā. EB: Kaça 
kadar okudunuz? MA: ben (2) hiş Kitmedim. EB: Niye? MA: yollamamış-
la. ben hiş bilmen§ōlum. oḳur yazarlām yoḳ. EB: (3) Babanız niye gönder-
medi? MA: nė bilen? göndermemişlē beni. ben kendim§ȫrenememişim (4) bi 
şı̄̇le. ben oḳuyup imzāmῐ bile ataman. EB: Kızmadınız mı babanıza beni niye 
(5) göndermediniz diye? MA: ne bileyin yavrum? ȫle işTe. EB: Okul vardı 
değil mi? MA: vardı. (6) EB: Gidiyor muydu herkes? MA: ėvet. EB: Kaça 
kadardı okul? MA: beşe ġada. EB: Adınız (7) neydi teyze? MA: münise. 
münı̄̇se. EB: Soyadınız? MA: arat. EB: Karat mı? MA: arat§arat. (8) EB: 
Yaş? MA: yetmişden fazla. EB: Bu köyden misiniz? MA: burdanım. EB: 
Neydi bu köyün (9) adı? MA: ġayı. yaḲaġayı. EB: Nereden geliyor köyün 
adı? MA: bilmı̄̇yon ḳu yaḳaḳayı (10) deyyolā işde. şurası ġızılcörēn, şurası 
gündüzlēr, ilersi. undan sona sepetçi va marġı vā. ȫle (11) va işde ȫle. (12) EB: 
Eskiden elektrikler yokken akşamları ne yapardınız? MA: lamba yaḳādıḳ. 
EB: Ne (13) lambaları yakardınız? MA: ġaz lambası. unnarı yaḳardıḳ. EB: 
Nasıl oluyordu? MA: uriye (14) daḳādı duvara, şurlara oturuŋ§işde kenar-
daḳı ġarannıḳda ġalır. EB: İş yapar mıydınız? MA: (15) yapaÍÍadı ya gen̥şlē. 
kenarına iş yapcaḳlā yanına oturū, yapmıycaḳlā de§ötė yanda oturu. (16) EB: 
Ne işlerdi kızlar? MA: ġaneviçē, ġıráp, her§işi yaparlardı. EB: Başka? MA: 
başġa nė (17) yapcaḳ? işe gidellēdi hinci işe giden bile yoḳ, bāçaya māçaya. 
EB: O zaman iş var mıydı? (18) MA: genşlē gidēdi emme hinci giden yoḳ. 
genş de ġoca da giden yoḳ. ı̄̇san yoḳ§ḳu kövde (19) kim gitÇek? heP şe§irde 
urda burda. bi biz gibilē beklēyo burıyı, yaşlılā. EB: O zamanlar (20) yokluk 
çok muydu? MA: hem nası. EB: Hiç mi bir şey yoktu? MA: yoḳdu yā ōsa 
bile (21) nē̇nen§alcaŋ para olmıyınca? fakillik§işTe. ben kendim çalışTım. 
marġı mādende çalışdım, (22) da§ında mā.. mādende. gitmiyidim napcādım 
çoluḳ çocuḳ Püs§sürü? EB: O zamanlar ne (23) yoktu mesela? MA: bȫle 
bolluḲ yoḲTu. ȫle hani ōsa da nē̇nen§alcaŋ? para yoḳdu. EB: Ne (24) yiyip 
ne içerdiniz? MA: ė buldūŋu yiyoŋ§işde nė varsa. EB: Bayram geldiğinde 
nasıl olurdu? (25) MA: paraŋ varsa alıyoŋ çolūŋu çocūŋu, yoḲsa işde alamıy-
yoŋ. bi aldῑmıznan üş dört bayram (26) geçiridik hinci ȫle mi? bi gėydı̄̇ni bi dā 
geymeyyo di mi ġızım? mıḳdarı napcādıŋıS? EB: (27) Ona da köyde okul 
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durumu nedir onu soracaktık. MA: oḳul yoḳ hinci burda. gidēn yoḳ daha 
(28) oḳul yıḳılıyȯ. öteki köve gidiyo çoluḲ çocuḳ. burda ... çocuḳ yoḳ§ḳu 
burda. çocuḳ yoḳ. (29) ġoca oḳullāmız va emme hani hiş çocuḳ yoḲ§içinde 
ȫle. ȫretmen gelip de napcek? bir§ı̆̇ki (30) çocuḳ va unnā da u köye gidiyȯ. 
EB: Eskiden Manav kadınları, kızlar düğünlerde ne (31) giyerlerdi? MA: 
dü§ünnēdē bu telli sarḳa mı ne dellē unnardan giyellēdi. EB: Başka ne (32) 
giyerler? MA: ȫle gelinniK melinniK yoḳtu ḳu esKiden§ȫle. ȫle esKi düzen-
nen gidiyodu. (33) EB: Sarkanın yanında neler olurdu? MA: altı şalvar§o-
lurdu, üstü de Çeket gibi bi şiy§olurdu (34) telli. biz§ȫle etek mitek gėymeyiz 
burda. şalvar va burda. bekÇi olıydı şurlāda sizi (35) götürüveridi emme bekÇi 
de yȯḳ. EB: Yukarıda mı ev? MA: onuŋ direk yȯḳarda. urda bi (36) çeşme va, 
urıya varınca bi sorsaŋız unnā bi Tā gösteriverir̥ size. direK gidēdiŋiz§urıya. 
EB: (37) Çocukluğunuzda şehire gelip gider miydiniz? MA: nē̇nen gitÇeŋ 
yoḳ para netceŋ şe§ire nė? (38) bȫle otobüs bile yoḲdū. arabalānan giderlē-
mişdi. hē böle hinci ayāŋda biniyoŋ ayāŋda (39) iniyoŋ. esgiden§ȫle nerde 
otobis mutobis? böyüKlē gidēdi işdē varsa para bi şēle getiri, (40) yoḳsa çoluḳ 
çocuḳ nė işi va şērde? EB: Neyle giderdi onlar şehire? At arabasıyla mı? 
MA: (41) at§arabasınān ... hasTa olsaŋ nası KitÇeŋ? a şu binsin de götürüvese 
ya sizi. yáşár. ge bi. ā (42) yaşar. ge şuriye bin dē muḳTara bi götürüve le. bin 
de yannāna muḳTara bi götürüve. (43) muḳTarı bilmeŋ§ŋi sen, ėvinı̄̇? le bizim 
kö§üŋ muḳTarıŋ§ėvini bilmeŋ§ŋi sen? annā, sen (44) bu kȫlü dē misiŋ? allah 
canını almasıŋ seniŋ le. sevilgiliŋ§evini bilmiyoŋ nu (45) unnāŋ§arḳasında 
işde. şi aleksāngiliŋ§evini bilmiyoŋ§ŋu u daraḳlāŋ? e unnāŋ§öŋünde (46) 
işdē. ay§amanῑn işde görüyoŋ§ŋu ġu. kö§üŋ de evini bilmiyo. EB: Yaban-
cıysa nereden (47) bilsin? MA: yoḳ canım u bizim kȫl̥ü̆leden dē hani alman-
ya mulmanyada.. bizim kȫlü aslın̥da. (48) EB: Üç dört sene geçmiş daha 
muhtarı tanımamış. MA: muḳdarı de§il de evi bilmı̄̇yyo. evini, (49) muḳdarı 
biliyo. bayā benim§evi de sorsalar bilemiyceŋ sen, benim§ėvi. bitişik ikimiz 
de, u (50) burası unuŋ burası bėnim. unnā āşamnan§işleri yȯḳ, unnā muḳtarı 
görüp gitÇek. (51) ġāyfenen§işi yoḳ. dōru ya ġayfenen nė işi va? bu muḳtarı 
görcek nėse nė. e binerin tabi (52) nė§olcaḲ? yani sen ġayfede hani bi şiy 
satsaŋ dedı̄̇ŋ dōru kimse yoḳ. emme satılcaḳ bi şiy (53) yoḳ. hadi git hadi. ġıran 
girmiyesice. benim§evi de sorsalā sen bilemiyceŋ. bi şȫle bi çoluḳ (54) çocuḳ 
dȧ olsa bindircen yanıŋıza ben yavrı̊m da. u çeşmeniŋ yanına varınca siz bi Tā 
soruŋ. (55) urdan deyverı̆̇lē. bi çocuġ§ōsa bindircēdim yanıŋıza, yoḳ baḳsā§a. 
EB: Allaha ısmarladık (56) teyze. MA: hadi yavrum allah§işiŋizi ras getsin. 
hadi yavrum benim. FD: Sağol teyze. Allah (57) razı olsun. MA: hadi siz de 
sa§oluŋ yavrum. FD: Sen bu köyde doğdun büyüdün değil mi? (58) MA: 
he ben bu kȫlüyün. ā u çeşmeniŋ yanına varınca bi Tā soruŋ siz. EB: Teyze, 
bir (59) fotoğrafımızı çeksin arkadaşlar. MA: aman yo yō. bi de ġa.. ġasteye 
mastiye çıḳāsaḳ valla (60) vallaha ġızā baḳ benim§ōlum. FD: Yok yok, hatıra 
olarak. MA: yo yō baḳ vallā çekmeŋ (61) yavrum. ġasteye masteye çıḳā da 
benim§ōlum ġızā oldu mu yavrum. 
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METİNLER

II. ALT AĞIZ BÖLGESİ

II/1

ALPU - Ağaçhisar

Kaynak kişi : Mevlüt Gökçe, 88, Okumamış

Derleyen : Erdoğan Boz, Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Otomobil

Kayıt türü : Ses kaydı

Konu : Sohbet, yolculuk

(1) MG: haḳan bey siz niyi geldiŋiS? siz niyi, iş? EB: İşiz vardı burada. 
MG: tȧmam. EB: (2) Nereden gidiyoruz? MG: bu yolda bu yolda dōra. 
dōru. sol taravı dėvām§it ġali yol. EB: Sen (3) bu köyden misin dayı? MG: 
he bu kȫdenim. EB: Dayı adınız ne? MG: mēvlı̊̇T. hacı mevlı̊̇T. (4) EB: So-
yadınız? MG: gökÇe. he mevlüt gökÇe. EB: Yaş kaç dayı? MG: sekzen 
sekiz. EB: (5) Okul durumu ne? MG: oḳulumu cā§ilim. EB: Niye okuma-
dın? MG: buvam apsānidiydi. (6) bėn§ufāmışdım. bıŋῑ davar gütTürcen diyi 
dėdem§ırāmetlik baŋă§ŭḳulu ġuymamíş. buvam (7) h̥apsēniden bėş seni 
yaTtῑ. ῑ gēldi biz büyü tabı̄̇ şı̄̇tmedi yāni. oḳulu ġuymadı. EB: Niye (8) hapis-
haneye girdi baban? MG: buvȧm§adam§ȫldürdü. dö§üşdülē. dö§üşdėn 
işdē ... derken (9) Pi sıḳdı dabancıynan§adam§öl̥dü. EB: Beş yıl yattı yani. 
MG: he bėş seni o bı̄̇ iki günnüK (10) sayılan yeri KitTi. Kitmiş ben§uFaḫtım 
urdῑ sayí.. bėş seniyi bitirdi bugün§ı̊̇çin yani. (11) çoġ§oldu emme dē buvam 
bėlkē yetmiş sekSen sene oldu öldüreli. EB: Köyde geçim nasıl? (12) MG: 
geşim§işte ... zedeb veriyöll̥e ekiyöllē. buydey§ārpı ġaldırıyo.. no§ut ġaldı-
rılā. başḳı (13) bi§şı̄̇y ġaldırmazlā. bizim kȫmüzdü su yoḲ. su olmadῑ içín 
başḳı bi§şı̄̇y§ekimiyöllē. su ġıT. (14) suyumuz ġıT. şu görmüş§oldū§uŋ ġa-
rızādan geli sulāmız. yete āncı köyü yetelle hatTȧ (15) yetmiyo bili. çoġ.. EB: 
Ne yapıyor insanlar? Nasıl geçiniyor? MG: işdı su.. idāriyne suyına (16) 
işdi bu ėkin alíyöllē satıyölÍá. Pi şilēndēn yiyitini alıġoduḳTan sonu malıŋ yi-
yintísíni kendi (17) yiyintisin̥i satiyöllē, unnan munnan geçiniyöllē yānė. üş 
Peş davar§oluyoru, davȧr̥dan (18) satıyoru. unnan bunnan geçiniP gidel-
lēr§işdi. EB: Zor yani işleri. MG: zor tabı̄̇. EB: Eskiden (19) mi daha zor-
du şimdi mi zor? MG: esgiyi baḲılȧġ şindi§iyı̄̇. benim bi gen̥şlı̄̇mdē mi-
sir§ekmē (20) yidik. arpı şı̆̇.. sarı§arpı yidik. ġar§arpı yidig 
höKümetdēn§āldıġ. múḳtállāmız§aldı. allah (21) bu günümüzü̆ şüḳúr. ha bu 
... ġazā oluyor. sėrt giriyoru herif hasılῐ işdῑ şinçiḳῑ dur̥umu ġarşı (22) çoḳ bolu 
çoḳ bollu bollūmíz va. çoḲ bolluḳ. şı̄̇y§ȫle çaylā şı̄̇yníń§ídı. izā ġabı diyveríz 
izā (23) ġabınıŋ§içini ġuyellēdi dı ȫlü verilērdi ėvelı̆̇§ėveli. son deŋ.. mendi-
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resden bu yana bolardȧ. (24) mendiresden bu yanı bolārdı. EB: İyi mi yani 
şimdi? MG: şincılig çoġ§iyi. çoḳ bol. bolluḳ va (25) yani. EB: Eskiden ne 
bulamazdınız? MG: esgiden§işdi ne biliyin bēn? öküzünen bı̄̇ bi arabı (26) 
sap getirilērdi, öküzünen düven sürērdiK. iki gündü āncı yirmi kili buydey 
(27) ġāldırır̥dıġ§unnan geçinirdik̥. şinci motullēr̥ çıḳıncῑ biçellēr çıḲTῑ ınnān 
bir§ayıŋ§içērsindi (28) om§bėş günüŋ§içindi ġaldırıyöllā ġuyuyöllē erzā 
bıḳ segizinci ayıŋ böyün§on§āltısῑ. (29) hȫy§onuncŭ§ayı ġada sap harman 
sürērdík. onuncŭ§ayı ġadā. şíncı şüḳúr mevlā pı.. (30) motuÍlēr çıḳTῑ bi gün-
dü dē yüz dönüm§iki yüz dönüm yer sürüyoru saŋı baŋa. bişer (31) geliveri-
yoru oldı̄̇ zȧmana buydáy§arpı. bi havtanıŋ§on günüŋ§içindē alıP gidiyoru. 
EB: (32) Eskiye göre şimdiki gençleri nasıl buluyorsun dayı? MG: genşlē 
mi? genşlē saŋı baŋı (33) tanımazlā. saŋı baŋı bilmezlē. bi ġayfiyi varıncı bu 
mı̊̇sāvír gelmíş, ben bu sandaly̥iden (34) ġalḳıveriyín demezlē. anasını buvası-
nı tanımıyöllē saŋı mı tanıycıġlā? ha bȫlü dėvir§işdi (35) dėvir kötǖ. EB: 
Gençleri beğenmiyorsun o zaman sen. MG: he ta.. yō. biz§ėvelı̄̇ yaşlılāŋ 
(36) yandan geçimėzdik. hatā işledik mi yaşlılā hemen ça§ırır̥ bi§ki toḳat 
vurudu sen, sen burdan (37) bo.. seÍam vēmiden veyāvuT elim§oPmiden geş-
diŋ diyı̄̇. EB: Eskiden gençler böyle değildi (38) değil mi? MG: esgiden bi 
iyı̄̇y̥di. şindı̄̇ sān.. buvasını tanımıyór saŋı mı tanıycaḳ? mı̊̇lleT (39) Senginneş-
dikcı̄̇ böyüdü. zenginneşdikcῑ alçāḳan böyüdü. sanı mȧŋı tenezil§itmez şincí, 
(40) genşlē. siz§āldırıyósúŋuz herál telivonu ya. EB: Eskileri bilmediğimiz 
için onları sana (41) soruyoz ki öğrenelim. MG: hıh tamȧm. EB: Onları 
yazacağın çünkü biz. MG: ėvet. EB: Senin (42) yaşın sekseni geçmiş. Es-
kileri biliyorsun. MG: bėn segizen, segizen segiz yaşındıyın. (43) EB: Eski-
den köyden Alpu’ya, Bozan’a nasıl gelirdiniz? MG: şíncı̄̇ esgiden esgidın 
bu yollā (44) yo§udu. bu yollā yo§udu ġarı yoldan gidērdíK. haTtā bėn u§-
zımannā genciken işdē on bėş (45) yirmi yaşlānda iki sever§eşkişēre yayaḳ 
Kittim, burdån. EB: Nasıl gittin dayı? MG: (46) gittím§işdi. bȫlü ġarı yol-
dān alpıyı vadıḳ. alpıdan tireni yetişimediK. tireni yetişimı̄̇nci (47) sabāndı 
māḳímēm va. bi gün ėvelā gidēdiK. ėtmek yōdu. burdan şēre KitÇeS māke-
miy̥i (48) KitÇeS diyilekden ayıb§olmaSın hāltı pişirilērdin̥, ėtmet pişirilēr-
din̥. torbıyı (49) dōlduruduġ§ȫle̊ gidērdig§al.. şē§erden§ėtmek yoḳ. parı 
yoḳ. hadi burdā götdǖmüz (50) ėtmēnen mākimemiz görüdü ge.. hāndı yim§-
beş ġuruşu yatırdıḳ, yim.. hannāda. ... hanı (51) diyiveriz biz. urdū bi hası-
rıŋ§üstünde yimi beş ġuruş veridiK bi geci yatırdıḳ. ėrtesi gün (52) tirene bin 
bi lire veridiK bír millon, alpıyı gelirdiK. bír millon nedi? bi lire. alpıyı (53) 
gelirdig§alpıdan bu yanı gini yayaḳ gelirdik. EB: Kaç günde gelirdin bura-
ya? MG: iki üş (54) sa§at̥i çıḳārdıḳ. EB: Peki Alpu’dan Eskişehir’e kaç 
saatte gittin yayan? MG: ġa.. u§zumonnā (55) sādimiz yōdu şínci sa§atlē 
bolardı. EB: Ne kadar zamanda gittin yani Alpu’dan yayan? MG: (56) 
u§zum.. h̥anı̄̇, yayan§alpıdan düşüvedim§u§zumannā susu yoḳ. u§zumınnā 
eşkişērdi (57) bütüm paytın§arabasíydı. ġaldı.. ġaldırımıdı bȫle asfat yōdu. 
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burdan temsil āşamnēn tireni (58) ġaçırdıŋ diyelegden poli.. varıyoŋ şėye, şeFe. 
şef diyör tiren yoḳ diyörú. a baḲam (59) düşüveriyoŋ ġal̥ı̆̇ sabā mecbı̊r māh̥-
kimėyi yetişceŋ. düşüveriyoŋ ġali sabādȧġ. gün do§uloġ (60) variyoŋ ġāli eş-
kişēre. EB: Yürüyerek nasıl gidiyorsun korkmadan? MG: yörüyėleg yörü-
yeliK (61) vasῐtῐ yoḳ kı̄̇. yörüyėleg. EB: Tek başına mı? MG: he te.. 
ārḳadaşıŋ§oluyō kendin§ecābın tek (62) baş§oluyoŋ. EB: Korkmuyor mu-
sun? MG: ni ġorḳcıŋ baba yav? ni ġorḳcėŋ§allah vȧ. EB: (63) Yani gece ka-
ranlıkta. MG: yo gidiyoŋ ġāli yol boyū gidiyoŋ. ışıḳlā va olúye̊ yā tireniŋ§u 
(64) yolunuŋ ışῑ. EB: Tren yolundan mı gidiyorsun? MG: tiren yolunŭ tāki-
b§ėdērdim bilassı. (65) bilassı tiren yolun tākib§ėderdı̊̇K. EB: Trenin yolun-
dan devam ediyorsunuz. MG: ėveT e̊tē (66) dėvām§ėdēdiK. EB: Sabaha 
kadar yorulmuyor muydunuz? MG: e sabādaġ gidiyōrduḳ yani (67) uyuḳlu-
yu uyuḳluyu uyuḳluyu. EB: Yatıyor muydunuz yollarda? MG: yo yō yatTı̄̇-
miz yoḲ. (68) yatmazdım, gidērdím. uyḳúŋ geliyōdȧ. işdi allah sabíllıġ veri-
yorū. dėvām§ėdiyoŋ yoluŋa. (69) şúkür§allāmı şıncí. vāsıtı çōḳ. iki sever 
eşkişēri yayaḳ gitTim ayaḳlarım bȫlü vası̊r vasır (70) ġabardı. ġolay dí§il. şíndı̄̇ 
yetmiş kilemetire. burdan şu fidannıḳdan eşkişēr tam yetmiş (71) kilemetire. 
yayaḳ gidiyoŋ tabı̄̇. ėvēt. atıḳ§unuŋ sā§ati ġal̥ı̆̇ ġaş sa§atti varıyoŋ bilmem. 
şindi (72) sa§atler ço§aldı. EB: Sabaha kadar mı gidiyorsun? MG: sabādaġ 
gidiyoŋ bayā. ėvet. hiç (73) uyumıdan sabbādaġ gidiyóŋ. burásí fidannıġ u işlet-
meníŋ. mālıca ... bu yaní. SGA: Amca (74) yarım saatte gider miyiz şimdi? 
Dede. MG: ēy̥. SGA: Yarım saatte gider miyiz şimdi? MG: (75) burdan mı? 
ı hėmen hėmen yarım sa§aT ġırḳ bėş daḳḳıdı váyā on.. varız yāni. muhtarımız 
(76) va a şu işde. EB: Nasıl muhtar? İyi mi? MG: íyı̄̇, mazlım§adam. āz ġaldı 
günü dü. altῐ§ayı (77) ġāl̥dı. bėş§āltı kíşı̄̇ bėş§āltῐ tani muhtaÍÍıġ aday ġomuşlā, 
baḲam kim ġazancȧġ? belli ol.. (78) EB: Bu Mihalıççık yolu mu? MG: he bu 
mālıcı geç.. mālıcı gidē bu yōl dirt diri. burdån du bū (79) fidannıġTan dı bi-
zim§açsara§ay.. orman§ay.. yani ōrmȧn.. EB: Oradan nereye gider yol? (80) 
Ağaçhisar’dan gider mi? MG: burdu mu? EB: Orada? MG: vā vā ireli va. 
ca.. vā. EB: (81) Ağaçhisar’dan nereye gidiyor yukarı devamı? MG: urda 
yuḳādı köylē va oTluġ, oTluġ, (82) yumaḳlıcı, sasā, ġarıcı§örēn, úÍlēdı dā çoġ 
kȫ. EB: Geyikler var mı orada? MG: gėyik çoġ. (83) gėyik Çoḳ. EB: Çıkıyor 
mu? MG: allāh̥ nası̄̇b§idēsi bi dek gēl̥se di bi gitse sennen. hem di (84) ziyā-
ret§ideriz§uÍÍādı emme. ... alı gideriz emme aÇıḳ böyün ėrken geliydin saŋῐ 
götürüdük. (85) EB: Geyikler geliyor mu? MG: gėyiklē ū çatçıḲdı va çat-
Çıġ§işletminiŋ tel çevirdilē di içėri (86) ġuydulā. va ōrmandı̊ dı vā dı ōrmandı 
peK dek gelmíyiz. yannız̥ çatcı§ı ziyāreti gidellē bolu (87) tā bursudan gelillē 
bilmem nėrden gelillē, ziyāret gi.. yapaÍÍā urdu yimi işmı̄̇ yapaÍÍā. (88) dėre-
niŋ§işi çatçıġ dedi§im. EB: Ne? Çatçık mı? MG: çatÇıġ diyivíriz biz§orayı. 
hē çatıcıḳ. (89) hȧtt̥ā benim§ōlan va ġulüdȫ. asaÍÍíḲ ġulesindí hasan gökÇē, 
ġulüdö, ġulüdö. onuŋ onuncŭ (90) ay genē. yaŋġunÍā yāmíÍlā başladı mı onu-
cŭ§āy. EB: Bura nere? MG: buru bozan. 
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II/2

ALPU - Ağaçhisar

Kaynak kişi : Mustafa Ağır, 68, İlkokul

Derleyen : Erdoğan Boz, Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Köy hakkında genel bilgi

(1) EB: Mustafa Ağır. MA: ėvet. EB: Yaş kaç? MA: āt.. bin doḳuz§üz 
ḳırḳ bėş do§umnuyum. (2) EB: Atmış sekiz. MA: a işTe. EB: Okul durumu 
nedir? MA: ilḳoġul mēzunu. EB: Köyün adı (3) Ağaçhisar değil mi? MA: 
ā§açisar. EB: Nereden gelme bu isim? MA: bū a§aç yaní (4) a§aç§orman-
nıġ§oldū içín a§aç§ismíní urdan§almış. hisar§isminídí baḲ şurdu ġale vȧr̥. 
(5) /.../ duvarıŋ genişli§i dört bėş metri vȧr genişli§i daşla çevrílmiş. içidi 
bütǖn yani yüzlerci (6) bina yeri. ėsgi bina yeri tarihi. he. eski tārihti urá.. EB: 
Ne anlatıyorlar size? MA: ġale diyor̥lā (7) işdi buruyū, ġale. kim bi.. ġavır-
dan ġāl̥mış bi ġale. hanġῑ şı̄̇den ġāmışsı ġāli. ... nı? (8) unūŋ§içindi esgiden 
çobannā içindi ġılınşdır şudur budur asgerı̄̇ māl bi şilē bulullādı yāni (9) bölü. 
anadıŋ nı? işTi urasῑ ... uru ġali urdu ġāmış. meseÍā dā burdū bursa burdu biġaş 
tani (10) ġali tā var§ȫle. EB: Ne var mesela? MA: meseÍā baḲ ġarüren ġali-
si deriS şu dā vȧr ya hani u (11) gördǖn da§ıŋ u şȫlü aş§a dō uzanur öbür 
ġallön ġarrön ġalisi vā. u yüksek bi duvar vȧr (12) şordȫ ġule vār̥ ġuleniŋ ya-
nındı ō asalıḲ ġalesı̄̇. ... fırınnıḲ ġalesi vār. böle̊ gelir sivrili ġalisi (13) vār. 
yedi ġale birbirini baḳıyo burdu. EB: Yedi kale var. MA: ėvet yėdi tāni ġale 
birbirini (14) baḳıyo. esgi ġale, tari§ı̄̇. EB: Bu kalelere giden var mı? Bir 
şey oluyor mu o kalelerde? MA: (15) bi şı̄̇ oldū yoḳ şindi. EB: Eski bir köy 
burası değil mi? MA: esgı̄̇ bǖ.. EB: Çok eski ama. MA: (16) çoġ§esgü. 
mezarlῑ gördüŋ nü gelikē̇n? u mezalíġ mesiÍā dā yabancı daşlar mermer daşlā 
(17) yazılı yabancí latünci yazılı. EB: Öyle mi? MA: tabı̄̇ haylā ū mezay-
lı̄̇ŋ§urdu çoġ§esgi bi (18) tarihe dayanıyo unnar. esgi kö§üŋ§oldū yellēden 
yapí yȧpāken§esgi şi çıḳíyȫ mezar çıḳdῑ (19) ḳafıtası insanıŋ ... EB: Ne ka-
dar eski diyorlar bu köye? MA: bu kö§üŋ ömer§usman hocu vā (20) biliŋ-
dir belke. seniŋ§esıS do§um yeriŋ neresi? EB: Eskişehir. MA: eskişı̄̇r. 
ömer§osmȧn (21) hocıyı tanıŋ mı? unnā yeminni birodan§unnā şíncῑ ārşiv-
lerē.. EB: Osman Yener mi? MA: (22) yoḳ. ömer§usman diyi geçē vallā adı 
dı soyismini bilmiyum. tāriÇçi şı̄̇ bu ad̥ȧm. ȫlü şı̄̇ler (23) çıḳıyor tarihçi yemin-
ni bȫle hākimler mahkime oluyo buruyu sorúyū ... falan girer. ben díyo (24) 
bu kö§oŋ ġuruluşunu díyō gittim genelġurmáy ārşivinden diyo bizi diyo sel-
bes bizi, araşdırı (25) bizi müsādi idellē diyo. urıyı araşTırdım diyo bu kö§üŋ 
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diyo esıs yerleşimi diyo bu ḳunḳu (26) yerleşim yani on§iki hanı olaraḲ diyo 
bu osmanlınıŋ diyo asil kişilerden yerleşdirdı̄̇ bi kȫ (27) díyō. şı̄̇nėn diyō ġayı 
köyünnen burasını diyo osmanlı diyo kendi iliyle yerleşdird̥i āsil (28) kişiler-
den yerleşdirdı̄̇ bi kǖy diyu. yerleşim.. yidi hāni olaraġ yėrleşdirmiş§una diyu 
(29) bėn§uŋa ārşivlerinden baḲdıydım diyu. yedi mi dedi on§iki mi dedi pek 
bilimicen§on§iki (30) hāni mi dedi yedi hāni mi dedi. EB: Eskiden daha mı 
şenlikliydi bu köy? Daha mı çok nüfus (31) vardı? MA: bu kǖ§uŋ tabı̄̇ biŋ 
sekiz§iki biŋ nüFusŭ var̥dı iki binı̆̇ geçik nuFus var bu kȫde. (32) /.../ EB: Bu 
köy ne köyü dayı? MA: ağáç hisār. EB: Ne köyü? Manav köyü mü? MA: 
manȧv (33) kö§ü. EB: Kaç hane demiştin? MA: burasῑ üç dör̥t yüS hānı 
var§amῑ şindi burdu yüS seksėn (34) hānı falan§oturuyu. EB: Hepsi Manav 
mı? MA: ... manȧv. EB: Başka bir şey var mı? MA: (35) ȫlü törük m.. başġı 
yåḳ. EB: Çerkez, Tatar, Karaçay, Pomak... MA: yō yō ȫlü bi şı̄̇ yōḳ. yoḳ 
(36) yoḳ. buranıŋ§ėski yerli mȧnav kö§ü. EB: Okul var mı köyde? MA: 
var. oḳūl şı̄̇miS falan va. (37) ortōḳulumuz fılan§urdu oḳullar var. var fȧġad 
şimTi talebe şēri gidinciSi azalıncasῑ (38) daşımacılῑ çivirdilē ȫretmen§or-
to§oġulu burdu çoġ§ȫretmen işleri görüldǖ için ȫretmen (39) masravı dā 
masrȧv bu kȫ daşımacılıġ§undan dā hesaplı gelir diyi burdanı daşıniyō 
ilḳoḲulu (40) burdu oḲu.. EB: Nereye gidiyorlar? MA: bozan kö§ü. şu ... 
EB: Kaç öğrenci gidiyor (41) tahminen? MA: bay̥ā yirmi bėş§otuz§ȫrenci 
gidiyu heral. yirmi bėş§otuS ġȧdā ȫrenci.. EB: (42) Şu anda köyün nüfusu 
ne kadar tahminen? MA: ... tahminēn gini vadır bi yüz§elli ya. EB: (43) 
Her hanede kaç kişi olur? MA: ortolumū üş kişi bėş kişi āltı kişi çocuḲlı-
nan§olūr. EB: Kaç (44) tane cami var? MA: bi tani cāmi va. EB: Eski mi 
cami? MA: cāmi di eski camí. EB: (45) Muhtarlık var. MA: muttarlıḳ vȧr. 
EB: Resmi yer olarak başka ne var? MA: ḳōpıratif vȧr. (46) ġuran ġursu va 
talebe yurdu var. ḳōpıratif vȧr. ėvet. EB: Ne kooperatifi? Sulama koopera-
tifi (47) mi? MA: yuḳ. urman tarım.. tarım ve orman ḳalḳınma ḳōparatifi. 
EB: Köy odası, köy konağı (48) var mı? MA: vȧr. EB: Bakkal var mı? 
MA: var. EB: Kaç tane var? MA: şimdı̄̇ baḳġal bi tek (49) baḳġal ġāl̥dı ya 
baḳġalıŋ biri hacıyí gidiyun diyē iki tane baḳġal vā dōru. EB: Kahve var mı? 
(50) MA: vār, iki tānı dı ġave var. EB: Ne kadar büyükbaş hayvan var? 
MA: şindi burdu büyük (51) bȧş hȧyvan iki yüz§elli üç yüzü yaḳın hȧyvan 
var yani. büyükbȧş. EB: Küçükbaş ne (52) kadardır? MA: güççükbȧşıŋ nė 
ġıdā oldū tam sayı vėremen§ama saŋı ōrtulumō dört bėş bin (53) çıḳādır. EB: 
Ne ekip biçiyorsunuz? MA: biz burd̥ū ārpa, būday, no§ot, unnē ekiP (54) 
piçiyoS§işTi. EB: Ormandan faydalanıyor musunuz? MA: yā ormandȧn 
faydılanıyoduḳ bu (55) kȫ esıs§ormannan geçiniyōdu ȧmma ormanı yanı̄̇ bi 
di ayaḳdan satımı çıḳardılā Tikilı̄̇ satíş (56) yapíyollā. dikili satíşi şirkeT§al-
diyi zȧman dı orman kȫlüsü pek faydılanımıyo. hē adam (57) nė§āpıyō dikili 
āldı míydı diyer yani bu şirketlē di arıyı giriŋ dise ġōperetif başġannanı falan 
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(58) dı ėle alıyorlā şimdi işin gerçik yönǖ. nė§apıyo vatandaşıŋ faḳır fuḳarā-
nıŋ haḳḳını (59) sömürüyorlā yaní işiŋ mėn, ben yėdi sėni mesiÍā öŋcüde̊n 
ġōparifcivik yapdım. faḳır fuḳárā (60) yaSık̥ ġariban dı sesini çıḳarmiyō: ileri 
gelen büyükle bunu kesdiriyo yanı̄̇. ses (61) çıġaddırmıyollā, ġodumannā. es-
kişērden mesiÍā büyüK nė§apdῑ? de başındı tėmsil bi (62) yunuslā diyi bi şi 
va keresdeci vȧr. nė§apıyo bizim ġōparitif başġannā ele§āmış bizi h̥a (63) 
bunnānȧn, yeri geliyo işleTmeniŋ§adamnānı ele§alıyolā adamnādı parı va 
yidiriyurlā (64) ōrmanı sömúrüyorlā yanė. sömürücülüg vȧr yāni ormandı. bi-
zim ġōparitifcı̄̇.. ġōparitifcil̥ı̆̇kdi (65) vatındȧşı pek faydılanımıyo. Tikilı̄̇ satıl-
díyi zȧman ġōparitif yarar şı̄̇dimiyo yani vatındȧş (66) yarȧrlanımıyō. onuŋ§i-
çin di hani burdu biraz§orman gelirlēnd̥en ḳısıtlıma vȧr yāni. ėvet. (67) EB: 
Buradan şehire göç var mı? MA: ōl̥du canım bizim burası ben saŋı dedim yı 
iki biŋ üş (68) biŋ nuFus vardı mesiÍā yüS sėksen hanimiş burası dört yüS 
haniydi mesėÍā. EB: Tahminen (69) son on, on beş yılda kaç hane gitmiş-
tir? MA: yüz§elli iki yüS hāni Kitmişdir. EB: Yoksa (70) daha önceden mi 
gitti? MA: yo yō hani biġaş sėni§arasındı şurdu bi bē̇ş, on sėni arasındῑ. (71) 
EB: Nereye gidiyorlar daha çok? Eskişehir’e mi? MA: eskişe§iri gidiyu. 
EB: Eskişehir’de (72) hangi mahalleye gidiyorlar daha çok? MA: eŋ çök 
şiyē, taḳġalı. ē̇meg, taḳġalῑ. EB: Göç (73) edenlerin çoğu işsizlikten, eğitim-
den dolayı mı gidiyorlar? Ekonomik sebeplerle mi? MA: (74) eḳı̊nímig 
yönden§adȧm burdu iş bulumuyō. el yardımını işsizliKden iş bullādı ġapıcıḲ 
(75) yapíyō işde ullādῑ iş bulur dı̄̇ gidiyōr. EB: Gidenler evlerini ne yaptılar? 
Terk mi ettiler? MA: (76) ėvlē duruyū işTi. EB: Kendi haline mi bıraktı-
lar? MA: hē bayrȧmdı bi geliller sıvıllar (77) bayrȧmnışmáy̥e geliyollā i.. üş 
bėş gün duruyolā gidiyolā yini. EB: Evleri satan var mı? MA: (78) kim§al-
cıḳ? herkişiŋ§ėvi satılıġ§ōsa hanı§alan mῐ vȧr? nė kim verciK? EB: Alan 
yok yani. (79) MA: ȫle. EB: Tarlalar ne oluyor? İcara mı? MA: tar̥lılarῑ 
ekdiren§ekdiriyo ekdirmiyen dı̄̇ (80) diyō mesiÍā benim tıraḳdörüm va şölü 
diyı̄̇m. ar̥ḳıdeş ėk sen diyo baŋı nė veriŋ diyo mesiÍā (81) temsil on kili veri 
üşdü birini verin diyon ben. temsil§on kilė ġalırsῑ üş kilesini unu veriyūn. 
(82) āltı kilesi benim§oluyō. on bėş kilė gelirsi bėşinı̆̇ unu veriyom§onu be-
nim§oluyō. ben (83) nadȧs§ediyon biz§iki sėnidi bil§ekiyoz. yanı̄̇ ġıraç§ol-
dū§için sulu yáli de§il̥ bizim. (84) yannız susuzluġdan bíz biraz§işimiz vȧr, 
derdimiz vȧr. he su yuḳ. su yėtişmiyū. su ġıt. EB: (85) İçme suyunuz var 
ama değil mi? MA: işme suyumuz dῑ yirmi dört sā§ati on bėş yı̄̇mi daḳḲı 
(86) alıyoS undan sonı yirmi dört sa§at dı aldῑmıS sulānı idārı̆̇§idiyuz. EB: 
Su yok devamlı yani. (87) MA: su yuḳ. devamnı yoḳ. çėşmilēmíz eŋ çoḳ eŋ 
çoḳ yirmí daḳῑḳa. günde. yirmi dört sa§attı (88) yirmi daḳıḳa. EB: Kim veri-
yor suyu size? MA: burdan§işdı̄̇ depōlā va urdῑ ki buŋarcı va (89) buŋarcı 
açā on bėş yirmi daḳḲıdı herkėş suyunŭ§alır, taḳ buŋarcı ġapıdır. depolā dolā 
undån (90) sōnu. EB: Köyde doğudan gelin getiren var mı? MA: var. EB: 
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Kaç tane gelin var? MA: ῑ.. EB: (91) At mı var burda? MA: efen̥ı̆̇m. EB: 
At mı var inek mi var? MA: inek vādır ya. EB: Kaç tane (92) gelin var 
doğudan? MA: yā kütlēr̥dín gini vādır seKiz§on tanē. EB: Nereden gelme 
bunlar? (93) MA: ā do§udan do§ubayezit§ekseri eKSerė. EB: Köye yatı-
rım var mı? MA: nė gibi? EB: (94) Yani gidenler dönüp yatırım yapıyor-
lar mı buraya? MA: ne yatırım yapcıḲ burıya? EB: Köye (95) dönen var mı 
hiç? Eskişehir’de emekli olup gelen var mı? MA: vȧr, iki§üş kişi vȧr. unnā 
(96) geldilē işdi u dū ėskişe§irdı̄̇ adam§ōlunu ėvermiş, temsil ōlan§işi gir-
miş. ē bi ėvi vārsı unu (97) du ōlanı bıraḲmíş. başġῑ kendini oTceg§ėv bu-
lumῑncȧSı geliyō buruyu. iki§üş taní.. siSi (98) kim göndörüyō kimler tara-
Fından geliyosuŋuz? EB: Biz üniversiteden geliyoruz. Osmangazi (99) 
Üniversitesi’nden. MA: ünüvēsteden. osmanġāzi ünüvēstesi. ünüvēste ünü-
vēstiden bi faydası (100) oldūnu görcez mi yani yazıb da. EB: İnşallah. MA: 
nası bi faydı görübiliriS? EB: Biz (101) Eskişehir’in bütün köylerini dola-
şıyoruz. Rapor yazacağız. MA: rapurū.. SGA: Şurası kuruluk (102) mu? 
MA: urıyı tıraḳtörle ġuyulur. SGA: Garaj mı? MA: ġaraş. tıraḳtörüŋ ġaracı. 
SGA: (103) Garajın yanındaki yer ne? MA: o då ġoyunnarı moyunnırı va. 
ġışín a§ıl gibi işTı̄̇ hayvan (104) baḳıyo. EB: Şu dayı mı sahibi? MA: hā o 
... dayı işdi. EB: Eyvah, dayıma ben arabayı (105) çekeyim. MA: gē gē 
oruyu durdurŭvasıŋ vasıŋ ge. ge baḲam iş PittikTen sonu çek.. 
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II/3

ALPU - Başören

Kaynak kişi : Zeynep Acar, 53, İlkokul 3; Ahmet Önal, 64, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş, Erdoğan Boz, Fatih Doğru

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Kına gecesi, türkü, köy adının kaynağı, Manavlar

(1) SGA: Zeynep teyze, soyadın ne? ZA: zeyneP§acar. SGA: Kaç ya-
şındasın? ZA: ell§üç. SGA: (2) Okula gittin mi? ZA: oḳulu gitTim. üçü 
gȧdar gitTim. SGA: Niye üçe kadar? ZA: annem (3) mefāt§etti. on bir ya-
şımda annem§ȫldü. oḳuldan§āldılar. üçü dü tam gitmedim. ē, tam üçü (4) 
başlȧycaḳ zaman oḳuldan§aldılar. SGA: Niye okuldan aldılar? ZA: e işTē 
ġardeşlerimi (5) bȧḳan§olmadı. SGA: En büyük sen miydin? ZA: eŋ büyüK 
ḳız§olaraḫ bendim. eŋ güççük (6) ġız ġardeşim bi buçuḳ yaşındíydí. SGA: 
Sen onları büyüttün, annelik yaptın yani öyle mi? (7) ZA: evet. SGA: 
Nasıl oldu anlatsana. Zor olmuştur. ZA: e zor§olmaz mı? zor§oldu tabı̄̇ 
(8) gülüm. zor§olmaz mı? buvamnan işTē, davarımıS vārd̥ῐ, sῑ§ırımıS vār-
dı. bobamnan baḫtıḳ (9) çocuḳlarῐ. bobam§onnarı gütdü, ben§ē̇vdi yimekleri 
yapdım. çocuḳları baḫtım. (10) çocuḳlarῐnan ilgilendim. işTe ȫle. şemiz geşTi. 
SGA: Baban evlenmedi mi bir daha? ZA: (11) evlenmedi. SGA: Burada 
kına geceleri nasıl oluyor? ZA: Ḳınȧ gicilerı̆̇.. kövüŋ§ādetlerin̥ı̆̇ (12) unut-
dum ben gülüm. biS, yirmi sėne geşdiK gideli eskişē§ire. eskiden tā öncē, 
burdῑ aldırıyo (13) mu? aldırıyon. ō, ben. vallā benim ġonuşmılȧrım hiç§iyi 
dė§il, siz neye aldırısıŋız? SGA: (14) Bize konuşman lazım değil, ne an-
lattığın lazım. ZA: ne anna.. televizona çıḲıcām. xx: yā çıḫ (15) ba tā ı̄̇ ya 
işTė biz nasῐ tel̥evizōnu ḳanal.. teretı̄̇§iKide bel̥giselleri baḳıyor̥ŭS. kövlēde. 
(16) aynısı, gezelim gözelim porıġıramları var. ḳaŋal§ādı ni. heb§izleyuz un-
nara. bölü sen̥ gibi (17) yaşlılā annatıyodu işTe. ZA: şėy.. tā öncüden burdı 
ben gitmeden, eskişe§iri gitmeden, şȫlü (18) olurdu. çārşȧmba günü yimeK 
işē ekmeK yapılırdı burda. fırınnarda ekmeK pişirirdiK. (19) per̥şembe gün 
başlıġ§ekmē virilirdi burda. ġadınnār cā.. ı̆̇şēde, avlıda, erkeklere cāmide (20) 
virilirdi. cāmiyi gidelÍēdi sabahları. sabāli. cāmiden gelinci ē̇vde, avlıdı yimek 
verilÍēdi, yimē (21) dāvet§ideÍlērdi. ġız ėviniŋ avlısındı ġızı ġını yaḳılırdı. 
ġadınnar̥ῐ yimeK virilir, yimeKTen sō (22) ġını yaḳılırdı. ġınȧdan sōra oy-
nanılırdı, dālışılırdı ġızı ġını ġoduḳTan sōra. cumā günǖ gine (23) şı̄̇.. cuma 
günü mevlüd§oḳulud.. oḳudūlūrdu. oḳudulÍārdı cāmide. gini ȫlen cómātı ge-
tiriller (24) avlıdı yimeK verillērdi. cumārtesi āḳşamı cumā gün davul, çalġı-
cılar gelirdi. kövlüyü yimeK (25) verilirdi cumā§aḳşamı. cumārtesi gün dē 
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şėye, gelen oḳunculara, davetlileri yimeK virilirdi. (26) şindi atıḳ bilimiyom 
gülüm. gelin§alı.. işTė bazar gün di gelin§alınırdı. ȫlü olurdu. şindi (27) bil-
miyom burda§ani.. bȫleydi işTe. SGA: Bize zaten eskisi lazım. ZA: köy̥ler-
de ı̄̇san ġalma.. (28) gen̥ş ġalmadı zāti burdȧ dǖ§ün yapıcıḳ kimse ġalmadı. 
SGA: Kızlar köye evlenmiyorlar değil (29) mi? ZA: evlenmiyō. ȫlü olurdu. 
şe§illeriŋkini biliyōsuŋuS. bi ġınȧ gicesi oluyo. ērtesi gün (30) ı̆̇şė alınıyo, 
gelin§alınıyo. bi dǖ§ün bitiyo. SGA: Yok, biz burada eskiden nasıl yapıl-
dığını (31) soruyoruz. ZA: esKiden ah̥ă benim§annatTῑm gibi olurdu. bēlki 
tā benim§aḳlımȧ gelmeyen (32) vardır bi§şı̄̇ler. ö.. aḳşam.. xx: tā eskilē, sen 
poltiḳacı olımıcān, send̥en poltiḳacı olmıcaḳ. (33) sen tā ē̇skileri annatsaŋa. 
ZA: tā eski nası olurdu? xx: annengiliŋ ebileriŋ geydı̄̇ şı̄̇lerini (34) annatıvı 
unnarı. unnarı soruyor§unnā. ē sen aḳlıŋ küçǖ hafızȧn̥ă getirivĕ hē. ZA: u, 
biz (35) u§zamannār atı binilirdi, atınan gelin gelinirdi. tā eskiden, benim 
çocuḳlūmda. xx: hāh. (36) unnarı annat. ZA: gelinneriŋ başıŋı ḇaşḲı düzelē-
di, gelinniK§olmāzdı. gelinniK (37) geymezlērdi, şavlar geyilirdi o§zıman. 
şavlar§olurdu, ġadife, şavÍar. gelinneriŋ başını (38) yapaÍÍardı, düzellerdi 
buÍÍarını ḇȫlü̆ parı marı daḳaÍÍardı. şe eski parılarđan̥. ȫlü olurdu. atı (39) bin-
dirillēdi atınan giderdi. şindı̄̇ de§işti her§şey̥ de§işti. SGA: Şimdi bu eski 
şalvarlar (40) giyilmiyor mu? ZA: u şavlarÍar mı? u şavlarÍār.. ne biliy̥im? 
yoḳ heraldı gülüm. unnardan (41) yoḳ. hinci sırmalı ġadife geyiyoÍÍar§ama 
ġına gicelerinde. işlemeli ġadifeler var ya, sırmalı. (42) unnarı gėyiyoÍÍar 
şe§illēde ōsun burdȧ ōsun ġına gicesinde. u şavÍarÍar yoḳ şindi. yoḳ. SGA: 
(43) Tamam teyzecim sağolasın, ağzına sağlık. ZA: ben o§ġadar bi.. /.../ 

(44) ZA: aḳlımda ne bilĕy̥in h̥iç.. televı̄̇zonu çıḳarmāzsaŋız. SGA: Çı-
kartmayacağız. ZA: (45) çıḳardırsıŋız. SGA: Aşk olsun. Yalan mı söyle-
yeceğiz. ZA: h̥iç aḫlımdı yoḳ§ḳu. aḫlımı gēl̥si. (46) ḳıSları ġına yaḫarḳan 
bobam pazarı vardı mı saŋa, al, yeşil§aldı mı? sen geydiŋ bobaŋ gördü (47) 
mü? diye söylenilirdi. ȫle sȫleniliyodu. SGA: Onları yazacağız. Hatırlıyor-
san söyle yazalım. (48) ZA: nası diyim? 

(49) bobāŋ pāzarā vardῑ mῑ saŋā āl yeşı̄̇l 

(50) aldῑ mῑ saŋā āl yeşı̄̇l aldῑ mı? 

(51) bu dā ġῑzımῑŋ dedı̄̇ mı̄̇ bu dā ġῑzımῑŋ 

(52) dedı̄̇ mi al yeşı̄̇l ġınāŋ aÍ§ōl̥sun 

(53) burdā dillı̄̇ğı̄̇ŋ baÍ§ōlsun. 

(54) atlādῑm çıḳdῑm eşı̄̇ğı̄̇ atlādῑm çıḳdῑğῑm 

(55) eşı̄̇ğı̄̇ sofrādā ġaldῑ ġaşῑğῑ 

(56) sofrādā ġaldῑ ġaşῑğı 



813Fatih  DOĞRU

(57) ġız§anānῑŋ yaḳῑşῑ ġız§ānānῑŋ 

(58) yaḳῑşῑ al yēşı̄̇l ġınāŋ aÍ§ōl̥sun 

(59) burdā dillı̄̇ğı̄̇ŋ baÍ§ōl̥sun. 

(60) tamam. /.../ 

(61) EB: Bu köyün adı nereden geliyor? Başören. Ören mi var bura-
larda? AÖ: şindig§ören (62) dėmeKten ġasit urası bi ῑ şöle şöle bi dālıḲ bi 
yerimişTiK. dālıḲ mālıḲ şöle çel çepel bi (63) yerimişTi. örennik derler şöle 
bı̄̇ daşlıḲ ġayalıḲ yellere. bi dere şurda bi dere şurda u sulardı (64) uÍÍara ȫle 
gördükçe ören, başören dėmişler yani. ören demeKTen ġasit öle yeller§işTe. 
(65) iler̥den bi yıḳıntılı Ḳalan yeller. bullar şiyden tā ġalma, u ermeniler̥den 
ġalma bi yer buÍÍar (66) ya. hattā́ yonan bile gelmiş bū şuÍÍarı ġadar, şurdı bi 
adam öldürmüş. işTe ermenilēden (67) ġalmȧ yıḳıntılıḲ olunca başören de-
meK veran bi yerı̆̇mişti. dolayısilē adını başören ġalmış, (68) ta il̥erden beri. 
/.../ FD: Şehit mezarı mı var? AÖ: ya bu zamānında ġalmış bu asfal̥t geçin-
ce.. (69) x: derideymişTiK. dereden işe almışlar üze y̥uḳara. AÖ: deredēmiş-
TiK. una almışla. orῐyı (70) yapdılar. x: urayă§alındı. mezár derideymiştik. 
/.../ 

(71) FD: Köyün hepsi Manav mı? x: manav manav. AÖ: manav. FD: 
Muhacir, Kürt, Çerkez, (72) Tatar... x: yōḳ yoḳ. ǵavır bi§şiy yoḳ tā. FD: 
Hiçbiri yok mu? x: yoḳ. AÖ: hepsi manav. (73) aḳgö.. aḳgöz manav. FD: 
Akgöz ne oluyor? AÖ: avınaḳ dėmek yāni. x: hanı dil bilmiyēn, şiy (74) 
bilmiyen§işde. AÖ: avınaḳ dėmek yani. ya siz? EB: Ben Muhacirim. AÖ: 
mācır mı? arḳıdaş (75) manav mı? yā baḳ hele. siz ... ben bile gezdı̄̇m yellerde 
hangi köv manav kövü hangi köv (76) tatar kövü heP bilirim. hangi köv mācır 
kövü? manav kövlerindē aha böle ... bi yol. ġalanı (77) dar§olur. unnar cünKǖ 
gerizeḳālıymış ki unnarı ġurār̥ḳan soŋunda bū ῑ şi arıbılarıŋ (78) marıbılarıŋ 
çıḳıcā çalışcā aḳıllānı gelmemiş. öKüz§arıbası geşceK ġadar̥ bi yer. atatürk 
(79) dėmiş ki hanı̄̇ anḳar̥ada ulusuŋ§orıya, atmış metiri yapıveriŋ. ulen§atmış 
metiri yolda ne (80) gezdiriceK bu dimişler. şindi atmış metire idāre etmed̥i dē 
mi? dolayısiyle manav milletindi (81) bȫle bi düşünen§adam yoğumuş. u mā-
cır§oldūndan bilmiş. unuŋ§için unuŋ§için manavları (82) aḳgöz dememiŋ 
sebebi avınaḳ. sen nesiŋ? FD: Ben de Manavım. AÖ: manavmışıŋ hani (83) 
ner̥den? hanġı kȫdensin? FD: Yukarı Ilıca. AÖ: hē yuḳarῐ§ılıcı kövündēn. 
/.../ 
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II/4

ALPU - Bozan

Kaynak kişi : Mehmet Emin Erkal, 63, İlkokul

Derleyen : Erdoğan Boz

Derleme yeri : Kahvehane

Kayıt türü : Ses kaydı

Konu : Belde hakkında bilgi 

(1) MEE: atatürk māllesi. bozan beldesi atatürk māllesi. EB: Bir Ata-
türk Mahallesi var bir de ne (2) var? MEE: isTikÍaÍ māllesi var. EB: Adı-
nız neydi sizin? MEE: mehmed§emin§erḳal. EB: (3) Siz hangi mahallenin 
muhtarısınız? MEE: atatürk māllesi muhtarı. EB: Yaşınız kaç? MEE: (4) 
atmış§üç. /.../ EB: Bozan adı nereden geliyor? Bu konuda bilginiz var mı? 
MEE: būrası bin (5) yıl§önce do§u do§ulular taraFından aslındı bozhanmış-
dı burası. EB: Bozhan. MEE: (6) bozhanmışdı. bozan diyi geçmiş yāni bū ... 
EB: Öyle deniyordu değil mi? MEE: ȫle de.. EB: (7) Bozhan’dan Bozan 
olmuş. MEE: bozan§oldu. EB: Çok eski bir yer. MEE: ē̇ski bi yerlėşme. (8) 
EB: Ne kadar diyorlar mesela? MEE: biŋ senelik. evet. EB: Peki yer de-
ğişmiş mi? Hep burası (9) mı? MEE: hēP burısı. şėy yā yer de§işiklı̄̇ derken 
şurdῑ gedı̄̇n§ȫrenindı̄̇mişdi burayı (10) de§işmiş. iki kilometı̆̇re bu tarafı gel-
miş. EB: Önce neredeymiş orada? MEE: şu gedig§öreni (11) deriz asfaltıŋ 
... EB: Gedi? MEE: gedik öreni ... EB: Gedik ören. MEE: hē. ki orası ken-
dili (12) şehri diyi geçiyomuşdu. u şekil yani. biŋ seneliK doḳuz yüz doḳsan 
doḳuz seneliK burȧsı. (13) EB: Peki ona dair bir şey var mı, eski yapı? 
MEE: yapı yoḳ ȫlü bı̄̇ şėsi yoḳ da, yıḳılmış (14) tüneller, temeller var yani. 
tünel ... x: meseÍa bu taraf şey geçiyo, ā nē sit§alanı. bi§şe (15) yapamıyȯsuŋ 
yani. MEE: işti sit§alanı bi şėy yoḲ ġalmadı bi. EB: Resmi yer olarak ne 
va? (16) Belediye var değil mi burada? MEE: belediyė var tabi bozan bele-
diyėsi. EB: Başka resmi (17) kurum be var? Jandarma var herhâlde. 
MEE: jandarma alpuda, ilçemizde var. yoḳ. jandȧrma (18) burda.. EB: Ne 
var burada? MEE: bi belediyėmiz var burda. EB: Okullar var tabi. MEE: 
(19) oḳullar var tabi. oḳullā var̥. EB: Muhtarlıklar var değil mi? MEE: 
muhtarlıḳlā va tabi. x: (20) şeyler var baḳ. ōnnar§oluyo mu, ġōparatifler, ta-
rım ġıredi? MEE: tarım ġıredi ḳōparatifı̆̇ (21) falan banġasῐ falan yoḳ yanı. 
EB: Kaç kooperatif var? MEE: pancar ḳōparatifi var, süt (22) ḳoparatifi var. 
üş tāne ḳoparatif vā, tarım ġıredi ḳoparatifi. sulımı ḳoparatifi vȧ bi di işdi. (23) 
dörT Tane. EB: Kaç cami var? MEE: iki cāmimiz var. EB: Sosyal yer var 
mı? MEE: yoḳ. (24) yeni dā işleTmėye açılcȧḳ yeni belediyėmiz yapTı bi. 
EB: Park var mı? MEE: parḳ var. EB: (25) Kahve kaç tane var? MEE: 
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ḳāve sekiz, doḳuz tāne ġāve var. EB: Bakkal, market? MEE: var. (26) beş 
tāne de baḲḳal var̥. EB: Kasap var mı? MEE: altı tāne ḳasaP§bar. EB: Ber-
ber? MEE: (27) berber üş tāni berber var. EB: Terzi? MEE: bi tāne. EB: 
Benzinlik kaç tane var? MEE: ῑ iki (28) tāni benzinnik var. EB: Başka ne 
var? MEE: tērzi, baḳḲal başḲı şėy yoḲ§ȫle, ḳoparatifler̥ (29) va işdi, bele-
diyi bināsı va. Ḳasaplar var başḲı ȫlü bi§şėy yoḳ. EB: Lokanta? MEE: 
loḳantı (30) va tabi he. u aḳlımızı geldi. üş tane di loḳanta va. EB: Meşhur-
muş buranın lokantaları, (31) duyuyoruz. MEE: meşur. ėti mēşur buranıŋ. 
EB: Beylikova’da anlatıyorlar da eskiden daha (32) meşhurmuş buralar. 
MEE: siz nerden sorması ayıb§ol.. EB: Ben Eskişehirliyim. MEE: (33) es-
kişēriŋ içinden, içinden misiŋ? EB: Ever. Doğal yer olarak etrafında mağa-
ra, şelale, koru (34) alanı, ormanlık gibi doğal güzellik var mı? MEE: ȫlü 
bi§şėy yoḳ bozanda. yoḳ. EB: Okul kaç (35) tane? MEE: oḳul bi tāne oḳu-
lumuz va işTe. ilkȫretim ortă§oḳul§işTe. EB: İlkokul, ortaokul. (36) MEE: 
hē. beraber. EB: Öğrenci sayısı ne kadardır tahminen? MEE: vallā tah̥mi-
nen beş yüz (37) ȫrenci va ya. yanė şeylē di geliyo, taşımalı. taşımalı dı var. 
EB: Hane sayısı ne kadar toplam? (38) MEE: hāne sayısı sekiz y̥üz. büyük 
nüFus. ilkin iki biŋ yedi yüz nüFusu vardı yalıŋıS biraz (39) düşTü tabi. hē he 
şimdi şu§andı biŋ seKiz y̥üz biŋ doḳuz y̥üz nüFus var. EB: Sekiz yüz (40) 
hanenin ne kadarı Manav? MEE: nası? hepsi manav. ġarışıḳ yoḳ bizde. 
çoḳ.. EB: Tatar yok (41) mu mesela hiç? MEE: yoḳ tatar yoḳ bizim burda.. 
EB: Çerkes? MEE: çerkez di yoḳ. hepsi (42) yer̥li. EB: Pomak. MEE: hep-
si de. hepsi manav. EB: Arnavut, Boşnak. MEE: yoḳ, yoḳ. EB: (43) Ben 
soracağım çünkü hepsini. MEE: hē tamam sor. yoḳ yoḳ. EB: Kürtler? 
MEE: var tek, ı̄̇ üç (44) hāne kürt va işTe. EB: Nereden bunlar? MEE: bun-
nar urfȧdan. doğubeyazıd, urfa. /.../ EB: (45) Beldede tarihi anıt, tarihi bina, 
çeşme... MEE: onnar ġal̥ḳTῑ. hepsi yıḳıldῑ, yoḳ yāni. hėç (46) bi§şey yoḳ. 
tarihı̄̇ bilmem ne hiç§ȫlü bi§şėy yoḳ. şimdi çėşmilē falan vardı aslında hepsi 
(47) yıḳıldı. EB: Arkeolojik alan şurası mı var demiştiniz? MEE: evet. 
EB: Ören yeri var. Neydi (48) oranın adı? MEE: evet. sit§alanı gedik, 
kendili şeh̥ri dedı̄̇miz yer. EB: Gedik ören. Kendili (49) mi? MEE: gedig§ö-
ren mevkı̄̇sini kendili şehri denirmişti. ėsgiden§ordȧymışdı, kendili şeh̥ri. 
(50) doğu doğulular tarafından§oluyō. ... boS bozhanmışdı. bozan deyı̆̇vemiş-
lē nēyinen (51) ġaldırmışlā şeye, ... EB: Tamamı Manav diyorsun. MEE: 
manav, aşşā yuḳarı. EB: Göç var (52) mı? MEE: var, var. EB: İki binli yıl-
lardan itibaren yani yaklaşık on on beş yıl içerisinde (53) tamamen giden 
hane var mı? MEE: var. var. sayısını sayısını bilimiycem di var tabi. x: iki 
(54) yüz§otuS. EB: Yüz otuzsa iki yüz elli hane falan göçmüş o zaman. 
MEE: gȫştü tabi ya. iki (55) biŋ yılından bu taraFı göştü̆ tabi. EB: Üç yüz 
hane göçmüş mü? MEE: aşşā yuḳarı. x: (56) her§üç§evden biri boş ya. 
MEE: boş. EB: Bu göçenler evlerini ne yapıyorlar? MEE: satan dı (57) olu 
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müşTeri bulan§olur̥su satıyō işTe öteki ōluna alıveriyo beriki Ḳızına alıveriyo 
burdu (58) ġalan. u§şėkil§oluyo. başḲȧ tüllü ȫle yabandan gelib di ėv§alan 
falan yoḳ yāni. EB: (59) Tarlalar ne oluyor? İcara mı veriliyor? MEE: 
tallılar dı işTi satılıyō, icarı verili. patronuŋ biri (60) geliyo, topluyō. bayā bi 
toplıyannā oldu. EB: Göçün sebebi işsizlik mi daha çok? Ekonomik (61) 
durumlar mı? MEE: ekönömik durumnā tabi, işsizlik. x: göçüŋ sebebi ne 
biliyoŋ§ŋu sen baḳ (62) ne yazcıŋ? çifçi parı ġazanamadῑ için çiFçilik bitTı̄̇ 
için nōluyo burda? halinnen göç§oluyo (63) de mi? MEE: bor̥ç. fa§iz§işin-
den ġurtulumuyo vatandaş. ȫlü gidiyo işTe. EB: Peki bunlar (64) köye gelip 
gidiyorlar mı arada bir, bayramda seyranda? MEE: bāyramdı gelir tabi. 
anası va (65) bubası va, cenāzėleri va geliyo gidiyo. EB: Köyün göçü daha 
çok nereye? MEE: eskişe§ir. (66) vilāyátá. EB: Köye yatırım var mı peki? 
MEE: köyü hiş bi yatırım yapan yoḳ. /.../ EB: (67) Eskiden nasıldı burası? 
Çok hareketli miydi? MEE: hareketliydi. yā bı̄̇ topluluḳ berāberlik bi (68) 
ha.. hareketlilik vārdı yāni her yönüyle. mesėÍā kendi işiylerimizi kendimiz 
yapıyōduḳ. şimdi (69) ġāli herkes gidincē boşaldı. ȫlü bi§şėy yoḳ. uFaḳ tevek 
hayvancılῑnan işTi bir§iki ġalannā (70) geçiniyo işTi. az§öŋcü siz gelmi-
den§eveli§ayçiçēni ġonuşuyoduḲ§arḲadaşınan. yāv dedi (71) ayçiçēm§ma 
dedı̄̇, para ġazancaz diyi ekTik dedi, ā dedi doḳuz yüz lirıyı düşmüş§ekin 
dedi, (72) ġazanamıycız falan dedi. x: geçen sene biŋ dört yüz lirıyı saTılmış 
bu sene doḳuz y̥üz lira. (73) ben māliyeti doḳuz y̥üz.. MEE: ȫle diyi ġonu-
şuyōduḳ. āynısını ġonuşuyoduḳ§işTe. EB: (74) Daha eskiden nasılmıştı ge-
çim burada? Hayvancılık nasılmıştı daha eskiden? MEE: (75) hayvancılıḳ 
pirim yapıyōdu şindi. esKiden. şindi satTῑŋ§ucuS aldῑŋ pālı. şindi ġasabı (76) 
veriyoz§eti, hayvanı, diyelim§on beş lirıyı, geri dönüş§otuz beş lirȧdan§a-
lıyȯS. bi (77) dengesizlik va, istikrar bozuḳlū va. ekönömü bozuḳ yāni. şȫlü 
bozuḳ§işTe adam yetişTircen (78) diyi ūraşıyō, yetişTirdı̄̇ malῑ işTi aracı te-
Feci alıp gidiyo işTe. ġazanş sālayımıyo. kendi (79) kendini yağını ġavuruyo 
işTi başḲȧ hiş bi şiy yoḳ. bāzısı dı emekli. /.../ MEE: ġazanan (80) geliyōdu 
işde. parası olan burda her şiy vardı, boludu hepsi. hē boludu. şindi durumnā 
yoḳ. (81) hiş kimsi yoḳ. hani.. x: biz burdan beyliġovıyı gidiyoduḲ beyliġova 
urdan buryı geliyȯdu. (82) MEE: yoḳ yāni hiş bi şi yoḳ. soruŋ baḫam Tā bi va 
mı yoḳ mu? bizim bū etúd (83) yapmamızdaki şiydeki bı̄̇ menfāt§olan bi şiy-
ler diyen hic§olmaSsa. varsı bi§şē? nası olsun (84) ki? bı̄̇ yarar, zarar, ziyan 
mesā ne şekil ġonuşuyum unu du ȫlü.. men̥fāt meselesi olsun§acıḳ (85) dı 
köy köy§adına. tabi siz bütün§olar̥aḳ göndercez diyoŋ meseÍā, bunū şėy yap-
tıḳtan sonr̥a. (86) diyom mesa acıḳ yarar görülsün yani ḇi yerde. ekönömü 
bozuḳ diyoz§işTe. haḳḲaten di (87) bozuḳ. x: ne yararı görülcek? MEE: lē 
yarar§işTı̄̇.. le ābi bildir̥dik ki malımızıŋ gi.. girdisi (88) pālı çıḳTısı ucuz di-
yom meseÍa. xx: hastaneden mi geliyoŋuS? x: bunnā hasTaneden dė§il. (89) 
MEE: bunnā hasTaneden bunnā pasTāneden geliyō, devletiŋ pasTānesinden. 
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hasTāneden (90) dė§il̥. xx: ben doḳTur sandım da. MEE: yā doḳTur dė§ı̄̇. x: 
doḳTur sālıġ§ocānı gelceK az (91) sonna. xx: gelcek mi? x: giT§urıyı baḳ. 
MEE: ā bunu arabı Íāzım bi dėne arabı yoḲ§işTe (92) aha ġaldı bu. ... arabı 
Íāzım. x: bunnā arabı da§ıdıyȯ. MEE: arabı da§ıdıyölle di baḳam (93) seniŋ-
kini eŋ soŋ§alcȧz baḳam, yazdırdım. büyün§akü parasını toplıcız memėd§a-
li bunnā (94) başḲa. başḲası hadė. xx: ben ayā gösTercekTim. MEE: hē hadi 
sen bi git. oruyu bi (95) gösTer§ayāŋı undan sona görüşürüS. /.../ 
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II/5

ALPU - Büğdüz

Kaynak kişi : Zeynep Kenar, 80, Okumamış

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, köy tarihi ve sosyal hayatı

(1) SGA: Seksen yaşında mısın sen? ZK: tabı̄̇. SGA: Adın ne teyze? 
ZK: zı̄̇y̥nep kenār. SGA: (2) Okula gittin mi Zeynep Teyze? ZK: Kitmedim 
yav̥rım cāhil ġaldῑm, ȫsüz ġaldıġ dῑ oḳulu (3) oḳumadım. saŋı baŋı iş dutcāz 
diyi dē çocūḳan. x: ... yoḳluḲ vādı ilḳoḳuldan çıḳdım bėn de. (4) SGA: Teyze 
senin adın ne? x: bėn hacıyın. çekinmin. SGA: Tamam peki. ZK: beni çekin 
siS. (5) SGA: Niye öksüz kaldın? Ne oldu? ZK: bobam§ȫlmüş. bi yaşl̥āndı 
iki yaşındı üç yaşındı bėş (6) yaşındı ȫ ġalmışiS. bėş Tāni çoÇuḳ. an̥am dı 
oḳudumamış. SGA: Nasıl okutsun? ZK: hē n̥aşı (7) oḳutsūŋ yūḳ. etmet bili 
yuḳ. yā bėş Tane ȫsüz ġalmış hinci gelinnē şincilē bōllu hepı̆̇Si bōl (8) yimeK 
bol giymeK bol. şuÍÍāmızı ġıstırıġōdı̊Ḳ§an̥am bire fistan giydirdi görünciK 
diyi. (9) yoḳluḳ varıdı ėveli yāv̥rῑm. hinci va ėmmē çoluġ çucuġ, çoluġ çocū 
oḳutTuḳ§ėmme (10) kendimiS§oḳumadıḳ. ya yavrım. (11) SGA: Şu camii 
neymiş bir anlatsana. ZK: camı̄̇ tārihı̆̇§ėsēr̥. oḳul dē ta ǵavur§oTmuş ġāl̥-
mış. (12) kim yaPTıysı yapmış bunu gitmiş. bunuŋ baḳ yāv̥rı̊m āltınna yı̄̇ldızı 
āltınnan§ayıdı. bunu (13) adam yaptı çāldı dı gitti. hē başġı taḳınmış bāḳ. 
mināriniŋ depisi ayınan yıldız va baḳ. (14) āltınımışdı unnā. ėsKiden§adam-
nādı ġāfı mı va? adam benim ḱ́āzımı ġırḳlíydım yapāḳan (15) yapTı unnarῐ 
āmış bi gecidi gitmiş. alimüyon daḳınmış. /.../ şu tarafTῑ şı̄̇si va mārası va bu 
(16) tarafta. u tarafta mārası va. ne ucu va ne ōrtası va iy̥er girsėŋ ġapısıdan 
baḳ bulumaŋ nē̇rdiysi (17) ucu. bu tarafdı yāylı deriS u yānda. biz çoḲ sı§ır 
gütTük dü bilirin ben§uÍÍāda. bu ... nėse (18) gēmiş köy.. āycıġ āy̥cıġ köyden 
toplanı toplanı buruyu oTmuş. köyü gēmiş buruyı oTmuş (19) cāminiŋ sėvisi-
ne. cāminiŋ sėvı̆̇si. /.../ varımış dı neresindi? ġaş dene hırsız gēdi yārı̊m. (20) 
ġamere ġamere ġodulā hinÇi ġāmere va. halılānı yėŋi alındı gȫrmüşündür. tā 
bi yerden geldi (21) u.. /.../ tārihi isēr. ariyóÍÍā nerisinde ne bilceŋ? hē her yer 
demir ġapıla eme giriyo eliŋ heriFi (22) uyduruyō då. SGA: Şu yayladaki 
mağaralar? ZK: yāyl̥ıdı mārı vā gidēken bey̥li. unu (23) gösterivellē dē ... 
ǵavur§urdu ġāmış. sünnü bobu va. sünnü bobu dėllē. urdu yāylıdı sı̊̇nni (24) 
båbıyı gidevdi ǵavır çēkmiş gitmiş. uÍÍādı ġāmış. urdan§ısdanbuldı deniz dö-
külmüş. urdu (25) çoġ§oTmuş. yāylıda hē yāylıdı ġāmış. sünnü bobu dėllē 
una. eyē bi ġuş ġonsıŋ bi vur, u (26) saháT saḳat ġalıŋ. SGA: Orada yatır mı 
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var? ZK: yatır va urdå. sünnü bobu dellē. SGA: (27) Kimmiş bu sünnü 
baba? ZK: sünnü bobuymuş ėsgiden ġāmış bilmiyyōS. ȫlmüş, uráyá (28) 
gȫmmüşlē. mezeri vā mināriynen buru ġadı va uzunnū. u ġudu büyük. bi sün-
nü bobuyu (29) gidē.. burdan ǵavır bu yanı çekmiş gitmiş. āltın saban§āltın 
buyunduruġ vārῐmış urdu (30) bulunmíyyō. āltınımış. bulunmíyyō bulunmuy-
yoÍÍā. gömülü mü? hē arıyólÍā da gömülü (31) bėsbē. ǵavır zı̄̇nginimiş nė 
ġoduysu ġomuş. ġomuş gȫmüş ġomuş gitmiş ǵavır. SGA: Burası (32) eski-
den Rum köyü müymüş? ZK: ēsdē ēsgiden bi mināriymişdi buru cāmiynen 
gelen§ōTmuş (33) gelin§ōTmuş yāvrım. kimisi ötü yüzden gēmiş kimisi ya-
bandan gēmiş. x: yabāncımız yoḳ (34) çaḳır§abā a bu ġardaşa kȫlü kȫmüzdü 
hiÇ yabāncı yoḲ. cinġán minġán hiÇ yabāncı yuḳ. (35) emmim dayım em-
mim dayım. ZK: şinci yozġat kȫ§ünden.. baḳ cinġán yuḲ. köylēden (36) 
toplanmışlā hepsi tǖremiş naPcaḳ seniŋ va bėş çocuḲ benim§mā āltı çocuġ. 
ȫlü ȫlü ürē, (37) nolcıḲ? esginden çocuḲ çoğ§oludu. /.../ hē ȫ yōḳ. hep yelli-
siyiS. çolūmuz çocūmuz anamız (38) buvamız yelli. /.../ şȫlü hani çolūmuS 
çocūmuS şeherdi yā şuÍÍār halı yayaÍlē di ġılalÍā. ālmaz (39) cāmi. baġ§üş 
deni yarā üş ġadın her§ırmızan dōlduḳ. yoḳārdı dı çıġdıŋ nı bilmen mērdime-
ni (40) yoḳarı çıḳmadıŋ? hah̥ urdu va. ġalῐÍā urdu ġılā. mērdimen va urdu ġılā 
hani ininci yer va (41) çadır çekeriz urdu ġılā ġālῐÍā. baḲ§üçü dü ulÍár dolā. 
cāmimiS peK iyi. peK ġadın. /.../ (42) ālmaz dışaÍlāda ġıÍaÍÍā hinci bizim şe-
herd̥i çolūmuz çocūm benim bėş dani bi şeherdi. bunuŋ (43) va üş dört şeher-
de. hinci büTüm millet̥ şeher dü§ün va dı undan toplandılā. SGA: Düğün mü 
(44) var? ZK: he. ġını gėcesi vā dē urdu. bursuyu giTceK ġıS. gelin KitÇek. 
böyün geci yapcāS (45) yarın yimek yı̄̇ceS. bazar gün gelini bindirciz. undan 
sonı gelin gitTi mi haÇı pilafı yı̄̇ÇiS. ya. (46) hacıyı gitÇiK ġadın pilaf döküya 
ġocu köyü. x: hinci baḳ şu dönēn va yȧ bizim cāminiŋ (47) dönėnnēnde cam-
nā vārdı. camnarı ġapatTılā cāmiyi ge Peh yaPTını sės yapādı. hinci sės (48) 
yapmíyō. baḳ bu dönēn va ya. ZK: iŋilē. iŋilēdi. cāmi iŋilēdi. x: inilēdi. cam-
narı ġapatTılā. (49) şö şȫ üş dört tarafındı cam vārdı, unuŋ. camnarı ġapadıncı 
sės yānḳı yapmíyyo. ZK: mināriyi (50) çıḳımaŋ. bu mināriyi çıḳımaŋ ... sanıŋ 
bȫ bȫ çıḳaŋ, bȫ bȫ bȫ bȫ çıḳaŋ. çıḳımaŋ. eliŋe (51) ayetdirik alıŋ ya bí lām-
bῐ§alıŋ otuz bėş sėni hocamız§oḳumuş burdu oḳudu. çıḳa.. x: otuz (52) bėş 
seni tallıÍādān bozāndan duyuludu. mināriyi çıḲdı otuz bėş sėni undan sōnı 
sȫlendilē (53) hocamız fēl̥ç§ōldu kȫmüzüŋ hocasíydı. bu kȫde nı ḳıdār ġurān 
dutan vārsa hocamızıŋ. ZK: (54) hocamızıŋ bu didi unnā. bı̊̇tün ġurān dutan 
ōḳuyanı hocu hocamızıŋ. hocamızı burdan sürdı̊̇lē (55) u dı dil fēlci ōldu ȫl̥dü. 
otuz bėş sėni bi çıḳsaŋ ... ġolay§olu. şȫ döniyiŋ döniyiŋ döniyiŋ (56) elinde 
çıḲdı. iylı̄̇ni mi bildi ki§ōn hērkiş. ı̄̇ylenim dedı̄̇ŋ şeherden§oḳur§ezennē. ya 
ġadın (57) yāvrım. şeherden§oḳunu hinci ezennē. yērden§oḳunŭ hocu oḳun 
hocamız yėŋı̆̇ gēdi iki§üş (58) sėni ōdu gelili. iyi allahă şúküller§olsun he 
iyı̄̇yiz çōḳ şúkür. çōḲ şúġur§eme oḳumuş çoḳ (59) kȫmüzdi yāvrım. oḳumuş 
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çoḳ. adam.. bütǖn bȫ ġadınnā oḳumuş elleri ġuran. biz dinneriS (60) bilmiyen-
nē. bilenner̥ hocu oḲur. /.../ ZK: hocamız dı temiz dutı̊yo peK cāmiyi. SGA: 
Zaten (61) gittik hemen gördü geldi. ZK: baḳ şordan gidiyōdu. baḳḲaldan 
çıḳıp gidē, hocam dėdim dē (62) cāmiyi ġadınnā girdi didim. hocam didim 
cāmiyi ġadınnā.. SGA: Bizi şikayet mi ettin? ZK: (63) hē. undan sōnı o 
muhdar vardı soŋunda. SGA: Onu biz telefonla çağırdık. ZK: ā muTdar 
(64) geliyō geliyōn didi. hoÇam neriye gidiyoŋ dē baḳ taḳsi gēl̥d̥ı̆̇ cāmiyi ġa-
dınnā girdi kime (65) diyon burdan çıḲdῑnda. ... u taḳsinin edrafını bi dolāndı, 
girdi içere. SGA: Demek siz bizi (66) şikayet ettiniz. ZK: hē biS şiḳāyet§et-
Tig. gelen§ōldu dediK. bizi toḳdur geli yavrım burıyı (67) Toḳdur sāndıḳ 
sana. tabı̄̇. yō bóyün bu toḳdur díyil dedim ben. cāminiŋ§āvlısını girinÇi. (68) 
nāpcaŋ yāvrım işdi bi ȫmrümüS bitTi yētTi giTti. bunnā bütún toprādı hep 
yėni ōl̥du hani (69) kim ġāl̥dı içindi. hėb§ē̇ski toprādı topraḳ bināyıda. bėn 
kendim durum baḳ burda. binā (70) beklerin napcıŋ? yā çocūm va ġāş dene 
her birí bi ġırdı, ġurbėtTilē. sa§ōsuŋ§allah§ömür (71) visiŋne. bėlā ġazā vė-
mesiŋ cümle yārabbı̄̇ yārasülallahām bėlādan ġazādan. x: resmíni (72) göste-
rivesá çaḳır§ebe. SGA: Göstereceğim. Daha fotoğraf da çekeceğim. ZK: 
āy§a bėn bü.. (73) SGA: Beraber ama. Beraber. ZK: ā. amanıŋ bėn ġorḳa-
rın bi yērdi nė çıḳarın da. SGA: Yok. (74) Televizyoncu değiliz biz. Hocayız. 
ZK: çıḳman nı? ėyi ėyı̆̇. seniŋ va mı çoluġ çocuḳ? SGA: (75) Yok. ZK: 
sen§ē̇vli di§i misiŋ ta? SGA: Evliyim. ZK: ē̇vli misiŋ? olu olu olu. ōn dȫt, 
on bėş (76) sėne ōlanῐŋ çocū§u ōlmadı. ōldu, uşdum. dörT bėş§ay yanındı 
bėkledim çocuḲ§ōldu diyi. (77) veri veri allah büyük yavrım. allah büyük 
veri. ōsuŋ yavrım ėvlat§ōsuŋ, a ġuzum. hincē (78) toḳdur nė çuḳ. gidiŋ§oŋa. 
/.../ ZK: bi§ki ālarıS bi§ki güleri napcáŋ yavrı̊m. bi§ki ġonuşuŋ (79) bi§ki 
çay§içel duÍ çuġ. e napcáŋ yāvrım napcáŋ dünyā ȫ ġurulmuş gidiyō. yā. ġa-
harsíz (80) ġayıTsíz.. x: mı̊̇sāfiriyiS biS bu dünyānıŋ. yalıŋız.. ZK: hē misafi-
riS. yalıŋız§üzǖlmi. allā (81) ecir sabır vesin yavrım çoġca. veri allā. allay̥ 
hayıyli ömüllü bi ėvlat dā vesiŋ yėtē. allaham (82) hayıyli ömüllü vesiŋ. veri 
yāvrım§allah bŭyük veri ġuzum. /.../ ZK: saçılı ġāmış, ... biliyōdu (83) ėvı̆̇-
miz göşdü zėlzile ōdu da. SGA: Zelzelede mi ölmüş? ZK: hē zē̇nzilidi ōldu 
du gȫşdü dē (84) urdu ē̇vı̆̇miS vārdı ġoŋşular çıḳardı āltından. bi§şig§ōma-
dıḲ bėş Tene ōlan bi ana. bėş (85) ġardaş ātından çıḳdıḳ. ehe buru dayımıdı 
benim. bunuŋ§ėvindi duruduḳ. napÇaŋ yaní oluyō (86) ı̄̇san. SGA: Zelzele 
olduğunda sen kaç yaşındaydın? ZK: ben güççǖdüm ġızım. biz güççǖdük 
(87) bēbidik. ėvēlden ta ōlmuş. biz güççǖdük. tā ėvēlden§ōmuş. güç.. biz 
bilmiyyoz da. sōnu bizi (88) çıḳardılār çıḳıŋ§ēv̥ı̆̇niz göşdü diyi bunuŋ buvası 
nėy yapvedilē. hē burdan benim dayımıdı (89) ġāli bu āldı geldi urdu baḲdıḳ. 
yapvedilē ēv̥mizi bi ėv iyi kötü. girdi ġāli. sōnı benim§aġam (90) yetişdi ėv 
yapdı. ėverdi anam ... on bārmānan§ėver āş dı ġāldıḳ. āş dı yatdıḳ açıḳ dı 
ġāldıḳ (91) napam? ġoŋşu diyo.. SGA: Baban depremde mi vefat etti? ZK: 
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yō yō buvam§ȫlmüş ta. (92) ȫlmüşdü debremden§ėveli ȫlmüş buvam. /.../ hē 
benim çocuḳlā mesel saníÍÍā hinÇi. (93) dePremden§ėveli ȫl̥müş. buḇam 
mı̄̇de hastalῑndın āmelit§olmuş su içirmişle urdu ȫlmüş (94) ġālmış§ulÍāda. 
SGA: Nasıl olmuş anlayamadım. Ne hastalığından ölmüş? ZK: mı̄̇desini 
... (95) ameyed§ōmuş su içirivı̄̇mişlē. ā u buvam ȫmüş, urdu ġāmış. biz nė 
bilem. bilmiyiz§ȫlmüş (96) ġalmış§ulÍāda. anā herkeş cāmiden çıḳā. bu bi-
zim buvamız yoḲ mu dēr̥siz anam hadi (97) dayıngili gidiŋ dēdi. hani hērkiş 
buvu buvu dedikçi biz baḳınıdıḳ buvu kim nė ki diyi. /.../ (98) halı dayı uşağı-
yız§ikimiS. halamıŋ ġızı bu benim. dertleşceK§insan yoḳ yārım dērdiŋ dert 
(99) mer.. yoḳ. çoluḳ çocuḳ geli bi§ki dērdiŋi di aŋnadımıŋ amanın yavrım 
peg§iyiyin amanın (100) ġuSum gēldiŋiz mi gülü gülü gidiŋ napcaŋ? hastı 
sāyrı ōlmadıḳTan sōna çoluḳ çocuḳ yā. sēn (101) işı̄̇§it allaha du§a it yāvrı̊m. 
sēlbes dur. a ġuzum. allah veri gini ōldu§u yerden veri gini. (102) allah hayil-
li ömüllü bārından bi Tā vesin di.. /.../ ZK: gēl burıyı dermiş, anamῐ§ünneri-
miş. (103) ġōluna bėn§adaġ§adadım ya. anamıŋ üryasını girmiş. adını ġo-
dum, isminur. ġızıŋ§adı. (104) adaġ§adadım gēseŋá dėmiş osman nūriyi. 
ōlanı ȫldü haní kēndi ōlu. anā ben vamış ge (105) ōlum§adaġ§adadım. baḳ 
benim§ada§ım dı ta anamı mālim§ōmuş. çocuġ§ıscaḳdı, ıscaḳdῑ (106) ıs-
caḳdan gelimedilē. uzaḳ yer sekiz sahatlik. ġurbanda nėy gelillēsi oḳutÇan. 
burdu (107) mēvlid§oḳutÇān ġocu köyü yimek vērcin. ōlan kesdi ġurban. 
burTu hėmen kesTi da§ıtTı. (108) allāh vesin ġızım dı ōsuŋ§ėvlat. hē vesiŋ. 
sen§onu üzülüb durma allah unu āl̥mış kı̄̇.. 
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II/6

ALPU - Dereköy

Kaynak kişi : İklime Ceylan, 68, İlkokul; Ferahgül 

Derleyen : Songül İlbaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, köy hayatı, çiftçilik

(1) Sİ: Adın ne teyze? İC: iklı̄̇me. Sİ: Soyadın? İC: ceylan. Sİ: Kaç 
yaşındasın? İC: ellı̄̇ ye.. ātmış (2) yedi. ġırḳ bėş do§umnuyun ātmış yedi mi 
oluyōm herāldım ātmış sekiz mi? Sİ: Okula gittin (3) mi? İC: bėşe ġadā. 
ilḳoġul biTirdim§ançı. Sİ: Burada mı gittin? Bu köyde mi gittin? İC: şurdῑ 
(4) özdenġdi oġı̊dum§o zıman§ōrdı vārdı oḳul burda yōḲTu. şurdı depōda 
oturuyōduġ biz (5) bobām depō mēmurı̊ydı. ōrda vardı oḳul. burasῑ önciden 
yāylıydı. sonrıdan gēldí köv burıyı. (6) u özdenge oḳudum. Sİ: Nasıl gidiyor-
dun? Zor oluyor muydu? İC: zor§oluyōdu yā yürüyereg (7) gidiyōduḳ. Sİ: 
Kalabalık mıydı? Öğrenci çok muydu? İC: tabı̄̇ çoġdı u§zıman. şindi yoḳ 
hāni (8) genşlē hepsi şe§irdı̄̇ ya o§zıman çoḲdu. Ferahgül: hep talebilē bi 
aradı oḳunuyōdu önciden (9) bi sınıfdaydı. İC: hēpsi bi sınıfdıydı yāni bėşi 
ġadā hēpsi bi sınıfdı. bi ȫretmen. Sİ: Nasıl (10) yapıyordu öğretmen dersle-
ri? İC: ne biliyin hepsini yapıyōdu işTe bėşe ġadar hepsini (11) oḲuTuyōdu. 
Sİ: Karışmıyor muydu? İC: yō. Ferahgül: bölüm bölüm§ayríydí. İC: he 
Tabi. (12) Sİ: Burada fasulye ekiliyormuş galiba. İC: hē bizim fasilyēmiz 
mēşur, güzel§olur. beyaz (13) fasilyiyi çoḲ§ekeriS. Sİ: Nereye satıyorsunuz 
onu? İC: dabı̄̇ hani bilenner alıyō (14) ȫrendiler§ārtıḲ. istiyennere veriyoz 
geliyō ālmıya ayāmıza. Sİ: Toptancılar falan mı alıyor? (15) İC: toptancı-
larȧ vermiyiz hanė kilō kilō alannā dı çoḲ§olur. Ferahgül: iskişehı̄̇r eskişehir 
(16) çevrēsı̄̇, yani kēndi aḳrȧbālāmıS duyan geliyo herkis geliyo bėş kilō on 
kilō yirmi kilō. yanı̆̇ (17) ȫle ellı̆̇ atmış pile deriS biS yāni ȫli gelir. ȫli kilōy-
nan satılır. Sİ: Nasıl peki? Diğer (18) fasülyelerden farkı ne? İC: biz bȫle 
iri fasülye ėkeriS. şindi ufaġ§ekiliyū. onuŋ tadı olmuyō (19) diyolādı yiyennē 
meseÍa bizimki dā§a güzel§oluyō. hani çoġ sularız beş§altı sever̥ sularıS. 
(20) Sİ: Fasülyeyi nasıl yetiştirirsiniz onu anlatır mısınız? İC: ȫncedēn 
hanı atı.. atınan sürēdiK (21) bȫle cizi yapādıḳ. şindı̄̇ hinci ilk§önce ot§ilacı 
yapíyós ot çoḳ çıḳmasın diye. (22) motorlan§ekiliyō. bitdikden.. biz ġaş sėne 
bir§āy iki ay sonȧ çapāsını yapíyóz§işTe iki (23) seFer çaPılarıS. ondan sonȧ 
sularıS. beş§ālTı seFer sulanır. ı̊ndan sonȧ işTē başladı baḳ§ȫle (24) alacalı 
alacalı olmáyá.. ġuruyuncı sabah§erken ġalḳā yolarıS. sā§aT§ona ġadā falan 
u (25) dökülür§ı̊n̥dan sonȧ, ġuruyıncı dökülür. hePsi bitincı̄̇ götürüyoz hārma-
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na motorlarınan (26) eziyoz, savırı̊yoz§ondan sōnu, ayıtlarız. işde ȫlǖ. u ġa-
dār. çilesi çoḳ tabı̄̇ de. Sİ: Eskiden (27) daha zordu tabii, makineler yoktu. 
İC: dabı̄̇ dabı̄̇ maKine yoḲdū. düvennen sürērdik. (28) yabıynan savırıdılā bü-
yüklē mesėÍā. çalġādıḳ şėyne. şindı̄̇ ġolay yāní makinelēn savı̊ruyoS. (29) mo-
tornan§ėziliyo. Sİ: Size pek iş kalmıyor mu? İC: hē bize di işdı̄̇ ayıtlamaḲ 
ġalıyo ārtıḳ. (30) Ferahgül: yōlmasınna, sabah̥§ėrkēn namaSdan sōnı yatmá-
yiz, gideriS fasülyiyi ona ġadā (31) yolarıS. ondan sonı geliriS. u bitmez. ētesi 
gün gini gider yolarız, bitesiyi, bitTi miydı̄̇ (32) motur§arabasını yüklenir har-
man§yerinde moturunān ezilir çıḳar. (33) Sİ: Teyze sen biraz da köyün eski 
halini anlat. Senin küçüklüğünde köy nasıldı? İC: vallā ben (34) burıyῑ 
on yedi yaşımdı gelin§ōl̥dum gēldim ben. Sİ: Buralı değil misin sen? İC: 
buralı (35) diyilim. bobamnar bulġaristandan gelme bobamnar. o ġadarını bi-
liyom§işde. on yedi yaşındı (36) ėvlendim u ġadarını biliyom undan sōraSını 
işde. Sİ: Nasıldı geldiğinde burası? İC: işti burası (37) yāylıydı yāni üç h̥āne 
vardı. iki ġomşıynan ġayınnamgillē vārdı. sōnı bu köy yuḳardıydῑ. sel (38) 
geldı̄̇ evlēni sel basannā burıyı gēl̥dilē. hüKümeT§onnarı yārdım§etTi, burıyı 
gēl̥dilē. şindi (39) di kimse ġāmadı da§ıldı yāni genşler hepsi şe§iri gitTi. 
çoluġ çocuġ§oḳutcaz, siġortalı (40) ōlcaz, işe gí.. işi gircez diyi. yaşlılār vār, 
emekli olannar. Sİ: Düğünün nasıl oldu senin? İC: (41) dü§ünüm şė vardı 
işTı̄̇ ȫnceden çarşȧmba günü başlıyōdu dü§ünnėr, bazar gün bitiyōdu. (42) 
çarşȧmba gün bı̄̇ saçıŋı ġına yaḳılıyōdu undan sōra cümertesi aḳşamı dı eli-
niŋ§ellēni (43) yaḳılıyōdu. çalġıcılā geliyōdu işdi ġomşulā. yemeklēr bişiyō, 
eŋ çoġ§işdı̄̇ çōrba, ġuru (44) fasilyēdi, ėt falan bişirilēdi. bazar gün gelin§alı-
cı gelir meseÍā gelin§alı.. gelin gelirsiŋ. (45) ȫlėydi. Sİ: Nereden geldin sen? 
İC: şūrdā, aşşādan mı geldiŋiz siz§özdeŋden? Sİ: (46) Söğütçük’ten geldik. 
İC: hē. sö§ütçigd̥en§ininci şurdῑ bi orman depōsu vȧr. Sİ: Özdenk’e (47) 
gittik ama, orayı biliyorum. İC: özdenne buranıŋ§arasınd̥ı şurdῑ ėvlēr vardí 
orası orman (48) depōsuydu önÇeden. ōrda depō mēmuruydu bobam benim. 
orda büyüdüm be işTe bėşe ġadā (49) özdende oḳudum. ondan sōna.. Sİ: Köy 
değil miydi orası? İC: kȫ di§ildi. urası bi orman (50) depōsuydu. bėş§altı 
kişi vārdı yaşa.. bėş§altı kişi yaşῑyodu. ormancılā vārdı̊, depō mēmuru, (51) 
ḱ́āTibı̄̇, bölge̊ şefı̄̇. u ġıdārdı. Sİ: Babanızın memleketi, köyü neresiymiş? 
İC: bobamıSῑŋ.. (52) babam bulġaristandan gēlme. bulġaristandȧn mācur§o-
laraḲ gemişlē elli ikidi. ben§āltı (53) yaşındıydım geldı̄̇mizdi. işTe özdendi 
başladım§ilḳoḳula yidi yaşındı. ōrda bitirdim bėşi. (54) ı̊ndan sonı tāyini çıḳ-
dı bobamıŋ bi gezdiK geldiK başġı yerlere gitTi. gēl̥dik ni benim nası̄̇b (55) 
burdıymış sōnı evlēndim ben burda. Sİ: Baban bulgaristandan gelişlerini 
anlatıyor muydu? (56) İC: annatırdı ama bilmezdim ben hiç§urasını. ... an-
natırdı ama. ėvlendim sōra bēn. bi ōlum (57) bi ġızım§oldū. ōlan§askerdı̄̇ken 
babası vefāt§etTi ġalp ġırizinden eşimi ġaybetTim. o Ḳırḳ (58) yaşındıydı. 
undan sonı ġayınvālidemnen ġanatamıŋ yanında ġādım. büyüdülē çoÇuḳlā 
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işdi. (59) ōlumu evlendi ġızımı evlendi. haÍā dā burdayım. Sİ: Memnun mu-
sun burada? İC: (60) memnunūm, allah razı ōsun ġomşı̊lar§aḳrȧbālār, iyiler. 
gidē geliriS. Sİ: Sizin akrabalarınız (61) kalmış mı Bulgaristan’da? İC: 
tabi tabı̄̇. båbamıŋ ġardeşleri amcaları vār, ordı. sorıdān (62) bir§iKisi geldi 
dı̄̇ ordı dı ġalannar var. ġaldılā ordı. Sİ: Gelip gidiyorlar mıydı buraya? İC: 
hῑ (63) giderlē gelirlēdí båbamıŋ sālῑndı. bobam§ölünÇe şindi gelmez§oldulā 
ārtıḳ. Sİ: Siz gittiniz (64) mi hiç? İC: gitmedim hiş bulġarıstana. Sİ: Oranın 
âdetleriyle buranınkiler farklı mı? İC: tabı̄̇ (65) oranınk̥ınῐ bilmiyum da 
tabı̄̇ farḲlıdır yā. Sİ: Annen baban orada ne yaptıklarını anlatıyor (66) 
muydu? İC: annem pek§annatmazdı dā boḇam§anlatırdı yāni. şȫle olurdu 
bȫle olurdi diye (67) anlatırdı u ama. şimdiki ādetlēr başḲa. o§zȧman başġa 
şindikiler başġa tabı̄̇. Sİ: Sizin (68) meşhur bir yemeğiniz var mı? İC: ne 
bilim. meşur bı̄̇l̥miy̥ŏm. ferahgǖl. meşur yėmēmiz vār (69) mı bizim? ġuru fa-
silye mi? Sİ: Sen bunlardan farklı Muhacir yemekleri yapmıyor musun? 
İC: (70) bilmı̄̇yom ki. hani börek yapar mācurlar sen niyi yapmıyōsuŋ bizi 
diyō bunnā banȧ. ben dē (71) burdu manavlarıŋ§içinde büyüdüm§ancı on-
narı biliyom ben diyum. Sİ: Senin annenden (72) öğrendiğin yemekler yok 
mu? İC: yō āynıydı yāní. annem de burıyı gelinci ȫrenmiş, onnar (73) vārdı 
yāni āynı bizimki gibi, şindiki. Sİ: Fasülyeniz meşhurmuş onu öğrendik. 
İC: fasilyemiz (74) meşur. Ferahgül: ġatmerı̆̇miS var. yani Ḳȧtmer deriS, 
börek§olaraḲTan unnar var. (75) baḳlȧvamıS var. māntımıS vār. Sİ: Varmış 
teyze, çokmuş. İC: yā yā, var. Sİ: Siz buralı (76) mısınız? Ferahgül: hı hı. 
Sİ: Burada mı doğup büyüdünüz? Ferahgül: ėvet. bē̇n§eskişi§irdi (77) 
duruyum şimdi di. yazın yazın geliyoS, ḳışın gidiyoS§eskişe§ire. Sİ: Ne za-
man gittiniz (78) Eskişehir’e? Ferahgül: ḲırḲ, ḳırḳ bėş sėne ōl̥du. ḳırḳ bėş 
sėnedir§eskişi§irdeyim. yani (79) benim çocuḳlu§um du ço§u eskişi§irdi 
geşdi. halamlāŋ yanındı çoḲ durdūm. annemlē (80) burdıydῑ. annemlēr bur-
dáydı işTē. aslındı burāsı dėdemiŋ çiftli§ı̄̇miş burası öncüden. İC: (81) yāy-
lȧ dēlēmişTi. Ferahgül: yāylȧ dēlēmişti§işTi dedemiŋ çiftli§i vārmıştı. da-
varÍarῑ ineklerı̄̇. (82) yāni dėdem§ȫl̥dükten sōnı hepsi da§ıldı. ōlu du yoḳTu 
üş ḳızıdı annemner. birı̄̇ işTi annem, (83) birı̄̇ ḳaynanası teySemdi. üş ḳızdı. 
İC: benim ġaynınam. biri di şehirdiydı̄̇, şehirdi.. Ferahgül: (84) yani ben bu-
ranıŋ pek gelir giderim de.. yeŋgem yāni çoḳ bilir. yeŋgem yāni. İC: u dῑ, u dῑ 
(85) pek kötü bi şiy bilmez. 
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II/7

ALPU - Gökçekaya

Kaynak kişi : Esma Ay, 60, İlkokul; Naciye; Hesna Güneş

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, eski yaşam, çiftçilik, doğum, çocuk bakımı

(1) EA: adımı ni napcaŋ? kötü bi§şi mi va yav̥r̥ῐm? SGA: Yok teyze, biz 
araştırma ekibiyiz. Biz (2) muhtarla konuştuk. Muhtara bu köyde doğ-
muş, büyümüş, şehre gitmemiş bir teyzeye eski (3) günleri, şimdiki günle-
ri anlattıracağız dedik. Onlar da bize karşı komşuyu söylediler. EA: ivet. 
(4) onuŋ yaşı tā yaşlı eme unna bi yer̥den tabi mālış mı bi yer̥den göşmen gibi 
gelmişlē. SGA: (5) Yok. Mihalıççık değil, burada doğması lazım teyze. 
EA: bē̇n̥ burdı dōdum ēmme bē̇n bildı̄̇m (6) ġadā va. benden tā bi yaşlılā tā bi 
bildı̄̇ ġadā. SGA: Yok yaşlı olması çok önemli değil. Atmışı (7) geçsin yeter. 
EA: he ātmış yaşımdı.. ēlli doḳuz ātmış. SGA: Adın ne teyzeciğim? EA: (8) 
esmā§ay. esmā§ay. SGA: Esma Ay. EA: ėvet. SGA: Okula gittin mi? EA: 
gittim ... SGA: (9) Nerede gittin? EA: hu depėde bi oḳulumuz vār̥dı urȧyı 
gittim§işTė. hu yuḳardíydí oḳulumuz (10) esKiden. SGA: İlk iki sınıfa mı 
gittin? EA: yo, Pütüm bēşinci sınıfı Pitirdim canım. üniver̥ste (11) Piti..üni-
ver̥ste di§il ilḳoḳulu Pitirdim. ėvet. yörüyülek gidēdik ilḳoḳulu ġızım. silgi-
miz yoḳ, (12) ayaḳḳabıdan silgi yapādıḳ. ȫy̥nük yōdu. tā bi dör̥düncü, beşinci 
sınıfı geştı̄̇miz zamannar (13) ȫy̥nük giymiyi başladıḳ iki seni. sōna undan 
son̥ă yörürdük, odunumuzu (14) kendimiz§indirirdik. u ġayıdan̥. Naciye: ġız 
ġamerıyı çekiyosaŋ yazmamῐ§uŋarayın. ȫlü (15) çıḳmayın şiytan gibi vallā bi 
çekiyō habarıŋ yoḳ. (16) EA: undan sōna gülüm, odunumuzu kändimiz get-
TiK. suyumuzŭ bu çėşmiden götürüdük u (17) oḳul su yōdu ordȧ. biz Pitirdik 
undan sona bu āşāyı oḳul§oldu. ġalan nė insannā u oḳuldı (18) oḳudulā. hani 
o burıyı indikten sōna oḳul işı̄̇ ġavuştu hani iyileşti. demiş locman yapılıncı 
(19) oḳul. eskiden bizim günümüz çiliynendi. ġalem yōdu devter yōdu diyen-
ciliyin. yoḳsuzluḲ (20) vādı. at yōdu arabı yōdu. Naciye: hu ġıdar̥ dı ben 
h̥oḳuydum. hiç hiç bilmen. EA: ben h̥iç (21) bilmen diyo, cā§ilin diyo. at 
yōdu arabı yōdu. ē̇şekÇilē dē̇ bu memnı̆̇ket bu başı̊ren (22) kövünden binēlēdi 
otobosȧ yörüyülek gidēlēdi. Naciye: tam§ārḳȧdan tam§ārḳȧdan ne (23) ba-
şüren gülüm. EA: ėvelcesi tā ȫlǖmüştü emmė köv ġalῐbalῑmıştıḲ sekı̆̇sen doḳ-
san (24) hāneymişTiḲ, köv§öŋde̊n tabı̄̇. undan sōnȧ baraş geld̥ı̆̇. baraş gelinci 
Pi§ki yōl yolaḲ§ōldu, (25) at§ōldu, arȧba ōldu herkeş dėmiş iyileşdi. di ço.. 
baraş Tı gidinci çoluḲ çocuḳ gitti (26) iş§olmıyıncı, baraş bitinci. şe§iri da-
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şındılā. ā bizim gibi yaşlılā ġāl̥dı işti burÍādȧ, tanġıl (27) tunġul. SGA: Eski-
den seni okula iyi göndermişler, kız okumaz dememişler. EA: yo yo Kittik 
(28) canım. göndēr̥dilē di baḳ bütün der̥slēmiz bi di iyiydi. bu ilk ėveli 
ort§ōḳuldan bi§şi (29) olunuyodu. tabı̄̇. yollımadılā bizi, kim baḳcaḳ şērde, 
alpıda diyenciliyin kim baḳcaḳ dedilē (30) lı̄̇siyi oḳutcāz dı ōrt§oḳulu ġuy̥caz 
cāhillik§işti ana baba dı cāhil. u baracıŋ§oldū yerlē, (31) aşşāla büklēmiz 
vardı urlādı duruduḳ. aşşāladı. SGA: Bük mü vardı? EA: ėvet. tabi. (32) 
baracın§oldū yere, barac§aldı hindi. büktün, urıyı inēr̥dik biz hindı̄̇ yaz geldi 
midi her§şē (33) bol̥ bōstan ġavun ġārpız yapmıyı u baracıŋ§oldū yeri inēdik. 
SGA: Bük mü dedin oraya? EA: (34) hē, bük. SGA: Ne oluyor bük? Yayla 
gibi mi? EA: yāylı gibi işte tābi. her̥§şiyi yaptῑmız yeri. (35) her̥§şi olurdu. 
Naciye: her§şı̄̇ yapılırdı.büber, domatis, ötübötü, her§şi ġavın, ġārpız, üzǖm. 
(36) i dē neyi sayāsaŋ, bin türlü meyva vādı. evi vardı ta yerlē vardı. barac§āl-
dı. EA: meyvá ötü (37) beti vardı u baracıŋ§oldū yerdi aşşāsı dere boyu. 
herkeşiŋ yeri vardı. herkeşiŋ yeri vardı. (38) baraş gelinci barac§āldı işte dė-
miş kiminiŋ istimnaḲ yapdı, kimini diyencili olan yerlēn (39) parılānı vedilē 
işte ne dutuyosa. barac§āldı. baraş gēldikten sōna yoḳarῐ çıḳtıḳ. bi tā inilmedi 
(40) urları. inilceK yer ġalmadı. ġayıb§ōl̥du. SGA: Baraj gelince mi taşındı 
bu köy buraya? EA: (41) yō biz yazın inēdik̥ ḳışın çıḳādık̥. SGA: Burası 
kışın daha soğuk olmaz mı? EA: olur§emme (42) memniḱ́átıŋ napcáŋ gü-
lüm. Naciye: o bizim ġaderimiS. EA: olur, olmaz§olu mu ġar ḳış. tabi (43) 
olur. SGA: Yollar nasıldı? Nasıl gelip gidiyordunuz eskiden? EA: eşekle, 
mērkeple. SGA: (44) Karda, buzda? EA: tabı̄̇. merkebinen. bı̄̇ ... ebi hanım 
gelirdi. Naciye: bağa baḳ hocānım. yüz (45) yük saman çıḳādı hararlānan bȫlü 
merkebinen. e hayvanı.. öküz, ēşek çalışmazdı. benim bu (46) kövde he-
b§eşşāmiştik̥. benim buvam, biz mālışTan geldik, mālış ġarca§örenindin. 
(47) öŋ§arabasınan, urdan urdan gētiriken gētiriken müllet, kimi yol yaptı 
kimi yolaḳ yapTı. (48) undan sona öküz, ēşeK sahabı oldula. duydun? hep 
hararlānan çoğal..bel̥kise deriz ōḳarTa bi (49) köv va. urdan buŋ§aşşayȧ iki 
bi.. şu gȧdar hara, saman. buru aşşādan kóydáḳını buruyu (50) çıḳar. ḳışın yi-
dir, yazın§indir, bi ayrı çilesi vardı. şimdi yüz§atmış hāniy̥mişTi köv. (51) 
arḳalıydı. a şimci ġızım sabaycek yı̄̇yoduḳ§işte. EA: hēr̥ yer§ȫlüydü canım, 
baracıŋ§oldū (52) yer̥ di ȫlüydü. ġalbalῑdı. canım ėveli ö.. davar, sı§ır, çoḲ 
ġalbalῑdı. ȫlüydü emme millet. (53) davarınan, sı§ırınan demiş, her şėyı̆̇nen 
ūraşıyōdu millet. hinci gülüm kimsi ġālmadı ġāli. (54) genc§olan Kitti. Naci-
ye: āşameceK ġazanıp sabāyceK yı̄̇yoduḳ§işde. SGA: Genç olanlar (55) git-
ti değil mi? EA: ėvet gitti. genc§olan gitti. yaşlῐ§olan Pi§ki tanḳul tuḳul 
ġalıyo iştē (56) ā§ḇurda. (57) SGA: Teyze ne dedi? “Eskiden sabah kaza-
nır akşam yerdik” mi dedi? EA: tabı̄̇ ya. tabı̄̇. bi yēr (58) mi, parı ġazancı mı 
vārdı? ā ekdı̄̇ŋ§ekin bili olmāzdı. tayır tayır§orānan yolādıḳ, (59) ekdı̄̇miz§e-
kini de. Naciye: ōn kili buyday§ekēdiŋ on bėş kili ġalḳādı. EA: mērkebinen 
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(60) Kitceŋ dē.. ayaḳḲabıŋ§eskiyı̆̇vēr̥ceK diye ayaḳḲabları millet sırtını 
sarārdı. Naciye: üş dörT (61) inēŋ§olurdu yavrı̊m, çalı ġırādıḳ. saman yetmı̄̇-
ceK, ēşē, sözüm§una ēşē anca yetē, öküzlere (62) anca yetēdi. dal ġȧrādıḳ 
işte. EA: esKi günnē gidi.. hindi çoḲ§iyı̄̇, çoḲ çoḲ. allah baḫ§uy. (63) baş-
baḳanımızı dı uzun ömür visiŋ. çoḲ§iyi, çoḲ. Naciye: ġız bāki de ötekilēden 
sus (64) başbaḳanı ı̊̇le şitme. EA: ōl̥suŋ, allāh̥ım§uzun§ömür vesiŋ her hep-
sini di allah̥ım. dėvlet (65) düzennı̄̇ visiŋ. baḳ§Ḳırılannarı bi baḳ bi. Naciye: 
geçen sene benı̆̇m şe§ērde di evim va. urda (66) oturuyom bȫle geziyolÍa siziŋ 
gibi. ından sōna ȫlü, şȫlü bȫlü diye, benim parti dedi benim (67) ġoŋşu. ötegi. 
EA: hastanidi di dedim ben bȫlü araşTırdılardı. allah başbaḳanımızı (68) 
uzun§ömür vesin dedim. çoḲ bolluġ dedim hindi bi§şė yoḲ. parti. parti şiyi 
boş§ve. SGA: (69) Bizim partiyle falan işimiz yok. Biz araştırma yapıyo-
ruz. EA: hı tabı̄̇. allah̥ diye.. allah devlet (70) düzennı̄̇ vesin gülüm. baḳ hu 
ölennere āşȧm§ālaştıḳ, ālaştıḳ hu mısırdı ġırılannarı. vallā (71) üzüldüḲ. üzü-
lüyoz. Naciye: ġırılıyorÍā ġırılı.. allah̥ım§orda ölcēmişlēdi cenāzileri yaḳı-
yorÍā (72) görüyon ya. baḲmamışıŋızdır. sarı hastanesini cenāzeyi doldur-
dulār̥ dı öti yanı bi hateş (73) bastıḲ. benzini mazut mu döKTü napTıysı, 
cenāzilē yandı. EA: üzülüyoz gülüm, üzülüyoz. (74) biz di üzülüyoz. aynı kı̆̇ 
burdaḳı o kändimizi olmuş gibi oluyo. üzüldüK. Naciye: unna dı (75) can. 
ġarıncı bili can. allah fazlası.. kesmiş di fazla.. EA: allah devlet düzennı̄̇ vesin. 
esKi (76) günneri götürtüp hu işi çayı saḳlarlādı dȧ amȧnῑn, herkeş bi dė āşam-
dan ġurudurdu dı işTı̄̇ (77) çayı sābālin teKrā içēdi. SGA: Şeker? EA: şeker 
hiç yo. şeker.. üzümünen içelēdi. SGA: (78) Pekmezle mi? EA: yō. dene 
üzümünen§içellēdi. ġuru üzümünen. SGA: Erimiyor çayın (79) içinde. EA: 
āzıŋı cerezi alırdıŋ, çay§içēdiŋ. SGA: Kıtlama şeker gibi. EA: tabı̄̇, tabı̄̇ 
gülüm. (80) Naciye: bizim atılāmız çoḳ çekti çoḳ. çoḳ çekti. bizlē ginė.. SGA: 
Aşağıdan samanları alıp (81) getiriyordunuz. Hayvanları besliyordunuz. 
Bükleriniz vardı. EA: yapıyōduḳ§işTi, ġavın, (82) ġārpız, bȫber, domatı̆̇s, 
patı̆̇s, sovan, patı̆̇s oldū ġadā yapılıyōdu. hinTiki gibi ōlmuyōdu bili, (83) ōl-
mazdı bili çoḳ. hırtıl kübür mü vārdı iveli? ilaş mı vārdı? SGA: Bu ilaçlar, 
gübreler iyi mi (84) oldu? EA: ya’. iyi ōlmadı. herkeş hastalıḲ§ōldu. biz 
baḳ hin.. tomatisimiz, böber (85) tomatis§oldu kändi Pāçalamızdan çıḳıncı 
ġadar bilmezdiK, seniden seniye. iki ay (86) yirdiK§işti ġırā düşüncü ġadā, 
havā sovuyuncu ġadā. ondan sōnu Pitēdi ėrtesi senėyi ġadā. (87) Naciye: tur-
şaŋῐ ġurādıŋ, domatisiŋi ġurudurduŋ, böberiŋi ġurudurduŋ, fasilleŋı̆̇ kendiŋ 
(88) yapādıŋ, buydáyí kendiŋ ġaldırı unuŋu ö§üdürdüŋ az çoḲ. ȫlü ȫlü bi-
zim§işti (89) bizim§atȧlāmızıŋ günü ȫlü geşdi. EA: kepekli un işti kepekli 
un. kendimiz ē̇dēdik fırınnāda (90) yapāḳan, hamır yuŋuruḳan. kepekli un 
olurdu, ġara ... unu. gidē.. dı̄̇mende ö§üdür gelirdik. (91) kepekli unumuz§o-
lurdu. SGA: Ama o zaman insanlar sağlıklıydı. EA: ėvet, tabı̄̇. sālıḳlıydῑ. 
(92) Naciye: sālamıdıḲ§emme. vallā sālamıdıḲ. EA: hindi gülüm unu baḲ 
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bı̄̇ elli yaşımızdı (93) dizlēmizden.. yörüyümüz bütün diz hastalῑ millet bütün. 
ni bu? genci ġocası ayānı sürüyyo. (94) Naciye: benim§anam atmış yaşındı 
ġıyıyı ġıynıḲ iki kere inē çıḳādı şu baracıŋ§aldῑ yeri. (95) HG: kimmiş unnā 
ġı? EA: u dı bizim gibi bi şı̄̇ işTi. Naciye: vallā biri hurıyı duTTu ġamarıyı 
(96) biri hurıyı duTTu. āşamneyn eskişēr ġanalındı baḳarız Kendimizi. yir-
m§altıdı. āydınıŋ (97) yanῐna Ḳoma, āydın va ya haniK eskişēr ġanalında, her 
yeri da§ıdır. EA: baḳ u du benim (98) ġamerıdan çekipduru. ben bilmiyon 
çekimiyon nerde nė olcanı. Naciye: ay ben bi (99) pişman§oldum hacῐya gi-
dēken götümedı̄̇mi, āllah bi pişman§oldum. u§arḳıdaşlarım§ep (100) çeker-
di yanımızdı genş çocuḲ vādı. (101) SGA: Sen çocuklarını nasıl okuttun? 
EA: ē ben§oḳuttum dῑ, ḳızı dı ilḳoḳuldı oḳuttum, ōlanı (102) hadi burıyı Pi-
tirdi, bėşinci sınıfı gel̥di, oḳul PitTi. iki dene Sati. göçü sārdıḲ eskişēre. (103) 
şe§irde oḳuttuḳ ōlanı. Naciye: şe§irde de anca lisiyi oḳudula, ileri oḳumadı-
la. SGA: Kız için (104) niye gitmedin Eskişehir’e? EA: ē ḳızınan nası git-
Çem ben burdu malım melalım urdı evim (105) yoḲ damım yoḲ orda. nası 
gitÇe.. SGA: Oğlan mı küçüktü? EA: ōlan Küççǖdü. SGA: Kızı (106) ev-
lendirdikten sonra mı gittiniz? EA: nı̄̇şannıydı ġalı̄̇, gitTik, unu da āldıḳ 
gitTik. everdik. (107) unuŋ dı şān̥sı varmış. hocıyı vedim u du hocı.. her§şēyi 
ȫretti u tā üstün§ōldu. SGA: Ne (108) hocasıyla? EA: bayā. cāmi§ocası. 
sarıcıġȧyadalā. SGA: Niye iki tane? Çok değil. EA: ı̄̇ yoḳ, (109) iki dene 
ōldu. Naciye: bi de ȫldü. EA: hē ȫldü ġadınῑm, ȫldü. ürü̆yamdı baḲ u ölen§ō-
lanı (110) yirm.. otuz seneden geşdi. bi yaslā idiyon bi yaslā idiyon. hiç§unut-
madım diyom. Tā unu (111) ālıyon§ürü̆yamda, ürü̆ya gördǖy̥düm. ȫldü gülüm 
yedi yaşındı ānı̄̇den. aha bu cahillı̄̇m bu (112) kövdü işti gitmezdiŋ bilmezdiŋ 
yani şēri bilmezdiK. ben eşkişēre vadım dı bilmedim şēri. (113) ūlanı du şė 
götTümdü bilı̆̇medim oḳulu gittim di. ġomşunuŋ ço.. ġızınnan gittim gēldim 
ōlanı (114) oḳulu yazdırdım dı. ġāli ȫrendim u dı baŋı.. bekledim§onu bi haF-
ta oḳuldu ȫlenci oldu. bi (115) haFta oḳuluŋ§öŋündi bekledim. ōlan oḳuldan 
çıḳtı, āldım, geldim§undan sona götTüm (116) ėlitdim. hindiki gibi ōlsa. hin-
diniŋ cāhilimişiz işdi cāhil ... (117) SGA: Eskiden doğumlar nasıl oluyor-
du? EA: köv§ibesinne do§urdum ben bütüm. (118) hēpimiz§ȫlü do§urduk̥. 
biz hiç hastāne bilmedik ki. Naciye: hasılı h̥asılı çıḳarıdı, ėbe vardı. (119) 
ebeyle.. yani ġoŋşu vardı. SGA: Ebe dediğiniz de komşu yani? Naciye: ġoŋ-
şu. EA: biz hiş (120) ōlan mı olcȧḳ ġız mı olcȧḳ, undan sonῑ, bi ı̄̇ğri mi, söbü 
mü, kel mi diyenciliy̥ı̆̇n, kör mü, bi (121) şı̄̇si mi va, hiç bilmedik̥ ki. allaha da 
şükür hiç.. hepsi dė hani sālıḳlı§ōldu. sālıḳlı§ōldula. hē (122) oturuvidiK ġῑ 
ister çardā çıḳıydıḲ keşke. burıyı oturuvidiK. SGA: Onları nasıl (123) besli-
yordunuz? EA: nası beslediK? SGA: Nasıl kundaklıyordunuz? Anlat. Na-
ciye: ilērsini (124) gitmi ġamara alıyō baḳ fazlȧ ġonuşuP durmā. EA: nası 
ġundaḲlıyyoduŋ diyo. bēz mı̆̇ vārdı? (125) çulunan sarıyoduḳ. Naciye: adam-
lāŋ gövneklēni hı̊rdan ġoparıdıḳ, eskiyennerı̄̇. götlēni (126) bālādıḳ. altını bı̄̇ 
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pöstekiden mışamba. EA: yo yo pöstekiden olmaz canım ġāli. hiç§olmaSsı 
(127) elin ayān düz.. hindi hemen bi ... Naciye: sus yalansın u ġȧdā. EA: ġız, 
hindi ėl çıḳtı çıḳtı biz (128) yini iyi kötü baḳtıḲ. Naciye: yoḲ yavrım u ġȧdar 
dı de§il baḲ ben yedi deni uşaḳ (129) böyütTüm. yedi deni biz§iyyidik. be-
nim ġocam dışada çalışdı. bu ātıḳ baraş gēldi, mādennē (130) gēldi, bi dene 
hȫlü bütüm§oyalı bėz yapTım§altını. yō u§ġȧdā de§il emme (131) bi-
zim§atȧlāmız çoḳ çekdi, bizim bildı̄̇miz ġadara. vay nelē çektilē. EA: körlük 
vārdı. körlük, (132) cāhillik. Naciye: körlük, cāhillik. biz di çekTiK di unnā 
ġadarı yoḳsuzluḲ çekmediK. unnar (133) ġādarῐ gȫrmediK. EA: ḱ́a§āt bez 
mi ġullandıḲ? ḱ́a§āt bez hiş ġullanmadıḲ ki. yini dı̄̇ (134) bezinen yapTıḳ 
canım ācıcıḳ diyenciliyin hani hāldır huldur diyildi. tērtemiz gini di tertemiz 
(135) böyüttük. /.../ HG: hadi çıḳamıŋ dı bir birē ġazoz§içimiŋ. SGA: İşimi-
zi bitirelim de teyze... (136) HG: ni işiŋiz va? SGA: Bu iş işte. Naciye: ġa-
meralā çekiyo ġameranı çekiyo. dön benim (137) görümceyi çek, dön. SGA: 
Çekeceğim, çekeceğim sırayla. Naciye: sırıynan çekicek ayōl. (138) SGA: 
Kundak yapıyor muydunuz? EA: yapTıḳ. işlēdik canım ġāli onnarı dı bēyaz 
bēyaz. (139) hazırlanırdıḲ canım ġāli u ġıdā dı diyı̄̇l. batTaniyė yapādıḳ, işli-
meli ġundaḲ yapādıḳ canım (140) bēyaz, patısġıdan, tabi. SGA: Gazı olunca 
ne yapıyordunuz? EA: ġazı, ġazını şē̇sini bilir (141) mı̄̇diK baḳam? SGA: 
Ağlıyordur çok. EA: ālımazlādı be. valla gȫzel di böyürlēdi. HG: hi. (142) 
ġoŋşu ālımazdı eski çocuḳlā hinTikilē gibi, kimisi ḳusurlu oluyo şimTiki ço-
cuḳlān ço§u... (143) EA: nasῑ oluncu duzu belēdik yini bitērlēdi nė bi Pişēdi. 
Naciye: bağa baḳ, ben soŋ.. soŋrı (144) do§urdūm ōlanı dȫr̥T§aylıḳ ōldu 
göbēniŋ§aḳῐşı diŋmedi. bȫlü aḳadı. māmut becik vādı (145) eskişēr do§um 
hastānesindi duruydu. göbē§i ıslanı ıslanı ġalῑdı. şimdı̄̇ hepsi meydānda (146) 
do§urdūŋ yapTῑŋ. hanım de.. çocū§un ne veŋ dedi. ana sütü emzirim bi§şey 
vimem dedim. (147) mama vı̄̇mediŋ mi dedi, hayır dĕdim. sen diyō, āslan 
do§urmuşuŋ ... amanın ben bi utandım (148) doḳTurdan do§urmuşuŋ diyin-
ce. do§urmuşuŋ diyince ben bi utandım. ı̆̇şė gibiydi. (149) dörd§aylῑḳan 
sanḳı iki doḳuz§aylıḳ çocuḳ gibiydi. 



830 Eskişehir İli Manav Ağızları

II/8

ALPU - Özdenk

Kaynak kişi : Ayten Ketçalan, 75, İlkokul 3

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, doğum, bebek bakımı

(1) SGA: Teyze adın ne? AK: aytėn kėtçalan. SGA: Kaç yaşındasın? 
AK: yetmiş bėş yetmiş bėş. (2) SGA: Bu köyde mi doğdun büyüdün? AK: 
kȫdü dōduḳ böyüdüK. SGA: Şehire de mi (3) gitmedin? AK: yō. şe§iri git-
mediK. çocuḳlāmız gitTi şi§irē. dȫrdü dü ōlannāmızıŋ şı̄̇§irde. (4) bis kȫ-
de̊§iz ėbi dide. SGA: Ebeyle dede. AK: hē ėbiynen dėde kȫdüyüS. SGA: 
Misafirlerin (5) mi bunlar? AK: bunnā benim§ē̇ltim§ȫldü de unnarı baş 
sālını gel̥mişlē, anḳȧrada. SGA: (6) Başınız sağolsun. Ankara’dan mı geldi-
niz? AK: sizler.. anḳȧra.. yo yu bunnā būrda. (7) ē̇ltim§öldǖ uruyu defnedildi. 
x: ē̇ltisi vādı anḳaradı. u ȫldü unu imrallahını gēldiydik Pis. (8) SGA: Okula 
gittin mi teyze? AK: oḳul üçüncü sınıfı girdik. hinci bizim§emsallāmız bėşi 
(9) oḲudu. bizim annelēmiz bobasız böy̥ütmüş bizi. buvamız güçükTen§ȫl-
müş biz (10) güçǖken§ȫlmüş. hinci bunnā yürēniŋ ya§ı yoḳ diyi bizi şėy§et-
memişlē. iki seni sōru (11) ġuymuşlā. iki seni soru ġuyduḲTan sōna arġıdaş-
lāmıs çıḳdı, biz§üçüncü sınıfdı ġāl̥dıḳ. ġocı (12) ġocı ġız§ōduḳ. utanır§ōduḳ 
ġāl̥i kendimis. undan sōnı biSi çıḳādı yüksek§ayaḳġabı giydik, (13) şalvā 
giydik. ... çıḲTıḲ bȫlü bȫlü bo.. annelēmiz bȫlü bizi geş ġuymuş, emsalımız 
çıḲTı biz (14) ġaldıḳ diye. Tamam sizi bēn ... çıḳarım dedi çıḲdıḳ. üçüncü 
sınıfdan çıḳdım§emme beşinci (15) sınıFıŋ oḳuyannarıŋ§oḳudūnu bilirin. 
ġastiyı̄̇ devam§ėtTik oḳumıyı her şiyi. bilirin (16) oḳumȧyȧ. oḳumáye biliris. 
e kȫy̥ hayātı işTe. evelden§ineg mineg sā§ıyōduḳ. taÍÍada ekip (17) taÍÍíya 
gidiyōduḳ. e şinci yaşlandıḳ gidemiyuz. evlatlām bütüm şe§irde, kim.. ērkėş 
kime (18) sanāyide firenci ōldu kimı̄̇ belediyidi firenci. kimi şiydi, ḱ́ā§at fab-
riḳasındı. kimi elekdirik (19) şı̄̇sinde, bölümünde. ōlannāmız şi§irde, biz bur-
duyuS. SGA: Dedemle nasıl evlendin sen? x: (20) sevdilē birbirlēni. AK: 
biz gȫrdüK, isTedik, ėvlendíḲ. SGA: Gördünüz, istediniz. AK: tabı̄̇. (21) 
SGA: Eski zamanda nasıl oldu o iş? AK: ġızım§işdi isTedıḲ nāpȧm? SGA: 
Kötü bir şey (22) değil. Ama nasıl oldu? x: esgiden nasiydi diyi soriyillē. 
AK: ē̇sgiden mük.. ėvelı̄̇ ġayınnı (23) ġaynıtı gelı̄̇ istēdi. sen§istediŋ§ŋi ḇe-
rirlēdi mendilinēn. SGA: Dedeyi nerede görmüştün? (24) AK: dėdiyı̄̇ sa.. 
saten kȫmüzde̊ görüP duruyōduḳ. harman ġaldırıyōdu sap getiriyōdu. SGA: 
(25) Kaç yaşındaydın? AK: bėn ní? on§āltı. on§altı yaşímdiydim, on§altı. 
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SGA: İyi ki evlendim (26) diyor musun? AK: e ġızım u ġāli kendi şān̥sıŋ 
seçişin ḇallā. SGA: İyi olmuş mu? AK: tabē (27) iyi, iyı̄̇ gȫrdüK iyi vadıḳ. x: 
iyi güzel yaşadı ya. ... yaşadı bay̥a. AK: ġayıntam dı mēmurudu. (28) āylıḲ-
lıydı mēmurudu şı̄̇di ormancıydı, ormancı mēmuruy̥du. iyı̄̇y̥di allah rāmet§ey-
lesin. (29) ġayınnam ġayıntam vārdı. unnarı itāT§itdiK gözel şı̄̇tTik, rahat§it-
Tirdik. SGA: Onlarla (30) birlikte mi yaşadınız? AK: tabi unnānan yaşadıḳ. 
amcaŋ bėn geldikTen sōnu seKiz§ay sōnu (31) asgeri gitTı̄̇. unnānan, asger-
den gelesiyi ġadā unnānan durdum ben. SGA: Sonra ayrıldınız (32) mı? 
AK: yoġ§ayrılmadıġ. unnā ölesiyi ġȧdā baḳdım ben̥. ikisini di ölesiyi ġȧdā 
baḳTım. allā (33) rāmet§ėylesı̄̇n§iyı̄̇lēdi. SGA: Eskiden bebeklerin doğu-
mu nasıl olurdu? Şimdiyi sormuyorum, (34) eskiden. AK: ġıSım şincı̄̇ doḳ-
Tura gid.. biS hiş do§um do§uma nė şi§iri gitTik nė (35) şi§irdin§ėbi gettı̄̇-
dik. kendi başımızı do§um yaptıḳ. bi kȫv§ėbesinnen. hē. SGA: Köy ebesi 
(36) tecrübeli değil mi? AK: yo tabı̄̇ tecrı̊̇beli, tabı̄̇. tabı̄̇ yaşlı ġadınnā. SGA: 
Bebek doğunca ne (37) yapıyordunuz? Nasıl yapıyordu? AK: e alıyōdu ārı 
çekiyōduŋ be̊beK§oluyodu. nolÇek (38) do§uyodu. he. SGA: Loğusalık fa-
lan... AK: yo hişbi şiy yōdu unuŋ ġalḳā işimizi dutādıḳ (39) gine. talÍıyá git-
cēSiK inek sācāsıḲ gidē sa§ā gelidik. SGA: Bebeği nasıl besliyordunuz? 
(40) Altını falan nasıl yapıyordunuz? AK: ġızım§āltını gözel tėmiz ġun-
daḳlıyōduḳ. elinı̆̇ ayān̥ῐ (41) sıġıcı bālıyōdu düzgün§ōsun diyi. hinci ġoyveri-
yöllē çocuḳla ayā bi ya.. şı̄̇si bi yanı gidiyo (42) ġolu bi yanı gidiyō yörürkėn. 
allā şúkür hişbi saḳatlı kimsi yuḳ. SGA: Kundaklıyordunuz. (43) AK: h̥ē. ı̄̇ş 
muḳaddis çay ġuyuŋ geliŋ baḳ hem§anladem hem§işsinnē hade. pastı dı ge-
tiriŋ. (44) ġızım hişbi zolÍúḳ çekmediK bis. āh̥ă baḳ§ocaḳlāmız vādı. ocaḳdı 
bişiridiK her şiyi. /.../ AK: (45) çocuḳlāmızıŋ nė va ayaḳlȧrı ı̄̇ri olur nė dilleri 
saḲad§olūrdu ... gibi büyüdülē. hep resimlē va (46) baḲ güzel güzel ātis gi-
bile gȫr̥düŋ§ŋü ġāşıda ha. bóyütTük. hıh̥ dē unnā baḳ§işTi bütüm (47) ġa.. 
bunnā torunnā ōlȧnnā. şunnā dı torunnā gini. gelinne. bėş çocūm va dör̥t Tāne 
şiy va, (48) gelinim va. bi dı̄̇ torunum ġarısı va bėş Tāni gelinimiS hinçi. bay-
rȧmlāda gelillē, hazılÍáÍlē (49) bişiri.. u§zıman hazır bėz yōk̥du Ḳısım. de 
çāydı yıḳıyıp geliyōduḳ hēh yῑḳíyōduḳ, (50) yῑḳíyōduḳ ġaynátmez, getı̄̇ yıḳā 
serēdiK günece. getiri dutādıḳ. hiş di hasTa olmȧzlarıdı. han̥ı̆̇ (51) ȫlü yüzleri 
bȫlü paḳlı pa.. ȫlü toplu olúlÍādí. SGA: Emziriyor muydunuz? AK: tabı̄̇ (52) 
emziriyuS, emzirdik. emziriyōduḳ. iki yaşın.. bi büçük yaşını ġȧdā iki büçük 
yaşınῐ ġȧdā (53) emziriyōduḳ. SGA: Gaz sancısı tuttuğu zaman ne yapıyor-
dunuz? AK: olān do.. yatırıdıḳ yüzü (54) ġabaḳ sı§aşlıyıviriS sırtına tamam. 
SGA: Bir şey içirmiyor muydunuz? AK: yo yō içirmin (55) içirmēzdig. eŋ 
çoḳ ba§ırıb§acıġ zėytinya§a içiriverı̆̇dik. geçēdi. SGA: Ateşi çıkarsa? AK: 
(56) ateşi mideşi hiç§ōlmȧsdı. yo’, hiÇ§olmȧz çocuḳlāmızıŋ. şuruya sancaġ 
sa.. atādıḳ, sȧllādıḳ. (57) ā rahad§uyúÍÍādı. ya tā toḳuları bili Turuyō bȧḳ. /.../ 
SGA: Banyosunu falan nasıl (58) yapıyordunuz? AK: ġızım bol giliyeni 
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içini gúzel bi§şiy yayādıḳ gúzel banyu yaPdırıdıḳ. (59) nērdi bȫlü banyō şiyi 
nērdi görcı̊̇ŋ? yo§udu ki unnā. saten§ādeti di§il. gúzel banyo (60) yaPdırıdıḳ 
sarādıḳ havlı ... yatıdırıḳ. und̥an sōnı şėtti mi giyinirdik. hiş di hasTa olmȧz-
larῐdı (61) baḳ hı̄̇Ç. allā şúkür. SGA: Çıkıp emekledikleri zaman geziyorlar 
mıydı? AK: (62) yoġ§ėmeKled̥ik̥leri zȧmān gezillēdi şȫlü gidē gezē gelillēdi 
şo hėmen. ȫlü çoḲ suḲaḳ (63) gėzmizlerı̆̇di. SGA: Ama şimdiki gibi dokun-
ma etme yok. AK: yō yō di§il. ȫlü şėlē dėciK ... (64) yōdu. gózel ġārınnānı 
doyūduġ mu bi di acíġ§oynā gelillēdi şȫlē bi. ondån sonū oturúÍÍādí (65) ȫlü 
dȫ§üş çekişmėzlēdi. xx: derim şímdikilē aynı zirāt civcileri gibi. ne boḳ§ol-
duḳlırı (66) belirsiz. AK: hacı baḲ Küzel ġonuş sesiŋi alıyo. xx: ālsıŋ vasıŋ 
canım. zirāt tavū yı̄̇yosuŋ ne (67) oldūn̥ŭ biliyo musuŋuz? yo. aynen§öle. e 
şindı̄̇ şimdiki ġızlār ben felenciniŋ heP şimciki (68) ōlannār ben felenciniŋ 
ġızını eletTiriġ§āldım dı̄̇. cēy̥ran nı bu götümlüce eletTiriġ§ālcaḲ? (69) un-
dån sonu bi sene sonu dünyayı çocuḲ getiriyóÍl̥ē çocuġ§aradı ġālıyo işTi şı̄̇ 
gibi. eme (70) esgiden ana buḇa şi bulurdu şiy yapārdı. şindi ana buḇa şā§itlik 
yapveriyo başḳı bi şiy yoḳ. (71) ben bunu ėve gelesiyi ġadā yüzünü gȫrmedim 
yüzünü. şėker dut yidiŋiz mi şėker burdān he? (72) /.../ AK: allā şúkür bu gú-
nümüzi. bu gúnümüzi araTmasın§allā. e dizlēmiz şiy§ı̆̇de mi ġāli (73) yörü-
yü yörüyü aşınmış. amilē̇d dı̆̇ olmadıḳ. amilē̇d§ol.. olmıyı baḳtıḳ narḳozdan 
çıḳamāŋ (74) dedi. narḳozdan çıḳamıncısı bėn didim.. /.../ narḳozdan çıḳamāŋ 
dı̄̇ncesi bėn dedim.. /.../ (75) yörürkėn zōr yörüyoz ġāli şı̄̇lē biTmiş dı̄̇yöllē 
emmi biTmez ne bit.. bitsin sāten yöriyemeŋ. (76) /.../ hē ı̄̇niynėn. kendi ḳanı-
nı verüyó. /.../ emmi bėn ġan§alῑḳan bayılıyon u§daman̥ nōlcıġ? (77) /.../ he 
ārı geçiyó. benı̆̇m§ārı fāzlı yoḲ du bȫlü yörür̥ken acíyo. inşalla baġam. he 
ben§unu (78) şı̄̇diyin, ōlannā bulur bunu. SGA: Gelelim bebek büyütmeye. 
Okula gelene kadar böyle (79) büyüttünüz. Sonra ne yapıyordunuz? AK: 
oḳulu yollādıḳ. saban giyindiri ḳuşandırı ȫlü (80) yaḳalını daḳādıḳ, oḳulu yol-
lādıḳ. ġāli ȫritmē̇n şı̄̇dirSı̄̇ urda ȫretmen ġarışırdı. SGA: Ne (81) yedirirdiniz? 
Nasıl beslerdiniz? AK: vallā hepcēni yillēdi. gȫzlümü yapādıḳ. yillēdi çayı-
nan (82) demliyiveridik. yillēdi hepcēni yillēdi. vārdı hepı̆̇cē vārdı. talÍıdan 
pateTisimizi ġāldırıdıḳ. (83) kübürsüS fasillemizi. e bişiridik. u ġȧda güzel 
yillēdi Ki. bėş dāne böyütTük hiç§allā şúkür (84) bi şiḳātimiz yoḳ. /.../ AK: 
kȫdü hindi yapıyōduḳ tavuḳ yapıyoduḳ kesiveriyōdu çocuḳlā bol (85) ġani 
yı̄̇yōdu. ȫlü satılmış bilmiyōdu ki satın. bostan kennimizden yapādıḳ. tomati-
simiz (86) büḇerimiz ġaldırıdıḳ. fasilyemiz patetisimizi ġaldırıdıḳ. pancȧr 
yapādıḳ. amcaŋ arabıynan (87) götürüdü alpıya. ȫlü ḳamyonuŋ§üst şı̄̇yi yōdu. 
vesa§it yōdu. at§arabasınnan götürüdü (88) tėslim§idē gelirdi. hani oḳul 
hayātımız§iyı̄̇di memmunduḳ hȧyātımızdan allā şúkür. gine di (89) memmu-
nuz baḳ§işTi amcaŋınan bėn bişirim ileri geri şē§ı̆̇dirin, yiris yıḳarıs tȧmam. 
tavῑmı (90) dı bıraḳman. keçi āldırın ġoyun§āldırın amcaŋa. iki ġoyun pi keçi 
bu sėne yirmı̆̇§bėş kilō (91) pėynir§ālTım. sati kend.. eme unuŋ bi şesi 
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yoġ§işdi ġatḳısı yuḳ. çocuḳlā torunnā geliyo on.. (92) on§āltı on yedi kişi 
oluyuz bayramda. torunnā dı baḳ bėş dene ōlan torunum va. ġız ġızlā dı (93) 
vā. hinÇi gelinim.. gelinimiŋ gelini vā. u dı gelir. allā şúkür topláşílÍā. ġurban-
nādı hepcē§e (94) birer ġurban kesē. öŋden bizimkini küllümi yapáÍÍā. undon 
sōn birer ġōl yarım davarı alan (95) getiri ġōr, küllüme. āvlıyı ataş yaḳarıs, 
küllüme. haní rātımız§iyi allā şúkür. ġāli yăşlandıḳ, (96) olceK§u ġȧdā yaşlı-
lıḳ. çocuḳlāmız yaşlanıyó nerdisi. baḳ§ōlannā maşşallı şėy gibi dahȧ baḳ (97) 
ātis gibile baḳ. u ġārşıdaḳılā bı̊̇tüm. dē ū pilōt ortıdaḳı. unuŋ§üS yanındaḳı 
bízim lėvent. u dē (98) u dı amcasınıŋ ġızı gine. hinci di şunnā süned§olcıġ şu 
bu havta. şunnan şu. şunnāŋ§ikisi (99) süned§ōlcıḳ. de unnā torunumuŋ. şunı 
şu dı torunum. şu dı asgerden gēldi bi tā va böbē (100) gelin, torun. ta şı̄̇y̥den 
nı̄̇diden§u gelin. nası̄̇b cenāb§ı allā nasib§oluncısı. nı̄̇diden ta. allā (101) şú-
kür ėyi dediġodu olmaS evimizdi hiç. ölü bi şı̄̇y§olmaz ġatiyen daḳlılıḳ. SGA: 
Eskiden (102) tarla işi falan çoktu değil mi? AK: taÍÍí işi çōdu. eme hinci 
bėn gini duramıyon. ġārşıdı şurdū (103) ġarşıdı taÍÍamız va. ėkiyon. Salata-
lıḲ§ėkerim, misir§ekerim, pat.. şı̄̇ bi çim§aşların domatis, (104) bübēr§aş-
ların. kendimizden yalıŋız beyaz fasill̥iyi satın§aldırın. ėkmem§una. on (105) 
gever§eken çoluḳ çucuḳ bōl ġanı̆̇ yirin. misir§isı̄̇v zalatalῑsı. ėkerin gine. ya-
vaş yavaş (106) giderin toplumu zımanı da amcániŋ§arabíynan gideris, toplā 
geliriS. motur, baracıŋ suyu va (107) ya ondan biz§ālmıyoz. motur yeriŋ§āl̥-
tından çıḳatTırıyuS moturu. suluyoS. allā şúkür (108) rātımız§iyi bu günü-
müzü şúkür. SGA: Her gün gidiyor musun tarlaya? AK: giderin yavaş 
(109) yavaş yaḳın şurda. usul§usul giderin. híncı̄̇ toplumu zȧmanı da arabıy-
nan gideriS taḳsiynen, (110) amcaŋına. SGA: Eskiden de sabah çıkıp gidi-
yor muydunuz? AK: gidēdiK ġızῑm dē aşşāla§ı (111) ėkēdik. u dı çaydan 
sulanırdı gine. bėnT tutalÍā suláÍÍādı sulanırdı. gidēdik. genÇiken tā çoḳ (112) 
çalışırdıḳ. hinci yaşlandıḲ yapamíyuz fazla. SGA: Sen tarladayken çocuk-
lar ne oluyordu? (113) AK: e bobannesi baḳādı bobanne baḳādı. ben gelesiyi 
ġȧdā. bobanne baḳādı unnā sāyı̆̇bi (114) olurdu. ėkmēmisı̆̇ kendimiz bişiridiK 
fırını gidē yo§uruduḳ. hinci hepcē satın. bi tā içiŋ, (115) çay§iç. şindi bay-
rȧmlādı yaḳıyos fırınımızῐ kendi fırınımız va. gelinnē iki tekni yo§urúlÍā 
(116) üçü bölellē bȫle. bişirillē. bol ġani yelēn giden di yir. gidēken di bėşē 
āltışā ġuyuverim. (117) çún̥kü dö.. dört bėş hānilē. SGA: Gelinler yapmasını 
biliyor mu? AK: bílir, gelinnē bílir. unnā (118) dı kȫden§āl̥dım bėn. üçünü 
köden§āl̥dım birini ta alabuŋardan§ālTım. bilillē. biri bişirir, (119) biri getiri 
götürü, andon sonu bişirdı̄̇mizi döşeriS. on̥don sōnu kendimizden§o ekmē-
miz. (120) güzel§olu. istēsem getiriyin di yi he? SGA: Var mı? AK: va. 
SGA: Bir lokma alayım yanıma. (121) Çok değil ama. AK: al. unutdurmu 
hinci gidēken h̥atırlat. SGA: Giderken bir lokma alayım. (122) Bu kızımız 
var ya bizim, o çok seviyor köy ekmeğini. AK: köv§ėkmē§e. tamam. bi 
tani (123) sarıyın göTü. bayramdı buzdolabını ġodūm, buzluġdan get-
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Tim§aşşādı da. gine dolaPda. (124) çı̊̇ngü durmūyo dışarda. çill̥eniyo. SGA: 
Fırın için bir eviniz var mı fırın evi diye? AK: baḳ (125) fırın§ėvimiz va 
urda āvlıda. edrafı gerili. hinÇi urdu şurduKi beton şı̄̇miS va ėviŋ§āltı. (126) 
uruyu güzēl yayarız şı̄̇dirin. uruyu dökeriS tertemiS. sineniŋ§içini ġolÍā ziniy-
nen götürüllē (127) bişiriz ziniynen getirillē döşellē urıya. çünKü bėn§amcȧŋ 
bunuŋ āḳasını is.. bāçiyi yapiy̥ı̆̇n (128) dedi de ben yapTırman dedim hinÇi 
gelen pişirı̊̇r ben yüzüm dayanmaz yapamáyíS dedim. (129) bayramdan bay-
rȧmı yaḳarıS fırına. bişirillē. ġolÍā gidellē bayram bitti mi. dȫrdü dü şe§irde 
(130) ōlannāŋ. SGA: Bir tanesi? O bekâr mı? AK: yoḳ bi tānesi sanāyide 
firenci. bi tānesi (131) belediyidi firenÇi. bi tānesı̄̇ eletdiriKcı̄̇, u du şe§irde. 
bi danesi di ḱ́ā§at fabrıġasındı eŋ (132) güççük. loḲman§u dedi§im. ḱ́ā§at 
fabriġasınd̥ῐ§u. unuŋ resmi dē güççüklü§ü va de şu. (133) şunnā işdi baḳ. 
ōlınnā şunnā. ōlanıŋ§ōlu bu Ta güççüklǖ. şu yanımızdaḫı da ōlandı bízim 
(134) işde. u de ū du torun. şu ḳuççüklǖ. işti şu hindi süneT dü§ünü yapcaḳ o 
tāy asgerken (135) çekdirdı̄̇. şu geliniŋ biri bu. gelinnēm çoḲ gúzel. şu dı ge-
liniŋ gelini. o dı güzel. heh̥. (136) gelinnēm çoḲ gúzel. şu şiyi alıvēcem de. 
/.../ SGA: Bir de fırının olduğu yere bakabilir (137) miyim? AK: baḳam 
ġızım baḳam. fırınıŋ§ōldū yeri baḳam. hadė. 
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II/9

ALPU - Sakarıkaracaören

Kaynak kişi : Münevver Güneş, 63, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, köy hayatı, çiftçilik

(1) SGA: Adınız ne teyzeciğim? MG: münevver. SGA: Soyadınız? MG: 
güneş. dişlēmden§ecik (2) ġonuşma zorlūm var̥ da iki üş gündür dişlerim ra§āt-
sız, diş§etlerim dė. ġullanımıyon dėyi (3) çıḳār̥dım dȧ onu§ı̆̇şin biraz zor, an-
natmam zor dȧ, ġonuşmam. iştē, atmış üç yaşımda oluyon. (4) benim güççük-
lǖmde leşbēlikmişti köyümüS. hani haḳḲaten dė ben dė biliyon çalaḳ dȧmdı (5) 
hayvancılıḳ, leşbēliK. yalῐŋız böle bi mōtur, hani makine, tarım§āÍātÍāndan 
bi§şiy̥ (6) yoḳmuşTu. af§idēsiŋ öküzünen, merkebinen, daşınan, şēy̥§öküz§a-
rabalānan, işte onnānan (7) çift̥ sürülürdü, öküzlēnen, atınan. ėkim§āpa ȫle şey-
lēdi. benim dėdem, bobamıŋ bobası ȯlan (8) dėdem, ġāzi. asKerden, nė harbin-
den diyem ġāli işde, ondan sōna, óbür ikinci dėdem, (9) annemiŋ bobası da 
şe§it düşmüş. çanaḳḲale savaşınıŋ ġazalındῑ günden bi gün iki (10) gün§önce, 
ġazanıldῑ gün diyem. çoḳ bi asKerimiz zayi ol̥muş ya, o tarihdi yāni. unuŋ§ö-
lüm (11) tārihi çanaḳḲale zaferiniŋ ġazanıldῑ gün.. annem iki aylıḳ bebekmişdi. 
görmemiş bobası. (12) ondan sona u nenem§işde, annennem diyem, iki ġız 
çocu§unnan, biri üş dört yaşındȧ, biri (13) iki aylıḳ bėbek, dul ġālmış. ondan 
sōna unnarı ar zor bö̇yütmüş. hiç şey̥si yoḳ. u şeyit (14) dėdemiŋ, ismi, künyesi. 
işte bi künyesi gel̥miş. şeyit düştü, urdu ölmüş, askerlı̄̇ çanaḳḳalĕde. (15) undan 
bi faydalānmamış nenem. bi hani mayış bālanmış ya soŋ yıllāda. araşTırılmadı 
mı (16) nōlduysa. annem yirmi ḳusur senė dul ġāldı. u da bı̄̇ faydȧlānmadı yāni. 
devletten (17) mayış§alınıyō ya. dedem soŋ yıllāda bilāhirĕ dē bizim tabı̄̇ ben 
ėvlendikten sona u yıllāda (18) azcıḳ bı̄̇ emekli şē aldı, emekli de§il, may̥ı̆̇ş§al-
dı, ġāzilikden. ġāzilere mayış ve.. madalya (19) āldı. hani bobamıŋ bobası. ama 
vurulmuş da yāni ı̄̇leşmiş. polatlıdı zannedēsem birazlānı (20) unutTum. hāsılı ū 
dėdem çoḳ leşbēlik yaptı. atıḳ ġāzilikten ġurtulup da iyı̆̇leşdiKden sōna (21) bi-
raz dı cēsurmuşdu, aḳıllıymışdı. iştē̇ davarımız vārdı çoḳca. sığır hayvanımıS. 
(22) leşber̥li§imiz biġaş ġoŋşuyu rāmen ġaviyı̆̇di. u§türdü geçimlere zebzi 
meyva yapılıyodu (23) ama satış için hiç imḱ́an yoḳdu. şünkü yol yoḳdu. artıḳ 
işdi ben on yaşlarımdȧ.. on§üç (24) yaşlarımdȧ falan ḇu varaj gēldi. baraj ge-
liyōmuş, baraj yapılcaḳmış denildi, bu baracımız. (25) gökçiġayı baracı. undan 
sōna o yıllādı işTe dedem§annatıyōdu, bu siziŋ geldı̄̇ŋiz arȧba (26) yolundan 
kı̄̇sesinden hayvannānan bostan, zebzė satmıyı ġomşu köylere gidiyorlādı. urlā 
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dā (27) köylüKTü. ovuydu eme dā köylüKTü. bizim buramız zebzė güzel§o-
luyōdu. şimdi bu (28) gölüŋ§aldῑ yer tarlılıḳTı, bāçalıḳTı. üzüm, ı̄̇ncir, ārmıt.. 
hā iştē̇ benim dedem de meyvaya (29) zebzeyi çoḳ seven, beceren, yapan birisi 
idi. arāzimiz vardı sekiz on dönüm, dālādȧ, (30) ġırac§olan yerlē ekin, ārpa, 
urlā zebzė, bostan§olurdu. yāni yiyı̆̇cek her şı̄̇sini sālıyōdu. (31) nenem dė çoḳ 
gözel ġuru bi§şēler̥ yapādı, ev har̥şları. undan sona her tür meyvadan dȧ (32) 
zebebleniyōdu az çoḳ. tabı̄̇ fakirlik di vārmıştı ġoŋum ġoŋşuda. yapımıyan dı 
var. dul çoḲ (33) ġalannā ōlmuş. askeri gide.. u yıllāda dedemleriŋ§aḳrennerin-
den, gen̥şlēden, erkeklēden çoḳ (34) zayi ōlmuş. hāliyli bāyā bi kȫ şa.. annamış 
ya. benim§artıḳ bı̄̇ iş yapıcām yaşlȧrı dōru bir§ki (35) millet hayvancılıḲ, işte 
ekin, arpa bi§şēlē yapmaya başladῑ yıllāda bu baraj yapıldı. ondan (36) sōna 
bizden azcıḲ böyük§olannā diyem şimTiki yitmiş yaş üzerinde olannā burdȧn 
(37) zebeblēndi. baracı girēr̥di. işÇiliK, italyan gēldi. devlet su işleri çalaşdarı-
yo. undan sona bu (38) lojmannā yapılırḳan işte oḳulumuz buruyu ōldu. ondan 
sōna barajıŋ yapımından u (39) yaşlarıŋ§al̥tında olannar zebeblēndi. oḳulumuz 
dı geş gēldi. ben kövümüzün ilk talebesiyin. (40) on bir yaşımda, on yaşımdı 
yāni ilk.. üş ġardeş berāber. bobam heyetmişTi o yı̊llāda. u (41) isdemiş işde. 
undan sōna rāmetliklē ūraşmışlā. otuz çocū dōl̥muyōmuşdu, Küçük kȫ. sōna 
(42) işte benim demiş üş tāne çocūm va oḳul yaşındȧ. nėden ȫretmen vēmiyosu-
nuz falan. (43) kȫy§imecesinnen hemen bi odı yapıldı. anġāri köy hālḳı. ȫret-
meni istedilē, unu atlānan, (44) merkeplēnen Taşıdılā, ēşyāsını, kendisini. hāsılı 
ben çat pat bi iki sene, üş sene oḳulı gittim. (45) hem§ėv§işi, yaş ġali yá köv 
çocū§uz. hāsılı bēn, allah rāzı olsun hani u hoca.. (46) ȫretmen§istiyiP dē bu-
ruyŭ bi§ȫretmen getirennēden. adımῐ§adresimi yazcaḲ ġadā. bubamı (47) sōnı 
taḳdir§ittim yāni u yaşlılarıŋ§iyilı̄̇ni. hāsılȧ buruyŭ mıntazam§oḳulumuz ya-
pıldı, (48) ġarşıya artıḳ. bū lojmannarı oturan mē̇murlā gē̇ldi. lojmannarı dōldu 
herkeş, işÇilēden, (49) mē̇murlādan, mühendizlēden. ȯndån sona bizim köyü-
müzüŋ çocu§u zebeblēndi urda, (50) oḳulda. teşkilātı uyġun§ōldu. ama şimdı̄̇ 
biraS çocuḲ§azaldı. ondan sona ortȧ§oḳul (51) ḳapancaḲ gibi ōldu. hāsılı da 
şimdı̄̇ urıyı geçince leşbēlik biraz düşdü. şünkü eli iş dutan (52) urıyı girdi. 
emekli baya ōldu urda. benim beyim dė son devlet su işleri tek ḳurumu geşdi, 
(53) uranıŋ. benim beyim de urdan§ėmekli, tekden§emekli. hāsılı baracdan 
zēbeblēndi, (54) kövümüzüŋ şānsı u ōldu. yāni bi barac§olmuyŭdu şindı̄̇ iki 
senėdir köyümüz da§ılıyo bizim (55) oḳul nedeninden, işsizlikten. u§zıman tā 
çoḳ da§ılabilirdi. iştė bı̄̇, otuz, otuz bėş sene, yāni, (56) bi iyi bi geçim di-
yem§artıḳ. en§azından çocuḳlāmız§oḳudu. undan sōna işsizlē iş buldu. (57) 
meslē olan zebeblēndi, olmıyan da işÇiliKTen zebeblēndi baracımızdȧn. ondan 
sōna aşşā (58) köye baraj başladı. oru da arazı̄̇mizi āldı öbür baracı dayadı. şindi 
bu gördǖnüz göl bizim (59) sulu arazı̄̇mizdi. urası baracı zarar vercek.. vėmicek 
şekı̆̇li ġadā burası şeyimiz gitti, toprāmız, (60) sulu toprāmız. hemen şȫlü şu arı 
ġāldı işde gēzdiniz mi bilmen. ha şindı̄̇ şu arı ġāldı. āz bi (61) bāçı, bāçı ġālmadı, 
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sulu ġalmadı yāni. saḳarıdan, moturlānan, su moturlānan sulanıyōdu. (62) bölü 
haÍ maÍ yapıcaḳ satışı, ticarı̄̇ yoḳtu diye hani herkeş idari olcáḳ ġadā. buruyu 
çoḲ (63) ġalabalıḲ núvus gēldi taḇı̄̇, baracı. unnarı satış yapılıyodu, ėtten, süt-
ten, zēbziden bi§şeylē. (64) undȧn dı zebebleniyōduḳ. hāsılȧ u baracdan biraz 
millet çekildi tabı̄̇, işÇi azāldı. teki geşdi. (65) özelleşmeyi falan geçiliyo. iyı̆̇ce 
ötesini bilemı̄̇cėn. aşşāsı dı u şeyimizi alıncȧ köyümüz (66) dālādȧ tarlası olan 
az. yani köyüŋ yarısınıŋ var dā tarlası. urları dȧ şindı̄̇ ėkilmiyyo. herkeşiŋ (67) 
moturu yoḳ. hāsılȧ leşbelı̄̇nen geçim yoḳ köyümüzdi. urları da bı̄̇ tapı sorŭnu 
çıḳtı dā tār̥lası. (68) şimdı̄̇ parsel başınȧ bir milyar bı̄̇ yatırım istedi dėvlet. hāsılȧ 
alan§ālcȧḲ. birazlarῑ ōrmanı mı (69) ġālcȧḲ, bi§şiylē, dāvālı olannā ōldu yāni 
iptal§olannā oldu. hāsılı dȧ işTē unna dı hiç su (70) imḱ́ānımız yoḳ, dālāmızdȧ. 
suyumuz uzaḳ da§ımızdan geliyo bu işme sulāmız. her gün (71) sorun. hāsılȧ 
dȧ şu yıllāda geçim darāldı. gē̇ncimiz de da§ıldı. gē̇ncimiz de da§ıldı. u seniŋ 
(72) ḳonuŋ gibiydi, çocūn yetişdı̄̇, güvel̥ikÇi girdi, beyı̄̇ işsizdi. çalaşımıyōdu, 
yenı̆̇den geldi. ū ȫle (73) ōldu da. yāni gēncimiz ginė§allaha şükür oḳudu ço-
cuḳlā. işTe bu oḳūl teşkilātından bē̇lki. (74) ondån sōnå bē̇lki bi şan̥stan. belkı̄̇ 
hani geçim olmıycaḳ ümüdü var genşlēde. köyüŋ geçimi (75) yoḳ. e şurda bı̄̇ 
yoncaŋ, otuŋ, yeşiliŋ, mısırıŋ olmıy̥ῐnca hayvan baḳımı gitdi. dağı salsaŋ ġurt 
(76) ġuş. aḫşamlėy̥ı̆̇n gütme şēsi va. ... diyenin hesap hayvancılıḳ dūrdu. benim 
bı̄̇ (77) küçücüK§inēm va. yāni bi§ki ġoŋu ġoŋşu sattı, çoḲ§azāldı. köyüŋ§-
nuv̥usunu idāre ėtcek (78) ġadā süt yo§urt bilė olmıycaḲ dericiye gēldi. üş bėş 
hayvanı olannā dı sāldıḳ dāda allaha (79) emanėt. ā göl dāyandı köyümüzüŋ§al-
tını hindi. aşāḳı barājdan yenicė barajından bizim (80) burıyı ġadā su boyu gelı̄̇-
yo. hiç sulu arazı̄̇ yoḳ, otlākiyi yoḳ. sādi ōrman ġāldı. ōrmanımız dȧ (81) uzaḲ 
dā§ῐnıḲ. hāsılı bu yı̊llāda genşlē topraḳtan ümüdü kesTi. işini bulan, acıḳ§oḳu-
yan (82) gitti. hāsılı dȧ yaşlılā ġāldı. bi güzel tarafῑ ortȧ§oḳuldu köyümüzüŋ. 
ortȧ§oḳulu dȧ işTē (83) mut̥tar benim§ābėm. ondån sōna.. /.../ MG: iştē̇ genşlē 
oḫuyan bayā bi da§ıldı edrafı Küçük (84) köy§amma. şimdı̆̇d̥en sōnȧ ortȧ§oḳul 
geçen sene işdė ġaldırılcȧḲ, taşımalı olcȧḲ diyincė (85) hemen bugünnēde 
bir§iki dene tā va gitcek. ōn hāne ōldu gini köyden giden... SGA: (86) Ortao-
kul taşımalı olacak diye. MG: ōrtȧ§oḳūl şe.. ortȧ§oḳul hadi bi§de lı̄̇sem va 
diyen. amȧ (87) ġardeşi varsa ilḳoḳulu unu du götürdü. bu sefer dė ilḳoḳul düş-
miyi başladı çocuḳ sayısı. (88) hāsılȧ iştē yaşlımῑz ėmekli. biz§aḳrenden aşāsı 
benden yuḳārsı yaşımız. işte baracıŋ (89) sayısında ordan bırdan dışārdan hani 
işÇiliKTen§ėmekli olundu. ama yāzlıḲ köyü gibi (90) bi§şi oldu işTe. ārtıḳ 
bundan sōnasını u şeylēdė TāÍandȧ parı yatırdıḳ. dönüm başı nė (91) gelicekse 
hani dönüm başı ölçülcekmiş sōna. dȫnüm bėdėli nė olcaḳsa. āltı aydan bu yan-
nȧ (92) parsel başı parȧ yatıyo dā tarlȧlāna. millet bi tedirginniK§içinde. acap 
ēlenilcek mi? dönümü (93) pālı mı gelcek? iştė biz burıyı ġullanımıyoz, ekimı̄̇-
yoz. tapu ōlmῑncȧ úmüt pek yoḳ. hani (94) fidannandırılmadı zēbzė meyvė yapῑ-
caḳ su imḱ́ānı zaten yoḳ da§ımızdȧ. hāsılı işTė buruyŭ (95) ġadā bilgim. SGA: 
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Yani teyzeciğim ayağınızın dibinde su var ama sulu tarım (96) yapamıyor-
sunuz. MG: şimdı̄̇ sū şėy.. evlēmiziŋ§altındȧ diyem. ama topraḳ yoḳ. sulu top-
raḳ (97) yoḳ ḳu neyle sulȧycȧn? iştē̇ ėvlēn kenarlānda, ordă burdă hemen şöle u 
geçtı̄̇ŋiS köprüden (98) urlāda üş bėş kişiniŋ, benim va hemen şȫle üç yüz meti-
riymiş āz bi yer, orȧyı bir̥ iki domătiS (99) biber yapıyōduḳ. topraḳ dōl̥du, dōl̥-
dutTurduḲ. yāni uncāz yeri bi buçuḳ iki milyar topraḳ, (100) çaḳıl, Taş parası 
vėdik çayıŋ kenarındȧ. bir milyar dȧ parsel parası vėdik. parsel denildi ya. (101) 
şimdi üç yüz metiriymiş otuz ḳusuru va heral§üstünde. aha orıyı bir milyar 
parsel parası (102) yatırdıḳ. dönüm nė olcāsȧ. dönüm dė yoḳ. yarım dönüm bile 
di§il. hāsılı iştė durum bȫlü (103) bilmen şimdı̆̇d̥en sōna yaşlılā ġalcaḳ kȫy̥de. 
SGA: Teyzeciğim sağol, ağzına sağlık. MG: tā (104) başḳȧ bı̄̇ sorcāŋız hani 
bilmedı̄̇m bi§şi vasa.. 
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II/10

BEYLİKOVA - Akköprü

Kaynak kişi : Mevlüt Erkan, 63, İlkokul

Derleyen : Erdoğan Boz, Süreyya Üner

Derleme yeri : Bahçe

Kayıt türü : Video

Konu : Köy hakında bilgi

(1) EB: Adınız neydi? ME: mēvlı̊̇t. EB: Soyadınız? ME: erḳan. EB: 
Yaş? ME: atmış§üç. EB: (2) Eğitim durumunuz ne? ME: benim§ē ilḳoḳul. 
EB: Beşten mi çıktınız? ME: ėveT. EB: Bu köy (3) kaç hane? ME: 
ḳırḳ§altȧ. EB: Yaz kış fark ediyor mu? ME: yō yō. āynı sıtandart. EB: Bu 
köy (4) ne köyü? Muhacir, Manav, karışık? ME: ḳarışıḳ. EB: En çok ne 
var? ME: ῑ manav. EB: Kaç (5) hane Manav? ME: ῑ ışşā yuḳarā otuS hāne-
si manav. EB: Geriye kalan on beş hane ne oluyor? (6) ME: mācir. mācir, ῑ 
dört§ānesi de boşnaḲ. EB: Boşnak var mı bu köyde? ME: vȧr. EB: (7) 
Muhacırlar Pomak mı yoksa Bulgaristan muhacırı mı? ME: bulġaristan. 
EB: Doğudan gelen (8) var mı? ME: üç§āne vȧr. EB: Hangi şehirden? 
ME: ῑ ḳars. sarıġamış ġālíbā şı̄̇ birísí. ötekilēr (9) de ārınıŋ§ā.. do§ubeyazıtı 
benzer bi isimı̆̇ var§oranıŋ. EB: Diyadin mi? ME: há hē. urdan. (10) iki§ā.. 
iki§āni di unnādan var. /.../ EB: Okul var mı köyde? ME: ḳapȧlȧ. il̥çeye gi-
diye̊, (11) taşıma. EB: Nereye gidiyorlar? ME: bey̥liḳovȧyı. EB: Kaç çocuk 
var? ME: ῑ burdā yirmí (12) çocuḳ vȧr. EB: Köyün geçimi nereden oluyor? 
ME: burdā burda şimcῑ hu§ubat§ekiyóS. (13) gündöndü̆§ekiyóS. sovan§e-
kiyórúS. Pātesis, buydáy§işdi ārpā, aḳlıŋı ne gelisē unnarı (14) ekiyóz, yōncı-
dır. iste bunnar yani bizim burda ekilenner. pāncȧr. pancarı ekiyoz§ama pan-
car (15) dı artıḳ§azaldı. ḳotā çıḳardılar bı̄̇ zati ḳotayȧ vura vura vura vura 
indirdiler geldiler onar tonu (16) yirmişer tonu. EB: Kurtarmıyor sizi yani. 
ME: nė ġurtȧr.. ben yapmı.. zāten§u§zıman ḳotu (17) çıḳardıḳları zıman§ῑ 
deva.. derhal bıraḳdım bancırı. EB: Sıkıntılar çok mu? ME: yá yüz (18) 
yirmi bėŞ yüz yirmı̆̇§beş dönüm pancar§ā eken indi geldi yetmiş bėşē. ertesi 
sėnē elliyi (19) düşTü. ῑ o§ertesi sėnē otuz beşi düşTü derken eŋ sona yirmı̆̇§-
bėşi§indirdiler§ȫlü (20) çoġ§olannarınḳınῑ. yani bō iş de§il ki bu yā. bōyu-
nu tırpannadılar tırpannadılar çífÇῑ çöKdü (21) ġāldı baḳam nė§olıcıġ sonu. 
şu durumda yani çifçinin durumu zōr. zor§āḇi. dört buçu§u (22) mazut§alı-
cāŋ, tarlaya suluy̥caŋ ῑ bı̄̇ yirmi litri bi mazut§alıyoŋ yüz milÍon. ġaş dönüm 
yir (23) sulıy̥caŋ yē.. unna yüz milÍonnan? sulıcāŋ§a§ā on dönüm yer. sulu-
yımaŋ bile yani. yirmi (24) litı̆̇rē mazı̊t ancaḲ§ῑ dȫrt dönüm§ῑ bėş dönüm yer 
sular. iki haT çalışdırsaŋ§onā litri (25) ġuysaŋ§ῑ depōya motuålarıŋ o yāni. 
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çoḲ zor yani bizim çifcilı̄̇ŋ şı̄̇si çoḲ zor burdå. millet ȫlü (26) eli ġōynundı 
duruyo baḳam. sabır sabır neriyi ġadā sabır§olcuḲ? EB: Arpa buğday da 
para (27) etmiyor değil mi? ME: itmiyo yavrı̊m§ā ārpa şincı bēş yüz líra. ῑ 
bundan sōru işdē (28) çifcin̥iŋ§elinden giTtikden sonrā§āltı altı buçu§u çıḳı-
cāsı çıḳıcaḳ. çifciniŋ§elinden (29) giTtikten sonra çıḳar yalıŋız. ondan§önce 
çıḳarmazlar. SÜ: Buranın ilk yerleşkesinde (30) Muhacirler mi vardı Ma-
navlar mı? ME: mācır. EB: Siz Muhacir misiniz? ME: çıḳ. ben̥ (31) mana-
vın. gȫkçüḲȧya baracını gitTiŋ mi h̥ı̄̇ç? EB: Yok gitmedim. ME: ben, urda-
nim men. (32) gökçüḳȧya barajindan. EB: Buranın halkı oradan mı gelme? 
ME: yō yō. ῑ urdan gelme aşā (33) yuḳara on hāne varim men burda. āyni ġa.. 
ı̆̇şėden, ḳardeş§o ḳārdeşşiġ§olaraġ yani. EB: (34) Köyün adı nereden geli-
yor? ME: burasῑ ėvelē beylik§ῑ hayvan yetiştiriyölÍárῐmıştıḳ§ῑ bu (35) bey-
liḳovåda. işte§ū beyliḳovå şincῑ şı̄̇§ōldo. beyliġa§ırdı öncesi. anadıŋ mı? 
soŋun̥d̥an d̥a (36) dey̥işme§ōl̥du şincí beyliḳovå§ōldu. EB: Köyün adını di-
yorum ben. ME: buranıŋ§ῑ bu (37) kövüŋ§adı dā ῑ işti. āḳköprǖ aḳköprü adı 
ḳonmuş buranıŋ. onuŋ ben işı̄̇sini bilmiyyom (38) detaylarını. x: eskiden ta.. 
taş köprü varmıştı şurdā. eski şėyinnen.. EB: O taş köprüden mi (39) geliyor 
adı? ME: herāldė urdan burıyā.. işti§u ȫle āḳköprü dímişler§ȫle ḳalmış bu-
rası yani. (40) EB: Peki köyün tarihi eski mi? ME: ῑ bū aşşā yuḳarȧ yüz§el-
li se.. seneye geçik burası. EB: (41) Ne anlatıyor eskiler köy hakkında? 
ME: yā şimdi urdān§ā mezeÍā bulġaristandan gelmiş (42) buruyu mācıllar, 
yelleşmişler burda. burası zaten bütün gȫlmüştük burası. taÍÍȧ arāzi bi şiy (43) 
yoḳmuşduḳ. buru Ḳamışlıġmışdıḳ. su varmışdῑ burda. şurdan bi yol gelir şȫl̥ü̆ 
(44) kö§üŋ§üstünden şurdan gelir yol, urdan geçer tā şeyi dōray tarafına. 
bulÍarı ġadā (45) suyumuşTuḳ. bu ḳanalā mendires§ā rāmetlik§ῑ u§zuman-
nari burıyı āşdırmış anḳara polatlı (46) tarafını ġadara. undan sōra sū ḳanalı 
çekilmiş yüz suyu yaní yüzdeki su. undan sō arāzi (47) açılıyō burda, ḳāmış-
lıḳ. ı̊ndan sōra burdaḳı vatandȧşlar tıraḳtör yoḳ. at§arıba da yoḳmuşTuḳ. (48) 
işde burdā dırpanna bilmen neyle ḳamış biçmişler bilmen§ōt yῑmışlar tar̥lılara 
hayvancılıġ (49) yapmışlar bi dėrken§ı̄̇leri dōru dē şi motóÍÍár çıḳmış case 
motuÍÍár farb motuÍÍár esKi (50) motuÍÍár yāni unnādan motur§almışlār derı̆̇-
ken birazları çifÇili§i başlamış derı̆̇ken bi ġaçā (51) işini ilerleTmiş ā§a ol-
muş burda. eyüb§ā§a varımışdıḳ mēmed§ā§a varımışdıḳ buÍÍāda (52) me-
seÍa. bu kö§üŋ§ā§alarıymışdıġ§unnar. hani biliŋ ya ȫlö do§u taraftı dı bȫlö 
ā§alar var (53) ya unnarıŋ hesaP. çalışdırıyōmuşTuḳ burdā işcilerē üş ġuruş 
beş ġuruş nēysi meseÍa (54) emeklerini veriyudu besbellē. kimisini ġoyun güt-
Türüyōmuşduḳ burdu kimisini sı§ır (55) gütTürüyōmuşduḳ. derken soŋun-
dan bura tarlȧyı dönüşdürmüşler§artıḳ. ῑ ȫlü ȫlü (56) derken§ilerlemiş burasā 
heP§arāzı̄̇ sürmüşler tarÍa yaPmışlar anadíŋ mı? dicēm orda şínci (57) bun-
narā edraftan da tek tek, tek tek, tek tek hāneler gelmiyi başlamış burıya. ῑ bȫlö 
bı̆̇ meseÍā (58) ben gelmişı̄̇m. benim§ῑ arḳamdan da başḲı biri tā gelmiş banı 
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burıyı geldi diyá ȫlö birbiri (59) vasıtasını ārtıḳ gelen gelmiş ḳarışmış burası. 
hā mācırlȧrla ḳarışmış. ȫleliklē devām§ediyo (60) şímcı̄̇, mācırlādan dı azāldı 
zaten burda kimisi gítTı̄̇ göç§etTi burdan. yāşlandılar kimísí. (61) kimisi dē 
allāŋ şēsine taḳdirēsi ȫldüler gitTiler mefāt§etdiler. ya işdē zaten§ῑ şímci biz-
den (62) gúççüg§olan genşlerden hiç kimsi ḳalmadı burda. hēpsi gitTı̄̇ iş sa-
hibi ōldu ı̄̇şi girdiler. (63) ȫlel̥ikle yani bi orta yaşlar ḳaldı burdȧ. u durumda 
bu kȫ. EB: Nüfusu ne kadar? ME: ῑ yǖz (64) otuz beş nüvus vȧr burda. EB: 
Büyük hayvan var mı? ME: var. EB: Ne kadar var? ME: büyük (65) hay-
van sayısı§iştē yüz§elli felan çıḳȧr. EB: Küçük hayvan? ME: çif.. ē şurda 
çiftlig var (66) çitli§i saymıyom men sadı̄̇ hānelerd̥ekileri söyliyom. EB: Kü-
çük hayvan ne kadardır? ME: (67) güççük hayvān ancı bin çıḳı.. bı̄̇n, bin§i-
ki yüz, biŋ beş yüz. ēŋ fazla biŋ beş yüz çıḳȧr. EB: (68) Köyden gidenler ne 
sebeple gittiler? ME: ῑ şimci bunnar şimci oḳudula oḳumáyá gitTiler (69) 
eskişērı̆̇ meseÍā yüKseg§oḫullara oḳudu kimisi, kimisē̇ liselere oḳudu derken 
urdu oḳuldan (70) çıḲdıḳtan sōna ileri devam§ėtmediyse adam bi§iş sā§ibi 
oldu. gitTı̄̇ faPriḳalādı işe gı̄̇rdi. (71) şirketleri girdiler. ȫlü ȫlü ġaldılar gitTi-
ler§ulÍādı genşler yani. u nedenle. EB: Köyden göç (72) var mı? ME: şu 
durumdu yoḳ. EB: Ama gençler gitti, anne babaları burada. ME: ėvet. EB: 
(73) Köyde tarım dışında arıcılık gibi geçim kaynağı var mı? ME: unnar 
yoḳ bizde. sādē zira§at (74) işinden ġalan bi şėy yoḳ burda. bu seni işTi top-
lılaşTırmı geldi buraya işdi. taÍÍılara yol (75) yapdılār taÍÍılar şíndı̄̇ bi arıyı 
toplımeye ūraşdılar. u çalışmılar var kȫde. başḳa bi sorun yoḳ (76) yani başḳa 
çalışma. EB: Gençlerden doğudan gelin getiren var mı? ME: getirenner 
vār§ȫle. (77) EB: Burada var mı? ME: burdı da vār§ȫle bi iki hāne burdu 
dı var ulÍādan getiren. EB: (78) Nereden getirdiler onlar? ME: şı̄̇ ārıdan 
ārınıŋ neydi? şiy yá u.. urası yāv̥? x: tatvandan geldi. (79) ME: tatvandan. 
do§ubeyazıTdan var̥. EB: Mevsimlik işçi geliyor mu? ME: gelir. urfadan. 
(80) urfa, ḳonya. iki iki ilden geliyo yani. EB: Kaç hane geliyor onlar? ME: 
şimci onnarῑ geliyō (81) biz§unnarı āyreten hānelerini sormíy̥yoz burda ġaş 
kişi gelmiş burda bi çadırā ḲuruyóÍler (82) meseÍa üş beş çadır ġuruyöller bi 
yere. u bi ḳabı̄̇le oluyo yani. emmisi geliyo dayısı geliyō (83) demiş amcası 
geliyȫ gibi bȫlü kişiler geliyo. bi arıya oturuyoler§unnar§urdȧ. alıyóllár bı̄̇ 
(84) kişiniŋ§işini burdı, yapiyöller yani. ȫlü kişiler geliyö. ēsKi biçer bu mu? 
yeni biçer bu be. (85) tabı̄̇. sarıyῐ yeni aldı ya. /.../ EB: Eskiden bu ağalarla 
ilgili ne anlatırlardı? ME: şimcí unnarῐ (86) biz bilē burıyı ge.. benim yet-
miş§üçde geldim ben burayā. ben bile bilmem§unnarā. (87) çocuḳlarını bili-
yom§unnarıŋ ben. biz yō§uḳan§adamnar mefāt§etmişler, u adamnȧr. ilk 
(88) gelennēden§unnā yanė. ῑ bı̊lġaristan tarafınn̥an§ā ῑ tıraḳya taraflarından 
gelmişler burıya. ῑ (89) unnarı ben bilmiyöm yaşlı kişileri yanė. ben yet-
miş§üçde geldim burıyı yetmiş§üçden beri (90) di burdayın. EB: Eskilerden 
bir ağa, bir bey hakkında arkasından anlatılanlar var mı? Bazen (91) 
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vurup kesen. ME: yō yō ȫlö, ȫlö vurup kesme yoḳ burda. ȫle̊ ȫlö bi şiy yoḳ. 
şímci burdā (92) olannar§işdē tā yararlı§iş yapmışlar yanė. meseÍā şimcí bur-
da fakir§ῑ kesim§oldū gibi (93) u§zımannarῑ adamnar bi ġa.. demin dedim 
ya ben sanā iki üç ā§a varımışTıḳ burda dedim. (94) unnara meseÍā yoḳ-
luḳ§olan kişiler çalışmışlar. kimisi ġoyununu gütmüş kimisi ġuzusunu (95) 
gütmüş kimísı̄̇ inēne tanȧsını gütmüş burdȧ. han̥ı̆̇ geçimine sālamışlar ȫlü ȫlü 
(96) derken§ilerlemişler gitmişler yani. u durumdo burası ȫle ōmuş. EB: 
Köyde eski kına (97) gecesidir, düğündür, yemek tarifleri falan teyzeme 
de sorabiliriz. ME: unnā ulē (98) becerimez§unu da. şinci şinci burdu şȫlȫ 
bizim burdā biz cumáy günnē başlar bizim (99) dü§ünümüz burda. cumayer-
tesi pazȧr son§erer. ḳına gecemiz§olur. aynen yanı̄̇ hani (100) bildi§iŋ gíbi 
bu işlėr. aynı burdı dā.. EB: Sana sorduğumuz gibi soruyu cevaplayacak 
bir (101) teyze bulamaz mıyız? ME: e sor bana sor yā. EB: Yemek tarifi, 
kına gecesi soracaklar. ME: (102) ḳına gecesē̇ oluP du işdė.. /.../ yåv̥ şínci 
burdı ȫle aḳıllı uslū kim şitceg āynısını biz burdu.. (103) bizim bildı̄̇m ġonuş-
Tūmuzu aynısını sȫlerler. /.../ yāşliyi nerdi bulcáŋ? eŋ eŋ yāşlı ben varım (104) 
burdu. EB: Sen daha gençsin. ME: tābi. ū yaşlıları öldürdüK biz. şindi biz 
burda ilac (105) yaramaz§oldu mu adam hemen sabınnȧ. ġāydıríyöz§emen. 
bēn di günneri sayiyóm ġayrí. 
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II/11

BEYLİKOVA - Aşağıdoğanoğlu

Kaynak kişi : Nuray İncekara, 50, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Avlu

Kayıt türü : Video

Konu : Düğün, yöresel yemekler, ad koyma 

(1) SGA Okul? Nİ: ilḳoḳul. SGA: Eskiden Manav düğünleri nasıl 
yapılırdı? Nİ: ēsgi dü§ünnē (2) dȧhā ta salı gün çārşambı gün başlard̥ı me-
seÍā. çarşambı gün odunu çıḳādı ėrkekler (3) dādan§odun getiridi ġadınnā dı 
kö§üŋ§içini bȫlü gezē parı toplȧÍÍādı. ġarışıġ§alıÍÍā yillēdi (4) bȫlü çerez. 
ōynáÍÍādı. SGA: Odunu niye topluyorlardı? Nİ: ōdunu düvündǖ hārcasıŋ 
diyi (5) dü§ündü ġazannānan pişer pilavlā yemeklē onuŋ§íçin. onuŋ§için 
çıḳādı erkek gēnçlē. genç (6) ġızlā dı biz di kö§üŋ§íçíni gezēdiK. çerez§alır 
yirdig§oynār gülērdig. cúmā günü işdi (7) davılcılā gelirdi. ta cúmādan gelirdi. 
e aḳşam ġını gecesi§olur cúmertesi ġını gecesi§olurdu. (8) pazar gelin§alıcı 
olurdu§işdi iki üş gün dü§ün§olūrdu. SGA: Neler pişirirdiniz düğünler-
de? (9) Nİ: e taḳım yemek bişer çōrbu, fasüllē, pilāv, ėt olurdu. tatlı§olurdu. 
SGA: Tatlı ne (10) yapıyordunuz? Nİ: hēlva olurdu genelliKle. SGA: Anlat 
bana helvayı. Nİ: yoḳ sātın (11) helva§alíllērdí ço§unnuḳla hē hē. SGA: Sa-
tın mı? Yapma değil mi? Nİ: yoḳ yapma de§il. (12) dā esgiden yapelÍārdı mῐ 
bilmiyóm bizim hani çocuḳlúmúzdan genşlı̄̇mizden§ō satın helva (13) olur-
du. ḳompostı yapáÍÍārdı. bazı gėlin§indı̄̇§i gün pilav verilēdi sādice. pilav 
verilēdi. (14) SGA: Bulgur pilavı mı? Nİ: yuḳ pi.. piriç. piriç hı hı. ȫlü işde 
cúmertesi gün§aḳşam taḳım (15) yemeK verilērdi. pazar gün pilav verilēdi. 
SGA: Özel oyunlar falan var mıydı? Nİ: (16) yoḳ§özel§oyunumuz yoḳdu. 
tā esgiden oyunnā yapáÍlármıştı tā bizim dėdelēmizden tā (17) öncü§işdi un-
nar falan yaparmışdı ama biz§unnarı bilmı̄̇yoz. bȫlü gecileri oyun falan (18) 
yapáÍÍárῐmışdı. SGA: Eskiden kış gecelerini nasıl geçiriyordunuz? Nİ: es-
giden bíz ēllė (19) segizende şey§itdú elekdiriklē gēldi Íambıynan§oturuduġ 
lüKüSünen§oturuduḳ. işdi ȫlü (20) Íambıynan§oturuduġ ı̄̇ oturmáyá falan gi-
dēken fenellē vādı bȫl̥ĕ onnan gidēr̥diK. kimısı çırı (21) yaḳādı bȫl̥ü̆ çırıynan 
gidēdi oturmıya. ȫlü. fāzlíy̥ otur.. gidilmezdi yani ġarannıġ neriyi (22) gitceŋ? 
şínci milled meSeÍā geÇı̆̇ gidiyó gündüz gidiyó dı o geci gidilmezdi esgi-
den fāzlȧ. bi (23) aḳrȧbālar§ȫlö oturmuyu giderdig gece. (24) SGA: Sizin en 
meşhur yemeğiniz nedir? Nİ: bizim meşur yemēmiS peK yoḳ burdȧ. genēldi 
(25) şiydı̄̇ çoġ māntı yaparız rȧmazānda. māntımız mērcimekli mantımız me-
şur. hē. SGA: Anlat. (26) Mercimekli mantıyı ilk defa duyduk biz. Nİ: e 
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ne yazíyöz§işdi bȫlü. şȫ şȫl̥ü̆ kēsiyóz. bu (27) mercimē bȫlü ġuyŭyoz. ġıvırıP 
ġıvırıb bȫlü bȫlü ḳuççük küççük şȫ şȫl̥ĕ kesiyóS. SGA: Önce (28) kıvırıp 
sonra mı kesiyorsunuz? Nİ: baḳ şu enniliKti kēsiyóz bȫlü uzun. ı̊ndan sonu 
bunu bȫl̥ü̆ (29) depesini yaPışdırıb gidiyoz bȫle. sōnu şȫl̥ü̆ şȫlü kesiyóz. onu 
ġızardíyóz fırındı. bayā yedi (30) segiz§on tespi yapiyóz ramazandı yı̄̇yoS. 
SGA: Mercimeği nasıl pişiriyorsunuz? Nİ: haşlı̄̇yóz (31) biS. SGA: Sade-
ce haşlıyor musunuz başka bir şey katıyor musunuz? Nİ: yoḳ ġatmíyóz. 
bazısı (32) sovān falan ġatíyo ama biS hiş ġatmiyüS sovan ġōḳar diye. hani 
bēKlediKci. sādi mercimeK (33) ġatarıS. (34) SGA: Eskiden bebeklerinize 
nasıl isim koyardınız? Nİ: esgiden násí§isim āmeT mēmed§esgi (35) isim-
lē ġonurdu şimdi di yiŋi isimleri ġoyüyölle. benimkile heP§isimneri meseÍa 
(36) ölennēŋ§adlānı ġoyduḳ. bobannesiniŋ§aTını halası ȫl̥dü gēnç unuŋ§a-
dını ġoyduḲ. bobanne (37) ȫl̥müşdü tā bobanneniŋ ġayın§anası unuŋ§adını 
ġoyduḲ. bi sōn̥ḳunu kendi adımı ġoydum. (38) dört ġızım va bením. SGA: 
Kendi adını mı verdin? Nİ: yoḲ kendi§adımı di§il̥di yāni (39) kendím cān-
sı̊ ġoydum yení§isim diyi§u zıman̥. otuz§üş sėnē ōduġ ėvleneli. SGA: İsim-
leri (40) ne çocukların? Nİ: neFise, hatı̄̇ce, hȧvvānur, cānsu. SGA: Allah 
ömür versin. Nİ: āmin (41) cümleniŋkínı̄̇. SGA: Diş buğdayı yapıyor muy-
dunuz? Nİ: hı hῑ yaP.. SGA: Nasıl yapıyorsunuz (42) onu? Nİ: e şı̄̇ydı göllü 
ġaynadı̆̇y̥dıḲ biz mısır. mısır ġaynadırdıḳ. SGA: Göllü mü diyorsunuz (43) 
mısıra? Nİ: hı hῑ göllü dellē unu. mısır ġaynadırdıġ da aḳrȧbaları da§ıdırdıġ. 
he çocuḳ (44) dişı̄̇leri şı̄̇dinci. ȫlü§işdi. bizim bildiklēmiz§onna. SGA: Özel 
bir işlemeniz, örgünüz var mı? (45) Nİ: ġanevicimiz vārdı bizim zamānı-
mız biz ġanevici işlērdik. dāntel§örēdig da§a çoḳ hani (46) dāntėl ġanevici 
işlērdig. çoġ§işlerdiK. şinci§ama hiç yoḳ şíncı̄̇. ġanevicı̄̇ şiy yoḳ. dāntel di 
(47) yoḳ. ȫlü işde. SGA: Masal falan biliyor musunuz eskilerden? Nİ: yoḳ 
yo ben hiş bilmem (48) mȧsal. bobannelēmiz bizi āŋnadırdı masal dı. SGA: 
Nereye gitti bu masallar? Nİ: unutTuḲ (49) gitTiK hiç h̥ani şimci hiç ma-
sal§aŋnadılmaz ḳı çocuḳlā televizzondȧn başḳı bi şėyı̄̇ (50) şetmiyyo. eveli 
biz televizzon yoḳdu. biz ı̆̇şi§i oturuduḲ bobannelēmiziŋ yanın̥ῐ bizi (51) ma-
sal§aŋnatıvĕ unu unnarı dinnērdiK. ama çoḳ du§iyı̄̇di. sohbetliydi. ama şincí 
çolūynan (52) çocūnnan hiş sohbeT§edimiyyoŋ hiÇ. işleri güşleri bilgisāyar 
televüzzon. hiş çocuḳlānan (53) sohbet§idimiyyoS. SGA: Eskiden kışın ne 
yapardınız. Nİ: ġışın§oturuduġ meSeÍā mısır (54) patladíÍÍādı annemgillē. 
mısır ġaynadırdῐ. ėveli biS esk̥iden kendimiz§ekērdiK tarla. (55) patetisle-
rimízi kēndímiz yetişdírı̆̇dik fāsillerimiS kendímiz yetişdirı̆̇dik. şu sobanıŋ§i-
çinῑ (56) patetis§atārdıġ§unnarı yirdig. mısırı ġaynadır§unnarı yírdıġ ġabaḲ 
bişiridik (57) Sobanıŋ§üstündü onnarı yirdik meseÍā. SGA: Kabağı nasıl pi-
şiriyordunuz? Nİ: bȫlü bȫlü (58) büyúg ġarı ġabaġ deríz biS hani bi beyaz 
bal ġabā§a va bı̄̇ şiyi siyah ġabaḲ var. unnarı bȫlü (59) bíS yarādıġ§ortaSınan 
bȫle bȫlü kesēdik. şȫlü şȫlü kesēdig. unnarı tencereniŋ§içinde (60) bişirdig. 
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şekerde ya dı ġaşı̄̇nan yirdik bȫle̊, unnā. içini di bi di annemgil çörek salārdı 
(61) ġuzineniŋ§içine. unnā yirdig yāni. unnan ö§ün savardıġ§esgiden nērdi 
bāzar nērdi şēy. (62) SGA: Sobanın içine attığınız patatese ne ad veriyor-
dunuz? Nİ: pateTis küllēdig diyi ȫlü (63) sȫlerdik. küllēdig dērdik. patetis 
küllērdig. SGA: Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Nİ: e§er (64) zamānımız 
yoġ§oláydı ėve çāy§içi.. SGA: Geliriz yine inşallah. Nİ: gini geliŋ buyŭruŋ 
baḲ (65) bu sırıdı ėvimiz var şu tātalı ġapılar, ilērde. buyuruŋ geliŋ§oldu mu? 
şincí biz bāÍli getircēz (66) de, sıcaḳ çökmüden getirelim. hadi ġolay gēlsın. 
hadi güle güle̊. gini buyuruŋ geliŋ§oldu (67) mu? 
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II/12

BEYLİKOVA - Aşağıdudaş

Kaynak kişi : Nihal Altıntaş, 64, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev

Kayıt türü : Video

Konu : Düğün, ad koyma, yemek tarifi, çocuk oyunları

(1) SGA: Buraya hayat mı diyorsunuz? NA: he buriye háyát diyóz he. 
burı mutfāmız buÍÍā (2) ėvı̆̇miz. haTí hoş geldiŋíz baḳam. SGA: Hoş bulduk. 
NA: hı̄̇nci mutfaḳdan çıḳdım bėn de. (3) ótür bȧḳam§orıya. /.../ nasısıŋız§e-
yisiŋiz? SGA: İyiyiz siz nasılsınız? NA: ėyiyiz yārım biz (4) di ūraşıpdu-
ruz mallānā her şėynē. SGA: Siz doğma büyüme buralı mısınız? NA: ivet. 
SGA: (5) İsminiz? NA: nihaÍ§āl̥tıntaş. SGA: Kaç yaşındasın? NA: atmış 
dȫrt. SGA: İlkokul mu? NA: (6) ilḳoḳul bizim. başġá yoḳ. SGA: Burada 
doğup büyüdün, burada evlendin. NA: heP burdıy̥ın (7) yavrum burdȧ ġāl-
dım burda işde. SGA: Nasıl evlendin bir anlatır mısın? NA: ben mi? görücü 
(8) usūliylen§ėvlendik. ȫle hani se̊vüp müvmedik. görücü usuliy̥nen§ėvlen-
dik. iyi maşalla iyi (9) geçindik. hiş birbirimizē h̥ani kötü bi şē̇ sȫlemedik. 
bi şamarını yimedim hiç. ȫle bis (10) birbirimize danışı danışı her§işimize 
yapdıḳ. çocūmuz§ōldu. birı̆̇ eskişērde işdi arçeliKde (11) ġālip. biri yanımız-
da gelinnēn torunnā bunnā ikisi. unnā mal yapdılā moturumus va taÍÍamıS 
(12) va. unnar çalışıÍÍā biz§emekli ōl̥duḳ. bāḳuÍlūduḳ sōnu emekliyi geşdi 
dedē. ȯrdan şėyi geşdi (13) siġortıyı geşdi. ȫle işdi yaşeyyoS. SGA: Eski 
düğünleri bize anlatıver. NA: esgi dü§ünnēmiS (14) be.. işde ġırmızı yeşil 
bȫle başῐma yapdılā. gelin yapdılā sāḳa geydirdilē. SGA: Sarka nasıl (15) 
bir şey? NA: hani bȫyle̊ su.. daşlı bȫy̥le̊ süslü güzel. ġolları hani şı̄̇le giyēy̥ 
ya zeybėklē, ȫle. (16) alt yanıma üç§ėtekli şė geydirdilē bǖle. ından sonı 
yüzü ġapalı bȫle pullānan gēldim (17) arabada, atlāda bi çivt§at üstünü̆ de 
allı yeşilli bȫle süsledilē arabamıza içine ġuydulā beni. (18) işde ȫle yuḳalı 
dü.. yuḳa yazağıS. dü§ünümüz başladı mı döt beş dekne ekmek bişiridik. 
şini (19) yoġ§ama. şindi salon genşlē u§zȧman. ȫle gēl̥dim ben buruya ȧra-
banıŋ§içinde (20) gēl̥dim§işde. cúmārtesi gün şindi bı̄̇ biz dü§üne gēldilē 
mi bizim dü§üne, cúmārtesi gün (21) gelilēdi cúma gün§aḳşamdan̥, ā pazar 
gün gidellēdi pazartesi gün. bi de duvaḳ yȧpādıḳ. (22) pȧzārtesi gün bi de 
duvāmız§olu beni süsledilē orıyı çıḳādılā. oyun yapdılā. iki gün§ėkmek (23) 
vėriz§işTe bi ġı.. iki ġına gicemiz§oludu iki üş gǖn. cúmā cúmārtėsi iki gǖn. 
işde ȫle gēldik. (24) SGA: Eski kıyafetlerden hiç var mıdır? NA: yoḳ yoḳ 
yavrım yoḳ. ben di ȫle kirālamıştıḳ bize, (25) kirālamıştıḳ. SGA: Şu anda 
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giyiliyor mu köyde? NA: yoḳ şindiki ha.. hayır. he ġınada hani (26) ġına el.. 
elbiseleri salondå giyiyöllē. hinci burda yoḳ ġāli kȫde. yuḳ yuḳ SGA: Eski 
(27) elbiselerden giymiyorlar mı? NA: eski ēbise giymiyöllē hani u ġına 
gicesi şēsini giyiyöllē (28) yuġ yā esgi elbisi şindi. yoġ yoḳ. biz gibi yoġ. ȫle 
bȫle h̥ani başımızı burıyῑ bǖle bi fes (29) daḳaÍÍādí buÍÍara pul daḳaÍÍādí bǖle 
hani pullu. çoḳ güzel§oludu ama hinci yoġ§unnā. SGA: (30) Düğünde ne 
pişirirlerdi? NA: dü§ünde mi? sārma, dōlma undan sōna ġuru fasülye, pilāv, 
(31) beyȧz çōrba yo§urt çorbası kȫ çorbası, işde baḳlȧva yapādıḳ. SGA: Si-
zinkiler zahmetliymiş. (32) NA: çoḳ zahmetli. baḳ dörd bėş bi büyüK lāy-
lun bȫle bē̇ş tekne bėşi.. ama bütün§o yinidi (33) biz hiÇ§egmig§ālmazdıḳ 
bazlıma Pişiridik biS. ben§ōlannarı ȫle yapdım heP ėki.. ikisin di (34) yuḳa 
yāzdım. ekmeK bişidim cúmērtesi gŭn heb gelennere vidı̄̇g§u y̥eKmėk yetiyó 
dör̥t beş (35) bȫle büyüK Tėgnelēde hani ivēlde tahta teknelē oludu. unnāda 
pişidim cúmērtesi gün yῑdım (36) bȫle bȫle bǖle unnarı kesTik kesTik bi tik 
dȫde bȫldüK bȫldüK heP§ȫle viridig. ... bȫ (37) yapādıḳ dedelēmiz ėbelēmiz 
heb§ȫle yapādı. ben di ȫle yapdım§işdı̄̇. şindi yoḳ ġāli. şindi (38) yoḳ. heb 
salon. SGA: Eskilerden masal biliyor musun? NA: mȧsal ne biliyin vallā 
h̥iş aḳlımda (39) ġālmeyyo bi şe ġāli bi unutġannıḳ va bende. mȧsāl aḳlımı 
getiremem. SGA: Biraz düşün. (40) NA:peK biliyōdum§ama bizi bi ġoca 
ġadın vādı eskişērdin§o annadırdı amma hic§aḲlımdı (41) ġālmadı masal. ē̇ 
unu ȫle heb§āldırdıŋıS beni. ȫle yabdıġ§ȫle ōlduḳ ġuzum şindi (42) çocuḳlā-
mız bizim ȫlĕ torunnā bi torun çıḳādıḳ ġāli bi eskişērde u. salondı yaptıḳ gēdik 
(43) bir§ay ilēcesi. SGA: Siz de mi salon düğününe döndünüz? NA: tabi 
bura da salon dü§ünü (44) şíndi. salona gidı̄̇yō burdan bi ġına gicesi oluyo. 
ı̊ndan sōnı geci işdi pazā gün ne güne (45) deK§gelirse. (46) SGA: Çocukla-
rın isimlerini nasıl koyuyordunuz? NA: ġoyŭyōduḳ§işTe. ġurandan ġoyam 
(47) diyi ġoyŭyōduġ. benimki nihaÍ dėdem ġomuşdu. nihaT, nicāti, nėcib be-
nim ġardeşlēm, (48) nedim nedim şehid§ōldu. SGA: Nerede? NA: si§irtde. 
işdi bi bēn ġızdım dört§ōlanıdı, (49) bėş§ōlanıdı biri ȫldü. SGA: Sizin ço-
cukların isimlerini kim koydu? NA: herā bı̄̇z ġoyduḳ (50) heralda dediyne. 
bunnānḳını yāren halası ġoydu bēlçıḳada bi ġızım va bēlçıḳada u ġōydu. (51) 
bunu kendimiS ġōyduḳ. SGA: Bunun adı ne? NA: yāmur, u yāren, āylin 
va āyline bobannisi (52) ġōydu. büyük bobannemiS vārdı. ibirāhimme dė-
desi ġōydu büyüg§ōlanıŋ. dėdeniŋ§adı (53) ibrāhim. ından sonı ġızıŋḳılānı 
kendileri ġoydular bēl̥çıḳada. tunahan, gencáy, āl̥tı torun va. (54) üş çocuḳ.. 
SGA: Allah bağışlasın. NA: āmin. cümleninkíni yāv̥rum. (55) SGA: Bize bir 
tane Manav yemeği tarif eder misin? NA: meseÍā ne bişi.. büber dōlması 
mı (56) patlıcan mı ġuru fasülle mi nası? SGA: Biber dolması. NA: bı̊̇ber 
dōması. bübelleri açıyom (57) güzēlce. yῑkiyyom. pirinç ġōyyom. ġíymısını 
āz ġavırıyom sovanınan yā§atıyom bi Ta. az (58) ġavıríyóm ġıymasınȧ. un-
dan sonı pirinciŋ§içine döküyum sāl̥çasına ne. ından sona (59) dōlduruyum. 
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ā§ızlānı domatis ġoyuyum. bişiriyum§az suyunan. dere§otu ġoyŭyom. nāne 
(60) ġoyŭyum. ġırmızı büber ġoyŭyum. ȫle işde yāvrım. (61) SGA: Eskiden 
çocukken ne oyunu oynardınız? NA: ġıncırdaḳ binēdik. saḳlamba oynādıġ. 
(62) şindi biS bȫlü bi āv̥lınıŋ§orta yėrine bi şē oyub bi a§ış ġoyŭyoduġ. üstü-
ne bi (63) a§ıç§oyuyoduġ üstüne ġoyŭyoduġ bȫle biniyōduġ§una, ġıncırdaḳ 
biz çoḳ biliyōduḳ. on bėş (64) on§altı yaşlāmız.. SGA: Dönüyor muydu? 
NA: dönüyōdu. bȫle, çoġ güSel. (65) saḳlȧmbıc§oynēyoduḲ§işde. bölē ciz-
gi cizēdiġ§atlȧma oynādıḳ urda. çoġ biz ġız§uşānı (66) çoḳ çıḳarmazlādı 
evvel. acıġ bayramnāda sancaḳ biniyōduḲ çoġ. ōtuz ġız toplandıḳ bizim bu 
(67) kȫmüzd̥e çoḲ ġız vār̥dı. ōtuz ġῑz toplandıġ bayramnāda. bi yeri bi sancaġ 
ġurādıḲ bȫli tahta (68) ġorduḲ tahtanıŋ§üstüne ōn ġıS sallanı türkü sȫlē-
dik. türkü sȫlēdik onda binēdig türkü (69) sölēdiK sallanıdıḳ. ȫle işdı̄̇ toplanῐ-
dıġ§oynardıḳ. davul vuruduġ§oynādıḲ§işTe kendimiS şı̄̇ (70) ama şindi yoḳ 
şindi. SGA: Düğüne özel oyunlar var mıydı? NA: çoġ§oynādıḲ biS toplān-
da. (71) SGA: Nasıl oynardınız? NA: bizim geşlı̄̇mizdi çoġ.. bö bȫle oynādıḳ 
kendimiz davıl (72) çalādıġ§oynādıḳ. SGA: Kendi kendinize mi? NA: he 
kendi ġınȧ yapādıġ kendimiz yaPādıġ. (73) sōra sōra teyip ġoydulā ama biS 
kendimis. bi ġoca ġadın vādı u sȫlēdi. hani ġara ġoyun vārdῑ (74) her tüllü 
türkü sȫlēdi. unnā dı oynādıḳ. ı̊ndan sōna cúmērtesi gün ōlan ġınamız§oludū. 
(75) buríyē gelinimize düzēdik bi ġını gicesi şēsi giyēdik. mesėÍā beni geydi-
rilib bütǖn para (76) yapādıḳ. o zamanıŋ dehı̆̇nde ġız§ārḳıdaşları çoġ§oludu 
bȫlü boydan boyı para daḳadıḳ. (77) cúmertesi gün her TaraFına. on lira bėş 
li§a u günüŋ dehrindi bizim günümüzüŋ dehrindi (78) mėseÍā. bȫlö toplanıdı 
u para şindi yoḳ. vār mı? hinci daḳmazlā. heP salonda daḳáÍÍā. bi de (79) pazār 
gün durdurulādı damāda çoḳ daḳáÍÍādı. ȫle yārdım§olurdu. SGA: Çocuklar 
diş (80) çıkarınca ne yaparlardı? NA: nāpáÍÍā? hiçbi şı̄̇y yapmazlā işdi diş 
çıḳarḳan§amel§olullā. (81) hasTa olullā§azcıḲ. SGA: Siz diş çıkardı diye 
dua okutur muydunuz? Mısır, buğday yapar (82) mıydınız? NA: hāyır 
hāyır. u bilmı̄̇yoduḳ§una. bilmı̄̇yoduḳ§una. yaş günnēni işde ġutlūyoS (83) 
şinci. pasta yapíyoS. he şindi. bizde yōḲdu yavrım§unnā. ėvelde bilmiyo-
du (84) annemgil§unnara. şindi yapiyöz biz Torunnāmıza. pasta yapiyöz. yaş 
günnēne ḳutliyyóS. (85) çay yapem size acıḲ. 
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II/13

BEYLİKOVA - Sultaniye

Kaynak kişi : Sebahat Azak, 60, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş, Minta Sıkı, Songül İlbaş

Derleme yeri : Ev

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, ad koyma, kız isteme

(1) SA: hadi sen şe§et. oldu ben ḳola doldurayın. SGA: Bize eski gele-
nekleri görenekleri (2) anlatacak biri lazım. Mesela eskiden düğün na-
sıl olurdu? SA: hῑ. eski dü§ünneri soruyu.. eski (3) dü§ünner şindikinden 
çōḳ de§işik yāni. SGA: Anlatıver bize. SA: ne nası annateyim ne (4) bilem 
nerden§annatáy̥ı̆̇m? MS: Senin düğünün nasıl oldu mesela? SA: görüsü 
usūlüyle ōldu. (5) önceden nişan§ōl̥du sōna dü§ün§ōldu. yāni dü§ünnē şin-
diki gibi di§il ı̆̇şi davı̊lluydū şēlı̄̇di (6) şindiki gibi hanı̄̇ sesten bi durulmuyo. 
ne diyoŋuz şindı̄̇ şēleri sāzları şēleri bizim günümüzdē (7) ȫle de§ildi. sāde 
zurnå davul oluyōdu. ȫle oluyōdu alay§oluyodu. moturlarınan gidiliP (8) ge-
liniyōdu. taḳsiler yoḳTu cipnen gēldim ben. ȫleydi yāni. ȫle oluyodu esKi 
dü§ünnerimiS. (9) SGA: Alay dediğiniz neydi? SA: ḳonvoy. şindi ḳonvoy 
diyolar. o§zȧman bizim bu mācır (10) dilinnen de alay diyolādı. SGA: Siz 
Muhacir misiniz? SA: eşim mācır ben mācır (11) de§ilim§ama uydum§unu 
yāni. ben di ono uydum. MS: Hasan enişte Tatar değil mi? SA: (12) de§ı̄̇l 
de§il de. MS: Ben onu Tatar biliyordum. SA: yo. filizleriŋ ġaynataları tatar. 
SGA: Siz (13) Muhacirsiniz. Eşiniz? SA: eş.. ben manavı̊m. SGA: Siz Ma-
navsınız eşiniz mi Muhacir? SA: (14) eveT. hē. mintānıŋ bubası benim§ῑ 
unuŋ§annanne annesinnen benim bobannem ġardeş. (15) şimdi bunuŋ bu-
bannesinnen benim bubannem ġardeş. biz torun§oluyoz§ikimiS. ikimiS (16) 
torun§oluyoS. (17) SGA: Eskiden çocuklara nasıl ad konurdu? SA: es-
gidēn çocuḳları ḳaynatalarımıS ḳōrdu bizē (18) gelinneri söz düşmezdi yāni. 
gelinnere çocuḳlara sorulmāzdı. ben ḳoca.. biS ne ḳoyarsaŋız (19) ḳoyuŋ dēr-
diK yāni geleneK göreneK§ȫleydi. kēndimiS ḳoycaz diyemezdik. hani (20) 
diyemezdik onnar ḳaynatam ēltimiŋkileri ḳōymuş. birine dedi ben dedi sinan 
ḳoycam dedi. (21) mı̄̇mar sinan dedi şimdi eski şėyleri hat.. şėdiyó birisine 
dedi adńań mēndires ġōydum (22) birisine kemal paşa ġoydum dėdi. senin-
kine de dedi ceÍaÍ bayār ḳoycam dedı̆̇. e u§zaman da (23) bizde bi ceÍāÍ diye 
çobanımız vardı. ben de dedim çobanıŋ§adını istemiyom boba dedim. (24) 
ben çobanıŋ§adını istemiyom diyince şöle bi düşündü. görümcemiŋ ḳocası 
eniştemiS vārdı (25) leyli.. ileri gelennēdendi. onu då çoḳ sayārdıḲ. ben dedi 
benim dedi bi ārḳadaşım var dedi (26) tuncāy mataracı diye dedi milleTveki-
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li ben§onu ḳoycam boba dedi ḳaynatama. tamam seniŋ (27) dedi§iŋ§ōsun 
mēmet dedi u ḳōydu. ikinci ōlumȧ da ērturul. ērturul ġāziniŋ§adını ḳoycam 
(28) dedi unuŋ dedi§i oldu yāni. unnar§ȫldü sōna üçüncüyü on sene sōna 
ḳızımı (29) do§um§eTdim. ḳızımı da kendim§istedim kendim ḳoydum. hē 
onnar§ikisi dē (30) mefat§etTilē. ȫle. unu da āylin ḳōyduḳ. allaha şükür şim-
di bı̄̇ şeyimiS yōḳ. MS: Ezan (31) okunarak konurdu değil mi? SA: ėvet. 
ezan§oḳunaraḲ ḳulāna ezan§oḳudu heP (32) ḳaynatam§ezan§oḳudu. sōna 
āyline de bū filiziŋ dėdeleri vārdı unnar§ölünce dede sādı (33) u§zȧman, u 
gelib§oḳudu. unu kim adını ḳoyarsa eski geleneKde bi hāvlı̊ verilirdi. u ġulā-
na (34) ezan§oḳurdu unu bi hāvlı̊ verilirdi yaşlı olaraḳ eliŋi yüzúŋú silērsiŋ 
diye (35) geleneklerimiz§ȫleydi. şimdi hişbiri ḳalmadı. filiz bi ḳola doldur-
saŋa abam. şȫle.. SGA: Biz (36) içmiyoruz. SA: dışardaḳıları bāli ve. şu teK 
gȫzden al da gē. du baḳ dē ya yanıŋda filiS āl da (37) ge baḳ. he he unnā. 
dolaPda şey̥dē sov̥uḳ da var filiS. ben bi baḳıP da.. MS: Sebahat abla (38) 
eskiden burada Tatar çoktu. SA: tatar çōḳTu. tatar kö§üŋ tatarnan mācır-
dı. sōna bitün (39) diŋeKdēn fiÍān§urdan burdan manāv geldí üç§ōldu şėy. 
üç§ırḳ§oldu. yedi hāne mi ġaç (40) hāne filizler var§işTe bunuŋ ḳaynataları 
bu dı mācır. bu mācır dῑ tatar§olaraḲ§unnar vā. (41) bizim biġaş tāne de 
şėy var. /.../ MS: O eski evlerin içine de girebilir miyiz? SA: girceksiŋis 
(42) tābı̄̇. girı̄̇ŋ çekiŋ. birisi şārk§odası unu da çekiŋ. eski şėy. MS: Odanda 
şey var mıydı banyo (43) yapmak için? SA: eski banyolā. vārdı ama on-
narı heP yıḳdıḳ ki. yıḳdıḲ. /.../ SA: şē̇dersiŋiS (44) çekersiŋiS. MS: Mürvet 
halam götürür. SA: he mürvetlē de badana yapıyolarımış. (45) aḳşam§ara-
dılā dı Ḳandili hayırladılā da. siS tā nāpıyoŋ? dāmat nāpıyo çocuḳla iyile? x: 
hacı (46) yenge senin̥ yuḳārda yüklü§ün duru muyo? SA: duruyo. x: onnarı 
çeksinner banyoluḳla (47) berāber de§i mi? SA: banyoluḳ yoḳ yüklük var. 
unnarı çekebilirlē tāh̥tadan yāni. şėyē bȫle (48) şėy ḳoyma. SGA: Yüklük 
çekeriz. SA: hē çekebilirsiŋiS. x: doḳanıyo mu? SA: (49) nėden§işmediŋ bi 
bardaḳ§içeydiŋ. SGA: Mideme dokunuyor asitli olduğu için. SA: hē filiS 
(50) sen§iç gülüm. SGA: Adınız, soyadınız? SA: sėbā§at§azaḳ. Sİ: Azak 
mı? SA: azaḳ§azaḳ. (51) sebahat§azaḳ. Sİ: Yaşınız? SA: āltmış. elli§üşlü-
yüm. ātmış§oluyo di mi? SGA: Doğma (52) büyüme bu köylü müsünüz? 
SA: deyı̄̇l. ḳarageyikli köyünde dōdum. SGA: Karageyikli (53) köyünden 
gelin mi geldiniz? SA: gelin gēldim. SGA: Nereye bağlı? SA: mihalıcıḳ. 
(54) SGA: Nasıl buldular sizi ta oralardan? SA: esgiden gidiliyodu işdē. 
hē ḳız§aranıyodu. şindiki (55) gibi de§ildi ki köv köv gidiyolādı ġız görü-
yolādı benden çıḳıp saŋa giriyolār̥dı (56) senden§öbürüne giriyolār̥dı. kime 
beyenirlerse onu düŋür§oluyōdu şimdi ȫle de§il. ȫleydi. (57) ȫle gelinirdi. bi 
dē şey deriş felancanıŋ ḳızı var yāni. MS: Şey tavsiyesi. SA: tāsfiye üzerine 
(58) giderlērdi unu şėy§ederlerdi. SGA: Sizi kaç kişi geldi görmeye? SA: ne 
bilem ġaş kişı̄̇? (59) ḳaynanam geldi görümcem geldi ḳayınım geldi rahmetli 
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etem§ābi. MS: Yok yok Hasan (60) abiden önce kaç kişi istedi? SA: o ō. 
siziŋ şi.. ḳadiriye şabana bile istedilē baŋa. çoḳ (61) kişiler§istedi hanġısını 
şėy§ideyim? nası̄̇b buraymış§işde. SGA: Eşiniz gelmedi mi (62) görmeye? 
SA: eşim gelmedi. sōnadan§olduḳTan sōna geliyo eşim. esgiden§ȫleydi yāni 
(63) şimdi ilKden dāmat geliP gȫrmezdi. mintā da bilir yā her şey bitērdi 
verilirdi sözlü (64) şėy§edilirdi sōna dāmat gelir görüdü. ȫleydi. Sİ: İlkokul 
mezunu musun teyze? SA: eveT. (65) ilḳoḳul mēzunu.. x: emine yengē ta-
tar§emine yengeniŋ burda yerli mi o? SA: ı ῑ. şėy̥den. a (66) şu tatar kö§ü.. 
/.../ SA: şėy fatma ablaya gidiylēdi fatma abla tā şeydirdi fatma abla. tatar̥ mı 
(67) arıyoŋuS siS? /.../ 



852 Eskişehir İli Manav Ağızları

II/14

BEYLİKOVA - Yalınlı

Kaynak kişi : Mehmet Taş, 68, İlkokul; Alime Taş, 65, İlkokul 

Derleyen : Semra Günay Aktaş, Fatih Doğru

Derleme yeri : Ev

Kayıt türü : Video

Konu : Köy hakkında bilgi, çocuk oyunları, ad koyma

(1) SGA: Kaç yaşındasınız? MT: ġırḳ beş do§umnu.. ana yáşim ġırḳ dört. 
AT: hoş gel̥diŋis hele (2) yavrılarım. MT: ḳırḳ beş do§umnuyun ta.. şi nüvus 
ḱ́ādındı. SGA: Okul? MT: oḳul§ilḳoḳul. (3) SGA: Tarımla mı geçiniyordu-
nuz? MT: ėveT. SGA: Neler yapıyordunuz? MT: işTe arpa (4) būdey§ekiyo-
duḳ. şimdı̆̇ unnar dı ġayıb§ōldu. SGA: Muhtarlık yapmışsınız eskiden siz? 
MT: (5) yapTım. on§iki sėne yaptım. SGA: Şimdi konuştuğumuz arkadaş 
köyde yirmi hane var dedi. (6) MT: bēn̥ĕm zamānῐmda atmış hāneyd̥i şimdi 
yirmiye indi. SGA: Siz muhtarlığı bırakalı kaç (7) sene oldu? MT: yet-
mı̆̇ş§üşde āldım seksán dörTde bıraḳd̥ῐm. SGA: Yani hane sayısı otuz (8) se-
nede atmıştan yirmiye inmiş. MT: he hē. SGA: Çiftçilik geçindirmediği için 
mi gittiler? MT: (9) bayā ȫle yā. ı̄̇şdā kimisi ȫldü. köv̥ü̆ŋ hāne de§işTirdi 
heP§ȫldü. AT: ı̄̇tiyallar da ȫldü (10) yavrum. FD: Bu köy hep Manav mı? 
MT: manav manav. FD: Başka hiçbir şey yok mu? (11) Muhacir, yörük... 
MT: yoḲ yoḳ. x: ḳonyalı var bi iki. MT: ḳonyalı dı manav̥ unna da mȧnav. (12) 
FD: Konyalı gelin mi yoksa hane mi? MT: yoḲ bir§iki hāne gēl̥dilē. AT: ikı̆̇ 
hāne göşmen (13) gibi pancar yapma§a geldilē burdu ġaldılā. FD: köyün adı 
yalınlı değil mi? MT: yalınlı. (14) SGA: Adı nerden geliyor? MT: vallā tey̥ 
ilkı̄̇n§ismi yeşil̥ bur̥sa diye duydum ben (15) büyüklēden. ondan sōn̥ῐ bu yalınnı 
dı yılannıdan yalınnıya dönmüş. SGA: Yeşil bursadan (16) niye yılanlıya dön-
müş ki? MT: vallā bilmiyom§orasını. SGA: Köyün kuruluşu ne kadara (17) 
dayanır? Buraya Manavlar ilk ne zaman gelmiş? MT: valā hiş bilmiyon. 
SGA: Nereden (18) geldiklerini biliyor musunuz? MT: vala burıya eŋ çoḲ 
ġayıdan geldi. başḲῑ başḲı yēden (19) gelmedi heb ġayı kökenni şey̥. SGA: 
Konyalılar ne zaman geldi pancar için? MT: bayā (20) şiy§oldu evelā on bėş 
sėne oldu ya. FD: Köyün kuruluş tarihini bilmiyor musunuz? MT: beş (21) 
yüz il diyolā. FD: Beş yüz yıl olmuş mu köy kurulalı? MT: ōmuş. FD: Köyde 
tarihi eser var (22) mı? MT: tāri§i ėser.. yoḲ yoġ§ȫle bi şė yoḲ. FD: Bir 
hamam var dediler bize. MT: (23) hamam§ma şurdı bi hamam§mā. SGA: 
Hamam eski değil herhâlde. MT: u dı ēski. SGA: (24) Yılanları çok muy-
muş buranın? MT: Fallā bilmem o§zıman̥ ȫlė ġomuşla iŞdi yalınnıyȧ (25) 
şiy§etmişler. var yā yılan her yerde var canım. FD: Eski geleneklerinizi biraz 
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anlat bize. (26) Neler yapardınız eskiden? MT: valā na.. bȫ herkeŞiŋ yapTῑn̥ῐ 
yapíyódúḳ yā. FD: Bayramlarda (27) falan. MT: bayrȧmnardȧ dē toplanıP bi 
ēlence yapíyódúḳ şindi unnar̥ ġayῐb§oldu, toz§oldu. (28) FD: Nasıl eğleniyor-
dunuz? Ne yapıyordunuz? MT: mēsa şu çayıllara inniyoduḳ çalıyolardı (29) 
ōynuyolardı bi şı̄̇le yapıyolardı. ēt küllüyolardı bayramlarda. bi şiler yapiyolādı 
şindi unnar̥ (30) ġāḫtı. FD: Nasıl oluyor et küllemek? MT: yav bi etlē toplu-
yolādı bėrāber külliyip yiyolardı. (31) genşler yani. şindi unnar ġāḳtı. AT: ço-
cuḳlar çocuḳ genşler deliġannılar ēt besbē ġurban (32) bayramında çocuḳla 
yimē§e bėsbē§et§alıyolardı gidiyolardı. şindi maŋġal diyolar ya unnar (33) da 
külleme diyolādı besbelli. MT: yāv§esgiden ilȧ denı̆̇ çocuḳ oḳlaveş§alıllardῑ. et 
(34) toplallardı. ėskiden mesele yi.. yāz günneri ėt verilerdi çocuḳḳara. onnarı 
toplallar yirler̥di. (35) ... meseÍa biz çocuḳ bizidik biz toplādıḳ. (36) SGA: Ne 
tür oyunlar oynardınız? Erkek oyunlarını siz anlatın kız oyunlarını da tey-
zem (37) anlatsın. MT: ā bū bilmez yā bu. SGA: Bilir canım kızların oyunla-
rını. FD: Siz ne oynardınız? (38) MT: yāv§işTe uzun§eşşeg§oynallardı bil-
mem şunu yapallardı bunu yapallardı ōyun (39) çıḳarıyolardı. SGA: Uzun 
eşşek eski oyun değil ki. MT: ē̇ski oyunnardın şēy yapallardı. (40) ġıcıldaḳ 
yapallardı. FD: Gıcırdak mı? O nasılmış? MT: hı hı. yā şimdi bi ā§aş dikelle, 
(41) üzerindē bōle dȫndüre döne cayası dikileġalır. ȫle oynuyolardı. SGA: Tar-
laya bağa bahçeye (42) nasıl gidiyordunuz? MT: yayān yayan. ā bahçelēmiz 
di aşşāda yā. SGA: Atla falan gitmez (43) miydiniz? MT: hē esgiden§at dı 
ġoşuyoduḳ canῑm. esgiden§at ġoşuyuduḳ. SGA: Kaç atnız (44) vardı sizin? 
MT: bizim§üş dene atımız vārdı. bizı̄̇ eskizēn üç§atı yan§yana ġo.. ġoşamazdı 
(45) manavlar. mācırlā geldi unnar§ȫretTi. üç§atı yan§yana ġoşmuyu. iki dene 
ġoşallardı bi de (46) önnen§iki dene yapallar dört dene hayvan ġoşallardı. şindi 
üş dine hayvana işi bitiriyolla. (47) SGA: Muhacir köylerinden mi öğrendi-
niz? MT: bulġarıstandan geldi burıya ē̇llide. SGA: (48) Burada Muhacir yok 
demiştiniz. MT: mācir gitTiler. burdı taÍÍā taban vediler§ama durmadıla (49) 
gitTile. ta manısıya uşdula. SGA: 1950’de yerleştirildiler ama göç edip gitti-
ler. MT: ... on bėş (50) sene durdulā gitTile. FD: On beş sene mi durdular 
köyde? MT: baya on bėş sene durdula yā. (51) SGA: Beğenmediler mi bura-
yı? MT: bėlki de biyenmedilē yamı çalışḳannardı yā. niye gitTile (52) gittiler. 
SGA: Eskiden birarada kaç hane yaşardınız? MT: vallā bu ē̇vde biz§on kişi 
yaşiyöz (53) şindi döt kişiyiz zor yaşiyöz. sı§amıyoz. SGA: On kişi kimler 
vardı? MT: ābimgil vardı beş (54) çocun̥an̥ beş çocun̥an̥ da bėn vardım on ço-
cu§a burda oTuruduġ. şindi de sı§amıyoz§ive. (55) AT: ya şimdi esKi ... yav-
rum mesele ėltilē ġalabalıġ bi ālede duruyoz. şimdi genşlē durulur (56) mu elti-
ler? biz zātin§iki ėltiydiK benim burıya geldı̄̇mde. iki ėltinin bėş tāne çocu§u 
benim (57) vardı bėş tāne unuŋ vārdı. ḳayınboba Ḳaynana e bi ara.. aylede du-
ruyodulār. şındiysē ū (58) genşler bi arada nādir az duruyolar. SGA: Adın ne 
teyze? AT: alime. SGA: Yaşın kaç? AT: (59) yaşım§atmış beş do§umnuyun 
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ben yavrum. MT: ḳırh sekiz do§umnusuŋ. AT: ḳırh sekiz (60) do.. ġafa daldı 
benim ġafa ātıḳ. SGA: İlkokul bitti mi? AT: ėvet yavrum. SGA: Burada mı 
(61) okudun? AT: hāyır ġıSım beyliġuvada oḳudum ben. SGA: Sen buraya 
gelin mi geldin (62) Beylikova’dan? AT: gelin geldim. ėvet. SGA: Şimdi 
köye gelin gelmiyorlarmış. AT: ē. MT: (63) ȫdüseŋ gelmez yāv. SGA: Senin 
kızlar köye varmayacaklar mı? MT: ben̥em ġızım yoḳ. SGA: (64) Bunlar? 
MT: bunna gelinim. /.../ SGA: Kaç çocuk var sizin? AT: benim beş§ōlum§-
ma. MT: (65) bėş§ōlan var dῑ torun§as. bėş§ōlanda yedi torun va. AT: tamām 
be boş lafῑnı beş§ōlanda (66) yedi torun.. MT: e ḇėş§ōlanda yedi torun va yā. 
AT: e tamām§iyi canım ėsgi de.. şēleri (67) ġarıştırma artıḳ yā. SGA: Kız to-
run var mı? MT: ġız var üş ġῑz dörd§ōlan. SGA: Kız olmuş (68) torunlarınız 
da var daha ne istiyorsunuz. Beş kız beş oğlan. yedi tane torun maşallah. 
MT: ē iki (69) ōlandı on tāná böbeK vadı. AT: ay memet ne ḳadar çoḲ şiy ġo-
nuşuyoŋ yā. SGA: Öyle mi (70) istiyorsunuz siz? MT: hiç§ōmaza üşden§aşşā 
olmasın yi§enim. iki ōlan bi ġız§olsuŋ. (71) SGA: Eskiden isimleri nasıl ko-
yardınız çocuklara? MT: anamız§bubamız ġoyvedi yā. SGA: (72) Size sor-
madılar mı? MT: sormazlardın̥ hiç. SGA: Çocukların adları ne sizin? MT: 
hasan, ali, (73) zeki, ādem, ārif. SGA: Babanız Hasan’a nasıl isim koydu 
anlatır mısın? MT: bunnar bē§im (74) dünüşüme güre anamdan bubamdan.. 
x: bobam§asKerdēmişTi herālde. MT: yo yō. mālışdı (75) dōdu u. at§araba-
sın̥an gelir̥ken ġavġa etmişlē. AT: kim ġavġa etmiş yā. boşā.. MT: anamnan (76) 
bubam. dūr bi sen ġarışma ben duydum§unu. AT: hāyır yā ben vardın annesı̄̇ 
benin yā. MT: (77) bi şı̄̇ dicen. ū u olcaḲ ū u dēken anamın bubası da hasanmış-
tῑ. bi de kim hasan ġῑz? AT: çoḳ (78) sıcaḳ var dı̄̇ mi yā? MT: hasandῑ bādaşıyolā 
yānė. ē bunuŋ bubası da hasan. mādem hasan (79) ġoyam demişlē. te yolda ġo-
muşla. bize danışma yōḲ. SGA: Kulağına ezanı kim okudu? MT: (80) bu-
bam§oḳudu. SGA: Sabah ezanını bekliyor muydunuz? MT: yo yō. SGA: 
Eskiden nasıl kız (81) istiyordunuz? MT: gidib§isdiyoduḳ yā allāŋ§emri 
peyġamberiŋ ġavli diyip§istiyoduḳ. (82) SGA: Yengemi nasıl buldun? MT: 
yengeni ben görmeden§aldım. görmeden§aldım. SGA: (83) Kim gördü? MT: 
anam bubam. SGA: Ne dediler sana anlatır mısın? Nasıl gittiler beğendiler? 
(84) MT: vallā bilmem§işTe gitmişlē bulmuşlar. SGA: Sormadılar mı sana? 
MT: yo hic hėÇ (85) sormadılā. biz ġız bulduġ§ā şurda. fotoraf çekeken bun-
nan danışdıḳ. esgiden fayāv̥ (86) görmeden§aldım çekiyolardı ya. burda hanı̄̇ 
şimdi şam şum fåyavlā va. esgiden bi mālışda (87) çekeller ta mālıca gitTik biz 
bi fotorav çekmiye. bėyliġovada bile yoġdu fotorav çeken. /.../ (88) FD: Yenge 
sizin bildiğiniz masal var mı? AT: valā yavrum hişbi şe.. amcaŋ ... ben de bil-
mem. (89) valā hiş bilmiyom yavrum ben. bilmiyom ... SGA: Yedi tane toru-
nun var hiçbirine masal (90) anlatmadın mı? MT: yo yō hiÇ ya. bi de zaten 
yanımda durmadılā yā. yedi tene torun va yāni (91) başḳı yoḳ. bi tānĕ dā§a yoḳ. 
SGA: Kurban bayramında ne yapıyordunuz? MT: ḳūban (92) bayramındı 
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eskidēn bȫle et toplardıġ. bi şi yapmaŋ aşşādı dı oynullardı. şimdi u dı unnar dı 
(93) ġaḳTı ne ē̇t toplıyan va ne oynıyan va. adam aḳrābasına zor gidiyoru bay-
ramda. SGA: Senin (94) çocuklar geliyor mu? MT: gelillē gelillē. SGA: Ba-
ban annen ne zaman vefat etti? MT: annem (95) çoġ§oldu. atmış sekizde. 
boḇam dı seksen birde. SGA: Onlar hayattayken nasıl oluyordu (96) bay-
ram? MT: vallā işTe gine bayramlaşıp gelürdük. nasi ol̥caḳ ēv̥ bizdiydi. zaten 
ben bi yere (97) Kitmedim ki. boba oca§a tütütÇez diye burda ġaldıġ. biz şēre 
gidinci şindi biz de bi (98) bi§şiler§olurdu. SGA: Ağabeyiniz gitti mi? MT: 
ābim§ȫldü. SGA: O şehre gitti mi? MT: (99) yoḳ burda gitmedi de aşşāda evi. 
u de ġaşTa öldü yā? doḳsan doḳuzda öldü. içinde adam mı (100) va yoḳsa? 
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II/15

BEYLİKOVA - Yeniyurt

Kaynak kişi : Hatice Taş, 53, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş, Fatih Doğru

Derleme yeri : Ev

Kayıt türü : Video

Konu :  Düğün, cenaze, çocuk oyunları, ekmek yapımı, bayram, 
baklava yapımı

(1) SGA: Bildiğin kadarını anlat. Zor bir şey yok. HT: ama benim 
peK§aḳlım dῑ (2) biraz§unutġannı§ım vā da unutursam. SGA: Olsun. Kaç 
yaşındasın? HT: elli§üç. SGA: (3) Okul? HT: oḳul§ilḳoḳul. SGA: Soyadı-
nız neydi? HT: kėndi soyadım mı? şimdi evlendi§im (4) soyadım taş. önceki 
soyadım ḳoca. SGA: Doğma büyüme buralı mısın? Annen baban buralı 
(5) mı? HT: evet. evet. SGA: Manavsınız değil mi? HT: evet. SGA: Eski-
den düğünler nasıl (6) olurdu anlatır mısın? HT: esgiden dü§ünnē nası 
olurdu? perşembi gün başlādῐ ōlan§ėvinde. (7) cuma günǖ di oluyodu yāni. 
pazar güne ġadar§oluyodu yāni. üş gün. üş dört gün§oluyodu (8) işTe per-
şembi gün ōlan§ėvinde başlayodu. cuma günü dē ȫle oluyodu işdi. cumartėsi 
günü (9) ġız§ėvinde oluyodu. cumartėsi günǖ āret ġoçu derlerdi erkek§ėvi-
nin sādıcıynan arḳadaşı (10) işde sādıç diyöz dāmādın sādıcıynan damadın 
sādıcından ḳoç§alınırdı bȫle alay yapılῑ şėy (11) ḳoç alırdılar§ordan. ȫle işde. 
ōynanırdı ēlence gibi. SGA: Köy oyunları nasıldı o zaman? (12) Neyle ça-
lıp neyle söylerlerdi? HT: davulla işTe ēl davullā vardı bȫle. onnan çalālādı. 
sōnu (13) sōna bȫle şėy gėlmeye başlaTı. davulculā gelmeye başladı yāni. x: 
ben de hatırlatabilir (14) miyim? HT: bu da hatırlatır. x: dā§ire derlerdi bȫle 
yuvarlaḳ olur. HT: e dā§ireyi ben§ōyle (15) onnarı bilmiyom§o ġadā. x: 
esgiden çalġıcı falan yoḳtu da ġadınnar kendi aralarında bȫle (16) yuvarlȧḳ, 
dā§ire yāni ḳalbıra ḳalbıra benzer.. SGA: Tef gibi mi? HT: hῑ tėf tef diyola 
ona. (17) SGA: Ona daire mi diyorsunuz? HT: hı hı. ēsKiden. ben§ona pek 
şetmiyom dı aha şȫle (18) şimtikı̄̇ sanatçılādῑ ōluyo ya bȫlē undan vardı yāni. 
SGA: Onu çalanlar mı vardı köyde? HT: (19) hı hı vardı yāni. belirli kişiler 
vardı. SGA: Düğünde ne yemekleri verirlerdi? HT: düğündē (20) çorba, 
dü§ün çōbası işdi. dü§ün çorbası verilēdi. ġuru fasülle, pilāF, ēt, helvā, salatā 
hanı (21) günüŋ ḳoşullar̥ına ḳışsῑ turşu verilirdi sa.. çorbanıŋ yanına. yaz§ol-
du§u zaman salatā, helvā, (22) üzüm, ḳarpuS her şē verilirdi ȫle şeylē. SGA: 
Çorba ne çorbası? HT: dü§ün çorbası toyġῑ (23) yāyla çorbası derler. SGA: 
Toyga mı? HT: toyġa yayla. SGA: Bize toyga çorbasını tarif eder (24) mi-
sin? HT: und̥un şindı̄̇ yo§urt, ūn, yumurtā, pirı̄̇nç. yo§urtnan§unu çā.. çırpı-
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yosun bȫle. (25) yumurta, üçünü. undan sōnȧ bulamaç hālinde unū sōrῑ pirin-
çini haşlıyosun. pirinç§işte. (26) yeterli, yeteri ġadar. göz ġararıncı. undan 
sonra unū şeyē suylan haşlıyon pirinci (27) unun§üstüne bȫle yo§urd§işTe u 
üç maÍzimeyı̄̇ çırpdı§ı maÍzimeyı̆̇ ḳatıyon. ġarışTıraraḳ (28) işdi ȫlü ḳoyu 
ḳıvama gelesiye ġadar hani bi ḳıvāmı vȧr§onun o ḳıvama gelesiye ġada (29) 
ḳarıştırcan ḳaynadı mı indircen. işde kekiK§atarlar nāne atarlar§içine. ȫle 
yāni. güzēl (30) üstüne de ya§ını eritirsin yāni yā Ḳızartırsın ȫle güzel bi çor-
ba olur̥ yāni. SGA: Helvayı nasıl (31) yapıyorsunuz, düğün helvasını? HT: 
helvā, satın helva. SGA: Eskiden? HT: ėsgidēn yapallar (32) mıy̥dı ben§on-
narı bilmiyom yāni. satın helva. (33) FD: Cenazelerde ne yaparsınız? HT: 
cenāzelerdē, cenāzelerde şindi esgiden yemeK falan (34) verilirdı̄̇. bȫle hani 
yaḳınnarına gelen misāfirine yėmeK verilerdi. yapılırdı cenāze evinde. (35) 
şimdı̄̇ āyran, pide yapiliyo ȫle hazır yāni. FD: Eskiden ne yemekler yapılı-
yordu? HT: esgiden (36) di işde bu dü§ün yemekleri gibı̄̇ fasülle ġuru fasül-
le, pilāf, işde çōrba, ne gücüŋ niye yetēse (37) hani ȫle yani. SGA: Düğünler-
de gelinlere ne giydirirlerdi? HT: gelinnere ilk§önce şėy (38) gėydiriyolādı. 
ḳına ēlbisesi gibi. sōnā cumartėsi aḳşam dā gelinniK giydiriler pazar gününe 
(39) ġadar§ȫle. SGA: Eskiden de gelinlik mi giyiyorlardı? HT: ben̥im ha-
tırladı§ım ġadar (40) gelinniK§ȫle ēlbise giyerlerdi yā. ipeK§elbiseler bȫle 
giyyolardı. sōnu gelinniK§işti tā (41) ilerlerini bilĕmiyom ben. SGA: Kına 
kıyafeti nasıldı? HT: ġına ḳıyāfetı̄̇ ipeKden bȫle ēl̥bise (42) gibı̄̇ uzun. ȫle 
şēler vardı. ipek ... ȫle. SGA: O zamanlardan kalan kıyafet var mıdır köy-
de? (43) HT: bilmi§om ki. yoḳdur ya. ȫle şėyleri bilmi§om yoġ ġaliba. hiş 
çıḳmıyo yāni (44) meydannarda yoḲ. oynamıyolar ḳına gicesinde felan§ȫle 
giyinmiyolar şindi herkės (45) şe§irlere uydu yāni. ȫle ḳızlarımız falan 
hep§ȫle şindi e̊le. esgı̄̇ giyinen bi şey ḳalmadı artıḳ. (46) yoḳ. buralardı çoḲ 
modērnleşTi şimdik köyler bile. şindi ȫle yoḳ ȫle ḳıyāfet falan hiş giyen (47) 
yoḳ yānė. şalvar falān şindi genşlerimiS falan§ȫle giyinmiyo bile. biz gibilēr 
orta yaşlılar (48) şalvar falan giyiyo yāni. şimdi herkės mudernleşdi şe§irlere 
ayaḳ§uydurmıya (49) ūraşıyolar§işdi ȫle. (50) SGA: Çocukken ne oynu-
yordunuz? HT: çoçukėn.. çocuḳken yaḳar top§oynādıḳ. dombig (51) derlēr̥-
di ȫle oynārdıġ. SGA: Dombik nasıl bir şey? HT: bȫle seKiz doḳuz tāne düz 
taş (52) dizerdin bȫle üst§üste. beş§altışar kişi ikişer ġurup hālinde iki ġurup 
hālinde bȫle o (53) dizdi§in taşları bėş§altı kişi bi kişi hani ġuruplar hālinde 
iki ġurup hālinde onnār bȫle ū (54) taşları dizdi§in taşları göçürüydüŋ toplan. 
ōnu sōnu yaḳalamayȧ başlardın meseÍā topā (55) topnan§ō dizdi§i düşür-
dü§ü ġarşıḳí kişi u toplarῑ topŭlan bȫle o kişiyi o kişideki ġurupTaki (56) ki-
şileri bȫle toplān yaḳılamáyá çıḳar̥máyá çalışırdıḳ ȫle falan§işde ȫleydi yanı. 
(57) saḳlambaç§oynādıḳ ḳovålambaç§ȫle mendil ḳapmaca gibi ȫle şiy-
ler§oynardıḳ yanı. (58) ı̄̇p§atlardıḳ. ȫle yanı. SGA: Kaç yaşında evlendin? 
HT: on§altı. SGA: Nasıl istediler seni? (59) HT: görücü usūlü. isTediK bir-



858 Eskişehir İli Manav Ağızları

birimizi. āynı köydey̥iz yāni. āynı kȫdeyiz. SGA: Birbirinizi (60) biliyordu-
nuz o zaman. HT: tabi biliyoduḳ. aynı köyde görücü useli isTiyereK yāni. 
SGA: (61) Şimdi amca var memnun musun diye soramam ki. HT: nāpcaḳ 
allah̥a şúkür. sopa yemedik de (62) hiç allā şúkür iyi. (63) SGA: Ekmek nasıl 
yapardınız onu tarif eder misin? HT: eKmek.. FD: Sizin ekmek somun 
mu (64) yoksa pide mi? HT: köy§ekmē§i bȫle Pide gibi. deliKli ekmeK 
diyolā şe§ir yerlėr̥inde (65) deliKli ekmek diyola. FD: Siz ne diyorsunuz 
ona? HT: bis şey fırın§ekme§i diyöz biz§una. (66) fırın§ekme§i diyoz. 
FD: Nasıl yapıyorsunuz onu? HT: biz§onu ilk§öncē ununu eliyōz. (67) sı-
caḳ suynan ... ü§ütüyoz unumuzu hazır deyil. unū eliyoz bȫle. liyenin§içine 
ondan sunā (68) baḳmȧya atıyoS. tūS atıyoz§içine çörek§otu falan meseÍā 
ȫle şēler atmaġ§istersen§atarsın (69) sıcaḳ suyŭnan bȫlü çoḳ haşır haşır di§il 
bȫle unun da bi ḳıvāmı var. ununan yunuruyon bȫle (70) ḳoputtuḳTan sōna 
ḳoputuyon hamırı bir§iki kere ḳarıştırıyon ilēnin§içinde bȫle dā güzel (71) 
gelsin ḳopsun diyi. üstünü aşdıḳtan sona ȫle unu bėz seriyosun yere, pazı ya-
piyöz bȫle (72) döküyoz§onu top top undan sonā fırınımız var saçda böle 
davul fırın gibi yāni kȫ fırınnarı (73) ȫle. topraḳ saşda bȫle içinde ateş yaḳı-
yoz§onun. u fırının§içini ilk§önce ateşinen tūlalar (74) falan ḳızarı bėyazla-
şasıya ġȧdar§unu yapıyoz biz bȫle. undan sōna külünü indiriyoz. sonrῑ (75) 
ilk bi tarafında ateş gene yanıyo unun. undan sonrā ėkmekler§işdı̄̇ Pişirmiye 
başliyöz§ȫle (76) a§ır§ateşte ȫle çoḳ hızlı ateşte di§il yāni. ateş kenarında 
yanıyo gene. SGA: Saman mı (77) yakıyorsunuz? HT: saman de§el odun 
tėzek meseÍā nėylen ȫle. SGA: Eskiden mayanız pak (78) maya değildi. 
HT: di§ildi. kǖ.. ėkşi maya diyolardı onnara. onnan yapıyoduḳ yāni şindi (79) 
onna.. SGA: Onu nasıl yapıyordunuz? HT: onu bilmiy̥om ki ben nası yapı-
yolārdı. vār̥dı (80) demek kı̄̇ eveli unū hiç ġaybetmiyoduḳ yāni biS. onu ür̥eti-
yoduḳ yani āz unnan unu (81) üretiyoduḳ ılıḲ suyunan meseÍā unu ḳoputuyo-
dun hamura ġatıyodun§ȫle yapıyoduḳ yāni. (82) şindi paḳmaya. şindi o 
mayalādan ḳalmadı köy§yėrinde. x: annem bȫle küçük bi leyēn (83) ekmek 
pişiricēnden ḳırḳ sekiS sa§ad§önce yāni iki gün önce, bȫle diyelim kı̄̇ şu (84) 
sandalyenin§üstü ḳadar bi hamur yapıyodu ėkişiTiyodu unu ondan maya olu-
yodu yani. o (85) özleşiyodu. HT: bi pazı bıraḳıyodun yāni unundan. u bi 
şėy§oluyodu unun§içine (86) ġoyuyodun üstüne un çekiyodun sāḳlıyodun 
yāni ȫleydi esKiden ama şindi yoḳ. SGA: Sen (87) ekmek yapıyor musun? 
HT: yapıyom. SGA: Hâlâ yapıyor musun? Almıyorsunuz değil mi (88) 
bakkaldan? HT: ėvet yapıyom. yoḳ bāzen§alıyōz bāzen§almıyuz yāni hani 
yapıbilirsēm (89) yapıyom yāni. canın§istersē bişirisin müsā§it§olmadῑn za-
man satın§alıyoŋ yāni hani bi (90) işin§oluyō köy yirinde hēr şı̄̇.. pişiriyoz 
biz dā.. FD: Değirmeniniz mi var? HT: yoḳ. (91) yoḳ§ālpıda üyütüyolar. hῑ 
bozānda ālpıda üyütüyōz. bi senede ġaş.. üyütüyoz. FD: Bildiğiniz (92) ma-
sal var mı? HT: hiç bilmiyom§inan ki baḳ ben h̥iç masal bilmem. FD: Mâni, 
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türkü, (93) tekerleme herhangi bir şey? HT: masal bilmen dē.. ne bilem? 
unnarı peK bilemeycem ya. FD: (94) Bildiğin kadar. x: yā bi de şȫle sȫleyı̆̇m. 
şimdi benim hanımın§annesi çoḲ küçük yaşTa (95) ȫlü§ü için övey§annē 
elinde büyüdǖ. hani bȫle peK oyuna moyuna da peK fırsatı olmamış (96) yāni. 
yā olsun canım ne fark§edecek işin gerçe§i bu yāni. hani çocuḳlu§unu yaşı-
yamamış (97) diyebilirim yāni. HT: he bēn peK çocuḳlū§umu yaşıyamadım 
yāni. SGA: Evlendim gün (98) gördüm diyorsun. HT: ne bilem. ġalabalıḲ-
Tı burası da çoḲ ġalabalıḲtı geldi§im zȧman̥. (99) annā.. bobānnėsi vārῐdı 
boba ān.. ġaynanam vardı. ġaynanamın ġāynanası vadı ġayınpederi (100) vār-
dı. çoḲ yirmi kişi falan varῐdı yāni ben buraya geldı̄̇mde şindi az ġaldıḲ§a-
ma.. (101) ġālabalıḳdı. (102) FD: O zaman bayramlar kalabalık geçiyor-
dur sizin. HT: ėvet ġalabalıḲ. FD: Eski bayramları (103) biraz 
anlatabilirsin. HT: ėsgi bayramnār görümceler geliyodū ġayınımız geliyōdu 
meseÍā. dā (104) halȧlar falan§ȫle yaḳın§aḳrabalar bėn kendi ġardeşlerim 
geliyo meseÍā ȫle geliyo. aḳrȧbālar (105) geliyo. FD: Bayram öncesi hazır-
lık olarak özel bir şey yapıyor muydunuz? HT: baḳlıva (106) yapıyoz. sār-
mā işde ȫle yimeK yapıyoS. bayramdan§önce bunnarı yapıyoz dā§a sonra 
(107) bayramda falan§işde fasülle haşlıyon ġuru fasüllē. mēvsimine göre 
yāni her şı̄̇y yapma§a (108) ūraşıyon. ȫle. x: bayramda genelde baḳlıvayla 
sarma. HT: baḳlıva sarmā. işTe.. SGA: (109) Baklavayı kendin mi yapıyor-
sun? HT: ėvet. SGA: Hadi tarif et. HT: baḳlıvayı nası yapıyoz (110) şindi. 
tamam hamurundan başlay̥cam. yā, yāğ§atıyon sıvı yağ. meseÍa ȫlçüsü va bi 
bardaḳ (111) yağ§atıyon meseÍā. yumurta ġırıyun. bi tāne ġabarTma tozu atı-
yoŋ. und̥an sona sirke bi (112) ḳaşıḳ ġadar sı̄̇rke. yū§urt. yu§urt yumurta 
bunnarı sȫledim yumurtı dı sȫledim. ūn. (113) hamurun§içinde işTe. suyuna 
süt bi de. biraz su āz bi su. süt, su. ȫle ġarıyon hamurunu. (114) açıyon§işdi 
güçük güçük yumurta sarısından ufaḲ bėze yapiyosun. onnarῑ ōn ōn tāne falan 
(115) be̊le āz§az şȫle şȫle açıyon yuvārlaḳ. undan sonῑ nişasTıyla unnarı on 
tāne falan üst§üste (116) yῑyon bėzeleri yapdῑn yazdῑn bėzeleri. undan sōna 
merdāneylen§açarsın (117) isder§oḳlıvaynan§açarsın. ȫle açıyon. on tāne de 
falān arasına bi cėviz falan döküyon işTe. (118) tēpsiyi yālıyon. undan sōnı bi 
ġatınȧ cėviz dökmüyosun bi sırasınȧ meseÍā. sōnu u su bi (119) sırasından 
sōnu işde ḳaç ḳat yapcáḳsan yetmiş seksen ḳatlı hamur yapaceksán unun (120) 
her§arasını hēr pazı ḳoydu§unda şiy cėviz dökebiliyosun yāni. cėviz dökü-
yosun. sonra (121) üsTüne de işde kesTikten sonῑ baḳlıvayı kesdikten sōnı 
undan sonrȧ şėy§etiyosun. yā sana (122) yağ sıvı yağ. meseÍā unnarı ḳızdırı-
yosun unnarı döküyosun ḳızdırdıḳTan sonı tepsiye (123) döküyun. sōnra işde 
ġızartıyosun§onu. şērbetini yapıyosun, şerbetini döküyosun işdi bȫle. (124) 
SGA: Eline sağlık. Bayramda geleceğiz. HT: buyŭrun geliŋ. SGA: Teşek-
kür ederiz. HT: (125) ġarnınız§aç mı?
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II/16

BEYLİKOVA - Yukarıdoğanoğlu

Kaynak kişi : Saliha Özkal, 85, Okumamış

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev

Kayıt türü : Video

Konu : Düğün, yöresel yemekler, eski hayat

(1) SGA: Eskiden neler yapardınız diye soracağım. SÖ: ah ġuSum 
ebende ġafa bili ġālmadı ne (2) ānnatcȧḳ? SGA: Adın ne ebe? SÖ: sāli§a. 
SGA: Soyadın? SÖ: özḳal. SGA: Kaç yaşındasın? (3) SÖ: segizen bėş ya-
şimdiyin. x: ne seksen beşi yā tē doḳsanı geçı̄̇k§u. bobamdan büyük. SÖ: (4) 
bobaŋdan böyük çıḳıyon. x: yā bobamdan büyük çıḳarsa seksen beş§olur mu 
...? SÖ: he ā (5) buÍÍā nėy bȫle baḳan yōḳ. SGA: Nerede çocuklar? SÖ: ço-
cuḳlā beş ġız va. biri ālpıda, dȫrdü (6) şe§erde. SGA: Eskişehir’de mi? SÖ: 
hē. SGA: Gelmiyorlar mı? Sen niye gitmiyorsun (7) yanlarına? SÖ: ġu-
zum gitmen sı§ınman§eliŋ ya§ında. SGA: El mi? Kızın. SÖ: ōsun vasın. 
(8) bi yanı ėl. elim§uzumāz. burdu bi§ki dökerı̄̇m, bi§ki yaḳarῑm, bi§ki çı̄̇ 
olu, bi§ki (9) bişmiş§olu, bi§ki yanıġ§olu ȫle yirin. nāpiyin? nāpiyin ġu-
zum? SGA: Burada mı doğdun (10) büyüdün? SÖ: yō yō. domyada böyü-
dük biz dōduḳ. yalımḳaya deni hinci yalımḳaya soya.. şi (11) geşdı̄̇. eveli 
domya denı̄̇di hinci yalımḳaya. SGA: Sen buraya gelin mi geldin? SÖ: gelin 
(12) gēl̥medim bö.. biz burıyı dı şiyinen iş yapmıya gēl̥dik ġādıḳ. çolūmuz 
çocūmuz burdu (13) böyüdǖ. evlendiK buruyu gēl̥dik dedemine. SGA: Eski-
den düğünler nasıl oludu? SÖ: nė bilı̄̇m (14) ben ġuzum? SGA: Sizin zama-
nınızı anlat. SÖ: Tü§ünnē nası olurdu? ayşamnēn iki ayşam (15) ġını ya-
paÍlādı ėrtesi gün gelinı̆̇ Pindirilē götürülēTi. nė bilı̄̇m ben nası ol̥dū? sabahan 
ayşam (16) nė yidim sabā nė işdim§unu bili aḳlım§ėrmeyyō ġāli. SGA: Za-
ten eskileri soruyoruz. (17) Düğünlerde gelini nasıl alırlardı? Alay nasıl 
yaparlardı? SÖ: uynaÍÍā gúlellēdi. şı̄̇derdi eveli (18) davıl zurnu yōdu. evdi 
bi ġını yapaÍÍā ėrtesi gün gidēdig§ėle. ȫle. siz§eşkişērden mi (19) geliyō-
suŋuz? SGA: Eskişehir’den geliyoruz. Düğün yemekleri olarak ne yapılır-
dı? SÖ: allah (20) ne vediysi yėmek yapaÍÍā geleni gideni doyurulādı. (21) 
SGA: Bir tane yemek tarif et bize. SÖ: Pėn.. x: hayvan keserlermişti baḳ 
sȫlesiŋ§unnarı dōru (22) dürüs ġonuşsuŋ. SÖ: ne dē? SGA: Hayvan mı ke-
sip yediriyorlardı düğünde? SÖ: e olursa (23) elinde olan bi hayvan kesēdi 
yemēŋ§içini ġatādı ȫlö bişiridi yidiridi bu gelen misāfirini. (24) SGA: Her 
gün yemek verirler miydi? SÖ: yo her̥ gün verilmez. ġınacı geli onu yidirilē 
(25) gelin§almacıyı yidirilē gelen oḳunÇusunu yidirilē. yinirdi, çoḳ masaraf 
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yapaÍÍādı. x: (26) her§ȫ§ün yemeK veriliyodu yani. SÖ: he hē. yaşar benden 
çoġ şē mi u benden§iyi dutā (27) ġafasındı. SGA: Sen anlatacaksın. Biz ona 
ayrıca soruyoruz. SÖ: yaşār hȫlü ge de otu ōlum. (28) x: oturum ben sen sen 
ġonuş sen sen. cumartisi gün dü§ün bu cumā günü̆ başlardı tā (29) esgiden. 
pazar gün§ölenni biterdi. benim§evledı̄̇m zaman bile ȫlēdi. sȫle unnarı işdi. 
(30) hemen§iki gündi yoḳ. SÖ: nė dē ġuzum ġulaḳlā duymaz. SGA: Çocuk-
ların isimlerini nasıl (31) koyuyordunuz? SÖ: di adın ne ġoycāsa ebesi de-
desi ġōrdu biz ġarışmazdıḳ. SGA: Ezanı kim (32) okurdu? SÖ: ġayıntam 
yapādı. SGA: Senin çocuklarının adları ne? SÖ: eŋ böyǖ gülşen. (33) 
unuŋ§āltı ziyneP. unuŋ§āltı nurşen. unuŋ§āltı gülfer. unuŋ§āltı āsıman. ı̄̇sa 
vārdı ōlum on (34) doḳuz yaşındı toprā ġodum. SGA: Allah rahmet eylesin. 
Niye vefat etti? SÖ: amin. ġan (35) ġanseri çıḳdı. ῑ ġanser hinci mēşur. yā 
ġuzum allah cümleyi ġorusun yārabbim. oḳur yazarlıḳ (36) bilmēn. ėveli pa-
ralı ȫsüzlük gȫrdüm. analı buvalı ȫsüz böyüdüm. buvamınan§anam āyrıldı 
(37) dā unuŋ bunuŋ yān̥ῐndı böyüdüm. bi şiy bilmiyyōn. oḳur yazar bilmiy-
yōn. SGA: Annen (38) baban ayrılınca sen nerede büyüdün? SÖ: ebemiŋ 
dedemiŋ yan̥ῐndā halamıŋ dı̄̇zemiŋ yan̥ῐnda (39) böyüdüm. nāpiyim ġuzūm? 
peg§irezil böyüdüm dē şinci hunnarı gideriS beyliḳovayı nē bi (40) şiy ı̆̇Íā-
zım§oluyo burıyı gelse ı̄̇mza atıman. mühür çıḳatTırdıḳ mühürüm§ma mü-
hür basarın. (41) mühürlēnen kimlik di şı̄̇de hocada. hocasındı§unnā. SGA: 
Senin zamanında ana baba (42) ayrılması var mıydı? SÖ: vardı vardῑ var-
dı işdi āyrılıyoru. ayrılıyoru anamdın ayırdı bizi. bi (43) ōlan bi ġızıdıḳ unu 
aḳlım§erē. u ufaḲ§ōlan baḳmadılā irezil ȫldü çocuḳ. aḳlımı geld̥ikçe (44) 
içim§içimi.. x: ilk defā ben bu civardı ilk defa bir günnük dāvetiyi ben basdır-
dım. onu da (45) tesādüF bunuŋ§ōlu öldü. e yirmi yaşında çıta gibi deliḳannı 
ölüncü ben§urda şölen mi (46) yapiyim? ben şölen yapmadım bunnarıŋ haTı-
rınῐ. bi evlad hatırını. yāni çocū§u öldü diyi. (47) sayġı sevgi vardı. SÖ: tabı̄̇. 
x: ve bēn ilk defa baḳ şu civārda ilk defa en fakirinden en (48) zenginini iki 
günnük dāvetiye basılırdı. iki gün cumā gün cumartisi pazar biterdi. ama ben 
(49) cumartisi gün dāvetiye bastırdım pazar gün§ȫlen yirmi dört sa§atTe 
dü§ünüm§olucaḳTı. (50) geldi çalġıcılar ōş beş sohbet mu§abbet derken bi 
fasıl yaptılar seÍā verildi. e ben dü§ünü (51) bıraḳdırdım çalġıları bıraḳdırdım 
yāni. SÖ: yā ȫlö. x: dü§ün devām§ėtdi ama çalġıları (52) bıraḳdırdım. eni.. 
eylenib gülmeden evlendim. ilk defā baḳ ilk defā dāvetiyi ben bastım.. (53) 
seksen§iki.. SÖ: bobāŋ bobaŋ gēldi geldi. arḳıdáş gücenmēŋ arḳıdáş gücen-
meŋ ōlan yatῑr. (54) hani bunnā dı dü§üne davrandı gücenmeŋ§arḳıdáş. ah 
ġuzum ah vifāt§itti. ġınacı gēl̥dı (55) şėyden ... çalġıcılar çalınıken bȫlü 
ġalῐġaldılā. çocuḳ Kitti ... aşşamnēn gün§aştıḳan sōnu (56) ġodulādı.. ah yav-
rum§āh. a bȫlü sa ulēdi bȫ perişan§olmazdım ben bi. mecalım ġalmadı (57) 
gücüm yetmiyō. kim baḲıvesin? SGA: Maaşın var mı teyze? SÖ: va ġuzum. 
dededen yōḳ. (58) mādurudu adam mādullūnan, fakillı̄̇nen ȫldü gitTi dededen 



862 Eskişehir İli Manav Ağızları

yoḳ. dövlet allah zeval vemesin (59) dövletimiz sa§olsun. dövlet veriyoru. 
üç§ayda alıyōduġ hinci iki aya indirdilē. allah biŋ biŋ (60) beriket vesin. allah 
keder ... dövletimizi. SGA: Eskiden ne yemek pişirirdin? Bir yemek tarif 
(61) et. SÖ: ġuzum patit̥is yimē§e bişēdi fasille yėme§e bişēdi. sovanῑ ya§ı 
içini ġarışırdı büberi (62) ġarışırdῑ güzelce yinirdi. pėk lezzetli olurdu iveli 
hem yėmeklē. şinci aldῑmız zebzelē (63) hormonnu dā dadı olmuyyoru. hani 
açıḳça hormonnu. SGA: Nasıl ekmek yapardın bize bir (64) tarif etsene. 
SÖ: bazlımaş pişiridiK. SGA: Nasıl bir anlat, tarif et. SÖ: hamırı yuŋuru-
duġ, (65) ġopuncı pazılādıḳ. kendim baḳ ā diyivesin yaşā kövüŋ§ekmē§e 
bütüm pişiridim bek (66) gözel§ekme§im§olurdu. fırında pişiridim ... yālısı-
nı yavanını. hinci unnā burnuma (67) tütüyoru. pişirimeyyon ġāli. SGA: Yağ-
lıyı nasıl yapıyordun? SÖ: yālısını yazā yazā içini yā (68) ġuyār̥dıḳ. sovan 
patetis§ezē unu ġuyādıḳ. bidi yapādıḳ. yālı haşaşlı yapādıḳ yirdig. ne (69) 
güzel§olūdu ah. hinÇi unnā burnumuza tütüyoru. SGA: Bildiğin bir masal 
var mı? SÖ: nė (70) masalı bilēn§a ġuzum? SGA: İşte çocuklara torunlara 
anlatılan eski masallardan hiç (71) kalmamış. Kimse hatırlamıyor. SÖ: 
yoġ. ... ben nası hatırliyin a ġusum? yā ȫle. SGA: Sen de (72) mi hatırlamı-
yorsun? SÖ: hatırliyemeyyorun. ġadın yāv̥rım ıscaḳdan§aş geldiŋ. SGA: 
Dede (73) seni nasıl istedi? SÖ: dede ba§a aldı dı ġaşTı. ġaşdı. SGA: Kaçır-
dı mı seni? SÖ: hē. SGA: (74) Anlat nasıl kaçırdı seni? SÖ: ġadın yavrum 
ayıb dı̄̇§i ya sevişincesı̄̇.. x: nası tanıştıŋız de (75) nerde tanıştıŋız nerde ...? 
SÖ: suya gidēdim öŋüme gelirdi. bi yeri çıḳārdım öŋüme gelirdi. bi (76) 
gün§aldı yörüdü. SGA: Sana söylemedi mi gel kaçalım diye? SÖ: sȫle-
mez§olu mu? sȫledi. (77) SGA: Sen de tamam mı dedin? SÖ: e tamam 
dedik gēl̥dik. SGA: İstemeye geldiler de (78) vermediler mi? SÖ: yo yō 
isdimiye gelen§olmadı. ni yalan sö.. SGA: Niye istemeden kaçtın? (79) SÖ: 
başḳı dayımıŋ§ōlana nişannıydım. urdan ayırdı baŋa dedēm. ya. bȫlü mı̄̇dik? 
bȫlü (80) mı̄̇dik? SGA: Şimdi de güzelsin. SÖ: yō ġuzum nárá pek çiki-
nin§atıḳ. SGA: Güzelsin (81) maşallah. Baştan detaylı bir anlat. SÖ: suya 
gidēdim. hinci sordun ġālı. ġār topunu sıḳādı, (82) arḳamdan bi atādı. baḳādım 
dede. kim kime atabilir? kimsı̄̇ atamaz kimsi kimsiyi. öŋümü (83) geçēdi. ayır-
dı baŋā dayımıŋ§ōlundan§aldı yörüdü. SGA: Kaçtığın iyi mi olmuş? SÖ: 
geldik (84) nōlcıḳ? kȫmüzdü ... durduḳ bi çocūmuz§ōldu çocuġ buruyu gelin-
ce ȫldü undan sōna u (85) şērdeki böyük ġızım§ȫl.. ōldu. pek çoḳ çocūm§ma 
ġarı yerde. x: burdā.. burıya baḳıcı (86) gelmişledi he. hayvan baḳıcılῑ gelmiş-
le. SÖ: hē ȫle gēldik. ėveli baḳıcıḳ vārdı ġuzūm. (87) ben§annaTsām sen nā.. 
hinci içim çıḳā. yōdu. yōdu. buÍÍādı hölek denir ġarı yēn dēdik bi (88) çuval 
yolā gelirdim börtlēdim sıḳādım bȫlü. şu ġu şu ġudu pazı yapādım. unu yazā-
dım (89) üstünü dökce̊k un yōdu vallaha yōdu yeminnen baḳ. x: hani şey 
şindiki yataḳlar var ya hani (90) bȫle uzun§uzun. ō ne otu? bi şey§otu. SÖ: 
unnarῑ börtdürüdüm şȫ şȫ yazādım. ēsırannā (91) sacıŋ§üstünü ġōr̥dum. ēsı-
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rannā çeviridim. tespiniŋ§içini ġōrdum. ġapış ġapış yillērdi. ā u (92) yiyennē 
bütün ġarı yerde hinci baḳ. baḳ ġayınım§mārdı haliT, sabrı̄̇, undan§āmet. üş 
dene (93) ġayınım çῑ gibi gitti ȫldü. dedem gitTi. ha oç.. ot şepitiynen baḳ-
Tım§unnarı ben. yoḳluḳ (94) vardı ėveli. ėvı̆̇miz yōdu urdan§urıyı urdan§u-
rıyı daşınıḳan ha burıyı aldıḳ burıyı alınca da (95) hem§ōlan§ȫldü hem dede 
ȫl̥dü hem ġayınnam§ȫldü ġayıntım§aşşāladı ȫldü. nābıcῑŋ? (96) kendi elim 
ġaldım tekkániŋ dibindē. hῑ nābıcıŋ ġuzum bē§im başımı gelenner size on 
gün (97) ġonuşsam bitmeS. peK çekdim yavrum. pek çekdim. nelē çekdim. 
SGA: Neler çektin anlat. (98) SÖ: ėvsiz çekdim§urdu burdā. kötü evlere 
otdūm üstümüzü böceklē döküldǖ, topraḳlā (99) döküldǖ. gircek evlē buluma-
dῑġ yicēğ§ekmek bulumadıḳ. bulduḳ buvöz dȫ hep gitTilē, (100) yatTılā ġārı 
yere. yā. peK çekdim bėn. SGA: Çok mu küçük çocuğun vefat etti? SÖ: üş 
dene (101) ġızım ȫldü. üş dāne ōlum§öldü. altı yedi çocu§um§ma urda. ėve-
lı̄̇ bi şiy bilmēzdik. çocuḳlā (102) olurdu ölürdü, olurdu ölürdü, iki aylıġ 
üç§aylıġ§ölüllēdi. yalıŋız bu ōlanı peK işiTtı̄̇ on (103) doḲuz yaşındı asgere 
gitÇēdi māyene ḱ́ādı elindı̄̇di. nābıcaŋ? yā nelē çeKdik a yavrum nelē (104) 
çeKdik. x: te toplanır̥ ġızlar§ōlannar toplanır̥ bi arada hani dü§ünnerdi bay-
ramnarda (105) ġonuşur görüşürlēmiş. ȫle biz gibi şindi telefonnā telsizine 
şurıyı gel burıyı giT nērde mesaş (106) çek.. SÖ: hē hincı̄̇ hinci tā ġolay yav-
rım buluşmaḳ. ėvelı̆̇ teleFon yōdu herkeş cāhilidı̄̇. hincı̄̇ (107) ġızlā ōlannā 
birbirini telefonnā ġonuşuP buluşuyöllē. x: iki üç gün dü§ünü oluyomuşdu. 
iki (108) üç gün bayram§oluyomuşdu esgiden. birbirlerini toplanır yir§içer 
mu§abbet§edellēmiş. 
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II/17

BEYLİKOVA - Yukarıdudaş

Kaynak kişi : Sema Şahan, 50, İlkokul

Derleyen : Erdoğan Boz, Fatih Doğru, Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Köy hakkında bilgi, düğün, kız isteme

(1) /.../ EB: Geliyor mu? SŞ: yoḳ şe§irdi dı̄̇. baḳ şöle oturuŋ. bizim ha-
lıFileksder ge ge otu (2) gülüm şurıya. FD: Oturun teyze siz. SŞ: ben§a şȫ 
çömülüverim otu ge. EB: Adınız neydi? (3) SŞ: semā şȧhan. EB: Sema Şa-
han. SŞ: iveT. EB: Yaş? SŞ: yaş§elli. EB: Okul okudunuz mu? (4) SŞ: 
ilḳoḳul§oḳudum ben. EB: Beşten mi çıktınız? SŞ: beşden. EB: Bu köy kaç 
hane? SŞ: h̥iş (5) bilemeycem ben kövüŋ ḳaç§āne old.. zati yarısı va yarısı 
yoḳ. yetmiş bėş§insan va mı yoḳ (6) mu pek bilmiyon. EB: Otuz hane falan 
var mı? SŞ: heraldi işdi ȫle bi ibi bi didi köyde (7) ġȧlannar. EB: Bu köy 
Manav köyü mü? SŞ: manȧv̥. EB: Muhacir var mı başka? SŞ: yoḳ yoḳ (8) 
manav var. EB: Başka hiçbir şey yok mu? Pomak? SŞ: yuḳ. yūḳ. alo. he 
h̥ārun. a ben (9) kendilerini veriyim sen ġonuş. baḳ muḳTır§arıyu. hiÇ§annı-
mam ben. /.../SŞ: ȯnu sor işde o (10) dā ı̄̇ bilir̥. muḳdar şünkü. /.../ EB: Manav 
köyü değil mi burası? SŞ: manav burası. EB: Peki (11) Muhacir, Pomak, 
Çerkez, Tatar var mı burada? SŞ: çerkes tatar yoḳ.burası manav. hē manav. 
(12) EB: Nereden gelme buraya bu köylüler? SŞ: ben§onnarı bilmem ben 
di yabancıyım zāte. (13) buranıŋ yerlisi di§ilim. EB: Neredensiniz siz? SŞ: 
ben§özden kövünden geldim burıyı. EB: (14) Siz de Manav mısınız? SŞ: 
manavıs. EB: Özden nerede? SŞ: alpınıŋ kövlükleri ilērsi. EB: Bu (15) kö-
yün adı nereden geliyor biliyor musunuz? SŞ: bu köv̥ǖ dǖ daşı varmış 
duda.. u daşdan (16) gelmiş burıyı dudaş§olmuş. dǖ daşı varmışdı bi. EB: Ne 
oluyor dü taşı? SŞ: bilmiyom§işdi (17) bi daş varmışdı urda dǖ yazıyōmuş-
du. u daşdan§isim§almış diyöller. hani benim duyuşum. (18) EB: Burada 
büyük bir avlu var. Kaç hane yaşardı burada? SŞ: burdu iki h̥āne ġalıyō-
muşdu (19) ėvelden. ġardeşı̄̇nen benim ġayıntam. sōna āyrılmışlar biri ürüyü 
otumuş biri dē şurıyı (20) otumuş§işdi buṟa bi ā§ili şahan§ā§ilesi işde. EB: 
Eskiden geçim nasıl oluyormuş? SŞ: (21) esgiden tabi yoḳsuzluḳ varıdı. 
şinci allā şúkür§eyilik. EB: Geçim iyi miydi? SŞ: geçi.. (22) geçiniyoduḳ 
tabı̄̇. EB: Kavga dövüş olmuyordu değil mi? SŞ: yoḳ. EB: Nasıldı kayna-
na, (23) kayınpeder geçimleri nasıldı? SŞ: iyilēr̥di hānı bi şiy didikleri 
yo§udu, geçiniyoduḳ. EB: (24) Komşuluk nasıldı o zaman? SŞ: ġoŋşuluġ 
gine aynı bizim kö§ümüzüŋ ġoŋşulū iyı̄̇. iyi hanı (25) ȫle tutġunnuḳ§ā.. yoḳ 
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topluluġ§olur. (26) EB: Düğünde, cenazede, ramazanda nasıl yapardınız? 
SŞ: ramazannāda bȫle iftarı çārız her (27) ramazan. dü§ünnedi bȫ ġoŋşuları 
toplanır hep hani ȫle ayrımlıḳ yuḳ. hep dutġun. EB: Nasıl (28) yapardınız 
düğünleri? SŞ: dü§ünnerdi hanı̄̇ üş dört gün bȫlü ġını gecesi olur. çalġıcımız 
(29) gelir. yimekcimiz§olur. h̥anı bulaşıġcıŋ§olmaS halḳ soḳulū bulaşῑ falan 
bȫle yemē servisı̆̇ (30) Fȧlan yardımcı olur. hani ȫle ayrımcılıġ§olmaz. bi bi 
şiyiŋ§oldu mu derneg§oldu mu bȫlü (31) yāmur du§alarımız§olu hep kȫnen 
yapılır. duTġun yāni kȫ birbirine. hep halḳınan çeviriyu (32) zaten̥ muḳtā bü-
tün. hani halḲ dutmusu muḳtar bi§şi yapımas. kȫ§üŋ§işleri ōsun gelen (33) 
giden§ōsun hep halḳ yardımcı§olur. hani ölü geri durmaz bütüm hindi. EB: 
Düğünlerde ne (34) yemek pişrirdiniz? SŞ: nası işiŋi gelise ē̇tli olu fasille 
olur pilav§olur çorba olur§işde öle. (35) sebzeli§olur. EB: Sebzeli ne ya-
parsınız mesela? SŞ: sebzeli ē̇tli§olur hani böle şė gibi. (36) herkeşiŋ kendi-
niŋ gücünü yettı̄̇ni göre yimek verir. EB: Çorbalardan hangisini yapardı-
nız? (37) SŞ: yo§urt çorbası yapıyolā genennikle. EB: O nasıl oluyor? SŞ: 
bā yaylı çorbası yo§urt (38) çorbası işdı̄̇. süzme yo§urtda. EB: Bi tarif et 
nasıl oluyor? SŞ: ā urdu boyunu çekiyoŋ heraldi (39) sen di di mi? içini yo.. 
yo§urdu çırparsıŋ bȫle yumırtıynan falan un ġatāsıŋ. un. hē. (40) olur§ayni 
çorba olur§işdi ġaynadῑsıŋ suyunu ġuyāsıŋ. ġarışdırısıŋ kesilmisiŋ diye. içini 
(41) biraz dı pirinc§atār̥sıŋ. ġırmızı mēcimeg çorbası yapıyular. u du unu du 
yapıyulā hani nası (42) herkeşiŋ gücü ni yiterse. (43) EB: Kız isteme nasıl 
oluyordu? Eskiden ama şimdi değil. SŞ: e şinci gini āynῑ. dü§ür gidiliyo 
(44) işdi. EB: Nasıl isteniyor ama? Gelip istiyorlar mı? SŞ: e tabi di.. ōlansā 
ōlan§ėvi (45) gidib§isdiyō allāŋ§emri peyġamberiŋ ġavli diyi isdiniyō. ata-
larımızdan ġalma bi şı̄̇. EB: (46) Hemen veriyor musunuz? Al kızı git mi 
diyorsunuz? SŞ: yoġ§al git denı̆̇lir mi canım (47) nişan§olū söz§olūr. EB: 
Kaç defa geliyorlar? SŞ: iki sever gidilir. ġızıŋ gȫnü olŭsu bi (48) severde 
alῑsıŋ sözü ġızıŋ gȫŋü ōmazsı bi sever̥ gidili hincı̄̇ zatı ōlannan ġız§ayelliyō bi 
saŋa (49) gidib mendil§almaḲ ġalıyo. EB: Mendil alıyor musunuz? SŞ: 
tabi alıyos. tabi hı hı söz (50) mendili alınıyō. gidiyoŋ§urdan Íoḱ́um götürü-
yosuŋ kö§üŋ§içini Íoḱ́um da§ıdılıyō a§ız (51) dadı ġız§āldıġ diye. işTe. 
EB: Sonra ne oluyor? SŞ: nişan yapılıyō. Taḳı daḳılıyō. EB: (52) Nişanda 
nasıl oluyor? Büyük tören yapıyor musunuz? Çalgı oluyor mu? SŞ: tabı̄̇ 
çalġı (53) dutuluyō nişan§oluyo a böl̥ĕ toplanıyo halḳ. altın yüsük daḳılıyo nė 
da.. gücüŋ yetiyosa (54) alıyosuŋ. ġızınan gidiyoŋ yüsǖnü küpünü alıyosuŋ 
daḳılıyō. set§alınıyō. EB: Set mi? Sette (55) ne var? SŞ: tabı̄̇. setti bȫlü işdi 
bi gerdannıġ§olur ince. yüsük küpü olur başḲȧ bi şėy§olmas. (56) EB: Zin-
cir yok mu? SŞ: yuḳ§ȫle zincir yuḳ. EB: Bu köyde eskiden hatırladığınız 
bir yangın, (57) deprem, sel gibi hep anlattıkları bir şey oldu mu? SŞ: bēn 
hatıÍÍamiyom gülüm yā. (58) yaŋġın§ōlmuş şurdı bi di birı̆̇siniŋ§ėvi yan-
mış§ama ġali bilmiyom. ȫle diliniyo. EB: Nasıl (59) olmuş o? SŞ: ġāli bil-
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miyom nerden nası nesi çıḳdῑ heriviŋ hani tā.. bu.. ārpası buydeyi yandı (60) 
deniliyō dē̇rdi bizim dedē yandı diye. EB: Onun dışında hatırladığınız bü-
yük bir seldir... SŞ: (61) ben görmedim bilmiyom hani sel di olmadı. FD: 
Bildiğiniz masal var mı? SŞ: yoḳ ben§ȫlü (62) şėy.. ben bilmem§unnarı. 
FD: Evlenirken farklı âdetleriniz var mı? SŞ: yoḳ farḳlı ādetlerimiz (63) 
yoḳ. FD: Kimisi sandığın üstüne oturur, kapıyı açmaz. SŞ: yuḲ§ȫle bi şı̄̇. 
yuḳ yuḳ. hinci (64) hepsı zati gelindin§ėvini gidiyu çėyiz serilmiye. bi gėlin 
ġalıyo dü§ün günü. /.../ SGA: (65) Yolda gelirken maden gördük. Orada 
çalışan var mı? SŞ: var. şurdı. EB: Ne madeni o? SŞ: ū (66) saḳarya mādeni 
diyö kepir çıḳariyöller şurdan. EB: Kepir mi? SŞ: ivet. beyaz topraḳ. hῑ biz 
(67) kepir diyüz hani beyaz topraḳ çıḳıyu. SGA: Ne yapıyorlar beyaz topra-
ğı? Sİ: o dış devleti (68) gidiyō kedi ġumu oluyōmuş. bi di eskişērdi va şeyi 
faPriḳası. burdan§urıyı gidiyō. ġali (69) nėriyi nė yapiyöllē bilmiyöS. çalışan 
var burda. biz§unu kepir diyöz hani kimisi māden diyö (70) aḳ topra§a. be-
yaz evet. SGA: Kaç kişi çalışıyor madende? SŞ: burdu ben şu an üş kişi (71) 
biliyom ġāli tā va mı tā ço§u du birazı şē§irde çalışıyo öncü gelib gidiyöllē 
tam tam§olaraḳ (72) bilemicem. heral bėş kişi olsa girek. EB: Ta şehirden 
mi gelip gidiyorlar çalışmaya? SŞ: (73) burdu dı va üş kişı̄̇ bāzı şe§iri gidiyo 
hani işi oldū zamatlā bāzı şe§irde işi olmadῑ mı buriye (74) geliyo hani urda 
çuvallanıyu paketleniyōmuş. hani iki ġol yāni. /.../ SGA: Niye göç ettiler (75) 
Eskişehir’e? SŞ: e şurdı girişdı̄̇ heriviŋ ēbi čbesi ȫldü. bi dide ġāldı. çolū çocū 
şe§irdi gitTi (76) urıya. boşaldı u hāne. ilerdi bi ėbe oturuyo kendisi. u dı 
boşāldı hani çolū çocū ėvlendi. (77) nolcaḳ hinci kȫlerdi gelen yoḳ. bütün 
şe§irdiler. şurdu va bi yaşlı ėbe didē u dı ḳışın gidiyō (78) yazın geliyō. SGA: 
Nereye gidiyorlar? Eskişehir’e mi? SŞ: eskişēre. SGA: Başka? SŞ: yoḳ 
(79) başḳı yere de§il. şe§irdiler. ivet. SGA: Gitme nedenleri ne? SŞ: hanı̄̇ 
başġa hayvancılā (80) falan§olmadῑ için hani ḳışın dı zobu falan so§uġ§olu-
yo. ōlannarıŋ§ėvi ġanıvelli oldū (81) için§urdı oturuyular. SGA: Yaşlılar 
öyle gidiyor. Gençler? SŞ: genşlēden yoḳ giden. SGA: (82) Onlar zamanın-
da mı gitmiş? SŞ: onnā zamanından ėvlenen gitmiş çalışmış§iş bulmuş. hē iş 
(83) bulan gidiyō. SGA: Gidenler evlerini ne yaptılar? SŞ: anıları oturuyu 
işdi birer§oturannar. (84) ėveT. SGA: Arazilerini ne yapıyorlar? İşletiyor-
lar mı? SŞ: işleden§işletiyu işledemiyeninki (85) duruyo zaTen hani buÍÍarıŋ 
fazla de§eri yoḳ. SGA: İşleten nasıl işletiyor? İcara mı (86) veriyorlar? 
SŞ: ı̄̇car veriyular. ı̄̇car veriyu.. tabi ı̄̇car veriyu ı̄̇car verimiyennēn (87) işlide-
miyennēnki duruyō. zati u haḳı işisini ödemiyō. mazod§aldı giTdi. /.../ SGA: 
Yurt (88) dışından dönenler var mı? SŞ: zati mefāt§itTi geldi çocuḳları 
çalışıyo urda. bobaları ȫldü. (89) SGA: Vefat edince geliyor. Beden geliyor. 
SŞ: hē yoġ. sālam gelmiyo. SGA: Sağolun teyze. (90) Iğdırlı gelinlerden 
biriyle görüşebilir miyiz? SŞ: ā şurdu bizim§aḳrabāmız va yaŋız§u (91) 
kürtçüyü unutTu ġali türkü döndǖ. abası ġarışdırı dῑ. abası ġarışdırır dῑ. 
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II/18

MİHALGAZİ - Bozaniç

Kaynak kişi : Ayşe Kasım, 78, Okumamış

Derleyen : Songül İlbaş

Derleme yeri : Ev

Kayıt türü : Video

Konu : Kış hazırlıkları

(1) AK: baḳ bunu ben ġurudíyon şindi, ġaynatcan suda, tavȧyı ġuycan 
ġaynatcan eyci bu, bu ḇaḳ (2) bunnā yımῐşā, bunnā. sen ne çekiyoŋ ā? Sİ: İşte 
onu çekiyorum? AK: he. şindi bunnān yımῐşā (3) undan sōnu bāzı dā makine-
yi götürüle sarıḲayayá çekdirı̆̇vimiye. ... ben di bölü benim (4) elı̄̇m§ma ȯrdu 
bȫlü bȫlü uvarım ben. Sİ: Sen makineyle yapmıyorsun, kendin yapıyorsun. 
(5) AK: āz diye az hemen çoġ§olsa götürüsün. az diyeleKden işdi bura undan 
sōnŭ şesinē bölü (6) börTdü mü ġabū çıḳar̥. altınıŋ suyunu ġaynadır̥sıŋ, ġa-
vınȯzlara ġuyar̥sıŋ. tomatizi dē tomatizi (7) di çinneriz. Tā olmaSsa makineye 
götürüS, ... makini va. çekdiriz§ā ġazanda ā burdu (8) ḲaynadırıS, ġoyulur, 
unnā dı şişiyi ġuyarız. tomat salçası dı ȫlü olur. yavrum aha ȫle, (9) dedı̄̇miz 
gibi. siz yapcāmısıŋız yapdırcāmısıŋız meseÍā? hemen mi soruyosuŋuS? Sİ: 
Biz mi? (10) Yok. Biz araştırmasını yapıyoruz. AK: araşdırmasını. Sİ: Şu 
ocağa ne diyorsunuz? Adı ne (11) onun? AK: ocaġ§işTe aha. sacicaḲ deriz 
sacicaḲlāmız va üş dene bacā§olur. unu sacicaḲ (12) deriS. sacicāŋ§üsdün-
dü yaparız. bu ocaḲ§işte aha ocaḳ bildı̄̇ŋ ocaḳ, ġuzineniŋ§üsdü, ġuzini (13) 
üsdü. ā ȫlü ġızım§işTe yapcāmız aha bu. aha bunu şindi ben bȫle temizlėy-
yon, aha bölü (14) şimdi ġaynatcan suda. ellēm undan ġırmızı baḳsan̥ă eldiven 
giyeriz§emme eldiven hiş (15) sevmen. ā bölü yapcan, parçalῑyosun. biber 
salçası bȫlü olur yimeklēŋ§içine. dedi va evde (16) tıḳırtısı va. siz muḳdarı 
napcāsıŋız şindi? Sİ: Muhtardan da köyle ilgili bilgiler alacağız. AK: (17) 
muḳtar evdi vādır össen. vā mı yoḳ mu? işTi baḳ adamnā va soḳaḳtı da. bi-
zim ġayvemiz, siz (18) burdan girmişiŋiS. dōru.. Sİ: Diğer köyden geldik 
biz. AK: tamam siz dōru gitÇēdiŋiz (19) soḳāŋ§ortasını varıdıŋız§u§zıman. 
siz bu yanı dönmüşüŋüS. hē. Sİ: Camiyi gördük, bu (20) taraftadır diye 
buraya geldik. AK: tamam. yȧ. u yol dōru gidē, soḳā varı. urdan dōru (21) 
sarıġayayı gider̥. sarıcıġayayı biliŋ? Sİ: Sarıcakayaya. AK: hı hı. sarıcıġa-
yayı gidē yol. bizim (22) buÍÍá arı soḳağı. hē. burdan dı arȧbılā geçē de gini 
arȧ soḳağı ā burdan işte bizim buÍÍāmız (23) bȫle. u yol dōru. çamıÍÍı gibi de 
u da.. Sİ: Başka ne hazırlıyorsunuz kışa teyze? AK: başḲı nė (24) hazılli-
yem? biber ġuruduruS, patlıcan ġuruduruS dolmalıḲ. āvıcında oyāsıŋ, daḳā-
sıŋ da (25) şėye, tele, dam§üsTüye, balḳona. ġurū. içini dolmı yapāsıŋ. ġabā 
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soyarıS soyarıS teli (26) daḳarıS. unu du ḳışın ġurudur ġıyar̥ız ġıyar̥ız ġabaḳ 
yemē yaparız. patlıcanı soyāsıŋ daḳāsıŋ. (27) patlıcan dolmalῑ oyāsıŋ patlı-
canna. aha ȫle anna. şėyse bibellē va götürüŋ Pişiriŋ. Sİ: Biber (28) mi? AK: 
hı hı. poşediŋ§içini ġuyam da. ... götürüseŋiz ... ben Ta ... yiyen diye aldım 
(29) geldimdi de, Püklēden. ahandı. aha Pis baḳ bȫ yapıncı bu bȫlü pişmeS. 
bunu bȫlü yapcāsıŋ, (30) ġazanıŋ§içindi ġuycāsıŋ. ... nābaŋ baḳ misāvirlē va. 
muḳTarı ariyölÍāmış dā, muḳdarı (31) aráÍÍāmış dā. gėyinmeyive be gel bi gel. 
ȫle gel. gel gel. pantolonu geymeyive bicamaŋ vā (32) yā. tamam hadi. hasdı 
yatıyodu da. sōnu unnā kimmiş fiÍan der̥se. şunnā dı yeşil gibi geldi (33) de, 
ocaḲdı fiÍan Pişiriseŋ de ayırın dı. şunnā dı çamırlıydı yucan dı ȫlü dōruycȧn. 
Sİ: (34) Bahçeden mi getirdin sen bunları? AK: bahçėden getiriyȯz tabi. 
bahçėden getiriyȯz. Sİ: Başka (35) ne yapıyorsunuz bahçede? AK: atıḳ biz 
hiç yapmaz§ol̥duḳ. şindi camekenden altlānda roḳu (36) yapıyóÍÍā. Sİ: Sizde 
yok mu? AK: bizdi yoḳ. biz yaşlı oluncası. geldiŋ§ŋı̄̇? 
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II/19

MİHALGAZİ - Demirciler

Kaynak kişi : Hatice Balaban, 46, İlkokul

Derleyen : Songül İlbaş

Derleme yeri : Ev

Kayıt türü : Video

Konu : Eski yemekler, düğün, çiftçilik

(1) Sİ: Adınız neydi? HB: hatice balaban. Sİ: Hatice teyze kaç yaşın-
dasın? HB: ben ḳırġ§altı (2) yaşındayım gülüm. ḳırġ§altıma girdim. Sİ: 
Okula gittin mi? HB: gittim. alpaġutta gittim. (3) ilġoḳul. Sİ: Bitirdin mi 
beşe kadar? HB: hı hı. ... allān§izniylen̥. bi§dā oḳuyamadıḳ§tabi. (4) ço-
cuḳları büyütmek ġardeşlēme baḫtıḫ falan işte. ȫle oldu. Sİ: Sonra devam 
edemedin mi (5) evde işler var diye? HB: edemedig§evet. bi§de o Saman-
nā oḳumaḳ bȫle meşūr di§ı̄̇ldi (6) gülüm. bizim zamanımızda oḳumaḳ bȫle.. 
bi§de mecbur di§ı̄̇ldi. bi§de meşūr di§ı̄̇ldi. (7) o§zamannā oḳunmadı dōru 
düzgün. Sİ: Sen okuyacağım dedin mi? HB: benim der̥slēm (8) zayıftı oḳu-
cam deyemezdim. der̥slēm zayıftı yani. oḳumaḳ§istĕsĕm de oḳuyamazdım 
yani (9) der̥slēm§iyi di§ı̄̇ldi. mesā bu ġızın der̥sleri güzel̥ oḳucam diyō oḳur.. 
oḳumaġ§istiyō yāni. (10) amă benim der̥slēm§iyi olmadῑ§için ben h̥iç hani 
şē§yapmadım. bizim köyde̊ orta§oḳul (11) var̥dı meseÍa o§zamanlā, or-
ta§oḳulda sādacá erkeklē oḳuyodu. ḳızlā hiç§oḳula (12) gitmedi,ilḳ§oḳula 
çıḫıP§ondan sonnā oḳul bitti bizim§için. yani öle oldu. herkes şalvarını (13) 
gı̄̇di, örtmesini örtündü. Sİ: İsteseydin gönderir miydi annen baban? HB: 
gönderemezdi (14) gülüm, gönderemezlēdi. şimdi durumları yoḳTu bi yan-
dan, e bi yandan da şēy di§ı̄̇l, ădĕt (15) di§ı̄̇l heç kimse oḳumamış ki Sİ: Se-
nin yaşıtın hiç yok mu okuyan? HB: hiç yoḳ. herkes (16) benim yaşıt-
lām§işte ev.. durdulā evlendilēr̥ ġocaya gittilē ta§am hepsi u ġadă. kimisi 
(17) çalışıyō şēde ordă burdă işe girdilē, ben de işde nasip bunamış, evlendik. 
Sİ: Kaç yaşında (18) evlendin? HB: ben yirmi üç yaşımda evl̥endim. yedi 
sene şērde bekledik. yedi sene sonna.. (19) Sİ: Eskişehir’de mi? HB: hē es-
sişeyirde. ġayınpederim öldü, orda tarla yaptıḲ§iki sene. (20) dedik biz tarla 
yapícēmiz inem köyde kendi yerlerimizi yapam, burdȧ tarlalāmız va bizim. 
(21) indik köyi işte. ġayınvalidemlēden bi ev vādı bizim burdȧ miras, orăyı 
gel̥dik otūduḫ. ordı (22) bize vedilē. ordı ġas§sene otūduḳ biz burda ġaç sene 
oldu, benim büyük ġızım şeydi yani (23) indı̄̇mde üç yaşındadı, u şimdı̄̇ on§-
Toḳuz yaşında. işTe on§altı yıl olmuş. on§altı yıl o evde (24) otduḫ, eski 
evde otduḳ. bu sene dedik tamirleyem, yıḳıldı artıḳ. şēden dē, geçen seni tōlu 
(25) mōlu oldūdu buralara bi, u§zamann̥ā iyice şē oldu ar̥tıḫ, aḫtı. dedik yaP-
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Tıram nasib§oldu. e (26) tam dedik evi yapam, eşim ceza§evi.. bură daşıdıḳ 
evi, yapmaḳ i.. eşim ceza§evine gitti. Sİ: (27) Neden? HB: birine kefil§oldu 
eşim, mihaÍġazili birine, sovan§için. ondan dā, işTe öy̥leliklē, (28) kefil§ol-
du. kefillik yüzündēn ceza§evine gitti. üç üç§ay yattı ceza§evinde ġaldı. 
üç§ay (29) sonă çıḫtı işTe, son̥radan da ġali yapmā başladıġ§evi, hătTā yap-
Tıḳ bitti (30) allān§izniynen§ama, işTe allah§izin dermăn verirse, bayrama 
daşınma niyetimiz va. Sİ: (31) İnşallah. HB: aşşā mā§allede yapTıḳ. burda 
bi senĕ otduḳ biz yani bȫle. bu haÍde bi senĕ (32) otduḳ burda. Sİ: Bura ki-
min? HB: bura başġa birinin. Sİ: Kirada mı oturdunuz? HB: yoḳ. ȫle (33) 
otduḳ burda. biSim burda kira diye bi şē yoḳ. mĕseÍă burda yabancıyȧ ev ve-
mezlē. yabancıyı (34) yer de vemezlē, tarlı da sătmazlā. sadece kendi çevre-
miz bizim şē yanı̄̇. Sİ: Köyde hiç (35) yabancı yok o zaman. HB: sadece 
yabancı olar̥aḳtan gelinlēmiz vā meseÍă, doğudan gelen (36) gelinler̥ vā. Sİ: 
Hane olarak yok. HB: yoḳ. hāney̥ı̆̇ ġuymazlā. istemeyolā hani yabancı insan, 
(37) ne§bilem hanı̄̇. ȫli, sadece gelinler̥ vā yabancı olar̥aḳtan. Sİ: Kaç tane 
yabancı gelin var? HB: (38) ḳaç tane var? canan yenge var. ḳıymet yenge 
var. kezban vā. ben vā yabancı olar̥aḳtan. Sİ: (39) Şey ama... Doğudan geleni 
diyorum. HB: doğudan gelen bi tane var. ḳıymet yenge var. bi de (40) vā, u 
gitti bi tan§Tā vādı onnar Taşındılā burdan şēre gittilē. bi de muttarın ġarısı 
var̥ (41) doğudan gelen̥. muttarın§eşi de doğudan geldi. iki kişi var̥ dē§mi 
doğudan gelen, başḳa yoḳ. (42) öbürlerin canan yenge kütāyadan geldi, ben 
alpaġutTan geldim, kezban, nerden geldi ...den (43) geldi gülşevim yenge vā 
sivrisārlı. ȫle, doğudan iki kişi vā. yabancı, vardı bi tan§dā onlā (44) daşındılā 
şēre işTe, iki kişi ġaldı burda. öle. (45) Sİ: Sizin orayla bura arasında fark 
var mı? Sen buraya gelin geldiğinde değişik geldi mi bura (46) sana? HB: 
e tabi§ki h̥er köyüŋ ădĕti ayrı gülüm. meseÍa saŋı en ufaḳ bi§şē annatam baḳ. 
ben (47) evlendim. bir haftılıḳ, on günnükken köye geldik biz. o§zuman ḳa-
yınpederim sağ, (48) ḳayınvalidem de sağ. şimdi ikisi de öldülē, rahmet-
lik§oldulā, allah rahmet§eylesiŋ. unnar (49) sağlā. biz burı el§öpmē geldik. 
unna tarlaya gitdilē. bana dedilē ki sen bayıltı yap. baḳ en (50) ufaḳ şēy, bayıl-
tı. bayıltınıŋ noldūnu bilmeyom baḳ. baḫ mantı yaptῑm, börek yaptῑm, yimek 
(51) yaptım§ama bayıltınıŋ ne oldūnu bilmeyon. acıbă diyon bilmedı̄̇m bi 
yimek mi? sonn̥a eşim (52) geldi bi§şē almaḳ§için gelmiş eve biliyoŋ mu? 
didim le bayıltı nē? dėdi ġarnıyarıḳ. dėdim (53) bēn̥§onu bilmiyon. ama 
baġ§isim değişik§oldū§için bayıltıyı bilemedim ne oldūnu yăni. (54) yimek 
bileni az.. yaḫında olsan yăni isimler̥i değişik oluyō. yimeklē aynı ama isim-
ler̥i (55) değişik§oluyō çoğu şēlerde meseÍa. biz patlıcan közlemesi deriS. 
meseÍă kömürde patlıcan (56) biber̥ közleriz ya bilir misin bilmiyom sen. he. 
bunnā PaTl̥ῐcan hanımı biber̥ hanımı derlē (57) meseÍa. Sİ: Ne derler? HB: 
patlıcan hanımı, biber̥ hanımı derlē. biz közlemesi deriz, he. baḳ (58) değişik 
değişik yani en ufaḫları bunnar yăni sana söylediklerim yani söylemek iste-
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diklēm. (59) hani dā değişik ădĕtler̥i oluyō herkesin kendine göre meseÍă yö-
resine göre. Sİ: Çok yakın ya (60) buraya, aslında benzemesi lazım, aynı 
olması lazım. HB: benziyō normaÍde ama işTe bazı (61) yimekleri, şēleri 
büle isimleri değişig§oluyō. yōsa yimeklerimiz aynı, yimek çeşitlēmiz aynı 
(62) meseÍa. düğün yimeklēmiz de aynı. meseÍa normal yimeklerimiz de aynı. 
(63) Sİ: Ne düğün yemekleriniz? HB: düğün yimeklerimiz.. yo§urt çorbası 
yaparıS. pilav yaparıS. (64) istiyine göre bazen yahni yap.. şe§yaparlā etli 
bölē biberli, domatisli yimek yaparlā. arzu (65) ėden. istiyen ġuru fasulle pişi-
rir. hoşaf yaparıS. istiyen yanına helva alır. meseÍa. hani (66) herkeSiŋ kendi 
arzusuna ḳalmış bi§şe. kimisi mercimek çorbası yapar. kimisi yo§urt (67) 
çorbası yapar. herkesin arzusuna ġalmış. ama pilavımız her düğünde bulunur. 
pirin̥ç (68) pilavımız. Sİ: Eskiden de mi böyleydi düğün yemekleri? Sizin 
küçüklüğünüzde... HB: (69) eskiden.. ben bildim bililı̆̇ biz h̥ep piriç pilavı 
yidik. hani daha öncüden, bizden daha öncüden (70) bulġur pilavı vāmıştı. 
mesă daha bizim yaşımızdan, mesĕÍa ne§bilim, atmış yetmiş (71) yaşlān-
daḫılā bulġur pilavı yapālamış eskiden düğünlerde böle çoḳ güzel yapālamıştı 
bulġurlu (72) etli yapālamıştı. ama şimdi bulǥur pilavı hiç yapılmıyō ki, asl̥ın-
da yapıl.. daha güzel oluyo, (73) de§işik bi§şē olur§aslında. hep pilav yapıÍı-
yon. aslında pilav ... çoğu insana doḫanıyo baḳ. (74) Sİ: Evet. Bulgur daha 
sağlıklı. HB: ben pilav yiyemiyom baḳ şahsen. yidı̄̇m zaman şeḫer va (75) 
bende. e ḳollesto, tansiyon da vā. yidim mı̄̇di hiç mi§h̥iç keyfim§olmayo. 
meseÍă (76) köy§ekmē§ini di yiyemeyōn. baḳ sabah köy§ekme§i yidim bi-
raS. başım hemen dönmē (77) başladı. işTe insanı ne§bilı̄̇m ama her şēmiz 
çoḳ güsel meseÍă köy§ekmeğimiz ossuŋ.. Sİ: (78) Ekmek yapıyorsunuz de-
ğil mi hala? HB: yapıyoS. yapıyoS haÍa yapıyoz. fırınnāmız vā. Sİ: (79) 
Herkesin fırını mı var evinde, köyün fırını mı var? HB: yoḳ herkesin.. 
kövün fırını yoḳ gülüm. (80) meseÍa ne bilim bi ġomşumuzun fırını var. gidi-
yoz bi ġomşumuzda ekmek pişiriyoz meseÍa. (81) orda, fırında. olmayannā 
ġomşuda pişiriyō, olanın§avlusunda pişiriyō. herkesiŋ.. biz ġaç (82) senedir 
meseÍa ben geldim geleli şurda ... molla aġa diye birsi vādır allā razı ossun. 
çoḳ (83) güzel fırın§ekmek yapā, heP§orda pişiridik yăni. onun şimdi fırın 
yıḳıldı artıḳ. başḳa yerde (84) pişiriyoS. onun fırın yıḳıldῑ§için. ama onun fı-
rın çoḳ güzeldi. Sİ: Sizin orası da manav burası (85) da manav değil mi? 
HB: evet. bis hep manav burda. manav ama şē meseÍa benim§eşim (86) mā-
cur. eşim bulġaristan göçmeni. Sİ: Buralı değil mi? HB: bizim, mesa eşimı̆̇ŋ 
dedesi, (87) askerde esir§alınmış, bulġaristana gitmiş. urda ġalmış. orda ev-
len̥miş bulġaristanda. (88) evlen̥miş, bu eşimiŋ.. ġayıntam yăni, ġayınpede-
rim, halam, amcalām olmuşlā. orda onlar (89) büyüyüncesi meseÍa genç ol-
duḳları zamannā türkiyeye gelmişlē. hăni eşimin bubannesi (90) pomaḳ. ebesi 
de. alla rāmet§eylesin çoḳ ėyi bi ġaTındı yăni, çoḳ da iyi bi ġadındı, böle 
aşırı (91) derecede iyi bi ġadındı. Sİ: Buraya yerleşmişler öyle mi? HB: 
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buraya gelmişlē. Sİ: Önce (92) buraya mı gelmişler, başka bir yerden mi 
buraya gelmişler? HB: yoḳ. şimdi meseÍa essişēre (93) gitmişler̥ şērden de-
mişler̥ biz köye hani, biz mesa dede bizim malını yerini ġomuş gitmiş ya (94) 
dede malını yerini ġoyup gidincesi demişlē bu gelmez artıḳ. unun hissesini 
ayırmamışlā hiç. (95) mesa üç kişi döt dör̥t ḳardeşlēmiş, üçü üleşmişle. demiş-
le bu artıḳ gelmeS. dā orda yerine (96) gelmedi bi§ġaç senedir. Sİ: Kardeş-
leri burada mı kalmış? HB: evet. burȧyı gelmiş baḳmış (97) burdȧ yer mal 
yoḳ baŋa, sona gidiyō şēre yerleşiyō odunpazarına, orda nası girdiyse nek§ḳā 
(98) ārtıḳ bi§şey yapıyo işte nası oluyosa. babanne bizim havālanına işe gi-
riyō. orda bulaşıḳ (99) yıḳȧyō. dedem nerē girdi bilmiyom. amcam da loḳantā-
ya giriyō. sona işi ȫrendikten sona (100) loḳantayı kendisi açıyō amcam. işi 
büyültüyō. işte öyle. hani babam da ġayınpederim yăni, (101) bu kövde ġal-
mış. köve gelmiş. kövde ġalmış meseÍa. bu ġayın.. ġayınvaldem de bi evin bi 
(102) ġızımıştı. ġardeşi yoḳmuştu başḳa. demişlē seni iç§güvēsi alam. o da 
kendi başına ya, (103) dėmişlē ġayınnamın da ōlu olmayıncası, babannenin 
de, unu da oraya vemişlē yani. ȫlelikle (104) bizim bunna mācur oluyō yăni 
anláycēn. ta urdan geliyo. amă bubannemiz alla rāmet (105) çoḳ§iyidi. ġa-
yın.. eşimin babannesi. Sİ: İyi anlaşır mıydınız? HB: ġayınnamla mı? Sİ: Hı 
hı. (106) Kaynananla. HB: yoḳ ḳaynanamla çoġ§anlaşamazdıġ§ama ba-
bannem çoġ§ėyidi. meseÍa (107) eşimin babannesi. Sİ: Sizde mi kalıyordu 
o da? Babaanne... HB: yoḳ, oTunpazarında ġalırdı (108) meseÍa, gelirdi ara 
sıra ġalırdı bizde. amă çoḳ memnunum, çoḳ iyidi yăni. ġayınvald̥em de (109) 
ben hiç ben meseÍa onla h̥iç ġavġa itmedim ġayınvaldemlen de. e băzı ara sıra 
çatışmalāmız (110) olsa da, h̥iç ġavġa.. ȫle bi aşırıcȧ ġavġam§olmadı, ne el-
timle ne ġayınvaldemle meseÍa, ȫle (111) hiç küsmedik yăni birbirmize. ben 
yirmi§üç sene evliyim baḳ burda, hiç eltimle darılmadım. (112) Sİ: Eltinle 
bir arada kaldınız mı? HB: yoḳ gülüm ġalmadıḳ. ayrı ġaldıḳ. herkeS kendi 
evinde. (113) ben direk’ essişēre gelin gittim. Sİ: Buraya gelmedin. HB: yoḳ, 
şēre gittim gelin. orda yedi (114) sene ġaldım. yedi sene sona köye indik. ama 
biz yine ayrı yedik meseÍa. (115) ġayınvaldemlēn§evi ayrῑdı. ġayınvaldem 
ābimlēn, eltimin yanında ġalıyodu. biz de ayrı eve (116) indik§işTe. hăni ge-
lip gidiyoduḳ birbirmize de, ȫle şē de§iliz yăni. bizde ġalmadı ġayınnam 
(117) hiç. eltimin yanında ġaldı. o da işTe ȫle dör̥t.. üç ay mı oldu, üç dör̥t 
ay§oldu öleli. (118) ramazanda öldü. üç ay§oldu işTe. Sİ: Allah rahmet ey-
lesin. HB: āmin. öle yani. Sİ: Peki siz (119) senin küçüklüğünde komşular 
bir araya gelip toplanıp kış hazırlığı falan yaparlar mıydı (120) birlikte? 
HB: herkes her şeyni kendi yapar̥ gülüm köy yerinde. meseÍa köy yeri.. Sİ: 
Eskiden (121) de mi? HB: eskiden de tabi. ama insannān işi çoḳ, meseÍa. Sİ: 
İşte birbirlerine yardım (122) etmezler miydi? HB: he yardım yapāsın me-
seÍa. he nası yapāsın? sen meseÍa bugün.. şimdi (123) artıḳ ȫle yardım yoḳ 
baḳ. şimdi yövmiye çıḳtı. işçilik va şimdi. ama eskiden meseÍa biz, (124) bir-
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birimize.. sen meseÍā ben sana verir̥dim sıva yapmaya sen bana verir̥din me-
seÍa. ben buna (125) giderdim o bana verirdi. ama şimdi ȫle bi§şē yoḳ paran 
varsa işçiyi getirisin, yoḳsa kendiŋ (126) yapar̥sın işini. kimse kimseye şindi 
ȫlesine gelmiyo gülüm. esKiden yani ȫle vādı yani bizim (127) zamanımızda, 
biz çoḳ gittik meseÍa. bize de gelen ol̥du. tarlada.. tarla işlēnde meseÍa, hani 
(128) mesel̥ă der kı̄̇ ı̄̇tiyar insan§olur baTına yapamaS. hadi ḳızım bizim ba-
Tınamızı yapıveŋ (129) der̥lerdi mesela, yapıveridik. o da bize başḳa iş yapı-
veridı̄̇. hani otları suvan atlayıveridi, öte (130) beri başḳa iş yapıveridi meseÍa. 
ȫle iş birbirimize görüdük yăni eskiden, ġızḳandana çoḳ (131) gördüm insan-
nān§işini, severdim iş görmesini esKiden ben çoḳ şēdim yăni, çoḳ (132) Ḳuv-
vetlı̄̇dim. Sİ: Yine kuvvetlisin. HB: ama şimdi işTe belimde oldum§amelė-
yat ben, üç (133) sene oldu. undan sonnā artıḳ h̥iç§ağır yani iş yapamayon. o 
yüzden. yol bile yürüyemēyom (134) yăni belimden ben. hani, acaba olunca 
amelėyat iyi mi olur dediK§ama, olmadı. daha çoḳ iş (135) yapsam dėye 
şē§yaptım. ama olmayo gülüm işTe. ağır§iş yaPılmayo. hē yine kendi işimi 
(136) görüyon allaha şükür, tarla işimi de yapıyon. evimin§işini de yapıyon 
şükür bu da yardımcı (137) oluyo baŋa çoḳ. ev§işinde osun, tarla işinde ol̥sun 
oḳul§olmadῑnda çoḳ yardımcı oluyo bana (138) allā rāzı olsuŋ. ȫle. günlēmiz 
geçiyo. Sİ: Bir tane mi çocuğun? HB: iki. birisi evli. Sİ: Kız mı (139) o da? 
HB: ikisi de ġız. ikisi de ġız. birisi evli. öle işTe. alpaġutTan buradıŋ§arasında 
bi farḲ (140) yoġ§aslında. normaÍde ... her şē aynı, tarla işimiz de aynı. he 
esKiden farḳ vāmıştı. esKiden (141) nası farḳ vāmıştı. esKiden burası sovan 
bilmezmişti gülüm h̥iç. suvan§ossuŋ, (142) ıspanaḲ§ossuŋ, tere, roḳa. hiç 
bilmezlēmişti buraŋ§insanı, esKiden. meseÍa burda bi§şē (143) meseÍa nası 
anlatam sana, burda bez doḳurlāmıştı, örtme, çarşaf doḳurlāmıştı, bizim köve 
(144) satmaya getirilēmişti, onun parasınnan geçinilēmişti meseÍa. harma ya-
par̥lāmıştı. son̥ra son̥ra (145) burası da ȫrendi artıḳ suvanı, ıspanā, tereyi roḳa-
yı. bi§de seralā ġuruldu şimdi yazın ḳışın (146) devamlı iş. eskiden, serala 
yoḳḳán bizim meseÍa ḳış yāmır yādı mı of ne güzel pek bi§ı̄̇z (147) dēr̥dik. 
Sİ: Kışın iş bitiyor muydu? HB: yani bitmiyodu da yāmır çoḳ meseÍa yāmı̊r, 
ġar yādῑ (148) zamannā tarlaya gidilmiyōdu, evde oluyodun. ama yine de ya-
pılıyodu. ama şimdi seralar̥ (149) çıḳtῑ§için hiç yazın ḳışın yapıyon, hēr§gün 
yapıyoz. ġar da yāsa dışȧda sera ġuru oluyo. (150) serada yapıyoz meseÍa her 
şēmizi. Tā olmadı sovuḳ oldu mu Sobalā oluyo, bütüm Soba (151) ġuruyoz 
seraya. hem çayımız oluyo hem yimēmiz oluyo hem ısınıyoz eTrafa sovan 
soyuyoz. (152) Sİ: E zarar ver iyor mu? HB: nasıl? yō şimdi.. dumanı mı? 
Sİ: Sıcağı. HB: yō, eritmez, sera (153) büyük gülüm. ısıtmıyo bile serayı Sİ: 
Ektiklerinize zararı olmuyor mu? HB: yoḳ yoḳ. ısıtmıyo (154) ḳı serayı 
hāncȧ seni dibine oTdūn zaman§ısıdıyo. meseÍa sovuḳta nası ısısın Pi yandan 
hani (155) önüm nohut ḳavırı arḳam tınaz savırı derlē ya o misal meseÍa. So-
banın dibine oturan ısınsın (156) bu yannı ısınamaz iki metre ötesi ısınmaz. 
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biz o yüzden zobayı ortaya ġoruz bȫle, depede (157) bizim şēlemiz vādır, 
serāda bȫle havalandırma ġorlā, orlara boruyu daḳıyoz, ar̥tıḳ etrafa (158) otu-
ruyoz Sobanın§etrăfına. sovanlarȧ soyuyoz, çayımızῐ yapārız onun§üstünde 
meseÍa. (159) yimēmiz§olur..hani öle. Ḳışın da öle geçer günümüz, yazın da 
sabah gideriz ȫlennēn on bir (160) on§iki gibi geliriz eve. aḲşam dör̥tTe beş-
Te bi dā gideriz tarlaya. domates, biber, patlıcan, (161) her§şē olur bizim 
burda. hēr meyvamız va bizim hiç olmayan bi meyvamız yoḳ aşşā yuḳarı 
(162) nerdeyse. bütün§olur. üzümümǖz, elmamῑz, şeftalimı̄̇z meseÍa, her§şē-
yi.. incirimiz bol, (163) narımῑz, her§şēmiz§olur. arımut, meseÍa armudumuz 
da oluyo. her§şēmiz vā allā şükür, (164) olŭyō bi§şēlē. u§yüzden şan̥slıyız 
biz§aslında. mesa dağ köylēnde bi şē olmuyo. her§şeye (165) muhtaÇ. ek-
mek§alıver̥imisin? arazileri olsa da gülüm bunnān şē de§ı̄̇l. ..indirve unu 
(166) şe§yapmasın. ablana ve, birazcıḳ yisiŋ baḳ. Sİ: Bunu da böldük ama. 
HB: ossun ossun (167) ıscacıḲ§undan yi baḳ. böl̥ böl̥ bi§şē olmaz böl̥dǖn-
den. yi gülüm§ıscacıḳ. iStiSen yā sür.. (168) öle işte gülüm aḳşam sabah, 
günümüz geçiyor̥§ȫle. 
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II/20

MİHALGAZİ - Sakarıılıca

Kaynak kişi : Yadigar İlkin, 80, İlkokul 3

Derleyen : Erdoğan Boz

Derleme yeri : Ev

Kayıt türü : Video

Konu : Eski yaşam, evlilik, anı

(1) Yİ: al̥tımda bi çift bēy̥gir, bi çift§inek, onuŋ yavrıları, biz§üstünde 
oturuz. incĕcik bi kilim, (2) onu yaz geldi mi ḳaldırız, tātaları yıḳarız, ḳuru tā-
tanıŋ§üstünde oturuz. ȫlēdi. (3) ıstambuldan§aḳrabāmız geldi. badȧna mı yap-
cēsíŋíS dedi. yō dedim biz yazın bölü yaparıS. (4) biz yazın bȫlü yaparıS dedim. 
ay hinci her şēye ġoḳar dēyoz. u§zaman ġoḳmaz mıdı? bu (5) āl̥tında u ineklē, 
siyerlē, pislerlē, sözüm işēsine. bėygir, bi çiFt§inek, bi çiFt bėygir. o tātanın 
(6) ġıyıḳlāndan ġoḳu çıḳmaz mıdı yuḳarı yere? hinci sekSen yaşımdayın, şim-
di unnā bȫle (7) hinkilē aḳlıma gelmēyo, unnā aḳlıma geliyo. e hincik görün.. 
yapınca her şēyi tertipli. hinci (8) hep bi§şē oldu mu amanın pek ġoḳuyo pek 
ġoḳuyo deriS. e u§zaman u napmā ġoḳādı. (9) demek§alışıyodu burunnā. bu-
runnā alışıyodu. sāTi biSim de§ildi emme herkeşin vādı. hinci (10) hiçbi§şē 
yoḳ. ne tavıḳ.. ġoŋşu iki tavıḳ yapmış horaz§ötē sabah§ezáninde, amanın 
yaḳışā (11) geleġaldı ȫle. horaz§ötüyo sabā ezanínde. EB: Siz yumurtayı, 
sütü, yoğurdu... Yapmayın (12) Allah aşkına. Yİ: hep satın§alıyoz. adımız 
kȫv̥de oturuyoz baḳ. hep satın. ineğimiz vādı (13) yayıḳda yayımızı.. yağımızı 
yapādıḳ. kendimiz taze yağımızı yirdik yōrdumuzu yirdik. (14) her§şēmiz vādı. 
hinci hiçbi§şēcik yoḳ hiç. bi tavıḳ yoḳ şimdi. her§şēmiz tazēdi. şimdı̄̇ (15) 
gençlē hep tărlȧda çalışıyo onuŋ§için ēv̥de bi§şē baḳılmáyo. himci hep tarla-
ya a dadandılar (16) baḳ bembeyaz§oldu köv. Çameḱ́ānnā yapıldı. Çameḱ́ānna 
tarlalā hep§örtüldü millet§içinde (17) hep hāslat yapȧyo. EB: Ne olacak böyle 
sizin haliniz? Yİ: bizim hālimiz ġali.. bizimkini (18) baḳma ġali benimki bitti. 
benimki bitti ġali allah bunnarı ġayırsıŋ. gençlē çoḳ çalışáyo çoḳ (19) şimdi. 
seralā olunca çoḳ çalışȧyo. EB: Ne var seralarda teyze? Ne yapıyorsunuz? 
Yİ: roḳā, acı (20) terē, mārıl, her şē oluyo hinci. sovān. her şē oluyo. EB: Yazın 
ne oluyor? Yİ: yazın da oluyo (21) ġışın da oluyo. yazın biber, domatiS§oluyo. 
ġışın, acı tere, roḳa, her şē. biber§oluyo yazın. (22) EB: Ama uzun sürüyor 
değil mi? Bir rokanın ekilmesinden şeyine kadar kaç ay geçiyor? x: şu (23) 
anda bi ayda bi buçuḳ§ayda yetişiyo ama ḳışın§iki ay, üç ay. EB: Teyze de ça-
lışıyor mu? x: (24) gider. dede çalıştırıyo bunu da. Yİ: benim dede baḳ tā ur̥Íā-
da, tā ur̥Íāda benim dede. ġarşıda (25) bi aç yeşil bi§şē ...şu ġār̥şımızda heman. 
eviŋ öti§yanında. baḳ u roḳa. az tā yetişcek. işte (26) benim dede ulÍāda çalışıyo 
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olÍāda yerimiS. EB: Dede çalışıyor ama maşallah. Yİ: ō, o da (27) sekiSen 
yaşında ben de sekiSen, bir gidiyoz. ġaç, atmış§üç do§umluyuz. dizlēne pilatin 
(28) daḲdırdı. benimkini de daḲtırcek ben daḲdırmadım§işTe. EB: Parayı 
ne yapacak bu yaştan (29) sonra? Yİ: napcek baḳ deyiverem mi? üş Tāne bi 
ġız§iki ōlumuz vādı. hepsi şēri giTtilē. (30) şimdi birniŋ§üç.. iki ġız bi ōlan. 
ōlan Toḳdur§oluyo. oldu. ḳızıŋ biri ȫretmen. birisi panġıda (31) çalışıyo. ōlanıŋ 
birisininki avuḳat§oldu, oḳudu. birisi gine oḳuyo arḳasından. işTe unnara (32) 
sağılır§inek gibi yolleyon yardım§idiyon işTe. EB: Kendi oğlunuz yapmı-
yor mu? Yetmiyor (33) mu paraları? Yİ: kendi ōlanlāmız yetiyo. biri şeker̥-
den§ayrıldı emme yetmeyyo ḳu. yetmeyo. (34) biri şekerden§ayrıldı birisi ne 
ġı.. bozyükden. biri hava§ikmalden. EB: Yani dededen (35) nineden para mı 
gidiyor onlara? Yİ: zamanı geldi mi gidiyo. çocuḳlarȧ yardım§ediyo bu (36) 
ōlanları değil torunnara. torunları yardım. torunları yardım§ediyoz. elimizden 
geldı̄̇ ġȧdā. (37) emmė şimdi de ġāli unu dı yapamaz§olduḳ. az çalışıyo ġāli. x: 
torunlar paçayı yırttı artıḳ ya. (38) Yİ: torunnar̥ paçayı yırttı allahın§izninnen 
çoḳ şükür§allahıma hepsi yönendilē. ėyi ėyi (39) allah§ömürlēni vesin hepsi 
yönnendilē. EB: Eskiden de bu kadar çok çalışma var mıydı (40) nene? Yİ: 
eskiden bizim çalışmamız tā zordu, unu deyyon ya bizim çalışmamız tā zordu. 
(41) hayvannan bi yük deriz biz selelē vā bȫle. bi yük yaparız. TomatiS. unu 
sararÍā erkeklē şehiri (42) gidellē. yörüyü yörüyü unu satmā giderlē şehire. biz 
dē̇ sırtımızı yoncı deriz biz, ot, yonca, (43) biçeriz bi sırt, alırız sırtımıza. āşam 
beygir gelirse şehirden yı̄̇cek§una. sırtımızlan (44) getiriz§una. bi gün gidiyo 
bi gün geliyo. EB: Bir gün gidiyor, nerde kalıyor gidince? Yolda (45) kalı-
yorlar mı? Yİ: şēriŋ hanı oluyo. babam rahmetlik handa çalışırdı. bu köyüŋ 
gelen (46) biygirleri, hayvannānı, unnarı ilgilenirdi, bağlādı babam§unu artıḳ.. 
ben kendim (47) çerkezlerdeyin. ben bordan değilin. çerkez. babam§ölmüş. an-
nem bizi almış, iki ġız gelmiş (48) borayı ġocȧya. borda da adamıŋ bi çift§ōlu 
vāmıştı ġarısı ölmüş babamızıŋ. ben bilmem iki (49) buçuḳ yaşımda mıdım, bi 
buçuḳ yaşımda.. geldı̄̇mde bilmeyyom ben. unu ben esas babam (50) biliyon. 
babamı bilmēyon. böyük.. böyük§ōlunu baŋı çıḳar̥madı dışarı, ikimiz yaşıtyız. 
(51) otuz§üş do§umlu ikimiz de. everdi. biz iki ġardeş gibi işte, böyüdük. nap-
cán, cenābı allah (52) işte. çıḳarmam dedi. biz ġardeş gibi böyüdük dedi beyim, 
evlendirme bizi dedi. sen dedi çıḳ (53) git, ben onu evden çıḳarmam dedi. evde 
ōlan bulur ġuyarın ben, sen git, isdimeyosaŋ çıḳ git (54) dedi. mecbur ġaldı almā. 
x: şimdikiler yapsa imḱ́anı mı vā? Yİ: imḱ́anı mı vā. hinciki (55) aḳlım§olaydı 
Sāten böle olmazdı. işTe cahillik. napceŋ. allah, cenabı allah da gine sevivedi. 
(56) torun.. çoluḳ çocuḳ sahibi olduḳ işTe. çoḳ şükür. (57) x: nene! mezarlıḳta 
davar§otlatırken§o macerayı da anlatsaŋa. bizi ġorḳuturken§iyiydi. EB: (58) 
Neydi o? Anlat bakalım. Yİ: biz bȫle genÇy̥iz. davar§otlamā, ġoyunnāmız 
vā otlatmā Kittik. (59) biz§orda otlatırḲan§oyuncaġ§oynāyoz§işTe, genÇ 
dē miŋ. bi ses geliyo emme, acı acı bi (60) ses geliyo. dō dō deye bağırıyō. 
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bu niye ki dedik bu bağıran. bi baḳam baḳam dedik. (61) çocuḳlālan§el§ele 
tutuşTuḳ, şȫle setin başına geldikdi. aman bėline ġadā toprān§içinde, aḳ (62) 
saḳallı bi dede. bi bağırıyo bi bağırıyo. hē amcam§işte. aman§ordan biz.. da-
varlā da ürktü. (63) sesten. biz§ordan davar.. ġoyunnāmız§önde biz§arḳȧda. 
dört nalı köyü gel̥dik. yarıştıḳ. EB: (64) Koyunlar da mı kaçıyor? Yİ: ses-
ten§unnā da ġaçdılā. bunu bi annadıvedim de.. u (65) dereniŋ§içinde amȧ işTe 
hinci benim§ȫle gözümüŋ§öŋünde u. EB: Neymiş peki o? Yİ: (66) bilmēyoz 
ḳu ne şȫle yameş§üzerinde bȫle yameş. yameçte bȫle mezeriŋ.. bayā mezer. 
(67) mezeriŋ§üstündi.. bėlinden§üs yanı vā, alt yanı yoḳ. bȫle oturuyo urda. 
topraḳTa. (68) toprān§içinde oturuyo ōrda bȫle bağırıyo işTe bizĕ dōru. biz de 
bȫle ġarşıdayız depede. EB: (69) Ne diye bağırıyor? Yİ: dō dėye bağırıyor. 
x: gelmēŋ mi dėyo ḳı hayvanlara? Yİ: bilmēyoz ḳu (70) daváÍÍāmız§orÍara 
varıyo, davaÍÍā mezárÍēŋ§içinde. e biz çoḳ ġorḳTuḳ emme hiç de (71) ilgile-
nen§olmadı. inanmadılā. inanan§olmadı. EB: Ninenin adı ne? x: yadiǵar il-
kin. EB: (72) Yaş? Seksen? Yİ: seksen. otuz§üş dō§umlu. otuz§üç dō§umlu 
seksendir§össen. EB: Okul (73) okudunuz mu nene? Yİ: üç seni gitTik. bi 
Tā gelsiŋ şe§ādetnāmesini verin demiş§ȫretmen. (74) üç sene gitTik bi dā git-
medim. x: sen şimdi biliyoŋ mu oḳuma yazma? Yİ: bilirin. üç sene (75) gitTik. 
onu da yarı gitTik yarı gitmedik. EB: Niye? Yİ: işimiz§olurdu evde. gitmezdik. 
(76) yollamazlādı. ȫle gitmezdik. çocuḳlāmız ġalabalıḳtıġ§işte, öŋden soŋdan. 
dört beş tāne (77) olunca evdė. annelēmiz tarlayı gidinci biz di çocuḳ baḳādıḳ, 
ufaḳlara. sōŋadan borayı gelince (78) oldu bi ġız bi ōlan. annem gelince bi ġız bi 
ōlan§oldu. unnarı baḳar̥dıḳ§işte. ... /.../ EB: (79) Şimdi komşuluk var mı? Yİ: 
baḳ birbirimize.. dün benim güççük gelin vardı. gitTilē āşama. (80) bunuŋ dı 
mı̊sāfirleri vardı gini. bȫlü nė bulursa. hemen. bu telefon§açıveri, benim gelin 
gelir (81) bunun yimēni yapTῑ, hazırÍamíş, massıyı ġuruvemiş, hazırlayıvemiş 
yimēni, geldi eve. (82) yaḳın§olunca. birbirimizi ȫli idāre ederiz. birbirimizi 
idāri ideriz§ȫle. yapan yapıyo işTe (83) canım. her bir in̥san güvenir de baŋı 
eviŋ§anātarını teslim§idēr mi? u güvenene. birbirimize. (84) /.../ Yİ: biz§ȫlü 
durameyis. birbirini.. tarÍadan gelcek diye birbirimizi bekleriz bȫle. 
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II/21

MİHALIÇÇIK - Akçaören

Kaynak kişi : Şenay Yıldız, 53, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Köy hayatı, çamaşır yıkama, kış hazırlıkları

(1) SGA: Yenge hanım adın ne? ŞY: şenay̥§yıldıS. SGA: Şenay abla 
kaç yaşındasın? ŞY: ellı̆̇§üç (2) yaşındıyῐm. SGA: Okula gittin mi? ŞY: 
Kittim. SGA: Burada mı gittin okula? ŞY: burdı (3) Kittim. SGA: Doğma 
büyüme Akçaörenlisin değil mi? ŞY: evet. SGA: Buradaki köy hayatını 
(4) anlatır mısın? Sabahleyin kalkıp ne yaparsınız? ŞY: sabālen ġaḫtıḫ mı 
biz, sabāle ȫnce (5) sabah§ezeni ġalḫā ȫnce aPdesimizi alır̥ῐz̥ namazımızı 
ḳılȧrız köy yirinde. hani ȫncelikli ȫlü (6) yaparım yāni bi ben de§il ġoŋşu 
arası dı ȫle. ondan sōra ġāḳarıS doval olȧraḳ, ucāmızı (7) ateşimizi yȧḳȧrıS 
odunnan, mesā ānn̥atcám durumdı odun ... diyem tüpleri dimiyem, köy (8) 
hayātı odunnan yaḳılır. ġavāltı türünü hazırÍáríz. çayımızῐ hazÍā yir undan 
sōnı mallarımızı (9) baḳarıS. işti ahırdı sı.. inēmiz varῐsa mesiÍā ki hı böyük-
baş hayvanımız güççükbaş (10) hayvanımız varῐsa unnarı baḳarız yāni ġaḳtıḳ 
mı. undan sona tarÍıları gideriS. hayvannāmızῐ (11) ahırdı baḫtıḫtan sōnı, yāz 
günü ōl̥sa tarlıları gideriz, ġış günü ōl̥sa ē̇vde meşgül hayvannarı (12) baḳarıS, 
ġış§içinde. işti bȫlelikle taÍÍıÍānan ahıÍÍānan ūraşıyoz§işti köy hayātında. 
SGA: (13) Eskiden nasılmıştı? ŞY: nasıl? SGA: Eski köy hayatı nasılmıştı, 
mesela annenizin zamanında? (14) ŞY: bizim zamānımızdı varıdı, annemi-
ziŋ zamınındı dı varıdı, öküz mesā ki bi (15) öküzümüz§olurdu. öküzlēnen çit 
sürēdik. düven sürēdik. sap.. arbȧynan sap çekēdik. meseÍā (16) kı̄̇, ȫlü hayā-
tımız va, dırpa.. oraḲlı ekin biçēdik. sōnu sōnu dırpan çıḳtı. dırpanῐnan biçildi. 
(17) sōnu sōnū iştĕ biçer gēldi kȫmüze, bȫle devam§ediP gidiyo. SGA: Ha-
yat şimdi mi güzel (18) eskiden mi güzeldi? ŞY: eskiden zor. ı̄̇san gücüyne 
olan bi§şeydi. şinci moturla, (19) tıraḳtörlēnen dimiş biçellēnen, şinci ġolȧy 
meseÍā ki. x: ġolay dı sālıḳ yoḳ. eskiden (20) annelerimiz, babalarımız hani 
çalışıp çoḳ çalışıyorÍarımıştı ama sālıḳlíymíştı. ama şindı̄̇ (21) her§şi rahat 
ama sālıḳ yoḳ. ŞY: hayvansal yālā ġullanıyoz meseÍā tā da ġullanıyoz (22) 
yo§urttan, peynirden hē, tavūmuzdan yımırtamızı alıyoz inēmizden pēnirimi-
zi, yā§ımıza, (23) yo§urdumuza, tārῐnamıza hep sālıḳlı ġullanıyoz şükür gini. 
eski günnēden gini iyi bu günne (24) di iyi di eskiden tā iyi biSÇe sālıḳça. 
SGA: Eskiden köyler çok neşeli diyorlar, öyle mi? ŞY: (25) ḳalabalῑdın. 
eskiden şe§irĕ§aḳım yȯ§udun. şe§irĕ§aḳımı y̥öŋcü kȫdü yetişenne kȫdü 
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(26) ġal̥dıḳ biS hep meseÍā ki. sāyġı varıdı, büyǖ küçǖ dōru. u sāyġımız varıdı. 
unuŋ§úçún (27) neşelidik, neşeli duruyōduḳ. ġorḳuyōduḳ büyükden sayġımı-
zı.. x: ġōŋşular§arasını millet (28) sōhbet çoḳ deriŋdi yāni, şimdi yōḳ. SGA: 
Eskiden siz gelin olup kayınvalidenizin yanına mı (29) geldiniz? ŞY: evet. 
ḳayınvaldemiz.. SGA: Nasıldı gelin-kayınvalide ilişkileriniz? ŞY: (30) 
çoḳ§ēyı̄̇dik. çoḳ§eyidik, anne ḳız gibiydik. çoḳ§eyı̄̇dik. ḳayınvālidem ḳayın-
tam varıdın, (31) ġayınnamıŋ ġayıntamıŋ§anası buvası varıdın. āblamlı ēltiy-
dim, odȧnıŋ birine o, dört góz oda (32) dört hāneyidik. çoḳ§ėyı̄̇dik. yāni ėyı̄̇-
dik. yāni sayġımız§üzeri ėyı̄̇dik geçim hālimiS. SGA: (33) Kayınvalideye 
saygı nasıl oluyordu? ŞY: ḳayınvāldem sayġı nası olcaḳ canım, şinci ġapıdan 
(34) ġayınnam girdi mi toplanıyōduḳ, ġayıntam girdi mi toplanıyōduḳ yāni 
kendimiSÇi yāni bi (35) sayġımız ġal̥ḳıyo bi yir viriyōduḳ. undan sōrŭ o yi-
mek şēsini felan̥ hiş biz yapıyōduḳ. (36) yimekleri sofraları ḳoyup Ḳaldırıyō-
duḳ. mesā bulaşıḳ türleri hep kendimiz yıḳıyoduḳ. (37) ġayınnaya sayġımız 
varıdı. ġayınnam bi iş buyurdu mu ı̄̇tirazımız yoḳtu. şunu yap didi mi (38) ı̄̇ti-
razımız yoḳtu, yapıyōduḳ. x: şinTiki gelinneri bi seFer buyurulur§ikinciye 
buyrulmaS. (39) SGA: Şimdi siz yapacaksınız gelinliği. ŞY: yapıyōz da. tā 
dōrusu yapıyoz. gelinner sāt ondı (40) ġāḳıyo, ġavaltı ġoyŭyoz gelin ġāḳcaḳ 
diye beklēyoS. öŋcüden mes.. x: ġıS geliniŋ duyar̥ nė (41) ȫlü.. ŞY: duysun, 
gelinnemiŋ§ikisi di duysun. yō, hep gelinner̥ bȫle yāni hinciki.. ben (42) ge-
linnemi ḳıyaslameyom. benı̆̇m gelinnēm ėyi şükür, ȫlü dimeyon da, eskisi gibi 
de§il şinci (43) yāni. x: eskiden mu§abbet varıdı sayġı varıdı. sayġı çoḳ bü-
yük sayġı varıdῐ§ani (44) büyüklerimizden.. ama şimdi kendi çocuḳlarımızdı 
eveli baştan sayġı, kendi çocuḳlarımızda. (45) SGA: Doğru. x: dōru de§mi? 
SGA: Doğru tabi, çocuktan, doğru. x: hindi gelinnēmiz§ōsuŋ, (46) ōlannā-
mız ġızlāmız o.. gelin bacaḳ bacā çatıp dı oturuyoÍÍā. biz nērde ġayınnalān 
ġayıntalān (47) yanında ȫle şı̄̇. iki diziniŋ§üstüne oturuduḳ. ŞY: öyleydi tabi. 
unnā ilēde oturuydu biz giride (48) oturuyōduḳ. ileri geçmēyoduḳ yani önnēni 
kesip Te. ȫledik. SGA: Bu senin torunun mu? ŞY: (49) torunum. SGA: Adı 
ne? ŞY: furḳan. SGA: Kim koydu adını? ŞY: bobası. bobası hoca (50) 
sorḳunda. çömlekçi köv§va ya. çömlekçi kövü̆. SGA: Eskiden isimleri ba-
balar koymuyordu (51) ama değil mi? Kim koyuyordu? ŞY: ėbėlē, dėdėlē. 
hincik e̊skiden ebe.. bobanneniŋ§adı (52) ėbēdi. dėdė dėdėdir gini de ȫlēdi 
meseÍā şinci ėbė diniyōdun dėdė diniyōdu. şinci annanne, (53) bobanne yāni 
çocuḳla ȫle yeŋi ı̆̇şēsinde. esKiden bizim ... ėbė dėdė dē̇yōdu. (54) SGA: Köye 
su ne zaman geldi? ŞY: valla se.. köyü bizim şu işme suyu sekı̆̇sen ġaçtı gēl-
di? (55) seksen dört seksen bėş civārı he. sekseni geçik yıllādı. SGA: Ondan 
önce ne yapıyordunuz? (56) ŞY: u çėşmėde elimizden çekiyōduḳ. köy§orta-
sındaki çėşmėde elimizden çekiyoduḳ suya, (57) su ġaplarınan, destilēnen bi-
donnānan. evlēde su yoğudu. işti seksen bėş sırılāndı kö̇vü depō (58) yapıldı 
su gēldi hinci evimizdi ra§atlıḳla. SGA: Çamaşırları nasıl yıkıyordunuz? 
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ŞY: (59) çamaşırhānėdi yíkeyyōduḳ. kös§üstünü bȫl döşeyyōduḳ. deperek-
den yíkeyyōduḳ. kil (60) döküyōduḳ. sabun, kil, mesiÍā omo, ȫle u§tür ġulla-
nıyōduḳ. SGA: Suyu nasıl ısıtıyordunuz? (61) ŞY: suyu ḱ́azan ġuruyōduḳ. 
çamaşırhānedi ġazan ġuruyōduḳ. ġazanıŋ içini suyunan ġayna.. (62) ısıdıyo-
duḳ ılıdıyoduḳ ȫle yıkeyyōduḳ. kösü döşüyodúḳ, toḳáşleyyōduḳ. ȫlelikli yí-
keyyōduḳ (63) yānė. şinci.. SGA: Kili nereden buluyordunuz? ŞY: kilı̄̇ 
mi§alıçıŋ bı̄̇ killik§kövünden (64) getiriyōduḳ. ġamyonnānan geliyōdu, satı-
yoÍÍādı köy§içinde, alıyoduḳ. SGA: Güzel (65) temizliyordu değil mi? ŞY: 
çoḳ güzel, sālıḳlı ḳoḳuyōdun. güzel yāni yımışaḳ tutuyodu (66) çamaşırῐmızȧ. 
SGA: Yumuşatıcıya falan hiç gerek yok. ŞY: yoḳ yoḳ çün çoḳ yumuşaḳ (67) 
çamaşır yapῑyodu. çamaşır killėyyoduḳ içini omo ġataraḲtan. SGA: Çocuk-
ları nasıl (68) yıkıyordunuz o zamanlar? ŞY: hē çocuḳl̥arı iliyende.. SGA: 
Taşıma suyla mı? ŞY: taşımȧ (69) suyınan̥ ėvde ısıdıyōduḳ. mesiÍā yidek, 
zobalāmızıŋ§üstünde yideK§oluyōdu. biliyō (70) musuŋuz atıḳ u yidek So-
balāŋ§üstünde yidēmiz oluyōdu. tasınan§alıP ılışdırıP ġov̥uları, (71) bebek-
leri iliyennēde yíkeyyoduḳ. yidēmiz§oluyōdun yanė. tēn̥ĕkiden yideklē 
oluyōdu, yanı (72) satılan bi yideyne zobı§üstünde ısıdl̥an su. SGA: Kazan 
gibi bir şey mi? ŞY: ḳazan gibi he. (73) Ḳazan gibi zobanıŋ borusunu geçiyō-
du şȫle, zobanıŋ§üstünd̥e gü§üm gibi gǖmüynen ȫle (74) ısıdıP yıḳēyoduḳ. 
SGA: Şimdi daha kolay değil mi? ŞY: şinci çoḲ ġoláy canım. şoPbeni olan 
(75) şoPbeni va, gúneş§enerjisin̥nen§ısıdan yaz günündē̇ enerjilēmiz va zo.. 
evlēŋ§üstünde. ġış (76) günündǖ ġan.. şē ġazannarı va, bayyō ġazannarı vā, 
odunnan̥ yaḳıyoz gine. kȫdü napcız? (77) SGA: Odunu ormandan mı alı-
yorsunuz? ŞY: ōrmandan§alıyoS. odun§emr.. orman kö§ü (78) oluncu or-
mancılā ḳasım§ayındῑ üş dört gün bi odun§emri viriyóÍÍá, tıraḳtölēnen gidip 
(79) getiriyoS§işti ōdun§emri senĕden§senē. SGA: Sırf odun mu yakıyor-
sunuz? ŞY: sırf odun (80) yaḳarıS. SGA: Kömür yok. ŞY: kömür yoḳ. SGA: 
Yetiyor mu? Isıtıyor mu? ŞY: ısıtır, ısıdır. (81) yō, ısınıyoz meşė odunnānan̥ 
ısınıyoS yāni ġovalı zobulār meşe odunnānan̥§ısınır. x: çoḳ (82) mādur yaşlı 
olanna devlet taraFından biḲaş kişiye kömür verirle. SGA: Ama kömürün işi 
(83) daha zor oduna göre. ŞY: zo.. odun ġoláy bize. he odun ġoláy. alışġın§ol-
dūmuza odun ġoláy. (84) ekmekleri odunnan bişiriyoS sac§üsdünde. ekmek 
mi canın§istedı̄̇di yoḳsa? SGA: Bazlamaç (85) yapıyorsunuz. ŞY: hē, baza-
maş pişiriz. bazlamaş pişiriz yāni Pitti mi. dolapları ġuyuyoz, (86) dondurucu-
lara. undan sōna Pitti mi kendimiz yūruyoz pişiriyoz. SGA: Dışarıdan ek-
mek (87) almıyorsunuz değil mi? ŞY: yo. almáyıS. yitiremedı̄̇miz vaḳıtlā 
alıyoS. işimiz çoğ§oldū (88) vaḳıtla, yitireme.. SGA: Buraya bakkal mı 
geliyor? ŞY: baḳḳal geliyo. perşembeden (89) perşembē satıcı geliyo. undan̥ 
alıyoz. de§ilsi bazarı gidiyoz mi§alıçıḳ bazarına, nallıhan (90) bazarını gidi-
yoz. çıḳῐyoS uÍÍādan getittiriyoS. gidiyoz getiriyoz, getittiriyoS. ȫleliklė ge-
çim (91) sālēyoz. SGA: Ama güzel güzel kendiniz pişiriyorsunuz. ŞY: tabi 
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kendimiz pişiriyoz canım. (92) zebzėyi kēndimiz yaparız. mesĕl̥ā ki patitiS, 
fasilye, sovan, domatiS, böber. bu túr şēleri hep (93) kendimiz yetiştiriyoz 
yapıyoS. unnānan geçim sāleyoz. SGA: Kış için mi saklıyorsunuz (94) on-
ları? ŞY: Ḳış§ıçın dı saḳleyoz dolapları ḳuruduyoz, böbellere.. böbellē ȫle. 
dolmalıḲ yani (95) yaşınῐ dı ġuyuyoz doŋdurucuları bȫlü dĕ ġurutuyoz yāni 
hani. bȫlĕlı̆̇kde.. x: içini boşaldıP ȫle (96) poşetleriŋ§içine ġuyuP ben§ȫle 
ġōyuyom. SGA: Bir tane bir tane koyup donduruyorsunuz. (97) x: bi tāne 
de§il. ŞY: bi torbayȧ dōlduruyoz. bi kilō ġadār̥ torbayȧ dōlduruyoz, ġuyuyoz. 
(98) bi§şe olmēyo. tabi birbirini soḳuyoz yanē̇ ġalabalıḲ§olmasın diye. ȫle-
likle oluyo. SGA: (99) Nasıl çıkartıyorsunuz? ŞY: ġoyulduḳ mu Saten lanġır 
lunġur çıḳıyo. x: biraS kibar§ol ġıS. (100) SGA: Yok, kibar olmayın. Nor-
mal söyleyin. ŞY: ne va köy yiri bu, kibar§olsam napcek (101) yāni? tabi kȫ 
hayātı dē§mi? tā va mı sorcāŋ soru? başḲı vā mı sorucaḳ bi§şeyiŋ? SGA? 
(102) Tamam,bu kadar. Teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. 
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II/22

MİHALIÇÇIK - Aydınlar

Kaynak kişi : Şükriye Akyüz, 69, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, hastalık, kış hazırlıkları

(1) ŞA: deyneklēnen gezerin. ėvinēn para şȫle ėv̥iŋ§işlēnde gezerin te-
mizlı̄̇mi nė yapamān. para (2) ānca ayaḳlāmı ... ġurtarῐsam. SGA: Ne zaman 
oldun ameliyat? ŞA: iki bıçıḳ sene ōl̥dum. (3) mayıs gelirse üş sene ōl̥cam. 
SGA: Zor mu oldu ameliyat? ŞA: e üş seFer§ōl̥dum be āynı (4) yerden. 
āynı ġalçamdan§üş seFer§ōl̥dum bir§ayıŋ§içindi. SGA: Niye ki? ŞA: bil-
miyom (5) ġuzum dek gelmedi işde. ameliyed§iTdilēr dutmadı iTdilē dutma-
dı soŋ zaman§üçüncüdö (6) duttu da bu seFē de siŋir miŋir mi bālandı bar-
maḳlāmı çekdi hayām. (7) burden§ameliyet§oldum burda bi§şı̄̇ yoḳ çoḳ 
şúkür hayāma gēldi barmaḳlām şoyleyib (8) şoyle du.. duruverü böyle durdu 
muydu yüzü ġapaḲ gidiyum. SGA: Teyzeciğim adın ne? (9) ŞA: şuḳriye. 
SGA: Soyadın? ŞA: aḳyüz. SGA: Kaç yaşındasın teyzeciğim? ŞA: vallā 
bėn ġırḳ (10) dört do§umnuyun heral ātmış doḳuz. (11) SGA: Genç yaşta 
takmışlar protezi. ŞA: işdi pırıtez daḳdılar§emme nė biliy̥ı̆̇n nası ōl̥dū? (12) 
SGA: Düştün mü ağrı mı vardı? ŞA: he bėn şurdaḳı göçüg§evlē bizim§idi 
böyle bū bu ġada (13) yümsek balḳondan bi yire düşdüydüm. yere düşdüydüm 
bȫle zamannan ben rahatsızlāndım (14) zamannan rahatsızlāndım soŋ zaman 
soŋ zaman beni şı̄̇tTi ġızım ben bȫlü bȫlü itmiye (15) duydum ārı yapmıya 
durdu. unnan sōna hora geçirmedi neriye gitTiysem nerden düşdüŋ didi (16) 
doḳdullā nėriye gitTiysem Filmi çeken nerden düşdüŋ didi. eŋ soŋunda bursa-
da gün§āldıġ. (17) ne u ünüvesteniŋ§adı ōlum§urda ameliyet§olcādıḳ bi 
senelig gün virdilē ba§a. va ōlan (18) ġardaşım varıdı urdān geri geldim§es-
kişērde ömer bėy ümüt sālıḳda ömer günėy di ona (19) vadım duramadım. 
bü§öz de on beş gün§ōldum ameliyet§oldum bursadan televun geldi (20) 
sıraŋ geldi gelir misiŋ? siz bana bi senelig sıra virdiŋiz ben duramadım§ōl-
dum. dēy̥ u da (21) bȫle oldu işde ġızım hanı̄̇ ȫle bi şiy§işdi nāpacῑŋ? SGA: 
Üç kere mi oldun yani? ŞA: üş kere. (22) üş kere. eyiyiz baḳam§işdi kendi 
kendimiz dediynēn dedeniŋ biraz ġulaḳları a§ır para u sert (23) ġonuşur. de-
deniŋ para ġulaḳları a§ır serT ġonuşur§işdi günúmüz geçiyor gidiyor. SGA: 
(24) Peki balkondan nasıl düştün? ŞA: tāhta boşl̥uġ. tāta deyincı̄̇ bidonnar§a-
tı asılıydı. bidon (25) Íāzım§oldu bȫle yῑḳamışin§uruya āsmışin. bidonu āldῑmı 
biliyon da yere nasi indı̄̇mi (26) bilmiyon. /.../ SGA: Kaydetmemiz gerekiyor 
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unuturuz. ŞA: tabı̄̇. şindı̄̇ şı̄̇ler çıḳdı ya işde ne (27) alırsa alıyo aldıyi yerde 
ġalıyo şėysi. SGA: Şu kapıyı da kapatayım amcaların sesi çok (28) geliyor. 
ŞA: ġapat baḳam bi ėviŋ§işlēnı toplıyamadım heP§ȫyle. ... yardımcı olursa. 
çoḲ (29) çekdim ġızım çoḲ. üş sever§ameliyat beni bayā assatTı. işde bu ayaġ 
şı̄̇ş. ayaġ şiş bȫle ... (30) devletde bi ortopedi şėye gitdim. bȫle oluyom ben nası 
olcan diye. u da didi kime (31) ameliyet§olursaŋ una git didi. SGA: Ona gittin 
mi tekrar? ŞA: gitdim. pilim çekdi şē yapTı. (32) iyı̆̇ dedı̄̇ düzelir dedi ama 
doḳdor bėy ben sāte gide.. çıḳarḳan sȫledim didim. ayām bi (33) hoş§oldu. 
Saten§urda filimi şittı̄̇ taburcu yapıyo doḳTur bē did̥ı̆̇m ben gidiyun§ama did̥ı̆̇m 
(34) ayām bi hoş gine didim. düzelir düzelir didi. ḳonturola gitTim ġızım ginē 
düzelmedi işde bu (35) bȫle hinci barmaḳlām şōle itTi miydi tökezediyor§ayā 
yāni yürüken deyneklēm§olmaSa (36) sürtünüb gitcen. u gǖn sobadā yimeg 
yapdım yimē burıya getirin dirken nası mutfāŋ (37) ġapısında ayaġ bȫle itTi iyer 
bu ġapı açıḳ§olub dı urıya kendimi bȫle bārımı dayamıydım (38) ġāli döḳuldū-
ne de yimē§eŋ ġayırmadım dı zāten tozunu alamıyōm bi de yimeg dökülüse 
(39) nası paḳlıy̥cān diye ona şiy yapdım a ġadı ġayırdım. mıstaFa da diyo ki 
anne diyo niye ȫle (40) üzüldüŋ kendi kendi döküle.. ōlum döḳuldūne de ġayır-
madım dökülmedi gērçi ama didim (41) nası paḳlıycāma nası temizlicēme yālı 
şėy. biliyosuŋ yālar bi yeri deydi miydi çıḲma bilmēz. (42) unuŋ§için§işdi ȫle 
yani para sorunum§mār ġızım. iyı̆̇yiz baḳam hindi işdi dedeninen (43) ġışın§ō-
lanıŋ yanına gidiyoz zāten şehirde duruyoz. yazın bahardı geliyoz dediyi ullardı 
(44) durduramıyoS. beni di ġa ėve ġapıyorsuŋuz diye haÍbuki ēv̥imiz şirin bi 
yerdē ȫli ġapalı (45) apartman diyil§amma ille dėdeŋ şitmiyoru. yanı̄̇ ülǖ sev-
miyoru. geşler§iş§icābı gidip di (46) ullara yerleşiyoru. e adam atmış yetmiş 
yaşından sō şe§ire götTüŋ müydǖ anca bi cāmiye (47) gidiP geliyor cāmide de 
kimsiylen§ilgilenemiyon diyor hep yabancı diyuru. ordan dönüb (48) geli-
yor§işdi ȫle günúmüz geçiyo yāv̥rım nabcāŋ? sālıġ§ōsun işde. hȧvā serinnerse 
gine (49) gitcēz. ġorḳuma dişlēmi de yapdıramadım şurda bi dişim ġāldı laf 
ġonuşurḳan biri bi yanna (50) gider biri bi yanna gidē. SGA: Doktordan mı 
korkuyorsun artık? ŞA: doḳdurdan da (51) ġorḳmuyon ġızım da bȫle diş 
daḳınannır yanımda āzından çıḳarıyu temizlime yapıyuru. tabā (52) çanā ıslıyu-
ru bi şı̄̇ler yapōr ben§unnarı gördüm§mü sanki içimden bi şiy geliyoru hacaba 
(53) ölçu vıremezsem olan da mı ġaybide yi döküldü döküldü bi bu diş ġādı 
h̥al̥tında iki çürük va. (54) gidince daḳdıram dır§ōlan ne bilin§ōlum ölçüyü dek 
vırebilirmin hani a§ızıma ġalıb (55) ġuyuncā h̥u§zaman dek vıremeSsem ha-
cab nası olur kü diyon h̥işde nābcan? ... SGA: (56) Eskiden bu köyde hayat 
nasılmıştı? ŞA: vallā y̥esgiden ġızım kȫde hayātımız çoġ güzeldi. (57) malları-
mız vardı ġoyun§ōsuŋ geçi ōsuŋ ineg§ōsuŋ meseÍā iveli çüvti öküzlēnen atlā-
nan (58) sürülürdü ȫle ōsuŋ heb ġara ġuvvetinen çalışıyoduḳ. harmannarı bȫle 
elinen biçiyollādı (59) ekinnirı̄̇. undan sōna bişdikden sō harmana topluyollār̥dı. 
öküzlēnen düven sür baḳam sür (60) baḳam düven ond̥an sōna yāmır yağıcı 
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topluyoduġ yāmır gitTi mi şidiyoduġ. yō valla da (61) esgiden bu hayaT daha mı 
iyı̄̇di diyon ben. hinci ekinneri biçer biçiyor hārmanı biçer (62) ġaldırıyu gelib 
hazır giriyoru insannardı hayaT ġalmıyu. iyan§ōsun insannarda hayaT (63) ġal-
madı. esgiden yāni bi dā mı iyı̄̇y̥di ne biliyin. buyur. bu da ē̇ltim mutTarıŋ hanı-
mı. (64) mutTarıŋ hanımı ėltim§u da. /.../ (65) SGA: Teyzeciğim kışlık ne ya-
parsınız siz? ŞA: vallā ġızım ġışlıġ yēsgiden§işdı̄̇ yaz§oldu (66) muydu 
bahçelere ekiyoduḳ kendimiz. fasilleleri meseÍā yeşil ġuruduyōrdun. yeşil§ol-
maSsā (67) iç§oluyōdu iş fasille diyi yapıyoduġ. beyaz fasille ġuru fasille işi. 
patetis§ekiyodun. gine (68) şindi di aynen yapıyoz da patetisi şindi bi böceg 
dadandı domatisleri bile durdurmuyur§u (69) böcek. biġaş senedir bayā pate-
tiS§ekmiyoz§ama gine dėdeŋnen bāçeyi yapiyoz yāni ġışlıġ (70) işi yapiyoz. 
undan sōna da biz§ȫle ġarışıḳ tarna yapmıyoz biz meseÍā yazdan tārna (71) 
yapıyoduġ sāde yo§urt, tuz, un. aḳşamdan yo§urdunu tuzunu torbada süzdür-
dükTen sōna (72) yo§urdunu südü şı̄̇sini tuzunu ġatıyōduḳ ġarışdırıb yu§uru-
yuduḳ hamır mayalār gibi ... u (73) zabā ġada duruyodu. zabān gine bi ġāşıḳ ya 
süyünen ya südünen§unu yalabuduyuduġ (74) dammaşlara döküb ġurudub ġış-
lıḲ yapıyuduḲ bi çarşaFlara şı̄̇dib di. e hı̄̇n hinci gine āynı (75) yapiyoz. maḳār-
na yapiyoduḳ meseÍā. ġıyma maḳar̥na yımırtalı meseÍā yımırtıyı ġırıyoduḳ (76) 
ġaş yımırta ġırāsaŋ§una göre avcımızınan bȫle köv§adeti. meseÍā burıya on 
yımırta mı (77) ġırdıŋ avcıŋınan bȫlü on yum.. avış§unu alıyuduŋ u yımıtıyı 
süyunan§uluyoduŋ (78) āldῑ§ıŋ§unu ġatıca yu§uru. bāzıları ȫle yazıb ġurutu-
yomuş biS yassāşda hāşlıyōrduġ eyce (79) pişirmeden. eycē pişirmeden ġoḳulu 
oluyurdu hem de. haşlıyoduġ. unu dı ince ince ġıyıb (80) ġurudub ġışlıḳ yapıyu-
duġ§işdi ȫle ġış şi şı̄̇mizı̄̇ ȫle ėr ėrzāmızı düzüyuduġ. hinci gine āynı (81) ȫle 
yapıyurun meseÍā. āynı gine yapiyoS haşlῑyoz, ġıyıyoz. bübēr uyuyon patlıcanı 
ya ōy ya (82) ȫle ġuruduyuz ȫle gine āynı āynı sürüp geliyuru. fasillemiz§olur-
sa işidiyon. (83) domatislerimiz§oldu muy̥du fazlaca salça yapıyon. bu sene 
ben bi şiy yapamadım pȫle iki üş (84) ġavanoza bíraz domatisi geçirdim acik 
ġoyurek ekmek damcaḲ ġada olduḳca ḳonsēve (85) şişelēne ġapatTım iki üş ... 
ȫle bi yapdım. baḳam nası olcaġ§acıġ da tuz ġatTım. e ȫle bi (86) şı̄̇ler yapıyon 
ġışlıġ§işdı̄̇ hani evelden gördü§üŋ§adetlēŋi yapıyoŋ ġızım. SGA: Sağol (87) 
teyzeciğim. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Hakkını helal et. ŞA: yō bi şiy 
di§i yavrım (88) nolacaḳ ki öyle işiyden ōsun varsın sizler bizi bȫlü şitmişiŋiz 
biznē şi yapacaz tabi ... (89) ānmışıŋız. SGA: Bir de dua et bize. ŞA: hē al-
lah§işiŋizi ras gessin tabı̄̇. allah§işiŋizi ras (90) gessin. çoluġ çocuġ§evlı̄̇seŋiz 
çolūŋuza çocūŋuza uzun§ömürler virsin. hayıllı ġapılar (91) yazılar yazsın. nā-
pacaz§işdi ȫlü günümüz geçiyu. 
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II/23

MİHALIÇÇIK - Beyköy

Kaynak kişi :  Mehmet Emin Güngör, 69, İlkokul; Sevim Güngör, 60, 
İlkokul

Derleyen : Erdoğan Boz, Fatih Doğru, Ferdi Bozkurt

Derleme yeri : Ev

Kayıt türü : Video

Konu :  Tanışma, madencilik, düğün, âdetler, köyün tarihi, pek-
mez yapımı

(1) /.../ SG: bāçeden gēldiK dē biz kirimizinen pasımızınan. ġusura baḳ-
maŋ ya. /.../ MEG: (2) meseÍā dü§ün yabdıḲ. o üç yüz lira sona asgerdin 
geldiKden sona atmış doḳuzdı evlen̥dim (3) men̥. şim baḳḲal hasan dėye biri 
vārdı urda esnafdı. bėş§altı dene esnaf vārdı. yazar ā bē cē (4) davulcu parası 
kipridine ġadā büdün dü§ünüŋ masravını yapar§adam, esnaf§adam, hepsini 
(5) yazaŋ veriŋ. āltını gümüşü davı̊lcı parası bilmem dömbeKcisi. sen onu 
ordan§ödeŋ. bi de (6) dedı̄̇miz gibi u doḳuz§on̥§on̥ bir kişı̄̇ besliyosuŋ o mā-
şınan. onu annatıyom. işTe oḳuyan var (7) tabı̄̇, u ȫretmen§oḳulundo oḳuyan 
vār, kimisi askerdi. ȫle yetēr̥di. /.../ EB: Abi sizin adınız (8) neydi? MEG: 
mehmed§emin. EB: Soyadınız? MEG: güngör. EB: Yaşınız? MEG: yāş 
atmış (9) doḲuz, yetmişe gediyoz§işTe. EB: İlkokul mezunusunuz. Daha 
sonra okudunuz mu? MEG: (10) oḳuyamadıḳ kı̄̇. ilḳoḳuldā işTe u§zȧman 
dȧvar mıvar vardı. unnarı şė yapdıḳ. sonr̥a urda (11) mādene girinci ḳavaḳ 
ḳıromdı biŋ ῑ biŋ küsür kişi vardı. EB: Şimdi niye o kadar düştü sayı? (12) 
MEG: şimdı̄̇ şē̇y ġoydular§urȧya māzotlu doldurucular ḳuydular, kėpçeler. 
yeriŋ.. (13) yeriŋ§altında ġasasınıŋ, işti ġasa deriz biz güvennik şı̄̇sini insan-
nar şė yapar işTi dėlik (14) delinir lā§am patlar u kepçi dōlduru götürü ollu§a 
atā. esgiden vaġonnā falan filāndı. tabi (15) bu ordı dā ῑ aḳşȧma ġadar onuŋ 
çıḳardı§ı ġazıŋ§içinde çalışıyoŋ, o dinamidiŋ (16) minamidiŋ§atılan şėsi 
āyrı. aḳşȧma ġada u makine yeriŋ§altındı tabı̄̇. hep§ȫle işTe. şimdı̄̇ (17) 
mesėÍā kömürlēde benim yirmı̆̇§bėş sėne bu eski kömürdü şantiye şeflı̄̇§i 
yaptım. u§zıman (18) el§arabasıyla çalışılırdı. şimdi bant ve ḳonveyır deriS, 
zincirli. dönüP üretimi onnar yapıyola (19) işti şimdı̄̇. unnar da çalışıyolÍá tabi 
bunnāŋḳı tā büyük. /.../ (20) MEG: öle yȧşam devām§etdi. şindi gēldik§işti 
hanımınan burda. arım, bi seKiz§on§arım (21) va. işti on bizim§ō suyu çe-
kilinci şindi yer§altından su veriyoru. şėy, tērmik§adulārya. (22) müdürlē 
falan heP§ahbābımıS, bazı bārışırız su gelmez§işti ney̥ĕ gēlmedi ney̥ĕ gitme-
di (23) dėye. bı̄̇.. ōlumuŋ biri ōrda işTi şėye baḳıyor§u da, müdürleriŋ yanındı 
alışvirişi o baḳıyō. (24) bugün anḳarada gine heralda. gėce gündüz girer çıḳa-
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rım ben, kendi iş yerim gibi hepsi tanır. (25) yaşam§ȫle devam§etTi. /.../ EB: 
Sizin adınız neydi teyze? SG: sevim. EB: Sevim? SG: (26) sevim güngör. 
EB: Yaşınız? SG: ātmış. EB: Okul okudunuz mu? SG: ilḳoḳulu oḲudum. 
bėşe (27) ġada oḲudum. MEG: sekören köğünden. SG: sekı̆̇§örenden buráyá 
gelin getirdilē. EB: Sizin (28) düğününüz nası oldu? SG: biSim dü§ünneri-
miz§iyi olurdū. çoḲ güzel yürürdü her şėy§iyi (29) yapılırdı. üş dörT gün 
davıl çalınῑdı kö§ümüzde. beni gȫrmüş, sōrmuş, soruşturmuş§āldı (30) işTe. 
MEG: hı̄̇ş di gȫrmedim yā. SG: gȫrmedim der. MEG: işTi ō dedı̄̇miz§ō 
baḳḲal hasan (31) dėye bunuŋ bobasıynan dῑ şėy ῑ dosluḳk̥arı vārmış. bizinen 
di dostudu. gelirken (32) gidērken§işTı̄̇ biz de asker.. asgerden geldik ya 
ġız§arıyóÍÍár̥ bizim haberimiz yoḳ. (33) sekı̆̇§örenden ġız bulduḲ dedilē iyi 
dediK biz di. öle görme mörme yoḳ. FD: Orası da (34) Manav değil mi? 
MEG: hı? FD: Sekiören de Manav köyü değil mi? MEG: manav kö§ü hē. 
(35) SG: u dā mi§alıçı§a bālı. da sekören ġalabalıḲ bura gibi di§il. burā üş 
bėş hāne ġaldı çoḲ (36) ġalabalıḲ bizim kö§ümüS. māyenėda görüştük§işti 
tā māyeniyi ġada hiş gȫrmediK ne o (37) Peni gȫrdü ne ben§onu gȫrdüm. 
EB: Sekiören’le bu köy arasında fark var mı teyze? SG: ḇura (38) tehneyı̆̇-
di ȫle fazla ġalabalıḳ yoḳTu bizim§urası ġalabalῑdı tabi heP burası yabancı 
gēldi tabi (39) ne de ōsa ilk başlādā. tanımıyoŋ kimsiyi ōrda hep kendi şėyiŋdi, 
çevreŋ yaḳın heb. EB: (40) Burada başka farklı bir şey var mı? Komşuluk, 
akrabalık, yemekler... SG: ḳōmşuluḳ Ta iyı̄̇. (41) ḳomşuluḳları iyi. tabi iyi 
herkiş sāyġı duyaÍÍādı yėŋge diye şė yapaÍÍādı. herkiş çoḳ sevērdi. (42) ama 
şimdi kimse ġalmadı. bitTi. (43) FD: Orayla buranın yemekleri aynı mı? 
SG: āynı. āynı yėmeyimiS hiş de§işmedi. MEG: bu (44) yöre āynı ya. tabi, 
kültür§āynı. EB: Düğünlerde ne yemek yapıyordunuz teyze? SG: bizim 
(45) kö§ümüzdü ēŋ çoḳ pilaf. pilaf yĕmeyi çoḳ mēn̥şurudu. pilaf verilirdi. el 
yemē§e de (46) yapılıyōdu da pilaf devamnı dökülürdü. perşembe gün bi baş-
lārdı. EB: Sadece pilav mı? (47) Başka? SG: yemek, el yemē§e yapiyölÍá 
eviŋ§işinde olannā. EB: Neler yaparlardı mesela? (48) SG: dolmā, çorba 
yapaÍÍār, ē̇t boludu. ē̇t bol. gin̥e yapaÍÍā baḳ dü§ün yapsınnar hemen pilaf (49) 
dökeller pilaf dökülüllē. EB: Etli pilav mı yoksa normal pilav mı? SG: ē̇tli 
pilav. ē̇tli pilaF (50) husisı̄̇ bölǖ büyük tavalar§almışlar benden sōna gėçen 
sene gȫrdüm ben d̥e güzel yāni (51) yemek tabaḳları almışlā āyr̥ῐ āyrı. herke-
Siŋ§öŋüne ġuyuP ġoyúyöllē ḳompåstosunu pilafını. (52) ayran vercēse ayran 
veriyo pilafıŋ yanῐndı. el yemē de yapılıyo tabi bi haFtā ulur. EB: Sarma (53) 
mı dolma mı? Hangisi? SG: sārma. yapraḳ sārmasῑ, bı̊̇bēr dolması, onnar 
mēnşur. fasülle (54) bişērdi ġuru fasülle, patetiz bişērdi işTi ȫle. ėt yemeyi 
yapılırdı. EB: Düğün kaç gün (55) sürüyordu? SG: per̥şembi gün başlārdı 
bizim dü§ün Künü. ā hālen§ȫle. pēr̥şembi gün başlā (56) pazara ġȧdā pazar 
gün biter̥§işte aḳşȧm soŋa erē. EB: Perşembe günü ne olur? O gün kına mı 
(57) olur? SG: per̥şembi günǖ Tal çıḳā deriz Tal çıḳā dellē pilaf dökülür, odu-
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na gidellē. bı̊̇tün (58) ġomşular§odunnarı getiri yıḳaÍÍā ėviŋ§öŋüne. 
dü§ün§ėvine yıḳaÍÍā, Çāmiye yıḳaÍÍā. ġıza (59) ġına yaḳcāsa ġına yaḳaÍÍā. 
ordan başlaŋ§işte Çuma gün de gelive gidive misāfilleri çalġıcı.. (60) EB: 
Kına gecesi kız evinde mi olur? SG: Ḳına gėcesi ġız§ėvindi olū. EB: Davul 
falan gelir (61) mi yoksa kızlar kendi aralarında mı eğlenirler? SG: tiyip-
lēnen. tiyiplē va kendi aralānda (62) çalalÍādı ġızlā, ġalabalıḳ. ġalabalıḲ 
kö§ümüS. EB: İkinci gün ne oluyordu teyze? Birinci (63) gün, perşembe 
günü kına, cuma günü ne oluyordu? SG: cumā gün de̊ çalġıcılā falan gelı̄̇ 
(64) ėviŋ§öŋüne toplanır ġız§ėvi ōlan§ėviniŋ§öŋünde, oynaÍÍā. çalġı ça-
laÍÍā ondan sōna birāz (65) dinnenmiyi gidellēr̥§işTi ȫle. EB: Yemek mi ve-
riyorlar tekrar? SG: yemeK tabı̄̇ veriliy̥ō. (66) cumā gün§aḳşamdan gelirdi 
çalġı.. çalġıcılā. EB: Cumartesi? SG: cumārtisi gün dē çiyiz (67) serilird̥i 
çiyiz dērdik. çiyiz sererdik u çiyizı̄̇ gelirdi çalġıcılā orda ėviŋ§öŋünde oynādı. 
(68) soPbet ėdellēdi. ġızlā otū oynaÍÍādı toplanıÍÍādı heP bi sürü ġız, her yēr 
ġızıdı bizim§ura, (69) çoḲ ġalabalῑdı. MEG: köyleriŋ deliġanlı başġannarı 
olurdu. SG: başġannarı da vārdı tabi (70) ġızlāŋ dı başġanı vārdı erkeklēŋ de. 
EB: Başkanlar ne yapardı? SG: başġannā yönetirdi. (71) bö§ün āy̥şegili 
yeme§e gitÇēz yarın fatmagile gitÇez, şimdi bi sāt sōna ġuruyemiş yimiye 
(72) gitÇēz filana. u da unnarı yönetirdi ȫle. biri di çėyizi beklērdi. MEG: 
deliġannı başġanı, (73) deliġannı başġanı u kö§üŋ şėsiydi. deliġannı başġanı 
meseÍā dü§ünnēdi bayramnarda çoḲ (74) sayġılı. meseÍā birisi bi huzursuz̥-
luġ yāpsıŋ gidip şunu götürüŋ len dedi mi tamam bitTi unu (75) alır ge̊türü̆lē 
bi Tā soḳup soḳmazlādı u derne§e. öle işgi mişgi olu içerlē biri aşῐrı ölē (76) 
ra§atsız§edici bi şiy§oldu mu alıŋ gidiŋ götürüŋ bunu dedi mi götürülēdi. 
çoḲ sayılırdı (77) u§zı̊man, deliġannı başġanı oranıŋ şėysı̄̇di. FB: Neye göre 
seçiyorlardı peki? MEG: kendi (78) aralānda seçiyórlādı meseÍā āmet sen 
deliġannı başġanısıŋ dėye ölē oy ġullanma yoḲ (79) deliġannı başġānı oluyo-
du. FB: Kimin bileği güçlüyse o mu oluyor? MEB: bilē.. bilēden çoḲ (80) 
şē birāz dı sözü geçen§olurdu tabı̄̇ aÇıḳ da. EB: İtibarlı yani. MEB: itibarlı 
olan, in̥sannarı (81) seven gine ȫle ġavġacı gürültücü di§il de. çoḲ güzeldi. 
EB: Kız başkanı nasıl seçilirdi teyze? (82) SG: ġız başġanı dā aramızda 
seçēdik kendi aramızda biS. o da kendi aramızda yapādıḳ. (83) fatma sen bu-
gún ġız başısıŋ dēdíŋ. gelin ġızıŋ şalvalÍarından, elbiselerinden̥ heP da§ıdılÍā-
dı (84) kö§üŋ§içinde olan ġızlağa, herkėş giyērdi§unu dü§ün gün. cumárte-
si gün, aḳşamlı̄̇ŋ (85) teslim§alırdı heP. u başġanıŋ dı ōyŭdu şı̄̇si vāzivesi. EB: 
Pazar günü ne olurdu? Gelin alıcı (86) mı olurdu? SG: pazā gün sabahTan 
gidilı̄̇ hoÇa nı̄̇Ḳahı ġıyılır̥, undan sonā gelini almıyá (87) gidellē alılÍā, ōlan§ė-
vine gidellē orda biraS çalġıcılā çalar̥ mılar̥ undan sonı çalġıcılār bindiri (88) 
yollalÍā. EB: Gelin alma nasıl olurdu? Araba falan yoktu tabii, atla mı 
olurdu? SG: esgiden§at (89) varıdı tabı̄̇, at varıdı sözüm§oŋā eşşeklē varıdı. 
eşşekleri dünürşülē biŋerdi her yere atı (90) bulamaŋ ḳı gelin binēdi ata sadē. 
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ȫle. MEG: damādı şėye, cāmiye götürülē, tıraş§olduḳTan (91) tıraş§edellē 
işti çalġıynan çulġuynan. undan sōnı urda imam giydiriydi onu duvaynan. 
(92) cāminiŋ§içinde duva ėdereK§imam giydiri damatnıḲ§öle giyinirdi, da-
matnıḲ§uráyá (93) cāmiye gidēdi. SG: u pazar gün giyēdi unu can̥ım hῑ. sā-
dıÇı olurdu yanında dāmādıŋ. EB: (94) Sadıçlar ne yapardı teyze? SG: sā-
dıçlā yanında sādece bulunur̥du bi şiy yapmāzdı. yardımÇı (95) olur§işTe 
dāmāda yardımÇı olur. EB: Kızların yanında da sadıç gibi bir şey olur 
muydu? SG: (96) olurdu. sādıç onuŋ dı olurdu kendine góre. yaḳınnāndan 
birini āmcasınıŋ ġızı yavut (97) tėyzesiniŋ ġızınῑ alırdı yanına.. EB: Evli mi 
olurdu o yoksa bekâr mı olurdu? SG: ėvli ōsuŋ (98) beḱ́ar§ōsuŋ. ná de§iş-
mēzdí. herkeş kendi sevdı̄̇ne sȫlerdi. MEG: gelin geldiŋ§ėvē. uráyı (99) sor-
sȧŋā. EB: Tanımadığın bir eve gelin geldin. Getirdiler bıraktılar seni. 
MEG: bu (100) seniŋ§adamıŋ. EB: Dediler. Ondan sonra ne olacak anlat 
bakalım. SG: gelini āldılā kȫy̥den (101) getirdilē aÇıḲ§arȧbayı bindirdilēr̥ 
beni. acıḲ§arȧbıynan şuráyá gēl̥dim şurdá indim (102) cāminiŋ§öŋünde ... 
bāşíş veriyöllē tabi gelin§inmiyyō bāşiş§almıy̥ῐnca. MEG: kimisi diyo (103) 
işte binek verı̆̇r̥im kimisi bilmem ne verı̆̇r̥im u§zıman mēşurdu ya in falan 
dėye. bizden (104) çıḳıyo canım§o. SG: ondan sōnı çıḳārdıḳ yoḳarıya dāmā-
dı oynadılÍā aşşāda, taḫı taḫaÍÍādı. (105) EB: Saçı var mıydı? Saçı yapıyor 
muydunuz? SG: saçaÍÍā. ēkmeg ġavırılÍādῑ (106) gelin§inivirincisi. şekē 
da§ıdılÍādı, para ataÍÍādı. (107) MEG: bi di şėy vār̥dı. şimdi gelin gēldi ėvde 
büyük kim vār işte büyük§ābı̄̇ vār, amca vȧr, (108) baba. işte ġayınna erkek 
şėy§olmaSsa erkeklere sȫlemezdi gelin bāşiş ver.. müsāde etmedı̄̇ŋ (109) 
müddetce. ben büyü§üm ya ābı̄̇yim, veyāt da båbayım, gelin geldı̄̇. gelin ha-
nım benim (110) yanımd̥ı ḳatiyetd̥i ġonuşmaS ki hiÇ. SG: işāretinen. MEG: 
işāretinen ō müsāde edeceK. bi dı̄̇ (111) tamam bėn müsa.. müsāde etTim dı̄̇-
ceK bi di bāşiş verecek gelin undon sono ġonuşȧcaḳ. yoḳ (112) canım geline 
verecek. verceK§amȧ ġonuşmamaḲ nası samıt gelin. yā. SG: ġoŋuşamazdıŋ 
(113) ki. bubam bi gün patır pıtır§o yanna u yanna bu ėvlēdiyiz§işti bȫle 
gezip durŭ gezip durŭ. (114) bu diyom bi şėy§arā emme ne arār ḳı diyom. 
e̊vde de kimsi yoḳ bi ikimiz varız. sȫle ġızım (115) sȫle dedi. tā dedi ġonuşmı-
caŋ§ŋı bir§ay§olduŋ geleli dedi. bir§aydır dedi ġonuş dedi (116) keser§a-
rar̥ım keser nėrde? buldum getTim§eline ve.. hah§işTe bu dedi. und̥an sona 
(117) ġonuşTuḳ. EB: Ne kadar konuşmuyordu? MEG: yāv̥ şėye bālı başın-
daḳı adama. ȫle üş beş (118) sene ġonuşmıyan gelinner vār. tabı̄̇ yā. SG: geçe-
mezdiŋ§ileriye. geli dibinde burda otırıydíŋ (119) bȫle. EB: Aynı yerde ye-
mek de mi yiyemezdin? SG: yemek yirdiŋ. yemek yiniyodu āynı (120) 
sōv̥rıya oturulur yemek yinirdi. MEG: ama çocuḳlānı sevemezsiŋ. benim ço-
cuḳlāmı annem.. (121) şē̇ bobamıŋ yanında hiç sevmedim ki. SG: çocuḳlānı 
sevdírmezlē, çoḲ§ayıP dellēdi. EB: (122) Peki kendi çocuklarınız yanınız-
da torunlarınızı sevse? MEG: sevellē olur mu zor gelı̄̇ mi tabi (123) sevdiriz 
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canῑm. olur mū? şėy yoḲ bizde meseÍa ben.. SG: bizde ȫle yoḲ. şimdi yoġ§o. 
biz (124) gendimiz yapdıḳ ama. EB: Saygıdan mı oluyordu bunlar? MEG: 
tabi bi şĕ.. şimdi gine biz di (125) ō anĕnevı̄̇ gene biz devām§etTiriyoz§onu. 
mesėÍā lüzumsuS§ȫle ta.. tabi o mo§abbet (126) sobbetten ne gelinnē ne 
ōlannar§ölē cav cav cav cavı ḳonuşmazlar yani. EB: Sululuk yok (127) yani. 
MEG: yōḳ sululuḳ yoḳ. şi.. torunnā dı§ȫle. hiş kimsi kimsiyi bi toḫat vurmaz 
yāni (128) yannış§annaşılmasıŋ§ölē ġaba güç yōḳ. ama boḇam dı ȫlı̊̇ydı̄̇ ben 
di ȫlüyüm. ölē lafTa (129) sȫledim mi otutTurum böle ġızdım mı. SG: herke-
Siŋ tabānı āyıyıdıḳ ta benim (130) bebeklēmden§ayrı. esgiden.. /.../ (131) 
FD: Burası Manav köyü değil mi? MEG: manav kövü. FD: Kime Manav 
diyorsunuz siz? (132) MEG: vȧllā manavıŋ mānasını bilmiyoS bı̄̇ bizim ῑ 
dedemiS ōrdudan gelmiş. ōrdudan gēlmiş (133) şiye yel̥leşmiş o dönemde 
molla ömer o§zıman§işTe laḫaplā molla ömer§o§ulları diye (134) geçiyō 
bizim laḫap. boluya gēlmiş. biS soy̥§a§acıŋ§uşaḳlā bilgisáyardan çıḳarTı 
gidip (135) ar̥şivden bulamadıḳ yāni şėylerini arıcaz. şėyiŋ§ōrdunuŋ bilmem 
nė ḳazāsından. hatTȧ orda (136) onnarıŋ ḳuruluşları falan fiÍan varımış. molla 
ömerin di. son̥ra dedem burıya bi gēl̥miş (137) ėbeminen§ėvlenmiş. ėbemi-
nen§ėvlenmiş bi tā geri gitmemiş. bobamgil evde fazl̥a (138) annatmazımıştı 
o§zıman dikici dillēr bu ayaḳġabı ustası işTe ayaḳġıbῐ falan yaparımıştı (139) 
burda. burda ėvlenmiş. burdo burdå ḳālmış. o dönemde ġadılıḲ dönemi ya 
mesėÍā bolŭda bi (140) suş§işlediŋ yani biz varsayımdan ġonuşuyoS. sen es-
kişe§ire gēldin. boluya atlarsaŋ seni (141) tutúḳlúyóÍá eskişe§irden gelip 
tutúḳlüp götüren yoḳ seni. suş§işlediŋ ġaçıyosuŋ. acaba (142) diyoz biz§u 
zıman işTe dedem hiş bi tā gitmemiş di ġardeşlerim va şu va bu va falan fiÍan 
(143) diye. bize bolululā dellēdi laḫaP§olaraḲ. hatt̥a amcamıŋ mustafa bolu-
luydu sona zı̄̇hni ōldu (144) bizimki güngör§oldu soyisim§olunca. mustafa 
boluydu. sonra heralda tevFiK§amcam dı (145) di§işTi naptῑ. ölē şėy§öle 
manav§ῑ manavda şöle yā yerlilere manav diyöllē. ben ḳārsa şė (146) yap-
Tım. azerilere tat diyorlādı öbürlere de tenekeme diyorlādı, yerlı̆̇lere. onnar da 
bilmiyu (147) tenekeme ne yerliye tenekeme biSe manav diyöllē. buralar heP 
manav, yörük yani. yörük (148) dēken ginē şiy nēr̥den geli.. geldı̄̇miSı̆̇ pek 
bildı̄̇miz yoḳ yani. FB: Köyün kuruluşu çok eski (149) mi? MEG: kö§üŋ 
ġuruluşu ῑ şȫle burası bėy köyü ya, bu güreşiŋ§ōrda ḳale varmıştı. var (150) 
zāten. böle büyük araba gibi taşlar var böle Ḳaleniŋ daşları var şimdiki vinşler 
falan (151) ġaldıramaz§o taşları nası ġoydularsı orayı. bi sürü hüyük vār bu-
ralādı. bėyler burduymuşTu (152) burası şehir gibiymişTi hatt̥a şu tepe tepedı̄̇-
mişTi şėy, bėylē. son̥ra bu ḳoyuna§ılῑ, güreş, (153) ḳavaḳ mıvāḳ buralā yōḳ. 
bütüm bėyleriŋ, bėyleriŋ ḳoyun§a§ılları varmıştı orda. ḳoyuna§ılı (154) ȫle 
ḳalmış. FB: Osmanlı döneminde mi? MEG: osmannı osmannı. osmannı 
amā şėden ḳalma (155) yanı ta geşmişden yanı romalılā ġalmış heralde burda. 
romalılādan ḳalma bėylēr burda. sōna (156) osmannı olmuş§işTe nası oldu 
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bilmiyom§oruyu tabi ora çoḲ§uzun şė. burda daḳışmışlār bı̄̇ (157) işTe ḳo-
yunālı āları burıya başġa bi biri gēlmiş. unnar da anḳara taraFında esas (158) 
ḳalabalıḳlārmışTı heralda, bi ḳısmı buráyá gēlmişlē onnarıŋ bi ōlan ōlunu öl-
dürmüşlē işTe (159) gelin düŋúrşú olmuşlā ḳısa kesiyom. bunŭda imam bur-
dan görü. bėyiŋ§ōlu öldürmüş (160) bunnarıŋ§ōlunu. imam sōna susmuş 
susmuş demiş ki rātsız§ōmuş. demiş ki bunnarı siziŋ (161) ōlunuzu āmet bė-
yiŋ§ōlu memet§öldürdü dėmiş, imam. ondan son̥ra öbürleri toplanırlar (162) 
geliller. onnar ῑ alevi kökenni esas§onnar şėy§olaraḲ. unnar geliller bu ġız da 
gelin ya ōrda. (163) bunnar basġın yapacaḳlar dėye haber velill̥er bėylere. 
bėyler§işTe şėleri malları meÍal ne (164) varsa ġaçırıla kidellē. ondon sono 
gēlmişler§ót.. ėvlerini mėvlerini yaḳmışlar ve bėyleriŋ (165) tall̥arına falan 
ḳoyuna§ılındaḳı tar̥lılā.. ȫlü oturmuşlar̥§onnar. o§zıman§işTe asTῑ asTıḳ 
(166) kesdı̄̇ kesdik. bizim bu köv çoḲ§esKi bi köv̥. undan sōna şū cāmiyi 
annatı̄̇m aşşā (167) ḳoyuna§ılınıŋ§ordȧ kilise beleŋ deriS kilise varımışTı, bu 
bėyleriŋ döneminde. sen yā (168) bunnar§işTi kültürsüzlüK. sen kilisiyi yıḳ 
burıyá cāmi yap. ya sen kilisiy̥ı̆̇ ne yıḳaŋ boḇam (169) daş mı yoḳ bėyköyde 
yā? bütün sıvadıḳ şindi bütün tārihi yazılı taşlar var. kilise kilisiyi (170) yıḳ-
mışlā gēlmişle kiliseniŋ şėsi duruyo ōrda. FB: Aynı malzemeyle mi yapmış-
lar camiyi? (171) MEG: aynı malzemiyle. kiliseniŋ bütün taşlarını yıḳmışlar, 
mērmer§işlemeli taşlar neler (172) neler vā. unu sıvadıḳ görünmüyo ço§u da. 
getirmişlē burıyı cāmi yapmışla. le kilisėyi ne (173) yıḳaŋ yā? bobāŋ şėsi mi? 
bėy ya u§zıman. şindi kilise olsāydı ura turizime açıḳTı urası. (174) yıḳmışlar 
gelmişlē. orda bi benim bāçamıŋ§oldū yerde ḳaya mezarları var§işTe o şėy-
den (175) ḳalma. tabi açılmış§u dönemde falan fiÍan. bizim köy çoḲ§eski. 
buráyı yapTıḳlānıŋ§eŋ (176) büyük nedeni de şu. çoḲ ġonuşTum dı annatı-
yım diye. üş dene dereniŋ§āzını yaPmışlar. (177) manavlar Saten nē orman-
nārda yaşamış sivrisinek varımış sıtma varımışTı u§zıman, (178) esgiler§an-
natır. sıtmadan§ölüyomuşTu milleT. burā buráyá sivrisinek§olmāS. üş dene 
(179) dereniŋ§āzına sabā§a ġada eser bura. rüzǵar§esēr̥ burda serindir bura-
sı. aḳşam oldu mu (180) ėsmeye başlar. onuŋ§için buráyá otu.. oturmuş-
lar§işTe. /.../ SG: gel̥diK§ėvlēmiz (181) sı̊pülceK§iki Kı̊ndür bıraḲıP gidi-
yoz§ȫlece baḳsan̥ă. misaFir geldi size ġarşı ayıP§ōldu (182) pisli§iŋ§içine 
gēldiŋiz diyē. FB: Teyze bunu sen mi yaptın? MEG: hanım yapTı onu. SG: 
(183) bėn yapTım§onu. EB: Ne diyorsunuz buna siz? Şahmaran mı diyor-
sunuz? MEG: şahmeran (184) deriz. SG: balıḳ ġız deyyoduḳ. MEG: şahme-
ran§o şahmeran. SG: şahmarān bilmiyum ben (185) balıḳ ġız diye işledim 
ben§ȫle bilmişim§adını. MEG: yōḳ canım şahmeran§o, şahmeran§o. (186) 
getir hele baḳām bi.. bilebilceklē mi baḳ şu ordȧn şişelēŋ birini āl da ge bi. 
bilemezsiŋiz. (187) şindi bāḳ. burda sumaḳ va bilmezlē. sumā bilirsiŋiz. bil-
mezsiŋ. şindi baḳ bilmezlē ço§u. (188) bilmez. ben topluyyom güvem çiçē d.. 
bi çiçek dā va. kekik gibi. /.../ (189) EB: Pekmezi nasıl yapıyorsunuz? 
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MEG: pekmezı̄̇ çı̄̇nı̄̇yoz. ōlannā gelir. hē çı̄̇neriz§onu. şurda (190) ḳazan§o-
cȧḳlāmız va gördǖseŋiz a şurdı sati. hē şurdı. orda onuŋ pekmez toprā va. yanı̆̇ 
(191) beyaz, ḳavalin§o, ḳavalin§eŋ güzelidir, iyı̆̇sidir. EB: Var mı buralar-
da? MEG: vār. onu.. (192) onnan şė yaparsıŋ§işTi ḳaynaTırsıŋ. u çökēr, unu 
tekrar süzer öle Pekmeze ġorsuŋ. EB: (193) Şimdi ezdiniz o suyunu kayna-
tıyorsunuz değil mi siz? MEG: tabi canım§onu çı̄̇nı̄̇yosuŋ. EB: (194) Kalan 
posayı ne yapıyorsunuz? MEG: ona pasusunu atıyúz. EB: Bir şey olmuyor 
mu? MEG: (195) olūr. ne ōmasın? eŋ güzel sirke ulur§undan. tabi. dünya-
nıŋ§eŋ güzel sirkesi u. onu ıslalÍā bi (196) büyüK bi işTı̄̇ şėy havı̊za niyse 
şiyiŋe göre onu işTe beKlime şėysi var. biraz dı su falan (197) selpillē. eŋ 
güzel sirke ondȧn§olū. esgiden§ȫle yapalÍādı. şimdi satıŋ§alıyoS. dē sirke 
işti, (198) her§yer sirke. pekmeS ġāli biS§alışdıḲ şölü savırıḳan biliyoz 
ġıvāmını, kepÇesini (199) savırıḳan. EB: Süzdüğünüz suyu toprak katıyor-
sun içine... MEG: u bi ḳaynıyoru. ḳaynadıḳt̥an (200) sona onu dinnendiriyoS, 
dinnendirinci topraḳ dibine çökē, onu tekrar temizce süzceksiŋ. ı̄̇ (201) za-
ten§az ġalıncı cımbıldatmıcȧn cımbıldatTıŋ míydῑ topraḳlı olur pekmeS. 
onuŋ suyunu (202) ġoyuyosuŋ. o da şėy§işTē, şıra dedikleri. ġaynadıyoŋ ya 
şėylēde şıra ver dėy̥ĕ içiyoŋ yā, (203) köFtecı̄̇ köFtecilēde çoḲ§olur, şıra. o 
şıra hē tatlıdilde bi şıra ver de. o onuŋ suyu işTe şıra. (204) şıra o. onu biS 
şıPdanTı deriS. sōnå u ġalan topraḳlı şėyi çuvallara ġuya.. aḳar§o. onu içeŋ. 
(205) FD: Ne dersiniz? MEG: şıpdantı dellē. böle damlíyo şip şip şip şip 
falan damlíyo ȫle de (206) şıpdantı dellē una. onŭ da ḳaynadıyoŋ da bek-
mez§oluyo tabi, şıra o. SG: o duru aḳıyō topraḳ (207) çuvalda ġalῐyo çuvala 
dolduruyoŋ daḳῐyoŋ, burdan bȫle damlíye damlíyē çíkiyö ȫle. EB: Dut (208) 
pekmezi de yapar mısınız? MEG: yaparıS. yaparız§ama bu sene yı̄̇cek dut 
yōḳ. hep vurdu (209) so§uḳ vurdu. dut pekmezi yaparız§onu da aynı ȫle 
ḳaynadırıS topraḳ çalmaSsȧŋ ėkşir. (210) bizim ῑ işTi bu gürcanıŋ büyük§ō-
lanıŋ torun ra§atsıSlandῑ dė.. şė ġansıS demişlē dut (211) pekmezi içiriŋ buna 
demiş doḳTor. bi de dedim lā ḳāynadalım ḳaynattıḳ. dut PekmeSin̥e ȫle (212) 
şė yapTıḳ. esgiden şı̄̇ Pekmesi çoḲ§olurdu. her sene ġaynadırız da bu sene 
yoḳ. /.../ 
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II/24

MİHALIÇÇIK - Çalkaya

Kaynak kişi :  Dursun Üçpınar, 80, Okumamış; Gülhan Üçpınar, 48, 
İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Bahçe

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, hayvancılık, çeyiz, dokumacılık, eski yaşam

(1) SGA: Adın ne teyzeciğim? DÜ: dursun. SGA: Soyadın? DÜ: üşPı-
nar. SGA: Kaç yaşındasın? (2) DÜ: men ġaÇ yaşındayın ġızım? GÜ: SeKı̆̇-
zen yaşında. SGA: Seksen yaşında maşallah. Hiç (3) göstermiyor. GÜ: se-
Kı̆̇zenden di geçikdir. DÜ: belki di geçik. GÜ: geçik. bunnār̥ıŋ§anı (4) 
yaşlarını esgiden nufusları geç yazdırılıyo. köyleri gelip giden olmuyomuş-
TuḲ. ėki üş senidi (5) bi gelen§oluyomuşTuḲ o§zıman yeni dōmuş gibi yaz-
dırıveriyolār̥mışTıḲ. cezā almȧyalım (6) diye. çünkü ġazāya uzaḳmıştıḳ. hay-
vannan gidilirmiştik. hayvannan gidilmesı̆̇§için yaşlarınῐ (7) geç 
yazdırıyolamıştıḳ cezā gelicek diyė yani yaşını yeni do.. Pu seni dōmuş şek-
lindė (8) yazdırıyolāmıştıḳ. SGA: Anneniz mi? GÜ: evet, ḳaynanam. unuŋ§i-
çin yaşlȧrın bilmiyori (9) yaşlılarımızıŋ ço§u. SGA: Sizin isminiz ne? GÜ: 
gülhan üçpınar. SGA: Siz kaç yaşındasınız? (10) GÜ: ben ḳırḳ sekiz yaşın-
dayım. SGA: Siz de göstermiyorsunuz. GÜ: biz çȯḳ çalışTıḳ§ama (11) bil-
miyom ki. köy hayātı her şey orġanik§oldū için bilmiyom§artıḳ. SGA: Niye 
(12) yapıyorsunuz bunları? GÜ: bunnarı yorġan̥ yapıyoS. ḳoyunnarımızῑ, 
kendi ḳoyunnarımız var. (13) ḳırḳıyōS, yıḳıyōS, bunnarı kendimiS dikiyiz 
yorġan yapıyȯz. ḳışın sıcaḲ§olur bu yünner. (14) sizleriŋ satın, elden§alıyo-
nuz, biS kendimiz yapiyiz, yetiştiriyoz. SGA: Biz de güzelini (15) bulamıyo-
ruz zaten. GÜ: ama bunnar çoḲ sıcaḲ§olur. kendimiz yapıyoruS. SGA: Siz 
de mi (16) bu köyde doğdunuz? GÜ: evet ben di bu köyde dōdum. SGA: 
Teyze senin adını niye Dursun (17) koymuşlar? DÜ: benim adım.. annemiŋ 
çolū çocū durmamış. dursuŋ diye undan ġomuşla (18) ġızım. SGA: Ölmüş 
mü hepsi? DÜ: ölmüşlē de. u da dursun baḳam diye undan ġomuşlā. (19) 
SGA: Kaç çocuğu varmış annenin? DÜ: annemiŋ§iki çocū va. hindi öŋden 
tabi ilēden ik§üş (20) ġadā ölmüş. ik§üş ġadā da sōra öldü. bi ōlan bi ġız§ey 
biz hinci. SGA: İki çocuk. DÜ: he iki (21) çocuḳ. SGA: Diğer kardeşinin 
adı ne? Yaşayaının? DÜ: ya ġardeşim di bur̥dı yaşıyor ya hinci (22) burdı 
yoḳ. SGA: Adı ne? DÜ: h̥üsǖn. hüsün. GÜ: hüseyin. SGA: Hüseyin. Dur-
sun deyince (23) durmuş ya ona ne koydular diye sordum. DÜ: adı h̥üsü-
yü̆n. (24) SGA: Eskiden beri koyunlarınız var mıydı? DÜ: ha esKiden ġoy.. 
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inēmiz, ġoyunumuz. ta (25) y̥esKiden, çocuḳlūmuzdan. hatta öküz ġoşā-
dıḳ§öŋden. hinci atıḳ motȯÍÍā çıḳınca öküz (26) ġoşmūyoruz ar̥tıḳ motȯÍÍā 
devam§ediyoru. öŋden§öküz ġoşādıḳ, inek baḳādıḳ. GÜ: çifçilı̄̇ (27) yāni 
öküzünen yapıyoduḳ. DÜ: sözüm§una merkeP ... görüyorsuŋuz. öŋden mer-
kebimiz (28) vardı hinci bu mahālede peK§az ġāldı. merkeplēnen§odun ge-
tiridik, gidēdik de. dal (29) getiridik. heş bö.. bȫle vaḳıt geçirdik. SGA: Bu 
koyunlara nasıl bakılıyor? DÜ: ġoyunnarā (30) işte ġa.. motuÍÍānan, öŋ-
den§öküzlēnen ġaldırıdıḳ yicēni. tāÍÍăl̥arı ekerek.. ekēdik. unnarıŋ (31) sama-
nınnan, denesinnen baḳaradıḳ. dādan dal getiriz. çam dalı meşi dalı. unnarῐnan 
baḳarıS. (32) hinci dādı yayıliyilar.. GÜ: güdüyoS. yāz mevsimi güdüyoS 
yāni orman.. SGA: Çoban var (33) mı? GÜ: yani herkes tanıdῑnı ġatıbiliyo. 
kendin güdülübü.. güdübiliyōsun. ȫle ȫle. (34) Ḳoyunumuz dediysi yeni baş-
ladıḳ biz da ġoyunculū. SGA: Daha önce koyunculuk yapmıyor (35) muy-
dunuz? GÜ: öncüden bubamıŋ§evindi yapıyōduḳ keçi Falan yapıyōduḳ inek 
(36) hayvancılıḲ vār̥dın yine vārdın§amā bu sefer burada yeni başladıḲ da 
ġōyunculu. hayvan (37) büyükbaş hayvancılıḲ yapıyoduḳ. yinē̇ büyükbaşı-
mız dȧ var, küçükbaşımız dȧ var. SGA: (38) Bunları kırktınız. GÜ: ḳırḳtıḳ, 
yῑḳadıḳ, iştē̇ toḳaşlıyoz, yıḳıyoz, kirini pasını aḳıdıyoz. yorġan (39) yapıyoz. 
kendi emēmizinen dikiyoz§elimizinen. her şeyi yetişTiriyoz, kendimiz yapı-
yoz (40) yāni. ... çalışıyuz. çoḳ zahmetli. amȧ ra§at. DÜ: kendin dikimeSseŋ 
bi ġoŋşuya ... ġoŋşuyu (41) diKdiriŋ. GÜ: yapmıyı çalışıyoS. çündü çocuḳla-
rımız dῑ çeyizliK§için biz bunnarı (42) yapıyoruS. (43) SGA: Ben de evlen-
me çağında oğlunuz kızınız mı var diyecektim. GÜ: ḳızımız var. ḳızımız 
(44) var. ōlumuz§oḳuyo, ḳızımızıŋ§oḳulu bu sene lisėyi bitirdi, iki senelik 
üniversı̆̇tėy̥ı̆̇ ġazandı (45) gitmedi dört senelik§istiyom diyȯ. SGA:Nereyi 
kazanmıştı? GÜ: ḳonya. nevşevir. işletmeyi (46) ġazanmışdı. SGA: Konya 
mı Nevşehir mi? GÜ: ḳonya nevşevir§işdē. bu u da aynı yerde ya. (47) 
unuŋ§için iki senelik diye beyenmeTi. dört seneliK§isdiyor. SGA: Hazırla-
nacak bir sene (48) daha. GÜ: hazırlancaḲ. yapıbilir.. ġazanȧbilirsė oḳῑcaḲ, 
dört seneliK§ġazanȧbilirse. (49) çocuḳlarımız hazırlıyoz bunnarı biz şindi. 
çeyı̆̇zinı̄̇ ilērde rahat§olur. SGA: Çeyize ne (50) koyuyorsunuz? GÜ: evet 
çeyizı̆̇miz nė ḳoyalım§iştē̇? başörtǖ, havlū, patı̄̇k, eğer nė (51) ması§ȫrtüsǖ, 
her şiy̥ var. evlerimiz nė varsa unnardan var. amȧ şimTikiler istemiyo biS biz 
(52) yapıyoS. yā başörtüyü nāpῐcāŋ diye istemüyüz deyyo amā bizde ādet ol-
muş§artıḳ, yapıyoz. (53) SGA: Dursun teyze eskiden nasıldı çeyizler? DÜ: 
ta unnarı annattırcaḳ baŋa. eskiden annemiz (54) bėz doḳuÍÍarῐdı, bėz 
doḳurÍarῐdı. bȫ bunnarıŋ a.. şeyleri vardı āÍātları vardı. bėz çözerlerı̆̇di, (55) 
bėz doḳurlarῐdı. u bėzlēden çeyiz yapaÍÍarῐdı. be.. doḳumu bėzle§in̥den çeyiz 
yaparlarῐdı. (56) SGA: Sen yaptın mı hiç? DÜ: ben di yaptım. kendim doḳu-
dum. SGA: İpi? DÜ: ipini (57) satın§aldıḲ bėzleriŋ. hē. bunnādan şavlar̥ 
yaptım. kendimden eyirdim bunnādan bunuŋ (58) ġarasından. adamnarıŋ aya.. 
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bacāna. GÜ: pāntol yerini bunnar̥ şalvȧr diyo şindi esKileriŋ (59) bunnādan 
yapıyolāmıştıḲ. SGA: Yünden. DÜ: yüŋden yapāduḳ. bi di doḳurduḳ. düzen-
de (60) āynı düzenimiz varῐdı§íp doḳurduḳ. (61) SGA: Yün dokuyordunuz 
bir de satın mı alıyordunuz? DÜ: he gidip satın§alıyoduḳ. SGA: (62) İpi? 
DÜ: hē ipi. u bėz u. yani góynek gibi bȫlü geyiyorduḳ§una. göynek gibi. 
hinci bu işeyı̆̇ (63) etē geydı̄̇miz gibi göynek yapıyo anılarımız. SGA: Herkes 
dokuyor muydu? DÜ: herkeş (64) doḳurdu. herkeş doḳurdu. GÜ: çünkü 
yoḳluḳ varmıştı eskiden kendileri yetiştirı̄̇ (65) yapıyolāmıştı. SGA: Sonra o 
dokuduğunuz bezleri ne yapıyordunuz? DÜ: ē işt̥ĕ geyiyordūḳ. (66) hep 
geyiyorduḳ. hani çeyiz işı̄̇.. unuŋ çarşaflarıŋ§içindi bȫlü hani yolaḲ yolaḲ§o-
luyor ya, (67) ȫlü olurdu bezlerimiz§āynı. unnarı ... çiterlerdi dikerlerdi gey-
yerdik. devāmnı geyyerdik. (68) SGA: Şimdi dokuyan hiç kimse yok değil 
mi? DÜ: hiç kimsi yoḳ ġāli doḳıyan. bilmezlē bile, (69) nerden geldı̄̇ni nerden 
gittı̄̇ni bilmezlē bile. SGA: Sen kimseye öğretmedin mi? DÜ: yo. en (70) 
küççük gelinim ı̄̇ doḳdur. SGA: Öğretmedin, gitti yani güzelim şey. DÜ: yo, 
hiç a unnā hiç (71) bilmezler̥. zati unnarıŋ günündü ġayῐboldu ġal̥ı̆̇ şavlār̥ yap-
tıḳ. undan sōru şuydu buydu (72) bir§ı̆̇ki şavlār̥ geydilē ġāli bȫy̥le gelinne. 
(73) SGA: Eskiden bez dokumaktan başka ne yapardınız? DÜ: nė ōl̥sa 
işte māl baḳādın. ēn māl (74) baḳadıḳ. malları undan sona baḳadıḲ§işte şöyle 
yidiricēdik geydiricēdik§işte ȫlü gün (75) baş§ı̆̇dēdik çoluḳ çocuḳ bö̇yütcēz 
diye. SGA: Eskiden çocuk büyütmek nasıldı? Doğunca ne (76) yapardı-
nız? DÜ: do§uncu mı? do§uncu napcāŋ? ya yatırıġorduḲ göbēni bālaŋ on-
dan sōna (77) anasını bi yan yatırıŋ, çocū bi yan yatırıŋ. bununḳılā hastānidı̆̇ 
ōldu. bununḳılā ikisi di.. SGA: (78) O hasta mı? Ayağını mı basamıyor? 
DÜ: hāsta. bacā acıtmış da. ... ayā hiç bi şey§yoḳdu (79) oḳutcādım. işte, 
büyütcēdik oḳutcādıḳ diye.. GÜ: nōldu bakiyim senē? acıdı mı ayāŋ he? (80) 
acıdı mı ayāŋ? baḳ bunnardan dῐ yetiştiriyoz kendimiz biz geçi. hevet baḳam 
baḳ baḳam hı. (81) DÜ: bi yeri ġıstırmış bacānı ... ġızım baḳ āzını aldı. GÜ: 
ceviz yoḳ muydu aşşādȧ (82) misāfirimizi ceviz getirseydin ġı. DÜ: ȫlü ȫlü ... 
naPcaŋ§işte günnē geçiyo. SGA: Adı ne (83) onun? GÜ: bunuŋ§ādı 
camġozdü̆§ama, camġoz ġoymuştuḳ. ayānı ġıstırmış bu. ayānı nė (84) ġıstır-
dın? bu da.. çayı bekler misin? beklemezsin. SGA: Gelecekler şimdi. Ne ola-
cak onun (85) ayağı öyle? GÜ: iyi olmaz bu. kesicez. SGA: İyi olmaz mı? 
GÜ: ōlmaS. DÜ: ġıstırmış (86) de§uÍāda ı§aşları da ȫlü oluvemiş. GÜ: ağaş-
larıŋ§arasını ḳıstırmış he. u cėviz yinir mi (87) ġabuḲ lē? DÜ: memliket 
nėre? SGA: Ben Nevşehirliyim. /.../ SGA: İki tane mi keçiniz var? (88) 
DÜ: tā hu beş§altı ġadā da hunuŋ yid§ōldu dā§aldῐlār̥ geldiler̥di bi yol dör-
d§oluġāldı ȫle. (89) /.../ SGA: Eskiden elektrik yokken köyde ne yapardı-
nız? DÜ: ġaz lambası yaḳādıḳ. ... (90) üstü̆§açıḳ hȫlü ġaz lambası ... üstü açıḳ 
hölü ġaz lambası yaḳādıḳ. GÜ: çıra dı vārdı çıra. (91) DÜ: çῑ yaḳādın. ġaz 
lambası alımıyan çῑ yaḳādı. SGA: Komşuluk nasıldı o zamanlar? DÜ: (92) 
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ġoŋşu ġoŋşu ēyidi. hē, eyi geçinirdiK. birimizden§alır̥ birimizi götürüdük. 
bi§şey̥ı̆̇miz (93) olmadı mı, çıramız§olmadı mı ġoŋşudan§alırdıḳ. yemē-
miz§olmadı mı ġoŋşudan getiri (94) yirdik. gersi gerı̆̇§iletirdik götürüdük, 
ödüç. ȫv̥le ȫle vaḳıt geçirdik ġızım§işti ġoŋşularınan. (95) SGA: Eskiden 
herkes birbirine yardım ederdi değil mi? DÜ: ėdellē tabi canım. ėdellē. 
taÍÍῐlāda (96) ekin biçēken orānan§ekin biçēdik. SGA: Hep birlikte mi? DÜ: 
hē. böyün bizim be§im tāÍayı (97) biti.. ben bitirı̆̇sem ben başḲı ġoŋşuyı gi-
dēdim, yardıma. ben bitiremezsem ġoŋşulādan (98) gelı̄̇di. ȫle ȫle vaḳıt geçir-
dik ġızım, işte. SGA: Hastanız olduğu zaman ne yapardınız? DÜ: (99) 
hāstamız§oldū vaḳıt pek işe.. önemli işe yoğudu sarıyar baracı varῐdı. tā öŋ-
den napalādı onu (100) bilmem de sarıyar baracınȧ gidēdik. sarıyar baracını 
götürüdük. bi yannı hayvannarı bāÍarÍar, (101) bi yannı dı kend̥ı̆̇leri tutaÍÍarῐdı, 
dört sāt burıya. dört sāt giri hāstamızı götürüdük. bi yannı (102) hayvan§ı̆̇şı̄̇-
sini bālaÍÍarıdı, semerinė. dingeklēde görüyosuŋuzdur va baḳ işelēdi gelirke. 
bi (103) yannı dı kendı̆̇leri tutaÍÍā ārdınd̥an§erkeklē. ȫlü dör̥t sātlik yeri sarı-
yari götürüdük. sarıyar (104) baracı var ... SGA: Orada doktor mu vardı? 
DÜ: hē urda doḳTur varῐdı. SGA: Karda kışta ne (105) yapıyordunuz? DÜ: 
işti ġārdı ġıştı götürebilirseŋ götürün götüremezseŋ ölǖ. götürümedı̄̇ŋ (106) 
zaman§olū. hē zaman§olmaz. zātüreye tutuluyoru. çoḳ§ölennē oluyoru zā-
türe̊ye tutulū. (107) emĕ§bu senelēde yoḳ tabi, hemen hincı̄̇ tāsiyon diye bi§-
şi ge.. hinci tu.. hemen hāsta oluvidi (108) mi hadi baḳam ya nallıhan ya eş-
kişēr, hemen götüŋ. sabān burdan hinci çarşȧmbı gün (109) eşkişēre arȧbı 
ġālḳar̥ burda. eşkişēre āşamı§dek varı geli. undan sō nallıhanı ġalḳā bazārtesi 
(110) gün, urȧyı da varı gelı̄̇. bi di mālıcı ġalḳā ārȧba. hinci buruyu burdu dört 
dene arȧba ġalḳā üş (111) dene arȧba ġalḳā sabalen, ... bazarı gün. bi mālıcı 
gidē, biri nallı§anı gidē, biri eskişēre gidē. (112) haTđā biri böyü.. nallı§anı 
giden bu. SGA: Öyle gidiyor şimdi, eskiden zor. DÜ: ȫlü gidiyoru (113) 
hindi ... cuma gün nallı§ana şe.. mālıcı gidē, eskişēre gidē. unnā devāmŋı gi-
dellē. cumārtesi (114) gün gini gidē eskişēre gini arȧba ġalḳā bȫle. 
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II/25

MİHALIÇÇIK - Güce

Kaynak kişi : Şengül Ar, 65, İlkokul

Derleyen : Erdoğan Boz, Fatih Doğru, Songül İlbaş

Derleme yeri : Avlu 

Kayıt türü : Video

Konu : Köy hakkında bilgi, kış hazrlıkları, düğün, halk hekimliği

(1) ŞA: gelenē görenē gibi? ge ġuzum şurıya otu. nası bulduŋ benı̆̇m gibi 
kötü ġarıyῐ be? hāsda (2) birisı̄̇. hāsda biriyim beni na hapacādıŋızdır? Sİ: 
Neren hasta? ŞA: bē̇n doḳuz kere (3) ameliyet§ōldum hāstıyῐn̥. şekēr dānsi-
yon da va. bȫbrēm d̥e teK benim yirmi seniyi geşTi. (4) ȫle rahatsızın§işdi. 
peg§iş yapman da yāni ėvde hinci çıḳıvırdım şu ḳōŋşuya. EB: Adınız (5) 
neydi teyze? ŞA: şēngül§ār. yaş atmış bėş. EB: Maşallah. Okul okudunuz 
mu teyze? ŞA: (6) bėşe ġada oḳudum ilḳoḳul. EB: O zamanlar köyde okul 
var mıydı? ŞA: vārdı vārdı bu köydü (7) vardı. çoġdan varῐmışdı bizim kȫdü 
oḳumuş başġa yerinkilēr şu ġızılbe̊rüklülēr meseÍā başġa (8) yerden bizim 
köve gelmiş. bura mėrkez orta oldū§uçün bizim kȫde oḳumuşlar§ēsgiden (9) 
gēlmişlē di ȫle. çoġdan var bizim kö§üŋ§oḳulu. EB: Daha önce üçe kadar 
mıymış? ŞA: yoḳ (10) heb bėşe ġada oḳudulā bilmen ki. ābimgil fálan benim 
dē yetmiş bėş yaşındı nė öldü heb (11) bėşe ġada oḳudular§unna. bizim kȫdü 
oḳul bėşe ġada. hiç§üçe ġada olmadı. şu (12) ġızılbörüklüde benim bildı̄̇m de 
üçe ġada oḳuÍÍārdı sōnadan. EB: Köyün adı hakkında bilgin (13) var mı 
teyze? Güce adı nereden geliyor? ŞA: Fallā bilmen dē güce kȫ işdi bizim 
köv sōnadan (14) gelmiş ġurulmuş buriye. diŋek diŋektēn bi iki hāne gelmış. 
unnar ġonmuşlar§oturmuşlar. (15) ġōrcudan bi ġarı dimiş ki bizim kȫ§e cüce 
gelesiymiş di cüce adam urdan cüceden güce (16) ġōndu diye ġōrcudan bi 
ġadın ȫle diyi şı̄̇t.. duyduydum ben yāni de. yalıŋız bizim (17) kȫ§ümüzüŋ şisi 
diŋek kö§ünden sürmüymüş. sōnadan gēlmiş. bizim kö§üŋ tallaları (18) top-
raḳġarı ġōrculularıŋ ġızılbörüklü ġarageklı̄̇ heb uÍÍardan§ālma. yēllisi 
di§il§ȫle bi. (19) ānnem§ȫle dirdi iveli bı̄̇ ġayı kö§ü vārmışdı çayıÍÍar varῐ-
mışdı. urdan bizim kö§e topraḳ (20) virceklerimişdi fakir kimsesi hani kȫ 
topra§a yōmuşTū. annem§ȫle aḳıllı ġadınımışdı da u (21) dirdi. bi adamnar 
gelmiş siziŋ gibi dė dimişler kı̄̇ bēkçi mutdara ça§ırıŋ topraḳ vircez biz (22) 
size ġayı gelen ġıÍÍaṟından. gidemin§urdan şı̄̇demin ḱ́a§at yapamın diye. 
amanın ... şiler (23) timiş ki te çā§arıŋ deli begdeşe. ça§ırıŋ deli bekire. hı̄̇ 
timiş§adamnar. bu kö§uŋ şı̄̇si hı̄̇yeti (24) bekçisi deli hadi eŋ§iyisi ġaçamın. 
ġomuşlar gitmişler. hiş para mara virmimiş taÍÍa ne (25) virmemişler bizim 
köve. işde bizim köv kendilı̄̇nden çalışı çalışa ȫle ālmış. şū (26) beklime-
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niŋ§āltındaḳı taÍÍalar bizim heb ġōrculularıŋ ḳızılbörüklüleri şu kö§üŋ taÍÍa-
ları va (27) bizim kȫde bizim§aldῑmız taÍÍalar yāni ġayınbobamgiliŋ§aldıḳ-
ları. şöle dipden bi kȫden (28) taÍÍa yoḳ topraḳ yāni. ȫle bi köv ġurulmuş 
burası. sǖT. yeŋi bişirdik. EB: Eskiden elektirik (29) yokken nasıl geçerdi 
hayatınız? ŞA: e Íambalarımız varıdı işdē. fen.. şı̄̇. EB: Ta küçükken (30) 
babalarınızın zamanında. ŞA: Íāmba varıdı. ġaz lambasῑ. unnan§oturuy-
duġ§el feneri vārdı (31) hayvannara Felan. annemgiliŋ ġoyunu geçisi çoḲdu 
çobanı nė vardı annemgiliŋ heb§unnan (32) gidēdi geci do§umuna şı̄̇sine ġo-
yunnarıŋ geçileriŋ§inekleriŋ. bȫle geçinirdik. ben burıyı (33) geldikden son-
na gēldi eletdirik̥ ben ġırḳ yėdi sene ōldum ėvleneli bunnā. undan sōna geldi 
(34) eletdirik. ġaş sene ōlmuş§olabilir ġırḳ dört felan§ōlmuşdir. EB: Şimdi 
mi hayat güzel (35) eskiden mi güzeldi? ŞA: vallā şindı̄̇ güzel her şiy var da 
ē̇sgiden daha sālamdıḳ. hiç hasta (36) ōlmazdıḳ yāni şindı̄̇ her şiyi hasda olu-
yır. EB: Eski hayat mı güzel şimdiki mi güzel? ŞA: (37) şindiki tabi şindiki 
hayat iyi gine. esgiden dālarda baŋa anamgil heb daş§ayıtlattırıdı. (38) 
taÍÍılārda davar güdēdi bȫle çalışırdıġ hinci ġadınnar rahat şindi. ėrkekler de. 
şindi bizim (39) āltı§ay çalışıyo ha benim§ōlan üş köpe§i āldı ava gitTi. işi 
bitı̄̇rdi. biz ġış yaz (40) çalışırdıġ§ē̇sgiden. ōt biçēdig ėkin biçēr̥dig. şindi ma-
kinelēr biçēr, biçeller biçer. şindi (41) rahatlıḳ§emmey̥ para dȧ yetmiyoru. 
yāni şinci dē dili§iŋ birinden giri.. birinden çıḳıyoru (42) ėveli āz hava parı 
alırdıḳ daha iyi rahā şiy§oluyodu yetiyodu. bu da benim ġız mutdarıŋ (43) 
hanımı. nōldu ġuzum. hē iyı̄̇. işde ȫlüydük. sor baḳam. şu ġızı bėn bi yēde 
gȫdüm gibi. (44) Sİ: Kış hazırlığı ne yapıyorsunuz teyze? Eskiden ne yapı-
yordunuz? ŞA: ē̇sgiden de ġuru (45) yapiyódúġ§işde bibēr fasillē turşu ġu-
ruyoduġ. bekmez ġaynatiyódúg§esgiden§üzüm (46) ba§amız çoḳdu. şindi 
üzümnere baḳān yoḳ. bekmezi üzümü topluyodúġ ē̇ziyoduḳ. unu (47) ġazan-
narda ġaynatıyódúġ süzüyüdüg topraḳlıyozdu. ȫle ġaynatíyódúḳ. hayvȧn pan-
Çarından (48) yapıyoduḳ bekmez̥. ȫle yapardıḳ§işdē. (49) Sİ: Düğünlerde 
ne yemek yapıyordunuz? ŞA: dü§ünnede fasillē çōrba yayla çorbası (50) 
diyoS§isde pilāv yaprȧḳ sārması yapıyoduḳ. üzüm ba yapraḳġarından. unnar-
dan paTedis (51) bişirı̄̇ydig§ȫliydi yapıyoduḳ. Sİ: Kaç gün sürüyordu dü-
ğün? ŞA: üş gün sürüyudu. hindi gine (52) üş gün§ȫle. ē̇t canım ėt di bişcig 
tabı̄̇ ėt§ōl̥madan dü§ün§olu mu? dıvār kesilirdi üş dört (53) dene dıvar kesi-
lirdi. Sİ: Üç gün boyunca neler yapılıyordu düğünde? ŞA: ı̄̇lk gün ġına 
gėcisi (54) oluyudu hani ġız§ėvini gidiyuduġ§ilk gün ġına yaḳmıya. ētesi 
gün§ōlan§ėvindē ġınacı (55) dillēdi işdi cumārtesi gün. perşembe gün şi 
cumā gün ġına gėcisi oluyud̥ŭ cumārtesi de (56) ġınacı oluyudu ōlan§ėvine 
gid.. ōlan§ėvi ġız§ėvinı̄̇ geliyudū şennik yapıyudu. pazar gün de (57) ge-
lin§alıcı işTe oluyod̥ŭ yimekler yiniyudu ōlan§ėvinde. EB: Üçüncü gün ne 
oluyor? ŞA: (58) işTē üçüncü gün de yiŋı̄̇ ōlan§ėvinde pilāflar hazıÍÍanıyudu 
gelin§almıya gidilcek diye. u (59) Pilaflar hazıÍlanıḳan gelin§almıya gidiyu-
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du kö§üŋ§adamı şennik yapılıyudu çālġıcılarına. (60) ġız§ėvinden ġızı alı-
yoduŋ geri olan§ėvine gelib gelini indiriyoz undan sōna pilaflar yiniyo (61) 
oḳuncular kȫlerden hanῑ aḳrıbālar geliyo. yiniyo içiyo dāmada para daḳılıyoru 
(62) gelin§arabadan§inince. şiy yārdım gibi işde ȫle paralar daḳılıyo altınnar 
daḳılıyoru. unnā (63) bitTikden sōna herkes da§ılıb gidiyoru gelinnen dāmat 
ḳālıyoru ėvinde. Sİ: Çeyiz ne (64) yapıyordunuz? ŞA: çeyı̄̇z§işde çorap, 
terlik, patik, ġızlar masa ne örerler ėvine çiyı̄̇z. pano (65) işlellēr her şiy ya-
paÍÍardın§işde. x: gelin§arabadan§inerken bir şey virirler ya unu da sȫle. 
(66) ŞA: gelin§arıbadan§indi miydi inmezdi gelin bȫlö oturu. ġayınnasını 
ünneŋ bıḳam (67) ġayınnası gelir ġoyun viriyin hin baḳām ġoyun viriy̥. ġayın-
tası geliy§inek. dü.. tana düve bi (68) şiy vircen in ġızıma dir unnan sōna inēr. 
gelin§ininci unu ġāli geline nişannaÍÍar (69) geliniŋ§olur. ı̄̇nmelig. EB: Dana 
mı veriyorlar? ŞA: dana düve viriyoÍÍā kȫdüyse düve. (70) kenere gidersi 
satsın diye erkek dana viriyoÍÍā para yapsın diye. FD: İnmelik mi onun adı? 
(71) ŞA: inmelig. gelin§arıbadan§incek. EB: Damada bir şey yok mu? ŞA: 
dāmāda yoḳ. biz viriz (72) dāmāda ġızlā viriyo yāni. benı̆̇m dāmat bize gelin-
ce biz di una tana virdik. bi hāvta el§öpme (73) gelillē. pi havta sonu on bėş 
gün sōna. u§zıman gelincesi dāmat§ėlimi ȫpmez. dikilir̥ bȫle. (74) ġāli biz de 
diyoz tana vėrdim saŋa. ġızım ġoyun virdim ėlimizi öpeller yimek yiller (75) 
aḳrabālarınan. ŭn̥dan sōna gideller ġālik birbirimize gelib gitmiye başlarıS. bi 
havtȧ on gün (76) genmezler§ōlan ġız bize miseÍā. EB: Hâlâ veriyor musu-
nuz şimdi? ŞA: şindi di ȫle. (77) kȫv§arasında da ȫle gitdu.. ġurbete gidinci 
de ȫle. şinci hepsi bōl da işde ne biliyin huzur (78) yoḳ gibi yāni ... EB: Niye 
huzur yok? ŞA: irahatlıḳ yoġ hep hasdıyıs hep. kimisi bėl fıtῑndan (79) kimi-
si midedēn. ėveli vallā yaşlı yaşlı ġadınnar§annem benim sekzen§üç yaşın-
daġ§ȫldü. bi (80) sürü de iş dutārmışdı çobanı baḱ́arı a yavrum ġafam§ārı-
masa didi heral tansiyonumuşTu (81) bilmezdig§u§zıman. hiş bi 
yėrim§acımaz§emme dirdi. ben hasdıyın§ana bü§ün (82) gelemedim dir-
sem§annem bobam§ȫldü on bėş sene kendi ġaldı. geşmişlerden§ōsun (83) 
yavrum ben§olıyın sen§olcāna dirdi. (84) FD: Eskiler hastalanınca bir şey 
yapar mıydı? ŞA: yō. bi ġırıpin yudāTı. FD: Kendileri ilaç (85) yapmaz 
mıydı? ŞA: yōḳ yoḳ. bi ġırıpin yudārdı. bayā geşdi ġafamıŋ§ārısı dirdi. he 
ġocaġarı (86) ilacı ȫle yaPmadı anam. EB: Yaralara ne sürerdiniz kanadığı 
zaman? ŞA: (87) elimiz§iltā§ab§aldı§ı zaman çam saḳızı sarardıġ. çam 
saḳızı. u iyi çekivırı hėmen sancıyı (88) kėsērdi. hani mēllem yoḳdu hē. sarı 
çam saġızı bizim dē u tātalāda çıḳar§ıscaḳdan da biz (89) gine alır da sararız 
yazın hȫle. x: bėn̥im de bobānem ben̥im bo§azlarım şişince h̥eb (90) patlatı-
rımışdı bādemcikleri. ȫle geçermişdi. u geçirirmişti nasıysa. ŞA: duz basar. 
duzunan. (91) Tuz yaḳarımış. ārpa unu sarārdı. ārpa unu sarārdı annem. işde 
ġolunda bi yara felan çıḳıncası (92) şı̄̇dince u da ārıyı kėsermiş bu yarıyı işdi 
ȫldürǖ. benı̆̇m şu barmām ġoPdu patozda harmanda (93) biz bėn anneme git-
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Tik, biz unna. annem hėmen süt mayası diye ekmēŋ mayasından getirdi (94) 
sütünen ġarışdırdı barmāma sārdı. eskişēre ȫle gitTik de urda dikiş§atTılar 
kemik.. bȫle (95) buÍÍarıma. EB: Kopan parmak ne oldu? ŞA: gitTi. sü.. 
şı̄̇de ġaldı harmanda ġoduḳ gitTik. u (96) sōna çῑḳmış patozuŋ§içinden çıḳ-
mış§emme götürmedik bilmiyoduġ§gėce olduydu. patoz (97) yapıyoduḳ. 
otobüs geçēr̥di pazarıdı. gı̄̇tdig§inci bėn de hiş bilmiyon§ānnem de. māceray-
dı (98) bi.. gitdik hasTāneniŋ ġapısına anneminen bȫle ottuḳ biS. nė giren va 
devlet hasTānesine ne (99) çıḳan va. birisi gēldi seniŋ gibi camdan tıḳlātdı 
ġapıdan nė oturusuŋuz didi. ā yavrum (100) barmā§ı ġopdu da didi una gel-
diydig didi hiş di kimsi yoḳ ġapılā da örtük. nė bilem biS (101) pazar gün 
hasTāniye işdi iki ġarı gitdik. x: hācil de olmadı mı? ŞA: e ācili ne bilem? tēze 
didi (102) sen burda āşıma ġada otŭsaŋ kimse baḳmaz didi. sen dē şu ġapıye 
git vay§elim vay ġolum (103) diye ba§ır didi. ġāşılaÍÍār didi. ȫle diyebiliŋ mi 
diyemedik§k̥i vārdıḳ§adam nė u? bȫle bȫle (104) içere ġuydular beni girdim 
bēn. hinci bi tāne ġadınımış§Pen ġadınnan doḳdur§oldūnu (105) bilmen. se-
niŋ gibi güççüg māvi giysiliri va. gēldi iki di adam geldi. biri şȫle dutTu biri 
de (106) şȫle. bē̇n doḳdura gēldim bėn size mi gēldim ba§ırıyun§urdan sus 
tēze sus ġadından (107) doḳdur§olmaz diyi bėn baḳdırmıcan§ėlime. ba§ırın 
hı̄̇c§aḳlımdan gitmiyo ġusum. ē̇sgiden (108) cāhilliK vardı hinci televüzonda 
hēr şiyi ȫrendi bu ġımıḲ çocuḳlār bilir. ȫle işde. ōtdum (109) ġōrḳuyon ġı 
nėresi nė oldūnu nė biliy̥ı̆̇n bėn? hinci ōl̥sa. doḳus kere ameliyet§oldum. üç 
yüz (110) kere eŋ§azınnan üç yüz gün hastānede yatmışlῑm va. hinci hastāne-
ni alt§üst§iderin. bilirin. (111) şiḳāt§idecen dirin§urda ġapıda duran ġızlara. 
kȫden randevü alıyóz gidiyōz. sa§ād§on§iki (112) yaḳlaşıyo tā siziŋ duruŋ. 
yitişemediŋiz yā bėn kȫden varıncıyȧ ġada benim sıra gitmiş. ġı (113) ġızım 
sen niye bėni bȫle yapaŋ baḳ da dün§āldıġ§ėveli gün§aldıḲ. vallā şiḳāt§i-
derin (114) didim§ānḳarıyı ararın baḳ. ı̄̇nci doḳdur gitceg§ȫlen soŋuna ġal-
can ġan tālili ōsa yapamıcaz. (115) ȫle de yapıyóller§işde bizi nābcāz? kȫlü 
diye birāz da bizi ... baya bildim mi bi şı̄̇ler? EB: (116) Her şeyi bildin teyze. 
ŞA: hē ġuzum hē sa§ōl. 
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II/26

MİHALIÇÇIK - Gürleyik

Kaynak kişi : Nevzat Demirci, 75, Okumamış

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Bahçe

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, demircilik, bahçe işleri

(1) ND: geçimimiz fasille. SGA: Burası Gürleyik Köyü değil mi? ND: 
gürle§iK kövü burası. (2) geçimimiz fasillėden. ama gen̥ş ḳalmadı artıḳ köv 
bitTi. gen̥ş ḳalmadı, evle bōş. ond̥an sōna (3) yaşlılā ġaldıḳ. kövümüz§eyi, 
suyumuz bol. çalışanı parȧ vār. ama adam ġalmadı. ya. SGA: (4) Adın ney-
di amcacığım? ND: nevzaT demirci. demirciyin, soyadım dı demirci ben (5) 
demirciyim. bu yandan mı geldiŋ sen? SGA: Yalimkaya’dan geldik. ND: hē 
yalımġayıdan. (6) köşgü dōru gitmediniz tā ileri dōru. SGA: Yok, daha yeni 
girdik. ND: gidēken görüsüŋüz, (7) benim dedem demirciydi, bobam demirci, 
ben de demirciyin, amma yaşlılıḲ§oluncası (8) bıraḳTıḲ.. çocuḳlā istambulda, 
da§ıldılā Kittillē. kimsi yoḲ. hanım dı ȫldü, yalıŋızın. SGA: (9) Kaç yaşında-
sın? ND: yetmiş bėş. SGA: Okula gittin mi? ND: oḫulu gitmedim zāmanındῑ 
işte (10) oḫūl yapmadıḲ. abimgiller asKeri gitti. biri hāvızlı§ı oḳuyōdun. babam 
baŋȧ vur çeKiciK (11) çek§körü§ü. o§zamana ġara körük, cēry̥an yoḳ. hāsılı 
biz§oḳulu gitmediK. u§zuman bȫlü (12) bi zorlıma yoğŭdun oḫullara. cāhil 
ġaldıḳ. tā güççükten beri cāhillı̄̇ çekiyo ölüncüyü ġadarı (13) çekicen. SGA: 
Cahilim deme. Okulla gitmiyor cahillik. O başka bir şey. ND: ȫle. x: (14) 
oḳumayıncası cā§illiK diyȯ zā.. ND: oḫulu gitmeyince cāhilliK. çōḳ du zor-
luḳlā çektim. āltı (15) tani çocuḲ vārdı. onnarı heP everdim çıḳardım hepsini. x: 
siz araşTırmacı mısıŋız? SGA: (16) Evet, Üniversiteden geliyoruz. ND: gelilē 
bāzen be§im dükḲanῑ, ȫrsü, körü§ü, ... işeye (17) çekeller. ikı̆̇§üş gün evela 
halit va bizim kövlü bi esgişe§ir.. tanıyoŋ mu bilmem. halit (18) gürsoy. SGA: 
Anadolu Üniversitesi’nde mi Osmangazi’de mi? ND: yoḫ bū dērneK ġurdu, 
(19) derneK başġanı. hē gürleyı̄̇ŋ derneK başġanı. yani ı̄̇h̥tiyaşlāna köy̥üŋ ı̄̇h̥ti-
yaşlarına (20) gördürmeye ūraşır. (21) SGA: Çocuklarınıza demirciliği öğre-
temediniz mi? İstemediler mi? ND: benim bi ōlum vā, (22) bėş denė ġızım va. 
ōlum şēde çalışır, mersinde, ondan sōna mudunu da gȫnüKde fabriḳaları (23) şē 
makine ġoyuyor. suntı fabriḳalarına almannarınan beraber makine ġoyuyō. ōlan 
uÍÍādan (24) gelmeyyo undan sōnȧ gelin esKişe§irde, ben duramáyom şe§il-
lēde. ġızlān§üçü istambuldı (25) biri anġȧradı biri esKişe§irdi da§ıldı gitTi. 
yalıŋız ġal̥dıḲ kövde. SGA: Yenge hanım ne (26) zaman vefat etti? ND: on 
sekiz sene ōldu. bi ineK, ġoŋşunuŋ§ine§i vurdu ġolunu ġırdı. (27) esKişe§ir 
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hastānesini bilmezdiK, esKişe§ir hastānesi ġol ġırılmasından ı̄̇ne vurdu doḳ-
dur, (28) yannış§inni§midē̇ hanım§öl̥dü. ondan sōna didiler mikroP ġabmış, 
bi lapor dutTulā gitti. (29) öldü hanım. SGA: Başınız sağolsun. ND: dosTlā 
sa§olsun. SGA: Bu bahçe sizin miydi? ND: (30) benim. SGA: Ne var için-
de? Neler yapıyorsunuz? ND: ḳonserveliK§için bėş§altı ġarıḳ var. (31) ġarıḳ 
diriz biz, fasille. iki ġarıḳ domatiS, bi ġarıḳ zalȧtalıḲ, üzüm, turşu ġurmák§için. 
bı̊̇ber, (32) bı̊̇ber vā, zalȧtalıḲ var, fasille var. yāni satmák§için de§il̥. çocuḳlā 
gelir, ondan ḳonselve (33) yapaÍÍā, onuŋ§için. (34) SGA: Gürleyik köyünün 
hayatı eskiden nasılmıştı? ND: tā evelinden tütün, siġara içiliyo ya, (35) tü-
tün, benim bildi§imde. tütün bitTı̄̇, bayā çoḲ cezā verilerdi onnarı yaḫȧladılā 
mıydı. (36) köyleri götürülē elli ġuruş ātmış ġuruş sata.. benim§ufaḲlῑmdı bil-
di§imde. und̥an son̥rı (37) pirinç§ektik, tarlıları pirinç§ektik. pirin̥şten sonrı 
fasilleye başladıḳ. şindı̄̇ istambulda (38) anġaradan gelillē burda fasillı̆̇lĕri alıllar 
götürülēr̥. kȫlülēden de götürennē var. anḳarada, (39) istambolda, eskişe§irdė 
götürülē sataÍÍā fasillı̆̇leri. amā üştü biri ġāldı. o da kēndi (40) ı̄̇h̥tiyaçları§i-
çin§ekellē. yani fazlı ekiP de satış.. adam yoḲ, adam bulamáyíz. (41) çalışdır-
caḲ§adam bulamáyíz. x: burda zamānında āltı yedi ġamῐyon fasille sarılῐr̥d̥ῐ 
(42) anḲaraya, istambula, zonġuldā§a. emme şinci hepSini toplasan§iki ġamῐ-
yon zor çıḳā yāni. (43) hem de bizim sardῑmız zamannar böyük ġamῐyondu. 
şincik§ísuzılā va, bėş tonnuḲ, yedi (44) tonnuḳ. SGA: Buranın fasülyesi çok 
mu lezzetli? ND: çoḲ gúzel fasillesi olu buranıŋ. (45) uzun§uzun§olu bȫle, 
yeşil yanı ġıvı.. fasilleyi şȫle ġıvırdῑŋ zaman̥ ġırılmaz. yımışaḲ§olur. (46) çoḲ 
gúzel fasillesi olur. suyu, ġaba su, daş, daş bālıyan bi su. meyve çoḲ§ėyi yapā, 
zebzeyı̆̇ (47) çoḲ§ėyi. ılıḲ su. so§uḳ su zebzeyı̆̇ yaPmaz. SGA: Bu su sesi ne? 
Şelale mi var? ND: şelālē (48) yuḳarda, bu suyuŋ çıḲTῑ yirde. SGA: Buradan 
su sesi gelmiyor mu? Ben yanlış mı (49) duyuyorum? x: burdan su se.. arḲ-
dan. arḲdan bȫle urdan geli yāni. ND: şindı̄̇ ġanel gidiyo tā (50) siziŋ geldı̄̇§iŋiz 
kövdü. siz aḳcă§ö̇rene, ermenē mi gittiŋiz? SGA: Yok, Yalımkaya’dan (51) 
geliyoruz. ND: yalımġaya, hā. urdan geliken aḳca§ö̇ren kövü vār ya, uraya 
burdan su gitTi. (52) bunuŋ burdı iki Táne boru vā, içinden ben geçerim borulān 
burda. benim bāhçeye dōru. gitti (53) aḳca§ö̇reni. kövüŋ§arāzisi aḳcă§ö̇ren-
den fazla gürleyı̄̇ŋ§arāzisi va urda. (54) aḳca§ö̇reniŋ§arāzisi āḳ.. āz. ama adam 
yoḳ, işleyeceḲ§adam yoḳ. bitTi, herkesin çocuḲları (55) bitTi. SGA: Sağolun, 
ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. 
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II/27

MİHALIÇÇIK - İğdecik

Kaynak kişi : Ayşe Yıldırım, 70, Okumamış 

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev önü

Kayıt türü : Video

Konu : Eski hayat, çamaşır, köy hayatı

(1) SGA: Adın ne teyzeciğim? AY: bilmiyon. adımῐ dimen. SGA: Adınız 
demez misin? Tamam. (2) Adını deme ama ben sana nasıl sesleneceğim? 
AY: ya köy yiri burasῑ. yı̄̇cemiz ġada (3) zebzemizı̆̇ yaparız, işTe unnan geçini-
riz. çoluḲ yoḳ çocuḲ yoḳ. oḳul yoḳ. e oḳul§olmayıncȧ (4) gen̥şlē köyde duru 
mu? yoḳ. işTe evlēde birē ikişē kişiyik. SGA: Sen ne zaman geldin (5) İğ-
decik Köyü’ne? AY: ėpey§ōldu. SGA: Kaç yaşındaydın gelin geldiğinde? 
AY: yirmi. (6) yazayyon ġonuşturduḳġāŋı dē̇ mi? yazayyon herāÍde. SGA: 
Yazacağım sonra. Köy hayatı (7) nasılmış diye. Köyün geçim kaynakları 
ne? İncirler görüyorum, narlar görüyorum, dut (8) görüyorum. AY: gȫr-
meyenen bi§ı̄̇ncir§ūrda, bi nar§urda. undan ne geçim§ōsun? işte yini. (9) 
satmáyíz ki. satılmaz satılmaz. dışardan gelennē yir, bi§ki kendimiz yiriz. 
çoluḲ çocuḲ (10) gėlse unnā yir. satılıḲ bi§şėy yoḳ. tā avar yapTıḲ dı bi kilō 
bi§şė satmadıḲ. salçaŋı yı̄̇ceŋ (11) ġada tomatı̄̇z, baḳla. geçim§olū mu? işte 
bāḳurda emeKliler, onnan geçineyoS. başḲa geçim (12) yoḳ māl bile ġalmadı 
ē. dör̥t bėş yö̇z davar varıdı uşaḳḳā durmȧdı unu da satTıḳ. SGA: (13) Köyde 
herkes mi öyle? AY: herkeş§ȫle. dē ta ġarşıda girişde bi ūşuḲ, şurda şapġılı 
(14) adam§ma, unuŋ yı̆̇y̥enneri ġaldı bi aġásíníŋ§uşaḳḲarı, davarı va başḲa 
mal ġalmadı. inek (15) bile ġalmadı. baḳamey̥yoz ki. SGA: Şimdi elektrik, 
su var. Eskiden elektrik, su yokken bu (16) köydeki hayat nasılmıştı? AY: 
u§zȧman tā kötüydü. nasıydı? ġaz yaḳādıḳ. u da parıynandı. u (17) dá fiyet-
lendi. bi kilo bi alıdıḳ iki gün yaḳār̥dıḳ üçüncü gün hadi baḳam bi dā. üçüncü 
gün (18) bitē. kötüydü, ėyi miydin yāni yoğudun da? su yoğudu su on sėnė 
oluyo tā gelelı̄̇. şu§v̇arıdın (19) aḳarsu varıdı eme evlēde yoğudu. evlēde yo-
ğudu. SGA: Taşıyor muydunuz? AY: hē ġabınan (20) daşῑy̥yoduḲ. yaşlan-
dıḲ. genşlē da§ıldı, ėvlere āl̥dıḲ ġāli. (21) SGA: Çamaşır nasıl yıkanıyordu 
eskiden? AY: şuranıŋ§āltı yunaḲ üstü ġāfe. SGA: Şurası (22) mı? AY: hē 
orda yıḳādıḳ§āltında hu aḳan suda. ayāmızınan ėlimizinen gücü yiten yurdu. 
(23) napcēŋ killi geyili mi? şinci evlere su gelince makine al̥dıḳ. makine āl̥dıḳ 
çamaşır makinesi (24) var her§ēvde ātıḳ. bayā olmȧyanı yoḳ. SGA: Eski-
den burada suyu falan nasıl ısıtıyordunuz? (25) AY: ġazan ġurarız. SGA: 
Kışında mı? AY: ġışın yazın yudūmuz zaman ġazan ġurarız şȫle. (26) ġazan 
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ġurar̥dıḳ. başḲa násí yúcen? köy yillēn bi bura deyil her yir ȫle. gen̥ş ġalmadı 
oḳul (27) ġalmadı oḳul ġalmıyınca kim durŭ. çolūnu çocūnu oḳutmiyı̆̇ hep 
çekildilē. (28) SGA: Asıl gitme nedeni okul mu? AY: tabı̄̇ oḳul hani oḳul? 
ȫretmen virmedilē āz diye. (29) uşaġ§az§olunca. çolūnu çocūnu oḳutmiyi 
genşlē şehire çekildi, işe girdi. birē ikişē kişi (30) ġaldıḳ ġocası ölen ġarısı 
ölen birē kişi, ölmeyen ikı̄̇ kişi. urdaḳınıŋ biri benim dėde. iki (31) kişiyiS. 
haÍbuḳu dört ōlan iki ġızımız va. heş va mı? kimisi şehire ġoceye gitti kimisi 
şehirde (32) evlendi. baḲḲayyoŋ uráya āldırayoŋ sen. SGA: Aldıracağım 
yazacağım sonra zaten İğdecik (33) Köyü hayatı nasıl diye. AY: işti ȫle. 
SGA: Eskiden köyler şenlikliymiş değil mi? AY: tabi (34) şenliKliydi gen̥ş-
lē varıḳan canım, uşaḳ varıdı gen̥ş varıdı. sen bi§şey yaPmazdıŋ, unna (35) 
davarıŋ varısa sı§ırıŋ varısa güdē gelidi. odunuŋ getiridi. hinci, gücüŋ yit-
mēy̥yo ḳu (36) kesemı̄̇y̥yoŋ gidemı̄̇y̥yoŋ. çoḳ gidemēy̥yen vā. sėneden sėnėyi 
bi motur o.. iki motur§odun (37) getittirilē, odun§ėmri virir̥ler. unnan ġalı 
bi de kömür ha.. başḲá nāpceŋ? SGA: Herkesin (38) çoluk çocuk geliyor 
mu? AY: gelı̄̇ geli. oḳulla da§ılınca gelillē, gezellē, gidellē, bayramlāda (39) 
gelillē. SGA: Birkaç ay yanınızda kalıyorlar mı? AY: bi§ġaç hay ġālmazlā. 
hişdelē canım (40) ne.. nası ġāsınnā? ġaş gün§izini v̇arısa izini bitesiye ġadā 
ġalῑ. und̥an sōna gidē. (41) uşāğ§oḳūcaḳ kendi çalışácȧḳ. çalışmasa ȫle iki üş 
ay gelse nası geçim yapácáḳ işi boşlēp (42) gelince? gelmezlē, gelillē gidellē 
izinneri bitesiyi ġadā. izinneri bitti mi gidellē. SGA: Bu (43) köyün özel bir 
yemeği var mı teyze? AY: yoḫ, burdȧ yoḳ§ȫle. SGA: Ne pişiriyorsunuz (44) 
düğünlerde falan? AY: dü§ünnēdē yaparız canım kendimize göre yime§i-
mizi. pilavımızῑ, (45) āyranımızῑ, sārmamızῑ, ȫle her şē yaparız. nohūt yaparız. 
meseÍā sığır davar kesēseŋ et§olū. (46) o§zamat oŋa göre yimēmizi yaparız 
canım şimci ȫle dışardan gelen sen loḳanta gibi (47) yir§arāsaŋ yoḳ. yoḳ tabi. 
SGA: Ama düğünlerde yapıyorsunuz. AY: dü§ünnēde tabı̄̇ yaparız. (48) 
salunnāda ōl̥sa hu da yoḳ. salundan da§ılır̥ millet. burda dı salın yoḳ uşaḳḲar 
şehirdi, (49) şehirde olusa ȫle. SGA: Düğünler de artık şehirde mi oluyor 
hep? AY: e şehirdeki ġız burıyı (50) ġocȧyı geli mi? sen geliŋ mi hinci gelsek? 
SGA: E buranın kızı buraya gelin gelmiyor mu? (51) AY: yo. tā buranıŋḳı 
dışarı gidēyoru. köyüŋ§ōlannāna gelmēyoru. köyüŋ§işleri zor. ē hinci (52) 
ōtTun erkekkē yirlēneceK bi ġāfeleri yoḳ. bi dükġán yoḳ. dükġán dı yoḳ bu 
köyde. ē (53) nāpecek ġalmayῐnan? evlendiŋ§ŋi üş gün sōna uşağ§ōlacaḲ, 
uşaḲ niriye gitcek? nerde (54) oḳūcaḳ? çocū olmadan nas§ol̥sa bi yuva ġura-
caḲ. SGA: Gençler de burda kalamıyor kızlar (55) gelmeyince. AY: tabı̄̇. 
eme Tışardan getirēy̥yoz ġāli can̥ῐm. SGA: Nereden getiriyorsunuz? (56) 
AY: olan yirdēn. onu incı̆̇§inci alācaḲ yazdıráyor§elindekine. dışardan olan 
yirden§alırıS. (57) benim gelinnēn§ėkisi eşkişērli. ġızıŋ biri eşkişērden§ėv-
li, yabancı dāmat. biri buralı. SGA: (58) Eskişehirli dediğin Eskişehir’de 
mi yoksa başka köyden mi? AY: eşkişērden canım (59) ōlan§eşkişērden. ġῑz 
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dı uraya gitTi ōlan dı uralı. saŋa.. SGA: Göstereyim mi sana? AY: saŋa (60) 
saŋa.. unnarı şēsi āldırdıŋ. SGA: Ne konuştuk teyze gizli? AY: yō gizli bi§şi 
ġonuşmadıḲ (61) köyüŋ§üstünden ġonuştuḳ. SGA: Kötü de konuşmadık. 
Ben kötü bir şey sormadım. AY: yō. (62) ne soracēŋ ne va meydanda? SGA: 
Bir de adını söyle. AY: ı ıh. SGA: Bak dededen öğrenirim. (63) AY: ȫren. 
nė yazdıḳ baḳam bi.. nė ġonuşTuḲ? SGA: Göstereceğim sana. /.../ AY: bil-
meyyon. (64) ben de taÍÍíyí gidı̄̇yodum. tana ... tanamız va bi de. SGA: Sat-
tıydınız hani? AY: neye? SGA: (65) Malları satmamış mıydınız? AY: icik 
bı̄̇ciK tana va ġurbannıḲ hepsini mi satam? āşamnen (66) satceŋ sabālen§al-
máyá gitceŋ, ġaça vericeŋ bazar̥? ġurbannıḲ uşaḳḳar̥ ni toplan̥ῐp kesecez. (67) 
una ota gidiyōdum. uráyı āşdı āldırdı. 
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II/28

MİHALIÇÇIK - Karageyikli

Kaynak kişi : Süleyman Çelik, 87, Okumamış

Derleyen : Erdoğan Boz, Fatih Doğru

Derleme yeri : Köy konağı 

Kayıt türü : Ses kaydı

Konu : Köy hakkında bilgi, tekke, sohbet

(1) SÇ: ben yirmi iki senedir muhTarın. yaş seksen yėdi. EB: Yok canım. 
Hiç inanılacak gibi (2) değil. SÇ: ben çoḲ cesurd̥um deliġannῑmda. biz 
beş§ōlandıḳ. buḇam bi ayῐrıvırdı ōrmana bi (3) ġızışdıḳ iki yüz dönüm taÍÍȧ 
yapdım ormanda. ġaçaḳçıydım. hamamġarasarῑ, yazῑr, ġaymāz, (4) sivrisarıŋ 
tüm köylerine kerestė göTtüm. ōlanı ormancı yapTım ōlan ġazanamadı ėrtesi 
sene (5) bi teneki pėynir bursuya. bi dē ġuzu götTüm yüzdüm götTüm. baş 
müdür̥üŋ§ėvine girdim. (6) seniŋ§ōlun oḳusu dı ormancı oḳumusŭ dı ormancı 
didi. ōlan§ormancı oldu atları (7) çekdim satTım. torun ġaymıḳam§olcādı. 
ben§ōlanı ikinciyi ėverdim. benim çocuḳ olmadı̄̇ (8) yirmi sene. unu boşatTım 
yeniden mālıcıŋ kö§ünden eskişēr̥den ġız§āldım dü§ün yapTım. (9) ōlu va 
ōlan ġaymȧḳam§olcādı seksen yėdi pu§an§aldı. halḳ partisi.. dönümedi (10) 
benim§ōlan. ben mā.. toplantı oldu böle. aḳ partiye döndüm. dȫndüŋ mü dön-
düm üç seFēr̥ (11) sȫlüdüm üç milyar̥§aldım. ... ben sövd̥üm de taḲdirnāme 
aldım vāliden. baḳ vāliyi vādım (12) muttarız biliyoŋ mu āzaynan̥. ... su getti 
kȫden̥. kepçe Íāzım. gı̊̇t len didı̄̇. veremem didi. yā (13) vāli bey yapma al-
lā§aşḳına didim yā. bunu bi sȫvdüm. ... me§er̥se ōlan§oturtdu ġaldi. (14) val-
lā§i taḳdirame aldım validen. vāy validen. EB: Hangi validen? SÇ: vāli ay-
rıldı. çoġ§oldu. (15) le yirmi iki senedir muhTarın ben le. vāli mi ġaldı bu 
vaḳta? geçen ba§ā şiḳāt§ittilē. bu (16) seksen§a.. āltı yaşında muh̥talıḳ yapa-
maz diye. vāli de urdan dimiş ġaymȧḳama sen kimsiŋ (17) dimiş. adam reyinen 
gelmiş dimiş. yimesi va mı? yoḳ. işmesi va mı? yōḳ. sen niye ġarışıŋ (18) di-
miş. adam reyinen gelmiş dimiş. ġaymȧḳam vallā āzı tıḳ kesildi. yā diyor seniŋ 
kimiŋ va (19) diyȯru ėmekli diyȯru. valiyi diyen diyoru. halbuk̥i ben dimedim 
halbukisi. yā yavrῑm. yāni (20) hanım§öldü bėn§öldüm. hanım§ölmise ben tā 
on sene dā ölmezd̥im. hanım§öleli üş sėne (21) oldu. iki sėne oldu öleli. EB: 
Kaç çocuk var? SÇ: bi ōlan iki ġız va. ġızıŋ birı̄̇ ikisı̆̇ eskişērde. (22) bu ėvdi 
kimsi yoḳ ben varın. mutTālı§ı bıraḳsam gitcen ġāli. EB: Nereye? SÇ: eskişē-
re (23) gitcem yav uşaġl̥a yanna gitcem. ē siziŋ dēr̥diŋiz ne ... anniyin baḲam 
yā ġarage§ikli kö§ü. (24) EB: Adınız? SÇ: sülēyman çelig§adım yav. EB: 
Okul ne okudunuz? SÇ: oḳul yoḲ yā üşden (25) çıḲdım ... oḳuldan üşden 
ġaymȧḳam ... EB: Sizin zamanınızda okul var mıydı? SÇ: ėveli (26) varıdı 
yav. oḳumadıḳ. ėveli oḳuyam mı davar̥ gütcez diye oḳūmazdıḳ ki eveli biS. 
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EB: Bu (27) köye okul ne zaman geldi? SÇ: şimdi mı̄̇? çoġ§eveli yav çō§ol-
du geleli yav. dē biz§ufādıḲ (28) yā. oḳulla dı ... oḳul ... şu oḳullā bütün ... 
oḳul. EB: Kaç sene okudunuz siz? SÇ: ben̥§iki (29) sene mi ne oḳudum yā. 
ē ben§u oḳulda seçim§olurdū burıyı geldim biri ba§ā didi ki baŋ (30) ġara 
çavuş diller. ule ġara çavūş ner̥den geliyoŋ didi. hanım rāmetlı̄̇nen geldik. se-
niŋ§arabā.. (31) ben di oy atmā geldik. ule serseri bunnan mutTar§olmaz didi. 
muhTā bulam didi. muhTā (32) bulamadıḲ. ben duruncaya ġodum vādıḳ. ġara 
çavuş muhTā durcaḲ tutamıŋ mı tutamıŋ. bi (33) di sōduḲ adam ġır̥ḳ 
bėş§oy§āl̥mış. ben yetmiş§oynan mutTar§oldum. ama baḳ köve, (34) kö§ü 
baḲ cāmilere. kȫv̥ cennet̥. hoca ėvini çı̄̇den yıḲdım. çı̄̇den yıḳdım vallā. āyşam 
(35) topladım ėveli köv doḳsan şind̥ı̆̇ kimsi yoḳ kȫde. bütün bütün şērdi millet. 
ġoŋşulār yarın (36) zabālı̄̇n yüz numara yapcaz. hoca ėvi yıḳılcaḳ yerinden 
köKünden ... yoḳ. /.../ bi di baḲdım (37) vallā u dı dimiş ġara ġa.. ġara çavuş 
sövüyō. ġapıyı ört. u dı dimiş ġapıyı ört. ula baḲdım (38) vallā aralıḳġan doḳ-
san yüz kişi. adam§almadı. sıtayır dabancı burda avşan ġaması burda (39) ġol-
lar bȫle beş Tāne ōlanıS. ötcük yoḳ vȧllā hiş hiş§aḳlını gelmesiŋ. aġam da (40) 
mālıçdan§ėvlı̄̇di. u da pārti başġanı oluvurdu boşnaḳlardan̥. yalῐŋız§öldürmeŋ 
dirdi. avşan (41) ġamasını vȧllā burdan vurdum kendi ġaynımı. benim§ō-
lan§anasınıŋ ġarnındıydı. burdan (42) vurdum vallā burdan çıḳādım. ölmedi. 
adam§ölmez bu kövde̊. bu köv tekke kövü. şıh musa (43) va bur̥da. şıh musa 
kövü. şıh musa varımışdı ėveliden. adam bi teg§ögüznen giderimişdi (44) 
da§a geyiK ġoşā gelimiş geliken ögüze. ġara gėyik dimēk şıh musa varmışdı 
bur̥da. yoḳarda (45) tekKe vā. ordȧ ġızῑ ōlu gelini yatıyo. ule benim moturu 
çekiyivėr lē. anātarı üstündü ġaliba. (46) EB: Oraya gidip ne yapıyorlar? 
SÇ: tekKe va urda tekKe. ġızı vā ōlu va yatıyō. EB: Duaya (47) gidiyorlar mı 
oraya? SÇ: du§ā ideriz. tekKeyi urıyı gideriS. urda bütün ġōŋşular taplanı 
(48) kȫlere. urıyı tekKeyi gideriS. davar keseriz§urda. eti urdı yiriS. otuz beş 
ḳırḳ dȧvar kesilir. (49) ġoŋşulā ... urda du§ā ideriz. yāmır yādurmaġ§uçun. 
yāmır du§ası. EB: Başka bir şey için (50) giden olur mu? Çocuğu olmayan-
lar gidiyor mu? SÇ: gidē gidē. vallā ... olū olū. (51) benim§ōlumuŋ çocu§u 
olmadı yalan yoḳ. yirmi sene olmadῑ. boşatTım. esgişērden§ōlanı (52) ėver-
d̥im. şindi ōluynan ġızı va. ōlan ġaymȧḳam§olcādı işTe. ōlan yetmiş yėdi 
pu§an§aldı. (53) benim§ōlan aḳ partiyi dönüvimedi. len§ōlum dönüve aḳ 
partiye le. halḳ partili. baḳ ben (54) dönüvürdüm§aḳ partiye dȫndüŋ mü aḳ 
partiye döndüm. dȫndüŋ mü döndüm üş seFer̥ (55) sölü̆düm. üş milyar§aldım. 
vallā üş milyar§aldım baḳ. camiye baḳ her tarafı duvar. ben (56) televizzonna-
rı çıḲdım. ġāstileri çıḲdım. ben āzanıŋ biriniŋ burnunu ġırdım. unu vurdum 
(57) çekişdig§urda odudā ġāli çekişdiK. EB: Niye kırdın? SÇ: ġırdῑm ben§a-
sabi adamım ben yā (58) baŋı çatTıŋ mı vallā vurun. hā ġazā benden sorulur. 
geçen vȧllā çavuşdan§alacaḳları (59) bēliḳā’rda bende motur va. ēliyet va bi şi 
yoḳ. ben mi§alıçık̥ ġazāsınıŋ mülk§āmiriyin did̥ı̆̇m (60) vȧllā. vȧllā tıḳ çekip 
gittiler̥. aman dayı biS§sanı çatmıyız git didilē. mālış benden (61) sorulur. yav-
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rum şindi nė yazcaŋ? EB: Köyün adı? SÇ: ġaragėyikli. EB: Bu ad nereden 
(62) geliyor? SÇ: yā bu aT§işdi şıh musa ġomuş. şıh musa ġara gėyiK dimeK 
gėyik ḳoşar̥mışdı (63) adam. ... ta eviŋ setindi iki tāni mezer va. EB: Geyik var 
mı buralarda? SÇ: va canım gėyik (64) çoḳ dāda. gėyik çoḳ. EB: Köyün adı 
değişti mi hiç? SÇ: ġaragėyik ġarageyik. ȫle ġalmış (65) ġarageyik. dė§işir 
mi yā ġaragėyik dimeK şıh musa burda adam§ȫlmez silānan bıçānan (66) bur-
da. hiş bilen yoḳ. şindi sen ba§a vur burdȧ bi şi olmaz̥§ölmen. ama başḳı kȫde 
ōsa (67) hėmen. şu çocū saḳat§eme adam§ölmeS. yarı olur§ölmes. ne yazcāŋ 
şindi sen? EB: Köyün (68) yeri hiç değişti mi? SÇ: āynı āynı. EB: Köyün 
tarihi hakkında bilgi var mı? SÇ: vallā yenim (69) şıh musa buba diyöllē 
burdu işde. esgi adamnar şıh musa. gördüŋüS şurdu ġuyu va ya (70) aşşādan 
gelirke hā öküz ġarıyı ġaḳıyȯrū. öküz ġarı öŋünden gidiyo ġuyuy̥ŭ, ġuyu yirmi 
(71) mėtı̆̇re, öKüz§ardınān gidiyȯru, öKüz§ölüyo ġarı ölmüyȯru. yanı̄̇ on bėş 
metı̆̇re su va içinde (72) bu ġuyŭn̥uŋ. vallā adam§ölmeS silānan̥ bıçā.. bilen 
yoḳ burda. EB: İçine mi düştü kuyunun? (73) SÇ: içine Tüştü düşmüş. ġarῑ 
öküzü̆ ġaḳıyȯru. su çekēke ėveli su yōdu şindi sulār özden (74) geliyo sulā 
şindi. devlet getTi. ġarı öküzü ġaḳıyȯrū. ġarı düşüyo aşşā öküz§ardῑnan gi-
diyȯru (75) ġarı öŋünd̥en gidiyȯru öKüz§ölüyo ġarı ölmüyo. burda hiş ta bi 
denı̆̇ yoḳ. ölen yani. (76) silānan§ölen yoḳ. /.../ (77) FD: Okul var mı köyde? 
SÇ: şindi oḳul yoḳ. oḳul var§emmĕ dā oḳullā ġaldı işdē. ġapalı yā. (78) FD: 
Öğrenci var mı? SÇ: ȫrencilē gidiyo dā otobos bekliyo görmeŋ mi büyün 
bazar ya. FD: (79) Kaç öğrenci gidiyor? SÇ: ya dört ya ǖç ya bēş. /.../ SÇ: 
muhtaÍÍar̥ıŋ§aylῑ doḳuz yüz§oldū. Tā (80) çıḳmadı da çıḳıcaḲ yanı̄̇. ben tā 
dört yüz§alırın. EB: Köyde yaşlılar ne yapıyor peki şimdi? (81) SÇ: nāpılῑ 
ėvden cāmiyi cāmiden§eve gitcek̥ yaşlı ya ǖç ya iki kişi ġaldı la baḳ heb§öl-
dülē (82) lē. benim§emsal§işdi üş kişi ġaldı. /.../ SÇ: lē ōlum sen baŋı ... ben 
televizzonnarı çıḲdım. (83) ġastilere çıḲdım. ta vȧllā belçiḳıyı çıḳmışın. vȧllā 
belçiḳıyı çıḳmışın. ben ġarayik.. benı̆̇m (84) ġazāda nāmım va lē. EB: Nasıl 
namın var? SÇ: ule ġara çavuş di benim nāmım va le. ben (85) baŋı kimsi 
yaḳılıyamaz lē. hākim savcῑ. ben söverin ya undan ġazandım ben le. EB: Söv-
mek (86) iyi bir şey mi? SÇ: yā işde ālaḳda vā bütüm§ālışmışın. unnar māsıs 
sövdürülē gelillē buruyῐ (87) hākim savcı geldi mi davarı kesēdim. birini kül-
basdi birini ... tabı̄̇. ben ben§urıyı vādım mı (88) benim§işim hemen ... gibi 
olu§iç. ġara çavuş gelmiş dı̄̇ benim nāmım va. yā vȧllā (89) televizzonnarı 
çıḲdım. ta vȧllā belçiḳıyı çıḳmışın. benim ġız ta belçiḳıdı görüyo televizondı. 
(90) dėdē dėde sen bi çıḳ.. televizonı çıḲmışıŋ diyoru. amān yalan dünyā. ġa-
rım§ȫldü (91) ben§öldüm. ġarı ölmüyü dü ben tā yaşard̥ım. cennet meḱ́ān§ōl̥-
sun. ġārım çoḳ cesur ġarıy̥dı (92) be. e biz beş§ōlan içindi bi ben nām§aldım. 
/.../ SÇ: baŋȧ adam yapan baḲ ben§ayrıldım (93) buḇamdan sėkis§sėne āle-
miŋ§ėvinde otTum baḳ iki yüz dönüm topraḳ yapTım. ōlanı (94) ormancı yap-
Tım. yirmi iki senidir mutTarın. ḳoperetif başġanıyın mutTarın. başġannıḳ va 
bi (95) di. yani başġannῑ yeŋi bıraḳdım bıraḳdırdılar. yani ōlan bıraḳdırdı. /.../ 
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II/29

MİHALIÇÇIK - Koyunağılı

Kaynak kişi : Meryem Ateş, 72, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev

Kayıt türü : Video

Konu : Kışlık yiyecekler

(1) SGA: Yeni mi vefat etti oğlun? MA: geçen sene bi deliġannı çocū-
nan bi ġıS, teyzecı̄̇m dedi (2) ben dedi seniŋ şu bibeylēŋi bi çekiyin. yavrum 
çek bėn biber toplāḳan bu, çekmiş. bizim bı (3) araba vā ġardaşῐm deyze seŋa 
çekdilē yav̥ çeksinnē nāpıyım? baḳ heb bunnā bizim (4) kendimiziŋ şēmiS. 
SGA: Bunlar da mı sizin bahçeden? MA: Tabi Tabi hepı̆̇si. üş gelinim§ma 
(5) üçü de āldı gitTi incilleri ġaynatTılā datlῑ şėlēni götTülē bekmezlēni göt-
Tülē hepsilēne. un (6) sōm ben dün kendi arabamızınan gēldim, ondån sōnom 
ānne yaPma dedi ārçelikTeki ānne (7) hasta oluŋ sen, yavrum dedim yirsiŋiz 
bıḳ bıḳ hinci bėn şurdın şaḳladan tur.. şėden hinci (8) bibēr, sabān, baḳ sabān 
hemen buna ġaynatcan maydonos döşǖyce̊n sarmısānı döşǖyce̊n (9) hinci paḳ-
ladım yudum§arıtTım hasıl şaḳladan ġurdum. SGA: Neden kurdun? MA: 
baḳ biz (10) bunnarı heP kendimiz yaparız. baḳ. işti. SGA: O ne? MA: bu-
nuŋ§içindeki şaḳla, biber, (11) sārmısaḳ. SGA: Şakla dediğin ne? MA: ġa-
vınıŋ küçü§ü. ġavınıŋ küçǖne biş buÍÍāda şaḳla (12) deriz yavrı̊m. SGA: 
Şimdi anladım. MA: ānadıŋ§nı hinci? güççǖne. a sen gelseŋ ben toti (13) 
evlēndı̄̇ otuz ḇėş numarada oturuyon. şüngü servis§arabalāmız va. uzaġ§o 
biz uzaġ§ōlcaz (14) parası iyi ōl̥caġ diyė ōlan toti evlēnde kendimiziŋ va ya-
pılıyo başḳa.. tam şė onvat (15) hastānesiynen bȫle yan yana. bize dȫrd üçün-
cü ġaş.. benim iki tāne tā vardı satTı onu. benim (16) beyim§alman̥yada öldü 
yavrum. hı yetmişTe bir bir§ay çocuḲ dōdu yirmi§iki gün (17) oluve§inça 
babamıS mefā§eTdi. ålmen̥yada kölünde. ond̥ån sōnom urdan gēldi (18) be-
nim§ōlan dedi kina anne bobām ner̥de bi§ki de§e taraftan ānattılā işTi. ānne 
bobam nėye (19) ȫlü nėye ȫldü nėye ȫldü bizi niyi bȫle ġodu? çocuḲ otuz dört 
yaşındı toprā§a ġondu. ōlan (20) ȫldü. SGA: O niye vefat etti? MA: ōlan 
düşünü düşünü bobam niyi ġazā yapTı diye çocuḲ (21) mı̄̇desinde ġanser§ōl-
du. o üzüntü baŋı hinci ben bunuŋ yanında dūrmaḲ§istı̄̇yom burda. (22) urıyı 
gitTim mi bėn de damar Tıḳanıḳlῑ vá hasTa oluyon. devāmnı burda dursam 
(23) durmaġ§istı̄̇yon. bizim barımız ... ėvlēmiz bizim di ėsKiydi yıḳıldı dı 
ben̥im de burda (24) benim§amcamıŋ ġızı vārdı gel§ōrda dedi beyiŋg§ölen-
den sōna dedi. şurda (25) bobamıŋ§evleri, bunnān şunnān biS§amca uşaḲla-
rıyıS. onuŋ gölgesiynen§oturuyoS allā ne (26) vēdiyse. düvē yār̥ıma gibiydin 
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de eritTi baŋa ōlan. bu ėvlat§ȫle bi zormuş ḳu heriFe ġodu (27) gēşdi. işte 
bȫle oyananırsām yaparsam oyalanırsam bi ġafam diŋneniyo. e oyalanmadῑm 
gún (28) o benim híç işimden çıḳmıyo. SGA: Ne kadar oldu? MA: on§íki 
sene ōldu. SGA: On iki (29) senedir gitmiyor acısı değil mi? MA: ı ıh. on 
dördüncü se.. on§iki on§üç, ayıŋ yirmi sekízí (30) tam§ōlanıŋ ėvlencē gün 
bobasınıŋ sene dönüm. yirmi sekiSinde mefāT§etTi. u gúnü (31) ayelÍámışlā 
salondı. çıḳām çıḳmıyo ḳu on dörT sene böğön gibi geliyo. hadi evlādım (32) 
şunnādan yi ġı ge. u nincer̥lēden dōra. ġız§o deliġannı da gelėydi. SGA: Ben 
götürürüm (33) bunları. MA: götü. seniŋ§incirlē de tōk.. çoḳ böyüK tā olu-
verı̄̇ydi. sen di şu§an ı̄̇dilē (34) zamanında dōru gelseŋiz biS size.. du bėn 
şurdan üzüm de ġoyŭven tā ... SGA: Teyze bu bize (35) yeter. MA: yo yō. 
nere ġodum bėn bu üSümü? vah yavrum vah dünyā bȫle bı̄̇ dünyāyımmış (36) 
da hiç.. SGA: Dünyanın hiç tadı yok değil mi teyze? MA: ı ıh. hıç. ne yı̄̇seŋ 
saŋa bi yorūcu (37) yapıyo yorucu. ha. baḲ demin o çekdı̄̇n yár ālāŋ gelindi. 
bizinen§emsalıdın ġadın ta§ana (38) ġarāḳan mefāT§etTi. bi yanını ġırmış 
çekiyoduŋ ya u bināyı sen bi ... ġırmış ben de ġaFaltı (39) yaptımdı çaya dem-
nedimdi şurda oturuyōdum§amān dedim varıyın§ālan gelinden bāmyeye 
(40) getireyin dedim. şurıyı bi ḇārdaġ§işdim ġayfeniŋ§öŋünde bi gúrültü 
ġopTu. çıḳdımıdın (41) mēmed§ali benim geliniŋ şėsi olu dayısınıŋ şėsi olu. 
ondan sōra hemen yarışdıla vādıla bu (42) yellēde tār̥nıynan̥. yarısını ġırmış 
yarısῑ seriyo. çoḳ bi temez§āy̥iliydi. bişirdi§i yinı̄̇r, (43) yapdı§ı tertiplı̄̇. ya 
işTe dünyā bȫle̊ bi dünya. bȫle̊ bi dünya. sėn§ē̇vli misı̄̇ŋ? /.../ SGA: Işığı (44) 
yakalım mı? MA: yaḳ. SGA: Bu ne? MA: o bāmėya. şu baḳla. şu dῑ bu dı 
baḳla şu dῑ bāmėya. (45) şu dı bübēr ı̆̇şėsi. şu dı badılcān. o dı fası̄̇lle. SGA: 
Fasulyeyi böyle ufak ufak mı (46) kurutuyorsunuz? MA: hῑ bȫlö ġuyu-
ruyōz yavrum. SGA: Bu fasulye ne? MA: u dilmesi şu dῑ (47) işėy ne dellē 
tomatisten sı.. şėy§ediyo. ġaynadıyon. amanın doḳóntürü ėvlē yazın§emme. 
(48) SGA: Bunları ne yapacaksın teyze? MA: one ben hincir di dambaşda 
şetTimine turşu ġurcȧm. (49) bu yannın dı tomatis sulānı ġaynatTım tār̥na 
ġarcan. SGA: Bakayım nasıl kaynatıyorsun? (50) MA: şėtmedim ġaynát-
Tím hinci ġaynatTım tomatise ġaynatTım. büḇere de ġa.. ġāynatTım u (51) ı̆̇şė 
büḇerine. SGA: Bu domates. Biber nerede? MA: bu ı̆̇şė, bu tomatis u büḇē. 
şėyē uzun (52) büḇellē vā ya şȫle küllemelig. hā unnānan tār̥na ġarcan ġarığ-
dırıP da. SGA: Teyze adın (53) neydi? MA: meryem§ateş. SGA: Meryem 
teyze kaç yaşındasın? MA: bėn yetmiş§iki (54) yaşımdıyın. SGA: Maşal-
lah. Okula gittin mi? MA: gitTim. SGA: Burada mı gittin, (55) Koyuna-
ğıl’da? MA: ġoyuna§ılında. SGA: Bana tarhanayı anlatır mısın? MA: baḳ 
(56) tānananıŋ§içine bėn büber ġatarın domatis ġatarın, ondon sonō māydo-
nos ġatarȧn ondon (57) sonocum sovan ġatarȧn. unnānan tār̥na ġararȧn. yo§urt 
da ġatarın. ha, un da ġatarın. (58) bunnānan tār̥na ġārarıS biS. SGA: Var mı 
balkonda? MA: şėtmedim tā, ġārmadȧm, (59) ġarmadȧm. ōrda bėn bulaşıḳ-
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ları yūyon ġāriK§onnān bulaşıḳlānı. SGA: Bunları da sen mi (60) kurut-
tun? MA: ėvet. hepsini. hepsini bėn ġuruttun. ond̥on sonåm işē̇ ediyoS. toma-
tis ḳaḳı (61) yapıyoz baḳ. ġuruduyon, bāmyá bişiriyon bunnān. SGA: Nasıl 
kurutuyorsun onu? MA: (62) dā§acıḲ. taPlanıŋ§üstünde ġuruduyon. SGA: 
Bunları kime yapıyorsun? Torunlara mı (63) veriyorsun, gelinlere, kızla-
ra, çocuklara? MA: ėfendim? SGA: Bunları kime veriyorsun? (64) Ço-
cuklara mı? MA: hı hı dȫrt tāne bi tānesi ȫlmüş sizlere ömür üş çocu§um§-
ma. iki di (65) torunum§ma ı̄̇vlenceK. siz̥§eskişērde mi oturuyōrsuŋuz? biz 
de benim gelinim de bālāda. (66) bālāda. amanın v̇āla dē ġālik yedilēde oturu-
vedilē benim§ōlum. SGA: Şimdi ne yapıyorsun? (67) Kışın Eskişehir’de 
misin? MA: tabi tabı̄̇ ġışlıḳ§ond̥ā hepsi. SGA: Kışın Eskişehir’de mi (68) 
oturuyorsun? MA: tabı̄̇ tabı̄̇. SGA: Yazın? MA: yazın devamnı ġalıyon dör-
d§ay burda. SGA: (69) Ne iş yapıyorsun burada kalırken? MA: bėn ġalın-
Ça anÇa bunnarı ġuruduyōn. SGA: Kendin (70) mi yetiştiriyorsun, satın mı 
alıyorsun? MA: bėn bi§kísini yetişTiriyoz bi§kísini satın§alıyoz (71) yav-
rum. üzüm ġaynadıyoz bekmez ġaynadıyoS. SGA: Üzüm bağınız var mı? 
MA: var. var. (72) SGA: Üzümleri topluyorsunuz. MA: hῑ bekmeS ġayne-
diyoS ġazannāna. SGA: Başka? MA: (73) işte bunnarı yapıyóS ança yavrum. 
SGA: Kışın niye burada kalmıyorsun? Çok güzel. MA: (74) çoḲ gü-
zel§emme fazla ġalamıyon bende ġalp vā yavrum da. fazla çocuḳlā şėtmey-
yö. işte (75) bunnānan ġurulāmızı ġuruduyoz geliyöllē alıp gidiyö ōlum benim 
serviste çalışır. torunnām (76) dı serviste çalışır. u sora māliyede biri mēmúl-
leri çekē. ... hem servisi servis götürǖ hem (77) mēmúllári çeke. işte yazın ben 
borda ġalıyon fazlı uyalanıyon. SGA: Kışlıkları yapıyorsun. (78) MA: hῑ. 
unnā baŋı şėtmiyöllē rahat sonŭ meseÍā ben burda diŋneniyo ġāfam. tansı-
yon§orda (79) şoḳ yükseliyo. çocuḳlāmdan torunnāmdan çoḳ memnunun 
yavrı̊m. hı hiş bi işėmiz sıḳıntımız (80) yoḳ. burda açan telōzonumu, dinnı̄̇yon, 
işte bu, bu ġȧda. SGA: Kendin bahçede çalışıyor (81) musun? MA: hayır. 
genciken çalışıyodum şinci yapamıyon ġāÍp§ba Fazla eylenemı̄̇yon (82) yav-
rum, eylenemiyon. SGA: Eskiden nasılmıştı? MA: ėsKiden ekiyōduḳ. her 
bi§şimizi (83) tomatisimizi büḇerimizi bazılcanı fasillemize und̥ŏn sonom 
ġırḳ ġışl̥ῐḳlāmızı alıp (84) arabalāmnān, servis§arabalāmız varıdın, götürüyō-
duḳ. hinci yapamam, yapamam. anÇa (85) burdå bi oturuyon namazımı ġılı-
yom. tamam.SGA: Eskiden kışlar nasılmıştı? MA: ġışlā (86) so§uḳ gidiyō-
du. hinci di gidiyō do o ġada fazla ῑ yoḳ. yoḳ fazla. SGA: Değişti mi iklim? 
(87) MA: tabı̄̇ canım. tabi de§işTi. ġar yağādın, yāmırı fazla yağādın. udun§o-
cåḳ dālādan (88) getiridiK. iyı̄̇di. e hepsi hinci satın. tabi satın. SGA: Tarlada 
da parayla çalışıyor herkes. MA: (89) tabi tabi. SGA: Eskiden kendi. MA: 
kendimiS. kendimiS her bi şėyi ekinı̄̇, ondon sono (90) yapcāmız işileri h̥ēsKi-
den hep kendimiz yapıyōduḳ hinçi herkiş ġış ney iÍāzımısa onnarı (91) kendi-
miz§ı̄̇lēÇ§ediyoduḳ hinÇi yapamıyo. SGA: Eskiden yazın çok çalışılıyor-
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du değil mi? (92) MA: tabi tabı̄̇. SGA: Herkes çok çalışıyordu. MA: herkeş. 
hinÇi peK yāmır yāmadı§ından (93) fazla olmuyo hemen dönüşüveriyo. dö-
nüşüyo. eskişe§irdi ȫle. e bu yıl meyve ġıT. meyve (94) ġıT bizim bȧḲ her bi 
şē̇miS kendimiziŋ§ėdė. bė şurda bi ı̄̇ncir kendimiziŋ bi sen de dat (95) yav-
rum. SGA: Yerim ben incir. MA: bi di sen dat. biS kendimiz yapıyoz hēp. 
bėn datlısını (96) dōru yapdım gelinnē aldılā gitTilē. hep kendimiziŋ§onnā. 
şu ... saŋa mı nāsıbımışdı şėli (97) allah. SGA: Bahçeden mi topluyorsun 
teyze? MA: bizim kendimiziŋ incirliklēmiz va. SGA: (98) İncirlik var. MA: 
tabi datlı yapıyoz biz, hep götürüvelirlē. SGA: İncirden nasıl tatlı (99) yapı-
yorsunuz? MA: hinci bėn§incı̄̇rden nasí datlı yapıyon. ben bunu yǖyon arı-
dıyom (100) şeker̥lı̄̇yom. ha şekerlediKTen sōna iki ḇuçuḳ sa§at ġada şeker-
leri ı̆̇şedeyo. ond̥on sono (101) oca§a ġoyuyon§işisini bunu alıyom, 
baḳ§alıyom u datlı vā ya u datlıyı dı dönüşürken bunu (102) atıveriyon, atıve-
riyon.SGA: Kabuğunu soymuyor musunuz? MA: une deri incı̄̇rden yaparız 
(103) biz bi deri incir deriz biz küçük. şė taraFında o oluyō. şu ne delle? bursa 
taraFında çoḲ (104) satılıyo. bizim di vār dı bu yıl§ōlmamış deri incirden. u 
küçük küçük§oluyō da. SGA: (105) Bunun kabuğu soyulmuyor. MA: ha-
fifçe soyuluyo. hafifçe so.. haşlῑyoŋ ondon sonom datlı (106) dönüşürken§a-
tıyon. u sararıyıncı baḳıyōŋ şı̄̇sine tabi§eliŋinen nişan§ediyoŋ. u zamatlarῑ iyi 
(107) oluyo. SGA: Sağol teyzeciğim. Ağzına sağlık. MA: teşekkür§ederiS 
yavrum. 
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II/30

MİHALIÇÇIK – Otluk

Kaynak kişi : Ayşe Aşık, 58, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Bahçe

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, kış hazırlıkları, doğum, yangın

(1) x: ay̥şa demini alır, bi bardaḳ çay. işsin. tüPüŋ§üstündü çabıḲ§olur. 
ġonuşuncuyu ġadā (2) olur§u çay. /.../ SGA: Teyzeciğim otur, gel. Adın ne? 
AA: ayşe aşıḳ. SGA: Ayşe Âşık? AA: (3) aşıḳ. SGA: Kaç yaşındasın teyze? 
AA: ben atmış do§umlu de§il. gerçē elli sekiz yani. atmış (4) do§umlu núFus 
ḱ́āt geçelli. SGA: Doğma büyüme Otluk beli, neydi? AA: evet, buralı.. otluḳ 
(5) kövü. burası do§up büyüme. SGA: Hiç şehire gittin mi? AA: şe§iri Kit-
tim. gitmez§olu mu? (6) SGA: Yok öyle değil. Kaldın mı uzun süre şehirde? 
AA: ġālmadım. hiş ġalmadım. (7) çocuḳlarım, ġızlarıma, yannānda yani biraS 
anḳȧrıdı ġāldım§ama ȫlü bi§ike. ȫlü sürǖ (8) senı̆̇lercė ġālmadım. SGA: Bura-
si manav köyü değil mi? AA: manav, manav, gerçek manav. (9) SGA: Okula 
gönderdiler mi teyze seni? AA: gönderdile. ilḳoḳul mezunu. SGA: Bu köyde 
mi (10) okudun? AA: bu kȫdü oḳudum. SGA: Siz bu sobayı Eylül ayında 
yakmaya başlıyor musunuz? (11) AA: havalar sert§oldu mu başlarıS. yük-
sek ya burası, hani sünTiken dālarınıŋ§etēndėy̥ı̆̇S (12) ya, unuŋ§uçun başlarıS. 
küçük böbe̊K§ōldu mu meseÍā gicileri üşür diyi āz meşe odun§atıp (13) az bi 
yaḳıyoz, fazlı de§il. SGA: Ne zamana kadar yakıyorsunuz? AA: vallā belli 
olmūyoru. (14) hāvālā ilk yaz çoḳ so§uġ§oldu ġırā mırā düştü mü mayısıŋ soŋ-
larını dō yaḳıyoS. mevs.. (15) yāmır yā§aşlı oldu mu çoḫ so§uğ§oldū güneri 
yaḳıyoz. SGA: Yazın kaldırmıyor musunuz o (16) zaman? AA: ġāldırırız. 
avusTos, ēylül, işti avustos, temmus u arılādı ġaldırıyoz. bi badını (17) yapıyoz 
evleri ġaldırıyoz. az bi ġısı süreli ġaldırız ından sō be̊be̊K va di ġurduḳ biz. ... bi 
(18) haFtȧ öncē hāvā sovuyuvidi, ġurduḲ. SGA: Ekşi elmadan söz ettiler bize. 
Sizin köyde de var (19) mı? AA: hē, ekşi elmā biSim§orman depōsu. urda 
orman§işletmesiniŋ, dėvletiŋ ormandan (20) toplanaŋ malı urdan§ihrāc§o-
lur. depō mēmurları olur, kepÇecile olur. benim beyim (21) kepÇeci. meseÍa 
saraÍÍā, şirketlē, ārdiyecile alır, götürür. urdan§ihrāc§olur. devletiŋ malı, (22) 
hazı̄̇ne. SGA: Ekşi elma, elma ağacı? AA: elma ā§acı oldūnu bilmiyon. evel-
den va mı lāhā.. (23) lāḳābı mı bilimėycē̇n. işte ekşi álma dėye bi, dimeK varı-
mışTıḲ§ėzelden. SGA: Şeker (24) hastalığına iyi gelir dediler de ekşi elma 
için. Bu köyde yok o zaman. AA: şeker hastālῑnı iyi (25) gelir, vā. hani u ekşi 
elme de ōlmuşŭ dŭ şuÍÍadȧ. mēmē̇d§ėmingiliŋ§āvlıdı vā. (26) baḳ§alabilirsek. 
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rahatsızlı§ῑŋ mı va? SGA: Yok yok. Merak ettim hani bilgi için. AA: ekşi 
(27) elma va va. ekşi keçi erik var, dağ§ėrı̄̇. biS keçi erik deriS, dağ§ėrı̄̇. burdu 
mevşur§olur hē. (28) yani bu seni dalındı vār̥ mı yoḲ mu farḲındı de§ilin ya-
lıŋıS. hani ağacı vār. SGA: Ağacı var. (29) Ekşi erik var yani. AA: ekşi erik 
hē. ekşi erik var. SGA: O yabani erik mi yani? Normalden (30) farklı mı? 
AA: ya biS keçı̆̇§erik diyȯS, birazı dağ§erı̄̇ dı̄̇yō, birazı ekşi erik dı̄̇yo. yabānı̄̇, 
(31) de§işik meyva. yani ekşı̆̇§olur, ekşı̆̇§olur. (32) SGA: Kış hazırlıkları ne 
yapıyorsunuz? Kış uzun sürüyor burada. AA: bol§odun getiriyoS. (33) yı-
ğıyoS. būdayımızı, tahılımızı buydayῐ olan üğütüp alpıda bozanda meseÍā tıraḳ-
törlerinen (34) ḳamyonunanan getirip ġoyuyoS un çuvallarımızı olannā, olma-
yannā satın§alıyo. yani ha.. (35) kendimizi görü āz bahçelerimiz§oluyo. yēşil 
Fasüllüdür, kendimizi idāre etçeK yani. biraz (36) patetiS suvan. geçincimemiz 
ekseri küçük oluraḳ hayvancılıḲ. pek fāzlı de§il. bė dė (37) ōrmandan geçi-
nimimizi sālῑyoz. geçinimimiz§olaraḳ§o. SGA: Ormandan çalışınca... AA: 
(38) ōrmanı meseÍā orman§işletmesi iş viriyū, biSim bē̇ylerimiS çalışıyo urda. 
bi§kimi ġabūnu (39) soyŭyo, bi§kimi yüklümesini yapıyo, bi§kimi rāmpasını 
yapıyo, ekşı̆̇§elmá depāsını (40) yalınġıran depōsunu getiriyoÍÍā, işledilceK bi 
hāli ġōyuyoÍÍā, urdan dā ārdiyecilē alıyo (41) devletTen ı̄̇haleyi giriP de. götürü-
yō, devletiŋ hazinesinden kesilen bi§şi. SGA: Başka, (42) buğdayınız, tarla-
nız nerede var? AA: şū ekşı̆̇§elmı̆̇dan gēlmişiŋiz ya. yalaḳ Ḳırı diy̥i Ḳır va (43) 
başTan§ayā, işTi urası bizim çitlı̄̇miz olub§olana horman çitlı̄̇ u ġȧdar§olur. 
nohoT§ekeriS. (44) SGA: Domates falan yetişiyor mu burada? AA: ya su.. 
deri ġıyılarındı sulu bāh̥çilerimiz va dā (45) ayı giriyo, dōmuz giriyo sözüm§u-
na. unnādan pek§alimēyoruz. evlēŋ işTi, şu yaḳın (46) bahçilēde biraz yapıyoz 
işti, āz, āz çoḲ§az. hȫlü kendim, biS satın§alıyoz çoġunca. saḳarılı (47) gelir, 
Íāçınlılā. unnardan§alırıS sar̥ῐçıḳȧyıdῐn̥ ya§ımızῐ peynirimizi inē olannā, hay-
vanı (48) olannā kendi yapā. taharnamızı, ya§ımızı, peynirimizi, bulġurumuzu 
buydayımızdan (49) ġaynadırıS. ġoŋşu köydē dēmiyen va dȫdürü çekdiririS. 
bu şekil. (50) SGA: Bebeğiniz hayırlı olsun, yeni doğmuş. AA: sa§ȯl allāh̥ 
rāzı ossun. ismi şeymā. (51) yirmı̆̇§bir günnüK. torunum benim, ġızımıŋ çocū. 
sezeryannan ol̥du. biraz baḳ hindi bi de (52) büyü§ǖ vā ābı̄̇si de. ... de biraz ġol-
lıyam diyi getirTik. SGA: İyi yapmışsınız. Sizin köyde (53) bebek doğmasına 
ilişkin ādetler neler? AA: hevelden kēndimiS.. SGA: Eveldeni anlat zaten. 
(54) AA: eveldeni mi annadam? SGA: Şimdi kalmadı ki. AA: hē işti evelikini 
mi annatcaS? (55) heveldė kȫdē eli yatġın, alışġın, meseÍā u ... alışḲın ėbelē 
olurdu. unnā do§um yapTırırdı. (56) unnādan sō bi arı köyü ilk ėbemiz gē̇ldi, u 
yapTırdı. ē ėbe burdu úcrā yir peK durmadı. (57) durmadı ėbelē meseÍā tāyini 
çıḳatTırıncı. Kini köy§ėbelēni ġāl̥dıḳ biz. ȫl̥ü̆ ȫl̥ü̆ do§um (58) yapTıḲ. altı tāni 
do§um yapTım hepsini evdė yapTım. yā köy§ėbelēnnen yapTım. yāşlı (59) 
ġadınnā oluyo, unnarῐna. /.../ AA: hayvannarı baḳTım dā. urdan çuvallā hindi 
burıyı (60) gelivedim. elbist̥em de§işt̥i.. SGA: Ben zaten yüzünüzü alıyorum. 
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AA: áğanda çemberimiS (61) güSel mi? SGA: Çember güzel. Düzgün zaten, 
bir şey olursa söyleriz. AA: ȫle mi? şaşḲın (62) çıḳmıyam köv̥de ol̥saḳ da. 
SGA: Bebeklerin isimlerini nasıl veriyorsunuz? AA: ā (63) bėbeKleriŋ§i-
simlerini böyüK§āyleleri soraÍÍā ėbėsini dedesine. evdeki büyüK§olannara. 
(64) ḳaynana ḳaynıbuba danışırÍā unnar̥ă. şu ġō ġızım kendi gȫnüŋüz dė bilir 
dillē meseÍā ekSerı̄̇ (65) ḳayınbobanıŋ, ḳaynanȧnıŋ dėdı̄̇ ḳonur. andan sō hocıyı 
getirilē ġulāna ezen mi oḳutuyo nāp.. (66) ismiŋ şu ismiŋ bu dėr. h̥ȫlelikÇe 
Ḳonuyo. SGA: Şeyma’nın ismini kim koydu? AA: eşi (67) ġoymuş. unu o 
ġomuş. bobasınıŋ§adını bobası annesi danışTı ġodu. ōlanıŋ§adı muhammer 
(68) dėdesiniŋ§adı dėdesi rahmetlı̆̇§oldu. SGA: Teyzeciğim sağolun ağzınıza 
sağlık. Her şey için (69) teşekkür ederiz. Hakkınızı helal edin. AA: ... rāpor 
verebildik mi nė bilim. /.../ (70) SGA: Ne zaman yangın kaçtı? AA: on beş 
gün mü ōl̥du? cu.. üçüncü cuma olcaḳ bu cuma. (71) SGA: Nasıl oldu? AA: 
ya ekmek pişirdiydik. şu bacanıŋ ġıyısından§işte ġaplı teli gelmiş (72) urdan, 
ġῑzmış yānė. ceyran ġaçıḳlῑndan. baḳ saḫın ceyranna. güççüK§eşşām yānTı. 
(73) buzdolobῑ, çamaşır makinesi hȫ hep burduydu her§şi. SGA: Buraya fı-
rın evi mi diyorsunuz? (74) AA: hē. yani fırῑn, mutfāḳ, şömini hepsi burdı 
yazın. āltῐ§üsTü lambiriy̥di. camnar paḳpendi. (75) ōturuyoduḳ yanı̄̇ devamnı 
yimēmiz burduydu. SGA: Bütün köyde fırın evi ayrı mı böyle? (76) AA: ha-
yır iki kişidi vā. ben ekserı̄̇ ekmek yapannarı pişiriviriyodum. dü§ünnēde. (77) 
dü§ünnēde, o gún dü§ün vȧrdı§işte. pişirdik dü§ün§evini gittik. urdan ġaPlı 
Ḳızmış (78) Tutuşmuş§emĕ gēldik§etfāyı̆̇ gelesiy̥ı̆̇ bö̇ h̥āli geldi. SGA: Itfaiye 
nereden geliyor? (79) Mihalıççık’tan mı? AA: ētfāye mihalı̊çıḳTan alpı̊dan 
geldi emme unnā yetişesiye ġadā (80) ormanınḳı yėtişti. ormanınḳı daha elken 
geldi. yirmi daḳḳıdı gelmiş. eğer§ormanınḳı dı (81) gelmiyidı̄̇ biri di bu hēv-
den§alındı ya ġaPlılā tellē, Ḳopādıla, sökTülē, ėvĕ atlῑcādı şünḳú. (82) SGA: 
Baya hasar olmuş bu firin evinde. AA: noḫutluḫ makinemiz vardı bir buçuḳ 
milyáÍlik, (83) güSel ... u yāndı. çuvallarῐnan dartıyodūḳ. ı̊ndan sōra būzdolabı, 
çamaşır maḳ.. hepsi varıdı (84) yani. şı̄̇sinden dut dāvlımbazından dut hēpsi. pā-
tes ġızartmā§h̥ani hürtös makinesi ne (85) onnādan hep varıdı. SGA: Geçmiş 
olsun. 
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II/31

MİHALIÇÇIK - Süleler

Kaynak kişi : Cumaziye Gelici, 45, İlkokul; Süleyman Gelici, 50, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Bahçe

Kayıt türü : Video

Konu : Yangın, hayvancılık, kız isteme, düğün yemekleri

(1) SGA: İsminiz neydi? CG: cumāziyė gelici. SGA: Kaç yaşındası-
nız? CG: ḳırḳ bėş. SGA: Ne (2) zaman emekli olup geldiniz siz buraya? 
CG: iki bin bir yılındı emeklı̆̇§olup geldik. SGA: (3) Keçileriniz var. CG: 
evet, keçilerimiz var. işti biraz keçi§āldıḳ emekli oluncu. ḳayınpederim (4) 
ḇurada, ȯnu baḳalım hem diye. SGA: Yalnız mı kayınpederiniz? CG: yāl-
nız. ġayınvalı̆̇dem (5) önce ȫldü, yıllar§önce ȫldü. on bėş sene falan§ōldu 
işte. işti ḳışın gidiP yazın geliyoduḳ biz (6) buraya, hayvannarımız§oluncu 
gidemedik. aslındı geçici dutuyoz biz burda hani ȫle şēy̥ci (7) de§il. SGA: 
Ne zaman yandi bu evler? CG: arı̆̇fe günden bi gün§önce. SGA: Yeni. CG: 
yeni. (8) ramazandı işte. SGA: Nasıl oldu? Siz evde miydiniz? Yangını 
anlatır mısınız? CG: (9) biz§ēvdēdik. aḳşam§işti ben§iftar yemeyi hazır-
lıyodum. yānġın var diye ses duydum. (10) camdan baḳdῑmda işte u yanan 
elektirik ḳontāndan çıḳmış. biSim§aḳrȧbālarıŋ (11) birı̆̇siniŋ§ėvinden çıḳmış 
yanġın. bi baḳtım ki çatıdan çıḳmış hani alevler. ȫlelikçe işte, (12) ondan sōra 
biz di yanġın burıyı gelir diye hani köyümüz uzaḳ dedik. itfāye geş gelir he-
sabı (13) etTik. eşyalarımıSῐ taşımaya başladıḳ§işte, eşyalarımıSῐ çıḳarttıḳ, 
taşıdıḳ. çalḳayȧdan dı (14) geldile sa§olsuŋ ḳoŋşular, aḳrıbālar. itfāyė gēldi 
işte, ondan sōna bizim§evı̆̇ ulaşmadan (15) söndürdüler. SGA: Cana bir şey 
oldu mu? CG: yoḳ. cān yoḳ. biġaş tāne, on om§bėş tāne iştĕ (16) hayvan, 
tavıḳ telef§oldu, tavıḳlardan yāndı. iki tāne de ḳoyun yandı hani ȫle başḲa 
yoḳ. (17) aḳşam§oldū için, gėce olmadῑ için hayvannar salġıdaydı. o yüzden 
şē̇tmedi hani. cān ḳaybı (18) yoḳ. insan dȧ hayvan dȧ cān ḳaybı yoḳ. SGA: 
Dediğiniz diğer evler ne tarafta? CG: (19) yanmayannar mı? SGA: Evet 
yanmayanlar. CG: şu taraftı var bi Ḳaş tāne. işt̥ĕ çadırları bu (20) tarafı ḳu-
ruldu. burdı şurdı ḳuruldu ḳuruldu ilerde. SGA: Bu yanan evler için mi? 
CG: bunnar (21) yanan§evler§için. biş§altı tāne çadır var şu ilerde. SGA: 
Çadırda mı kalıyorlar? CG: çadırdı (22) ḳalıyolar. işte evlerimiz yapılcaḳ 
diyolar. ārtıḳ bi senėde mi yapar, āltı āydȧ mı yapılır (23) bilmiyoS ġāy̥rı. 
SGA: Devlet mi yapacak? CG: hı hı devlet yapıcıḳ. şimdilik çadır vērdiler. 
(24) SGA: Bu arılar kimin? CG: biSim. arılar dı biSim. biSim. biz§işt̥ĕ 
emeKli oluP gēldikten sō (25) eşim meraḳ§ediyo hayvannarı seviyo, arıla-
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rı sevdı̄̇ için ȫle şē̇yleri kendine hobi olaraḲ ȫlė (26) şėylerlen eyleniyoS. 
SGA: Kaç tane keçiniz var? CG: iştĕ elli ġadar var. elli ġadar var. SGA: 
(27) Nasıl bakıyorsunuz keçilere? CG: ōrmandȧ ōtlataraḳtan baḳıyoz. bė-
yim sabah̥ götürür aḳşam (28) getirir. işte ȫle. SGA: Sağıyor musunuz? CG: 
ı̄̇tiyācımız ġadar sā§ıyuz ȫlü fāzlı sāmıyoz (29) hani. SGA: Satmıyor musu-
nuz sütünü? CG: satmıyoruS. SGA: Etini mi satacaksınız? CG: (30) etini 
satıyoz§işte. etini ḳurbannıḳ§olaraḳ veriyoz. ȫlü istiyenneri kesip veriyoz, 
kiÍoyla. (31) SGA: Keçi eti sevenlere. CG: hı hı keçi eti sevennere. ȫyle. 
SGA: Ama ne güzel dağda (32) besleniyor. CG: hı hı doval oláraḳ. arıları-
mızıŋ balları di ölü do§al, hayvannarımız dı do§al. (33) her şe do§al. SGA: 
Arıların satılacak kadar balı oluyor mu? CG: ilk defa bu sėne oldu. (34) 
öncelēden yı̄̇cek ḳadar§oldu. her zȧman§olmuyomuş o. biz di yeŋi yaptıḳ 
zāten burıyı (35) geleli. bilmiyoduḳ. her sene olmazmış. SGA: Kediler de 
var. CG: hῑ kedilerimiz di vār. SGA: (36) İsimleri ne onların? CG: isimleri.. 
hēpsiniŋ bi ismi yoḳ. dört bėş tāne var§ama. tekir falan (37) Ḳoydum, pamuḳ 
ḳoydum§ismini işti ȫle. (38) SGA: Sizi nasıl Çalkaya’dan buldular da al-
dılar? CG: görücü usūlüylü geldim ben§öyle. (39) SGA: Duymuşlar mı? 
CG: hı hı. biSim buranıŋ zāten ço§u yaḳın§oldū için çalḳayȧdan (40) gelme 
hani, gelinner. SGA: Nasıl isteniyor? Bu köyün kız isteme, düğün, nişan 
âdetleri nasıl? (41) CG: işti görücü usūlüyle görülür, bėğenilir şēdilir. büyük-
lerden§istimeye gidilir. olursa olur, (42) olmaSsa allāŋ§emrinnen§isteniyo 
işte. oluncı dü§ün§oluyo. olmaSsa bi başḳȧ yėri (43) baḳılıyo. nişan yapılı-
yo. ḳına gecesi oluyo nı̄̇şan§oluyo işti dü§ün§oluyo, ȫle. SGA: Nişan (44) 
ne kadar süre kalıyor? CG: nişannı mı? u kendi isteklerine bālı oluyo hani. 
uzun süre de olan (45) oluyo, ḳısa süreli olan oluyo. āltı ay, bi sėne ikı̆̇§üç§ay. 
öy̥le hani. (46) SGA: Düğünde ne yapıyorsunuz? CG: dü§ünnerdi yėmek 
veririS. ay süleymān. SGA: Ne (47) yemeği pişirirsiniz? CG: ne yimē pişiriz 
süleyman? SG: ḳuru fasille, pilav. CG: etimiz olur (48) çökelimiz meseÍā. 
ḳuru fası̊̇lyemiz olur. pilav olur. ḳompåstamuz§olur. SGA: Çökel ne? CG: 
(49) haşlȧma deriS. et haşlama. etli pilavῐmıS§olur. iştĕ öy̥le̊. tatlı§olaraḳ 
baḳlȧvamıS§olur. ȫle̊. (50) SGA: Sağolasın, teşekkür ederim. CG: āy baŋı 
sen ġāSteyė alῐcāŋ herāÍde. SGA: (51) Üniversiteden. CG: ȫle̊ mi? 
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II/32

MİHALIÇÇIK - Yalımkaya

Kaynak kişi : Behiye Özcan, 58, Okumamış 

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Avlu

Kayıt türü : Video

Konu : Yöresel yemekler, kış hazırlıkları, köy evi, eski yaşam

(1) SGA: Ne yapacaksınız o kuşburnunu? BÖ: çıḳardırız. ġaynadır 
çıḳardırız. işēsini datlısına (2) yaparıS hani. SGA: Kaynatiyorsunuz, sonra? 
BÖ: çıḳardırıS. ili.. işeden hani tantiri olū işe.. (3) iliyėnde, ȫlü süzı̄̇nde. datlı-
sına yaparıS. SGA: Şeker koyup kaynatıyorsunuz. Üvezi ne (4) yapıyorsu-
nuz? BÖ: hı hı. yo yo una da şey§ideriz. dȫmesine yȧparız ȫle yinı̄̇ evimizde, 
çoluḳ (5) çocuḳ. dı̄̇ yoluŋ§üstüŋde vā hatdā gidēken§ūrar̥saŋız dibinde v̇ā. hı 
hı bizim§ura. SGA: (6) İsmin ne teyzeciğim? BÖ: behiye̊§özcan̥. SGA: 
Behiye teyze kaç yaşındasın? BÖ: elli sekiz. (7) SGA: Sen ne zaman evlen-
dirdin çocuğunu? Daha gençsin. BÖ: Pen§on yedi yaşımda (8) gelin§ol-
dum. SGA: Kaç yaşında çocuğun oldu? BÖ: şeye çekeyyoru. ġaç yaşımda? 
ōn (9) sekizde. on sekizde ōlum§oldu. SGA: Şöyle oturalım mı? BÖ: v̇aÍÍā 
bilmen ki. ... SGA: (10) Okula gittin mi? BÖ: gitmedim, cā§ilim. SGA: 
Cahilim deme. Cahillik okulla ilgili bir şey (11) değil. BÖ: de§il de işı̄̇ ihi 
hönden ilḲoḳula girmedik. bobamgil ġuymamış. taná torba sı§ır (12) sıpa ki.. 
gütTürem yapam diye. ȫlelikle girmedim hiş hani oḫumadım. oḫumadım. 
SGA: Hiç (13) okuyup yazamıyorsun öyle mi? BÖ: hice, hiÇ. SGA: İşini 
görüyor musun? BÖ: işimi (14) görüyorun. her§işimi yaparın çatarın. işē ū 
oḲumadan hani ȫle bi yeri gitTı̄̇m zȧman haflēne (15) şėylēne dimiş bı̄̇ yazı 
ciziy̥ı̆̇ bilemiyyorun. ȫle ıraḫımnarı nė biliP yapeyörün de, hani kēndim (16) bı̄̇ 
bi§yeri bi§şėyi oḫumėy̥ı̆̇ oḫup da gitmesini yapameyyorun̥. SGA: Olsun sen 
işini (17) gördükten sonra... BÖ: işimi yapeyörün§allā şükür hinciliK 
baḳām bi ġafam da şeyim de çoḳ (18) şükür§allaha. SGA: Torun var mı? 
BÖ: var. altı dāne torunum va. iki ġız biriniŋ vā, iki ōlan (19) biriniŋ va, iki 
ōlan biriniŋ va. üç§ōlum va benim de. SGA: Üç oğlunuz mu var? BÖ: (20) 
üç§ōlum va. SGA: Üç tane çocuk azmış. BÖ: bi de ȫldü. yiter̥ didiK§atıḳ. 
(21) SGA: Şurada kış hazırlıklarınızı görüyorum, ne kurutuyorsunuz? 
BÖ: u giçı̆̇§erik. dāy§eri§i. (22) SGA: Daha mı farklı bunun tadı? BÖ: 
tabi ū unū ekş.. ēşi olū unnan her şēsi hani yuv̇aÍlema (23) çorba morba di 
yapaÍÍa ya. bulġurnan ġaraÍÍā ġataÍÍā hȫle ufaḲ ufaḲ. unu eKşili bişirillē. (24) 
undan sü.. bi ġaynadıÍÍā suyunu üstünü dökellē, ēKşi yini. dā baḳ benim§ōrda 
va hatTa. ben (25) sağa çıḳarıyın da getiriyin. undān ġuruduruz biz. SGA: 
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Bakayım. Bu mu ekşi erik? BÖ: bu (26) ihi. dāy§eri§i didı̄̇miz bu. u biri dı̄̇ 
hunuŋ biri ġuşbūnu biri uvaS. u çanahdaḳı. bu yardῑ ihi (27) bu. bȫle ġırmızı 
ġo yararız ġuruduruz. ū çoḳ maḳbul şekera her şėyye. diplēne dökürlē fıtır 
(28) fıtır fıtır toplarıS. ġışġırıva dėriS hani geçı̆̇§erik ġurulānı. SGA: Ekşi 
erik, keçi eriği (29) dökülüyor. Şeker hastalığına mı iyi diyorsunuz? BÖ: 
hı hı şekere nė pek fāydalı. SGA: (30) Kırmızılar ne? BÖ: ne biley̥ı̆̇n? baḳ 
baḳam bi. x: ġırmızılā ġuşbūnu işdē. /.../ SGA: Teyze sen (31) doğma büyü-
me Yalımkaya köylü müsün? BÖ: yalımḳayȧ. mi§alıcıyȧ bālıyız, yalımḳa-
ya. (32) SGA: Bu kuşburnunu nereden topluyorsunuz? BÖ: unnarı da 
ā§acı va dē̇ bayıÍÍāda. ormanda. (33) şu taÍÍalıḳÍāda ā§aşları va tek tek, tek 
tek§alırız bȫle. SGA: Topluyorsunuz, kuruttuğunuzu (34) ne yapıyorsu-
nuz? BÖ: ġuruttuḳ mu çıḳardırız§işTe hani datlı yaparız didim ya, süzgeşden 
(35) geçiriz, süzēnden paḳlarız, temizleriz. ... dē onu semizleriz hinci saplı u. 
uşlānıŋ şēsini nė (36) hȫle. /.../ BÖ: südü varımış§ucaḫda. süT ġaynadırımış 
da. inekleri va. SGA: Başka ne (37) yapıyorsunuz kış hazırlığı için? BÖ: 
ḳış hazırlῑ işTe ... bȫle her şēlēden ġuruduruz. fasille (38) ġuruduruz. fasille ... 
dolaplara ġoruz derin donduruculāmıza. bāçelēmize yaparız. yuḳaÍÍāda (39) 
bāçelēmiz va suyulu her yirde. SGA: Bahçeleri var mı köyün? BÖ: va. va 
bāçeleri va. fasille, (40) patitiz. ne dikēsen olū. SGA: Kışları sert mi geçi-
yor? BÖ: ġışın çoḳ, ı̆̇şe ġışı acı geçē buranıŋ. (41) ġış çoğ§olu. çoġ§olu. bazı 
gün yȧğıyoru, bazı gün bu yıl çoḫ§olmadı ġış. az§ōldu. (42) kenellēde 
çoğ§oldu hani u do§u taraflāda. bu yıl borda az§ōldu ġış. geçen sene çoḳ 
yādı, (43) bȫle depile ġāldı, ġar. yal̥ŋız kürüllē, ı̄̇lenmez hani. dozer, ġıreder 
geli kürür. SGA: Ormanın (44) dozeri mi geliyor? BÖ: hükümet taravından 
da gelēri ōrmanınḳı da gel.. SGA: Meyve ağaçları (45) falan güzel yetişiyor 
bu köyde. BÖ: yitişir. şu ālıÇ. ē bu da bi āyrı baḲ§alıÇ. ōlmadı dā (46) 
ham§o. ceviz§ā§acı va, üzüm§ma. baḳ dē onnā ceviz, samannıŋ§üstünde-
kilē. SGA: (47) Şuradaki ağaçlar ne? BÖ: şū ārmı̊t. bı yıl yoḳ. peK§oludu 
unda. bi di aşşā ġada (48) ġoŋşumuzuŋ§o. dudu her§şēy̥si olu. SGA: Belli şu 
da dut ağacı. BÖ: he he, duT. SGA: Şu (49) kayısı mı? BÖ: āsma o. SGA: 
Onun arkasındaki? BÖ: kiriz u, kiriz§ā§acı. kiriz§ā§acı o. (50) unnā geli 
geçē hani, yazın̥. kiriz§ā§acı o. hinÇı̄̇ bū geçi§eriK didı̄̇miz, geçi§eriK diriz 
(51) day§eri§i. u yannāda dağ§eri§i dillē biz geçi§eriK diriz§adına. ihi 
ġuruTmȧya ġurusuna (52) yȧparız götürülē şekere Faydalı, bunuŋ datlısına 
yapeyöllē eziP gine şėyden geçireyölle de (53) u§geçi§eri§i. ... hanı̄̇ ġışın dā 
yimeg§úçún. SGA: Erikli yemeği baştan sona kadar tarif (54) edebilir 
misin? BÖ: geçi§rē geçi§eri§i. hı hı ... eri§ini. çorbası hinci ῑ şē muhallime 
de hani (55) yuvaÍÍámá diyöllē. u yuváÍÍemeye bulǥurnan urdan sōna içine 
salçasına sovan ġıyáÍÍá yapáÍÍá (56) yu§urulā, ācıḳ da uniy.. un ġatáyöllē. una 
ordan sōna hö ho ġada yo§urduŋ mu una bıġımıḲ (57) bıġımıḲ bıġımıḲ 
yuváÍÍámá yapeyöllē hö hö, hö hö para, şö şö, hö hö. undan sōna bişirillē, (58) 
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yüstüne ya§ını ġa.. yā ġızardıÍÍá, ġataÍÍá. u ē̇şiyi de napaÍÍa bū ġurutTū-
muz§ē̇şı̄̇, ġaynadıŋ, (59) suyuna süzen hoşaf gibi suyuna, denesi yini, denesi 
de yini emme, suyunu süzeriz (60) unuŋ§içine sāmsaḳ. sāmsaḳ dövelle, u 
sāmsağῐnan hȫ üstüne döke döke döke ġışın yini. u (61) çoḲ gü.. şēli baḳ hin-
ci u tarafa u tarafda bili bizim bu taraflā yapādıḳ biz§u çorbalara, (62) u§yan-
narı da bilēyoru hinci. yapıP da dolaplara ġoy deyöllē peketlere hö hö yuvaÍÍá-
ma diye. (63) nine ġatarız her şēsine ġarā ġatā yu§uruz, und̥an sona yuvaÍÍarıS. 
SGA: Erikli çok güzel (64) oluyordur o, ekşiliolur. BÖ: hı hı ē̇kşili. çoḲ§i-
yi olū. aynı hani ilimon sıḳaŋ bi şēniŋ§üstüne (65) hȫle bu dağ§erı̄̇yi. SGA: 
Başka ne yemeğiniz var sizin farklı? BÖ: çoḲ, hebicini yapan. (66) isTedı̄̇ŋ 
yime§i yapāsıŋ, ne yapabilise. SGA: Erikle başka bir şey pişiriyor musu-
nuz? BÖ: yō (67) ȫle bi§şė bişidı̄̇miz yoḲ. kȫy̥ yimekleri ihi fasille bişiriz, 
patetiz Pişiriz. urdan sona bu (68) didı̄̇mi bişiriz ġışın̥. ġabāna bişiriz, bal ġabā 
ġuruduŋ ġurutTuḳlāŋdan̥. SGA: Bal kabağı mı (69) pişiriyorsunuz? Kuru-
tuyor musunuz? BÖ: hı hı. ġuruduruz. dolaba da ġonayero, ġurudayöllē (70) 
de. SGA: Nasıl kurutuyorsunuz bal kabağını? BÖ: şeye ġıyıyoruŋ hȫle 
parça parça u bal (71) ġabāna, sereyoruŋ ġurūyoru, ġışın böttürüp ġızardáyo-
ru. SGA: Kızartıyor musunuz? BÖ: hı (72) hı, ġızardáyoru. SGA: Tuzlu 
yemek olarak mı? BÖ: hı hı. tabē, hani böber ġızardır gibi, aynı (73) u da 
ġızaráyırı. SGA: İnce ince mi diliyorsunuz? BÖ: inci§incė ġıyıyorıŋ hȫle 
parça parça (74) hȫle, acıḲ āy̥cıḲ ġurudáyoru. u ġurudu mu bıġımıcıḲ şėy̥de 
ġālı, bi ġısım hȫle bi çatal§avı̊ş (75) at, tencėrede bȫrtē, börtTü mü sıḳ ġızar-
dıŋ içine samsaḳlı yo§urdunan nė yineyörü u. yazın (76) da bişiriz ġışın da. 
SGA: Sizin köyün yemekleri güzelmiş, değişikmiş. BÖ: ȫle. kȫ yimekleri 
(77) bizim buÍÍāŋ§öŋkü yimeklē unnā. SGA: Bal kabağı burada yetişiyor 
mu? BÖ: iyı̆̇§olu. (78) bāçelēmizde dikdik mi olu. zekiyeniŋ vadır bēki evi-
nı̆̇ŋ§ünnēnde. zekiyeniŋ hē gösterivürü̆ (79) mü bilmen. hani u da süTden ... 
süT ġaynadırın diyė. SGA: İnek kendi ineğiniz mi? BÖ: (80) kendi ineklē-
miz. zekiye bal ġabānȧ da maraḳlı bal ġabāŋ va mı? işē ne bişirisiŋiz ne (81) 
yapāsıŋız diyyörü de. /.../ BÖ: he he ġurutdūmuzu baḳ bi o da ġurutmuş gör-
düŋ§ŋü? yazın (82) ġuruduruS. SGA: Kurutulmuş bal kabağı varsa fotoğ-
rafını çekeyim. BÖ: baḳ§ele horaya git (83) istēse çekēsen horaya. zekiye 
ġurulāŋa hani ġurulara çekeceK§o. gördüŋ§ŋü? SGA: Bu mu (84) bal kaba-
ğı? x: iriydi ġuruyunca şēy̥§ĕtti. BÖ: unna hȫle hö uzun§uzun§olur̥ hȫle. 
hȫle (85) uzun§uzun§olū. x: öncü§ileyı̆̇niŋ şēsine girmişlē. ... de uraya h̥av-
lı atıp da ... BÖ: ... Sekiye (86) ... de urdan baḳ hadi. SGA: Ne olmuş ben 
anlamadım. BÖ: de tanıları varmış orda da (87) inekleriŋ tanaları hani. x: he 
tanı vā. ... yaḳın çıḳardıḳ ahardan da, ġaybedereġoruz biriniŋ (88) ġomşunuŋ 
yirine geçeyoÍÍa. bulamayaġoruz ... BÖ: dē urdan bakey̥ĕm de geley̥ĕm der. 
ihi (89) bȫle ġuruduruz. fasilleyi de ġırā ġuruduruz, buna ġuruduruz, böber 
ġuruduruz. urdan sōnā (90) dolaba ġoycaḳlāmıza dolaba ġoruz tezesine, göğü-
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ne. çecı̄̇ olū fasillelēmiziŋ ġuru çecı̄̇. unnara (91) toplarız unnara ġışın bişiriz. 
göklēne ġışın ı̆̇şē yazın dolaba ġoruz. göğünüŋ ġurutması da olū (92) bȫle 
āynı, göğünü, ġışın yimeg§úçún̥. ġurusunu da ġuruduruz. dizeriz, fasillėyi 
dizeriz, (93) ipinen dizeriz hȫle daḳarıS höle şēye. SGA: Fasülyeyi biber gibi 
diziyorsunuz, sonra (94) kurutuyorsunuz. BÖ: hı hı. dileriS hȫle, orta yė-
rinden, dizeriz. ȫle de bȫ ġıyarız da. dizmesi (95) de olu ġıyması da olu fasil-
leniŋ. SGA: Fasülyeyi de kendiniz üretiyorsunuz. BÖ: kendimiz (96) yapa-
rız. SGA: Topraklarınız verimli mi? BÖ: virimni bayā ziyanı yoḳ. hē yı̄̇ceK 
ġada hani (97) kendimize, satTıḳları da olū, satTῑmız zȧman da olū, isTe-
yen§olū, viriz§ālı hani parayῐna. (98) urdan sōna uşaḳlāmızı ġuyōruz. ... bāy-
ramda geldilē baḳ§ōlannā, gelinnē, torunnā. (99) sağ§olŭsaḳ ġurbanda da 
ȫle. (100) SGA: Evleriniz nasıl? BÖ: oÍÍā odunnuḲ, boşluḲ, yük her§şeyı̆̇ 
ġomaḲ§üçún. inekleriŋ (101) yimine her§şēsine ġomaḲ§úçún. oÍÍā, evi-
niŋ§içi ayrı ihi. SGA: Evin içi nasıl? BÖ: (102) eviniŋ§içi kendine hani 
gelince gösterivir̥se. SGA: Kaç oda var? Mutfak falan nasıl? BÖ: üç (103) 
vā mutFā va, şēsi va. iki odası va bi de mutFā bi de salonu va ... SGA: Mutfak 
ayrı mı? BÖ: (104) āyrı. SGA: Sizin köyde fırın evi gibi, tandır evi gibi bir 
yer var mı? BÖ: yoḫ§ȫle. yoḳ. (105) fırınıŋ§ȫle yoḳ bizim borda. SGA: 
Fırınlar nerede? BÖ: biz hincı̄̇ ocaḳdῑ saca ġoruz, dört (106) Tāne ekmeK 
bazlamaş yaparıS. ucā§a ġoruz bȫle her§şeylēne ġoruz ı̆̇şi teneke ı̆̇şi (107) 
ġoruz§āltına, saca ġoruz§üstüne, āltına hataşlarız, hamırımızı yuğuruz bāzla-
maş bişiriz. (108) bizim§ekseri borda bazlamaş, fırın yoḳ. SGA: Fırın yok, 
onu da tandırda pişiriyorsunuz. BÖ: (109) saç. saç. tantır diyil̥ saÇ. sorḳun-
nādın gelme saşlā hani, sorḳunnāda biliŋ mi ulÍarı? SGA: (110) Biliyorum. 
Bu gün gideceğiz. BÖ: ulÍā işTe. bulÍāra gelil̥lē, alır saşları, ġoca ġōca saşlā 
olū (111) ȫle. dört tāne bazlamacı alı. bişidı̄̇ŋ zȧman hani hö hö yuvaÍÍaḳ. 
SGA: Sacı evin içinde mi (112) dışarıda mı yapıyorsunuz? Nerede yapı-
yorsunuz? BÖ: ėvimiziŋ mutvaḳ gibi bi§ē̇miziŋ (113) birisinde ucaḳlῑ va. hē 
ucaḳlῑ va, ucaḳlῑna otutTuruS hȫle. ı̆̇şē, ucaḳlınıŋ§içine otutTuruz hö (114) 
geŋişce, ordan§āynı fırınıŋ tertibü depeden bacaları va baḳ evlēŋ bacaları, 
uÍÍādan (115) dumannarı çıḳā, ı̆̇şe orda bişiriz. yazlῑmıza hȫle yazarız. ȫle 
döşeriz§ekme§i eviŋ§içine. (116) SGA: Buğdayınızı kendiniz mi üreti-
yorsunuz? BÖ: kendimiz de üredirdiK§emme hinci atıḳ (117) satın§aláyo-
ruS. buÍÍāda hanė ı̆̇şi ġalmadı ġāli tērtiP düzen. bi§iki yāşlı adam va bi§iki 
tek (118) tük ġāldı ġāli hani çoluḳ çocuḳ gidivirince. atıḳ ȫ ġālmadı ö ekecek 
biçecek. SGA: Köy (119) kızları köye gelin oluyor mu? BÖ: boraya ōldu, 
kenere gitTilē bütün̥. hı hı benim (120) gelinnēmiŋ§üçü de bordan̥. kenere 
gitTilē. birı̄̇ ālpı̊da, biri isTambulda, biri ı̆̇şide, şērde. (121) SGA: Eskişe-
hir’de mi? BÖ: hı hı. SGA: Burada kalmıyorlar değil mi? BÖ: burda bı̄̇ 
bire ėbe, (122) ana, buva, dede ġalayórú ihi. dėde, ėbe. SGA: Oğlun köyde 
yaşamak istiyorsa ne olacak? BÖ: (123) yaşayan§istēse olu. şōrda baḳ ço-
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cuḳlā va şū ufaḫ§uşaḳlāŋ§anaları buvaları va. uÍÍarı da (124) gezēsiŋ belki, 
unnā ġāldı bordalar ihi, gelinnē, borda. SGA: Köye evlenen de oluyor mu 
yani? (125) BÖ: olu, olu. olan va. giden gidēyórú ġalan ġalayórú. SGA: Bazı 
köylerde kızlar kesinlikle (126) köye gitmiyor diye. Onlar da başka yer-
lerden getiriyorlarmış. Burda var mı öyle? BÖ: borda (127) da ȫle de borda 
pek de§il§ȫle. boraya§atıḳ hani evleniceK nėy̥ ġālmadı. hῑ ġırḲda bi ġāldı. 
(128) unnā dı baḳam nėr̥den bulacaḳları belirsiz hani, ȫle. atıḳ köylere didı̄̇ŋ 
gibi hani gelen ġız (129) gelmeyörü, kenere gideyörü. şe§iri u işē̇si āltısı işTe 
olusa gideyörü. askerline yapıP işTe (130) oldu mu gideyörü. geleyörü, burda 
dü§ün ne yapıP gideyöllē ġāli. ȫ oluyoru. (131) SGA: Eskiden bu köyde 
hayat nasılmıştı? BÖ: vallā ēsKiden çōḲ faḳır bı̄̇ köv̥ümüştü, öŋ. hē (132) öŋ 
çoḳ faḳırımışTı, hinci hinci atıḳ ġāli u§fakillik geşdi, her§şı̄̇, yı̄̇yiceK§içe-
ceK her§şı̄̇ (133) bōl. hanē̇ geyim yōmuşdū yı̄̇ceK yōmuşdū, otdan tā ėbelē-
miziŋ§ėbeleri otdan§ekmeK, şebit (134) Pişirilerimişdi. ȫle.. SGA: Ottan. 
BÖ: hē, ot şepidi dillēdi, annadıÍÍādı. ȫle faḳır. çoḳ (135) faḳırımışTı. hinci ȫ 
dē̇ dē biz, biz dē bi faḳır görmedik, böyü̆yeli biz. bizden§ėvelcesi (136) ol-
muş§unnā. bizlē ġānımızı dōydu, geyim giycēmiz va. hē taÍÍālara gidince 
hunnarı (137) çekivüreyórúz. bi yanna gitTı̄̇ŋ zaman giyim giycēŋi gėyēsiŋ, 
temiSçe. ȫle. hinci v̇ā, hinci (138) allā şükür hepicı̄̇ va. yiycēŋ de va, içecēŋ de 
va, suyuŋ, seliŋ yapāsan hepicı̄̇ va. ormanıŋda (139) da çalışayöllē. SGA: Çok 
çalışan var mı ormanda? BÖ: va, va, ormanda va. genşlēmizden (140) çalı-
şannāmız va Pi§Ki. SGA: Öyle olunca onlar göç etmiyor. BÖ: hı hı. borda 
ġalannā hani. (141) hordı ġalannā. SGA: Sigortalılar mı? BÖ: sike̊rta yoḳ. 
borda çalışannāŋ yoḳ. (142) SGA:Teyzeciğim ağzına sağlık. Hakkını helal 
et. BÖ: halal§ol̥sun. hinci nereye bildirceksiŋiz (143) siz benim ġonuştūmu? 
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II/33

MİHALIÇÇIK - Yeşilyurt

Kaynak kişi : Zekiye Özkan, 57, Okumamış

Derleyen : Semra Günay Aktaş

Derleme yeri : Ev 

Kayıt türü : Video

Konu : Eski köy evleri, kış şartları, höşmerim yapımı

(1) ZÖ: internetimiz nė yoḲ da hani ȫlü kötü bilgiler viriġoruz belki bėlli 
olmaz. cāhil§oldūmuz (2) gibi. /.../ SGA: İsminiz? ZÖ: ismim zēkiye so-
yadım§özḳan. SGA: Kaç yaşındasınız? ZÖ: elli (3) yėdi. SGA: Doğma 
büyüme Yeşilyurtlu musunuz? ZÖ: eveT buralıyım. burda dōdum burda (4) 
ėvlendim. SGA: Bu inşaat ne inşaatı? ZÖ: ėv§ı̄̇şā§atı. mutfaḳ yapdırıyo-
rum salonumu (5) yaPdırıyon§işde āltını üstüne temizl̥etdiriyōn. x: mutfaḲ 
dolabı ġodurcāḳ. ZÖ: çamaşır (6) makinem hurdā içerdi yataġ§odamdıydı 
unu dıŞarı ÇıḲardῑm. ḳamereye aldırıyo. x: ōl̥sun (7) sen do§al ġonuş. /.../ 
SGA: Bu köyün evleri nasıl olur? ZÖ: şinci yavrum köy§ėvleri ėsKi (8) 
ėv. a§aşdan§āşaf yapılῑ. işTe dedelerimiz yapmış gitmiş. a§aş getmiş§or-
mandan kesip (9) yapmış āşaf§ėv. atıḳ§unnā dı çürüdü biz yiŋisini yapam 
deyi işdi ı̄̇şat yapıyoz, yiŋisini (10) yapdırıyoz§ārtıḲ. SGA: Eski evlerin ne 
tür bölümleri var? ZÖ: ėski ėvleriŋ§işTe sālı§ı (11) güzel dē a§aç§oldū 
gibi sālı§ı güzel. ġullanışı yoḳ yalıŋız§işdē. ėved temizlig§açısından (12) 
ġullanışı yoḲ§işTi betundan hinci yapdırısaḳ temiz§olur. işdi mutFaḲ yaPdı-
rıyȯz fanyas (13) döşedem biraz özencimiz§ȫle. işde. SGA: Alt katı ne evin? 
ZÖ: ālt Ḳatımızda ahır vā, (14) iniklerimiz vār§alT ġatındā. SGA: Bütün 
evlerin alt katında ahır mı var? ZÖ: ėved. (15) bütün§ėvleriŋ§alT ġatı 
ahır buÍÍādı yavrum. heb§ȫle. SGA: Üst katta ne var? ZÖ: üs ḳatlarῑ (16) 
çatı ārtıġ§undu bi şiy yōk. SGA: Sizin oturduğunuz yerde kaç oda oluyor? 
ZÖ: (17) bizim§oTamız üç§odā işdi bi salon§olcaḲ. üç§odamız bi salonu-
muz va. SGA: Mutfak (18) içinde mi olacak? ZÖ: salonuŋ§içinde olcaḲ. 
mutFaḲ hem salon hem mutFaġ§olcaḳ. SGA: (19) Eski hali nasıl? ZÖ: ėsgi 
yirimde hem§oturuyodum hem murtFām§marıdı. şinci Ti Tışarı (20) hem 
murtFaḲ hem salon yapdırıyom biraz hurıyı çıḳıyom dışarῑ. SGA: Ama bü-
tün köyde bir (21) oda hem mutfak hem oda mı? ZÖ: ėved§āynısı ȫle işdē. 
hem ġullandῑmız§odıdı murtFaḲ (22) yapıyōz. bāzılarımızıŋ biraz gelişen-
nerimiziŋ, gücü āz yitennerimiziŋ birāz unnar (23) yapdırıyoru mutFānı āyrı 
yapdırdı. biraz gen̥ş nesilimiz. yalıŋız yaşlılarımız bilmiyo işdi ben (24) gibi 
hem§oturuyo hem mutFaḲ yapıyo. SGA: Eski halinde de odayla mutfak 
aynı yer. ZÖ: (25) tabi olan yillerimiz var§ėveT vār. SGA: Kiler, ekmek 
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evi... ZÖ: kiler ġōmşunuŋ§ėvi va dē (26) urdu ben§orda bişirirı̄̇n. āynısı ȫlü 
işde ėvı̆̇miziŋ birinde oturu yatırız birindi (27) gider§ekmēmizi bişirı̄̇z. göş 
daşındı atıḳ gen̥şlerimiz hiç yōḳ. SGA: Boş evlerde mi (28) pişiriyorsunuz? 
ZÖ: boş§evlēde. hurdu benim yanımdı ġomşumuzuŋ§ėvi va boş. ben§urdu 
(29) bişiriyorun§ekmēmi nė. hani uru olmaSsa mecbur gelib§ėvimde bişir-
cem burda odamda (30) pişircēn. SGA: Ev dışında fırınınız var mı? ZÖ: 
fırınımız felan yoḲ. yoḳ ėved. kendimiz (31) bāzlımı pişiriz saşlāda. ėved 
bazlıma pişiriyōz saşlarımızda. yir sacı. ucaḲ esgi (32) ucaḲlarımızda. SGA: 
Siz yıktınız mı eski ocağınızı? ZÖ: ėveT. burıyı ġāpatTım zobu ġurdum (33) 
ben. burdu ocaḲ va baḲ bȫlü burdu varıdı. u bölgeler̥i de sacınan ġapatTım. 
óbürKü ėvimi (34) de. her ėvde yāni her§ȯdıdı burdȧ ocaḲ varıdı. bulunur. 
ėveT her§ėvdi bulunur. SGA: (35) Ambarınız var mı? ZÖ: var. hambarı-
mız vā dışār̥da buydaylarımız yicēmiz dışarda olur (36) ekinnerimiz. SGA: 
Şurada tek görüğümüz ahşap şeyler ambar mı? ZÖ: şunnā samannıḲ ordı 
(37) dē ilerde hambar va dōru. Küçüg§amcanıŋ hambarı va ordı tek başına 
ahşafdan yapılı. SGA: (38) O zaman bir tane ambarınız var, samanlık var. 
ZÖ: ėved samannῑmız va, alt ġatlarımız§ahῑr̥, (39) dışālarda aharımız yōḲ 
işde kö hayātımız bȫle. (40) SGA: Kışın nasıl geçiyor burada? ZÖ: Ḳı-
şın da çoḲ so§uġ§olur, ayaz§olūr, u so§uġ§olūr. (41) odunnan vudururuz 
burdā. meşi getiririz taÍÍalarımızdān̥. ȫle dururuz burda. SGA: Odunla mı 
(42) ısınıyorsunuz? ZÖ: odunnan§ısınıyoruz§ėved. kömür gelmez buÍÍa-
rımız biz gidiP (43) getirimiyoruz. biraz me.. memliketimiz§uzāḲ mahrimat 
bölgesı̄̇. işde kömür§alıP (44) getirimēyoz. meşe odun yaḳarız. ormandan 
on siter meseÍā yirmi siter odun§ı̄̇h̥tiyācı viriyor (45) bize. SGA: İki günde 
topladığınız bütün kışı geçiriyor mu? ZÖ: ėvet. remoḳlarınan üş romoḳ 
(46) dört romuḳ getiririz. SGA: Kesiyor musunuz yoksa kesilmiş olanları 
mı alıyorsunuz? ZÖ: (47) kesim motuÍÍarınan kėseriS. kesim motuÍÍarımız 
vā. unnarınan keseriS hazıÍÍarız. iki gündü (48) işde yaş§olur§emmĕ yāş da 
ol̥sa getiririz ḳışa unnarınan çıḳarız. SGA: Soba var. ZÖ: ėvēT (49) soba-
mız vār. SGA: Yazın kaldırmıyor musunuz? ZÖ: e ġaldıran§oluyor da ben 
(50) ġaldırmıyorun. heveT. he ėvi ġullanmiyyorun. işde iÍāzım§olur belKi bi 
so§uġ§olur diyē. (51) yǖsek memliket§oldu için ben di ġāldırmadım. duruyo 
hē. SGA: Az önce bir köyde (52) yakıyorlardı sobayı. ZÖ: ėveT. ben gini 
yaḳarın. obür§odamdı zobam yanıyo meseÍā. (53) ġuzinem vā. urdu ġuzine-
mi yaḳıyorun yimēmi ordu yaparın, ġuzineniŋ§üstündē. SGA: O (54) zaman 
sobayı yakmaya Eylül’de başlıyorsunuz. ZÖ: ... hiş kesmiyiz zati yāz boyu 
yaḳarıS. (55) ġo.. ėveT. bȫ bȫ büyüK tencirilerinen sütler bişiririz. mecbur§o-
dunnan zobıynan (56) yaparız§unnarı. ayġaz bı̄̇te unnar yitmez. (57) SGA: 
Sizin sütleriniz güzeldir. ZÖ: ėvēT. ėveT do§adan yiyip geliyor sütlerimiz 
güzēl. (58) çiçeklēden toplā da getiri ineklerimiS sütleri bizim burıyῑ. ėveT. 
çiçeklēden çoḲ güzel§olūr. (59) ėveT hiç hazır yo§urT. ġoḳar̥ geliyor. hazır 
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yo§urT§aldım ben geçen seni yiyimedim. u (60) ġoḳar̥ geliyor§ani. SGA: 
Hazır sütle sizin sütünüz bir olur mu hiç? ZÖ: ėveT. bizim (61) sütlerimiz 
çoḲ güzel§olur. yālı olur§ineklerimiziŋ sütleri. x: pėynillerimiz§ȫlü gü-
zel§olu, (62) teriyālarımız§ȫlü güzel§olū. bāzlımıyı bi de ekmek yālā yiriz 
yanına bi di çay. uh. ZÖ: heh (63) gȫnünü çekdir be. SGA: Çektirip çektirip 
göndereceksiniz beni. ZÖ: yaparız§ekmek yālarız (64) yidiriz misa.. SGA: 
İnşaatınız var şimdi sizin. ZÖ: inşātımız peK çoḲ dā. x: höşmerim (65) 
basarῑz. SGA: Höşmerimi nasış yapıyorsunuz? x: südünen ġararız hamura. 
sōn̥ra teriyā§ınan (66) ġızardırıS. ȫle. ZÖ: tepseniŋ§üstünü yālarız, sereriS 
tepseniŋ§üstüne. ėveT. (67) zobanıŋ§üstünde āltı ġızarır. āltı ġızardı mı çevi-
ririz bi di bi taraFını ġızardırız. SGA: Bir (68) daha anlat ben anlamadım. 
ZÖ: ē̇vĕlā südünü ġoyarıS zobanıŋ§üsTüne. ġaynadırız. (69) ġaynatTıḲ mı 
bȫlü̆ iki ḳısım§un ġuyarıS. bi ki.. bi buçuḳ kilō südüŋ§içini bȫle iki avıç un 
(70) ḳoyarıS. unu ġarışdırırız. u ġatılır. ġatıldıḳTan sona unu tepseniŋ yālarız 
tepsiyi sereriz (71) tepseniŋ§üsTüne. undan sōna ġoruz zobanıŋ§üsTünde ġı-
zarır. ālt yanı ġızardı mı tepsidi (72) zobayı deK gelen yer çeviririz§üsdünē. 
ėveT teriyā dökeriz§üsdüne. unu höşmelim hamuru (73) diriS. SGA: Sonra 
üstüne şerbet mi döküyorsunuz? ZÖ: hayır§undan sōna undan sōna (74) 
yı̄̇yoruz§işdi hemen hamur§işi gibi meseÍa. SGA: Tatlı olmuyor o zaman.x: 
tatlı di§ı̄̇l§o. (75) hamur§işi. SGA: Höşmerimi tatlı zannettim ben. ZÖ: 
de§il de§il. şekersiz§olur§u. tuz (76) ġatarız§içine. SGA: Farklı burada-
ki. ZÖ: ėveT. Tuz ġatarıS. südünüŋ§içini ġatarız ta (77) duzuna. südünüŋ§i-
çindi ġarışdırırız. x: süT bȫlü ġaynarḳan§atarız§ununa. süT ġaynāḳa (78) 
sōna yo§uruz. yo§uru içini biraz§ot yā atarıS, şu sıvı yā. sıvı yā§unan dı 
ġarışdırız rengi (79) ġa.. sararı unuŋ. sarardı mı indiriz tepsiyi döşeriz§u§zı-
man. SGA: Tamam alacağım olsun. (80) x: bir gün gel tehne bi zamandı dı 
yapalım. SGA: Çok teşekkür ederim. Sağolun. ZÖ: senden (81) de biz te-
şekkür§ideriz. sen de sa§ol ... helal§olsūŋ. bi gün§olur dı gelirseŋ ben saŋa 
unnarı (82) yaparım ōldu mu? yaḳın bi zamanda ben§inşātı bitirim şurda ōn 
günü ġādara. sen gel.ben (83) saŋa hem§ekmek yālā yidirir̥ı̆̇m hem höşmelim 
yapā yidiririm oldu mu güzel ġızım? ismiŋ (84) neydi? SGA: Semra Aktaş. 
ZÖ: şinci ėvet. hızmetiŋizi burdu yapıman mı yōsa diye. 
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II/34

SARICAKAYA - Düzköy

Kaynak kişi :  Fatma Ençok, 80, İlkokul; Fatma Yıldız, 72, İlkokul, Pe-
rihan Yıldız, 45, İlkokul

Derleyen : Songül ilbaş, Sibel Er

Derleme yeri : Ev

Kayıt türü : Video

Konu : Sohbet, düğün

(1) FE: soyadım? ençoḳ. Sİ: Değişikmiş. Kaç yaşındasın? FE: ben sek-
sen yaşımdayım. de§işik (2) olduğuna şaşırıyorsunuzdur, çerkeS. Sİ: Çer-
kezsin. Burada mı doğdun büyüdün sen? FE: ben (3) burda dōdum büyü-
düm§ama çerkeS geliniyim. x: bu bu kövden. çerkezlere gelin KitTi. (4) 
burdan Kitti beyi öldü tekrar burlara geldi. Sİ: Gelin gitmişsin. Buradan 
gelin gittin. FE: evet. (5) Sİ: Okula gittin mi? FE: gitmedı̄̇m. ā u derdi deş-
me! Sİ: Deştim. Onu anlat hadi. FE: hē? Sİ: (6) Onu anlat. FE: hanKini? 
Sİ: O derdini. FE: derdimi dē mi? Sİ: Niye gitmedin? FE: oḳul mu (7) vādı, 
yol̥ mu vādı? Sİ: Burada okul yok muydu? FE: yoḳtu tabi bizim zamanı-
mızda. oḳul (8) yoḳtu, yol yoḳtu. eşşēnen gidēdik. atınan gidēdik. eşkişēre. 
yallā. Sİ: Yakınlarda hiç okul yok (9) muydu? FE: nerde yaḳında ġızım, 
yoḳtu yoḳtu yoḳtu yavrum. FY: oḳula, ilk§oḳula biz (10) gittik. FE: ilk§oḳu-
la bunnar̥ gitti. FY: ilḳoḳulu ėmine, eveli, şurdaḳı fatmá, dē u fatmá, şu (11) 
ġarşıdaḳı oturan ġadın, bunnar dördü bir, ilḳoḳulu bitirdi. Sİ: İlk sizin zama-
nınızda açıldı. (12) FY: ilḳoḳulu biz girdik. dört sene oḳudum ben. dört sene-
den sonr̥a yetişTik. yetişkin§olunca (13) babalarımız çıḳarvedi. müsāde et-
medilē. o zamannā vādı ȫle çıḳarma, çıḳarıyolādı, çıḳardılā. (14) ȯndan sōna 
bizden sōna ar̥tıḳ ġali küçüklē gitti. Sİ: Onlar devam etti. FY: onnā (15) de-
vam§etTilē. hindi devām ediyo. bizden sōna ar̥tıḳ ġali küçükle, kendi çocuḳ-
lamız.. dört (16) dene benim§ōlan vādı, dördü de beşer sınıftan çıḳTılā. şinci 
hepsi iş başí. oḳuyup meslek (17) sā§ibi olamadılā emme gene de çalışıyolā. 
kendi ġarınlānı doyuru.. Sİ: Senin adın ne teyze? (18) FY: fatma yıldız. Sİ: 
Sen kaç yaşındasın? FY: ben yetmiş§iki yaşımdayım. Sİ: Maşallah hiç (19) 
göstermiyorsunuz ya, genç görünüyorsunuz. /.../ PY: öŋceden§öŋce ġızı 
istemeye gidēlēdi. (20) yālıḳ dēlēdi, yālıḳ dēr̥lēdi a gülüm. bȫle asālādı. yaz-
maları, havlıları, oynālādı. ōlan§ėvine (21) asālādı, oynālādı. para daḳālādı. 
iki aḳşám oynālādı. dōr̥u önceden bȫle tef çalālādı, içinē (22) şeker§atālādı. 
beş ġuruş, elli ġuruş, unnarı atālādı bȫle oynaladı işte. önceki dü§ünnē daha 
(23) güzeldi. sona işTe bi sene falan nişannı durular sonadan gelin görme ya-
parlā. ādetleri (24) yaparlā. şimdiki gibi alōlā yoḳTu, telefonnā yoḳTu. sevgi 
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de vādı, sayġı da vādı önceden (25) telefonlā yoḳḳan. mutluluḳ da vādı. şim-
dik hepsi vā mutluluḳ yoḳ. hiçbi§şē yoḳ. cumādan (26) başlālādı düğünne. 
cuma günü ḳız§evine gidēlē ōlan§evi, çeŋiz§alırlā, çeŋiz serēlēdi (27) öŋce-
den bȫle samannıḳ ... u āşám§oynarlā, ertesi āşám dá ġına§gecesi. ... Sİ: Sen 
de bu (28) köylü müsün? PY: hē, ben de bu kövlüyüm yā. Sİ: Burada doğ-
dun büyüdün? PY: ben de (29) burda dōdum büyüdüm ya eskişeh̥irde Ḳalı-
yom ben. /.../ Sİ: Bu teyzeler anlatsın eski (30) düğünleri. FY: eski dü§ün-
nē, benim dü§ünümü bi anlatcaġ§olsam, benim dü§ünüm (31) çarşamba gün 
serildi çeŋizim. x: salı. salı. FY: tamam salı gün§olsun. salı gün serilirdi. (32) 
çarşamba.. perşembe gün gelin çıḳādı. cumasına olur̥sa eyer dü§ǖn. Pazarına 
olur̥sa cuma (33) gün çeŋiz serilirdi. cumartesi āk̥şam ḳına gecesi, bazar gün 
gelin çıḳādı. bazar§aḳşamı bütün (34) gençlē oynālādı. bȫle yimek verilēdi 
gėne. e damat sal̥dıḳTan sona erkeklē oyuna çıḳālādı (35) ġadınlā herkeS§e-
vine dā§ılırdı. erkeklēn§oyuna baḳādı. öylēdi görenēmiz. erteSi gün (36) ba-
zartesi sabāsı Tuvaḳ§olurdu. duvaḳ dedı̄̇m şey şincı̄̇ salona çıḳarῐlā ya gelini 
süsleyip Te, (37) bizim di giydirı̆̇le ḳuşatırla otTurlā bi sandalyeniŋ üzerine, 
artıḳ halḳ toplaşır köyüŋ§insanı, (38) hepsi oynar̥lā. mŭhabbet. çalgíynán. Sİ: 
Ne giydiriyorlar geline? FY: ezelı̄̇ gelinnik, Tuvaḳ (39) sefāsῑ gėydiriyolādı 
da, ezelı̄̇ ki ġadı̆̇fe gėydirilēdi. ġadı̆̇fe gėydirilēdi ezelı̄̇. ġına§gecesi ne (40) 
gėyēsen gėy, moda vādı u§zaman§için, unu gėydiriyolādı. e şinci de ġadı̆̇fe 
gėydiriyolā da (41) bizim şēmizde.. şinci ar̥tıḳ.. Sİ: Şimdiyi boş ver. Sen 
kendi zamanını anlat. FY: böyle geçirdik (42) biz. atῐḳ bundan sona geçiren-
nē anlatsınnā. xx: bazar gün ġırapişan fistan gėyerdik. Sİ: Ne (43) giyerdin? 
xx: ġırapş.. ipekli. bazar. gelin çıḳca§ı gün. Sİ: Sen söylediğin adını söyle, 
adını. (44) xx: bediriye. ērtesi gün duvağı otTuḳ mu da ġadı̆̇fe giyēdik, al̥tı 
üstü ġadı̆̇fe. ÇekeTimiz (45) olurdu üstünde ... olurdu taḳḲamız§olur̥du, fes. 
al̥tındı bȫle. Sİ: Takka mı diyordunuz? xx: (46) he, fes§işTe. burlāna al̥tın 
Taḳardıḳ burlāna. al̥tı yedi de boynumuza Taḳādıḳ. Tuvaḳ bitēdi (47) işTe. /.../ 
SE: Peki kışlık hazırlık falan siz ne yapıyorsunuz? Neler hazırlıyorsu-
nuz? FE: ben (48) hiçbi§şey hazırlămam yavrŭm. peri§ān sen anlat. PY: 
nėyi? FE: eski düğünleri. PY: (49) Ḳabul§etmem bana eskişērlisin dedilē. 
Sİ: Hayır o Eskişehirli. O olmaz. FY: u da buranın (50) ġızı. u da burdan 
gitTi. FE: büyün§āşam döncēniz mi? e düğünü görsenize diyon durŭsunuz 
(51) zaTen. Sİ: Geç kaldık ama, akşam oldu. FE: e olsun vasın. arabanız 
yoḳ mu? Sİ: Var. FE: ē? (52) allah§allah ... PY: ē ne anlaTcız? FE: ne anla-
dırsan§anlaT. Sİ: Az önce anlatıyordun ya. (53) Adını söyle de bir daha. 
PY: perihan. Sİ: Perihan. PY: hı hı. yıldız. Sİ: Kaç yaşındasın? PY: (54) 
ḳır̥ḳ beş. Sİ: Sen okula gitmişsindir. PY: Kittim Kittim. ilḳoḳula Kittim. Sİ: 
Mâni mi söylüyor (55) o? PY: şē gelinnēn.. gelinneri ġına§gecesi āladırlādı. 
Sİ: Söylesene azcık. PY: ah benim (56) başıma gelenne. mani mi? Sİ: Evet. 
PY: hῑ. ni dēlēdi ... ni dēlēdi ġı yengē? ni dēlēdi? /.../ (57) PY: māni söylēlēdi 
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öŋceden§ālālādı. gelini āladırlādı. boyunnāna sarılırlādı. anasınıŋ (58) buv̥a-
sınıŋ§elini öpēlēdi. ġına§gecesi. Sİ: Ağlamasın yazık. PY: ādet. ālamadı mı 
da pek (59) havasmış bu dēlēdi ġızım. amanın pek havasmış bu dēlēdi oŋa. 
mecbur ālıcaḳ. bȫle gelin yas (60) tutcaḳ diye baḳālādı. ġapıda, hep bȫle ġapı-
ya dikilirlēdi. samalıḳlar̥ı doldurulādı. aha ȫle (61) āladırlādı. Sİ: Ağlamazsa 
ne olacak? PY: ġali ālamasa da bȫle tükürǖ sürüverilēdi. ālıyo adı (62) olur̥-
du. ālamasa da bile. FY: ezeli ġız gidēmiş. ata bindirmişlē götürülēmiş. ġızım 
ālāma (63) ġızım. ellemeŋ baŋa dĕmiş, ben ālaya ālaya giderin ādetimi ėderin 
dėmiş. ġız ālāmadıḲTan (64) sonā çıḳmaz gelin§almaya. siz de ālaŋ. ādĕtiŋi-
zi idiŋ. ata binēlēdi ġızım bi§de at vādı. bȫle (65) eveli hinciki gibi bizim 
günümüzde yörüyolā emme Tā bizden büyüklēmiz sözüm Tışarı atlā (66) 
olurdu. atları hinci on dene dünürşü olurdu. dünürşü dedı̄̇miz şėy geliniŋ ya-
nında giden. Sİ: (67) Gelin alayı. FY: gelin§alayı. PY: mŏtura bindirilēdi 
gelini önce bi.. FY: mŏtura bindirilēdi, (68) oŋa bindirilēdi. PY: bȫle ġırmızı 
baş§örtü örtĕdik gelin§al̥maya gidēken. Sİ: Senin (69) zamanında ata mı 
bindiriyolardı? FY: benimkinden, benim§anneminkilēnden, tā benim (70) 
büyük§annemkilēnden u§zaman§için at vādı. băya ben§atı bindikler̥ini bi-
lirin. tā benim (71) çocuḳlūmda unnarı gördüm ben. atnan tā bölė kövüŋ§için-
de dolaşırlādı, soŋ§anda (72) kövüŋ§içinde ol̥maz dedilē. dolaşıŋ dedilē. dē 
hani girdı̄̇ŋiz yol vā ya köve giriş yollāŋız, tā (73) kövüŋ giriş yoluna ġadā 
atnan Tolaşırlā gelirlēdi. on Tane āt, undan sonā iki geliniŋ (74) yannāndan 
Tutalādı. bi de sādıÇ§olurdu gelinin yanında. geline bindirilēdi ata, bi de sā-
dıÇa (75) bindirilēdi. unları bȫle dolaşdırılādı, getirilēdi, ōlan§evinin§evinde 
indirilēdi. undan sonr̥a (76) duvā yaparlādı. duvādan sona damatdan sādıÇ 
şiker§atālādı halḳ toplaşırdı ġoŋşulā, unnā (77) işTe halḳ şē yapādı, dü§ün 
yapālādı. tā eskileden bizim§ėbemizden dėdemizden görelek. (78) FE: bizi 
televizyonda çıḳarısan ben sana sorarın. ben bulurun sene. FY: ayıp bi§şi mi 
(79) yapıyolā? Sİ: Bulursun. FE: evet. ben bulurun. Sİ: Bulursun. Ben Os-
mangazi’deyim. FE: (80) ben§oḳur yazarlῑm yoḳ§ama çoḳ şeytanyımdır. 
FY: şeytan şeytanın yanına gider̥. sŭs, (81) şeytan yoḳ bŭrda. FE: ama çıḳar-
caḳsan dōru dürüS ġonuşam. Sİ: Yok yok televizyon değil (82) teyze. Üni-
versiteden geldik biz. PY: kövümüzüŋ gençleri merkepleri alırlā, dağȧ oduna 
(83) gidellē. otuz ḳırḳ tane merkep, eşşek. Sİ: Düğün için mi? PY: hı hı. 
dü§ün§için. otuz tāne (84) merkep vār̥sa on beşini ġız§evini indirilē odunna-
rı sararlā gelirlē. bȫlü büyük yėrde (85) yemekleri hazırlālā. gençlē gelcek 
derlē, raḳıları ḳorlā, biraları, mezeleri.. unna yillē, içellē, (86) oynallā, on beş 
tane merkep burȧyı indirilē ōlan§evine, on beş merkePi ḳız§evine. yillē, (87) 
içellē dåvullan zurnaynan. bi de getTikleri odunları yararlā. unnā da zobaya 
vurulā yaḳālādı. (88) öŋceden ȫle ādetlē vādı. şimdiḲ§unnā ġal̥ḳTı ġızım. 
şimdik ayġazda pişiriyoz. önceden bȫlü (89) ocaḳları yaḳādıḳ. SE: Ne yemek 
yapılıyordu eskiden? Ne pişiriyordunuz? PY: ġuru fasulyē, (90) pilāv, çor-
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bā, unnā olurdu genelde hep. börek yapālādı. tatlı börek. Sİ: Nasıl börek? 
PY: tatlı (91) börek. yazālādı böle yazālādı. zini zini bütün kövlü toplaşır, 
patatesli yapālā, işli börek (92) yapālādı zinilēnen, hep gençlere unnarı ġorlar-
dı. datlı börek, yavan yapālādı. onu bekmezle, (93) öŋceden şeker çoḳ yoḳTu. 
bekmezle ıslālādı. Sİ: Ama tatlı diyorsun, börek diyorsun. PY: tabi (94) 
börek§işTe. onu bȫle yazālādı bi§de şimdi böle ocaḳları yaḳālādı, ġor yapālā-
dı, Sinilēde (95) ġızartırlādı. o börekleri ıslatırlādı. Sİ: Şerbet döküp... PY: hı 
hı şerbetde bekmez döker̥lēdi. (96) şeker dökmez.. öŋceden şeker çoḳ yoḳtu. 
Pekmeznen. ama çoḳ lezzetli olurdu. unu yapālādı (97) işTe.. Sİ: Adı var mı 
onun? Ne adı? PY: börek. datlı börek, duzlu börek derlēdi. datlı börek, (98) 
duzlu börek derlēdi. borana. borana duydunuz mu? Sİ: I ıh. PY: ısPanaḳ bo-
ranası. Sİ: Ne o? (99) PY: ısPanā§ı dōrarlā, sıcaḳ suda haşlālā. unu sıḳālā 
acıḳ haşlandıḳtan sōna. yu§ūrdu (100) çırparlā çırparlā çırparlā, o çoḳ meşur-
du bizim dü§ünnēde. unu içine ġātarlā, tabaḳlara ġorlā, (101) üstüne de yānan 
salçayı ġızdırılādı, dökelēdi. bütüm bȫle köv meydan yerine götürülēdi (102) 
zinilēnen, öŋceden bȫle tabaḳlara ġuyar̥lādı zinilēlen götürülēdi. Sİ: Cacık 
gibi mi? PY: he (103) cacıḲ gibi olurdu. üstüne bȫle ġırmızı salçaynan 
yāy§ekēlēdi. unu yapālādı. datlı ġabaḳ. unu (104) yapālādı. bal ġaba§ı. ȫle-
di.. öyleydi yāni öŋceden. şimdi tencereyi ġoyuyōlā arabaya, (105) götürü-
yolā, orda tabiloTlara ġuyuyolā. öŋceden öyleydi yāni, bȫle tabaḳlā vādı 
menámin (106) tabaḳlā, köv tabaḳlā.. ā ḳompostŏlā hazır. öŋceden ȫle yoḳtu 
yāni. öŋceden daha iyidi. FE: (107) siz ġalın da ādeti görüŋ.



929Fatih  DOĞRU

II/35

SARICAKAYA - İğdir

Kaynak kişi : Emine Gündüz, 59, İlkokul

Derleyen : Fatih Doğru, Songül İlbaş

Derleme yeri : Avlu

Kayıt türü : Video

Konu :  Tanışma, çocuk oyunları, düğün, kız isteme, halk hekim-
liği, kış hazırlığı, bayram

(1) FD: Teyze adınız ne? EG: ėmine. FD: Soyadınız? EG: günd̥üz. FD: 
Yaşınız kaç? EG: ellı̄̇ (2) doḳuza gird̥im. FD: Elli dokuz. Maşallah. Okul 
okudunuz mu? EG: ilḲoġul mēzunu. FD: Üçe (3) kadar mı beşe kadar mı? 
EG: yoḳ bėşe ġadā yani bėşi bitirdim. FD: Bu köy Manav köyü değil (4) 
mi? EG: ėvet. FD: Siz de mi Manavsınız? EG: biz dė manavíS. FD: Ne 
demek Manav? Niye (5) Manav demişler? EG: bilmiyoz ḳu işTė manav 
diyolar. ... yāni şēsine göre herāÍdė. FD: (6) Yerliye mi deniyor? EG: yā bu 
yerliyė manav denėyó. tabi. kökennere göre ayrılῐyor. FD: (7) Başka var mı 
bu köyde? Hep Manav mı? EG: heP manav ya. Sİ: Burada mı doğup bü-
yüdün (8) teyze sen? Bu köyde mi? EG: ėvet. bu köyde. FD: Bu köyün eski 
hayatı nasıldı? EG: yāv̥ (9) esgiden tabi, şindi iş yāni şēy ilerleyo tabi. ġayrı 
milleT ne dėyem nası annadam ne§bilem? (10) tabi eskisi gibi iy̥ı̆̇ di§il. esgi-
den milleT mesėÍa heP merkePlēlen eşşeklēlen mesėÍa tarlȧya (11) varıP gelė-
yodu şimdı̄̇ herkeşiŋ§altında bi arȧba va iyı̄̇ kötü. tabı̄̇ arabası va bi. Sİ: Eski-
den (12) daha mı zordu? EG: tabi tā zordu. şimdi her şėy ġolay§ȧma 
gitTikÇē ne§bilem§işlē de (13) zorlȧşıyo gibi. işlē ço§aldıḳca. FD: Çok mu 
işiniz? EG: hēp tarlȧda çalışıyoz§işTe. FD: Ne (14) yapıyorsunuz? EG: 
sebze yapıyoz§işTe Tomates bibēr patlıcan, serāsı olanna serālāda (15) çalışı-
yola. FD: Eskiden de aynı şeyler mi vardı? EG: esgiden serā yoḳTu ya. serā 
da üş beş (16) senedir bu yanna ilerledi. esgiden hep tarlȧdı yetişTiriyōdu 
mill̥eT. FD: Ne yetiştiriyordu? (17) EG: āynı şėy§işti ēkin§arpı būdey de 
ekebiliyōdu yāni şēsi arāzisi iyi olannar. iyi (18) olmayannā dı işTı̄̇ bizim gibi 
az, her şēlen yetiniyodu. FD: Senin çocukluğunda da bu köy (19) büyük 
müydü? EG: bu ġȧdā gelişmiş dė§ildi. buralā şindi bu yėnı̊̇, yeni mahalle 
gibi oldu (20) burala. yirmi yirmı̆̇§bėş senedir bu taraflā. aşşāda bı̊̇ vādı ma-
halle. bi de ȫlü ġay§arḳȧsındı (21) diyolādı ōrda vardı bi mahalle. atıḳ şindi 
ilerledi atıḳ her tȧraf dōldu. FD: Eskiden mi daha (22) mutluydunuz şimdi 
mi daha mutlusunuz? EG: ya u§zȧmannā her şėyiŋ bi dadı vādı ya şindi 
(23) ne§bilem eskisi hayat ġal̥madı milletde. FD: Eskisi gibi olmuyor değil 
mi? EG: olmáyo (24) olmáyo. (25) FD: Çocukluğunuzda oyun oynar mıy-
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dınız? EG: taḇı̄̇ oynanırdı. esgiden§oynanırdı çocuḳlā (26) şindi mill̥eT dē 
par̥ḳlȧra gidiyo çocuḳlā şėdiyo şindı̄̇ oyuncaḲ mı vādı ēsgiden? mill̥eT (27) 
kendine göre bi oyun çıḳartTırıyodu. FD: Ne yapardınız? EG: yā işTı̄̇ 
toP§oynanır̥dı. (28) ġalān̥§ne oynanırdı ... ġırıḳ çumaḳ dēlēdi unu oynanırdı 
mill̥eT. hā çumaġ§oynalādı işTi (29) şindı̄̇. FD: Nasıl oynanıyor? EG: ya 
nası oynanıyodu işTı̄̇ ȫle dėyneyi atālādı mill̥et gidē (30) getirişē ġuyu ġazālā-
dı. (31) Sİ: Düğünleriniz nasıl oluyordu? EG: ya dü§ünnē esgiden§işTi 
cúma günü başlanırdı. (32) cúmertesi günǖ gecesi ġına gecesi olūdu. Pazar 
güni gelin çıḳādı. Pazartesi atıḳ biter̥di cúma (33) günü̆nden sona, pazar gün-
den sōna bitiyodu. Sİ: Ne giyiyordu gelin? EG: yā esgiden mill̥et (34) gelin-
nik de gėymey̥odu bölē şalvar geyiyodu. şėy̥de. bȫle şindi bindallı dėyolā ya 
ȫle şalvar (35) geyiliyodu. şindi atıḳ mill̥et gelinnik geyiyo atıḳ§ġayrı. esgi-
den yoḳTu ȫle bi şĕy. Sİ: Şalvar (36) mı diyordunuz siz ona? EG: he biz§u-
na şalvar diyoduḲ. FD: Başka? Üstüne? EG: üstüne işTi (37) üstü de şal-
vār§oluyodu böle daḳım gibi oluyodu unnā. tamamen şalvār§oluyodu. üstü 
entāri (38) oluyodu aşāsı şalvār§oluyodu. Sİ: Çeyiz ne yapıyordunuz? EG: 
ya çeŋiz§işTı̄̇ yā bȫle hep (39) geydı̄̇miz her şeleri ke.. mill̥et kendinden yara-
tıyodu işTi böle örtme giḇi yazma giḇi. öle (40) şey̥lē oluyodu işTi. Sİ: İşleme 
falan yapıyor muydunuz? EG: ha işleme oluyodu. tabi. millet (41) daḳım§iş-
leniyodu şindi hērkes satın§alıyo ġayrı şindi işlėyen yoḳ eskisi gibi. Sİ: Ne 
yemek (42) yapılıyordu düğünde? EG: yā yėmēk şindı̄̇ cúma günü̆nden işTı̄̇ 
böle yėmeK olur. boranıŋ (43) yemeyi şindi fasille, çorba yapılır. patitis§olur-
sa patitis§oluyo. patlıcan yemē olūsa patlıcan (44) yemeyi yapalla. pilāv. zeb-
ze. zalata işTe. ḳomposto. öle verilir yāni dü§ünnēde. FD: Buranın (45) baş-
ka özel bir yemeği var mı? EG: ya boranıŋ§özel yemeyı̄̇ yoḳ ya āynısı olur 
yani heP. (46) dü§ünnēde heP gerçeklē ȫle olur yani. (47) FD: Kız isteme 
nasıl olur? Özel bir âdet var mı? EG: yoḳ yā esgi ȫle bi ādet olma.. işTi (48) 
ġız§istemeye gidilir§işTi. esgiden hadı̄̇.. Sİ: Eskiden ama şimdi değil. EG: 
esgiden§işTi bi (49) ġāve veriliyōdū bitiyodu. ama şindi mill̥eT ne bilem§iş-
lē ātıḳ şētTi ya. FD: Kahveye bir şey (50) atıyorlar mıydı? EG: tuz§ataladı. 
hē atāladı. FD: İçiyor muydu damat onu? EG: bāzan sesini (51) çıḳar-
maz§içē bāzan dı duzlu dē işmēz. FD: İçmeyince ayıp olmuyor mu? EG: 
tabı̄̇ u unu (52) annādır ya. annıyodu damatlā. duzlu dı ōsa içiyolādı. FD: İç-
meyen olmuyor mu o zaman? (53) EG: hē işmeyen§olmayodu. FD: Gelin 
çıkmadan önce âdetler var mıydı? EG: olur. çıḳma (54) günü olurdu. tabi 
ġız tarafındῑ ȫle sandıḳlāŋ§üstüne oturulādı. ġapıları dayaḳlı.. yāni (55) kitli-
yolādı. öle işTē seyir gibi yani öle gelenek gibi bi şē yapıyolādı. Sİ: Çalgıcı 
mı oluyordu? (56) EG: çalġı olur. Sİ: Kendileri mi söylüyorlardı? EG: yoḳ 
çalġı tutuluyodu. esgiden çalġı vardı. (57) tā da devam§ediyo yani. (58) FD: 
Eskiden yakınlarda hastane var mıydı? EG: sarıcȧġȧyada ġȧzāda vādı. FD: 
Hasta olunca (59) oraya mı gidiyordunuz? EG: ėvet. devāmnı oráyá gidē-
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diK. FD: Fırsatınız olmadığında, kar (60) falan yağdığında da gidebiliyor 
muydunuz? EG: ya boreniŋ sāten bėş kilemetı̆̇re şorda (61) sarıcȧġȧya yā bu 
yollā ġapanmaz yani. yaḳın§oluncı. şe§ir yolu yāni bi gün de̊ ġapansa (62) 
burası ġapanmaS. FD: Doktora gitmemek için kendiniz ilaç yapıyor muy-
dunuz? EG: ē (63) yapmȧyoduḲ be. Sİ: Büyükler yapıyor muydu? EG: hē 
esgiden ġarnıŋ sızlādı zaman aman (64) kül suyu iş geşer diyodu ėbelē. ama 
şindi atıḳ ȫle bi şėy yapan yoḳ. FD: O nasıl oluyor? EG: (65) ya kül suyu 
işinci geçē diyodu esgiden ėbelē. FD: Nasıl içiliyor kül suyu? EG: ya hindi 
(66) ġarnıŋ§ārıyó ya mesėÍa kül suyu işTiŋ§ni geçē diyolādı. esgiden mill̥et 
hep§ocaġ yaḳıyodu (67) bölē evlēde ocaḳlā yanādı. ama şimdi hep tüp yanıyo 
şindi ocaḲ§adeti atıḳ ġaḳTı. FD: (68) Ocağın külünü alıp... EG: hē iç.. içi-
liyudu öle. FD: Suyun içine mi dökülüyor? EG: hē (69) suyuŋ§içine ġarış-
TırıP§içiyolādı. FD: Geçiyor muydu o zaman? EG: yá işTe atıḳ inancıŋa 
(70) mı bālı, heraÍde geçiyodu. FD: Karın ağrısına mı? EG: hē ġarın§ārısı-
na. ama şimdi ȫle bi şėy (71) yoḲ. FD: Başka, kurşun dökme falan var 
mıydı? EG: va, yapallā. FD: Nasıl yapılıyordu? EG: (72) ya eridiyoladı 
işTē ne§bilem üş seFer döküyolādı u da. suyuŋ§içine döküyolādı hasta (73) 
olannara yāni. FD: Ne gibi hastalıklarda? EG: ya bi kimiSi nȧzar dėy̥miş 
diyodu kimiSı̄̇ işTı̄̇ (74) ne§bilem üşümeden mi geley̥odu neyden geley̥odu 
ȫle bi şėy̥lē yapıyolādı. (75) Sİ: Kışa hazırlık ne yapıyordunuz teyze? EG: 
ya mileT ḳonserve yapáyo işTi salçasını (76) yapáyo. her şėsini yapādı yani. 
Sİ: Tarhana falan yapıyor musunuz? EG: öle yani taranayı (77) olūr. Sİ: 
Turşu yapıyor musunuz? EG: turşu yapılır. çoḳ dῑ hani ba§ı üzümü olannā 
öle hanē (78) öle bekmez felan ġaynadırlā yani gene de her şėyini yapā mill̥eT. 
Sİ: Tarhanayı nasıl (79) yapıyorsunuz? EG: taranayı indi sütlen biz§unuŋ 
göcesini alırız§ilKden. göcesini (80) sütlen§ȫle ġararız. undan sōnȧ da 
y̥o§urtlan dı yoŋuruz. ertesi gün dökēriz ġayrı. böle (81) bezlēŋ§üsdüne 
dökēriz. elekden geçiriz§işTe sürekli. FD: Turşunuz nasıl oluyor? Ne tur-
şusu (82) kuruyorsunuz? EG: yav̥ duzlu turşu da ġurarız duzlan. sirkelen de 
ġuruluyo. acı bibēr§işTi (83) haşlıyoS. domatis suyunnan ġuyuyoS. yani sos-
lu gibi ġuruyoz§ȫle. turşuyu då ȫle ġuruyoS. (84) Sİ: Ramazanlarda, bay-
ramlarda ne yapılırdı eskiden? Köylüler toplanıyor muydu? EG: (85) 
toplanır. şindı̄̇ bayramıŋ birinçi günǖ ȫle yėmek çıḳarῐllā cāmiye. Pütüm yāni 
mill̥et§ölē (86) yemek götürü. orda yemek yirlē bayramıŋ birinÇisi günü. Sİ: 
Bütün köy orada yiyor. EG: (87) bütün köy yir, urda. yene de bayram h̥ızır-
lı§ı olur§işTe kendimiz bȫle ekmek kendimiz (88) pişiriz yāni. şindi satın§a-
lıyoz§ama. fırınnādı pişiriz. FD: Nasıl pişiriyorsunuz ekmeği? EG: (89) 
hamuru bȫle mayalarız§işTı̄̇ kendimiz pişirir yani. FD: Bazlama mı somun 
mu? EG: yoḳ (90) bazlȧma dė§il. ā bȫle somun§ekmeg§olur. bidė yaParız. 
bayramnadı işTe çörek yaparız. (91) çörek diyuz biz§una. işli yaparıS. FD: 
Çoluk çocuk, torunlar gelir mi? EG: gelir. gelirlē. FD: (92) Sık sık ziyare-
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te gelirler mi? EG: gelirlē benim hindı̄̇ iki ġız vā bi di ōlan vādı ōlan asgerden 
(93) yeni geldi ġızıŋ biri sarıcıġȧyada biri eskişe§irde. tabi bayramnadı gelir-
le. FD: Torun kaç (94) tane? EG: iki dāne torun va. FD: Torunlarına masal 
anlatır mısın? EG: yoḳ ya hiş ḇi (95) fursantımız§olmáyo ȫle. a dün§aḳşam 
geldilē yėmeKdėlēdı̄̇, yı̄̇dilē, yāni yėmeyi yidilē (96) gitTilē. FD: Ondan son-
ra çocuklar bilgisayarın başından kalkmıyor diyorsunuz. EG: çocuḳlā 
(97) zaten hic§ȫle mȧsal§istemiyolā bile eskisi gibi. FD: Siz anlatsanız on-
lar ister de. EG: istēlē (98) de. şindi. FD: Hiç bildiğiniz masal yok mu? 
EG: hiş bilmem ben mȧsal hiş bilmem. FD: (99) Nineler dedeler size anlat-
mıyorlar mıydı? EG: hiÇ§annatmıyolādı hiş duymadım ben§ȫle bi (100) 
şėy mesa ne§bilem. FD: Yunan’ın geldiğiyle ilgili bir şeyler anlattılar mı 
hiç? EG: yoḳ yoḳ (101) unnā çoḲ§esgidendi biz şindı̄̇ hani ȫle bi şēlē duy-
madıḳ yani. FD: Size anlatmadılar mı? (102) EG: tabi. bize annatmadılā. 
şindi tabi yaşlῑ yaşlıla ōsa şindi unnā bilirlē tabi. FD: Size (103) anlattılarsa 
belki diye soruyorum. EG: yoḲ§annatmadılā. Sİ: Siz küçükken akşamları 
ne (104) yapıyordunuz? EG: e küçükKen§āşamları ne bilem ȫle bi soḳȧḳTa 
yaní āz bi oynanırdı böle (105) aḳşȧm§üstü undan sōna herkės ėvine gidē.. 
soḳaḳTa ȫle işTi soḳaḲ§oyunu yapādı. (106) aramızda oynanırdı çocuḳlā. 
ama şindi ȫle bi şėy yoḳ. şindi mill̥et dē par̥ḳa gidiyo çocuḳlā (107) orda ē̇le-
niyo hic ėviniŋ§öŋünde oynıyan yoḳ yāni şindi. Sİ: Çocuk da yok zaten. 
EG: yoḳ. (108) esgiden çeşmėlere mill̥et suya gidēdi şindi her şėy atıḳ herke-
siŋ§ėvindi. eskisi gibi yani (109) şindi birbirı̆̇ni yāni görmüyo gibi bi şėy. 
sabā mill̥et tarlȧya gidē, āşam§ėvine gelir. Sİ: Hep (110) birlikte çamaşır 
yıkamaya falan gidiyor muydunuz? EG: yıḳanῑdı, gidilirdi. çamaşırāne 
vādı (111) böle herkės sıralān yıḳādı esgiden. herkeşiŋ§ėvindi su yoḳTu u§-
zumannā bi çeşme aḳādı bi (112) mahallē çeşmesi orda yıḳanırdı sıralān yıḳa-
nırdı yani böle. ġazannā ... yıḳār̥dı mill̥et. FD: (113) Sen kaynananın yanın-
da mı durdun? EG: on§üş sėne ġayınnamıŋ yanında durdum. FD: (114) 
Nasıl, anlaşabiliyor muydunuz? EG: annaşırdıḲ, iyidik. undan sona ayrıl-
dıḳ§işte. bura§ev (115) yapTıḳ geldik. şurdȧ bizim§ev de aha şu girişTe ev. 
FD: Kaynanan başka yerde mi? EG: (116) ġayınnamıŋ§ėvi aşşā mahalle-
de. bi eltim tā vādı unnā baráber durdula. FD: Çok teşekkür (117) ederiz 
teyze. Ağzına sağlık. 
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II/36

SARICAKAYA – İğdir

Kaynak kişi : Azime Güvenç, 60, İlkokul 

Derleyen : Songül İlbaş

Derleme yeri : Bahçe 

Kayıt türü : Video

Konu : Çiftçilik

(1) Sİ: Adın neydi teyze? AG: azime güven̥ç. Sİ: Azime teyze, kaç ya-
şındasın? AG: ġaç yaşında (2) görünüyom? Sİ: Yirmi. Çok mu dedim? AG: 
hῑ, çoḳ dedin. Sİ: On beş olsun hadi. AG: on beş (3) yaşında torunum vā be. 
Sİ: Maşallah sana o zaman. Okula gittin mi hiç? AG: gitTik dē (4) ilḳoḳul. 
Sİ: Ne yapıyorsun burada? Ne iş yapıyorsun şimdi? AG: aha ġarıḳ su-
luyoz§işTe. Sİ: (5) Suluyorsun? AG: hā. Sİ: Onları toplamışsınız, onlar 
satılmaya mı gidecek? AG: çık. dikecez (6) dikecez. Sİ: Dikilecek mi? Is-
lanıyor da orada. AG: aslında orları dikTik dē, bunu da işTe (7) hazırladım. 
ġarı̄̇ sulȧcáz dá dikecez baḳam bi. Sİ: Nasıl yapacaksınız? Nasıl yapıldığını 
anlat (8) bize bari, nasıl dikildiğini. AG: çapalacáz dá işTe atacáz sovanı, 
Tikecez bȫle elimizle. Sİ: Ne (9) zaman çıkacak o? AG: hava bilir. Ḳasımda 
da çıḳā, aralıḳTa da çıḳā. dė§mi. havanın şar̥tları (10) bilir. /.../ AG: canım 
havanın şartı bilir, bilemen. havalā iyi gidēse Ḳasımın başında çıḳā. (11) git-
mēSe aralıyȧ da bulur ilkbārı da bulur. hava şartları bilir. serāda ol̥sa, dė§mi, 
serāya bi (12) gömmede çıḳā. Sİ: Başka ne ekiyorsunuz, soğandan başka? 
AG: tere, roḳo, marul, her§şē (13) yaparız ḳışın. maydonoS. ne aḳlıŋa gelir̥se. 
ne§bilem yeşilliK§olaraḳ. Sİ: İşiniz hiç bitmiyor (14) o zaman sizin. AG: 
h̥iç bitmez, h̥iç bitmez bizim§işimiz. h̥ı̄̇ç bitmez. Sİ: Zor mu peki? AG: (15) 
Ḳolay mı olur? zor tábi. baḳsáŋa. ġışın oTcaz bu sovuḳ toprayῐŋ§içinde. SE: 
Kışın bunları (16) çıkartacaklar sonra soyacaklar. AG: Pazara gitcek. hāÍe 
vēcez. hiç Ḳolay§iş olūr̥ mu (17) dünyada? Sİ: Ev işinizi kim yapıyor o 
zaman? AG: kändı̆̇miz yapıyoz. Sİ: Hem evde hem (18) burada çalışıyor-
sun. Nasıl yetişiyorsun? AG: ē, yetişmeK zorundȧyıS. biraz da zeyneP (19) 
Tizemnen ġonuşun, urdakinne. benim bütüm havāya gidiyo suyum. 
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II/37

SARICAKAYA - Kapukaya

Kaynak kişi : Azime Ay, 62, İlkokul

Derleyen : Songül İlbaş, Sibel Er

Derleme yeri : Ev

Kayıt türü : Video

Konu :  Eski yaşam, düğün, ekmek yapımı, börek yapımı, tarha-
na yapımı

(1) Sİ: Adın neydi teyze? AA: azime ay. Sİ: Azime Ay. Kaç yaşındasın? 
AA: atmış§iki. Sİ: (2) Burada doğdun büyüdün değil mi? AA: hē. Sİ: 
Okula gittin mi? AA: gittim. Sİ: Burada, köyde (3) gittin? AA: burda 
de§il. men şurdı ḳaPıḲȧya yaylası var, yayla beyyaylayı gitTim men. (4) on-
nan bi sene di kövümde oḳudum. unnan sona buráya indim. bura biz doḳ-
san§ikide indik. (5) işTe.. Sİ: Köyün eski hali nasıldı teyze? AA: bu kövüŋ 
mü? Sİ: Hı hı. SE: Evler falan nasıldı? (6) AA: evler§āy̥nı durumda. Sİ: Ta 
eskiden sen küçükken ama. AA: kerpiÇ§evler§işTe, ā bi (7) şimdi dē birazı 
kerpiÇ birazῑ betonarme işTe. ῑ esKiden tabi mu§abbetlē tā iyı̄̇di. Sİ: Hah (8) 
nasıldı? Ne yapıyordunuz, akşamları toplanıyor muydunuz? AA: topla-
nırdıḳ. oturma yapādıḳ. (9) Sİ: Birbirinize mi gidiyordunuz? AA: aldırıyoŋ 
mu yōsa sesimi? başḲa yerde ... Sİ: Yok yok. (10) Yok öyle bir şey. Bunu 
ben yazacağım dinleyip. Onun için alıyorum. Kitaba yazacağım yani. (11) 
AA: yazsaŋ da başḲasına dinled.. Sİ: Hayır hayır. Ne yapıyordunuz ak-
şamları? AA: (12) Ḳızım§aḳşamları mir§işTe, mísír patlat, püskǖt ye. çörek 
börek yaparsıŋ. ... çay§ikram, (13) işTe oturusuŋ, mu§abbet yaparsıŋ. ῑ şimdi 
daha din§ilerledi. şimdi soh̥bet yaPıyoŋ. oḳumaḳ (14) yaPıyoŋ. ... ben üş sene 
ḳursa gitTim burda. diyem ḳurānımı ȫrendim. şimdi dah̥a iyi, millet (15) dine 
bālı. dā iyi. dü§ünnerimiz dē gitTikçe atıḳ.. dü§ünnerim peg§iyi olmuyo, 
esgiden iyi (16) olurdu. (17) Sİ: Eskiden nasıldı? SE: Eskiden nasıl sen 
onları anlat bize. Eskiden nasıl değişik şeyler (18) yapılırdı? AA: ... unuT-
muşum be. Sİ: Kaç gün sürüyordu eskiden düğün? AA: cuma gün.. (19) 
peşembe gün çeŋiz seriliyodu, cuma günü çalġı geliyōdu. ȫleden sor̥na.. 
cumārtesi çalıyodu. (20) pazar gün gelin çıḳῐncănă ġada, ȫlene ġada gine ça-
lıyōdu. undan sonra gidiyōdu. gelin (21) de§evine çalġı Tǖne. Sİ: Ne giyi-
yordu gelin? AA: gelin mi? gelinnik yoḳTu esKiden. normáÍ (22) ḳıyafet 
gėyiyōdu, tabi yeni ... Sİ: Elbise mi giyiyor yani? Adı var mı o kıyafetin? 
AA: yoḳ. (23) şaÍvar. bizler şaÍvar giyedik e§er bizim şēmizi anladırsaŋ. şim-
di gelinnik var̥. Sİ: Yok, (24) sizinkini anlat. AA: esKiden biz devamnı ḳapa-
lıyıS§işTe, aynı bȫle giyer̥dik. yenisini (25) giyēsiŋ, alır̥sıŋ, urba alácáz denir-
di esKiden. urba denirdi bu üstü başa. elbise yāni. bȫle (26) elbise şeyi 
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gėymedik biz, etek mitek gėymedik. Sİ: Aynı bunun yenisini alıyor, giyiyor 
gelin (27) düğünde. AA: tabi her̥alde canım. biġaç Ḳat§alırlar. çeŋizi sererlē. 
çeŋizi olur§unuŋ. (28) fistan§olurdu eskiden, şurlara ġadar̥, u şēlerden, buzÍú 
ipeklilēdēn. fistannar̥§olur̥du, unnarı (29) gėyerlēdi. meseÍa benim§üş dör̥t 
dene fistanım vādı. Sİ: Gelin olurken aldığın. AA: tabi. bȫle (30) selānıġ§o-
lurdu üstünü bi de. Sİ: Selanik. AA: selānik. unu biliyuŋ mu bilmiyom ki. 
SE: (31) Nasıl bir şey o? AA: öbür tarafta çoḲ§örtünüyor̥lar. ipekli olurdu 
Fistanlarıŋ§üstüne. Sİ: (32) Başörtü mü o? AA: tabi başörtü. işTe ne bile-
yim, ā ȫle. SE: Kına gecesi nasıl olurdu? AA: (33) ḳına gecesı̄̇, cumartesi 
aḳşȧm, eskiden dē çarşamba çeŋiz serili, perşembe ġına gecĕsi olur̥, (34) cumā 
gelin çıḳādı. deŋişti günlē ātıḳ. şimdi ar̥tıḳ işçiler çalışıyo, oḳullar var tatil§o-
luyo ya, (35) tatile deK getiriyolā şindı̄̇. işTe ġına gecesı̄̇ esgiden gelini āladı-
yolādı. şindi ālamáyo gelin, (36) dā seviniyo dü§ünüm§olcaḳ diye. Sİ: Tür-
kü mü söylüyorlardı? AA: yō ilāhi sȫlēlēdi. Sİ: (37) İlahi. Sen söylüyor 
muydun? AA: sȫlemem, sȫlemeyem boş ver. Sİ: Biliyorsun ama değil mi? 
(38) AA: áz bilirim ya boş§ve. ayıb§olur. Sİ: Kapatalım kapıyı söyle. AA: 
yō ḳapa.. burdan çıḳar (39) başḲa yerde çekerseŋ. Sİ: Yok, bu bir yere çık-
mayacak. Bunu ben dinleyceğim, yazacağım. (40) AA: onu ta başġa yere 
ver̥ceŋiz, biliyom bēn. Sİ: Hayır hayır. AA: şēy̥lerde gösteriyo ya, (41) tele-
vizyona verisiŋiz ġῑ. Sİ: Biz öğrenciyiz üniversitede. Biz televizyoncu deği-
liz. AA: ōsun (42) televizyona verisiŋiz ... Sİ: Yok veremeyiz ki, almaz za-
ten. Biz nasıl vereceğiz televizyona? (43) Kitaba yazmak için soruyoruz 
biz bunları. AA: napcāŋız yazıP da. SE: Bilgi topluyoruz. Sİ: (44) Bütün 
Eskişehir’in köylerinin kitabını yapacağız. Her köyü yazacağız. SE: Bir 
burası değil (45) yani. Bütün köylere gidiliyor. Sİ: Ben hikayeler anlattır-
dım köylerde teyzelere, masal (46) anlattırdım. Türkü söylettim. AA: ne 
bilem§işTe. gelini āladırlādı, ġınayı yaḳarlardı, saçını (47) başını. dǖ§ün ya-
par el davulíyla. bükme denirdi una. Sİ: Kendileri çalıyor değil mi? AA: hē, 
(48) kendileri çalālādı. şindi atıḳ çalġı olåyo. teyiplē çıḳtı. teyipler̥ vā. ertesi 
gün sabah ġal̥ḳTın (49) mı geliniŋ saçını başını yıḳā, ı̊ndan sōna giyinir bȫle 
ḳōfer mufer yoḳTu. benim mėseÍa güzēl (50) Taradῑ saçımı, yirmi sekiz tene 
lülĕ yapTılar saçıma. Sİ: Kim yaptı? AA: yėŋgeler§olur. (51) belirli bi yėŋge 
belirle.. bi ōlan taraftan bi ġız tarafta. bi örgü bi boncuḳ, bi örgü bi boncuḳ 
(52) ġoymuşlar, mavi boncūḳ. bö sırma gibi saşdı. işTi ȫle. ē pazar günü atıḳ 
dėyem§ā böyün (53) yārın gelin çıḳacaḳ diye, esKiden bazartesi ȫlene Ḳadar̥ 
bi de duvaġ§olurdu. duvaġ günü̆ (54) denir̥ ya işTe ȫle. çalġılā gene çalādı. 
ȫlene ġadā çalıveridi undan sōna gidēdi esKiden. ata (55) binēlēdi. ben§ata 
bindim meseÍa. Sİ: Neyle gidiyor diyecektim ben de. AA: hā, ata bindim. 
(56) ata bindim giydirdiler̥§işTi. bi şi olurdu bu şalvarıŋ§üstüne, ġara Tutġu 
denirdi esKiden. (57) giysi. ėtek gibi. uzun. unu giyēsin, üstüne al yaparlar̥, 
örterler̥, ... bȫle. al̥tınnarı şȫle.. esKi (58) ı̄̇sanı.. al̥tını bȫle dizerlē. ata bindim 
men meseÍa, beni atnan dolandırdılar, bȫle eTraFında. (59) ōlan§avl̥ısına gö-
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türdülē. ȫle işTe. unutmuşum böle şeyleri ġızım benim yāş§atmış§iki ol̥d̥ŭ. 
(60) ben§on§altı yaşımda gelin§oldum. ġaş sene ol̥muş? (61) SE: Ekmek 
falan yapıyor musunuz fırında? AA: hē. yaparız. SE: Onu nasıl yapıyorsu-
nuz? (62) AA: düğünnerde mi? SE: Her zaman yani. Düğünde, normal 
vakitte. AA: ē. ekmek yapmáyí (63) nası anláycāŋıS ki ȫle. Sİ: Tarif et. AA: 
eler yuŋurusuŋ. iyice yuŋurusuŋ. fırını yaḳarsın. (64) fırını süPürdükTen sona, 
iyce fırın ḲızdıḳTan sona hamırı biS şē yaparıS. şindi poşede (65) ġuyuyoz 
da. teknēden§alır, ellerimizi ıslaTır, teknēden§alırız bȫle bȫle bȫle yapar.. 
(66) ḳameraya aleyo ya.. undan sona kürē§e ġor, fırına atāsın. ona çalḳama 
denirdi. ėkmē... işTe (67) ā ȫle ne bilem, dā soruŋ ben.. aḳl̥ıma gelmėyo. (68) 
SE: Yufka falan yapıyor musunuz? AA: yaparıS. börek yaparız yuḳadan. 
SE: Nasıl (69) yaparsınız? Onları anlat. AA: yō hamırı yuŋuruŋ normaÍ§iş-
Te, dūz, su. yuŋuruz, açarıS, (70) pişiriz hῑ. topr̥aḳ saşlarda yapıyoz. esKiden 
şȫle ġaya pındırlā olurdu, onnarı ġorduḳ. açardıḳ. (71) şindi bu topr̥aḳ saÇla-
rınd̥a ben hale bazlȧma yaparım kend̥im. Sİ: Hepsini yapıyorsunuz. (72) 
Bazlama, yufka... AA: yaparım ben. yaylada oturuyom yazın. küçükbaş hay-
van baḳarız biz. (73) orda ben hep bazlama yapıyom. çoḳ güzel§olur bazla-
ması. ḳaba ḳaba, yumuşacıḳ (74) yumuşacıḳ.. Sİ: Yazın yaylaya mı gidiyor-
sunuz? AA: yaylaya gidiyom. Sİ: Orda eviniz mi (75) var? AA: vā. 
biz§orda.. benı̆̇m çocuḳl̥arım§urda.. büyük ḳızımı ordan gelin çıḳardım. iki 
(76) Ḳızım bi ōlum vā. ı̊ndan sona doḳsan§ikide buráyá indik. burdā dı ḳızımı 
çıḳādım. küçük (77) Ḳızımῐ diyem. eŋ küçü§ü ōlum. onu da burda everdim. 
bizim burāmız köyümüz. urası (78) mahalle. biz§urda dōmuş büyümüşüz. 
işTe yirmi otuz hāne millet, köv. Sİ: Şimdi orda kalan (79) oluyor mu yine? 
AA: iki üş çobannar̥ va. üş dör̥t hāne. biz§indik buráyá. ... Sİ: Düğün (80) 
yemeği ne yapılıyordu teyze eskiden? AA: esKiden mi? Sİ: Hı hı. AA: es-
Kiden bulǥur pilavı, (81) patetes, fus.. ḳuru fasülye, ῑ çorba diyem, yōrt çorba-
sı, yayla çorbası diyem. mercimek.. SE: (82) Tutmaç falan oluyor muydu? 
AA: tutmaç yapmayız biz. sarıcıḲayada yapıyola. biz§ȫle (83) yapmayız. et 
veridik, et kesēdik, hayvan. sonna.. Sİ: Yemekçi mi oluyordu? AA: ē’? Sİ: 
(84) Yemekçi mi oluyordu böyle düğünlerin yemeğini yapan? AA: tabi. 
ben burlarda da çoḳ (85) yaptım. kendim yapıyom. Sİ: E sen bize güzel bir 
yemek tarifi ver o zaman. AA: ne veriyim, (86) ā dün yaptım burda baḳ. Sİ: 
En güzel hangi yemeği yapıyorsun? AA: pilav, patlıcan yeme§e, (87) işTe 
n§olusa, her yemeyi yaparım. Sİ: Buranın meşhur bir yemeği var mı? AA: 
meşūr (88) yemeyı̄̇, yoḲ§işTe, pilav, fasülye, patetes, patlıcan, ḳomposto, es-
Kiden.. şimdi köv (89) ḲalabalıḲ§olunca yetmėyo. börek yapar̥dıḳ yūFḳa-
dan. ḲızartTῑdıġ§onu. Sİ: Nasıl (90) yapardınız, onu anlat. AA: börekleri 
güzēl şȫle ... ona döşer̥siŋ. peynir yapāsıŋ§arasına, (91) yahı̊t ḳı̊, Íorla.. Íornan 
şē, patetisi, maydanosu, baharatını ġatāsıŋ, yuFḳaları döşēsiŋ biraS. (92) 
beş§altı Ḳadā. arasına bi eker̥siŋ. gene döşēsiŋ, bi Tā ekēsiŋ, bi tā döşēsiŋ. 
onu ateşTe bȫle (93) ateşi ḲorlaşTırsıŋ, onuŋ§üstünde Ḳızardır çevirisiŋ di. 



937Fatih  DOĞRU

bȫle şey§olur, çevircek (94) pisirgeÇ§olur. onna çevirisiŋ. Sİ: Pişirgeç mi? 
AA: pisirgeÇ. şölē yüzü násí olur̥? şēy, el gibi (95) hā. yuḳa çevirdı̄̇ŋ şey. onnan 
çevirisiŋ. bi u yannı ġızarı. ından sȯna yapar̥sıŋ biġaş tepsi (96) börek be, çoḳ 
yapāsıŋ. esKiden börek§onu tatlılarsıŋ dı baḳ. peynir§ėtmeden peynirsiz (97) 
yapar̥sıŋ. diyem§içi ḳatıḳlı olmasın, boş yapar̥sıŋ. una şiy§eker, susam, civiz 
yahı̊t hāşaş, (98) unu pekmez yapar̥dıḲ§esKiden, şimdi şeker yapıyoz. pekmez-
ler̥ yoḳ. şeker yapıyoS. şekerli (99) suyu ġaynadıyoz baḳlȧva suyu gibi. dökü-
yoŋ§onu. kesēsiŋ mŭsḳa mŭsḳa şȫle. küçük küçük. (100) ȫle.. Sİ: Peyniri ko-
yarsan börek oluyor, koymazsan tatlı oluyor. AA: hayır̥. peynir ġoyar̥saŋ 
(101) tuzlu böreyi olur̥, ġoymazsaŋ tatlı böreyi olur̥. tuzluya tabi peynir çökelēk, 
çökelek (102) deyı̆̇verem men. patetiS, bi şēler ġuyarsıŋ. ama bunu hāşaş, su-
sam, ceviz, ȫle bi§şelē hā. ȫle (103) yapardıḳ§ı̄̇şTe. (104) SE: Kışlık hazırlık 
ne yapıyordunuz mesela? AA: ḳışlıḲ hazır̥lıḳ? SE: Salça falan. Pekmez 
(105) yapıyor muydunuz? AA: hē, sal̥çȧ.. şindi pekmez.. yapannar̥ vār̥ da bi-
zim yoḳ. biz yapmıyoz. (106) Sİ: Ne hazırlıyorsunuz siz kışa? AA: ḳışa mı? 
ḳışın ġızım şimdı̄̇ her§şeyı̆̇ satın§alıyoz. bitti (107) mi yėne alıyoz baḳḲaldan. 
Sİ: Siz bir şey yapmıyor musunuz? Bulgur falan yapmıyor (108) musunuz? 
AA: ı ıh, hep satın§alıyoz. esKiden yapardıḳ. Sİ: Eskiyi anlat o zaman. AA: 
(109) bulǥur yapar.. taranayı yapardıḳ, taranayı yene yaptım ben. bulǥur, tarana, 
mercimeyi (110) tarladan ġaldırıdıḳ, no§udu tarladan.. fasülyeyi tarladan ġaldı-
rıdıḳ, baçeden. patetisimizi (111) kendı̆̇miz yapardıḳ. unumuzu üğüdür dolduru-
duḳ bi hambara. ambar§olurdu böle, büyük. (112) yaza ġadar yirdig§onu. e ne 
diyem? yo§urdumuz, peynirimiz zaten§olurdu, hayvanımız (113) varke. şimdi 
satın§alıyoz, ȫlü yapmıyoz. bi çuval§un§alıyoz, aman bitēse bi tā getiriyoz. 
(114) sarıcıḲayadan geliyo meseÍa. şimdi ȫle hazır her§şēmiz. Sİ: Tarhanayı 
nasıl yapıyorsunuz? (115) Herkes farklı yapıyor onu. AA: bizim buranıŋ tār-
nȧları, ar̥tıḳ herkes§aynı yapādı. ben yōrdu (116) böle tencerēlen çaldım. tut-
Turdum taş gibi. şeyden di sarıcıḲayadan dı ǖtülmüş göce deriz, (117) unu al-
dıḳ. unu.. u göceyi sütle pişirirsiŋ. iyı̆̇ce ḳaynadırsıŋ. pişer§u. deneli Ḳal̥maS. 
undan (118) sonna unŭnu ġuyarsıŋ, ḳarıştıra ḳarıştıra ḳatı yaparsıŋ§onu. u ȫle 
içini çeke, pişe. ı̊ndan sōna (119) çıḳarısıŋ§unu ḳazandan diyem§atıḳ. şu tava-
da.. x: ġızım hocaŋız ünnüyō. Sİ: Tamam. AA: (120) ı̊ndan sōna, tarh̥anayı u 
atıḳ yo§urtla yuŋurusuŋ. PiştikTen sonna çıḳarısıŋ. ben size hemen̥ (121) ḳaba-
ca annatıverem. yu§urtla yuŋurusuŋ, bi tekneye doldurusuŋ, örter̥siŋ, sabah§u 
(122) ḳopar§o. ėKşir yāni atıḳ. onu sabah Ḳaldırız§erkenden, u gün§unu dö-
keriz. küçük küçük (123) dökeriz, dökeriz, dökeriz. gúneşli günde ōcaḳ. atıḳ§u-
nu elleye elleye ufalama şeyine gel̥di. (124) ından sonra geçiriS bi ilistirden 
veya bi eleKTen, geçiriS, ḲuruTuruz, ġuyarız çuvalımıza. (125) bazen şöle şöle 
hamırı.. Sİ: Beyaz oluyor değil mi? AA: tabi. beyaz olū. hamırı bȫle (126) çe-
viriyolā, hamır ġuruTuP da ġūyola, şaḳır şaḳır. böyle adana gibi urlādā ȫle ya-
parlāmış. (127) bizler burda geçiriz, ince tarana yaparıS. ne sorcāŋız bi§şē vā 
mı? Sİ: Tamam. Ağzına sağlık. 
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II/38

SARICAKAYA - Laçin

Kaynak kişi : Ayşe Yazıcı, 45, İlkokul; Mehmet Yazıcı, 50, İlkokul

Derleyen : Semra Günay Aktaş, Sibel Er

Derleme yeri : Kapı önü

Kayıt türü : Video

Konu : Çiftçilik

(1) SE: Biz böyle gidiyoruz, köylerde, her köye gidiyoruz. Orda soh-
bet ediyoruz. Hani insanlarla (2) konuşuyoruz. AY: sŏhbet§ediyoz, normal 
şu olması ben sizlen çoḳ güzel Ḳonuşurum da.. (3) SE: Doğal halinizle konu-
şun. SGA: Siz normal konuşun zaten. Bak bunu unut tamam mı? AY: (4) 
aman ba.. bȫlü çekmeŋ. çekiyo musuŋ? SGA: Hayır, sesini kaydediyoruz. 
AY: yoḳ yoḳ (5) çekmeŋ, aman diyim baḳ benim§ayaḳḳaPlām fiÍan tarlaya ... 
SGA: Tarladan mı? Biz zaten, (6) tarla kıyafeti lazım bize. Biz şehirli 
adamı bulamıyor muyuz da köye buraya geldik. Tarlada (7) çalışan lazım 
bize. AY: ȫlü dü şindi rezillı̄̇mizi gör̥mesinner yāni. SGA: Kimse görmeye-
cek (8) zaten. Kimseye göstermek için değil, biz kendimiz yazacağız. Tele-
vizyon falan yok. AY: yoḳ (9) canım§ȫlü yerlē gidip§ti işey̥§olmaġ§istemi-
yom yāni. SGA: Bu patlıcan kendi patlıcanınız (10) mı? AY: hı hı kendimiz 
yetişTiriyos§işTi. bazarlıyoz anḳȧraya haÍe atcaz. parça§atıyos. (11) SGA: 
Ankaraya mı gidecek? AY: anḳȧraya gitcek bunnā. aḳşam her gün kövden 
(12) parça§arabası Ḳalḳıyo. biz bunnarı yapıyoz ḳaÇ§adetsi Ḳamyoncu ya-
zıyo, meseÍa (13) biz§atmış dörde atoyoz. atmış dörTüŋ haÍiniŋ§öŋüne indi-
riyo§ar̥tıḳ haÍci ḳaçtan (14) satāsa satcák biz§ilēdi parasını alcaz. SGA: Hı, 
peşin parayla vermiyorlar. AY: yoḳ. yāni (15) istiseŋ haÍcimiz veri de. biz 
biraz biriksin§istiyoz§urdā. çünkü ancı yetiyo. urdan gettik mǖ (16) kübür 
parası edir, ilaç parası, tōm parası. boşları alıyoŋ yapıyoŋ. a ŏrdan getiriyos 
boşları (17) dātıyoz. ār̥tāsa ácik biz yı̄̇yoz, ar̥tmassı yimeyiveriyos. SGA: Ar-
tar inşallah. Allah çok versin. (18) AY: şükür yārabbim. SGA: Bunların 
tohumlarını nereden alıyorsunuz? AY: biz bur̥dῑ, (19) sarıcıḳayadȧ tō§um 
bāyēleri vā. yetkilı̄̇ mühendislē satıyo tō§umları. biz§unnarı danışıyoz. (20) 
hangisi dā iyi olur daha.. hangisi dā uyġun, unnā bizi söylüyorlā biz§u tō§um-
ları alıp, (21) kendimiz fidilēni ekiyoz. yetiştiriyoz. tarlayȧ§āşlıyoz. SGA: 
Ziraat mühendislerinden mi (22) veriyorlar? AY: hē hē. SGA: Tarım Ba-
kanlığı’nın mı, yoksa özel mi? AY: atıġ§özel mi (23) mütā.. şē mi bilmiyom. 
bizim§urdu bı̄̇ şēmiz vā. müh̥endis.. açıḳ havā müh̥endisi vā. da atıḳ (24) 
kendi özel mi çalışıyo yōsu bi ḳurumlışa çalışıyo, onu bilmiyom§işTe. ilacı-
mız, kübürümüz, (25) biz sürekli urdan§alır geliris. sarıcıḲayıdan.başḳı nerē 



939Fatih  DOĞRU

gitceS, şēri gidemeyiz zāten. bi (26) günüŋü alır gelip kitmesi. allā razı ossun 
u§tanıdıḳ§alo dedı̄̇ mi istedı̄̇miz tōmu gönderiyo. (27) tarlı olmadı mı biz 
hani gitmē de gerek ḳalmıyo. ha biz gidiyoz§urdan parı geldı̄̇ zaman (28) gi-
dip§urdan hesabı ödēyı̆̇p ġapēyip gelivı̆̇yoz. SGA: Şimdi bunların tohumla-
rı geliyor, (29) patlıcanların. Nasıl dikiyorsunuz? AY: biz bunna§ı tōmu 
alıyoz zăten tā.. biŋ tane ġoyuluyo (30) paket§içind̥i, biz meseÍa dör̥t bin§ek-
Tik biz. bunnān§ismini ġarıbaş diyurlā, bu (31) patlıcanıŋ§ismini. biz bunu 
alıyuz ġasıları torḳnan§ekiyoz, çimnendiriyoz. ġasılār̥dan (32) biyölleri top-
raḳ dolduruyoz. özel topraḳ hazırlıyoz§onnara. tek tek biyölleri āşlıyoz. serā 
(33) yapıyoz. serānıŋ§altında bekliyo unnā bir§ay bi bıçıḳ§ay. şölǖ, açıḳ 
havayı dayanır (34) şekilde§oldu mu, havalā düzeldi mi, unu dışarı āşlıyoz. 
kendimiz yetiştiriyoz fidemizi. çoğu (35) insannā hanı ácik bi kendi maddi 
durumu iyi olannā, özel getittiriyo. hazır fidi getittiriyo (36) meseÍa. biz hazır 
fidi alamıyoz dē şu andı, biz kendimiz yetiştiriyoz. SGA: Bu daha iyi değil 
(37) mi, kendiniz yapmanız? AY: yetiştiriyoz du işTı̄̇ ıspanaḳ§ekiyoŋ, marul 
yapıyoŋ, biraz (38) sıḳışıyoŋ tabi. kē̇ndinden hayatından, sosyal hayatından 
fedāḱ́ārlıḳ vėmek§istiyoŋ. başḳı (39) türlü ol̥sȧ h̥anı meseÍa h̥erif ıspınā gidi-
yo, geci gelip çim§āşlıyoz bíz, ışıḳTı. işTe unu yapmā (40) istemeyenne hazır 
Fide getittiriyo. biz§ıspanā ektik mı̄̇ kendimiz gine ā böle parça (41) gönderi-
yoz§unu da, mejbur.. yāní biraz sıḳışıḲ geçiyo yāní şeylēmiz, günnēmiz. sü-
rekli (42) yo§un. çalışıyoz. e bi di damda iki üş di sı§ırıŋ§oldu mu tȧmam. 
gece on§ikidı̄̇ yatıyon (43) sabā beşdi ġalḳıyon. meseÍa bizim şu andῑ on birdi 
on§ikidi yimek yiyoz, aḳşam yemē (44) yiyoS. bunnarı götcez dādeydı sı§ır-
lāmıS. e çoban teleFon§açTı sı§ırlan geliyoz teslim§al (45) dedi. a bunnarı 
bāleyivecez. ā unnarı dı gētcez unnarı dam ġuycaz. mejbur§aḳşam sabāh̥ (46) 
unnar dı baḳım§istiyo, aynı in̥san gibi yemini suyunu veceŋ. işTi ȫle. biz§eve 
çıḳamıŋ ben (47) birer bi çay yapem sizi. siz emen döncek mi.. SGA: Yok. 
Döneceğiz biz de. Patlıcandan başka (48) ne ekiyorsunuz? AY: bı̄̇z her tür-
lǖ zebze yapıyoz. SGA: Sebzenin her türlüsü var. MY: vā (49) aşşā yuḳarı. 
antalyanıŋ bi sōn̥raki şėyi burası, aḳlıma sen getir, iklimsel§olaraḳ yani. (50) 
en§azından şunu diyėm, deŋiz seviyisi iki yüz metre. iki yüz yirmi metre. 
raḳım yani.ona (51) göre şeylē oluyo. SGA: Bunu boylarına göre mi ayırı-
yorsunuz? MY: yoḳ rasgele bȫle göz ... (52) AY: normál döşüyoS§işTe. MY: 
... bȫle abes§olanı kebaPlıḳ yapıyoS. ötekini bȫle sallayıp (53) gidiyúz. anḳa-
ranıŋ Pazarcısı baḳıyo, satabilcēni alıyo. Ḳafasını göre fiyatlan§alıyo. kȫlü-
lük.. (54) AY: bunnarı memet döşedi. búyrún§eve çıḳamıŋ bi çay§içemiŋ ya. 
SGA: Yok yok. MY: (55) yoḳ, abiler gelcek şindi. çıḳıve ya. SGA: Yok yok, 
siz işinizi yapın. Biz de sizin yanınızda (56) oturalım. MY: bizim§işimiz 
bitti baḳ şunnarı da bāladım mı tamam bu iş bitTi bizim. SGA: (57) Ben bun-
lardan satın alacağım. Patlatmalıḳ, közlemelik... MY: ā satın. allahım yā-
rabbi ben (58) nerlere gidem. sen şē ve baŋa. ateş ve. satın§alcam deyinci 
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benim Ḳafa şe§yapTı. SGA: (59) Ama ben satın alacağım. Başka yolu yok 
yani. AY: biz sizi bi ḳoli ayırıverem. MY: (60) haḳḲaten. SGA: Tamam, ama 
parasız almam. AY: e ben di paraylan vermem§u zaman. ben (61) sizi hediye 
vercem baḳ. ne güzel.. ilahi taḳTir baḳ sizi bizi getTi bi hediyemiz§ol̥sun hem 
(62) bunnarı yer̥ken bizi hatırlāsıŋız. SGA: Allah razı olsun. Tatlı dilden iyi 
hediye mi olur? MY: (63) şindı̄̇ bizim§arazi petrolüŋ kenarındı yol§asfal̥tıŋ 
bölē iki tarafı bölük. ya bȫle ne bilem (64) selamū alēküm diyene ben bi§şı̄̇ 
veremezsem§üzülürüm. para isteyene de allā razı olsun dē (65) derim bȫle 
adam§allā razı olsun der, yeter bu ġıdar basit ya. dünya.. SGA: Ben para (66) 
vereceğim. Allah razı olsun da diyeceğim. MY: allah razı olsun. böldüŋ ya. 
SGA: O ayrı, o (67) ayrı. AY: poşet getirim madem şurdan. MY: yoḳ şēden 
kebaPlıḳ§alıcȧḳsı ḳoliniŋ birini (68) ayırıverem. eşi dostu da verı̄̇. ya ilā ke-
baPlıḳ diyosaŋ§ama bȫle yemekliK şū bȫle dolmalıḲ (69) falan diyosaŋ şun-
nādan ġoysun. küçüklēden. AY: biz§ayırıyoz. bunnarı ikiye ayırdıḳ. şu (70) 
irilēden şėde vā. MY: urásí, kebaPlῑ var ḳoli. SGA: Kebaplık koyacağım 
ben, közleyip derin (71) dondurucuya. MY: e u§zaman bi tane ḳoli ayırıve-
rem biS. o üstünü yazdım ben urdå, belli (72) yani unna. şū şu du undan de 
mi? onu ayırıverem§u zaman. hiş şėyi gerek yoḳ. ama şē (73) yapcım derseŋ 
bȫle dolma falan yaparım derseŋ şunnādan bi poşet.. SGA: Olur. Dolma (74) 
yapıyorum. Etli dolma yapıyorum. MY: hē işTe baḳ şunnarı baḳ şȫle keser̥-
sin, oyar̥sın§içini.. (75) evde dolma yapar̥saŋ bunnādan bi poşet geti, seçive-
sin. /.../ SE: Size kim diyorlar burada? (76) MY: bizē havızaḳlılā derlē ha-
zıvaḳlıları sen tanımazsıŋ. SE: Babam hani bilir de. MY: (77) havuzaḳlıları 
tanır o zȧman. abdulla ipeyi tanır mısıŋ? arap§alilē derlē. emin var Ḳızı öldü 
(78) motosiklet Ḳazasında. SE: O bizim köyden, Sarıcakayalı. MY: abdullā 
ipek§işt̥e̊ onuŋ (79) dedesi. ali ipeK§onuŋ dedesi falan. onlarla biz bı̄̇ aḳ.. 
babamıŋ§asker§arḳadaşıymış da o (80) günden bu güne varı geliriz. mu§ab-
betimizi hiş kesmedik. sonra şey var, ārif. hikmet. (81) burdan, benim§abla-
mıŋ ḳızını verdik, seval dėye. yuḳar mahaÍlede belki pek sen tā yaşıŋ.. (82) 
SE: Seval mi? Nerede oturuyor? Ta bayırda mı? MY: bayırda oturuyo 
evet. üş Ḳatlı evleri (83) falan var böle. ben hani ev§açısından.. evet, yuḳar 
bayırıŋ şėyinde. tam nasıl desem? (84) çıḳatTıramıycam gülüm ben de. bi Ḳaş 
defa gitTim geldim de. şeyi tanırsıŋ canım, ölen.. SE: (85) Onu biliyoruz. 
MY: onuŋ cenazesine gitTik de yani tayyipbı̄̇ŋ cemātinden çoḳ cemāti vardı. 
(86) tayyip geldı̄̇nde o Ḳadar kişi yoḳtu yani. SE: Çok kötü oldu ya, çok 
üzüldük ona. MY: biz de (87) hep topleştik gittik.hep bi merabalıḳ hatırı bi 
baḳTım, alla§ım yarabbim, ben tayyiPi di (88) gitTim, u cenāzede olān§ı̄̇san, 
tayyiPTe yoḳTu. hatırı vā. ondan sonra bi dā olmuş heralde. (89) SE: Ondan 
iki gün sonra mı, üç gün sonra mı, Mustafa öldü. Hamamcıyı bilir misin 
sen? (90) Hamamcının oğlu öldü. MY: hamamcınıŋ§ōlu ölmüş. SE: Yirmi 
altı yaşında... O da çok kötü (91) oldu ya. Çok genç... /.../ MY: işte baḳ şȫle 
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küçüklerden dolmalıḲ yapıyoz. AY: ay şȫlü (92) kendi Ḳafasına görü tā gü-
zel.. MY: sevdı̄̇ne göre.. /.../ AY: bizim§ōlumuz dı vā. iki sene (93) ev̥eli 
oḳumaḲ§isTimedi dışar̥dan§oḳuyo. MY: anadolu ünüversiTisinde oḳuyo. 
SGA: (94) Bizim öğrenci yani. MY: dışardan§oḳuyo. SGA: Hangi bölüm? 
MY: elekTirik elekTíronik (95) bölümü. bu sene ikiye geşTi. daḳıntılı geşTi. 
ama āynῐ§anda da arçelikTi çalışıyo baḳ. (96) vardiyeli çalışıyo. bizı̄̇ bizden 
şėyini atTı. iki arḳadaş§ev falan TutTulā. AY: çalışıyo, (97) oḳuyo. bizi yāni 
zararı olmuyo şúkür yārabbi. kendi çalışıyo, oḳulunu oke̊yyo. bi ingilizci (98) 
işTe acík şē ġalmış. unnan daḳıntılı geşTi. übür dersleri ėyi güzel şükür yārab-
bi. (99) il̥gilenemiyoz ki çocuḳlānā ne ġurs gördülē nė dersāne gördülē ne ġurs 
gördülē. kendı̄̇ (100) çabılānnan bi yerleri vameye çalışıyorla biz§ā bȫle işlen 
güçlen.. /.../ x: selamun§aleykǖm (101) ġolay gel̥sin. AY: sa§ol, allah̥ razı 
ōsun. aleyküm§selam. yeŋge, badılcan verem. aşė yėŋge. (102) ge badílcan 
verem. x: ve baḳam geti. MY: güzünü̆ hoş görünür. x: olur da. hadi sa§oluŋ 
(103) baḳam. AY: sen di sa§ol. dey̥zemiŋ§uráyá gittiŋ mi? x: urdan geliyom. 
kim be bu ġızlā? (104) SGA: Ayşe yenge nasılsın? x: ėyı̆̇yim. SGA: Allah 
iyilik versin. AY: bu şē.. dōçent. anadolu (105) ünüversiTinde ȫretmen, gö-
revli. u dȧ talebesi. araştırmáyá gelmişlē. x: hoş gēl̥diŋiz baḳām. (106) SE: 
Ben Sarıcakayalıyım. x: eyi baḳam. AY: de bizı̄̇ patlıcan döşēken soruyorlā 
nası (107) yapıyosuŋuz, nası ediyosuŋuz diyeleKTen§işTe. ē a böle. x: dēze-
miŋ§ uráyá gel̥dim di.. (108) AY: dēzeŋ şimdi şēden geşTi, bazardan geşTi. x: 
he ben di ā urdan.. /.../ AY: yā vaḳtiŋiz (109) var̥sa inem tallıya ben§alıverem 
sizi, ġabaḳ, salatalıḳ, pa.. şē, fasülye. vaḳtiŋiz var̥sa inem. (110) SGA: Ben 
çok seviyorum böyle, emekli olunca ben de çiftçilik yapacağım. AY: yoḳ 
yoḳ yoḳ. (111) MY: yoḳ, hobi olaraḳ yaPcaḳ. SGA: Yok, baya ben ciddi 
ciddi emekli olunca çiftçilik (112) yapacağım. MY: hobi olaraḳ yapar̥sıŋız 
ya. de mė? SGA: Yani, bilmiyorum ki. MY: hobi (113) olaraḳ yapar̥sıŋız. ya 
şimdi bizde ȫle bi§şē ki ben siġortayı Tışardan yaptırıyom. māsebeciye (114) 
dört yüz§on beş milyon siġorta gönderiyom aylıḳ. ėyi kötǖ ġızı everdik, az 
çoḳ (115) tėstek§istiyo. ōlan bu yıl ġurtardıḳ derken, yani bilmiyom tarlanıŋ.. 
o ḳadar ġatma (116) değer§alıyo ḳu bu húkümet bizden. aḳlıŋ şaşar yani. yani 
bi fatura geliyo bȫle anḳaraya mal (117) gönderiyoz parça olaraḳ, bi fatura 
geliyo bi baḳsáŋ yürēŋ yanar. demek§istedı̄̇m çifçı̄̇kte eğer (118) para ġazan-
cam diye yapcaḳsaŋ, ama sermāyeŋ çoḳ büyükse ayrı bi şē baḳ. geniş bi çift-
liK, (119) iki yüz dönüm, üç yüz dönüm.. AY: buyruŋ geliŋ çıḳamıŋ yuḳarı. 
MY: buyruŋ çıḳıŋ. (120) biraz§evlēmiz da§ınıḳ§emmė başTan diyim de Ḳu-
sura baḳmaŋ. 



942 Eskişehir İli Manav Ağızları

II/39

TEPEBAŞI - Gündüzler

Kaynak kişi :  Gülşen Başdoğan, 63, İlkokul; Halil Başdoğan, 68, İlko-
kul; Mustafa Yeter, 54, İlkokul 

Derleyen : Erdoğan Boz

Derleme yeri : Lokanta 

Kayıt türü : Video

Konu : Tanışma, yöresel yemekler, eski hayat, tarla işçiliği, düğün

(1) EB: Adın ne teyze? GB: gülşen başdoğan. eme baḲ Ḳamareye ne 
almȧŋ. MY: bi§şey§olmaz (2) çek çek çek çek. GB: tabi alıŋ da. ben neriye 
gitcen? yaPma. EB: Biz televizyoncu değiliz. (3) Televizyoncu olmadığımız 
için bir şey olmaz. Biz üniversitede hocayız, araştırma yapıyoruz. (4) GB: 
tamam. aman televizona ne çıḳmıyım. vallah̥ peK ġocuman hi. EB: Yok yok. 
GB: yaşım (5) peK ġocumān. allāh̥. hadi baḳam soruŋ. EB: Adınız neydi? 
GB: gülşen başdoğan. EB: Yaş (6) kaç teyze? GB: altmış§üç. elli do§umnı-
yın. EB: Doğma büyüme bu köyden misiniz? GB: (7) eveT. do§um büyüm 
burdan. EB: Gündüzler köyünden. GB: evet. EB: Okul? GB: ilḳoḳul ... (8) 
emĕ boḇam oḳudeydi ȫretmen§olurdum. he valla olurdum. EB: Niye olma-
dın? GB: ē ġız (9) çocūnu öti yanna Kitmek kötü olur dedilē, bi§şey yaparla 
dedile, yollumadı. nasῐ§ōsa olcādı (10) ȫlü bi§şeyı̆̇miz ondan sona 
oḳurḳan§oláydím. ȫle. vallā yollıyıydı oḳurdum. amı (11) göndermedı̄̇ için, 
anam yoḳTu benim, sadici bubamdan dur̥dum. bobam göndermedi. sėfā (12) 
ȫretmen emi siz bilmeSsiŋiS. dedeŋ bilir. benim sėfa ȫretmen vardı bu kören-
nen sėfa. ā u ȫli (13) der̥di, āmed§aġā şu ġızı baŋı ve de alıyın giden di oḲu-
den şunu dėdi. sėfā veremen ġız çocū (14) başına bi iş geliver̥i dėdi. hinciki 
aḳlım§osuŋ vallā u§zaman hani ... sen sor. he. EB: (15) Okurdunuz yani. 
GB: oḳurdum ben. HB: bunu attıŋ mı? aşcaŋ mı? GB: ē? atman. unu ben, (16) 
unu ... u başġı yeriŋ. de urıya gitceg§u. tamam. çorbıya gitceg§u. EB: Eşiniz 
mi? GB: (17) eşim§o, eşim. hē. art̥ıḳ ġal̥i eşim hordalıġ§oldu tamam. son 
ġullanmı tarihi geşdi ġali, (18) ihtiyarladı. EB: Bitti yani işi. GB: he he işi 
bitti ġali, tȧmam. dėdē saŋȧ deyyon, hōrdalıḲ (19) deyyon dėdem deyyom. 
HB: kö§üŋ§içi kö§üŋ§içindi geziyodu bö§ö̇n. GB: hȯrdacῑ. (20) hordacılar 
deyyo geliŋ di bēm dėdiyi götürüŋ, hordalıġ§oldu ġali diye. unu di.. unu mā-
suz (21) dėr. musa sandalle al da otu şȫlü geç. geş geş geş geş geş. geç yavrum 
geç. dėdē sen di geç. (22) ayaḳlāŋı yazıḳ dē mi? geç lē. ha. soruŋ baḳam hadi. 
EB: Bir lokanta açmışsınız. Yeni açtınız (23) herhâlde değil mi? GB: he 
yeni aşTım. tā bir§ay beş gün niy̥in§oldu. (24) EB: Ne yemekleri yapacak-
sınız? Ben merak ettim. GB: ġuru yapıyōm, tavuḳ soti yapıyōm, (25) pilav 
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yapıyōm, ῑ tas kebabı yapıyōm, köFtē, datlῑ, mercimik çorbasῑ, işKembe. ta-
mam. (26) duman dumanı gidiyo. EB: Köyün yemekleri yok mu, Manav 
yemekleri? MY: kö§üŋ esKi (27) yimeklerı̄̇. GB: esKi yimeKler̥den merci-
mek mantısı va, işl̥i mantı va. EB: Onu nasıl (28) yapıyorsun, içli mantıyı? 
Anlatır mısın? GB: işli mantıya hamırı yuŋurusuŋ, duzunu atāsıŋ, (29) suyu 
atāsıŋ, ġatıcı gözelci çoḳ yuŋurusun§ama. yımῐşıcıḳ ġulaḳ memesi yımῐşāndı 
olur. (30) ekmē di ufılāsıŋ. içini ġarabibernen ecik yağ ėkēsiŋ. undan ecig§e-
cig alır̥§alır̥ dömbeK (31) dömbeK yapar̥sıŋ§onu şöle. dömbeK dömbeK§o-
lur§unnā. tepsiyi dizēsin. suyunu (32) ġaynatırsıŋ. içine eciK duz§atāsıŋ. bū 
şeyde şu kürdannā va ya, kürdannan dı hepsini (33) delēsin§içini su§al-
masῐ§için. suyu atāsın. u sū sunan ġaynıyandan sonu Pişenden sōna e (34) 
tavıyı teriyānı ġuyāsıŋ. ecik dı̄̇ cüru yā ġuyāsıŋ. ecik teriyā, ġaymaḳ muymaḳ 
ġal̥i köy yiri (35) evde ni vāsa ġuyar̥sın. unnarı ġızardırsıŋ, mantınıŋ§üsTünü 
döker̥sin. amı peynir rendilersin, (36) ġatı peynir, amı samsaḳlı yo§urT. un-
dan sona afiyet§ol̥sun. ġarnınız āş? oruşsuŋuz? EB: (37) Oruçuz. GB: e val-
lā bilmiyom ġal̥ı̆̇. unnarı baŋı dedirmeŋ u§zaman da. EB: Olsun. Diğer (38) 
yemek neydi? GB: mērcimekli mantı. EB: O nasıl? GB: mercime§i bişirdi-
ris, sovȧnı (39) ġavıtlarız. mercime§i içini atarız, ġırmızῐbüberini, ġarabübe-
rini her şı̄̇sini ġuyarıS. undan (40) sōnu hamırı yazarız ȫle. hamır giḇi ġulaḲ 
memesi yımῐşaḳlῑndı yuŋuruS. hamırı yazarız. (41) ḳare kere keseriS şȫ 
ufaḳ§ufaḳ. şu ġıdā şu ġıdā mesiÍā böle ḳare ḳáre keseriS, undan sona (42) hēr 
şėyde ḳareniŋ§içini mercimeyi ġuyarız ġuyarῐz dört bucānı bi yaḳıyı getirı̄̇ 
şideriS, (43) birleşdiriz, tepsiyė dizeriz. tepsiniŋ§altını yālarız, tepsiyi dize-
riz. unu fırındı ġızātırıS, (44) üsTündü gini samsaḳlı yo§urT nė dökÇeŋ, yōsū 
sos mu, sos dökmēz de genel̥de samsaḳlı (45) yo§urt dökerle. u dı afiyet§ol̥-
sun. tā nė is.. nė gibi.. MY: başġῑ yimek? kö§üŋ§esgi (46) yimeklerı̄̇.. GB: 
esgi yimekleri yuvarlaḳ va. du baḲam bėn şunu ġarışdırın. MY: kö§üŋ§esgi 
(47) yimeklerı̄̇. GB: kö§üŋ§esgi yimekleri yuvarlaḳ, ē yuvarlaḳ deriz biz. 
bulġuru aḳşamdan (48) ıslaTırsıŋ veyavŭt iki sāt§́önci ıslaTırsıŋ, bulġur ġa-
barı tam māńāsınnan. ... bulġur (49) ġabarandan sōna üsdünü yumur.. suyunu 
süzēsiŋ, bulġuruŋ kendisi ġalῑ. üsdünü yumurtu (50) ġırar̥sıŋ, un ġuyāsıŋ, ġır-
mızῐbüber, ġarabüber ġuyāsıŋ, unnarı yuŋurusuŋ. onu yuŋurandan (51) sona o 
yumurtu§unnarı topleyyo Saten. unnarı misKet gibi bölü ġoparı ġoparı mis-
Ket gibi (52) yuvallā yuvallā tepsiyė unu sēpēsiŋ, unuŋ§içine. atdῑŋı yuvallā-
sın atdῑŋı yuvallāsın, (53) onuŋ§edrafı un olur̥. bi tepsi oldu mu undan sonı 
ginı̄̇ yağını ġızardırsıŋ tereyannan (54) ġaymaḳnan şider̥siŋ. suyunŭ salçasını 
falan ġuyāsıŋ. suyunu ġuyāsıŋ. su ġaynadı mı ū (55) yuvallaḳları içine atāsıŋ. 
u dı ġı.. ġaynadı mı yuvallaḲ§olur ama içini eveli ē̇şi§eriK atādıḳ, (56) 
dağ§erı̄̇. dağ§erı̄̇ni ... sulu köfti gibı̆̇§olū. dağ§erinı̄̇ yanı̄̇ unu pişiriken 
dağ§erini ısladırsıŋ (57) bulġurnan ayrıca. öbürkü ġaynaḳan unu du içini ata-
sıŋ. ēşir ... ama hinÇikilē atmıyyo, (58) limon§atıyollā, limon suyu, soslādan. 
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u du öle, yuvallaḳ. işli mantı, mercimikli mantı, (59) yuvallaġ§oldu. ta nė is-
TersiŋiS? MY: başġı yimek yoḳ mu esKi yimeklēden, yimek? EB: (60) Tatlı 
ne yapardın? GB: nası nė gibi daTlı? baḳlavı yaparıS. EB: Başka ne yapar-
dın? GB: (61) Ḳıremşantili yaparıS. unu bilirsiŋiS siz. EB: Baklavayı nasıl 
yapardın? GB: baḳlavıyῑ u ġu.. şi (62) ununu ġuydum mu çoḳ az bi duz§a-
tarı şeytan ġarışmasıŋ derle. duyuyoŋ§ŋu? EB: Baştan (63) söyle. GB: unu 
ġuyarın, çoḳ§az hemen duz§atarım baḳlavanıŋ§ununa, şeytan ġarışmasın 
(64) diyeleKdene. undan sonı yumurtu ġırarın, şē̇y süT ġuyarın. āz yumŭşaḳ 
Tutsuŋ diyelek (65) yo§urT ġuyarın. unnarı yuŋurun. şė cüru yā ġuyarın. ȫl-
çülü ġuyyon tabi bardaḳnan. ḳaş tepsi (66) yapcaḳsan her tepsiye iki bardaḳ 
yağ iki bardağı süT mesėÍā, ȫlü gidē. biraz dῑ (67) yo§urd§atāsın. unnarı ȫlü 
yuŋurusun. undan sona hamırı dinnenmiyi ġorun. bi sāt ́dinnenir. (68) bi sāt ́
dinnenenden sonı ufaġ§ufaḲ döker̥iS, şölė cevizden§ufaḳ fındıḳdan§iri. un-
nar̥ı (69) döker̥iz ufaġ§ufaḲ, her birinı̄̇ şöle şöle aşarıS, içini şi nişasdı ġoya-
raḳ on tāni ġat ġat oldu (70) mu onunu birden yazarıS. onunu birden yazdıḳ mı 
undan sonῑ içini ġuyā, tepsiye döşeriS. (71) EB: Sonra? GB: tepsiye döşe 
şimdi tā sona fırını veceŋ. EB: Kesmiyor musunuz? GB: tabı̄̇. (72) kesmiden 
fırını verilir̥ mi? kesÇeŋ, üsdünǖ sanı yā ġızdırıS. sanı yā dökeriz undan sonı 
fırını (73) veriz. fırındı güzēl pembileşdi şe.. şetTi mi, rengini aldı mı suyunu 
ılıḲ döker̥iS, sıcaḳ (74) dökmeyiz. hamır§olur̥ sıcaḳ dökdüŋ§ŋü. tepsi di so-
ğur. şerbet di soğur. şerbetini di (75) ġaynadırḳan yani tepsiŋ ni ġadāsa onu 
göre şeker§atāsıŋ. şerbet di ġaynāḳan limȯn (76) sıḳarın§içine, āS, yani çoḲ 
limȯn şētmeS, ē̇şi yapmeyiz. undan sōnu üsTünü dǖ şėy ceviS, (77) hindisTan 
cevizi, u dı afiyet§ōsuŋ. (78) EB: Teyze sende girişimci ruhu var. Bu dük-
kanı açmışsın. Daha önce yaptın mı böyle işler? (79) GB: ben köyüŋ yimē-
ni pişirdirin yavrım. ā he musTaFa bilir, tabi. mevliTlere, düğünneri, (80) sü-
netleri, haci pilavlānı fiÍan yimeK pişirdim. tā öŋcüden on doḳuS seni 
çavuşluḲ yapTım, (81) ġadınnānan hē. elli beş tāni işÇim vardı. yimē, yimek 
işini geşmiden elli beş Tāni işÇim (82) vardı. elli beş.. EB: Nasıl yapardın 
onları? GB: elli beş işciynen̥ ōn doḳuS seni işi bitirmedim. (83) EB: Sabah 
erken mi kalkardın? Nasıl yapardın? GB: tabi erken ġaḳcan canım. ȫliye 
ġadar̥ (84) yatmayınan işcilig§olu mu? EB: Olmaz mı? GB: tabi olmaz. sa-
bāley̥ı̆̇n vakı̆̇tlici ġaḳcan (85) işÇile saten aḳşamdan haberli. EB: Nasıl haber 
veriyorsun? GB: aÍō diyeleK bi§şėy var (86) yavrım, evelcesi aÍō yoḳḳan 
doÍáşırdım. aÍōlā çıḳdı dolişmaz§oldum. EB: Ne diyordun sen (87) akşam-
dan karılara? GB: e yarın işi gidiyōS. topl̥ādım mesiÍā bi kö§üŋ şu taraFına 
toplanır̥dı, (88) bi şurdu toplanır̥dı bi di iler̥de oḳuluŋ yanında toplanır̥dı. EB: 
Kızlar kadınlar mı geliyor? GB: (89) herkes gelirdi. undan sonu unnarῐ hep 
toplādım, sabalar̥ı urdan mesėÍa ḳaş kişiye işci vicem? (90) iki kişiye vicem üş 
kişiye vicėm. mesėÍa ihtiyarları ... bi yere yollādım, tabi başlāna iş (91) gel-
mez. ġızları kendi öŋümü alırdım. ġızlānan dı kendim gidēdim. işÇiye bölē-
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dim. gün gelir (92) üç yeri, gün gelir dörT yeri, gün gelir iki yeri bāzı bi yeri 
gidēdik. ölü ölü on doḳuS seni (93) gitTim ġadınnan. EB: Gittiniz işe vardı-
nız. Herkes şeyiyle mi geliyor? GB: herkėş çapasınnan (94) gelmez̥. tarlı 
sah̥ibi suyuna çapasını götürü. biz de yimeklerimizi çantamıznan. herkėş (95) 
çantasınnan yimēni alır gider̥. tarlı sah̥abısı bi çay yapar̥. bāzısı çayını şekerini 
ıbrῑnı feÍan (96) ġuyverile. ben ġaynatırdım işÇileri çağırῐdım. tarlıdı oturu-
duḲ. EB: Sabah kahvaltı (97) yapmadan mı geliyorlardı? GB: yo yo yaP-
mȧdan gidēdik, urdu çayımızı demlēdiK. bi sürüm (98) iki sürüm çıḳar̥dı tar-
lıdan mesiÍa, çalışır̥dıḳ, undan sonu sabah ġāvaltısını oturuduḲ. sabah (99) 
ġavaltısından ġal̥ḳdıḳ mı.. EB: Ne yerdiniz? Ne olurdu? GB: peynir, zeytin 
ne yicen köy (100) yėrinde yohurT ... işde. salıtalıḳ, tomatis, büber̥ yiceŋ. HB: 
hemen yiniyosa sen çıḳını (101) çıḳılıyıp götürüyoŋ. GB: tabi. çıḳını çıḳılıyıp 
gidiyoŋ§urda, sabālėy̥ı̆̇n ġāvaltıŋı yapTıŋ§ŋı (102) hadi undan son̥ă iş başına. 
ġalḳardıḲ onu ġadar̥ çalışırdıḲ. on ... on bėş daḳḲı molu veridim, (103) ȫlėn 
molası. on bėş daḳḲı dı dinnenirēdi, on bėş daḳḲı sonı ġal̥ḳadıḳ gine sahát,́ 
dede (104) benim§işlē bö§ün çoḳ§üs§üsTünde. HB: on§ikiyė ġadā. GB: 
on§ikiye ġadā. on§ikidi (105) yimek paydȯsu biri ġada. EB: Öğlen yemeği 
de yine aynı mı? GB: ȫlen yėmeyine ginı̄̇ tarlı (106) sah̥ibi varsa u demnēdi 
çayı, yoḳsu ben gidē demnēdim. hadi işÇilerı̄̇ sa§at ́geldi mi (107) ünnēdim. 
gelirlēdi, yimēsini yimēmizi yirdiK. hemen yiyiP de erken yiyip di çıḳan§olsa 
ben (108) davul çalādım unna dı oynādı. bi sa§at ́ di oynādıḲ. napcıŋ? al-
lah§aşḲına. EB: Tarla sahibi (109) börek çörek vermez miydi? Yemek 
yapmaz mıydı hiç? GB: yavrῑm hinci ... peK§aş ben saŋa (110) bi§şėy di-
yin§ni? yanı̄̇ bȫ ine§i çana§ı olan yo§urT bilem çalıvemı̄̇yor. eveli çorba 
(111) pişiridiK. evelki tā öŋceki ben ġızḳan mesėÍā evliyken. yimeK verilēdi 
sabah öğlen yimek (112) verilēdi ama hinci unnā ġal̥ḳdı. herkėş çıḳısınnan 
geliyor̥. hinci ġarılā ē saluna gitÇeklē, (113) ġaşları yoluncaḳ, boyulancaḳlā. 
unnarı kim hazırlıycaḳ? bicik şeker yavrum unnarı yapsılā (114) ġaşları ġal-
caḳ. ġarılar̥ gözel§olmıycaḳlar, saluna gitÇekle ġarılā. altını eciK ġapayve 
dedē (115) beş daḳḲa lē. eciK sonu pişiriverim. ȫle. duyduŋ§ŋu? āndan on 
doḳuS seni sonu ȯnu (116) Pitirtdim. ġızımıŋ bi çocū oldu, ġızı oldu. ġız dı 
işdi çalışır, medyamarketTe, esParḲda. (117) andan sōnu siġortam dı ol̥-
sun§anne didi. ben di ġızıŋ ġızını baḳdım, üş dört senidir. hem sa.. (118) urıyı 
urıyı yimiyi gidēdim. dü§ün yimē pişiridim, mevlüt yimē pişiridim. evelden 
(119) pişirdirdim de çavışlıḳ yapāḳan ġalıveridim yimē pişiridim, işÇileri 
gönderidim kendim (120) yimek pişirtmiyi ġalırdım. undan yimeg§olmadı mı 
işÇilēnen gider̥dim. ben kendim gittim (121) mi çivt yövmiyi alırdım. işÇiye 
yolladım mı tek yövmiye. duyduŋ§ŋu? ah böle. faḳıt§aylıḳ (122) dör̥t senidir 
ġızı dör̥t yaşını ġuyduḳ, böyütTük. hinci ben başġasındı çalışıyōdum, iki senĕ-
dir. (123) şurıyı yimeK yapıyoduḳ, faPriḳanıŋ ... faPriḳılana. andan sonu u beş 
yüz lira aylıḳ veri baŋȧ (124) amȧ sabah̥ıŋ altı buçuḳ gibi gidēdim ben nama-
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zımı ne ġılandan sonu gidēdim, on birdi (125) gelirdim. beş yüz§zira veridi 
baŋa. bena da ez geldi. /.../ GB: andan sonū ġalik de dedim (126) dedeŋi iki 
senidir derim ben. dedē ufaḲ bi yer§açam, dedē bi yer§açam dedē dede. bil-
men (127) napTımıŋ bi boḳunu yiceŋ, adamıŋ ġarınıŋ§iÇindi napcen? vallā 
dede adamnā bi§şey (128) yapmaz baŋı, ben§adamnādan ġorḳman. çünkü on 
doḳuS sene gitTim. e sePetÇiye gitTim, (129) ġızılcı§örenı̆̇ di gitTim, Tanış-
manῐ dı gitTim, eskişēri di gitTim, her yeri gördüm, aşşā kȫlerı̆̇ (130) di gör-
düm. hiş baŋı hişt fişt dėyen§olmadı. baŋı kim napcak̥? ben parῐ§için gidi-
yon. ben (131) napeyı̆̇n adamı ġarıyı? aha adam işTe bu dā gibi. duyduŋ§ŋu? 
dedeŋı̆̇ bu seni yolu getTim (132) aha burıyı aldım. ta bir§ayı yeŋi geşdi. iki 
gün üş gün§nü geşdi, beş gün§nü geşdi, açalı. (133) EB: Nasıl işleriniz? İyi 
mi? GB: iyi iyi çoḳ şúkür. vallā on lire ġalsa allah bin beriḱ́át vesiŋ. (134) oh 
biÇik yavrum. ėliŋ tarlasından§iyi. peK yıldım§ėllēŋ§işinden ġalik yėte. 
vallā yėtē. (135) atmış§üç yaşımdıyın yėtē. ben di hordalıġ§oldum. bu hor-
dalıġ§oldu du ben§oldūm yėrde (136) mi oturuyom? benimki di PitTi. (137) 
EB: Düğünlerde ne giyiyorlar Manav kızları? GB: aman vallā aha şuruya 
bi gelseŋiz salundu (138) bayram soŋu ne. ben saŋı gösderverēn. oh biÇik 
şeker yavrum vallā u ġarıları bi görseŋ ā (139) burdan burıyı ġada. allāh du-
man dumana. hep telli, hep Pullu, heP§ışıldaḲ. hėş düz şalvar (140) bulamaŋ 
burdu de. allāh. bi ġını gecesini bi gelin üş sefer dör̥t sefer soyunur gelin§o-
dasını (141) girer̥ soyunur geyinir çıḳar̥, soyunur geyinir noluyo bi çıḳ dı nol-
cāsaŋ§ol. EB: Niye öyle (142) yapıyorlar? GB: valla her túrlü. a şėy̥ eveÍā 
ġını gėcesiniŋ dē şēsini geyē, elbı̄̇sesini. undan (143) sona anam bi Ta var̥dı 
adı neydi? MY: nişan yapmıdan sen ġınıyı geşdiŋ. GB: yo yo bi dū. (144) 
aman biŋdallı mı şamdallı mı va ne ġarın osmannı elbı̄̇sesi va. de esnaf sarayı-
nı gitseŋiz (145) siz§urdu dolu. EB: Sonra? GB: ondan sōna ġını yaḳılcaḳ 
Samannāda da elbı̄̇sesi ayrı. unu du (146) öli giyinirle. tamam. gelin çıḳtῑ gün 
dü gelinnı̄̇ giyerle. saten burdu yoḳ§ölü bı̄̇ şėy iki gün ... (147) ġını gėcisi va, 
bi de ertesi gün dü§ün va. ama e nişannanıdῑ zamanna bö̇yük nişan yaparla. 
(148) geçen aliksan yapTıḳ geldik biS. he he nişan§elbı̄̇sesi alırlā una. EB: 
Kıza mı? GB: ġıza. (149) ōlan dı damatlıḲ gibi gėyinir. gideriS. altınını, bi-
lezı̄̇ni, her şı̄̇sini daḳarız, oynā, gülē, çıḳar̥ (150) geliriz. yiriz, içeriz tamam. 
ölü dü nişanımızı yaparıS. ġalik dü§ün gününü beklerlē. hinci (151) ġali ge-
linnē aḳıllı. ġayınnılān yanını girmiyyolla yavrum. dışardan ev kirālıycāŋ, evi 
tam (152) da§iri döşeycēŋ, her şiysi içinde, tamam. duyduŋ§ŋu? yağ duz 
yoḳ, tası yoḳ. tamam. yārini (153) yāreniŋi. nōlcāsaŋ§ı, tamam. duyduŋ§ŋu? 
undan sonı düğününü yapalla, tamam. düğün de (154) nası? bizim burdū ilk 
günü bı̄̇ mevlid yaparlā ōlan§evi. şėy günü, cuma cumartesi günü. (155) pazar 
günü gelini getiriP salunu salon gitmicekle pazar günü dü oḳuyo. undan sonῑ 
cumartesi (156) gün§aḳşamnēn ġını gėcisi yapar̥sıŋ, pazar günü geliniŋi alır 
gelirsin. geydiklē di bȫlü işde. (157) heP telli pullu. ġali evelki şėyle ġal̥ḳdı. 
sırmı sır̥malı ġadifilē mudufilē. MY: esKileri soruyo (158) bu. esKilē nė gėyi-
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yodu diyȯ. GB: esgiden sırmalı ġadife giyēdik. e ölėydi. EB: O nasıldı? (159) 
GB: ġadifeniŋ§üzerine sırmaynan işleyyollā işde. bursudan geliyo genel̥de 
unnā. (160) herkes§işledirlē, bi milyarı beş yüze, ġadifesini göre işlimisini 
göre. EB: İnönü’de de var (161) işleyenler. GB: hē urdu du olur da, inönüdü 
dü işler̥ler, bursudu du işler̥ler inönüdi. ben (162) gelinnēnkini bursudan§alı-
vedimidi. ben bi de işÇi götürüken bursudan ġumaş getiridim (163) ġarıları 
ġumaş satardım. aha ġarılāŋ parası hazır§elimdi, veridim şalvarı kesēdim 
(164) yövmiyilēni. EB: Çok uyanıkmışsın sen teyze. GB: peK§uyanıḲ-
dım§emme of Fallā (165) uyumişen, geş ġalmışen yavrῑm. uyandım§emmi 
geş ġaldım. erken§uyanmaḳ varmış. (166) mısdıvā, sen baŋȧ bunnarı ġonuş-
sun diyeleK mi getTiŋ? tŭ§allah cezaŋı.. emı̆̇neniŋ yanını (167) götüriydiŋ. 
MY: emı̆̇nem§işdi. GB: ah ǵavırıŋ mísTivesi ... ah. aha bunnaŋ hinci ġarῑ.. 
bizim (168) kö§üŋ§adamnarı ġarıları yolliyoru kendileri yatıyoru aha baḳ. 
heP valla doḳuz yaşındaḳı (169) tosun gibi adamnā. hiş ġuru adam.. MY: ben 
çalışıyom be. GB: git. MY: ġāve yeŋi ġapandı (170) da bir ha.. bir§áy§olma-
dı. GB: yeŋi ġāpatTıŋ ġayfeyi emme ol̥sun vasın ġarılāmız çalı.. (171) şurdu 
ġarılā çalışıyo. EB: Çalışır mı karılar? GB: çalışır. EB: Ne iş yapıyor karı-
lar? GB: ahā (172) bunu ... MY: emekli oláydıŋ sen di yatādıŋ. dē mi ha-
lil§aġa? GB: āh ah. nē ėllēŋ tallılāna ... (173) ben şe§iri aÇcılῑ gidēdim valla-
ha ėmekli olurdum şindiyi ġadā dedē. ben gerizeḱ́ālıyın§emi (174) valla sen ... 
MY: hacıyı mākimiyi verem diyom da işTen çıḳareyyȯ. on dör̥t sene olmuş 
(175) hayriye başlıyȧlı. iki şey siḲortı çıḳmıyyȯ. GB: vallā hiş baḳma. MY: 
baḳmayıverem ne (176) demeyyȯ. GB: e be adıŋız hacı. nası yiyosuŋuz o ha-
ramı? valla saTen dünya hacıynan (177) hocudan ġopcaḳ. EB: Niye? GB: ġa-
rısı çalışıyȯ urda. siḲortası çıḳmeyyomuş. /.../ GB: a (178) yavrum hepiŋiz de 
mi oruşsuŋuz? EB: Ramazandan sonra yolumuz düşerse senin buraya 
(179) gelelim. GB: valla hiş baḳmaŋ, dōruluŋ geliŋ. pari bul§isdemeŋ ġarnıŋı-
zı doyuruŋ gidiŋ. EB: (180) Aza bize bakacak. GB: tamam baḳsın baḳsın. siz 
buyruŋ geliŋ. EB: Biz sizde yiyeceğiz, (181) hesabı aza verecek. GB: tamam 
tamam. isder benden kesiŋ hesabı. boş§ve sen. sen yalıŋız (182) doğrul gel. 
boş§ve oh bicik yavrım. valla yimeKnen bi§şey§olmaS. MY: yimiyenden 
(183) ġorḳarız biz. yiyenden bi§şiy§olmaS. GB: köydü yidirilē. köy kim§olŭ-
sa ol̥sun. aş§insan (184) göndermezle. ā şurdan ünniyon ibrām§aġaŋ he ġarnı-
nı doyurun. āşam§oldu mu bir§iki dá (185) dul ġarıya eletiyon yimek. MY: 
ben§acımıyom ġayrı. da ben§ona de urdu çay veridim, ġāz (186) ġazȯz verin, 
māden suyu verin, çay verin, hasan geli ġardeşi. hasanı çay vi. ecik ā§ar§aldı 
(187) mı hasanı çayı vise h̥asan hasan çayı vėdi mi bi kişi dā geli onu da çay ve. 
e ben saŋı saŋa (188) ben kendimden vėriyun. bi di unnarı ben nėden vicim? bi 
gün ve bi gün ve heP onnara vicek (189) hālim yoḲ ya. GB: unnā tülǖ. unnā 
tülǖ. EB: Onlar tülü mü? GB: zengin yani, paraları va. (190) öteKileŋ parıla-
rı va, sen fakirsiŋ. adam saŋı veriyo, sen§unnarı napcaŋ? /.../
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a I : 1. Şaşma, hatırlama, sevinme, acıma, 
üzülme, kızma vb. duyguların anlatımına 
güç kazandıran söz. -26-
 a. I/01/05, I/102/80, I/104/66, I/154/48, 
I/20/69, I/28/59, I/47/65, I/59/14, I/67/45, 
I/73/70, I/79/36, I/86/77, I/87/108, I/87/19, 
I/88/04, I/88/71, II/05/101, II/05/77, 
II/16/103, II/16/70, II/16/71, II/25/80, 
II/34/20, II/39/177

2. Bazı fiil şekillerinden sonra gelerek 
anlamı kuvvetlendirmek ve yapılan işin 
tabii bir şey olduğunu belirtmek için “ya” 
sözü gibi kullanılır. -3-
 a. I/159/03, I/60/11, I/83/25
a II : İşte. -102-
 a. I/04/02, I/04/03, I/04/15, I/04/40, 
I/06/01, I/08/61, I/10/05, I/10/26, I/10/33, 
I/10/34, I/100/37, I/101/40, I/101/46, 
I/104/06, I/104/07, I/107/60, I/108/54, 
I/109/17, I/109/41, I/11/34, I/110/05, 
I/110/52, I/110/58, I/111/19, I/112/70, 
I/113/138, I/114/08, I/117/28, I/119/25, 
I/120/38, I/121/22, I/122/38, I/124/31, 
I/128/50, I/128/70, I/133/17, I/134/15, 
I/134/30, I/138/14, I/14/42, I/14/55, 
I/141/21, I/143/26, I/143/56, I/144/69, 
I/146/52, I/15/22, I/15/60, I/154/60, 
I/160/13, I/161/41, I/17/55, I/17/74, 
I/18/24, I/20/72, I/21/80, I/21/94, I/22/28, 
I/22/33, I/23/24, I/23/33, I/24/41, I/33/27, 
I/35/38, I/43/08, I/51/70, I/52/29, I/56/30, 
I/56/35, I/59/74, I/61/56, I/63/13, I/63/25, 
I/66/20, I/71/71, I/81/43, I/87/106, I/87/75, 
I/91/48, I/94/26, I/98/13, II/01/58, II/01/76, 
II/02/02, II/05/34, II/05/72, II/07/51, 
II/13/65, II/16/56, II/17/02, II/17/08, 
II/17/53, II/20/15, II/23/190, II/24/70, 
II/29/12, II/35/95, II/38/107, II/38/16, 
II/38/45, II/39/142
a : bk. o -14-

 a. II/22/39
 a.+ ndan I/42/30, I/48/43, I/56/21, 
I/56/75, I/56/76, II/30/65, II/39/117, 
II/39/123, II/39/125
 a.+ nd̥an I/48/24
 a.+ ndon I/08/85, II/08/119
 a.+ nnan I/64/100
a - : bk. al-1 -2-
 a.- dıḳ I/82/03
 a.- mış I/33/15
ā I: Ağ. -1-
 demir ā.+ lar I/95/85
ā II: a harfi -3-
 ā. I/123/79
 ā. bē cē II/23/03
 ā.+ dan ze˽e I/131/59
ā : bk. a I1 -10-
 ā. I/01/48, I/06/138, I/115/46, I/128/25, 
I/161/41, I/55/71, I/59/65, I/64/129, 
II/05/73, II/25/99
ā : bk. a II -297-
 ā. I/03/59, I/04/17, I/04/40, I/04/75, 
I/06/18, I/06/40, I/06/66, I/08/109, I/08/55, 
I/08/64, I/10/08, I/10/18, I/10/34, I/10/37, 
I/10/39, I/10/41, I/10/43, I/10/70, I/10/77, 
I/101/44, I/101/51, I/102/08, I/104/05, 
I/104/31, I/104/40, I/106/05, I/107/42, 
I/107/72, I/108/23, I/109/02, I/109/39, 
I/109/57, I/11/34, I/110/10, I/110/51, 
I/110/53, I/111/103, I/112/17, I/112/44, 
I/112/71, I/112/81, I/113/76, I/113/84, 
I/114/06, I/114/12, I/114/36, I/115/32, 
I/12/47, I/120/37, I/121/40, I/121/44, 
I/121/89, I/123/21, I/123/36, I/123/41, 
I/123/59, I/123/63, I/124/28, I/124/29, 
I/126/08, I/126/16, I/126/46, I/126/56, 
I/126/57, I/126/61, I/126/64, I/126/70, 
I/126/71, I/126/72, I/126/74, I/126/77, 
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I/126/78, I/126/79, I/127/13, I/128/12, 
I/128/59, I/128/62, I/128/69, I/133/28, 
I/133/29, I/133/34, I/134/23, I/134/24, 
I/134/30, I/134/41, I/134/50, I/135/50, 
I/136/26, I/137/28, I/137/32, I/137/43, 
I/138/113, I/138/26, I/139/29, I/139/63, 
I/14/25, I/14/63, I/140/41, I/140/43, 
I/140/64, I/143/61, I/144/12, I/144/25, 
I/144/26, I/144/50, I/144/59, I/144/64, 
I/144/66, I/144/71, I/144/84, I/145/94, 
I/147/06, I/148/36, I/148/42, I/148/43, 
I/148/48, I/148/55, I/148/62, I/149/22, 
I/15/06, I/15/09, I/15/10, I/15/15, I/15/30, 
I/15/44, I/15/67, I/150/43, I/152/12, 
I/152/36, I/153/61, I/154/53, I/155/101, 
I/155/105, I/158/50, I/159/07, I/161/58, 
I/17/48, I/17/62, I/18/66, I/20/30, I/21/60, 
I/21/60, I/22/23, I/22/46, I/23/17, I/23/23, 
I/24/02, I/24/26, I/25/02, I/27/06, I/27/47, 
I/28/39, I/28/56, I/30/01, I/31/20, I/33/101, 
I/33/106, I/33/137, I/33/152, I/33/153, 
I/33/155, I/33/20, I/39/104, I/40/22, 
I/45/75, I/55/16, I/56/37, I/58/80, I/59/51, 
I/61/12, I/64/120, I/65/53, I/66/20, I/66/36, 
I/66/49, I/66/52, I/66/53, I/67/54, I/67/59, 
I/69/34, I/69/44, I/69/47, I/69/68, I/69/95, 
I/70/73, I/70/81, I/72/07, I/73/45, I/75/28, 
I/76/51, I/77/51, I/79/61, I/79/64, I/79/90, 
I/81/65, I/82/18, I/82/25, I/83/02, I/83/08, 
I/83/16, I/83/20, I/83/36, I/83/49, I/83/50, 
I/83/51, I/83/58, I/83/63, I/83/65, I/83/75, 
I/85/57, I/87/59, I/88/30, I/88/47, I/88/54, 
I/88/56, I/91/19, I/94/38, I/94/76, I/94/82, 
I/95/10, I/96/42, I/96/43, I/96/83, I/96/88, 
I/96/91, I/96/93, I/98/07, I/98/104, I/98/11, 
I/98/12, I/98/42, I/98/67, I/98/86, I/99/12, 
I/24/58, I/58/23, I/69/52, I/83/45, II/02/93, 
II/04/14, II/04/71, II/04/91, II/05/63, 
II/05/95, II/07/26, II/07/56, II/07/58, 
II/08/57, II/09/79, II/10/27, II/10/41, 
II/10/45, II/10/88, II/12/21, II/14/37, 
II/14/42, II/14/85, II/16/04, II/16/65, 
II/16/91, II/17/38, II/17/90, II/18/02, 
II/18/07, II/18/13, II/18/15, II/18/22, 
II/23/55, II/26/34, II/30/62, II/34/05, 
II/34/106, II/35/90, II/37/06, II/37/32, 
II/37/52, II/37/67, II/37/86, II/38/100, 
II/38/108, II/38/40, II/38/45, II/38/57, 
II/39/12, II/39/138, II/39/184, II/39/79 
ā : bk. o -1-

 ā.+ ndan II/39/115
ā : bk. ağa -10-
 ā. I/122/65, I/01/39, I/16/09, I/72/79, 
I/92/27
 ā.+ lan II/29/39
 ā.+ lāŋ II/29/37
 ā.+ ları II/23/157
 ā.+ nıŋ I/11/66
 ā.+ sıydı I/120/15
ā - : bk. al-2 -2-
 ā.- dıŋ I/04/66

bk. al-4 -2-
 ā.- sın I/144/61

bk. al-1 -4-
 ā.- mış I/40/13

bk. al-7 -3-
 ā.- sın I/43/19

bk. al- -3-
 ele ā.- mış II/02/62

bk. al-3 -1-
 ā.- mış II/05/1
á : bk. a II -1-
 á. I/40/19
å : bk. o -2-
 å.+ ndan I/48/71
 å.+ nd̥an I/48/72
a˽ā I : hayır -1-
 a. I/21/73
a˽ā II: işte -2-
 a. I/104/52, II/10/23
ā˽a : bk. ağa -16-
 ā. I/104/13, II/10/51, II/10/93
 ā. II/10/51
 ā. II/10/51
 ā.+ dı I/01/38
 ā.+ la I/01/45
 a.+ lā I/75/27

ā.+ lar I/01/53, II/10/52
 ā.+ lara I/01/53
 ā.+ larıymışdıġ II/10/52
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 ā.+ siydı I/01/39
 ā.+ síydı I/01/10, I/01/11
 ā.+ ydı I/01/20
a˽ac : bk. ağaç -12-
 a. I/11/45
 a.+ ı I/117/42, I/139/31
 a.+ ı I/75/37
 a.+ ıŋ I/123/71, I/124/45, I/124/47, 
I/94/22
 a. I/08/62
ā˽ac : bk. ağaç -6-
 ā.+ ı II/32/32
 ā.+ ı II/32/46
 ā.+ ı II/30/22
 ā.+ ı II/32/49, II/32/50
a˽aç : bk. ağaç -14-
 a. I/117/32, I/117/37, I/117/38, I/117/39, 
I/117/41, I/143/22, II/02/03, II/02/04, 
II/33/11
 a.+ ımız I/123/71
 a.+ lara I/41/43
ā˽aç : bk. ağaç -1-
 ā. yādanında I/82/18
a˽ah I: Hayır. -1-
 a. I/104/51
a˽ah II: İşte. -2-
 a. I/131/51, I/131/52
a˽ah̥: bk. a˽ah I -2-
 a. I/71/46, I/71/61
a˽āh : bk. a˽ah I -1-
 a. I/159/02
ā˽alıḳ : bk. ağalıḳ -1- 
 ā. I/87/65
ā˽ar : bk. ağır1 -1-
 ā. aldı II/39/186
a˽aş : bk. ağaç -17-
 a. I/08/75, I/133/25, I/156/59, I/156/60, 
II/33/08
 a.+ dan I/08/64, I/111/103, I/121/117, 
I/81/63, II/33/08
 a.+ lā I/08/74

 a.+ lāŋ I/142/51
 a.+ ları I/117/31
 a.+ larımız I/133/24
 a.+ larımızdan I/110/13
 a.+ ların I/117/31
ā˽aş : bk. ağaç -2-
 ā. II/14/40
 ā.+ ları II/32/33
a˽az : bk. ağız I1 -1-
 a. I/60/54
a˽ec : bk. ağaç -1-
 a.+ ı I/94/20
a˽eş : bk. ağaç -2-
 a. I/81/48
 a.+ dan I/70/27
a˽ıc : bk. ağaç -1-
 a.+ ım I/69/79
a˽ıç : bk. ağaç -2-
 a. II/12/63
 a.+ lar̥ı I/28/24
a˽ıl : Koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanla-
rın gecelediği, etrafı çevrili, üstü açık yer, 
mandıra. -7-
 a. I/104/16, II/02/103, I/51/23
 a.+ ımız I/93/15
 a.+ lārda I/06/42
 a.+ ları I/93/14, II/23/153
a˽ıllıḲ : Kasvet, sıkıntı, keder, gam. -1-
 a. I/63/21
a˽ır: Beyaz, mor veya başka renk çizgili 
kumaştan yapılan kadın elbisesi. -3-
 a. I/151/26
a˽ır : bk. ağır1 -2-
 a. I/41/82, II/15/76

bk. ağır2 -1-
 a.+ ıdı I/137/51

bk. ağır3 -7-
 a. I/01/58, I/56/43
 a.+ ıdı I/41/40, I/41/47, I/41/48

bk. ağır4 -2-
 a. I/146/56, I/146/57
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bk. ağır5 -1-
 a. I/05/42

bk. ağır6 -2-
 a. I/150/14, I/97/13

bk. ağır7 -1-
 a. I/43/12

bk. ağır8 -1-
 a. geliyȯ I/87/51

bk. ağır9 -3-
 a. I/133/08, II/22/22, II/22/23
a˽ırla- : Misafirini iyi karşılayarak saygı 
göstermek, gereken hizmeti yapmak, izzet 
ve ikramda bulunmak. -3-
 a. I/72/68
 a.- mek I/72/67

a.- rdῑ I/150/22
a˽ırlama : Ağırlamak işi, izzet ve ikramda 
bulunma. -1-
 a.+ sı I/72/69
a˽ırlaş - : (Ayak, dil, el, kulak gibi organlar 
için) Görevini tam yapamamak, çalışması 
aksamak. -1-
 a.- dı I/30/40
a˽ış : bk. ağaç -4-
 a. I/75/36, II/12/62
 a.+ la I/28/27
 a.+ ları I/28/28
a˽ız : bk. ağız I1 -1-
 a.+ ıma II/22/54
a˽ız dadı : bk. ağız dadı -1-

a. II/17/50
ā˽ız : bk. ağız I4 -1-
 ā.+ lānı II/12/59
a˽ῑl : bk. a˽ıl -1-
 a. I/51/21
a˽ile : bk. ā˽ile -4-
 a. I/97/58
 a.+ den I/119/63
 a.+ si I/150/35
 a.+ sini I/92/58
ā˽ile : Aynı evde birlikte yaşayan, en kü-

çüğü karı kocadan, daha genişi anne, baba, 
çocuk, akraba ve yakınlardan meydana ge-
len topluluk, ev halkı. -7-
 ā. I/10/107, I/10/108, I/121/13, I/17/56, 
I/47/52, I/121/16
 ā.+ si II/17/20
ā˽ili : bk. ā˽ile -1-
 ā. II/17/20
a˽it : bk. ā˽it -3-
 a. I/157/84, I/158/08, I/64/49
ā˽it : (Birinin) Tasarruf veya mülkiyetinde 
bulunan, malı olan. -2-
 ā. I/11/28, I/157/85
a˽usdos : Yılın, temmuzla eylül ayları 
arasındaki 31 gün çeken sekizinci ayı, yaz 
aylarının üçüncüsü. -1-
 a. I/81/62
a˽usTus : bk. a˽usdos -1-
 a.+ a I/81/62
abė : bk. ābey -1-
 a.+ si I/33/116
ābė : bk. ābey -5-
 ā. I/68/64, I/145/59
 ā.+ m II/09/83
 ā.+ me I/78/42
 ā.+ miŋ I/50/15
aba : bk. abla -44-
 a. I/107/10, I/148/52, I/52/63, I/58/16, 
I/145/29
 a.+ lā I/33/133, I/83/47, I/83/75
 a.+ lār̥ I/83/75
 a.+ m I/109/21, I/109/50, I/120/17, 
I/133/47, I/140/31, I/152/132, I/22/14, 
I/24/23, I/25/45, I/45/42, I/91/73, II/13/35, 
I/08/87, I/91/77, I/91/87, I/72/07
 a.+ mgil I/99/07
 a.+ mıŋ I/110/05, I/45/24, I/45/67, 
I/52/58
 a.+ mnan I/109/21
 a.+ nın I/148/30
 a.+ nıŋ I/113/116, I/113/84
 a.+ ŋ I/39/38
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 a.+ ŋ I/95/124
 a.+ sı II/17/91
 a.+ sına I/128/44, I/128/53
 a.+ yı I/95/123
abı̄̇ : bk. ābey -1-
 a.+ m I/33/118
abā : bk. abla -4-
 a. I/140/31, I/25/46, I/72/79, II/05/34
ābı̄̇ : bk. ābey -11-
 ā. II/23/107, I/11/58
 ā.+ m I/07/48, I/125/15, I/50/53
 ā.+ miŋ I/98/29
 ā.+ ŋ I/11/58
 ā.+ si II/30/52
 ā.+ siniŋ I/129/55
 ā.+ yim II/23/109
abdes : Namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim 
okumak gibi ibadetleri yerine getirebil-
mek için dinin şart koştuğu şekilde niyet 
ederek el, ağız, burun, yüz, kol ve ayakları 
yıkamak; baş, kulaklar ve boynun iki ya-
nını meshetmek yoluyla temizleme ve bu 
şekilde yapılan temizlik. -4-
 abdes al- : İbadettten önce usulünce yı-
kanarak temizlenmek.

a. a. - acan I/113/49
 a. alır I/125/05
 a. almaSsıŋız I/14/62
 alırın a.+ imi I/112/71
ābe : bk. ābey -6-
 ā.+ m I/152/132, I/68/49
 ā.+ mgile I/152/101
 ā.+ ŋ I/28/21, I/28/36, I/28/45
ābē : bk. ābey -2-
 ā.+ mizdi I/07/51
 ā.+ siniŋ I/45/14
abes : Boş, anlamsız, saçma (şey) -1-
 a. olanı II/38/52
ābey : Ağabey, yaşça büyük erkek kardeş 
veya öyleymiş gibi kendine saygı gösteri-
len kimse. -2-
 ā.+ ı̆̇m I/07/93

 ā.+ iŋ I/94/74
abi : bk. ābey -5-
 a. I/56/63, I/136/33
 a.+ ler II/38/55
 a.+ mgiller II/26/10
 a.+ ŋi I/80/62
ābi : bk. ābey -53-
 ā. I/48/73, I/56/75, I/56/76, I/92/32, 
I/92/33, I/98/29, II/04/87, II/13/59, 
I/39/101, I/24/27
 ā.+ lēm I/71/74
 ā.+ lerim I/120/18, I/55/75
 ā.+ lerimiŋ I/24/22
 ā.+ m I/01/69, I/06/84, I/07/50, 
I/101/07, I/121/44, I/139/41, I/50/17, 
I/50/21, I/50/43, I/53/04, I/55/18, I/68/49, 
I/71/50, I/71/73, II/14/98
 ā.+ me I/53/10
 ā.+ mgil I/112/43, II/14/53, II/25/10
 ā.+ minen I/39/48
 ā.+ miŋ I/45/25, I/50/17, I/50/20, 
I/55/28, I/71/51
 ā.+ mlēn II/19/115
 ā.+ mnen I/112/48, I/38/57
 ā.+ n I/35/11, I/83/17
 ā.+ ngil I/112/45
 ā.+ nıŋ I/35/22
 ā.+ niŋ I/107/01
 ā.+ ŋ I/71/77
 ā.+ ŋi I/80/61
 ā.+ si I/10/39, I/110/15
 ā.+ Si I/45/17
āḇi : bk. ābey -2-
 ā. II/10/21
 ā.+ m I/139/40
ābiy : bk. ābey -4-
 ā.+ im I/11/59, I/121/92, I/25/33
 ā.+ imne I/11/09
abla : Bir kimsenin kendisinden büyük kız 
kardeşi veya öyleymiş gibi kendisine saygı 
gösterilen kimse. -18-
 a. I/140/31, I/19/14, I/33/06, II/13/66
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 a.+ ları I/33/133
 a.+ m I/121/93, I/50/75, I/55/12, 
I/55/13, I/94/07
 a.+ mıŋ II/38/81
 a.+ mınan I/50/75

a.+ na II/19/166
 a.+ sı I/113/137
 a.+ sına I/08/104
 a.+ sınıŋ I/73/43
 a.+ sῑ I/73/43
 a.+ ya II/13/66
ābla : bk. abla -2-
 ā.+ m I/08/103
 ā.+ mlı II/21/31
abō : Hayret, korku ve şaşkınlık ifade 
eder. -1-
 a. I/86/53
ābėy : bk. ābey -4-
 ā. I/112/44, I/93/36
 ā.+ im I/93/36
 ā.+ iŋ I/96/83
ac : bk. aç2 -1-
 a.+ ıdan I/66/15
āc : bk. ağaç -1-
 ā.+ ı I/21/30
acaba : Merak, şüphe ve tereddüt bildiren 
soru zarfı. -4-
 a. I/112/58, I/150/29, II/19/134, 
II/23/141
acabā : bk. acaba -1-
 a. I/112/76
acabana : bk. acaba -1-
 a. I/145/89
acans : Haber bülteni. -1-
 a.+ ı I/67/50
acap : bk. acaba -1-
 a. II/09/92
acayip : bk. acāyip -1-
 a. I/117/37
acāyip : Garip, tuhaf, alışılanın dışında, 
değişik. -2-

 a. I/156/63, I/156/64
āccıḲ : bk. azcıḳ-1-
 ā. I/153/33
accíġ : bk. azcıḳ -1-
 a. I/14/30
acele : Bir şeyi çabuk yapmaya çalışma, 
telaş ve sabırsızlık göstererek çabuk dav-
ranma, çabukluk, tezlik. -2-
 a.+ den I/76/25

acelece : Acele Acele, çabuk çabuk.
 a. I/124/40
acep : bk. acaba -1-
 a. I/41/28
acı : 1. Tadı ağızda yakıcı bir etki bırakan, 
dille alınan duygulardan tatlının karşıtı 
olan. -38-
 a. I/111/25, I/121/84, I/132/12, I/132/28, 
I/142/36, I/144/84, I/19/10, I/47/23, 
I/66/17, II/35/82
 a.+ lı I/07/62

a.+ sı I/15/47, I/48/75
2. İnsanda üzücü bir etki bırakan, doku-

naklı, hüzünlü. 
a. I/125/97, I/52/78
a. datlı I/28/56

 a.+ larını I/138/25, I/138/26
 a.+ larını vermesiŋ I/136/41
 a.+ sına I/03/39, I/137/43
 a.+ sından I/83/22
 a.+ sındān I/08/125
 a.+ sını I/03/39, I/11/48, I/138/31
 a.+ sıyla I/112/32
 a.+ síndan I/08/125
 a. tasa I/137/42

3. Iztırap verici, üzücü 
a. I/95/41, I/95/78, I/95/79,

4. Şiddetli, sert, keskin 
a. II/32/40
acı acı : Sert ve keskin bir şekilde. 

II/20/59
 a. acı II/20/59
acı - : 1. (Vücudun bir yeri) Ağrılı olmak, 
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ağrımak, sızlamak. -17-
a.- dı II/24/79, II/24/80

 a.- dῑ I/63/24
 a.- masa I/67/60
 a.- maz I/137/27, II/25/81
 a.- r I/134/57, I/138/100, I/15/43, 
I/15/48
 a.- rdı I/120/53
 a.- yo I/28/43
 a.- yyor I/15/48

2. Birine zarar gelmesine üzülüp önleme 
isteği duymak, merhamet etmek.

a.- maz I/140/36
a.- mış I/117/45

3. Başkasının durumundan üzüntü duy-
mak, hâline kederlenmek. 

a.- mıyom II/39/185
ācı : bk. acı1 -1-
 ip ā.+ sı I/08/62
ācı - : bk. acı-1 -1-
 ā.- sıŋ I/48/20
ācı : bk. hacı -1-
 ā. I/152/50
acıḳ : bk. azcıḳ -41-
 a. I/01/33, I/10/35, I/100/11, I/102/06, 
I/102/09, I/110/16, I/111/77, I/121/85, 
I/152/97, I/157/81, I/157/82, I/28/19, 
I/44/82, I/70/70, I/72/11, I/72/81, I/73/37, 
I/75/35, I/77/58, I/77/59, I/77/69, I/79/47, 
I/79/59, I/79/78, I/79/79, I/80/05, I/81/35, 
I/86/71, I/91/31, I/94/55, I/96/93, I/98/130, 
I/98/34, I/99/33, II/04/84, II/04/86, 
II/09/81, II/34/99
acıḳ - : bk. azcıḳ -1-
 a.- mazdıḳ I/131/36
ācıḳ : bk. azcıḳ -5-
 ā. I/28/20, I/50/62, I/62/09, I/62/19, 
II/32/56
acı tere : Turpgillerden, yapraklarından 
salata yapılan ve çeşitli türleri bulunan ba-
harlı bitki -1-
 a. II/20/21
acı terē : bk. acı tere -1-

 a. II/20/19
acıbă : bk. acaba -1-
 a. II/19/51
acıcıġ : bk. azcıḳ -1-
 a. I/24/11
acıcıḳ : bk. azcıḳ -1-
 a. I/135/08
ācıcıḳ : bk. azcıḳ -1-
 ā. II/07/134
acıġ : bk. azcıḳ -13-
 a. I/102/60, I/28/58, I/44/82, I/69/67, 
I/71/26, I/98/49, I/98/76, II/08/55, II/12/66, 
II/22/85
 acıġ a. I/70/38
 a. acıġ I/70/38
acıḲ : bk. azcıḳ -18-

a. I/12/16, I/152/119, I/157/20, I/22/38, 
I/24/51, I/28/37, I/28/40, I/30/13, I/65/27, 
I/71/41, I/72/01, I/75/60, I/79/93, I/98/125, 
II/12/85, II/32/74
acıḲ : bk. açıḳ -1-

a. II/23/101
acılan̥ - : Acılı durumda olmak, üzüntülen-
mek, üzülmek. -1-
 a.- mış I/66/16
acılı : Üzüntü verici, can sıkıcı -1-
 a. I/63/43
acıt - : Canını sıkmak, ağrı ve sızı vermek, 
ağrıtmak. -2-
 a.- mış II/24/78
 a.- Tım I/15/43
aci : bk. acı1 -2-
 a. I/142/30, I/142/37
ací - : bk. acı-1 -1-
 a.- yo II/08/77
acῑ - : bk. acı-1 -2-
 a.- yo I/37/13
 a.- yoru I/37/12
acῑ : bk. acı1 -1-
 a. I/47/22
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acicig : bk. azcıḳ -1-
 a. I/78/06
acig : bk. azcıḳ -1-
 a. I/05/66
acíġ : bk. azcıḳ -1-
 a. II/08/64
ácig : bk. azcıḳ -1-
 á. I/05/71
acik : bk. azcıḳ -2-
 a. I/40/38, II/22/84
acík : bk. azcıḳ -3-
 a. I/146/84, I/40/17, II/38/98
ácik : bk. azcıḳ -4-
 á. I/40/46, I/40/47, II/38/17, II/38/35
ácík : bk. azcıḳ -1-
 á. I/85/58
ācil : Hastanelerde acil servis için kullanı-
lan kısaltma -1-
 ā.+ i II/25/101
āciz : Güçsüz, kuvvetsiz, zayıf (kimse) -3-
 ā. I/93/18

ā.+ in I/147/05
 ā.+ ler I/35/20 
aç - : 1. (Bir şeyi) Kapalı, örtülü, kilitli 
veya bağlı durumdan kurtarmak. -92-
 a. I/127/09, I/41/50, I/54/47, I/67/63, 
II/20/25
 a.- ā II/02/89
 a.- acāŋ I/109/24
 a.- ādıġ I/50/61
 a.- ādıḲ I/50/61
 a.- alı II/39/132
 a.- am I/88/45, II/39/126
 a.- amadılā I/25/61
 a.- amadım I/35/32
 a.- amıyyon I/35/43
 a.- an I/82/05, I/82/06, II/29/80
 a.- an̥ıp I/143/31
 a.- annar I/111/61
 a.- aŋ I/111/29
 a.- ar I/115/36, I/127/14

 a.- ardıḳ I/14/31, II/37/70
 a.- ārdıġ I/50/60
 a.- ārdıḲ I/50/60
 a.- ārdım I/154/59
 a.- ardın I/112/19
 a.- arın I/109/39
 a.- arıs I/10/15, I/129/64
 a.- arıS II/37/69
 a.- arız I/111/60, I/71/33, I/71/34
 a.- arῑz I/71/33
 a.- arla I/101/74
 a.- arlar I/26/40
 a.- armış I/76/55
 a.- arsın II/15/116, II/15/117
 a.- arsıŋ I/111/30
 a.- asın I/40/48

a.- āsın I/148/54
 a.- ıcan I/131/58
 a.- ıldı I/10/07, I/122/56, I/60/77
 a.- ıldí I/63/07
 a.- ılınca I/55/52
 a.- ılır I/102/60, I/26/46
 a.- ılırdı I/151/17
 a.- ılır̥dı I/111/81
 a.- ılıyo I/111/31, I/111/38, I/111/57
 a.- ılıyō II/10/47
 a.- ılmaS I/06/80
 a.- ılmasın I/14/67
 a.- ılmış II/23/175
 a.- ılmıyyo I/35/32
 a.- ıP I/27/76
 a.- ıvırıyoruS I/124/48
 a.- ıvırῑdı I/39/59
 a.- ıyın I/124/32
 a.- ıyō II/19/100
 a.- ıyoduḳ I/120/62
 a.- ıyoduḲ I/120/63
 a.- ıyolar I/111/61
 a.- ıyom II/12/56
 a.- ıyon II/15/114, II/15/115, II/15/117
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 a.- ıyoŋ I/111/31, I/111/57, I/76/87
 a.- ıyorlā I/157/43
 a.- ıyoS I/111/60
 a.- ıyoz I/31/05

2. Çalışır, işler duruma getirmek. 
a.- ālā I/33/136
a.- ıveri II/20/80
a.- ῐve I/84/04

 a.- Tı I/83/79
 a.- Tı II/38/44
 a.- Tıḳ I/82/04
aç : 1. Yemek yeme isteği ve ihtiyacı du-
yan. -12-
 a. I/117/22, I/133/38, I/156/64, I/33/13, 
I/66/38, I/66/44, II/15/125

a.+ ız I/156/64
aç ġal- : Aç kalmak, yeterince yiyeme-

yip karnını doyuramamak; yoksulluğa düş-
mek, geçim zorluğu çekmek.

a. ġaldıḳ I/156/65
 a. ġaldıla I/156/64
 a. ġalırdı I/15/39

aç susuz : Muhtaç durumda.
2. Açlık

āç - : bk. aç-1 -3-
 ā. I/96/42

bk. aç-2

ā.- ālā I/33/135
 ā.- ıp I/97/16
āÇ : bk. aç1 -1-
 ā. I/152/51
aÇca : bk. açıḳça -1-
 a. I/122/13
açcı : bk. azcıḳ -1-
 a.+ yı I/15/39
aÇcıḳ : bk. azcıḳ -9-
 a. I/10/95, I/102/10, I/115/30, I/28/21, 
I/28/39, I/54/13, I/79/52, I/79/59
aÇcılῑ : : (<<aşçılıḳ+a) Aşçı olma, yemek 
pişirme mesleği. -1-
 a. II/39/173

açÇıḳ : bk. azcıḳ -1-
 a. I/138/95
açÇıġ : bk. azcıḳ -2-
 a. açÇıḲ I/135/15
 a. uçÇuġ I/111/89
aÇÇıḲ : bk. azcıḳ -3-
 a. I/08/08, I/144/31
 açÇıġ a. I/135/15
aÇçik : bk. azcıḳ -2-
 a. I/159/38, I/159/39
açı : Bir şeyi ele alırken hareket edilen gö-
rüş noktası, anlayış, bakış, bakım. -1-
 a.+ sından II/33/11
açῐ : Bir şeyi ele alırken hareket edilen gö-
rüş noktası, anlayış, bakış, bakım. -1-
 a.+ dan I/22/14
açῑ : bk. açıḳ1 -6-
 a.+ dı I/124/28, I/133/15, I/133/18
 a.+ mıştı I/48/69
 a.+ mız saçῑmız I/115/09

eli a.+ dı verirdi I/91/81
aÇıḳ : bk. azcıḳ -24-
 a. I/06/82, I/100/02, I/111/75, I/12/45, 
I/121/75, I/125/34, I/125/40, I/125/41, 
I/135/17, I/14/50, I/14/54, I/14/56, I/15/26, 
I/15/54, I/150/29, I/152/39, I/20/82, 
I/21/94, I/22/39, I/77/53, I/77/55, II/01/84, 
II/23/80
açıḳ : 1. Kapalı, örtülü, bağlı, katlı veya 
kilitli durumda olmayan, açılmış. -13-
 a. I/06/112, I/139/17, I/36/52, I/41/63, 
I/41/64, I/52/32, I/97/14, II/05/90, II/22/37, 
II/24/90

2. İşler durumda olan, çalışır ve istifade-
ye hazır vaziyette bulunan. -3-
 a. I/149/16, I/156/35
 a.+ Tı II/23/173

3. Önünde, içinde veya üstünde geçişe 
engel olacak bir şey bulunmayan, kapalı 
ve tıkalı olmayan -2-
 a. I/17/84, I/28/06

4. Çıplak, örtüsüz (vücut veya organ), 
uryan. -2-
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 a. I/76/68
 baş a. I/61/41

5. Herkesin önünde yapılan, ortada, ale-
ni. -1-
 a. I/146/26

6. (Renk için) Koyu olmayan. -1-
 a. I/98/41

7. (Hava için) Güneşli, bulutsuz, ber-
rak. -1-
 a. II/38/33

8. Üstü kapatılmadan kullanılacak şekil-
de yapılmış olan.

açıḳ havā muh̥endisi : Ziraat mühen-
disi

a. havā müh̥endisi II/38/23
açıḳ saçıḳ : Göreneğe, ahlak anlayışına 

göre yeterince edepli veya örtülü olmayan, 
fazla serbest ve pervasız.

a. saçıḳ I/115/09
açıḳça : Açık açık, açık olarak, gizli bir ta-
rafı kalmaksızın, aşikar olarak. -1-
 a. II/16/63
açıḳdan : Hesap dışı olarak, emek verme-
den, bedavadan. -1-
 a. I/138/91
açıḳla - : Belirtmek, ortaya koymak, izah 
etmek. -1-
 a.- ma I/95/124
açıḳlῑ : (<<açıḳlıḳ+ı) Açık olma durumu, 
kapalı, örtülü, bağlı, kilitli, tıkalı olma-
ma. -1-
 zi˽in a. I/79/73
aÇıġ : bk. açıḳ1 -2-
 a. I/107/24, I/133/18
aÇıġ : bk. azcıḳ -2-
 a. aÇıḲ I/111/91
açıḲ : bk. açıḳ1 -2-
 a. I/136/18, I/22/01

bk. açıḳ2 -3-
 a. I/149/16

bk. açıḳ4 -1-
 a. I/76/54

aÇıḲ : bk. azcıḳ -4-
 a. I/14/39, I/15/27
 aÇıġ a. I/111/91
aÇıḲ : bk. açıḳ8 -1-
 a. arȧbayı II/23/101
açıḲdan : bk. açıḳdan -1-
 a. I/138/89
açıl - : Kapalı, örtülü, kilitli, bağlı, toplu 
veya katlı durumdan çıkarılmak, açık hâle 
getirilmek. -16-
 a.- cā I/125/28
 a.- cȧḳ II/04/24
 a.- dı I/04/08, I/53/28, I/68/08, I/68/55
 a.- dında I/120/06
 a.- dῑ I/158/30
 a.- ıncaḳ I/86/77
 a.- ır I/142/50, I/94/60
 a.- ıyo I/83/42, I/85/21, I/85/29
 a.- sa I/95/24
açılma : Açılmak işi -1-
 a. I/38/53
ad : Varlıkları birbirinden ayırmaya, tek 
tek veya cins cins karşılamaya yarayan ke-
lime, isim. -160-
 a.+ ı I/06/57, I/08/109, I/08/48, I/102/74, 
I/104/29, I/109/47, I/11/15, I/110/05, 
I/112/80, I/138/32, I/140/61, I/142/31, 
I/15/64, I/150/36, I/152/128, I/154/44, 
I/24/05, I/24/12, I/24/13, I/27/39, I/30/34, 
I/30/36, I/31/32, I/33/116, I/33/117, 
I/44/17, I/44/18, I/46/17, I/57/06, I/60/84, 
I/65/40, I/68/19, I/69/58, I/72/83, I/81/14, 
I/81/19, I/81/22, I/81/66, I/81/67, I/82/11, 
I/84/29, I/86/01, I/94/56, I/99/60, II/02/22, 
II/05/103, II/10/37, II/12/52, II/21/51, 
II/22/17, II/24/23, II/30/67, II/30/68, 
II/34/61, II/39/143
 a.+ ım I/01/04, I/05/03, I/113/56, 
I/116/01, I/132/01, I/138/02, I/14/01, 
I/140/12, I/144/05, I/144/22, I/146/01, 
I/147/11, I/147/12, I/15/01, I/153/01, 
I/153/04, I/157/01, I/24/08, I/33/117, 
I/33/20, I/35/02, I/39/01, I/41/94, I/44/03, 
I/78/35, I/80/60, I/88/02, I/93/43, I/95/01, 
II/28/24, I/11/01
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 a.+ ımı I/136/02, I/138/32, I/153/05, 
I/24/06, I/24/14, I/53/05, I/67/22, I/88/08, 
II/07/01, II/11/37, II/11/38
 a.+ ımız I/149/04, II/20/12
 a.+ ımızı I/11/92
 a.+ ımῐ II/09/46, II/27/01
 a.+ ın I/128/05, II/16/31
 a.+ ına I/118/13, I/69/61, I/72/77, 
II/32/51
 a.+ ından I/120/20
 a.+ ını I/03/17, I/10/70, I/110/08, 
I/115/49, I/115/55, I/28/06, I/55/45, 
I/56/69, I/56/78, I/74/34, I/86/18, II/03/67, 
II/05/103, II/11/36, II/11/37, II/13/23, 
II/13/24, II/13/27, II/23/185, II/30/67

a.+ ınῐ I/08/82
 a.+ ınnan I/72/34, I/72/79
 a.+ ıŋ I/08/110, I/116/44, I/80/21, 
I/86/05, I/93/43
 a.+ ıŋız II/39/176
 a.+ ıymış I/134/02, I/134/03
 a.+ ıynan I/24/05
 a.+ ῑ I/31/59, I/48/72, I/56/05, I/69/58
 a.+ ῑmış I/86/06
 a.+ lā I/08/94
 a.+ lānı I/158/11, II/11/36
 a.+ ları I/140/41, I/94/57
 a.+ larıdı I/10/70
 a.+ larımızı I/138/02
 a.+ larını I/56/68

adını ḳoy- : Ad koymak, isim takmak
 a.+ ını ḳoyarsa II/13/33
ād : bk. ad -3-
 ā.+ ı I/148/62, I/86/07, II/24/83
ada - : (Allah’a, mübarek bir şahsa veya 
makāma) İsteği gerçekleştiği takdirde ye-
rine getirmek üzere vaatte bulunmak, nez-
retmek. -3-
 a.- dım II/05/103, II/05/104, II/05/105
ada : bk. adaḳ -1-
 a.+ ım II/05/105
adā : <<adaḳ+a -1-

 a. I/91/34
āda : Bir çeşit tatlı adı -6-
 ā. datısını I/71/55
 ā. datlısı I/131/42
 ā.+ lā I/131/40
 ā. tatlısı I/71/54, I/71/60
adaḳ : Allah’a, örfümüze göre ise aynı za-
manda mübarek bir şahsa veya makāma 
manevi yardımını dilemek için, bir istek 
veya dileğin gerçekleşmesi durumunda ye-
rine getirilmek üzere yapılan vaat ve vaat 
edilen şey, nezir. -4-
 a. I/91/28, I/91/33
 a. etTiŋiz I/91/28
 a. yaparla I/69/104
adaġ : bk. adaḳ -3-

adaġ ada- : Herhangi bir adak vaadin-
de bulunmak.

a. adadım II/05/103, II/05/104, 
II/05/105
adam : 1. Koca. -64-
 a. I/01/71, I/03/76, I/04/07, I/104/18, 
I/107/11, I/119/25, I/119/35, I/119/38, 
I/122/25, I/136/40, I/140/54, I/143/33, 
I/143/74, I/144/52, I/145/17, I/145/45, 
I/152/73, I/20/86, I/45/25, I/45/27, I/47/45, 
I/50/22, I/50/63, I/52/16, I/52/19, I/54/35, 
I/63/03, I/63/17, I/63/29, I/69/07, I/88/16, 
I/88/17, I/88/33, I/96/69, I/99/14
 a.+ a I/134/30, I/152/71, I/152/74, 
I/63/28, I/88/14, I/88/32, II/23/117
 a.+ ı I/02/39, I/39/52, I/45/28
 a.+ ım I/06/27, I/53/13, I/60/50
 a.+ ımdan I/06/23
 a.+ ınan I/39/62, I/63/03, I/63/49
 a.+ ıŋ I/123/28, I/50/81, I/63/12, 
I/96/26, II/23/100
 a.+ larımıza I/15/53
 a.+ nā I/59/86
 a.+ nara I/96/28
 a.+ nardan I/115/29

2. Kişi, kimse, şahıs. -55-
 a. I/06/70, I/06/86, I/117/07, I/117/12, 
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I/117/16, I/117/21, I/117/27, I/122/28, 
I/122/57, I/122/59, I/122/69, I/122/71, 
I/122/72, I/138/80, I/140/42, I/15/70, 
I/19/19, I/25/42, I/52/49, I/67/37, I/69/58, 
I/74/07, I/74/42, I/74/43, I/74/55, I/74/73, 
I/74/88, I/74/89, I/92/54, I/92/55, II/23/04, 
II/25/15, II/27/14, II/32/117
 a.+ a I/06/49
 a.+ dan I/25/39
 a.+ ıdı I/120/08, I/122/69, I/25/67
 a.+ ım I/95/89, II/28/57
 a.+ ınan I/122/70, I/124/37
 a.+ ıŋ I/122/26, I/128/50, I/92/43
 a.+ lā I/136/13
 a.+ lar I/67/51
 a.+ nar I/122/53, II/10/87, II/10/93
 a.+ nȧr II/10/87
 a.+ narı I/136/09
 a. yaptı II/05/13

3. İnsan. -54-
 a. I/08/14, I/112/06, I/121/124, I/123/67, 
I/123/69, I/20/78, I/20/90, I/27/67, I/46/25, 
I/56/41, I/56/72, I/61/64, I/69/55, I/74/29, 
I/93/24, I/96/59, I/96/74, II/01/08, II/01/76, 
II/03/81, II/05/14, II/14/99, II/28/38, 
II/28/42, II/28/43, II/28/65, II/28/67, 
II/28/72
 a.+ a I/20/78, I/69/66, I/105/19
 a.+ ı I/53/25, I/66/17, I/66/30, II/25/59
 a.+ ım I/45/05
 a.+ ıŋ I/122/02, I/144/67, I/144/71, 
I/27/39
 a.+ lā I/28/01
 a.+ ları I/64/30
 a.+ na I/11/43
 a.+ nā I/46/102
 a.+ nādı II/05/14
 a.+ nar I/122/38, I/123/69, I/56/57, 
II/25/21, II/25/23, II/28/69
 a.+ narı I/58/76
 a.+ nırı I/155/52
 omuzlarıma birer a. oturudu I/137/42

4. Herhangi bir kimseyi anlatmak için 

belirsiz zamir gibi kullanılır. -51-
 a. I/08/124, I/08/129, I/08/90, I/119/64, 
I/134/52, I/144/63, I/149/50, I/155/105, 
I/155/57, I/155/70, I/155/81, I/48/75, 
I/64/124, I/64/96, I/69/93, I/69/98, I/74/17, 
I/74/40, I/75/27, I/96/67, I/96/77, II/01/09, 
II/02/56, II/02/96, II/03/66, II/10/105, 
II/10/70, II/14/93, II/16/58, II/22/46, 
II/23/04, II/25/103, II/25/105, II/28/17, 
II/28/18, II/28/33, II/28/63, II/38/65, 
II/39/190
 a.+ a I/115/43, I/124/15
 a.+ ın I/155/83
 a.+ ıŋ I/122/48, I/126/15, I/134/64, 
I/144/63, I/17/32, I/56/74, I/96/90, II/20/48

5. Erkek. -35-
 a. I/158/31, I/20/92, I/58/54, I/58/55, 
I/61/68, I/74/27, II/39/131
 a.+ cāz I/30/02

a.+ ı II/39/131
 a.+ ıŋ II/39/127
 a.+ lā I/20/80
 a.+ lāŋ II/07/125
 a.+ ları I/108/27
 a.+ nā I/07/79, I/153/18, I/29/17, 
I/71/19, I/77/26, II/18/17, II/39/127, 
II/39/169
 a.+ nādan II/39/128
 a.+ nāna I/122/14
 a.+ nāŋ I/159/20, I/159/34
 a.+ nar I/06/54, I/07/45, I/07/76, 
I/124/24, I/20/28, I/23/67
 a.+ narı II/39/168
 a.+ narıŋ I/125/83, II/24/58
 a.+ sın I/52/56

6. Hizmet gören, iş yapan kimse. -21-
 a. I/120/35, I/145/16, I/57/27, I/57/28, 
I/65/49, I/65/52, I/65/53, I/69/27, I/99/16, 
II/04/77, II/26/03, II/26/40, II/26/41, 
II/26/54
 a.+ ıŋ I/41/87
 a.+ ıynan I/41/54
 a.+ nāmız I/152/20
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 a.+ nāmızí I/58/24
7. Bir kişiye veya makāma mensup olan, 

o kişi veya makam için çalışan kimse. -2-
 a.+ nādı II/02/63
 a.+ nānı II/02/63

8. İş güç, mevki ve itibar sahibi ol-
mak. -1-
 a. olŭnÇu I/58/17

9. Değerli, ahlaklı, faziletli, güvenilir 
kimse. -1-
 a. I/149/47

10. Birine yakın olan, onun sözünü ve 
hatırını kırmayan kimse. -1-
 a. yapan II/28/92

adam gibi : İnsana yakışır şekilde, be-
ğenilen ve istenilen biçimde, efendice, in-
san gibi. -1-
 a. gibi I/58/46
adȧm : bk. adam4 -2-
 a. I/05/09, II/02/74
adȧm : bk. adım -1-
 a. I/150/18
adām : bk. adam4 -1-
 a. I/68/34
ad̥ȧm : bk. adam2 -1-
 a. II/02/22
aday : Herhangi bir iş için kendini öne sü-
ren veya başkaları tarafından öne sürülen 
kimse, namzet. -1-

aday ġo- : Aday göstermek, bir iş için 
bir kimseyi aday olarak teklif etmek. 
a. ġomuşlā II/01/77
addet : bk. ādet -1-
 a.+ lēmiS I/157/45
āded : bk. ādet -1-
 ā.+ i I/124/13
adet : Tane. -1-
 a.+ si II/38/12
ādet : Herkes tarafından uyulan hâl, ola-
gelmiş, alışılmış şey, usul, görenek . -44-
 ā. I/02/42, I/04/42, I/04/43, I/10/49, 
I/113/04, I/132/03, I/25/56, I/70/81, 
I/10/64, II/24/52, II/34/58, II/35/47 

 ā.+ din I/10/54
 ā.+ i I/124/13, I/131/16, I/138/67, 
I/153/88, I/154/27, I/90/56, II/08/59, 
II/34/107
 ā.+ imi II/34/63
 ā.+ imiz I/123/58, I/87/79
 ā.+ ini I/151/02
 ā.+ lē II/34/88
 ā.+ lēmiz I/153/112, I/153/77, I/153/89, 
I/153/90
 ā.+ ler I/102/28, I/41/17
 ā.+ lēr II/06/67
 ā.+ leri I/42/73, II/34/23
 ā.+ lerimiS I/59/19, I/59/28
 ā.+ lerimiz I/131/11, I/59/18, II/17/62
 ā.+ lerin̥ı̆̇ II/03/11
 ā.+ miş I/77/45, I/77/46
 ā.+ se I/77/46
ādĕt : bk. ādet -1-
 ā.+ iŋizi II/34/64
ădĕt : bk. ādet -3-
 ă. II/19/14
 ă.+ i II/19/46
 ă.+ ler̥i II/19/59
adet : bk. ādet -16-
 a. I/10/60, I/10/89, I/25/57, I/41/25, 
I/98/33
 a.+ i I/105/08, I/60/44, I/60/45, II/22/76, 
II/35/67
 a.+ imis I/04/27
 a.+ le I/98/22
 a.+ lē I/157/37, I/157/44
 a.+ lēŋi II/22/86
 a.+ lerı̄̇ I/29/01
adım : Bir ayağın kaldırılıp az ileride yere 
basılmasından ibaret olan yürüme hareketi, 
hatve, kadem. -2-
 a. I/150/17, I/154/35
adımla - : Bir mesafeyi adımla ölç-
mek. -1-
 a.- rdıḲ I/150/17
adına : Bir şeyin veya bir kimsenin namı-
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na, hesabına, yerine. -1-
 a. II/04/85
adliyė : bk. adliye -1-
 a.+ de I/01/13
adliye : Adalete ve hukuka ait işlerle uğ-
raşan resmı̂ teşkilat, bu işlerin görüldüğü 
bina -2-
 a.+ de I/01/12, I/60/76
adres :  Bir kimsenin geçici veya sürekli 
olarak oturduğu yahut kendisini arayanla-
rın bulabilmesi için gösterdiği yer.  -1-
 a.+ imi II/09/46
af : Suç, kusur ve hatayı cezalandırmama, 
bağışlama. -22- 

af buyuruŋ : Söylenecek sözden önce 
kullanılan “affedersiniz” anlamında neza-
ket sözü. I/69/67 

af edersin : Özür dilemek için kullanı-
lan nezaket sözü. I/125/22
 a. ėdersin I/115/26
 a. ėdersiŋ i I/129/47
 a. edersiŋ I/01/22, I/07/58, I/119/21
 a. edēr̥siŋ I/157/32
 a. ēder̥siŋ I/64/32
 a. edersiz I/01/41
 a. edēsiŋ I/61/73
 a. idersin I/120/14, I/120/24, I/120/27
 a. idersiŋ I/150/08, I/74/100, I/74/13, 
I/74/16, I/74/38, I/74/50, I/74/53
 a. idēsiŋ II/09/06
afat : Afetler, musibetler, belalar. -2-
 a. I/03/25, I/03/27
afiyed : bk. āfiyet -2-

a. ol̥sun II/39/36, II/39/45
a. olsun I/23/30

afiyet : bk. āfiyet -3-
 a. ōsuŋ II/39/77
āfiyet : Sağlık, sıhhat, sağlığın verdiği ra-
hat ve huzur. -2-
 ā. I/87/21
 ā.+ nen I/148/61

āfiyet olsun : Bir şey yiyip içene, “Ye-

diğin yarasın” anlamında söylenen hayır 
dileme sözü. 
afyan : Afyon, haşhaş kapsüllerinden sızan 
sütün pıhtılaşmasıyla elde edilen ve içinde 
morfin, kokain gibi uyuşturucular bulunan 
madde. -3-
 a. I/87/17
 a.+ ını I/87/17, I/87/50
afyån: bk. afyan -1-
 a. I/87/51
aġ - : bk. aḳ- -1-
 a.- mış I/33/138
aġa :  İleri gelen yaşlı kimseler için kulla-
nılan hitap ve unvan sözü. -26-
 a. I/33/117, I/74/44, II/39/172, I/74/22, 
II/19/82, I/145/59
 a.+ giliŋ I/81/05
 a.+ lā I/145/26
 a.+ lā I/145/25
 a.+ m I/33/116, I/39/30, I/39/32, I/87/04, 
II/05/89, II/28/39, I/39/31, I/39/32
 a.+ mı I/39/45, I/39/47
 a.+ mınan I/52/64
 a.+ mınan I/39/30
 a.+ nınḳılā I/145/90
 a.+ ŋ II/39/184, I/30/38
 a.+ sı I/39/48
 a.+ ya I/74/22
aġá : bk. aġa -1-
 a.+ síníŋ II/27/14
aġā : bk. aġa -1-
 a. II/39/13
aġdȧr - : bk. aḳdar- -2-
 a.- a I/01/11
ağa : bk. aġa -2-
 a. I/93/22
 a.+ nıŋ I/92/38
ağac : Kökü toprak altında kalan, gövdesi 
yukarıya doğru yükselen ve gittikçe ince-
lerek dallara ayrılan, kereste veya odun ol-
maya elverişli uzun ömürlü bitki. -2-
 a.+ ı II/30/28
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 incir a.+ ı I/17/03
ağȧc : bk. ağac -5-
 a. I/96/05
 a.+ a I/96/05, I/96/06, I/96/07
 a.+ ıdı I/96/11
ağalıḳ : Ağa olma durumu. -1-
 a. I/79/24
áğanda : bk. ahandı -1-
 á. II/30/60
ağaş : bk. ağac -2-
 a.+ lar I/27/07
 a.+ larıŋ II/24/86
ağıd : Bir ölünün ardından onun iyilikle-
rini, meziyetlerini, ölümünden duyulan 
acıyı dile getiren ve makamla okunan şiir, 
mersiye. -1- 
 ağıd ağla- : Ölen bir kimsenin veya 
acıklı bir olayın ardından şiir söylemek. 

a. ağlar I/26/23
ağır : 1. Yavaş. -2-
 ağır a. I/135/08
 a. ağır I/135/08

2. Ağır başlı, ciddi, vakur, olgun. -2-
 a. I/104/24, I/104/26

3. Güç, zor, külfetli. -2-
 a. II/19/133, II/19/135

4. Kıymetli, değerli, gösterişli. -1-
 a. olurdu I/102/72

5. Tehlikeli, vahim. -1-
 a. I/125/03

6. Tartıda çok gelen, yerinden kaldırıl-
ması, taşınması güç olan.

7. Bunaltıcı, sıkıntı verici, kasvetli.
8. (Yiyecekler için) Hazmı güç, mideye 

dokunan.
9. İşlevini yitirmiş.

ağır ağır: Yavaş yavaş, acele etmeksi-
zin.

ağır gel- : Gücünün, takatinin üstünde 
olmak, yapabileceğinden fazla olmak, zor 
gelmek.
ağış : bk. ağac -1-

 ceviz a.+ larımız I/100/42
ağıtey : Bir dokuma modelinin adı. -1-
 a. I/102/72
ağıtey : bk. ağıtey -3-
 a. I/102/72, I/102/74
ağız I : 1. Hayvan ve insanda yüzün ön 
aşağı kısmında yer alan, yemeye, içmeye, 
nefes alıp vermeye, ses çıkarmaya, konuş-
maya yarayan ve sindirim borusunun giriş 
deliği olan boşluk. -7-

a. I/21/94
2. Fırınında ekmek pişirilen kişiye pişiri-

len ekmeklerden ayrılan hak.
a. I/106/46

3. Bir akarsuyun denize veya göle dökül-
düğü yer.

4. Kapların veya içi boş şeylerin açık ta-
rafı.

5. Girilip çıkılacak yerlerin giriş çıkış 
yeri, başlangıcı.

ağızdan: Konuşma yoluyla, konuşarak, 
yazılı bir metne bakmadan, birbirine söyle-
mek suretiyle.

a.+ dan I/123/79
ağız vaşı : Fırınında ekmek pişirilen ki-

şiye pişirilen ekmeklerden ayrılan hak. 
a. vaşı I/106/45
ağzına Íāyıḳ :  Bir yemeğin lezzetli ve 

beğenilecek mükemmellikte olduğunu an-
latmak için söylenir.
ağız II : Yeni doğurmuş memelilerin ilk 
sütü.

a. emmiş I/33/69
ağız dadı : Söz, nişan veya düğünlerde ve-
rilen yemek. -2-
 a. dadı I/131/12, I/131/13
ağız datlılῑ : Söz, nişan veya düğünlerde 
verilen yemek. -2-

a. datlılῑ I/138/70, I/138/67
ağῐz : bk. ağız I1 -1-
 a.+ ını I/21/93
ağla - : Acı, keder, pişmanlık, sevinç vb. 
duyguların etkisiyle göz yaşı dökmek. -5-
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 a.- r I/26/24, I/26/23
 a.- yalaḳ I/08/98
ȧğla - : bk. ağla- -1-
 ȧ.- r I/26/25
ağlı - : bk. ağla- -2-
 ağlıya a.- ya I/11/64
 a.- ya ağlıya I/11/64
ağnan - : Yatıp yuvarlanmak, kendini yer-
lere atmak. -1-
 a.- dım I/93/36
aḫ - : bk. aḳ- -1-
 a.- tı II/19/25
ah : Kullanıldığı yere ve sesin tonuna göre 
maddi veya manevi bir acıyı, ağrı, ıztırap, 
pişmanlık, esef, acıma, özlem, yanıp yakıl-
ma, yeis, ümitsizlik, beğenme, hayranlık 
vb. duyguları ifade eder. -32-
 a. I/08/102, I/128/25, I/128/43, I/148/17, 
I/148/18, I/148/19, I/150/22, I/152/54, 
I/159/22, I/30/37, I/36/61, I/67/29, I/83/16, 
I/87/115, I/88/52, I/91/12, I/91/70, II/16/01, 
II/16/54, II/16/56, II/16/69, II/34/55, 
II/39/121, II/39/167, II/39/172
 a. uh I/133/02
āh : bk. ah -3-
 ā. I/15/65, II/16/56, II/39/172
aha : İşte, işte burada, işte şurada. -89-
 a. I/04/53, I/06/124, I/06/38, I/06/46, 
I/06/70, I/06/75, I/06/94, I/08/54, I/08/60, 
I/08/62, I/08/65, I/08/72, I/10/117, 
I/100/24, I/102/10, I/102/89, I/109/47, 
I/109/51, I/122/06, I/123/52, I/140/15, 
I/147/33, I/148/09, I/148/31, I/15/71, 
I/152/46, I/152/62, I/153/116, I/153/119, 
I/158/12, I/158/36, I/158/45, I/158/60, 
I/159/49, I/17/62, I/22/46, I/25/36, I/31/37, 
I/31/39, I/41/27, I/47/07, I/47/28, I/47/30, 
I/52/46, I/66/09, I/66/10, I/67/39, I/83/21, 
I/84/13, I/84/24, I/86/08, I/86/69, I/87/114, 
I/87/47, I/88/23, I/88/57, I/93/04, I/96/87, 
I/98/101, I/98/102, I/98/119, I/98/19, 
I/98/77, II/03/76, II/04/92, II/07/111, 
II/09/101, II/15/17, II/18/08, II/18/11, 
II/18/12, II/18/13, II/18/27, II/18/29, 
II/34/60, II/35/115, II/36/04, II/39/131, 
II/39/132, II/39/137, II/39/163, II/39/167, 

II/39/168
ahā : bk. aha -1-
 a. II/39/171
ah̥ă : bk. aha -1-
 a. II/03/31
ȧha : bk. aha -1-
 ȧ. I/08/61
āh̥ă : bk. aha -1-
 ā. II/08/44
ahacıġ : Aha, işte, orada, hemen şurada, 
bu. -1-
 a. I/17/62
ahali :  Bir memleket, şehir veya semtte 
oturanların, yaşayanların hepsi. -2-
 a.+ si I/148/24
 a.+ y̥ĕ I/148/28
ahāli : bk. ahali -1-
 a. I/134/40
ahan : Aha, işte, orada, hemen şurada, 
bu. -1-
 a. I/47/81
ahandı : Aha, işte, orada, hemen şurada, 
bu. -1-
 a. II/18/29
ahar : bk. ahır -6-
 a. I/130/96
 a.+ a I/153/81, I/42/13
 a.+ ı I/74/87
 a.+ dan II/32/87
 a.+ ımız II/33/39
ah̥ar : bk. ahır -1-
 a.+ ıŋ I/70/21
ahbāb : Dost, bildik, tanıdık; sevilen kim-
seler, dostlar. -1-
 a.+ ımıS II/23/22
ahcı : Yemek pişiren kimse. -1-
 a. I/131/26
aḫdar - : bk. aḳdar- -1-
 a.- dık̥ I/79/23
ahıÍ : bk. ahır -1-
 a.+ Íānan II/21/12
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ahır : Büyükbaş hayvanları barındırmaya 
yarayan üstü kapalı yer, hayvan damı, tav-
la. -15-
 a. I/130/102, I/130/96, I/130/99, 
I/149/63, I/160/02, I/28/26, II/33/13, 
II/33/15
 a.+ a I/156/42, I/41/31, I/42/12
 a.+ da I/24/65
 a.+ dı I/01/50, II/21/09, II/21/11
ȧhır : bk. ahır -1-
 ȧ.+ dı I/28/24
ahῑr : bk. ahır -1-
 a. I/21/69
aḫır : bk. ahır -2-
 a.+ ında I/46/64, I/46/65
ahῑr̥ : bk. ahır -1-
 a. II/33/38
āhiret : Dinı̂ inanışa göre, insanın öldük-
ten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve 
Tanrı’ya hesap vereceği yer. -1-
 ā.+ Te I/154/10

ahiret ḳoçu : Düğünlerde damadın 
evinde koç alınarak yapılan bir tür eğlence.
aḫl : bk. aḳıl -2-
 a.+ ımdı II/03/45
 a.+ ımı gēl̥si II/03/45
ahl : bk. aḳıl -1-
 a.+ ıma gelmedi I/114/47
ahlat : bk. alet -1-
 diş ġaşıma a.+ ları I/123/62
ahşaf : Ahşap, ağaçtan, tahtadan yapılmış 
nesne. -1-
 a.+ dan yapılı II/33/37
aḫşam : bk. aḳşam -1-
 a. I/131/12
aḫşamdan : bk. aḳşamdan -1-
 a. I/64/127
aḫşamlėy̥ı̆̇n : bk. aḳşamlı̄̇ŋ -1-
 a. II/09/76
aḲ - : bk. aḳ- -1-
 a.- an I/117/46
aḳ - : (Sıvılar veya ufak taneli maddeler 

için) Bulunduğu yerden daha alçak bir yere 
doğru gitmek, yukarıdan aşağıya doğru 
düşmek -55-
 a.- adı II/07/144
 a.- ādı II/35/111
 a.- an I/129/44, I/135/11, I/135/13, 
I/76/58, I/95/69, II/27/22
 a.- ancı I/81/41
 a.- ar I/116/53, I/117/47, I/119/57, 
I/135/04, I/81/42, II/23/204
 a.- ar durudu I/145/82
 a.- ardı I/01/30, I/129/18, I/135/07, 
I/20/32, I/20/60, I/74/12, I/81/56, I/81/57
 a.- ard̥ı I/05/68
 a.- ardῑ I/20/60
 a.- arken I/81/36
 a.- dı I/33/03
 aḳıl a.- dı bereket ġaḳdı I/20/79
 a.- dῑ I/116/53
 a.- ıp I/01/101
 a.- ıP duruyodu I/38/10
 a.- ışıyor I/15/59
 a.- ıyı I/05/68
 a.- ıyo I/01/81, I/01/84, I/33/05, I/95/11
 a.- ıyō II/23/206
 a.- ıyodu I/70/14
 a.- ıyomuş I/01/77
 a.- ıyomuştu I/01/84
 a.- ıyómüş I/01/86
 a.- ıyor I/122/42, I/124/45
 a.- ıyoru I/116/53, I/45/59
 a.- ıyōru I/58/82
 a.- íyö I/01/93
 a.- masa I/45/61
 a.- masın I/121/04
 a.- maycaḳ I/111/76
 a.- mōdu I/33/06
 a.- tı I/33/137
aḳ : Kar renginde olan rengin adı, beyaz. 

-17-
 a. I/11/14, I/24/05, I/37/04, I/52/90, 
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I/67/69, I/86/02, I/86/18, I/86/78, II/17/70
 a.+ cıcıḳ I/10/26
 a.+ ıP I/01/88
 a.+ lāŋa I/45/48
 a. paḳ I/63/49
 a. saḳallı II/20/61

aḳlan ġarayı seç - : (Bir işi halledin-
ceye kadar) Çok güçlük çekmek, çok uğ-
raşmak.

a.+ lan ġarayı seçerin I/122/61
ȧḳ - : bk. aḳ- -1-
 ȧ.- ardı I/78/06
aḳ˽namazlā : Bir dokuma modelinin 
adı.  -2-
 a. I/94/33, I/94/34
āḳa : bk. arḳa -1-
 ā.+ sını II/08/127
aḳar : 1. Akıcı, akan. -1-
 a. çeşmeler I/97/08

2. Akar su, kaynak. -3- 
a. I/20/60

 a.+ a I/70/66
 a.+ ları I/135/48
aḳarsu : Nehir, dere, çay, ırmak gibi de-
vamlı akıp giden su. -4-
 a. II/27/19
 a.+ larımıS I/129/17
 a.+ yumuz I/108/11, I/135/48
aḳbacıḲ : Apak, bembeyaz. -1-
 a. I/24/05
aḳbaş : Anadolu’ya özgü zeki, cesur ve 
ailesine bağlı bir köpek ırkı. -1-
 a. I/105/16
aḳÇi˽er : Akciğer, göğüs boşluğunda ne-
fes alıp vermeye yarayan, sağlı sollu iki 
parça hâlindeki vücudun önemli organla-
rından biri. -1-
 a. ġanseri I/150/24
āḳdar - : (Bir şeyi) Bir yerden bir yere, bir 
kaptan bir kaba geçirmek, dökmek, taşı-
mak, nakletmek. -1-
 ā.- ıyoŋ I/74/64

aḲdar - : bk. āḳdar- -1-
 a.- ıydıḲ I/87/40
aḲdȧr - : bk. āḳdar- -1-
 a.- a I/01/11
aḳgöz : Korkak, budala, aptal, saf, 
bön. -2-
 a. II/03/73, II/03/82
aḳıd - : bk. aḳıt- -4-
 a.- am I/50/76
 a.- ır I/14/32
 a.- ırd̥ım I/152/53
 a.- ıyoz II/24/38
aḳıl : Düşünme, anlama ve kavrama gücü, 
us. -14-
 a. I/42/20, I/52/07, I/59/09, I/72/87, 
I/83/16, I/83/34
 a. aḳdı bereket ġaḳdı I/20/79
 a.+ da I/08/36
 a. edemiyorun I/112/21, I/112/26
 a. ediyorun I/112/08
 a.+ lāna I/64/94
 a.+ lānı gelmemiş II/03/78
 a. mıkil I/64/32
aḳıllan - : Karşılaşılan olayların sonuç-
larından yararlanarak davranmak, uslan-
mak -2-
 a.- caḳlādır I/149/38
 a.- sınnā I/149/38
aḳıllı : Gerçeği iyi gören ve ona göre dav-
ranan, akil. -10-
 a. I/20/75, I/25/67, I/83/76, II/25/20, 
II/39/151
 a.+ cı I/08/14
 a.+ sını I/75/35
 a.+ ydı I/25/66
 a.+ ymışdı II/09/21

aḳıllı uslū : Ağır başlı, ciddi.
a. uslū II/10/102

aḳım : Su, hava, gaz vb. akıcı, yer değişti-
rici maddelerin, elektrik gibi bir enerjinin 
bir yöne doğru hareketine verilen isim, ce-
reyan, seyyale. -2-
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 a. II/21/25
 a.+ ı II/21/25
aḳın : Bir şeyin kalabalık ve yoğun bir 
hâlde gelişi veya gidişi. -1-
 a. I/158/51
aḳıt - : Akmasını sağlamak, akmasına yol 
açmak, dökmek. -1-
 a.- sa I/14/35
aḳῐl : bk. aḳıl -2-
 a.+ ları çıḲῐcaḳ I/20/100
 a.+ larῐ çıḲıcaḳ I/20/100
aḳῐş : Akmak işi, cereyan. -1-
 a.+ ı II/07/144
aḳl : bk. aḳıl -78-
 a.+ ı I/123/50, I/137/41, I/53/34

a.+ ım I/04/44, I/04/75, I/121/33, 
I/136/13, I/146/12, I/15/93, I/51/10, 
II/15/01, II/20/55, II/39/14

a.+ ıma I/15/15, I/15/92, II/38/49
 a.+ ımȧ II/03/31

a.+ ımda I/10/98, I/15/65, I/15/86, 
I/39/93, I/76/89, I/99/47, II/03/44, II/12/38
 a.+ ımdan I/113/54, I/15/83, I/15/84, 
I/15/85, II/25/107
 a.+ ımı II/16/43
 a.+ ına I/05/62, I/157/77
 a.+ ında I/152/102
 a.+ ını II/28/39
 a.+ ıŋ II/03/34, II/38/116

a.+ ıŋa II/36/13
a.+ ıŋı I/06/129
a.+ ıŋıza I/20/94

 a.+ ıŋızı I/06/86
aḳlı çıkmak : Çok korkmak, çok endi-

şelenmek, ödü kopmak
a.+ ı çıḳmış I/128/50
aḳlı ermek : Etrafında olanları idrak 

etmek, idrak edebilecek çağa gelmek 
a.+ ı erdiler I/123/73

 a.+ ı eriyo I/38/68
 a.+ ım ėrdi I/103/14
 a.+ ım erē II/16/43

 a.+ ım ereleK I/144/67
 a.+ ım ereli I/83/36
 a.+ ım ėreli I/135/04
 a.+ ım ėrerse I/52/73
 a.+ ım eriyo I/110/65
 a.+ ımıŋ ėrdı̄̇nde I/123/16
 a.+ ımız erdı̄̇nde I/155/62
 a.+ ıŋ eriyo I/74/36

aḳlı ermemek : Kolayca kavranılıp an-
laşılamamak, sırrı akılla çözülememek. 

 a.+ ım ė̄rmiyyör I/51/06
a.+ ım ėrmeyyō II/16/16

 a.+ ım ermez I/123/27, I/20/31, I/67/57, 
I/83/30
 a.+ ım ermiyo I/145/08
 a.+ ım ermiyor I/51/52

a.+ ımız ermeden I/155/62
a.+ ıŋ ermiyo I/74/37
aḳlına gelmek : Hatırlamak, anımsa-

mak, düşünmek.
a.+ ıma geliyo II/20/07

 a.+ ıma gelmēyo II/20/07
 a.+ ıma gelmezdi I/52/93
 a.+ ımı getiremem II/12/39
 a.+ ımızda I/157/21, I/59/81
 a.+ ımızı geldi II/04/30

aḳlıŋa ne gelirse : Olabilecek tüm ih-
timaller, neredeyse ilgili her şey. I/129/49
 a.+ ıŋa nė geliyosa I/92/41
 a.+ ıŋı ne gelisē II/10/13
aḳl̥ : bk. aḳıl -1-
 a.+ ıma gelmėyo yaparıS II/37/67
āḳl : bk. aḳıl -1-
 ā.+ ım erdi˽i I/38/07
aḲl : bk. aḳıl -3-
 a.+ ımda I/06/22, I/92/48
 a.+ ımdı II/12/40
aḳlıḲ : Ak olma durumu, beyazlık. -1-
 a. I/24/10
aḳmı : Akma, akmak işi. -1-
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 a.+ yá I/02/70
aḳraba : Aralarında kan bağı bulunan kim-
seler, hısımlar, hısım. -14-
 a.+ lām I/59/12
 a.+ lar I/111/91, I/111/92
 yaḳın a.+ lar II/15/104
 a.+ ları I/153/85
 a.+ larımıza I/90/53
 a.+ larῑ I/91/40
 a.+ m I/76/10
 a.+ mız I/09/26
 a.+ ŋ I/74/98
 a.+ sı I/101/33, I/82/10
 a.+ sına I/153/83
 a.+ sısıŋ I/153/82
aḳrabā : bk. aḳraba -12-
 a. I/35/22, I/60/88
 hısım a. I/148/15
 a.+ lā I/64/102
 a.+ lana I/31/51
 a.+ lara I/31/54
 a.+ larınan II/25/75
 a.+ mız I/148/34, II/17/90, II/20/03
 hısım a.+ nıŋ I/148/31
 a.+ sı I/64/96
aḳrȧba : bk. aḳraba -4-
 a.+ ları II/11/43
 a.+ m I/86/19
 a.+ ya I/66/16
 a. + yız I/65/05
aḳrȧbā : bk. aḳraba -9-
 a.+ lāmıS II/06/16
 a.+ laŋ I/64/100

a.+ lar II/11/23, II/15/104
 a.+ lār II/06/60
 a.+ larıŋ II/31/10
 a.+ mız I/78/40
 hısım a.+ sı I/03/43
 a.+ sınıŋ I/66/16
aḳrāba : bk. aḳraba -15-

 a. I/125/81
 a.+ lardan I/122/24
 a.+ ları I/125/07, I/125/89, I/25/41
 a.+ larımız I/125/16
 a.+ larıŋ I/25/29
 a.+ larıŋı I/113/20
 a.+ m I/137/56
 a.+ mız I/108/37
 a.+ ŋı I/138/84
 a.+ sına II/14/93
 a.+ yız I/107/70, I/21/77, I/23/17
aḳrābȧ : bk. aḳraba -2-
 a.+ ları I/25/43, I/25/44
āḳraba : bk. aḳraba -2-
 ā. I/131/13
 hıSım ā.+ yı I/148/07
aḳren : Akran, aynı yaşta olanlar, yaşıtlar, 
yaşıt, yaştaş. -3-
 a.+ den II/09/88
 a.+ neri I/153/103
 a.+ nerinden II/09/33
aḳrıba : bk. aḳraba -1-
 hısım a. I/150/29
aḳrıbā : bk. aḳraba -3-
 a. I/39/62
 a.+ lar II/25/61, II/31/14
aḳsi : Ters, huysuz, geçimsiz -1-
 a. I/12/35
aḳşam : Güneşin batma zamanı, günün 
sonu. -66-
 a. I/07/56, I/09/19, I/09/20, I/110/68, 
I/118/14, I/118/16, I/121/110, I/143/73, 
I/33/139, I/33/63, I/41/79, I/41/85, I/59/17, 
I/59/22, I/61/55, I/74/32, I/74/33, I/78/45, 
II/11/07, II/11/14, II/13/45, II/15/38, 
II/19/168, II/23/179, II/31/09, II/31/17, 
II/31/27, II/35/95, II/38/11, II/38/45
 a.+ a I/03/40, I/07/47, I/103/31, 
I/155/17, I/32/74, I/32/86
 a.+ acaḳ I/73/16
 a.+ adaġ I/14/34
 a.+ dan II/22/71, II/23/66, II/39/47, 
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II/39/85
 a.+ dan̥ II/12/21
 a.+ ı I/32/68, I/32/88, I/33/67, I/74/69, 
I/78/30, II/03/25, II/06/42, II/34/33
 a.+ ları II/37/12
 a.+ nar I/06/48
 a.+ narı I/76/84
 a.+ narῑ I/121/57

aḳşam ekme : bk. aḳşam yemē
a. ekmeni I/33/78
aḳşam yemē : Akşam vakti yenilen gü-

nün üç öğününden sonuncusu.
 a. yemē II/38/43
 a. yėmēne I/121/102 

aḳşamdan : Bir önceki akşam için kul-
lanılır.
 a. I/103/48, I/103/60, I/127/45, I/50/78, 
I/73/46, I/78/25, I/97/19, I/98/90

aḳşamki işiŋizi yarına bıraḳman : 
Bugünün işini yarına bırakma, bugün ya-
pılması gereken bir işi ertesi güne erteleme.
aḲşam : : bk. aḳşam -3-
 a. I/61/35, II/19/160

aḲşamdan : bk. aḳşamdan
 a. I/97/39
āk̥şam : bk. aḳşam -2-
 ā. II/34/33
 ā.+ a I/27/19
aḳşám : bk. aḳşam -1-
 a. II/34/21
aḳşȧm : bk. aḳşam -12-
 a. II/23/56, II/37/33
 a.+ a I/07/54, I/14/40, I/148/66, I/50/75, 
II/23/15, II/23/16
 a.+ ı I/118/05
 a.+ narı I/07/22
aḳşām : bk. aḳşam -1-
 a. I/09/13
āḳşam : bk. aḳşam -3-
 ā.+ a I/155/20
 ā.+ ı II/03/24

āḳşam ezeni : Akşam namazı vakti gir-
diği zaman okunan ezan. 

ā. ezeni I/155/102
aḳşȧm üstü : Günün ikindiden sonraki ve 
güneşin batmadan az önceki vaktinde, ak-
şama yakın saatlerde. -1-
 a. II/35/105
aḳşam üzeri : Günün ikindiden sonraki ve 
güneşin batmasından az önceki vaktinde, 
akşama yakın saatlerde. -1-

a. üzeri I/103/47
aḳşam üzē : bk. aḳşam üzeri -1-

a. üzē I/103/47
aḳşamlı̄̇ŋ : Akşamleyin, akşam vakti, ak-
şam olduğu sıralarda, akşam üstü. -1-
 a. II/23/84
aḳşamnen : bk. aḳşamlı̄̇ŋ -3-
 a. I/155/98, I/73/17, I/80/27
aḳşamnēn : bk. aḳşamlı̄̇ŋ -1-
 a. II/39/156
aḳşamnin : bk. aḳşamlı̄̇ŋ -1-
 a. I/35/46
aḳşamnėn : bk. aḳşamlı̄̇ŋ -2-
 a. I/51/32, I/51/33
aḳşım : bk. aḳşam -2-
 a.+ a I/41/87
 a.+ ı I/61/32
akü : Akümülatör sözünün kısaltılmış şek-
li. -1-
 a. II/04/93
al - : 1. (Para karşılığında) Temin etmek, 
satın almak. -278-
 a. I/13/17, I/95/92
 a.- abiliŋ I/108/25
 a.- acan I/64/83
 a.- acaz I/12/30
 a.- ácáz II/37/25
 a.- acek I/32/51
 a.- ām I/124/40
 a.- amadı I/89/20
 a.- amadım I/64/83
 a.- amaSsaŋ I/130/35
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 a.- amazdıḳ I/135/21
 a.- amıyoz II/38/36
 a.- amıyyoŋ I/161/25
 a.- an II/02/78, II/04/58, II/08/94, 
II/09/68
 a.- annā II/06/15
 a.- annara I/129/27
 a.- ayóru I/03/96
 a.- ayórū I/03/96
 satın a.- áyoruS II/32/117
 a.- ayöller I/51/63, I/51/66
 a.- caḳ I/116/52
 a.- cādı I/89/19
 a.- cȧḲ I/99/29
 satın a.- cam II/38/58
 a.- can I/156/40
 a.- cāna I/156/45
 a.- caŋ I/161/21, I/161/23
 a.- cȧz II/04/93
 a.- cek I/156/46
 a.- ceŋ I/80/24
 a.- cıḳ II/02/78
 a.- cıḲ I/99/29
 a.- dı I/100/21, I/122/85, I/133/39, 
I/141/22, I/21/72, I/21/88, I/45/18, I/64/39, 
I/88/22, II/03/46, II/10/85, II/17/87
 satın a.- dı I/156/20, I/75/49
 a.- dıḳ I/134/22, I/156/20, I/50/73, 
II/16/94, II/37/117
 satın a.- dıḳ I/131/47
 a.- dıḳları I/108/25, II/25/27
 satın a.- dıḲ II/24/57
 a.- dılā I/46/89
 a.- dılar I/41/94, I/65/34
 a.- dılar̥ I/134/60, I/142/06
 a.- dım I/131/59, I/131/60, I/131/63, 
I/139/16, I/139/21, I/22/02, I/68/50, 
II/33/59, II/39/132
 satın a.- dım I/78/15
 a.- dımızı I/101/16
 a.- dın I/40/17

 a.- dınız I/33/15
 a.- dıydıḳ I/110/36
 satın a.- dıydıḳ I/81/15
 a.- dıydıġ I/143/72
 a.- dıydıḲ I/134/14
 a.- dῑ II/03/50
 a.- dῑmı I/144/50
 a.- dῑmız II/16/62, II/25/27
 a.- dῑmıznan I/161/25
 a.- dῑŋ II/04/75
 a.- diyi II/02/56
 a.- ıcȧḳsı II/38/67
 a.- ıcāŋ II/10/22
 a.- ıcın I/100/45
 a.- ıdıḳ II/27/17
 a.- ıÍÍā II/11/03
 a.- ıllar I/131/15, II/26/38
 a.- ıllarsa I/12/29
 a.- ımıyan II/24/91
 a.- ınca II/16/94
 a.- ıncaḳlarımı I/143/68
 a.- ıncası I/46/109
 a.- ındı II/05/20, II/30/81
 a.- ındῑ I/62/34
 a.- ınınca I/41/67
 a.- ınır I/131/16
 satın a.- ınır I/71/61
 satıŋ a.- ınır I/130/89
 a.- ınırdı I/71/55, II/15/10
 a.- ınırd̥ı I/152/88
 a.- ınıyȯ I/89/13, I/89/14
 a.- ınıyō II/17/54
 a.- ınmazdın I/89/13
 a.- ınmıyōdu I/35/60
 a.- ıŋ I/03/49, I/14/66, I/30/59, I/35/39, 
I/50/46, I/50/48
 a.- ıp II/04/78, II/38/20
 a.- ıP I/63/37, II/33/43
 satın a.- ıp I/97/33
 a.- ır I/03/100, I/03/99, I/06/128, 
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I/06/73, I/129/28, I/33/42, I/48/10, I/55/60, 
II/11/06, II/19/65, II/30/21, II/38/25
 a.- ır̥ I/154/45
 a.- ırdı I/110/39, I/153/30, I/27/54, 
I/68/45, I/96/79
 a.- ırdıḳ I/110/36, I/134/34
 a.- ırdıḲ I/155/38
 a.- ırdılar II/15/11
 a.- ırdım I/136/20
 a.- ırdın I/113/45
 a.- ırdῑ I/68/34
 a.- ırın I/45/66
 a.- ırıs I/03/110
 a.- ırıS I/44/86, II/30/47
 a.- ırız I/03/110, I/109/12, I/134/36, 
I/44/87, II/35/79
 satın a.- ırız I/90/85
 a.- ırla I/153/84
 a.- ırlā II/39/148
 a.- ırlādı I/151/09, I/151/10
 a.- ırsa I/32/51, I/32/92
 a.- ır̥saŋ I/66/02
 a.- ır̥sıŋ II/37/25
 a.- ırsıŋ yapıcıḳlarıŋı yaparsıŋ I/89/15
 a.- ırTῑ I/134/20
 a.- ıvedimidi II/39/162
 a.- ıver̥i II/19/165
 a.- ıyo I/110/58, I/129/28, I/153/30, 
I/33/14, II/30/40, II/38/53
 a.- ıyō II/06/13
 satın a.- ıyo I/153/29, I/153/35, II/30/34, 
II/35/41
 satın a.- ıyȯ I/26/65
 a.- ıyodu I/156/47
 a.- ıyoduḳ I/96/24, II/21/64
 satın a.- ıyoduḳ I/131/45, II/24/61
 a.- ıyoduḲ I/155/35
 a.- ıyōduḲ I/12/27
 a.- ıyoduŋ I/96/90
 a.- ıyolar I/21/24, I/90/71
 a.- ıyolardı I/71/54

 a.- ıyon I/143/68
 a.- ıyonuz II/24/14
 a.- ıyoŋ I/161/25, I/23/72, I/66/02, 
I/80/23, II/10/22
 satın a.- ıyoŋ II/15/89
 a.- ıyoruS I/130/37
 satın a.- ıyoruS I/130/91
 a.- ıyoruz I/130/47, I/54/29
 a.- ıyoS I/102/34, I/26/64, I/49/76, 
II/21/87
 a.- ıyȯS I/26/64, II/04/76
 satın a.- ıyos I/10/22, I/153/31
 satıŋ a.- ıyoS II/23/197
 a.- ıyosuŋ II/17/54
 a.- ıyoz I/133/40, I/27/70, II/21/89, 
II/37/107, II/37/113, II/38/29
 a.- ıyȯz I/93/09
 a.- ıyōz II/15/88
 satın a.- ıyoz I/102/34, I/130/90, I/26/63, 
II/20/12, II/29/70, II/30/46, II/35/88, 
II/37/106, II/37/108, II/37/113
 a.- ıyoz yapıyoz I/102/34
 a.- ıyuz II/38/31
 a.- íllērdí II/11/11
 a.- imēyoruz II/30/45
 a.- ῐvır I/45/56
 saTın a.- ῐy̥óz I/07/100
 a.- íyöllē II/01/16
 a.- madıḳlarına I/65/36
 a.- madılādı I/65/35
 a.- máyıS II/21/87
 a.- mayız I/111/39
 a.- māyoz I/12/26
 a.- mış I/100/39, I/14/65, I/144/66, 
I/41/67, I/56/58, I/59/65
 a.- mışdım I/131/57
 a.- mışım I/56/58
 a.- mışlā II/23/51
 a.- mışlar II/23/50
 a.- mışlār II/10/50
 a.- mıyız I/103/12
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 a.- mıyuz II/15/88
2. (Herhangi bir şeyi) Tutup yerinden 

ayırarak elinde veya yanında bulundur-
mak. -151-
 a. I/04/53, I/04/55, I/04/61, I/11/91, 
I/126/35, I/152/08, I/152/59, I/152/73, 
I/20/67, I/20/68, I/28/46, I/28/51, I/40/50, 
I/54/59, I/67/24, I/71/59, I/79/77, I/85/58, 
I/86/71, I/87/05, I/87/111, II/08/121, 
II/13/36, II/39/21, I/106/68
 a.- a I/21/55
 a.- abilirsiniS I/19/13
 a.- abiliyoz I/85/33
 a.- acān I/55/05
 a.- amadım I/110/21
 a.- amazdı I/44/95
 a.- amazdım I/07/44
 a.- amazımış I/110/20
 a.- amıyodu I/85/33
 a.- an I/148/11, I/96/34
 a.- cáktıŋ I/85/58
 a.- dıḲdan I/19/08
 a.- dım I/116/15, I/152/08, I/67/66, 
I/85/06
 a.- dıŋ I/87/51
 a.- dῑŋ I/20/45
 a.- ı I/152/134, I/87/32
 a.- ıllar I/121/58
 a.- ıllardı I/135/29
 a.- ın I/19/15
 a.- ınır I/148/12, I/148/13
 a.- ınırdῑ I/154/48
 a.- ınῑr I/41/39
 a.- ınmăyo I/85/52
 a.- ıŋ I/19/12, I/28/47, I/67/24, I/67/27, 
I/87/111, I/87/55
 a.- ıp I/155/106
 a.- ıP I/135/20, I/54/13, II/21/70
 a.- ır I/08/32, I/08/33, I/08/50, I/116/28, 
I/121/74, I/123/34, I/123/45, I/126/47, 
I/127/14, I/132/35, I/151/12, I/152/109, 
I/61/50, I/73/53, II/25/89, II/37/65

 a.- ır̥ I/121/111, II/39/30
 a.- ırḳan I/38/09
 a.- ırdı I/128/66, I/96/16
 a.- ırdıḳ I/08/49, I/141/04, I/154/36, 
I/87/17
 a.- ırdıḲ I/126/42, I/141/08, I/87/17
 a.- ırdım I/61/50, II/39/91
 a.- ırın I/111/17
 a.- ırız I/116/41, I/130/103, I/44/70, 
II/32/33, II/37/65
 a.- ırmış I/45/39
 a.- ırsın I/101/63, I/121/65
 a.- ırsıŋ I/102/52, I/152/110, I/87/50, 
I/96/53
 a.- ır̥sıŋ I/87/60
 a.- ıvēcem II/08/136
 a.- ıver I/139/11
 a.- ıvırıdı I/144/37
 a.- ıyoduḳ I/106/14
 a.- ıyoduŋ I/111/89
 a.- ıyoduŋ verı̆̇yoduḳ I/80/11
 ele a.- ıyolā II/02/63
 a.- ıyoŋ I/20/39
 ėle a.- ıyorlā II/02/58
 a.- ıyorun I/109/03, I/60/05
 a.- ıyoruz I/109/06
 a.- ıyosun I/85/21
 a.- ῑdıḳ I/130/11
 a.- ma I/109/15
 a.- madan I/97/22
 a.- madı I/140/64
 a.- mış I/117/27, I/133/57, I/25/21, 
I/95/27
 a.- mışlā I/38/08
 a.- mışlar I/132/12
 a.- mıyom I/103/58
 a.- mıyoru I/52/70
 a.- san I/145/88

3. Beraberinde götürmek veya getir-
mek. -108-
 a. I/106/48, I/106/68, I/106/77, I/139/40, 



al -

973

A

I/153/106, I/79/52
 teslim a. II/38/44
 a.- an I/145/99, I/146/69
 a.- áyin I/52/64
 a.- dı I/119/29, I/126/72, I/137/35, 
I/137/37, I/138/135, I/27/28, I/52/65, 
I/55/39, I/86/72, I/88/46, I/98/50, II/16/76
 a.- dıḳ I/138/51
 a.- dıḲ I/139/28
 a.- dılā I/149/20, I/39/53, II/29/96
 a.- dılar I/27/28
 a.- dılar̥ I/37/15
 a.- dım I/139/37, II/18/28
 a.- ı II/01/84
 a.- ıb I/03/68, I/08/117
 a.- ılÍā II/23/87
 a.- ıÍÍā I/45/67
 a.- ıllardı I/20/35
 a.- ıllardῑ et II/14/33
 a.- ınıyo II/03/30
 mendili a.- ınıyō II/17/50
 a.- ınıyōdu I/09/20
 a.- ıŋ I/138/65, II/23/76
 a.- ıp I/115/22, I/115/23, I/138/55, 
I/143/69, I/154/58, I/68/52, I/76/79, 
II/29/75, II/29/83
 a.- ıP I/154/57, II/01/31
 a.- ır I/08/18, I/114/09, I/115/15, 
I/125/86, I/143/65, I/143/66, I/152/118, 
I/153/79, I/29/19, I/42/54, I/61/55, I/72/83, 
II/23/75, II/32/110, II/39/156, II/39/95
 a.- ırdı I/74/101
 a.- ırdıḲ I/145/77
 a.- ırlā I/153/76, I/153/83, II/34/26, 
II/34/82
 a.- ırlādı I/157/11
 a.- ırlar II/37/27
 a.- ırlardı I/08/18
 a.- ırsın I/79/41
 a.- ıverem II/38/109
 a.- ıyın II/39/13
 a.- ıy̥ῐn I/52/65

 a.- ıyo I/93/19, I/96/33
 a.- ıyodu I/146/11
 a.- ıyoduŋ II/25/60
 a.- ıyolardı II/14/32
 a.- ıyollā I/44/64
 a.- ıyoŋ yapıyoŋ II/38/16
 a.- ıyoS I/76/81, II/21/77
 a.- íyólar I/05/25
 a.- íyólarmış I/05/23
 a.- mas I/42/54
 a.- masa I/146/11
 a.- mış I/08/110, I/08/112, I/08/92, 
I/67/75, II/20/47
 a.- míş I/08/124

4. Sağlamak, elde etmek, temin etmek, 
istihsal etmek. -69-
 a.- acaḳları II/28/58
 randıman a.- amadıḳ I/75/41
 cevab a.- amadıḲ I/138/120
 cevab a.- amayınca I/138/120
 a.- amıyoz I/23/54
 a.- an I/64/55
 a.- caḳ I/33/36
 a.- caz II/38/14
 a.- dı I/156/48, I/27/23, II/09/18
 a.- dım I/25/40, II/28/11, II/28/55
 duvāsını a.- dım I/144/67
 a.- dῑ I/144/64
 a.- dῑnı I/156/48
 a.- ınca I/52/27
 a.- ındı I/153/05
 a.- ınır I/25/39
 ġavil a.- ınırdı I/159/09
 a.- ınırmışdı I/153/07
 a.- ınıyo I/153/06
 a.- ıŋ I/108/17
 a.- ıP I/61/70
 a.- ır I/140/42, I/143/62, I/47/40
 a.- ır̥ II/24/92
 ifādeŋi a.- ır I/48/63
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 söz a.- ır I/69/90
 a.- ırdı I/118/09
 a.- ırdıḳ I/110/36, II/24/93, II/25/42
 a.- ırdıḲ I/27/48
 a.- ırdım I/102/36, II/39/121
 a.- ırım I/52/30
 a.- ırımışdı I/112/78
 a.- ırın II/28/80
 a.- ırıS I/112/58
 a.- ırız I/52/26
 a.- ıyo I/69/90, I/96/78
 a.- ıyodu I/110/38
 a.- ıyōduġ II/16/59
 a.- ıyollar I/14/27
 a.- ıyom I/155/104
 a.- ıyon I/88/39
 a.- ıyȯr I/134/52
 a.- ıyorun I/112/70, I/52/29
 a.- ıyoz I/115/29
 a.- ıyȯz I/115/29
 randevü a.- ıyóz II/25/111
 sözünü a.- ῑdıḲ I/08/02
 intizar a.- ma I/112/52
 a.- man I/25/38, I/25/39
 a.- mayıvırsın I/144/61
 izin a.- mış I/25/31
 a.- mıyannar I/110/38

5. (Bir kimse ile) Evlenmek. -53-
 a. II/17/46
 a.- abilirsen I/125/75
 a.- ācaḲ II/27/56
 a.- an I/10/110, I/25/43
 a.- anı I/50/25
 ġızı a.- cāmışdı I/126/15
 a.- can I/11/61
 a.- caŋ I/94/76
 a.- ceklē I/153/85
 a.- dı I/113/136, I/52/82, I/83/74, 
I/86/59, II/16/73, II/16/83
 gelin a.- dıḳdan I/97/52

 gelinner a.- dıḲ I/159/14
 a.- dılā I/153/85
 gelin a.- dıla I/77/23
 a.- dım II/14/82, II/14/86
 gelin a.- dımızıŋ I/97/54
 a.- dıŋ I/138/70
 a.- ıcān I/25/15, I/25/22
 a.- ınca I/138/42
 gelin a.- ındı I/78/29
 a.- ınınca I/52/11
 gelin a.- ınırdı I/118/17, I/97/52
 gelin a.- ınıyodu I/78/31
 a.- ınıyōsa I/32/71
 a.- ıP I/153/87
 a.- ır I/24/51
 a.- ırdı I/30/37, II/23/97
 a.- ırıS I/32/86, II/27/56
 a.- ıyo I/86/43
 a.- ıyos II/17/49
 a.- ıyoS I/46/124
 a.- ıyoz I/46/91
 a.- ῑsıŋ II/17/48
 a.- mam I/42/64
 a.- masa I/94/76
 a.- maycȧn I/94/76
 a.- maz I/08/127
 a.- mıcan I/42/66
 a.- mış I/55/26

6. (Bir şeyi) Kullanmak veya gerekeni 
yapmak üzere yanında bulundurmak. -49-
 a. I/65/19
 a.- abilirsek II/30/26
 a.- aġorduḳ I/10/34
 a.- amıyo I/74/17
 a.- an I/128/13, I/74/17
 a.- caḳ I/98/14
 a.- cāmız I/109/40
 a.- dı II/01/20, II/24/81
 a.- dılar I/95/46
 a.- dım I/109/09
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 a.- dıyi II/22/27
 a.- dῑmıS II/02/86
 a.- ēn I/72/11
 a.- ıb I/147/31
 a.- ıcaz I/31/66
 a.- ıġoduḳTan II/01/16
 a.- ıḲ I/67/03
 a.- ıllā I/128/18
 a.- ıŋ II/05/51
 a.- ıp I/05/49, I/74/16
 a.- ıP I/147/31
 a.- ır I/125/94, II/02/89
 a.- ırdıŋ II/07/79
 a.- ırız I/70/34, I/70/39, I/79/77
 a.- ırsa II/22/27
 a.- ırsın I/87/114
 a.- ıveriyoz I/31/65
 a.- ıviriydik I/59/67
 a.- ıyo II/22/27
 a.- ıyom II/29/101
 a.- ıyoS II/02/86
 a.- ıyoz I/31/56, II/21/22
 a.- ıyuduŋ II/22/77
 a.- íyá I/05/49
 a.- íyelar I/05/56
 a.- madan I/31/66, I/39/98
 a.- mamış I/138/123

7. (Bant, filim, plak vb. kelimelerle) 
Kaydetmek, geçirmek. -21-
 a. I/04/73
 a.- ayor I/43/23
 a.- ayoru I/43/23
 a.- cíŋ I/28/22
 a.- dı I/48/63
 a.- dıŋ I/147/61
 a.- eyo II/37/66
 a.- ındı I/15/74
 a.- ınısa I/15/76
 a.- ınsın I/15/76
 a.- ıŋ II/39/02

 a.- ır I/52/43
 a.- ıyo I/90/43, II/08/66
 ġamara a.- ıyō II/07/124
 a.- ıyoŋ I/77/57
 a.- ῐcāŋ II/31/50
 a.- ma I/115/50
 a.- madı I/48/63
 a.- mȧŋ II/39/01

8. Bir şeye hak kazanmak, sahip ol-
mak. -17-
 a.- amıyoruz I/139/59
 a.- dı I/24/67
 pu˽an a.- dı II/28/09, II/28/52
 a.- dıḳ I/93/49
 a.- dım I/154/03, I/48/56, I/93/45, 
II/28/11, II/28/14
 çocuġ a.- dım ġucāma I/16/40

diploma a.- dım I/68/06
 nām a.- dım II/28/92
 a.- ıŋ I/43/13
 gün a.- ıyorum I/73/03
 a.- maŋ I/43/13

9. Nakletmek. -15-
 a.- dılardı I/36/37
 a.- ındı II/03/70
 a.- ırdıḳ I/106/22
 a.- ır̥dıḳ I/33/56
 a.- ırsıŋ I/152/110, I/30/24
 a.- ıyon I/30/21
 a.- ıyoŋ I/30/23
 a.- ıyoz I/30/22
 a.- mışla I/38/12, II/03/69
 a.- mışlā I/38/13
 a.- mışlar I/38/12, II/03/69

10. (Birini bir kimse ile) Evlendir-
mek. -14-
 a. I/119/31
 iç güvēsi a.- am II/19/102
 gelin a.- an I/102/29
 a.- dı I/119/31
 a.- dıḳ I/17/45
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 a.- dıġ I/143/83
 gelin a.- ınır I/32/71, I/32/75
 gelin a.- ınırdı II/03/26
 gelin a.- ınıyo II/03/30
 a.- ıveriyo II/04/57
 a.- ıvurduḲ I/48/61
 gelin a.- ıyolādı I/09/21

11. Tahsil etmek. -14-
 a.- acāŋ I/85/34
 a.- dῑ I/96/94
 mayış a.- ınıyō II/09/17
 a.- ın̥ıyoz I/53/82
 a.- ırdı I/66/43
 a.- ıyo I/96/93, I/96/94, II/38/116
 a.- ıyoz I/53/83
 a.- masın I/96/94
 a.- mış I/136/14
 a.- mışlar I/136/16
 bāşiş a.- mıy̥ῐnca II/23/102
 a.- sa I/95/25

12. (Ad, soyad vb. için) Konmak, veril-
mek. -13-
 a.- cān I/145/03
 a.- dıḳ I/11/20, I/81/40
 a.- ıyȯ I/86/03, I/86/18
 a.- mış I/61/03, I/81/01, I/81/39, 
II/02/04, II/17/17
 ismini a.- mış I/11/17
 isim a.- mışdır I/81/51

13. Sunulan bir ikramı kabul etmek. -13-
 a. I/145/86
 a.- caz I/111/94
 a.- ıŋ I/111/94
 a.- ırdıḲ I/155/65, I/155/66
 a.- ırla I/111/93
 a.- ıyollar I/13/09
 a.- mıcan I/33/08

14. (Bir organı veya vücuda zararlı bir 
şeyi) Tıbbi bir müdahale ile çıkarmak. -9-
 a.- alım I/42/20
 a.- dıġdan I/42/19

 a.- dılar I/133/36
 a.- ındı I/43/04, I/54/07
 ġan a.- ῑḳan II/08/76
 a.- mamışlar I/42/27

15. Anlamak, kavramak. -9-
 a.- an I/06/140
 a.- ır I/06/140
 ġafam a.- madı I/107/16
 a.- madῑ I/107/16
 ġafa a.- mamış I/87/09
 ġafa a.- mayo I/33/34
 a.- maz I/06/140
 a.- mıyan I/06/140
 a.- mıyana I/107/17

16. İçine çekmek. -9-
 havā a.- amıyon I/37/51
 hava a.- dım I/95/06
 a.- ır I/121/70, I/121/71
 a.- ırın I/109/18
 hava a.- ırıs I/129/39
 hava a.- ırız I/129/38
 hava a.- mıyo I/74/01

17. (Bavul, çanta, paket vb. taşınabilecek 
şeyleri) Yüklenip götürmek, taşımak. -7-
 a.- am I/144/78
 a.- ıp I/74/73
 a.- ıP I/14/41
 a.- ırdıḳ I/144/46
 a.- ırız II/20/43
 a.- ıyålar I/05/44
 a.- ıyo I/104/35

18. Kaplamak, sarmak, tutmak. -7-
 a.- dı I/27/25, I/27/26
 iltā˽ab a.- dı˽ı II/25/87
 a.- dῑ II/09/28
 a.- ıncȧ II/09/65

19. İçine sığdırmak, istiap etmek. -6-
 a.- abilesiye I/148/58
 a.- ı II/32/111
 a.- ırdı I/74/96
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 a.- ıyodu I/88/49
 a.- madı II/28/38

20. (Bir şeyi veya kimseyi) Bir yerden 
veya kimseden ayırmak. -6-
 a.- can I/112/09
 a.- cān I/112/12
 a.- dılā I/24/25
 a.- dılar I/22/11, II/03/04
 a.- masın I/85/65

21. Abdest almak, üslümanlar, belli iba-
detleri yapabilmek için bir düzen içerisin-
de bazı organları yıkayıp bazılarını mesh 
ederek temizlenmek. -6-
 abdes a.- acan I/113/49
 ePdes a.- cādım I/133/04
 abdes a.- ır I/125/05
 a.- ırın abdesimi I/112/71

aPdesimizi a.- ır̥ῐz̥ II/21/05
 abdes a.- maSsıŋız I/14/62

22. Üstlenmek, devralmak. -5-
 a.- dım I/152/89
 sucu üsdüne a.- ırdı I/115/48
 nöbed a.- ırdıġ I/47/43
 a.- mamışlā I/33/110

23. Gidermek, izale etmek. -5-
 a.- dı I/20/49
 gȫŋü a.- ıP I/17/40
 a.- ır I/58/72, I/58/73
 a.- ıyordu I/11/48

24. Kazanmak, iktisap etmek. -5-
 gȫŋünü a. I/52/60
 a.- dı II/39/73
 a.- dı˽ı I/60/13
 şekili a.- ı I/60/09
 demini a.- ır II/30/01

25. İçmek, yutmak. -5-
 a.- dı I/28/54
 a.- ırsaŋ I/86/12
 a.- ıyılar I/86/12
 a.- ıyom I/50/06
 a.- ıyon I/28/54

26. Sürükleyip götürmek, kapıp götür-
mek. -4-
 a.- dı I/150/56
 barac a.- dı II/07/32
 baracıŋ a.- dῑ II/07/94
 a.- ıyoru I/37/24

27. (Bir yerdeki toz, örümcek, kir vb. 
şeyleri) Temizlemek. -4-
 a.- amıyōm II/22/38
 a.- ır I/14/34
 a.- ırıS I/48/22
 a.- ırız I/48/22

28. (Elektrik, su, telefon, havagazı söz-
cükleriyle) Bağlatmak, getirtmek. -4-
 a.- dıla I/20/52
 a.- dılar I/20/52
 a.- ındı I/78/08
 a.- ındῑ I/18/41

29. Müslümanlıkta Tanrı’nın büyüklü-
ğünü, yüceliğini anmak için söylenen ve 

“Allahuekber” sözü ile başlayan duayı oku-
mak, tekbir getirmek. -4-
 tekbir a.- a I/125/80
 tekbir ala a.- a I/123/18
 tekbir a.- a ala I/123/18

30. Kabul etmek. -4-
 a.- ır I/93/22
 a.- ırız I/93/22
 a.- ıyóllár II/10/83
 a.- mamış I/93/20

31. (Allah bir insanı) Ölüm yoluyla bu 
dünyadan ayırmak. -3-
 canıŋı a.- ır I/13/42
 allah canını a.- masıŋ I/161/44
 a.- maz I/13/42

32. –de tutmak, –de bulundurmak. -3-
 ġanadına a.- dı I/125/24
 a.- ıġodu I/138/124
 a.- ıġoyunca I/138/124

33. Etkisi altına almak, kendine çek-
mek. -2-
 a.- ır I/14/71, I/73/49
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34. (Ses, koku, sıcaklık, soğukluk, tat vb. 
kelimelerle kullanıldığı zaman) Duymak, 
hissetmek. -2-
 zėvḲ a.- ırın I/54/42
 zėvḲ a.- ırın yapmadan I/54/42

35. (Bir şeyin) Sınırı bir yerden başla-
mak. -2-
 a.- ır I/122/22, I/122/28

36. (Bulaşıcı hastalık isimleri ve mikrop 
sözcüğüyle) Kapmak, kendisine sirayet et-
miş olmak. -1-
 a.- ıyo I/50/09

37. Ölçmek veya aynını çıkarmak yoluy-
la tespit etmek. -1-
 ölçü a.- ıP I/38/14

38. (Zaman bildiren kelimelerle) Harcat-
mak, sarfettirmek. -1-
 a.- ır II/38/26

39. Örnek edinip uygulamak, benimse-
yip kullanmak. -1-
 irbet a.- acaŋ I/06/140

40. Birini bir yere kabul etmek, içeri bu-
yur etmek. -1-
 a.- ıb I/10/45

41. Koymak, dâhil etmek. -1-
 a.- dıydım I/16/01

42. (Bazı aletler için) Çalışmaya başla-
mak, harekete geçmek. -1-
 ā˽ar a.- dı II/39/186

43. Yaptığı bir yanlış veya hata sonucu 
bir yaptırım haketmek. -1-
 cezā a.- mȧyalım II/24/05

44. Doğum yaptırmak. -1-
 a.- ıyōdu II/08/37

45. Bir gün, tarih ayırtmak, randevu al-
mak. -1-
 gün a.- dıḲ II/25/113

46. İzin almadan ve gideceği yeri bildir-
meden gitmek, savuşmak, başını alıp git-
mek.

47. Başlamak.
al̥ - : bk. al-1 -4-
 a.- dıḳ I/33/15, I/82/03, II/27/23

 a.- mış I/83/52
bk. al-2 -1-

 a. I/04/54
bk. al-13 -1-

 a.- cāŋ I/33/08
bk. al-6 -1-

 a.- sıŋ I/74/17
bk. al-12 -1-

 isim a.- mış I/81/26
ȧl - : bk. al-1 -1-
 ȧ.- ırdıḳ I/152/113
āl - : bk. al-1 -31-
 ā. I/47/42
 ā.- cȧḲ II/09/68
 ā.- dı I/34/42, I/34/44, I/34/45, I/46/102, 
I/46/75, I/68/50, I/68/51, I/68/52, I/72/27, 
I/79/98, I/86/08, II/02/57
 ā.- dıḳ I/02/24, I/40/18, I/40/76, I/41/67, 
I/46/133, I/59/52, II/31/03
 ā.- dıḲ I/139/06, I/62/33
 ā.- dῑmızı I/49/37
 ā.- ı II/32/97
 ā.- ırız I/48/07
 ā.- mazdıḳ II/12/33
 ā.- mış I/35/38, II/25/25
 ā.- saz I/100/43

bk. al-8 -5-
 ā.- dı I/44/57, I/64/36, II/09/19
 ā.- dıḳ I/10/03

bk. al-7 -4-
 ā.- dı I/15/74
 ā.- sın I/90/43
 ā.- sıŋ II/08/66

bk. al-3 -10-
 ā. II/13/36, II/23/186
 ā.- dı I/39/47, II/05/89, II/25/39
 ā.- dıġ I/39/46
 ā.- dıḲ I/49/40, I/70/85
 ā.- dılar I/42/52
 ā.- dım II/07/115

bk. al-14 -7-
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 ā.- dılar I/42/18, I/42/19
 ā.- mışlar I/42/27

bk. al-5 -8-
 ā.- dı I/45/24, II/23/29
 ġız ā.- dıġ II/17/51

ā.- dıḳ II/07/106
 gelini ā.- dılā II/23/100
 ġız ā.- dım II/28/08
 ā.- man I/42/67
 ā.- Tım II/08/118

bk. al-46 -6-
 ā.- dı I/44/54, I/50/32, I/50/33, II/29/05

bk. al-2 -5-
 ā. I/126/70
 ā.- dı I/54/72
 ā.- dῑ˽ıŋ II/22/78
 ā.- dῑmı II/22/25
 ā.- ınacaḲ I/49/30

bk. al-10 -2-
 ā.- dıḳ I/55/25
 ā.- dım I/51/75

bk. al-4 -4-
 ā.- dıḳ I/54/22

emmim dayım hebesinden ā.- dım pa-
yım I/64/98
 emmim dayım hepsiniŋ ā.- dım payım 
I/64/94
 ā.- Tım II/08/91

bk. al-28 -1-
 ā.- dıḳ I/59/52

bk. al-9 -5-
 ā.- dıla I/72/25

bk. al-17 -8-
 ā.- dı I/77/44

bk. al-20 -4-
 ā.- dı I/112/09

oḳuldan ā.- dılar II/03/03
bk. al-26 -7-

 ā.- dı I/150/55
barac ā.- dı II/07/36, II/07/38, II/07/39

bk. al-23 -12-
 ā.- sın I/154/60, I/154/61

bk. al-6 -2-
 ā.- dıġ II/01/20
 ā.- mıyoz II/08/107

bk. al-19 -10-
 ā.- maz II/05/38, II/05/42

bk. al-18 -13-
 ā.- dı II/09/58

bk. al-47 -1-
 ā.- dım II/14/07

bk. al-45 -7-
 ā.- dıġ II/25/113

gün ā.- dıġ II/22/16 
bk. al-34 -2-
eletTiriġ ā.- caḲ II/08/68

 eletTiriġ ā.- dım II/08/68
āl̥ - : bk. al-1 -2-
 ā.- dı I/04/69
 ā.- dıḳ II/27/23

bk. al-2 -3-
 ā.- madan I/08/51
 ā.- mıycáḳsınız I/40/42
 ā.- sıŋ I/30/01

bk. al-3 -1-
 ā.- sınnā I/54/71

bk. al-5 -4-
 ā.- dım II/08/118
 ā.- mış I/77/50

bk. al-31 -1-
 ā.- mış II/05/108

bk. al-28 -1-
 ā.- dıḲ II/27/20

bk. al-4 -1-
 ā.- mış II/28/33
ål - : bk. al-36 -1-
 ġanser å.- dı I/45/28
ål̥ - : bk. ol-10 -1-
 å.- sa I/53/40
al : 1. Pembeye kaçan parlak kırmızı 
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renk. -9-
 a.+ lı I/140/40, I/99/61
 a.+ lı yeşilli I/153/119, II/12/17
 a.+ lıydı I/99/61

a. yeşı̄̇l II/03/52
 a. yēşı̄̇l II/03/58
 a. yeşil I/157/46, II/03/46

2. Gelinlerin başına örtülen uzun, kırmızı 
örtü, duvak. -13-
 a. I/08/25, I/09/17, I/26/34, I/70/79, 
I/71/15, I/101/26, II/37/57
 a. emir I/26/33
 a. emirinen I/26/43
 a.+ ı I/67/04
 a.+ ῐ I/76/47
 a.+ ῑ I/76/48
aÍ : bk. al1 -2-
 a. ōl̥sun II/03/52, II/03/58
āl : bk. al1 -2-
 ā. yeşı̄̇l II/03/49, II/03/50

bk. al2 -2-
 ā. I/146/57
 ā. duvaḲ I/101/23
ala : Karışık renkli, alaca, benekli. -1-
 a. I/12/06
ala : bk. hala -1-
 a. I/65/31
āla - : bk. ağla- -51-
 ā.- dı I/14/41, I/45/42, I/48/75
 ā.- dım I/02/27, I/25/25, I/45/11, 
I/52/90, I/78/38, I/78/45
 ā.- dıydım I/133/43
 ā.- llar I/15/41
 ā.- ma I/113/61
 ā.- madı II/34/58
 ā.- masa II/34/61, II/34/62
 ā.- máyo II/37/35
 ā.- mazdı veridi I/128/51
 ā.- n I/52/57
 ā.- ncāsa I/125/05
 ā.- ŋ II/34/64

 ā.- r I/48/29, I/52/07, I/93/37
 ā.- r duru I/52/61
 ā.- rdı I/140/66
 ā.- rdım I/25/63
 ā.- rdın I/126/66
 ā.- rım I/48/67, I/48/70
 ā.- rın I/109/57, I/137/44, I/30/11
 ā.- rıS II/05/78
 ā.- rız I/125/05
 ā.- rῐn I/48/66
 ā.- rmış I/11/80
 ā.- rmışdı I/11/67
 ā.- şdıla I/22/21
 ā.- ştı I/66/51
 ā.- ştıḳ II/07/70
 ā.- ştῑ I/66/47
 ā.- tcıŋ I/30/11
 ā.- ya I/144/38, II/34/63
 ā.- yordum I/144/38
ālá - : bk. ağla- -1-
 ā.- yíp I/52/61
ālā - : bk. ağla- -3-
 ā.- lādı II/34/57
 ā.- ma II/34/62
 ā.- madıḲTan II/34/63
āÍā : Pek güzel, çok nefis, enfes -1-
 ā.+ lar I/52/81
ālaḳ : İnsandaki iyi veya kötü huylar, ta-
biat. -1-
 ā.+ da II/28/86
āÍāḳ : bk. ālaḳ -1-
 ā.+ ını I/69/69
aÍāḳa : İki şey arasındaki bağ, ilgi, rabıta, 
münasebet -1-
 a.+ nız I/47/46
alacalı : Karmakarışık renkli, 
rengârenk. -2-
 alacalı a. II/06/24
 a. alacalı II/06/24
ālad - : Birisinin ağlamasına sebep ol-
mak. -5-
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 ā.- ırlādı II/34/55, II/34/57, II/34/61, 
II/37/46
 ā.- ıyolādı II/37/35
alah : bk. allah -3-
 a. I/06/82

a.+ dan I/125/53
 a.+ ın I/14/16
alan I : Bir şeyi satın almaya istekli ve ta-
lip olan kimse, alıcı, müşteri. -3-
 a. I/01/61, I/62/34
 a.+ ā I/62/34
alan II : 1. Düz ve açık yer. -8-
 a. I/133/55
 a.+ da I/56/47
 a.+ nara I/102/28

2. Belli bir işin yapıldığı, belli bir olayın 
geçtiği yer, saha.

çalışmȧ a.+ ı I/56/18
 dü˽ün a.+ ında I/26/21
alasmāladıḳ : Ayrılma sırasında giden 
kimse tarafından kalana söylenen, “Seni 
Allah’a ısmarlıyorum, Allah’a emanet edi-
yorum” anlamında veda sözü. -1-
 a. I/147/60
ālat : Ahlat, gülgillerden, kendi kendi-
ne yetişen ve üzerine armut aşılanan bir 
ağaç. -2-
 ā. I/117/32
āÍát : bk. ālet -1-
 ā.+ a I/124/11
āÍāt : bk. ālet -2-
 ā.+ Íāndan II/09/05 
 ā.+ ları II/24/54 
alátdírik : bk. elektirik -1-
 a.+ lē I/146/19
alay : 1. Bir merasimde, bir gösteride yer 
alan kalabalık, kortej. -6-
 a. I/121/46, II/13/07, II/13/10
 a.+ ıŋ I/121/46
 a. yapılῑ II/15/10

gelin a.+ ı II/34/67
2. Bütünü, hepsi. -1-

 a.+ ınıŋ I/64/60
alçā : bk. alçaḳ2 -1-
 a.+ ḳan II/01/39
alçaḳ : 1. Yerden mesafesi az, yere yakın, 
basık.-1-
 a. I/135/44

2. Büyük ve zengin olmayan, maddi ola-
rak yetersiz durumda olan.
alçaġ : bk. alçaḳ1 -1-
 a. I/10/115
alçal - : Yukarıdan aşağıya doğru inmek. -1-
 a.- maŋ I/85/65
alçı : Kemik kırıklarında ve bazı hastalık-
larda hareketsizliği sağlamak için vücudun 
arızalı kısmının üzerine yapılan, gaz bezi 
ve alçıdan ibaret sert kalıp. -1-
 a.+ dῑy̥dı I/86/10
aldatma : Hileli, sahte. -1-
 a. I/19/05
aldır - : 1. Bir kimsenin bir şeyi alması-
nı, alıp yanında bulundurmasını sağla-
mak. -8-
 a.- ı I/89/10
 a.- ırın I/109/18
 a.- ısıŋız II/03/13
 a.- ıyo II/03/12, II/33/06
 a.- ıyon II/03/13
 a.- ıyoŋ II/37/09
 a.- man I/116/52

2. Satın almasını sağlamak, satın aldır-
mak. -2-

satın a.- ıdıḳ I/131/46
 satın a.- ın II/08/104
āldır - : bk. aldır-1 -7-
 ā.- ayoŋ II/27/32
 ā.- dı II/27/67
 ā.- dıŋ II/27/60
 ā.- dıŋıS II/12/41
 ā.- ın II/08/90
 ā.- ıyósúŋuz II/01/40
aldırış : “Aldırmamak, ilgilenmemek, 
umursamamak, önem vermemek” anla-
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mına gelen Aldırış etmemek söyleyişinde 
geçer. -1-
 a. ėTmiyo I/38/48
aldıtdır - : Aldırmak işini başkasına yap-
tırmak. -1-
 a.- ıyō I/42/49
āle - : bk. ağla- -2-
 ā.- ye I/64/125
āle : bk. aile -1-
 ā.+ de II/14/55
ālēd - : bk. ālad- -1-
 ā.- iceK I/157/58
aleKdirik : bk. elektirik -1-
 a.+ lē I/145/79
alem : bk. ālem -1-
 a. I/96/77
ālem : Herkes, insanlar. -5-
 ā. I/144/73, I/69/52
 ā.+ i I/14/24
 ā.+ iŋ I/72/34, II/28/93
ālet : Bir işi yapmak için kullanılan nesne, 
araç, makine, aygıt. -1-
 ā. I/41/84
aletTirı̄̇ : <<elektirik+i -1-
 a.+ miz I/70/74
aletTirig : bk. elektirik -2-
 a. I/17/51, I/17/52
álettiriK : bk. elektirik -1-
 á. I/45/49
aletTirikÇi : Elektrik tesisatı veya onarımı 
yapan kimse. -1-
 a.+ ydi I/17/51
alev : Yanan maddelerin üzerinde yukarıya 
doğru uzanan parlak, ışıklı dil, alaz, yalaz, 
yalım. -4-
 a. alev alevlenir I/34/59
 alev a. alevlenir I/34/59
 a.+ i I/73/62
 a.+ ler II/31/11
alevı̄̇ : bk. alevi -1-
 a.+ yis I/73/56

alevi : Aleviliği benimsemiş olan kim-
se. -21-
 a. I/69/56, I/69/83, I/69/84, I/69/85, 
I/73/56, I/74/100, I/86/35, I/86/36, I/86/37, 
I/86/40, I/92/24, II/23/162
 a.+ lerden I/69/89
 a.+ lere I/86/37
 a.+ leriŋ I/69/85, I/69/87
alevlen - : Tutuşmak, alev çıkararak yan-
mak, iştial etmek. -2-
 a.- di I/95/59
 alev alev a.- ir I/34/59
al̥ĕv̥ : bk. alev -2-
 a.+ i I/95/56, I/95/60
aleyinde : Aleyhinde, söz konusu kimseye 
veya şeye karşı, ona muhalefet eder şekil-
de. -1-
 a. I/06/89
aleyküm : bk. aleykümselām -1-
 a. I/15/97
aleykümselam : bk. aleykümselām -1-
 a. II/38/101
aleykümselām :  ”Selâmünaleyküm” di-
yen birine, “Selam senin de üzerine olsun” 
anlamında karşılık olarak söylenen söz. -2-
 a. I/147/01, I/67/25
alġın : Halsiz, güçsüz, hastalıklı, zayıf 
(kimse).  -1-
 a.+ ım I/104/06
ālı - : bk. ağla- -12-
 ā.- caḳ II/34/59
 ā.- mazdı II/07/142
 ā.- mazlādı II/07/141
 ā.- ya I/77/43
 ā.- yı I/43/31
 ā.- y̥ῐnca I/03/41
 ā.- yo II/34/61
 ā.- yon II/07/111
alıcı : Bir şeyi satın almaya istekli ve talip 
olan kimse, müşteri. -11-
 a. I/06/84
 a.+ sı I/03/98, I/03/99
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 a.+ sına I/62/42
gelin alıcı : Düğünlerde gelini evinden 

almak üzere damat tarafının oluşturduğu 
kalabalık, kortej.

gelin a. I/145/84, I/41/12, II/06/44, 
II/11/08, II/25/57 

gelin a.+ nıŋ I/102/23
alıÇ : Kırlarda, ormanlarda yabani olarak 
yetişen, sert ve sarımsı odunu çit yapımın-
da veya tornacılıkta kullanılan, gül cinsin-
den dikenli ağaç. -1-
 a. II/32/45
ālıç : bk. alıÇ -2-
 ā. I/117/32, II/32/45
alıġoy - : (Bir kimseyi) Bir süre için bir 
yerde tutmak, orada kalmasını isteyip git-
mesine engel olmak, hapsetmek. -1-
 a.- am I/15/58
alın - : Elinde veya yanında bulundurul-
mak. -1-
 esir a. – mış II/19/87
alış - : Bağlanmak, ısınmak, ünsiyet peyda 
etmek. -19-
 a.- ana I/37/53
 a.- dı I/128/50
 a.- dıḳ I/01/14, I/152/55
 a.- dıḲ II/23/198
 a.- dılar I/97/05
 a.- dıyȯŋ I/91/15
 a.- eyo I/38/66
 a.- ırdı I/123/66
 a.- ıyodu II/20/09
 a.- madı I/52/49
 a.- madım I/78/47
 a.- mışdı I/35/18
 a.- mışım I/50/49
 a.- mışız I/50/47
 a.- Tı I/128/57
 a.- Tıḳ I/155/95
 a.- Tıydı I/128/57
ālış - : bk. alış- -1-
 ā.- mışın II/28/86

alışdır - : Benimsemesini sağlamak, yadır-
gamaz duruma getirmek. -1-
 a.- dım I/30/20
alışġannı : bk. alışġınnıḳ -1-
 a.+ ım I/35/12
alışġānnῑ : bk. alışġınnıḳ -1-
 a.+ ı I/35/18
alışġın : bk. alışḲın -5-
 a. I/03/85, I/76/37, II/21/83, II/30/55
alışġınnıḳ : Alışkanlık, bir şeye alışmış 
olma durumu, alışkınlık, alışmışlık, alışkı, 
itiyat. -1-
 a. I/49/38
alışḲın : Alışkın, bir şeye alışmış olan, 
alışkan. -2-
 a. II/30/55
 a.+ ῐy̥ız I/49/37
alışveriş : Satın alma, çarşıdan, pazardan 
ihtiyaçlarını temin etme işi -1-
 a.+ im I/143/67
alışviriş : bk. alışveriş -1-
 a.+ i II/23/23
ālıyān : Ağlayan ağacı, 20 metre yüksek-
liğe erişebilen, çınar görünüşünde bir ağaç, 
günlük ağacı, sığla. -1-
 ā. I/39/85
ālῑ - : bk. ağla- -1-
 ā.- yon I/37/40
alimüyon : Gümüş görünüşünde, hafif, ko-
lay işlenip şekillendirilen, kimyevi madde-
lerin aşındırmasına (korozyona) dayanık-
lı, tabiatta bol miktarda, fakat birleşikler 
hâlinde bulunan, yoğunluğu 2,56, erime 
derecesi 650°C, atom ağırlığı 26,97, atom 
numarası 13, sembolü Al olan element ve 
bu elementten yapılmış. -1-
 a. II/05/15
aliyinde : bk. aleyinde -1-
 a. I/93/25
aÍḳoÍ : Alkollü içki. -2-
 a. I/86/12
alla : bk. allah -6-
 a. II/19/104, II/19/90
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 a.+ a I/07/01
 a.+ ım II/38/87
 a. alla I/111/118
allā : bk. allah -81-
 a. I/107/12, I/120/50, I/125/96, I/13/20, 
I/133/40, I/15/93, I/155/100, I/155/28, 
I/157/04, I/17/46, I/27/29, I/27/33, I/30/41, 
I/32/99, I/44/88, I/45/33, I/61/69, I/67/42, 
I/74/15, I/82/35, I/93/66, II/05/80, II/05/81, 
II/08/100, II/08/107, II/08/32, II/08/42, 
II/08/61, II/08/72, II/08/83, II/08/88, 
II/08/93, II/08/95, II/15/62, II/17/21, 
II/19/138, II/19/163, II/19/82, II/29/25, 
II/32/138, II/32/17, II/38/26, II/38/64, 
II/38/65
 allah a. I/06/114
 a.+ a I/06/24, I/06/29, I/42/23, I/44/51, 
I/44/57, I/44/63, I/64/35
 a.+ ıma I/64/32
 a.+ m I/100/46, I/140/51, I/20/91, 
I/96/86
 a.+ ma I/112/49, I/112/82, I/120/45, 
I/144/39, I/30/17, I/66/17
 a.+ mı II/01/69
 a.+ mıza I/135/23, I/135/31
 a.+ n I/83/36, II/19/03, II/19/30
 a.+ ŋ I/01/13, I/17/40, II/10/61
 a. aşḳına II/28/13

a. + ŋ emri peyġamberiŋ ġavli II/14/81, 
II/17/45
 a.+ ŋ emrinnen peyġamberiŋ ġavliynen 
I/138/57
 a.+ ŋ emrinnen II/31/42
 a.+ ŋ emriynen peyġamberiŋ ġavliynen 
I/113/12
 a. + ŋ taḳdiri I/112/51
 a. + ŋ veramı I/124/49
allah : Her şeyin yaratıcısı olan tek ve mut-
lak varlık, Tanrı, Hüda.  -339-
 a. I/01/15, I/01/72, I/01/98, I/01/99, 
I/05/02, I/06/104, I/06/105, I/06/112, 
I/06/123, I/06/125, I/06/78, I/06/89, 
I/06/93, I/06/94, I/102/68, I/104/61, 
I/104/67, I/104/68, I/106/26, I/106/34, 

I/107/05, I/107/30, I/109/54, I/112/38, 
I/112/39, I/112/52, I/112/69, I/112/74, 
I/113/131, I/113/16, I/113/80, I/113/81, 
I/113/82, I/113/83, I/114/24, I/115/41, 
I/115/46, I/119/21, I/119/81, I/119/83, 
I/120/50, I/120/64, I/120/65, I/122/48, 
I/122/69, I/122/78, I/122/80, I/122/85, 
I/123/01, I/123/09, I/123/14, I/123/72, 
I/123/80, I/124/31, I/125/47, I/125/53, 
I/125/56, I/126/55, I/128/31, I/13/41, 
I/134/35, I/134/37, I/134/39, I/134/62, 
I/134/65, I/135/33, I/135/56, I/136/22, 
I/136/24, I/136/41, I/137/55, I/137/56, 
I/137/59, I/138/103, I/138/25, I/138/31, 
I/14/12, I/14/14, I/14/29, I/14/32, I/14/45, 
I/14/58, I/14/60, I/14/61, I/140/20, I/144/04, 
I/144/40, I/144/69, I/145/23, I/148/35, 
I/148/65, I/15/13, I/15/37, I/15/48, I/15/54, 
I/15/71, I/15/72, I/151/24, I/152/37, 
I/152/51, I/155/02, I/159/36, I/161/44, 
I/161/56, I/17/13, I/17/29, I/17/66, I/18/17, 
I/20/62, I/23/59, I/23/60, I/23/68, I/25/26, 
I/25/39, I/25/45, I/33/125, I/36/76, I/36/77, 
I/36/82, I/37/44, I/39/35, I/39/50, I/43/33, 
I/44/89, I/44/92, I/45/08, I/45/11, I/45/39, 
I/48/54, I/48/58, I/48/77, I/50/23, I/50/28, 
I/52/18, I/52/22, I/52/25, I/52/66, I/52/82, 
I/52/83, I/53/43, I/54/31, I/58/57, I/59/79, 
I/59/88, I/59/89, I/60/96, I/61/63, I/61/70, 
I/63/04, I/63/22, I/63/45, I/63/64, I/64/105, 
I/64/26, I/65/18, I/66/07, I/66/10, I/66/14, 
I/66/17, I/66/18, I/66/19, I/66/26, I/66/38, 
I/66/39, I/66/53, I/67/15, I/67/38, I/72/23, 
I/72/60, I/72/87, I/74/25, I/74/26, I/74/35, 
I/74/45, I/79/14, I/79/29, I/79/30, I/79/38, 
I/79/70, I/79/73, I/84/22, I/85/64, I/87/110, 
I/87/125, I/88/16, I/88/38, I/88/39, I/88/43, 
I/88/58, I/88/65, I/88/72, I/91/22, I/91/78, 
I/91/85, I/91/87, I/93/58, I/93/66, I/95/66, 
I/96/60, I/96/88, I/96/91, I/98/132, I/40/09, 
I/79/38, I/79/48, II/05/101, I/96/83, 
I/135/39, II/01/20, II/01/62, II/01/68, 
II/05/102, II/05/108, II/05/70, II/05/77, 
II/05/82, II/06/60, II/07/62, II/07/67, 
II/07/69, II/07/75, II/08/28, II/09/45, 
II/16/19, II/16/35, II/16/58, II/16/59, 
II/16/60, II/19/30, II/19/48, II/20/18, 
II/20/39, II/20/55, II/22/89, II/29/97, 
II/38/66, II/39/133, II/39/166
 a.+ a I/03/26, I/06/146, I/14/72, 
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I/148/38, I/148/39, I/154/07, I/157/06, 
I/35/14, I/39/35, I/42/30, I/55/44, I/64/27, 
I/64/90, II/05/101, II/07/121, II/09/73, 
II/13/30, II/19/136, II/32/18
 a.+ ă II/05/58

a.+ am I/01/17, I/100/46, I/138/26, 
I/144/72, I/48/57, I/52/79, I/52/80, II/05/81
 a.+ ama I/42/69
 a.+ ȧma I/145/19
 a.+ ȧn I/09/22
 a.+ aŋ I/01/90, I/125/17, I/46/125
 a.+ ȧŋ I/01/12, I/53/11
 a.+ dan I/06/114, I/06/117, I/06/133, 
I/06/79, I/06/96
 a.+ dān I/01/99
 a.+ ım I/104/64, I/104/65, I/112/82, 
I/15/18, I/16/10, I/25/51, II/38/57
 a.+ ıma I/135/33, I/135/40, I/135/52, 
I/14/51, I/58/80, II/20/38
 a.+ ın II/20/38
 a.+ ınan I/14/15
 a.+ ıŋ I/14/62, I/64/34, I/95/81
 a.+ tan I/06/137
 a.+ Tan I/48/76, I/48/77, I/61/45

allah allah : Allah ve Allah’ım kelime-
leri gibi çeşitli durumlar karşısında ünlem 
olarak kullanılır. 

allah a. I/11/69, I/137/04, II/34/52
a. allā I/06/114
a. allah I/11/69, I/137/04, II/34/52

 a. allāh I/133/05
allah aşḲına : “Allah’ın sevgisine er-

mek, muhabbetini kazanmak istiyorsan” 
anlamında yemin, rica ve yalvarma sözü. 
I/24/02, II/39/108

a. áşġına I/87/39
allah māfaza : (“Allah muhafaza etsin” 

sözünün kısaltılmış şekli) Allah korusun. 
I/35/19, I/35/26

allah’a emanėt : Allah korusun, 
Allah’ın himayesi altında bulunsun.

a.+ a emanėt II/09/78
ilk peşin allah : “Allah daha iyi bilir” 

anlamında bir söz. I/06/123
allah’ın emri peyġamberiŋ ġavli ile : 

Kız isterken kullanılan kalıplaşmış söz, 
izin içerikli dua (alkış).

allah’ın taḳdiri : Beklenmeyen, akıl 
sır ermeyen şeyler karşısında söylenir. 

allah’ın veramı : Beklenmeyen, akıl 
sır ermeyen şeyler karşısında söylenir. 
allah̥ : bk. allah -19-
 a. I/135/39, I/146/20, I/23/64, I/33/59, 
I/66/05, I/66/09, I/66/13, I/78/52, I/80/51, 
 II/07/69, II/38/101
 a.+ a I/15/96, II/15/61
 a.+ am I/69/98
 a.+ aŋ I/133/13, I/91/86
 a.+ aŋ emriyle I/79/29
 a.+ ım II/07/64, II/07/71
allāh : bk. allah -11-
 a. I/25/51, I/25/60, I/25/61, I/60/96, 
II/05/108, II/39/139, II/39/140
 allah a. I/133/05
 a.+ ım I/126/09, I/139/23
 a.+ ıŋ emri I/95/38
allāh̥ : bk. allah -6-
 a. I/54/40, II/01/83, II/30/50, II/39/05
 a.+ ım II/07/64
 a.+ ımıza I/135/24
āllah : bk. allah -4-
 ā. I/148/65, I/15/71, I/25/58, II/07/99
allahu˽ālem : Allah daha iyi bilir ya, 
gāliba, zannederim ki. -1-
 a. I/14/03
allahümme : “Allah’a sığınırım, çok şükür” 
anlamlarında eksiltili bir dua sözü. -1-
 a. I/69/101
allasmaladık̥ : bk. alasmāladıḳ -1-
 a. I/123/21
allay̥ : bk. allah -1-
 a. II/05/81
allerci : Bünyenin herhangi bir sebeple 
hassasiyet duyduğu bir maddeye karşı gös-
terdiği tepki. -1-
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 a. I/93/54
allı : Üzerinde al renk bulunan. -1-

allı pullu : Göze çarpacak şekilde süs-
lenmiş, süslü, renkli.

a. pullu I/26/39
āllı : bk. allı -1-
 ā. pullu I/09/15
alma : Almak işi. -12-
 a.+ ğȧ I/03/97
 yer a.+ sı I/47/22
 a.+ sῐ II/39/33
 a.+ ya I/27/13, I/82/21
 gelin a.+ dan I/59/16

gelin a.+ ya I/59/23, I/59/28, II/34/64
 satın a. I/83/55, I/94/16

satın a.+ ya I/96/02
alma : bk. elma -1-
 a. I/102/24
almá : bk. alma -2-
 a.+ yá II/27/66
 gönlünü a.+ yá I/05/02
almā : bk. alma -4-
 a. I/145/76, II/20/54
 gelin a. I/125/85, I/154/23
al̥ma : bk. alma -1-
 gelin a.+ ya II/34/68
álma : bk. elma -1-
 ekşi á. II/30/23
ālma : bk. alma -1-
 ā. II/25/18
ālma : bk. elma -1-

yer ā.+ sı I/47/21
āl̥ma : bk. alma -1-
 gelin ā. I/10/55
almaḳ : 1. (Herhangi bir şeyi) Tutup ye-
rinden ayırarak elinde veya yanında bulun-
durmak. -1-
 a. II/19/52

2.  (Birini bir kimse ile) Evlendir-
mek. -1-

gelin a. I/82/25

almacı : bk. alıcı -1-
 gelin a.+ yı II/16/25
almaḲ : bk. almaḳ1 -1-
 mendil a. II/17/49
almaḲcı : bk. alıcı -1-
 gelin a.+ lā I/153/86
almı : bk. alma -12-
 a.+ ya I/110/66, I/116/32, I/125/61, 
I/133/41
 a.+ yá II/23/86
 gelin a.+ ya I/59/17, I/59/18, I/76/14, 
I/97/54, I/97/56, II/25/58, II/25/59
ālmı : bk. alma -1-
 ā.+ ya II/06/14
alo : Telefon konuşmalarında söylenen ilk 
söz, başlangıç sözü. -2-
 a. II/17/08, II/38/26
alō : bk. alo -1-
 a. I/15/67
alō : telefon -1-
 a.+ lā II/34/24
aÍō : bk. alo -4-
 a. I/44/81, II/39/85, II/39/86
 a.+ lā II/39/86
alōv̥ : bk. alo -1-
 a. I/15/64
alt : 1. Bir şeyin yere bakan yüzü. -32-
 a.+ ı I/116/18, I/122/37, I/27/77, I/74/82
 a.+ ına I/102/48, I/116/14, I/123/32, 
I/130/72, I/130/73, I/56/62, I/80/42, I/96/55
 a.+ ın̥a I/116/42
 a.+ ınan I/116/15
 a.+ ında I/113/74, I/125/50, I/155/93, 
I/87/64, I/94/21
 a.+ ındā I/56/48
 a.+ ından I/116/09
 a.+ ını I/130/79, I/152/117, I/74/78, 
II/07/126, II/39/43
 a.+ ın̥ı I/116/18

a.+ ınıŋ I/74/67
 a.+ ıya I/116/10
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 a.+ ıyna I/116/19
 a.+ ıynan I/116/07
 ġoltuḳlānıŋ a.+ ῑ I/98/108

2. Bir şeyin aşağısında bulunan boşluk 
veya yer. -23-
 a.+ ı I/116/17, I/22/01, I/28/24, I/28/26
 a.+ ına I/09/42, I/123/71, I/14/66, 
I/26/20
 a.+ ında I/06/136, I/10/52, I/153/16, 
I/153/17, I/19/09, I/95/20, I/99/75, II/38/33
 ġanadınıŋ a.+ ında I/79/14
 a.+ ından I/106/66, I/121/41, I/142/51
 a.+ ını I/116/17
 a.+ ῑna I/116/06
 a.+ lānda II/18/35

3. Bulunulan yere göre daha geride, se-
viye bakımından daha alçakta olan veya 
daha alçakta olduğu kabul edilen (taraf, 
yer...). -16-
 a. I/04/38, I/124/43, I/158/23, I/31/48, 
I/68/61, I/86/63, II/20/67
 a.+ ȧ I/106/47
 a.+ ında I/122/35, I/145/36, I/151/12, 
I/17/48, I/23/36, I/60/86, I/99/51
 a.+ ını II/09/79

4. Bir nesnenin yere temas eden kısmı, 
taban. -14-
 a.+ d̥a I/24/45
 a.+ ı I/135/05, I/24/46, I/27/35, I/34/70
 a.+ ımā I/27/27
 a.+ ımıza I/27/27
 a.+ ımızdā I/50/37
 a.+ ınd̥ă I/50/09
 a.+ ından I/77/49
 a.+ ını I/94/50
 a.+ ınıŋ I/87/41
 a.+ ıŋa I/41/80
 a.+ larımıza I/96/18

5. Vücudun bacaklarla bel arasında kalan 
ve otururken yere gelen kısmı. -10-
 a. II/12/16
 a.+ ımızı I/14/31

 a.+ ına I/123/34, I/14/40, I/41/22, 
I/48/21
 a.+ ını I/14/34, I/48/17
 a.+ ıŋ I/143/25
 a.+ Tan I/14/30

6. (At, araba, otomobil vb. şeylerle altı-
na ve altında şeklinde kullanıldığı zaman) 
Hizmetinde, emrinde olma ifade eder. -7-
 a.+ ında I/125/10, I/32/42, I/41/66, 
I/55/63, I/66/05, I/76/80, II/35/11

7. Aynı hizada olmayan şeylerden yere 
yakın olanı. -7-
 a. I/36/31, I/36/36, II/33/14, II/33/15, 
II/33/38
 a.+ ında I/139/16
 a.+ ındȧ II/09/96

8. Üstünde yemek vb. pişirilen ateş. -7-
 a.+ ında I/128/22
 a.+ ını I/123/51, I/129/16, I/130/58, 
I/130/62, I/152/57, II/39/114

9. (Örtücü, kaplayıcı nitelikteki şeylerle 
kullanıldığı zaman) İç, iç taraf. -5-
 a.+ ına I/123/30
 a.+ ında I/117/26, II/23/13
 a.+ ındı II/23/16
 a.+ ınıŋ II/18/06

10. Bir şeyin yukarı sayılan yerine göre 
aşağı tarafı. -4-
 a. I/151/29
 a.+ ı I/161/33
 a.+ ındaki I/76/94
 a.+ ını II/07/130

11. Tamlamalarda altına ve altında şek-
linde kullanıldığı zaman kendini tamlayan 
kelimenin anlamına göre, -e maruz bulun-
ma, etkisinde olma veya korunmuş durum-
da olma ve himaye ifade eder. -2-
 a.+ ında I/73/71
 emir a.+ ındadıḳ I/155/28

12. Miktar ya da rakam olarak daha düşük.
altlı üstlü : Alt ve üst katta olmak üze-

re, aşağılı yukarılı. -2-
 a.+ lı üslü I/36/29
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 a.+ lı üstlü I/76/43
alt üst id- : Yıkmak, harap etmek, hu-

zursuzluk çıkarmak. -1- 
a. üst iderin II/25/110
alt üst ol- : Çok karışık duruma gel-

mek. -1-
a. üst oldu I/95/85

al̥t : bk. alt5 -2-
 a.+ ı I/48/11
 a.+ ına I/102/17

bk. alt12 -1-
 a.+ ında II/09/39

bk. alt6 -1-
 a.+ ımda II/20/01

bk. alt1 -1-
 a.+ ı II/34/44

bk. alt2 -1-
 a.+ ındı II/34/45
ālt : bk. alt1 -12-
 ā. I/77/31, II/33/71
 ā.+ ı I/34/70, II/33/67
 ā.+ ına II/32/107
 ā.+ ında I/62/21
 ā.+ ını I/40/26, II/33/05
 ā.+ ῐ II/30/74

bk. alt8 -1-
 ā.+ ı I/36/52

bk. alt3 -2-
 ā.+ ına I/45/43
 ā.+ ında II/27/22

bk. alt5 -2-
 ā.+ ı I/48/10
 ā.+ ını II/08/40

bk. alt7 -3-
 ā. II/33/13
 ā.+ ı II/08/125
 ā.+ Ta I/65/45

bk. alt10 -2-
 ā.+ ı II/27/21
 ā.+ ınıŋ I/70/40

bk. alt2 -4-
 ā.+ ına I/152/93, I/70/51
 ā.+ ındaḳı II/25/26
 ā.+ ından II/05/84

bk. alt9 -1-
 ā.+ ı yapılırdı I/154/16

bk. alt12 -4-
 ā.+ ı II/16/33

ā.+ lı üslü I/36/32
āl̥t : bk. alt5 -1-
 ā.+ ına I/48/14

bk. alt2 -2-
 ā.+ ına I/60/04
 ā.+ ında II/20/05

bk. alt1 -1-
 ā. I/77/30

bk. alt9 -1-
 ā.+ ından II/08/107
altı̄̇ : bk. altı -1-
 a. I/27/15
altȧ : bk. altı -1-
 a. II/10/03
altı : Beşten sonra, yediden önce gelen sa-
yının adı. -142-
 a. I/05/60, I/09/04, I/102/79, I/104/05, 
I/107/57, I/108/07, I/108/36, I/11/09, 
I/11/25, I/110/47, I/110/53, I/110/57, 
I/113/114, I/113/62, I/113/68, I/114/28, 
I/119/19, I/120/02, I/120/16, I/120/25, 
I/121/99, I/122/37, I/122/71, I/123/03, 
I/123/48, I/125/33, I/126/79, I/131/07, 
I/132/23, I/133/10, I/134/52, I/134/64, 
I/137/22, I/138/33, I/140/01, I/140/02, 
I/140/23, I/142/02, I/142/26, I/142/43, 
I/144/16, I/145/12, I/146/58, I/148/46, 
I/149/15, I/152/113, I/153/41, I/153/42, 
I/153/43, I/155/03, I/156/13, I/158/06, 
I/159/01, I/16/05, I/16/39, I/16/40, I/17/15, 
I/17/16, I/17/28, I/18/23, I/18/43, I/21/42, 
I/21/63, I/22/01, I/22/25, I/22/35, I/24/31, 
I/24/60, I/25/04, I/25/37, I/25/64, I/27/15, 
I/30/41, I/33/35, I/34/70, I/38/11, I/39/44, 
I/41/43, I/41/64, I/49/73, I/50/15, I/50/24, 
I/50/42, I/56/77, I/56/79, I/66/49, I/69/16, 
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I/69/17, I/69/40, I/76/98, I/79/09, I/86/25, 
I/87/28, I/88/07, I/88/15, I/88/16, I/92/47, 
I/93/02, I/93/33, I/94/02, I/96/15, II/04/26, 
II/06/19, II/06/50, II/08/25, II/10/28, 
II/12/64, II/15/53, II/15/58, II/16/101, 
II/19/01, II/19/23, II/23/03, II/24/88, 
II/26/30, II/30/58, II/31/21, II/32/18, 
II/37/60, II/37/92, II/39/124
 a.+ da I/142/06, I/159/30
 a.+ dı II/07/96
 a.+ ma II/19/02
 a.+ sından I/127/16
 a.+ şar II/15/52
 a.+ ya I/108/06
al̥tı : bk. altı -2-
 a. I/85/45, II/34/46
āltı : bk. altı -43-
 ā. I/01/04, I/01/12, I/01/69, I/03/70, 
I/145/15, I/146/33, I/154/01, I/158/10, 
I/30/29, I/34/11, I/44/84, I/45/40, I/46/02, 
I/46/10, I/46/103, I/48/35, I/50/11, I/50/41, 
I/58/97, I/60/19, I/86/45, II/01/77, II/02/43, 
II/02/82, II/05/36, II/06/23, II/06/52, 
II/08/25, II/08/92, II/09/91, II/10/28, 
II/25/39, II/26/14, II/26/41, II/28/16, 
II/31/22, II/31/45
 ā.+ sı II/32/129
 ā.+ sῑ II/01/28
 ā.+ şā II/08/116
āl̥tı : bk. altı -7-
 ā. I/154/04, I/39/02, I/63/01, I/63/13, 
I/63/16, I/63/36, II/12/53
altın : Sarı kızıl renkte, parlak ve ağır, 
kolayca işlenebilen, dış etkilere dayanık-
lı, paslanmayan, ziynet eşyası yapımında, 
elektrik ve ısıyı çok iyi ilettiğinden hassas 
ve kıymetli makine ve cihaz yapımında 
kullanılan, yoğunluğu 19,26, erime derece-
si 1063°C, atom ağırlığı 197,2, atom numa-
rası 79, sembolü Au olan kıymetli element, 
zer ve bu madenden yapılmış para. -31-
 a. I/106/61, I/108/54, I/113/22, I/113/40, 
I/113/45, I/114/15, I/131/17, I/133/58, 
I/138/79, I/153/61, I/153/60, I/24/67, 
I/60/74, I/66/13, II/17/53

 sarı a. I/136/22
 a.+ dan I/113/43
 a.+ ı I/113/41
 a.+ ımızı I/106/81
 leşber a.+ ına I/113/42
 a.+ ını I/140/63, I/89/10, II/39/149
 a.+ ıŋ I/131/17, I/133/59
 a.+ nar II/25/62
 a.+ narı I/26/42
 a.+ nı I/153/61
al̥tın : bk. altın -3-
 a. II/34/46
 a.+ ı II/37/58
 a.+ narı II/37/57
āltın : bk. altın -12-
 ā. I/106/63, I/138/82, I/148/31, I/89/06, 
I/89/09, II/05/29
 ā.+ ı II/23/05
 ā.+ ımış II/05/30
 ā.+ ımışdı II/05/14
 ā.+ na II/05/12
 ā.+ nan II/05/12
altῐ : bk. altı -4-
 a. I/112/27, I/22/30, II/01/76
 a.+ dan I/142/40
āltῐ : bk. altı -1-
 ā. II/01/77
alTῐbarmaḳ : Bir tür dokuma modeli. -1-
 a. I/146/56
altmış :  Elli dokuzdan sonra, altmış bir-
den önce gelen sayının adı. -7-
 a. I/04/02, I/112/03, I/114/28, I/12/25, 
I/131/07, II/39/06
ālTmış : bk. altmış -3-
 ā. I/02/02, I/06/83, II/13/51
āl̥tmış : bk. altmış -1-
 ā. I/01/71
alzaymir̥ : bk. alzaymír -1-
 a. I/38/53
alzaymír : İlerleyen yaşta ortaya çıkan, ha-
tırlamada güçlük, bazı yetilerde bozulma 
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ile ilişkilendirilen hastalık. -1-
 a. I/38/67
ama : Zıt ve aykırı hüküm ifade eden iki 
cümleyi birbirine bağlar; ancak, fakat, la-
kin. -334-
 a. I/01/07, I/01/11, I/01/40, I/01/58, 
I/02/43, I/02/50, I/03/05, I/06/112, I/06/52, 
I/06/71, I/06/79, I/06/97, I/06/99, I/07/09, 
I/07/12, I/07/14, I/07/39, I/07/65, I/07/77, 
I/07/86, I/07/89, I/07/99, I/08/93, I/09/58, 
I/103/24, I/103/42, I/103/45, I/105/13, 
I/105/32, I/105/33, I/105/50, I/106/36, 
I/107/06, I/109/07, I/109/11, I/109/21, 
I/109/29, I/109/37, I/109/56, I/11/09, 
I/11/78, I/110/13, I/110/23, I/110/27, 
I/110/41, I/110/48, I/111/118, I/111/122, 
I/111/15, I/111/49, I/111/51, I/111/62, 
I/112/06, I/113/123, I/113/124, I/113/91, 
I/115/08, I/115/18, I/115/19, I/115/22, 
I/117/28, I/117/53, I/117/54, I/119/05, 
I/119/08, I/119/65, I/12/37, I/120/05, 
I/120/07, I/120/10, I/120/13, I/120/14, 
I/120/18, I/120/50, I/120/55, I/121/78, 
I/122/39, I/122/63, I/123/51, I/124/39, 
I/126/02, I/129/06, I/130/10, I/131/32, 
I/132/04, I/133/12, I/133/58, I/134/39, 
I/134/56, I/135/23, I/135/39, I/137/12, 
I/137/35, I/137/36, I/137/42, I/138/114, 
I/138/124, I/138/133, I/138/41, I/139/16, 
I/139/22, I/139/40, I/139/47, I/14/01, 
I/14/27, I/14/49, I/14/51, I/141/06, 
I/141/15, I/141/30, I/142/05, I/143/41, 
I/143/62, I/144/28, I/144/34, I/144/40, 
I/146/03, I/146/17, I/146/32, I/146/43, 
I/146/51, I/146/60, I/146/68, I/146/73, 
I/146/77, I/149/10, I/149/23, I/15/39, 
I/150/12, I/151/23, I/154/27, I/155/34, 
I/155/83, I/156/14, I/156/28, I/156/47, 
I/156/58, I/157/75, I/16/60, I/17/30, 
I/17/79, I/18/72, I/19/15, I/23/63, I/23/70, 
I/24/07, I/24/52, I/33/01, I/34/12, I/34/23, 
I/34/27, I/34/29, I/34/32, I/34/60, I/34/70, 
I/35/01, I/35/11, I/35/14, I/35/16, I/35/23, 
I/35/24, I/35/54, I/35/64, I/38/02, I/38/50, 
I/38/60, I/38/68, I/40/07, I/40/29, I/40/50, 
I/40/56, I/40/74, I/40/80, I/41/90, I/43/36, 
I/44/19, I/46/42, I/48/24, I/49/03, I/49/39, 
I/49/40, I/49/54, I/49/76, I/53/22, I/53/26, 
I/53/34, I/53/60, I/53/64, I/53/70, I/53/71, 

I/53/80, I/54/34, I/56/30, I/56/42, I/56/63, 
I/58/18, I/59/21, I/63/30, I/63/51, I/64/91, 
I/65/33, I/65/47, I/65/62, I/66/01, I/66/03, 
I/66/04, I/66/06, I/66/14, I/67/53, I/69/42, 
I/71/06, I/71/28, I/71/35, I/71/60, I/74/05, 
I/76/62, I/76/64, I/78/02, I/78/26, I/78/32, 
I/78/38, I/78/44, I/78/46, I/78/47, I/78/55, 
I/86/19, I/86/20, I/92/15, I/92/34, I/92/58, 
I/94/48, I/94/49, I/94/50, I/98/55, II/02/52, 
II/03/41, II/06/56, II/06/67, II/09/19, 
II/09/23, II/09/50, II/09/89, II/09/96, 
II/10/14, II/11/17, II/11/32, II/11/46, 
II/11/51, II/12/19, II/12/29, II/12/32, 
II/12/40, II/12/70, II/12/73, II/13/11, 
II/13/43, II/14/48, II/15/01, II/15/86, 
II/16/48, II/16/51, II/17/58, II/19/106, 
II/19/114, II/19/121, II/19/123, II/19/125, 
II/19/132, II/19/134, II/19/135, II/19/148, 
II/19/30, II/19/51, II/19/53, II/19/54, 
II/19/60, II/19/67, II/19/72, II/19/77, 
II/19/84, II/19/85, II/20/23, II/21/20, 
II/21/21, II/21/44, II/22/32, II/22/33, 
II/22/40, II/22/69, II/23/120, II/23/124, 
II/23/128, II/23/208, II/23/42, II/24/10, 
II/24/15, II/24/83, II/26/02, II/26/03, 
II/26/54, II/28/33, II/28/66, II/30/07, 
II/31/36, II/34/03, II/34/80, II/34/81, 
II/34/96, II/35/106, II/35/49, II/35/64, 
II/35/67, II/35/70, II/35/88, II/37/102, 
II/38/118, II/38/68, II/38/72, II/38/95, 
II/39/112, II/39/147, II/39/29, II/39/55, 
II/39/57 
amȧ : bk. ama -9-
 a. I/135/59, I/16/38, I/38/32, II/09/86, 
II/20/65, II/23/112, II/24/40, II/24/51, 
II/39/124
amā : bk. ama -17-
 a. I/110/66, I/13/34, I/131/34, I/139/59, 
I/14/70, I/16/17, I/18/20, I/19/04, I/25/29, 
I/35/42, I/39/39, I/49/10, I/50/48, II/23/154, 
II/24/36, II/24/52, II/26/39
amă : bk. ama -3-
 a. II/19/10, II/19/104, II/19/108
áma : bk. ama -3-
 á. I/44/70, I/46/39, I/68/42
ámá : bk. ama -1-
 á. I/85/23
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ȧma : bk. ama -3-
 ȧ. I/09/69, I/78/21, II/35/12
āma : bk. ama -3-
 ā. I/109/18, I/109/35, I/121/30
amac : Ulaşılmak istenilen, arkasından ko-
şulan şey, erek, gāye, maksat, hedef. -1-
 a.+ ı I/37/36
amaliyaT : bk. ameliyat -1-
 a. oldum I/148/42
aman : (Çeşitli duyguları ifade eden cüm-
lelerde anlamı güçlendirmek için kullanı-
lır.) 1. Dikkat çekme, tembih, uyarı. -16-
 a. I/111/90, I/120/34, I/152/123, 
I/161/59, I/20/102, I/21/54, I/21/56, 
I/25/35, I/35/34, I/52/14, I/78/10, I/91/84, 
I/95/71, II/35/63, II/38/04, II/39/04

2. Yardım isteme, imdat dileme. -7-
 a. I/25/15, I/72/17, I/75/27, I/95/68, 
II/28/60

3. Küçük görme, beğenmeme. -6-
 a. I/144/47, I/24/02, I/24/03, I/24/09, 
II/39/137, II/39/144

4. Usanç, bıkkınlık. -4-
 a. I/06/81, I/10/92, I/18/41, I/28/60

5. Hayret, şaşkınlık. -3-
 a. I/20/44, II/20/61, II/20/62

6. Rica, yalvarma, bağışlanma iste-
ği. -3-
 a. I/133/05, I/152/102

7. Çok beğenme, zevk alma. -1-
 a. I/144/56

8. Özür dileme. -1-
 a. I/10/04

9. Boşverme, önemsememe. -1-
 a. II/37/113

10. Söylemiş olunan sözü düzeltmek, 
geri almak amacıyla kullanılır. -1-
 a. I/159/01

aman aman : Usanç, hayret, yalvarma, 
ikaz, endişe, korku öfke, özür dileme, be-
ğenmeme, güçlük, küçümseme ifade eden 
cümlelerde tekrar yoluyla manayı daha da 
kuvvetlendirir. -2-

 aman a. I/24/14
 amān aman a. I/52/96
 a. aman I/24/14
 amān a. aman I/52/96

aman diyim : Sakın ha. -1-
a. diyim II/38/05

aman̥ : bk. aman9 -1-
 a. I/58/08
amān : bk. aman10 -3-
 a. I/152/132, I/18/45, I/21/08

bk. aman4 -2-
 a. I/21/55, I/84/45

bk. aman3 -2-
 a. I/21/58, I/77/69

bk. aman5 -3-
 a. I/39/95, I/39/97, I/52/92

bk. aman9 -3-
 a. I/45/24, II/28/90, II/29/39

bk. aman2 -1-
 a. I/52/08
 a. aman aman I/52/96

bk. aman1 -1-
 a. I/114/43
amān̥ : bk. aman7 -1-
 a. I/24/03
āmān : bk. aman6 -2-
 ā. I/101/49, I/101/53
amānet : bk. emānet -1-
 a. I/77/23
amanın : Korku, dehşet, hayret, üzüntü, 
sevinç bildirir ünlem. -29-
 a. I/114/43, I/148/33, I/148/34, I/15/40, 
I/153/33, I/25/12, I/25/13, I/25/64, I/52/42, 
I/52/43, I/52/44, I/80/51, I/83/01, I/83/04, 
I/83/21, I/86/52, I/88/53, I/88/69, I/98/102, 
I/98/109, II/05/99, II/07/147, II/20/08, 
II/20/10, II/25/22, II/29/47, II/29/66, 
II/34/59
āmanın : bk. amanın -1-
 ā. I/10/38
amanıŋ : bk. amanın -5-
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 a. I/06/75, I/152/102, I/20/44, I/45/16, 
II/05/73
amanin : bk. amanın -2-
 a. I/83/02, I/83/16
amanῑn : bk. amanın -6-
 a. I/14/35, I/144/35, I/161/46, I/25/21, 
I/25/49, I/67/46
amȧnῑn : bk. amanın -1-
 a. II/07/76
ambalac : Taşınabilmesi ve korunabil-
mesi için bir eşyaya kâğıt, bez, teneke, 
plastik, tahta vb. malzemeden yapılan 
mahfaza. -1-
 a.+ ı I/45/30
ambar : İçine erzak ve eşya konan büyük 
yerli sandık veya bir binanın bu işe ayrılan 
bölümü. -8-
 a. I/130/103, I/133/15, I/160/01, 
I/68/44, II/37/111
 a.+ ā I/68/44
 a.+ dı I/160/09
ambarla - : Eşya, erzak vb. maddeleri sak-
lamak için ambara koymak. -1-
 a.- mış I/122/75
ambeles : Ambulans, can kurtaran. -1-
 a. I/37/15
ambileş : bk. ambeles -1-
 a. I/45/36
amca : 1. Bir kimsenin babasının erkek 
kardeşi. -57-
 a. I/102/03, I/102/90, I/12/35, I/56/68, 
I/64/102, I/95/05, I/95/07, II/23/107, 
II/29/25
 a.+ lām II/19/88
 a.+ ları II/06/61
 a.+ m I/152/103, I/33/116, II/19/100, 
II/19/99, II/20/62
 a.+ ma I/33/115
 a.+ md̥an I/33/125
 a.+ mgillē I/38/25
 a.+ mın I/33/112
 a.+ mıŋ I/108/09, I/120/37, I/120/39, 
I/140/53, I/78/39, I/86/68, II/23/143, 

II/29/24
 a.+ mız I/121/108
 a.+ mızı I/64/104
 a.+ sı I/24/49, II/10/83
 a.+ sınıŋ I/120/39, I/35/22, II/08/98

2. Baba kardeşi yerine konan veya öyle 
imiş gibi kendisine saygı gösterilen kimse, 
yaşça büyük erkek. 

a.+ nıŋ I/71/81, I/78/20, I/78/50, 
II/33/37
 a.+ ŋ I/17/25, I/17/63, I/91/62, I/93/65, 
II/08/30, II/08/86, II/14/88
 a.+ ŋ yapmış I/19/17
 a.+ ŋa I/120/40, II/08/90
 a.+ ŋın I/140/66
 a.+ ŋına II/08/110
 a.+ ŋınan II/08/89
 a.+ ŋlan I/120/04
 a. yapar I/102/90
 a.+ yı I/05/24
 a.+ yıŋ yapdῑ I/19/17

3. Erkek isimlerinden sonra kullanılan 
unvan sözü.

tevFiK a.+ m II/23/144
amcá : bk. amca2 -3-
 a.+ niŋ II/08/106
 a.+ ŋ I/124/39, I/82/04
amcȧ : bk. amca1 -3-
 a.+ mı I/05/22

bk. amca2

a.+ ŋ II/08/127
 a.+ ya I/01/63
amcā : bk. amca1 -2-
 a. I/84/31

bk. amca2

a.+ ŋ I/17/49
āmca : bk. amca1 -3-
 ā. I/121/105

ā.+ sınıŋ II/23/96
bk. amca2

ā.+ ŋ I/63/23
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amce : bk. amca2 -2-
 a.+ ŋe I/80/51

bk. amca3

bekir a.+ ŋe I/80/52
amcı : bk. amca 1 -3-
 a. I/39/62
 a.+ sı I/39/63
ame : bk. ama -1-
 a. I/109/03
amel : Bağırsak hareketlerinin artması 
sonucunda tabii olandan daha çok, daha 
sulu ve daha sık dışkı çıkarma, ishal, sür-
gün. -1-

amel ol- : Tabii olandan daha sık ve 
daha sulu dışkı çıkarmak, ishal olmak.

 a. olullā II/12/80 
amelāt : bk. ameliyat -1-
 a. I/43/09
amele :  Beden gücünü kullanarak günde-
likle çalışan kimse, işçi, ırgat. -1-
 a. I/115/15
amelē : bk. amele -1-
 a. I/63/62
ameleT : bk. ameliyat -2-
 a. oldu I/132/54
 a. oldum I/67/01
amĕlit : bk. ameliyat -1-
 a. oldum I/33/11
āmelit : bk. ameliyat -1-
 ā. olmuş II/05/93
ameliyat : Bir doktorun tedavi veya teşhis 
maksadıyla hastanın vücudundaki herhan-
gi bir yeri kesmesi ve dokular üzerinde 
gereken işlemi yaptıktan sonra dikmesi 
yoluyla gerçekleştirilen cerrahi müdahale, 
operasyon. -1-
 a. II/22/29

ameliyat et- : Bir kimseye cerrahi mü-
dahelede bulunmak.

ameliyat ol- : Kendisine cerrahi müda-
helede bulunulmak.
ameliyed : bk. ameliyat -2-

 a. idem I/17/28
 a. iTdilēr II/22/05
ameliyet : bk. ameliyat -22-
 a. I/104/11, I/139/35, I/17/36
 a. etceklerdi I/104/07
 a. eTseK I/119/10
 a. itdirecēz I/42/26
 a. ittirdiler I/42/04
 a. oluḳan I/24/09
 a. olcādıḳ II/22/17
 a. oldu I/107/08, I/51/03, I/63/27
 a. oldum I/133/36, I/54/05, II/22/07, 
II/22/19, II/25/109
 a. oldūm I/42/40
 a. olunca I/42/09
 a. olursaŋ II/22/31
 a. oluyoŋ I/106/32
 a. ōldum II/25/03
amelı̆̇yet : bk. ameliyat -1-
 a. ol̥dūm I/43/04
amelėyat : bk. ameliyat -2-
 a. II/19/132, II/19/134
ameyed : bk. ameliyat -1-
 a. ōmuş II/05/95
amı : bk. ama -3-
 a. II/39/10, II/39/35, II/39/36
amῑ : bk. ama -2-
 a. I/03/20, II/02/33
amῑ : bk. ama -1-
 a. I/76/21
amilė̄d : bk. ameliyat -2-
 a. II/08/73
 a. olmıyı II/08/73
amin : bk. āmin -4-
 a. I/05/70, I/77/77, II/16/34
āmin : Dualardan ve hayır temennilerin-
den sonra, “Allah kabul etsin, öyle olsun!” 
anlamında kullanılan söz. -31-
 ā. I/09/27, I/112/04, I/154/08, I/154/09, 
I/159/51, I/17/67, I/22/23, I/30/52, I/30/54, 
I/36/83, I/48/62, I/50/82, I/53/85, I/54/46, 
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I/77/77, I/84/33, I/114/23, II/11/40, 
II/12/54, II/19/118
āmı̄̇n : bk. āmin -1-
 ā. I/53/85
āmir : Yanında çalışanların başı durumun-
da olan ve emretme yetkisi bulunan kimse, 
üst -2-
 ā.+ imiz I/01/37

mülk āmiri : İl ve ilçelerde devleti 
temsil eden en yüksek makamlı görevli.

mülk ā.+ iyin II/28/59
amma : 1. Ama, lakin, fakat. -96-
 a. I/01/39, I/104/18, I/104/24, I/104/25, 
I/106/31, I/106/38, I/107/62, I/108/53, 
I/110/16, I/110/54, I/111/17, I/111/99, 
I/112/53, I/112/66, I/112/82, I/113/124, 
I/113/64, I/113/67, I/113/87, I/113/96, 
I/115/31, I/116/34, I/119/19, I/119/32, 
I/119/35, I/120/47, I/122/50, I/125/17, 
I/125/37, I/125/42, I/125/97, I/129/18, 
I/129/34, I/130/06, I/130/26, I/131/02, 
I/134/13, I/134/36, I/134/37, I/135/32, 
I/136/17, I/137/34, I/138/08, I/138/105, 
I/143/51, I/143/56, I/143/75, I/143/77, 
I/144/33, I/144/52, I/144/85, I/147/08, 
I/149/21, I/149/37, I/149/40, I/149/67, 
I/155/27, I/20/83, I/24/44, I/25/68, I/27/38, 
I/27/39, I/27/41, I/27/68, I/33/02, I/34/68, 
I/40/70, I/41/30, I/41/48, I/49/24, I/50/01, 
I/67/05, I/67/48, I/67/67, I/69/43, I/69/78, 
I/69/96, I/72/34, I/90/06, I/92/10, I/94/11, 
II/09/84, II/12/40, II/22/45, II/26/07

2. Aşırılık ve hayret ifade eder. -2-
 a. I/138/98, I/156/02

3. Uyarmak amacıyla kullanılır. -1-
 a. I/50/12

amma ... amma ... : Veya, yahut, ister 
... ister ..., cümledeki görevleri aynı olan 
kelimelerin ayrı ayrı her birinin başına 
getirilerek herhangi birinin onanmasında 
sakınca olmadığını anlatan bir söz, 

a. altın Taḳ amma bileziK daḳ amma 
para daḳ I/106/60
 amma üç ayda a. beş ayda I/106/28
 a. bi sene ammā iki senede I/69/93
 amma altın Taḳ a. bileziK daḳ amma 

para daḳ I/106/61
 amma yaşlı oldūma a. nē I/122/03
 amma altın Taḳ amma bileziK daḳ a. 
para daḳ I/106/61
 a. üç ayda amma beş ayda I/106/28
 a. yaşlı oldūma amma nē I/122/03
ammȧ : bk. amma1 -1-
 a. I/61/10
ammā : bk. amma1 -1-
 amma bi sene a. iki senede I/69/93
ámma : bk. amma1 -1-
 á. I/155/100
ámmá : bk. amma1 -1-
 á. I/85/43
ȧmma : bk. amma1 -1-
 ȧ. II/02/55
an : Zamanın bölünemeyecek kadar kısa 
parçası, lahza, dem. -16-
 a. I/16/59
 a.+ da I/117/20, I/69/30, II/20/23, 
II/34/71, II/38/95

şu an : Şimdi, içinde bulunduğumuz 
zaman. 

şu a. I/33/125, I/92/08, II/17/70, 
II/29/33

şu a.+ da I/32/100, I/92/04, I/92/07, 
I/92/15
 şu a.+ dı II/38/36
 şu a.+ dῑ II/38/43

ānında : Hemen, o anda, derhâl. 
an : bk. yan -1-
 öte a.+ na I/124/04
an - : Hatırlamak, akla getirmek, yâd et-
mek, tahattur etmek. -4- 
 a.- ılır I/60/98
 a.- ıP I/145/34
 a.- ır̥sam I/63/43
 a.- ıyon I/95/76
ān - : bk. an- -2-
 ā.- amış I/08/89
 ā.- mışıŋız II/22/89
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ān : bk. an -2-
 ā.+ ında I/110/44, I/116/50
ana : 1. İnsanın ve hayvanın yavru sahibi 
olan dişisi, anne, valide. -296-
 a. I/10/40, I/107/30, I/110/15, I/113/117, 
I/123/29, I/123/51, I/124/30, I/138/45, 
I/138/52, I/14/65, I/140/30, I/144/69, 
I/148/17, I/149/22, I/15/67, I/17/43, I/20/87, 
I/52/20, I/52/47, I/52/74, I/52/76, I/52/88, 
I/56/66, I/61/54, I/88/13, I/88/60, II/05/84, 
II/07/30, II/08/70, II/25/81, II/32/122
 a.+ cῑm I/58/59, I/58/74
 a.+ dan I/112/52
 a.+ lā I/77/42
 a.+ lāmıS I/157/69, I/76/91
 a.+ lāmız I/31/63, I/60/41, I/72/39
 a.+ lāmızdan I/157/81
 a.+ lāŋ I/94/76
 a.+ lār I/101/57
 a.+ ları I/120/32, I/140/30, I/18/20, 
I/35/37, I/77/28, II/32/123
 a.+ larımız I/126/61, I/130/52, I/14/51
 a.+ larmızıŋ I/76/17
 a.+ lı II/16/36
 a.+ m I/02/36, I/02/38, I/03/75, I/03/87, 
I/08/115, I/101/58, I/107/10, I/108/20, 
I/108/26, I/109/49, I/109/50, I/113/59, 
I/115/41, I/116/54, I/119/29, I/121/104, 
I/123/38, I/123/75, I/123/76, I/125/24, 
I/125/57, I/126/11, I/126/33, I/126/73, 
I/130/30, I/133/45, I/133/47, I/134/23, 
I/134/32, I/136/04, I/140/25, I/145/45, 
I/148/02, I/152/126, I/157/51, I/157/57, 
I/18/07, I/18/11, I/18/19, I/20/71, I/22/09, 
I/22/14, I/22/27, I/25/01, I/33/123, I/33/144, 
I/33/24, I/39/89, I/40/02, I/42/65, I/48/48, 
I/52/14, I/55/26, I/55/64, I/55/65, I/55/66, 
I/58/33, I/58/38, I/58/40, I/58/52, I/58/62, 
I/58/66, I/70/63, I/77/37, I/83/07, I/83/59, 
I/88/33, I/91/44, I/91/50, I/91/59, I/91/66, 
I/93/37, I/94/05, I/94/12, I/96/03, II/05/90, 
II/05/96, II/07/94, II/14/83, II/16/36, 
II/25/86, II/39/11, II/39/143 
 a.+ m I/98/122
 a.+ ma I/52/14

 a.+ mdan I/109/33, I/21/25, II/14/74
 a.+ mdın II/16/42
 a.+ mdıŋ I/20/31
 a.+ mgil I/11/94, I/98/56, I/134/22, 
I/70/66, I/72/45, II/25/37
 a.+ mgilde I/134/35
 a.+ mgildeyken I/130/48
 a.+ mgillē I/83/69
 a.+ mı I/133/46, I/30/11, I/50/25, 
I/77/64, II/05/105
 a.+ mın II/14/77
 a.+ mınan I/52/13
 a.+ mıŋ I/120/23, I/130/29, I/134/03, 
I/157/52, I/157/57, I/24/39, I/42/66, 
I/52/10, I/67/22, I/67/77, I/77/64, I/77/65, 
I/77/67, I/88/05, I/88/06, I/98/123, 
I/98/124, I/98/95, II/05/103
 a.+ mız I/06/35, I/115/11, I/120/22, 
I/134/09, I/134/20, I/135/34, I/146/39, 
I/148/04, I/157/76, 
 I/17/59, I/88/12, I/88/17, I/88/19, 
II/05/37, II/14/71
 a.+ mızā I/42/67
 a.+ mızdan I/150/03, I/75/16
 a.+ mızı I/148/05
 a.+ mızıŋ I/148/04, I/88/13
 a.+ mῐ I/55/26, II/05/102
 a.+ mnan II/14/75
 a.+ n I/83/19, I/83/43
 a.+ na I/152/74
 a.+ nıŋ I/08/90, I/113/118, I/152/135, 
I/152/74
 a.+ ŋ I/04/52, I/112/76, I/14/28, I/14/68, 
I/74/101, I/77/60
 a.+ ŋa I/152/71
 a.+ ŋdan I/52/75
 a.+ ŋınan I/55/77
 a.+ ŋna I/14/27
 a.+ sı I/02/36, I/08/83, I/08/86, I/110/32, 
I/113/121, I/120/30, I/123/19, I/125/24, 
I/136/35, I/136/36, I/137/14, I/137/19, 
I/137/21, I/138/44, I/140/62, I/140/69, 
I/15/20, I/26/24, I/33/142, I/45/38, I/59/79, 
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I/59/80, I/67/08, I/77/29, I/91/45, I/91/46, 
I/94/74, I/94/75, II/04/64, II/21/31
 a.+ sıgil I/91/17
 a.+ sıgile I/83/02
 a.+ sın I/45/47
 a.+ sına I/126/08, I/77/63
 a.+ sından I/138/51, I/22/32
 a.+ sını I/138/45, I/72/19, II/01/34, 
II/24/77
 a.+ sının I/33/113
 a.+ sınıŋ I/110/08, I/134/03, I/136/36, 
I/137/37, I/52/79, I/75/49, I/95/76, I/99/55, 
II/28/41, II/34/57
 a.+ sıŋ I/88/46
 a.+ sína I/08/99
 a.+ yım I/88/26
 a.+ ynan I/131/12

2. Kaynak, menşe. -2-
 a. I/23/51

3. Kendi cinsinden olan veya kendine 
benzeyen şeyler içinde en büyük ve en 
önemli olan, temel, esas, asıl.

ana : Şaşkınlık, hayret, sevgi, takdir 
gibi duyguları ifade etmek için kullanılır.
 a. I/15/74

ana pilavı : Düğünlerde gelin tarafının 
damat tarafına pişirdiği tavuklu pilava ve-
rilen ad.

a. pilavı I/148/22
ana sütü : Kadının çocuğunu beslemek 

için memelerinden gelen besleyici beyaz 
sıvı.

a. sütü II/07/146
ana türküsü : Düğünlerde gelin çıkar-

ken söylenen bir türkü adı. 
a. türküsǖ I/157/53
ana yaşı : Resmı̂ olarak belirlenmemiş 

kişinin tam olarak doğduğu tarihe göre 
yaşı.

a. yáşim II/14/01
anası bellenmek : çok yorulmak, yor-

gunluktan neredeyse kımıldamaz olmak.
a.+ m bellenirdi I/145/38

anası danası : Soyu sopu, ailesinin bü-
tün fertleri. 

a.+ sı danası I/69/23
övey ana : Bir kimsenin kendi öz anne-

si olmayan öz babasının karısı.
övey a. I/30/12

 övü a. I/55/77
ana - : bk. anna- -10-
 a.- dıŋ I/05/27, I/09/11, I/158/05, 
I/68/13, I/68/31, I/68/47, I/95/63, II/02/09, 
II/10/35
 a.- díŋ II/10/56
aná : bk. ana1 -2-
 a.+ m I/110/58
 a.+ na I/14/70
anȧ : bk. ana1 -3-
 a. I/58/59
 a.+ larımıŋ I/76/21
 a.+ ya I/136/24
anā : bk. ana1 -13-
 a. I/42/63, I/48/18, I/48/75, I/52/69, 
II/05/104, II/05/96
 a.+ m I/101/58, I/125/93, I/126/02, 
I/91/87
 a.+ nῑŋ II/03/57
 a.+ sı I/39/105
an̥a : bk. ana1 -2-
 a.+ m II/05/06, II/05/08
an̥ă - : bk. anna- -1-
 a.- d̥ıŋ I/09/12
āna - : bk. anna- -9-
 ā.- caŋ I/134/29
 ā.- cāŋ I/134/10, I/134/36
 ā.- dım I/68/29
 ā.- dıŋ I/05/59, II/29/12
 ā.- mış I/08/88
 ā.- ycāŋ I/134/34
 ā.- y̥cāŋ I/134/21
āna : bk. ana1 -1-
 ā.+ m I/101/67

bk. ana3 -5-
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 ā. I/134/12, I/134/14, I/134/18, I/134/23, 
I/134/35
ānā : bk. ana1 -2-
 ā.+ m I/101/56
 ā.+ nῑŋ II/03/57
ana˽oḳulu : Okuma yazma çağına gelme-
miş çocukları ilk okula hazırlayan çocuk 
yuvası, ana mektebi. -2-
 a. I/149/14
 a.+ muz I/149/14
anac : bk. annac -1-
 a.+ ına I/122/27
ānad - : bk. anlat- -4-
 ā.- abilirisem I/04/13
 ā.- ıcām I/04/35
 ā.- ırdıḲ I/08/80
 ā.- ıvá I/08/05
analıḳ : Anne yerine konan, anne yerini 
tutan kadın, üvey anne. -1-

analık yap- : Anne gibi candan bak-
mak, himaye etmek, anne şefkati göster-
mek a. yapdım I/140/29
analıḲ : bk. analıḳ -1-
 a. I/55/25
ananaT : bk. annad -1-
 a. I/124/15
anarşi : Kargaşalık, karışıklık. -2-
 a. I/138/116, I/138/123
anarşit : Anarşist, anarşi çıkaran, düzene 
karşı gelen, kargaşalık yaratan kimse, boz-
guncu. -1-
 a.+ i I/28/01
anārşit : bk. anarşit -1-
 a.+ ler I/50/26
ānaş - : bk. anlaş- -1-
 ā.- amadılar I/119/33
ānat - : bk. anlat- -4-
 ā.- çan I/54/09
 ā.- ırdıŋ I/08/94
 ā.- ma I/109/45
 ā.- tılā II/29/18
anātar : Kilit açıp kapamak için kullanılan 

alet, açar. -2-
 a.+ ı II/28/45
 a.+ ını II/20/83
anca : bk. ancaḳ -30-
 a. I/03/23, I/03/24, I/03/43, I/06/17, 
I/06/27, I/06/48, I/132/02, I/134/57, 
I/144/26, I/156/36, I/158/55, I/158/56, 
I/159/40, I/18/09, I/49/62, I/52/16, I/52/70, 
I/57/09, I/59/68, I/64/120, I/68/35, I/74/44, 
I/75/24, I/85/17, I/85/29, II/07/103, 
II/07/61, II/07/62, II/22/46
ancā : bk. ancaḳ -1-
 a. I/03/38
ānca : bk. ancaḳ -3-
 ā. I/112/69, I/69/28, II/22/02
ancaḳ : Yalnız, sadece. -2-
 a. I/16/60, I/64/57
ancaḲ : bk. ancaḳ -6-
 a. I/56/33, I/56/34, I/56/59, I/62/22, 
I/64/119, II/10/24
āncaḲ : bk. ancaḳ -1-
 ā. I/03/39
ancı : Anjiyo, damar içine özel bir madde 
şırınga ederek damarın görülür duruma 
gelmesi işlemi, damarı görüntüleme. -2-
 a. I/17/22, I/17/36
ancı : bk. ancaḳ -4-
 a. I/71/70, II/06/71, II/10/67, II/38/15
āncı : bk. ancaḳ -2-
 ā. II/01/14, II/01/26
āncı : bk. ancı -1-
 ā. muncu I/91/20
anÇa : bk. ancaḳ -3-
 a. II/29/69, II/29/73, II/29/84
ançı : bk. ancaḳ -1-
 a. II/06/03
ane : bk. ana -3-
 a. I/128/25, I/57/36
 a.+ ŋe I/72/23
āne : bk. hane -3-
 ā. II/10/08, II/17/05
 ā.+ si II/10/06
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anĕnevı̄̇ : An’aneyle ilgili, nesilden nesile 
geçerek devam eden özellikler, âdetler ve 
alışkanlıklarla ilgili, gelenek hâlini almış, 
geleneksel. -1-
 a. II/23/125
anġāri : Angarya, ücret vermeden yaptırı-
lan iş. -1-
 a. II/09/43
anġaz : Kuru ağaç parçaları, kurumuş, çü-
rümeye yüz tutmuş ağaç gövdesi, kökü ve 
bunların köylü tarafından ormandan belli 
bir dönemde kesim izni. -2-
 a. I/76/70, I/76/71
anı : bk. ana1 -2-
 a. II/24/03
 a.+ ları II/17/83
ānı - : bk. anna- -1-
 ā.- ycā I/107/02
anı : bk. ana1 -1-
 a.+ larımız II/24/63
anım : bk. hanım3 -3-
 āyşa a. I/59/03
 mēyrem a. I/65/38

bk. hanım2

 a.+ ı I/46/122
ani : bk. hani -2-
 a. II/21/43, II/33/60
anῑ : bk. hani -1-
 a. I/58/45
āni : bk. hane -1-
 ā. II/10/10
aniden : bk. ānı̄̇den -1-
 a. I/125/03
ānı̄̇den :  Birdenbire, ansızın. -1-
 ā. II/07/111
anlá - : bk. anna- -2-
 a.- ycāŋıS II/37/63
 a.- ycēn II/19/104
ān̥la - : bk. anna- -1-
 ā.- dıŋ I/122/67
anlad - : bk. anlat- -3-

 a.- em II/08/43
 a.- ırsan II/34/52
 a.- ırsaŋ II/37/23
anlaş - : Aynı fikir üzerinde karar kılmak, 
uyuşmak, uzlaşmak, mutabakata varmak. -1-
 a.- amazdıġ II/19/106
anlat - : (Birinin bir şeyi) Anlamasını, kav-
ramasını sağlamak, zihnine sokmak, açık-
lamak, izah etmek, tefhim etmek. -11-
 a. II/34/48, II/34/52
 a.- am II/19/143
 a.- caġ II/34/30
 a.- cız II/34/52
 a.- ırdı II/06/66, II/06/67
 a.- mışlardır I/34/36
 a.- sam I/21/30
 a.- saŋa II/20/57
 a.- sınnā II/34/42
anlatmı : bk. annatma -1-
 a.+ ya I/157/42
anna - : Anlamak, bir şeyin ne olduğunu 
akıl yoluyla kavramak, akıl erdirmek. -23-
 a. I/05/30, II/18/27
 a.- dam I/102/19
 a.- dı I/93/07, I/93/23, I/93/25, I/93/41
 a.- dım I/112/59, I/60/56, I/87/04
 a.- dın I/122/17, I/154/40
 a.- dıŋ I/109/19, I/122/18
 a.- llar̥dı I/20/76
 a.- maSsıŋız I/155/18
 a.- mış II/09/34
 a.- mışla I/150/42
 a.- mıyodum I/35/58
 a.- mıyoz I/10/01
 a.- r I/132/08
 a.- rın I/14/17
 a.- yoŋ I/72/41
anna : bk. hani -1-
 a. I/87/39
annā - : bk. anna- -1-
 a.- yollar̥ I/20/75
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annā : Şaşkınlık, hayret, sevgi, takdir gibi 
duyguları ifade etmek için kullanılır -1-
 a. I/161/43
ann̥a - : bk. anna- -1-
 a.- dıŋ I/144/72
annac : Karşı, karşı taraf. -6-
 annac a.+ a I/47/75
 a. annaca I/47/75
 a.+ ında I/142/12, I/47/70
 a.+ ındaki I/45/45
 a.+ ıŋıza I/11/16
annaç : bk. annac -1-
 a.+ larda I/140/66
annad - : bk. anlat- -33-
 a. I/157/25
 a.- am I/47/29, II/30/54, II/35/09
 a.- aman I/67/14
 a.- an I/87/16
 a.- eyin I/80/50
 a.- eyoz I/82/35
 a.- ıÍÍādı II/32/134
 a.- ıllardı I/135/36
 a.- ıllardῑ I/135/35
 a.- ırdı I/03/18, I/05/28, I/08/80, I/49/64, 
II/12/40
 a.- ırlardı I/76/89, I/76/90
 a.- ırlarmışdır I/80/47
 a.- ıvedim II/20/64
 a.- ıvercēdi I/30/38
 a.- ıverem I/69/84
 a.- ıveriyoŋ I/75/66
 a.- ıvesin I/72/07
 a.- ıyım I/50/83
 a.- ıyın I/08/81
 a.- ıyῐn I/18/13
 a.- ıye̊ I/05/35
 a.- ıyola I/76/25
 a.- ıyom I/120/25
 a.- ıyon I/157/20, I/76/64, I/76/65
annad : Anadut, ekin demetlerini arabaya 
koymaya ve harmanı aktarmaya yarayan, 

üç, dört, beş, yedi çatallı olabilen, uzun 
saplı aygıt, dirgen, yaba. -4-
 a.+ ına I/87/59
 a.+ ınan I/130/11, I/87/18
 a.+ ınnan I/135/28
annād - : bk. anlat- -1-
 a.- ır II/35/52
ānnad : bk. annad -1-
 ā. I/135/29
annadış : bk. annatış -1-
 a.+ ῑ I/05/21
annam : bk. anlam -5-
 a.+ ı I/23/56, I/56/09
 a.+ ına I/56/06, I/56/07, I/56/08
annanne : Annenin annesi, nine.  -8-
 a. I/41/45, I/60/100, I/73/32, II/13/14, 
II/21/52
 a.+ m I/106/58, I/24/04
 a.+ sı̄̇ I/82/11
annānne : bk. annanne -1-
 a. I/28/60
annaş - : bk. anlaş- -10-
 a.- amadıŋız I/24/36
 a.- amazlıḲ I/13/28
 a.- dıġ I/59/13
 a.- ınca I/125/58
 a.- ırdıḲ II/35/114
 a.- ırsā I/25/28
 a.- íyóS I/09/73
 a.- mazsa I/25/28
 a.- mış I/133/60
 a.- tılar I/112/49
annaş : bk. annac -5-
 a.+ da I/122/24, I/18/46
 a.+ taḳı I/45/01
annȧş : bk. annac -1-
 a.+ da I/24/26
annaşıl - : Anlaşılmak, ne olduğu bilinmek, 
kavranılmak. -1-
 a.- masıŋ II/23/128
annaşmazlıḳ : Düşünce ve fikir ayrılığı, 
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uyuşmazlık, ihtilaf. -1-
 a. I/117/09
annat - : bk. anlat- -78- 
 a. I/08/14, I/112/81, I/112/83, I/126/82, 
I/128/04, I/157/25, I/25/15, I/25/16, 
I/41/09, I/49/82, I/90/10, I/91/30, II/03/36
 a.- am II/19/46
 a.- ı̄̇m II/23/166
 a.- áy̥ı̆̇m II/13/04
 a.- cam I/145/02
 a.- can I/50/40
 a.- cȧn I/98/23
 a.- caS II/30/54
 a.- dını I/76/65
 a.- dıŋ I/06/129
 a.- ēn I/115/04
 a.- eyim II/13/03
 a.- ıÍÍár I/60/56
 a.- ıllardı I/11/89
 a.- ır I/128/01, I/15/78, I/156/61, 
II/23/178
 a.- ırdı I/05/19, I/111/86, I/112/78, 
I/133/64, I/156/63, I/56/21, I/59/75, 
I/59/76, II/06/56
 a.- ırım I/60/01
 a.- ırladı I/87/97
 a.- ırlardı I/09/78
 a.- ırlarıdı I/06/61
 a.- ırlarmıştı I/56/23
 a.- ıverem II/37/121
 a.- ıveridi I/59/74
 a.- ıverirdi I/59/73
 a.- ıvı II/03/34
 a.- ıyım I/125/47, II/23/176
 a.- ıyın I/125/57
 a.- ıyodu II/03/17
 a.- ıyōdu II/09/25
 a.- ıyom I/139/43, II/23/06
 a.- ıyon I/98/23
 a.- ıyorum I/139/44
 a.- madılā II/35/102, II/35/103

 a.- mazdı I/05/29, I/113/120, II/06/66
 a.- mazımıştı II/23/138
 a.- mıyen I/145/44
 a.- mıynan I/63/57
 a.- mıyolādı II/35/99
 a.- sam I/72/65
 a.- sām II/16/87
 a.- saŋa I/95/25, II/03/33
 a.- sın I/128/01
 a.- tırcaḳ II/24/53
 a.- Tῑ I/107/10
 a.- Tῑm II/03/31 

a.+ Tῑnı I/76/17
annat : bk. annad -8-
 a. I/103/23, I/128/42, I/130/11, I/21/55, 
I/70/06, I/87/60
 a.+ ına I/07/49
 a.+ lar I/87/61
ānnat - : bk. anlat- -1-
 ā.- cȧḳ II/16/02
ānnaT : bk. annad -1-
 ā. I/130/09
ānn̥at - : bk. anlat- -1-
 ā.- cám II/21/07
annatış : Anlatış, anlatma işi. -1-
 a.+ ı I/75/19
annaTma : Anlatma, anlatmak işi. -2-
 a.+ m II/09/03
 a.+ nan I/62/07
annayışlı : Anlayışlı, hoş gören, hâlden 
anlayan, müsamahakâr. -1-
 a. I/17/48
anne : 1. Çocuk doğurmuş olan kadın, 
ana. -236-
 a. I/05/47, I/08/99, I/106/66, I/109/31, 
I/110/28, I/121/30, I/128/09, I/128/37, 
I/132/54, I/137/42, I/152/102, I/25/15, 
I/48/41, I/53/29, I/53/34, I/53/71, I/55/27, 
I/58/58, I/65/46, I/68/27, I/72/82, I/73/30, 
I/78/49, I/88/10, II/21/30, II/22/39, 
II/29/18, II/39/117
 a.+ cı̄̇m I/126/25, I/126/36, I/58/21, 
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I/58/23, I/58/37
 a.+ cāzım I/145/13
 a.+ lēmiz I/31/63, I/71/52, I/84/23, 
II/08/09, II/08/13, II/20/77
 a.+ lēmizden I/44/27
 a.+ ler I/16/04
 a.+ leri I/121/14
 a.+ lerimiz I/76/65, II/21/20
 a.+ lerı̆̇miziŋ I/76/64
 a.+ lerine I/111/98
 a.+ lerini I/16/04
 a.+ m I/05/28, I/05/29, I/07/106, 
I/101/04, I/107/55, I/110/35, I/110/40, 
I/110/42, I/113/115, I/113/13, I/115/51, 
I/116/03, I/121/106, I/132/55, I/140/32, 
I/141/22, I/145/13, I/155/40, I/22/13, 
I/24/22, I/32/10, I/34/47, I/34/51, I/38/51, 
I/40/03, I/40/07, I/41/76, I/42/07, I/44/33, 
I/46/54, I/49/64, I/49/67, I/50/16, I/50/40, 
I/50/45, I/52/06, I/55/25, I/58/05, I/58/08, 
I/58/10, I/58/14, I/58/18, I/58/35, I/58/91, 
I/59/08, I/61/48, I/67/68, I/70/62, I/73/10, 
I/73/23, I/73/32, I/73/33, I/73/70, I/73/73, 
I/73/74, I/73/76, I/73/77, I/76/40, I/78/47, 
I/78/49, I/78/53, I/80/26, I/80/27, I/85/04, 
II/03/02, II/03/03, II/06/66, II/06/72, 
II/06/82, II/09/11, II/09/16, II/14/94, 
II/15/82, II/20/47, II/20/78, II/25/20, 
II/25/79, II/25/82, II/25/91, II/25/93
 a.+ mı̄̇ I/121/105, I/50/18
 a.+ mden I/113/116
 a.+ me I/110/22, I/62/03, I/80/27, 
I/80/28, I/91/09, II/25/93
 a.+ mgil I/11/89, I/110/32, I/53/02, 
I/53/45, I/73/14, I/73/15, II/11/60, II/12/84
 a.+ mgilde I/78/11
 a.+ mgiliŋ II/25/31
 a.+ mgiliŋki I/34/69
 a.+ mgillē II/11/54
 a.+ mi I/45/15, I/78/45, I/79/32
 a.+ min I/112/76, I/18/70
 a.+ minen I/110/21, II/25/98
 a.+ minkilēnden II/34/69
 a.+ miŋ I/110/43, I/112/76, I/112/77, 

I/124/50, I/131/29, I/151/32, I/38/53, 
I/41/29, I/46/54, I/51/51, I/51/52, I/78/51, 
I/99/55, I/99/59, II/09/09, II/24/17, II/24/19 
 a.+ miŋkiler I/151/30
 a.+ miŋkinde I/115/52
 a.+ miz I/62/04, I/131/35, I/135/35, 
I/151/06, I/51/52, II/24/53
 a.+ miziŋ II/21/14
 a.+ mle I/86/64
 a.+ mlē II/06/79
 a.+ mler I/111/86, I/73/43
 a.+ mlēr II/06/80
 a.+ mlere I/40/18
 a.+ mleriŋ I/151/28, I/40/72, I/65/45
 a.+ mlernen I/40/76
 a.+ mnen I/78/12
 a.+ mner II/06/82
 a.+ ngile I/100/16
 a.+ ngiliŋ II/03/33
 a.+ ni I/83/43
 a.+ ŋ I/04/66, I/41/45, I/44/75, I/55/73, 
I/58/36, I/74/97, I/80/56
 a.+ ŋe I/121/42
 a.+ ŋgil I/80/56
 a.+ ŋgile I/80/66
 a.+ sı̄̇ I/106/76, I/112/77, I/136/29, 
II/14/76
 a.+ si I/07/11, I/107/55, I/112/76, 
I/146/54, I/46/54, I/90/32, II/15/94, 
II/30/67
 a.+ sigil I/113/80
 a.+ sinden I/157/13
 a.+ sini I/113/119
 a.+ sinnen II/13/14
 a.+ siye I/44/17
 a.+ siynen I/113/78
 a.+ ye I/113/32

2.  Kadın isimlerinden sonra kullanılan 
ve saygı ifade eden unvan sözü.

ācı a. I/152/50
h̥acı a. I/152/102

anne - : bk. anna- -1-
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 a.- ycān I/109/55
annē : bk. anne1 -11-
 a. I/05/47, I/08/99, I/112/43, I/113/29, 
I/128/03, I/128/33, I/152/121, I/67/75
 a.+ m I/50/41
 a.+ mgil̥ı̆̇ŋ I/154/64

övey annē : Bir kimsenin kendi öz an-
nesi olmayan öz babasının karısı.

övey a. II/15/95
ānne : bk. anne -8-
 ā. II/29/06, II/29/18
 üvüy ā. I/55/74
 ā.+ m I/73/31, II/25/19, II/25/97
 ā.+ ŋ I/72/85
anneliK - : Anne olma durumu ve sıfatı, 
analık, validelik. 2-
 a. yaptım I/85/12
 a. yapTım I/58/15
annenne : bk. annanne -3-
 a.+ m II/09/12
 a.+ siniŋ I/137/20
anneş : bk. annac -1-
 a. I/94/81
annı - : bk. anna- -9-
 a.- can I/14/07
 a.- mam II/17/09
 a.- yamadıŋ I/76/62
 a.- yamassın̥ I/62/24
 a.- yanna I/76/62
 a.- ycēŋ I/86/65
 a.- yodu II/35/52
 a.- yoŋ I/95/102, I/95/42
an̥nı - : bk. anna- -1-
 a.- yoŋ I/95/23
annıŞ : bk. annac -1-
 a.+ dı I/87/47
anni - : bk. anna- -1-
 a.- yin II/28/23
ansızda : Beklenmedik bir zamanda, hatır-
da yokken, birdenbire, ani, aniden. -1-
 a. I/79/99

antireman : Bir spor dalında yapılan ha-
zırlık çalışması, idman. -1-
 a.+ da I/69/34
aŋ - : bk. an- -11-
 a.- ar I/64/118
 a.- arsın I/40/62
 a.- arsıŋız I/87/40
 a.- dı I/91/78
 a.- dım I/87/52
 a.- ılcēmiş I/80/54
 a.- ıldıḳ I/112/01
 a.- ılır I/72/79
 a.- ılıyo I/72/34, I/72/76
 a.- mıyō I/74/34
āŋa - : bk. anna- -1-
 ā.- dıŋ I/05/53
aŋıl - : Adı geçmek, zikredilmek, bahsedil-
mek. -1-
 a.- dı I/06/83
aŋnad - : bk. anlat- -6-
 a.- ılmaz II/11/49
 a.- ımıŋ II/05/99
 a.- ırdı I/150/34, I/150/40
 a.- ırsıŋ I/157/22
 a.- ıyon I/157/21
āŋnad - : bk. anlat- -1-
 ā.- ırdı II/11/48
aŋnaş - : bk. anlaş- -1-
 a.- mışlar I/48/60
aŋnaT - : bk. anlat- -2-
 a. I/157/25
 a.- ıvĕ II/11/51
ap - : bk. yap-1 -1-
 a.- ceŋ I/71/42
āpa : bk. arpa -1-
 ā. II/09/07
apaḳ : Bembeyaz. -1-
 a. I/33/49
apallȫ : bk. aparlö -2-
 a. I/155/79, I/155/83
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apallı̊̇ : bk. aparlö -1-
 a.+ dan I/155/83
aparlȫ : bk. aparlö -1-
 a. I/104/47
aparlö : Hoparlör, elektrik enerjisini sese 
çevirmeye ve bu sesi istenen yüksekliğe 
çıkarmaya yarayan alet. -2-
 a. I/104/45
apartman : Bir ailenin veya bir kişinin 
oturmasına elverişli, odaları, banyo, mut-
fak vb. kısımları bulunan, bağımsız daire-
lere bölünmüş bina.   -1-
 a. II/22/45
apar̥tmen : bk. apartman -1-
 a.+ nēde I/53/16
aPdes : bk. abdes -1-
 a.+ imizi alır̥ῐz̥ II/21/05
apıldı - : Sendelemek. -1-
 a.- yalaḲ I/134/59
aPla : bk. abla -2-
 a.+ m I/11/08
 a.+ mgildē I/11/09
apsāni : bk. hapis -1-
 a.+ diydi II/01/05
ar : Zor’a benzetilerek yapılan tekrar iki-
lemesi -1-
 ar zor : Zorlukla, güç hâlle, dara dar, 
ucu ucuna, zar zor. 

a. zor II/09/13
ār - : Ağarmak, yıkanıp, tertemiz olup be-
yazlaşmak. -1-
 ā.- mıyoru I/21/09
ara : 1. İç. -32-
 a.+ lānda II/23/61
 a.+ larına I/111/61, I/126/60
 a.+ larında I/02/16, I/118/09
 a.+ mızda II/23/82, II/35/106
 a.+ sı II/21/06
 a.+ sına I/111/19, I/111/44, I/111/64, 
I/111/67, I/111/72, I/111/73, I/12/19, 
I/121/88, I/93/09, II/15/117, II/37/90, 
II/37/92

 a.+ sına yapıyoŋ I/111/47
 a.+ sında I/09/31, I/121/17, I/125/61, 
I/91/61, I/96/29, II/25/77
 a.+ sınd̥ă I/61/39
 a.+ sını II/15/120, II/21/27
 a. yerinde I/06/20

2. İki kişi veya iki şey arasındaki iliş-
ki. -23-
 bi a.+ da I/152/12, I/34/24, I/34/25, 
I/35/25, I/35/26, I/73/14, I/76/14, II/14/58, 
II/16/104
 a.+ dı ġālıyo II/08/69
 a.+ mızda I/113/26
 a.+ sı I/117/09
 a.+ sında II/19/139

bi a.+ dı II/06/08
 bi a.+ dá I/121/47
 kendi a.+ lānda II/23/78
 kendi a.+ larında II/15/15
 kendi a.+ mızda II/23/82
 kendi a.+ mızda yapādıḳ II/23/82

bir a.+ ya gelirdi I/94/66
bāçe a.+ sına I/32/24

3. Bir oluştan diğer bir oluşa kadar geçen 
zaman fasılası. -20-
 bi a. I/11/45 

bir a. I/10/52
a.+ da I/110/48, I/99/68

 a.+ dā I/05/14
 a.+ dan I/05/13
 a.+ sı I/30/15, I/30/47, I/61/75, I/149/09

a.+ sındı II/02/70
 a.+ sındῑ II/02/70

ara a. I/79/94
a. ara I/79/94 
a. sıra I/150/54, I/31/68, I/64/103, 

II/19/108, II/19/109
 a. sırā I/39/89

4. (Söz konusu olan iki şeyde) Orta, beyn, 
mabeyin. -17-
 a.+ da I/122/29
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 a.+ daḳı I/117/43, I/94/55
 a.+ dan I/122/20
 a.+ lāndan I/08/76, I/47/59
 a.+ sı I/157/29
 h̥apıc a.+ sına I/08/92

a.+ sında I/117/36, I/138/127, I/46/53
 a.+ sınd̥a I/08/75
 a.+ sınd̥ı II/06/47
 a.+ sını II/24/86
 a.+ ya I/07/70, I/156/59
 a. yer I/160/19

5. Yaş farkı. -10-
 a.+ ları I/22/15
 a.+ lı I/48/45
 a.+ mız I/110/49, I/80/64
 a.+ mızda I/131/08
 a.+ ŋız I/134/11
 a.+ sı I/48/42, I/48/44
 a.+ sῑ I/48/45

6. İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, 
mesafe. -2-
 a. I/14/67
 a.+ sı I/79/65

7. Bu, şu, o işaret sıfatlarıyla kullanıldığı 
vakit sınırları belli bir zamanı, bir sıfatıy-
la kullanıldığı vakit ise belirsiz bir zamanı 
ifade eder, aralık. -1-
 şu a. I/149/43

ara soḳak : Caddeleri veya büyük so-
kakları birbirine bağlayan ikinci derecede-
ki yol.
ara : bk. arada -1-
 a. I/64/93
arȧ : bk. ara7 -1-
 bi a. I/142/14
 a. soḳağı II/18/22
arā : bk. ara4 -1-
 a. I/160/19
ara - : 1. Bir şeyi bulmaya çalışmak, tahar-
ri etmek. -14-
 a. I/108/54, I/79/48

 a.- dılar I/140/67
 a.- dım I/06/101, I/06/103, I/22/02
 a.- dıŋ I/139/46
 a.- ma I/75/57
 a.- mazdı I/128/60
 a.- rdıḲ I/155/55
 a.- r̥ım II/23/116
 a.- ya I/08/113
 a.- yı I/08/113

2. Elde etmeyi istemek, üzerinde durarak 
elde etmeye çalışmak. -7-
 a.- dı I/45/25
 a.- dῑmızı I/52/33
 a.- nıyodu II/13/54
 a.- ŋ I/140/41
 a.- ycan I/25/14
 a.- yoruS I/140/24

3. Özlemek, arzulamak, hasretini çek-
mek. -5-
 a.- mazlā I/08/29
 a.- mazlar I/08/32
 a.- ŋ I/144/47
 a.- Tmasın I/15/71, II/08/72

4. Üzerinde durmak, önem vermek. -4-
 a.- dῑm I/122/62
 a.- mıyoz I/102/88
 a.- nmıyodu I/146/43
 a.- nmōdu I/75/34

5. Bulunmak, var olmak. -4-
 ne a.- sın I/121/35, I/49/64, I/96/78
 ne a.- sıŋ I/64/63

6. Arayıp sormak. -3-
 a. I/112/45
 a.- madı I/80/52
 a.- rın II/25/114

7. Hâl hatır sormak için yoklamak, ziya-
ret etmek, ilgi gösterip meşgul olmak. -3-
 a.- dılā II/13/45
 a.- madılar I/112/45
 a.- maz I/112/45

8. Yoklamak, araştırmak. -2-
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 a.- dıġ I/147/25
 a.- dıḲ I/147/36
ará - : bk. ara-3 -1-
 a.- yodum I/78/45

bk. ara-6 -2-
 a.- ÍÍāmış II/18/31
arā - : bk. ara-1 -5-
 a. I/108/54, II/23/114
 a.- mış I/139/24
 a.- r II/23/114
 a.- saŋ II/27/47
ārā - : bk. ara-3 -1-
 ā.- r̥ I/95/34
araba : At, eşek, öküz gibi hayvanlar ta-
rafından çekilen ya da motorla işleyen, 
yük ve insan taşıyan tekerlekli kara taşı-
tı. -193-
 a. I/03/68, I/111/114, I/112/01, I/122/02, 
I/126/27, I/133/26, I/137/53, I/138/110, 
I/140/58, I/147/38, I/15/12, I/152/104, 
I/153/123, I/153/124, I/155/23, I/16/53, 
I/16/59, I/160/02, I/17/17, I/20/11, I/20/21, 
I/27/31, I/40/40, I/41/93, I/49/46, I/49/62, 
I/49/64, I/49/68, I/52/90, I/54/63, I/55/63, 
I/61/74, I/66/05, I/66/36, I/66/54, I/68/71, 
I/68/79, I/69/40, I/75/28, I/79/61, I/79/63, 
I/96/16, II/23/150, II/29/03
 at a. I/01/52
 āt a. I/108/43
 a.+ da I/145/70, I/49/21, II/12/17
 a.+ dan I/153/86, II/25/62, II/25/65
 a.+ lā I/145/57, I/153/110, I/30/53, 
I/77/29
 a.+ lāda I/154/06
 a.+ lāmız I/153/122
 servis a.+ lāmız II/29/13, II/29/84
 a.+ lāmnān II/29/84
 at a.+ lāna I/154/24
 a.+ lānan I/01/96, I/146/70, I/161/38
 öküz a.+ lānan I/146/70, II/09/06
 beygir a.+ lānda I/145/70
 a.+ lannan I/130/13
 at a.+ lānnan I/153/121

 beygir a.+ lānnan I/70/18
 a.+ lāŋ I/153/16
 a.+ lar I/111/108, I/137/53, I/143/70, 
I/16/61, I/17/18, I/17/19
 a.+ lara I/08/20, I/145/54, I/145/61, 
I/39/48
 a.+ ları I/08/19, I/125/85, I/153/16, 
I/16/54, I/16/55
 at a.+ ları I/153/110, I/153/16
 beygir a.+ ları I/145/68
 a.+ larınān I/18/26
 gelin a.+ larınan I/87/78
 a.+ larna I/126/55
 a. maraba I/82/03
 a. mıraba I/47/30
 a.+ mız I/139/59, I/143/71
 a.+ mıza II/12/17
 a.+ mızınan II/29/06
 a. muraba I/112/36
 a.+ nıŋ I/138/129, I/151/12, I/155/97, 
I/27/25, I/54/69, I/68/52, I/87/64
 a.+ nız II/34/51
 a.+ ŋ I/100/11
 a.+ ŋı I/79/65
 a.+ ŋıznan I/79/69
 a.+ sı I/18/27, I/18/28, I/32/42, I/76/80, 
II/35/11
 at a.+ sı I/121/113, I/155/96
 derece a.+ sı I/74/60
 duraġ a.+ sı I/158/42
 gelin a.+ sı I/08/21, I/125/86
 motur a.+ sı I/96/87
 öküz a.+ sı I/121/113
 parça a.+ sı II/38/12
 seri a.+ sı I/125/11
 at a.+ sılan I/156/30
 a.+ sına I/08/21
 at a.+ sına I/71/15
 at a.+ sınā I/101/32
 beygir a.+ sına I/70/79
 motur a.+ sına I/25/57
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 öküz a.+ sına I/156/32, I/157/08
 öküz a.+ sınā I/76/45
 at a.+ sınan I/145/62, I/157/31, I/157/32
 at a.+ sınān I/161/41
 at a.+ sın̥an II/14/75
 beygir a.+ sınan I/145/64
 öŋ a.+ sınan II/07/47
 öküz a.+ sındān I/76/50
 at a.+ sını I/71/17
 beygir a.+ sını I/87/02
 duraġ a.+ sını I/158/43
 eşşeg a.+ sını I/87/02
 motur a.+ sını II/06/32
 öküz a.+ sını I/87/02
 at a.+ sınıŋ I/101/32, I/102/77, I/77/08
 at a.+ sınnan I/145/62, I/77/06, I/96/36, 
II/08/87
 öküz a.+ sınnan I/76/45, I/96/36
 el a.+ sıyla II/23/18
 a.+ sıynan I/11/42, I/18/28, I/53/48
 at a.+ sıynan I/07/59, I/101/33, I/135/22, 
I/24/40
 motur a.+ sıynan I/25/55
 paytın a.+ síydı II/01/57
 a.+ ya I/126/29, I/136/17, II/34/104
 a.+ yı I/100/47, I/39/49, I/56/59
 a.+ yῐ I/66/18
 a.+ ynan I/10/99, I/138/130, I/140/57, 
I/56/54, I/66/53
 a.+ ynan̥ I/17/16, I/56/55

araba ġoş- : Hayvanları bağlamak yo-
luyla arabayı harekete hazır duruma getir-
mek.

öKüz a.+ sı ġoşuyoduḳ I/155/96
a.+ sını ġoşan I/72/70

arabȧ : bk. araba -2-
 at a. I/25/54
 a.+ ylān I/156/30
arabā : bk. araba -3-
 a. I/41/82, I/72/41, I/76/75
araḇa : bk. araba -2-

 a. I/74/60
 a.+ sı I/143/60
arȧba : bk. araba -21-
 a. I/131/48, I/156/41, I/56/55, I/62/33, 
I/77/07, II/07/25, II/09/25, II/24/110, 
II/24/111, II/24/114, II/35/11
 a.+ lar̥nan I/16/54
 a.+ nıŋ I/54/65
 at a.+ sı I/77/07
 el a.+ sı I/152/43
 beygir a.+ sı ġoşardıḲ I/87/03
 dombıy a.+ sını ġoşarlādı I/102/22
 öküz a.+ sῑ I/87/02
 at a.+ sῑnan I/62/33
 a.+ ya I/152/07
 aÇıḲ a.+ yı II/23/101
ȧraba : bk. araba -4-
 ȧ.+ nıŋ II/12/19
 at ȧ.+ sınan I/71/18
 at ȧ.+ sınıŋ I/71/16
 at ȧ.+ sınnan I/71/16
ārȧba : bk. araba -1-
 ā. II/24/110
arabalῑ : (<<arabalıḳ+ı) Araba konan yer, 
garaj. -1-
 a.+ nda I/122/82
arabaşı : Çokça tavuk veya koyun etiyle 
yapılarak, tepside dondurulmuş hamurla, 
kışın, sıcak içilen ekşili, biberli bir çeşit 
çorba. -19-
 a. I/36/48, I/36/62, I/121/60, I/132/13, 
I/132/14, I/132/18, I/132/26, I/132/30
 a.+ mız I/132/24
 a.+ nı I/36/62, I/132/22, I/132/26, 
I/132/34, I/132/37
 a.+ nıŋ I/121/76
 a.+ nῑ I/132/16
 a. yapallādı I/121/53
 a. yaparıS I/132/12 
 a. yapardıḳ I/36/49
arabaşῑ : bk. arabaşı -1-
 a. I/36/50
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arabe : bk. araba -2-
 a.+ yi I/69/55
 a.+ ynen I/68/78
arabı : bk. araba -24-
 a. II/01/25, II/04/91, II/04/92, II/07/20, 
II/07/21
 a.+ ya I/123/20, I/123/23, I/124/37, 
I/150/11, I/157/09
 a.+ yı I/155/96, I/41/93, I/74/56
 a.+ ynan I/10/101, I/145/64, I/52/90, 
I/74/49, I/77/06, I/79/65, II/08/109, 
II/08/86
arȧbı : bk. araba -3-
 a. II/24/109
 a.+ lā II/18/22
 acıḲ a.+ ynan II/23/101
arabí : bk. araba -1-
 a.+ ynan II/08/106
arȧbῑ : bk. araba -1-
 a.+ nan I/62/33
arac : Taşıt, vasıta. -1-
 a.+ ı I/41/70
aracı : Bir işi yapmak veya tarafları uzlaş-
tırmak, anlaşmalarını sağlamak için araya 
giren, vasıta olan, tavassut eden kimse, elçi, 
vasıta. -3-
 a. II/04/78
 a. olurdu I/113/27
aracılı : (araclılıḳ+ı) Bir işin olması için 
iki taraf arasına girme, ara buluculuk, ta-
vassut. -1-
 a. +yla I/34/05
arada : Bazen, vakit vakit, seyrek ola-
rak. -9-
 a. I/07/100, I/102/31, I/23/38

a. verirdiK I/91/69
 a. yapar I/129/35

arada bi : Bāzı bazı, bāzan.
a. bi I/35/63
arada sırada : Ara sıra.
a. sırada I/155/94, I/75/67, I/75/68

ārada : bk. arada -1-

 ā. bi I/49/46
arala - : Yarı açık duruma getirmek, hafif-
çe açmak. -1-
 a.- mış I/95/66
aralı : bk. aralıḳ II -1-
 a.+ yȧ II/36/11
aralıḳ I : 1. Birbirine bitişmeyen iki şey 
arasında kalan mesafe, iki şey arasındaki 
açıklık. -1-
 a.+ ġan II/28/38

2. Bir şeyin kesilmesiyle yeniden başla-
ması arasında geçen zaman fasılası, zaman 
içinde verilen fasıla. -1-

a.+ ları I/22/16
aralıḳ II : Yılın, Kasım ve Ocak ayları 
arasındaki 31 gün çeken on ikinci ayı, kış 
aylarından ilki. -2-
 a. I/53/40
 a.+ Taḳ II/36/09 
aralıḲ : bk. aralıḳ II -1-
 a.+ ta I/53/40
aramı : Arama, aramak işi. -1-
 a.+ yı I/57/35
arami : bk. aramı -1-
 a.+ ye I/57/29
araşdır - : bk. araştır- -4-
 a.- ı II/02/24
 a.- ıyó I/01/81
 a.- írlar I/09/12
 a.- mış I/56/08
aráşdır - : bk. araştır- -1-
 a.- mış I/149/66
araşdırma : bk. araştırmá -2-
 a.+ mıza I/92/47
 a.+ sını II/18/10
araşdırmacı : bk. araştırmacı -1-
 a.+ lar̥ I/07/111
araşTır - : Soruşturmak, tahkik etmek. -3-
 a.- dılardı II/07/67
 a.- dım II/02/25
 a.- ılmadı II/09/15
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araştırmá : Bir konu veya bir kimse hak-
kında bilgi edinmek için soruşturma yap-
ma, tahkik. -1-
 a.+ yá II/38/105
araşTırmacı : Herhangi bir konu üzerinde 
ilmi araştırma yapan kimse. -1-
 a. II/26/15
arat - : Bir şeyi bulma işini başkasına 
yaptırmak, başkası eliyle buldurmaya ça-
lışmak. -2-
 a.- dırmasın I/93/66
 a.- masıŋ I/43/33
arazı̄̇ : bk. arazi -3-
 a. II/09/80
 a.+ mizdi II/09/59
 a.+ mizi II/09/58
arāzı̄̇ : bk. arazi -1-
 a. II/10/56
arāzı : bk. arazi -1-
 a.+ lāna I/147/21
arazi : bk. arazi -12-
 a. I/117/09, I/64/56, II/38/63
 a.+ de I/142/57
 a.+ leri II/19/165
 a.+ mı̆̇z̥ I/142/56
 a.+ niŋ I/142/18
 a.+ sini I/64/49, I/64/51
 a.+ yi I/117/31, I/117/33, I/117/43
arāzi : Yerler, topraklar; yer, toprak. -19-
 a. I/142/20, I/41/34, I/68/36, II/10/42, 
II/10/46
 a.+ de I/147/38
 a.+ lē I/46/110
 a.+ ler̥ I/147/20, I/56/18
 a.+ lerini I/03/88
 a.+ miz I/41/79, II/09/29
 a.+ niŋ I/142/19
 a.+ si I/147/21, II/26/53, II/26/54, 
II/35/17
 a.+ sini I/46/119
arbȧ : bk. araba -1-

 a.+ ynan II/21/15
ard : Arka taraf, arka. -12-
 a.+ ına I/121/46, I/14/21, I/15/51, 
I/44/15
 a.+ ını I/27/25
 a.+ ῑ I/47/80

ardından : Sonra, daha sonra, akabinde.
a.+ ınan I/130/12

 a.+ ınān II/28/71
a.+ ῑnan II/28/74
a.+ ından I/121/49, I/20/83

 a.+ ınd̥an I/31/32
ard̥ : bk. ard -1-
 a.+ ı I/23/48
ārd : bk. ard -2-
 ā.+ ı I/60/15
 ā.+ ınd̥an II/24/103
ardıç : Kozalaklılar sınıfının çamgiller 
familyasından, yaprakları kışın da dökül-
meyen, çeşitli türleri bulunan ağaç veya 
ağaççık. -2-
 a. I/117/32, I/75/38
ar̥dıç : bk. ardıç -1-
 a. I/75/38
ardış : bk. ardıç -2-
 a. I/117/32, I/117/36
ārdiyeci : Ardiye işleten kimse. -2-
 ā.+ le II/30/21
 ā.+ lē II/30/40
are - : bk. ara-3 -2-
 a.- yon I/152/39
 ne a.- yoŋ I/152/40
arē - : bk. ara-3 -3-
 a.- yon I/152/40
 a.- yyom I/152/36
 a.- yyon I/152/36
areFe : bk. arife -1-
 a. I/37/46
āret : bk. ahiret -1-
 ā. ġoçu II/15/09
arġác : Dokuma tezgâhlarında enine atılan 
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iplik, atkı. -2-
 a.+ ı I/94/34, I/94/35
arġadaş : bk. arḳadaş -1-
 a. I/61/51
arġıdaş : bk. arḳadaş -1-
 a.+ lāmıs II/08/11
arı : Zar kanatlılardan, toplu olarak yaşa-
yıp bal yapan, vızıldayarak uçan, eklem 
bacaklı, sokucu böcek. -16-
 a. I/158/61, I/76/94, I/76/95
 a.+ lāmız I/148/63
 a.+ lar II/31/24
 a.+ lara I/39/104
 a.+ ları I/09/77, II/31/25
 a.+ larımızıŋ II/31/32
 a.+ larınan I/17/68
 a.+ m II/23/20
 bal a.+ sı I/17/69
 eşşeg a.+ sı I/17/69
 a.+ ya I/158/61
arı - : bk. ara-1 -13-
 a.- yollā I/41/82
 a.- yólÍā II/05/30
 a.- yoŋuS II/13/67

bk. ara-8 -10-
 a.- caz II/23/135

bk. ara-2 -3-
 a.- ycaḲ I/52/55
 a.- yo I/46/128
 a.- yóÍÍár̥ II/23/32

bk. ara-3 -5-
 a.- yola I/68/76

bk. ara-6 -9-
 a.- yan I/91/05, I/94/04, I/94/07
 a.- yu II/17/09
arı : bk. ara4 -5-
 a.+ yı giriŋ II/02/57

bi a. II/30/56
 a. soḳağı II/18/22
 şu a. II/09/60

bk. ara2 -2-
 bi a.+ ya II/10/83
 bi a.+ yı II/10/75

bk. ara3 -1-
 a.+ lādı II/30/16
ārı - : Ağrımak, (vücudun herhangi bir 
yeri) ağrılı olmak, insana ıztırap ve acı ver-
mek. -20-
 ā.- dı I/120/28, I/39/04, I/43/08
 ā.- dῑ I/106/30, I/43/07
 ā.- dῑnda I/98/111, I/98/122
 ā.- masa II/25/80
 ā.- masın diyi bir ara I/10/52
 ā.- maz I/119/09
 ā.- mıyo I/43/10
 ā.- r I/33/19
 ā.- rdı I/120/28
 ā.- yınca I/48/28
 ā.- yo I/38/55, I/43/12
 ā.- yó II/35/66
 ā.- yodu I/98/123
 ā.- yomuş I/33/143
ārı : Ağrı, vücudun herhangi bir yerinde 
derinden ve yaygın bir şekilde hissedilen 
sürekli acı ve ıztırap, sızı. -14-
 ā. I/133/41, II/08/77, II/22/15
 ā.+ m I/38/55
 ā.+ sı I/87/54, II/25/85
 ā.+ yı II/25/92

ġarın ā.+ sına II/35/70
öllüğüŋ ḳarı ġannı˽ıŋ ā.+ sı I/113/126

 öllüğüŋ ḳarı ġarnıyıŋ ā.+ sı I/113/130
 ā.+ sı sancı I/79/99
 ā.+ sı sancısı I/12/43

ārı çek- : Vücudun bir yerinde uzun sü-
ren acı ve ıztırap duymak.

ā. çekiyōduŋ II/08/37
ārı kesici : Vücuttaki ağrı hissini gideren 
(ilaç), müsekkin, analjezik. -1-

ā. kesici verd̥iler I/119/13
ārı dindirici : bk. ārı kesici -1-
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ā. dindirici I/119/12
arıba : bk. araba -5-
 a. I/08/20, II/10/47
 a.+ dan II/25/66, II/25/71
 öKüz a.+ sı II/03/78
arıbı : bk. araba -1-
 a.+ larıŋ marıbılarıŋ II/03/77
arıcılıḲ : Bal ve arı sütü elde etmek için arı 
yetiştirme işi. -1-
 a. yapādım I/158/60
arıcılῑ : <<arıcılıḳ+ı -1-
 a.+ nan I/09/79
arıd - : bk. arıt- -2-
 a.- ırdıḲ I/102/45
 a.- ıyom II/29/99
ārılān - : Vücudun herhangi bir yeri ağrı-
maya başlamak. -1-
 ā.- saŋ I/48/46
arılıġ : bk. arıcılıḳ -1-
 a. I/39/103
arımı : bk. arama -1-
 a.+ ya I/35/36
arımut : bk. armut -1-
 a. II/19/163
arın : Alın. -1-

arın yazıs̥sı : Alın yazısı, Allah tarafın-
dan insanın başına gelmesi ezelde kararlaş-
tırılmış olan şeyler, kader, yazgı, takdir.

a. yazıs̥sı I/58/40
arıt - : Temizlemek, kirliliğini gider-
mek. -1-
 a.- Tım II/29/09
arıtmı : Arıtma, arıtmak işi. -1-
 a.+ ya I/97/10
ārızalı : Arızası olan, işlemez durumda bu-
lunan, bozuk. -2-
 ā. I/42/03, I/42/11
ari : bk. arı -1-
 a. ġovanı I/87/75
ari - : bk. ara-1 -1-
 a.- yóÍÍā II/05/21

bk. ara-6 -1-
 a.- yölÍāmış II/18/30
arí - : bk. ara-6 -1-
 a.- yíp I/155/72
arῑ - : bk. ara-6 -2-
 a.- yosuŋuz I/44/02

bk. ara-2 -1-
 a.- ŋ I/87/93
ārí - : bk. ara-8 -1-
 ā.- yólár I/05/34
arife : (Dinı̂ bayramlardan) Bayramdan bir 
önceki gün.  -3-
 a. I/91/28, I/91/33
 a.+ lēde I/47/42
arı̆̇fe : bk. arife -1-
 a. günden II/31/07
ārῐPı : bk. araba -1-
 ā.+ ya I/08/18
arḳ : Tarım alanlarını, tarla ve bostanları 
sulamak için açılan su yolu, kanal, cet-
vel. -4-
 a.+ lardan I/25/59
 a.+ lā I/85/19, I/85/24

a.+ Tan I/85/20
arḳa : Ön, sağ ve solun dışında dördüncü 
yön, görünmeyen taraf.  -53-
 a. I/145/67
 a.+ da I/130/11, I/74/54
 a.+ daḳınnā I/153/118
 a.+ dan I/122/71, I/152/05, I/152/08, 
I/152/10, I/152/73, I/52/39
 a.+ dān I/09/29
 a.+ mdaḳında I/97/28
 a.+ mdan I/10/12, II/10/58, II/16/82
 a.+ mı I/119/21
 a.+ mıza I/155/15, I/155/16
 a.+ mızda I/53/76
 a.+ mızdā I/41/40
 a.+ na I/20/40
 a.+ ŋa I/20/40
 a.+ ŋda I/131/32, I/70/33
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 a.+ sı I/87/44
 a.+ sına I/121/76, I/132/18, I/132/20, 
I/132/21, I/25/23, I/64/88
 a.+ sında I/02/25, I/100/07, I/154/54, 
I/161/45
 a.+ sından I/05/27, I/08/122, I/110/07, 
I/123/18, I/38/27, I/41/39, I/60/41, II/20/31
 a.+ Sından I/119/43
 a.+ sındıydı I/65/32
 a.+ síndan I/05/10
 a.+ ya I/119/45, I/26/41

önüm nohut ḳavırı a.+ m tınaz sa-
vırı II/19/155

arḳa arḳa : Geri geri.
arḳa a. I/134/59

 a. arḳa I/134/59
arḳa arḳaya : Peş peşe, birbiri ardın-

dan, art arda.
 arḳa a. + ya I/126/52

arḳası sıra : Hemen peşinden, ardın-
dan, ardı sıra, peşi sıra.

a.+ m sıra I/33/79
arḳȧ : bk. arḳa -7-
 a.+ da I/08/21, I/152/05, II/20/63 
 a.+ dan I/152/59
 a.+ ŋa I/20/37
 a.+ sında I/01/80
 a.+ sındı II/35/20
ārḳa : bk. arḳa -5-
 ā.+ da I/149/23
 ā.+ sına I/121/76
 ā.+ sında I/70/64
 ā.+ sından I/64/41
 ā.+ ya I/09/30
ārḳȧ : bk. arḳa -2-
 ā.+ dan II/07/22
ar̥ḳa : : bk. arḳa -1- 

a. ar̥ḳaya I/22/16
arҟa : bk. arḳa -1-
 a.+ dan I/75/74
arḳadaş : Aralarında yakınlık, dostluk ve 

sevgi bulunan kimselerden her biri. -32-
 a. I/06/110, I/06/20, I/11/76, I/128/21, 
I/31/47, I/56/72, I/56/78, I/58/87, I/58/90, 
I/61/51, I/61/65, I/86/12, II/38/96
 a.+ a I/74/44
 a.+ ı I/110/10, I/17/49, I/37/02, II/15/09
 a.+ ıdıḲ I/15/90
 a.+ ım I/58/92
 a.+ ıŋıza I/54/64
 a.+ ıymış II/38/79
 a.+ lā I/58/95, I/61/31
 a.+ lāmıŋ I/58/91
 a.+ lar I/18/57, I/61/39
 a.+ ları I/125/77, I/26/28, I/59/20
 a.+ larıŋ I/157/49
 a.+ sınız I/122/79
arḳȧdaş : bk. arḳadaş -3-
 a.+ lāmnan I/38/03

a.+ lar I/09/31
 a.+ larῑ I/125/79
ārḳadaş : bk. arḳadaş -2-
 ā.+ ım II/13/25
 ā.+ ıŋ II/01/61
ārḳadāş : bk. arḳadaş -1-
 ā. I/47/33
arḳȧdáş : bk. arḳadaş -1-
 a. I/33/74
arḳadaşcaḲ : Arkadaşlarla birlikte. -1-
 a. I/29/11
arḳadeş : bk. arḳadaş -2-
 a. I/155/01
 a.+ ları I/153/79
arḳȧdeş : bk. arḳadaş -2-
 a. I/69/11
 a.+ de I/69/21
arḳȧdış : bk. arḳadaş -1-
 a.+ ları I/101/41
arḳalı : Büyük, çok kalabalık. -1-
 a.+ ydı II/07/51
ārḳalı : bk. arḳalı -1-
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 ā. I/46/79
arḳı : bk. arḳa -5-
 a. I/39/102
 a.+ sında I/152/15
 a.+ ya I/10/15, I/141/13, I/25/32
ar̥ḳı : bk. arḳa -1-
 a.+ ya I/50/01
ār̥ḳı : bk. arḳa -1-
 ā.+ ya I/31/33
arḳıdaş : bk. arḳadaş -4-
 a. I/146/74, I/31/27, II/03/74
 a.+ larım II/07/99
arḳıdáş : bk. arḳadaş -5-
 a. I/75/72, I/75/73, II/16/53, II/16/54
ārḳıdaş : bk. arḳadaş -1-
 ā.+ ları II/12/76
arḳıdeş : bk. arḳadaş -3-
 a. I/155/100
 a.+ lēŋ I/72/06
 a. veriyo I/72/60
ar̥ḳıdeş : bk. arḳadaş -1-
 a. II/02/80
ārḳıdeş : bk. arḳadaş -1-
 ā. I/155/58
arḳıdış : bk. arḳadaş -1-
 a.+ lar I/95/01
arḲ : bk. arḳ -2-
 a.+ dan II/26/49
ārḲ : bk. arḳ -1-
 ā.+ ımız I/135/14
arḲadaş : bk. arḳadaş -3-
 a. I/142/59, I/56/73
 a.+ ınan II/04/70
arke˽oloġ : Arkeolojiyle uğraşan ilim ada-
mı, kazı bilimci. -1-
 a. I/57/30
arkedeş : bk. arḳadaş -2-
 a.+ imdi I/94/78
 a.+ lāmız I/94/79
arḲıdaş : bk. arḳadaş -1-

 a.+ larnan I/155/48
arḲıdış : bk. arḳadaş -1-
 a.+ lānan I/94/84
armıd : bk. armut -1-
 a.+ a I/08/95
armıt : bk. armut -8-
 a. I/133/27, I/81/24, I/81/25, I/81/26
 a.+ laŋ I/81/34
 a.+ lāŋ I/81/33
 a.+ ları I/08/96
armı̊d : bk. armut -1-
 a. I/133/25
ārmı̊t : bk. armut -1-
 ā. II/32/47
armud : bk. armut -1-
 a.+ umuz II/19/163
armut : İki çenekliler sınıfının gülgiller 
familyasından, beyaz çiçekli meyve ağacı 
ve bu ağacın sarı veya yeşil renkteki ufak 
çekirdekli meyvesi. -1-
 a. I/146/46
ārmut : bk. armut -1-
 ā.+ d̥a I/63/26
arnat : bk. annad -2-
 a. I/41/39
arpa : Buğdaygillerden, taneleri ekmek ve 
bira yapımında kullanılan, hayvanlara yem 
olarak verilen bir tahıl cinsi. -37-
 a. I/115/07, I/117/24, I/117/25, I/129/51, 
I/129/52, I/133/17, I/136/20, I/142/55, 
I/149/28, I/155/30, I/155/31, I/155/33, 
I/160/01, I/23/37, I/55/43, I/68/35, I/69/16, 
I/69/17, I/69/24, I/70/17, I/75/39, I/90/34, 
I/92/41, I/96/14, II/09/35, II/14/03
 a.+ dan I/105/24
 a.+ nıŋ I/155/32
 a.+ ŋ I/69/17
 a.+ sını I/33/42
 a. unu I/120/27
 a. unundan I/120/57
 a.+ yı I/105/27, I/117/25, I/120/26, 
I/130/16
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 a.+ ynan I/117/28
arpā : bk. arpa -1-
 a. I/51/12
ārpa : bk. arpa -13-
 ā. I/158/14, I/35/41, I/39/72, I/46/59, 
I/46/60, I/49/08, I/57/31, II/02/53, II/09/30, 
 II/10/27
 ā.+ sı II/17/59
 ā. unu II/25/91
ārpā : bk. arpa -1-
 ā. II/10/13
arpı : bk. arpa -9-
 a. I/39/34, II/01/20, II/01/31, II/35/17
 a.+ yı I/155/37
 a.+ ynan I/51/12, I/96/81
ārpı : bk. arpa -1-
 ā. II/01/12
arsa : Yer, meydan, açık ve boş alan. -1-
 a.+ sı I/153/54
ar̥şiv : bk. ārşiv -1-
 a.+ den II/23/135
ārşiv : Belli bir konuya ait biriktirilmiş 
eski ve önemli evrak, defter, senet ve bel-
geler. -3-
 genel˽ġurmáy ā.+ inden II/02/24
 ā.+ lerē II/02/21
 ā.+ lerinden II/02/29
art - : Sayıca ve miktarca çoğalmak, fazla-
laşmak. -5-
 a.- an I/64/81
 a.- dıḳsa I/158/38
 a.- ıyor I/13/31
 a.- Tı I/83/34
 a.- Tῑ I/143/50
ar̥t - : bk. art- -1-
 a.- massı II/38/17
ārt - : bk. art- -1-
 ā.- Tı I/40/38
ār̥t - : bk. art- -1-
 ā.- āsa II/38/17
artıḳ : Bir durumdan bir duruma geçişi, 

bir durumun, bir işin son bulup yenisinin 
başlayışını anlatmak için cümle başında 
kullanılır. -53-
 a. I/06/10, I/07/50, I/07/81, I/103/25, 
I/103/26, I/103/30, I/105/18, I/105/22, 
I/110/67, I/111/15, I/124/18, I/139/39, 
I/150/58, I/156/65, I/157/29, I/16/50, 
I/30/07, I/33/73, I/34/35, I/38/55, I/41/20, 
I/63/19, I/63/52, I/65/16, I/65/36, I/78/33, 
I/78/36, I/83/13, I/83/14, I/83/16, I/83/18, 
I/83/71, I/88/70, II/09/23, II/09/34, 
II/09/48, II/09/56, II/10/15, II/10/55, 
II/14/67, II/15/45, II/19/123, II/19/133, 
II/19/145, II/19/24, II/19/83, II/19/94, 
II/19/95, II/20/37, II/24/11, II/24/52, 
II/26/02, II/34/37
art̥ıḳ : bk. artıḳ -1-
 a. II/39/17
ar̥tıḳ : bk. artıḳ -13-
 a. I/45/41, I/82/30, I/83/01, I/83/45, 
I/83/54, I/83/69, I/83/70, I/83/73, II/19/157, 
II/24/26, II/34/14, II/34/15, II/38/13
ar̥tıḳ : bk. artıḳ -2-
 a. II/37/115, II/37/34
ārtıḳ : bk. artıḳ -8-
 ā. I/34/37, I/50/74, II/06/29, II/06/63, 
II/09/90, II/10/59, II/19/98, II/31/22
ār̥tıḳ : bk. artıḳ -2-
 ā. I/33/01, I/50/72
ar̥tıḫ : bk. artıḳ -1-
 a. II/19/25
ar̥Tıġ : bk. artıḳ -1-
 a. I/83/29
ārtıġ : bk. artıḳ -1-
 ā. II/33/16
ar̥tık̥ : bk. artıḳ -2-
 a. I/115/42, I/156/52
ārtıḲ : bk. artıḳ -2-
 ā. II/06/14, II/33/10
ārtır - : bk. arttır- -1-
 ā.- am I/124/18
artizen : Burgu ile açılan ve suyu toprak 
yüzüne fışkırtan kuyu. -1-
 a. I/142/57
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arttır - : Miktarını çoğaltmak, fazlalaştır-
mak. -1-
 a.- abilirsek I/124/19
arzed - : Sunmak, takdim etmek. -1-
 a. iyı̄̇ I/139/42
arzu : İnsanın bir şeye karşı duyduğu istek, 
dilek. -4-
 a.+ ŋa I/60/64
 a.+ suna II/19/66, II/19/67

arzu ėd- : İstek duymak, istemek.
a. ėden II/19/64

as - : bk. aç-1 -1-
 a.- salar I/11/77
as - : Bir şeyi yüksek bir yere iliştirip sar-
kıtmak. -16-
 a.- ācaḳ I/47/56
 a.- acam I/67/75
 a.- ālādı II/34/20, II/34/21
 a.- ardı I/119/01
 a.- arῑz I/101/38
 a.- arlar I/26/08
 a.- arlardı I/98/17, I/98/57
 a.- ayıŋ I/98/19
 a.- ılır I/26/02
 a.- ılıydı II/22/24
 a.- ılıyo I/114/48

astῑ astıḳ, kesdı̄̇ kesdik : Kimseye he-
sap vermeden zorbaca hareket eden, her 
istediğini yapan zalim, sert ve müstebit 
kimseler için kullanılır. 

asTῑ a.- Tıḳ kesdı̄̇ kesdik II/23/165
 a.- Tῑ asTıḳ kesdı̄̇ kesdik II/23/165
aS : bk. az1 -3-
 a. I/146/73, I/61/68, II/14/65

bk. az2 -1-
 a. I/90/13

bk. az4 -1-
 a. I/121/85
ās - : bk. as- -1-
 ā.- mışin II/22/25
āS : bk. az1 -3-

 ā. I/03/73, I/110/03
bk. az2 -1-

 ā. II/39/76
asabi : Sinirli, öfkeli, hırçın, sert. -1-
 a. II/28/57
āsbes : Yanmaz kumaşların dokunmasın-
da, yangın, ısı, elektrik yalıtımında, bala-
ta vb.nde kullanılan, lifli bir yapıya sahip 
olduğu için kendisinden iplik eğirilebilen, 
kalsiyum ve mağnezyum silikat karışı-
mı mineral, taş pamuğu, amyant, kaya 
lifi. -2-
 ā. I/63/49
 ā.+ de I/63/49
asda : bk. hasta -1-
 ġalP a.+ sı I/62/20
asdar : bk. asTar -2-
 a. I/08/10
 a.+ ı I/12/29
ases : bk. esas -1-
 a. I/10/72
asfalt : Tabii hâlde bulunan veya petro-
lün damıtılmasından elde edilen, katrana 
benzer, koyu kahverengi veya siyah mad-
de, bir bitüm çeşidi ve bununla kaplanmış 
olan. -1-
 a.+ ıŋ II/04/11
asfal̥t : bk. asfalt -4-
 a. II/03/68
 a.+ ıŋ II/38/63
 a.+ lā I/145/67
 a.+ Tan I/142/38
asfat : bk. asfalt -1-
 a. II/01/57
asgellik : bk. asKerlik -1-
 a. yaptı I/50/53
asger : bk. asker1 -50-
 a. I/05/34, I/113/99, I/117/12, I/117/13, 
I/123/17, I/123/18, I/95/19, I/95/64
 a.+ i II/08/31
 a.+ idi I/138/114
 a.+ ini I/05/34
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 a.+ iŋ I/117/20, I/117/22
 a.+ iynen I/117/08
 a.+ ken II/08/134
 a.+ lē I/147/28

bk. asker2

a.+ de I/138/101, I/39/25, I/95/22
 a.+ deken I/147/16
 a.+ den I/108/37, I/147/16, I/152/09, 
I/42/72, I/89/18, II/08/31, II/08/99, 
II/23/32, II/35/92
 a.+ deydi I/34/08
 a.+ din II/23/02
 a.+ diyken I/50/54
 a.+ e I/01/91, I/113/102, I/113/103, 
I/113/106, I/113/99, I/126/28, I/149/52, 
I/152/09, I/42/71, I/50/56, I/52/11, I/52/75, 
I/63/60, I/117/27, II/16/103
āsger : bk. asker2 -1-
 ā.+ deydi I/34/05
asgerı̄̇ I : Askeri, askerlere mahsus, asker-
likle ilgili, askerliğe ait. -1-
 a. māl II/02/08
asgeri II : Asgari, en az, en aşağı. -2-
 a. I/53/34

asgeri ücret : Bir işçinin beslenme, 
konut, giyim, sağlık vb. ihtiyaçlarını en az 
seviyede karşılamaya yetecek şekilde be-
lirlenmiş olan en düşük ücret. 

a. ücretle I/92/55
asgerı̆̇y̥e : Askerlikle ve askerı̂ işlerle ilgili 
teşkilat. -1-
 a. I/147/28
asgeriyi : bk. asgerı̆̇y̥e -1-
 a.+ ye I/01/79
asgerlı̄̇ : <<askerlik+i -3-
 a. I/149/47, I/53/38
 ēhtiyaT a.+ ne I/153/03
asgerl̥i : <<askerlik+i -1-
 a.+ ni yapan I/53/38
asgerlik : bk. asKerlik -5-
 a. I/149/50, I/149/52
 a.+ ten I/122/67

 a. yapdım I/134/54
 a. yaptı I/138/122
ásgi : bk. eski3 -1-
 á. I/149/04
äsgi : bk. eski2 -3-
 ä. I/145/34, I/72/85
 ä.+ lēde I/72/39
äsgiden : bk. eskiden -4-
 ä. I/101/43, I/146/77, I/72/63, I/72/65
äsgidēn : bk. eskiden -3-
 ä. I/146/67, I/146/85, I/72/65
asıl : 1. Bilhassa, özellikle, en çok. -5-
 a. I/112/65, I/154/29

2. Gerçekte, hakikatte.
a. I/140/67, I/146/76,

3. Mensup olduğu yer ve soy bakımın-
dan, aslen.

a. I/155/29
asılı : Bir yere takılmış veya asılarak sarkı-
tılmış olan, asılmış. -1-
 a. I/40/74
āsılı : bk. hāsılı -1-
 ā. I/64/35
asılı : bk. hāsılı -1-
 a. I/64/102
asır : Yüz yıllık zaman parçası, yüzyıl. -7-
 a. I/06/55, I/75/05, I/92/11
 a.+ dan I/92/12
 a.+ ı I/06/98, I/92/09
asırlıḲ :  Üzerinden bir yüzyıl geçmiş 
olan, yüzyıllık, çok eski. -1-
 a. I/155/42
asil : Asalet sahibi, soylu (kimse), ne-
cip. -2-
 a. I/60/91
 a. kişilerden II/02/26
āsil : bk. asil -1-
 ā. kişilerden II/02/27
asiri : bk. asrı̄̇ -1-
 a. I/02/60
asKel : bk. asker1 -3-
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 a.+ lē I/107/52
 a.+ ler I/117/14, I/117/19
asKellik : bk. asKerlik -1-
 a. yapdı I/50/43
asker : 1. Ordunun her kademesinde gö-
revli subay, astsubay, çavuş, onbaşı ve er-
lere verilen isim, leşker. -33-
 a. I/113/99, I/117/18, I/25/39, I/25/42, 
I/28/25, I/66/45, I/66/46
 a.+ e I/01/90, I/53/41
 a.+ i I/01/88, I/28/25, II/26/10, II/09/33

a.+ imiz II/09/10
 a.+ iŋ I/117/15
 a.+ lē I/01/86
 a.+ len I/01/81
 a.+ ler I/05/34

2. Askerlik hizmeti. 
 a.+ dı̄̇ken II/06/57
 a.+ de II/19/87
 a.+ dē I/25/22
 a.+ dēmişTi II/14/74
 a.+ den I/33/129, I/44/94, I/53/18, 
I/53/21, I/53/36, I/53/39, II/09/08
 a.+ dėydi I/25/07
 a.+ di II/23/07

asker arḳadaşı : Aynı dönemde asker-
lik yapan arkadaşlar.

a. arḳadaşıymış II/38/79
askėr : bk. asker1 -1-
 a.+ de I/54/44
askerlı̄̇ : <<askerlik+i -1-
 a. II/09/14
askerli : bk. asKerlik -2-
 a.+ ği I/25/27
 a.+ ne yapıP II/32/129
asKerlik : Asker olma, askerlik görevi, 
ordu hizmeti. -1-
 a. I/64/58

asKerlik yap- : Kanunlara göre yurt-
taşların yükümlü oldukları ordu hizmetin-
de bulunmak.
äski : bk. eski2 -4-

 ä. I/72/63, I/72/76
 ä.+ lēmiz I/146/63
äskiden : bk. eskiden -2-
 ä. I/146/23, I/72/24
asl : bk. asıl3 -3-
 a.+ ıŋ nesliŋ I/144/54
 a.+ ıŋıS I/129/67
 a.+ ῑ I/140/62
aslā : Hiçbir vakit, hiçbir zaman, hiçbir şe-
kilde, kesinlikle, kat’iyen. -1-
 a. I/16/45
aslan : Afrika ve Batı Asya’da yaşayan, 
dört ayaklı, yırtıcı, çok kuvvetli, kedi cin-
sinden memeli hayvan. -4-
 a. I/119/80, I/133/57, I/149/21
 a.+ ıŋ I/133/58
āslan : bk. aslan -1-
 ā. II/07/147
aslında : Asıl olarak, esasen, esasta, haddi-
zatında. -10-
 a. I/01/26, I/12/32, I/78/47, I/97/51, 
II/04/46, II/19/140, II/19/164, II/19/73, 
II/36/06
aslındȧ : bk. aslında -1-
 a. I/98/11
aslın̥da : bk. aslında -1-
 a. I/161/47
aSl̥ında : bk. aslında -3-
 a. I/46/132, I/53/80, II/19/72
āslında : bk. aslında -1-
 ā. I/02/43
aslındı : bk. aslında -3-
 a. II/04/05, II/06/80, II/31/06
asma : Belli bir cins üzüm veren, dalla-
rı çardak üstüne yayılan tırmanıcı küçük 
ağaççık, üzüm ağacı. -2-
 a. I/19/02, I/85/43
āsma : bk. asma -1-
 ā. II/32/49
aspirin : Romatizma, grip ve ağrılara kar-
şı pek yaygın bir şekilde kullanılan, beyaz 
renkli, ekşimtrak ilaç, asetil salisilik es-
ter. -1-
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 a. I/37/32
āspirin : bk. aspirin -1-
 ā. I/58/70
asrı̄̇ : İçinde bulunulan zamanın en son ye-
niliklerine, fikirlerine, gereklerine ve zev-
kine uygun, çağdaş, modern. -2-
 a. I/106/72
asri : bk. asrı̄̇ -1-
 a.+ niŋ I/106/71
assat - : Aksatmak, bir işi gereği gibi yü-
rütmemek. -1-
 a.- Tı II/22/29
assubay : Astsubay, Silahlı Kuvvetler 
Yasası’na göre astsubay meslek yükseko-
kullarında yetişerek Silahlı Kuvvetlere 
katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli 
başçavuşa kadar rütbesi olan asker, gedik-
li -1-
 a. I/119/22
āstalan - : bk. hastalan- -1-
 ā.- dí I/64/85
asTalῑ : <<hastalıḳ+ı -1-
 sara a. I/50/09
asTar : Kumaş veya deriden yapılan bazı 
eşyalarda sağlamlığı temin için kumaşın 
veya derinin iç tarafına geçirilen ince bez 
vb. şeyler.  -2-
 a. I/08/03
aş : Yenilmek üzere pişirilmiş yiyecek, ye-
mek, taam. -17-
 a. I/06/43, I/145/86, I/15/40, I/59/86, 
I/87/80, I/94/12
 a.+ dan I/47/70
 hamır a.+ ı I/87/81
 dövülmedig göceniŋ a.+ ı yinmeS 
I/47/55
 a.+ ımızı I/134/27
 a.+ ını I/101/65, I/145/79, I/96/71
 a.+ ıŋ I/123/53
 bulġur a.+ ῑ I/120/64
 a.+ sa I/145/41
 a.+ sız I/108/24
aş : bk. aç1 -11-

 a. I/117/22, I/121/29, I/121/32, I/133/38, 
II/16/72, II/39/183
 a. ġalır I/52/57
 a. ġalmadıḲ I/135/23
 a. ġalmaŋ I/28/51
 a. susuz I/50/52
aş : bk. az -1-
 a. II/39/109
aş - : Yüksek, uzak veya geçilmesi güç bir 
yerin öte yanına geçmek -5-
 gür a.- caḳ I/41/86
 gün a.- ıncıya I/41/86
 depesi a.- madan I/149/51
 tepesi a.- madan I/149/52
 gün a.- tıḳan II/16/55
aş - : bk. aç-1 -25-
 a. I/127/08
 a.- arıS II/39/69
 a.- cādım I/44/81
 a.- caŋ II/39/15
 a.- cekmiş I/76/48
 a.- dı I/25/33
 a.- dıḳtan II/15/71
 a.- dıġ I/12/07
 a.- dıydῑm I/48/17
 a.- dῑ I/136/14
 a.- dῑmız I/116/05
 a.- ılırdı I/151/16
 a.- mazmışdı I/11/67
 a.- mış I/11/68, I/75/74
 a.- mışlar I/122/39
 avuç a.- tıḳ I/20/91
 a.- Tıḳtan I/82/07
 a.- Tım II/39/23

bk. aç-2

a. I/38/70
a.- dı I/64/36
a.- dılar I/122/32
a.- ıyolardi I/122/31

āş - : bk. aç-1 -2-
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 ā.- dı I/53/45, II/27/67
āş : bk. aş -3-
 ā. I/138/11, I/58/26, I/58/89
āş : bk. aç -4-
 ā. I/96/74, II/05/90, II/39/36
aşa : bk. aşağı -1-
 a. II/02/11
aşā : bk. aşağı -6-
 a. I/13/17
 a.+ ḳı II/09/79
 a.+ sı II/09/88, II/35/38
 a. yuḳara II/10/32
 a. yuḳarı I/142/19
āşā : bk. aşağı -1-
 ā.+ yı II/07/17
āşaf : Ahşap, tahta, kereste, ağaç ve bun-
dan yapılmış olan -2-
 ā. II/33/08
 ā. ėv II/33/09
aşağı : Bir şeyin yukarı kabul edilen kıs-
mına göre altta kalan tarafı veya bu tarafta 
bulunan kısmı. -1-
 a.+ da I/05/64

aşağı yukarı : Yaklaşık olarak, takri-
ben, tahminen. 
aşam : bk. aḳşam -2-
 a. I/04/26, I/69/13
āşam : bk. aḳşam -41-
 ā. I/10/84, I/113/76, I/12/44, I/148/11, 
I/148/15, I/72/55, I/80/28, I/80/33, I/80/67, 
I/83/49, I/83/65, I/88/01, II/20/43, II/34/50, 
II/35/109, II/39/184
 ā.+ a I/111/93, I/119/68, I/145/38, 
I/153/13, I/155/20, I/158/62, II/20/79
 ā.+ aca I/22/02

ā.+ dan I/10/31, I/152/52, I/64/135, 
I/70/56, II/07/76
 ā.+ eceK II/07/54
 ā. ezeni I/22/40
 ā.+ ı I/33/70, II/24/109
 ā.+ ları I/14/14, II/35/104
 ā.+ na˽ı I/08/16

 ā.+ nan I/161/50
 ā.+ narı I/08/79, I/11/51
 ā. olur I/128/22

ā.+ ki işiŋizi yarına bıraḳman I/147/31
āşám : bk. aḳşam -2-
 ā. II/34/27
āşȧm : bk. aḳşam -2-
 ā. II/07/70
 ā.+ dȧn I/155/17
āşam˽ısdı : bk. aḳşȧm üstü -1-
 ā. I/140/45
aşam˽üstü : bk. aḳşȧm üstü -1-
 a. I/79/83
āşam˽üsTü : bk. aḳşȧm üstü -1-
 ā. I/70/45
āşamne : bk. aḳşamlı̄̇ŋ -1-
 ā. I/152/24
āşamnen : bk. aḳşamlı̄̇ŋ -4-
 ā. I/148/25, I/148/26, I/153/17, II/27/65
āşamnēn : bk. aḳşamlı̄̇ŋ -1-
 ā. II/01/57
āşamneyn : bk. aḳşamlı̄̇ŋ -1-
 ā. II/07/96
aşcılıġ : bk. aşcılıḲ -1-
 a. I/152/89
aşcılıḲ : Aşçı olma, yemek pişirme mesle-
ği, ahçılık. -1-
 a. yapdı I/145/12
aşÇı : Yemek pişirmeyi meslek edinmiş 
olan, konaklarda ve evlerde yemek pişir-
mekle görevli kimse, ahçı. -3-
 a. I/78/19, I/78/22

a.+ lar I/78/27
āşdır - : bk. açtır- -1-
 ā.- mış II/10/45
aşdır - : : bk. açtır- -2-
 a.- ı I/111/52
 a.- mış I/11/82
aşer- :  Hamilelikte bazı yemeklerden tik-
sinmek, bazılarına karşı da aşırı istek duy-
mak. -1-

a. - edi I/96/82
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aşġ : bk. aşḳ -5-
 a.+ ına I/01/99, I/125/56, I/14/58, 
I/95/81
 a. olsuŋ I/67/26
áşġ : bk. aşḳ -1-
 allah á.+ ına I/87/39
āşıḳ : Bir şeye veya birine karşı aşırı sevgi 
duyan kimse, tutkun, meftun. -1-
 ā. I/25/52
ăşıḳ : bk. āşıḳ -2-
 ă. I/82/09
aşıḳ : Taşlarla oynanan bir tür çocuk oyu-
nu. -1-
 a. I/87/13
aşıġ : bk. aşıḳ -1-
 a. I/87/12
aşılı - : bk. aşla- -1-
 a.- yoruz I/54/14
āşım : bk. aḳşam -2-
 ā.+ a I/143/73, II/25/102
aşın - : Yıpranmak, eskimek. -1-
 a.- mış II/08/73
aşırd - : Aşırtmak, (pekmez yapımında) 
şıranın pekmez olmasını sağlamak için 
içine konan toprağın dibe çökmesini sağ-
lamak.  -2-
 a.- ırdıḳ I/128/70
aşırı : Haddinden fazla, alışılandan çok, 
ileri derecede, pek çok. -6-
 a. I/110/24, I/112/36, I/112/68, II/19/90
 a.+ cȧ II/19/110
aşῐrı : bk. aşırı -1-
 a. II/23/75
aşḳ : Bir kimse veya bir şeye karşı duyulan 
çok kuvvetli sevgi ve bağlılık, aşırı muhab-
bet. -1-
 allā a.+ ına II/28/13

aşḳ olsun : Sitem sözü olarak kullanılır.
aşḲ : bk. aşḳ -2-
 allah a.+ ına I/24/02, II/39/108
aşḲın : (Belli bir ölçüyü) Aşmış, geç-
miş. -1-
 a.+ dı I/23/47

aşla - : Sebze fidesi dikmek. -2-
 bübēr a.- rın II/08/104
 çim a.- rın II/08/103
āşla - : bk. aşla- -2-
 ā. I/54/33
 ā.- ndı I/63/63
aşlan - : Sebze fidesi dikilmek. -2-
 a.- dıḲtan I/54/32
 a.- ıyoru I/54/32
āşlı - : bk. aşla- -5-
 ā.- yoruS I/54/13
 ā.- yoz II/38/21, II/38/32, II/38/34, 
II/38/39
aşlıġ : Aç olma, acıkma durumu, açlık. -1-
 a. I/28/51
aşlῑ : <<aşlıḳ+ı -1-
 a.+ nı I/47/69
āşlí - : bk. aşla- -1-
 ā.- yoz I/84/40
aşma : Açmak işi. -1-
 a.+ ya I/18/51
aşşa : bk. aşağı -3-
 a. I/108/37, I/156/04
 a. yuḳarῑ I/56/17
aşşā : bk. aşağı -113-
 a. I/08/100, I/11/12, I/122/07, I/130/96, 
I/135/47, I/142/51, I/145/36, I/149/08, 
I/15/46, I/159/31, I/17/17, I/18/07, I/18/11, 
I/23/50, I/35/23, I/35/32, I/45/14, I/45/34, 
I/46/119, I/46/121, I/60/33, I/69/11, I/75/09, 
I/75/28, I/81/12, I/87/13, I/88/67, I/92/29, 
I/96/92, II/09/57, II/14/70, II/19/31, 
II/23/166, II/28/74, II/32/47, II/39/129
 baş a. I/49/53
 a.+ da I/101/17, I/106/48, I/107/51, 
I/107/64, I/108/37, I/122/08, I/122/27, 
I/122/33, I/130/98, I/135/11, I/135/13, 
I/135/51, I/142/22, I/160/25, I/17/50, 
I/28/04, I/31/34, I/37/43, I/42/43, I/45/31, 
I/64/56, I/64/86, I/65/38, I/67/27, I/73/65, 
I/78/05, I/86/68, I/99/51, I/99/62, II/14/42, 
II/14/99, II/23/104, II/35/20
 a.+ dȧ II/24/81
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 a.+ dā I/72/12
 a.+ daḳı I/65/39
 a.+ daḳí I/64/53
 a.+ daki I/78/08
 a.+ dan I/16/54, I/53/69, I/70/80, 
I/94/79, I/96/05, II/06/45, II/07/49, II/28/70
 a.+ daydı I/122/24
 a.+ dı II/08/123, II/14/92
 a.+ dῑ I/42/80, I/72/55
 a.+ la I/152/108, II/07/31
 a.+ la˽ı II/08/110
 a.+ ladı II/07/31, II/16/95
 a.+ lara I/11/42
 a.+ larda I/60/102
 a. mā˽alle I/46/04
 a. mahallede II/35/116
 a.+ sı I/160/08, II/07/37, II/09/65
 a.+ ya I/38/12
 a. yȯḳarı I/122/54
 a. yoḳarí I/149/10
 a. yuḳarȧ II/10/40
 a. yuḳarı I/30/25, I/60/32, I/68/23, 
I/68/24, II/04/51, II/04/55, II/19/161, 
II/38/49
 a. yuḲarı I/156/09
aşşa˽ı : bk. aşağı -2-
 a.+ da I/56/19
 a. māllem I/56/26
aşşā˽ı : bk. aşağı -1-
 a. mahalleden I/48/80
aşşamnēn : bk. aḳşamlı̄̇ŋ -1-
 a. II/16/55
aşşı : bk. aşağı -1-
 a.+ dan I/17/18
aşūre : Tufandan sonra Hz. Nuh’un ge-
misinde kalan erzakın toplanıp karıştırıl-
masıyla pişirilen aşın hatırası olarak hicri 
takvimle muharrem ayının onuncu günün-
den sonra başta buğday olmak üzere nohut, 
fasulye, bakla gibi hububat ve fındık, ceviz, 
kuru incir, üzüm gibi çeşitli yiyeceklerle 
pişirilen, akraba ve komşulara da gönderi-

len meşhur tatlı.  -1-
 a. I/151/17
at : Binme, yük çekme ve taşıma hizmet-
lerinde kullanılan, Orta Asya menşeli, tek 
tırnaklı, memeli hayvan. -130-
 a. I/01/51, I/01/79, I/08/19, I/108/41, 
I/108/43, I/111/114, I/130/10, I/140/58, 
I/143/52, I/153/65, I/156/28, I/23/36, 
I/45/56, I/49/66, I/68/29, I/68/40, I/68/69, 
II/07/20, II/07/21, II/07/25, II/10/47, 
II/12/17, II/14/43, II/23/88, II/23/89, 
II/34/64, II/34/70
 a.+ a I/01/52, I/128/61, I/74/11, II/23/90, 
II/34/62, II/34/64, II/34/74, II/37/54, 
II/37/55, II/37/56, II/37/58
 a.+ dı I/156/29
 a.+ ı I/128/43, I/18/36, II/14/44, 
II/14/45, II/22/24, II/23/89, II/34/70
 a.+ ımıS I/143/71
 a.+ ımız II/14/44
 a.+ ınan I/141/05, I/51/58, II/03/35, 
II/03/39, II/06/20, II/09/07, II/34/08
 a.+ ınandı I/75/33
 a.+ iynan I/11/42
 a.+ lā II/34/65
 a.+ lāda II/12/17
 a.+ lāmıza I/147/29
 a.+ lan I/156/30, I/85/25
 a.+ lānan I/153/63, I/32/42, II/09/43, 
II/22/57
 a.+ lar I/18/36
 a.+ lara I/128/52, I/128/60
 sarardıŋ a.+ lara I/32/44
 a.+ ları I/128/45, I/128/66, I/153/64, 
II/28/06, II/34/66
 a.+ larına I/10/24
 a.+ larınan I/129/47, I/130/13
 a.+ nan I/153/125, I/157/32, II/34/71, 
II/34/73, II/37/58
 a.+ nān I/156/30

at arabası : Bir veya daha çok atla çe-
kilen tekerlekli, yaysız yük arabası.

a. araba I/01/52
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 a. arabȧ I/25/54
 a. arabalāna I/154/24
 a. arabalānnan I/153/121
 a. arabaları I/153/110, I/153/16
 a. arabası I/121/113, I/155/96
 a. arȧbası I/77/07
 a. arabasılan I/156/30
 a. arabasına I/71/15
 a. arabasınā I/101/32
 a. arabasınan I/145/62, I/157/31, 
I/157/32
 a. arabasınān I/161/41
 a. arabasın̥an II/14/75
 a. ȧrabasınan I/71/18
 a. arabasını I/71/17
 a. arabasınıŋ I/101/32, I/102/77
 a. ȧrabasınıŋ I/71/16
 a. arabasınnan I/145/62, I/77/06, 
I/96/36, II/08/87
 a. ȧrabasınnan I/71/16
 a. arabasıynan I/07/59, I/101/33, 
I/135/22, I/24/40
 a. arȧbasῑnan I/62/33

at koş- : At vasıtasıyla bir işi yapmak, 
bir işi ata yaptırmak.

a. ḳoşan I/23/34
a. ġoşan I/23/34

 a. ġoşārdıḳ I/23/35
 a. ġoşuyuduḳ II/14/43

a.+ lȧnan ġoşuyoduḲ I/156/26
a. māt ġoşarken I/156/25
atı bin- : Atın üzerine çıkıp onu sürmek.
a.+ ı bindirillēdi II/03/38

 a.+ ı binilirdi II/03/35
at - : 1. Koymak. -148-
 a. I/100/11, I/59/48, I/98/57, II/32/75
 a.- a I/45/53
 a.- acān I/109/13
 a.- acaŋ I/60/70
 a.- acáz II/36/08
 a.- ādıḳ II/39/55

 a.- ādım I/152/58, I/30/19
 a.- aladı II/35/50
 a.- āladı II/35/50
 a.- allar I/119/49, I/119/56
 a.- allardı I/128/18
 a.- allardῑ I/128/18
 a.- an I/109/14, I/132/36
 a.- aŋ I/04/36, I/04/59, I/109/36, 
I/121/83, I/26/12
 a.- āŋ I/116/20
 a.- ar I/03/50, I/04/40, I/11/63, I/128/35, 
I/132/36, I/70/52
 a.- ardıḳ I/123/56, I/94/30
 a.- ārdıġ II/11/56
 a.- arı II/39/62
 a.- arım I/73/47, II/39/63
 a.- arın I/109/16, I/109/29, I/30/27
 a.- arıs I/02/33, I/129/65, I/157/83, 
I/73/63
 a.- arıS I/111/11, I/127/45, I/40/26, 
I/90/81, II/33/78
 a.- arız I/102/56, I/127/43, I/127/47, 
I/127/48, I/127/49, I/27/71, I/30/28, 
I/44/44, II/33/77, 
 II/39/39
 a.- arız̥ I/132/28
 a.- arlar I/90/81, II/15/29
 a.- arlardı I/98/57
 a.- arsaŋız I/127/49
 a.- arsın I/121/82, II/15/68
 a.- arsıŋ I/100/31, I/60/13, I/87/85, 
I/96/54
 a.- ār̥sıŋ I/60/12, II/17/41
 a.- arsıŋız I/127/49
 a.- āsın II/37/66, II/39/33, II/39/67
 a.- asıŋ II/39/57
 a.- āsıŋ I/30/24, I/31/13, II/39/28, 
II/39/29, II/39/32, II/39/55, II/39/75
 a.- āyoz I/146/47
 a.- can I/109/13
 a.- caz I/84/43
 a.- dῑŋı II/39/52
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 a.- ılır̥ I/62/23
 a.- ılıyodu I/78/26
 a.- ıp II/30/12
 a.- ıP I/09/43
 a.- ıveriyon II/29/102
 a.- ıvėriyoruŋ I/59/41
 a.- ıyodu I/27/52
 a.- ıyodun I/106/17
 a.- ıyollā II/39/58
 a.- ıyom II/12/57
 a.- ıyon I/111/10, II/15/110, II/15/111, 
II/29/106
 a.- ıyoŋ I/111/30, I/111/32, I/111/43, 
I/40/22, I/60/107, I/76/33, I/76/35, 
II/15/111
 a.- ıyóŋ I/09/36
 a.- ıyoruz I/84/18
 a.- ıyoS II/15/68
 a.- ıyoz I/111/34, I/30/22, I/84/17, 
I/97/23, II/15/68
 a.- ıyúz II/23/194
 a.- ῐlayȯru I/62/12
 a.- íyólár I/05/34
 a.- íyóŋ I/09/36
 a.- iyöS I/40/25
 a.- íyös I/09/38
 a.- íyöz I/09/38
 a.- ma I/109/12
 a.- maġ II/15/68
 a.- man II/39/15
 a.- maSsan I/111/32
 a.- maSsaŋ I/111/33
 a.- mıyyo II/39/57
 a.- Tıḳca I/98/58
 a.- tı˽ıŋ I/60/10
 a.- Tın I/33/53
 a.- tıŋ II/39/15

2. Bir şeyi bir hedefe veya bir tarafa doğ-
ru fırlatmak. -37-
 a. I/08/97, I/117/34
 a.- ā II/23/14

 a.- abilir II/16/82
 a.- ādı II/16/82
 a.- ālādı II/35/29
 a.- amaz II/16/82
 a.- an I/06/132, I/31/43, I/31/45
 a.- ar I/117/35
 a.- ardı I/128/45, I/128/46
 a.- ardıḳ I/76/96
 a.- ārdıḳ I/74/54
 a.- ardım I/87/112
 a.- arın I/117/35
 a.- arlā I/153/64
 a.- arlar I/06/132
 a.- caḳlā I/31/44
 a.- ıverı̆̇miş I/08/124
 a.- ıyım I/117/33
 a.- ıyın I/117/34
 a.- ıyolā I/155/52
 a.- iyim I/117/31
 a.- iyóz I/10/114
 a.- iyöz I/10/113
 a.- mış I/08/98
 a.- mışlı I/28/15
 a.- Tı I/31/47
 a.- Tılā I/31/33
 a.- tıŋ I/95/21
 a.- Tῑm I/117/31

3. İşe yaramadığı için kaldırıp yok etmek, 
artık kullanmayı düşünmediği bir şeyi ter-
ketmek. -19-
 a.- allardı I/61/48
 a.- allārdı I/61/50
 a.- amazsın I/85/31
 a.- cız I/154/69
 a.- dıḳ I/154/68
 a.- dılar I/10/65
 a.- ıvemeŋ I/86/78
 a.- ıveriyöllē I/35/49
 a.- ıvırıyollar I/21/09, I/21/39
 a.- ıyo I/96/19
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 a.- ıyō I/96/19
 a.- ıyola I/14/64
 a.- ıyollar I/14/64
 a.- ıyorlar I/12/30
 a.- ıyorlarmış I/12/30
 a.- mıyor I/21/09
 a.- Tı I/96/18
 a.- Tῑ˽ın I/61/49

4. (Top, tabanca, tüfek, silah vb. ile) Pat-
latmak. -13-
 dabanca a.- arlādı I/153/111, I/153/112, 
I/153/75
 siláh a.- arlādı I/153/75
 tüfeg a.- cın I/95/118
 dabancı a.- ılırdı I/89/26
 a.- ılıyȯ I/89/26, I/89/28
 a.- ılmıyo I/89/26, I/89/27
 a.- ılmıyȯ I/89/27
 havā˽fişē a.- ıyoz I/106/71
 siÍah miÍah a.- íyolar I/05/27

5. Çıkarmak. -9-
 bıyıġ a.- ar I/127/24
 a.- ıyolar I/121/124
 bıyıġ a.- maz I/127/22, I/127/23, 
I/127/26
 kök a.- mış I/25/50
 bıyıġ a.- mıyo I/127/23
 bıyıġ a.- tım I/127/19, I/127/20

6. Vermek. -8-
 a.- acaḳ I/64/127
 a.- aÍÍādı II/23/106
 a.- ar̥ I/145/65
 a.- āsıŋ I/145/65
 a.- ıldı I/64/120
 a.- ılmıyo I/46/14
 a.- ıyodu I/120/59, I/64/134

7. (Çöp, artık, süprüntü vb. ile) Dökmek, 
boşaltmak. -7-
 a. I/152/101
 a.- arız I/48/22
 a.- ıve I/100/36

 a.- ıvırdıḳ I/14/35
 a.- madım I/77/36
 a.- tıḳ yapmayorun I/109/37
 a.- tıŋ I/77/40

8. Götürmek, iletmek, bırakmak. -6-
 a.- arlā I/153/81
 a.- caz II/38/10
 a.- ıyos II/38/10
 a.- mış I/08/93
 a.- oyoz II/38/13
 Tışarı a.- tı kendine I/155/91

9. Saçmak, serpmek. -5-
 a.- ālādı II/34/22, II/34/76
 a.- aŋ I/127/10
 a.- ıyo I/96/83

10. (Mektup, paket, para vb. ile) Postaya 
vermek, göndermek. -5-
 a.- ıvıram I/25/45
 a.- ıvırcāmışım I/25/47
 a.- man I/25/45
 a.- mışlar I/25/23

11. (Kötek, sopa, tokat, şamar, tekme, 
pençe vb. ile) Vurmak. -4-
 a.- ıvırdı I/22/46
 sopa a.- Tı I/22/42, I/22/43
 toḳad a.- Tı I/74/21

12. (İstenmeyen, sıkıntı ve rahatsızlık ve-
rici bir şeyi veya hâli) Kendinden uzaklaş-
tırmak, ondan sıyrılmak, kurtulmak. -4-
 a.- ıp I/95/41
 a.- ıyon I/45/58, I/45/62
 a.- Tıḳdan I/45/58

13. Kovmak, defetmek, uzaklaştırmak, 
sürmek. -3-
 a.- dῑdı I/86/66
 a.- ıverme I/66/08
 a.- ma I/66/13

14. (İmza, tarih, başlık gibi kelimelerle) 
Koymak, yazarak koymak. -3-
 a.- aman I/134/15, I/161/04
 ı̄̇mza a.- ıman II/16/40
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15. (Dinamit ve bomba ile) Havaya uçur-
mak, berhava etmek. -3-
 a.- ılan II/23/16
 a.- ılıpduru I/138/113
 a.- Tı I/115/37

16. Ucu kalkmak, bitişik veya yapışık ol-
duğu yerden ayrılmak, kopmak. -3-
 a.- ıvereyazdım I/06/89
 a.- mış I/17/27
 a.- tı I/17/27

17. Gerektiğinde kullanmak üzere bir ke-
nara koymak. -3-
 a.- allar I/111/98
 a.- ar I/124/37
 a.- ardıḲ I/124/37

18. Gelişigüzel, dağınık bir şekilde koy-
mak. -2-
 a.- ıvırız I/144/35
 a.- ıyo I/96/40

19. Üzülmek, dert etmek. -2-
 a.- arım I/38/50
 içine a.- ıyo I/38/48

20. Harmanı kaldırmak. -2-
 a.- dı I/153/25
 a.- ıyo I/153/121

21. Karşılıklı söylemek, mâni vb. oku-
mak. -2-
 māni a.- ardıḳ I/153/102, I/153/92

22. (Halı, kilim, ağ, yatak, minder vb. ke-
limelerle) Sermek, yaymak, döşemek. -1-
 a.- ıp II/32/85

23. (Suç, kabahat, vebal vb. ile) İsnat et-
mek, yüklemek. -1-
 a.- TıḲ I/15/08

24. (Hapishane, zindan vb. kelimelerle) 
Koymak, tıkmak. -1-
 a.- Tılā I/64/132

25. (Teyel, dikiş gibi kelimelerle) Dik-
mek. -1-
 dikiş a.- Tılar II/25/94

26. Sürükleyip götürmek, sürükleyip ge-
tirmek. -1-

 a.- ardım I/112/35
27. İlaç, hap vb. içmek, yutmak, kullan-

mak. -1-
 a.- ıyon I/30/40

28. Kendini bırakmak, kendini at-
mak. -1-
 a.- aÍÍar I/45/22

29. Koşmak, koşma atmak, depar at-
mak. -1-
 a.- ārdıḳ I/79/19

30. Yürümek için ayağını öne doğru uza-
tıp basmak, adım atmak. -1-
 a.- ımadım I/88/08

31. Önem vermemek, önemsiz görmek, 
yabana atmak. -1-
 a.- ılmazdı I/113/118

32. Kazmak, bir yapının temellerini yap-
maya başlamak, temel atmak. -1-
 temeller a.- ıldı I/149/54

33. Kurmak. -1-
 a.- ādıḳ II/08/56

34. Bir işten vazgeçme veya geri dönme 
imkânı kalmayacak biçimde kesin bir dav-
ranışta bulunmak, bağını koparmak, köprü-
leri atmak. -1-
 a.- Tı II/38/96

35. (Felaket, dert, ıztırap, hayret, hicran 
gibi kelimelerle) (-e) Düşürmek, (-e) uğrat-
mak.
aT : bk. ad -2-
 a. II/28/62
 a.+ ını II/11/36
ät : bk. et -2-
 ä.+ li I/32/66
āt - : bk. at-2 -4-
 ā.- mış I/08/97

bk. at-3 -1-
 ā.- madım I/67/76

bk. at-35 -3-
 ā.- Tı I/69/81

bk. at-1 -2-
 ā. I/98/57
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āt : bk. at -3-
 ā. I/52/20, II/34/73
 ā. araba I/108/43
āt : bk. alt -1-
 ā.+ ından II/05/85
ata : Cet, dede, büyük baba ve aynı soydan 
daha önce yaşamış olan kimse. -9-
 a. I/38/60
 a.+ larımızdan I/115/09, II/17/45
 a.+ m I/66/45, I/66/46, I/66/52, I/77/68
 a.+ mıS I/06/07
 a.+ mız I/06/35
atȧ : bk. ata -3-
 a.+ lāmız II/07/131
 a.+ lāmızıŋ II/07/89
 a.+ lārdan I/79/72
atā : bk. ata -1-
 a.+ m I/66/52
ăta : bk. ata -1-
 ă.+ sı I/107/30
ātaraÇ : Sac üstünde pişen yufkayı çevir-
meye yarayan yassı, tahta aygıt. -1-
 ā. I/19/22
atasözü : Bir düşünceyi, gerçek ve hikme-
ti veciz şekilde anlatan, atalardan bugüne 
gelmiş ve halka mal olmuş kısa söz, darbı-
mesel. -1-
 a. I/56/60
ataş : bk. ateş1 -8-
 a. I/138/97, I/58/89, II/08/95
 a.+ da I/121/89
 a.+ ı I/36/76, I/36/80
 a.+ ıŋ I/36/74
ataşla - : bk. ateşlė- -1-
 a.- yıvirmiş I/126/21
ataşlı : (Hasta için) Vücut harareti yüksel-
miş olan. -1-
 a. I/58/70
ateş :  1. Odun, kömür vb. maddelerin tutu-
şup yanması ile beliren ışık. -27-
 a. I/116/07, I/116/08, I/27/56, I/76/15, 
I/95/55, I/98/25, II/15/73, II/15/75, 

 II/15/76, II/38/58
 a.+ dā I/76/15
 a.+ de I/129/65
 a.+ i I/116/07, I/73/62
 a.+ imizi II/21/07
 a.+ inen II/15/73
 a.+ lerdē I/129/66

2. Odun, kömür gibi maddelerin yandık-
tan sonraki sıcak ve kırmızı durumu, yan-
mış kömür ve odun, kor.

a. I/33/152
a.+ i II/37/93
a.+ inde I/129/66, I/129/68
a.+ te I/33/152, II/15/76
a.+ Te II/37/92

3. Normalden yüksek vücut ısısı.
a.+ i mideşi II/08/56

āteş : bk. ateş1 -1-
 ā.+ iŋ I/101/72
ateşlė - : Tutuşturmak, yakmak. -1-
 a.- yceklermişimiş I/108/27
ateşlen - : 1. Ateşleme işine konu ol-
mak. -2-
 a.- di I/27/57

2. Vücut ısısı artmak. -1-
 a.- di˽i I/58/65
atı : bk. ata -1-
 a.+ lāmız II/07/80
atıḳ : bk. artıḳ -34-
 a. I/01/13, I/83/56, II/01/71, II/03/26, 
II/09/20, II/16/80, II/18/35, II/21/70, 
II/24/25, II/32/116, II/32/118, II/32/127, 
II/32/128, II/32/132, II/32/20, II/33/09, 
II/33/27, II/35/108, II/35/21, II/35/32, 
II/35/35, II/35/64, II/35/67, II/35/69, 
II/37/119, II/37/120, II/37/122, II/37/123, 
II/37/48, II/37/52, II/38/23
ātıḳ : bk. artıḳ -5-
 ā. II/07/129, II/14/60, II/27/24, II/35/49, 
II/37/34
atıġ : bk. artıḳ -1-
 a. II/38/22
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atıh : bk. artıḳ -1-
 a. I/06/60
atılım : İleriye atılma, hamle. -1-
 a. yapāseŋ I/01/43
atılmı : Atılma, (bina temeli için) Üzeri-
ne bina inşa etmeye hazır duruma getiril-
me. -1-
 a.+ yı I/149/56
atῐḳ : bk. artıḳ -1-
 a. II/34/42
ātis : Artist, tiyatro ve sinema oyuncu-
su -2-
 ā. II/08/46, II/08/97
atla - : 1. Geçmek. -10-

a.- r I/122/28
 a.- dıysȧz I/157/72

a.- rsaŋ II/23/140
2. Ayaklarını yerden keserek sıçramak, 

fırlamak.
ip a.- llarmış I/111/85

 ı̄̇p a.- rdıḳ II/15/58
 ip a.- rdıḳ I/76/97

3. Bir şeyi, bir engeli sıçrayıp geçmek 
yoluyla aşmak.

a.- dı I/101/69
 a.- rlarmış I/76/15

4. Yüksek bir yerden, bir taşıttan, bir 
binek hayvanından inmek.

a.- r I/121/27
atla - : bk. ayıtla- -2-
 a.- dıḳ I/98/119
 a.- yıveridi II/19/129
atlā - : bk. atla-1 -3-
 a.- dῑm II/03/54

bk. atla- 2

ip a.- lādın̥ I/29/12
atlama : Taş dizilerek ve ayaklar yan yana 
getirilip zıplanarak oynanan bir tür çocuk 
oyunu. -1-
 a. I/04/45
atlȧma : bk. atlama -1-
 a. II/12/65

atlat - : Geçirmek. -1-
 a.- Tıḳ I/17/35
atlῑ - : bk. atla-1 -1-
 a.- cādı II/30/81
atma : Atmak işi. -2-
 a.+ ya I/64/125
 a.+ yá I/64/126
atmā : bk. atma -2-
 a. II/28/31
 soPa a.+ ıdı I/61/26
atmı : bk. atma -2-
 a.+ ya I/64/116, I/64/117
atmış : bk. altmış -104-
 a. I/01/71, I/07/05, I/09/01, I/108/06, 
I/108/07, I/117/40, I/12/25, I/120/02, 
I/121/92, I/125/01, I/126/02, I/13/02, 
I/130/01, I/130/02, I/131/01, I/131/51, 
I/139/03, I/139/04, I/140/01, I/140/02, 
I/140/12, I/142/06, I/142/40, I/142/46, 
I/142/47, I/142/48, I/143/77, I/148/01, 
I/149/01, I/154/01, I/154/07, I/154/08, 
I/155/10, I/16/16, I/17/01, I/26/05, I/31/01, 
I/33/27, I/35/52, I/38/01, I/40/01, I/41/02, 
I/41/95, I/42/02, I/46/02, I/46/10, I/53/27, 
I/54/04, I/56/33, I/56/34, I/56/44, I/58/01, 
I/58/02, I/60/19, I/63/01, I/64/47, I/64/52, 
I/64/53, I/65/03, I/70/01, I/71/02, I/73/03, 
I/73/06, I/75/48, I/83/05, I/86/75, I/88/38, 
I/93/46, I/93/51, I/94/02, I/96/01, II/03/79, 
II/03/80, II/04/04, II/06/17, II/07/50, 
II/07/94, II/09/03, II/10/01, II/12/05, 
II/14/06, II/19/70, II/22/46, II/23/08, 
II/25/05, II/37/01, II/37/59, II/38/13, 
II/39/135
 a.+ a vurabilir I/56/32
 a.+ ar I/132/50 

a.+ ıma I/49/55
 a.+ ına I/144/49
aTmış : 1960 yılı. -4-
 a. I/33/130, II/30/03
 a.+ a I/75/33
atmῑş : bk. altmış -1-
 a. I/109/01
átmiş : bk. altmış -1-
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 á. I/58/03
ātmış : bk. altmış -20-
 ā. I/03/04, I/144/06, I/44/05, I/46/09, 
I/47/26, I/49/44, I/54/02, I/56/04, I/58/84, 
I/64/34, I/65/11, II/06/01, II/06/02, II/07/07, 
II/13/51, II/22/10, II/23/26, II/26/36
atmış˽altı : 1966 yılı. -1-
 a. I/149/48
atmış beş : 1965 yılı. -5-
 a. I/140/03, II/14/59
 a.+ de I/140/06
 a.+ den I/140/05
 a.+ te I/140/03
atmış doḳuz : 1969 yılı. -2-
 a.+ da I/41/05
 a.+ dı II/23/02
atmış˽iki : 1962 yılı. -3-
 a. I/33/130, I/33/131
 a.+ liyim I/151/03
atmış sekiz : 1968 yılı. -2-
 a. I/149/49
 a.+ de II/14/95
atmış˽üç : 1963 yılı. -1-
 a. II/20/27
atmış yedi : 1967 yılı. -1-
 a. I/149/49
atTır - : Atmak işini yaptırmak. -2-
 a.- acāz I/12/30
 a.- madılā I/64/133
attırma : Attırmak işi. -3-
 ġaz a. I/48/31
 ġaz a.+ yı I/48/30
 ġazını a.+ yı I/48/29
atTıtTır - : bk. atTır- -1-
 a.- Íādı I/73/74
av : Karada ve havada yabani hayvan-
ları, denizde balıkları tutma veya vurma 
işi. -3-
 a.+ a II/25/39
 a.+ ına I/121/42

av köpe˽i : Av sırasında avcıya yar-

dımcı olmak üzere yetiştirilmiş cins köpek, 
zağar, tazı.

a. köpe˽i I/16/13
äv : bk. ev -4-
 ä.+ de I/152/72
 ä.+ dē I/101/20
 ä.+ deyiS I/32/40
 ä.+ imiz I/72/21
avar : Sebze bahçesi. -1-
 a. yapTıḲ II/27/10
avara : bk. avar -3-
 a. I/129/44, I/129/49, I/129/50
avc : bk. avuç -5-
 a.+ ımızda I/52/18
 a.+ ımızınan II/22/76
 a.+ ıŋınan II/22/77
 a.+ unnan I/31/47
 a.+ unu I/112/19
avcı : Avlanmayı kendine meslek edinen 
veya spor amacıyla avlanan kimse. -1-
 a. ġulübü I/121/45
avcılıḳ : Av avlama işi ve av faaliyeti. -1-
 a. I/95/91
avıc : bk. avuç -1-
 havıc a. I/58/77
āvıc : bk. avuç -1-
 ā.+ ında II/18/24
avıç : bk. avuç -1-
 a. II/33/69
avınaḳ : Çabuk aldanan, kolayca kanan, 
alık, şaşkın (kimse), enayi. -3-
 a. II/03/73, II/03/74, II/03/82
avır : bk. ağır5 -1-
 a. I/05/40
avış : bk. avuç -1-
 a. II/22/77
avı̊ş : bk. avuç -3-
 a. II/32/74
 elde a.+ da I/37/34
ävlen - : bk. evlen- -3-
 ä.- meŋ I/72/14



ävleŋ -

1028

A

 ä.- mişmiş I/80/48
 ä.- miyoŋ I/72/15
ävleŋ - : bk. evlen- -2-
 ä. I/72/15
avlı : bk. avlu -10-
 a.+ da II/03/19
 a.+ dı II/03/20, II/03/24
 a.+ sına I/154/42, I/154/44
 a.+ sında I/38/22, I/39/34
 a.+ sındı II/03/21
 a.+ ya I/153/73
 a.+ yı I/86/76
avl̥ı : bk. avlu -1-
 a.+ sına II/37/59
āvlı : bk. avlu -4-
 ā.+ da II/08/125
 ā.+ dı II/30/25
 ā.+ sını II/05/67
 ā.+ yı II/08/95
avlῐ : bk. avlu -1-
 a.+ lāda I/30/32
ävli : bk. evli -2-
 ä. I/72/14, I/72/15
avlı̊ : bk. avlu -2-
 a.+ da I/145/78
 a.+ lara I/145/77
avlu : Bir binanın ortasında, yanında veya 
çevresinde bulunan üstü açık, etrafı duvar, 
çit vb. ile çevrili yer, hayat. -12-
 a. I/01/45, I/130/100, I/130/101, 
I/160/12
 a.+ da I/126/69
 a.+ lāda I/61/56
 a.+ lar muvlular I/126/15
 a.+ ŋda I/153/26
 a.+ sunda II/19/81
 a.+ ya I/96/92
āvlu : bk. avlu -2-
 ā.+ da I/34/25
 ā.+ muz I/36/34
avrad : bk. avrat -1-

 a.+ ını I/128/54
avrat : Kadın, zevce, karı. -1-
 a. I/20/99
avşan : Tavşan (?) -2-
 a. ġaması II/28/38
 a. ġamasını II/28/40
avuḳat : Mesleği hukuki işlerde ücret kar-
şılığı yol göstermek, hakkı savunmak olan, 
kendisine kanunen savunma hakkı tanın-
mış kimse.  -1-
 a. II/20/31
avŭḳatlı : Avukatlık, avukatın yaptığı 
iş. -1-
 a.+ ı I/48/26
avuc : bk. avuç -1-
 a.+ unuŋ I/106/70
avuç : Elin iç kısmı. -2-
 a.+ tan I/95/43

avuç aş- : Dilenmek, kendini küçük dü-
şürerek istemek

a. aştıḳ I/20/91
avusTos : bk. a˽usdos -3-
 a. II/30/16
 a.+ da I/03/99
avuşla - : Avuçlamak, avucu ile kavramak, 
avuçlarının içine almak. -1-
 a.- dῑ I/136/22
avut - : Bir kimseyi eğlendirerek, gönlü-
nü alarak oyalamak, hoşça vakit geçirterek 
meşgul etmek. -1-
 çocuḲ a.- Turacam I/123/76
āv̥lı : bk. avlu -1-
 ā.+ nıŋ II/12/62
av̇ : bk. av -1-
 a. köpe˽i I/16/13
ay I : Güneşten aldığı ışığı yeryüzüne yan-
sıtan ve dünyamızın tek uydusu olan gök 
cismi, kamer, mah. -2-
 a.+ ıdı II/05/12
 a.+ ınan II/05/13
ay II : 1. (Başlangıç kabul edilen herhan-
gi bir tarihten itibaren) Yaklaşık olarak 30 



ayā

1029

A

günlük zaman parçası. -140-
 a. I/08/71, I/106/23, I/112/27, I/113/132, 
I/122/58, I/122/68, I/122/72, I/123/43, 
I/125/33, I/125/44, I/126/79, I/131/63, 
I/135/46, I/136/03, I/136/34, I/141/12, 
I/141/13, I/142/28, I/152/08, I/152/49, 
I/154/25, I/155/25, I/155/33, I/155/94, 
I/16/50, I/22/30, I/37/14, I/37/16, I/39/87, 
I/42/19, I/44/19, I/44/49, I/48/35, I/50/39, 
I/52/16, I/52/27, I/54/45, I/55/39, I/57/50, 
I/59/54, I/61/75, I/81/61, I/85/34, I/87/61, 
I/91/20, I/98/113, II/05/76, II/06/22, 
II/07/85, II/08/30, II/12/43, II/19/28, 
II/19/117, II/19/118, II/19/28, II/20/23, 
II/23/115, II/25/39, II/27/41, II/29/16, 
II/29/68, II/31/45, II/38/33, II/39/23
 a.+ a I/37/13, II/16/59
 a.+ da I/106/28, I/106/29, I/15/68, 
I/159/37, I/33/35, I/52/26, I/52/29, I/52/68, 
I/52/69, I/62/35, I/62/36, I/66/31, I/75/68, 
II/20/23, I/36/09, I/36/10, II/16/59
 a.+ dā I/134/52
 a.+ dan II/09/91
 a.+ dır I/127/31, I/134/61, I/38/56, 
I/88/62, II/23/115
 a.+ ı I/155/98, I/16/51, II/01/76, 
II/39/132
 a.+ ımıştı I/61/75
 a.+ ıŋ I/137/15, II/22/04, II/29/29
 a.+ larca I/103/27

2. Yılın ayrıldığı on iki bölümden her biri.
a. II/01/90
a.+ da I/127/15
a.+ ı II/01/29
a.+ ında I/17/71, I/125/16
a.+ ındῑ II/21/78
a.+ ıŋ I/155/13, II/01/27, II/01/28,
a.+ lānda I/32/52
a.+ ları I/94/65
a.+ larında I/62/39
aybaşı : Belirli yaşlar arasında kadın-

ların ayda bir döl yatağından kan gelmesi 
durumu, ay hâli, âdet.

a. + nda I/98/113

ay başı : Ücret veya maaş alınan gün.
a. başında I/76/78

ay III : Birdenbire duyulan acı, ağrı, şa-
şırma, ürkme veya sevinç anlatan bir 
söz. -47-
 a. I/107/23, I/109/49, I/112/41, 
I/113/86, I/113/96, I/114/42, I/114/43, 
I/120/49, I/121/52, I/121/41, I/130/39, 
I/134/55, I/137/25, I/144/66, I/145/101, 
I/153/116, I/159/12, I/16/01, I/161/46, 
I/17/48, I/20/97, I/20/98, I/22/26, I/22/46, 
I/24/09, I/30/58, I/40/10, I/54/63, I/58/81, 
I/65/48, I/67/59, I/78/10, I/80/51, I/83/75, 
I/91/63, I/91/70, I/98/59, II/07/98, II/14/69, 
II/20/04, II/31/46, II/38/91
áy : bk. ay II1 -3-
 á. I/37/44, I/45/38, II/39/170
áy : bk. ay III -1-
 á. I/10/11
āy : bk. ay II1 -7-
 ā. I/152/07, I/152/08, II/06/22
 ā.+ da I/50/04, I/66/28
 ā.+ dȧ II/31/22

bk. ay II2

ā. II/01/90
āy : bk. ay III -6-
 ā. I/08/108, I/40/02, I/80/52, I/91/58, 
II/05/72, II/31/50
āy̥ : bk. ay II1 -1-
 ā. I/54/39
aya : bk. ayaḳ -1-
 a.+ ım I/27/34
ayā : <<ayaḳ+a -63-
 a. I/45/39, I/75/34, I/86/10, I/98/59, 
II/04/94, II/08/41, II/22/35, II/24/78
 başTan a. II/30/43
 a. ḳal̥ḳ I/117/34
 a.+ a I/44/05
 a. ġaḳamazdı I/18/06
 a. ġaḳamızdı I/18/09
 a.+ m I/21/83, I/52/55, I/67/60, I/83/23, 
II/22/32, II/22/34
 a.+ ma I/08/100, I/43/32
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 a.+ mda I/24/44
 a.+ mı I/06/88, I/140/51, I/50/09
 a.+ mıŋ I/27/35
 damdan düşsem a.+ mıŋ üsdüne düşer-
dim I/137/41
 a.+ mız I/50/12, I/93/66
 a.+ mıza I/154/15, I/50/61, I/59/52, 
II/06/14
 a.+ mızınan II/27/22
 a.+ mızıŋ I/109/51
 a.+ n II/07/127
 a.+ na I/03/61, I/08/100, I/08/98, 
I/114/10, I/43/28, I/17/55
 a.+ nda I/07/18, I/43/31, I/61/45
 a.+ nı I/08/73, I/140/45, I/31/37, 
II/07/93, II/24/83
 a.+ nıŋ I/10/52, I/77/49
 a.+ n̥ῐ II/08/40
 a.+ ŋ I/58/59, II/24/79, II/24/80
 a.+ ŋda I/161/38, I/96/47
 a.+ ŋı II/04/95
 a.+ ŋῐ I/58/57
ayaḳ : Vücudun, bacaktan ayak bileğiyle 
ayrılan ve yere basıp durmayı, yürümeyi 
sağlayan kısmı, kadem. -32-
 a. I/69/103, I/79/26
 yalın a. I/61/41
 a.+ da I/93/55
 a.+ dan II/02/55
 a.+ la I/79/42
 a.+ lā I/149/52, I/152/41
 a.+ lām I/45/60, I/79/41
 a.+ lāmı II/22/02
 a.+ lāna I/83/31
 a.+ lānı I/04/46
 a.+ lāŋı II/39/22
 a.+ lar I/52/19
 a.+ ları I/12/37, I/20/45
 a.+ lȧrı II/08/45
 a.+ larım I/17/25, II/01/69
 a.+ larıma I/60/02

 a.+ larımı I/17/25
 a.+ larımın̥ I/24/45
 a.+ larımıŋ I/24/46
 a.+ larımıza I/51/28
 a.+ larımızda I/50/59
 a.+ larımızınan I/60/48
 a.+ larıŋ I/87/101
 a.+ larıŋı I/20/43

ayaḳ uydur- : Bir düşünüşe, bir davra-
nışa uymak, intibak etmek, tâbi olmak.

a. uydurmıya II/15/48
ayaḳta ġal- : Oturacak yer bulamamak.
a.+ da ġaldı I/30/02

 a.+ da ġāl̥dı I/146/74
ayağa ḳalḳ- : Oturduğu yerden kalk-

mak.
ayȧḳ : bk. ayaḳ -1-
 a.+ larına I/26/26
ȧyaḳ : bk. ayaḳ -2-
 yal̥ın ȧ. I/144/36, I/144/39
ayaḳḳabı : Ayağı korumak için giyilen, altı 
kösele veya lastik gibi dayanıklı maddeler-
den yapılmış giyim eşyası, pabuç, kundura, 
iskarpin. -5-
 a. I/118/14, I/61/44, I/61/45
 a.+ dan II/07/12
ayaḳḳaP : bk. ayaḳḳabı -1-
 a.+ lām II/38/05
ayaḳġabı : bk. ayaḳḳabı -4-
 a. I/43/32, I/50/59, II/08/12, II/23/138
ayaḳġıbῐ : bk. ayaḳḳabı -1-
 a. II/23/138
ayaḳḲab : bk. ayaḳḳabı -2-
 a.+ ıŋ II/07/60
 a.+ ları II/07/60
ayaḳḲabı : bk. ayaḳḳabı -5-
 a. I/24/44, I/98/123
 a.+ larımız I/144/36
 a.+ sını I/107/27
 a.+ yı I/107/26
ayaḳTa : Ayağa kalkmış durumda. -1-
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 a. duramıyon I/37/06
ayaġ : bk. ayaḳ -4-
 a. I/121/101, II/22/29, II/22/37
ayaḲ : bk. ayaḳ -3-
 a. I/123/32
 a.+ larımızınan I/62/13
 a.+ larından I/20/47
ayaḲġabı : bk. ayaḳḳabı -3-
 a. I/43/28, I/70/65, I/74/12
ayaÍ : Karı, eş, zevce, arkadaş. -1-
 a.+ lāmınan̥ I/38/02
ayalÍā - : bk. ayarlamak -1-
 a.- r I/01/03
ayar : 1. Saat ve tartı aletlerinin, birliği 
ve doğruluğu sağlamak için belirlenmiş 
olan ölçülere uygun olarak işlemesi duru-
mu. -1-
 a.+ sız I/116/18
ayarla - : Bir şeyi, bir işi maksada uygun 
şekilde düzenlemek, tanzim etmek. -2-
 a.- yaġosuŋ I/44/75
 a.- yamazsıŋız I/79/87
ayarlama : Ayarlamak işi. -1-
 a. I/116/16
ayas : bk. ayaz -1-
 a. I/57/53
ayaz : Sakin, açık ve genellikle mehtaplı 
gecelerde çıkan kuru soğuk. -4-
 a. I/54/20, II/33/40
 a.+ dı I/57/54
 a.+ ında I/96/70
ayazlad - : Gece ayazında bırakıp soğut-
mak. -1-
 a.- ır I/47/23
av̇cı : bk. avcı -1-
 a.+ lā I/121/78
āycıġ : bk. azcıḳ -1-
 ā. āy̥cıġ II/05/18
āy̥cıġ : bk. azcıḳ -1-
 āycıġ ā. II/05/18
āycıḲ : bk. azcıḳ -1-

 ā. I/63/52
āy̥cıḲ : bk. azcıḳ -1-
 ā. II/32/74
āy̥ciK : bk. azcıḳ -1-
 ā. I/60/108
ayçiçē : bk. ayçiçe˽i -3-
 a. I/153/19
 a.+ m II/04/71
 a.+ ni II/04/70
ayçiçe˽i : İki çenekliler sınıfından, yurdu-
muzda çok yetiştirilen, iri, yayvan ve sarı 
renkli çiçekleri daima güneşe doğru dön-
düğü için güne bakan, gün çiçeği veya gün 
döndü de denen, yaprakları büyük ve dişli, 
1 – 2 m. boyunda, bir yıllık otsu bitki.  -2-
 a. I/86/34, I/87/38
aydınnad - : bk. aydınnat- -1-
 a.- ır I/80/41
aydınnat - : Işıklandırmak, bir yerin karan-
lığını gidermek, tenvir etmek. -1-
 a.- ırdı I/146/41
aydınnıḳ : Aydın olma durumu. -1-
 a. I/146/39
aydınnıḲ : bk. aydınnıḳ -1-
 a. I/146/38
ayek : Ahenk. (?) -1-
 a. yapa yapa I/145/70
ayekli : Ahenkli. (?) -3-
 a. I/145/65
 a.+ ce I/145/76
 a.+ di I/145/71
ayelÍá - : bk. ayarla- -1-
 a.- mışlā II/29/31
āyel : bk. ayaÍ -1-
 ā.+ lēm I/152/39
ayelli - : bk. ayarla- -1-
 a.- yō II/17/48
ayetdirik : bk. elektirik -1-
 a. II/05/51
ayġaz : (Marka adından) Ocak, (Pişirme, 
ısıtma vb. işlerde kullanılmak üzere) ateş 
yakılan yer. -17-
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 a. I/127/53, I/13/25, I/72/56, II/33/56
 a.+ a I/28/20
 a.+ da I/127/52, I/152/91, II/34/88
 a.+ dan I/96/64
 a.+ dı I/72/55
 a.+ ı I/127/52
 a.+ ıŋdan I/116/49
 a.+ la I/34/56
 a.+ lā I/146/37, I/146/38
 a.+ lāŋ I/152/98
 a.+ lar I/96/46
áyġaz : bk. ayġaz -1-
 á.+ ı I/72/56
āyġaz : bk. ayġaz -1-
 ā.+ dā I/72/12
ayı : Et yiyen memelilerden, ot ve bal da 
yiyebilen, uzun tüylü, kaba ve hantal, vahşi 
hayvan. -2-
 a. I/52/26, II/30/45
ayıḳla - : Bir şeyin kötü veya işe yarama-
yan kısımlarını çıkarıp atmak. -3-
 a.- nır I/32/84
 a.- rdı I/73/74
 a.- rız I/60/24
ayıḳlā - : bk. ayıḳla- -1-
 a.- sın I/32/63
ayıḳlama : Ayıḳlamak işi. -1-
 a.+ sı I/54/57
ayı˽göbe˽i : Bir kilim dokuması modeli 
adı. -1-
 a. I/94/56
ayıb : bk. ayıp -14-
 a. I/47/61, I/52/56, II/16/74
 sorması a. II/04/32
 a. olmasın I/103/30, I/63/40
 a. olmaSın II/01/48
 a. olmaSs̥ă I/47/64
 a. olmaz I/54/41
 a. olur I/14/18, I/15/81, I/47/83, 
II/37/38
 a. ōlur I/47/83

ayıp : Utanılacak hâl ve davranış. -11-
 a. I/58/31, I/58/49, I/63/40, II/23/121, 
II/34/78
 a.+ dı I/77/29

a. zayıp I/69/76
ayıp gel-/ol- : Yakışık almamak, kusur 

sayılmak.
a. gelir I/15/31

 a. olur I/14/05, I/14/16
 a. ōldu II/23/181
ayıpla - : (Bir kimseyi) Kusurlu bularak 
kınamak. -1-
 a.- ÍÍā I/146/23
ayır - : Birbirinden uzaklaştırmak, faslet-
mek. -45-
 a.- ama I/47/79
 a.- an I/41/37
 a.- ana I/68/53
 a.- cāz I/124/36
 a.- dı I/79/10, I/79/11, II/16/42, II/16/79, 
II/16/83
 a.- dıḳ I/132/15, II/38/69
 a.- dıġ I/36/55
 a.- dım I/132/14
 a.- dῑmıS I/155/23
 a.- ı I/35/09
 a.- ıb I/78/25
 a.- ıdıḳ I/155/37
 a.- ıdıḲ I/134/30, I/134/31
 a.- ın II/18/33
 a.- ıŋ I/77/69
 a.- ır I/56/49
 a.- ısıŋ I/102/53, I/74/70, I/74/72
 a.- ıverem II/38/59, II/38/68, II/38/71, 
II/38/72
 a.- ıydıḲ I/48/44
 a.- ıydıŋ I/48/42, I/48/43
 a.- ıyon I/111/11
 a.- ıyon̥ I/21/04
 a.- ıyorur I/130/85
 a.- ıyoz II/38/69
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 a.- ız I/48/23
 a.- madıḳ I/70/86
 a.- mamışlā II/19/94
 a.- man I/67/33
 a.- masın I/113/82
 a.- sam I/67/33
 a.- saŋ I/67/33
ayırd ed- : bk. ayırd et- -1-
 a. e.-emen I/138/31
ayırd et- : İki veya daha fazla şey arasında-
ki farkı anlamak, ayırmak, aralarındaki ayı-
rıcı niteliği farketmek, tefrik etmek. -1-
 a. e.-men I/138/25
ayırıl - : bk. ayrıl- -1-
 a.- dı I/11/29
ayırtım : Ayırımcılık. -1-
 a. I/06/147
ayıtla - : Ayıklamak, temizlemek. -8-
 a. -maḲ II/06/29

a.- mayız I/127/39, I/127/40
 a.- r I/27/65
 a.- rız I/77/72, II/06/26
 a.- yıve I/119/75
 a.- yyon I/119/76
ayıTlā - : bk. ayıtla- -3-
 a.- dıḳ I/18/56
 a.- lar I/127/42
 a.- r I/03/92
áyıtla - : bk. ayıtla- -1-
 á.- llardı I/128/17
āyıtla - : bk. ayıtla- -2-
 ā.- rıS I/49/09
 ā.- rız I/49/07
ayıtlat - : Ayıtlamasını sağlamak. -1-
 a.- tırıdı II/25/37
ayıtlē - : bk. ayıtla- -3-
 a.- yöler I/03/102
 a.- yöl̥ler I/03/102
ayıtlı - : bk. ayıtla- -2-
 a.- yōduḳ I/49/03

 a.- yorum I/139/09
āyıy - : bk. ayır- -1-
 ā.- ıdıḳ II/23/129
āyile : bk. ā˽ile -1-
 ā.+ mnen I/09/07
āyı̆̇le : bk. ā˽ile -1-
 ā.+ lerde I/01/36
āy̥ile : bk. ā˽ile -2-
 ā.+ lē I/44/31
 ā.+ lēmiz I/44/31
āy̥ili : bk. ā˽ile -1-
 ā.+ ydi II/29/42
ayῐr - : bk. ayır- -1-
 a.- ıvırdı II/28/02
aylaḳ :  Boş gezen, işsiz güçsüz (kimse), 
avare. -1-

aylaḳ dur- : Boş durmak.
a. durmazdıḳ I/79/23

aylā : bk. aylıḳ2 -1-
 a. +˽a I/48/19
aylarca : Çok uzun bir süre. -2-
 a. I/39/71, I/39/76
ayle : bk. ā˽ile -5-
 a. I/68/27, I/92/51
 a.+ de II/14/57
 a.+ lerde I/01/66
 a.+ niŋ I/92/49
āyle : bk. ā˽ile -3-
 ā.+ leri II/30/63
 ā.+ ne I/148/53
 ā.+ si I/02/28
āylė : bk. ā˽ile -1-
 ā.+ lēr I/01/20
aylı̄̇ : <<aylıḳ1+ı -2-
 a.+ mız I/01/15
 a.+ nan I/63/44
aylı : <<aylıḳ1+ı -8-
 a.+ a I/23/59, I/75/43
 a.+ ı I/06/12
 a.+ ım I/06/23
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 a.+ mız I/01/42
 a.+ ndan I/52/69
 a.+ ynan̥ I/108/51

<<aylıḳ2+ı 
a.+ ıdı I/41/43

aylıḳ : 1. Bir kimseye aydan aya ödenen 
para, ücret, maaş. -16-
 a. I/125/42, I/159/36, I/52/29, I/55/35, 
I/75/43, II/38/114, II/39/121
 a.+ sız I/75/44

2. Belli bir aydan beri var olan.
a. I/91/87, II/07/144, II/07/149, 

II/09/11, II/09/13
3. Bir ay süreli, bir ayda olan, yapılan 

veya bir ay süren.
a. I/158/18,
aylıḳ ver- : Bir kimseye her ay belli bir 

para ödemek.
a. veri II/39/123

 a. veriyō I/159/37
āylıḳ : bk. aylıḳ1 -3-
 ā. I/39/33, I/50/04, I/63/61
aylıġ : bk. aylıḳ1 -6-
 a. I/155/104, I/33/35, I/50/04, II/16/102
 a. yıllıġ I/39/34
aylığ : bk. aylıḳ1 -1-
 a.+ ı I/88/39
aylıḲ : bk. aylıḳ1 -5-
 a. I/136/38, I/144/64, I/48/66, I/68/33
 a.+ ları I/144/65
āylıḲ : bk. aylıḳ1 -1-
 ā.+ lıydı II/08/28
aylıḲcı : Çalışmasının karşılığını aydan 
aya alan kimse. -1-
 a. I/145/16
aylῑ : <<aylıḳ1+ı -21-
 a. I/125/51, I/76/78, II/28/79
 dullar a. I/52/25
 yaş a. I/112/58, I/112/70
 yaşlılıġ a. I/144/65
 a.+ mınan I/06/24

 a.+ m I/136/21, I/63/15, I/88/38, I/88/39
 yaşl̥ı a.+ m I/159/37
 a.+ mı I/52/30
 a.+ mız I/63/12
 dullar a.+ na I/52/26, I/52/28
 yaş a.+ na I/75/45
 a.+ nı I/43/22, I/96/78
 a.+ ynán I/53/76
aylῑ : bk. aylıḳ2 -1-
 a.+ ḳan II/07/149
āylῑ : <<aylıḳ1+ı -1-
 ā.+ m I/52/46
ayná : bk. āyna -1-
 a. I/60/05
aynȧ : bk. aynı -2-
 a. I/106/73
āyna : Karşısındaki şeylerin görüntüsünü 
aksettiren, özellikle insanların kendilerini 
görmek için kullandıkları, arkası sırlanmış 
cam veya madenden levha, gözgü. -2-
 ā. I/157/10, I/157/39
aynan : bk. aynen -2-
 a. I/106/80
āynan : bk. aynen -1-
 ā. I/138/100
aynen : Olduğu gibi, hiçbir değişiklik ol-
madan, aynıyla. -5-
 a. I/41/20, I/61/64, II/08/67, II/10/99
 a. yapıyoz II/22/68
aynı : Birbirinin eşi, ayırt edilemeyecek 
kadar benzeri, tıpkısı, farklı ve değişik ol-
mayan. -147-
 a. I/02/08, I/03/37, I/03/38, I/03/41, 
I/06/19, I/06/44, I/09/26, I/10/108, I/10/17, 
I/10/33, I/10/44, I/100/18, I/102/92, 
I/103/14, I/103/36, I/105/14, I/105/50, 
I/105/52, I/109/34, I/11/11, I/111/19, 
I/111/28, I/111/50, I/111/51, I/113/116, 
I/113/84, I/115/24, I/116/17, I/117/40, 
I/117/47, I/119/53, I/120/49, I/120/54, 
I/120/63, I/121/53, I/121/81, I/121/87, 
I/124/16, I/127/38, I/13/29, I/130/22, 
I/133/29, I/135/04, I/138/30, I/138/38, 
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I/138/74, I/138/75, I/138/76, I/140/07, 
I/140/09, I/141/09, I/143/20, I/146/22, 
I/147/49, I/149/07, I/149/66, I/157/46, 
I/159/25, I/159/26, I/20/44, I/20/45, 
I/20/53, I/21/67, I/23/17, I/26/20, I/26/64, 
I/28/36, I/28/49, I/31/29, I/33/69, I/34/22, 
I/34/33, I/38/40, I/44/26, I/50/58, I/52/27, 
I/58/71, I/60/56, I/61/59, I/64/80, I/68/24, 
I/70/25, I/70/31, I/70/32, I/70/49, I/70/50, 
I/70/77, I/70/85, I/74/48, I/76/81, I/78/12, 
I/78/18, I/80/66, I/83/40, I/84/39, I/86/13, 
I/88/41, I/91/26, I/92/25, I/93/26, I/94/53, 
I/94/54, I/97/04, I/97/49, I/99/20, II/07/74, 
II/08/65, II/10/100, II/15/60, II/17/24, 
II/19/140, II/19/54, II/19/61, II/19/62, 
II/23/171, II/23/209, II/24/46, II/32/64, 
II/32/72, II/37/24, II/37/115, II/38/46
 a.+ ḳı I/13/15
 a.+ sı I/160/06, I/61/51, II/03/16
 a.+ sını I/111/23, I/56/04, II/10/103 
 a.+ ydı I/105/14, I/140/08
āynı : bk. aynı -59-
 ā. I/02/16, I/02/17, I/03/38, I/06/21, 
I/06/30, I/08/37, I/10/94, I/106/30, 
I/107/28, I/157/35, I/160/21, I/29/07, 
I/36/31, I/38/14, I/49/54, I/49/76, I/60/107, 
I/60/108, I/70/16, I/70/17, I/71/22, I/75/54, 
I/75/59, I/76/82, I/86/28, II/06/73, II/10/03, 
II/15/59, II/22/03, II/22/04, II/22/74, 
II/22/80, II/22/81, II/22/82, II/23/119, 
II/23/43, II/23/44, II/24/60, II/24/67, 
II/28/68, II/32/114, II/32/92, II/35/17
 ā.+ nı I/10/44
 ā.+ sı I/10/44, II/33/21, II/33/26, 
II/35/45
 ā.+ sını II/04/73, II/10/102
 ā.+ sí I/05/48 
 ā.+ ydı I/48/39, II/06/72
āy̥nı : bk. aynı -1-
 ā. II/37/06
ayni : bk. aynı -8-
 a. I/159/26, I/75/03, I/97/04, I/97/05, 
I/97/42, I/97/46, II/17/40
ayní : bk. aynı -2-
 a. I/142/09, I/147/56

aynῑ : bk. aynı -2-
 a. I/138/30, I/75/72
aynı̄̇ : bk. aynı -3-
 a. I/122/82, I/44/41, I/97/04
āyni : bk. aynı -4-
 ā. I/120/59, II/10/33
 ā.+ yiS I/44/10
āynῐ : bk. aynı -1-
 ā. II/38/95
āynῑ : bk. aynı -1-
 ā. II/17/43
ayōl : Teklifsiz konuşmada ve halk arasın-
da seslenmek veya anlamı kuvvetlendirip 
dikkati çekmek için kullanılır. -1- 
 a. yapTıḳ II/07/137
ayran : Yoğurdun sulandırılması ile elde 
edilen içecek. -11-
 a. I/07/73, I/104/43, I/125/11, I/87/64, 
I/98/61
 a.+ ını I/70/40, I/98/60
 a.+ nan I/07/49
 a. vercēse II/23/52
 a. veriyo II/23/52
 a. veriyollar I/104/43
ayrān : bk. ayran -2-
 a. I/104/55, I/87/64
āyran : bk. ayran -5-
 ā. I/02/11, I/51/73, II/15/35
 ā.+ ımızῑ II/27/45
 ā.+ ından I/125/71
āyreten : bk. ayriyeten -1-
 ā. II/10/81
ayrı : Farklı ve değişik, başka. -93-
 a. I/02/08, I/03/45, I/03/46, I/04/22, 
I/07/46, I/08/24, I/102/47, I/103/57, 
I/105/52, I/111/22, I/111/46, I/111/63, 
I/122/45, I/122/46, I/125/20, I/129/50, 
I/130/14, I/130/15, I/130/20, I/131/57, 
I/132/33, I/133/16, I/138/71, I/138/73, 
I/138/75, I/138/76, I/141/14, I/151/21, 
I/152/117, I/152/86, I/16/21, I/16/35, 
I/21/68, I/26/12, I/26/52, I/26/58, I/34/23, 
I/42/79, I/49/38, I/53/29, I/53/62, I/60/07, 
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I/62/17, I/62/40, I/65/32, I/67/35, I/67/69, 
I/82/30, I/96/04, II/07/50, II/19/112, 
II/19/114, II/19/115, II/19/46, II/23/130, 
II/32/101, II/38/118, II/39/145
 a.+ dır I/92/22
 a.+ la I/83/18
 a.+ lar I/143/36
 a. yapan I/41/37
 a. yaparız I/97/34, I/97/35
 a.+ ydı I/108/13, I/99/60
 a.+ yız I/71/80

ayrı ayrı : Birer birer, teker teker, baş-
ka başka, her biri kendi başına. 

ayrı a. I/06/54, I/132/33, I/21/06, 
I/59/26, I/90/24
 a. ayrı I/06/54, I/132/33, I/21/06, 
I/59/26, I/90/24
 a. ayrí I/06/149
 a. ayrῑ I/153/72

ayrı dur- : Bir yerde birlikte otururma-
yıp başka yerlerde oturmak.

a. durularıdı I/06/53
ayr̥ı : bk. ayrı -1-
 a. I/131/56
āyrı : bk. ayrı -14-
 ā. I/02/08, I/09/65, I/10/119, I/10/83, 
I/35/26, I/54/57, I/54/69, I/77/54, I/77/55, 
 II/23/16, II/32/104, II/32/45, II/33/23
 āyr̥ῐ ā. II/23/51
ayrıca : Bundan başka, bunun yanında, ila-
ve olarak. -3-
 a. I/131/26, I/65/32, II/39/57
ayrıl - : (Bir yer, şey veya kimseden) 
Uzaklaşmak, onu geride bırakmak, ayrı 
düşmek. -43-
 a.- acān I/54/36
 a.- amaŋ I/27/41
 a.- dı I/06/28, I/10/82, I/144/23, 
I/144/24, I/23/48, I/36/42, I/57/35, I/66/11, 
II/20/33, II/20/34, II/28/14
 a.- dıḳ I/152/31, I/33/33, II/35/114
 a.- dılar I/35/24, I/36/41
 a.- dım I/14/09, I/89/02, II/28/92

 a.- dῑdıḳ I/86/65
 a.- dῑm I/73/05
 a.- ı I/47/17
 a.- ıllar I/67/52
 a.- ınca I/137/48, I/87/105
 a.- ır I/121/88
 a.- ırdı I/124/35, I/68/39
 a.- ırdıḳ I/113/31
 a.- ıyō I/129/14
 a.- ıyor I/129/14
 a.- ıyoru II/16/42
 a.- ῐyor II/35/06
 a.- madan I/122/34
 a.- madıġ II/08/32
 a.- madım I/144/24
 a.- mazdı I/07/87
 a.- mış I/06/147, I/56/15
āyrıl - : bk. ayrıl- -5-
 ā.- dı II/16/36
 ā.- dıḳ I/77/54
 ā.- ıyoru II/16/42
 ā.- mış I/06/147
 ā.- mışlar II/17/19
ayrılıḳ : Ayrı olma, birbirinden uzak düşme 
durumu, firkat, firak, iftirak, hicran. -1-
 a. I/95/39
ayrımcılıġ : Ayırımcı olma durumu, ayırım 
yapma, tefrikacılık. -1-
 a. II/17/30
ayrımlıḳ : Ayırımcılık. -1-
 a. II/17/27
ayrí : bk. ayrı -2-
 ayrı a. I/06/149
 a.+ ydí II/06/11
ayrῑ : bk. ayrı -7-
 a. I/06/53, I/104/67, I/67/69, I/90/72
 ayrı a. I/153/73
 a.+ dı I/86/06, II/19/115
ayr̥ῐ : bk. ayrı -1-
 a. I/101/57
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āyr̥ῐ : bk. ayrı -1-
 ā. āyrı II/23/51
ayriyeten : Ayrıca. -1-
 a. I/106/55
ayriyetTen : bk. ayriyeten -1-
 a. I/64/127
ayriyetTēn : bk. ayriyeten -1-
 a. I/106/22
ayşam : bk. aḳşam -11-
 a. I/124/16, I/39/94, I/67/52, I/91/56, 
II/16/14, II/16/15
 a.+ dan I/102/57, I/87/86

a.+ ınan I/26/22
 a. zabah I/124/14
ayşām : bk. aḳşam -1-
 a. I/39/98
áyşám : bk. aḳşam -1-
 á.+ a I/126/62
āyşam : bk. aḳşam -5-
 ā. I/87/51, II/28/34
 ā.+ a I/10/27, I/70/08

ā.+ dan I/06/48
āy̥şám : aḳşam -1-
 ā.+ á I/152/14
āyşam˽üstü : bk. aḳşȧm üstü -1-
 ā. I/06/87
ayşamnayın : bk. aḳşamlı̄̇ŋ -1-
 a. I/144/68
ayşamnēn : bk. aḳşamlı̄̇ŋ -2-
 a. I/39/95, II/16/14
āyşımnen : bk. aḳşamlı̄̇ŋ -1-
 ā. I/39/100
ay̥tla - : bk. ayıtla- -1-
 a.- nıyo I/32/89
ayva : İki çenekliler sınıfının gülgiller fa-
milyasından, kışın yapraklarını döken, iri 
pembe çiçekli, yapraklarının altı tüylü, taze 
filizleri, çekirdek ve tohumları çeşitli has-
salar taşıyan küçük ağaç ve meyvesi. -7-
 a. I/33/40, I/60/109, I/88/64
 a.+ lar I/11/27

 a.+ ları I/128/74
 a.+ sı I/88/65
 a. yapardı I/128/74
āyva : bk. ayva -1-
 ā.+ yı I/60/105
ayvalῑ : Ayva ağaçlarının bolca bulunduğu 
yer. -1-
 a.+ mışdı I/03/18
ayvan : bk. hayvan -1-
 a.+ nan I/135/22
az : 1. Miktarı, derecesi ve niteliği belli 
bir ölçünün altında bulunan, çok olma-
yan. -48-
 a. I/03/23, I/03/73, I/07/88, I/106/17, 
I/120/03, I/130/53, I/144/15, I/15/39, 
I/153/23, I/23/53, I/56/31, I/83/69, I/85/32, 
I/95/17, I/99/37, II/04/90, II/09/66, 
II/15/100, II/18/05, II/23/201, II/24/28, 
II/27/29, II/30/46, II/35/18
 a.+ dı I/33/38
 a.+ ıdı I/64/56, I/71/68, I/86/79
 en a.+ ından I/41/34, II/09/56, II/38/50

eŋ a.+ ınnan II/25/110
 eŋ a.+ ıŋ I/14/26
 a.+ sa I/73/63

2. Biraz. -23-
 a. I/10/12, I/109/15, I/109/16, I/109/25, 
I/133/30, I/146/77, I/40/22, I/49/26, 
I/49/28, I/50/48, I/53/83, I/54/58, I/87/67, 
II/04/70, II/12/57, II/12/59, II/20/25, 
II/20/37, II/30/13, II/30/17, II/39/62

3. (Mesafe ve zaman için) Kısa. -10-
 a. I/01/64, I/01/65, I/63/12, I/93/52, 
I/95/14, II/32/41, II/32/42
 eŋ a. I/138/85
 a.+ ımışdı I/59/13

4. Belli bir ölçünün altında, az miktar-
da. -7-
 a. I/121/90, I/129/65, I/130/63, I/44/80, 
I/90/37, II/39/63
 a.+ sa I/116/23

5. Seyrek, nadir, ender, ender olarak. -2-
 a. I/68/55, II/14/58
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az az : Az miktarda. 
 az a. I/135/06
 āz a. II/15/115
 a. az I/135/06

az buçuḳ : Biraz, bir parça, azıcık.
a. buçuḳ I/110/38, I/134/63, I/146/20
az buzduḲ : Az buçuk, biraz. (?)
a. buzduḲ I/135/31
az çoḳ : Oldukça, bir parça. 
a. çoḳ II/09/32, II/38/114

 a. çoḲ I/110/12, I/152/66, II/07/88
az yapmak öz yapmak : Bir şeyi sa-

yıca çok yapmaktansa az ama nitelikli 
yapmanın daha iyi olduğunu anlatmak için 
kullanılır.

az yuz : Az çok, biraz.
az : bk. ağız I3 -1-
 dereniŋ a.+ ı I/102/22
áz : bk. az2 -1-
 á. II/37/38
āz : bk. ağız I1 -37-
 ā.+ ı I/128/52, II/28/18
 ā.+ ım I/51/13
 ā.+ ıma I/133/03, I/16/01
 ā.+ ımdan I/133/42, I/135/01, I/52/45
 ā.+ ımı I/152/70
 ā.+ ımıŋ I/58/82
 ā.+ ına I/02/71, I/13/39, I/152/66, 
I/28/59, I/110/33
 ā.+ ında I/47/25
 ā.+ ından I/45/39, I/99/19, II/22/51
 ā.+ ını I/126/37, II/24/81
 ā.+ ıŋa sėviyin I/157/24
 ā.+ ıŋı II/07/79
 ā.+ ıynan I/16/12
 ā.+ lā I/152/71

bk. ağız I3

ā.+ ına II/23/179
ā.+ ını II/23/176
bk. ağız I4

ā.+ ı I/10/18, I/95/82, I/112/15

ā.+ ını I/03/50, I/03/52, I/27/72, I/42/38
bk. ağız I5 
ā.+ ınacaḳ I/01/46

 ā.+ ınacaḲ I/01/45
ā.+ ına Íāyıḳ I/148/55

āz : bk. az1 -23-
 ā. I/03/23, I/28/46, I/103/50, I/44/79, 
I/44/82, I/49/70, I/57/48, II/01/76, II/18/05, 
II/26/54, II/27/28, II/30/46, II/33/22
 ā.+ dı I/33/38, I/77/02
 ā. ġaldırıdıḲ ama öz ġaldırıdıḳ I/115/18

ā. az II/15/115
 ā. çoḳ I/134/14, I/30/07, I/63/37
 ā. yuz I/134/21, I/134/22

bk. az2 -15-
 ā. I/115/06, I/125/49, I/158/20, I/50/46, 
I/54/59, I/59/46, I/79/65, II/09/60, II/09/98, 
II/12/57, II/15/113, II/30/12, II/30/35, 
II/35/104, II/39/64

bk. az4 -2-
 ā. II/15/80, II/25/42
āza : bk. āzā -2-
 ā.+ nıŋ II/28/56
 ā.+ ynan̥ II/28/12
āzā : Herhangi bir kuruluş, birlik, komis-
yon vb.ne bağlı olan kimse, üye. -4-
 ā. I/65/39
 ā.+ ḳan I/158/38
 ā.+ yı I/65/41
azal - : Eskisinden az duruma gelmek, ek-
silmek. -18-
 a.- dı I/01/30, I/01/31, I/129/18, 
I/135/16, I/143/45, I/143/51, I/153/39, 
I/57/29, II/09/50, 
 II/10/15
 a.- ı I/46/96
 a.- ıncasῑ II/02/37
 a.- ıyo I/111/34, I/68/57
 ne a.- ῑr ne ço˽alır I/117/46
 a.- mış I/10/87, I/110/25
azāl - : bk. azal- -4-
 a.- dı I/71/67, II/09/64, II/09/77, 
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II/10/60
āzālıḳ : Bir kuruluş, birlik, komisyon 
vb.nin üyesi olma durumu, üyelik. -1-
 ā. yapTım I/158/04
azaÍÍa - : Azarlamak, hata ve kusurunu 
söyleyerek çıkışmak, paylamak, tekdir et-
mek, tevbih etmek. -2-
 a.- dıŋ I/146/82
 a.- masaŋ I/146/83
azaÍÍā - : bk. azaÍÍa- -1-
 a.- yı̆̇víríydí I/48/47
azcıḳ : Azıcık, pek az, biraz, az miktarda 
olan -4-
 a. I/110/29, I/111/55, I/41/52, II/09/18
azcıḲ : bk. azcıḳ -2-
 a. II/09/36, II/12/81
āzcıḲ : bk. azcıḳ -1-
 ā. I/70/14

azcῑ : <<azcıḳ+ı -2-
 a. I/120/04
 a.+ nı I/60/68
āzdır - : Baştan çıkarmak, doğru yoldan 
çıkmasına sebep olmak, ayartmak. -1-
 ā.- masın I/112/70
āzı˽açıḳ : Ağzıaçık, haşhaş ve mercimekle 
yapılan bir tür börek. -2-
 ā. I/71/32, I/71/35
azından : En azından, en azı ile, hiç olmaz-
sa. -1-
 a. I/46/72
āzῐ˽açıḳ : bk. āzı˽açıḳ -1-
 ā. I/71/31
āzῐ˽açıḲ : bk. āzı˽açıḳ -1-
 ā. I/71/31
az̥ῐcıḳ : bk. azcıḳ -1-
 a. I/71/38
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ba : bk. ben -18-
 b.+ a I/10/93, I/112/65, I/115/47, 
I/125/25, I/133/04, I/159/08, I/66/26, 
I/72/76, I/74/22, I/75/28, I/126/17, 
I/144/53, II/16/73, II/22/17, II/28/66
 b.+ ā II/28/15, II/28/29
ba - : bk. baḳ- -1-
 b. I/56/69
ba : bk. bağ -4-
 b. II/25/50

b.+ amız II/25/46
 b.+ ı I/128/68, II/35/77
ba : bk. var -2-
 b. I/153/24, II/29/81
bá : bk. be -1-
 b. I/60/83
bā : bk. bağ -18-
 b. I/105/13, I/11/40, I/33/100, I/33/40, 
I/33/42 
 b.+ amız I/40/31
 b. bāhşeye I/37/50
 b.+ dan bosdandan I/23/63
 b.+ la baççalar I/64/86
 b.+ lāda I/121/79
 b.+ lāmız I/153/28
 b.+ lar I/110/44
 b.+ larda I/65/58
 b.+ ları I/09/75, I/09/76
 b.+ larῑ I/09/76
bā : <<ben+a -2-
 b. I/145/18, I/45/09
bā - : bk. baḳ- -1-
 b. II/17/37
ba˽aşla - : bk. ba˽ışla-2 -2-

 b.- ŋ I/05/72
 bk. ba˽ışla-1

b.- sın I/23/68
baba : 1. Bir çocuğun dünyaya gelmesine 
sebep olan erkek, çocuk sahibi adam, pe-
der. -86-
 b. I/110/15, I/110/28, I/124/30, I/136/29, 
I/138/52, I/17/43, I/53/29, I/65/46, I/88/10, 
I/88/13, II/07/30, II/23/108
 b.+ lāŋ I/120/13
 b.+ larımız II/21/20, II/34/13
 b.+ larımıza I/15/08
 b.+ m I/01/09, I/107/65, I/113/41, 
I/120/06, I/120/07, I/120/14, I/120/15, 
I/123/38, I/123/75, I/13/05, I/136/05, 
I/139/06, I/20/69, I/25/47, I/25/62, I/33/116, 
I/33/120, I/33/32, I/59/08, I/85/05, II/06/52, 
II/19/100, II/20/45, II/20/46, II/20/47, 
II/20/49, II/26/10
 b.+ ma I/136/05
 b.+ mdan I/109/33, I/33/115
 b. +mgil I/42/04

b.+ mı I/86/51, II/20/50
 b.+ mın I/33/117
 b.+ mınan I/136/05
 b.+ mıŋ I/120/15, I/134/23, I/136/05, 
I/136/39, I/139/05, II/38/79
 b.+ mıS II/29/17
 b.+ mız I/134/09, I/134/20, I/135/35
 b.+ mızıŋ I/17/59, II/20/48
 b.+ sı I/07/11, I/08/89, I/123/19, 
I/132/06, I/136/06, I/136/07, I/137/14, 
I/138/44, I/18/06, I/33/113, I/33/114, 
I/33/119, II/06/57
 b.+ sına I/11/71, I/33/115
 b.+ sından I/138/52

bB
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 b.+ sını I/138/45
 b.+ sınınḳını I/53/75
 b.+ sıynan I/10/39
 b.+ ya I/136/24

2. Yaşlı erkekler için isimlerden sonra 
getirilerek kullanılan unvan sözü.

hacı b. I/69/58
3. Teklifsiz konuşmada yaşlı erkeklere 

hitap ederken kullanılır.
4. (İsim tamlamasının ikinci öğesi ola-

rak) Koruyucu durumunda olan kimse.
5. Tarikat büyüklerine, manevi mertebe 

sahibi kimselere verilen unvan.
 b. II/01/62

baba ocağı : Baba evi.
babā : bk. baba1 -1-
 b. I/138/45
baḇa : bk. baba1 -1-
 b.+ mızıŋ I/120/23
båba : bk. baba1 -17-
 b.+ m I/120/08, I/22/06, I/40/03, 
I/40/07, I/44/32, I/55/25, I/58/06, I/58/09
 b.+ mgil I/42/13, I/42/16
 b.+ mı I/86/47
 b.+ mıŋ I/124/50, II/06/61, II/06/63
 b.+ ŋ I/22/06
 b.+ yım II/23/109
băba : bk. baba1 -1-
 b.+ m I/33/35
babanne : Bir kimsenin babasının annesi, 
nine. -6-
 b. I/10/116, II/19/98
 b.+ m II/19/106
 b.+ nin II/19/103
 b.+ si II/19/105, II/19/107
babānne : bk. babanne -1-
 b.+ m I/139/35
babuç : Ayakkabı. -1-
 b. I/144/37
baca : Binalarda, deniz taşıtlarında, soba, 
kazan ve ocaklarda yanan maddelerden çı-
kan duman, gaz ve kokuların dışarıya atıl-

masını sağlayan, ocağın üstünden yukarıya 
doğru uzanan kısım. -9-
 b.+ lā I/04/39
 b.+ lar I/34/72
 b.+ ları I/61/15, II/32/114
 b.+ nıŋ II/30/71
 b.+ sı I/02/66, I/10/17, I/73/65
baca : bk. bacaḳ -1-
 b.+ a I/37/06
bacá : bk. baca -1-
 b. I/10/15
bacȧ : bk. baca -1-
 b. I/51/27
bacā : <<bacaḳ+ı -14-
 b. I/69/34, II/18/11, II/24/78
 bacaḳ b. çatıp II/21/46
 b.+ dır I/69/103
 b.+ m I/126/80, I/158/03, I/21/81, 
I/21/82, I/33/13, I/45/19
 b.+ na II/24/58
 b.+ nı I/38/59, II/24/81
bacaḳ : İnsanın kalça ile taban arasındaki 
organı. -20-
 b. I/47/48
 b.+ amde I/33/10
 b.+ ărı I/33/09
 b.+ Ḳarı I/48/34
 b.+ lā I/134/57, I/149/51, I/152/41
 b.+ lādan I/147/08
 b.+ lām I/33/101, I/33/18, I/43/03, 
I/43/12
 b.+ l̥ámdán I/33/17
 b.+ lar I/104/05
 b.+ lardan I/104/06
 b.+ larım I/126/78, I/15/43
 b.+ larıma I/104/06
 b.+ larıŋdan I/20/44

bacaḳ bacā çat- : Bir bacağı diğerinin 
üzerine koyarak oturmak.

b. bacā çatıp II/21/46
bacaḲ : bk. baca -3-
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 b. I/158/41, I/37/07
bacaḳsız : Kısa boylu, ufak tefek (kim-
se). -1-

b. I/126/74
bacalıġ : bk. bacalıḲ -2-
 b. I/34/70
 b.+ da I/34/56
bacalıḲ : Ocak, ocağın yan veya üst tara-
fına yapılan lamba, kibrit v.b. şeyleri koy-
maya yarayan raf. -1-
 b. I/28/31
bacalῑ : <<bacalıḲ+ı -1-
 b.+ mız I/34/55
bāce : bk. bahçe -1-
 b. I/03/50
bacı : 1. Kız kardeş, hemşire -13-
 b. I/24/63, I/26/06
 b.+ m I/20/68, I/20/88
 b.+ nıŋ I/31/42
 b.+ sı I/24/62

2. Kadınlar için kullanılan bir hitap sözü. 
b. I/126/15
b.+ m I/86/01, I/86/03, I/86/05, I/86/51, 

I/86/56
bacı : bk. baca -2-
 b. I/51/27
 b.+ ya I/51/27
ḇacı : bk. bacı2 -1-
 ḇ.+ m I/86/75
bací : bk. bacı2 -1-
 b.+ m I/86/22
bacῑ : bk. baca -1-
 b. I/34/66
bāçė : bk. bahçe -1-
 b.+ ye I/127/32
baÇa : <<bacak+ı -1-
 b.+ m I/67/39
baÇā : <<bacak+ı -1-
 b.+ m I/67/38
bāça : bk. bahçe -18-
 b.+ da I/116/54, I/152/32, I/88/61

 b.+ la I/70/75
 b.+ lar I/11/13, I/65/57
 b.+ larda I/11/27
 b.+ larıŋ I/11/18
 b.+ mıŋ II/23/174
 b.+ mıS I/100/42
 b.+ mız I/100/19
 b.+ mızda I/102/11, I/102/12
 b.+ nıŋ I/54/09
 b.+ ŋda I/67/62
 b.+ sında I/154/18
 b.+ sının I/32/45
 b.+ ya māçaya I/161/17
bāçalıḳ : Bağ ve bahçesi çok olan yer. -1-
 b.+ Tı II/09/28
bāçavancı : Bahçıvan, mesleği bahçeye 
bakmak, çiçek, meyve veya sebze yetiştir-
mek olan kimse, bağban. -1-
 b.+ yındır I/100/41
baçça : bk. bahçe -1-
 bāla b.+ lar I/64/87
baççe : bk. bahçe -1-
 b.+ ye I/129/48
bāÇçe : bk. bahçe -1-
 b.+ de I/154/18
baçe : bk. bahçe -1-
 b.+ den II/37/110
bāçe : bk. bahçe -35-
 b. I/127/07, I/146/50, I/149/22, 
I/33/110, I/49/39, I/65/28, I/93/62
 b. arasına I/32/24
 b.+ de I/152/31, I/45/01, I/93/63
 b.+ den II/23/01
 b. eri˽ı̄̇ I/100/14
 b.+ lēmiz II/32/39
 b.+ lēmizde II/32/78
 b.+ lēmize yaparız II/32/38
 b.+ lēmiziŋ I/42/42
 b.+ lere I/27/21
 b.+ leri II/32/39
 b.+ m I/144/26, I/65/18
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 b.+ me I/137/65
 b.+ miz I/42/43
 bağımız b.+ miz I/106/02
 b. mūçe I/03/24
 b.+ si I/158/60, I/42/43
 b. yapdıḳ I/133/29
 b. yapdılā I/01/30
 b. yapTım I/143/13
 b.+ ye I/39/101
 b.+ yi I/152/18, I/152/41, I/84/40
 b.+ yi yapiyoz II/22/69
bāçevancılıḲ : bk. bahçeciliK -1-
 b. I/100/01
bāçı : bk. bahçe -2-
 b. II/09/61
bāçi : bk. bahçe -3-
 b.+ ye I/100/50
 b.+ yi I/35/44
 b.+ yi yapiy̥ı̆̇n II/08/127
badana : Temizlemek, renklendirmek için 
fırça ile veya püskürtme yoluyla duvarlara 
sürülen kireç, mermer tozu, plastik mad-
delerden hazırlanmış beyaz ya da renkli 
boya. -3-
 b.+ sını I/35/20

badana yap- : Badanalamak. 
b. yapadıḳ I/45/49

 b. yapıyolarımış II/13/44
badȧna : bk. badana -2-
 b. I/45/30, II/20/03
bȧdanȧ : bk. badana -1-
 b. yapTılā I/33/137
bȧdȧnı : bk. badana -1-
 b. I/33/137
badaS : Harman sonunda yerde kalan top-
rak, çöp ve samanla karışık tahıl taneleri, 
harman döküntüsü. -1-
 b. I/87/40
bādaş - : Bağdaşmak, anlayış, dünya görü-
şü ve davranışları birbirine uygun düşmek, 
uymak, uyuşmak. -1-
 b.- ıyolā II/14/78

badem : bk. bādem -1-
 b. I/139/08
bādem : İki çenekliler sınıfının gülgiller 
familyasından, pembe ve beyaz çiçekler 
açan, 5 – 12 m. boyunda ağaç ve bu ağa-
cın çağla hâlinde iken tamamı, dış kabuğu 
sertleşince ise içi yenen, şekercilikte ve 
tatlıcılıkta kullanılan meyvesi. -9-
 b. I/100/50, I/139/55, I/39/85, I/39/88
 b.+ i I/49/80
 b.+ inen I/49/80
 b.+ neri I/39/88
bādemcik : Boğazın iç kısmının her iki 
yanında mikropların vücuda yerleşmesine 
engel olan, badem biçimindeki iki ak kan 
keseciği.  -1-
 b.+ leri II/25/90
badılcan : bk. patlıcan -5-
 b.+ ı I/133/33
 b. ileçili I/128/73
 b.+ narı I/60/07
 b. II/38/101
 b. yimē I/120/65
badılcān : bk. patlıcan -2-
 b. I/08/41, II/29/45
badını : bk. badana -1-
 b. yapıyoz II/30/16
badílcan : bk. patlıcan -1-
 b. II/38/102
badus : bk. patoz -2-
 b. yapārdıḲ I/115/14, I/115/21
baġ - : bk. baḳ-2 -4-
 b.- sıŋa I/43/06

bk. baḳ- -14-
 b. I/06/72, I/06/81, I/06/102, I/113/80, 
I/116/26, I/143/19, I/58/82, I/63/46, 
I/67/64, II/05/39, II/19/53

bk. baḳalım-31 -3-
 b.- am I/147/02, II/08/77
bağ : Bahçe, yeşillik, ağaçlık ve çiçeklik 
yer, bostan. -11-
 b. I/11/40, I/11/42, I/133/30



baha kes-

1045

B

 b.+ ım I/60/22
 üzüm b.+ ından I/60/22
 b.+ ῐdı I/11/41
 b.+ lā I/130/90
 sirke b.+ larımız I/130/89

bağ bahçe : Mal mülk.
b. bahça I/108/26
b.+ ımız bāçemiz I/106/02

bağ : bk. ben -6-
 b.+ a I/109/46, I/109/48, I/37/56, 
I/64/22, II/07/143, II/07/44
bağır - : Yüksek tonda ses çıkarmak, hay-
kırmak. -12-
 b.- an II/20/60
 b.- ılardı I/111/100
 b.- ır I/91/63
 b.- ırmış I/11/58
 b.- ıyo II/20/62, II/20/68
 b.- ıyō II/20/60
 b.- ıyor II/20/69
 b.- tdırıyoru I/106/62

bağırıp çῑr- : Yüksek sesle, bağıra ba-
ğıra konuşmak, azarlamak.

b.- ıdı çῑrıdı I/13/33
bağır : Göğüs, sine. -2-
 b.+ ına I/106/61
 b.+ ları I/26/39
bağırsa : bk. bağırsaḳ -1-
 b.+ ından I/87/113
bağırsaḳ : Sindirim borusunun, midenin 
bitiş yerinden anusa kadar olan ve dışkıla-
rın vücuttan dışarı atılmasına yarayan uzun 
dar ve kıvrımlı kısmı. -1-
 b.+ dan I/87/113
bağla - : 1. İp, bağ veya başka bir araçla bir 
şeyi bir yere, diğer bir şeye veyahut birkaç 
şeyi birbirine tutturmak, birleştirmek, rap-
tetmek. -1-
 b.- sa I/123/38

2. (Başak, buz, kabuk, kaymak, küf, pas, 
tane, yosun vb. maddelerle; deri, et, göbek, 
nasır, yağ vb. insan vücudu ile; renk, su-

ret vb. şekil ve halle; garaz, kin, yas gibi 
duygularla ilgili şeyler için) Peyda etmek, 
hasıl etmek, oluşturmak, tutmak -1-
 b.- r I/95/33

3. (Bir kimseyi bir yerden) Ayrılamaya-
cak duruma getirmek.

4. (Aylık, haftalık, maaş, nafaka vb. keli-
melerle) Belli bir parayı belirli zamanlarda 
ödemek üzere tahsis ve tayin etmek.

5. Kumaş, ip, tel gibi şeyleri uçlarını bir-
biri arasından geçirmek yoluyla düğümle-
mek.

6. Örtmek, başını kapamak.
7. Paket, bohça, denk yapmak.

bağlā - : bk. bağla-1 -1-
 b.- dı II/20/46
bāğr : bk. bağır -1-
 b.+ ıŋ I/08/111
bah - : bk. baḳ- -1-
 b. I/69/103
bāh - : bk. baḳ- -1-
 b. I/152/31
baḫ - : bk. baḳ-3 -5-
 b.- dı I/68/51

bk. baḳ-1 -3-
 b.- tıḳ II/03/08
 b.- tıḫ II/19/04
 çocuḳları b.- tım II/03/09

bk. baḳ-5 -4-
 b.- tıḫtan II/21/11

bk. baḳ- -10-
 b. I/135/32, I/43/23, I/53/68, II/07/62, 
II/19/50

bk. baḳalım -1-
 b.- am II/04/82
baha : Değer, kıymet, fiyat. -3-

baha kes- : Başlık parası için paha biç-
mek, başlık değerini belirtmek, kıymetini, 
fiyatını takdir etmek.

b. keseller I/113/33
 b. kesilı̄̇r I/113/34
 b. kesilmesi I/113/34
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bahalan - : Fiyatı yükselmek, pahası art-
mak, pahalılaşmak. -5-
 b.- dı I/143/41, I/143/62, I/143/63
 b.- Tı I/143/41
bahalaş - : Pahalanmak. -1-
 b.- dῑ I/143/37
bahalı : bk. Pahalı -3-
 b. I/143/38, I/143/39
bahane : Bir şeyin asıl sebebi yerine ileri 
sürülen sözde sebep, gerçekle ilgisi olma-
yan sahte özür ve mazeret. -1-
 b. I/143/63
bahar : Kış ile yaz arasında 21 Mart’tan 
22 Haziran’a kadar süren mevsim, ilkba-
har. -1-
 b.+ dı II/22/43
baharat : Baharlar, karabiber, tarçın, ka-
ranfil, zencefil gibi yemeklerde kokuları ve 
tatları için kullanılan maddeler. -2-
 b. I/90/78
 b.+ ını II/37/91
bahȧrat : bk. baharat -1-
 b. I/78/26
bah̥arat : bk. baharat -1-
 b.+ lanı I/76/33
baharın : Baharda, bahar vakti. -1-
 b. I/142/36
bahçė : bk. bahçe -2-
 b.+ den II/18/34
bahça : bk. bahçe -2-
 bağ b. I/108/26
 b.+ mız I/33/109
bahçā : bk. bahçe -1-
 b. I/20/14
bahçe : Çiçek, sebze veya meyve ağacı ye-
tiştirilen toprak parçası. -12-
 b. I/129/45, I/160/12, I/160/13
 b.+ de I/139/56
 b.+ lēmiz II/14/42
 b.+ ler I/27/21
 b.+ lere II/22/66
 b.+ lerimiz II/30/35

 b.+ li I/131/54
 b.+ mizi I/53/83

bahçe yap- : Bahçeye çiçek, sebze 
veya ağaç ekmek veya dikmek.

b. yapallardı I/129/45
bah̥çe : bk. bahçe -4-
 b. I/80/57
 b.+ den I/143/72
 b.+ mde I/131/60
 b.+ sinde I/17/06
bah̥çē : bk. bahçe -1-
 b. I/20/16
bāhçe : bk. bahçe -4-
 b.+ miz I/36/34, I/53/81
 b. yapíyöller I/53/84
 b.+ ye II/26/52
bahçeciliK : Bahçede yetişen sebze, fidan, 
meyve gibi her cins bitkiyi yetiştirme, bah-
çe yapma işi. -1-
 b. I/53/84
bahçelik : bk. bahçeciliK -1-
 b. yaparaḳ I/09/78
bahçi : bk. bahçe -1-
 b.+ lēde II/30/46
bah̥çi : bk. bahçe -1-
 b.+ ye I/131/61
bāh̥çi : bk. bahçe -1-
 b.+ lerimiz II/30/44
bāh̥sed - : bk. bahset- -1-
 b.- eyin I/05/18
bahset - : (Bir meseleden veya bir kimse-
den) Söz etmek, hakkında konuşmak. -2-
 b. I/90/42
 b.- meyince I/34/48
bāhşe : bk. bahçe -1-
 bā b.+ ye I/37/50
bahşış : Armağan, hediye, ihsan, atıye. -1-
 b.+ ımı I/153/66
ba˽ır - : bk. bağır- -32-
 b. II/25/103
 b.- dı I/10/102, I/65/16
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 b.- dım I/39/95, I/45/12
 b.- ı I/128/54, I/45/16, I/48/31
 b.- ı duru I/48/28
 b.- ı duruydu I/48/31
 b.- ıb II/08/55
 b.- ıdı I/98/105
 b.- ın II/25/107
 b.- ıp duruyo I/38/54
 b.- ıP duruyo I/38/63
 b.- ıpduru I/128/27
 b.- ırdı I/91/31
 b.- ıydıḳ I/38/29
 b.- ıyo I/104/45, I/155/83, I/38/51, 
I/38/68, I/38/69, I/91/69
 b.- ıyȯ I/155/79
 b.- ıyunurdan II/25/106
 b.- mışın I/98/104
 b.- sın I/13/39
ba˽ırdaḳ : Beşikten düşmemesi için çocu-
ğun üstünden geçirilip beşiğe bağlanan enli 
kuşak, beşik bağı.  -1-
 b. I/48/33
ba˽ırmı : Bağırmak işi. -1-
 b.+ ya I/128/23
ba˽ırsā : <<bağırsaḳ+ı -2-
 b. I/63/27
 b.+ nı I/128/37
ba˽ırsaḳ : bk. bağırsaḳ -3-
 b.+ lāndan I/42/40
 b.+ ları I/128/38, I/63/23
ba˽ışla - : 1. Vermek, ihsan etmek, bahşet-
mek. -2-
 b.- sın I/113/81, I/72/23

2. Ceza vermemek, affetmek.
baḳ - : 1. Geçimini sağlamak, beslemek, 
geçindirmek, yetiştirmek. -130-
 b.- abildı̄̇me I/85/11
 b.- acaḳ I/140/23, I/140/26, I/37/47
 b.- acȧḳ I/66/10
 b.- acam I/56/71
 b.- ādı II/08/113

 b.- adıḳ II/24/74
 b.- ādıḳ II/20/77, II/24/26
 b.- adıḲ II/24/74
 b.- ādın II/24/73
 b.- aÍÍarımışTı I/45/42
 b.- amadıḳ I/50/55
 b.- aman I/17/21
 b.- an II/16/05
 b.- ar I/123/59, I/136/21, I/24/64
 b.- ār I/107/33
 b.- ardı I/101/38, I/107/23, I/14/57, 
I/140/33, I/140/34
 b.- ar̥dıḳ II/20/78
 b.- ardım I/14/55
 b.- ardıŋ I/123/61, I/130/25
 b.- ardῑ I/130/32, I/14/55
 b.- arım I/56/71
 b.- arın I/126/81
 b.- arıS I/40/18, II/21/09, II/21/12, 
II/24/31
 b.- arız II/21/10, II/37/72
 b.- arlar I/90/32
 b.- caḳ I/33/121, I/88/41, II/07/29
 b.- can I/94/11
 b.- cāŋız I/24/36
 b.- dı I/145/13
 b.- dıḳ I/107/20, I/107/21, I/16/43, 
I/35/08, I/35/13
 b.- dım I/94/10, II/08/32, II/39/117
 b.- dıysán I/48/57
 b.- dῑḳ I/35/08
 b.- ıcaḳ I/15/62
 b.- ıcāmış I/15/61, I/15/62
 b.- ıceK I/66/09
 b.- ıcıḳ I/101/06, I/86/75
 b.- ıcıŋ I/96/93
 b.- ılmáyo II/20/15
 b.- ıpdı I/88/25
 b.- ıpdurun I/15/56
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 b.- ıyo I/145/18, I/156/12, I/66/05, 
I/66/12, I/66/13, I/66/20, I/66/26, I/66/29, 
I/66/33, II/02/104
 b.- ıyȯ I/134/63, I/88/38, I/88/40
 b.- ıyō I/145/41
 b.- ıy̥o I/66/02
 b.- ıyodum I/79/33
 b.- ıyolar I/90/32
 b.- ıyolla I/37/43
 b.- ıyoÍÍá I/37/42
 b.- ıyom I/90/41
 b.- ıyor I/66/01
 b.- ıyoru I/107/32
 b.- ıyoruz I/105/33, I/54/27
 b.- ıyoS I/40/15
 b.- ıyoz I/17/10, I/46/58, I/90/28, 
I/93/67, II/31/27
 b.- ıyȯz I/103/39
 b.- madı I/08/104
 b.- madılā II/16/43
 b. .- maḳ I/93/25
 b.- maḳTan I/85/04
 b. .- maḲ I/105/33

b.- maz I/41/71, I/88/40
 b.- mış I/140/70
 b.- sın I/48/57, I/50/55
 b.- sıŋ I/108/52
 b.- Tı I/37/45
 b.- Tıḳ I/21/54, I/40/77
 b.- tıḲ II/07/128
 b.- Tım I/40/75, I/79/97, I/84/32, 
I/85/11, II/08/32, II/16/93, II/30/59

2. Gözleri bir şey üzerine çevirmek. -81-
 b. I/21/34, I/21/35
 b.- ā I/159/20, I/77/12
 b.- abilirsiŋiS I/73/45
 b.- acāŋ I/49/74
 b.- ādım II/16/82
 b.- allar I/121/46
 b.- allardı I/121/49
 b.- allarımışın I/10/12

 b.- an I/143/31
 yan gözle b.- an I/95/73
 b.- ar I/11/71, I/114/50, I/117/16
 b.- ar dur21u I/12/47
 b.- ārdı I/77/12
 b.- ardıḳ I/134/31, I/38/26
 b.- arSaŋ I/21/34
 b.- āsaŋ I/160/07
 b.- cēŋ I/159/12, I/159/21, I/159/29
 b.- dı I/133/04
 b.- dıḳ I/33/78
 b.- dıŋ I/111/109, I/116/35
 b.- dῑmda II/31/10
 b.- díy̥díḳ I/64/130
 b.- ıncȧ I/114/53
 b.- ıŋ I/11/70, I/117/36, I/122/05, 
I/60/97, I/73/67, I/87/104
 b.- ıP II/13/37
 b.- ıp duru I/66/08
 b.- ıve I/52/84
 b.- ıyo I/76/52
 b.- ıyoduḲ I/38/07
 b.- ıyom I/74/55
 b.- ıyōn I/37/40
 b.- ıyor I/131/02, I/131/03
 b.- ıyōz I/41/20
 b.- ῑyῑn I/101/50
 b.- madan I/20/37, I/20/40, I/20/41
 b.- maS I/20/97
 b.- maz I/131/02
 b.- mış I/117/29, II/19/96
 b.- mış vermişle I/46/29
 b.- mıyȯS I/155/16
 b.- mıyoz I/155/15
 b.- sa I/149/16
 b.- sa˽a I/39/02
 b.- sā˽a I/161/55
 b.- saḲ I/50/79
 b.- sala I/128/23
 b.- san̥ă II/18/14, II/23/181
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 b.- sáŋ II/38/117
 b.- saŋa I/100/02, I/59/69
 b.- sáŋa II/36/15
 b.- sın II/39/180
 b.- Tı I/131/04
 b.- Tıḳ I/64/131
 b.- tıḳtı I/33/70
 b.- tım I/33/64, II/31/11
 b.- Tım I/48/71, II/38/87

3. Üzerinde durmak, önem vermek, göz 
önünde bulundurmak, nazarı itibara al-
mak. -22-
 b.- acaŋ yapacaŋ I/06/99
 yüz8üne b.- an yoḳ I/60/42
 b.- arsaŋ I/115/06
 b.- ma I/104/58, I/144/80, I/20/89, 
I/45/05, I/71/67, I/86/17, I/87/76, II/20/18, 
II/39/175
 ḳusura b.- ma I/148/19, I/42/77
 b.- maŋ I/28/50, II/39/179
 ġusura b.- maŋ II/23/01
 Ḳusura b.- maŋ II/38/120
 b.- mayıverem II/39/175
 eline b.- mayyorun I/06/25
 b.- sana I/83/35
 b.- seŋa I/80/54

4. Bir şeye gereken bakımı yapmak, ihti-
mam göstermek, emek vermek. -21-
 b.- amadıḳ I/50/58
 b.- amazdıḲ I/121/21
 b.- amāzdıḲ I/58/31
 b.- amey̥yoz II/27/15
 b.- amıyyo I/156/12
 b.- an I/88/63
 b.- ar I/07/58
 b.- aradıḳ II/24/31
 b.- ard̥ı I/63/42
 b.- ārdı I/44/31
 b.- ardım I/73/16, I/73/18
 b.- dı I/63/42
 b.- dılā I/37/16

 b.- ıcaḳ I/07/57
 b.- ıcıŋ I/07/57
 b.- ıyo I/65/39

5. İlgilenmek, meşgul olmak. -13-
 b.- ādım I/152/18, I/158/61
 b.- ān II/25/46
 b. - ar I/48/04
 b.- arın I/115/16
 b.- ıyon I/100/44
 b.- ıyoŋ I/100/50
 b.- ıyordu I/106/08
 b.- ıyorlardı I/106/07
 b.- madım I/63/28
 b.- maz II/25/102
 b.- mazmış I/76/48
 b.- mıyoŋ I/100/49

6. Yoklamak, araştırmak, kontrol et-
mek. -11-
 dadına b. I/100/38
 b.- ādı I/44/37
 b.- ārdı I/44/36
 b.- ardıḳ I/47/18
 b.- arın I/48/16
 b.- arız I/48/14
 b.- dım I/152/95
 b.- ılıyo II/31/43
 b.- ıyoŋ I/60/04
 b.- ıyōŋ II/29/106
 b.- madım I/86/24

7. Görüp incelemek, tetkik etmek. -9-
 b.- ar yapardıḳ I/27/48
 b.- ar̥dıḳ I/128/75
 b.- ılırdı I/32/80
 b.- ıŋ I/10/92
 b.- ıyo II/38/53
 b.- ıyom I/120/29, I/122/81
 b.- ıyorum I/120/33
 b.- mışla I/99/44

8. Seyretmek. -9-
 b.- ādı II/34/35
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 b.- ādıḲ I/145/100
 b.- āmıŋ I/59/65
 b.- arın I/60/55
 b.- arız I/47/33, I/59/89, II/07/96
 bel̥giselleri b.- ıyor̥ŭS II/03/15
 b.- sın I/91/83

9. Bir işle, bir hizmetle görevli ol-
mak. -8-
 b.- an I/06/102
 b.- ıyo I/04/07
 b.- ıyō II/23/23
 b.- ıyor II/23/23
 b.- ıyoru I/06/108
 b.- mıyo I/69/55
 b.- mıyon I/04/06
 b.- mıyun I/04/06

10. Görmek, anlamak, idrak etmek. -6-
 b.- dılar I/56/51
 b.- ıŋ I/152/47
 b.- ırzın I/05/05
 b.- mışın I/149/52
 nerden b.- saŋ I/92/51
 b.- tıḳ II/08/73

11. (Fiillerin emir kipinin 3. şahsından 
sonra “diye” kelimesiyle) Beklemek, ümit 
etmek. -4-
 b.- ālādı II/34/60
 b.- arın I/12/46
 b.- arsıŋ I/74/69
 b.- ıcaḳsıŋ I/14/28

12. Muayene etmek, tedavi etmek. -3-
 b.- arlā I/95/05
 b.- ıŋ I/95/04
 b.- ıyȯ I/95/03

13. Yönü bir tarafa doğru olmak, bir ci-
hete yönelmiş bulunmak. -3-
 b.- ār I/39/83
 b.- ıyo II/02/13, II/02/14

14. Dinlemek, uymak, riayet etmek. -3-
 sözüne b. I/77/64
 sözüne b.- caŋ I/77/49

 sözüne b.- ılıyodu I/94/77
15. Gözlemek, beklemek. -2-

 yoluna b.- dım I/113/99
16. Fırsat kollamak. -1-

 hazıra b.- ardı I/69/72
baḳ - : Başında kullanıldığı cümleye 

göre uyarı, tembih, tehdit, tasdik vb. anlam-
lar ifade eden dikkat çekme sözü. -447-
 b. I/01/57, I/01/71, I/02/66, I/03/55, 
I/04/07, I/04/73, I/06/105, I/06/119, 
I/06/120, I/06/130, I/06/145, I/06/26, 
I/06/31, I/06/42, I/06/49, I/06/58, I/06/61, 
I/06/63, I/06/73, I/06/74, I/06/80, I/06/85, 
I/06/91, I/08/55, I/08/65, I/10/30, I/10/77, 
I/10/80, I/100/13, I/100/21, I/100/37, 
I/102/86, I/103/46, I/108/23, I/108/33, 
I/108/36, I/108/40, I/108/52, I/108/54, 
I/109/03, I/109/07, I/109/15, I/109/23, 
I/109/31, I/109/51, I/11/54, I/110/37, 
I/110/51, I/111/105, I/111/114, I/112/58, 
I/113/123, I/113/57, I/113/91, I/114/36, 
I/115/39, I/115/46, I/115/49, I/116/04, 
I/116/14, I/116/15, I/116/24, I/116/47, 
I/116/48, I/116/50, I/117/17, I/117/37, 
I/117/51, I/12/32, I/120/42, I/120/45, 
I/121/120, I/121/36, I/121/37, I/121/44, 
I/121/87, I/122/02, I/122/16, I/122/22, 
I/122/24, I/122/32, I/123/38, I/123/62, 
I/125/32, I/125/42, I/125/72, I/125/93, 
I/126/16, I/126/48, I/128/55, I/129/54, 
I/129/55, I/130/61, I/131/33, I/133/36, 
I/133/55, I/133/60, I/134/43, I/134/58, 
I/135/38, I/136/13, I/137/28, I/137/44, 
I/137/63, I/137/65, I/139/09, I/139/28, 
I/139/62, I/139/63, I/14/13, I/14/26, 
I/14/44, I/14/46, I/14/59, I/14/64, I/14/75, 
I/140/52, I/143/13, I/144/04, I/144/43, 
I/144/44, I/144/45, I/144/66, I/144/74, 
I/144/82, I/144/83, I/144/84, I/146/31, 
I/146/78, I/148/06, I/148/07, I/148/09, 
I/148/13, I/148/43, I/150/19, I/151/42, 
I/152/111, I/152/41, I/152/66, I/153/02, 
I/153/112, I/153/116, I/153/121, I/153/13, 
I/153/42, I/153/44, I/153/67, I/153/89, 
I/154/33, I/154/67, I/157/22, I/157/41, 
I/158/39, I/159/40, I/159/49, I/160/07, 
I/160/15, I/160/21, I/160/26, I/161/60, 
I/17/62, I/18/30, I/18/73, I/19/09, I/19/17, 
I/20/67, I/20/68, I/21/08, I/23/20, I/23/21, 
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I/28/08, I/31/37, I/32/100, I/32/101, 
I/32/12, I/32/34, I/32/45, I/32/51, I/32/52, 
I/32/71, I/33/01, I/33/150, I/33/97, I/35/33, 
I/39/20, I/39/40, I/40/21, I/40/50, I/40/52, 
I/40/53, I/40/54, I/40/69, I/41/05, I/41/16, 
I/41/17, I/41/25, I/41/33, I/41/44, I/42/13, 
I/42/26, I/42/34, I/45/71, I/47/31, I/47/75, 
I/48/63, I/49/14, I/49/15, I/49/16, I/49/18, 
I/49/19, I/49/52, I/49/71, I/49/73, I/52/16, 
I/52/33, I/52/35, I/52/55, I/53/78, I/54/21, 
I/54/48, I/54/64, I/55/04, I/55/06, I/55/44, 
I/56/54, I/56/70, I/56/79, I/58/49, I/59/81, 
I/59/82, I/60/49, I/60/87, I/62/06, I/64/48, 
I/65/55, I/66/01, I/66/15, I/66/26, I/66/42, 
I/67/29, I/67/40, I/67/50, I/69/100, 
I/69/102, I/69/11, I/69/15, I/69/41, I/69/73, 
I/69/77, I/69/83, I/69/87, I/69/90, I/69/95, 
I/69/97, I/72/60, I/72/66, I/73/31, I/73/45, 
I/73/65, I/73/76, I/74/17, I/75/01, I/76/31, 
I/79/40, I/79/44, I/79/62, I/79/63, I/80/24, 
I/80/30, I/80/67, I/83/15, I/83/60, I/86/48, 
I/86/53, I/86/54, I/86/64, I/86/67, I/86/76, 
I/87/03, I/87/05, I/87/104, I/87/20, I/87/55, 
I/87/66, I/87/70, I/87/84, I/90/43, I/92/23, 
I/92/31, I/92/46, I/92/57, I/93/42, I/93/62, 
I/94/08, I/95/12, I/95/125, I/95/15, I/95/26, 
I/95/95, I/96/86, I/96/88, I/98/02, I/98/100, 
I/98/124, II/03/75, II/04/20, II/04/61, 
II/04/91, II/05/105, II/05/12, II/05/13, 
II/05/16, II/05/35, II/05/46, II/05/48, 
II/05/61, II/05/64, II/05/69, II/06/23, 
II/07/124, II/07/143, II/07/28, II/07/44, 
II/07/65, II/07/70, II/07/84, II/07/97, 
II/08/124, II/08/133, II/08/43, II/08/44, 
II/08/46, II/08/61, II/08/89, II/08/92, 
II/08/96, II/08/97, II/11/28, II/12/32, 
II/13/36, II/13/37, II/15/92, II/16/21, 
II/16/47, II/16/52, II/16/65, II/16/89, 
II/16/92, II/17/01, II/17/09, II/18/01, 
II/18/17, II/18/29, II/18/30, II/19/111, 
II/19/123, II/19/166, II/19/167, II/19/46, 
II/19/49, II/19/50, II/19/57, II/19/73, 
II/19/74, II/19/76, II/20/12, II/20/16, 
II/20/24, II/20/25, II/20/29, II/20/79, 
II/23/186, II/23/187, II/23/48, II/24/102, 
II/24/80, II/24/81, II/25/113, II/25/114, 
II/28/11, II/28/33, II/28/53, II/28/55, 
II/28/81, II/28/93, II/29/03, II/29/08, 
II/29/09, II/29/10, II/29/101, II/29/55, 
II/29/61, II/30/26, II/30/51, II/30/72, 

II/32/114, II/32/123, II/32/24, II/32/30, 
II/32/46, II/32/61, II/32/81, II/32/82, 
II/32/86, II/32/98, II/37/86, II/37/96, 
II/38/05, II/38/118, II/38/56, II/38/61, 
II/38/74, II/38/91, II/38/95, II/39/168

baḳalım : İçinde bulunduğu cümleyi 
teşvik, gayret, merak, meydan okuma, şüp-
he, tereddüt, anlamları katarak kuvvetlen-
dirir. -140-
 b.- alım I/44/01, II/31/04
 dur b.- am I/152/49, I/86/44
 b.- am I/04/66, I/04/72, I/04/73, I/04/74, 
I/06/02, I/06/103, I/08/113, I/08/68, I/10/92, 
I/100/10, I/100/17, I/107/02, I/112/23, 
I/116/18, I/119/32, I/119/39, I/126/35, 
I/13/24, I/143/58, I/145/21, I/145/22, 
I/145/38, I/145/88, I/15/18, I/152/115, 
I/152/135, I/152/21, I/152/58, I/152/69, 
I/153/05, I/157/06, I/157/25, I/159/47, 
I/17/36, I/25/02, I/28/50, I/30/30, I/31/71, 
I/35/59, I/37/33, I/37/46, I/37/47, I/42/56, 
I/49/31, I/49/82, I/51/18, I/52/31, I/52/39, 
I/52/44, I/52/73, I/52/88, I/52/91, I/59/78, 
I/59/79, I/61/15, I/61/17, I/61/35, I/64/66, 
I/67/39, I/69/22, I/69/89, I/72/14, I/72/62, 
I/77/66, I/79/25, I/79/29, I/79/35, I/79/72, 
I/79/73, I/80/07, I/84/03, I/88/59, I/91/24, 
I/93/54, I/93/57, I/93/66, I/95/116, I/98/57, 
I/99/01, II/04/92, II/04/93, II/07/141, 
II/08/137, II/10/21, II/10/26, II/12/02, 
II/20/60, II/22/22, II/22/28, II/22/42, 
II/22/59, II/22/60, II/22/85, II/24/108, 
II/24/18, II/24/80, II/25/43, II/27/17, 
II/27/63, II/32/128, II/32/30, II/36/07, 
II/38/102, II/38/103, II/38/106, II/39/05, 
II/39/22
 b.- ām I/04/72, I/112/83, I/138/18, 
I/145/59, I/52/79, I/67/24, II/23/186, 
II/25/67, II/32/17, II/38/105
 b.- am yapıp I/45/62
 b.- amazdῑḳ I/153/15
 b.- an I/152/95
 b.- ey̥ĕm II/32/88
 b.- iyim I/48/02, II/24/79

baḳaraḳ : (Zarf-fiil ekinin kalıplaşma-
sıyla) Göre, nazaran. -4-
 b.- alaḳ I/146/66
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 b.- alek I/72/29
 b.- arḳan I/129/56
 b.- āsaḳ I/146/65
baḲ - : bk. baḳ-8 -35-
 b.- mazdıḳ I/08/47

bk. baḳ-1 -8-
 b.- ardıḲ I/110/33
 b.- dıġ I/22/23
 b.- dıydıḳ I/40/17
 b.- ıPdı I/88/25
 b.- ıvesin II/16/57
 b.- ıyo I/83/46
 b.- Tım I/48/50

bk. baḳ-2 -45-
 b.- allar I/131/04
 b.- allardır I/131/03
 b.- dıḳ I/152/101
 b.- dıḳ yapvedilē II/05/89
 b.- dım I/136/15, II/28/36, II/28/37
 b.- dıydım II/02/29
 b.- dῑ I/24/03
 b.- maz I/131/04
 b.- mamışıŋızdır II/07/72

bk. baḳ-3 -13-
 dōdūn yere baḲmıcan doydūn yere b.- 
ῐcan I/145/23
 b.- Ḳayyoŋ II/27/32
 b.- ma I/30/26
 dōdūn yere b.- mıcan doydūn yere 
baḲῐcan I/145/22

bk. baḳ-11 -37-
 b.- dıḳ I/146/70
 b.- ıyon I/82/26

bk. baḳ-7 -34-
 b.- ın I/117/38

bk. baḳ- -177-
 b. I/01/100, I/01/99, I/04/52, I/06/79, 
I/06/104, I/06/105, I/06/109, I/06/112, 
I/06/120, I/06/122, I/06/127, I/06/128, 
I/06/39, I/06/46, I/06/61, I/06/70, I/06/83, 
I/06/89, I/06/99, I/07/71, I/08/55, I/08/82, 

I/110/11, I/110/64, I/114/06, I/117/39, 
I/12/32, I/120/38, I/122/14, I/122/22, 
I/122/68, I/122/77, I/124/13, I/124/27, 
I/125/44, I/125/81, I/126/70, I/129/38, 
I/132/82, I/133/28, I/133/35, I/134/30, 
I/135/15, I/135/56, I/136/11, I/137/27, 
I/139/28, I/139/55, I/139/58, I/14/48, 
I/14/66, I/14/68, I/143/27, I/144/14, 
I/144/19, I/144/32, I/144/71, I/145/100, 
I/145/88, I/147/37, I/148/08, I/148/14, 
I/148/18, I/15/16, I/150/37, I/150/40, 
I/152/120, I/152/14, I/152/91, I/153/102, 
I/153/62, I/153/77, I/159/40, I/16/17, 
I/17/08, I/17/60, I/19/08, I/23/21, I/25/38, 
I/25/39, I/28/31, I/28/39, I/28/47, I/28/50, 
I/31/37, I/44/59, I/52/01, I/52/21, I/54/62, 
I/56/14, I/58/82, I/65/61, I/66/09, I/66/10, 
I/66/27, I/66/38, I/66/42, I/66/52, I/67/01, 
I/67/06, I/67/39, I/67/41, I/67/47, I/69/05, 
I/69/70, I/70/33, I/71/54, I/73/40, I/87/15, 
I/87/27, I/87/39, I/91/28, I/91/30, II/02/04, 
II/02/10, II/05/41, II/07/109, II/07/128, 
II/07/92, II/08/46, II/08/66, II/11/64, 
II/28/34, II/28/92, II/29/37, II/32/45, 
II/33/33, II/39/01

bk. baḳaraḳ -9-
 b.- ılȧġ II/01/19

bk. baḳalım -34-
 b.- am I/04/73, I/06/08, I/119/39, 
I/147/40, I/152/70, I/152/72, I/155/46, 
I/159/47, I/63/32, I/64/02, I/96/34, I/96/60, 
I/96/70, I/96/71, II/01/58, II/01/77, 
II/02/105, II/28/23
 b.- ām I/08/84
 du b.- am II/39/46
 dur b.- am I/23/25
bȧk - : bk. baḳalım -1-
 b.- ām I/43/38
bȧḲ - : bk. baḳ-1 -2-
 b. I/08/61, II/29/94
bȧḳ - : bk. baḳ-1 -8-
 b. I/04/67, I/135/04, I/151/04, I/151/12, 
I/63/38, II/08/57
 b.- am II/12/03
 b.- an II/03/05
bāḳ - : bk. baḳ-1 -8-
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 b. I/144/74, I/47/55, I/69/93, I/69/94, 
I/77/05, II/05/13, II/23/187
 b.- am I/74/65
ḇaḳ - : bk. baḳ-1 -8-
 ḇ. I/100/16, I/122/29, I/133/04, I/15/16, 
I/17/03, II/18/01
 ḇ.- am I/44/85
 ḇ.- aŋ I/48/69
baҟ - : bk. baḳ-1 -1-
 b.- am I/64/12
baḱ́ar : bk. beḱ́ar I -1-
 b.+ ı II/25/80
baḳdır - : 1. Baktırmak, geçimini temin 
ettirmek, kendini besletmek. -5-
 b.- ı I/20/98, I/20/99

2. Bakmasına sebep olmak, bakmaya 
zorlamak.

b.- ır I/11/83
3. (Hasta için) Muayene ve tedavi ettir-

mek.
b.- mıcan II/25/107

baḳġal : bk. baḳḳal -5-
 b. II/02/48, II/02/49
 b.+ ımıS I/76/79
 b.+ ıŋ II/02/49
baḲġal : bk. baḳḳal -1-
 b. I/156/50
baḳıcı : Bir şeyi ve bir kimseyi korumak, 
ihtiyacını sağlamak veya yetiştirmekle gö-
revli kimse. -1-
 b. II/16/85
baḳıcıḳ : Bakıcılık, bakıcı olma duru-
mu. -1-
 b. II/16/86
baḳıcılῑ : <<baḳıcılıḳ+ı -1-
 b. II/16/86
baḳıd - : Bakmasını sağlamak, göster-
mek. -1-
 b.- ıyon I/32/81
baḳıÍ : bk. baḳır -1-
 b.+ Íarı I/152/122
baḳıl̥ : bk. baḳır -1-

 b.+ lānızı I/147/30
baḳılı : Bir süre sonra satmak üzere besle-
nilen hayvanlara verilen ad. -2-
 b.+ sı I/46/64, I/46/65
baḳım :  Bakmak işi, bir şeyi veya bir 
kimseyi iyi durumda bulundurabilmek 
için gerekeni yapma, emek sarfederek bak-
ma. -3-
 b. II/38/46
 yo˽un b.+ da I/144/52
 b.+ ı II/09/75
baḳımdan : Yönden, açıdan. -1-
 b. I/78/04
baḳımından : Bakış veya görüş açısı yö-
nünden, değerlendirme açısından. -1-
 b. I/07/91
baḳımsızlıḳ : Bakılmamış, ihmal edilmiş 
olma. -1-
 b.+ dan I/50/56
baḳımsῑz : Kendi hâline bırakılmış, bakıl-
mamış, ilgi ve ihtimam gösterilmemiş. -1-
 b. I/06/141
baḳın - : (Etrafına, sağına soluna) Bakmak, 
göz gezdirmek. -1-
 b.- ıdıḳ II/05/97
baḳır : Dövme, haddeleme ve döküm 
yoluyla kolayca işlenip levha, tel ve çe-
şitli şekiller verilebilen, kalay, çinko vb. 
madenlerle karıştırılıp tunç, pirinç hâline 
getirilerek kap kacak yapımında ve elekt-
riği çok iyi ilettiğinden elektrik sanayiinde 
kullanılan, tabiatta serbest ve birleşikler 
hâlinde bulunan, kırmızıya çalar renkte, yo-
ğunluğu 8,93, erime derecesi 1083°, atom 
ağırlığı 63,54, atom numarası 29, sembolü 
Cu olan metal element ve bundan yapılmış 
kap kacak. -4-
 b. I/105/53
 b.+ ı I/152/135
 b.+ ınān I/27/61
 b.+ larınan I/27/59
bāḳır : bk. baḳır -1-
 b.+ ı I/152/134
baḳış : Bakma tarzı, bakma biçimi. -1-
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 b.+ ları I/95/99
baḳış - : Karşılıklı birbirine bakmak. -1-
 b.- ırdıḳ I/154/25
bāki : Ebedı̂, ölümsüz, kalımlı, varlığını 
koruyup devam ettiren. -4-
 b. I/53/32, I/53/73, I/64/07, II/07/63
baḳḳal : Perakende olarak çeşitli yiyecek 
ve temizlik maddeleri satan esnaf ve bun-
ların satıldığı dükkan. -1-
 b. II/21/88
baḳḲal : bk. baḳḳal -7-
 b. II/04/28
 b. hasan II/23/03, II/23/30
 b.+ dan I/27/70, II/05/61, II/37/107
 b.+ dı I/82/02
bāḳḲal : bk. baḳḳal -1-
 b.+ ı I/67/53
baḲḳal : bk. baḳḳal -1-
 b. II/04/26
baḳla : İri taneleri kabuksuz olarak veya 
fasulye gibi yeşil kabuğu ile pişirilip yenen, 
yurdumuzda çok bol yetişen besleyici bit-
ki. -10-
 b. I/123/56, I/144/82, I/144/83, II/27/11, 
II/29/44
 b.+ sını I/128/17
 b.+ ydı I/111/82
 b.+ yı I/144/28
baḳlava : Çok ince yufkadan yapılmış, içi-
ne ceviz, badem, fıstık veya kaymak gibi 
şeyler konan, meşhur ve makbul hamur 
tatlısı. -8-
 b. I/105/08, I/111/51, I/111/76, I/116/13, 
I/132/36
 b.+ mı I/91/37
 b.+ nıŋ II/39/63
 b.+ yı I/91/27
baḳlȧva : bk. baḳlava -9-
 b. I/111/41, I/111/79, I/129/61, II/37/99
 ġuru b. I/111/41
 b.+ mıS II/06/75, II/31/49
 b. yapādıḳ II/12/31

 b. yapardıḲ I/13/16
ḇaḳlava : bk. baḳlava -1-
 ḇ.+ lar yaparız I/91/27
baḳlavı : bk. baḳlava -2-
 b. yaparıS II/39/60
 b.+ yῑ II/39/61
baḳlıfā : bk. baḳlava -1-
 b. I/29/21
baḳlıva : bk. baḳlava -6-
 b. I/36/52, II/15/108
 b. yapıyoz II/15/105
 b.+ yı II/15/109, II/15/121
 b.+ yla II/15/108
baḳma : Bakmak işi. -1-
 b.+ ya I/113/133
baḳmȧya : bk. paḳmaya -1-
 b. II/15/68
baḳmı : bk. baḳma -1-
 b.+ ya I/07/29
bāḳuÍlū : Bağkur üyesi olan veya buradan 
emekli olmuş kimse. -1-
 b.+ duḳ II/12/12
bāḳur : Esnaf ve sanatkârlar ile diğer ba-
ğımsız çalışanları kapsamına alan, 1972 yı-
lında 1479 sayılı Kanun ile kurulan ve üye-
lerinin bazı sosyal sigorta hizmetlerinden 
yararlanmasını sağlayan sosyal güvenlik 
kuruluşu. -17-
 b. I/06/12, I/14/26, I/33/59, I/63/35, 
I/63/44, I/64/64, I/69/14
 b.+ a I/23/60
 b.+ da II/27/11
 b.+ dan I/63/36, I/68/02
 b. ėmeklisi I/158/15
 b.+ la I/06/28
 b.+ una I/125/51
 b.+ unŭda I/53/24
bal : Arıların çiçeklerden topladıkları bal 
özü denen sıvı ile yaptıkları, rengi beyaz-
dan esmere kadar değişen, koyu kıvamda 
tatlı madde, asel. -8-
 b. I/148/63, I/39/89, II/32/70
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 b.+ a I/91/65
 b.+ ım I/13/11
 b.+ ῑ I/09/77
 b.+ ları II/31/32
bal arısı : Arının bal yapan türü. -1-

b. arısı I/17/69
bal ġabā : İçi turuncu, ortası irice çekir-
dekli, oldukça büyük, yuvarlak, kabuğu 
sert ve beyaza yakın açık renkli, tatlısı ya-
pılan bir kabak çeşidi. -3-

b. II/32/68
b. +nȧ II/32/80

 b. +ŋ II/32/80
bal ġabā˽a : bk. bal ġabā -1-

b. II/11/58
bal ġaba˽ı : bk. bal ġabā -1-
 b. II/34/104
bal datlısı : Bal. -1-

b. I/131/43
baÍ : bk. bal -2-
 b. II/03/53, II/03/59
bāl : bk. bal -4-
 b. I/44/45, I/44/46
 b.+ dan I/101/68, I/101/73
balḳon : Binaların dış cephelerinde ge-
nellikle dışarıya doğru çıkıntı teşkil eden, 
etrafı alçak bir duvar veya parmaklıkla 
çevrili açık yer. -3-
 b. I/160/05
 b.+ a II/18/25
 b.+ dan II/22/13
balḳun : bk. balḳon -2-
 b.+ da I/52/35, I/52/42
bāla - : bk. bağla-1 -9-
 b.- dım I/25/32, I/60/02, II/38/56
 b.- ÍÍarıdı II/24/102
 b.- rdıḳ I/48/32, I/98/107
 b.- rdıḲ I/14/35
 b.- rlādı I/153/107
 b.- rÍar II/24/100

bk. bağla-5 -1-

 b.- ŋ II/24/76
bk. bağla-3 -1-

 b.- dı I/140/54
bk. bağla-6 -1-

 b.- rıs I/101/28
bk. bağla-4 -4-

 b.- dı I/75/43
 b.- dıla I/75/45
 mayışlāmızdā b.- ndı I/146/19
 mayış b.- nmış II/09/15
bālā - : bk. bağla-1 -2-
 b. I/58/57
 götlēni b.- dıḳ II/07/126
bālan - : İp, bağ gibi bir vasıta ile bir şeye, 
bir yere tutturulmuş olmak, bağlı bulun-
mak. -2-
 b.- dı I/23/49, II/22/06
bālat - : Bağlatmak, bağlamak işini baş-
kasına yaptırmak, bağlanmasını sağlamak, 
raptettirmek.  -1-
 ma˽aş b.- mış I/24/52
balcannıḲ : Patlıcanlık. -1-
 b. I/133/31
bāle - : bk. bağla-1 -2-
 b.- yince I/153/107
 b.- yivecez II/38/45
bālı : bk. pahalı -1-
 b. I/23/73
bālı : 1. Bağlı, bir il, ilçe vb. merkeze bağ-
lanmış. -7-
 b. I/09/03, I/124/03, I/23/47, I/28/04, 
II/23/35
 b.+ ydı I/06/56
 b.+ yız II/32/31

2. Gerçekleşmesi bir şartın yerine gelme-
siyle mümkün olabilen. -4-
 b. II/23/117, II/31/44, II/35/70
 b.+ ydı I/118/19

3. Bir kimseye veya bir şeye duygusal 
bağlarla bağlanmış olan, tutkun, mer-
but. -2-
 b. I/55/37, II/37/15
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4. İp veya başka bir araçla bir şeye, bir 
yere bağlanmış olan. -1-
 b.+ ymış I/45/39
bālı - : bk. bağla-1 -3-
 b.- yıp I/58/60
 b.- yōdu II/08/41
 b.- yoduḳ I/98/106

bk. bağla-7 -1-
 b.- yıvırıydı I/50/41

bk. bağla-2 -1-
 b.- yan II/26/46
balıḳ : Su içinde yaşayıp solungaçla nefes 
alan, çoğunlukla yumurtlama şeklinde üre-
yen omurgalı hayvanların ortak adı. -9-
 b. I/11/75, I/11/76, I/20/43, I/20/46
 b.+ lar I/20/45, I/20/47
balıḳ ġız : Masallarda ve efsanelerde ge-
çen, belden yukarısı kız, belden aşağısı 
balık şeklindeki hayalî yaratık. -2-

b. II/23/184, II/23/185
balıḳÇı : Balık tutmayı ve satmayı meslek 
edinen kimse. -1-
 b.+ mız I/76/79
balıḲ : bk. balıḳ -1-
 b.+ lar I/20/47
bālılıḲ : Birbirine karşı sevgi ve saygı 
besleme, yakınlık duyma, irtibat, merbuti-
yet. -1-
 b. I/146/53
bali : bk. bāri -1-
 b. I/22/37
bāli - : bk. bağla-1 -1-
 b.- yalar I/05/43
bāli : bk. bāri -10-
 b. I/102/18, I/110/22, I/39/81, I/54/57, 
I/69/04, I/69/05, I/79/28, I/93/31, II/13/36
 b. yap I/158/41
băli : bk. bāri -1-
 b. I/33/117
bāliminĕ : bk. bāri -1-
 b. I/145/87
ḇallā : bk. vallā -1-

 ḇ. II/08/26
baÍle : Kuru ot, saman ve yünlerin ma-
kineyle sıkıştırılıp bağlanmış durumu, 
denk. -1-
 b. I/69/53
bāÍli : bk. baÍle -1-
 b. II/11/65
balyeci : Balya yapan kimse. -2-
 b. I/69/49
bambaşġa : Bambaşka, bilinenlerden, ta-
nınanlardan tamamen başka, çok değişik, 
apayrı, farklı. -2-
 b. I/158/52, I/69/78
bamya : Ebegümecigillerden, ılık ve sıcak 
bölgelerde yetişen, yaprakları kaba ve tüy-
lü bir bitki ve bunun meyvesi. -9-
 b. I/119/46, I/119/49
 b.+ yı I/119/48

bamya çorbası : Genellikle düğünler-
de bamya kullanılarak yapılan bir tür çorba.

b. çorbası I/104/55, I/118/18, I/119/44, 
I/121/119, I/125/65
 b. çorbasῑ I/105/36
bāmėya : bk. bamya -2-
 b. II/29/44
bāmyá : bk. bamya -1-
 b. II/29/61
bāmye : bk. bamya -1-
 b.+ ye II/29/39
bamyo : bk. banyo -1-
 b. I/20/28
ban : bk. ben -52-
 b.+ a I/104/24, I/104/60, I/104/61, 
I/104/63, I/108/49, I/112/23, I/112/46, 
I/112/51, I/120/35, I/120/41, I/132/34, 
I/132/52, I/139/18, I/139/33, I/139/40, 
I/14/69, I/145/18, I/145/48, I/152/20, 
I/156/50, I/22/20, I/22/37, I/22/42, I/25/15, 
I/56/69, I/56/79, I/56/80, I/65/17, I/65/63, 
I/78/42, I/88/23, I/98/64, I/117/31, I/117/33, 
I/117/35, I/113/91, I/117/43, I/112/27, 
I/22/38, II/10/101, II/19/125, II/19/124, 
II/19/137, II/19/49, II/22/20, II/34/49
 b.+ ȧ II/06/70
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 b.+ ā I/120/14, I/139/39
 b.+ ı I/06/65, I/33/13, II/10/58
ban - : Katı bir şeyi yumuşak, sulu veya 
toz hâlindeki bir maddeye batırıp çıkar-
mak. -3-
 b.- allarmış I/18/74
 b.- dῑŋız I/50/48
 b.- ıŋ I/50/48
bän : bk. ben -1-
 b.+ im I/39/09
banḳa : Faizle para alıp veren, iskonto, 
kambiyo, kredi işleriyle uğraşan, ticari mu-
amelelere girişen, kasalarında değerli eşya 
ve evrak saklayan kuruluş. -1-
 b.+ da I/78/21
bancır : bk. pancar -1-
 b.+ ı II/10/17
bandır - : Batırmak. -2-
 b. I/79/60
banġa : bk. banḳa -1-
 b.+ sῐ II/04/21
bant I : Bir malın ya da cihazın yapıldığı 
veya bir araya getirildiği üretim yeri .-1-
 b. II/23/18
bant II : Ses alma cihazlarında ses kaydı 
için kullanılan bir çeşit özel plastik şe-
rit. -1-

bantı al- : (<<banda al-) Sesleri ses 
alma makineleriyle bant üzerine tespit et-
mek. 

b.+ ı aldı I/48/63
banye̊ : bk. banyo -1-
 b. yapdırıydım I/48/56
banyo : Yıkanmaya mahsus yer, ha-
mam. -14-
 b. I/126/58, I/160/24
 b.+ lā II/13/43
 b.+ mus I/160/25
 b.+ nuŋ I/154/18
 b.+ yu I/126/64

banyo id-/yap- : Yıkanmak. 
b. iderdik I/107/40

 b. iderdiK I/107/44
 b. idiyollar I/20/28

b.+ ŋu yapıyoŋ I/96/63
 b. yaPdırıdıḳ II/08/59
 b. yapıcıŋ I/96/63
banyō : bk. banyo -2-
 b. I/152/63, II/08/59
bānyo : bk. banyo -2-
 b. edilirdi I/44/38
 b. etdiŋiz I/44/38
bān̥yo : bk. banyo -1-
 b.+ nūŋ I/154/18
banyoluḳ : bk. banyo -2-
 b. II/13/47
 b.+ la II/13/46
banyōluḳ : bk. banyo -1-
 b. I/135/50
banyoluḲ : bk. banyo -3-
 b. I/152/63, I/59/50
banyu : bk. banyo -1-
 b. yaPdırıdıḳ II/08/58
baŋ : bk. ben -127-
 b. II/28/29
 b.+ a I/01/74, I/04/32, I/06/114, 
I/06/133, I/08/103, I/08/97, I/100/49, 
I/102/62, I/107/06, I/108/47, I/113/11, 
I/113/122, I/113/124, I/113/126, I/113/131, 
I/113/27, I/113/70, I/113/89, I/113/92, 
I/120/11, I/120/16, I/126/15, I/132/55, 
I/133/64, I/134/42, I/136/11, I/136/21, 
I/138/100, I/138/114, I/138/125, I/138/131, 
I/15/75, I/15/88, I/15/90, I/152/133, 
I/152/34, I/153/07, I/155/104, I/157/52, 
I/157/57, I/20/72, I/22/37, I/22/45, I/23/41, 
I/23/42, I/25/09, I/25/12, I/25/22, I/25/42, 
I/25/52, I/27/31, I/28/43, I/35/40, I/37/48, 
I/37/51, I/39/19, I/39/38, I/43/20, I/43/22, 
I/44/75, I/48/21, I/48/57, I/50/41, I/52/72, 
I/52/80, I/55/59, I/61/65, I/64/23, I/64/34, 
I/64/56, I/69/100, I/73/24, I/76/85, I/77/41, 
I/90/40, I/91/11, I/91/31, I/94/38, I/95/124, 
I/95/126, I/95/92, I/95/94, I/96/67, II/01/30, 
II/13/60, II/16/79, II/19/137, II/19/97, 
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II/24/53, II/25/37, II/29/26, II/34/63, 
II/38/58, II/39/125
 b.+ ȧ I/131/02, I/48/49, I/73/78, 
II/28/92, II/39/123, II/39/166
 b.+ ā II/16/83
 b.+ ă II/01/06
 b.+ a verirdi I/07/43
 b.+ ȧ vur II/26/10
 b.+ a yapallardı I/113/90
 b.+ a yapardıḳ yapar̥dıḳ I/130/44
 b.+ a yapdı I/113/123
 b.+ ı II/01/32, II/01/33, II/02/80, 
II/05/03, II/20/50, II/20/83, II/28/58, 
II/28/82, II/28/85, II/29/21, II/29/78, 
II/31/50, II/39/128, II/39/13, II/39/130, 
II/39/37
báŋ : bk. ben -1-
 b.+ a I/114/44
bȧŋ : bk. ben -3-
 b.+ a I/01/34, I/134/58
 b.+ ā I/95/03
baŋġa : bk. banḳa -1-
 b. I/64/07
bar : bk. var -6-
 b. II/04/26
 b.+ dı I/11/19, I/153/105
 b.+ ıdı I/66/39
 b.+ ımış I/64/84
 ekip b.+ mışdı I/42/79
bār : bk. bağır -3-
 b.+ ımı II/22/37
 b.+ ında I/95/70
 b.+ ından II/05/102
bār - : bk. bağır- -1-
 b.- ışırız II/23/22
ḇar - : bk. var- -1-
 ḇ.- ıydıḳ I/88/18
barḳ : “Ev, mesken, aile” anlamına ge-
len ev bark ikilemesinde geçer. -4-
 evi b.+ ı I/125/15
 ėvi b.+ ı I/123/05

 evi b.+ ı yapdılar I/18/44
 b. yapdı I/18/47
barḳar - : bk. bar̥ḳlandır̥- -1-
 everdik b.- dıḲ I/119/38
barḳlan - : “Evlenip barklanmak” anla-
mındaki ikilemede geçer. -1-
 ėvlenmiş b.- mış I/140/60
bar̥ḳlandır̥ - : “Evlendirip barklandırmak” 
anlamındaki ikilemede geçer. -1-
 ėvēdim b.- dῑm I/64/58
barabar : bk. beraber -9-
 b. I/08/72, I/102/46, I/24/60, I/28/49, 
I/66/01, I/66/02, I/90/54
 b.+ ıS I/24/61
barabar̥ : bk. beraber -1-
 b. I/147/09
barabarlıḳ : bk. beraberlik -1-
 b.+ da I/18/42
baraber : bk. beraber -1-
 b. I/14/39
baráber : bk. beraber -1-
 b. II/35/116
barāber : bk. beraber -1-
 b. I/44/79
barac : bk. baraj -39-
 b. I/39/43, I/50/70, I/64/45, II/09/54
 b.+ a I/64/72
 b. aldı II/07/32
 b. āldı II/07/36, II/07/38, II/07/39
 b.+ dan II/09/53, II/09/64
 b.+ ı I/127/41, II/09/37, II/09/58, 
II/09/59, II/09/63
 gökçiġayı b.+ ı II/09/25
 sarıyar b.+ ı II/24/104, II/24/99
 sarıyár b.+ ı I/64/46
 sarıyer b.+ ı I/39/43
 b.+ ımız II/09/24
 b.+ ımızdȧn II/09/57
 b.+ ın II/07/32
 sarıyar b.+ ınȧ II/24/100
 gȫkçüḲȧya b.+ ını II/10/31
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 sarıyar b.+ ını I/50/65, II/24/100
 b.+ ıŋ I/127/41, I/39/44, I/64/47, 
II/07/30, II/07/33, II/07/37, II/07/51, 
II/08/106, II/09/88
 b.+ ıŋ aldῑ II/07/94
baraç : bk. baraj -1-
 b. I/79/10
baraj : Gücünden faydalanılmak üzere 
suyun toplanmasını sağlamak için akarsu 
üzerine yapılan büyük bent. -10-
 b. II/09/24, II/09/58
 saḳarya b.+ ı I/56/19
 sarıyer b.+ ı I/39/42, I/39/43
 yenicė b.+ ından II/09/79
 b.+ ıŋ II/09/38
 gökçüḳȧya b.+ indan II/10/32
 b. yapılcaḳmış II/09/24
 b. yapıldı II/09/35

baraj al- : Baraj suları altında kalmak.
barāj : bk. baraj -1-
 b.+ dan II/09/79
barana : Fasulye sırığı ve üzüm çubuk-
larını dayamaya yarayan çatal ağaç, ka-
zık. -2-
 b. çekildikden I/127/07
 b. çekilir I/127/07
baraŞ : bk. baraj -8-
 b. I/127/41, II/07/129, II/07/24, 
II/07/25, II/07/26, II/07/38, II/07/39
barȧş : bk. baraj -1-
 b. I/79/11
barbunya :  Çok lezzetli ve makbul, beyaz 
etli, 20 – 25 santim boyunda, kırmızı pullu, 
kemikli, ülkemizde fazla avlanan bir balık 
cinsi. -2-
 b. I/32/34
bardā : <<bardaḳ+ı -4- 
 b. I/132/23
 b.+ na I/132/22
 çay b.+ nın I/05/56
 su b.+ n̥nan I/05/56
ḇardā : <<bardaḳ+ı -1-

 ḇ. I/100/10
bardaḳ : Su veya sulu şeyleri içmek için 
kullanılan, genellikle camdan yapılmış 
kap. -19-
 b. I/111/55, I/111/74, I/111/75, I/12/17, 
I/124/38, I/132/23, I/134/28, I/134/30, 
I/134/31, I/134/33, I/52/99, I/98/136, 
II/13/49, II/15/110, II/30/01, II/39/66
 b.+ la I/132/23
 b.+ nan II/39/65
bardaġ : bk. bardaḳ -1-
 b.+ a I/98/101
bardȧġ : bk. bardaḳ -1-
 b.+ a I/98/102
ḇārdaġ : bk. bardaḳ -1-
 ḇ. II/29/40
bardağ : bk. bardaḳ -1-
 b.+ ı II/39/66
bardaḲ : bk. bardaḳ -2-
 b. I/134/30, I/73/30
barej : bk. baraj -1-
 b. I/150/58
bareŞ : bk. baraj -1-
 b. I/150/57
barı : Bahçe duvarı, çit, avlu duvarları üze-
rine konulan çalı çırpı, harçsız yapılan du-
var, tarla sınırı, tarlaların alt yanına çekilen 
taş set, siper. -2-
 b. I/88/65
 b.+ mız II/29/23
barış - : Aradaki dargınlık veya savaşa son 
vermek. -1-
 b.- ır I/69/105
bārış : Bağırma işi. -3-
 b. I/126/18
 b. çῑrışları I/17/54
 b.+ ımız I/17/60
bārış - : Bir ağızdan hep birlikte bağırmak, 
haykırışmak. -1-
 b.- ıyolar I/65/17
barışıḲ : Dargın ve kavgalı olmayan, barış 
hâlinde bulunan. -1-
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 b. I/13/27
bari : bk. bāri -1-
 b. I/58/30
bāri : Hiç olmazsa. -1-
 b. I/98/136
barmā : <<parmaḳ+ı (bk. barmaḳ) -10-
 b.+ ı II/25/100
 b.+ m II/25/92
 b.+ ma II/25/94
 b.+ mıSı I/73/54
 b.+ mızı I/73/61
 b.+ nda I/58/09
 b.+ nı I/73/61
 b.+ ŋı I/73/62, I/79/60
bārmā : <<parmaḳ+ı (bk. barmaḳ) -1-
 b.+ nan II/05/90
barmaḳ : İnsanın ve bazı hayvanların el 
ve ayaklarının son bölümünü oluşturan ek-
lemli uzantılardan her biri. -4-
 b. basıyom I/88/08
 b.+ lām II/22/07, II/22/35
 b.+ lāmı II/22/06
bar̥maḳ : bk. barmaḳ -1-
 b.+ lā I/59/70
barmaḳlı : Dik ve aralıklı olarak sıralan-
mış tahta yahut demir çubuklardan yapılan 
bölme veya korkuluk. -1-
 b. I/27/12
barnā : <<parmaḳ+ı (bk. barmaḳ) -8-
 b.+ m I/137/27
 b.+ mı I/120/48, I/120/49, I/137/25, 
I/137/26
 b.+ nı I/120/49
 b.+ ŋ I/06/149, I/13/29
barnaḳ : bk. barmaḳ -3-
 b.+ larımda I/25/62, I/25/63
 b.+ larımῐ I/25/63
barnaḲ : bk. barmaḳ -1-
 b. I/130/61

bas - : 1. Ayağı, üzerine vücudun veya 
bacağın ağırlığını verecek şekilde zemine 
yahut herhangi bir yere koymak. -10-
 b. I/25/48
 b.- ādıġ I/50/62
 b.- amazdım I/24/47
 b.- ardıḲ I/144/36
 b.- dım I/17/25
 b.- dῑm I/52/93
 b.- ıyın I/52/40
 b.- mazdım I/52/93
 b.- Tı I/31/48

2. (Helva, tarhana, höşmerim vb. yiye-
cekler için) Ezip yoğurarak yenecek duru-
ma getirmek. -7-
 helva b.- arıS I/90/84
 b.- arız I/28/35
 b.- arῑz II/33/65
 helvā b.- arlarmış I/76/23
 havla b.- ılırdı I/26/02
 helva b.- ılır̥dı I/125/65
 havla b.- ıyoz I/87/81

3. (Su, sel vb.) Kaplamak, her yere dol-
mak. -6-
 sel b.- annā II/06/38
 sel b.- dı I/03/26
 b.- Tí I/64/50, I/64/51

4. Bir şeyi kuvvetle sıkıştırmak, bastır-
mak. -4-
 b.- ādıḳ I/33/46
 b.- ar II/25/90
 b.- ıP I/27/53
 b.- ıyoS I/19/09

5. Etkisini kuvvetle hissettirmek, kapla-
mak, bürümek. -3-
 b.- dı I/143/27
 b.- ıyo I/63/21
 b.- tıḲ II/07/73

6. İmza yerine parmağını veya mühür 
vb.ni kağıda bastırarak bir şeyi onayla-
mak. -2-
 mühür b.- arın II/16/40
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 barmaḳ b.- ıyom I/88/08
7. Ayak altına almak, çiğnemek -1-

 b.- ıyoru I/130/41
8. Bir merkezden evlere elektrik, su vb. 

dağıtmak. -1-
 b.- íyo I/142/39

9. Bir yaşa girmek. -1-
 üçe b.- Tım I/80/64

10. Tabetmek. -1-
 b.- ılırdı II/16/48

11. Ansızın saldırmak, gāfil avlamak, bir 
yere baskın yapmak. -1-
 b.- arlādı I/153/77

12. (Çamaşır için) Yıkamadan önce ıslat-
mak, suda bırakmak. -1-
 b.- ardıḲ I/126/47
bās - : bk. bas-7 -1-
 b.- tı I/54/26
basaḳ : Merdiven, el merdiveni, merdiven 
basamağı, iskele. -3-
 b. I/130/49, I/130/50
basanaḳ : Bir yere çıkarken veya bir yer-
den inerken basılan ve art arda gelen, birbi-
rine belirli aralıkları olan düz yüzeylerden 
her biri. -2-
 b. I/45/17
basdır - : bk. bastır- -13-
 b.- dım II/16/44
 b.- ı I/95/04
 b.- ıdıḲ I/08/74
 b.- ır I/14/71
 b.- ırıS I/130/70
 b.- ırız I/130/82
 b.- ısıŋ I/100/32, I/102/39, I/102/40
 b.- ıyoS I/98/51
 b.- ıyoz I/98/52
 b.- ız I/70/35, I/70/36
basdon : Baston, yürürken dayanmak üze-
re kullanılan değnek, uzun sopa, asa. -1-
 b.+ unan I/134/57

basġın : Düşmanı gafil avlayıp bekleme-
diği zamanda ani olarak üzerine saldırma, 
ansızın hücum etme. -1-

basġın yap- : Ani olarak hücum etmek, 
ansızın basmak, bastırmak.

b. yapacaḳlar II/23/163
bāsır : Kalın bağırsağın alt kısmında ve 
makatta toplar damarların genişlemesiyle 
kendini gösteren hastalık, hemoroit, maya-
sıl. -1-
 b.+ dan I/42/40
basit : Herhangi bir özelliği olmayan, sıra-
dan, alelade. -4-
 b. I/98/38, I/98/47, I/98/90, II/38/65
basḳı : Çökelek ya da unu kaplara koymak 
için sıkıştırmaya yarayan 30 cm boyunda 5 
cm çapında bir ağaç parçası. -1-
 b.+ ya veriyosuŋ I/106/20
basḲı : bk. basḳı -1-
 b.+ mız I/106/20
basma : Üzerine baskı yoluyla renkli şekil-
ler, resimler yapılmış pamuklu kumaş. -2-
 b. I/70/77, I/90/66
bāsma : bk. basma -1-
 b. I/153/67
bastım başı : Taşlarla oynanan bir çocuk 
oyunu. -1-
 b. I/08/47
bastır - : Ayağını zemine veya herhangi bir 
yere koydurmak, basmasını sağlamak -5-
 b.- dım II/16/49
 b.- ıS I/79/85
 b.- ıyollar I/119/67
 b.- ῐdıḫ I/33/49
baş : 1. İnsan vücudunun göz, kulak, ağız, 
burun gibi duyu organlarının ve beynin bu-
lunduğu en üst, hayvan vücudunun en ön 
kısmı, kafa, ser. -65-
 b. I/126/59, I/26/42, I/61/41, I/79/26
 b.+ a geleni göz çekecek I/64/44
 b. açıḳ I/61/41
 b.+ ı I/33/143, I/59/24, I/98/123
 dişi b.+ ı I/123/57
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 b.+ ı bozulurdū I/72/71
 b.+ ı ġabaḳ I/47/49
 b.+ ı gele götü gȫle I/138/14
 b.+ ım I/143/57, I/25/58, II/19/76
 b.+ ım dönüvürdü I/21/83
 b.+ ıma I/133/41, I/43/31
 b.+ ımda I/25/59, I/25/60
 b.+ ımı I/25/56
 b.+ ımı döndürme I/145/34
 b.+ ımıŋ I/144/04
 b.+ ımız I/98/111
 b.+ ımızı I/126/59, I/154/13, II/12/28
 b.+ ımızın tācıdır I/115/26
 ġolı̊n ġırılıssā yėnı̄̇ŋ içinde b.+ ın 
yarılıssā ȫrtünüŋ içindi I/01/70
 b.+ ına I/08/25, I/09/18, I/10/50, 
I/101/25, I/101/28, I/148/17, I/26/26, 
I/26/33, I/41/09, I/41/16, I/94/69, I/98/124
 b.+ ına vurular I/26/36
 b.+ ında I/43/31
 eli b.+ ında I/79/71
 b.+ ını I/101/74
 saçını b.+ ını II/37/47, II/37/49
 gelinneriŋ b.+ ını yapaÍÍardı II/03/37
 b.+ ınıŋ I/115/39
 gelin b.+ ınıŋ I/101/40
 b.+ ıŋa I/67/07
 b.+ ıŋa vurmazsa I/63/47
 b.+ ıŋa vurusa I/63/48
 gelinneriŋ b.+ ıŋı II/03/36
 b.+ ıŋız yarılırsa örtmeŋiziŋ içinde 
I/152/75
 b.+ ıŋızı I/52/94
 b.+ ῑ I/149/52
 b.+ ῐma yapdılā II/12/14
 b.+ lana I/83/31
 b.+ ları I/25/55
 b.+ larına I/11/85
 b.+ Tan ayā II/30/43

2. Kişinin kendi şahsı, zâtı. -49-
 tek b. oluyoŋ II/01/61

 b.+ adaḲ I/113/82
 b.+ da I/146/69
 b.+ ı I/90/54
 b.+ ıma I/113/85
 kendi b.+ ıma I/112/29, I/112/40, 
I/113/63, I/113/77, I/126/73, I/138/15, 
I/143/12, I/159/07, I/159/41, I/55/30, 
I/65/11, I/73/36
 kendí b.+ ıma I/06/108
 tek b.+ ıma I/82/05
 b.+ ımȧ beceririm I/83/08
 b.+ ıma ġaldı I/22/10
 b.+ ıma geleni I/113/86
 b.+ ıma gelenne II/34/56
 b.+ ıma gelmedi I/122/50
 kendi b.+ ımayın I/113/64
 kendi b.+ ımı becererim I/83/13
 b.+ ımı gelenner II/16/96
 b.+ ımıza I/96/62
 çıḳallā b.+ ımıza I/56/76
 gėldi b.+ ımıza I/15/55
 b.+ ımızı I/53/29
 kendi b.+ ımızı II/08/35
 b.+ ına I/50/23
 kendi b.+ ına I/107/64, I/107/65, 
I/88/65, II/19/102
 kendí b.+ ına I/06/75
 tek b.+ ına II/33/37
 yalıŋız b.+ ına I/11/68
 b.+ ına belā I/108/55
 b.+ ına bi iş geliver̥i II/39/14
 kendi b.+ ınȧydı I/78/47
 b.+ ını I/15/73
 kändi b.+ ını I/72/86
 b.+ ını beceren I/150/54
 b.+ lāna iş gelmez II/39/90
 b.+ lānı ġurudurduġ I/47/34
 b.+ ları a˽ırıdı I/137/51

3. Bir şeyin veya bir yerin etrafı, çevresi, 
yakını, yanı. -30-
 b.+ da I/119/17
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 b.+ ı I/63/17, I/79/45
 b.+ ıma I/45/27
 b.+ ımda I/15/98
 b.+ ına I/08/03, I/101/43, I/113/98, 
I/21/86, I/26/25, I/53/32, I/64/116, I/64/128, 
I/70/13, I/79/41, I/79/55
 b.+ ın̥ȧ I/33/85
 iş b.+ ına II/39/102
 oca˽ıŋ b.+ ına I/08/79
 b.+ ında I/140/54, I/145/73, I/153/26, 
I/46/106
 b.+ ındaḳı I/55/30
 b.+ ından I/79/41
 b.+ ınday̥ I/07/67
 b.+ ındı I/79/42
 iş b.+ ındıydı I/74/10
 b.+ ıŋda I/50/80
 iş b.+ í II/34/16

4. Bir topluluğu yöneten kimse, başkan, 
reis. -7-
 b.+ daḳılar I/134/64
 b.+ ı I/132/65, I/47/76
 ekiP b.+ ı I/68/78
 b.+ ında I/68/78
 b.+ ındı II/02/61
 ġız b.+ ısıŋ II/23/83

5. Adet, tane, sayısı birden fazla olan bir 
şey için her biri. -6-
 b.+ ı I/72/30
 dönüm b.+ ı II/09/90, II/09/91
 parsel b.+ ı II/09/92
 b.+ ına I/111/29
 b.+ ınȧ II/09/68

6. Akıl, fikir, şuur, zihin. -5-
 aḳlım b.+ ıma I/136/13
 b.+ ımda I/04/75
 b.+ ımdı I/04/44
 aḳlı b.+ ına gelesiye I/123/50
 haḳlı b.+ ındā I/144/13

7. Bir şeyin başladığı zaman, başlan-
gıç. -6-

 b.+ ı I/94/39
 b.+ ında II/36/10
 ay b.+ ında I/76/78, I/98/113
 ilk b.+ lādā II/23/39

8. İki uçtan her biri, taraf. -3-
 b.+ dakė I/69/11
 b.+ ına II/20/61
 b.+ ında I/153/18

9. Üst baş, insanın üzerindekiler, kılık 
kıyafet. -3-
 üstü b.+ a II/37/25
 üsdümüzüŋ b.+ ımızıŋ I/126/62
 üstlēlen b.+ lālan I/82/28

10. Koruyup kollamak, gözetmek, bak-
mak için yanında bulunulan. -3-
 b.+ ımda I/120/31
 b.+ ındaḳı II/23/117
 b.+ ındayın I/120/31

11. Bir şeyin başladığı yer, baş tarafı. -2-
 b.+ dan I/47/67
 b.+ dayım I/56/51

12. Önde gelen (husus), önemli (taraf) 
esas, temel. -1-
 b.+ ı I/145/23

13. Bir şeyin toparlak ve çıkıntılı olan uç 
kısmı. -1-
 b.+ ını I/115/36

baş aşağı : Baş tarafı aşağıya gelecek 
şekilde. -15-
 b. aşşā I/49/53

baş öğretemen : Müdür, millı̂ eğitim 
müdürü. -15-
 b. ȫretmen I/78/41

baş et- : Üstesinden gelmek, başa çık-
mak, gücü yetmek. -3-
 b. etTik I/101/08
 günümüzü b. etTik I/119/35
 b. ı̆̇dēdik II/24/75

baş ol- : Üstesinden gelinmek, baş edil-
mek, tamamlanmak. -5-
 günümüz b. olup geçiyo I/55/34
 b. olmaz I/63/43, I/63/58
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 b. olmāz I/52/95
 olmaz b. I/109/24
 günümüz b. ōldu gitti I/55/44

baş müdür : Genel müdür. -1-
 b. müdür̥üŋ II/28/05

baş üstüne : Makbul, kabul edilebilir, 
istenilecek şekilde. -1-
 can b. üstünedi I/145/17
başaḳ : Buğdayda ve genellikle buğday-
gillerde sapın ucunda bulunan ve içinde 
bitkinin birbirine bitişik tanelerini taşıyan 
kısım, ekin başı. -2-
 b. I/01/20, I/155/14
başarılı : Başarı gösteren, tuttuğu işte mu-
vaffak olan. -1-
 b.+ ydı I/24/66
başbaḳan : Hükûmet başkanı, bakanlar 
kurulunun başı, başvekil. -9-
 b. I/144/07, I/144/12, I/66/35, I/69/80
 b.+ ı II/07/64
 b.+ ıdı I/64/107
 b.+ ımız I/134/62
 b.+ ımızı II/07/63, II/07/67
başçavuş : Ordumuzda assubay sınıfında 
üst çavuşla kıdemli başçavuş arasındaki 
asker. -1-
 b. I/138/123
başdan : bk. baştan -1-
 b. I/56/44
başdan başa : Baştan başa, başından sonu-
na kadar, tamamıyla, bütünüyle. -3-
 b. I/72/50, I/95/48, I/95/53
başġa : bk. başḳa -104-
 b. I/02/25, I/02/29, I/02/39, I/02/46, 
I/03/74, I/03/90, I/10/41, I/100/25, I/100/35, 
I/102/04, I/102/75, I/103/44, I/103/53, 
I/105/59, I/106/26, I/108/25, I/108/39, 
I/109/29, I/111/07, I/112/26, I/113/79, 
I/132/73, I/146/56, I/152/104, I/152/110, 
I/152/39, I/155/08, I/155/85, I/158/51, 
I/161/16, I/21/44, I/24/33, I/26/15, I/30/58, 
I/41/14, I/42/38, I/42/63, I/42/77, I/43/01, 
I/43/20, I/46/60, I/46/68, I/50/31, I/55/42, 
I/59/13, I/59/31, I/59/81, I/63/21, I/63/22, 

I/63/45, I/63/57, I/63/63, I/67/49, I/67/62, 
I/68/28, I/69/24, I/69/30, I/69/68, I/69/81, 
I/69/97, I/70/04, I/70/15, I/72/37, I/75/37, 
I/77/15, I/77/62, I/78/02, I/78/16, I/81/19, 
I/81/59, I/86/32, I/86/33, I/87/116, I/87/79, 
I/93/65, I/98/35, I/98/87, I/98/98, I/99/17, 
II/06/67, II/17/79, II/19/32, II/23/157, 
II/25/07, II/37/40
 b.+ ları I/63/57
 b.+ sı I/14/24, I/62/37, I/76/95
 b.+ sındı II/39/122
 b.+ sını I/42/64, I/42/65, I/52/24
 b.+ sınnan I/64/25
 b. yapmıyoz I/98/87
 b.+ ydı I/102/80, I/22/21
 bi b.+ ydı I/113/61
baş derisi : Toplantı, düğün. -5-
 b. I/08/13, I/08/14, I/08/15, I/114/40
baş derme : Düğün yapma. -3-
 b. I/114/52, I/114/53
başġá : bk. başḳa -1-
 b. II/12/06
başġȧ : bk. başḳa -1-
 b. I/24/33
başġā : bk. başḳa -3-
 b. I/03/106, I/98/34, I/98/55
başġalaş - : Başka bir şekle dönüşmek, 
başkalaşmak işi. -1-
 b.- dı I/25/54
başġan : Başkan, bir milleti, bir topluluğu 
temsil eden, bir mevki veya işin başında 
bulunan, baş olan kimse, baş, reis. -20-
 b. I/64/130
 b.+ ı II/23/70
 deliġannı b.+ ı II/23/72, II/23/73, 
II/23/77
 derneK b.+ ı II/26/19
 ġız b.+ ı II/23/82
 pārti b.+ ı II/28/40
 anıyasa mākėmesi b.+ ını I/56/03
 b.+ ıŋ II/23/85
 deliġannı b.+ ısıŋ II/23/78
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 ḳoperetif b.+ ıyın II/28/94
 b.+ nā II/02/62, II/23/70
 b.+ nanı II/02/57
 b.+ narı II/23/69
 deliġanlı b.+ narı II/23/69
 b. yardımcísiy̥ı̆̇n I/64/130
başġān : bk. başġan -1-
 deliġannı b.+ ı II/23/79
başġannıḳ : Başkan olma durumu, reis-
lik. -1-
 b. II/28/94
başġannῑ : <<başḳanlıḳ+ı (bk. 
başġannıḳ) -1-
 b. II/28/95
başġası : bk. başḲası -1-
 b. I/75/75
başġı : bk. başḳa -8-
 b. I/24/33, I/47/30, II/02/35, II/05/13, 
II/06/54, II/39/16, II/39/59
 b.+ ydın I/10/37
başġῑ : bk. başḳa -2-
 b. II/02/97, II/39/45
başıbozuḳ : Düzensiz, nizamsız. -2-
 b. I/28/01, I/28/02
bāşış : bk. bahşış -2-
 b. I/153/66
 b. verirdik I/91/67
bāşiş : bk. bahşış -4-
 b. II/23/108
 b. almıy̥ῐnca II/23/102
 b. verecek II/23/111
 b. veridik I/154/47
bāşíş : bk. bahşış -1-
 b. veriyöllē II/23/102
başḳa : Bilinenden gayri, diğer, sair. -29-
 b. I/03/44, I/09/02, I/10/96, I/136/24, 
I/32/13, I/32/36, I/33/107, I/33/120, 
I/33/56, I/33/71, I/37/30, I/37/52, I/45/60, 
I/46/71, I/46/90, I/61/18, I/69/11, I/77/55, 
I/78/55, I/85/61, I/85/62, II/10/75, II/10/76, 
II/19/102, II/19/129, II/19/130, II/19/41, 
II/19/83

 bi b.+ ydı I/113/60
başḳȧ : bk. başḳa -3-
 b. I/85/42, II/09/104, II/31/42
başḲa : bk. başḳa -77-
 b. I/06/114, I/06/128, I/06/142, I/08/93, 
I/09/50, I/09/68, I/101/18, I/108/16, 
I/109/22, I/111/27, I/113/25, I/12/05, 
I/121/57, I/121/61, I/121/78, I/122/31, 
I/123/25, I/124/08, I/124/12, I/124/21, 
I/124/30, I/128/53, I/128/65, I/138/42, 
I/138/79, I/14/07, I/141/24, I/142/53, 
I/143/47, I/144/20, I/15/14, I/150/12, 
I/150/50, I/155/39, I/158/17, I/16/06, 
I/21/58, I/25/67, I/28/11, I/40/47, I/46/123, 
I/46/55, I/46/81, I/48/65, I/56/11, I/61/19, 
I/70/02, I/71/65, I/71/74, I/73/40, I/75/11, 
I/75/72, I/78/34, I/79/89, I/80/03, I/83/69, 
I/90/34, I/92/40, I/97/30, II/04/94, II/06/67, 
II/27/11, II/27/14, II/27/26, II/31/16, 
II/37/09, II/37/39
 bi b. I/104/15
 b.+ dır I/146/53
 b.+ larına I/106/77
 b.+ sı II/04/94
 b.+ sına II/37/11
 b.+ sını I/46/80
 b.+ sınıŋ I/53/66
 b.+ ydı I/22/23
başḲá : bk. başḳa -1-
 b. II/27/37
başḲȧ : bk. başḳa -4-
 b. II/04/58, II/04/79, II/17/55
 b.+ ydı I/78/26
başḲā : bk. başḳa -3-
 b. I/07/21, I/07/69, I/98/50
başḲası : Söz konusu edilen, görülen, dü-
şünülen kimseden veya şeyden ayrı olan, 
onun dışında bulunan, diğeri, diğer bir 
kimse veya şey. -2-
 b. I/106/67
 b.+ nıŋ I/50/51
başḲı : bk. başḳa -8-
 b. I/151/21, II/04/28, II/04/29, II/10/58, 
II/14/18, II/18/23, II/21/101, II/24/97
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ḇaşḲı : bk. başḳa -1-
 ḇ. II/03/36
başḲῑ : bk. başḳa -1-
 b. II/14/18
başḳı : bk. başḳa -10-
 b. II/01/12, II/01/13, II/08/70, II/11/49, 
II/14/91, II/16/79, II/17/79, II/28/66, 
II/38/25, II/38/38
başla - : 1. (Bir şey) Olur, yürür ve işler du-
ruma gelmek, hareket hâline geçmek. -37-
 b.- dı I/12/32, I/147/46, I/149/56, 
I/32/16, I/85/37, I/94/60, II/01/90, II/06/23, 
II/09/58, 
 II/12/18
 b.- dıḳ I/149/54, II/07/13
 b.- dım II/06/53
 b.- dῑ I/116/38, I/148/14
 b.- madan I/101/63
 b.- mış I/117/25
 b.- n I/127/18
 b.- nırdı II/35/31
 b.- ŋ I/127/18, II/23/59
 b.- r I/128/23, I/157/13, I/41/07, I/87/73, 
II/10/98
 b.- r̥ I/157/13
 b.- rdı I/02/04, I/04/18, I/87/74, 
II/16/28
 b.- rd̥ı II/11/02
 b.- r̥dı I/155/19
 b.- rdıḳ I/154/13
 b.- rız I/41/10
 b.- rTıḳ I/155/21
 b.- yodu II/15/08

2. Bir işi yapmak üzere harekete geçmek, 
bir işe girişmek. -28-
 b.- dı I/130/06
 b.- dıḳ I/32/66, I/50/73, I/80/67, 
II/24/34, II/31/13
 b.- dıḲ II/24/36
 b.- dılā I/68/34
 b.- dım I/95/119
 b.- dıydıḳ I/110/36

 b.- dῑmı I/110/34
 b.- laldı I/08/05
 b.- mış II/10/50
 b.- mışın I/10/20
 b.- míş I/08/96
 b.- ŋ I/21/21
 b.- r I/155/75
 b.- rdıḲ I/94/39
 b.- rdın I/82/14
 b.- rıS II/30/11, II/30/12
 b.- rsıŋ I/102/51, I/74/68
 b.- yacaz I/130/87, I/130/88
 b.- y̥cam II/15/110
 b.- ycāz I/130/87

3. Ortaya çıkmak, başlangıç noktası 
oluşturmak, teessüs etmek. -22-
 b.- dı I/02/70, I/149/09, I/28/30, I/39/92, 
I/41/44, I/64/131, II/09/87, II/15/13, 
II/19/77
 b.- dıḳ II/26/37
 b.- dıġ II/19/29
 b.- dılar̥ I/56/51
 b.- dí I/64/45
 b.- dῑ II/09/35
 b.- dῑnı I/110/47
 b.- mış I/64/126, II/10/57
 b.- r II/23/180
 b.- rdın II/15/54
 b.- rıS II/25/75
 b.- Tı II/15/13
 b.- yıncı I/34/42

4. Belirmek, görünmek .-1-
 b.- r I/122/17
başlā - : bk. başla-1 -12-
 b. II/23/55
 b.- dı I/02/10, I/145/52, I/32/58
 b.- dῐ II/15/06
 b.- lādı II/34/26
 b.- r I/02/10, I/41/08
 b.- rdı II/23/46, II/23/55
 b.- r̥dı I/154/14, I/82/15
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bk. başla-2 -2-
 b.- dı I/72/72
 b.- lādı I/155/78
başlȧ - : bk. başla-3 -1-
 b.- ycaḳ II/03/04
başlad - : Başlatmak, bir kimsenin bir şeye 
başlamasını sağlamak, bir işin başlamasına 
yol açmak. -1-
 b.- ır I/101/63
başlanġıc : Başlangıç, bir şeyin, bir işin 
ilk defa ortaya çıkan, başlayan kısmı, ilk 
kısım, evvel. -2-
 b.+ ı I/92/10
 b.+ ında I/157/38
başlı - : bk. başla-1 -6-
 b.- yıncaya I/64/119
 b.- yodu I/72/66, I/98/15, I/98/17
 b.- yōdu I/09/20, II/06/41

bk. başla-3 -4-
 b.- yacaḲ I/144/32
 b.- yalım I/118/05
 b.- yo I/99/53

bk. başla-2 -2-
 b.- yȧlı II/39/175
 b.- yoŋ I/96/09
başlı : Başlıca, başta gelen, belli başlı, te-
mel, en esaslı. -1-
 b. I/56/44
başlıġ : bk. başlıḲ I -1-
 b. ekmē virilirdi II/03/19
başlıḲ I : Evlenecek erkeğin kız tarafına 
verdiği para, mal veya ziynet eşyası, ağır-
lık. -3-
 b. I/113/35, I/89/05
 b. verilerdi I/113/34
başlıḲ II : Başa takılan giyecek.
başli - : bk. başla-2 -2-
 b.- yin I/10/22
 b.- yöz II/15/75
başlí - : bk. başla-3 -1-
 b.- yó I/01/90

başlῑ : <<başlıḲ(I)+ı -1-
 b. I/89/05
başlῑ : <<başlıḳ(II)+ı -1-
 b. I/26/36
başörtǖ : bk. başörtü -1-
 b. II/24/50
başörtü : Kadınların saçlarını örtmek için 
başlarına bağladıkları çeşitli şekil ve renk-
te örtü, eşarp. -3-
 b. I/71/71, II/37/32
 b.+ yü II/24/52
baş sālı : bk. baş sālı˽ı -2-
 b.+ na I/05/02
 b.+ nı II/08/05
baş sālı˽ı : Baş sağlığı, yakını ölen bir kim-
seye, “Başın sağ olsun, sen sağ ol” deme, 
acısının paylaşıldığını ifade etme, tazi-
ye. -1-
 baş sālı˽ı dėle- : Yakını ölen bir kimse-
ye acısının paylaşıldığını ifade etmek.

b. dėledik I/88/22
başşaḳ : bk. başaḳ -1-
 b. I/50/60
başTa : Başlangıçta, işin başında, başlar-
ken. -2-
 b. I/07/19, I/78/02
baştan : Yeniden, başından başlayarak, bir 
daha, tekrar. -2-
 b. II/21/44, II/38/120
başvur - : Bir işin yapılması veya halle-
dilmesi için bir kimseden, bir makamdan 
istekte bulunmak, müracaat etmek. -1-
 b.- ucam I/125/95
bat - : 1. (Sivri bir şey) Bir yere saplanmak, 
girmek. -9-
 b.- caḳ I/50/61
 b.- dıŋ I/08/101
 b.- ınca I/42/15
 b.- mayaydı I/08/101
 b.- mış I/08/98, I/42/14, I/47/19
 b.- míş I/08/100, I/08/98
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2. (Para, servet, mal gibi sözlerle) Yok 
olmak, elden gitmek. -4-
 b.- Tı I/140/47, I/140/48, I/85/42

3. (Denizde ve suda yüzen taşıtlar için) 
Hasar görüp dibe çökmek, garkolmak. -1-
 b.- ısıŋ I/66/17

4. Çok kirlenmek, berbat olmak. -1-
 b.- Tı I/39/97
bātıl : Doğru ve sahih olmayan, gerçekle 
ilgisi bulunmayan (şey). -1-

bātıl inanş : Doğru olmayan, yersiz, 
boş, gerçekle uyuşmayan inanç.

b. inanş I/152/38
baTına : bk. badana -2-
 b.+ mızı yapıveŋ II/19/128
 b. yapamaS II/19/128
batır - : 1. Bir sıvının içine daldırmak. -6-
 b.- ıs I/73/61
 b.- ıSıŋ I/60/108
 b.- ıveriz I/73/54
 b.- ῐdıḳ I/33/43
 b.- sın I/91/65

2. Son bulmasına sebep olmak, yıkmak.
b.- dılar I/68/76

bātır - : bk. batır-1 -1-
 b.- ırsın I/60/109
baTlıcan : bk. patlıcan -2-
 b. I/133/30
 b.+ sız I/60/23
batTaniyė : bk. batTaniye -1-
 b. yapādıḳ II/07/139
batTaniye : Yorgan yerine veya yorganın 
üzerine örtülerek kullanılan, genellikle 
yünden dokunmuş kalın örtü. -1-
 b. I/50/38
batTāniye : bk. batTaniye -1-
 b.+ leriŋ I/104/35
bavır - : bk. bağır- -3-
 b.- a I/64/125, I/64/126
bav̥ıl : Yolculukta içine eşya konan büyük 
çanta. -1-

 b. mıv̥ıl I/61/46
bay : bk. bağ -1-
 b. I/20/15
baya : bk. bayā -36-
 b. I/08/71, I/102/40, I/102/44, I/102/46, 
I/113/54, I/123/25, I/135/54, I/14/50, 
I/149/47, I/155/94, I/26/24, I/26/57, 
I/31/31, I/31/54, I/43/06, I/46/108, I/46/114, 
I/46/98, I/59/38, I/60/88, I/69/20, I/69/53, 
I/72/74, I/73/53, I/79/37, I/81/49, I/88/62, 
I/91/12, I/97/26, I/98/125, I/98/36, I/98/41, 
I/99/18, II/09/52, II/14/50, II/25/115
bayá : bk. bayā -1-
 b. I/130/17
bayā : Bir hayli, epeyce, oldukça, iyice, 
enikonu; âdeta. -67-
 b. I/06/43, I/09/04, I/09/81, I/108/42, 
I/127/31, I/132/31, I/133/46, I/140/19, 
I/140/37, I/146/08, I/146/50, I/146/77, 
I/147/45, I/148/64, I/149/32, I/151/41, 
I/154/51, I/161/49, I/17/64, I/17/70, 
I/17/85, I/19/15, I/21/42, I/30/19, I/32/97, 
I/34/50, I/36/37, I/36/62, I/38/52, I/39/100, 
I/46/31, I/47/45, I/48/66, I/49/43, I/57/40, 
I/57/41, I/60/34, I/63/13, I/73/64, I/77/07, 
I/83/40, I/88/49, I/98/38, I/98/40, II/01/72, 
II/07/108, II/11/29, II/14/09, II/14/19, 
II/20/65, II/22/29, II/22/69, II/25/85, 
II/26/35, II/27/24, II/32/96
 b. bi I/07/16, I/46/08, I/46/38, I/46/51, 
II/04/60, II/09/83
 b. ḇi I/58/91
 b. yapdım I/19/14
bayă : bk. bayā -1-
 b. I/142/51
bay̥a : bk. bayā -1-
 b. II/08/27
bay̥ā : bk. bayā -1-
 b. II/02/41
bȧyā : bk. bayā -1-
 b. I/08/01
bāyā : bk. bayā -2-
 b. I/06/92
 b. bi II/09/34
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băya : bk. bayā -1-
 b. II/34/70
bayam : Badem. -6-
 b. I/39/85, I/39/87, I/39/90, I/39/91
 b.+ ınan I/39/87
bayan : Kadın, hanım. -4-
 b. I/128/03, I/69/75
 b.+ nar I/09/12
 b.+ nara I/106/60
bayāT : Zamanın etkisiyle tazeliğini kay-
betmiş. -1-
 b. I/100/38
bāyē : Bayi, satan (kimse), satıcı. -1-
 b.+ leri II/38/19
bayġınnıḳ : Baygınlık, geçici ve kısa bir 
süre devam eden şuur kaybı, beyin hüc-
relerinde kan dolaşımının aksaması sonu-
cunda beliren kendinden geçme durumu, 
baygıntı. -1-
 b. I/50/08
bayġuş : bk. bayḲuş -1-
 b. I/45/29
bayıl : bk. bayır -1-
 b.+ larda I/122/23
bayıl - : Geçici bir süre için şuur kaybına 
uğrayarak kendinden geçmek, baygın du-
ruma gelmek. -3-
 b.- ı I/128/56
 b.- ıyon II/08/76
bayıÍ : bk. bayır -3-
 b.+ Íāda II/32/32
 b.+ Íarda I/51/16
bayıldan : İmambayıldı. -2-
 b. I/143/20
bayıldannıḳ : Bayıldan yemeği (imam-
bayıldı) yapmak için gerekli malzemeler, 
patlıcan. -1-
 b.+ larῑ I/143/21
bayıldannıġ : bk. bayıldannıḳ -1-
 b. I/143/19
bayıltı : İmambayıldı. -6-
 b. II/19/50, II/19/52

 b.+ nıŋ II/19/50, II/19/51
 b. yap II/19/49
 b.+ yı II/19/53
bayır : Bir tepenin yukarılarından etekleri-
ne doğru uzanan meyilli arazi. -29-
 b. I/108/45, I/111/112
 ġır b. I/139/28
 b.+ a I/106/37, I/107/24, I/11/12, 
I/11/16, I/123/28, I/134/45, I/150/45, 
I/33/39, I/33/43, I/33/68, I/51/30, I/51/33, 
I/91/34
 b.+ da I/33/68, I/51/31, I/89/20, 
II/38/82
 b.+ dan I/150/39
 b.+ ıŋ I/01/80, I/05/26, II/38/83
 b.+ lar I/123/31
 b.+ lara I/150/46
 b.+ mış I/111/108
bayışla - : bk. ba˽ışla -1-
 b.- sın I/113/52
bāyῐl̥ : bk. bayır -1-
 b.+ lara I/37/21
bayῑr : bk. bayır -1-
 b. I/111/113
bayḲuş : Zararlı ve kemirici hayvanları 
avlamakla geçinen, başlarında iki tepe-
lik bulunan, yırtıcı gece kuşlarının ortak 
adı. -1-
 b. I/117/14
bayraḳ : Üzerinde bir millet, topluluk veya 
kuruluşu temsil eden belirli resim, renk ve 
semboller bulunan, dikdörtgen biçiminde-
ki kumaş veya kâğıt, alem. -6-
 b. I/102/22, I/125/62, I/140/41, I/99/56
 b.+ ları I/95/63

bayraḳ çek- : Bayrağı göndere çekmek.
b. çeksinne I/99/56

bayrağ : bk. bayraḳ -2-
 b.+ ı I/102/23
 b.+ ımıS I/95/49
bayram : Milletçe sevinç içinde kutlanan, 
dinı̂ veya millı̂ bir anlam taşıyan kutsal 
gün. -106-
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 b. I/111/87, I/111/94, I/126/52, I/138/99, 
I/143/56, I/161/25, I/25/41, I/36/20, 
I/36/80, I/62/36, I/74/29, I/91/28, I/91/35, 
I/91/82, II/08/129, II/16/108, II/35/87, 
II/39/138
 b.+ a I/25/47, I/25/49, I/35/20, I/37/45, 
II/19/30
 b.+ á I/01/62
 b.+ da I/113/133, I/122/84, I/143/36, 
I/15/45, I/36/20, I/36/75, I/42/52, I/52/46, 
I/66/31, I/67/34, II/08/92, II/14/93, 
II/15/107, II/15/108
 b.+ dā I/34/16
 b.+ d̥a I/56/41
 b.+ dan I/15/44, I/35/19, I/52/87, 
I/70/82, II/08/129, II/15/106
 b.+ dı I/34/18, II/08/123
 b.+ ı I/74/40, I/86/48
 b.+ ıŋ II/35/85, II/35/86
 b.+ la I/79/18
 b.+ lā I/111/80
 b.+ lāda I/64/93, II/27/38
 b.+ lādı I/34/18
 b.+ lar I/26/51
 b.+ larda I/34/17, II/14/29
 b.+ na I/80/15
 b.+ nā I/155/61, I/155/62
 b.+ nāda I/151/35, I/46/113, I/46/114, 
I/53/79, I/64/104, II/12/66, II/12/67
 b.+ nadı II/35/90, II/35/93
 b.+ nar I/111/84, I/111/99
 b.+ nār I/79/21, II/15/103
 b.+ nara I/39/05
 b.+ narda I/102/31, I/111/40, I/13/36, 
I/135/53, I/143/10, I/147/41, I/29/21, 
I/57/38, I/74/37, II/16/104, II/23/73
 b.+ nardā I/36/18

ġurban b.+ ı I/147/42, I/155/68, I/57/38
 ramazan b.+ ı I/147/41, I/155/67
 ġurban b.+ ına I/39/05
 ramȧzan b.+ ına I/57/39
 ġurban b.+ ında II/14/32

 Ḳurban b.+ ında I/155/68
 ramazan b.+ ında I/155/68
 ḳūban b.+ ındı II/14/92

rȧmazan b.+ ıynan I/63/23
b. seyran I/03/89

 b. yapam I/53/81
 b. yaparıS I/111/41
bayrȧm : bk. bayram -5-
 b.+ dı II/02/76
 b.+ ı II/08/129
 b.+ lāda II/08/48
 b.+ lādı II/08/115
 b.+ nardȧ II/14/27
bāyram : bk. bayram -2-
 b.+ da II/32/98
 b.+ dı II/04/64
bayramlaş - : Birbirinin bayramını tebrik 
etmek. -1-
 b.- ıp II/14/96
bayramlȧşma : Birbirinin bayramını teb-
rik etme. -1-
 b.+ ya I/91/38
bayramnaş : bk. bayramlȧşma -1-
 b.+ a I/13/11
bayramnaş - : bk. bayramlaş- -3-
 b.- ırdıḲ I/13/21
 b.- ırdῑḳ I/147/42
 b.- ıyolar I/105/07
bayramnȧş : bk. bayramlȧşma -1-
 b.+ a I/13/08
bayrȧmnışmá : bk. bayramlȧşma -1-
 b.+ y̥e II/02/77
bayyō : bk. banyo -1-
 b. II/21/76
bazamaş : bk. bazlama -1-
 b. II/21/85
bazan : bk. bāzan -3-
 b. I/121/21, I/90/85
bāzan : Bazı kere, bazı zaman, arada bir, 
ara sıra. -7-
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 b. I/110/46, I/110/49, I/121/62, I/23/57, 
II/35/50, II/35/51
bazar : bk. pazar1 -25-
 b. I/125/59, I/145/52, I/147/46, 
I/148/07, I/148/08, I/148/29, I/154/13, 
I/158/10, I/26/25, I/68/56, I/87/74, I/90/62, 
II/03/26, II/05/45, II/06/41, II/06/44, 
II/28/78, II/34/33, II/34/42, II/34/43
 b.+ ı II/24/111

bk. pazar1 -22-
 b. I/145/62, I/145/63
 b.+ a I/100/10, I/115/27, I/115/28, 
I/18/33, I/47/30, I/47/39, I/47/41, I/47/48, 
I/47/49, I/79/19
 b.+ da I/112/39, I/143/43
 b.+ dan I/140/39, I/90/71, I/96/23, 
I/96/24, II/38/108
 b.+ ı II/21/89
 b.+ ına II/21/89
 b.+ ını II/21/90

bk. pazar3 -2-
 b. I/76/80
 b.+ ımı I/18/16

bazar ekme˽i : Köy fırınında, elde ya-
pılmamış, şehirden satın alınmış ekmek, 
şehir ekmeği, francala ekmek. -3-
 b. ekme˽i I/153/23, I/154/19
 b. ekme˽ini I/145/61
bāzar : bk. pazar2 -1-
 b. II/11/61
bazar̥ : bk. pazar1 -1-
 b. II/27/66
bȧzar : bk. pazar1 -1-
 b. I/154/23
bazarertesi : bk. pazartesi -1-
 b. I/148/10
bazarlı - : Pazarlamak, bir malı satacak 
uygun piyasa temin etmek. -1-
 b.- yoz II/38/10
bazartesi : bk. pazartesi -8-
 b. I/125/59, I/145/52, I/145/53, II/34/36, 
II/37/53

 b.+ nden I/90/46
 b.+ nen I/44/35
 b.+ yĕ I/44/35
bazārtesi : bk. pazartesi -1-
 b. II/24/109
bazen : bk. bāzan -3-
 b. I/55/41, II/19/64, II/37/125
bāzen : bk. bāzan -11-
 b. I/111/41, I/113/137, I/142/51, 
I/142/53, I/32/67, I/63/21, I/73/51, II/15/88, 
II/26/16
bazı : 1. Bazen. -18-
 b. I/08/35, I/124/40, I/13/33, I/14/55, 
I/14/56, I/142/50, I/147/06, I/147/58, 
I/46/128, I/49/53, I/59/53, I/74/45, II/11/13, 
II/23/22

2. Birtakım, kimi. -14-
 b. I/01/20, I/01/73, I/38/48, I/46/119, 
II/19/60, II/32/41
 b.+ ları I/134/52, I/36/07, I/64/32, 
I/64/33, I/64/34
 b.+ sı I/38/48, II/11/31
bāzı : bk. bazı2 -13-
 b. I/155/59, I/16/26, I/16/32, I/23/53, 
I/78/12, I/78/15, II/17/73
 b.+ ları II/22/78
 b.+ larımızıŋ II/33/22
 b.+ larῐ I/23/61
 b.+ sı II/04/79, II/39/95

bk. bazı1 -10-
 b. I/122/47, I/143/58, I/144/11, I/147/06, 
I/16/25, I/16/33, I/64/93, II/18/03, II/39/92
băzı : bk. bazı1 -1-
 b. II/19/109
bazılcan : bk. patlıcan -1-
 b.+ ı II/29/83
bazısı : Birtakımı, kimisi. -1-
 b.+ ndan I/60/98
baz̥i : bk. bazı2 -1-
 b.+ Íárí I/147/21
bāzῑ : bk. bazı2 -1-
 b. I/155/98
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bazi : bk. bazı1 -1-
 b. I/33/10
bazlama : Kızgın saç üzerinde pişirilmiş 
kalın yufka, bezdirme. -28-
 b. I/07/100, I/09/40, I/09/48, I/09/66, 
I/09/75, I/116/06, I/116/40, I/19/20, 
I/26/52, I/51/40, I/51/41, I/116/29
 b.+ mız I/40/43
 b.+ nıŋ I/116/27
 b.+ sı II/37/73

b.+ yı I/110/71, I/116/42, I/34/66
bazlama yap- : Saç üzerinde bazlama 

pişirmek.
b. yapardıḳ I/129/11

 b. yaparıS I/129/12, I/51/41
 b. yaparız I/07/99
 b. yapdı I/91/68
 b. yapdῑmızdan I/111/39
 b. yapıyom II/37/73
 b. yapíyóz yapíyóz I/09/65
bazlamȧ : bk. bazlama -1-
 b. I/26/52
bazlȧma : bk. bazlama -5-
 b. I/44/09, II/35/90
 b. yapardıḲ I/14/38
 b. yaparım II/37/71
 b. yapTım I/44/58
bāzlama : bk. bazlama -3-
 b. I/48/05
 b. yaparız I/40/43
 b. yapıyöS I/40/57
bazlamac : bk. bazlama -4-
 b. I/130/76, I/130/77
 b.+ ı II/32/111
 b.+ ımızı I/130/63
bazlamaç : bk. bazlama -2-
 b. I/144/69
 b. yapārıS I/04/41
bazlamaş : bk. bazlama -6-
 b. I/130/58, II/21/85, II/32/108
 b. yaparıS II/32/106

 b. yapıyoruz I/130/67
 b. yapíyoz I/04/41
bāzlamaş : bk. bazlama -1-
 b. II/32/107
bāzlamı : bk. bazlama -1-
 b.+ yı I/40/58
bazlıma : bk. bazlama -4-
 b. II/12/33, II/33/31
 b. yaparıS I/157/80
 b. yapíyóS I/09/37
bazlımac : bk. bazlama -2-
 b.+ ı I/130/78, I/130/79
bazlımaş : bk. bazlama -1-
 b. II/16/64
bāzlımı : bk. bazlama -2-
 b. II/33/31
 b.+ yı II/33/62
be : Teklifsiz konuşmada birine seslenmek, 
dikkati çekmek, söze kuvvet vermek için 
kullanılan bir ünlem. -32-
 b. I/07/42, I/13/39, I/150/18, I/155/60, 
I/157/06, I/18/03, I/30/30, I/32/41, I/35/17, 
I/36/25, I/66/54, I/69/26, I/74/56, I/83/16, 
I/84/45, I/85/25, I/98/24, II/07/141, 
II/10/84, II/14/65, II/18/31, II/22/03, 
II/25/01, II/28/92, II/33/63, II/35/63, 
II/36/03, II/37/18, II/37/96, II/38/103, 
II/39/169, II/39/176 
be : bk. ben -8-
 b. II/06/48
 b.+ a I/144/38
 b.+ em I/131/29, I/138/111, I/138/115, 
I/144/05
 b.+ im II/24/96, II/26/16
bē I : B harfinin adı. -2-
 ā b. cē II/23/03

iki b. I/93/41
bē II : Eksikliği vücutta hastalığa sebep 
olan bir vitamin çeşidi. -2-
 b. vitaminı̄̇ I/50/05
 b. vitamini I/50/06
bē : bk. be -7-
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 b. I/10/42, I/10/91, I/114/27, I/121/69, 
I/149/68, I/155/60, I/82/19
bē : bk. ben -5-
 b. I/10/93
 b.+ em I/128/69
 b.+ ėm I/113/78
 b.+ im II/14/73, II/16/96
bē : bk. bey2 -1-
 b. II/22/33
bė : bk. bir1 -1-
 b. II/29/94

bė dė : bk. bir de -1-
 b. dė II/30/36
be˽en - : bk. bėğen- -2-
 b.- di I/138/103
 b.- miyolā I/10/01
be˽ez : bk. bu˽ez -1-
 b. I/143/56
bebe : bk. bebeK -8-
 b.+ e I/48/33
 b.+ eŋ I/48/17, I/48/28
 b.+ iŋ I/48/11, I/79/47
 b.+ ler I/58/94
 b.+ si I/15/61
bebē : <<bebeK+i(e) -5-
 b. I/48/16, I/48/32
 b.+ e I/45/40
 b.+ ni I/64/124
 b.+ ŋ I/48/14
bēbe : bk. bebeK -1-
 b.+ eŋ I/48/70
be̊bē : <<bebeK+i -1-
 b.+ mi I/42/22
be̊beK : bk. bebeK -4-
 b. I/48/31, I/64/125, II/08/37
 b.+ lē I/64/125
bebeg : bk. bebeK -1-
 b. I/157/68
bebeK : Meme emmekte olan veya kucak 
çağındaki küçük çocuk. -24-

 b. I/48/32, I/48/34, I/48/37, I/48/38, 
I/48/42, I/48/47, I/48/71, I/48/76, I/48/77, 
I/58/45
 b.+ lēmden II/23/130
 b.+ lēmiŋ I/58/31
 b.+ ler I/48/24, I/48/34
 b.+ lerde I/35/58
 b.+ lere I/106/08, I/16/43, I/48/04
 b.+ leri I/35/58, II/21/71
 b.+ lerim I/48/36
 b.+ lerimizi I/48/06
 b.+ mişdi II/09/11
bėbek : bk. bebeK -2-
 b. II/09/13
 b.+ leriŋ II/30/63
be̊be̊K : bk. bebeK -1-
 b. II/30/17
bēbi : bk. bebeK -1-
 b.+ dik II/05/87
becer - : Bir şeyi yapmayı başarabilmek, 
üstesinden gelmek, başarmaya muvaffak 
olmak. -11-
 b.- ebilı̄̇r̥sek I/85/15
 b.- em I/27/68
 b.- emen I/48/80
 b.- en I/27/69, II/09/29
 başını b.- en I/150/54
 başımı b.- erim I/83/13
 b.- iliyodu I/35/01
 b.- imez II/10/98
 başımȧ b.- irim I/83/08
 b.- irin I/135/59
beceri : Elinden iş gelme, beceriklilik, ma-
haret, hüner. -1-
 el b. yapardıḳ I/27/45
becerikli : Tuttuğu işin kolayca üstesinden 
gelen, zor işleri bile yapabilen, elinden iş 
gelen, hünerli, maharetli, mahir. -1-
 b.+ ydi I/110/40
bedāva : Bir karşılık ödenmeden elde edi-
len, parasız. -1-
 b. I/72/71
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bedel : Bir şeyin yerini tutan başka bir 
şey. -1-

bedel ol- : Yerini tutmak, karşılık ol-
mak, değerinde olmak.

b. oldu I/13/26
bėdėl : bk. bedel -1-
 b.+ i II/09/91
begsimeT : Peksimet, dilimler hâlinde 
kesildikten sonra ısıtılmak yoluyla gevrek 
duruma getirilerek uzun süre dayanması 
sağlanan kıtır ekmek. -1-
 b.+ di I/154/54
beh̥r : Nizam, âdet, görenek; koşul, sürüm, 
değer. -1-
 zamanıŋ b.+ inde I/05/05
bēh̥r : bk. beh̥r -1-
 zamanıŋ b.+ inde I/95/18
bėğen - : İyi ve güzel bulmak, takdir et-
mek. -1-
 b.- ilir II/31/41
bek : bk. pek -2-
 b. I/48/79, II/16/65
beḱ́áÍlik : Bekâr olma, çiftlik işlerinde ça-
lışma durumu. -1-

beḱ́áÍlik yap- : Çiftlik işlerinde çalış-
mak.

b. yaptıḳ I/155/05
beḱ́ar I : Çiftlik işlerinde çalışan işçi, renç-
ber. -14-
 b. I/01/46, I/105/31, I/128/47, I/128/48, 
I/128/60
 b.+ a I/128/60
 b. bol bol I/128/40
 b.+ ı I/120/23
 b.+ ımız I/120/44
 b.+ ıŋ I/120/48
 b.+ la I/120/47
 b.+ lar I/78/48
 b.+ larımız I/105/29

beḱ́ar ver- : Çiftlik işlerine çalışması 
için bir yere göndermek. 

b. verdim I/22/32

beḱ́ar II : Evli olmayan kimse, ergen. -5-
 b. I/123/13, I/15/72, I/44/29, I/60/71, 
II/23/98
beḱ́ār : bk. beḱ́ar I -1-
 b. I/104/16
bēḱ́ār : bk. beḱ́ar I -1-
 b. I/152/20
beKcilik : Bir şeyi veya bir yeri bekleme 
görevi, koruyuculuk. -1-

beKcilik yap- : Bir şeyin başında du-
rup onu beklemek, korumak, gözlemek, 
koruyuculuk etmek.

b. yapārdı I/70/63
bekçi : Bir şeyi veya bir yeri bekleyip ko-
rumakla görevli kimse, kolcu. -6-
 b. I/161/34, I/161/35, I/70/63, I/95/24
 b.+ ler I/64/75
 b.+ si II/25/24
bēkçi : bk. bekçi -1-
 b. II/25/21
bēki : bk. belki -1-
 b. II/32/78
beklė - : bk. bekle- -1-
 b.- medi I/145/07
beKle - : (Bir kimsenin gelmesini veya bir 
işin olmasını) Gözler vaziyette olmak, du-
rup kollamak, intizar etmek. -41-
 b. I/141/20, I/38/61
 b.- di I/145/07, I/95/56, I/95/60
 b.- dik I/140/57, I/147/17, I/154/06, 
II/19/18
 b.- diK I/138/129, I/24/29
 b.- dilē I/154/05
 b.- dim I/04/14, I/119/27, I/65/20, 
II/07/114, II/07/115
 b.- diŋ I/04/58
 b.- mesin I/110/69
 b.- mezsin II/24/84
 b.- ŋ I/39/70, I/119/25
 b.- r I/114/19, I/54/50, I/70/38, I/70/45, 
II/24/84
 b.- rin I/119/26, II/05/70



bel

1075

B

 b.- riz I/20/11, II/20/84
 b.- rlē II/39/150
 b.- rseŋ I/141/19
 b.- rseŋiz I/17/88
 b.- ycekler̥ I/17/89
 b.- ycen I/72/13
 b.- yenimiz I/154/34
 b.- yince I/111/56
beklē - : bk. bekle- -4-
 b.- di I/125/80
 b.- rdi II/23/72
 b.- yo I/161/19
 b.- yoS II/21/40
bēKle - : bk. bekle- -1-
 b.- diKci II/11/32
ḇekle - : bk. bekle- -1-
 ḇ.- rdiK I/91/76
bėkle - : bk. bekle- -2-
 b.- dim II/05/76
 b.- rdi I/44/33
bekled - : bk. beklet- -2-
 b.- iyorduḲ I/106/23
 b.- iyȯS I/79/83
beklet - : Başkasının beklemesine sebep 
olmak. -3-
 b.- iyoŋ I/111/52
 b.- medim I/143/24
 b.- men I/60/106
bekli - : bk. bekle- -12-
 b.- cēseŋiz I/17/89
 b.- yo I/103/54, I/104/37, I/111/86, 
II/28/78, II/38/33
 b.- yolar I/07/09

b.- yollar I/104/37
 b.- yom I/04/06
 b.- yor I/11/66, I/67/64
 b.- yóS I/79/29
beKlime I : Beklemek işi. -1-
 b. II/23/196
beklime II : Beklenilen yer. -1-

 b.+ niŋ II/25/26
bekmeS : bk. pekmez -2-
 b. I/60/44, II/29/72
beKmēS : bk. pekmez -1-
 b. I/152/107
bekmez : bk. pekmez -34-
 b. I/152/104, I/152/107, I/152/109, 
I/153/27, I/33/51, I/33/53, I/60/13, I/82/33, 
I/82/34, II/23/206, II/25/45, II/29/71, 
II/34/95, II/35/78
 üzüm b.+ ı̄̇ I/153/28
 b.+ de I/84/14
 b.+ i I/152/106, I/40/68, I/60/11, 
I/67/64, I/84/14, II/25/46
 b.+ imizde I/84/15
 pancar b.+ ini I/71/62
 b.+ iŋ I/60/107, I/60/56
 b.+ le II/34/92, II/34/93
 b.+ lēden I/60/40
 b.+ lēni II/29/05
 b.+ ler I/40/68
 b. yapādıḳ I/65/58
 b. yapıyoduḳ I/85/26
 b. yapıyoruz I/84/10
bekmez̥ : bk. pekmez -1-
 b. II/25/48
bekmēz : bk. pekmez -1-
 b. I/71/47
bekmėz : bk. pekmez -3-
 b. I/33/140
 b.+ i I/33/141
 b.+ iŋ I/33/140
bel : 1. İnsan vücudunun orta kısmında gö-
ğüsle karın arasında hafifçe darlaşmış olan 
ve kuşak bağlanan yer. -10-
 b.+ i I/15/47, I/52/17
 b.+ im I/124/38, I/21/81
 b.+ imde II/19/132
 b.+ imden II/19/134
 b.+ imize I/64/131
 b.+ ine I/26/37
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 b.+ iŋe I/39/59
2. Dağ tepeleri arasında geçit veren alçak 

yer, dağ geçidi, belen.
körōlu b.+ inde I/95/81
bel fıtığı : Bel omurlarında oluşan fıtık.

bėl : bk. bel1 -6-
 b. bıḳın I/124/37
 b.+ inden II/20/67
 b.+ ine II/20/61
 b.+ ini I/41/28

b. fıtῑ I/144/49
 b. fıtῑndan II/25/78
belā : İnsana büyük bir sıkıntı veren, için-
den çıkılması güç durum, badire, dert, gam, 
keder. -4-
 b. I/108/55
 b.+ dan I/66/19, I/66/39
 ġazā b. vermesin I/112/39
bėlā : bk. belā -2-
 b.+ dan ġazādan II/05/71
 b. ġazā II/05/71
belde : Kasaba, şehir, diyar; belediye ile 
yönetilen ilçeden küçük yer. -2-
 b.+ de I/157/26
 bozan b.+ si II/04/01
belē - : Bulamak, bulaştırmak. -1-
 b.- dik II/07/143
be̊le : bk. böyle -4-
 b. I/146/28, I/39/08, I/64/133, II/15/115
belediyė : bk. belediye -4-
 b. II/04/16
 b.+ miz II/04/18, II/04/24
 bozan b.+ si II/04/16
belediye : Bir şehir veya kasabanın bayın-
dırlığına, temizlik, su, kanalizasyon işleri-
ne, esnafın kontrolüne ve bunun gibi kamu-
ya ait hizmetlere bakan, başkan ve üyeleri 
halk tarafından seçilmiş yönetim. -8-
 b. I/18/27, I/20/14, I/69/79
 b.+ den I/160/29
 b.+ miz I/153/123
 b.+ sine I/23/49

inesar b.+ si I/153/122
belediyē : bk. belediye -1-
 b. I/69/40
bėlediye : bk. belediye -1-
 b. I/06/128
belediyelig : bk. belediyeliK -1-
 b. I/154/68
belediyeliK : Belediye statüsündeki ma-
hal. -2-
 b. I/122/44, I/20/08
belediyi : bk. belediye -3-
 b. II/04/29
 b.+ di II/08/131, II/08/18
belekçi : Nişanlı. -1-
 b.+ lerden I/25/05
bĕlerce : Bir üzüm çeşidinin adı. -1-
 b. I/33/106
bel̥gisel : Belgelere dayanan, belge niteli-
ğinde olan, dokümanter film veya televiz-
yon programı. -1-
 b.+ leri baḳıyor̥ŭS II/03/15
beli : bk. beri -2-
 b. I/39/86
belirli : (Yer, zaman, tarz vb. bakımından) 
Sınırı çizilmiş, belirtilmiş bulunan, belli, 
muayyen. -2-
 b. II/15/19, II/37/51
belirsiz : Belirli ve muayyen olmayan, 
gayrimuayyen. -2-
 b. II/08/66, II/32/128
belkė : bk. belki -1-
 b. I/01/36
belkı̄̇ : bk. belki -2-
 b. I/138/86, II/09/74
belke : bk. belki -1-
 b. II/02/20
belki : Olabilir, olabilir ki, bir ihtimale 
göre, muhtemelen. -35-
 b. I/01/20, I/124/33, I/135/43, I/136/03, 
I/140/51, I/153/02, I/153/08, I/155/98, 
I/156/04, I/156/09, I/156/57, I/17/29, 
I/27/60, I/35/08, I/35/24, I/36/25, I/53/63, 
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I/56/52, I/60/49, I/66/09, I/69/38, I/79/54, 
I/81/50, I/86/71, I/87/103, I/87/110, 
I/94/07, I/94/86, I/96/11, I/99/71, II/24/03, 
II/32/124, II/33/01, II/33/50, II/38/81
bel̥ki : bk. belki -1-
 b. I/64/107
bēlki : bk. belki -2-
 b. I/149/65, II/03/31
bēl̥ki : bk. belki -1-
 b. I/32/39
bė̄lki : bk. belki -2-
 b. II/09/73, II/09/74
bėlkē : bk. belki -1-
 b. II/01/11
bėlki : bk. belki -1-
 b. II/14/51
belle - I : Bel, çapa gibi aletlerle toprağı 
kazmak, altüst etmek, işlemek. -3-
 b.- nceg I/65/18
 b.- nceK I/65/18
 anam b.- nirdi I/145/38
belle - II : Öğrenip akılda tutmak, ezber-
lemek -2-

b.- dik I/98/06
 b.- mediK I/98/07
belle - III : Belirlemek, işaret koymak, işa-
retlemek. -1-
 b.- rdi I/113/35
bellē - : bk. belle- III -1-
 b.- rdiŋ I/60/47
bėlle - : bk. belle- III -1-
 b.- rdig I/135/49
belli : Anlaşılacak ve görülecek şekilde 
açık olan, meydanda, aşikâr, zahir. -14-
 b. I/10/89, I/130/62, I/158/31, I/39/94, 
I/52/45, I/56/56, I/56/57, I/79/68, II/01/77, 
II/30/13, II/38/71

belli ol- : Anlaşılacak ve görülecek şe-
kilde meydana çıkmak, aşikâr olmak.

b. olur I/116/36, I/121/47
 b. olsun I/125/63
belli - : bk. belle- II -1-

 b.- yemen I/109/52
bell̥i : bk. belli -1-
 b. ediyo I/109/08
bel̥li : bk. belli -1-
 b. ki I/12/43
ḇelli : bk. belli -1-
 ḇ. I/126/83
bėlli : bk. belli -2-
 b. olur I/42/26
 b. olmaz II/33/01
bēm : <<ben+im -9-
 b. I/04/20, I/04/21, I/04/24, I/04/26, 
I/04/67, I/46/131, I/46/36, II/39/20
bembeyaz : Çok beyaz, lekesiz beyaz, her 
yanı beyaz. -2-
 b. I/01/84, II/20/16
ben : Tekil birinci şahsı gösterir. -2237-
 b. I/02/01, I/02/37, I/02/39, I/03/03, 
I/03/20, I/03/21, I/03/39, I/03/72, I/04/02, 
I/04/03, I/04/06, I/04/52, I/04/76, I/05/06, 
I/05/13, I/05/52, I/05/55, I/06/05, I/06/100, 
I/06/118, I/06/121, I/06/32, I/06/40, 
I/06/68, I/06/69, I/06/83, I/06/86, I/06/87, 
I/06/88, I/07/103, I/07/13, I/07/43, I/07/68, 
I/07/71, I/08/127, I/08/59, I/08/67, I/08/71, 
I/08/93, I/09/48, I/09/68, I/10/02, I/10/111, 
I/10/112, I/10/63, I/10/74, I/10/77, I/10/87, 
I/100/03, I/100/04, I/100/41, I/101/08, 
I/101/14, I/102/35, I/102/70, I/102/90, 
I/103/45, I/103/47, I/103/50, I/103/58, 
I/104/02, I/104/61, I/104/65, I/105/03, 
I/105/22, I/105/61, I/107/03, I/107/06, 
I/107/10, I/107/21, I/107/48, I/108/46, 
I/108/47, I/109/05, I/109/12, I/109/31, 
I/109/32, I/109/33, I/109/48, I/109/49, 
I/109/52, I/109/55, I/11/01, I/11/09, I/11/34, 
I/11/52, I/11/61, I/110/04, I/110/26, 
I/110/34, I/110/37, I/110/52, I/110/55, 
I/110/65, I/110/71, I/111/01, I/111/118, 
I/111/16, I/111/23, I/111/62, I/112/07, 
I/112/12, I/112/17, I/112/26, I/112/35, 
I/112/48, I/112/50, I/112/54, I/112/56, 
I/112/60, I/112/61, I/113/04, I/113/103, 
I/113/105, I/113/106, I/113/107, I/113/119, 
I/113/124, I/113/127, I/113/130, I/113/47, 
I/113/77, I/113/92, I/113/97, I/113/98, 
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I/114/27, I/114/35, I/114/43, I/114/45, 
I/114/46, I/115/34, I/115/49, I/116/02, 
I/116/31, I/116/47, I/116/55, I/117/14, 
I/117/19, I/117/20, I/117/37, I/117/39, 
I/118/04, I/119/02, I/119/14, I/119/16, 
I/119/25, I/119/33, I/12/24, I/12/28, I/12/29, 
I/120/02, I/120/04, I/120/06, I/120/07, 
I/120/10, I/120/17, I/120/25, I/120/30, 
I/120/32, I/120/37, I/120/40, I/120/41, 
I/120/47, I/121/106, I/121/33, I/121/92, 
I/121/97, I/122/03, I/122/07, I/122/12, 
I/122/13, I/122/30, I/122/36, I/122/38, 
I/122/39, I/122/41, I/122/47, I/122/55, 
I/122/58, I/122/61, I/122/62, I/122/67, 
I/122/71, I/122/86, I/122/87, I/123/01, 
I/123/48, I/123/63, I/123/64, I/123/75, 
I/123/76, I/123/79, I/124/02, I/124/40, 
I/125/01, I/125/55, I/125/93, I/126/38, 
I/126/52, I/126/73, I/126/77, I/126/79, 
I/128/07, I/128/08, I/128/21, I/128/23, 
I/128/25, I/128/28, I/128/30, I/128/61, 
I/129/34, I/129/43, I/13/01, I/13/02, 
I/13/29, I/13/35, I/13/41, I/130/02, 
I/130/48, I/130/64, I/131/51, I/131/53, 
I/131/56, I/131/58, I/132/02, I/132/21, 
I/132/22, I/132/24, I/132/46, I/132/48, 
I/132/49, I/132/51, I/132/54, I/132/72, 
I/132/81, I/132/82, I/133/02, I/133/09, 
I/133/45, I/133/46, I/133/58, I/134/40, 
I/134/43, I/134/54, I/135/01, I/135/08, 
I/135/26, I/135/52, I/135/59, I/136/01, 
I/136/05, I/136/09, I/136/10, I/136/11, 
I/136/39, I/137/24, I/137/32, I/137/38, 
I/137/39, I/137/49, I/137/57, I/137/58, 
I/137/62, I/138/100, I/138/101, I/138/113, 
I/138/116, I/138/122, I/138/124, I/138/130, 
I/138/132, I/138/134, I/138/135, I/138/136, 
I/138/24, I/138/34, I/138/35, I/138/47, 
I/139/06, I/139/16, I/139/18, I/139/21, 
I/139/22, I/139/33, I/139/35, I/139/37, 
I/139/38, I/139/43, I/139/47, I/139/58, 
I/139/62, I/14/02, I/14/06, I/14/57, I/14/58, 
I/14/61, I/14/63, I/14/70, I/14/74, I/140/05, 
I/140/33, I/140/49, I/140/64, I/140/66, 
I/141/06, I/141/21, I/141/22, I/141/26, 
I/143/08, I/143/13, I/143/78, I/143/79, 
I/144/16, I/144/18, I/144/24, I/144/70, 
I/144/83, I/145/02, I/145/06, I/145/08, 
I/145/28, I/145/48, I/146/01, I/146/13, 
I/146/28, I/146/31, I/146/32, I/146/33, 

I/146/83, I/147/05, I/147/32, I/147/59, 
I/148/03, I/148/18, I/148/36, I/148/37, 
I/148/41, I/148/46, I/148/47, I/149/38, 
I/149/47, I/149/64, I/149/68, I/15/13, 
I/15/17, I/15/19, I/15/21, I/15/22, I/15/33, 
I/15/88, I/151/01, I/151/02, I/151/22, 
I/151/24, I/151/27, I/151/33, I/152/01, 
I/152/122, I/152/133, I/152/15, I/152/16, 
I/152/17, I/152/19, I/152/25, I/152/32, 
I/152/36, I/152/39, I/152/40, I/152/67, 
I/152/68, I/152/70, I/152/89, I/152/94, 
I/152/95, I/152/99, I/153/02, I/153/03, 
I/153/08, I/153/110, I/153/116, I/153/117, 
I/153/41, I/153/43, I/153/57, I/154/64, 
I/155/09, I/155/101, I/155/104, I/155/43, 
I/155/87, I/155/88, I/156/08, I/156/37, 
I/156/58, I/156/61, I/157/05, I/157/19, 
I/157/23, I/157/24, I/157/40, I/157/78, 
I/158/03, I/158/20, I/158/60, I/159/07, 
I/159/43, I/16/49, I/161/01, I/161/02, 
I/161/03, I/161/04, I/161/21, I/161/54, 
I/161/58, I/17/21, I/18/10, I/18/12, I/18/13, 
I/18/14, I/18/16, I/18/29, I/18/62, I/18/64, 
I/18/77, I/19/16, I/19/18, I/20/55, I/20/67, 
I/20/96, I/21/01, I/21/03, I/21/15, I/21/37, 
I/21/38, I/21/45, I/21/75, I/21/78, I/22/17, 
I/22/25, I/23/06, I/23/26, I/23/27, I/23/61, 
I/24/07, I/24/09, I/24/23, I/24/43, I/25/03, 
I/25/06, I/25/10, I/25/12, I/25/19, I/25/22, 
I/25/23, I/25/25, I/25/30, I/25/34, I/25/35, 
I/25/37, I/25/38, I/25/42, I/27/03, I/27/05, 
I/27/06, I/27/22, I/27/28, I/27/73, I/28/21, 
I/28/45, I/28/46, I/28/47, I/28/59, I/30/05, 
I/30/11, I/30/16, I/30/19, I/30/26, I/31/01, 
I/32/01, I/32/04, I/33/01, I/33/03, I/33/07, 
I/33/08, I/33/10, I/33/100, I/33/11, I/33/115, 
I/33/12, I/33/122, I/33/123, I/33/124, 
I/33/126, I/33/17, I/33/23, I/33/24, I/33/27, 
I/33/29, I/33/32, I/33/64, I/33/73, I/33/75, 
I/33/82, I/33/85, I/33/92, I/34/01, I/34/05, 
I/34/10, I/34/19, I/34/36, I/34/39, I/34/61, 
I/35/10, I/35/32, I/35/51, I/35/55, I/35/58, 
I/36/25, I/36/76, I/36/81, I/37/10, I/37/47, 
I/37/48, I/38/23, I/38/24, I/38/50, I/38/63, 
I/38/69, I/38/70, I/39/18, I/39/27, I/39/40, 
I/39/41, I/39/56, I/39/66, I/39/69, I/40/30, 
I/40/34, I/40/35, I/40/37, I/40/52, I/40/58, 
I/40/60, I/40/61, I/40/62, I/40/69, I/40/81, 
I/41/26, I/41/27, I/41/43, I/41/53, I/41/77, 
I/41/95, I/42/01, I/42/15, I/42/17, I/42/42, 



ben

1079

B

I/42/58, I/42/62, I/42/65, I/42/66, I/42/68, 
I/43/01, I/43/12, I/43/21, I/43/23, I/44/02, 
I/44/58, I/45/05, I/45/21, I/45/29, I/45/41, 
I/45/43, I/46/02, I/46/07, I/46/128, I/46/16, 
I/47/06, I/47/27, I/47/40, I/47/51, I/47/58, 
I/47/82, I/48/01, I/48/02, I/48/15, I/48/16, 
I/48/30, I/48/40, I/48/64, I/48/67, I/48/75, 
I/48/79, I/49/13, I/49/55, I/49/62, I/49/63, 
I/50/18, I/50/24, I/50/30, I/50/40, I/50/45, 
I/50/49, I/50/67, I/50/68, I/50/72, I/50/73, 
I/50/75, I/50/83, I/51/68, I/52/04, I/52/06, 
I/52/07, I/52/08, I/52/39, I/52/55, I/52/78, 
I/52/98, I/53/04, I/53/06, I/53/08, I/53/19, 
I/53/27, I/53/28, I/53/41, I/53/50, I/53/64, 
I/53/65, I/54/47, I/54/63, I/55/08, I/55/09, 
I/55/42, I/56/01, I/56/02, I/56/20, I/56/33, 
I/56/42, I/56/44, I/56/51, I/56/58, I/56/63, 
I/56/64, I/56/68, I/56/70, I/56/71, I/56/81, 
I/58/19, I/58/78, I/59/08, I/60/34, I/60/39, 
I/60/55, I/60/97, I/61/08, I/61/23, I/61/24, 
I/61/48, I/61/49, I/61/50, I/61/56, I/62/30, 
I/63/30, I/63/34, I/63/36, I/63/41, I/63/63, 
I/64/03, I/64/08, I/64/10, I/64/130, I/64/25, 
I/64/34, I/64/41, I/64/56, I/64/83, I/64/84, 
I/65/02, I/65/09, I/65/10, I/65/17, I/65/38, 
I/65/41, I/65/47, I/65/49, I/66/07, I/66/12, 
I/66/17, I/66/33, I/66/38, I/66/45, I/66/46, 
I/66/49, I/66/52, I/67/14, I/67/32, I/67/33, 
I/67/40, I/67/41, I/67/45, I/67/48, I/67/49, 
I/67/50, I/67/57, I/67/60, I/67/64, I/67/65, 
I/67/66, I/67/67, I/67/71, I/67/76, I/68/05, 
I/68/50, I/69/09, I/69/10, I/69/101, I/69/38, 
I/69/73, I/69/77, I/69/84, I/69/97, I/70/68, 
I/71/09, I/71/50, I/71/51, I/71/60, I/71/72, 
I/71/76, I/71/77, I/71/79, I/71/80, I/72/01, 
I/72/11, I/72/35, I/72/46, I/72/52, I/72/60, 
I/72/61, I/72/65, I/73/02, I/73/03, I/73/05, 
I/73/06, I/73/13, I/73/15, I/73/18, I/73/25, 
I/73/28, I/73/29, I/73/30, I/73/35, I/73/37, 
I/73/44, I/73/67, I/73/73, I/73/76, I/74/02, 
I/74/10, I/74/29, I/74/33, I/74/44, I/74/55, 
I/75/46, I/75/52, I/75/60, I/75/73, I/75/74, 
I/75/75, I/75/76, I/76/17, I/76/19, I/76/65, 
I/76/67, I/77/51, I/77/59, I/78/04, I/78/11, 
I/78/15, I/78/38, I/78/42, I/78/45, I/78/49, 
I/78/51, I/78/52, I/79/41, I/79/43, I/79/44, 
I/79/48, I/79/49, I/80/60, I/80/61, I/82/01, 
I/82/02, I/82/05, I/82/08, I/82/10, I/82/12, 
I/82/26, I/83/02, I/83/05, I/83/11, I/83/21, 
I/83/45, I/83/60, I/84/29, I/84/32, I/85/11, 

I/85/56, I/86/08, I/86/15, I/86/23, I/86/24, 
I/86/52, I/86/55, I/86/59, I/86/73, I/86/79, 
I/87/05, I/87/100, I/87/101, I/87/105, 
I/87/110, I/87/115, I/87/16, I/87/20, I/87/30, 
I/87/53, I/87/56, I/87/58, I/87/68, I/88/15, 
I/88/21, I/88/31, I/88/34, I/88/53, I/88/62, 
I/88/63, I/90/06, I/90/08, I/90/21, I/90/43, 
I/91/27, I/91/51, I/91/58, I/92/47, I/92/57, 
I/93/14, I/93/27, I/93/35, I/93/36, I/93/37, 
I/93/44, I/93/50, I/94/12, I/94/19, I/94/38, 
I/94/75, I/94/79, I/94/82, I/94/83, I/95/06, 
I/95/07, I/95/101, I/95/107, I/95/115, 
I/95/118, I/95/119, I/95/40, I/95/63, I/95/87, 
I/95/89, I/95/90, I/95/95, I/96/36, I/96/62, 
I/98/02, I/98/03, I/98/05, I/98/117, I/98/135, 
I/98/27, I/98/34, I/98/42, I/98/64, I/98/75, 
I/98/76, I/99/07, I/99/37, I/99/38, I/99/48, 
I/99/51, II/01/10, II/01/33, II/02/23, 
II/02/59, II/02/67, II/02/81, II/02/82, 
II/03/09, II/03/12, II/03/13, II/03/17, 
II/03/43, II/03/75, II/04/73, II/04/90, 
II/04/94, II/05/104, II/05/17, II/05/67, 
II/05/86, II/06/33, II/06/34, II/06/52, 
II/06/55, II/06/56, II/06/70, II/06/71, 
II/06/84, II/07/101, II/07/104, II/07/112, 
II/07/117, II/07/128, II/07/143, II/07/147, 
II/07/148, II/07/20, II/07/67, II/07/98, 
II/08/113, II/08/128, II/08/31, II/08/67, 
II/08/68, II/08/71, II/08/77, II/09/04, 
II/09/17, II/09/23, II/09/39, II/09/44, 
II/10/103, II/10/16, II/10/31, II/10/37, 
II/10/58, II/10/86, II/10/87, II/10/89, 
II/10/93, II/11/47, II/12/07, II/12/19, 
II/12/24, II/12/33, II/12/37, II/13/01, 
II/13/08, II/13/10, II/13/11, II/13/13, 
II/13/18, II/13/20, II/13/23, II/13/24, 
II/13/25, II/13/26, II/13/37, II/14/14, 
II/14/59, II/14/61, II/14/76, II/14/82, 
II/14/88, II/14/89, II/14/96, II/15/100, 
II/15/13, II/15/14, II/15/17, II/15/32, 
II/15/41, II/15/79, II/15/92, II/16/14, 
II/16/15, II/16/28, II/16/44, II/16/45, 
II/16/46, II/16/48, II/16/50, II/16/52, 
II/16/56, II/16/71, II/16/87, II/16/93, 
II/17/02, II/17/04, II/17/05, II/17/08, 
II/17/09, II/17/12, II/17/13, II/17/61, 
II/17/62, II/17/70, II/18/01, II/18/03, 
II/18/04, II/18/13, II/18/28, II/19/01, 
II/19/10, II/19/109, II/19/111, II/19/113, 
II/19/124, II/19/131, II/19/132, II/19/134, 
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II/19/17, II/19/18, II/19/38, II/19/42, 
II/19/46, II/19/69, II/19/74, II/19/82, 
II/20/27, II/20/28, II/20/46, II/20/47, 
II/20/48, II/20/49, II/20/53, II/21/06, 
II/21/41, II/21/96, II/22/13, II/22/14, 
II/22/20, II/22/30, II/22/32, II/22/33, 
II/22/52, II/22/61, II/22/83, II/23/109, 
II/23/128, II/23/145, II/23/184, II/23/185, 
II/23/188, II/23/24, II/23/37, II/23/50, 
II/24/10, II/24/16, II/24/56, II/24/97, 
II/25/16, II/25/32, II/25/33, II/25/81, 
II/25/83, II/26/04, II/26/07, II/26/24, 
II/26/52, II/27/64, II/28/01, II/28/02, 
II/28/07, II/28/10, II/28/11, II/28/15, 
II/28/19, II/28/20, II/28/22, II/28/29, 
II/28/31, II/28/32, II/28/33, II/28/53, 
II/28/55, II/28/56, II/28/57, II/28/59, 
II/28/80, II/28/82, II/28/83, II/28/84, 
II/28/85, II/28/87, II/28/91, II/28/92, 
II/29/02, II/29/06, II/29/12, II/29/21, 
II/29/38, II/29/48, II/29/77, II/29/78, 
II/29/99, II/30/03, II/30/76, II/31/09, 
II/31/38, II/32/24, II/33/23, II/33/26, 
II/33/28, II/33/33, II/33/49, II/33/51, 
II/33/52, II/33/59, II/33/81, II/33/82, 
II/34/01, II/34/02, II/34/12, II/34/18, 
II/34/28, II/34/29, II/34/47, II/34/63, 
II/34/70, II/34/71, II/34/78, II/34/79, 
II/34/80, II/35/98, II/35/99, II/37/109, 
II/37/115, II/37/120, II/37/14, II/37/55, 
II/37/60, II/37/71, II/37/72, II/37/73, 
II/37/84, II/38/02, II/38/108, II/38/109, 
II/38/113, II/38/46, II/38/57, II/38/60, 
II/38/64, II/38/71, II/38/83, II/38/84, 
II/38/87, II/39/02, II/39/106, II/39/107, 
II/39/109, II/39/111, II/39/117, II/39/120, 
II/39/122, II/39/124, II/39/126, II/39/128, 
II/39/130, II/39/135, II/39/138, II/39/15, 
II/39/161, II/39/162, II/39/169, II/39/173, 
II/39/185, II/39/187, II/39/188, II/39/79, 
II/39/96, I/156/50, I/42/56, I/152/20, 
I/36/80, I/10/19, I/54/41, I/107/71, I/22/40
 b.+ ile I/53/33
 b.+ a II/39/125
 b.+ de I/14/22, I/101/27, I/137/30, 
I/139/63, I/149/68, I/151/31, I/20/58, 
I/25/41, I/59/65, I/66/28, I/87/98, II/12/39, 
II/19/75, II/28/59, II/29/74

 b.+ den I/01/35, I/10/08, I/102/85, 
I/102/90, I/109/29, I/11/08, I/113/104, 
I/117/29, I/117/30, I/120/41, I/121/44, 
I/122/19, I/123/77, I/124/25, I/128/23, 
I/133/38, I/134/12, I/138/34, I/138/35, 
I/145/01, I/150/38, I/24/59, I/27/23, 
I/30/14, I/39/22, I/42/64, I/52/101, I/53/04, 
I/53/44, I/61/52, I/63/62, I/75/60, II/07/06, 
II/09/88, II/13/55, II/16/26, II/23/50, 
II/28/58, II/28/60, II/39/181
 b.+ di I/57/37
 b.+ dim I/73/78, I/85/10, II/03/05
 b.+ e I/107/02, I/109/29, I/33/04
 b.+ i I/01/09, I/01/68, I/05/35, I/08/101, 
I/08/102, I/08/99, I/10/10, I/10/42, 
I/107/02, I/109/55, I/11/16, I/110/05, 
I/112/07, I/112/08, I/112/09, I/112/23, 
I/112/45, I/113/11, I/113/15, I/113/62, 
I/114/42, I/117/20, I/119/20, I/120/06, 
I/120/09, I/120/40, I/121/24, I/122/72, 
I/123/40, I/123/77, I/126/71, I/126/73, 
I/126/74, I/126/77, I/128/31, I/13/05, 
I/135/56, I/136/39, I/137/34, I/137/38, 
I/138/134, I/14/27, I/140/23, I/140/24, 
I/140/29, I/140/31, I/143/65, I/143/66, 
I/143/69, I/145/03, I/145/46, I/148/34, 
I/153/110, I/161/03, I/17/25, I/18/31, 
I/20/69, I/21/65, I/21/77, I/25/02, I/25/14, 
I/25/17, I/25/32, I/25/42, I/25/43, I/28/53, 
I/30/10, I/30/12, I/30/13, I/33/118, I/34/05, 
I/37/24, I/39/53, I/42/21, I/42/63, I/43/19, 
I/48/48, I/48/63, I/52/43, I/52/44, I/53/09, 
I/54/08, I/54/22, I/54/35, I/54/60, I/54/72, 
I/58/07, I/58/11, I/58/16, I/64/07, I/64/24, 
I/64/31, I/67/39, I/67/40, I/67/61, I/71/75, 
I/72/43, I/75/61, I/75/63, I/77/23, I/77/44, 
I/78/53, I/79/48, I/83/07, I/87/40, I/88/07, 
I/88/32, I/91/12, I/91/44, I/91/59, I/93/37, 
I/94/75, I/95/96, I/95/99, II/05/04, II/12/17, 
II/12/22, II/12/41, II/12/75, II/22/14, 
II/22/29, II/22/44, II/23/101, II/23/29, 
II/25/02, II/25/104, II/37/58
 b.+ ı̆̇ I/38/61
 b.+ ı̄̇ I/120/41

b.+ idim I/39/30
 b.+ im I/01/18, I/01/35, I/01/66, I/01/77, 
I/01/99, I/02/27, I/02/36, I/03/16, I/03/29, 
I/03/87, I/04/44, I/04/67, I/04/75, I/05/22, 
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I/05/28, I/05/38, I/05/50, I/05/53, I/05/68, 
I/05/71, I/06/01, I/06/23, I/06/28, I/06/67, 
I/07/106, I/07/48, I/08/104, I/08/113, 
I/08/114, I/08/72, I/09/41, I/09/42, I/09/75, 
I/10/08, I/10/09, I/10/59, I/10/66, I/10/74, 
I/100/03, I/101/07, I/102/29, I/103/14, 
I/103/16, I/104/26, I/105/02, I/105/11, 
I/105/14, I/106/05, I/106/36, I/107/55, 
I/108/48, I/108/49, I/108/52, I/109/21, 
I/109/25, I/109/34, I/109/51, I/11/01, 
I/11/03, I/11/18, I/11/46, I/11/59, I/11/76, 
I/110/03, I/110/06, I/110/20, I/110/49, 
I/111/105, I/111/49, I/112/07, I/112/25, 
I/112/77, I/113/06, I/113/120, I/113/136, 
I/113/51, I/113/53, I/113/56, I/113/57, 
I/113/61, I/113/72, I/113/77, I/113/78, 
I/113/91, I/115/19, I/115/21, I/117/02, 
I/117/22, I/117/39, I/119/01, I/119/33, 
I/119/36, I/119/79, I/12/05, I/12/27, 
I/120/02, I/120/03, I/120/06, I/120/07, 
I/120/08, I/120/17, I/120/18, I/120/37, 
I/120/38, I/120/39, I/120/44, I/121/104, 
I/121/38, I/121/91, I/121/93, I/121/94, 
I/122/18, I/122/25, I/122/26, I/22/39, 
I/122/53, I/122/54, I/122/81, I/123/03, 
I/123/16, I/124/25, I/124/27, I/124/28, 
I/125/15, I/125/25, I/125/34, I/125/49, 
I/125/53, I/126/17, I/126/25, I/127/28, 
I/127/29, I/127/32, I/127/53, I/128/02, 
I/128/20, I/128/21, I/128/49, I/128/66, 
I/129/06, I/129/07, I/129/36, I/129/41, 
I/129/54, I/13/06, I/132/24, I/132/34, 
I/132/47, I/132/49, I/133/09, I/133/44, 
I/133/45, I/134/04, I/134/30, I/134/62, 
I/135/04, I/135/54, I/135/56, I/135/58, 
I/136/16, I/136/23, I/136/38, I/137/14, 
I/137/15, I/137/22, I/137/35, I/137/39, 
I/137/40, I/138/02, I/138/17, I/138/26, 
I/138/32, I/138/63, I/139/06, I/139/23, 
I/139/34, I/139/41, I/139/52, I/139/60, 
I/14/04, I/14/16, I/14/20, I/14/42, I/14/56, 
I/14/57, I/14/64, I/140/12, I/140/21, 
I/140/25, I/140/33, I/140/34, I/140/53, 
I/140/54, I/144/22, I/144/24, I/144/26, 
I/144/30, I/144/33, I/145/02, I/145/03, 
I/145/11, I/145/18, I/145/34, I/146/01, 
I/146/53, I/146/80, I/146/86, I/147/04, 
I/147/11, I/147/61, I/148/33, I/148/35, 
I/149/06, I/149/24, I/149/26, I/149/43, 
I/149/60, I/149/61, I/149/70, I/149/71, 

I/15/31, I/15/36, I/15/60, I/15/65, I/15/67, 
I/15/94, I/15/98, I/150/03, I/150/28, 
I/151/21, I/151/30, I/152/122, I/152/28, 
I/152/30, I/152/33, I/152/39, I/152/68, 
I/152/69, I/152/71, I/152/92, I/153/01, 
I/153/04, I/153/05, I/153/42, I/154/62, 
I/156/07, I/156/21, I/156/65, I/157/54, 
I/158/02, I/158/05, I/158/32, I/158/35, 
I/158/36, I/158/39, I/158/40, I/158/44, 
I/158/53, I/158/58, I/158/60, I/159/37, 
I/16/45, I/160/17, I/161/49, I/161/53, 
I/161/56, I/161/60, I/161/61, I/18/30, 
I/18/31, I/18/60, I/18/61, I/19/07, I/19/15, 
I/20/31, I/20/32, I/20/75, I/21/62, I/21/65, 
I/22/13, I/23/68, I/24/05, I/24/12, I/24/14, 
I/24/22, I/24/39, I/24/53, I/24/56, I/24/59, 
I/25/08, I/25/10, I/25/11, I/25/31, I/25/34, 
I/25/45, I/25/46, I/25/62, I/25/66, I/27/14, 
I/27/15, I/28/42, I/28/46, I/28/51, I/28/57, 
I/30/20, I/30/25, I/30/40, I/31/67, I/33/112, 
I/33/117, I/33/136, I/33/20, I/33/33, 
I/33/60, I/33/68, I/33/81, I/33/82, I/34/05, 
I/35/02, I/35/10, I/36/19, I/36/21, I/37/36, 
I/38/02, I/38/06, I/38/09, I/38/51, I/38/71, 
I/39/01, I/39/08, I/39/15, I/39/16, I/39/48, 
I/39/62, I/39/63, I/40/02, I/40/34, I/40/65, 
I/40/74, I/41/16, I/41/59, I/41/94, I/42/03, 
I/42/64, I/43/19, I/44/54, I/44/73, I/44/94, 
I/45/14, I/45/22, I/46/17, I/46/35, I/46/51, 
I/46/54, I/46/57, I/46/64, I/46/70, I/46/74, 
I/46/79, I/46/81, I/46/93, I/46/96, I/47/43, 
I/47/45, I/47/55, I/47/76, I/48/35, I/48/74, 
I/49/49, I/49/59, I/49/62, I/49/63, I/50/04, 
I/51/39, I/52/24, I/52/54, I/52/55, I/52/73, 
I/52/79, I/52/86, I/53/13, I/53/62, I/53/64, 
I/53/66, I/54/35, I/54/37, I/55/18, I/55/24, 
I/55/25, I/55/31, I/55/38, I/55/41, I/55/52, 
I/55/64, I/56/55, I/56/59, I/56/65, I/56/70, 
I/58/13, I/58/91, I/58/94, I/58/96, I/60/16, 
I/60/21, I/60/37, I/60/50, I/60/80, I/60/81, 
I/60/83, I/61/04, I/61/51, I/61/59, I/61/65, 
I/61/66, I/62/20, I/62/32, I/63/06, I/63/18, 
I/64/112, I/65/60, I/66/04, I/66/05, I/66/10, 
I/66/12, I/66/15, I/66/21, I/66/22, I/66/26, 
I/67/22, I/67/23, I/67/31, I/67/34, I/67/44, 
I/67/67, I/67/68, I/68/14, I/69/11, I/69/35, 
I/69/36, I/69/39, I/70/62, I/70/74, I/70/81, 
I/72/08, I/72/16, I/72/58, I/72/66, I/73/01, 
I/73/12, I/73/17, I/73/27, I/73/32, I/74/02, 
I/74/24, I/74/32, I/75/46, I/75/64, I/75/74, 
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I/76/66, I/76/99, I/77/50, I/78/23, I/78/35, 
I/78/40, I/78/42, I/78/53, I/79/30, I/80/26, 
I/80/56, I/80/58, I/80/60, I/80/61, I/80/64, 
I/80/65, I/83/36, I/83/37, I/83/76, I/85/11, 
I/86/05, I/86/19, I/86/43, I/86/53, I/87/06, 
I/87/105, I/87/23, I/87/37, I/87/97, I/87/98, 
I/88/02, I/88/14, I/88/17, I/88/33, I/90/39, 
I/91/49, I/93/12, I/93/30, I/93/31, I/93/39, 
I/93/43, I/93/44, I/93/45, I/93/59, I/94/46, 
I/94/67, I/94/77, I/94/78, I/95/04, I/95/10, 
I/95/12, I/95/125, I/95/64, I/95/92, I/95/94, 
I/96/69, I/96/87, I/97/48, I/98/101, 
I/98/116, I/98/28, I/98/42, I/99/11, I/99/13, 
I/99/14, I/99/46, I/99/47, I/99/55, II/01/19, 
II/01/89, II/02/80, II/02/82, II/03/13, 
II/03/31, II/03/35, II/05/105, II/05/14, 
II/05/36, II/05/42, II/05/85, II/05/88, 
II/05/89, II/05/92, II/05/98, II/06/48, 
II/06/54, II/06/79, II/06/83, II/07/129, 
II/07/136, II/07/45, II/07/46, II/07/66, 
II/07/94, II/07/97, II/08/05, II/09/04, 
II/09/07, II/09/28, II/09/34, II/09/42, 
II/09/52, II/09/53, II/09/76, II/09/83, 
II/09/98, II/10/02, II/10/58, II/10/86, 
II/12/47, II/13/14, II/13/15, II/13/25, 
II/14/56, II/14/60, II/14/64, II/15/01, 
II/15/94, II/16/29, II/17/17, II/17/19, 
II/18/03, II/19/07, II/19/10, II/19/16, 
II/19/22, II/19/85, II/20/24, II/20/26, 
II/20/79, II/20/80, II/23/109, II/23/120, 
II/23/129, II/23/17, II/23/174, II/24/17, 
II/25/03, II/25/10, II/25/112, II/25/12, 
II/25/39, II/25/42, II/25/79, II/26/07, 
II/26/21, II/26/30, II/26/35, II/26/36, 
II/26/52, II/27/30, II/27/57, II/28/07, 
II/28/10, II/28/41, II/28/45, II/28/51, 
II/28/53, II/28/82, II/28/84, II/28/88, 
II/28/89, II/29/15, II/29/18, II/29/24, 
II/29/28, II/29/41, II/29/65, II/29/66, 
II/29/75, II/30/20, II/30/51, II/32/119, 
II/32/143, II/32/19, II/32/24, II/33/28, 
II/34/16, II/34/30, II/34/55, II/34/69, 
II/34/70, II/35/92, II/36/19, II/37/29, 
II/37/49, II/37/59, II/38/05, II/38/58, 
II/38/81, II/39/104, II/39/11, II/39/12
 b.+ ím I/01/57, I/06/09, II/11/38
 b.+ ı̆̇m I/53/66, II/07/65, II/08/77, 
II/21/42, II/25/01, II/25/72, II/25/92, 
II/28/83, II/37/75

 b.+ imki I/02/24, I/110/05, I/110/49, 
I/113/74, I/32/95, I/53/17, I/53/64, I/55/14, 
I/80/65, II/12/47, II/20/18, II/39/136, 
I/152/81
 b.+ imkile II/11/35
 b.+ imkiler I/21/47
 b.+ imkinden II/34/69
 b.+ imkini I/10/64, II/20/28
 b.+ imkinı̆̇ I/39/74
 b.+ imle I/10/112
 b.+ in I/05/20, I/126/38, I/133/10, 
I/45/41, I/58/13, II/14/76
 b.+ inkı̄̇ I/134/55
 b.+ iŋ I/42/72
 b.+ ne I/50/25
 b.+ nen I/100/49, I/113/79, I/56/37, 
I/87/29
 b.+ ni I/146/07
 b.+ ten I/61/59
 b.+ úm I/39/94
ben̥ : bk. ben -45-
 b. I/02/27, I/06/39, I/138/06, I/152/88, 
I/33/33, I/41/41, I/48/52, I/56/52, I/57/03, 
I/61/50, I/63/43, I/65/04, I/66/25, I/80/51, 
II/08/32, II/10/30, II/28/28
 b.+ em I/121/37, I/128/43, I/131/06, 
II/14/63
 b.+ ėm I/112/78, I/113/138, I/119/25, 
I/123/39, I/123/62, I/126/70, I/126/81
 b.+ emki I/107/13
 b.+ im I/04/13, I/113/135, I/124/25, 
I/139/31, I/21/60, I/32/10, I/49/55, I/74/22, 
I/76/68, I/80/63, II/15/39, II/25/89, II/29/23
 b.+ ím I/04/07
 b.+ ı̆̇m I/38/24
bĕn : bk. ben -1-
 b. I/01/64
bēn : bk. ben -23-
 b. I/101/50, I/114/33, I/138/32, I/28/43, 
I/40/13, I/42/39, I/42/56, I/52/02, I/54/39, 
I/62/19, I/64/28, I/77/25, II/01/25, II/06/56, 
II/08/14, II/09/45, II/10/105, II/12/48, 
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II/15/97, II/16/47, II/17/57, II/25/104, 
II/37/40
bēn̥ : bk. ben -2-
 b. II/19/53
 b.+ ĕm II/14/06
ḇen : bk. ben -7-
 ḇ. I/10/116, I/131/24, I/15/31, I/21/05
 ḇ.+ i I/13/05
 ḇ.+ im I/15/67, I/15/68
bė̄n : bk. ben -12-
 b. I/101/15, I/113/29, I/36/01, I/52/33, 
I/63/06, I/77/33, II/06/76, II/07/05, 
II/25/02, II/25/106
 b.+ den I/88/17
bė̄n̥ : bk. ben -1-
 b. II/07/05
bėn : bk. ben -185-
 b. I/01/31, I/01/57, I/01/64, I/01/71, 
I/02/36, I/04/02, I/04/13, I/04/14, I/06/01, 
I/06/103, I/06/11, I/06/111, I/06/147, 
I/07/39, I/07/42, I/08/61, I/100/49, I/102/33, 
I/104/63, I/11/54, I/11/55, I/113/08, 
I/113/123, I/113/29, I/116/43, I/119/17, 
I/121/23, I/129/54, I/130/48, I/132/47, 
I/133/48, I/133/49, I/134/21, I/137/23, 
I/139/19, I/14/55, I/140/14, I/140/46, 
I/149/47, I/15/35, I/15/85, I/19/14, I/20/31, 
I/20/57, I/20/80, I/21/50, I/21/53, I/21/77, 
I/22/09, I/25/04, I/25/24, I/25/39, I/25/44, 
I/35/11, I/35/54, I/36/84, I/37/36, I/39/07, 
I/39/26, I/39/44, I/42/33, I/42/51, I/44/50, 
I/44/84, I/45/14, I/45/72, I/45/74, I/45/75, 
I/46/10, I/47/11, I/47/75, I/49/30, I/51/74, 
I/52/12, I/52/16, I/52/17, I/52/24, I/52/25, 
I/52/29, I/52/37, I/52/39, I/52/42, I/52/60, 
I/52/64, I/52/65, I/52/71, I/52/72, I/52/76, 
I/52/78, I/52/84, I/52/86, I/52/90, I/52/91, 
I/52/92, I/52/93, I/52/94, I/54/11, I/54/68, 
I/56/51, I/59/03, I/59/11, I/59/37, I/63/11, 
I/63/28, I/63/31, I/64/05, I/67/15, I/88/15, 
I/88/29, I/88/36, I/88/52, I/88/60, I/95/94, 
I/98/116, II/01/06, II/01/42, II/01/44, 
II/02/29, II/05/03, II/05/04, II/05/103, 
II/05/69, II/05/72, II/05/73, II/08/102, 
II/08/118, II/08/127, II/08/25, II/08/30, 
II/08/74, II/08/76, II/08/89, II/12/02, 
II/14/54, II/15/104, II/16/100, II/22/09, 

II/22/12, II/23/111, II/25/106, II/25/107, 
II/25/109, II/25/112, II/25/43, II/25/93, 
II/25/97, II/28/20, II/29/02, II/29/07, 
II/29/34, II/29/35, II/29/53, II/29/56, 
II/29/59, II/29/60, II/29/69, II/29/70, 
II/29/95, II/29/99, II/39/46
 b.+ de I/137/32, I/88/21, II/29/22
 b.+ den I/102/91, I/52/75, I/77/59
 b.+ i I/140/69, I/148/06, II/25/113
 b.+ im I/161/50, I/74/43
 b.+ ı̆̇m I/58/90
 b. yapmıyon I/102/61
 b. yapTım I/98/116, II/23/183
bėn̥ : bk. ben -2-
 b. I/52/45
 b.+ im II/25/89
bence : Bana göre, bana kalırsa, benim dü-
şüncemce. -4-
 b. I/110/25, I/13/18, I/35/16, I/96/95
bencē : bk. bence -1-
 b. I/147/49
bėnce : bk. bence -1-
 b. I/20/81
benimse - : Kendine mal etmek, sahip çık-
mak, tesahup etmek. -2-
 b.- meli I/95/08, I/95/80
bėnT : Suyun önüne tutmak ve biriktirmek 
için yapılan set. -1-
 b. II/08/111
benze - : (İki kimse veya şey arasında) 
Birbirine uygun ve ortak taraflar bulun-
mak. -3-
 b.- mez I/72/31
 b.- r I/81/48, II/10/09
benzē - : bk. benze- -2-
 b. I/10/92
 b.- r̥ I/109/34
benzet - : (Bir kimse veya şeyin başka bir 
kimse veya şeyle) Arasında uygun ve ben-
zer taraflar bulmak. -1-
 b.- Tim I/80/04
benzi - : bk. benze- -4-
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 b.- yō II/19/60
 b.- y̥ŏ I/15/57
 b.- yoŋ I/80/05
benzin : Petrolün damıtılmasıyla elde edi-
len, hafif, renksiz, uçucu, kendine has ko-
kulu, çok çabuk yanan, buharı havada pat-
layıcı bir karışım meydana getiren, motor 
yakıtı ve eritici olarak çeşitli sanayi dalla-
rında kullanılan sıvı. -1-
 b.+ i II/07/73
benzinnik : Benzin istasyonu, benzin-
ci. -1-
 b. II/04/28
beŋ : bk. ben -1-
 b.+ e I/60/100
beŋze - : bk. benze- -2-
 b.- mez I/59/30
 b.- r I/86/13
beŋzetme : Benzetmek işi. -1-
 b. I/47/01
bēr : bk. beh̥r -1-
 zamanıŋ b.+ inde I/95/28
ḇer - : bk. ver-4 -1-
 ḇ.- irlēdi II/08/23
beraber : bk. berāber -11-
 b. I/104/38, I/17/19, I/17/68, I/33/77, 
I/33/86, I/78/12, I/82/07, I/90/30, I/98/20, 
 II/04/36, II/26/23
berāber : Birlikte. -25-
 b. I/07/78, I/104/26, I/105/57, I/108/08, 
I/108/09, I/121/54, I/124/26, I/124/37, 
I/129/71, I/152/29, I/155/92, I/157/78, 
I/160/07, I/34/26, I/34/27, I/70/35, I/78/40, 
I/87/21, I/90/26, I/98/80, II/09/40, II/13/47
 b. olabilillerse I/143/36
bērāber : bk. berāber -1-
 b. I/53/81
bėrāber : bk. berāber -1-
 b. II/14/30
beraberlı̄̇K : bk. berāberlik -1-
 Pirlik b. I/143/29

berāberlik : Beraber olma durumu, birlik, 
birliktelik; bir arada yan yana bulunma, 
aynı seviyede ve eşit olma. -1-
 b. II/04/67
berbad : Kötü, fena, pis, çirkin. -1-

berbad et - : Mahvetmek, bozmak, 
kötü duruma sokmak.

b. ediyor I/132/77
berber : 1. Saç ve sakal kesmeyi meslek 
edinmiş kimse. -3-
 b. I/55/32, 

2. Bu işin yapıldığı dükkân.
b. II/04/27

bereḱ́at : bk. bereket -1-
 b. vesin I/32/48
bereked : bk. bereket -2-
 b.+ i I/80/13
bereket : Allah’tan gelen hayrın bir nes-
nede görünmesi ve devam etmesi, artıp 
çoğalması, Tanrı ihsanı, nimet. -4-
 aḳıl aḳdı b. ġaḳdı I/20/79
 b.+ i I/80/13

bereket versin : Allah’a şükürler olsun 
ki, neyse ki.

b. vērsin I/61/70
 b. virsin I/39/36
bėreket : bk. bereket -2-
 b.+ i I/60/96
 b.+ ini viri I/60/96
bereketli : Bereketi olan, hayrı görülen, az 
iken çok yerine geçen. -2-
 b.+ ydi I/01/54
berenarı : Şöyle böyle, az çok, biraz, ol-
dukça. -2-
 b. I/28/58, I/70/52
bereŋarı : bk. berenarı -2-
 b. I/70/03, I/91/49
bereŋārı : bk. berenarı -1-
 b. I/102/37
bereŋār̥ı : bk. berenarı -1-
 b. I/70/50
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beri : İki uzaklıktan daha yakın olanı, ya-
kın, daha yakın yer; ayrılma hâlinden sonra 
geldiğinde “belli bir yerden ve zamandan 
bu yana” anlamı verir, bir işin başlangıç 
yerini ve zamanını gösterir. -22-
 b. I/17/81, I/117/46, I/150/03, I/156/01, 
I/39/03, I/39/17, I/57/07, I/58/17, I/83/43, 
II/03/68, II/10/89, II/26/12
 b.+ deki I/94/55
 b.+ lēni I/123/35
 b.+ mde I/79/34, I/97/27
 öteSini b.+ sini I/114/02
bēri : bk. beri -8-
 b. I/137/43, I/140/04, I/140/05, I/20/31, 
I/39/18, I/64/11
 senelērden b. I/17/07
beriḱ́át : bk. bereket -1-
 b. vesiŋ II/39/133
beriket : bk. bereket -3-
 b. I/23/57
 b. vesin I/88/68, II/16/60
beriki : Beride olan, yakında bulunan. -4-
 b. II/04/57
 b.+ ne I/101/39
 b.+ ni I/93/25
 b.+ niŋ I/93/28
bes : besTe -1-
 b.+ inin̥ I/95/84
beS : bk. bez -3-
 b. I/116/26, I/123/33, I/142/43
besbe : bk. besbē -2-
 b. I/10/27, I/45/23
besbē : Öyle görünüyor ki, besbelli, apaçık, 
heralde. -14-
 b. I/01/33, I/10/95, I/119/74, I/124/50, 
I/125/43, I/134/36, I/138/21, I/138/22, 
I/39/50, I/46/08, I/50/07, I/50/46, I/53/50, 
II/14/31
ḇesbē : bk. besbē -1-
 ḇ. I/58/95
bėsbē : bk. besbē -2-
 b. II/05/31

 b. et II/14/32
besbellē : bk. besbelli -1-
 b. II/10/54
besbelli : Çok açık, apaçık, meydanda; 
öyle anlaşılıyor ki. -4-
 b. I/07/80, I/50/29, I/98/126, II/14/33
besde : bk. besTe -1-
 b.+ yi I/95/116
bēsemet : bk. begsimeT -4-
 b. I/154/43
 b.+ le˽ı I/154/45
 b.+ leri I/154/43
 b. verilirdi I/154/44
bė̄semet : bk. begsimeT -1-
 b. I/154/45
besi : Beslenen, besiye çekilmiş hay-
van. -1-
 b. I/134/60
beslė - : bk. besle- -1-
 b.- yoz I/69/02
besle - : Yedirip içirmek, karnını doyur-
mak. -8-
 b. I/11/64
 b.- diK I/63/64, II/07/123
 b.- dim I/143/09
 b.- rdi I/72/48
 b.- rseŋ I/69/16
 b.- yoduġ I/72/30
 b.- yoduḲ I/72/29
beslē - : bk. besle- -1-
 b.- di I/72/49
bēsle - : bk. besle- -1-
 b.- r I/07/38
beslen - : Doyurulmak, yedirilip içiril-
mek. -4-
 b.- emiş I/126/75
 b.- emiyȯ I/96/77
 b.- iyo I/105/24, I/105/65
besli - : bk. besle- -3-
 b.- yor I/108/49
 b.- yorduḲ I/16/45
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 b.- yosuŋ II/23/06
besTe : Bir makam ve usul içinde düzen-
lenmiş nağmeler bütünü. -3-
 b. I/95/96
 b. yazarım I/95/95
 b. yazdım I/95/96
beş I : Dörtten sonra, altıdan önce gelen 
sayının adı. -423-
 b. I/01/09, I/02/24, I/03/01, I/05/06, 
I/05/09, I/05/10, I/05/53, I/05/60, I/06/149, 
I/08/19, I/09/05, I/10/104, I/101/06, 
I/101/08, I/102/79, I/103/48, I/103/54, 
I/103/59, I/105/01, I/106/05, I/106/29, 
I/106/54, I/108/32, I/108/34, I/108/36, 
I/108/39, I/108/40, I/108/42, I/108/51, 
I/110/46, I/110/47, I/110/68, I/111/104, 
I/111/17, I/111/61, I/111/65, I/111/75, 
I/111/93, I/112/27, I/112/37, I/112/63, 
I/113/03, I/113/04, I/113/09, I/113/108, 
I/113/109, I/113/110, I/113/58, I/113/62, 
I/116/23, I/116/28, I/116/33, I/120/07, 
I/120/09, I/120/25, I/120/53, I/120/54, 
I/120/59, I/121/110, I/121/45, I/121/47, 
I/121/73, I/121/99, I/122/54, I/122/68, 
I/123/05, I/125/16, I/125/50, I/125/52, 
I/125/92, I/127/10, I/127/16, I/127/55, 
I/128/01, I/129/54, I/13/02, I/13/29, 
I/131/18, I/134/33, I/134/52, I/134/62, 
I/134/64, I/136/02, I/137/48, I/138/20, 
I/138/47, I/139/31, I/139/57, I/14/19, 
I/14/38, I/14/60, I/14/71, I/141/01, 
I/142/07, I/142/10, I/142/19, I/142/26, 
I/143/03, I/143/40, I/144/70, I/145/09, 
I/145/12, I/146/33, I/146/37, I/146/80, 
I/147/11, I/148/08, I/148/46, I/149/50, 
I/150/26, I/151/38, I/153/10, I/154/07, 
I/155/10, I/155/31, I/155/64, I/156/11, 
I/156/13, I/156/16, I/156/48, I/156/49, 
I/156/50, I/156/51, I/156/52, I/158/06, 
I/158/25, I/158/58, I/16/05, I/16/20, 
I/16/39, I/160/23, I/17/15, I/18/23, I/18/43, 
I/18/71, I/20/82, I/21/15, I/21/42, I/21/63, 
I/22/27, I/22/30, I/22/35, I/23/36, I/23/49, 
I/24/63, I/25/09, I/27/02, I/27/76, I/30/14, 
I/30/48, I/30/50, I/31/27, I/31/53, I/35/18, 
I/36/12, I/37/29, I/37/31, I/39/100, I/39/42, 
I/41/64, I/42/57, I/43/14, I/46/64, I/49/73, 
I/50/39, I/50/44, I/50/52, I/53/26, I/56/19, 
I/56/23, I/56/25, I/56/27, I/56/32, I/56/33, 

I/56/72, I/56/74, I/57/05, I/57/09, I/58/13, 
I/58/79, I/58/80, I/58/90, I/59/54, I/61/24, 
I/62/18, I/64/47, I/64/87, I/65/11, I/68/04, 
I/68/31, I/68/32, I/68/49, I/69/17, I/69/22, 
I/69/53, I/71/04, I/73/14, I/73/54, I/73/61, 
I/74/42, I/74/72, I/75/28, I/76/69, I/76/98, 
I/77/24, I/79/69, I/85/09, I/85/57, I/86/08, 
I/86/21, I/87/07, I/87/58, I/87/71, I/88/06, 
I/88/31, I/88/62, I/89/17, I/90/46, I/94/63, 
I/94/66, I/94/70, I/96/15, I/96/42, I/98/134, 
I/99/06, I/99/08, I/99/10, I/99/14, I/99/67, 
II/01/50, II/01/51, II/04/26, II/04/36, 
II/04/76, II/06/19, II/06/23, II/10/18, 
II/10/53, II/10/64, II/10/67, II/12/18, 
II/12/34, II/14/20, II/14/53, II/14/54, 
II/14/64, II/14/65, II/15/52, II/16/04, 
II/16/05, II/20/76, II/22/19, II/24/88, 
II/28/02, II/28/39, II/28/48, II/28/92, 
II/30/70, II/34/22, II/34/54, II/34/86, 
II/36/02, II/37/92, II/38/114, II/39/115, 
II/39/123, II/39/125, II/39/132, II/39/160, 
II/39/23, II/39/81, II/39/82
 b.+ ı̄̇ I/11/09
 b.+ de I/110/57, I/154/03, I/63/35, 
I/87/42
 b.+ den I/118/04, I/130/04, I/131/10, 
I/29/08, I/35/54, I/62/02, I/75/14, I/93/45, 
I/93/48, II/17/04
 b.+ den terk I/156/16
 b.+ di II/38/43
 b.+ e I/03/02, I/05/13, I/05/16, I/100/04, 
I/115/02, I/130/05, I/131/10, I/149/15, 
I/150/04, I/154/02, I/154/03, I/16/21, 
I/161/06, I/27/04, I/27/05, I/29/08, I/32/09, 
I/32/10, I/39/64, I/39/65, I/39/66, I/44/28, 
I/53/56, I/58/05, I/58/07, I/61/21, I/61/22, 
I/61/24, I/76/03, I/93/45, I/98/06
 b.+ ē I/148/12
 b.+ eceK I/24/23
 b.+ eÇeK I/23/05
 b.+ edeK I/101/03
 b.+ er I/46/65, II/34/16
 b.+ ēr̥ I/148/12
 b.+ i I/06/149, I/07/08, I/07/09, I/11/10, 
I/13/29, I/132/02, I/132/03, I/132/04, 
I/135/59, I/156/16, I/39/67, I/44/28, 
I/75/61, I/95/90, II/10/19, II/16/03
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 b.+ ide I/30/47
 b.+ idi I/27/05
 b.+ im I/147/11, I/21/16
 b.+ imiş I/98/42
 b.+ inde I/27/44
 b.+ ini II/34/84
 b.+ le I/56/30
 b.+ len I/110/47
 b.+ Te II/19/160
 b.+ Ten I/154/02, I/47/04

üç b. I/85/54
 üş b. I/01/15, I/01/42, I/106/40, I/31/29, 
I/31/34, I/36/13, I/39/36, I/39/87, I/56/33, 
I/58/25, I/58/92, I/58/95, I/61/69, I/61/70, 
I/69/28, I/69/29, I/69/48, I/111/95, II/10/82, 
II/23/117, II/35/15
beş II : Hoş’a benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi -1-
 ōş b. II/16/50
bēş : bk. beş I -10-
 b. I/09/04, I/125/50, I/156/14, I/30/40, 
I/50/50, I/77/24, I/94/02, I/99/05, II/10/27, 
II/28/79
ḇeş : bk. beş I -3-
 ḇ. I/156/49, I/61/23
 ḇ.+ e I/61/21
bė̄ş : bk. beş I -6-
 b. I/155/18, I/63/13, II/02/70, II/12/32
 b.+ den I/29/04, I/29/08
be̊ş : bk. beş I -1-
 b. I/54/50
bėş : bk. beş I -201-
 b. I/01/10, I/03/70, I/05/14, I/06/24, 
I/10/02, I/10/03, I/10/81, I/100/02, 
I/103/50, I/108/50, I/11/03, I/130/02, 
I/145/04, I/145/12, I/158/37, I/158/39, 
I/158/56, I/16/22, I/160/23, I/160/26, 
I/28/09, I/34/01, I/34/11, I/36/21, I/37/08, 
I/37/45, I/38/11, I/41/05, I/42/14, I/42/16, 
I/42/19, I/42/22, I/42/28, I/42/55, I/42/69, 
I/42/71, I/43/29, I/43/34, I/46/12, I/46/40, 
I/46/96, I/49/31, I/50/03, I/50/23, I/50/46, 
I/52/16, I/52/29, I/52/46, I/53/82, I/54/05, 
I/58/15, I/59/37, I/59/38, I/60/43, I/60/51, 

I/63/04, I/63/07, I/63/13, I/63/15, I/64/113, 
I/64/82, I/68/02, I/68/57, I/76/02, I/76/03, 
I/76/80, I/79/98, I/86/45, I/88/38, I/88/49, 
I/92/48, I/99/05, II/01/07, II/01/09, II/01/10, 
II/01/28, II/01/44, II/01/75, II/01/77, 
II/02/05, II/02/41, II/02/43, II/02/52, 
II/02/77, II/02/82, II/02/85, II/02/89, 
II/05/05, II/05/06, II/05/07, II/05/36, 
II/05/42, II/05/51, II/05/52, II/05/55, 
II/05/75, II/05/76, II/05/84, II/06/16, 
II/06/50, II/06/78, II/07/59, II/08/01, 
II/08/117, II/08/47, II/08/48, II/08/83, 
II/08/90, II/08/92, II/09/55, II/09/78, 
II/09/98, II/10/18, II/10/24, II/12/32, 
II/12/49, II/12/63, II/12/77, II/14/20, 
II/14/49, II/14/50, II/14/56, II/14/57, 
II/14/65, II/15/53, II/16/03, II/17/05, 
II/17/72, II/21/57, II/23/03, II/23/17, 
II/23/35, II/25/05, II/25/10, II/25/73, 
II/25/82, II/26/09, II/26/22, II/26/30, 
II/26/43, II/27/12, II/28/33, II/28/71, 
II/31/01, II/31/05, II/31/15, II/31/36, 
II/35/20, II/35/60, II/39/102, II/39/103
 b.+ den I/55/09
 b.+ e I/02/02, I/02/03, I/07/07, I/10/02, 
I/103/03, I/129/03, I/129/06, I/129/71, 
I/34/51, I/34/52, I/41/96, I/42/09, I/53/07, 
I/57/02, I/80/61, II/06/03, II/06/10, 
II/06/48, II/23/26, II/25/06, II/25/10, 
II/25/11, II/35/03
 b.+ ē I/33/15, II/08/116, II/10/18
 b.+ i I/07/06, II/06/09, II/06/53, 
II/08/08, II/10/19, II/35/03
 b.+ inı̆̇ II/02/82
 b.+ Ten̥ I/07/06
ḇėş : bk. beş I -2-
 ḇ. II/14/66, II/29/13
beşi : bk. beşik -3-
 b.+ i I/48/32
 b.+ ye I/14/33
 b.+ yē I/14/33
beşı̆̇ : bk. beşik -1-
 b.+ e I/48/33
beşi˽birliK : Kadınların süs olarak taktık-
ları, beş altının bir arada dökülmüş şekli 
olan altın lira. -1-
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 b. I/25/09
beşiK : Bebeklerin içine yatırılıp uyutul-
duğu, tahta veya demirden yapılmış, ayaklı 
bir çeşit küçük sallanır karyola. -6-
 b. I/123/68, I/47/15, I/81/54, I/81/55, 
I/83/45
 b.+ Te I/48/32
beşinci : Beş sayısının sıra sıfatı, sırada 
yeri dördüncüden sonra, altıncıdan önce 
olan. -8-
 b. I/101/41, I/11/04, I/113/04, I/16/19, 
I/16/38, I/93/45, II/07/12, II/08/14
bēşinci : bk. beşinci -1-
 b. II/07/10
beşinÇi : bk. beşinci -3-
 b. I/01/08, I/154/04, I/24/17
bėşinci : bk. beşinci -2-
 b. I/41/02, II/07/102
bėşinÇi : bk. beşinci -1-
 b. I/01/07
betbereket : Bereket. -1-

b. I/74/19
beTel : bk. bedel -1-
 b. I/13/31
beter : Çok fena, daha fena, çok kötü. -2-
 b. I/86/75, I/86/78
betmeS : bk. pekmez -1-
 b.+ ler I/11/49
betmez : bk. pekmez -6-
 b. I/128/68
 b.+ i I/11/44, I/11/50
 b. yapardı I/11/44
 b. yapardıḳ I/11/44
 b. yaparıS I/11/38
beton : Her türlü inşaatta kullanılan, kum, 
çakıl, çimento ve su ile yapılmış karışım ve 
bundan yapılmış olan. -2-
 b. I/06/28, II/08/125
betonarme : İçine demir konarak çekme 
gücü kazandırılmış ve bu şekilde taşıma 
hassası sağlanmış beton. -1-
 b. II/37/07

betun : bk. beton -1-
 b.+ dan II/33/12
bey : 1. Koca. -25-
 b.+ ı̄̇ II/09/72
 b.+ i II/34/04
 b.+ im I/112/34, I/140/22, I/152/09, 
I/152/33, I/154/08, I/16/41, I/18/65, I/40/52, 
I/46/36, I/46/57, I/49/59, I/65/11, II/09/52, 
II/09/53, II/20/52, II/29/16, II/30/20
 b.+ imiŋ I/140/26, I/140/54
 b.+ imle I/09/25
 b.+ imnen I/27/26
 b.+ iŋg II/29/24
 b.+ lēmiziŋ I/44/55

2. Erkek isim veya unvanlarının sonuna 
eklenen saygı sözü. -3-
 b. I/24/10, II/01/01
 b. yapma II/28/13

3. İleri gelen nüfuzlu kimse, eşraf. -2-
 b. I/142/23
 abidin b. I/142/17

4. Bir beyliğin, küçük bir devletin başın-
da bulunan kimse, emir, prens. -1-
 b. I/15/33

5. Efendi, sahip.
bēy : bk. bey1 -1-
 b. I/126/70
ḇey : bk. bey1 -1-
 ḇ.+ im I/139/11
bėy : bk. bey4 -1-
 ne80 ā˽ala ne80 b.+ lē I/01/45

bk. bey1 -15-
 b.+ i I/153/53, I/39/63, I/46/123, 
I/46/131, I/59/73
 b.+ i turuyo I/153/53
 b.+ im I/112/31, I/112/33, I/12/33, 
I/76/06, II/31/27
 b.+ imiŋ I/39/63
 b.+ lēde I/145/11
 b.+ lerimiz I/55/14
 b.+ lerimizden I/115/29
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bk. bey2 -3-
 b. I/37/36, II/22/18, II/22/32

bk. bey5 -12-
 b. II/23/173
 b.+ iŋ II/23/159, II/23/161
 b.+ lē II/23/152
 b.+ ler II/23/151, II/23/163
 b.+ lēr II/23/155
 b.+ lere II/23/163
 b.+ leriŋ II/23/153, II/23/164, II/23/167
bė̄y : bk. bey1 -1-
 b.+ lerimiS II/30/38
beyaz : Kar renginde olan rengin adı, 
ak. -31-
 b. I/03/92, I/103/57, I/132/62, I/153/106, 
I/26/32, I/28/41, I/55/07, I/70/45, I/86/02, 
I/96/22, I/97/37, I/98/53, I/99/56, II/11/58, 
II/17/66, II/17/67, II/17/70, II/23/191, 
II/37/125
 b.+ dı I/94/34
 b.+ ını I/60/67
 b.+ lara I/152/53
 b.+ ları I/152/53
 b.+ lı I/153/60
 siyah b. televizzon I/34/42

beyaz fasüyle : Bir fasulye çeşidi.
b. fasille I/127/34, II/22/67

 b. fasill̥iyi II/08/104
 b. fasilyiyi II/06/12

beyaz lahana sarması : Beyaz lahana-
nın içi doldurularak yapılan sarma yemeği.

b. lahana sarması I/07/61
beyaz çorba : Yoğurt çorbası.

beyȧz : bk. beyaz -1-
 b. çōrba II/12/31
beyāz : bk. beyaz -1-
 b. I/70/37
bēyaz : bk. beyaz -3-
 b. II/07/138, II/07/140
ḇeyaz : bk. beyaz -1-
 ḇ. fasillē I/127/22

beyazlıḲ : Beyaz olma durumu, aklık, 
ağartı. -1-
 b. I/24/10
beyen - : bk. bėğen- -18-
 b.- di I/27/15
 b.- irler I/03/105
 b.- irlerse II/13/56
 b.- iyȯn I/96/37
 b.- medı̄̇miS I/96/88
 b.- medilēdi I/65/33
 b.- mediler I/87/55
 b.- mem I/152/91
 b.- meTi II/24/47
 b.- mezdi I/28/57
 b.- mezdim I/152/48
 b.- mez̥dim I/152/50
 b.- mezdiŋ I/87/108
 b.- mezler I/41/93
 b.- mezlēr̥ I/60/92
 b.- miyo I/21/72, I/96/19
beyfendi : Erkekler için kullanılan ve say-
gı ifadesi taşıyan hitap sözü. -1-
 b.+ n I/64/09
beygil : bk. beygir -1-
 b.+ lē I/145/71
beygir : Yük taşıyan ve araba çeken 
at. -20-
 b. I/153/108, I/72/44, I/72/45, I/74/62, 
I/87/119, II/20/43
 b.+ lēnen I/70/19
 b.+ ler I/74/62
 b.+ lernen I/87/19
 b.+ nen I/150/08, I/68/36, I/74/50
 b.+ nēn I/70/06

beygir arabası : At arabası, bir veya 
daha çok atla çekilen tekerlekli, yaysız yük 
arabası.

b. arabalānda I/145/70
 b. arabalānnan I/70/18
 b. arabaları I/145/68
 b. arȧbası ġoşardıḲ I/87/03
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 b. arabasına I/70/79
 b. arabasınan I/145/64
 b. arabasını I/87/02
bēy̥gir : bk. beygir -1-
 b. II/20/01
beyin : Sinir sisteminin merkezi durumun-
da olup kafa tasının içinde yer alan, yumu-
şakça, beyazımsı, üç tabakadan meydana 
gelmiş, kalın bir zarla örtülü organ, di-
mağ. -3-
 b. I/12/34
 b.+ de I/38/53

2. Akıl, şuur.
b.+ nerine I/11/61
beyin kanaması : Beyin damarlarında 

meydana gelen yırtılma sonucu kanın be-
yin dokusuna sızması.
bey̥li : bk. böyle -1-
 b. II/05/22
beylig : bk. beylik -1-
 b. I/68/74
beylik : Bir bey yönetiminde bulunan ülke, 
prenslik. -2-
 b. I/68/67, II/10/34
beyn : bk. beyin2 -1-
 b.+ i I/132/07
bēy̥n : bk. beyin1 -1-
 b.+ iye I/133/07
beynir : bk. peynir -1-
 b. I/31/06
bėyaz : bk. beyaz -2-
 b. I/79/81
 siyah b. I/34/44
bėyazlaş - : Beyaz duruma gelmek, rengi 
beyaza dönmek, ağarmak. -1-
 b.- asıya II/15/74
bėyefendi : bk. beyfendi -2-
 b. I/64/26, I/64/94
bėyĕfendi : bk. beyfendi -1-
 b. I/64/43
bėyez : bk. bu˽ez -1-
 b. I/143/46

bėygir : bk. beygir -2-
 b. II/20/05
bėyin : bk. beyin -1-
 b. ġanamasından I/64/40
bez : Kumaş parçası, çaput. -49-
 b. I/09/30, I/102/57, I/123/29, I/132/44, 
I/14/29, I/14/31, I/14/35, I/155/65, I/35/06, 
I/48/07, II/19/143
 ḱ́a˽āt b. II/07/133
 b.+ den I/152/65, I/31/24, I/31/25
 b.+ e I/102/39, I/123/36, I/123/46, 
I/123/47
 b.+ i I/08/23, I/123/32, I/136/31, 
I/96/24
 ġasıḳ b.+ i I/123/33
 sofra b.+ i I/132/44
 topraḳ b.+ i I/123/33
 b.+ in I/33/48
 b.+ inen I/44/70, I/60/12
 b.+ inen yapTıḳ II/07/134
 b.+ iŋ I/111/33, I/116/27, I/123/32, 
I/123/34
 b.+ lēden I/157/82
 b.+ lēne I/58/31
 b.+ lēni I/145/36, I/54/49
 b.+ lēŋ II/35/81
 b.+ leri I/145/37, I/35/06
 b.+ lerimiz II/24/67
 b.+ lerini I/123/46, I/48/08
 b.+ leriŋ I/26/72
bēz : bk. bez -2-
 b. II/07/124
 b.+ le I/106/22
bėz : bk. bez -19-
 b. I/152/65, I/48/14, II/07/130, II/15/71, 
II/24/54, II/24/55, II/24/62
 hazır b. II/08/49
 b.+ e I/48/14
 b.+ im I/24/53
 b.+ ini I/152/65
 b.+ iŋ I/14/40
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 b.+ le˽in̥den II/24/55
 b.+ lēden II/24/55
 b.+ ler I/14/35
 b.+ leriŋ II/24/57
 b.+ ler̥iŋ I/14/40
bė̄z : bk. bez -1-
 b.+ den I/96/22
beze : Hamur topağı, pazı. -1-
 b.+ ler yaparıS I/129/63
bėze : bk. beze -3-
 b.+ leri II/15/116
 b.+ leri yapdῑn II/15/116
 b. yapiyosun II/15/114
bezelye : Baklagillerden, taze iken kabuğu 
ile, kuruyunca yalnız taneleri yenen, ülke-
mizin her yerinde yetişen, bakla cinsinden 
tırmanıcı bitki. -2-
 b. I/105/56
 b.+ li I/32/66
bı : bk. bu -2-
 b. I/45/65, II/32/47
bı : bk. bir3 -3-
 b. I/01/77, I/106/77, I/137/64

bk. bir1 -1-
 b. II/29/02

bk. bir8 -1-
 b. I/58/56
bí : bk. bir1 -1-
 b. II/05/51
bῑ : bk. bir1 -1-
 b. I/01/81
bıçā : bk. bıçaḳ -2-
 b.+ na I/143/25
 b.+ nan II/28/65
bıçaḳ : Bir sap ve kesici bir madenı̂ kısım-
dan meydana gelen kesme aleti. -2-
 b.+ lar I/87/52

bıçaḳ vur- : Kesmek.
b. vurdum I/143/21

bıçaḳcı : Bıçak yapan veya bıçak satan 
kimse. -1-

 b. I/90/54
bıçı : Bıçıḳ, sel veya dere yatağı, dağ ya-
macı. -1-
 b.+ a I/121/46
bıçıḳ : bk. buçuḳ -2-
 b. II/22/02, II/38/33
bıçuḳ : bk. buçuḳ -1-
 b. I/41/85
bῑday : bk. buyday -3-
 b. I/68/35
 b.+ ı I/68/41, I/68/48
bῑdey : bk. buyday -1-
 b.+ i I/68/39
bıġımıcıḲ : bk. bıġımıḲ -1-
 b. II/32/74
bıġımıḲ : Az, pek az. -3-
 bıġımıḲ bıġımıḲ b. II/32/57
 b. bıġımıḲ bıġımıḲ II/32/56
 bıġımıḲ b. bıġımıḲ II/32/57
bıḳ - : (Bir şeyi, bir kimseyi) İstemez duru-
ma gelmek, ondan usanmak, bezmek, bizar 
olmak, gına gelmek. -6-
 b.- Tıḳ I/64/83
bıḳ - : bk. baḳ- -5-
 b. I/10/117, II/01/28, II/29/07

bk. baḳalım -1-
 b.- am II/25/66
bıḲdır - : Bıkkınlık vermek, usandırmak, 
bezdirmek. -1-
 b.- mıyalım I/65/26
bıḳın : Omurga, bel. -1-
 bėl b. I/124/38
bıldır : Geçen yıl. -6-
 b. I/134/58, I/135/41, I/153/84, I/45/63, 
I/45/65
bıldırcῑn : bk. bıldırçın -1-
 b. I/121/60
bıldırçın : Tüyleri benekli, boz renkli, ba-
cakları kısa, gövdesi etli, sonbahara yakın 
avlanan, eti çok lezzetli, kekliğe benzer 
küçük, göçücü bir av kuşu. -1-
 b. I/139/58
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bıŋ : bk. ben -1-
 b.+ ῑ II/01/06
bıra : bk. bura -2-
 b. I/46/04
 b.+ sı yapardı I/39/89
 b.- ırdı I/152/45
bıraġ - : bk. bırak- (bıraḳınız)2 -1-
 b. I/35/61
bıraḳ - : 1. Bir alışkanlıktan vazgeç-
mek. -6-
 b.- amıyom I/50/49
 b.- amıyoz I/50/47
 b.- amiyöS I/40/75
 b.- amiyöz I/40/75
 b.- tıḳ I/33/11
 b.- tıḳtan I/33/12

2. Koyup gitmek, terketmek. -5-
 b.- dı I/120/32
 b.- ıp I/150/15, I/90/07
 b.- ıP I/57/36
 b.- măd̥an I/33/04

3. Bir görevden ayrılmak. -4-
 b.- acan I/56/52
 b.- dım II/28/95
 b.- d̥ῐm II/14/07
 b.- sam II/28/22

4. (Eldeki bir şeyi) Tutmaktan vazgeçip 
tutmaz olmak. -3-
 b.- ıŋ I/128/49
 b.- ır I/07/88
 b.- ıyo I/155/71

5. Eğitimini sonlandırmak -2-
 b.- dıŋ I/91/03
 b.- Tıḳ I/71/04

6. Kesmek, sona erdirmek, devam ettir-
memek. -2-
 b.- dım II/10/17
 b.- ıŋ I/42/11

7. Atmak. -1-
 b.- ıp I/95/41

8. İzin vermek, müsaade etmek. -1-

 b.- mamış I/121/105
9. Bir yana itmek, kendi hâline terket-

mek. -1-
 b.- ıyalar I/05/41

10. (Bıyık ve sakal için) Uzatmak. -1-
 b.- ıyosun I/85/52

11. Boşvermek. -1-
 b.- madıḳ I/24/68

12. Bekletmek. -1-
 b.- ıyodun I/106/18

13. Bitirmek, bir işi bir şeyin tamamına 
uygulamak. -1-
 b.- madan I/155/63

14. Vazgeçmek -1-
 b.- man II/08/90

15. (Bir işi) Başkasına havale etmek, dev-
retmek veya başka bir zamana atmak. -1-
 āşamki işiŋizi yarına b.- man I/147/31

16. (Bir şeyi bir kimse veya belli bir 
maksat için) Ayırmak. -1-
 b.- ıyodun II/15/85

17. (Mal veya parasını) Bağışlamak. -1-
 b.- dıḳ I/93/15

18. Koymak. -1-
bıraḳ - (bırakınız) : 1. Terket (Terke-

din). -2-
 b. I/86/04

2. -den vazgeçtik, ... bir yana. -1-
 b. I/74/34
bıraḲ - : bk. bırak-5 -2-
 b.- dıḳ I/91/03
 b.- dıġ I/91/04

bk. bırak-9 -1-
 b.- ıP II/23/181

bk. bırak-6 -1-
 b.- ır I/101/13

bk. bırak-17 -1-
 b.- míş II/02/97

bıraḲ - : bk. bırak- (bıraḳınız)1 -1-
 b. I/86/07
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bıraḳdır - : Bırakmak işini yaptırmak veya 
bırakmasına sebep olmak. -5-
 b.- dı II/28/95
 b.- dılar II/28/95
 b.- dım II/16/51, II/16/52
bıraz : bk. biraz -1-
 b. I/42/52
bıṟaz : bk. biraz -1-
 b. I/68/35
bırçaḳ : bk. burçaḳ -1-
 b. I/39/73
bıṟda : bk. burda -1-
 b. I/65/23
bı̊rda : bk. burda -2-
 b. I/06/100, I/155/105
bı̊ṟdȧ : bk. burda -1-
 b. I/76/19
bırdan : bk. burdan -2-
 ı̊rdan b. I/02/61
 ordan b. II/09/89
bı̊ṟdan : bk. burdan -1-
 b. I/76/19
bırtı : bk. pırtı -1-
 b. I/98/19
bıtıraḲ : Tarlalarda biten, dikenli bir çeşit 
yaban otu. -1-
 b. I/50/61
bıyıġ : Asma, fasulye vb. sarmaşıkgillerin 
ince, uzun filizleri. -7-
 b. I/127/19, I/127/20, I/127/22, 
I/127/23, I/127/24, I/127/26
bı̊yla : bk. böyle -1-
 b. I/86/32
bızā : bk. buzā -1-
 b.+ ya I/152/18
bi : bk. biri -2-
 b. I/24/14, II/24/111
bi : bk. bir3 -1257-
b. I/01/03, I/01/25, I/01/81, I/01/82, 
I/01/87, I/01/90, I/01/91, I/02/24, I/02/25, 
I/02/54, I/02/66, I/03/07, I/03/09, I/03/21, 

I/03/28, I/03/32, I/03/54, I/03/59, I/04/10, 
I/04/62, I/04/63, I/04/74, I/05/22, I/05/23, 
I/05/24, I/05/25, I/05/26, I/05/47, I/05/52, 
I/05/53, I/05/70, I/05/71, I/06/02, I/06/101, 
I/06/102, I/06/106, I/06/110, I/06/112, 
I/06/149, I/06/19, I/06/49, I/06/53, I/06/54, 
I/06/84, I/06/92, I/06/94, I/06/96, I/07/19, 
I/07/27, I/07/49, I/07/83, I/07/85, I/07/90, 
I/08/109, I/08/15, I/08/26, I/08/27, I/08/28, 
I/08/76, I/08/86, I/08/92, I/09/15, I/09/45, 
I/10/119, I/10/16, I/10/17, I/10/26, I/10/41, 
I/10/56, I/10/60, I/10/79, I/100/17, 
I/100/48, I/102/09, I/102/17, I/102/28, 
I/102/44, I/102/50, I/102/57, I/103/44, 
I/105/08, I/105/13, I/105/15, I/105/43, 
I/105/44, I/105/48, I/105/52, I/105/63, 
I/106/01, I/106/03, I/106/04, I/106/05, 
I/106/15, I/106/16, I/106/17, I/106/21, 
I/106/38, I/106/39, I/106/45, I/106/78, 
I/107/01, I/107/02, I/107/27, I/108/25, 
I/108/28, I/108/31, I/108/49, I/108/55, 
I/108/56, I/109/11, I/109/15, I/109/16, 
I/109/25, I/11/12, I/11/24, I/11/31, I/11/59, 
I/11/66, I/11/70, I/11/79, I/110/16, I/110/25, 
I/110/33, I/110/37, I/110/46, I/111/63, 
I/112/01, I/112/15, I/112/26, I/112/56, 
I/112/65, I/113/100, I/113/26, I/113/66, 
I/113/67, I/113/95, I/115/10, I/115/20, 
I/115/25, I/115/43, I/117/14, I/117/24, 
I/117/37, I/118/09, I/118/12, I/119/10, 
I/119/22, I/12/20, I/120/57, I/121/04, 
I/121/18, I/121/46, I/121/47, I/121/70, 
I/121/72, I/122/10, I/122/31, I/122/51, 
I/122/63, I/122/69, I/122/71, I/122/72, 
I/122/74, I/122/75, I/122/79, I/123/25, 
I/124/09, I/124/21, I/124/37, I/125/25, 
I/125/49, I/125/53, I/125/55, I/125/95, 
I/125/98, I/126/18, I/126/31, I/126/34, 
I/127/11, I/129/15, I/129/21, I/129/45, 
I/129/67, I/129/71, I/13/33, I/13/37, 
I/13/42, I/130/05, I/130/14, I/131/16, 
I/131/31, I/131/36, I/131/62, I/132/44, 
I/132/55, I/133/03, I/133/16, I/133/30, 
I/133/65, I/134/57, I/134/64, I/135/20, 
I/135/21, I/135/26, I/135/28, I/136/04, 
I/136/26, I/136/36, I/137/07, I/138/01, 
I/138/05, I/138/126, I/138/53, I/138/65, 
I/138/66, I/138/79, I/139/09, I/139/32, 
I/139/50, I/139/61, I/14/15, I/14/28, 
I/14/31, I/14/35, I/14/68, I/140/23, 
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I/140/24, I/140/46, I/140/70, I/141/15, 
I/141/30, I/142/26, I/142/43, I/142/51, 
I/142/59, I/143/52, I/143/75, I/144/53, 
I/144/70, I/144/73, I/145/27, I/145/31, 
I/145/43, I/145/53, I/146/12, I/146/15, 
I/146/19, I/146/22, I/146/26, I/146/37, 
I/146/43, I/146/57, I/146/66, I/146/77, 
I/147/05, I/147/35, I/147/37, I/148/52, 
I/149/20, I/149/58, I/15/09, I/15/22, 
I/15/24, I/15/25, I/15/27, I/15/51, I/15/56, 
I/15/57, I/15/69, I/15/97, I/150/35, 
I/150/50, I/150/56, I/150/57, I/150/61, 
I/151/12, I/151/36, I/151/38, I/151/39, 
I/151/40, I/152/112, I/152/138, I/152/139, 
I/152/28, I/152/32, I/152/38, I/152/43, 
I/152/48, I/152/49, I/152/59, I/152/64, 
I/152/70, I/153/106, I/153/18, I/153/33, 
I/153/59, I/153/73, I/154/14, I/154/15, 
I/154/33, I/154/35, I/154/44, I/154/61, 
I/154/69, I/155/08, I/155/10, I/155/11, 
I/155/55, I/155/65, I/155/92, I/155/97, 
I/156/44, I/157/20, I/157/22, I/157/35, 
I/157/37, I/157/38, I/157/39, I/157/49, 
I/157/57, I/157/58, I/157/59, I/157/65, 
I/157/77, I/158/01, I/158/15, I/158/16, 
I/158/17, I/158/20, I/158/22, I/158/30, 
I/158/46, I/158/48, I/159/47, I/16/12, 
I/16/13, I/16/24, I/16/27, I/16/33, I/16/35, 
I/160/12, I/160/25, I/160/27, I/161/04, 
I/161/33, I/161/39, I/161/52, I/161/53, 
I/161/55, I/17/37, I/17/61, I/17/80, I/17/82, 
I/18/10, I/18/53, I/19/25, I/19/26, I/20/15, 
I/20/39, I/21/30, I/21/33, I/21/37, I/21/52, 
I/21/60, I/21/61, I/21/83, I/23/13, I/23/45, 
I/23/52, I/23/55, I/23/56, I/25/23, I/25/67, 
I/27/10, I/27/57, I/27/59, I/28/11, I/28/20, 
I/28/57, I/28/60, I/30/58, I/31/13, I/31/14, 
I/31/20, I/31/21, I/31/24, I/31/41, I/31/65, 
I/31/66, I/32/50, I/32/98, I/33/123, I/33/56, 
I/33/64, I/33/74, I/33/83, I/34/13, I/34/14, 
I/34/15, I/35/12, I/35/13, I/35/16, I/35/25, 
I/35/38, I/35/41, I/35/49, I/35/64, I/36/50, 
I/36/66, I/39/93, I/39/98, I/40/16, I/40/40, 
I/41/11, I/41/18, I/41/24, I/41/62, I/41/75, 
I/41/76, I/41/92, I/42/23, I/42/30, I/42/77, 
I/43/01, I/43/05, I/43/12, I/43/13, I/43/14, 
I/43/35, I/43/36, I/43/37, I/43/38, I/44/33, 
I/44/75, I/44/82, I/45/25, I/45/27, I/45/36, 
I/45/55, I/45/74, I/46/108, I/46/115, 
I/46/19, I/46/34, I/46/41, I/46/44, I/46/46, 

I/46/47, I/46/60, I/46/61, I/46/77, I/46/83, 
I/46/98, I/47/08, I/47/48, I/48/46, I/48/48, 
I/48/49, I/48/55, I/48/64, I/48/72, I/48/75, 
I/48/80, I/49/16, I/49/26, I/49/42, I/49/51, 
I/49/79, I/50/22, I/50/38, I/51/21, I/51/25, 
I/51/51, I/51/59, I/51/62, I/51/73, I/52/18, 
I/52/27, I/52/43, I/52/56, I/52/72, I/52/73, 
I/52/90, I/52/96, I/53/63, I/55/17, I/55/42, 
I/55/67, I/56/07, I/56/09, I/56/21, I/56/48, 
I/56/50, I/56/60, I/56/63, I/56/65, I/56/73, 
I/56/77, I/57/45, I/58/09, I/58/10, I/58/37, 
I/58/44, I/58/66, I/58/67, I/58/83, I/58/88, 
I/58/92, I/59/58, I/59/78, I/60/03, I/60/07, 
I/60/101, I/60/12, I/60/23, I/60/54, I/60/99, 
I/61/02, I/61/09, I/61/15, I/61/27, I/61/33, 
I/61/40, I/61/46, I/61/50, I/61/66, I/62/15, 
I/63/20, I/63/24, I/63/29, I/63/35, I/63/57, 
I/63/59, I/63/63, I/63/64, I/64/04, I/64/109, 
I/64/114, I/64/115, I/64/14, I/64/20, I/64/21, 
I/64/42, I/64/59, I/64/68, I/64/69, I/64/74, 
I/64/83, I/65/27, I/65/38, I/66/31, I/66/54, 
I/67/03, I/67/10, I/67/11, I/67/38, I/67/47, 
I/67/58, I/68/08, I/68/09, I/68/11, I/68/12, 
I/68/20, I/68/27, I/68/38, I/68/39, I/68/57, 
I/68/66, I/68/68, I/68/74, I/68/75, I/68/78, 
I/69/11, I/69/14, I/69/30, I/69/31, I/69/41, 
I/69/47, I/69/68, I/69/69, I/69/70, I/69/71, 
I/69/73, I/69/74, I/69/76, I/69/78, I/69/84, 
I/69/85, I/69/96, I/69/97, I/70/04, I/70/29, 
I/70/37, I/70/52, I/70/58, I/70/59, I/70/67, 
I/71/01, I/71/06, I/71/14, I/71/20, I/71/22, 
I/71/27, I/71/54, I/71/68, I/71/71, I/72/42, 
I/72/53, I/72/63, I/73/11, I/73/30, I/73/61, 
I/74/05, I/74/21, I/74/23, I/74/24, I/74/27, 
I/74/43, I/74/44, I/74/70, I/74/74, I/75/71, 
I/75/72, I/75/73, I/76/17, I/77/05, I/77/15, 
I/77/18, I/77/63, I/78/06, I/78/16, I/79/28, 
I/79/53, I/79/65, I/79/72, I/79/74, I/79/88, 
I/80/10, I/80/11, I/80/35, I/80/43, I/82/14, 
I/83/22, I/83/26, I/83/35, I/83/36, I/83/62, 
I/83/72, I/85/14, I/85/17, I/85/23, I/85/46, 
I/85/62, I/85/66, I/86/13, I/86/16, I/86/30, 
I/86/33, I/86/52, I/87/104, I/87/123, 
I/87/58, I/87/71, I/88/06, I/88/26, I/88/32, 
I/88/46, I/90/81, I/91/05, I/91/12, I/91/16, 
I/91/39, I/91/45, I/91/85, I/92/03, I/92/10, 
I/92/34, I/92/36, I/92/37, I/92/40, I/92/47, 
I/92/57, I/93/19, I/93/21, I/93/23, I/93/64, 
I/93/65, I/94/16, I/94/30, I/95/01, I/95/15, 
I/95/24, I/95/55, I/95/56, I/95/59, I/95/64, 
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I/95/73, I/95/83, I/95/92, I/96/05, I/96/30, 
I/96/47, I/96/53, I/97/14, I/97/22, I/97/28, 
I/97/55, I/98/07, I/98/100, I/98/108, 
I/98/113, I/98/115, I/98/118, I/98/123, 
I/98/19, I/98/32, I/98/35, I/98/39, I/98/53, 
I/98/54, I/98/60, I/98/61, I/98/75, I/98/79, 
I/98/85, I/99/41, I/99/56, I/99/58, I/99/77, 
II/01/13, II/01/47, II/01/51, II/02/07, 
II/02/08, II/02/100, II/02/11, II/02/15, 
II/02/26, II/02/28, II/02/35, II/02/42, 
II/02/62, II/02/70, II/02/99, II/03/32, 
II/03/62, II/03/65, II/03/66, II/03/67, 
II/03/72, II/03/76, II/03/78, II/03/81, 
II/04/07, II/04/14, II/04/15, II/04/29, 
II/04/34, II/04/46, II/04/67, II/04/69, 
II/04/82, II/04/83, II/05/20, II/05/28, 
II/05/32, II/05/42, II/05/70, II/05/73, 
II/05/84, II/05/89, II/06/46, II/06/49, 
II/06/85, II/07/01, II/07/04, II/07/120, 
II/07/146, II/07/28, II/07/50, II/07/57, 
II/07/68, II/07/95, II/08/101, II/08/41, 
II/08/42, II/08/58, II/08/64, II/08/70, 
II/08/91, II/09/05, II/09/10, II/09/104, 
II/09/31, II/09/35, II/09/56, II/09/63, 
II/09/69, II/09/82, II/09/90, II/09/92, 
II/09/98, II/10/09, II/10/42, II/10/70, 
II/10/74, II/10/75, II/10/82, II/10/91, 
II/11/49, II/12/09, II/12/28, II/12/39, 
II/12/62, II/12/67, II/12/75, II/13/23, 
II/14/22, II/14/27, II/14/29, II/14/77, 
II/14/92, II/14/96, II/14/97, II/14/98, 
II/15/28, II/15/30, II/15/45, II/15/69, 
II/15/75, II/15/85, II/16/08, II/16/101, 
II/16/37, II/16/75, II/16/90, II/17/17, 
II/17/23, II/17/30, II/17/32, II/17/45, 
II/17/55, II/17/63, II/19/110, II/19/125, 
II/19/139, II/19/142, II/19/161, II/19/164, 
II/19/167, II/19/33, II/19/46, II/19/51, 
II/19/52, II/19/66, II/19/73, II/19/80, 
II/19/90, II/19/91, II/19/98, II/20/01, 
II/20/08, II/20/15, II/20/25, II/20/41, 
II/20/59, II/20/62, II/21/101, II/21/18, 
II/21/34, II/21/37, II/21/72, II/21/98, 
II/22/07, II/22/21, II/22/41, II/22/44, 
II/22/49, II/22/50, II/22/52, II/22/74, 
II/22/83, II/22/87, II/23/113, II/23/114, 
II/23/166, II/23/174, II/23/195, II/23/196, 
II/23/74, II/23/76, II/23/94, II/24/100, 
II/24/101, II/24/102, II/24/107, II/24/40, 
II/24/81, II/24/92, II/25/115, II/25/15, 

II/25/16, II/25/21, II/25/27, II/25/28, 
II/25/43, II/25/91, II/26/12, II/26/17, 
II/26/26, II/26/28, II/26/46, II/27/08, 
II/27/10, II/27/13, II/27/34, II/27/52, 
II/27/54, II/27/60, II/28/59, II/28/66, 
II/29/01, II/29/103, II/29/38, II/29/42, 
II/29/43, II/30/17, II/30/23, II/30/40, 
II/30/41, II/31/36, II/31/42, II/32/112, 
II/32/137, II/32/14, II/32/16, II/32/45, 
II/32/64, II/32/67, II/33/16, II/33/67, 
II/33/80, II/33/81, II/33/82, II/34/37, 
II/34/78, II/35/101, II/35/104, II/35/106, 
II/35/109, II/35/11, II/35/21, II/35/22, 
II/35/27, II/35/35, II/35/47, II/35/55, 
II/35/64, II/35/70, II/35/74, II/37/102, 
II/37/111, II/37/121, II/37/124, II/37/127, 
II/37/51, II/37/56, II/38/100, II/38/113, 
II/38/118, II/38/24, II/38/61, II/38/64, 
II/38/73, II/38/97, II/39/01, II/39/09, 
II/39/10, II/39/110, II/39/126, II/39/127, 
II/39/182, II/39/183, II/39/85, II/39/90, 
II/39/92
 b. I/04/09, I/04/24, I/05/33, I/06/72, 
I/08/27, I/08/82, I/08/97, I/10/122, I/10/41, 
I/10/72, I/100/41, I/100/45, I/100/46, 
I/102/38, I/102/77, I/106/24, I/106/66, 
I/106/68, I/108/39, I/109/57, I/111/16, 
I/112/57, I/113/102, I/113/91, I/114/24, 
I/115/06, I/116/54, I/119/21, I/119/24, 
I/12/30, I/120/07, I/121/53, I/121/92, 
I/123/42, I/125/47, I/129/37, I/132/10, 
I/132/51, I/135/58, I/137/40, I/139/15, 
I/139/28, I/139/41, I/139/56, I/144/44, 
I/149/23, I/15/11, I/15/25, I/15/89, I/15/92, 
I/151/41, I/152/112, I/152/132, I/153/38, 
I/154/12, I/154/22, I/157/40, I/158/18, 
I/158/59, I/159/45, I/161/35, I/20/42, 
I/20/87, I/21/20, I/22/20, I/22/42, I/23/12, 
I/25/11, I/25/17, I/25/36, I/25/64, I/27/25, 
I/31/55, I/36/40, I/36/77, I/39/73, I/41/90, 
I/42/76, I/45/60, I/48/13, I/49/49, I/50/61, 
I/51/27, I/52/45, I/56/08, I/56/39, I/56/49, 
I/59/49, I/63/25, I/63/52, I/63/53, I/66/35, 
I/67/71, I/68/26, I/69/15, I/69/89, I/70/83, 
I/73/35, I/73/51, I/73/61, I/75/40, I/77/02, 
I/82/25, I/87/107, I/89/04, I/89/12, I/90/61, 
I/91/10, I/91/13, I/91/74, I/96/67, I/97/16, 
I/98/123, II/02/17, II/02/61, II/04/76, 
II/07/114, II/07/48, II/11/22, II/12/62, 
II/15/111, II/15/118, II/15/89, II/16/39, 
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II/16/42, II/16/75, II/16/87, II/20/59, 
II/21/14, II/22/85, II/23/139, II/25/18, 
II/25/67, II/28/32, II/35/48, II/35/99, 
II/36/11, II/38/25
 başına b. iş geliver̥i II/39/14
 b. şė de˽il I/151/44
 b. şi di˽il I/154/71

bk. bir1 -775-
 b. I/01/61, I/01/63, I/01/64, I/01/95, 
I/02/28, I/02/29, I/02/33, I/03/12, I/03/14, 
I/03/46, I/03/47, I/03/49, I/03/51, I/03/70, 
I/03/75, I/03/76, I/03/78, I/05/17, I/05/23, 
I/05/46, I/05/49, I/06/14, I/06/143, I/07/15, 
I/07/23, I/07/43, I/07/47, I/07/57, I/07/75, 
I/08/109, I/08/114, I/08/33, I/08/48, I/08/72, 
I/08/86, I/08/87, I/08/94, I/08/97, I/09/24, 
I/09/35, I/09/65, I/10/112, I/10/34, I/10/45, 
I/10/51, I/10/83, I/100/20, I/100/26, 
I/100/43, I/102/21, I/102/24, I/102/27, 
I/102/41, I/102/64, I/102/91, I/103/21, 
I/103/62, I/106/20, I/106/25, I/106/47, 
I/107/69, I/108/39, I/108/48, I/109/03, 
I/109/26, I/109/28, I/109/37, I/11/33, 
I/11/53, I/11/65, I/11/73, I/11/91, I/110/09, 
I/110/42, I/111/08, I/111/19, I/111/52, 
I/111/54, I/111/55, I/112/07, I/112/11, 
I/112/33, I/112/34, I/112/38, I/112/42, 
I/113/06, I/113/102, I/113/23, I/113/51, 
I/113/58, I/113/68, I/113/70, I/113/88, 
I/114/23, I/115/19, I/115/46, I/115/47, 
I/116/22, I/116/28, I/117/04, I/117/08, 
I/117/12, I/117/24, I/117/25, I/117/36, 
I/119/22, I/119/30, I/119/33, I/119/34, 
I/119/42, I/119/48, I/119/72, I/12/06, 
I/120/31, I/120/34, I/120/53, I/121/33, 
I/121/50, I/121/72, I/121/94, I/122/17, 
I/122/24, I/122/81, I/123/05, I/123/32, 
I/123/44, I/123/48, I/123/72, I/124/32, 
I/124/38, I/125/20, I/125/67, I/126/34, 
I/126/41, I/126/58, I/127/20, I/128/30, 
I/128/46, I/128/48, I/129/27, I/129/31, 
I/13/26, I/13/31, I/131/08, I/131/24, 
I/131/35, I/131/52, I/131/55, I/133/10, 
I/133/26, I/133/31, I/133/48, I/133/49, 
I/134/13, I/134/28, I/134/30, I/134/34, 
I/134/61, I/135/49, I/135/50, I/135/51, 
I/136/13, I/136/41, I/137/16, I/137/17, 
I/137/19, I/137/21, I/137/36, I/138/101, 
I/138/118, I/138/22, I/138/27, I/138/63, 

I/138/85, I/138/86, I/138/94, I/139/21, 
I/14/65, I/14/69, I/140/34, I/140/35, 
I/140/43, I/140/44, I/141/11, I/141/18, 
I/141/23, I/142/38, I/143/04, I/143/06, 
I/143/78, I/143/79, I/143/80, I/144/21, 
I/144/38, I/144/45, I/144/51, I/144/62, 
I/144/65, I/144/78, I/144/83, I/145/37, 
I/145/42, I/145/46, I/145/69, I/145/85, 
I/145/88, I/147/31, I/148/05, I/148/11, 
I/148/20, I/149/17, I/149/21, I/149/43, 
I/149/65, I/15/60, I/15/69, I/15/72, I/15/82, 
I/15/92, I/150/18, I/150/27, I/150/28, 
I/150/34, I/150/38, I/150/44, I/152/104, 
I/152/11, I/152/129, I/152/62, I/153/06, 
I/153/105, I/153/106, I/153/120, I/153/22, 
I/153/29, I/153/70, I/153/83, I/154/05, 
I/154/14, I/154/15, I/155/14, I/155/31, 
I/155/32, I/155/36, I/155/41, I/155/42, 
I/155/46, I/155/64, I/156/06, I/156/12, 
I/156/13, I/156/32, I/156/48, I/156/55, 
I/156/57, I/157/11, I/157/12, I/157/16, 
I/157/18, I/157/41, I/157/56, I/157/64, 
I/158/20, I/158/33, I/158/36, I/158/50, 
I/159/09, I/159/15, I/16/21, I/16/41, 
I/17/38, I/17/45, I/17/88, I/18/13, I/18/30, 
I/18/32, I/18/45, I/18/67, I/18/68, I/20/06, 
I/20/80, I/21/21, I/22/09, I/22/31, I/22/38, 
I/23/21, I/24/29, I/24/35, I/24/40, I/24/50, 
I/24/62, I/25/07, I/25/09, I/25/10, I/25/13, 
I/25/18, I/25/24, I/25/26, I/25/30, I/25/44, 
I/25/56, I/25/61, I/27/39, I/27/50, I/28/22, 
I/29/05, I/30/07, I/30/08, I/30/09, I/30/15, 
I/30/27, I/31/25, I/31/43, I/31/50, I/32/56, 
I/32/61, I/33/12, I/34/26, I/36/10, I/36/14, 
I/36/15, I/36/41, I/36/69, I/36/77, I/36/78, 
I/36/81, I/37/11, I/37/12, I/37/15, I/37/20, 
I/37/35, I/37/44, I/38/09, I/38/23, I/38/59, 
I/39/100, I/39/29, I/39/99, I/40/04, I/40/18, 
I/40/32, I/41/47, I/41/63, I/41/69, I/41/93, 
I/42/31, I/42/39, I/42/47, I/43/08, I/43/21, 
I/43/22, I/43/26, I/44/23, I/44/54, I/45/31, 
I/46/121, I/46/67, I/47/16, I/47/27, /48/12, 
I/48/36, I/49/74, I/50/12, I/50/44, I/50/57, 
I/50/73, I/52/10, I/52/21, I/52/22, I/52/47, 
I/52/49, I/52/63, I/52/68, I/52/71, I/52/74, 
I/52/99, I/53/13, I/53/20, I/53/30, I/53/36, 
I/53/39, I/53/77, I/54/18, I/54/24, I/54/25, 
I/54/64, I/55/38, I/55/47, I/55/59, I/55/65, 
I/55/66, I/56/17, I/56/66, I/56/67, I/56/69, 
I/58/50, I/59/16, I/60/05, I/60/15, I/60/44, 
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I/60/47, I/60/50, I/60/74, I/60/75, I/60/80, 
I/60/86, I/61/70, I/63/24, I/63/31, I/64/123, 
I/64/39, I/65/12, I/66/02, I/66/04, I/66/16, 
I/66/21, I/66/32, I/66/37, I/66/42, I/67/76, 
I/69/06, I/69/08, I/69/102, I/69/12, I/69/49, 
I/69/60, I/69/62, I/69/93, I/70/12, I/70/15, 
I/70/49, I/70/78, I/70/85, I/71/57, I/72/16, 
I/72/20, I/72/41, I/72/80, I/73/15, I/73/16, 
I/73/48, I/73/51, I/73/65, I/73/73, I/74/17, 
I/74/45, I/74/54, I/74/70, I/74/94, I/74/96, 
I/75/05, I/75/28, I/75/60, I/76/33, I/76/99, 
I/77/04, I/77/10, I/77/51, I/78/04, I/78/15, 
I/78/16, I/78/34, I/79/40, I/79/83, I/79/98, 
I/80/48, I/80/49, I/82/14, I/86/08, I/86/50, 
I/86/67, I/87/104, I/87/73, I/88/27, I/88/65, 
I/90/11, I/90/17, I/90/31, I/90/73, I/91/09, 
I/91/41, I/92/11, I/92/12, I/92/27, I/92/28, 
I/92/38, I/92/40, I/92/56, I/93/35, I/93/36, 
I/93/49, I/94/02, I/94/03, I/94/23, I/94/41, 
I/94/64, I/94/71, I/95/14, I/95/17, I/95/18, 
I/95/20, I/95/25, I/95/26, I/95/78, I/95/93, 
I/95/94, I/95/96, I/96/16, I/96/17, I/96/24, 
I/96/87, I/97/06, I/97/57, I/97/58, I/98/101, 
I/98/104, I/98/136, I/98/33, I/98/80, 
I/98/89, I/99/51, I/99/62, II/01/25, II/01/30, 
II/01/31, II/01/51, II/01/52, II/02/44, 
II/02/96, II/03/63, II/04/15, II/04/18, 
II/04/24, II/04/27, II/04/35, II/04/91, 
II/05/15, II/05/68, II/05/81, II/05/84, 
II/06/56, II/06/57, II/07/09, II/07/114, 
II/07/130, II/08/122, II/08/130, II/08/131, 
II/08/35, II/08/69, II/09/09, II/09/43, 
II/09/46, II/10/43, II/10/81, II/10/82, 
II/11/58, II/12/17, II/12/32, II/12/40, 
II/12/42, II/12/44, II/12/50, II/12/73, 
II/13/25, II/13/33, II/13/34, II/13/49, 
II/14/23, II/14/40, II/14/70, II/14/91, 
II/15/110, II/15/111, II/15/118, II/15/53, 
II/15/82, II/15/85, II/15/91, II/16/23, 
II/16/43, II/16/46, II/16/84, II/17/06, 
II/17/16, II/17/20, II/17/47, II/17/48, 
II/17/55, II/17/76, II/19/101, II/19/21, 
II/19/31, II/19/39, II/19/40, II/19/43, 
II/20/01, II/20/05, II/20/23, II/20/29, 
II/20/30, II/20/43, II/20/44, II/20/48, 
II/20/78, II/21/38, II/21/97, II/22/17, 
II/22/20, II/22/49, II/22/73, II/23/158, 
II/23/188, II/23/52, II/23/71, II/24/20, 
II/25/104, II/25/72, II/25/75, II/26/21, 
II/26/31, II/27/10, II/27/17, II/27/36, 

II/28/05, II/28/21, II/28/75, II/29/40, 
II/29/64, II/29/94, II/30/01, II/30/17, 
II/31/07, II/31/22, II/31/45, II/32/74, 
II/33/17, II/34/23, II/35/111, II/35/116, 
II/35/61, II/36/07, II/37/04, II/37/113, 
II/37/51, II/37/76, II/38/33, II/38/59, 
II/38/71, II/38/75, II/39/108, II/39/116, 
II/39/160, II/39/187, II/39/188, II/39/53, 
II/39/67, II/39/68, II/39/97
 bi edi b. bı̊̇di I/75/47
 b. edi bi bı̊̇di I/75/47
 her b. I/159/35, I/27/07, I/42/74, 
I/54/37, II/29/82, II/29/89, II/29/94
 her b.+ si I/65/14

bk. bir8 -368-
 b. I/01/87, I/02/16, I/03/32, I/03/43, 
I/03/55, I/03/75, I/04/66, I/04/72, I/04/75, 
I/05/59, I/06/02, I/06/100, I/06/101, 
I/06/103, I/06/124, I/06/26, I/06/50, 
I/06/51, I/06/63, I/06/85, I/06/95, I/07/49, 
I/07/96, I/08/03, I/08/14, I/08/24, I/08/39, 
I/08/76, I/08/97, I/09/30, I/10/105, I/10/17, 
I/10/21, I/10/49, I/10/89, I/10/92, I/100/13, 
I/100/17, I/100/25, I/101/04, I/102/51, 
I/106/68, I/108/24, I/11/32, I/11/70, I/11/79, 
I/112/26, I/112/45, I/112/46, I/116/05, 
I/116/06, I/116/10, I/116/11, I/116/18, 
I/116/19, I/116/44, I/116/55, I/116/56, 
I/117/24, I/117/35, I/117/36, I/117/38, 
I/121/75, I/123/23, I/125/55, I/126/35, 
I/126/72, I/127/08, I/128/18, I/128/54, 
I/129/24, I/129/26, I/130/56, I/131/36, 
I/131/61, I/133/03, I/133/28, I/133/56, 
I/135/09, I/135/53, I/137/65, I/138/55, 
I/138/56, I/138/61, I/139/11, I/139/33, 
I/14/12, I/14/29, I/14/36, I/140/51, I/143/58, 
I/144/12, I/144/28, I/144/48, I/145/07, 
I/15/65, I/150/31, I/151/42, I/152/102, 
I/152/132, I/152/20, I/152/52, I/152/59, 
I/152/71, I/152/72, I/157/24, I/157/53, 
I/159/46, I/16/07, I/16/11, I/161/25, 
I/161/26, I/161/36, I/161/41, I/161/42, 
I/17/54, I/20/29, I/20/52, I/20/67, I/20/82, 
I/23/67, I/24/03, I/25/09, I/27/75, I/30/38, 
I/30/53, I/31/50, I/31/71, I/33/02, I/33/144, 
I/35/19, I/35/50, I/36/61, I/36/82, I/37/49, 
I/37/51, I/38/10, I/39/50, I/39/86, I/40/22, 
I/41/37, I/41/78, I/42/23, I/42/31, I/42/35, 
I/42/56, I/42/79, I/43/06, I/44/26, I/44/45, 
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I/44/49, I/44/72, I/44/85, I/45/16, I/48/17, 
I/49/20, I/52/26, I/52/32, I/52/39, I/52/41, 
I/52/42, I/52/73, I/52/91, I/52/93, I/53/29, 
I/53/31, I/53/60, I/53/68, I/53/73, I/54/16, 
I/54/18, I/54/61, I/55/26, I/56/64, I/56/68, 
I/58/67, I/59/10, I/59/15, I/59/65, I/59/78, 
I/59/87, I/59/88, I/60/97, I/63/07, I/63/23, 
I/63/24, I/63/63, I/64/104, I/64/17, I/64/37, 
I/64/87, I/66/31, I/66/50, I/68/77, I/69/90, 
I/70/23, I/70/27, I/70/52, I/71/41, I/71/42, 
I/71/44, I/72/68, I/72/69, I/74/17, I/74/21, 
I/74/22, I/74/30, I/74/51, I/74/91, I/75/68, 
I/77/66, I/79/27, I/79/38, I/79/47, I/79/50, 
I/79/54, I/79/91, I/80/23, I/80/52, I/80/67, 
I/82/25, I/83/44, I/83/59, I/86/16, I/87/108, 
I/87/34, I/87/42, I/87/93, I/88/45, I/88/72, 
I/88/73, I/89/08, I/89/30, I/93/41, I/94/80, 
I/95/108, I/95/116, I/95/12, I/95/125, 
I/95/14, I/96/25, I/96/33, I/96/59, I/96/64, 
I/97/15, I/98/105, I/98/122, I/98/130, 
I/99/01, II/01/19, II/01/33, II/01/83, 
II/03/29, II/03/30, II/04/94, II/05/25, 
II/05/55, II/05/65, II/06/54, II/07/12, 
II/07/120, II/07/127, II/07/143, II/07/15, 
II/07/65, II/08/103, II/09/14, II/09/15, 
II/09/54, II/10/22, II/10/49, II/10/93, 
II/11/37, II/12/42, II/13/24, II/13/35, 
II/13/37, II/14/76, II/14/87, II/15/84, 
II/16/18, II/18/31, II/20/25, II/20/60, 
II/20/64, II/21/35, II/21/78, II/22/13, 
II/22/28, II/22/30, II/23/124, II/23/127, 
II/23/136, II/23/157, II/23/186, II/23/203, 
II/23/46, II/24/05, II/24/77, II/25/84, 
II/25/85, II/27/17, II/28/02, II/28/90, 
II/29/02, II/29/38, II/29/94, II/30/16, 
II/31/11, II/32/135, II/32/17, II/32/24, 
II/32/30, II/32/81, II/33/50, II/34/30, 
II/37/06, II/37/92, II/37/95, II/38/117, 
II/38/47, II/38/54, II/38/87, II/39/137, 
II/39/138, II/39/140, II/39/141, II/39/143, 
II/39/87, II/39/88, II/39/95
 arada b. I/35/63
 ārada b. I/49/46
 b. bir iki I/88/71
 b. yapar̥dıġ I/06/18
 ġırḳ yılda b. I/125/74
 ġırḳda b. I/153/36

bk. bir9 -127-

 b. I/02/23, I/03/05, I/04/17, I/06/127, 
I/08/75, I/10/102, I/106/25, I/106/33, 
I/111/98, I/116/42, I/119/48, I/121/52, 
I/125/51, I/126/18, I/126/82, I/133/41, 
I/137/11, I/137/39, I/138/68, I/138/75, 
I/145/65, I/145/71, I/145/94, I/146/37, 
I/150/22, I/150/55, I/151/32, I/152/70, 
I/155/89, I/157/33, I/158/30, I/159/11, 
I/22/22, I/22/23, I/22/42, I/22/45, I/25/31, 
I/25/32, I/25/34, I/25/36, I/25/47, I/25/58, 
I/25/64, I/33/15, I/33/64, I/35/09, I/35/35, 
I/35/44, I/36/70, I/37/51, I/39/95, I/41/14, 
I/44/36, I/45/10, I/45/26, I/49/38, I/49/53, 
I/50/25, I/56/51, I/58/45, I/59/67, I/61/28, 
I/63/18, I/68/44, I/72/51, I/75/62, I/78/03, 
I/83/01, I/85/65, I/91/56, I/91/80, I/96/91, 
II/01/38, II/07/110, II/07/147, II/07/148, 
II/07/98, II/07/99, II/14/30, II/16/50, 
II/16/82, II/20/62, II/22/68, II/28/02, 
II/28/13, II/29/26, II/29/36, II/29/40, 
II/38/116, II/38/117
 bayā b. I/07/16, I/46/08, I/46/38, 
I/46/51, II/04/60, II/09/83
 bāyā b. II/09/34
 dā b. I/59/58
 hele b. I/144/47
 şȫle b. I/05/66
 tā b. I/58/26, I/58/58, I/60/108, I/60/109, 
II/07/06
 tam b. I/56/40
 b. hoş oldu I/159/15, II/22/32
 b. hoş I/10/118, II/22/34
 b. vur II/05/25
 b. vurdu I/64/131
 b. yapdım II/22/85

bk. bir10 -80-
 b. I/02/13, I/03/73, I/06/145, I/06/29, 
I/07/106, I/100/42, I/101/17, I/101/18, 
I/103/25, I/105/33, I/11/74, I/110/71, 
I/113/63, I/117/48, I/120/17, I/128/21, 
I/133/48, I/134/40, I/134/58, I/135/53, 
I/139/62, I/142/46, I/145/93, I/152/46, 
I/152/47, I/152/49, I/159/37, I/159/38, 
I/161/19, I/18/16, I/21/58, I/27/23, I/27/26, 
I/27/57, I/32/40, I/33/114, I/35/24, I/39/31, 
I/41/81, I/42/16, I/45/60, I/46/79, I/46/92, 
I/47/17, I/51/26, I/51/27, I/52/34, I/53/62, 
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I/55/12, I/56/44, I/59/78, I/60/39, I/67/12, 
I/73/36, I/90/37, I/97/26, I/98/33, I/98/34, 
I/98/63, I/98/87, I/98/88, II/02/76, II/10/63, 
II/12/48, II/14/86, II/17/48, II/17/64, 
II/17/75, II/17/77, II/19/25, II/21/06, 
II/22/46, II/22/53, II/23/114, II/27/14, 
II/27/26, II/28/92

bk. bir12 -27-
 b. I/07/35, I/115/25, I/119/18, I/141/28, 
I/151/20, I/154/05, I/16/20, I/18/39, 
I/18/42, I/36/18, I/41/54, I/44/08, I/50/44, 
I/50/56, I/64/124, I/75/70, I/77/11, I/99/75, 
II/14/55, II/14/57, II/19/101, II/38/87

bk. bir5 -25-
 b. I/06/24, I/10/39, I/113/138, I/117/41, 
I/122/14, I/125/30, I/150/27, I/152/72, 
I/159/23, I/36/78, I/51/75, I/51/76, I/53/13, 
I/53/77, I/55/77, I/78/04, I/92/05, II/06/09, 
II/39/42

bk. bir2 -24-
 b. I/03/70, I/123/44, I/134/53, I/138/129, 
I/155/42, I/22/18, I/22/27, I/22/32, I/30/48, 
I/37/16, I/49/62, I/72/21, I/75/12, II/03/06, 
II/05/05, II/08/52, II/09/99, II/20/23, 
II/20/49, II/32/127, II/33/69

bk. bir13 -23-
 b. I/40/23, I/40/70, I/121/90, I/152/29, 
I/152/53, I/152/58, I/153/86, II/07/72, 
II/09/15, II/09/60, II/09/74, II/13/06, 
II/15/113, II/15/117, II/23/199, II/23/20, 
II/29/27, II/29/85, II/30/13, II/35/104, 
II/38/35, II/39/62

bk. bir14 -10-
 b. I/122/86, I/125/37, I/14/26, I/152/60, 
I/157/03, I/73/21, I/92/61, II/08/84, 
II/12/09, II/16/56

bk. bir15 -2-
 b. I/122/01, I/138/55

bk. bir7 -1-
 b. I/106/07

bi ... -470-
bi ara : bk. bir ara

 b. ara I/11/45
 b. arı II/30/56

bi arada : bk. bir arada

 b. arada I/152/12, I/34/24, I/34/25, 
I/35/25, I/35/26, I/73/14, I/76/14, II/14/58, 
II/16/104
 b. aradá I/121/47
 b. aradı II/06/08

bi araya : bk. bir araya
 b. arıya II/10/83
 b. arıyı II/10/75

bi başḳa : bk. bir başḳa
 b. başḳaydı I/113/60
 b. başġaydı I/113/61
 b. başḲa I/104/15

bi çoḳ : bk. bir çoḳ
 b. çoḳ I/15/23

bi daha : bk. bir daha
 b. dā yapıyȯŋ I/79/96
 b. da I/144/28, I/28/58, I/50/62
 b. dā I/06/86, I/111/94, I/112/29, 
I/124/45, I/130/92, I/138/65, I/144/48, 
I/150/59, I/152/129, I/158/18, I/158/24, 
I/161/26, I/24/70, I/25/39, I/25/43, I/27/75, 
I/31/17, I/43/07, I/50/62, I/52/54, I/52/93, 
I/58/32, I/59/47, I/66/25, I/68/35, I/69/51, 
I/69/70, I/69/80, I/69/94, I/69/95, I/75/14, 
I/79/95, I/91/23, I/94/06, I/94/70, I/96/28, 
II/19/03, II/19/160, II/20/74, II/22/63, 
II/27/17, II/38/88
 b. daha I/01/64, I/152/08, I/152/09, 
I/152/10, I/152/58, I/35/39, I/42/46
 b. dahā I/152/31
 b. dah̥a I/100/11
 b. Ta II/12/57, II/39/143
 b. tā I/147/10, I/37/35, I/39/27, I/54/62, 
I/55/26, II/07/39, II/08/114, II/08/99, 
II/23/137, II/37/113, II/37/92
 b. Tā I/161/36, I/161/54, I/161/58, 
II/05/102, II/20/73, II/23/75, II/37/92

bi de : bk. bir de
 b. de et I/111/97
 b. de yaparsaŋ I/129/59
 b. de I/02/25, I/04/06, I/06/107, 
I/06/109, I/06/112, I/06/119, I/06/67, 
I/06/83, I/06/93, I/06/94, I/07/23, I/08/111, 
I/08/18, I/09/17, I/10/117, I/10/68, I/10/69, 
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I/10/88, I/101/59, I/102/67, I/103/35, 
I/104/68, I/108/30, I/108/46, I/109/29, 
I/11/70, I/110/04, I/110/09, I/110/56, 
I/111/98, I/111/99, I/112/26, I/112/33, 
I/112/73, I/112/82, I/114/40, I/117/48, 
I/119/31, I/119/45, I/120/33, I/120/62, 
I/121/13, I/121/14, I/121/93, I/122/69, 
I/123/33, I/123/37, I/125/19, I/125/39, 
I/125/49, I/125/60, I/125/81, I/126/15, 
I/126/65, I/126/82, I/127/49, I/128/19, 
I/128/22, I/129/61, I/13/07, I/13/30, 
I/130/24, I/130/52, I/132/29, I/133/19, 
I/134/16, I/134/48, I/135/47, I/137/23, 
I/138/102, I/138/114, I/138/132, I/138/27, 
I/14/26, I/14/30, I/14/39, I/14/46, I/14/60, 
I/14/63, I/141/09, I/141/23, I/142/20, 
I/144/49, I/145/78, I/145/93, I/148/33, 
I/149/14, I/149/45, I/15/07, I/15/78, 
I/15/86, I/150/17, I/150/54, I/152/109, 
I/152/114, I/152/135, I/152/69, I/152/73, 
I/154/68, I/159/31, I/159/32, I/16/01, 
I/16/03, I/16/41, I/161/59, I/19/10, I/20/23, 
I/20/35, I/21/16, I/22/02, I/22/14, I/22/32, 
I/22/36, I/23/38, I/25/01, I/25/03, I/25/28, 
I/25/53, I/30/16, I/30/19, I/30/25, I/31/29, 
I/33/11, I/33/114, I/33/74, I/33/90, I/36/79, 
I/38/24, I/40/24, I/41/85, I/44/75, I/46/12, 
I/46/96, I/48/19, I/48/32, I/49/24, I/50/24, 
I/51/73, I/52/25, I/52/96, I/55/70, I/58/08, 
I/58/69, I/58/71, I/58/97, I/60/66, I/60/70, 
I/61/03, I/61/04, I/61/31, I/61/48, I/61/62, 
I/63/46, I/63/47, I/64/129, I/64/131, 
I/65/30, I/65/38, I/68/45, I/68/51, I/68/61, 
I/69/102, I/69/12, I/71/75, I/72/73, I/72/82, 
I/73/23, I/73/49, I/73/65, I/73/72, I/76/51, 
I/78/26, I/79/62, I/83/48, I/83/65, I/85/20, 
I/86/45, I/87/61, I/87/85, I/88/18, I/88/21, 
I/88/34, I/88/56, I/89/16, I/89/17, I/90/25, 
I/91/77, I/91/81, I/94/07, I/94/36, I/94/37, 
I/95/27, I/95/63, I/96/40, I/96/49, I/97/10, 
I/97/14, I/98/110, I/98/23, I/98/32, I/98/52, 
I/98/58, I/98/62, I/99/26, II/07/109, 
II/09/86, II/12/21, II/12/22, II/12/78, 
II/14/45, II/14/77, II/14/90, II/15/113, 
II/15/94, II/19/05, II/19/06, II/19/145, 
II/19/39, II/19/40, II/22/38, II/23/05, 
II/23/211, II/27/37, II/27/64, II/30/51, 
II/32/103, II/32/20, II/33/62, II/34/64, 
II/34/74, II/34/87, II/34/94, II/35/20, 
II/37/30, II/37/53, II/39/147, II/39/162

 b. dė I/22/44, I/38/29, I/71/13, II/07/76
 b. dē I/06/82, I/08/93, I/120/33, 
I/125/10, I/129/44, I/143/36, I/28/47, 
I/33/53, I/41/73, I/66/25, I/66/51, I/68/16, 
I/77/73, I/86/45, I/92/37, II/13/57, II/28/05
 b. d̥e I/152/42
 b. dey̥ I/06/104
 b. di I/04/25, I/06/76, I/10/89, I/121/42, 
I/121/52, I/122/14, I/15/87, I/157/25, 
I/36/75, I/43/22, I/45/08, I/64/64, I/76/48, 
I/80/12, I/88/15, I/88/64, I/90/25, I/99/32, 
II/02/55, II/04/22, II/07/28, II/08/64, 
II/11/60, II/17/58, II/17/68, II/23/107, 
II/23/111, II/24/110, II/24/59, II/28/36, 
II/28/94, II/29/95, II/32/47, II/33/62, 
II/33/67, II/35/92, II/38/42, II/39/188, 
II/39/88
 b. dı̄̇ II/08/48, II/23/110

bi ġırıcıḳ : bk. bir ġırıcıḳ 
 b. ġırıcıḳ I/35/62

bi ḳısım : bk. bir ḳısım 
 b. ġısım II/32/74
 b. ḳısmı II/23/158

bi hoş : bk. bir hoş
 b. h̥oş I/10/119

bi iki : bk. bir iki
 b. iki I/119/24, I/125/07, I/155/23, 
I/158/13, I/158/14, I/158/20, I/158/45, 
I/27/40, I/36/18, I/46/85, I/53/83, II/09/44, 
II/10/77, II/12/23, II/14/11, II/25/14, 
II/32/117
 b. ikisi I/158/16

bi kere : bk. bir kere
 b. kere I/108/30, I/135/33, I/148/37
 b. kereydi I/128/12

bi soluġ : bk. bir soluḳ 
b. soluġ1 I/79/23

bi sōn̥aki : bk. bir sonraki
 b. sōn̥raki II/38/49

bi sürü : bk. bir sürü
 b. sürü I/35/26

bi şekilde : bk. bir şekilde
 b. şekilde I/106/79
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bi tāne : bk. bir tāne
 b. tānedir I/32/39

bi tek : bk. bir tek
 b. teg I/152/124, II/28/43
 b. tek I/14/27, I/94/67, II/02/48
 b. teK I/113/40
 b. tik II/12/36

bi yandan : bk. bir yandan
 b. yandan I/130/22, I/130/23, I/155/21, 
I/155/22, I/54/72, I/55/55, I/75/23, I/87/19, 
I/96/40, II/19/14

bi yol : bk. bir yol
 b. yol II/24/88

bi yönden : bk. bir yönden
 b. yönden I/99/71
bı̄̇ : bk. bir3 -82-
 b. I/04/20, I/04/62, I/06/85, I/07/86, 
I/106/26, I/11/57, I/113/26, I/115/08, 
I/117/09, I/121/36, I/122/71, I/146/17, 
I/150/35, I/150/52, I/150/57, I/150/60, 
I/151/22, I/153/63, I/155/57, I/155/67, 
I/18/42, I/20/38, I/31/09, I/31/20, I/31/24, 
I/31/26, I/31/65, I/39/86, I/41/14, I/46/21, 
I/49/08, I/51/70, I/58/44, I/58/46, I/58/73, 
I/65/23, I/68/08, I/69/14, I/69/40, I/69/47, 
I/69/75, I/69/84, I/70/76, I/71/54, I/73/34, 
I/91/77, I/94/03, I/96/42, I/96/84, I/99/42, 
II/03/63, II/04/13, II/04/67, II/04/83, 
II/04/84, II/07/126, II/07/44, II/09/104, 
II/09/34, II/09/55, II/09/67, II/09/68, 
II/09/75, II/10/22, II/11/58, II/13/30, 
II/21/63, II/23/132, II/29/35, II/32/121, 
II/32/131, II/32/16, II/38/23, II/38/79, 
II/39/146
 b. I/09/48, I/159/37, I/35/56, I/69/76, 
II/09/76, II/10/83, II/23/156

bk. bir8 -17-
 b. I/138/56, I/145/88, I/151/36, I/155/67, 
I/36/73, I/41/14, I/46/33, I/71/41, I/86/75, 
I/98/100, I/98/25, II/06/42, II/07/92, 
II/09/16, II/10/15, II/12/20, II/39/154

bk. bir1 -8-
 b. I/03/78, I/05/64, I/111/54, I/158/50, 
I/159/09, I/30/08, II/01/25, II/25/19

bk. bir9 -5-

 b. I/11/75
 daha b. I/150/30
 tā b. I/146/27, I/146/65

bk. bir10 -5-
 b. I/146/16, I/150/48, I/36/75, I/44/50, 
I/97/49

bk. bir14 -2-
 b. I/63/22, II/32/15

bk. bir12 -1-
 b. I/73/13

bk. bir5 -1-
 b. I/110/08

bk. bir13 -1-
 b. II/09/18

bı̄̇ de : bk. bir de -1-
 b. d̥e I/109/39

bı̄̇ iki : bk. bir iki -1-
 b. iki II/01/09
bı̆̇ : bk. bir1 -2-
 b. I/99/24, II/10/57
ḇi : bk. bir1 -3-
 ḇ. II/04/86, II/35/94
 bayā ḇ. I/58/92
bı̊̇ : bk. bir1 -6-
 b. I/126/59, I/49/74, I/58/49, I/77/09, 
I/81/35, II/35/20
bı̊̇ : bk. bu -1-

b.+ nnā I/152/133
bi˽ara : Herhangi bir zamanda, bir za-
man. -1-
 b. I/142/52
bi˽arȧ : bk. bi˽ara -1-
 b. I/142/14
bibel : bk. biber -1-
 b.+ lē II/18/27
biber : Yurdumuzda bol yetişen, patlıcan-
gillerden otsu bir bitkinin taze iken üstü 
kaygan ve parlak yeşil olup cinsine göre 
sonradan kızaran, ekserisi acı, yemeği 
ve turşusu yapılan ve çok yenen meyve-
si. -41-
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 b. I/103/08, I/106/10, I/119/47, 
I/132/12, I/132/28, I/133/30, I/133/31, 
I/133/32, I/144/83, I/144/84, I/146/17, 
I/54/57, I/67/61, I/69/29, I/79/79, I/80/12, 
I/90/78, I/97/36, I/98/78, II/09/99, II/18/24, 
II/19/160, II/20/21, II/29/02, II/29/10
 b.+ den I/132/28, I/84/17
 b.+ dir I/143/72
 b.+ ē I/129/48
 b.+ i I/32/34, I/54/54, I/69/30
 b.+ ini I/119/57, I/128/35
 b.+ leri I/39/101
 b.+ li II/19/64
 b.+ lice I/40/14

biber salçası : Biber kullanılarak yapı-
lan salça.

b. salçası I/119/58, I/54/48, II/18/15
biber dolması : Biberin içine pirinç ve 

başka şeyler doldurularak pişirilen yemek.
biber hanımı : Közlenmiş biber.

biber̥ : bk. biber -6-
 b. I/32/33, I/32/34, I/54/53, II/19/56
 b. hanımı II/19/56, II/19/57
bibēr : bk. biber -9-
 b. I/102/63, I/105/56, I/143/14, I/28/52, 
I/91/74, II/25/45, II/29/08, II/35/14
 acı b. II/35/82
bibēr̥ : bk. biber -3-
 b. I/109/20, I/19/01
 b.+ lē I/32/50
bı̊̇ber : bk. biber -4-
 b. II/26/31, II/26/32
 b. dolması I/111/27
 b. dōması II/12/56
bı̊̇ber̥ : bk. biber -2-
 b. I/04/57
 b.+ i I/04/57
bı̊bēr : bk. biber -2-
 b. I/29/16
 b. dolması II/23/53
bibey : bk. biber -1-
 b.+ lēŋi II/29/02

bicama : Yatarken giyilen ceket ve panto-
londan ibaret kıyafet. -4-
 b. I/70/66, I/76/41
 b.+ lar I/76/41
 b.+ ŋ II/18/31
bicik : 1. Tek, bir tane, yegâne. -2-
 b. II/39/113
 oh b. II/39/182

2. Birazcık, çok az.
bı̄̇cik : bk. bicik1 -2-
 b. I/146/79

bk. bicik2

icik b. II/27/65
bicit : Biricik. (?) -1-
 b. I/73/70
biç - : (Ekin, ot vb.ni) (Orak, tırpan ve ma-
kine ile) Kesmek. -43-
 b.- ecek II/32/118
 b.- ēdig II/25/40
 b.- ēdik I/150/10, I/155/14, II/21/16, 
II/24/96
 b.- ēken II/24/96
 b.- ellēr II/01/27
 b.- enneriŋ I/41/39
 b.- er I/68/30
 b.- erı̄̇z I/39/75
 b.- erdi I/87/57
 b.- ēr̥dig II/25/40
 b.- erdik I/41/34, I/74/54, I/87/05, 
I/87/18
 b.- ērdik I/153/20
 b.- ērdiK I/47/30
 b.- eriz I/39/75, II/20/43
 b.- erlēdi I/153/14
 b.- erler I/39/75
 b.- ildi II/21/16
 b.- ilirdi I/157/71, I/41/33, I/41/35
 b.- ilirmişdi I/73/08
 b.- iliyodu I/103/23
 b.- iliyódú I/01/18
 b.- iliyōru I/58/22
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 b.- iliyú I/01/24
 b.- iviriyin I/54/28
 b.- iyō I/150/11
 b.- iyoduḳ I/74/11, I/74/58
 b.- iyolā I/83/39
 b.- iyollādı II/22/58
 b.- iyor II/22/61
 b.- iyoz I/102/06
 b.- mişler II/10/48
biçel : bk. biçer -4-
 b.+ lē I/73/09
 b.+ lēnen II/21/19
 b.+ ler I/21/56, II/25/40
biçer : Biçerdöver, ekini biçen ve harman 
eden makine. -26-
 b. I/103/24, I/115/15, I/115/22, 
I/125/44, I/130/17, I/14/54, I/18/73, 
I/41/33, I/70/05, I/73/09, II/10/84, II/21/17, 
II/22/61, II/25/40
 b.+ den I/96/34
 b.+ imiz I/58/24
 b.+ inen I/58/22, I/58/24
 b.+ le I/37/24, I/68/52
 b.+ lē I/73/08
 b.+ ler I/96/32
 b.+ lere I/58/28
 b.+ lerē I/70/07
biçēr : bk. biçer -4-
 b. I/115/16, I/47/31, II/25/40
 b.+ le I/70/07
biçerci : Biçerdöver makinesini kullanarak 
ekin biçen kişi. -1-
 b. I/115/17
biçerdüver : Ekini biçen ve harman eden 
makine. -1-
 b. I/74/53
biÇik : bk. biriciK -2-
 oh b. II/39/134, II/39/138
biçim : Yakışık alan şekil, uygun şekil. -4-
 ne b. I/108/29, I/54/48, I/83/01

biçimli : Güzel kabul edilen ölçülere uy-
gun, düzgün. -1-
 b.+ sı̄̇ I/75/34
biçoġ : bk. biçoḳ -1-
 b. I/113/111
biçoḳ : Oldukça çok, epeyce fazla, bir hay-
li. -2-
 b. I/71/21, I/79/92
biçoḲ : bk. biçoḳ -2-
 b. I/135/45, I/144/69
bı̊çuḲ : bk. buçuḳ -1-
 b. I/22/27
bidė : bk. pide -1-
 b. II/35/90
bide : bk. pide -8-
 b. I/03/37, I/104/43, I/154/54, I/51/73, 
I/88/51
 haşġaşlı b. I/106/46
 b. veriyolar I/104/42
 b. veriyollar I/104/41
bidi : bk. pide -1-
 b. yapādıḳ II/16/68
bı̊̇di : Büdü, birbirinden ayrılmayan, hep 
beraber olan, kafa dengi iki yaşlı kimse-
den bahsedilirken kullanılan “Edi ile büdü 
(Şâkire dudu)” deyiminde geçer. -2-
 bi edi bi b. I/75/47
bidigi : bk. bidiki -1-
 b. I/106/20
bidiKi : bk. bidiki -7-
 b. I/123/52, I/124/21, I/133/06, 
I/136/20, I/144/12, I/144/29, I/144/48
bidiki : Bir parça, azıcık, biraz. -1-
 b. I/06/11
bidon : İçine su, yağ, benzin, petrol gibi 
sıvılar ve bazı öte beri konan, galvaniz, saç 
vb. maddelerden yapılmış, silindir biçimin-
de dayanıklı büyük kap -6-
 b. II/22/24
 b.+ nānan II/21/57
 b.+ nar II/22/24
 b.+ nara I/106/22
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 b.+ narıŋ I/52/41
 b.+ u II/22/25
bi˽ez : bk. bu˽ez -5-
 b. I/114/15, I/130/12, I/130/22, 
I/138/64, I/144/50
biġaç : bk. biḳaç -4-
 b. II/19/96, II/27/39, II/37/27
 b.+ ā II/10/50
biġaş : bk. biḳaç -13-
 b. I/07/82, I/08/07, I/114/18, I/158/37, 
I/35/53, I/83/02, II/02/09, II/02/70, II/09/22, 
II/13/41, II/22/69, II/31/15, II/37/95
biġȧş : bk. biḳaç -1-
 b. I/01/30
bı̊˽hez : bk. bu˽ez -1-
 b. I/120/22
bi˽ike : bk. bi˽iki -1-
 b. II/30/07
bi˽iki : Birkaç, az miktarda, az sayıda. -1-
 b. I/156/20
bi˽ı̄̇z : (?) -1-
 b. II/19/146
biḲaç : bk. biḳaç -1-
 b. I/122/49
bı̄̇ḳaç : bk. biḳaç -1-
 b. I/31/44
biḳaç : Ne kadar olduğu kesin olarak bi-
linmeyen az sayıdaki şeyleri belirtmek için 
kullanılır, üç beş tane kadar, az sayıda. -3-
 b. I/27/13, I/31/33, I/69/64
biḳaş : bk. biḳaç -4-
 b. I/146/07, I/146/16, I/69/47, I/90/63
biḲaş : bk. biḳaç -4-
 b. I/113/30, II/21/82, II/31/19, II/38/84
bi˽kı̄̇ : bk. bi˽ki -1-
 b. I/08/07
bi˽ki : Bir parça, azıcık, biraz. -28-
 b. I/122/36, I/152/39, I/159/39, 
I/46/107, I/52/07, I/52/19, I/52/51, I/58/75, 
I/59/85, I/64/87, I/65/50, I/71/70, II/01/36, 
II/05/78, II/05/79, II/05/99, II/09/77, 
II/16/08, II/16/09, II/27/09, II/29/18

 b.+ sininki I/03/86
bi˽kí : bk. bi˽ki -2-
 b.+ sini II/29/70
bi˽kı̆̇ : bk. bi˽ki -1-
 b. I/39/79
bi˽kimi : Bazı, kimi, birtakım. -3-
 b. II/30/38, II/30/39
bi˽kimiSi : Bazısı, birtakımı, kimi. -1-
 b. II/35/73
bil - : Bir şey hakkında bilgisi, malumatı 
olmak, o şeyi öğrenmiş bulunmak. -1110-
 b. I/134/43, I/69/05
 b.- ı̄̇ I/10/05
 ne b.- ı̄̇m I/01/26, I/07/77, I/20/24, 
II/19/77
 nė b.- ı̄̇m II/16/13, II/16/15
 ne b.- ı̄̇n I/08/26
 nė b.- ı̄̇n I/41/46
 b.- ı̄̇r I/06/81, I/47/63, I/93/43
 b.- ceK I/80/63
 ne b.- ceK I/98/84
 b.- cēm I/03/29
 b.- ceŋ I/01/43, I/01/44
 ne b.- ceŋ I/82/12, II/05/21
 b.- dı̄̇ I/148/51, II/07/06
 b.- dı̄̇˽i I/07/34
 b.- dı̄̇˽im I/05/69
 b.- dı̄̇m I/01/32, I/129/41, I/146/86, 
I/146/87, I/149/43, I/15/56, I/46/17, 
I/46/31, I/61/04, I/83/37, II/07/05, 
II/10/103, II/25/12
 b.- dı̄̇me I/157/20
 b.- dı̄̇mi I/109/32, I/87/30
 b.- dı̄̇miz I/11/74, I/51/55, I/61/03, 
I/61/09, I/61/71, II/07/131, II/23/148
 b.- dı̄̇mizden I/51/55
 b.- dı̄̇mizi I/157/03
 b.- dı̄̇mizi yapıyȯz I/100/35, I/79/88
 b.- dı̄̇nden I/14/19
 b.- dı̄̇ne I/106/18, I/64/17
 b.- dı̄̇ŋ I/131/43, I/87/53, II/18/12
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 b.- dı̄̇ŋe I/135/21
 b.- di I/01/63, I/150/24, II/05/56
 b.- di˽im I/46/71, I/46/93, I/46/96
 b.- di˽imde II/26/35, II/26/36
 b.- di˽iŋ II/10/100
 b.- dik I/138/29, I/15/56
 b.- diklēmiz II/11/44
 b.- dikleri I/78/27
 b.- dim I/114/46, I/25/53, I/48/02, 
II/19/69, II/25/115
 b.- dini I/87/33
 b.- e I/111/06
 b.- ebilceklē II/23/186
 b.- ebilir I/59/78
 b.- ebilirsen I/122/15
 ne b.- ēceŋ I/04/47
 b.- eli I/46/16
 b.- elim I/14/72
 b.- em I/07/18, I/111/05, I/133/59, 
II/13/04
 ne b.- em I/08/24, I/09/54, I/103/18, 
I/146/08, I/38/02, I/38/67, I/55/30, I/60/92, 
I/61/38, I/69/38, I/71/60, I/87/56, I/94/03, 
II/13/58, II/15/93, II/15/98, II/19/37, 
II/25/101, II/35/09, II/35/100, II/35/104, 
II/35/12, II/35/23, II/35/49, II/35/72, 
II/35/74, II/36/13, II/37/46, II/37/67, 
II/38/63
 nė b.- em I/152/133, II/05/95, II/25/100
 ne b.- ēm I/49/38
 b.- emı̄̇cem I/149/41
 b.- emı̄̇cėn II/09/65
 b.- eme I/17/48
 b.- emėcem I/156/47, I/156/48
 b.- emėcen I/156/62
 b.- emediler I/126/22
 b.- emedim I/15/85, II/19/53
 b.- emem I/03/21, I/105/22, I/34/34, 
I/36/25, I/73/76, I/88/09
 b.- emen I/06/128, I/06/145, I/06/79, 
I/06/83, I/06/93, I/06/97, I/107/07, 
I/144/16, I/152/137, I/20/88, I/47/82, 
I/64/30, II/36/10

 b.- emeŋ I/06/148
 b.- emeycem II/15/93, II/17/05
 b.- emeycen I/107/48, I/107/63, 
I/122/12, I/99/45
 b.- emeyiz I/06/139, I/75/06
 b.- emeyon I/136/02, I/142/16
 b.- emez I/80/62
 b.- emezsiŋiz II/23/186
 b.- emicem II/17/72
 b.- emicen I/10/106, I/145/60, I/33/108
 b.- emiycem I/36/42, I/46/07
 b.- emiycen I/10/100
 b.- emiyceŋ I/161/49, I/161/53
 b.- emiycin I/75/18
 b.- emiyecen I/06/09
 b.- emiyecēŋ I/04/72
 b.- emiy̥ı̆̇z I/61/08
 b.- emiyo I/109/53
 b.- emiyom I/74/30
 b.- emiyóm I/01/33
 b.- ĕmiyom II/15/41
 b.- emiyon I/112/46, I/64/30, I/70/03
 b.- emiy̥on I/70/03
 b.- emiyoruz I/142/40
 b.- emiyoz I/80/45, I/98/85
 b.- emiyyorun II/32/15
 b.- emuyoz I/61/01, I/61/02
 b.- en I/21/44, I/146/11, I/155/59, 
I/158/26, I/48/39, I/48/47, I/74/02, I/95/79, 
I/95/89, I/96/75, II/28/66, II/28/72
 b.- ēn II/16/70
 ne b.- en I/06/21, I/08/107, I/113/37, 
I/114/28, I/133/40, I/143/49, I/146/63, 
I/146/64, I/146/66, I/146/85, I/146/87, 
I/151/08, I/153/44, I/31/26, I/52/19, 
I/79/02, I/84/44, I/98/30
 nė b.- en I/06/57, I/161/03
 nė b.- ėn I/06/59, I/143/52
 b.- ene I/15/05
 b.- enē I/01/02
 b.- enner II/06/13
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 b.- enner̥ II/05/60
 b.- ey̥dim I/146/29
 b.- ey̥ı̆̇m I/06/51
 ne b.- eyim II/37/32
 ne b.- eyin I/100/46, I/12/26, I/124/49, 
I/126/03, I/151/37, I/151/42, I/161/05, 
I/53/61
 nė b.- eyı̆̇n I/46/17
 ne b.- ey̥ı̆̇n I/53/02, I/84/44, II/32/30
 ne b.- ėyin I/06/60
 ne b.- ĕy̥in II/03/44
 b.- eyiniŋ I/48/33
 b.- ēyoru II/32/62
 b.- i I/08/40, I/136/17, I/14/17, I/64/33, 
I/88/52, II/32/61
 b.- i miyo I/30/02
 b.- ilı̆̇ II/19/69
 b.- illē I/44/63, I/44/64, II/08/118
 b.- illē yapaÍÍādı I/146/64
 b.- iller I/14/04
 b.- iller̥ I/14/06
 b.- im I/129/43
 ne b.- im I/138/01, I/40/59, II/06/68, 
II/19/70, II/19/80
 nė b.- im I/129/12, I/129/57, II/30/69
 b.- ı̆̇medim II/07/113
 b.- imėycė̄n II/30/23
 b.- imicen II/02/29
 b.- imiycem II/04/53
 b.- imiyom II/03/26
 b.- in I/125/61, I/33/33
 ne b.- in I/08/37, I/08/46, I/10/26, 
I/112/20, I/146/26, II/22/54
 b.- inmezdi I/96/66
 b.- in̥miyo I/68/67
 b.- iŋ I/116/27, I/120/05, I/126/07, 
I/131/40, I/135/26, I/144/62, I/144/64, 
I/155/29, I/155/30, I/156/54, I/47/75, 
I/49/24, I/49/34, I/49/57, I/52/83, I/52/94, 
I/59/79, I/61/42, I/66/44, II/10/52, II/18/21, 
II/32/109
 b.- iŋdir II/02/20

 b.- iŋdur I/49/65
 b.- iP I/14/62, II/32/15
 b.- ipduru I/13/41
 b.- ir I/01/38, I/06/80, I/06/81, I/06/93, 
I/105/22, I/108/14, I/109/32, I/110/49, 
I/121/44, I/126/78, I/13/05, I/13/36, I/13/40, 
I/137/09, I/144/66, I/144/71, I/149/13, 
I/149/64, I/21/89, I/32/38, I/33/98, I/34/51, 
I/36/48, I/36/59, I/47/37, I/47/66, I/61/51, 
I/63/40, I/66/10, I/66/42, I/67/08, I/67/13, 
I/67/24, I/67/27, I/67/70, I/72/07, I/74/26, 
I/74/65, I/79/15, I/79/78, I/83/17, I/83/19, 
I/83/43, I/84/22, I/88/58, I/96/43, I/98/04, 
II/06/84, II/07/140, II/13/63, II/19/56, 
II/25/108, II/30/64, II/36/09, II/36/10, 
II/36/11, II/39/12
 b.- ir̥ II/17/10
 b.- iṟ I/39/60
 b.- irı̄̇z I/32/38, I/71/31
 b.- irdi I/07/43, I/08/84, I/08/85, 
I/10/39, I/128/64, I/46/31, I/59/76
 b.- irdig I/150/24
 b.- irdik I/59/77
 b.- irdiK I/11/53
 b.- irdiler I/95/45
 b.- irdim I/04/05
 b.- irdiŋ I/08/85
 b.- irdiŋiS I/119/46
 b.- irdir I/149/65
 b.- irim I/122/61, I/151/02, II/03/76, 
II/37/38
 b.- ir̥ı̆̇m I/33/115
 b.- irin I/110/35, I/119/02, I/119/65, 
I/14/09, I/14/17, I/151/01, I/151/03, 
I/21/80, I/46/49, I/80/04, I/87/111, I/87/112, 
I/87/96, II/05/17, II/08/15, II/20/74, 
II/25/110, II/34/70
 b.- iris I/71/32, I/71/62, II/08/16
 b.- iriS I/48/72
 b.- irisin I/94/59
 b.- iriz I/06/70, I/06/97, I/17/48, I/69/77, 
I/71/31, I/80/04, I/80/07
 b.- irlē II/35/102
 b.- irmiş I/133/59
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 b.- irsē I/11/92, I/76/94
 b.- ir̥se I/51/54
 b.- ir̥sen I/131/19
 b.- irseŋ I/01/25
 b.- irseŋiz I/122/05
 b.- irsin I/33/09, I/94/58
 b.- irsinizdir I/127/41
 b.- irsiŋ I/60/77, I/79/55, I/80/56, 
I/98/123
 b.- irsiŋiS II/39/61
 b.- irsiŋiz I/05/20, I/06/98, I/109/32, 
I/60/49, I/69/86, I/92/01, II/23/187
 b.- ise I/02/06
 b.- isiŋiz I/64/108
 b.- iydim I/27/74
 b.- iydüm I/08/82
 b.- iye I/155/77
 b.- iy̥ı̆̇m I/57/33
 ne b.- iyim I/07/33, I/08/71, I/109/32, 
I/50/05, I/59/69
 ne b.- iy̥im II/03/40
 b.- iyin I/79/17
 b.- iy̥ı̆̇n I/06/18
 ne b.- iyin I/06/103, I/06/15, I/08/14, 
I/100/48, I/109/33, I/112/81, I/13/04, 
I/131/05, I/136/14, I/144/20, I/15/81, 
I/20/93, I/51/09, I/55/45, II/01/25, II/06/10, 
II/12/38, II/22/63, II/25/77
 ne b.- iy̥ı̆̇n I/06/129, I/08/36
 nė b.- iy̥ı̆̇n II/22/11, II/25/109
 ne b.- iyn I/159/29
 b.- iyo I/120/18, I/161/49, I/17/20, 
I/34/59, I/38/68, I/41/78, I/44/90, I/44/91, 
I/53/26, I/56/03, I/74/65, I/98/02, I/98/04, 
II/08/67
 b.- iyō II/21/69
 b.- iyōdu II/05/82
 b.- iyoduḳ II/15/60
 b.- iyōduḳ II/12/63
 b.- iyodum I/133/58, I/94/19
 b.- iyōdum II/12/40
 b.- iyola I/98/04

 b.- iyolāmışdı I/150/40
 b.- iyolāmışdın I/150/37
 b.- iyom I/110/47, I/27/57, I/34/39, 
I/46/81, I/90/16, I/91/49, II/06/35, II/06/36, 
II/06/71, II/10/87, II/17/71, II/37/40
 b.- iyomuş I/56/08
 b.- iyomuşdu I/56/23
 b.- iyon I/121/33, I/138/06, I/30/06, 
I/46/79, I/46/87, I/48/60, I/75/76, I/83/18, 
I/83/25, I/87/09, I/98/56, II/09/04, II/20/50, 
II/22/25
 b.- iyoŋ I/04/07, I/04/47, I/131/43, 
I/131/44, I/14/27, I/158/38, I/20/36, 
I/20/86, I/21/48, I/21/93, I/26/51, I/30/46, 
I/41/36, I/64/04, I/64/114, I/69/06, I/69/46, 
I/69/90, I/72/47, I/74/65, I/74/77, I/76/42, 
I/80/61, I/81/21, I/92/26, I/95/76, I/95/77, 
I/98/120, I/98/122, I/98/83, II/04/61, 
II/19/52, II/20/74, II/28/12
 b.- iyȯŋ I/155/34, I/93/09
 b.- iy̥ŏŋ I/64/33
 b.- iyoŋdur I/71/55
 b.- iyor I/140/08, I/23/34
 b.- iyordu I/113/15
 b.- iyordum I/113/14
 b.- iyoru I/06/89
 b.- iyorum I/140/69
 b.- iyorun I/119/07
 b.- iyoruS I/06/64
 b.- iyoruz I/107/61, I/133/60, I/138/09
 b.- iyoS I/80/08
 b.- iyosaŋ I/96/31
 b.- iyosuŋ II/22/41
 b.- iyosuŋuS I/152/81, I/93/02
 b.- iyōsuŋuS II/03/29
 b.- iyosuŋuz I/106/40, I/110/12
 b.- iyoz I/141/10, I/157/28, I/30/06, 
I/80/07, I/81/47, I/98/88, II/23/198
 b.- iyö I/05/52
 b.- iyun I/43/23
 b.- iyuŋ II/37/30
 b.- mı̄̇yoduḳ II/12/82
 b.- mı̄̇yom II/06/70
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 b.- mı̄̇yon I/161/09
 b.- mı̄̇yoz I/44/61, II/11/17
 b.- mı̄̇yyo I/161/48
 b.- me I/137/09
 b.- medı̄̇m I/30/12, II/09/104, II/19/51
 b.- medı̄̇mize I/98/05
 b.- meden I/07/111, I/08/74
 b.- medi˽i I/60/22
 b.- medik I/144/45, II/07/118
 b.- mediK I/123/62
 b.- medik̥ II/07/121
 b.- medilēr I/42/15
 b.- medim I/114/47, II/07/112
 b.- meli I/07/111
 b.- mem I/03/60, I/03/68, I/114/26, 
I/116/28, I/122/12, I/122/13, I/122/40, 
I/123/48, I/129/67, I/13/02, I/131/39, 
I/133/46, I/145/28, I/146/08, I/155/50, 
I/158/31, I/158/54, I/19/16, I/20/70, 
I/21/51, I/21/52, I/32/04, I/32/97, I/35/59, 
I/37/39, I/49/24, I/49/34, I/49/57, I/49/63, 
I/50/15, I/52/59, I/53/28, I/59/71, I/61/09, 
I/64/02, I/64/15, I/64/16, I/69/08, I/69/79, 
I/69/80, I/70/06, I/71/69, I/72/79, I/74/22, 
I/76/42, I/76/47, I/79/78, I/82/22, I/92/17, 
I/92/50, I/93/24, I/98/03, I/98/37, I/99/18, 
II/01/71, II/01/87, II/10/86, II/11/47, 
II/14/24, II/14/38, II/14/84, II/14/88, 
II/15/92, II/17/12, II/17/62, II/20/48, 
II/23/05, II/24/100, II/26/17, II/35/98, 
I/105/21, II/35/98
 b.- memin I/95/30
 b.- men I/01/92, I/02/13, I/04/47, 
I/06/17, I/06/37, I/06/75, I/06/97, I/08/107, 
I/08/74, I/08/82, I/08/93, I/10/102, I/10/27, 
I/10/73, I/10/98, I/111/87, I/112/62, 
I/113/119, I/113/33, I/115/13, I/119/26, 
I/119/41, I/119/66, I/123/25, I/123/79, 
I/124/41, I/137/05, I/144/11, I/144/20, 
I/145/92, I/146/01, I/146/03, I/149/64, 
I/15/45, I/152/127, I/155/43, I/159/27, 
I/161/02, I/21/51, I/21/63, I/22/17, I/24/20, 
I/24/67, I/26/51, I/30/11, I/33/29, I/35/59, 
I/36/48, I/36/59, I/39/12, I/39/26, I/42/05, 
I/45/23, I/45/57, I/45/64, I/46/128, I/47/75, 
I/50/19, I/51/06, I/52/05, I/52/24, I/52/86, 

I/54/19, I/63/08, I/63/10, I/67/57, I/67/58, 
I/69/101, I/81/09, I/82/12, I/83/19, I/87/53, 
I/87/95, I/87/96, II/05/39, II/07/20, 
II/07/21, II/09/103, II/09/60, II/10/48, 
II/15/93, II/25/10, II/25/105, II/25/13, 
II/32/09, II/32/79, II/39/126
 b.- mēn I/22/17, II/16/36
 b.- meŋ I/116/28, I/152/68, I/161/43, 
I/21/93
 b.- meŋdur I/49/34
 b.- meS I/13/40
 b.- mese I/11/92
 b.- meSse I/76/95
 b.- meSsiniz I/124/34
 b.- messiŋiS I/56/45
 b.- meSsiŋiS I/67/14, II/39/12
 b.- meSsiŋiz I/79/78
 b.- meyi I/58/94
 b.- meyis I/133/54
 b.- meyiS I/109/07
 b.- meyiz I/06/135, I/06/90, I/48/37, 
I/48/38, I/80/07
 b.- mey̥ı̆̇z I/131/46
 b.- meyom II/19/50
 b.- mĕyom I/85/62
 b.- mēyom I/86/55
 b.- meyon I/12/28, I/98/76, II/19/51
 b.- mēyon I/20/70, II/20/50
 b.- meyor I/21/92
 b.- meyorun I/107/02, I/107/03
 b.- meyoz I/146/29
 b.- mēyoz II/20/69
 b.- meyyom II/20/49
 b.- meyyon I/159/03, I/160/05, II/27/63
 b.- meyyōruS I/06/64
 b.- mez I/06/114, I/06/116, I/121/44, 
I/123/39, I/125/23, I/140/54, I/141/14, 
I/33/29, I/74/65, I/80/62, II/06/85, II/14/37, 
II/23/188
 b.- mėz I/120/17, I/120/18
 b.- mēz II/22/41
 b.- mezdıḳ I/07/34
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 b.- mezdi I/125/60, I/61/41
 b.- mezdig II/25/81
 b.- mezdik I/134/54, I/15/69, I/151/07, 
I/48/30
 b.- mezdiK I/123/59, I/16/44, I/48/30, 
I/48/37, II/07/112, II/07/85, II/26/27
 b.- mēzdik II/16/101
 b.- mezdim I/16/49, I/22/36, II/06/56
 b.- mezdiŋ II/07/112
 b.- mezlē II/01/33, II/23/187, II/24/68, 
II/24/69
 b.- mezlēmişti I/32/11, II/19/142
 b.- mezler I/14/04, I/34/68
 b.- mezler̥ II/24/71
 b.- mezmişti II/19/141
 b.- mezse I/52/57
 b.- mezsindir I/83/18
 b.- mezsiŋ I/71/80, II/23/187
 b.- mezsiŋiz I/64/113, I/64/118
 b.- mi˽om II/15/43
 b.- mi˽ön I/10/37
 b.- miş II/03/81
 b.- mişim II/23/185
 b.- miyen I/21/28, II/03/74
 b.- miyēn II/03/73
 b.- miyennē II/05/60
 b.- miyenneri I/112/16
 b.- miyı̊z I/131/45
 b.- miyiS I/49/77
 b.- miyiz II/05/95
 b.- miyo I/157/29, I/161/46, I/56/69, 
I/83/35, I/95/122, I/98/110, II/33/23
 b.- miyȯ I/150/41
 b.- miyȯḳ I/158/52
 b.- miyodu II/12/83
 b.- miyōdu II/08/85
 b.- miyoduḳ II/31/35
 b.- miyoduġ II/25/96
 b.- miyodum I/04/05, I/146/32, I/65/41
 b.- miyolar I/34/60
 b.- miyolardı I/71/46

 b.- miyolārdı I/71/46
 b.- miyom I/06/114, I/09/81, I/105/18, 
I/114/28, I/129/67, I/140/18, I/143/51, 
I/155/88, I/158/20, I/21/15, I/21/50, 
I/21/87, I/32/02, I/34/59, I/39/40, I/42/21, 
I/42/42, I/42/44, I/56/20, I/71/60, I/75/31, 
I/91/52, I/91/60, I/95/117, I/98/02, I/98/126, 
II/03/27, II/14/16, II/14/89, II/15/15, 
II/15/32, II/15/92, II/17/16, II/17/58, 
II/17/59, II/17/61, II/19/56, II/19/99, 
II/22/04, II/23/156, II/24/11, II/37/30, 
II/38/115, II/38/23, II/38/24, II/39/37
 b.- miyóm II/11/12
 b.- miyȯm I/81/14, I/88/03
 b.- miyōm I/157/60
 b.- miy̥om II/15/79
 b.- mı̆̇y̥om I/81/32
 b.- miyon I/04/05, I/09/80, I/12/29, 
I/146/77, I/149/64, I/156/08, I/158/09, 
I/158/17, I/158/21, I/158/39, I/20/05, 
I/33/73, I/43/14, I/46/09, I/46/78, I/72/47, 
I/93/54, I/94/51, I/98/75, II/07/98, II/14/17, 
II/17/06, II/19/53, II/22/26, II/25/97, 
II/27/01, II/30/22
 b.- miyoŋ I/04/47, I/161/44, I/161/45, 
I/21/92, I/71/56, I/74/36
 b.- miyori II/24/08
 b.- miyorum I/122/30, I/156/39, I/21/45
 b.- miyorun I/02/72, I/07/78, I/124/49
 b.- miyoS I/158/11, I/80/47, II/23/132, 
II/31/23
 b.- miyȯS I/71/31
 b.- miyōs I/158/23
 b.- mı̆̇y̥osaŋız I/87/104
 b.- miyosuŋuzdur I/34/59
 b.- miyoz I/07/81, I/111/85, I/142/27, 
I/150/37, I/46/53, I/80/46, I/81/39, I/97/15, 
II/35/05
 b.- miyȯz I/69/52, I/86/21
 b.- miy̥oz I/100/35, I/75/05
 b.- miyöm II/10/89
 b.- miyöS II/17/69
 b.- miyu I/56/23, II/23/146
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 b.- miyum I/34/48, II/02/22, II/06/65, 
II/23/184
 b.- miyyom II/10/37
 b.- miyyon I/53/30
 b.- miyyōn II/16/37
 b.- miyyorun I/51/51
 b.- miyyōS II/05/27
 b.- miyyoz II/05/87
 b.- mōm I/98/05
 b.- mōn I/87/46, I/99/46
 b.- mōz I/100/34, I/142/03
 b.- se I/14/17
 b.- seK I/98/130
 b.- seydim I/09/23
 b.- sin I/86/14
 ne b.- sinner I/137/57

bildim bileli : Bildiğimden, görüp tanı-
dığımdan beri, daima, her zaman 

b.- dim bileli I/117/37, I/117/39, I/78/23
bildine oḳu- : Söz dinlemeden, başka-

sının fikrine önem vermeden kendi bildiği 
gibi davranmak, öğüt kabul etmemek

b.- dine oḳuyō yapıyo I/146/28
bildim bileli : Bildiğimden, görüp tanı-

dığımdan beri, daima, her zaman.
bildim b.- eli I/117/37, I/117/39, I/78/23
bilmem ne : Önemli veya anlatılması 

gerekli görülmeyen şeyler için kullanılan 
bir söz.
 b.- mem ne I/143/53, I/56/45, I/57/48, 
I/64/65, I/99/44, II/04/46, II/23/103
 b.- mem nė I/150/09, I/68/37, I/69/91, 
II/23/135
 b.- men ne I/128/32, I/87/65
 b.- men nesi I/08/12
bil - : bk. bin-3 -1-
 b.- iniyodū I/80/16
bı̄̇l̥ - : bk. bil- -3-
 b.- miy̥ŏm II/06/68
 b.- se I/66/41
bil : bk. bir8 -1-
 b. II/02/83

bil̥ - : bk. bil- -1-
 b.- ebilecēŋ I/04/72
bíl - : bk. bil- -5-
 ne b.- em I/61/04
 b.- ir I/20/30, II/08/117
 ne b.- iyim I/07/21
bı̆̇l - : bk. bil- -3-
 ne b.- em I/84/29
 ne b.- eyim I/53/50
 b.- im I/32/27
ḇil - : bk. bil- -1-
 ḇ.- men I/143/68
bilāder : Erkek kardeş. -1-
 b. I/149/45
bilāhire : Sonra, daha sonra, sonradan. -1-
 b. I/129/56
bilāhirĕ : bk. bilāhire -1-
 b. II/09/17
bilassa : Bilhassa, hususi olarak, özellikle, 
hassaten, hususiyle, hususen. -1-
 b. I/122/48
bilassı : bk. bilassa -2-
 b. II/01/64, II/01/65
bildir - : Haber vermek, ilan etmek. -2-
 b.- ceksiŋiz II/32/142

b.- meK I/38/51
bildir̥ - : bk. bildir- -1-
 b.- dik II/04/87
bile : Çekimli fiilden sonra gelerek an-
lamı kuvvetlendirir; hatta, hem de, üste-
lik. -131-
 b. I/01/08, I/01/88, I/01/95, I/02/42, 
I/06/32, I/06/46, I/06/54, I/07/64, I/07/96, 
I/10/38, I/10/54, I/10/88, I/103/16, 
I/103/62, I/108/32, I/108/39, I/108/41, 
I/108/42, I/11/19, I/110/19, I/110/35, 
I/110/42, I/110/68, I/110/70, I/111/87, 
I/111/92, I/13/22, I/13/31, I/133/59, 
I/134/33, I/135/22, I/139/57, I/140/65, 
I/143/47, I/144/07, I/144/43, I/144/44, 
I/145/96, I/148/06, I/148/34, I/149/28, 
I/152/67, I/153/30, I/154/48, I/154/49, 
I/155/16, I/156/49, I/158/11, I/159/18, 
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I/159/21, I/159/34, I/160/15, I/161/04, 
I/161/17, I/161/20, I/161/38, I/19/15, 
I/20/101, I/20/92, I/20/97, I/24/23, I/24/44, 
I/33/122, I/35/20, I/35/26, I/35/60, I/35/62, 
I/36/70, I/39/15, I/41/43, I/41/71, I/46/93, 
I/47/48, I/49/68, I/51/12, I/52/36, I/53/60, 
I/56/23, I/56/65, I/58/05, I/58/07, I/58/31, 
I/58/32, I/58/48, I/59/34, I/59/61, I/60/98, 
I/62/25, I/70/13, I/72/44, I/74/31, I/74/34, 
I/74/40, I/75/61, I/76/50, I/79/53, I/81/47, 
I/82/12, I/83/72, I/88/11, I/90/37, I/91/27, 
I/94/75, I/94/76, I/94/77, I/95/74, I/96/33, 
I/96/68, I/96/77, I/96/84, I/98/84, I/99/60, 
II/03/66, II/03/75, II/09/102, II/10/23, 
II/10/86, II/13/60, II/14/87, II/15/46, 
II/15/47, II/16/29, II/19/133, II/19/153, 
II/22/68, II/24/68, II/24/69, II/27/12, 
II/27/15, II/34/62, II/35/97
bilė : bk. bile -2-
 b. I/155/71, II/09/78
bilē : bk. bile -3-
 b. I/99/15, II/10/86
 b.+ mize I/64/132
bilē : Bilek, kol kuvveti, güç, kuvvet. -1-
 b.+ den II/23/79
bilem : bk. bilen -1-
 b. II/39/110
bilen : Bile, dahi -1-
 b. I/90/37
bilene : Bile. -6-
 b. I/103/37, I/55/63, I/86/75, I/87/51, 
I/90/37, I/93/52
bileni : bk. bilene -1-
 b. II/19/54
bilezı̄̇ : <<bilezik+i -1-
 b.+ ni II/39/149
bilēzi : <<bilezik+i -1-
 b.+ mizi I/106/81
bilezig : bk. bileziK -1-
 b. I/25/11
bileziK : Süs için bileğe ve kola takılan 
halka. -9-
 b. I/106/61, I/106/63, I/113/44, 
I/113/45, I/113/46, I/131/19, I/153/60

 b.+ lē I/153/59, I/153/60
bilgi : Herhangi bir konuda bilinen, zihin-
ce kavranmış olan şey, malumat. -5-
 b. I/05/71
 b.+ ler II/33/01
 b.+ m I/147/05, II/09/95
 b.+ si I/79/81
bilgili : Bilgisi olan, malumatlı. -1-
 b.+ ydik I/35/58
bilgisayar : Birtakım bilgileri hafıza de-
nen kısımlarına kaydedip bir program veya 
kurala uygun olarak değerlendiren, prob-
lemleri çabucak çözen elektronik cihaz; bir 
nevi gelişmiş hesap makinesi, elektronik 
beyin. -1-
 b. I/93/60
bilgisayar̥ : bk. bilgisayar -1-
 b.+ dan I/99/44
bilgisáyar : bk. bilgisayar -1-
 b.+ dan II/23/134
bilgisāyar : bk. bilgisayar -1-
 b. II/11/52
bili : bk. bile -9-
 b. II/01/15, II/05/07, II/07/58, II/07/75, 
II/07/82, II/07/83, II/08/57, II/16/01, 
II/16/16
bilin̥şli : Şuurlu. -1-
 b. I/01/36
billı̄̇ : <<birliK3+i -1-
 iş b.+ miS I/10/83
billā : bk. billah -1-
 vallā b. I/109/36
billah : “Allah için, Allah hakkı için” anla-
mında bir yemin sözü. -1-
 b. I/132/80
bille : Zaman, o sırada, gibi. -3-
 b. I/123/55, I/15/78, I/15/79
billeşdir - : bk. birleşdir- -1-
 b.- dilē I/10/90
billeşme : Birleşmek işi. -1-
 b. I/10/89
billeşmi : bk. billeşme -1-
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 b.+ yimiş I/10/89 
billeT : bk. millet -1-
 b. I/145/57
billi : <<birliK3+i -1-
 iş b.+ i I/10/85
billiK : bk. birliK1 -3-
 b. I/146/26, I/18/52, I/55/14
billikde : bk. birlikte -1-
 b. I/55/14
billur : Çok berrak ve pürüzsüz, parıltılı, 
ışıklı. -1-
 b. I/95/103
bilme : Bir şeyin ne olduğunun bilincine 
varma. -1-
 b.+ si I/03/30
bilmece : Adını açıkça söylemeden üstü 
kapalı bilgiler, ip uçları vererek bir şeyin 
ne olduğunu dinleyene veya okuyana bul-
durma esasına dayanan bir çeşit zekâ ve 
bilgi ölçme oyunu, bulmaca, lugaz. -1-
 b. I/98/95
bı̄̇n : bk. bin -1-
 b. II/10/67
bin : Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra, 
bin birden önce gelen sayının adı. -32-
 b. I/01/47, I/12/34, I/12/43, I/134/62, 
I/134/65, I/135/23, I/135/32, I/135/33, 
I/135/40, I/135/52, I/136/22, I/14/51, 
I/142/19, I/145/19, I/145/40, I/148/39, 
I/154/59, I/20/29, I/44/88, I/52/22, I/74/17, 
I/88/38, II/01/52, II/02/52, II/04/04, 
II/07/36, II/10/67, II/38/30, II/39/133
 b.+ ı̆̇ II/02/31
 b.+ nēnen I/158/35
bin doḳuz˽üz ḳırḳ bėş : 1945 yılı. -1-
 b. II/02/01
bin doḳuz˽üz˽otuz yėdi : 1937 yılı. -1-
 b. I/59/04
bin doḳuz yüz˽atmış˽altı : 1966 yılı. -1-
 b. I/149/48
bin doḳuz yüz ḳırḳ˽iki : 1942 yılı. -1-
 b.+ de I/149/69
bin doḳuz y̥üz˽elli : 1950 yılı. -1-

 b.+ de I/142/17
bin doḳuz yüz yetmiş : 1970 yılı. -1-
 b.+ de I/149/55
bin doḲuz y̥üz˽elli yedi : 1957 yılı. -1-
 b. I/142/01
bin doḲuz yüz˽otuz sekiz : 1938 yılı. -1-
 b.+ de I/64/106
bin doḲuz yüz yirmi doḳuz : 1929 
yılı. -1-
 b. I/99/04
bin sekiz˽üz˽elli : 1850 yılı. -1-
 b.+ lerde I/68/23
bin - : 1. (Kara, hava ve deniz taşıtları-
na) Yolculuk yapmak üzere yer almak, 
girmek. -38-
 b. I/161/42
 b.- cēmişin I/44/84
 b.- cēse I/125/86
 b.- dı̄̇miz I/17/26
 b.- di I/136/17
 b.- dim I/152/07, I/17/24, I/25/57
 b.- ēdiK I/145/61
 b.- ēlēdi II/07/22
 b.- ellēdi I/145/54
 b.- ellerdi I/18/33, I/66/40
 b.- er I/123/21, I/123/23, I/126/29, 
I/137/54
 b.- erdi I/101/33, I/102/79
 b.- er̥di I/08/20
 b.- erdiK I/110/56, I/87/78
 b.- ēr̥diK I/154/17
 b.- er̥dim I/24/34
 b.- erin I/137/56, I/161/51
 b.- ip I/143/73
 b.- iP I/143/60, I/153/124, I/18/25, 
I/20/41
 b.- iyoŋ I/161/38
 b.- miş I/39/45
 b.- sin I/161/41

2. (Bir şeyin veya bir hayvanın üzerine 
çıkıp) Ayakları sarkıtarak oturmak. -15-
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 b.- dikler̥ini II/34/70
 b.- dim II/37/55, II/37/56, II/37/58
 b.- ēdi II/23/90
 b.- ēlēdi II/34/64, II/37/55
 b.- ēr̥di I/121/112
 b.- erdiK I/18/33
 b.- erdim I/122/70
 b.- erin I/08/91
 atı b.- ilirdi II/03/35
 b.- ip I/74/11
 b.- meycın I/87/63

3. Salıncak vb. bir şeyin üstüne oturarak 
onu hareket ettirmek. -6-
 b.- ēdig II/12/68
 b.- ēdik II/12/61
 b.- erdik I/80/16, I/80/18
 b.- iyōduġ II/12/63
 b.- iyōduḲ II/12/66

4. Ağırlığını vermek, yüklenmek. -2-
 b.- miş I/59/79, I/59/80

5. ... Olmaya başlamak, öyle bir hâl 
almak. -2-
 b.- di I/153/114
 hazıra b.- di I/155/78

6. Artmak, eklenmek, ilave olmak.
ḇin - : bk. bin-6 -2-
 ḇ.- di I/143/53
bina : bk. binā -9-
 b. I/151/05, I/56/35, I/68/58, II/02/06
 b.+ da I/75/09
 b.+ lar I/122/34
 b.+ n̥ῐŋ I/56/34
 b.+ sı I/142/41
binā : Barınmak veya belli bir maksat için 
kullanılmak üzere yapılmış her türlü mi-
mari eser, yapı. -19-
 b. I/111/107, I/151/04, I/28/16, I/28/28, 
I/86/28, I/86/30, I/87/43, I/99/75, II/05/69
 b.+ da I/30/01
 b.+ sı II/04/29
 b.+ sında I/140/70

 b.+ yı I/56/35, I/63/50, II/29/38
 b.+ yıda II/05/69

binā yap- : Bina inşa etmek.
b. yapdılar I/51/58

 b. yaptılar I/56/65
bindı̄̇ - : bk. bindir- -1-
 b.- diK I/64/119
bindallı : Üzerine sırma ile çiçekler, dallar, 
motifler işlenmiş olan, genellikle mor kadi-
feden örtü veya elbise. -6-
 b. I/41/15, I/41/16, I/41/26, I/98/31, 
II/35/34
bindir - : (Birini bir şey üzerine) Çıkar-
mak, çıkarıp oturtmak, binmesini sağla-
mak. -25-
 b.- cēdim I/161/55
 b.- cen I/161/54
 b.- ciz II/05/45
 b.- dilēr̥ II/23/101
 b.- enden I/100/21
 b.- i I/08/18, I/77/47, II/23/87
 b.- ilēdi II/34/67, II/34/68, II/34/74, 
II/34/75
 b.- iler I/05/44, I/26/45
 b.- ilerdi I/08/21
 b.- ilērdi I/70/79, I/71/16
 b.- ilermiş I/76/45
 atı b.- illēdi II/03/39
 b.- ir I/41/92
 b.- iyollar I/137/55
 b.- iyorlar I/137/55
 b.- mişle I/08/92
 b.- mişlē II/34/62
bineK I : Binmeye mahsus hayvan veya 
taşıt, merkûp. -1-
 b. II/23/103
bineK II : Binit, hamur durumundaki ek-
meklerin, fırına atılmadan önce içine ko-
nulduğu oyuk gözlü tahta. -2-

b.+ den I/30/21
 b.+ lere I/30/24
bini : bk. binek II -1-
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 b.+ ye I/30/19
binėk : bk. binek II -1-
 b. I/30/20
binmaşı : Rütbesi yarbayla yüzbaşı arasın-
da bulunan ve asıl görevi tabur kumandan-
lığı olan subay. -1-
 b. I/11/32
biŋ : bk. bin -33-
 b. I/08/111, I/08/128, I/149/44, I/20/05, 
I/24/28, I/39/36, I/64/56, I/64/57, I/74/18, 
I/92/47, I/92/48, II/02/31, II/02/67, 
II/02/68, II/04/08, II/04/12, II/04/38, 
II/04/39, II/04/72, II/10/67, II/16/59, 
II/23/11, II/38/29
 b. bir türlü I/152/137
biŋ - : bk. bin-2 -1-
 b.- erdiŋ II/23/89
biŋ doḳuz yı̄̇rmi : 1920 yılı. -1-
 b. I/64/01
biŋdallı : bk. bindallı -1-
 b. II/39/144
bir : 1. Bu sayı kadar olan, adeti bir sayısı 
kadar olan. -138-
 b. I/08/10, I/08/71, I/09/24, I/101/35, 
I/101/40, I/106/61, I/113/132, I/127/31, 
I/13/13, I/131/63, I/136/03, I/140/32, 
I/141/12, I/141/13, I/145/51, I/15/68, 
I/152/08, I/154/25, I/155/73, I/155/75, 
I/155/77, I/155/94, I/155/98, I/157/27, 
I/157/40, I/22/14, I/25/47, I/27/31, I/32/57, 
I/33/67, I/34/43, I/34/45, I/37/14, I/39/102, 
I/41/79, I/42/22, I/42/52, I/44/19, I/45/38, 
I/50/39, I/54/39, I/57/15, I/57/50, I/59/54, 
I/61/75, I/68/46, I/70/36, I/72/67, I/72/75, 
I/72/77, I/73/13, I/74/87, I/74/88, I/76/11, 
I/76/21, I/76/57, I/76/63, I/76/64, I/76/72, 
I/87/61, I/88/62, I/90/20, I/91/20, I/91/39, 
I/91/40, I/92/09, I/94/66, I/94/68, I/94/70, 
I/94/72, I/95/43, II/01/27, II/06/22, 
II/07/135, II/12/43, II/16/44, II/19/47, 
II/22/04, II/23/115, II/29/16, II/30/82, 
II/38/33, II/39/132, II/39/170, II/39/23
 biŋ b. türlü I/152/137
 ġırḳ b. kere maşallā I/96/80 b.+ e 
II/05/08, II/32/121

 b.+ ē I/39/33, II/07/135, II/27/04, 
II/27/29, II/27/30
 b.+ elleş I/52/78
 b.+ er I/108/25, I/114/07, I/12/17, 
I/121/11, I/127/29, I/127/30, I/143/14, 
I/143/21, I/143/22, I/16/06, I/17/87, I/22/15, 
I/22/16, I/42/52, I/50/37, I/61/47, I/66/40, 
I/77/27, II/08/94, II/17/83, II/38/47
 b.+ ēr I/50/38, I/51/18
 b.+ ēr̥ I/152/13
 omuzlarıma b.+ er adam oturudu 
I/137/42
 b.+ erdeK I/144/46

2. Sayıların ilkinin adı. -42-
 b. I/103/02, I/126/02, I/138/03, 
I/151/03, I/154/04, I/154/07, I/160/17, 
I/25/38, I/32/01, I/33/22, I/33/85, I/33/86, 
I/38/01, I/42/24, I/51/01, I/51/04, I/54/02, 
I/54/35, I/61/12, I/64/11, I/73/02, I/86/44, 
I/89/21, I/91/02, I/92/02, I/94/86, I/98/27, 
II/03/03, II/09/100, II/09/101, II/09/40, 
II/09/68, II/23/06, II/30/51
 b.+ den I/73/02
 b.+ e I/138/04
 üştü b.+ i II/26/39
 b.+ imde I/107/22
 üşdü b.+ ini verin II/02/81
 b.+ iŋ I/124/06

3. Belirsiz sıfat olarak herhangi bir şeyi, 
yeri veya kimseyi gösterir. -22-
 b. I/101/39, I/122/48, I/125/17, 
I/132/67, I/14/20, I/153/13, I/153/70, 
I/28/03, I/92/33, I/92/49, I/95/58, I/95/60, 
I/95/66, II/25/65, II/33/80
 her b. I/121/46, II/20/83
 h̥er b. I/15/10
 hėş b. I/135/56
 hiç b. şeyim I/106/36
 b.+ inde I/48/65
 b.+ innen̥ I/33/11

4. Günün yirmi dört saatinin gece yarı-
sından sonraki birinci ve on üçüncü saat-
leri. -7-
 b. I/145/75, I/78/32, II/19/159
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 b.+ de I/44/84
 b.+ di II/38/43, II/39/124
 b.+ i II/39/105

5. (Değeri ve nitelikleri bakımından) 
Farksız, eş, aynı. -5-
 b. I/106/46, I/115/17, II/20/27, II/34/11
 b.+ e I/63/23

6. Birinci sınıf. -4-
 b.+ den I/134/21
 b.+ e I/94/02, I/94/04

7. Eşi bulunmayan, tek olan. -3-
 b. I/06/146, I/25/50, I/35/61

8. Bir kere, bir defa. -2-
 b. I/16/10, I/66/29

9. Sıfat veya zarf olarak başına geldiği 
kelimenin anlamına göre söyleyişe kuvvet 
katar. -1-
 b. I/116/07

10. Yalnız, sadece ancak. -1-
 b. I/52/24

11. (Ay isimleriyle kullanıldığı zaman) 
Ayın birinci günü. -1-
 b. I/81/62

12. Ortak, müşterek. -1-
 b. I/76/13

13. Biraz.
14. Hiç.
15. Önce, hele.

bir ara : Herhangi bir zamanda, bir za-
man. -1-
 ārımasın diyi b. ara I/10/52

bir arada : Hep birlikte, beraberce.
bir araya gel- : Aynı yerde toplan-

mak. -1-
 kişi b. araya gelirdi I/94/66

bir başka : Apayrı, bambaşka.
bir çoḳ : Çok fazla, epey.
bir daha : Bir kere daha, bir ikinci defa, 

ikinci kez, tekrar.
bir de : Üstüne üstlük, olanlara ilave 

olarak. -1-
 zarar yapmış b. de I/05/46

bir ġırıcıḳ : Azıcık.
bir hoş : Tuhaf, garip.
bir iki : Birkaç, az miktarda, az sayı-

da. -19-
 ama b. iKi I/07/99
 bi b. iki I/88/71
 bile b. iki I/103/16
 bugünnēde b. iki II/09/85
 buydu b. ı̆̇ki II/24/72
 didim b. iki I/42/67
 ġırıyoŋ b. iki I/09/35
 ġomşu b. iki I/34/15
 hamırı b. iki II/15/70
 işde b. iki I/119/07, I/143/11
 işTi b. iki II/04/69
 mu b. iki II/39/184
 napcek b. ı̆̇ki I/161/29
 şe b. iki I/69/48
 şindi b. iki I/108/32
 yat b. iki I/41/80
 yoḲ b. iki II/14/12
 sorıdān b. iKisi II/06/62

bir kere : Bir defa.
bir ḳısım : Bazı, kimi.
bir ōl- : Birlik olmak, iş birliği yap-

mak. -2-
 gelin b. olduḳ I/77/24
 ġışı b. ōlduḳ I/77/24

bir ol- : Birlik olmak, iş birliği yap-
mak. -1-

bir soluḳ : Hemen, derhāl, çabucak.
bir sonraki : Diğer.
bir sürü : Birçok, çok sayıda, bir yığın.
bir şekilde : Herhangi bir yolla, ne ya-

pıp edip.
bir tāne : Bir adet, biricik.
bir tek : Yalnız, yalnızca, sadece. -1-

 kȫmüzde b. tek I/69/69
bir yandan : (Bir şey olurken, yapılır-

ken) Aynı zamanda.
bir yol : Bir kere.
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bir yönden : Bir bakımdan.
bir : bk. biri -1-
 b.+ niŋ II/20/30
bı̄̇r : bk. bir1 -3-
 b. I/10/84, I/101/61, I/39/61
bir̥ : bk. bir1 -3-
 b. I/18/38, I/75/53, II/09/98
biṟ : bk. bir ol- -2-

a. oldu I/138/22
bír : bk. bir1 -2-
 b. II/01/52
bı̆̇r : bk. bir8 -1-
 b. I/33/114
bira : Arpa ve şerbetçi otunun mayalan-
dırılması ile elde edilen, az alkollü hafif 
içki. -1-
 b.+ ları II/34/85
biraS : bk. biraz -16-
 b. I/03/24, I/129/63, I/129/64, I/149/10, 
I/150/21, I/35/64, I/61/60, I/63/10, I/83/79, 
I/97/05, II/09/50, II/19/76, II/21/99, 
II/23/87, II/30/07, II/37/91
biraz : Bir parça, azıcık. -97-
 b. I/01/35, I/01/54, I/02/33, I/03/24, 
I/07/53, I/07/59, I/07/67, I/07/68, I/105/39, 
I/105/62, I/110/50, I/110/60, I/111/11, 
I/111/56, I/117/21, I/119/80, I/122/25, 
I/122/32, I/122/63, I/129/45, I/131/44, 
I/131/56, I/132/52, I/133/01, I/139/09, 
I/143/57, I/147/16, I/150/29, I/151/17, 
I/157/47, I/157/64, I/19/11, I/23/58, 
I/30/46, I/31/42, I/32/103, I/33/12, I/33/95, 
I/35/43, I/38/66, I/42/48, I/42/52, I/42/67, 
I/46/104, I/54/30, I/56/28, I/59/84, I/60/25, 
I/62/30, I/64/04, I/65/47, I/66/26, I/68/06, 
I/71/05, I/74/06, I/97/04, II/02/66, II/02/84, 
II/04/38, II/09/03, II/09/21, II/09/51, 
II/09/64, II/15/02, II/15/113, II/17/41, 
II/22/22, II/23/196, II/30/35, II/30/51, 
II/30/52, II/31/03, II/33/13, II/33/20, 
II/33/22, II/33/23, II/33/43, II/33/78, 
II/36/18, II/38/120, II/38/15, II/38/37, 
II/38/41, II/39/66
 b.+ ı II/17/71, II/30/30, II/37/07
 b.+ ını I/42/26, I/54/53

 b.+ ῑ II/37/07
 b.+ lānı II/09/19
 b.+ ları II/10/50
 b.+ larῑ II/09/68
 b. yapıyoz II/30/46

birazcıḳ : Az, pek az
 b.+ cıḳ I/111/52, II/19/166
biráz : bk. biraz -6-
 b. I/01/29, I/13/28, I/46/87, I/94/26, 
I/99/22
 b.+ ı I/99/23
birāz : bk. biraz -5-
 b. I/63/49, II/23/64, II/23/80, II/25/115, 
II/33/22
bíraz : bk. biraz -2-
 b. I/01/58, II/22/84
birbil : bk. birbiri -1-
 b.+ lēni I/55/22
birbir : bk. birbiri -14-
 b.+ lēne I/145/69, I/145/94, I/153/108, 
I/153/63
 b.+ lēni I/89/22, II/08/20
 b.+ lēniŋ I/74/99
 b.+ lerine I/11/27

b.+ lerini I/112/42, I/138/15, II/16/108
 b.+ mize I/28/04, II/19/111, II/19/116
birbiri : İki veya daha fazla şey yahut kim-
senin yerini tutar, biri öteki, yekdiğer. -72-
 b. II/10/58
 b. arḳasına I/64/88
 b.+ mize I/09/60, I/129/54, I/143/29, 
I/153/102, I/153/92, I/18/49, I/38/29, 
I/41/34, I/41/35, I/90/28, I/94/38, II/12/10, 
II/19/130, II/20/83, II/25/75
 b.+ mizē I/87/91, II/12/09
 b.+ mizi I/09/54, I/113/15, I/113/16, 
I/15/18, I/154/05, I/39/50, I/55/16, II/15/59, 
II/20/82, II/20/84
 b.+ mizinen I/36/16
 b.+ miziŋ I/107/45
 b.+ nden I/143/36, I/96/79
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 b.+ ne I/11/87, I/113/16, I/123/38, 
I/152/92, I/17/54, I/17/82, I/18/41, I/55/20, 
I/55/37, I/80/16, I/91/56, I/93/26, I/94/62, 
I/96/08, I/96/66, II/17/31
 b.+ nē I/03/31, I/80/09
 sıran sıran söğütler b.+ ne ǖtler 
I/111/100
 b.+ nen I/69/77
 b.+ nēn I/80/55
 b.+ ni I/111/102, I/138/40, I/138/89, 
I/150/49, I/36/17, I/75/55, I/80/19, I/87/09, 
II/02/13, II/16/107, II/21/98
 b.+ ninen I/41/49
 b.+ ŋe I/70/69
 b.+ ŋi I/138/41
 b.+ ynēn I/41/49
birbirı̆̇ : bk. birbiri -1-
 b.+ ni II/35/109
ḇir̥ḇir̥i : bk. birbiri -1-
 ḇ.+ niŋ I/05/52
birciK : bk. biriciK -1-
 b. I/88/26
birÇiK : bk. biriciK -1-
 b. I/53/12
birden : Bir defada, hepsi bir arada, birlik-
te, aynı zamanda. -4-
 b. I/140/46, I/89/19, II/39/70
bir̥den : bk. birden -1-
 b. I/59/44
birer : Bir sayısının, her birine bir veya her 
defasında bir tane anlamına gelen üleştir-
me şekli. -1-
 b. I/08/49
bires : bk. biraz -2-
 b. I/111/57, I/92/24
birez : bk. biraz -17-
 b. I/111/34, I/122/39, I/126/17, 
I/129/37, I/129/38, I/133/24, I/155/57, 
I/19/17, I/23/40, I/23/45, I/23/59, I/23/62, 
I/23/72
biri : Bir kimse, herhangi bir şahıs; bir ta-
nesi. -363-

 b. I/01/12, I/01/13, I/01/74, I/03/41, 
I/06/108, I/06/134, I/06/64, I/06/81, 
I/07/19, I/07/29, I/07/45, I/07/46, I/10/30, 
I/102/30, I/11/60, I/110/08, I/113/113, 
I/113/114, I/117/15, I/117/20, I/117/32, 
I/119/63, I/119/78, I/120/34, I/122/83, 
I/124/46, I/124/47, I/125/27, I/126/15, 
I/127/54, I/129/35, I/132/10, I/136/12, 
I/138/19, I/138/20, I/140/22, I/140/25, 
I/140/26, I/143/05, I/144/22, I/144/32, 
I/144/64, I/144/65, I/145/60, I/149/17, 
I/15/15, I/151/25, I/152/34, I/152/35, 
I/153/50, I/157/04, I/158/43, I/159/17, 
I/18/13, I/18/14, I/18/51, I/18/65, I/22/04, 
I/22/18, I/22/37, I/23/69, I/24/15, I/27/20, 
I/27/25, I/27/26, I/30/15, I/33/127, I/33/130, 
I/33/131, I/33/65, I/33/66, I/33/76, I/36/21, 
I/37/29, I/37/30, I/37/42, I/37/46, I/39/07, 
I/39/48, I/40/63, I/43/21, I/43/29, I/46/70, 
I/48/25, I/48/26, I/48/27, I/48/60, I/48/66, 
I/50/23, I/50/26, I/50/55, I/52/53, I/52/82, 
I/54/43, I/55/32, I/55/65, I/55/66, I/55/67, 
I/55/68, I/56/35, I/58/16, I/58/50, I/58/96, 
I/64/37, I/64/38, I/66/04, I/66/23, I/67/23, 
I/67/27, I/67/28, I/67/76, I/70/81, I/74/19, 
I/77/52, I/78/07, I/89/17, I/90/25, I/93/39, 
I/93/40, I/94/60, I/95/03, I/97/35, I/97/37, 
I/97/40, I/99/43, I/99/74, I/99/75, II/02/49, 
II/04/56, II/04/59, II/06/83, II/07/95, 
II/07/96, II/08/118, II/08/119, II/08/135, 
II/09/12, II/10/58, II/12/11, II/12/49, 
II/16/05, II/17/19, II/20/30, II/20/33, 
II/20/34, II/22/49, II/22/50, II/23/03, 
II/23/157, II/23/23, II/23/72, II/23/75, 
II/24/111, II/24/112, II/25/105, II/26/10, 
II/26/25, II/27/30, II/27/57, II/28/29, 
II/29/76, II/30/81, II/32/120, II/32/26, 
II/35/93
 her b. I/145/92, I/69/67
 hiş b. II/13/35
 b.+ miz I/07/29, I/121/18, I/136/13
 heş b.+ miz I/131/06
 b.+ mizden II/24/92
 b.+ mizi I/91/45, II/24/92
 b.+ miziŋ I/107/64
 b.+ n I/153/54
 b.+ nı̄̇ I/140/29
 her b.+ nı̄̇ II/39/69
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 b.+ nde I/05/52, I/106/40, I/110/65, 
I/113/132, II/33/26
 b.+ nden II/25/41
 b.+ ndi II/33/26
 b.+ ne I/10/74, I/18/41, I/24/51, I/48/61, 
I/52/48, I/53/35, I/55/59, I/77/10, I/94/22, 
I/94/23, II/13/20, II/19/27, II/21/31
 b.+ ni I/107/07, I/120/36, I/126/74, 
I/138/128, I/138/31, I/140/29, I/156/62, 
I/156/65, I/22/31, I/22/32, I/48/42, I/48/44, 
I/50/24, I/50/25, I/52/76, I/56/78, I/62/15, 
I/64/36, I/70/86, I/89/19, I/96/92, II/08/118, 
II/23/186, II/23/96, II/28/87, II/38/67
 b.+ nı̆̇ I/48/60, I/48/61
 b.+ nin II/19/32
 b.+ n̥in I/22/31
 b.+ niŋ I/11/56, I/11/77, I/119/18, 
I/119/19, I/121/23, I/158/42, I/24/12, 
I/24/13, I/24/50, I/77/50, I/94/60, II/28/56, 
II/32/18, II/32/19, II/32/87
 b.+ n̥iŋ I/22/30
 b.+ nizi I/67/36
 b.+ nne I/42/80
 b.+ nnen I/39/81
 b.+ ŋ I/73/50, I/73/51
 b.+ ŋizi I/67/34
 b.+ sı̄̇ I/04/10, II/25/02
 b.+ si I/01/12, I/120/33, I/15/10, 
I/15/86, I/17/26, I/17/48, I/17/50, I/24/26, 
I/46/74, I/50/24, I/50/56, I/58/98, I/60/80, 
I/64/23, I/68/60, I/85/09, I/95/03, I/97/38, 
II/13/42, II/19/138, II/19/139, II/20/30, 
II/20/31, II/20/34, II/23/74, II/25/99
 b.+ si i8di II/09/29
 b.+ sinde II/32/113
 b.+ sine I/115/11, II/13/21, II/13/22
 b.+ sini I/112/21, I/46/88, I/63/42, 
I/85/56, I/97/38
 b.+ sinı̆̇ I/17/49, I/17/50
 b.+ sinı̆̇dē I/46/88
 b.+ sininki II/20/31
 b. yapdῑ I/153/52
 b.+ yim II/25/02

 b.+ ynen I/48/45
biri : bk. beri -1-
 b. I/117/41
birí : bk. biri -3-
 b. I/06/108
 her b. II/05/70
 b.+ sí II/10/08
birı̆̇ : bk. biri -4-
 b. I/37/46, II/12/10
 b.+ siniŋ II/17/58, II/31/11
biṟi : bk. biri -1-
 b. I/39/49
birı̄̇ : bk. biri -13-
 b. I/04/10, I/122/81, I/149/69, I/150/52, 
I/40/63, I/48/25, I/48/43, I/69/37, I/99/74, 
II/06/82, II/06/83, II/28/21, II/32/120
biribiri : bk. birbiri -4-
 b.+ mize I/130/43
 b.+ mizi I/25/07, I/25/27
 b.+ ne I/113/138
biricig : bk. biriciK -1-
 b. I/21/31
birı̆̇cig : bk. biriciK -1-
 b. I/22/25
biriciK : Tek, bir tane, yegâne; çok sevgili, 
müstesna. -9-
 b. I/15/68, I/15/71, I/15/88, I/21/30, 
I/27/24, I/27/27, I/45/47, I/53/30, I/58/50
birı̆̇ciK : bk. biriciK -1-
 b. I/53/17
ḇiricik : bk. biriciK -1-
 ḇ. I/15/55
birik - : Toplanmak, bir araya gelmek, yı-
ğılmak, temerküz etmek. -2-
 b.- iyor I/135/15
 b.- sin II/38/15
birikdir - : Birbirine ekleyip çoğaltmak, 
saklamak üzere ayırıp arttırmak. -1-
 b.- cem I/103/50
birinci : 1. Bir sayısının sıra sıfatı, sıra-
da yeri en başta ve ikinciden önce olan, 
ilk. -11-



biS

1119

B

 b. I/16/45, I/27/03, I/44/74, I/52/68, 
I/65/40, I/78/43, I/82/17, I/86/64

2. Herhangi bir hususta en başta, en ile-
ride olan kimse.

b.+ nen I/65/41
 b.+ ydim I/27/06
 b.+ yim I/27/06
birinci : birinci sınıf -1-
 b.+ den I/134/20
birincilik : Birinci olma durumu. -1-
 b. I/24/67
birinÇi : bk. birinci1 -2-

b. II/35/85
 bk. birinci2

b.+ si I/36/24
birinÇisi : bk. birinci1 -1-
 b. II/35/86
birinde : Bir zamanlar, vaktiyle, bir kere-
sinde. -1-
 b. I/48/15
bir˽ki : bk. bi˽iki -3-
 b. I/157/14, II/09/34
 b. yapannā I/153/24
birlı̄̇ : <<birliK1+i -1-
 b.+ diK I/119/28

<<birliK2+i -1-
 ā˽ile b. yapardı I/121/16
birleş - : Ayrı şeyler olmaktan çıkıp bir ol-
mak, bir bütün hâlini almak. -2-
 b.- diK I/86/66
 b.- tik I/86/65
birleşdir - : Ayrı şeyler olmaktan çıkarıp 
bir şey durumuna getirmek, kaynaştır-
mak. -1-
 b.- iz II/39/43
birli : bk. birliK1 -1-
 b.+ yiz I/129/55
birliK : 1. Tek, bir olma durumu, vahda-
niyet. -3-
 b. I/93/24
 b.+ den I/18/50

2. Belli bir amaç etrafında birleşenlerin 
meydana getirdiği topluluk, kuruluş.

3. Birlikte olma durumu, beraberlik, iş-
tirak.
birlikte : Bir arada, beraberce, hep bera-
ber. -2-
 b. I/59/27, I/90/63
biro : büro -1-
 b.+ dan II/02/21
birsi : bk. biri -1-
 b. II/19/82
bis : bk. bir1 -3-
 b. sene I/24/33, I/24/34
 b. senē I/24/35
biS : bk. biz -190-
 b. I/01/08, I/02/22, I/02/23, I/02/53, 
I/02/60, I/03/105, I/03/53, I/06/63, I/07/11, 
I/07/58, I/07/92, I/08/83, I/09/49, I/10/09, 
I/10/119, I/10/44, I/10/96, I/100/35, 
I/105/28, I/11/74, I/110/40, I/111/58, 
I/111/60, I/112/51, I/112/58, I/112/76, 
I/113/03, I/120/46, I/122/66, I/124/21, 
I/129/64, I/129/66, I/13/30, I/131/23, 
I/132/28, I/133/15, I/133/54, I/133/59, 
I/138/19, I/146/36, I/146/85, I/147/17, 
I/149/60, I/15/86, I/150/33, I/151/39, 
I/152/75, I/153/121, I/154/12, I/154/43, 
I/155/62, I/157/09, I/157/17, I/158/29, 
I/160/07, I/17/90, I/19/22, I/20/42, I/20/56, 
I/20/72, I/22/41, I/26/47, I/32/64, I/34/13, 
I/36/72, I/36/75, I/37/08, I/39/74, I/40/15, 
I/40/26, I/40/56, I/41/11, I/41/34, I/41/75, 
I/49/51, I/50/25, I/50/59, I/51/19, I/51/69, 
I/52/25, I/53/61, I/55/57, I/56/45, I/59/37, 
I/68/43, I/70/34, I/70/48, I/70/77, I/71/30, 
I/72/73, I/72/77, I/73/11, I/73/55, I/73/56, 
I/73/58, I/74/38, I/74/77, I/76/71, I/76/77, 
I/77/19, I/77/24, I/79/76, I/79/84, I/80/47, 
I/81/10, I/81/56, I/81/61, I/86/51, I/88/51, 
I/90/14, I/90/30, I/90/74, I/91/40, I/94/86, 
I/96/10, I/96/65, II/03/12, II/05/66, 
II/05/80, II/06/17, II/08/04, II/08/34, 
II/08/44, II/11/31, II/11/32, II/11/54, 
II/11/58, II/12/09, II/12/33, II/12/62, 
II/12/70, II/12/73, II/13/18, II/15/65, 
II/15/80, II/19/85, II/21/26, II/22/78, 
II/23/134, II/23/198, II/23/204, II/23/82, 
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II/24/14, II/24/51, II/25/100, II/25/98, 
II/28/26, II/28/60, II/29/25, II/29/34, 
II/29/58, II/29/95, II/30/27, II/30/30, 
II/30/46, II/37/64, II/38/71, II/39/148
 b.+ çe I/61/03
 b.+ Çe II/21/24
 b.+ den I/53/57
 b.+ e I/43/33, II/23/147
 b.+ ē I/33/16
 b.+ i I/53/46, I/88/40, II/08/12
 b.+ im I/08/109, I/10/26, I/146/06, 
I/152/36, I/157/68, I/17/80, I/53/46, 
I/72/66, I/79/80, I/86/38, II/19/33, II/20/09, 
II/23/28, II/30/19, II/30/38, II/31/10, 
II/31/24, II/31/39
 b.+ ler I/112/67
 b. yapardıḲ I/08/52
bíS : bk. biz -1-
 b. II/11/59
bı̄̇S : bk. biz -2-
 b. I/102/92, I/150/44
bisāl̥ : bk. isaÍ -1-
 b. I/48/73
bismillā˽irahmanirahı̄̇m : “Bağışlayan 
ve esirgeyen Allah’ın adıyla” anlamına ge-
len besmele sözü. -1-
 b. I/30/31
bist : bk. pist -1-
 b. pist I/100/34
bı̊̇sünnü : bk. bi˽sürü -1-
 b. I/08/20
bi˽sürü : Birçok, çok sayıda, bir yığın -4-
 b. I/48/80, II/23/151, II/23/68, II/25/80
biş - : bk. biç- -58-
 b.- dı̄̇˽i I/01/21
 b.- dik I/79/23
 b.- dikden II/22/59
biş - : bk. piş-1 -55-
 b.- ė̄nden I/121/56
 b.- cek I/100/29
 b.- ceK I/100/28, I/100/29
 b.- cig II/25/52

 b.- dı̄̇ I/148/33
 b.- di I/27/72
 b.- dikken I/36/55
 b.- dikten I/90/22
 b.- dim I/127/47
 b.- ē I/148/26, I/30/24
 b.- ēdi II/16/61
 b.- en I/18/42
 b.- er I/121/90, I/127/46, I/129/68, 
I/26/08, I/44/78, I/44/79, I/69/106, II/11/09
 b.- ēr I/08/39, I/127/51, I/145/74
 b.- erdi I/125/65, I/128/14, I/128/37, 
I/13/11
 b.- ērdi I/151/13, I/60/44, II/23/54
 b.- ēr̥di I/151/13
 b.- iciK I/100/30
 b.- inciyesiye I/121/56
 b.- ir I/90/18
 b.- iriŋ I/13/12
 b.- iyo I/106/53, I/132/26, I/44/80, 
I/76/35, I/90/17
 b.- iyȯ I/90/17
 b.- iyō II/06/43
 b.- iyor I/119/50
 b.- mez I/127/44
 b.- miş I/100/23, I/100/29
 b.- Tikten I/44/78

bk. piş-2 -1-
 b.- meyceK I/48/11
biş : bk. beş -3-
 b. I/42/62, I/59/03, II/31/21
biş : bk. bir3 -1-
 b. I/68/26
biş : bk. biz -1-
 b. II/29/11
bişı̄̇ - : bk. pişir- -1-
 b.- ceŋ I/30/45
bişdir - : bk. pişir- -1-
 b.- icı̄̇dim I/87/67
bişer : bk. biçer -3-
 b. II/01/30
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 b.+ e I/37/23
 b.+ i I/37/23
bişi - : bk. pişir- -3-
 b.- dı̄̇miz II/32/67
 b.- dı̄̇ŋ II/32/111
 b.- dim II/12/34
bişiK : bk. pişig -1-
 b. I/100/30
bişir - : bk. pişir- -160-
 b. I/28/19, I/44/26, I/49/14, I/49/20
 b.- ı̄̇ I/130/64
 b.- ı̄̇ydig II/25/51
 b.- ı̄̇z II/33/27
 b.- cı̄̇miz I/102/59
 b.- cem II/33/29
 b.- cēŋ I/49/76
 b.- dı̄̇mizden I/10/33
 b.- dı̄̇mizi II/08/119
 b.- di I/39/08
 b.- di˽i II/29/42
 b.- dig II/11/60
 b.- dik II/25/28
 b.- dikten I/90/16
 b.- dikTen I/70/44
 b.- dilē I/30/55
 b.- dim I/01/58, I/134/24, I/88/36, 
I/88/37, I/88/47
 b.- diniyin I/130/80
 b.- esiye I/96/54
 b.- i I/125/16, I/129/32, I/136/25, 
I/39/07, I/51/47, I/88/52
 b.- icekler I/119/74
 b.- idı̄̇ I/91/77
 b.- idi I/113/98, II/16/23
 b.- idig I/04/42, I/58/26
 b.- idik I/02/49, I/134/28, II/08/83, 
II/11/56, II/12/18
 b.- idiK I/151/16, II/08/114, II/08/44
 b.- ike I/49/74
 b.- ilcek I/121/61
 b.- ilēdi II/06/44

 b.- iler I/132/26
 b.- ilerdı̄̇ et I/128/16
 b.- ili I/121/61
 b.- ilir I/109/10, I/121/61
 b.- illē II/08/129, II/32/23, II/32/57
 b.- illē bol ġani II/08/116
 b.- illerdi I/128/13, I/25/68
 b.- im I/08/44, I/125/55, I/132/48, 
II/08/89
 b.- imen I/36/62
 b.- iŋ I/04/36
 b.- ip I/08/44
 b.- ir I/07/49, I/109/11, I/121/53, 
I/129/31, II/08/118
 b.- irı̄̇n II/33/26
 b.- irdi I/25/68
 b.- irdig I/34/58
 b.- iriS I/130/58, I/130/59, I/130/63, 
I/130/64, I/130/67
 b.- iriz I/116/29, I/116/42, I/130/65, 
I/130/71, I/26/50, I/26/53, I/26/56, I/26/58, 
II/33/55
 b.- ir̥kene I/28/48
 b.- ir̥siŋiz I/40/37
 b.- ir̥Ti I/04/38
 b.- iS I/48/06, I/70/41, I/79/79, I/79/90, 
I/79/91
 b.- iseŋ I/106/46
 b.- isin I/121/53, II/15/89
 b.- isiŋ I/152/86, I/31/12, I/79/82, 
I/96/55
 b.- isiŋiz II/32/80
 b.- ivereyin I/28/19, I/28/20
 b.- iydiḳ I/02/65
 b.- iydik I/02/67
 b.- iydiK I/29/22
 b.- iyo I/87/68, I/96/40
 b.- iyōduḳ I/44/15
 b.- iyon II/29/61
 b.- iyoŋ I/09/36, I/79/94
 b.- iyordum I/09/43
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 b.- iyor̥ŭm I/09/48
 b.- iyōrum I/09/46
 b.- iyorun II/33/29
 b.- iyoruz I/107/71
 b.- iyoS II/21/84
 b.- iyosuŋ I/34/67
 b.- iyn̥z I/93/61
 b.- iyöz I/09/40
 b.- iyum II/12/59
 b.- iz I/04/40, I/116/28, I/130/58, 
I/148/53, I/31/06, I/31/08, I/36/56, I/36/60, 
I/51/40, I/51/42, I/59/88, I/70/44, I/70/50, 
I/79/90, I/79/91, II/08/127, II/32/107, 
II/32/115, II/32/67, II/32/68, II/32/76, 
II/32/91
 b.- meK I/118/10

b.- meyiz I/02/68
 b.- sek I/116/11
bişir̥ - : bk. pişir- -4-
 b.- isiŋ I/71/27
 b.- iydig I/30/42
 b.- iydig et I/30/42
 b.- iyoz I/50/12
bişird - : bk. pişird- -1-
 b.- iris II/39/38
bişirgeç : Ocakta börek pişirmeye yarayan 
alet. -3-
 b. I/130/74, I/130/77
bişirim : Bir defada pişecek miktar. -1-
 b. I/127/33
bişirmē : bk. pişirmi -1-
 b. I/23/40
bişirmi : bk. pişirmi -1-
 b.+ ye I/130/74
bişme : Pişmek işi. -6-
 b. I/79/87
 b.+ si I/49/77
 b.+ sini I/127/52, I/79/86
 b.+ siS I/79/87
 b. yaparῑS I/79/77

bişmek : Biçmek, (ekin, ot vb.ni) (orak, 
tırpan ve makine ile) kesmek işi. -1-
 b.+ lē I/79/01
bişmi : bk. bişme -1-
 b.+ ye I/103/28
bişmiş : bk. pişmiş -2-
 b. I/132/18, II/16/09
bişTir - : bk. pişir- -2-
 b.- din I/54/58, I/54/59
bit - I : 1. Sona ermek, tamamlan-
mak. -104-
 b.- ē II/27/18
 b.- ēdi I/145/60, II/34/46
 b.- er I/113/21, I/125/44, I/125/92, 
I/138/85, I/41/58
 b.- er̥ I/59/35, II/23/56
 b.- ēr I/41/58
 b.- erdi I/41/52, I/71/15, I/94/66, 
I/94/70, II/16/29, II/16/48
 b.- er̥di I/82/15, II/35/32
 b.- ērdi verilirdi II/13/63
 b.- ērlēdi II/07/143
 b.- esiye II/27/40
 b.- esiyi II/27/42
 b.- i I/07/28
 b.- ince I/36/20, I/78/44
 b.- inci II/07/26
 b.- ip I/90/56
 b.- iyo I/106/51, I/85/50, I/97/57, 
II/03/30
 b.- iyȯ I/149/52, I/78/33, I/90/62, 
I/97/55
 b.- iyodu I/78/30, II/35/33, II/35/49
 b.- iyōdu II/06/41
 b.- iyor I/131/51
 b.- mez II/36/14
 b.- miş I/56/25, I/67/10
 yetmiş işiŋ b.- miş I/67/21
 b.- miyȯdu I/103/34
 b.- tı̄̇ I/74/91
 b.- Tı̄̇ I/87/103, I/98/10, II/04/62
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 b.- ti I/147/16, I/157/60, I/28/18, 
I/32/79, I/60/46, I/78/53, II/08/129, 
II/19/12, II/19/29, II/20/18, II/27/42, 
II/38/56, II/39/18
 b.- Ti I/03/104, I/07/08, I/10/03, I/10/45, 
I/10/66, I/102/68, I/103/31, I/104/17, 
I/104/18, I/124/22, I/143/69, I/145/57, 
I/149/51, I/152/23, I/153/69, I/153/90, 
I/157/44, I/157/55, I/39/102, 
 I/64/45, I/64/46, I/69/35, I/69/38, 
I/69/41, I/72/19, I/74/43, I/81/67, I/81/68, 
I/87/113, I/91/42, I/98/22, II/23/74, 
II/38/56
 b.- Tikden I/155/20, II/25/63
 b.- t̥ikden I/59/46
 b.- TikTen I/106/64

2. Tükenmek, kalmamak. -45-
 b.- cek I/52/70
 b.- cēk I/153/105
 b.- dı̄̇ydi I/06/67
 b.- ē I/08/09
 b.- eneceg I/05/48
 b.- er I/125/32, I/47/40
 b.- ērdi I/94/71
 b.- ēse II/37/113
 b.- esiyi II/06/31
 b.- incı̄̇ II/06/25
 b.- ince I/10/30
 b.- medı̄̇ I/75/26
 b.- meS I/125/32, II/16/97
 b.- mez I/125/32, II/06/31, II/08/75
 b.- miş II/08/75
 b.- miyo I/83/37
 b.- miyō I/83/36
 b.- miyodu II/19/147
 b.- sin II/08/75
 b.- tı̄̇ I/32/50
 b.- Tı̄̇ II/26/35
 b.- ti I/32/50, I/74/68, II/37/106
 b.- Ti I/07/100, I/07/75, I/158/61, 
I/18/80, I/27/37, I/50/04, I/69/02, I/70/14, 
I/72/32, I/72/43, II/05/68, II/06/31, 
II/23/42, II/26/02, II/26/54, II/26/55 

3. Çok yorulmak, kuvveti ve dayanacak 
gücü kalmamak. -2-
 b.- tik I/28/18
 b.- Tim I/159/50
bit - II : (Tohum için) Filizlenip topraktan 
dışarıya çıkmak, yeşermek, yetişmek, bü-
yümek. -8-
 b.- er I/139/55, I/54/30
 b.- erdi I/96/84
 b.- iyo I/96/85
 b.- iyoru I/54/30
 b.- mezdi I/96/86

yannıḲ ot b.- ēr mi I/52/95
bit̥ - : bk. bit- I2 -1-
 b.- tı̄̇ I/28/14
bít - : bk. bit- I2 -1- 
 b.- Ti I/06/35
bı̄̇t - : bk. bit- I1 -2-
 b.- e II/33/56

bk. bit- I2

b.- Ti I/68/55
bit : İnsan ve birçok hayvan vücudunda 
dış asalak olarak yaşayıp kanlarını emen, 
renksiz, sert derili, ısırıcı, tifüs, humma, 
veba gibi tehlikeli hastalıkları aşılayan, vü-
cutta yerleştiği yere göre baş biti, kasık biti, 
vücut biti gibi isimler alan kanatsız ufak 
böcek, kehle. -6-
 b. I/136/34, I/136/35
 b.+ ler I/25/60
 b.+ ler̥ I/126/60
 b.+ Ten I/126/40
bı̄̇t : bk. bit -1-
 b. I/136/34
bitı̄̇ - : bk. bitir- -2-
 b.- di I/155/18

b.- dim I/38/04
bı̊̇tı̊̇n : bk. bütün1 -1-
 b. I/139/15
bitı̄̇r - : bk. bitir- -1-
 b.- di II/25/39
bitir - : Sona erdirmek, tamamlamak. -58-
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 b.- cek I/39/101
 b.- cēz I/52/76
 b.- di I/04/70, I/132/04, I/144/75, 
I/156/45, I/24/64, I/38/58, I/48/26, II/01/10, 
II/24/44, II/34/11
 b.- dig I/157/03
 b.- dik I/141/03, I/157/02, I/157/03, 
I/42/60
 b.- diK I/93/47
 b.- diKTen I/05/13
 b.- dile I/19/15, I/54/71, I/83/65, 
I/153/70
 b.- dilē I/39/68, I/83/64
 b.- dim I/05/14, I/105/05, I/108/08, 
I/132/02, I/141/02, I/160/18, I/38/04, 
I/44/28, I/50/04, II/06/03, II/06/53, II/35/03
 b.- diyse I/15/18
 b.- ebildik I/132/03
 b.- ecēz I/41/53
 b.- emedik I/39/103
 b.- emezsem II/24/97
 b.- ene I/64/81
 b.- i I/127/53, I/144/70, I/17/68
 b.- idik I/131/42
 b.- im II/33/82
 b.- ince I/07/09
 b.- ı̆̇sem II/24/97
 b.- iydik I/41/53
 b.- iyoduḳ I/90/55
 b.- iyodum I/73/73
 b.- iyolla II/14/46
 b.- medim II/39/82
 b.- miş I/35/54, I/89/21
 b.- sek I/39/103
bitir̥ - : bk. bitir- -4-
 b.- dim I/156/16, I/31/02, I/31/03
 b.- diŋ I/07/08
bitişik : Birbirine dokunacak kadar yaklaş-
mış veya yapışmış olan, merbut. -1-
 b. I/161/49
bitlen - : (İnsan, hayvan, bitki, tahıl için) 
Üzerinde bit peyda olmak. -3-

 b.- dim I/25/58
 b.- irmişdi I/126/41
bitlendir - : Bitlenmesine sebep ol-
mak. -1-
 b.- dim I/91/60
bitme : Bitmek işi. -1-
 b.+ si I/97/51
bı̊̇tüm : bk. bütün1 -1-
 b. II/08/97
bitün : bk. bütün1 -1-
 b. II/13/38
bı̊̇tün : bk. bütün1 -2-
 b. II/05/54, 

bk. bütün2

 b. II/23/57
biyen - : bk. bėğen- -2-
 b.- medilē II/14/51
 b.- miş I/25/17
biyeS : bk. bu˽ez -1-
 b. I/20/57
biyez : bk. bu˽ez -7-
 b. I/119/40, I/120/39, I/120/62, I/28/54, 
I/35/56, I/63/05, I/63/17
biy̥ez : bk. bu˽ez -5-
 b. I/06/91, I/08/05, I/08/125, I/08/52, 
I/08/70
biygir : bk. beygir -1-
 b.+ leri II/20/46
biyöl : İçine toprak doldurulup tohum eki-
len kap. -2-
 b.+ leri II/38/32
biz : Çoğul birinci şahsı gösterir. -1819-
 b. I/01/14, I/01/17, I/01/67, I/02/19, 
I/02/21, I/02/24, I/02/34, I/03/48, I/03/51, 
I/03/55, I/03/82, I/03/84, I/04/40, I/06/100, 
I/06/128, I/06/139, I/06/140, I/06/70, 
I/06/90, I/06/97, I/07/104, I/07/24, I/07/34, 
I/07/50, I/07/65, I/07/85, I/07/99, I/08/37, 
I/08/50, I/08/76, I/09/09, I/09/25, I/09/40, 
I/09/63, I/10/01, I/10/108, I/10/26, I/10/79, 
I/10/98, I/100/26, I/100/34, I/100/35, 
I/100/44, I/101/18, I/102/30, I/102/44, 
I/102/58, I/102/59, I/103/10, I/103/11, 
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I/103/24, I/103/38, I/103/39, I/103/45, 
I/103/46, I/103/51, I/105/29, I/105/55, 
I/105/59, I/105/62, I/106/07, I/106/09, 
I/106/13, I/106/14, I/106/40, I/106/42, 
I/106/45, I/106/46, I/106/73, I/108/50, 
I/11/39, I/11/92, I/110/21, I/110/22, 
I/110/33, I/110/36, I/110/39, I/110/57, 
I/111/08, I/111/111, I/111/116, I/111/119, 
I/111/38, I/111/63, I/111/85, I/111/94, 
I/114/38, I/116/03, I/116/21, I/116/27, 
I/116/44, I/119/28, I/119/29, I/119/32, 
I/119/56, I/12/03, I/12/26, I/120/15, 
I/120/16, I/120/19, I/120/43, I/120/46, 
I/120/57, I/121/10, I/121/102, I/121/27, 
I/121/28, I/121/45, I/121/95, I/121/97, 
I/122/19, I/122/60, I/122/63, I/122/64, 
I/122/77, I/122/80, I/123/40, I/124/28, 
I/124/34, I/124/40, I/124/42, I/125/16, 
I/125/17, I/125/37, I/125/40, I/126/25, 
I/126/37, I/126/39, I/126/53, I/127/43, 
I/128/75, I/129/15, I/129/30, I/129/35, 
I/129/42, I/129/43, I/129/44, I/129/49, 
I/130/31, I/130/49, I/131/16, I/131/34, 
I/131/42, I/132/29, I/132/51, I/133/13, 
I/133/16, I/133/18, I/133/38, I/133/60, 
I/134/31, I/135/04, I/135/21, I/135/37, 
I/138/06, I/138/08, I/138/103, I/138/104, 
I/138/119, I/138/129, I/138/46, I/138/51, 
I/138/61, I/138/62, I/138/76, I/138/97, 
I/139/06, I/14/39, I/14/50, I/14/54, I/140/20, 
I/140/39, I/140/40, I/140/42, I/140/54, 
I/141/10, I/141/19, I/142/40, I/142/47, 
I/144/02, I/144/43, I/144/44, I/144/45, 
I/144/73, I/144/77, I/145/100, I/145/29, 
I/145/93, I/146/23, I/146/29, I/146/32, 
I/146/39, I/146/40, I/146/67, I/148/04, 
I/149/56, I/149/68, I/15/08, I/15/11, 
I/15/58, I/15/59, I/15/60, I/15/89, I/15/96, 
I/150/03, I/150/09, I/150/10, I/150/13, 
I/150/16, I/150/30, I/150/36, I/151/37, 
I/152/15, I/153/109, I/153/11, I/153/17, 
I/153/41, I/153/46, I/154/05, I/154/27, 
I/154/47, I/154/70, I/155/21, I/155/32, 
I/155/35, I/155/37, I/155/52, I/155/54, 
I/155/57, I/155/59, I/156/20, I/156/25, 
I/157/17, I/157/28, I/157/42, I/157/60, 
I/157/75, I/157/85, I/158/25, I/158/29, 
I/159/13, I/159/33, I/159/35, I/16/20, 
I/16/26, I/16/44, I/16/57, I/161/19, I/161/34, 
I/17/08, I/17/10, I/17/20, I/17/60, I/17/67, 

I/17/68, I/17/85, I/18/32, I/19/02, I/19/03, 
I/19/05, I/19/11, I/19/14, I/19/18, I/20/48, 
I/20/49, I/20/66, I/20/90, I/21/77, I/21/97, 
I/23/25, I/23/57, I/24/39, I/24/63, I/24/68, 
I/26/49, I/26/57, I/26/64, I/26/68, I/27/28, 
I/27/47, I/28/04, I/28/18, I/28/29, I/28/31, 
I/28/48, I/29/14, I/30/15, I/30/45, I/31/11, 
I/31/18, I/31/24, I/31/28, I/31/33, I/31/57, 
I/31/62, I/31/63, I/31/64, I/31/68, I/32/40, 
I/32/45, I/33/102, I/33/108, I/33/109, 
I/33/111, I/33/15, I/33/45, I/33/51, I/33/52, 
I/33/70, I/33/78, I/34/41, I/34/57, I/34/65, 
I/35/10, I/35/34, I/35/57, I/36/59, I/36/74, 
I/38/24, I/38/27, I/38/33, I/38/34, I/39/05, 
I/39/105, I/39/16, I/39/57, I/40/04, I/40/12, 
I/40/20, I/40/24, I/40/30, I/40/42, I/40/68, 
I/40/74, I/40/75, I/40/78, I/41/19, I/41/32, 
I/41/38, I/41/51, I/41/68, I/41/78, I/42/29, 
I/42/30, I/42/33, I/42/39, I/42/70, I/44/08, 
I/44/16, I/44/31, I/44/40, I/44/61, I/44/69, 
I/44/87, I/44/88, I/46/132, I/46/49, I/46/53, 
I/48/04, I/48/72, I/49/06, I/49/16, I/49/24, 
I/49/28, I/49/30, I/49/34, I/49/36, I/49/37, 
I/49/40, I/49/50, I/49/66, I/49/72, I/50/28, 
I/50/47, I/50/62, I/51/08, I/51/39, I/51/40, 
I/51/55, I/51/56, I/51/64, I/52/06, I/52/19, 
I/52/58, I/52/96, I/52/97, I/53/27, I/53/30, 
I/53/32, I/53/42, I/53/44, I/53/73, I/53/80, 
I/54/34, I/55/17, I/55/23, I/55/37, I/55/55, 
I/56/47, I/56/65, I/56/76, I/58/24, I/58/34, 
I/58/61, I/59/68, I/60/48, I/60/56, I/61/02, 
I/61/22, I/61/29, I/61/47, I/61/55, I/61/57, 
I/61/61, I/61/72, I/62/34, I/63/33, I/63/49, 
I/63/55, I/64/110, I/64/132, I/64/135, 
I/64/89, I/65/06, I/65/44, I/66/47, I/67/07, 
I/67/26, I/68/23, I/69/19, I/69/29, I/69/63, 
I/70/07, I/70/08, I/71/26, I/71/30, I/71/32, 
I/71/36, I/71/39, I/71/53, I/71/62, I/72/19, 
I/72/28, I/72/35, I/72/55, I/72/67, I/73/10, 
I/73/13, I/73/23, I/73/24, I/73/29, I/73/31, 
I/73/40, I/73/51, I/74/04, I/74/08, I/74/20, 
I/74/25, I/74/44, I/74/52, I/74/60, I/76/55, 
I/76/61, I/76/66, I/76/70, I/76/82, I/76/92, 
I/76/99, I/77/27, I/77/43, I/77/54, I/77/57, 
I/77/61, I/77/71, I/79/08, I/79/81, I/80/05, 
I/80/15, I/80/44, I/80/52, I/80/53, I/80/65, 
I/80/67, I/81/47, I/83/10, I/83/37, I/83/72, 
I/83/73, I/84/18, I/85/14, I/85/17, I/85/24, 
I/86/04, I/86/07, I/86/39, I/86/65, I/87/107, 
I/87/43, I/87/47, I/88/07, I/88/10, I/88/12, 
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I/88/19, I/88/41, I/89/12, I/90/25, I/90/26, 
I/90/28, I/90/31, I/91/03, I/91/26, I/91/34, 
I/91/45, I/91/48, I/91/55, I/91/74, I/91/76, 
I/93/27, I/93/29, I/93/40, I/93/47, I/93/64, 
I/94/21, I/95/65, I/97/20, I/97/21, I/97/44, 
I/98/04, I/98/102, I/98/127, I/98/130, 
I/98/54, I/98/84, I/99/31, II/01/07, II/01/35, 
II/01/51, II/01/88, II/02/53, II/02/83, 
II/03/15, II/03/34, II/04/81, II/05/17, 
II/05/59, II/05/86, II/05/87, II/05/95, 
II/05/97, II/06/04, II/06/18, II/06/22, 
II/07/118, II/07/119, II/07/127, II/07/129, 
II/07/132, II/07/17, II/07/32, II/07/41, 
II/07/46, II/07/74, II/07/84, II/08/09, 
II/08/107, II/08/11, II/08/13, II/08/19, 
II/08/20, II/09/88, II/09/93, II/10/102, 
II/10/104, II/10/81, II/10/86, II/10/87, 
II/10/98, II/11/06, II/11/17, II/11/42, 
II/11/45, II/11/50, II/11/65, II/12/03, 
II/12/12, II/12/20, II/12/28, II/12/33, 
II/12/63, II/12/65, II/12/84, II/13/15, 
II/14/35, II/14/52, II/14/56, II/14/85, 
II/14/87, II/14/97, II/15/47, II/15/65, 
II/15/66, II/15/74, II/15/90, II/16/10, 
II/16/105, II/16/12, II/16/31, II/17/66, 
II/17/69, II/18/35, II/18/36, II/19/114, 
II/19/115, II/19/123, II/19/127, II/19/156, 
II/19/164, II/19/20, II/19/22, II/19/31, 
II/19/47, II/19/49, II/19/55, II/19/57, 
II/19/69, II/19/81, II/19/93, II/20/01, 
II/20/03, II/20/04, II/20/41, II/20/42, 
II/20/51, II/20/52, II/20/58, II/20/59, 
II/20/63, II/20/68, II/20/70, II/20/77, 
II/20/84, II/21/04, II/21/46, II/21/47, 
II/22/70, II/23/01, II/23/123, II/23/124, 
II/23/125, II/23/13, II/23/140, II/23/142, 
II/23/32, II/23/33, II/24/10, II/24/20, 
II/24/34, II/24/41, II/24/49, II/24/80, 
II/25/21, II/25/39, II/25/72, II/25/74, 
II/25/88, II/25/93, II/26/11, II/26/31, 
II/28/02, II/28/27, II/28/92, II/29/09, 
II/29/103, II/29/13, II/29/65, II/29/98, 
II/30/17, II/30/57, II/31/05, II/31/06, 
II/31/09, II/31/12, II/31/24, II/31/34, 
II/32/105, II/32/135, II/32/25, II/32/51, 
II/32/61, II/33/09, II/33/42, II/33/81, 
II/34/09, II/34/12, II/34/42, II/35/04, 
II/35/101, II/35/36, II/35/79, II/35/91, 
II/37/04, II/37/24, II/37/26, II/37/72, 
II/37/75, II/37/78, II/37/79, II/37/82, 

II/38/100, II/38/12, II/38/13, II/38/14, 
II/38/15, II/38/17, II/38/18, II/38/19, 
II/38/20, II/38/25, II/38/27, II/38/29, 
II/38/30, II/38/31, II/38/36, II/38/40, 
II/38/46, II/38/59, II/38/69, II/38/79, 
II/38/86, II/39/183, II/39/47, II/39/94, 
I/105/30, I/105/31, II/25/71, I/02/56, 
II/21/35, II/24/51, I/98/122, I/98/87, 
I/102/13, II/37/105, I/71/61, I/71/62, 
I/64/97
 b.+ ė̄ I/139/36
 b.+ ı̄̇ I/34/42, II/14/44, II/38/106, 
II/38/96
 b.+ de I/06/147, I/07/14, I/07/62, 
I/10/49, I/102/12, I/105/31, I/105/63, 
I/11/40, I/120/50, I/125/40, I/125/62, 
I/129/05, I/129/13, I/148/65, I/157/29, 
I/158/07, I/25/30, I/56/61, I/56/63, I/60/03, 
I/61/61, I/66/01, I/67/08, I/69/15, I/69/26, 
I/71/53, I/77/28, I/92/14, II/04/40, II/10/73, 
II/12/83, II/13/23, II/19/108, II/19/116, 
II/23/123, II/24/52, II/38/113, I/90/73
 b.+ dē I/02/63, I/07/55, I/76/16
 b.+ dekı̄̇ I/157/35
 b.+ den I/06/132, I/109/32, I/125/20, 
I/129/40, I/135/34, I/135/35, I/138/126, 
I/138/128, I/14/49, I/14/54, I/150/12, 
I/157/29, I/27/23, I/29/14, I/39/78, I/56/15, 
I/59/34, I/73/08, I/75/36, I/83/48, II/09/36, 
II/10/61, II/19/69, II/23/103, II/32/135, 
II/34/14, II/34/15, II/34/65, II/38/116, 
II/38/96
 b.+ d̥en I/11/08
 b.+ di I/04/43, II/18/36
 b.+ diydi II/14/96
 b.+ e I/06/115, I/06/91, I/10/102, 
I/10/118, I/100/21, I/11/28, I/110/28, 
I/111/105, I/112/79, I/112/81, I/125/15, 
I/125/19, I/131/02, I/133/62, I/133/63, 
I/139/36, I/142/34, I/144/44, I/144/73, 
I/144/77, I/145/60, I/149/70, I/15/41, 
I/152/76, I/155/36, I/157/85, I/158/08, 
I/23/25, I/25/06, I/27/25, I/27/26, I/38/25, 
I/39/38, I/39/59, I/40/29, I/44/91, I/47/32, 
I/47/34, I/48/31, I/49/33, I/50/45, I/50/85, 
I/52/34, I/52/41, I/52/81, I/52/92, I/56/55, 
I/58/34, I/59/74, I/59/75, I/60/103, 
I/64/133, I/69/100, I/69/99, I/76/65, 
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I/77/27, I/77/53, I/77/54, I/77/67, I/83/46, 
I/90/28, I/90/57, I/95/44, II/06/29, II/12/24, 
II/14/79, II/19/127, II/19/129, II/19/22, 
II/21/83, II/23/143, II/25/72, II/25/76, 
II/29/15, II/33/45, II/35/102, I/49/35, 
I/126/17, I/144/72, I/23/70
 b.+ ĕ II/20/68
 b.+ ē I/159/45, I/50/40, I/53/79, I/91/55, 
I/95/74, II/13/17, II/38/76
 b.+ e nė I/72/34
 b.+ i I/06/92, I/110/27, I/113/61, 
I/114/37, I/114/38, I/117/12, I/119/29, 
I/120/19, I/121/103, I/121/28, I/122/60, 
I/124/24, I/126/61, I/130/05, I/138/07, 
I/138/130, I/145/05, I/145/13, I/145/14, 
I/149/47, I/15/08, I/153/17, I/16/36, 
I/33/118, I/34/45, I/38/52, I/39/12, I/45/15, 
I/45/16, I/47/63, I/48/65, I/53/78, I/56/73, 
I/75/75, I/77/29, I/77/66, I/79/11, I/80/52, 
I/90/36, I/95/51, II/02/24, II/02/25, 
II/02/62, II/05/66, II/05/87, II/06/70, 
II/07/29, II/08/09, II/08/10, II/08/13, 
II/11/48, II/11/50, II/12/40, II/16/42, 
II/20/47, II/20/52, II/20/57, II/22/88, 
II/25/115, II/29/19, II/34/78, II/38/20, 
II/38/61, II/38/62, II/38/97, I/38/20
 b.+ ı̆̇ I/05/24, I/05/25
 b.+ idik I/140/54, II/14/35
 b.+ im I/01/27, I/01/61, I/01/81, I/01/93, 
I/02/02, I/02/06, I/02/12, I/02/18, I/02/21, 
I/02/25, I/02/54, I/02/55, I/02/60, I/02/63, 
I/03/105, I/03/108, I/03/109, I/03/27, 
I/03/46, I/03/49, I/03/55, I/03/59, I/03/69, 
I/03/73, I/03/83, I/04/03, I/04/14, I/04/27, 
I/04/30, I/04/38, I/04/51, I/04/54, I/05/07, 
I/05/23, I/05/24, I/05/34, I/05/35, I/05/37, 
I/05/43, I/05/45, I/06/132, I/06/31, I/06/59, 
I/07/07, I/07/102, I/07/25, I/07/61, I/07/85, 
I/07/90, I/08/18, I/08/40, I/09/71, I/100/04, 
I/100/06, I/100/20, I/101/16, I/101/18, 
I/101/19, I/102/06, I/102/11, I/102/13, 
I/102/89, I/103/13, I/103/25, I/103/35, 
I/103/40, I/104/57, I/105/12, I/105/21, 
I/105/28, I/105/59, I/106/57, I/106/67, 
I/108/39, I/11/05, I/11/06, I/11/12, I/11/22, 
I/11/24, I/11/25, I/11/29, I/11/32, I/11/40, 
I/11/74, I/110/15, I/110/39, I/110/43, 
I/110/48, I/110/61, I/111/103, I/111/104, 

I/111/105, I/111/45, I/111/93, I/113/51, 
I/115/33, I/117/09, I/117/10, I/117/23, 
I/117/36, I/117/53, I/12/21, I/12/30, I/12/32, 
I/12/40, I/120/03, I/120/43, I/120/47, 
I/121/110, I/121/30, I/121/37, I/121/99, 
I/122/24, I/122/34, I/122/42, I/122/43, 
I/122/56, I/124/13, I/124/27, I/125/58, 
I/126/20, I/126/25, I/127/21, I/127/53, 
I/128/24, I/128/48, I/129/05, I/129/52, 
I/129/61, I/130/06, I/130/31, I/131/11, 
I/131/12, I/131/33, I/131/34, I/131/37, 
I/132/47, I/133/55, I/133/57, I/133/61, 
I/133/62, I/133/63, I/135/04, I/135/11, 
I/135/16, I/135/34, I/135/39, I/137/07, 
I/138/56, I/138/73, I/138/76, I/138/96, 
I/139/14, I/139/15, I/139/44, I/14/25, 
I/14/51, I/14/53, I/140/15, I/140/24, 
I/140/27, I/141/05, I/142/05, I/142/37, 
I/142/38, I/142/56, I/143/61, I/144/38, 
I/144/55, I/144/81, I/145/25, I/145/26, 
I/145/32, I/145/98, I/146/04, I/147/29, 
I/147/43, I/148/63, I/148/64, I/149/04, 
I/149/20, I/149/39, I/149/40, I/149/45, 
I/149/47, I/149/49, I/149/65, I/149/71, 
I/15/19, I/150/07, I/150/18, I/150/32, 
I/151/11, I/151/20, I/151/26, I/152/108, 
I/153/09, I/153/112, I/153/14, I/153/39, 
I/153/57, I/153/58, I/153/59, I/153/68, 
I/154/12, I/154/27, I/155/60, I/155/63, 
I/155/93, I/156/19, I/156/63, I/157/09, 
I/157/21, I/157/37, I/157/75, I/158/37, 
I/158/51, I/158/55, I/159/15, I/159/26, 
I/16/01, I/16/15, I/16/56, I/161/43, 
I/161/47, I/17/07, I/17/10, I/17/55, I/17/61, 
I/17/65, I/17/82, I/17/83, I/18/07, I/18/35, 
I/18/75, I/20/101, I/20/85, I/20/86, I/21/59, 
I/21/74, I/21/78, I/23/32, I/23/36, I/23/46, 
I/23/60, I/23/61, I/23/67, I/24/20, I/24/53, 
I/24/55, I/25/04, I/25/05, I/25/23, I/25/28, 
I/27/14, I/27/58, I/28/05, I/28/23, I/30/49, 
I/30/56, I/31/03, I/31/14, I/31/18, I/31/23, 
I/31/24, I/31/49, I/31/50, I/31/53, I/31/55, 
I/31/57, I/31/60, I/31/61, I/31/63, I/32/16, 
I/32/21, I/32/38, I/32/39, I/32/40, I/32/43, 
I/32/60, I/32/72, I/32/75, I/32/84, I/32/94, 
I/33/109, I/33/123, I/33/63, I/33/74, 
I/33/75, I/34/13, I/34/16, I/34/19, I/34/20, 
I/34/34, I/34/42, I/34/56, I/34/68, I/34/71, 
I/35/22, I/35/35, I/35/49, I/35/54, I/35/59, 
I/36/16, I/36/30, I/36/48, I/36/59, I/36/71, 
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I/36/75, I/37/09, I/38/37, I/38/43, I/39/103, 
I/39/104, I/39/53, I/39/58, I/39/80, I/40/73, 
I/41/17, I/41/25, I/41/26, I/41/79, I/42/10, 
I/44/20, I/44/41, I/44/48, I/44/66, I/44/67, 
I/44/68, I/44/77, I/46/20, I/47/05, I/47/65, 
I/48/15, I/48/31, I/48/47, I/49/32, I/49/39, 
I/49/44, I/49/52, I/49/54, I/49/56, I/49/57, 
I/50/40, I/50/80, I/51/26, I/51/54, I/51/55, 
I/51/74, I/52/11, I/53/38, I/53/57, I/53/62, 
I/53/79, I/53/84, I/56/18, I/56/22, I/56/67, 
I/56/74, I/58/24, I/59/28, I/59/62, I/59/74, 
I/59/83, I/60/46, I/60/49, I/60/56, I/60/65, 
I/61/03, I/61/09, I/61/16, I/61/21, I/61/31, 
I/61/62, I/61/71, I/62/06, I/63/06, I/63/21, 
I/63/25, I/64/116, I/64/41, I/64/50, I/64/60, 
I/65/05, I/65/06, I/65/10, I/67/17, I/68/07, 
I/68/13, I/68/28, I/68/59, I/68/66, I/69/101, 
I/69/103, I/69/18, I/69/39, I/69/40, I/69/42, 
I/69/43, I/69/61, I/69/69, I/69/73, I/69/76, 
I/69/98, I/70/60, I/70/65, I/70/76, I/71/08, 
I/71/81, I/72/05, I/72/09, I/72/21, I/72/22, 
I/72/28, I/72/30, I/72/31, I/72/39, I/72/42, 
I/72/43, I/72/44, I/72/49, I/72/50, I/72/54, 
I/72/55, I/72/67, I/72/68, I/73/09, I/73/26, 
I/73/32, I/73/39, I/73/40, I/73/45, I/73/56, 
I/74/41, I/74/56, I/75/10, I/75/16, I/75/18, 
I/75/27, I/75/33, I/75/34, I/75/37, I/76/16, 
I/76/17, I/76/18, I/76/37, I/76/53, I/76/83, 
I/77/10, I/77/13, I/77/16, I/77/22, I/77/58, 
I/78/17, I/78/39, I/78/48, I/78/51, I/79/01, 
I/79/05, I/79/24, I/79/56, I/79/71, I/80/30, 
I/81/47, I/82/11, I/82/31, I/83/07, I/83/09, 
I/83/35, I/83/59, I/83/64, I/83/67, I/83/73, 
I/84/14, I/85/35, I/86/05, I/86/06, I/86/13, 
I/86/35, I/86/45, I/86/62, I/86/63, I/86/64, 
I/86/76, I/87/35, I/89/07, I/89/10, I/92/09, 
I/92/12, I/92/33, I/92/46, I/92/47, I/93/07, 
I/93/22, I/94/79, I/94/80, I/94/87, I/95/20, 
I/96/83, I/97/12, I/97/26, I/97/27, I/97/32, 
I/98/03, I/98/94, I/99/06, I/99/07, I/99/42, 
I/99/60, I/99/68, II/01/13, II/01/79, 
II/02/62, II/02/64, II/02/67, II/02/83, 
II/04/41, II/04/82, II/05/42, II/05/46, 
II/05/96, II/06/12, II/06/69, II/07/131, 
II/07/19, II/07/26, II/07/42, II/07/80, 
II/07/88, II/07/89, II/07/95, II/08/08, 
II/08/09, II/09/17, II/09/27, II/09/49, 
II/09/54, II/09/58, II/09/79, II/10/103, 
II/10/14, II/10/25, II/10/98, II/11/12, 
II/11/16, II/11/24, II/11/44, II/11/45, 

II/12/06, II/12/20, II/12/42, II/12/66, 
II/12/71, II/12/77, II/13/06, II/13/09, 
II/13/41, II/14/44, II/17/01, II/17/24, 
II/17/60, II/17/90, II/18/17, II/18/21, 
II/18/22, II/19/06, II/19/10, II/19/104, 
II/19/12, II/19/126, II/19/128, II/19/143, 
II/19/146, II/19/157, II/19/161, II/19/20, 
II/19/21, II/19/34, II/19/70, II/19/86, 
II/19/93, II/19/98, II/20/17, II/20/40, 
II/21/14, II/21/53, II/21/54, II/23/132, 
II/23/134, II/23/166, II/23/175, II/23/21, 
II/23/210, II/23/32, II/23/36, II/23/38, 
II/23/44, II/23/55, II/23/68, II/24/96, 
II/25/07, II/25/08, II/25/09, II/25/11, 
II/25/13, II/25/15, II/25/16, II/25/17, 
II/25/19, II/25/25, II/25/26, II/25/27, 
II/25/38, II/25/88, II/26/17, II/26/43, 
II/29/02, II/29/03, II/29/104, II/29/23, 
II/29/94, II/29/97, II/30/43, II/31/14, 
II/32/05, II/32/105, II/32/108, II/32/61, 
II/32/77, II/33/17, II/33/58, II/33/60, 
II/34/07, II/34/100, II/34/37, II/34/41, 
II/34/65, II/34/77, II/35/115, II/35/18, 
II/36/14, II/37/105, II/37/115, II/37/23, 
II/37/77, II/38/23, II/38/43, II/38/56, 
II/38/63, II/38/92, II/39/154, II/39/167
 b.+ ím I/01/100, I/06/100
 b.+ ímḳıler I/01/20
 b.+ imidi II/22/12
 b.+ imki I/02/35, I/03/53, I/03/74, 
I/03/77, I/03/78, I/08/68, I/110/21, I/12/32, 
I/120/26, I/124/18, I/138/119, I/138/93, 
I/31/10, I/34/66, I/34/68, I/39/78, I/69/62, 
I/77/23, I/97/47, I/99/42, I/99/43, II/06/19, 
II/06/73, II/23/144
 b.+ imKi I/03/75
 b.+ imkile I/40/15
 b.+ imkilē I/147/22, I/154/27
 b.+ imkilēnden I/44/60
 b.+ imkiler I/109/36, I/12/12, I/97/33
 b.+ imKiler I/96/11
 b.+ imkinde I/03/60
 b.+ imkinden I/124/18
 b.+ imkini I/36/76, II/08/94, II/20/17
 b.+ imkisi I/03/75, I/34/70
 b.+ imnen I/90/30
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 b.+ inen I/112/58, I/112/60, II/23/31, 
II/29/37
 b.+ inki I/17/08
 b.+ lara I/107/30
 b.+ lē I/153/14, I/153/23, I/153/38, 
I/153/61, I/60/93, I/61/15, II/32/136, 
II/07/80
 b.+ lēden I/153/104
 b.+ lēŋ I/153/103, I/153/20
 b.+ ler I/111/102, I/134/16, I/135/35, 
I/154/69, I/23/59, I/58/61, I/88/12, 
II/37/127, II/37/23
 b.+ lērde I/55/22
 b.+ lere I/11/53, I/23/58
 b.+ leri I/06/07, I/101/06, I/139/60
 b.+ lerin I/40/09
 b.+ leriŋ I/131/30
 b.+ lev I/11/09
 b.+ nē II/22/88
 b.+ nen I/52/01
biz̥ : bk. biz -2-
 b. I/153/65
 b.+ e I/93/58
bíz : bk. biz -6-
 b. I/04/56, II/02/84, II/11/18, II/38/39
 b.+ im II/08/133, II/08/97
ḇiz : bk. biz -5-
 ḇ. I/127/55, I/138/95, I/80/18
 ḇ.+ e I/131/35
 ḇ.+ i I/80/17
bı̄̇z : bk. biz -6-
 b. I/110/53, I/150/12, I/40/04, I/61/75, 
II/12/49, II/38/48
bō - : ... İçinde bırakmak, ... ile aşırı dere-
cede doldurmak, ... ile kaplamak, -e garket-
mek. -1-
 paraya b.- du I/75/42
bō : bk. bu -1-
 b. II/10/20
bo˽az : bk. boğaz -3-
 b.+ ı I/56/71
 b.+ larım II/25/89

 b. toḳlūna I/85/17
bo˽ul - : 1. Nefes alamamaktan dolayı öl-
mek

b.- du I/48/74
2. Nefes alamayacak duruma gelmek, 

nefesi kesilmek, tıkanmak. -2-
 b.- ceK I/76/47
bo˽uş - : Boğuşmak, uğraşmak, pençeleş-
mek, mücadele etmek. -1-
 b.- uyóz I/01/14
bó˽ün : bk. bugün1 -1-
 b. I/04/68
boba : bk. baba1 -222-
 b. I/11/16, I/121/30, I/125/23, I/131/12, 
I/137/42, I/15/31, I/56/69, I/64/82, II/13/23, 
II/13/26, II/15/99
 b.+ da I/136/38
 b.+ dan I/112/52, I/120/45
 b.+ lā I/125/80
 b.+ lāmız I/158/21
 b.+ lāna I/44/64
 b.+ lānıŋ I/158/46
 b.+ ları I/121/14, I/137/48, I/153/52, 
I/156/63, I/89/17, II/17/88
 b.+ larımız I/130/52
 b.+ larından I/137/46
 b.+ m I/01/10, I/01/38, I/01/68, I/05/53, 
I/09/24, I/11/53, I/110/20, I/110/21, 
I/110/38, I/110/39, I/110/42, I/112/07, 
I/112/08, I/112/09, I/112/11, I/113/13, 
I/113/60, I/116/03, I/119/29, I/120/41, 
I/120/44, I/121/106, I/122/63, I/122/73, 
I/126/73, I/13/04, I/135/58, I/139/20, 
I/14/48, I/140/25, I/141/21, I/141/24, 
I/142/06, I/149/61, I/149/70, I/152/03, 
I/152/123, I/153/03, I/18/05, I/18/06, 
I/18/09, I/35/55, I/35/56, I/38/25, I/42/07, 
I/49/62, I/49/63, I/50/17, I/50/43, I/56/65, 
I/67/77, I/73/13, I/73/72, I/78/43, I/86/64, 
I/88/07, I/91/12, I/93/35, I/93/37, II/03/09, 
II/03/46, II/05/05, II/06/48, II/06/63, 
II/09/40, II/14/74, II/25/82, II/26/07, 
II/29/18, II/29/20, II/39/11, I/09/25
 b.+ ma I/09/24
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 b.+ mda I/136/36
 b.+ mdan I/91/11, II/16/03, II/16/04, 
I/140/27
 b.+ mgil I/14/03, I/141/04, I/151/10, 
I/158/24, I/42/10, I/42/15, I/42/21, 
II/23/137, II/32/11
 b.+ mgiliŋ I/152/05
 b.+ mgillēŋ I/80/31
 b.+ mı I/133/46, I/18/10, I/49/63, 
I/50/19
 b.+ mın I/139/31
 b.+ mına I/88/32
 b.+ mıŋ I/01/77, I/01/78, I/09/75, 
I/10/93, I/120/38, I/133/40, I/133/43, 
I/133/44, I/133/45, I/133/49, I/20/31, 
I/24/53, I/24/56, I/34/52, I/68/14, I/68/15, 
I/86/05, I/91/07, II/06/54, II/09/07, 
II/09/19, II/23/121, II/29/25
 b.+ mız I/101/06, I/120/47, I/135/34, 
I/148/03
 b.+ mızıŋ I/120/43
 b.+ mla I/126/74
 b.+ mnan I/110/44, I/155/40, II/03/08
 b.+ mnar II/06/35
 b.+ msın I/140/65
 b.+ nıŋ I/110/20, I/110/23, I/73/13
 b.+ ŋ I/112/77, I/14/28, I/14/69, I/49/67, 
I/74/23, I/74/97, II/03/46, II/16/53
 b.+ ŋa I/14/28, I/14/69
 b.+ ŋdan II/16/04
 b.+ ŋgilden I/80/07
 b.+ ŋın I/140/64
 b.+ sı I/08/86, I/11/62, I/11/69, 
I/11/72, I/11/73, I/11/83, I/11/84, I/112/51, 
I/121/105, I/132/05, I/137/20, I/137/21, 
I/149/44, I/156/60, I/156/61, I/24/68, 
I/26/44, I/48/06, I/68/15, I/92/55, I/93/21, 
II/09/07, II/09/09, II/09/11, II/09/19, 
II/21/49, II/30/67, I/11/62
 b.+ sıgil I/53/46
 b.+ sıgile I/03/75
 b.+ sına I/126/08

 b.+ sınıŋ I/113/122, I/125/28, I/133/43, 
I/133/44, I/75/49, I/89/20, I/99/37, II/29/30, 
II/30/67
 b.+ sıynan II/23/31
 b.+ sız II/08/09
 b.+ sῑ I/10/94, I/39/40, I/66/32
 b.+ ya I/113/32

b. oca˽a II/14/97
bobā : bk. baba1 -8-
 b. I/136/32
 b.+ m I/109/50, I/110/35, II/06/05, 
II/29/18
 b.+ ŋ II/03/49, II/16/53, II/23/173
bobå : bk. baba1 -4-
 b.+ m I/122/26, I/18/10
 b.+ mı I/50/15
boḇa : bk. baba1 -13-
 b. I/57/36
 b.+ m I/100/03, I/120/39, I/125/24, 
I/158/25, I/70/62, II/06/66, II/14/95, 
II/23/128, II/23/168, II/39/08

b.+ ma I/64/24
 b.+ mgil I/141/13
 b.+ mız I/151/06
boḇā : bk. baba1 -1-
 b. I/74/21
boḇå : bk. baba1 -1-
 b.+ m I/01/39
bōba : bk. baba1 -1-
 b.+ m I/91/05
bobalῑ : Baba yerine geçen kimse, üvey 
baba. -1-
 b.+ ndan I/91/17
bobāne : bk. babanne -1-
 b.+ m II/25/89
bobānnė : bk. babanne -1-
 b.+ si II/15/99
bobanne : bk. babanne -26-
 b. I/10/111, I/112/79, I/119/14, I/131/06, 
I/65/62, I/73/27, II/08/113, II/11/36, 
II/21/53
 b.+ lēmiz I/31/63, II/11/48
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 b.+ lēmiziŋ II/11/50
 b.+ m I/145/13, I/149/69, II/13/14
 b.+ miS II/12/52
 b.+ ni I/74/36
 b.+ niŋ II/11/37, II/21/51
 b.+ si I/48/04, I/67/13, II/08/113
 b.+ siniŋ II/11/36
 b.+ yin I/24/07
bobānne : bk. babanne -1-
 b.+ si I/48/15
bobanni : bk. babanne -1-
 b.+ si II/12/51
bobe : bk. baba1 -2-
 b.+ ŋ I/80/34
 b.+ ŋe I/80/04
bōça : 1. İçine havlu, çamaşır, elbise gibi 
şeyler konulup sarılan ve köşeleri çaprazla-
ma bir araya getirilerek bağlanan dört köşe 
kumaş parçası. -1-
 b.+ ları I/52/96

2. Böyle bir kumaş parçasının içine giye-
cek, havlu vb. eşya konularak dört köşesi-
nin bir araya getirilip bağlanmasıyla elde 
edilen çıkın. -1- 

b.+ sıyla I/60/102
bodurum : Bir binanın yol seviyesinden 
aşağı olan kısmı. -1-
 b. I/112/15
bodŭrum : bk. bodurum -3-
 b. I/61/28
 b.+ a I/61/27
boğaz : Ağız boşluğundan sonra yiyecek-
lerin geçtiği, ağızla gırtlak arasındaki dar 
kısım. -1-
 b.+ ına I/101/38

boğaz tokluğuna : Ücret almadan, sa-
dece karnını doyurmak için.
boḳ : İnsan veya hayvan vücudundan ba-
ğırsaklar yoluyla atılan madde, dışkı, pis-
lik. -8-
 b. I/69/11, II/08/65
 b.+ larında I/96/45

 b.+ u I/79/43, I/79/52, I/98/112
 b.+ unu II/39/127
 b.+ uŋ I/53/67
bȯḳ : bk. boḳ -3-
 b.+ u I/98/117, I/98/118
boḳluḳ : Hayvan tezeklerinin damdan dı-
şarı atılmasıyla oluşan tezek yığını, tezek-
lerin toplandığı yer. -1-
 b. I/10/115
bol : Miktar bakımından çok, meb-
zul. -42-
 b. I/91/81, I/131/47, I/126/41, I/132/48, 
I/96/48, I/53/69, II/08/58, II/05/08, 
I/151/13, I/131/31, I/67/48, II/19/162, 
I/90/76, I/34/04, II/30/32, II/26/03, I/53/69, 
I/76/77, I/67/48, I/32/28, I/134/37, I/131/32, 
I/107/56, I/59/41, II/05/08, II/23/48
 b.+ du I/11/40
 b.+ dū I/11/27
 b.+ udu I/128/29, I/41/89, II/04/80, 
II/23/48

bol bol : (Özellikle ihtiyaç maddeleri 
için) Rahatça yetecek şekilde, ferah ferah.

bol b. I/128/40
 çoḳ b. II/01/24
 b. bol I/128/40

bol ġani : Bol bol, çok fazla.
b. ġani II/08/116

 b. ġani II/08/84
bolca : Oldukça çok. -1-

 b.+ ca I/55/56, I/119/52, I/119/59, 
I/96/16
bol̥ : bk. bol -4-
 b. I/32/28, II/07/33
bōl : bk. bol -12-
 b. I/115/27, I/13/19, I/61/70, I/135/38, 
I/152/80, I/41/90, II/05/07, II/25/77, 
II/32/133
 b. ġanı̆̇ II/08/105
bolala - : Bollaşmak, çoğalmak. -1-
 b.- Tdı I/20/03
bolar - : Bollaşmak. -2-
 b.- dȧ II/01/23
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 b.- dı II/01/55
bolār - : bk. bolar- -1-
 b.- dı II/01/24
bolavatlı : Bol, çok. -1-
 b. I/135/20
bōle : bk. böyle -3-
 b. I/06/38, I/81/42, II/14/41
bȯÍÍā : <<bura+lar -1-
 b. + da I/147/47
bollu : bk. bolluḳ -2-
 b. II/01/22

b.+ u I/53/72
bollū : <<bolluḳ+u -1-
 b.+ míz II/01/22
bōllu : bk. bolluḳ -1-
 b. II/05/07
bolluḳ : Her şeyin çok ve bol olması, be-
reket. -2-
 b. II/01/22, II/01/24
bolluġ : bk. bolluḳ -3-
 b. I/145/87, I/56/05, II/07/68
bolluḲ : bk. bolluḳ -6-
 b. I/13/19, I/161/23, I/53/71, I/56/08, 
I/96/82, I/96/89
bolu : bk. bolluḳ -1-
 b. II/01/22
bomba : Bir hedefe zarar vermek veya yok 
etmek maksadıyla atılan veya konan, içi 
yanıcı, tahrip edici maddelerle doldurul-
muş patlayıcı savaş silahı. -1-
 b. I/138/113
bombȯş : Tamamıyla boş, tamtakır. -1-
 b. I/86/72
boncuḳ : Cam, plastik vb. maddelerden 
yapılan ortası delik, renkli küçük tane. -2-
 b. II/37/51
boncūḳ : bk. boncuḳ -1-
 b. II/37/52
bora : bk. bura -8-
 b. I/86/05
 b.+ nıŋ II/35/42, II/35/45

 b.+ ya I/147/20, II/32/119, II/32/127
 b.+ yı II/20/48, II/20/77
bȯra : bk. bura -4-
 b. I/146/76
 b.+ nıŋ I/146/75
 b.+ ya I/147/22, I/147/26
borana : Yumurta, yağda kızartıldıktan ya-
hut suda haşlandıktan sonra üzerine sarım-
saklı yoğurt dökülerek yapılan yemek. -3-
 b. II/34/98
 ısPanaḳ b.+ sı II/34/98
borc : bk. borç -1-
 b.+ um I/74/18
borç : Geri verilmek üzere alınan veya 
ödenmesi kabul ve taahhüt edilen para ya-
hut şey. -1-

borç dert : Borçlanarak maddi açıdan 
zorluğa düşme. 

b. dert I/83/37 
bor̥ç : bk. borç -1-
 b. II/04/63
borda : bk. burda -16-
 b. I/147/38, I/32/72, I/32/75, I/53/45, 
I/53/83, II/20/48, II/29/77, II/32/105, 
II/32/108, II/32/124, II/32/126, II/32/127, 
II/32/140, II/32/141, II/32/42

b. +lar II/32/124
bȯrda : bk. burda -10-
 b. I/147/12, I/158/29, I/158/34, 
I/158/37, I/158/38, I/158/43, I/158/58, 
I/95/87
 b. + ḳılā I/158/15

b. +yız I/86/04
bordan : bk. burdan -1-
 b. II/20/47
bordan̥ : bk. burdan -1-
 b. II/32/120
bȯrdan : bk. burdan -4-
 b. I/146/75, I/146/76, I/158/57
 şȯrdan b. I/158/54
bore : bk. bura -1-
 b.+ niŋ II/35/60
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bȯrı : bk. bura -1-
 b.+ ya I/86/07
bȯrlā : bk. burlar -1-
 b. I/158/47
borş : bk. borç -1-
 b. I/69/91
bor̥ş : bk. borç -1-
 b. I/52/70
boru : İki ucu açık, içi boş, dar ve uzun, 
silindir biçiminde, sıvı veya gaz hâlindeki 
maddeleri bir yerden bir yere aktarmaya 
yarayan nesne. -11-
 b. I/155/102, I/59/55, II/26/52
 b.+ lā I/150/14, I/59/53
 b.+ lān II/26/52
 b.+ lar I/135/06
 b.+ ları I/135/06, I/150/14
 b.+ sunu II/21/73
 b.+ yu II/19/157
boS : bk. boz3 -1-
 b. II/04/50
bosdan : bk. bosTan -2-
 b. I/139/41
 bādan b.+ dan I/23/63
bōsdan : bk. bosTan -1-
 b. I/101/20
bosta : bk. posta2 -2-
 bosta b. I/91/32
 b. bosta I/91/32
bosTan : Sebze bahçesi, bağ. -6-
 b. I/102/89, I/153/18, II/08/85, II/09/26, 
II/09/30
bōstan : bk. bosTan -1-
 b. II/07/33
boş : İçinde yahut üzerinde bir şey veya 
kimse bulunmayan hâli. -54-
 b. I/03/86, I/03/88, I/08/31, I/08/32, 
I/100/06, I/145/90, I/17/56, I/36/27, 
I/46/48, I/49/47, I/57/42, I/65/55, I/65/56, 
I/75/56, I/86/71, I/86/72, II/04/56, II/14/65, 
II/33/28, II/37/97
 b.+ du I/56/54

 b.+ ları II/38/16
boşa git- : Hiçbir işe yaramamak, ziyan 

olmak, heder olmak.
b.+ a gitmesin I/72/87
boş dur- : İşsiz kalmak, çalışmamak.
b. duran I/46/108, I/46/111

 b. duruyorum I/140/49
boş durma- : Boş vakit geçirmemek, 

hep bir işle meşgul olmak.
b. durmáyon I/45/03

 b. durmazdıḲ I/140/48
 b. durmēyo I/153/36

boş ver : “Dikkate alma, üzerinde dur-
ma, üzülme, sıkılma” anlamında kullanılan 
bir uyarma sözü.

b. ve I/155/105, I/81/27, I/95/124, 
II/07/68, II/37/38, II/39/181, II/39/182
 b. vē I/33/118
 b. ver I/13/22, I/13/32, I/13/40, I/13/41, 
I/18/51, I/90/42, II/37/37
 b. ver̥ I/05/18

boş zamān : Herhangi bir işle meşgul 
olunmayan, faaliyette bulunulmayan za-
man.

b. zamānım I/78/55
bōş : bk. boş -3-
 b. I/36/08, II/26/02
 b. ve I/81/13
ḇoş : bk. boş -1-
 ḇ. I/100/05
boşad - : Ayakta durmasını sağlayamamak, 
tutmamak. -1-
 b.- ıvırır I/119/09
boşal - : Boş duruma gelmek, içinde bir 
şey veya kimse kalmamak -4-
 b.- dı I/100/05, II/04/69, II/17/76
 elimiz b.- mıyınca I/69/51
boşāl - : bk. boşal- -1-
 b.- dı II/17/76
boşald - : Boş duruma getirmek, içindekini 
dışarı çıkarmak. -5-
 b.- ıP II/21/95
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 b.- ırın I/148/57
 b.- ırlādı I/159/19
 b.- ırsıŋ I/31/13
boşan - : (Karı koca için) Mahkeme kararı 
ile birbirinden ayrılmak. -10-
 b.- dı I/66/21
 b.- dılā I/17/57
 b.- dıla i I/17/56
 b.- ıP I/66/29
 b.- ır I/64/15
 b.- ıyo I/153/51
 b.- ıyŏ I/47/52
 b.- ıyō I/153/52
 b.- mış I/66/33
boşat - : (Karı kocanın) Boşanmasına se-
bep olmak, birbirinden ayırtmak. -3-
 b.- Tım II/28/08, II/28/51
 b.- Tırabildı̄̇m I/18/66
boşlē - : Tamamen bırakmak, terket-
mek. -1-
 b.- p II/27/41
boşl̥uġ : bk. boşluḲ -1-
 b. II/22/24
boşluḲ : Boş kısım. -1-
 b. II/32/100
boşuna : Boş yere, nafile, beyhude. -1-
 b. I/50/80
boy : 1. Bir şeyin yere değen veya yere en 
yakın olan kısmı ile en yüksek noktası ara-
sındaki mesafe. -28-

b.+ u I/96/91
 diz b.+ u I/138/121 

uzun b.+ lu I/156/44
2. İnsanın tabanı ile tepesi arasındaki 

yükseklik, kāmet, endam.
b.+ um I/141/22

 b.+ ūna I/101/50
b.+ unca I/130/55, I/94/25

3. (Nehir, deniz vb. kelimelerle) Kenar, 
kıyı, sahil.

dere b.+ u II/07/37

 su b.+ u II/09/80 
b.+ unda I/68/47

 dere b.+ unda I/32/39
 saḳarı b.+ unda I/23/48

4. (Gün, saat, yıl, yüzyıl, mevsim gibi za-
man bildiren kelimelerle) Süresince, müd-
detince
 senelēr b.+ u I/88/34

yāz b.+ u II/33/54
 yol b.+ ū II/01/63

5. Bir şeyin büyüklük küçüklük derecesi.
b. I/106/58

6. Beden, vücut.
b.+ umda I/140/56

7. Arazinin bir bölümü, bir parça.
 b.+ unu I/54/24

boyu boyuna : Baştan başa, boylu bo-
yuna.

b.+ u boyuna I/135/29
boyu b.+ una I/135/29
boydan˽aya : Boydan ayağa, tamamen, 

tamamıyla, baştan aşağı, serapa. 
 b. +dan˽aya I/12/06

boydan boya : Bir uçtan öbür uca ka-
dar.
 b. +dan boya I/02/22, I/10/62, I/74/88
 b. + dan˽boyı II/12/76

boyunca : Süresince, müddetince.
b. + unca I/157/12, I/157/28, I/50/54

boya - : Boyaya batırarak veya boya süre-
rek renk vermek. -10-
 b.- mō I/94/50
 b.- rdı I/140/40
 b.- rdıḳ I/94/30, I/94/31, I/94/37
 b.- rdıḲ I/12/04, I/94/44
 b.- rlar I/26/35
 b.- yo I/94/50
boya : Üzerine sürüldüğü, içine katıldığı 
şeye renk veren ve bu maksatla kullanılan 
madenı̂, bitkisel veya sentetik madde. -8-
 b. I/94/29, I/94/31
 b.+ lā I/94/29
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 b.+ lānan I/94/29
 b.+ sı I/20/75
 b.+ sından I/08/61
 b.+ sını I/20/75, I/21/24
boyā - : bk. boya- -2-
 b.- rdıḳ I/94/28
 b.- rdıŋ I/101/25
bȯya - : bk. boya- -1-
 b.- ndı I/95/49
boyacı : 1. Boyama işini meslek edinen 
kimse. -7-
 b. I/08/56, I/27/46

b.+ lara I/08/70
 b.+ sı I/27/46

b.+ ya I/08/56
2. Boya yapan, boya satan kimse

b.+ lar I/21/24 
boyad - : bk. boyat- -3-
 b.- ıŋ I/08/70

b.- ırdıḳ I/08/57
 b.- ırdıġ I/08/60
bóyȫk : bk. büyük1 -1-
 b. I/08/65
boyalı : 1. Boyanmış olan. -2-
 b. I/94/34

2. Renkli
b.+ lı I/83/17

boyan - : Yüze allık, pudra, göz ve dudak-
lara boya sürerek süslenmek, makyaj yap-
mak. -1-
 b.- ıyola I/98/38
boyanmaḳ : Makyaj yapma işi. -1-
 b. I/98/38
boyat- : Boyamak işini yaptırmak, boya 
sürdürmek. -5-

b.- tTıḳ I/12/06
 b.- tTırıdıḳ I/08/56
 b.- tTırır I/21/18
 b.- tTırıyorduḳ I/21/23
 b.- tTırıyorduḲ I/21/25
boye - : bk. boya- -1-

 b.- yoŋ I/96/04
bóyle : bk. böyle -5-
 b. I/04/23, I/49/02, I/50/45, I/50/46
boyn : bk. boyun -9-
 b.+ uma I/113/41
 b.+ umuza I/146/24, II/34/46
 b.+ una I/33/65
 b.+ unda I/132/68, I/33/77
 b.+ unu I/59/30
 b.+ unu veridi I/135/18
boyn̥ : bk. boyun -1-
 b.+ uŋa I/100/24
bōyna : bk. boyuna -2-
 b. I/70/64, I/93/38
boyu - : bk. boya- -3-
 b.- yodu I/27/52, I/27/53
 b.- yomuş I/94/51
boyulan - : bk. boyan- -1-
 b.- caḳlā II/39/113
boyun : Vücudun omuzlarla baş arasında 
kalan ve başı bedene bağlayan kısmı. -1-
 b.+ nāna II/34/57
boyuna : Durmadan, ara vermeden. -5-
 b. I/127/35, I/159/24, I/43/06, I/80/16, 
I/80/17
boyŭna : bk. boyuna -1-
 b. I/88/52
boyunu : bk. boyuna -3-
 b. I/138/92, II/17/38
bōyunu : bk. boyuna -1-
 b. II/10/20
bóyün : bk. bugün1 -1-
 b. II/05/67
bóyüt - : bk. büyüt- -1-
 b.- Tük II/08/46
boz - : 1. Durumunu veya şeklini değiştir-
mek, başka bir şekle sokmak. -4-
 b.- madıḳ I/160/27
 b.- madıḲ I/160/23
 b.- madım I/160/26
 başı b.- ulurdū I/72/71
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2. Düzgün bir şeyi düzensiz duruma sok-
mak, düzgünlüğünü gidermek. -3-
 b.- ar I/60/91
 b.- madıḲ I/160/22
 b.- uyo I/69/69

3. Bir şeyi işlemez, işe yaramaz duruma 
getirmek. -2-
 b.- ādı I/02/54
 b.- uyoru I/02/55

4. (Bağ, bahçe veya bostanın son meyve-
lerini) Toplamak. -2-
 b.- ar̥ I/128/68
 b.- duḳ I/39/81

5. İyi ve düzenli bir duruma son vermek, 
değiştirip kötüleştirmek. -1-
 b.- ulurdu I/34/09

6. Geçersiz duruma getirmek, hükmünü 
ortadan kaldırmak, iptal etmek. -1-
 b.- du I/69/94

7. Düşmanı bozguna uğratmak, mağlup 
etmek, dağıtmak. -1-
 b.- duŋ I/95/70
boz : 1. Bulanıklık. -3-

b. I/42/13
 b.+ unu I/42/20

2. Sürülmemiş, işlenmemiş (toprak)
b.+ dū I/96/84

3. Açık toprak rengi, kül rengininde olan.
bōz : bk. boz1 -1-
 b. I/42/20
bozġun : Savaşta yenilme, yenilgi, mağlu-
biyet, hezimet. -2-
 b.+ unda I/108/05
 b.+ und̥a I/08/119
bozma : Bozmak işi. -1-
 b.+ ya I/39/103
bozmı : bk. bozma -2-
 b.+ ya I/23/64, I/23/65
bozuḳ : İşlemez, işe yaramaz durumda 
olan, düzensiz, arızalı. -4-
 b. II/04/77, II/04/86, II/04/87
bozuḳlū : Bozuk olma durumu, arıza. -1-

 b. II/04/77
bozuḲ : bk. bozuḳ -1-
 b. I/23/41
bozul - : 1. İyi ve düzenli olmaktan çıkmak, 
gidişi aksamak. -11-
 b.- du I/150/48, I/52/11, I/64/60, 
I/64/92, I/69/79, I/69/96, I/69/97, I/95/29
 b.- du muzulu I/51/62
 b.- dū˽u I/64/60
 b.- duydun I/126/34

2. (Yiyecek şeyler için) Kokmak, çürü-
mek, ekşimek. -5-
 b.- maz I/103/06, I/90/22
 b.- mazdı I/64/80
 b.- muyolar I/90/22

3. (Bağ, bahçe, bostan vb.) Son meyvele-
ri toplanmak. -1-
 b.- uP I/130/90

4. Bozguna uğramak, mağlup ol-
mak. -1-
 b.- uyo I/28/25

5. Sağlıklı ve dinç durumunu kaybetmek, 
kuvvetten düşmek, zayıflamak, çirkinleş-
mek. -1-
 b.- du I/79/100
bö : <<böyle -4-
 b. I/06/21, I/10/45, II/37/52
 b. bȫle II/12/71
bȫ : <<böyle -22-

b. I/10/117, I/138/08, I/25/36, I/41/21, 
II/05/59, II/12/36, II/14/26, II/16/56, 
II/17/27, II/18/29, II/24/54, II/32/94, 
II/39/110

bȫ b. II/05/50, II/33/55
 b. bȫ II/05/50, II/33/55
 b. bȫle I/49/19
bö˽ö̇ - : bk. büyü- -1-
 b.- dü I/135/34
bö˽ö̇n : bk. bugün1 -1-
 b. II/39/19
bö˽ün : bk. bugün1 -3-
 b. I/08/120, II/23/71, II/39/104
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bö˽ür : Yan taraf, yan. -2-
 b.+ lerine I/26/41
böbe : bk. bebeK -1-
 b.+ iŋ I/79/55
böbē : <<bebeK+i -2-
 b. II/08/99
 b.+ ni yapar I/48/13
böbeK : bk. bebeK -8-
 b. I/02/57, I/06/19, I/41/45, I/41/46, 
I/58/51, II/14/69
 b.+ leri I/02/58
 b. möbeK I/02/58
böbel : bk. biber -1-
 b.+ lē II/21/94
böber : bk. biber -5-
 b. II/07/84, II/21/92, II/32/72, II/32/89
 b.+ iŋi II/07/87
bȫber : bk. biber -1-
 b. II/07/82
böbe̊K : bk. bebeK -1-
 b. II/30/12
böbrē : <<böbrek+i -1-
 b.+ nden I/132/54
bȫbrē : <<böbrek+i -1-
 b.+ m II/25/03
böbrek : Kandaki zararlı maddeleri temiz-
leyip süzen ve idrar olarak mesaneye veren, 
son kaburgalar hizasında omurganın iki 
yanında sağlı sollu yer alan, fasulye biçi-
minde iki organdan her biri. -5-
 b. hasdalῑna I/112/07, I/112/18
 b. hasdalῑnı I/112/22
 b.+ ler I/93/53
 b.+ leri I/112/12
böcē : bk. böcek -2-
 ipek b.+ i I/85/41, I/85/42
böceg : bk. böcek -2-
 b. I/79/53, II/22/68
böceğ : bk. böcek -1-
 ipek b.+ i I/85/16

böcek : Hayvanlar âleminin en geniş sını-
fı olan, vücutları baş, göğüs, karın olmak 
üzere eklemli üç parçadan ibaret, başları 
göğüslerinden biraz ayrı, göğüs kısımları 
üç halkalı, bacakları altı tane ve çeşitlerine 
göre zar kanatlı, yarım kanatlı, düz kanat-
lı, çifte kanatlı olabilen eklem bacaklıların 
ortak adı. -2-
 b. II/22/69
 b.+ lē II/16/98
böcü : Böcek. -1-

böcü börtü : Çeşitli böcekler, böcekler 
ve kurtlar, haşerat.

b. börtü I/79/44
böğön : bk. bugün -1-
 b. II/29/31
böl - : İki veya daha fazla parçaya ayır-
mak. -5-
 b.- düŋ II/38/66
 b.- ellē II/08/116
 b.- erdik I/140/46
 b.- ündü I/54/26
 b.- üyolā I/76/62
böl̥ - : bk. böl- -3-
 b. II/19/167
 b.- dǖnden II/19/167
bȫl - : bk. böl- -4-
 b.- ceklē I/10/90
 b.- düK I/131/48, II/12/36
bȫl : bk. böyle -1-
 b. II/21/59
bȫlá : bk. böyle -1-
 b. I/06/34
bölȫ : bk. böyle -1-
 b. I/06/20
bölǖ : bk. böyle -1-
 b. II/23/50
böle : bk. böyle -354-
 b. I/01/47, I/01/84, I/03/47, I/03/61, 
I/04/46, I/04/51, I/04/58, I/05/53, I/08/47, 
I/09/16, I/09/50, I/09/51, I/10/19, I/100/37, 
I/103/62, I/105/10, I/105/40, I/106/09, 
I/106/15, I/106/25, I/106/28, I/106/42, 
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I/106/51, I/106/58, I/106/75, I/106/81, 
I/109/43, I/109/47, I/11/60, I/11/75, 
I/11/79, I/11/86, I/11/88, I/110/22, I/110/24, 
I/110/28, I/110/29, I/110/39, I/110/60, 
I/111/31, I/111/36, I/111/65, I/111/67, 
I/111/72, I/111/97, I/112/68, I/113/106, 
I/113/138, I/113/65, I/113/71, I/113/76, 
I/114/49, I/114/54, I/115/34, I/115/44, 
I/115/56, I/116/21, I/116/24, I/116/36, 
I/117/12, I/117/25, I/117/33, I/119/09, 
I/12/01, I/12/08, I/12/09, I/12/18, I/12/19, 
I/12/23, I/12/37, I/120/24, I/120/27, 
I/120/56, I/120/60, I/121/101, I/121/116, 
I/121/46, I/121/48, I/121/70, I/122/47, 
I/122/71, I/125/22, I/125/28, I/125/43, 
I/125/60, I/126/07, I/126/13, I/126/15, 
I/126/27, I/126/28, I/126/41, I/126/50, 
I/126/60, I/126/62, I/126/63, I/126/76, 
I/127/23, I/127/29, I/127/41, I/128/14, 
I/128/29, I/128/38, I/128/41, I/128/44, 
I/128/74, I/129/11, I/129/13, I/129/21, 
I/129/24, I/129/66, I/129/68, I/13/28, 
I/130/12, I/130/13, I/130/61, I/132/20, 
I/132/26, I/132/31, I/132/34, I/132/42, 
I/132/43, I/133/16, I/134/40, I/135/15, 
I/135/44, I/137/43, I/138/89, I/139/12, 
I/139/17, I/139/49, I/14/24, I/14/42, 
I/14/52, I/14/53, I/14/67, I/14/68, I/140/37, 
I/141/05, I/141/09, I/143/68, I/145/78, 
I/146/77, I/147/07, I/147/21, I/147/57, 
I/148/05, I/148/34, I/148/42, I/148/59, 
I/148/60, I/15/10, I/15/30, I/15/36, I/15/37, 
I/15/48, I/15/57, I/15/71, I/15/84, I/150/21, 
I/150/31, I/151/22, I/152/117, I/152/118, 
I/152/60, I/152/92, I/152/98, I/153/57, 
I/154/52, I/154/69, I/155/26, I/155/51, 
I/155/55, I/155/69, I/155/90, I/16/07, 
I/16/08, I/16/11, I/16/13, I/16/14, I/16/30, 
I/16/45, I/161/38, I/17/24, I/17/74, I/17/87, 
I/17/88, I/18/09, I/18/10, I/18/39, I/18/58, 
I/18/60, I/18/66, I/19/02, I/19/05, I/19/25, 
I/20/32, I/20/36, I/20/41, I/20/43, I/20/47, 
I/20/53, I/20/60, I/20/78, I/21/30, I/21/67, 
I/22/11, I/22/20, I/22/44, I/22/46, I/23/21, 
I/23/24, I/23/65, I/24/45, I/24/65, I/25/04, 
I/25/05, I/25/12, I/25/18, I/25/23, I/25/34, 
I/25/47, I/25/51, I/25/55, I/25/56, I/25/60, 
I/25/61, I/25/63, I/25/64, I/30/24, I/31/30, 
I/31/52, I/31/55, I/31/62, I/31/65, I/33/63, 
I/39/40, I/48/67, I/59/43, I/60/107, I/64/69, 

I/64/79, I/68/31, I/68/73, I/69/103, I/69/47, 
I/70/42, I/70/66, I/71/11, I/71/19, I/73/57, 
I/73/68, I/74/12, I/74/25, I/74/54, I/74/94, 
I/75/23, I/75/69, I/76/60, I/76/94, I/76/96, 
I/77/48, I/78/03, I/79/12, I/79/20, I/79/27, 
I/79/45, I/79/46, I/79/71, I/79/89, I/79/90, 
I/81/17, I/81/54, I/81/55, I/85/49, I/88/30, 
I/88/32, I/88/51, I/88/63, I/88/65, I/90/77, 
I/90/81, I/91/07, I/91/08, I/91/12, I/96/30, 
I/97/22, I/98/07, I/98/99, II/03/76, II/09/05, 
II/15/72, II/17/35, II/19/71, II/19/90, 
II/20/55, II/23/129, II/23/150, II/23/205, 
II/28/10, II/34/91, II/34/94, II/35/104, 
II/35/111, II/35/112, II/35/37, II/35/39, 
II/35/42, II/35/80, II/37/111, II/37/116, 
II/37/59, II/38/107, II/38/40, II/38/83, 
II/39/121, II/39/41, I/19/02, I/81/63, 
I/120/49, I/14/69,I/14/70
 bȫle b. I/152/119
 böle b. I/116/34, I/152/119, I/22/47, 
I/85/50, I/133/32
 Pöle böle b. I/128/36
 b. böle I/116/34, I/152/119, I/22/46, 
I/85/50, I/133/32 
 Pöle b. böle I/128/36
 b.+ ydi I/122/60
bȫle : bk. böyle -985-
 b. I/01/32, I/01/52, I/01/61, I/01/62, 
I/01/73, I/02/09, I/02/34, I/02/35, I/02/71, 
I/04/17, I/04/31, I/04/40, I/04/45, I/04/46, 
I/04/60, I/05/31, I/05/35, I/05/38, I/05/50, 
I/05/51, I/05/56, I/05/59, I/05/68, I/06/06, 
I/06/100, I/06/106, I/06/107, I/06/113, 
I/06/114, I/06/117, I/06/119, I/06/12, 
I/06/125, I/06/126, I/06/129, I/06/135, 
I/06/136, I/06/140, I/06/141, I/06/146, 
I/06/17, I/06/19, I/06/21, I/06/28, I/06/36, 
I/06/37, I/06/39, I/06/41, I/06/42, I/06/43, 
I/06/44, I/06/46, I/06/52, I/06/54, I/06/55, 
I/06/58, I/06/64, I/06/65, I/06/76, I/06/79, 
I/06/81, I/06/82, I/06/84, I/06/89, I/06/93, 
I/06/95, I/06/97, I/06/99, I/07/19, I/07/92, 
I/08/04, I/08/11, I/08/19, I/08/27, I/08/43, 
I/08/49, I/08/51, I/08/60, I/08/62, I/08/63, 
I/08/64, I/08/69, I/08/70, I/08/73, I/08/74, 
I/08/75, I/09/46, I/10/114, I/10/17, I/10/49, 
I/10/59, I/10/62, I/10/83, I/100/24, 
I/100/45, I/100/47, I/101/11, I/101/13, 
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I/101/51, I/102/16, I/102/28, I/103/07, 
I/103/40, I/103/46, I/103/59, I/104/40, 
I/104/44, I/104/57, I/104/59, I/105/10, 
I/105/19, I/105/27, I/105/43, I/105/53, 
I/105/62, I/106/31, I/106/40, I/106/41, 
I/106/75, I/107/12, I/107/51, I/108/11, 
I/109/17, I/109/33, I/109/39, I/109/40, 
I/109/42, I/109/43, I/109/44, I/109/46, 
I/109/58, I/110/17, I/110/24, I/110/28, 
I/111/122, I/111/64, I/111/97, I/112/11, 
I/112/15, I/112/16, I/112/25, I/112/40, 
I/112/71, I/112/73, I/112/81, I/113/31, 
I/113/40, I/113/43, I/113/44, I/114/18, 
I/114/19, I/114/24, I/114/47, I/115/32, 
I/115/40, I/115/43, I/115/46, I/117/12, 
I/117/15, I/117/37, I/119/12, I/119/38, 
I/119/47, I/119/54, I/119/72, I/119/73, 
I/120/36, I/121/102, I/121/117, I/121/40, 
I/121/41, I/121/42, I/121/45, I/121/50, 
I/121/51, I/121/87, I/121/88, I/121/89, 
I/122/17, I/122/23, I/122/28, I/122/37, 
I/122/39, I/122/46, I/122/88, I/123/32, 
I/123/49, I/124/34, I/124/43, I/125/47, 
I/125/54, I/125/61, I/125/64, I/125/66, 
I/125/92, I/125/93, I/126/09, I/126/37, 
I/126/39, I/126/46, I/126/51, I/126/59, 
I/126/75, I/127/09, I/127/10, I/127/13, 
I/127/26, I/127/27, I/127/40, I/128/19, 
I/128/51, I/128/59, I/128/71, I/128/75, 
I/129/08, I/129/15, I/129/31, I/129/59, 
I/129/65, I/130/10, I/130/11, I/130/21, 
I/130/48, I/130/54, I/130/64, I/130/74, 
I/131/57, I/133/18, I/133/48, I/134/43, 
I/135/15, I/135/19, I/135/27, I/135/37, 
I/135/42, I/135/50, I/135/51, I/136/26, 
I/136/40, I/137/28, I/137/32, I/137/40, 
I/138/55, I/138/91, I/138/95, I/139/12, 
I/139/27, I/139/32, I/139/34, I/139/50, 
I/140/10, I/143/42, I/143/52, I/143/57, 
I/144/02, I/144/13, I/144/58, I/144/60, 
I/144/71, I/145/11, I/145/16, I/145/32, 
I/145/57, I/145/67, I/145/72, I/145/77, 
I/145/98, I/146/17, I/146/25, I/146/41, 
I/146/58, I/146/60, I/147/05, I/147/06, 
I/147/07, I/147/09, I/148/20, I/148/31, 
I/148/33, I/148/55, I/148/61, I/148/62, 
I/149/21, I/150/10, I/150/13, I/150/16, 
I/150/30, I/150/52, I/150/53, I/150/60, 
I/151/05, I/151/16, I/151/17, I/151/20, 
I/151/26, I/151/29, I/151/30, I/151/32, 

I/151/38, I/152/103, I/152/105, I/152/114, 
I/152/116, I/152/120, I/152/139, I/152/15, 
I/152/38, I/152/61, I/152/71, I/152/75, 
I/152/81, I/152/93, I/152/96, I/153/102, 
I/153/109, I/153/110, I/153/115, I/153/119, 
I/153/12, I/153/17, I/153/23, I/153/36, 
I/153/41, I/153/59, I/153/60, I/153/61, 
I/153/76, I/153/77, I/153/78, I/153/89, 
I/153/91, I/154/06, I/154/10, I/154/31, 
I/154/36, I/154/39, I/154/43, I/154/51, 
I/154/52, I/154/61, I/155/16, I/155/25, 
I/155/27, I/155/39, I/155/53, I/155/72, 
I/155/76, I/155/94, I/155/97, I/155/99, 
I/157/14, I/157/17, I/157/20, I/157/74, 
I/158/23, I/159/11, I/159/14, I/159/18, 
I/159/23, I/159/29, I/159/39, I/159/46, 
I/159/51, I/159/52, I/16/11, I/160/05, 
I/160/21, I/160/22, I/160/26, I/161/23, 
I/161/38, I/18/18, I/21/48, I/26/08, I/26/09, 
I/26/33, I/26/39, I/26/41, I/26/43, I/26/70, 
I/26/73, I/27/28, I/27/33, I/27/35, I/27/40, 
I/27/71, I/27/74, I/28/03, I/28/28, I/28/31, 
I/28/38, I/30/22, I/30/26, I/30/40, I/31/14, 
I/31/17, I/31/20, I/31/23, I/31/27, I/31/28, 
I/31/29, I/31/30, I/31/31, I/31/33, I/31/40, 
I/31/42, I/31/51, I/31/61, I/31/64, I/32/20, 
I/32/45, I/33/05, I/33/140, I/33/141, 
I/33/142, I/33/19, I/33/43, I/34/16, I/34/59, 
I/34/65, I/34/69, I/34/70, I/35/15, I/36/19, 
I/36/39, I/36/51, I/36/56, I/36/65, I/37/35, 
I/37/40, I/38/07, I/38/09, I/38/16, I/38/18, 
I/38/62, I/39/10, I/39/58, I/39/97, I/40/53, 
I/40/54, I/41/78, I/41/84, I/42/11, I/42/34, 
I/42/49, I/43/25, I/44/14, I/44/16, I/44/66, 
I/44/70, I/44/86, I/45/09, I/45/44, I/46/109, 
I/46/18, I/48/06, I/48/14, I/48/18, I/48/36, 
I/48/70, I/48/78, I/49/07, I/49/08, I/49/09, 
I/49/10, I/49/13, I/49/18, I/49/23, I/49/27, 
I/49/30, I/49/41, I/49/50, I/49/53, I/49/62, 
I/49/64, I/49/73, I/50/13, I/50/35, I/50/60, 
I/50/61, I/50/83, I/51/15, I/51/19, I/51/20, 
I/51/21, I/51/25, I/51/29, I/51/60, I/52/37, 
I/52/53, I/52/92, I/53/29, I/53/52, I/54/69, 
I/55/02, I/55/04, I/55/35, I/55/54, I/56/69, 
I/57/07, I/59/25, I/59/84, I/60/04, I/60/08, 
I/60/13, I/60/23, I/60/30, I/60/41, I/60/56, 
I/60/64, I/60/65, I/60/68, I/61/12, I/61/29, 
I/61/32, I/61/36, I/61/43, I/61/62, I/62/08, 
I/62/09, I/62/13, I/62/21, I/62/26, I/63/21, 
I/63/23, I/63/47, I/64/23, I/64/25, I/64/43, 
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I/64/51, I/64/68, I/64/69, I/65/30, I/65/49, 
I/66/05, I/66/06, I/66/07, I/66/08, I/66/19, 
I/66/20, I/66/25, I/66/45, I/67/08, I/68/08, 
I/68/42, I/68/45, I/68/48, I/69/70, I/69/74, 
I/69/76, I/69/84, I/69/88, I/69/96, I/70/05, 
I/70/17, I/70/19, I/70/29, I/70/35, I/70/38, 
I/70/39, I/70/41, I/70/46, I/70/51, I/70/62, 
I/70/70, I/70/73, I/70/77, I/70/78, I/70/79, 
I/71/06, I/71/10, I/71/14, I/71/19, I/71/23, 
I/71/33, I/71/34, I/71/38, I/71/48, I/73/27, 
I/73/28, I/73/47, I/73/59, I/73/77, I/74/04, 
I/74/27, I/74/37, I/74/52, I/74/60, I/74/79, 
I/74/88, I/75/02, I/75/04, I/76/40, I/76/41, 
I/76/49, I/76/51, I/76/60, I/76/61, I/76/62, 
I/76/63, I/77/15, I/77/19, I/77/27, I/77/28, 
I/77/49, I/77/51, I/77/62, I/77/71, I/78/06, 
I/78/23, I/78/25, I/78/48, I/79/20, I/79/45, 
I/79/63, I/79/79, I/79/80, I/80/10, I/80/53, 
I/80/55, I/81/19, I/81/21, I/81/24, I/81/35, 
I/81/46, I/81/48, I/81/57, I/81/61, I/82/16, 
I/83/63, I/84/07, I/84/08, I/84/13, I/84/39, 
I/84/41, I/85/19, I/85/47, I/85/49, I/88/29, 
I/88/36, I/88/47, I/88/48, I/88/49, I/88/54, 
I/88/55, I/90/23, I/90/58, I/90/68, I/90/80, 
I/91/30, I/91/56, I/91/65, I/91/71, I/91/74, 
I/93/38, I/93/52, I/94/03, I/94/16, I/94/20, 
I/94/21, I/94/22, I/94/36, I/94/43, I/94/64, 
I/95/09, I/95/123, I/96/04, I/96/06, I/96/07, 
I/96/09, I/96/22, I/96/31, I/96/54, I/96/56, 
I/96/57, I/96/61, I/96/65, I/96/72, I/96/84, 
I/96/91, I/97/21, I/98/101, I/98/41, I/98/59, 
I/99/38, I/99/61, I/99/70, I/99/77, II/01/57, 
II/02/23, II/03/81, II/06/18, II/06/21, 
II/06/66, II/07/66, II/08/116, II/11/29, 
II/12/14, II/12/16, II/12/17, II/12/28, 
II/12/32, II/12/35, II/12/63, II/12/64, 
II/13/47, II/15/10, II/15/12, II/15/123, 
II/15/13, II/15/14, II/15/15, II/15/24, 
II/15/27, II/15/34, II/15/40, II/15/41, 
II/15/51, II/15/52, II/15/53, II/15/55, 
II/15/56, II/15/64, II/15/67, II/15/69, 
II/15/70, II/15/71, II/15/73, II/15/74, 
II/15/82, II/15/83, II/15/95, II/16/05, 
II/16/90, II/17/26, II/17/29, II/17/39, 
II/18/13, II/18/23, II/19/05, II/19/156, 
II/19/157, II/19/31, II/20/06, II/20/41, 
II/20/58, II/20/65, II/20/67, II/20/68, 
II/20/84, II/21/17, II/21/41, II/22/13, 
II/22/21, II/22/25, II/22/29, II/22/30, 
II/22/35, II/22/37, II/22/51, II/22/58, 

II/22/76, II/23/113, II/23/119, II/23/207, 
II/24/114, II/24/29, II/25/32, II/25/38, 
II/25/73, II/25/94, II/25/98, II/26/45, 
II/26/49, II/28/39, II/29/15, II/29/19, 
II/29/27, II/29/35, II/32/106, II/32/27, 
II/32/33, II/32/37, II/32/43, II/32/89, 
II/32/92, II/33/39, II/33/69, II/34/101, 
II/34/102, II/34/103, II/34/105, II/34/20, 
II/34/21, II/34/22, II/34/27, II/34/34, 
II/34/45, II/34/59, II/34/60, II/34/61, 
II/34/64, II/34/68, II/34/75, II/34/94, 
II/35/34, II/35/38, II/35/87, II/35/89, 
II/35/90, II/36/08, II/37/125, II/37/24, 
II/37/25, II/37/29, II/37/49, II/37/57, 
II/37/58, II/37/65, II/37/92, II/37/93, 
II/38/100, II/38/116, II/38/51, II/38/52, 
II/38/63, II/38/65, II/38/68, II/38/73, 
I/62/21, I/138/101, I/31/43, I/96/10, 
I/40/53, I/44/27, II/25/113, I/40/56, I/79/81, 
I/84/37, I/40/52, I/31/37, I/01/51, I/51/53, 
I/84/20, I/42/37, I/40/54, II/22/37, II/14/92
 ȫle b. I/08/24
 bȫ b. I/49/19

bȫle b. I/06/60, I/06/69, I/119/03, 
I/127/09, I/152/119, I/152/136, I/152/77, 
I/155/38, I/28/37, I/40/50, I/48/55, I/61/30, 
I/64/134, I/65/36, I/67/68, I/77/42, I/79/21, 
II/12/36, II/25/103, II/37/65, I/84/20, 
I/48/52
 bö b. II/12/71
 b. bȫle I/06/60, I/06/69, I/119/02, 
I/127/09, I/152/119, I/152/136, I/152/77, 
I/155/38, I/28/37, I/40/50, I/48/52, I/48/55, 
I/61/30, I/64/134, I/65/36, I/67/68, I/77/42, 
I/79/21, I/84/20, II/12/36, II/25/103, 
II/37/65
 b. bȫlē I/157/46
 b. bȫlü II/11/59
 b. böle I/152/119
 b.+ cene I/121/89
 b. +ci I/06/66

b.+ di I/154/06, I/156/37, I/75/56
 b.+ dik I/153/28
 b.+ ler I/10/88
 b.+ ydi I/104/56, I/134/35, I/96/73, 
II/03/27
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 b.+ yin I/136/21
 b.+ yiS I/102/31, I/146/22
 b.+ yiz I/79/02
bȫlē : bk. böyle -18-
 b. I/06/58, I/09/29, I/105/12, I/106/71, 
I/110/50, I/126/76, I/129/44, I/129/63, 
I/70/28, I/91/04, I/91/50, II/15/18
 bȫle b. I/157/46
 b.+ di I/153/67, I/154/27, I/96/61
 b.+ dik I/153/121
 b.+ miş I/88/43
bȫl̥e : bk. böyle -2-
 b. I/01/86, I/38/18
bȫl̥ĕ : bk. böyle -3-
 b. I/152/79, I/154/30, II/11/20
ḇȫle : bk. böyle -2-
 ḇ. I/131/46, I/55/01
bölĕ : bk. böyle -2-
 b. I/14/23
bölė : bk. böyle -1-
 b. II/34/71
bȫle̊ : bk. böyle -10-
 b. I/06/41, I/08/25, I/08/60, I/128/46, 
I/44/95, I/64/77, II/11/60, II/29/43, I/44/25
bȫle̊ : bk. böyle -1-
 b. I/44/79
bölē : bk. böyle -25-
 b. I/105/13, I/105/41, I/106/13, I/11/34, 
I/112/36, I/117/26, I/120/08, I/127/26, 
I/128/41, I/135/20, I/158/23, I/23/20, 
I/33/63, I/56/06, I/76/34, I/76/93, I/78/02, 
I/81/54, I/81/61, II/12/65, II/19/64, 
II/35/34, II/35/67, II/38/63
 b.+ dim II/39/91
böl̥ĕ : bk. böyle -1-
 b. II/17/53
bȫlelikce : Böylece. -1-
 b. I/26/46
bȫlelikde : Böylece. -1-
 b. I/90/56
bȫlelikle : Bu şekilde davranarak, bu yolda 
hareket ederek. -1-

 b. II/21/12
bȫleliklē : bk. bȫlelikle -1-
 b. I/42/68
bölge : Belli sınırlar arasında kalan 
yer. -2-
 b.+ ler̥i II/33/33

mahrimat b.+ sı̄̇ II/33/43
bölge şefi : Belirlenmiş bir bölgedeki 

yetkili isim.
bölge̊ : bk. bölge -1-

b. şefı̄̇ II/06/51
böle̊ : bk. böyle -3-
 b. I/04/53, I/25/33, II/02/12
bȫli : bk. böyle -2-
 b. I/04/26, II/12/67
bȫlö : bk. böyle -13-
 b. I/01/19, I/01/91, I/04/54, I/10/01, 
I/10/15, I/139/29, I/36/39, II/10/52, 
II/10/57, II/12/78, II/25/66, II/29/46
bȫlü : bk. böyle -63-
 b. I/10/62, I/154/22, I/41/25, II/01/34, 
II/01/46, II/01/69, II/07/144, II/07/45, 
II/07/66, II/07/67, II/08/13, II/08/51, 
II/08/59, II/08/77, II/09/102, II/10/83, 
II/11/03, II/11/04, II/11/17, II/11/26, 
II/11/27, II/11/28, II/11/58, II/12/62, 
II/12/76, II/15/69, II/16/55, II/16/56, 
II/16/79, II/16/88, II/17/28, II/17/30, 
II/17/55, II/18/15, II/18/29, II/18/29, 
II/20/04, II/20/80, II/21/95, II/22/77, 
II/22/88, II/24/62, II/24/66, II/26/11, 
II/33/33, II/33/77, II/34/84, II/34/88, 
II/38/04, II/39/156
 bȫle b. II/11/59
 bȫlü b. II/08/13, II/11/27, II/11/57, 
II/18/04, II/22/14
 b. bȫlü II/08/13, II/11/27, II/11/57, 
II/18/04, II/22/14
 b.+ ydü I/157/73
bȫlü̆ : bk. böyle -1-
 b. II/33/69
bȫl̥ü̆ : bk. böyle -2-
 b. II/11/21, II/11/28
ḇȫlü̆ : bk. böyle -1-
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 ḇ. II/03/38
bölü : bk. böyle -13-
 b. I/07/104, I/41/24, I/59/59, I/64/124, 
II/02/09, II/03/16, II/09/62, II/18/03, 
II/18/05, II/18/13, II/39/51
 b. yaparıS II/20/03
 b. yapcan II/18/15
bölü : bk. bölük2 -2-
 b.+ e I/138/133, I/138/135
bölük : 1. Bölünmüş bir bütünün parçası, 
parça, kısım -4-

b. II/38/63
 b.+ tür I/92/25

2. Taburu meydana getiren ve öbür bir-
liklerin temeli sayılan askerı̂ birlik.

b. I/138/132
bölüm : 1. Bir bütünün ayrıldığı parçalar-
dan her biri, kısım. -5-
 bölüm b. II/06/11
 b. bölüm II/06/11

2. Bir üniversite veya yüksek okulda bel-
li bir ilim veya meslek eğitimi yapan birim-
lerden her biri, departman, seksiyon.

elekTirik elekTíronik b.+ ü II/38/95
 b.+ ünde II/08/19
 b.+ ünü I/24/27
bölün - : Bölümlere ayrılmak. -5-
 b.- dü I/99/21, I/99/22

b.- düK I/140/15
 b.- müş I/03/19
bölünme : Bölünmek işi, parçalara ayrıl-
ma, parçalanma, tecezzi. -1-
 b. I/11/28
bölüşme : (İki veya daha fazla kimse) Bir 
şeyi aralarında paylaşma, üleşme işi. -1-
 b. I/05/61
böne : bk. böyle -2-
 b. I/87/107

bȫne b. I/87/120
bȫne : bk. böyle -11-

 b. I/102/39, I/102/73, I/102/74, 
I/102/77, I/102/78, I/102/83, I/87/107, 
I/87/53, I/87/59, I/102/42
 b. böne I/87/120
bȫr : bk. bö˽ür -4-
 b.+ ümde I/27/05
 b.+ ünde I/20/53, I/20/54
 b.+ ündeydi I/20/44
böre : bk. börek -8-
 su b.+ ı̄̇ I/111/41
 su b.+ i I/111/26, I/111/41
 yuḳa b.+ i I/76/22
 su b.+ ine I/111/28
 yuḳa b.+ iŋ I/154/22
 tatlı b.+ yi II/37/101
 tuzlu b.+ yi II/37/101
börē : <<börek+i -4-
 su b. I/129/68
 su b.+ ni I/129/62
 yuḳa b.+ ni I/31/05
 yuḳa b. yaparῑz I/71/37
bȫrē : <<börek+i -3-
 su b. I/105/10, I/116/13
 su b.+ miz I/129/61
böreğ : bk. börek -1-
 ġabaḳlı b.+i I/33/149
börek : Hamur veya yufkanın içine kıyma, 
et, peynir, tavuk gibi çeşitli şeyler konulup 
tava, saç yahut fırında pişirilerek yapılan 
yemek. -31-
 b. I/30/43, I/82/33, II/06/74, II/34/94, 
II/34/97, II/37/96, I/33/148, I/154/21, 
II/06/70, II/37/89, I/31/15, II/37/68, 
II/19/50, II/34/90
 datlı b. II/34/92, II/34/97
 duzlu b. II/34/97, II/34/98
 tatlı b. II/34/90, II/34/91
 b.+ lē I/145/74, I/82/34
 b.+ leri I/01/56, II/34/95, II/37/90
 b.+ lerimiz I/31/04
 b.+ li I/31/04
 işli b. II/34/91
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 çörek b. II/37/12
bȫrek : bk. börek -5-
 b. I/105/08, I/105/10, I/116/12, I/96/51
 tatlı b. I/129/59
böreKlig : Börek yapmaya elverişli 
olan. -1-
 b. I/111/39
bört - : (Et, soğan, sebze, yaprak (lahana, 
asma) vb. şeyler) Rengi değişecek kadar 
pişmek, hafifçe kavrulmak. -3-
 b.- dü II/18/06
 b.- dün I/121/88
 b.- en I/119/55
börtdür - : bk. börtTür- -1-
 b.- üdüm II/16/90
börtlē - : (Et, soğan, asma yaprağı, sebze 
vb. şeyleri) Rengi değişecek kadar pişir-
mek, hafifçe kavurmak, haşlamak. -1-
 b.- dim II/16/88
börtme : Börtmek işi. -1-
 b.+ si I/119/56
börtT - : bk. bört- -1-
 b.- ü II/32/75
bȫrt - : bk. bört- -1-
 b.- ē II/32/75
bȫrtTür - : bk. börtTür- -1-
 b.- ülē I/121/67
börtTür - : (Et, soğan, sebze vb. şeyleri) 
Rengi değişecek kadar pişirmek, hafifçe 
kavurmak. -9-
 b.- düm I/109/02
 b.- üler I/121/88
 b.- üller I/119/46
 b.- ünce I/111/12
 b.- üP I/143/19
 b.- ürüz I/111/09, I/111/12
 b.- üsün I/121/85
 b.- üyosuŋ I/111/10
börtt̥ür - : bk. börtTür- -1-
 b.- üS I/111/10

börtü : “Çeşitli böcekler, böcekler ve kurt-
lar, haşerat” anlamına gelen börtü böcek 
ikilemesinde geçer. -1-
 böcü b. I/79/44
böttür - : bk. börtTür- -1-
 b.- üp II/32/71
böyǖ - : bk. büyü- -2-
 b.- dü I/18/18
 b.- müş I/64/16
böyǖ : <<büyük1+ü -5-
 b. II/16/32
 b.+ dü I/88/17
 b.+ m I/101/07, I/138/34, I/95/92
böyle : Bunun gibi olan, buna benzer, bu 
türlü, bu tarzda ve sıfatta bulunan. -12-
 b. I/154/32, I/26/10, I/26/33, I/26/36, 
I/26/51, I/50/75, I/83/48, I/84/03, II/22/08, 
II/22/12, II/34/41, II/37/126

böyle böyle : Bu şekilde, yavaş yavaş.
böylece : Bu şekilde, böyle.
böylecene : Böylece, bu şekilde.

bȫy̥le : bk. böyle -2-
 b. I/32/64, II/24/72
bȫyle̊ : bk. böyle -1-
 b. II/12/15
bȫy̥le̊ : bk. böyle -1-
 b. II/12/15
böyne : bk. böyle -17-
 b. I/87/100, I/87/101, I/87/107, I/87/109, 
I/87/114, I/87/12, I/87/35, I/87/52, I/87/60, 
I/93/29
 böyne b. I/87/102, I/87/50, I/87/114
 b. böyne I/87/114, I/87/102, I/87/50
böyö̇ - : bk. büyü- -3-
 b.- dü I/125/29, I/17/64
 b.- düm I/124/02
böy̥ö̇ - : bk. büyü- -2-
 b.- dü I/138/14
 b.- düler I/138/48
böy̥ö̇d - : bk. büyüt- -2-
 b.- ü I/138/14
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 b.- ürdüK I/123/53
böyö̇g : bk. büyük5 -1-
 b. I/138/46
böyö̇k : bk. büyük7 -1-
 b. I/104/43

bk. büyük1 -2-
 b. I/123/77, I/14/57
böy̥ö̇k : bk. büyük1 -1-
 b.+ lerimiz I/135/35

bk. büyük7 -1-
 b. I/138/68
böyö̇n : bk. bugün1 -2-
 b. I/104/47, I/144/21
böyö̇t - : bk. büyüt- -5-
 b.- Tü I/133/47, I/14/57
 b.- Tük I/123/54
 b.- Tüm I/137/47, I/143/09
böy̥ö̇t - : bk. büyüt- -3-
 b.- düm I/123/49
 b.- Tüle I/138/15
böyök : bk. büyük2 -1-
 b. I/69/88
böyü - : bk. büyü- -28-
 b.- dǖ II/16/13
 b.- dü I/39/60, I/54/13, I/85/49, I/85/50, 
I/86/67, II/01/39
 b.- dük II/16/10, II/20/51, II/20/52
 b.- düK I/101/10, I/38/26, I/60/93, 
II/08/02
 b.- düm I/126/04, I/50/20, I/61/57, 
II/16/36, II/16/37, II/16/39
 b.- düy̥dü I/89/18
 b.- müş I/100/47, I/149/70, I/46/27
 b.- r I/69/80
 b.- rlēdi II/07/141
böyü : bk. büyük1 -3-
 b.+ ün I/133/09

bk. büyük2 -1-
 b.+ ye I/94/55
böy̥ü - : bk. büyü- -2-
 b.- dü I/124/27

 b.- düler I/124/29
bȫyü - : bk. büyü- -1-
 b.- müş I/93/34
böyüd - : bk. büyüt- -2-
 b.- ecēz I/138/11
 b.- ürsünüS I/123/39
böyüg : bk. büyük1 -2-
 b. I/137/19, I/137/47

bk. büyük2 -1-
 b. I/94/26
böyüğ : bk. büyük1 -1-
 b.+ im I/143/07
böyük : bk. büyük1 -21-
 b. I/102/91, I/152/37, I/153/48, 
I/153/54, I/153/55, I/33/136, I/38/24, 
I/60/81, I/60/82, I/64/16, I/74/19, I/74/20, 
I/89/17, II/09/36, II/16/04, II/16/85, 
II/20/50
 b.+ dür I/30/14
 b.+ lē I/28/29
 b.+ lerimiz I/05/19
 b.+ leriŋ I/74/20

bk. büyük2 -7-
 b. I/26/11, I/31/41, I/46/77, II/26/43, 
II/29/33
 b.+ ce I/102/74, I/129/16

bk. büyük3 -2-
 b. II/30/63
 b.+ lēden I/75/16

bk. büyük5 -1-
 b.+ lē I/161/39
böyükbaş : bk. büyükbaş -2-
 b. I/69/23, II/21/09
böyüKce : Bir dokuma motifi adı. -1-
 b. I/102/74
böyüklǖ : bk. büyüklǖ -3-
 b.+ ne I/94/25, I/94/27
böyün : bk. bugün -16-
 b. I/101/39, I/102/26, I/150/49, 
I/153/104, I/153/107, I/155/75, I/44/82, 
I/54/69, I/55/12, I/87/89, II/01/28, II/01/84, 
II/05/44, II/24/96
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 b. yārın II/37/52
böyüt - : bk. büyüt- -15-
 b.- Tü I/37/28, I/58/07
 b.- tük II/07/135
 b.- tüK I/30/09
 b.- Tük I/30/15, I/47/16, II/08/83, 
II/39/122
 b.- TüK I/48/55
 b.- Tülē I/145/14
 b.- Tüm I/37/29, I/43/29, I/88/31, 
I/91/62, II/07/129
böy̥üt - : bk. büyüt- -1-
 b.- müş II/08/09
böyü̆ - : bk. büyü- -1-
 b.- yeli II/32/135
bö̇ : bk. bu -1-
 b. II/30/78
bö̇˽ün : bk. bugün1 -1-
 b. I/109/21
bö̇le : bk. böyle -5-
 b. I/130/78, I/22/21, I/22/24
 bö̇le b. I/22/33
 b. bö̇le I/22/33
bö̇yǖ : <<büyük1+ü -7-
 b. I/63/15
 b.+ dü I/128/62
 b.+ düm I/119/25
 b. güççǖ I/104/22
 b.+ me I/95/125
 b.+ müz I/18/15
 b.+ ŋ I/107/35
bö̇yǖk : bk. büyük2 -1-
 b. I/96/06
bö̇yǖn : bk. bugün1 -1-
 b. I/72/79
bö̇yǖŋ : bk. bugün1 -1-
 b. I/107/35
bö̇yȫn : bk. bugün1 -1-
 b. I/126/52
bö̇yö̇k : bk. büyük2 -1-

 b. I/25/24
bö̇yö̇n : bk. bugün1 -1-
 b. I/130/44
bö̇yü - : bk. büyü- -12-
 b.- dǖ I/95/08
 b.- düg I/63/03
 b.- dük I/70/69
 b.- düK I/68/44
 b.- düler I/125/19, I/125/23
 b.- düm I/122/87, I/123/10, I/154/03, 
I/155/44
 b.- rdü I/48/24
 b.- yünce̊ I/128/63
bö̇yü : bk. büyük1 -2-
 b.+ ün I/80/60
 b.+ ye I/152/36
bö̇y̥ü - : bk. büyü- -1-
 b.- dü I/119/27
bö̇yüg : bk. büyük1 -3-
 b. I/113/10, I/113/135, I/128/53

bk. büyük2 -1-
 b. I/98/69
bö̇yüK : bk. büyük1 -17-
 b. I/107/33, I/107/35, I/113/105, 
I/113/113, I/119/21, I/119/79, I/128/46, 
I/134/12, I/153/104, I/66/26
 b.+ lē I/150/49, I/75/23, I/75/56
 b.+ lēmişiŋ I/75/19
 b.+ leri I/104/23, I/124/25
 b.+ leriŋ I/05/16

bk. büyük2 -4-
 b. I/154/39, I/27/71, I/72/50
 b.+ cene I/71/33

bk. büyük3 -3-
 b. I/74/28
 b.+ leri I/155/69
 b.+ lerimiz I/115/10

bk. büyük7 -2-
 b. I/120/37, II/39/147

bk. büyük6 -1-
 b. I/96/16
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bö̇yük̥ : bk. büyük3 -1-
 b. küçük̥ I/104/22
bö̇yükcene : Biraz büyük. -1-
 b. I/71/33
bö̇yüklǖ : bk. büyüklǖ -1-
 b. I/75/60
bö̇yüme : bk. büyüme -6-
 dōma b. I/143/02, I/158/03, I/18/02, 
I/18/12, I/98/08
 b.+ sini I/119/27
bö̇yün : bk. bugün1 -22-
 b. I/100/23, I/100/38, I/100/50, 
I/107/33, I/107/72, I/108/35, I/119/68, 
I/119/71, I/135/33, I/152/128, I/157/78, 
I/72/03, I/72/11, I/72/52, I/72/79, I/74/33, 
I/80/56, I/86/09, I/87/36, I/97/51
bö̇yüt - : bk. büyüt- -14-
 b.- cēz II/24/75
 b.- müş I/107/59, II/09/13
 b.- Tü I/125/42
 b.- tük I/70/86
 b.- TüK I/119/37
 b.- Tüm I/109/46, I/109/49, I/113/11, 
I/119/18, I/64/58, I/88/16
 b.- Tün I/119/30
bö̇yütTür - : Büyütme işini yaptırmak. -1-
 b.- dü I/58/07
böyüy : bk. büyük1 -1-
 b.+ ündür I/153/02
bu : En yakında olan kimse veya şeyi işaret 
yoluyla belirtir ve işaret zamiri olarak ye-
rini tuttuğu en yakındaki kimse veya şeyi 
gösterir. -1928-
 b. I/01/29, I/01/30, I/01/45, I/01/63, 
I/01/64, I/01/65, I/01/76, I/01/78, I/01/84, 
I/01/87, I/01/91, I/02/28, I/02/30, I/02/39, 
I/02/55, I/02/71, I/03/108, I/03/109, 
I/03/15, I/03/25, I/03/26, I/04/08, I/04/11, 
I/04/22, I/04/23, I/04/25, I/04/32, I/04/67, 
I/05/14, I/05/22, I/05/25, I/05/30, I/05/31, 
I/05/36, I/05/37, I/05/48, I/05/64, I/05/71, 
I/06/101, I/06/109, I/06/117, I/06/127, 
I/06/134, I/06/145, I/06/25, I/06/29, 
I/06/44, I/06/66, I/06/72, I/06/80, I/06/94, 

I/07/12, I/07/48, I/07/93, I/07/96, I/08/09, 
I/08/109, I/08/40, I/08/61, I/08/65, I/08/67, 
I/09/71, I/09/75, I/10/103, I/10/76, I/10/88, 
I/100/19, I/100/26, I/100/28, I/100/29, 
I/100/49, I/101/14, I/101/16, I/101/19, 
I/102/15, I/102/16, I/102/26, I/102/50, 
I/102/51, I/102/64, I/102/65, I/103/06, 
I/103/38, I/103/50, I/103/57, I/103/58, 
I/103/61, I/104/56, I/105/32, I/106/23, 
I/106/24, I/106/27, I/106/28, I/106/34, 
I/106/37, I/106/48, I/106/52, I/106/81, 
I/107/70, I/108/06, I/108/09, I/108/40, 
I/108/43, I/108/46, I/109/21, I/109/43, 
I/109/56, I/11/19, I/11/22, I/11/25, I/11/34, 
I/11/40, I/11/69, I/11/78, I/11/83, I/11/96, 
I/110/32, I/110/61, I/110/65, I/110/71, 
I/112/58, I/113/100, I/113/107, I/113/14, 
I/113/44, I/113/66, I/113/71, I/113/78, 
I/113/79, I/113/91, I/113/92, I/114/17, 
I/114/25, I/114/54, I/114/61, I/115/03, 
I/116/05, I/116/06, I/116/09, I/116/11, 
I/116/15, I/116/16, I/116/19, I/116/21, 
I/116/23, I/116/24, I/116/33, I/116/34, 
I/116/46, I/116/47, I/117/07, I/117/10, 
I/117/15, I/117/16, I/117/17, I/117/19, 
I/117/21, I/117/28, I/117/37, I/117/38, 
I/117/39, I/117/40, I/117/41, I/117/43, 
I/117/44, I/117/45, I/117/46, I/117/49, 
I/117/50, I/117/51, I/117/53, I/118/02, 
I/119/14, I/119/29, I/119/31, I/119/37, 
I/119/80, I/12/01, I/12/14, I/12/18, I/12/21, 
I/12/37, I/12/39, I/12/49, I/120/04, 
I/120/05, I/120/39, I/120/40, I/121/44, 
I/121/87, I/121/94, I/121/97, I/122/02, 
I/122/04, I/122/06, I/122/11, I/122/20, 
I/122/23, I/122/29, I/122/32, I/122/33, 
I/122/36, I/122/60, I/122/61, I/122/77, 
I/122/78, I/122/79, I/122/80, I/123/03, 
I/123/06, I/123/24, I/123/41, I/123/51, 
I/123/63, I/124/35, I/125/01, I/125/43, 
I/125/74, I/125/75, I/125/82, I/126/03, 
I/126/26, I/126/48, I/126/49, I/126/59, 
I/126/69, I/126/70, I/126/71, I/126/73, 
I/126/74, I/126/77, I/127/21, I/127/24, 
I/127/28, I/127/31, I/127/32, I/128/03, 
I/128/08, I/128/50, I/128/61, I/128/62, 
I/129/04, I/129/08, I/129/29, I/129/35, 
I/129/48, I/129/57, I/129/59, I/129/67, 
I/130/16, I/130/74, I/130/76, I/130/77, 
I/130/78, I/130/79, I/131/38, I/131/39, 
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I/131/55, I/131/56, I/131/57, I/132/28, 
I/132/52, I/132/53, I/133/12, I/133/20, 
I/133/27, I/133/29, I/133/30, I/133/42, 
I/133/49, I/133/60, I/134/24, I/134/57, 
I/134/58, I/134/59, I/135/04, I/135/05, 
I/135/08, I/135/20, I/135/32, I/135/47, 
I/135/54, I/136/06, I/136/26, I/136/33, 
I/136/35, I/138/17, I/138/35, I/138/47, 
I/138/80, I/138/98, I/139/11, I/139/21, 
I/139/31, I/139/33, I/139/35, I/139/39, 
I/139/40, I/14/24, I/14/38, I/14/42, I/14/66, 
I/140/47, I/140/51, I/140/62, I/142/56, 
I/143/09, I/143/39, I/144/04, I/144/14, 
I/144/26, I/144/27, I/144/47, I/145/05, 
I/145/26, I/145/31, I/145/39, I/145/46, 
I/145/67, I/145/93, I/146/18, I/146/30, 
I/146/31, I/146/53, I/146/54, I/146/74, 
I/146/79, I/146/81, I/146/82, I/146/86, 
I/147/03, I/147/09, I/147/25, I/147/30, 
I/147/34, I/147/36, I/147/38, I/147/39, 
I/147/45, I/148/32, I/148/39, I/148/55, 
I/149/09, I/149/28, I/149/45, I/149/56, 
I/149/62, I/149/65, I/15/04, I/15/11, 
I/15/14, I/15/19, I/15/20, I/15/34, I/15/61, 
I/15/71, I/15/74, I/15/84, I/15/87, I/150/35, 
I/150/38, I/150/61, I/151/23, I/152/106, 
I/152/107, I/152/108, I/152/120, I/152/123, 
I/152/19, I/152/34, I/152/41, I/152/46, 
I/152/98, I/153/105, I/153/118, I/153/26, 
I/153/50, I/153/58, I/153/64, I/153/66, 
I/153/91, I/154/34, I/154/36, I/154/39, 
I/154/43, I/154/64, I/155/102, I/155/12, 
I/155/13, I/155/27, I/155/30, I/155/39, 
I/155/91, I/156/05, I/156/11, I/157/66, 
I/157/83, I/158/03, I/158/05, I/158/14, 
I/158/51, I/159/13, I/159/40, I/159/41, 
I/159/42, I/159/49, I/16/05, I/16/07, 
I/16/42, I/16/49, I/16/53, I/16/61, I/160/16, 
I/160/24, I/160/30, I/161/31, I/161/44, 
I/161/51, I/161/58, I/17/12, I/17/30, 
I/17/62, I/17/64, I/17/76, I/17/82, I/17/86, 
I/17/89, I/18/35, I/18/41, I/18/55, I/18/68, 
I/19/09, I/19/12, I/19/15, I/19/25, I/19/27, 
I/19/29, I/20/30, I/20/57, I/21/03, I/21/12, 
I/21/14, I/21/15, I/21/66, I/21/82, I/21/85, 
I/22/42, I/23/10, I/23/22, I/23/23, I/23/28, 
I/23/30, I/23/31, I/23/38, I/23/39, I/23/46, 
I/23/57, I/23/58, I/23/60, I/23/62, I/23/71, 
I/24/17, I/24/63, I/24/65, I/25/10, I/25/12, 
I/25/13, I/25/14, I/25/16, I/25/19, I/25/22, 

I/25/28, I/25/30, I/25/33, I/25/40, I/25/42, 
I/25/48, I/25/50, I/25/62, I/26/60, I/27/13, 
I/27/15, I/27/16, I/27/22, I/27/36, I/27/47, 
I/27/76, I/28/03, I/28/10, I/28/28, I/28/31, 
I/28/33, I/28/48, I/28/52, I/30/03, I/30/16, 
I/30/52, I/31/10, I/31/34, I/31/36, I/31/37, 
I/31/46, I/31/48, I/31/55, I/31/57, I/31/59, 
I/32/34, I/32/49, I/32/51, I/32/52, I/33/04, 
I/33/11, I/33/112, I/33/113, I/33/125, 
I/33/142, I/33/19, I/33/29, I/33/65, I/33/66, 
I/33/73, I/34/42, I/34/53, I/34/60, I/34/61, 
I/35/20, I/35/24, I/35/48, I/36/03, I/37/47, 
I/37/48, I/38/07, I/38/08, I/38/14, I/38/56, 
I/39/03, I/39/08, I/39/103, I/39/104, 
I/39/16, I/39/37, I/39/45, I/39/51, I/39/88, 
I/39/91, I/40/17, I/40/53, I/40/76, I/41/29, 
I/41/33, I/41/50, I/41/51, I/41/54, I/41/62, 
I/41/95, I/42/15, I/42/18, I/42/23, I/42/24, 
I/42/30, I/42/33, I/42/34, I/42/35, I/42/36, 
I/42/37, I/42/38, I/42/47, I/42/48, I/43/08, 
I/44/07, I/44/18, I/44/20, I/44/21, I/44/69, 
I/44/70, I/44/86, I/44/91, I/45/07, I/45/10, 
I/45/11, I/45/29, I/45/31, I/45/52, I/45/63, 
I/45/68, I/46/03, I/46/07, I/46/117, I/46/18, 
I/46/36, I/46/43, I/46/50, I/47/36, I/47/45, 
I/47/62, I/47/63, I/48/18, I/48/38, I/48/63, 
I/49/17, I/49/30, I/49/36, I/49/39, I/49/67, 
I/49/70, I/49/75, I/49/77, I/49/78, I/50/17, 
I/50/63, I/50/64, I/50/73, I/50/74, I/50/76, 
I/50/77, I/52/15, I/52/54, I/52/69, I/52/75, 
I/52/80, I/52/87, I/52/88, I/52/89, I/52/92, 
I/53/46, I/53/66, I/53/72, I/54/12, I/54/17, 
I/54/18, I/54/19, I/54/20, I/54/21, I/54/23, 
I/54/29, I/54/34, I/54/37, I/54/48, I/54/50, 
I/54/52, I/54/60, I/55/02, I/55/03, I/55/05, 
I/55/10, I/55/33, I/56/06, I/56/17, I/56/22, 
I/56/37, I/56/77, I/56/78, I/56/79, I/57/26, 
I/57/27, I/57/45, I/58/47, I/58/50, I/58/52, 
I/58/55, I/58/82, I/58/91, I/58/94, I/58/98, 
I/59/69, I/59/70, I/59/80, I/60/09, I/60/34, 
I/60/38, I/60/40, I/60/42, I/61/07, I/61/09, 
I/61/22, I/61/52, I/61/65, I/61/67, I/61/68, 
I/61/71, I/62/16, I/62/20, I/63/11, I/63/40, 
I/63/42, I/63/48, I/63/50, I/63/53, I/63/54, 
I/63/58, I/64/07, I/64/125, I/64/135, 
I/64/33, I/64/40, I/64/47, I/64/72, I/64/73, 
I/64/86, I/65/09, I/65/10, I/65/15, I/65/16, 
I/65/29, I/65/47, I/65/61, I/65/63, I/66/02, 
I/66/09, I/66/10, I/66/15, I/66/18, I/66/36, 
I/66/39, I/66/49, I/66/52, I/66/54, I/67/28, 
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I/67/44, I/67/51, I/67/70, I/68/12, I/68/14, 
I/68/21, I/68/31, I/68/32, I/68/37, I/68/50, 
I/68/51, I/68/64, I/69/03, I/69/09, I/69/101, 
I/69/57, I/69/58, I/69/73, I/69/78, I/69/86, 
I/69/95, I/70/27, I/70/45, I/71/13, I/72/18, 
I/72/24, I/72/31, I/72/35, I/72/50, I/72/58, 
I/72/59, I/72/70, I/73/40, I/73/54, I/74/18, 
I/74/24, I/74/25, I/74/74, I/74/81, I/74/87, 
I/74/92, I/74/93, I/75/03, I/75/27, I/75/40, 
I/75/46, I/77/68, I/77/71, I/77/73, I/77/76, 
I/78/11, I/78/28, I/78/39, I/78/50, I/79/06, 
I/79/42, I/79/64, I/79/76, I/79/79, I/79/80, 
I/79/81, I/79/82, I/81/24, I/81/26, I/82/01, 
I/82/02, I/82/09, I/83/15, I/83/21, I/83/23, 
I/83/34, I/83/40, I/83/47, I/83/58, I/83/60, 
I/83/62, I/83/63, I/83/65, I/83/76, I/83/79, 
I/84/21, I/84/24, I/84/29, I/85/29, I/85/30, 
I/85/44, I/85/61, I/86/09, I/86/17, I/86/18, 
I/87/103, I/87/121, I/87/30, I/87/32, 
I/87/33, I/87/43, I/87/65, I/87/76, I/87/77, 
I/88/14, I/88/17, I/88/47, I/88/64, I/88/68, 
I/89/17, I/90/30, I/90/62, I/91/08, I/91/30, 
I/91/37, I/91/42, I/91/44, I/91/49, I/91/50, 
I/91/68, I/92/31, I/92/49, I/92/53, I/92/54, 
I/93/12, I/93/25, I/93/33, I/93/42, I/94/25, 
I/94/33, I/94/49, I/94/52, I/94/53, I/94/76, 
I/95/104, I/95/13, I/95/16, I/95/18, I/95/27, 
I/95/39, I/95/57, I/95/61, I/95/78, I/95/80, 
I/95/84, I/96/06, I/96/24, I/96/36, I/96/91, 
I/96/95, I/97/24, I/97/26, I/97/27, I/97/28, 
I/97/47, I/98/02, I/98/05, I/98/101, I/98/119, 
I/98/28, I/98/91, I/98/94, I/99/10, I/99/34, 
I/99/52, I/99/54, I/99/58, I/99/71, II/01/02, 
II/01/03, II/01/16, II/01/21, II/01/23, 
II/01/24, II/01/33, II/01/43, II/01/44, 
II/01/53, II/01/73, II/01/78, II/02/19, 
II/02/22, II/02/24, II/02/25, II/02/26, 
II/02/31, II/02/39, II/02/54, II/02/57, 
II/03/51, II/03/68, II/03/80, II/04/10, 
II/04/14, II/04/55, II/04/72, II/04/92, 
II/05/15, II/05/17, II/05/29, II/05/34, 
II/05/48, II/05/50, II/05/53, II/05/54, 
II/05/67, II/05/80, II/05/89, II/05/96, 
II/05/98, II/06/37, II/07/111, II/07/129, 
II/07/16, II/07/17, II/07/21, II/07/28, 
II/07/45, II/07/93, II/08/108, II/08/133, 
II/08/135, II/08/68, II/08/72, II/08/90, 
II/08/98, II/09/24, II/09/25, II/09/27, 
II/09/35, II/09/37, II/09/58, II/09/70, 
II/09/73, II/09/81, II/09/87, II/09/91, 

II/10/100, II/10/20, II/10/34, II/10/36, 
II/10/45, II/10/52, II/10/63, II/10/74, 
II/10/84, II/11/26, II/11/65, II/12/66, 
II/13/09, II/13/40, II/14/15, II/14/37, 
II/14/52, II/15/14, II/15/36, II/15/96, 
II/16/102, II/16/23, II/16/28, II/16/44, 
II/17/15, II/18/01, II/18/12, II/18/13, 
II/18/19, II/18/29, II/19/09, II/19/101, 
II/19/136, II/19/156, II/19/24, II/19/31, 
II/19/88, II/19/94, II/19/95, II/20/04, 
II/20/35, II/20/45, II/20/60, II/20/80, 
II/21/100, II/21/23, II/21/92, II/22/06, 
II/22/12, II/22/29, II/22/34, II/22/37, 
II/22/53, II/22/61, II/22/63, II/22/83, 
II/23/113, II/23/114, II/23/116, II/23/138, 
II/23/142, II/23/149, II/23/15, II/23/152, 
II/23/162, II/23/166, II/23/167, II/23/17, 
II/23/208, II/23/210, II/23/212, II/23/43, 
II/23/99, II/24/107, II/24/112, II/24/13, 
II/24/16, II/24/28, II/24/36, II/24/44, 
II/24/46, II/24/62, II/24/83, II/24/84, 
II/24/85, II/25/06, II/25/108, II/25/23, 
II/25/42, II/25/92, II/26/05, II/26/48, 
II/27/52, II/28/15, II/28/22, II/28/42, 
II/28/62, II/28/72, II/29/02, II/29/104, 
II/29/26, II/29/35, II/29/41, II/29/44, 
II/29/49, II/29/51, II/29/80, II/29/93, 
II/30/10, II/30/28, II/30/49, II/30/66, 
II/30/70, II/30/81, II/31/19, II/31/33, 
II/32/25, II/32/26, II/32/27, II/32/41, 
II/32/42, II/32/45, II/32/61, II/32/65, 
II/32/67, II/34/03, II/34/28, II/34/59, 
II/35/06, II/35/08, II/35/16, II/35/19, 
II/35/20, II/35/61, II/36/15, II/37/05, 
II/37/25, II/37/56, II/37/71, II/38/103, 
II/38/104, II/38/115, II/38/116, II/38/30, 
II/38/56, II/38/65, II/38/80, II/38/95, 
II/39/12, II/39/131, II/39/135, II/39/158, 
I/154/29, I/101/19, I/101/16, I/69/12, 
I/33/59
 b.+ dan I/05/20
 b.+ dur I/71/69, I/92/35
 şudur b.+ dur II/02/08
 b.+ ÍÍāŋ II/32/77
 b.+ llar II/03/65
 b.+ na I/04/55, I/05/61, I/06/105, 
I/08/67, I/101/19, I/105/61, I/109/39, 
I/109/57, I/110/16, I/113/91, I/117/11, 
I/12/34, I/120/41, I/125/33, I/127/21, 
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I/13/33, I/133/12, I/136/20, I/14/57, 
I/140/28, I/18/17, I/19/22, I/25/01, 
I/25/30, I/33/120, I/49/72, I/56/72, I/63/45, 
I/69/104, I/79/82, II/19/124, II/23/211, 
II/29/08, II/32/89
 b.+ nȧ I/83/78
 b.+ nā I/122/77
 b.+ nda I/01/91, I/101/27, I/116/31, 
I/117/29, I/121/109, I/130/76, I/130/78, 
I/130/80, I/44/96 

b.+ ndan I/02/45, I/08/65, I/103/46, 
I/108/34, I/109/06, I/112/64, I/12/05, 
I/12/06, I/128/62, I/132/47, I/134/26, 
I/14/65, I/147/18, I/147/57, I/150/47, 
I/155/66, I/157/40, I/159/08, I/23/35, 
I/23/36, I/28/07, I/33/139, I/33/148, 
I/64/13, I/66/26, I/74/26, I/85/28, I/87/92, 
I/87/93, I/93/46, I/98/43, II/09/90, II/10/27, 
II/34/42
 b.+ nd̥an I/148/08, I/36/13
 b.+ nı I/60/06
 b.+ nin̥en I/116/48
 b.+ nlā I/33/102, I/33/89
 b.+ nlan I/101/14
 b.+ nna I/17/67, I/23/23, I/23/67, 
I/28/37, I/39/16, I/69/103, I/84/43, I/94/33, 
I/94/46, II/14/64, II/19/104
 b.+ nnā I/08/66, I/10/01, I/10/53, 
I/107/21, I/109/28, I/139/07, I/146/54, 
I/148/14, I/148/60, I/152/33, I/157/41, 
I/19/23, I/29/20, I/31/58, I/32/12, I/35/36, 
I/45/66, I/54/51, I/55/04, I/59/69, I/64/134, 
I/77/69, I/88/54, I/88/55, I/90/57, I/95/65, 
I/99/41, I/99/52, II/04/88, II/04/89, 
II/04/92, II/04/93, II/05/68, II/06/70, 
II/08/05, II/08/06, II/08/10, II/08/47, 
II/12/11, II/16/54, II/18/02, II/19/56, 
II/25/33, II/29/03, II/38/11, I/121/123
 b.+ nna˽ı II/38/29
 b.+ nnāda I/49/50
 b.+ nnādan I/127/26, II/24/57, II/38/75, 
II/24/59
 b.+ nnan I/106/75, I/122/76, I/63/53, 
I/68/33, I/69/19, I/74/15, I/98/86, II/14/85, 
II/28/31, I/42/37
 b.+ nnȧn I/86/65

 b.+ nnān I/25/16, I/41/77, I/65/05, 
II/18/02, II/19/165, II/29/25, II/29/61, 
II/38/30
 unnan b.+ nnan II/01/18
 b.+ nnān yapdım I/101/15
 b.+ nnānḳını II/12/50
 b.+ nnānan I/42/37, I/88/55, II/29/58, 
II/29/75
 b.+ nnānȧn II/02/63
 b.+ nnaŋ II/39/167
 b.+ nnāŋ I/39/52, I/41/17, I/94/20, 
I/94/78, I/94/79, I/94/80
 b.+ nnāŋḳı II/23/19
 b.+ nnar I/06/62, I/06/71, I/06/79, 
I/08/57, I/10/08, I/100/41, I/102/89, 
I/105/21, I/11/57, I/111/50, I/112/24, 
I/112/72, I/119/17, I/120/18, I/121/63, 
I/127/28, I/129/52, I/129/53, I/130/88, 
I/131/62, I/132/09, I/135/01, I/137/43, 
I/138/34, I/14/75, I/140/47, I/17/04, 
I/19/06, I/19/11, I/19/17, I/19/28, I/21/41, 
I/21/86, I/23/65, I/23/72, I/25/15, I/25/17, 
I/25/19, I/25/46, I/26/03, I/32/54, I/35/31, 
I/36/40, I/41/54, I/55/11, I/60/93, I/64/51, 
I/65/43, I/66/13, I/67/75, I/69/97, I/88/63, 
I/93/07, I/93/09, I/93/13, I/93/22, I/96/20, 
II/04/44, II/10/14, II/10/68, II/14/73, 
II/19/58, II/23/163, II/23/168, II/24/15, 
II/31/20, II/34/11
 b.+ nnar̥ I/11/85, I/19/01, I/66/14, 
II/24/58, II/34/10
 b.+ nnār I/06/62, I/127/10, I/127/32, 
I/32/53, I/55/04
 b.+ nnār̥ I/19/01
 b.+ nnara I/06/81, I/119/16, I/120/33, 
I/130/74, I/135/38, I/18/48, I/21/39, 
I/25/23, I/30/12, I/46/100, I/54/27, I/66/08, 
I/66/18, I/66/20, I/66/21, I/91/48, I/96/20
 b.+ nnarā II/10/57
 b.+ nnară I/152/68
 b.+ nnardan I/110/26, I/12/03, I/144/02, 
II/24/80
 b.+ nnarı I/01/17, I/06/108, I/06/120, 
I/06/123, I/06/63, I/08/28, I/12/15, I/108/17, 
I/109/39, I/112/25, I/117/22, I/119/16, 
I/119/17, I/119/18, I/119/20, I/133/60, 



bŭ

1150

B

I/139/28, I/14/18, I/14/65, I/146/13, 
I/153/19, I/19/03, I/19/07, I/19/28, I/19/30, 
I/21/05, I/21/17, I/21/40, I/22/45, I/28/37, 
I/34/45, I/35/37, I/38/16, I/42/66, I/43/35, 
I/48/18, I/52/21, I/52/65, I/54/12, I/54/23, 
I/66/20, I/67/76, I/69/91, I/87/31, I/88/56, 
I/91/11, I/94/19, I/94/39, I/94/40, I/94/43, 
I/94/49, I/98/64, II/15/112, II/20/18, 
II/23/160, II/24/12, II/24/13, II/24/49, 
II/29/10, II/29/69, II/38/44, II/38/45, 
II/38/54, II/38/62, II/38/69, II/39/166, 
I/106/55, I/08/54, II/24/41, II/29/73, 
II/15/106, II/38/12, I/69/92 
 b.+ nnarın I/117/33, I/119/17
 b.+ nnarıŋ I/08/60, I/11/84, I/119/38, 
I/120/30, I/120/32, I/121/36, I/13/36, 
I/135/51, I/137/54, I/146/54, I/16/04, 
I/18/35, I/53/48, II/16/46, II/23/160, 
II/24/54
 b.+ nnār̥ıŋ II/24/03
 b.+ n̥narıŋ I/54/48
 b.+ nu I/02/69, I/04/59, I/04/60, 
I/05/30, I/06/110, I/06/65, I/08/61, I/08/62, 
I/103/46, I/103/47, I/103/50, I/106/50, 
I/106/51, I/108/50, I/108/55, I/109/07, 
I/109/13, I/109/43, I/109/46, I/114/44, 
I/114/46, I/116/13, I/116/14, I/116/18, 
I/116/21, I/117/19, I/119/19, I/119/74, 
I/12/04, I/12/19, I/12/22, I/125/68, 
I/127/31, I/128/23, I/133/64, I/134/43, 
I/14/20, I/14/57, I/14/60, I/14/74, I/145/91, 
I/152/121, I/152/65, I/152/96, I/154/40, 
I/19/03, I/19/04, I/19/05, I/19/18, I/21/17, 
I/21/19, I/21/21, I/21/39, I/23/32, I/23/33, 
I/25/39, I/28/22, I/28/36, I/28/39, I/28/41, 
I/28/47, I/31/56, I/31/57, I/31/64, I/31/65, 
I/31/66, I/40/52, I/40/53, I/40/54, I/41/43, 
I/42/33, I/42/34, I/42/35, I/42/40, I/42/41, 
I/42/42, I/42/45, I/42/46, I/42/47, I/42/68, 
I/43/12, I/43/19, I/49/06, I/49/13, I/49/18, 
I/49/23, I/49/80, I/52/58, I/54/24, I/56/52, 
I/56/70, I/56/79, I/59/79, I/63/54, I/64/110, 
I/64/85, I/64/96, I/64/98, I/66/46, I/69/100, 
I/69/71, I/69/99, I/70/29, I/70/36, I/72/12, 
I/72/53, I/72/55, I/79/89, I/79/93, I/80/50, 
I/82/04, I/83/02, I/83/45, I/83/46, I/83/77, 
I/84/07, I/87/03, I/87/114, I/90/08, I/90/35, 
I/91/63, I/99/66, I/99/67, II/02/60, II/04/91, 
II/05/12, II/08/71, II/08/78, II/11/28, 

II/12/51, II/18/01, II/18/13, II/18/29, 
II/20/24, II/20/64, II/23/76, II/28/13, 
II/29/101, II/29/99, II/36/06, II/37/102, 
II/38/31, II/39/15, II/39/172, I/76/66, 
I/120/41, II/14/38, I/58/45, I/14/23, I/10/77, 
I/51/53
 b.+ nŭ I/22/41
 b.+ nū I/06/17, I/117/14, I/121/88, 
I/99/72, II/04/85
 b.+ n̥ŭ I/75/74
 b.+ nŭda II/23/159
 b.+ nun I/135/19, I/25/31, I/25/51, 
I/33/115, I/33/116, I/33/142, I/33/42, 
I/39/52, I/83/45, II/20/81
 b.+ nunḳılā II/24/77
 b.+ nuŋ I/03/98, I/101/15, I/103/51, 
I/103/58, I/111/119, I/111/120, I/112/12, 
I/113/50, I/113/51, I/113/58, I/113/71, 
I/113/75, I/113/76, I/113/84, I/116/15, 
I/119/79, I/12/19, I/121/92, I/122/20, 
I/125/31, I/130/73, I/130/80, I/130/81, 
I/133/44, I/136/30, I/15/20, I/15/60, 
I/152/95, I/19/09, I/23/20, I/24/07, I/24/52, 
I/24/67, I/39/62, I/39/63, I/41/44, I/44/17, 
I/44/18, I/49/38, I/60/02, I/62/06, I/63/19, 
I/67/08, I/67/13, I/67/47, I/69/35, I/69/46, 
I/69/99, I/72/50, I/75/60, I/84/29, I/86/06, 
I/86/78, I/88/14, I/91/51, I/92/32, I/92/44, 
I/92/45, I/93/25, I/94/34, I/94/54, I/94/78, 
I/98/114, I/99/13, II/05/12, II/05/42, 
II/05/85, II/05/88, II/08/127, II/13/15, 
II/13/40, II/14/78, II/16/37, II/16/45, 
II/20/80, II/23/31, II/24/57, II/24/83, 
II/26/52, II/29/10, II/29/21, II/32/52
 b.+ nuŋḳu I/140/59, I/94/53
 b.+ nuŋḲu I/113/74
 b.+ nuynan I/130/76, I/130/79
 b.+ ŋa I/119/25, I/133/59, I/17/30, 
I/30/13, I/30/22, I/30/27, I/47/40, I/49/37, 
I/52/78, I/54/53, I/88/65, I/94/37, I/98/102, 
I/98/103, I/98/104
 b.+ ŋu I/72/13
 b.+ ŋū I/72/55
 b.+ ŋuynan I/11/64
 b.+ ydu I/85/44, II/24/71
bŭ : bk. bu -4-
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 b. I/136/06, I/136/07, I/24/45, I/64/112
bū : bk. bu -71-
 b. I/01/88, I/02/13, I/05/34, I/06/124, 
I/101/17, I/103/26, I/103/47, I/106/49, 
I/106/75, I/11/30, I/11/81, I/114/33, 
I/114/47, I/117/08, I/12/14, I/12/44, 
I/126/55, I/135/04, I/146/05, I/150/57, 
I/154/55, I/158/34, I/159/21, I/160/22, 
I/18/78, I/19/24, I/23/10, I/23/20, I/23/63, 
I/31/61, I/32/34, I/38/08, I/39/47, I/40/55, 
I/42/64, I/44/68, I/49/16, I/54/50, I/55/02, 
I/56/01, I/67/30, I/68/60, I/69/35, I/69/60, 
I/70/25, I/72/54, I/77/25, I/89/17, I/92/09, 
I/93/13, I/93/18, I/95/62, II/01/78, II/02/03, 
II/03/66, II/03/77, II/04/06, II/04/82, 
II/09/48, II/10/40, II/13/32, II/14/37, 
II/22/12, II/26/18, II/32/50, II/32/58, 
II/39/32
 b.+ na I/109/04
 b.+ nnar I/111/110
 b.+ nnarı I/87/118
ḇu : bk. bu -6-
 ḇ. I/139/37, I/86/65, II/09/24
 ḇ.+ ndan I/100/17
 ḇ.+ nu I/15/58
 ḇ.+ nuŋ I/138/48
bu˽ez : Bu defa, bu sefer; şimdi. -1-
 b. I/111/65
bu˽öz : bk. bu˽ez -2-
 b. I/18/56
bu˽uz : Kin, nefret, düşmanlık. -2-

bu˽uz yap- : Düşmanlık etmek, kin 
beslemek.

b. yaptı I/45/17, I/45/18
buba : bk. baba1 -80-
 b. I/10/40, I/113/117
 b.+ lāmıs I/39/89
 b.+ lāŋ I/94/76
 b.+ m I/02/36, I/02/38, I/02/39, I/03/02, 
I/110/40, I/120/16, I/133/50, I/22/27, 
I/22/28, I/22/41, I/22/42, I/30/13, I/33/123, 
I/34/50, I/34/51, I/34/52, I/39/23, I/52/06, 
I/52/08, I/58/10, I/66/34, I/95/64, II/14/76, 
II/14/80, II/14/83, II/23/113

 b.+ mdan I/39/41, II/39/11
 b.+ mgı̄̇l I/72/46
 b.+ mı II/09/46
 b.+ mınan I/22/24
 b.+ mıŋ I/120/25, I/120/38, I/52/05, 
I/52/07, I/62/32, I/98/95, II/24/35
 b.+ mız I/06/07, I/115/11, I/120/43, 
I/146/39, I/88/12, II/14/71
 b.+ mnā I/39/89
 b.+ nıŋ I/113/118
 b.+ n̥ıŋ I/52/60
 b.+ ŋ I/39/54
 b.+ sı I/02/36, I/11/63, I/140/62, 
I/140/64, I/140/69, I/52/15, I/52/50, 
I/52/52, I/52/63, I/61/55, II/04/65, II/13/14, 
II/14/77, II/14/78
 b.+ sından I/49/40
 b.+ sını I/47/57
 b.+ sınıŋ I/137/37, I/95/77, I/99/25
 b.+ sınῑ I/47/57
 b.+ sῑ I/113/78

bk. baba4

b.+ sıydıŋ I/22/22
faḳır b.+ sıydı I/52/66
bk. baba5

şıh musa b. II/28/69
bubá : bk. baba1 -1-
 b.+ ŋ I/39/31
bubȧ : bk. baba1 -1-
 b. I/52/48
bubå : bk. baba1 -1-
 b.+ mıŋ I/122/26
buḇa : bk. baba1 -20-
 b. I/55/27, II/08/70
 b.+ cāzım I/145/11
 b.+ m I/145/12, I/22/44, I/22/45, 
I/28/14, I/88/18, II/05/93, II/28/02
 b.+ mdan II/28/93
 b.+ mıŋ I/88/13
 b.+ mız I/120/19, I/145/05, I/157/76, 
I/88/19, I/88/17
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 b.+ sı I/10/73, I/92/31
bubanne : bk. babanne -5-
 b.+ m II/13/15
 b.+ miz II/19/104
 b. oldum I/120/30
 b.+ si II/19/89
 b.+ sinnen II/13/15
bube : bk. baba1 -2-
 b.+ nıŋġı I/99/26
 b.+ ŋ I/72/85
buḇe : bk. baba1 -1-
 b.+ cāzım I/145/46
bubı : bk. baba1 -1-
 b.+ lāmız I/72/40
buçu : bk. buçuḳ -2-
 b.+ u II/10/21, II/10/28
buçū : <<buçuḳ+u -1-
 b. I/20/22
buçuḳ : (Tam sayılardan, üleştirme sıfatla-
rından sonra) Yarım. -24-
 b. I/103/32, I/110/57, I/123/44, I/125/21, 
I/125/28, I/134/53, I/138/129, I/149/50, 
I/155/94, I/30/48, I/42/61, I/49/62, I/75/12, 
II/03/06, II/09/99, II/20/23, II/20/49, 
II/30/82, II/33/69, II/39/124
 az b. I/110/38, I/134/63, I/146/20
ḇuçuḳ : bk. buçuḳ -1-
 ḇ. II/29/100
buçuḲ : bk. buçuḳ -5-
 b. I/122/87, I/123/43, I/155/25, 
I/155/42, I/37/16
būçuḲ : bk. buçuḳ -1-
 b. I/75/12
buday : bk. buyday -1-
 b. I/49/32
būday : bk. buyday -12-
 b. I/07/98, I/129/51, I/129/52, I/142/55, 
I/92/41, II/02/53
 b.+ ı I/41/37, I/51/12
 b.+ ımızı II/30/33
 b.+ í I/07/92

 b.+ íŋ I/07/92
 b.+ la˽ı I/07/93
būdey : bk. buyday -10-
 b. I/149/28, I/155/30, I/160/01, I/66/37, 
I/66/42, I/69/24, I/70/17, II/14/04, II/35/17
 b.+ dan I/69/16
buġımıḲ : bk. bıġımıḲ -1-
 ġ. II/25/108
bugún : bk. bugün1 -3-
 b. I/85/57, II/23/83

bk. bugün2

b.+ e I/01/12
buġun : bk. bugün1 -1-
 b. I/01/44
bugün : 1. İçinde bulunulan gün. -10-
 b. I/113/79, I/39/101, I/56/75, II/01/10, 
II/23/24
 b.+ nēde II/09/85

2. İçinde bulunulan zaman.
b.+ ümüze I/112/29

 b.+ ümüzü I/93/66
 b.+ ü̆n̥e I/01/14
bugün̥ : bk. bugün2 -1-
 b.+ e I/01/47
bugü̆n̥ : bk. bugün1 -1-
 b. I/45/53
buğez : bk. bu˽ez -1-
 b. I/15/55
búkün : bk. bugün2 -1-
 b. I/01/16
bul - : Arayarak veya rastgele bir şeyle, bir 
kimse ile ya da bir durumla karşılaşmak, 
ele geçirmek, ortaya çıkarmak. -175-
 b. I/08/84, I/108/54, I/15/82, I/52/54, 
I/65/14, I/79/48
 b.- ābilisen I/108/38
 b.- acaḳları II/32/128
 b.- acaḳsın I/61/44
 b.- am II/28/31
 b.- amadı I/108/40
 b.- amadıḳ I/147/36, II/23/135
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 b.- amadıḲ I/147/25, II/28/32
 b.- amadıla I/148/35
 b.- amadılar I/140/67
 b.- amadım I/47/36, I/47/37, I/65/49
 b.- aman I/107/36, I/109/47
 b.- amaŋ I/108/33, I/51/68, I/65/53, 
II/23/90, II/39/140
 b.- amaS I/53/72
 b.- amaSsaḲ I/53/50
 b.- amaSsan I/130/35
 b.- amayaġoruz II/32/88
 b.- amáyíz II/26/40, II/26/41
 b.- amaz I/53/72
 b.- amazdıḳ I/143/56
 b.- amazdıḲ I/14/30, I/14/32
 b.- amazTıŋ I/47/63
 b.- amıyacaḳsın I/14/25
 b.- amıyōduŋ I/70/66
 b.- amıyoduŋuz I/33/142
 b.- amıyoŋ I/70/65
 b.- amıyoz I/23/39, I/78/15
 zaman b.- amıyoz I/23/33
 b.- amíyolar I/05/34
 b.- an I/143/09, I/45/74, II/04/57
 iş b.- an II/17/83
 işini b.- an II/09/81
 b.- ana I/135/31
 b.- ayorus I/62/20
 b.- caḳla I/82/34
 b.- cam I/33/124
 b.- can I/33/44, I/48/12
 b.- caŋ I/48/23, I/59/59, I/59/83
 b.- cáŋ II/10/103
 b.- caz I/17/39
 b.- cāz I/119/40
 b.- cēz I/153/124
 b.- cıŋ I/15/41
 b.- du I/140/67, I/34/05, I/39/47, 
I/48/60, I/61/13
 iş b.- du II/09/56

 b.- duḳ I/42/61, I/52/33, II/16/99
 b.- duġ II/14/85
 b.- duḲ I/143/83, II/23/33
 b.- dulā I/08/113
 iş b.- dulā I/150/20
 b.- dular I/140/23
 b.- dular̥ I/17/58
 b.- dum I/138/136, I/34/05, I/98/117, 
II/23/116
 b.- dūna veriyoS I/17/47
 b.- duŋ II/25/01
 b.- dūŋ I/07/20
 b.- dūŋu I/161/24
 iş b.- dusa I/145/17
 iş b.- lādı II/02/74
 b.- muş I/140/67, I/39/47, I/60/74, 
I/99/48
 iş b.- muş II/17/82
 b.- muşlar I/08/115, I/136/19, II/14/84
 b.- sam I/132/79
 b.- saŋ I/70/66
 b.- saydım I/65/50
 b.- sun I/52/58
 b.- u I/108/38
 b.- ucuḲ I/15/31
 b.- uduġ I/02/61
 b.- uduḲ I/02/62
 b.- ullādı II/02/08
 b.- um I/66/38
 b.- umadıḳ II/16/99
 b.- umadῑġ II/16/99
 b.- umaŋ II/05/16
 b.- umῑncȧSı II/02/97
 iş b.- umuyō II/02/74
 b.- unanı I/107/71
 b.- unca I/96/84
 b.- undū I/16/27
 b.- undūnu yapādıḳ I/59/57
 b.- unmadı I/136/18
 b.- unmazdın̥ I/126/53
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 b.- unmíyyō II/05/30
 b.- unmuyo I/158/19
 b.- unmuyȯ I/96/74
 b.- unmuyodu I/35/60
 b.- unmuyyoÍÍā II/05/30
 b.- unsa I/75/25
 b.- unullā I/03/35
 b.- unur I/136/17, II/33/34
 b.- unurdu I/35/62
 b.- unuyo I/31/58
 b.- ur I/11/65, I/13/36, I/35/50, I/46/67, 
II/08/78, II/20/53, II/36/11
 iş b.- ur II/02/75
 b.- urdu II/08/70
 b.- urlar I/121/47
 şifā b.- urlardı I/01/96
 b.- urlarmışTı I/01/96
 b.- ursa I/92/53, II/20/80
 b.- ursaḳ I/155/14
 b.- ursaḲ I/100/38, I/74/14
 b.- ursáŋ I/07/19, I/07/20
 b.- ursuŋ I/40/66
 b.- urun II/34/78, II/34/79
 b.- uruz I/62/22
 b.- uyi I/05/39
 b.- uyo I/105/18, I/158/52, I/20/22
 b.- uyolā I/158/19, I/158/53
 şifā b.- uyolla I/20/24
 iş b.- uyom I/155/103
 b.- uyoŋ I/95/09
 b.- uyor I/20/25
 b.- uyoru I/52/26
 b.- uyoruS I/132/22
 b.- uyoz I/132/25, I/143/56
bul : bk. pul2 -1-
 pari b. II/39/179
bul̥ - : bk. bul- -1-
 b.- ŭrlā I/75/35
ḇul - : bk. bul- -1-
 ḇ.- duḳ I/143/84

bula - : 1. Karıştırmak. -5-
 b.- rdıḳ I/102/47
 b.- rıS I/70/39
 b.- rız I/21/93
 b.- yı I/21/91

2. Bir şeyi üstü kaplanacak şekilde bir 
şeye batırmak, üstünü o şeyle kaplamak, 
belemek.
bula : bk. bura -1-
 b.+ lārda I/51/19
bulā - : bk. bula-2 -1-
 b.- rsıŋ I/96/53
bulama : Koyundan alınan süt koyulaşınca 
yoğurdu suyla incelterek içine karıştırarak 
elde edilen ürün. -2-
 b. yapardıḳ I/21/90
 b.+ yı I/21/89
bulamaç : Sulu ve cıvık hamur ve bu kı-
vamdaki karışım. -2-
 b. I/151/17, II/15/25
bulamaş : bk. bulamaç -1-
 b. I/36/56
bulanıġ : Saf, duru ve berrak olmayan. -1-
 b. I/01/85
bulaş - : Sürülmek, sıvaşmak, sıvaşıp ya-
pışmak. -1-
 b.- dı I/15/27
bulaşı : bk. bulaşıḳ -2-
 b.+ ı I/35/65
 b.+ yı I/73/23
bulaşıḳ : Yıkanmamış kirli tabak, çatal, 
kaşık, tencere vb. mutfak eşyası. -8-
 b. II/19/98, II/21/36
 b.+ lānı I/33/88, II/29/59
 b.+ ları II/29/59

bulaşıḳ makinesi : Bulaşık yıkamak 
için kullanılan farklı büyüklüklerdeki ma-
kine.

b. makinemı̄̇S I/76/82
 b. makinesi I/38/40, I/47/44
bul̥aşıḳ : bk. bulaşıḳ -1-
 b. I/83/36
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bulaşıḳcı : İşi bulaşık yıkamak olan kim-
se. -1-
 b.+ sı I/03/45
bulaşıcı : Bulaşan, bir kimseden başkaları-
na geçebilen. -1-
 b. I/63/53
bulaşıġ : bk. bulaşıḳ -1-
 b. makinisi I/35/05
bulaşıġcı : bk. bulaşıḳcı -1-
 b.+ ŋ II/17/29
bulaşıḲ : bk. bulaşıḳ -1-
 b. I/136/26
bulaşῑ : <<bulaşıḳ+ı -5-
 b. I/124/15, I/124/22, II/17/29
 b.+ mızı I/93/61
 b.+ ŋa I/96/41
bulda : bk. burda -1-
 b. I/72/02
buleşıġ : bk. bulaşıḳ -1-
 b. I/152/19
bulġur : 1. Buğdayın kaynatılıp kurutul-
duktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra dö-
vülerek kırılmış olan şekli. -69-
 b. I/02/41, I/02/43, I/101/11, I/101/20, 
I/112/24, I/118/18, I/128/33, I/152/113, 
I/26/64, I/41/87, I/49/22, I/49/71, I/51/57, 
I/58/68, I/58/89, I/60/43, I/60/63, I/67/16, 
I/87/117, I/87/118, I/87/122, I/87/32, 
I/98/78, II/39/48
 b.+ dan I/09/63
 b.+ ları I/70/28
 b.+ larımız I/19/12
 b.+ lu II/19/71
 b.+ nan II/32/23, II/39/57
 b.+ u I/117/26, I/18/53, I/26/63, I/27/63, 
I/40/70, I/40/71, I/49/14, I/51/58, I/70/25, 
I/87/120, I/98/78, II/39/47
 b.+ udu I/125/71
 b.+ umuzu I/70/32, I/85/27, II/30/48
 b.+ unan I/76/32
 b.+ unu I/131/25
 b.+ uŋ I/41/87, II/39/49

2. Bulgurla yapılan pilav veya yemek.
b. yapardıḲ I/153/27

 b. yaparlār̥ I/157/61
 b. yapmiyóz I/40/70

bulġur aşῑ : Bulgur ile yapılan yemek.
b. aşῑ I/120/64
bulġur çorbası : Bulgur ile yapılan 

çorba.
b. çorbası I/49/25

 b. çorbasῑ I/96/51
bulġur pilavı : Bulgurla pişirilen pilav.
b. pilafı I/07/49

 b. pilavı II/19/71, I/76/27, I/07/37, 
I/09/64, I/26/01, I/87/68, II/19/70
 b. PiÍavı I/18/74
 b. pilav̇ı I/60/44
bulġur̥ : bk. bulġur1 -1-
 b. I/07/37
bulǥur : bk. bulġur1 -5-
 b. II/37/109
 b.+ nan II/32/55
 b. pilavı II/19/72, II/37/80
būlġur : bk. bulġur1 -1-
 b. I/98/78
bulǵuÍ : bk. bulġur1 -1-
 b.+ Íarı I/152/113
bullā : bk. burlar -6-
 b. I/63/65, I/64/86

b.+ da I/31/57, I/31/60, I/38/23, I/56/41
buÍÍá : bk. burlar -2-
 b. II/18/22
 b.+ rdá I/48/67
buÍÍā : bk. burlar -15-
 b. I/145/90, II/12/01, II/16/05
 b.+ da I/145/89, I/45/66, I/53/84, 
I/73/11, II/10/51, II/29/11, II/32/117
 b.+ dı I/145/77, II/16/87, II/33/15
 b.+ la I/148/62
 b.+mız II/18/22
bullar : bk. burlar -5-
 b. I/56/41
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 b.+ a I/01/80
b.+ da I/37/50, I/63/63
b.+ ı I/01/87

buÍÍar : bk. burlar -11-
 b. I/01/50, II/03/65

b.+ a I/61/44, II/12/29
 b.+ da I/49/45

b.+ ı I/45/67, I/54/13
b.+ ı ma II/25/95

 b.+ ımız II/33/42
 b.+ ını II/03/38
 b.+ ıŋ II/17/85
búÍÍár : bk. burlar -1-
 b. I/01/16 
bulÍār : bk. burlar -2-
 b.+ a II/32/110
 b.+ ı I/46/29
bulÍar : bk. burlar -1-
 b.+ ı II/10/44
bulun - : Var olmak, mevcut olmak. -7-
 b.- ceS I/72/02
 b.- muş I/122/10
 b.- ur I/101/27, I/146/15, II/19/67
 b.- urdu I/156/28
 b.- ur̥du II/23/94
buluş - : Belli bir yerde bir araya gelmek, 
birbirini bulmak. -3-
 b.- uluyoru I/60/89
 b.- uyolar I/68/25
 b.- uyöllē II/16/107
buluşmaḳ : Belli bir yerde bir araya gel-
mek, birbirini bulmak işi. -1-
 b. II/16/106
bulüz : Etek ve pantolon üstüne giyilen 
kısa, astarsız kadın giyeceği. -1-
 b. I/101/30
buna - : Bunama durumuna gelmek, ateh 
getirmek. -1-
 b.- mış II/19/17

bunal - : Çok sıkılmak, sıkıntı ve çare-
sizlikten şaşkın duruma gelmek, darlan-
mak. -1-
 b.- dı I/18/68
bunalıġ : bk. bulanıġ -1-
 b. I/60/11
buŋ : Sıkıntı, darlık. -6-
 b. I/37/51, I/45/61
 soŋ ġarı b. ġarı soŋ herif buŋ herif 
I/125/36
 soŋ ġarı buŋ ġarı soŋ herif b. herif 
I/125/37
 b.+ um I/45/60
buŋ˽aşşa : Yokuş aşağı. -1-
 b.+ yȧ II/07/49
buŋal - : bk. bunal- -3-
 b.- acaḳ I/123/41
 b.- ırın I/15/79
 b.- ma I/64/82
buŋal : bk. pınar -1-
 b.+ Íara I/47/42
buŋald - : bk. buŋalt- -1-
 b.- ıyo I/64/31
buŋalım : Dış baskılar karşısında ortaya 
çıkan iç sıkıntısının hâkim olduğu ruh hâli, 
stres. -1-
 buŋalıma gir- : Ruhsal bakımdan ger-
ginlik veya sıkıntı içine girmek.

b.+ a giriyorun I/112/47
buŋalt - : Bunalmasına, sıkıntı ve çare-
sizlikten şaşkın duruma gelmesine sebep 
olmak. -1-

b.- dıŋ I/03/62
buŋar : bk. pınar -8-
 b. I/134/49
 b.+ a I/152/116, I/87/62, I/87/64
 b.+ da I/152/108, I/87/31
 b.+ lardan I/126/10
 b.+ larımız I/134/49
buŋarcı : Su deposunda bekleyip belli sü-
relerle suyun evlere ulaşmasını sağlayan 
kimse. -3-
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 b. II/02/88, II/02/89
buŋġunnuḲ : Sıkıntılı. -1-
 b. I/37/34
bur - : Bir şeyi kendi etrafında döndürmek, 
çevirmek, kıvırmak, bükmek. -1-
 b.- ār I/73/51
būr - : bk. vur-1 -1-
 har b. harman savurularsa I/14/45
bura : Bu yer. -374-
 b. I/01/82, I/03/92, I/03/94, I/03/95, 
I/06/127, I/10/110, I/102/10, I/108/23, 
I/108/39, I/11/22, I/111/105, I/111/112, 
I/111/113, I/111/27, I/116/43, I/116/47, 
I/122/08, I/124/28, I/128/01, I/129/05, 
I/129/36, I/129/38, I/130/101, I/130/60, 
I/131/38, I/133/15, I/133/16, I/133/18, 
I/133/44, I/133/62, I/134/18, I/135/16, 
I/135/39, I/140/08, I/140/16, I/149/03, 
I/149/16, I/150/05, I/152/122, I/153/54, 
I/156/05, I/156/54, I/160/03, I/17/27, 
I/20/08, I/21/72, I/21/80, I/21/81, I/23/27, 
I/23/50, I/23/51, I/31/45, I/35/22, I/36/08, 
I/38/24, I/40/15, I/41/18, I/44/03, I/47/17, 
I/52/88, I/54/70, I/55/39, I/56/18, I/67/39, 
I/67/48, I/69/44, I/69/56, I/71/81, I/75/01, 
I/75/03, I/79/11, I/79/88, I/82/06, I/83/69, 
I/86/38, I/87/43, I/89/04, I/91/19, I/95/18, 
I/99/10, I/99/51, I/99/55, II/10/55, II/12/43, 
II/18/05, II/19/32, II/23/179, II/23/35, 
II/25/08, II/27/26, II/35/114, II/37/04
 b.+ ı I/03/19
 b.+ da I/06/62, I/06/85, I/06/87, I/06/95, 
I/122/29, I/133/19, I/134/49, I/27/45, 
I/27/67, I/30/25, I/56/44, I/78/12, I/78/18, 
I/87/34, I/90/05, I/91/59, I/93/50, II/24/36
 b.+ dā I/91/03
 b.+ dıŋ II/19/139
 b.+ la II/35/20
 b.+ lā II/23/153, II/35/19
 b.+ lāda I/61/15, I/61/29
 b.+ lādı II/23/151
 b.+ lar I/111/114, I/111/116, I/111/27, 
I/142/36, I/34/71, I/41/33, I/46/19, I/64/49, 
II/23/147

 b.+ lara I/124/29, I/126/59, I/135/05, 
I/144/03, I/150/45, I/54/35, I/68/72, 
II/19/25, I/144/50
 b.+ larda I/06/144, I/105/59, I/110/45, 
I/111/95, I/121/109, I/126/21, I/129/56, 
I/15/58, I/17/80, I/23/35, I/25/58, I/53/38, 
I/61/33, I/78/55, I/121/79
 b.+ lardan I/110/36, I/129/56, I/135/46
 b.+ lardı II/15/46
 b.+ ları I/06/128, I/139/20, I/144/37, 
I/150/59, I/46/26, I/46/30
 b.+ larımda I/144/64
 b.+ larımı I/15/43
 b.+ larını I/122/02
 b.+ larıŋ I/105/37, I/111/05
 b.+ larῑŋ I/105/36
 b.+ lῑ I/18/80
 b.+ m I/21/80
 b.+ mız I/135/07, II/09/27
 b.+ nın I/117/54, I/139/61, I/142/06, 
I/142/30, I/142/47, I/84/01, II/34/49
 b.+ nıŋ I/03/17, I/11/40, I/11/50, 
I/120/15, I/122/08, I/122/09, I/124/13, 
I/124/32, I/133/64, I/144/18, I/149/53, 
I/151/11, I/152/84, I/156/02, I/157/23, 
I/158/11, I/17/76, I/17/83, I/18/75, I/23/10, 
I/25/60, I/28/24, I/30/56, I/36/71, I/36/72, 
I/44/20, I/49/58, I/60/65, I/68/11, I/69/58, 
I/82/08, I/82/10, I/82/11, II/02/36, II/04/31, 
II/06/47, II/06/84, II/10/36, II/10/37, 
II/17/13, II/26/44, II/31/39, II/32/40, 
II/37/115
 b.+ nıŋḳı II/27/51
 b.+ ŋ II/19/142
 b.+ sā II/10/56
 b.+ sı I/01/10, I/111/115, I/117/53, 
I/122/19, I/130/64, I/139/05, I/139/44, 
I/139/52, I/142/34, I/150/06, I/156/12, 
I/160/02, I/160/07, I/160/09, I/160/15, 
I/160/22, I/160/23, I/160/25, I/161/50, 
I/38/05, I/38/20, I/46/21, I/65/06, I/65/46, 
I/68/11, I/68/64, I/68/75, I/69/61, I/74/01, 
I/78/04, I/78/07, I/86/01, I/89/29, I/90/37, 
I/91/09, I/92/03, I/92/12, I/92/36, I/93/15, 
I/93/62, II/02/67, II/02/68, II/04/05, 
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II/06/36, II/06/80, II/09/59, II/10/39, 
II/10/40, II/10/42, II/10/59, II/10/96, 
II/15/98, II/17/10, II/17/11, II/19/141, 
II/19/145, II/23/149, II/23/152, II/23/179, 
II/23/38, II/25/28, II/26/01, II/30/05, 
II/30/11, II/35/62, II/38/49
 b.+ Sı I/142/29
 b.+ sı vermişler I/156/03
 b.+ sını II/02/27
 b.+ sῑ I/156/06, I/69/83, II/02/33, 
II/06/05, II/10/34, II/27/02
 b.+ ya I/09/72, I/111/113, I/112/50, 
I/116/25, I/12/44, I/133/15, I/22/42, 
I/27/14, I/28/24, I/60/35, I/75/68, I/82/12, 
I/83/44, I/83/51, I/83/71, I/83/74, I/83/80, 
I/90/37, I/99/47, II/10/74, II/15/100, 
II/19/91, II/31/06
 b.+ yȧ I/54/51, I/83/10, I/83/11, I/83/67, 
I/84/28
 b.+ yā I/09/07, II/10/86
 b.+ yă I/33/63
 b.+ ydı I/23/51
 b.+ yı I/02/70, I/06/115, I/06/73, I/06/85, 
I/108/21, I/111/106, I/122/51, I/123/12, 
I/133/16, I/133/17, I/133/18, I/136/37, 
I/139/06, I/139/58, I/142/06, I/142/17, 
I/155/39, I/17/88, I/18/51, I/23/56, I/25/57, 
I/28/26, II/04/09
 b.+ yı yapalı I/111/111
 b.+ yí I/64/50
 b.+ y̥ῐ I/38/08
 b.+ ymış II/13/61
burá : bk. bura -21-
 b. I/142/05, I/67/50
 b.+ sí II/01/73
 b.+ ya II/37/04
 b.+ yá I/01/39, I/01/82, I/02/71, I/37/16, 
I/55/39, I/55/40, I/82/01, II/23/158, 
II/23/178, II/23/180, II/23/27, II/37/76, 
II/37/79
 b.+ yá verdi I/01/68
 b.+ yı yapTıḳlānıŋ II/23/175
 b.+ yi I/05/36
burȧ : bk. bura -18-

 b.+ da I/66/06
 b.+ sı I/59/84, II/04/12
 b.+ ya I/149/55, I/158/33, I/160/18, 
I/160/30, I/25/58, I/31/45, I/38/13, I/38/19, 
I/45/24, I/53/46, I/53/80
 b.+ yȧ I/53/08
 b.+ yı II/19/96, II/34/86
burā : bk. bura -5-
 b. I/122/18, II/23/178, II/23/35
 b.+ mız II/37/77
 b.+ sı II/06/80
burå : bk. bura -1-
 b. I/56/15
bură : bk. bura -1-
 b. II/19/26
buṟa : bk. bura -1-
 b. II/17/20
buṟá : bk. bura -1-
 b. I/01/39
būra : bk. bura -1-
 b.+ sı II/04/04
ḇura : bk. bura -4-
 ḇ. I/128/10, I/21/81, II/23/37
 ḇ.+ da II/31/04
buralı : Adı geçen yerden olan, bu yerden 
olan, yerli. -39-
 b. I/116/03, I/134/09, I/157/05, I/26/05, 
I/42/07, I/53/15, I/71/79, I/93/34, I/93/50, 
I/98/08, II/06/34, II/27/57
 b.+ ydı I/113/115, I/113/15, I/42/07
 b.+ ydım I/113/92
 b.+ yım I/129/01, I/139/05, I/18/12, 
I/38/04, II/33/03
 b.+ yın I/116/02, I/131/09, I/143/02, 
I/157/05, I/18/02, I/20/04, I/20/64, I/60/19
 b.+ yın yaparız I/21/01
 b.+ yıs I/98/09
 b.+ yız I/116/03, I/150/19, I/20/13, 
I/20/64, I/20/66, I/98/08
burası : Bu yer, bura. -2-
 b. I/01/39, I/73/72
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buraşit : Bronş ve bronşçukların iltihap-
lanması sonucu meydana gelen ve öksürük, 
balgam çıkarma, baş ağrısı, hafif ateş ve 
nefes darlığı gibi belirtilerle seyreden has-
talık. -1-
 b. I/20/56
burçaḳ : Baklagillerden, yuvarlak ve mer-
cimeğe benzeyen, taneleri hayvan yemi 
olarak kullanılan bir bitki. -3-
 b. I/153/18, I/58/21, I/98/71
burda : Bu yerde. -568-
 b. I/01/13, I/01/57, I/01/60, I/01/61, 
I/01/77, I/01/81, I/02/12, I/02/27, I/02/38, 
I/02/39, I/02/40, I/03/103, I/03/59, I/03/69, 
I/03/78, I/03/81, I/03/85, I/04/05, I/04/10, 
I/04/52, I/04/69, I/07/41, I/08/07, I/09/02, 
I/09/06, I/09/07, I/09/48, I/09/49, I/100/40, 
I/101/09, I/101/10, I/102/30, I/103/03, 
I/105/04, I/105/10, I/105/13, I/106/48, 
I/108/03, I/108/08, I/109/15, I/109/24, 
I/11/22, I/11/30, I/11/92, I/110/45, 
I/111/103, I/111/60, I/112/40, I/113/100, 
I/113/106, I/113/137, I/113/65, I/113/71, 
I/114/19, I/114/30, I/116/05, I/116/06, 
I/116/15, I/116/16, I/116/43, I/116/48, 
I/116/54, I/117/04, I/117/12, I/117/16, 
I/117/20, I/117/44, I/117/50, I/119/42, 
I/12/30, I/121/111, I/121/43, I/121/95, 
I/121/97, I/122/10, I/122/18, I/122/86, 
I/123/06, I/123/08, I/123/10, I/123/11, 
I/123/32, I/123/59, I/124/28, I/124/42, 
I/125/26, I/125/58, I/125/59, I/125/70, 
I/126/49, I/129/32, I/129/35, I/129/38, 
I/129/39, I/129/57, I/130/70, I/130/95, 
I/131/09, I/131/12, I/132/04, I/132/10, 
I/132/11, I/132/54, I/133/16, I/133/22, 
I/133/24, I/133/40, I/134/09, I/134/16, 
I/134/35, I/134/60, I/134/61, I/136/07, 
I/136/12, I/136/13, I/137/24, I/137/48, 
I/137/49, I/138/27, I/138/50, I/138/76, 
I/139/30, I/139/47, I/139/52, I/14/01, 
I/140/09, I/140/39, I/140/68, I/141/29, 
I/142/07, I/142/49, I/142/56, I/143/02, 
I/143/03, I/144/36, I/145/82, I/145/93, 
I/148/10, I/149/14, I/149/15, I/149/17, 
I/149/18, I/149/22, I/149/61, I/15/03, 
I/15/04, I/15/10, I/15/19, I/15/26, I/15/60, 
I/15/89, I/15/95, I/150/05, I/150/07, 
I/150/22, I/150/58, I/150/60, I/151/26, 

I/152/04, I/152/05, I/152/12, I/152/135, 
I/152/29, I/152/31, I/152/32, I/152/76, 
I/153/11, I/153/41, I/153/50, I/154/03, 
I/154/33, I/154/53, I/154/64, I/155/43, 
I/155/60, I/155/61, I/155/62, I/155/67, 
I/155/93, I/156/22, I/156/66, I/156/67, 
I/157/02, I/157/03, I/157/05, I/157/26, 
I/158/01, I/158/04, I/158/06, I/158/33, 
I/159/42, I/16/04, I/16/06, I/16/42, I/161/19, 
I/161/27, I/161/28, I/161/34, I/17/11, 
I/17/48, I/18/23, I/18/43, I/18/54, I/18/55, 
I/19/10, I/19/13, I/19/25, I/20/08, I/21/58, 
I/21/79, I/21/80, I/22/06, I/22/41, I/23/36, 
I/23/52, I/24/20, I/24/50, I/25/32, I/25/59, 
I/26/65, I/27/39, I/27/69, I/28/08, I/31/44, 
I/31/47, I/32/83, I/32/84, I/33/66, I/34/19, 
I/34/62, I/34/63, I/34/68, I/34/70, I/35/22, 
I/35/52, I/36/16, I/36/55, I/37/30, I/37/42, 
I/38/09, I/38/24, I/38/25, I/38/26, I/38/43, 
I/38/64, I/39/13, I/39/60, I/40/06, I/40/15, 
I/40/43, I/40/62, I/40/63, I/41/25, I/41/27, 
I/41/28, I/41/33, I/41/45, I/41/46, I/42/06, 
I/42/58, I/42/59, I/42/70, I/43/21, I/44/28, 
I/44/74, I/44/76, I/45/20, I/45/25, I/45/63, 
I/46/122, I/46/20, I/46/22, I/46/25, I/47/11, 
I/47/28, I/49/33, I/49/35, I/49/43, I/49/46, 
I/49/54, I/49/56, I/50/68, I/51/75, I/52/01, 
I/52/32, I/52/48, I/52/52, I/52/61, I/52/63, 
I/53/47, I/53/65, I/53/81, I/54/62, I/55/09, 
I/55/32, I/55/40, I/55/58, I/56/20, I/56/21, 
I/56/24, I/56/29, I/56/36, I/56/42, I/56/49, 
I/56/51, I/56/53, I/56/54, I/56/56, I/56/81, 
I/59/12, I/59/83, I/60/20, I/60/49, I/60/75, 
I/60/93, I/61/04, I/61/12, I/61/15, I/62/05, 
I/62/33, I/62/34, I/62/37, I/62/42, I/63/02, 
I/63/06, I/63/09, I/63/20, I/63/21, I/63/30, 
I/63/33, I/64/04, I/64/134, I/64/42, I/64/88, 
I/65/02, I/66/32, I/66/36, I/67/23, I/67/47, 
I/67/50, I/68/01, I/68/02, I/68/03, I/68/07, 
I/68/16, I/68/17, I/68/25, I/68/57, I/68/59, 
I/68/62, I/68/66, I/69/102, I/69/43, I/69/47, 
I/69/75, I/69/88, I/70/29, I/70/50, I/72/60, 
I/72/68, I/73/12, I/73/26, I/73/43, I/74/41, 
I/74/85, I/74/88, I/75/11, I/75/14, I/75/16, 
I/76/08, I/76/56, I/78/21, I/78/24, I/78/37, 
I/79/60, I/83/02, I/83/07, I/83/21, I/83/45, 
I/83/66, I/87/24, I/87/25, I/88/48, I/88/52, 
I/91/75, I/92/18, I/92/45, I/92/50, I/92/60, 
I/93/52, I/94/78, I/95/17, I/95/20, I/95/80, 
I/97/19, I/97/57, I/98/11, I/99/25, I/99/37, 
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II/03/18, II/03/19, II/03/27, II/04/18, 
II/04/62, II/04/80, II/05/69, II/06/04, 
II/06/55, II/10/104, II/10/12, II/10/14, 
II/10/33, II/10/42, II/10/43, II/10/47, 
II/10/51, II/10/60, II/10/62, II/10/64, 
II/10/74, II/10/81, II/10/91, II/10/92, 
II/10/93, II/10/99, II/12/07, II/12/26, 
II/13/65, II/14/54, II/14/86, II/14/97, 
II/14/99, II/17/69, II/19/111, II/19/142, 
II/19/143, II/19/161, II/19/22, II/19/31, 
II/19/32, II/19/33, II/19/44, II/19/85, 
II/22/07, II/23/118, II/23/139, II/23/155, 
II/23/156, II/23/179, II/23/187, II/23/20, 
II/24/109, II/25/102, II/26/38, II/26/41, 
II/26/52, II/27/48, II/28/38, II/28/65, 
II/28/66, II/28/72, II/28/75, II/29/21, 
II/29/22, II/29/23, II/29/68, II/29/78, 
II/29/80, II/31/06, II/32/121, II/32/130, 
II/33/03, II/33/29, II/33/41, II/34/03, 
II/34/29, II/37/03, II/37/127, II/37/14, 
II/37/77, II/37/86, I/155/92, I/21/64, 
I/152/135, I/51/72, I/101/18, I/37/25
 b.+ ḳı I/117/11, I/35/30, I/64/40, 
I/73/07, II/07/74, II/10/47
 b.+ lar I/27/67
 b. + la I/80/56
 b. + yḳan I/113/67
 b. + ydı I/16/55, I/16/57
 b. +yım I/139/07, II/06/59
 b. +yın I/130/08, I/137/24, I/140/04, 
I/35/04, I/38/70, II/10/90
 b. + yıS I/101/10
 b. +yız I/110/02, I/38/22, I/76/07
 b. + yíz I/02/30 
burdá : bk. burda -1-
 b.+ ydı II/06/80
burdȧ : bk. burda -19-
 b. I/155/87, I/23/08, I/38/04, I/54/64, 
II/03/28, II/03/42, II/10/63, II/10/95, 
II/11/24, II/12/07, II/19/20, II/19/21, 
II/19/97, II/27/43, II/28/66, II/33/34
 b. veri I/79/39
 b.+ y̥dı I/30/52
 b.+ yız I/90/74
burdā : bk. burda -24-

 b. I/08/112, I/149/45, I/36/02, I/36/11, 
I/39/64, I/42/58, I/56/11, I/66/47, I/69/73, 
I/76/37, I/95/20, II/01/49, II/03/53, 
II/03/59, II/10/11, II/10/12, II/10/48, 
II/10/53, II/10/91, II/10/98, II/16/98, 
II/33/41, II/37/76
 b.+ ki I/23/70
burdå : bk. burda -4-
 b. I/28/25, II/10/25, II/23/139, II/29/85
burdă : bk. burda -2-
 b. II/09/97, II/19/17
burd̥a : bk. burda -4-
 b. I/152/124, I/25/61, I/56/17, I/66/23
bur̥da : bk. burda -12-
 b. I/116/08, I/121/99, I/128/69, 
I/134/24, I/16/05, I/23/70, I/56/45, I/61/74, 
I/72/13, II/28/43, II/28/44
 b. + ydı I/02/40
bur̥dȧ : bk. burda -1-
 b. I/01/87
bur̥dā : bk. burda -2-
 b. I/02/69, I/155/91
buṟda : bk. burda -1-
 b. I/65/24
bŭrda : bk. burda -1-
 b. II/34/81
būrda : bk. burda -1-
 b. II/08/06
ḇurda : bk. burda -5-
 ḇ. I/142/20, I/15/31, I/37/16, II/07/56
 ḇ. + yın I/140/04
ḇurdā : bk. burda -1-
 ḇ. I/139/47
burdan : Buradan, bu yerden. -142-
 b. I/01/45, I/05/36, I/05/37, I/05/38, 
I/05/39, I/05/46, I/09/05, I/102/04, I/107/67, 
I/109/43, I/109/44, I/11/28, I/11/63, I/11/73, 
I/111/109, I/116/14, I/116/15, I/116/16, 
I/116/23, I/116/24, I/116/48, I/116/51, 
I/117/42, I/117/46, I/117/49, I/12/39, 
I/121/45, I/121/48, I/122/35, I/123/17, 
I/128/39, I/133/34, I/135/44, I/137/38, 
I/139/45, I/139/47, I/149/15, I/15/83, 
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I/150/39, I/150/58, I/150/59, I/150/60, 
I/152/109, I/153/109, I/153/122, I/153/123, 
I/153/46, I/153/65, I/153/75, I/153/79, 
I/154/40, I/155/41, I/156/58, I/158/03, 
I/16/55, I/16/57, I/16/59, I/17/27, I/17/84, 
I/18/33, I/21/84, I/23/50, I/28/44, I/30/52, 
I/31/42, I/31/47, I/38/29, I/39/54, I/41/63, 
I/41/68, I/46/79, I/46/80, I/49/19, I/49/21, 
I/51/04, I/53/48, I/53/62, I/54/18, I/55/63, 
I/56/51, I/59/12, I/61/12, I/62/21, I/66/40, 
I/67/47, I/68/27, I/68/77, I/73/65, I/74/47, 
I/79/63, I/81/29, I/86/19, I/88/48, I/91/45, 
I/95/92, I/99/23, I/99/56, II/01/36, II/01/47, 
II/01/57, II/01/70, II/01/75, II/02/88, 
II/04/81, II/05/29, II/05/54, II/05/65, 
II/05/88, II/10/60, II/12/44, II/17/68, 
II/18/18, II/18/22, II/19/40, II/23/159, 
II/23/207, II/24/108, II/26/49, II/26/51, 
II/28/42, II/34/04, II/34/50, II/37/38, 
II/38/81, II/39/07, II/39/139
 ordan b. I/143/83
 urdan b. II/13/39
 sözüm b. dışarı I/22/43, I/70/29
 b.+ ı II/02/39
 b. +ım I/161/08
 b. vurdum II/28/41
burdȧn : bk. burdan -1-
 b. II/09/36
burdān : bk. burdan -3-
 b. I/152/57, I/72/25, II/08/71
burdån : bk. burdan -2-
 b. II/01/45, II/01/78
bur̥dan : bk. burdan -5-
 b. I/05/21, I/150/38, I/56/53, I/56/57, 
I/99/52
ḇurdan : bk. burdan -1-
 ḇ. I/139/45
burden : bk. burdan -1-
 b. II/22/07
burdı : bk. burda -24-
 b. I/34/64, I/41/17, I/46/70, II/03/17, 
II/07/05, II/10/100, II/10/102, II/10/77, 
II/14/48, II/21/02, II/24/22, II/26/52, 
II/30/74, II/31/20
 b. yapiyöller II/10/84

 b.+ ydῑ I/73/43, II/06/80
 b.+ yın I/65/12
 b.+ y̥ın II/12/06
 b.+ yıS I/76/06
 b.+ yız I/28/48
 b.+ ymış I/54/63, II/06/55
 b.+ ysa I/92/49
bur̥dı : bk. burda -1- 
 b. II/24/21
burdῑ : bk. burda -1-
 b. II/03/12
bur̥dῑ : bk. burda -1-
 b. II/38/18
burdo : bk. burda -1-
 b. II/23/139
burdu : bk. burda -48-
 b. I/01/07, I/102/29, I/152/30, I/72/64, 
I/76/03, I/86/16, II/01/80, II/02/09, 
II/02/13, II/02/33, II/02/38, II/02/40, 
II/02/50, II/02/66, II/02/74, II/04/57, 
II/05/106, II/05/51, II/06/71, II/07/104, 
II/10/104, II/10/54, II/10/77, II/10/98, 
II/14/13, II/16/08, II/16/12, II/17/18, 
II/17/70, II/17/73, II/18/07, II/24/110, 
II/28/69, II/30/27, II/30/56, II/33/33, 
II/39/140, II/39/146, II/33/84
 b.+ ydu I/86/16, II/30/73, II/30/75
 b.+ ymuşTu II/23/151
 b.+ yun I/59/04
 b.+ yuS II/08/19
 b.+ yuz I/42/08, I/49/31
burdū : bk. burda -2-
 b. II/02/09, II/39/154
burd̥ū : bk. burda -1-
 b. II/02/53
bure : bk. bura -7-
 b. I/87/42, I/87/44
 b.+ ye I/158/09, I/46/18
 b.+ yi I/64/77, I/93/28
 b.+ ylan I/93/62
burē : bk. bura -1-
 b. I/160/01
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burı : bk. bura -256-
 b. I/47/56, I/63/11, II/12/01, II/19/49
 b.+ sı II/04/09
 b.+ ya I/06/107, I/06/111, I/06/134, 
I/06/36, I/06/51, I/06/69, I/06/84, I/09/05, 
I/101/18, I/105/03, I/108/03, I/108/36, 
I/11/05, I/11/13, I/11/16, I/11/18, I/11/46, 
I/110/44, I/111/108, I/111/109, I/113/118, 
I/113/133, I/113/70, I/113/91, I/114/18, 
I/114/58, I/117/08, I/117/13, I/117/18, 
I/117/45, I/120/04, I/120/07, I/122/28, 
I/122/76, I/124/04, I/124/08, I/124/35, 
I/126/72, I/126/75, I/129/30, I/13/38, 
I/130/60, I/130/62, I/130/64, I/130/65, 
I/130/75, I/130/98, I/131/21, I/131/57, 
I/133/50, I/133/61, I/133/63, I/134/22, 
I/134/24, I/137/48, I/139/14, I/140/03, 
I/140/14, I/140/15, I/140/16, I/140/63, 
I/142/59, I/142/61, I/143/03, I/143/13, 
I/143/14, I/143/65, I/143/66, I/143/75, 
I/144/36, I/144/77, I/144/78, I/147/34, 
I/149/09, I/15/27, I/15/28, I/15/58, 
I/150/35, I/150/43, I/150/48, I/150/60, 
I/152/05, I/152/121, I/154/33, I/155/10, 
I/159/22, I/16/51, I/18/28, I/18/68, I/19/11, 
I/21/79, I/23/32, I/25/10, I/25/20, I/25/52, 
I/25/61, I/28/56, I/37/46, I/39/44, I/41/11, 
I/41/26, I/41/45, I/41/81, I/42/29, I/42/34, 
I/47/06, I/47/12, I/50/17, I/50/63, I/50/72, 
I/52/02, I/52/03, I/52/04, I/52/77, I/52/85, 
I/56/37, I/56/52, I/56/58, I/56/59, I/59/84, 
I/60/50, I/64/42, I/65/02, I/65/03, I/65/05, 
I/65/10, I/65/35, I/66/53, I/68/15, I/68/18, 
I/68/22, I/68/23, I/68/61, I/68/63, I/69/104, 
I/69/67, I/69/89, I/69/99, I/70/83, I/76/05, 
I/77/43, I/77/51, I/77/57, I/79/47, I/79/55, 
I/79/71, I/86/04, I/86/17, I/86/19, I/87/105, 
I/88/26, I/88/46, I/88/51, I/91/58, I/93/20, 
I/97/03, I/99/54, I/99/56, II/02/94, II/10/57, 
II/10/88, II/14/18, II/14/47, II/14/56, 
II/16/85, II/22/36, II/22/76, II/23/136, 
II/23/157, II/24/101
 b.+ yá I/46/75, II/23/168
 b.+ yā I/113/137, I/134/14, I/152/07, 
I/39/47, I/69/42, I/69/89
 b.+ ya verdiK I/128/58
 b.+ ya verdim I/140/29

 b.+ yı I/01/83, I/05/66, I/06/58, I/10/62, 
I/122/08, I/129/32, I/149/58, I/151/01, 
I/152/106, I/161/19, I/35/44, I/35/50, 
I/50/17, I/52/09, I/54/33, I/54/71, I/56/35, 
I/60/17, I/68/76, I/76/05, I/78/01, I/78/12, 
I/93/20, I/99/25, I/99/28, I/99/48, II/05/102, 
II/05/66, II/06/05, II/06/38, II/06/72, 
II/07/102, II/07/122, II/07/18, II/09/80, 
II/09/93, II/10/45, II/10/58, II/10/86, 
II/10/89, II/16/105, II/16/12, II/16/40, 
II/16/94, II/17/13, II/17/16, II/23/172, 
II/25/32, II/27/49, II/28/29, II/30/59, 
II/31/12, II/31/34, II/33/32, II/39/132, 
II/39/139
 b.+ yın I/42/07
 b.+ yınan I/54/18
 b.+ yῑ II/06/34, II/12/28, II/33/58
ḇurı : bk. bura -1-
 ḇ.+ ya I/143/69
buri : bk. bura -32-
 b.+ ye I/139/20, I/152/109, I/153/46, 
I/153/47, I/153/49, I/153/52, I/153/53, 
I/153/65, I/153/66, I/159/11, I/159/42, 
I/22/35, I/23/06, I/23/53, I/23/56, I/56/07, 
I/56/53, I/59/06, I/59/11, I/69/70, I/71/82, 
I/78/07, I/87/45, II/12/01, II/17/73, II/25/14
 b.+ yē I/56/42
burí : bk. bura -1-
 b.+ yē II/12/75
burla : bk. burlar -2-
 b. I/11/24, I/150/57
burlā : bk. burlar -15-
 b. I/157/26, I/28/28, I/75/37
 b.+ da I/158/51, I/17/10, I/75/49, 
I/89/07
 b.+ dȧ II/07/26
 b. + dan I/96/91
 b. + na II/34/46
 b. + nı I/159/10
 b. + ŋ I/153/11
 b. + ŋa I/70/78
buṟlā : bk. burlar -1-
 b. + na I/159/22
bur̥lā : bk. burlar -1-
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 b.+ da I/150/56
burlar : Buralar, bu yerler. -25-
 b.+ a I/11/16, I/150/19, I/150/47, 
I/150/55, I/150/57, I/153/124, I/77/20, 
II/34/04
 b.+ ȧ I/150/19
 b.+ da I/101/19, I/150/55, I/77/19, 
I/89/10, I/89/13, I/96/86, II/37/84
 b.+ ı I/150/55, I/150/56, I/153/60, 
I/158/46, I/93/15
 b.+ ım I/74/11
 b.+ ımız I/120/53
 b.+ ıŋ I/89/05
 b.+ ῑ I/86/20
burlȧr : bk. burlar -1-
 b.+ a I/64/86
burma : 1. Burularak yapılmış altın bile-
zik. -4-
 b. I/113/44
 b. yapılırdı I/113/44

2. Simit, halka, yuvarlak ekmek.
b.+ yı I/73/53

burn : bk. burun -4-
 b.+ uma tütüyoru II/16/66
 b.+ umuza tütüyoru II/16/69
 b.+ undan I/45/39
 b.+ unu II/28/56
burş : Dallardaki taze yaprak ve filiz. -1-
 b.+ lulardan I/130/36
burTu : bk. burda -1-
 b. II/05/107
buru : bk. bura -26-
 b. I/03/16, II/05/28, II/05/32, II/05/85, 
II/07/49, II/10/43
 b.+ daydı I/88/60
 b.+ ya I/15/07, II/12/19
 b.+ yı II/05/18
 b.+ yῐ II/28/86
 b.+ yu I/41/53, II/02/23, II/02/97, 
II/05/18, II/07/49, II/09/38, II/09/62, 
II/10/42, II/16/13, II/16/84, II/24/110
 b.+ yŭ II/09/46, II/09/47, II/09/94

 b.+ yū II/02/07
buru : bk. bura -1-
 b. II/01/90
buruḲ : Buruk, gücenmiş. -1-
 b. I/21/80
burun : Yüzün ortasında alınla ağız ara-
sında yer alan, çıkıntılı, iki delikli koklama 
organı. -2-
 b. I/95/110
 b.+ nā II/20/09

burnuna tüt- : Çok özlemek, (bir şeyi/
birini) tekrar görmeyi veya yaşamayı çok 
istemek.
buryı : <<bura+yı -1-
 b. II/04/81
buva : bk. baba1 -46-
 b. I/148/17, II/32/122, I/56/66, I/56/67
 b.+ lāmızın I/150/31
 b.+ ları I/28/56, II/32/123
 b.+ lı II/16/36
 b.+ m I/145/45, I/70/62, I/70/63, 
I/91/72, I/91/74, I/91/75, I/91/76, I/91/79, 
I/91/80, II/01/05, II/01/06, II/01/11, 
II/05/91, II/05/92, II/05/95, II/07/46
 b.+ ma I/95/04
 b.+ mgil I/87/57, I/87/64
 b.+ mınan II/16/36
 b.+ mıŋ I/91/64, I/91/65
 b.+ mız II/05/38, II/05/96, II/08/09
 b.+ mızdan I/75/16
 b.+ mnan II/03/08
 b.+ n I/145/46, I/83/19
 b.+ ŋ I/74/101, I/77/60
 b.+ sı I/94/74, II/05/88, II/21/31
 b.+ sını II/01/34, II/01/38
 b.+ sınıŋ I/46/89
buvȧ : bk. baba1 -2-
 b.+ m II/01/08
 b.+ mıŋ I/88/05
buvā : bk. baba1 -1-
 b.+ m I/91/88
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buve : bk. baba1 -1-
 b.+ ŋe I/72/23
buvöz : bk. bu˽ez -1-
 b. II/16/99
buvu : bk. baba1 -3-
 b. II/05/97
buv̥a : bk. baba1 -1-
 b.+ sınıŋ II/34/58
buydá : bk. buyday -1-
 b.+ sını I/33/42
buyday : Taneleri un ve ekmek yapımında 
kullanılan ve insanın başlıca gıdasını teşkil 
eden bitki. -18-
 b. I/10/51, I/10/52, I/120/26, I/23/38, 
I/49/76, I/56/46, I/57/31, I/83/38, II/07/59
 b.+ ı I/56/46, I/56/49, I/74/93
 b.+ ımızdan II/30/48
 b.+ ınan I/96/81
 b.+ ῐ II/30/33
 b.+ ları I/10/23, I/115/55
 b.+ larımız II/33/35
buyday̥ : bk. buyday -2-
 b. I/74/74, I/74/88
buydáy : bk. buyday -3-
 b. II/01/31, II/10/13
 b.+ í II/07/88
buydáy̥ : bk. buyday -1-
 b. I/32/22
búyday : bk. buyday -2-
 b. I/02/49
 b.+ ῐ I/02/41
būy̥day : bk. buyday -1-
 b.+ ı I/115/54
buydey : bk. buyday -40-
 b. I/102/08, I/115/07, I/133/16, I/133/17, 
I/136/20, I/139/01, I/153/25, I/153/26, 
I/153/30, I/155/31, I/155/33, I/155/35, 
I/158/14, I/66/43, I/69/03, I/74/81, I/74/96, 
I/87/42, I/90/34, I/96/14, II/01/12, II/01/26
 b.+ dan I/151/15
 b.+ e I/128/17

 b. göllesi I/123/56
 b.+ i I/115/54, I/128/17, I/130/16, 
I/155/36, I/74/76, I/74/95, I/79/76, I/94/17, 
I/96/33, II/17/59
 b.+ i veremiyoz I/69/17
 b.+ ini I/128/18
 b.+ iŋ I/155/32
 b.+ ları I/69/26
buydēy : bk. buyday -1-
 b. I/75/39
buydıy : bk. buyday -2-
 b.+ dan I/74/96
 b.+ ıŋ I/74/95
buyöz : bk. bu˽ez -1-
 b. I/127/20
buyr - : bk. buyur-1 -20-
 b.- un I/104/48, I/148/07, I/148/08, 
I/148/11, I/87/27
 b.- uŋ I/119/61, I/119/62, I/119/68, 
I/119/69, I/119/71, I/88/45, I/92/01, 
II/38/119, II/39/180

bk. buyur-2 -2-
 b.- ulurdu I/107/51

bk. buyur-3 -1-
 b.- ulmaS yapıyōz II/21/38
búyr - : bk. buyur-1 -2-
 b.- ún II/38/54
 b.- ūŋ I/07/44
būyr - : bk. buyur-1 -1-
 b.- uŋ I/67/15
buyunduruġ : -1-
 b. II/05/29
buyur - : 1. (Saygılı ifadede) Almak, kabul 
etmek, gelmek, gitmek, girmek. -20-
 b. I/01/100, I/148/55, I/148/64, 
I/157/01, I/44/03, I/44/46, I/57/29, I/57/49, 
I/69/54, I/96/03, II/22/63
 b.- du II/21/37
 b.- ulur II/21/38
 b.- un I/87/21
 b.- uŋ I/112/55, I/31/71, I/39/37, 
II/11/65, II/11/66
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 af b.- uŋ I/69/67
 b.+ uŋ 

2. (Saygılı ifadede) Söylemek,demek, et-
mek.

3. Bir şeyin yapılması ya da yapılmaması 
için emretmek.
buyuṟ - : bk. buyur-1 -1-
 b. I/68/03
buyŭr - : bk. buyur-1 -3-
 b.- un I/33/07, II/15/124
 b.- uŋ II/11/64
búyüK : bk. büyük7 -1-
 b. I/05/50
bŭyük : bk. büyük6 -1-
 b. veri II/05/82
buz : Soğuktan donarak katı duruma gel-
miş su. -16-
 b. I/102/18, I/14/47, I/152/64, I/49/50, 
I/49/53, I/83/61
 b.+ da I/49/51
 b.+ dan I/158/41
 b.+ lā I/49/50
 b.+ Íú II/37/28
 b.+ u I/152/64, I/66/14

buz dut- : Donmak, üstü buzla kaplan-
mak.

b. dutardı I/14/47
buzā : Sütten kesilmemiş inek yavru-
su -1-
 b.+ sı I/152/124
buzāla - : (İnek vb.) Yavrulamak, doğur-
mak. -1-
 b.- dı I/21/94
buzdolab : bk. buzdolabı -1-
 b.+ ını II/08/123
buzdolabı : Yiyecek ve içecekleri soğut-
maya, sıcaktan bozulmalarını önlemeye 
yarayan ve içinde buz yapma düzeneği bu-
lunan, motorla çalışır dolap, soğutucu. -6-
 b. I/13/12, I/13/13, I/152/100, I/47/32
 b.+ na I/90/22
 b.+ ymış I/89/14

būzdolabı : bk. buzdolabı -1-
 b. II/30/83
buzdolap : bk. buzdolabı -1-
 b.+ ları I/13/12
buzdolobῑ : bk. buzdolabı -1-
 b. II/30/73
buzduḲ : Biraz. (?) -1-
 az b. I/135/31
buzluġ : İçine konan yiyecek ve içecekleri 
soğuk tutarak koruyan buzla soğutulmuş 
dolap. -1-
 b.+ dan II/08/123
buzTolabı : bk. buzdolabı -2-
 b. I/64/77
buzum : (?) -1-
 b. I/50/44
bü : bk. bu -3-
 b. I/06/95, I/155/07, I/49/41
bü : bk. bir9 -1-
 b. I/79/26
bü˽öz : bk. bu˽ez -2-
 b. I/22/40, II/22/19
bü˽sürü : bk. bi˽sürü -1-
 b. I/54/66
bü˽ün : bk. bugün -1-
 b. II/25/81
büḇē : bk. biber -1-
 b. II/29/51
bübel : bk. biber -1-
 b.+ leri II/12/56
büḇel : bk. biber -1-
 b.+ lē II/29/52
büber : bk. biber -15-
 b. I/101/21, I/102/10, I/40/36, I/40/61, 
II/07/35, II/29/56
 acı b. I/121/84

ġırmızı b. II/12/60
 b. dōlması II/12/55
 b.+ i I/100/12, II/16/61
 salça b.+ i I/103/53
 b.+ ini I/102/56, I/121/82
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 b.+ ler I/96/85
büber̥ : bk. biber -1-
 b. II/39/100
bübēr : bk. biber -5-
 b. I/121/67, I/40/27, II/08/104, II/22/81, 
II/29/45
büḇer : bk. biber -4-
 b.+ e II/29/50
 b.+ imiz II/08/86
 b.+ imizi II/29/83
 b.+ ine II/29/51
büçük : bk. buçuḳ -3-
 b. I/133/31, II/08/52
büdün : bk. bütün2 -1-
 b. II/23/04
bük : 1. Akarsu kıyılarındaki verimli tarla-
lar, büklük. -10-
 b. I/61/74, I/81/46, I/81/47, II/07/34
 b.+ le I/81/46, I/81/51
 b.+ lēmiz II/07/31
 b.+ lēŋ I/81/51
 b.+ tün II/07/32

2. Ovada ve dere kıyısında çalı ve diken 
topluluğu. -1-
 b.+ dü I/81/48
bük - : Kıvırmak, burmak. -10-
 b.- erdik I/140/20
 b.- erdiK I/87/100, I/94/44
 b.- erdim I/140/19
 b.- eris I/73/53
 b.- eriS I/73/51
 b.- eriz I/73/51
 b.- erkene I/140/20
 b.- ersin I/87/113
 b.- ēsiŋ I/96/04
büKdür - : Bükmek. -2-
 b.- ü I/21/20
 b.- üvėriŋ I/21/20
bükme : Düğünlerde geline kına yakılarak 
yapılan çalgılı eğlence. -1-
 b. II/37/47

bükül - : Katlanmak, dürülmek, kıvrıl-
mak. -1-
 b.- mesin I/52/17
büle : bk. böyle -2-
 b. I/01/33, II/19/61
bǖle : bk. böyle -10-
 b. I/04/27, I/04/51, I/08/69, I/45/45, 
I/45/46, I/85/23, II/12/16, II/12/28, 
II/12/29, II/12/36
bülö : bk. böyle -1-
 b. I/04/54
bülü : bk. böyle -1-
 b. I/84/12
bürr : Hayvanları yürütmek, uzaklaştır-
mak için söylenen bir söz. -1-
 b. I/33/78
bürü - : Kaplamak, istila etmek. -1-
 b.- dü I/126/09
bürün - : Sarılmak, örtünmek -2-
 b.- ür I/138/92
 b.- ürdük I/47/48
büs˽sürǖ : bk. bi˽sürü -1-
 b. I/46/28
büs˽sürü : bk. bi˽sürü -1-
 b. I/96/75
büsbütün : Tam anlamıyla, tamamen, ta-
mamıyla, iyice. -1-
 b.+ ǖ I/08/04
bütçe : Mali durum, para vaziyeti, gelir 
gider. -1-
 b.+ si I/122/64
büttün : bk. bütün2 -1-
 b. I/91/71
bütún : bk. bütün1 -1-
 b. II/05/68
bütüm : bk. bütün1 -10-
 b. I/157/18, I/76/77, I/81/66, II/01/57, 
II/08/17, II/16/65, II/19/150, II/28/86, 
II/34/101, 
 II/36/19

bk. bütün2 -6-
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 b. I/148/28, II/05/43, II/07/117, 
II/07/130, II/08/46, II/23/153

bk. bütün3 -1-
 b. II/17/33
bütün : 1. Tamamıyla, hep. -56-
 b. I/01/50, I/01/94, I/02/21, I/06/81, 
I/10/73, I/104/56, I/108/19, I/108/27, 
I/11/42, I/111/113, I/111/91, I/12/12, 
I/135/30, I/14/57, I/144/14, I/148/31, 
I/15/59, I/15/74, I/150/44, I/150/49, 
I/153/111, I/153/115, I/155/76, I/157/41, 
I/18/19, I/20/14, I/20/15, I/20/24, I/21/66, 
I/23/16, I/23/44, I/24/45, I/25/24, I/25/63, 
I/32/52, I/32/64, I/56/17, I/56/53, I/68/43, 
I/68/64, I/68/79, I/74/11, I/81/17, II/07/93, 
II/10/42, II/12/32, II/16/92, II/17/32, 
II/17/77, II/19/162, II/23/169, II/28/28, 
II/28/35

2. (Belirtilmek istenen veya bahsedilen 
şeyin) Hepsi, tamamı, tüm, bilcümle, bilu-
mum. -34-
 b. I/03/34, I/11/31, I/116/55, I/117/28, 
I/118/11, I/125/11, I/125/70, I/131/15, 
I/131/62, I/138/74, I/138/97, I/147/57, 
I/148/11, I/156/39, I/17/75, I/20/19, 
I/20/28, I/30/49, I/56/36, I/56/77, I/64/95, 
I/68/55, I/68/64, I/69/100, I/74/93, II/07/28, 
II/23/169, II/23/171, II/28/47, II/33/15, 
II/34/33, II/34/91, II/35/87

3. Eksiksiz, tam, yekpare. -1-
 b. II/04/85

4. Sahip olduğu biçimi koruyan, parçala-
ra ayrılmamış olan. -1-
 b. I/105/46
bütün̥ : bk. bütün1 -1-
 b. II/32/119
bütǖn : bk. bütün2 -2-
 b. I/05/32, II/05/59

bk. bütün1 -2-
 b. II/02/05, II/12/75
büyǖ : <<büyük1+ü -5-
 b. I/125/19
 b.+ üm I/61/60
 b.+ ünde I/109/54
 b.+ müz I/18/14

<<büyük2+ü -2-
 b. I/87/61
 b.+ dü I/57/27

<<büyük4+ü -1-
 b. I/111/16

<<büyük3+ü -1-
 b. II/21/26
büyǖk : bk. büyük2 -1-
 b. I/85/23
büyǖn : bk. bugün -1-
 b. I/72/01
büyö̇ - : bk. büyü- -1-
 b.- rdü I/14/56
büyö̇k : bk. büyük1 -1-
 b. I/14/56
büyöz : bk. bu˽ez -4-
 b. I/22/45, I/24/68, I/24/69
büyúg : bk. büyük2 -1-
 b. II/11/58
büyü - : Boyu, eni, yaşı, sayısı, değeri vb. 
artmak, bu bakımlardan büyüklük kazan-
mak. -51-
 b. II/01/07
 b.- dǖ II/15/95
 b.- dǖm I/129/39, I/141/06, I/61/48
 b.- dü I/10/109, I/120/33, I/15/27, 
I/41/58, I/45/41
 b.- düg I/22/28
 b.- dük I/141/11, I/38/22
 b.- düK I/130/06, I/73/14, I/78/02
 b.- dülē II/06/58, II/08/45
 b.- düler I/41/41, I/48/41
 b.- düm I/02/40, I/140/13, I/141/26, 
I/149/03, I/157/05, I/36/03, I/42/07, 
I/42/58, I/71/09, I/76/09, I/82/01, II/06/48, 
II/06/71, II/34/03, II/34/29
 b.- medi I/141/22, I/54/60
 b.- müş I/136/29, I/136/32, I/24/59
 b.- müşüz II/37/78
 b.- r I/129/69, I/41/46
 ne b.- r ne küçülür I/117/38
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 b.- rdüŋ I/15/63
 b.- yo I/111/35
 b.- yünceK I/11/61
 b.- yüncesi II/19/89
büyü : <<büyük1+ü -3-
 b.+ ǖ II/30/52
 b.+ üm I/53/04, II/23/109
büyüd - : bk. büyüt- -2-
 b.- en I/43/31
 b.- ürüz I/48/06
büyüg : bk. büyük1 -13-
 b. I/07/51, I/107/37, I/11/02, I/113/137, 
I/120/17, I/20/78, I/39/22, I/53/80, I/62/06, 
I/65/13, I/65/61, II/12/52
 büyüK b. I/121/35

bk. büyük2 -7-
 b. I/03/53, I/10/91, I/11/06, I/116/53, 
I/120/56, I/36/04
 b.+ üdǖ I/135/16

bk. büyük9 -1-
 b. I/07/07
büyük : 1. Yaşı daha ileri, daha fazla olan, 
yaşlı. -57-
 b. I/11/09, I/111/96, I/112/44, I/12/22, 
I/129/55, I/132/24, I/139/41, I/151/22, 
I/20/82, I/30/14, I/35/22, I/38/03, I/40/17, 
I/50/30, I/53/44, I/60/38, I/60/75, I/60/85, 
I/61/59, I/73/34, I/83/35, I/85/10, I/98/135, 
I/98/136, I/98/29, II/03/05, II/12/52, 
II/16/03, II/16/04, II/19/22, II/23/107, 
II/23/210, II/37/75
 b. büyüg I/121/35
 b.+ den II/21/27
 b.+ lē I/10/72, I/64/118, II/06/28
 b.+ lēden I/46/24, II/14/15
 b.- lēmiz I/79/71
 b.+ lēmizden I/79/88
 b.+ lēmiziŋ I/46/28
 b.+ leri I/10/108, I/129/06, I/39/32, 
I/58/13
 b.+ lerim I/120/18
 b.+ lerimiŋ I/05/21

 b.+ lerimiz I/46/48
 b.+ lerimizden II/21/44
 b.+ lerle I/13/22
 b. yaptı I/53/44

2. Ölçüleri bakımından aynı cinsteki 
benzerlerinden daha yüksek, daha geniş, 
daha uzun veya iri olan. -39-
 b. I/01/10, I/01/92, I/108/12, I/111/20, 
I/111/71, I/131/19, I/132/34, I/148/54, 
I/15/05, I/151/12, I/22/11, I/42/27, I/45/58, 
I/45/62, I/56/17, I/72/30, I/76/61, I/84/11, 
I/85/52, I/96/05, I/98/44, I/98/68, I/98/69, 
I/98/85, II/05/28, II/10/64, II/12/32, 
II/12/35, II/19/153, II/23/150, II/23/19, 
II/23/196, II/23/50, II/33/55, II/34/84, 
II/37/111
 b.+ lēden I/79/87

3. Yaşı, taşıdığı vasıflar ve bulundu-
ğu mevki itibarıyla saygı duyulan kim-
se. -11-
 b. II/02/61, II/30/63
 b.+ le I/99/72, II/02/60
 b.+ lēmiz II/34/65
 b.+ ler I/110/15, I/111/92
 b.+ lerden I/74/98, II/31/41
 b.+ leriŋ I/111/84, I/76/90

4. Miktarı fazla olan, sayıca çok 
olan. -7-
 b. I/111/15, I/111/16, I/129/56, II/04/38, 
II/21/43
 b.+ den I/111/17
 b.+ se II/38/118

5. Çocukluk çağından çıkmış (kimse), 
yetişkin. -2-
 b. I/46/50
 b.+ ler I/91/29

6. Güçlü, kudretli, kuvvetli. -2-
 b. II/05/77
 b. veri II/05/77

7. Çok etkili, etkisi kuvvetli ve yaygın 
olan. -1-
 b. I/05/45

8. Mühim, önemli. -1-
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 b. II/23/176
9. Fazla.

büyük˽anne : Annenin veya babanın an-
nesi, nine -1-
 b.+ mkilēnden II/34/70
büyükbaş : Sığır cinsi (hayvanlar). -2-
 b. II/24/37
 b.+ ımız II/24/37
büyükbȧş : bk. büyükbaş -2-
 b. II/02/51
 b. hȧyvan II/02/50
büyüklǖ : (<<büyüklük+ü) Büyük olma 
durumu, bir cismin en, boy yahut hacim 
bakımından ölçüsü. -1-
 b.+ nde yapıyosun I/111/56
büyült - : İlaveler, eklemeler yaparak bü-
yük duruma getirmek. -1-
 b.- üyō II/19/100
büyüm : bk. büyüme -3-
 do˽um b. I/150/05, I/150/06, II/39/07
büyüme : Büyümek işi. -4-
 do˽up b. II/30/05

 dōma b. I/139/05, I/60/19, I/60/72
büyün : bk. bugün -15-
 b. I/11/69, I/11/79, I/119/68, I/120/53, 
I/152/125, I/20/71, I/51/69, I/52/30, 
I/64/06, I/66/50, I/80/50, I/86/69, II/04/93, 
II/28/78, II/34/50
büyüt - : Büyümesine hizmet ve yardım 
etmek, bakıp yetiştirmek. -14-
 b.- cēdik II/24/79
 b.- düm I/140/29, I/41/41, I/42/22
 b.- medi I/45/40
 b.- müş I/24/58
 b.- Tük I/64/81
 b.- TüK I/48/78
 b.- Tüm I/109/45, I/140/28, I/51/15
 b.- ücem I/139/22
 b.- ürmüştü I/136/31
büyütmek : Büyümesine hizmet ve yar-
dım etmek, bakıp yetiştirmek işi. -1-
 b. II/19/04
büyüy : <<büyük1+e -1-
 b.+ e I/110/25
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cā˽il : bk. cāhil -4-
 c. I/37/09
 c.+ im II/01/05, II/32/10
 c.+ in II/07/21
cā˽illiK : bk. cāhilliK -1-
 c. II/26/14
cacıḲ : Koyu ayran kıvamındaki yoğurdun 
içine hıyar veya marul doğranarak yapılan 
ve yemekle birlikte yenen salata türünden 
yiyecek. -1-
 c. II/34/103
cadde : Geniş, uzun ve düzgün yol, ana 
yol. -1-
 saḳarya c.+ sine I/86/11
cahil : bk. cāhil -2-
 c. I/109/53
 c.+ ı̄̇n I/43/01
cāhil : Okuyarak bilgisini ilerletmemiş, 
tahsil görmemiş, bilgisiz (kimse). -31-
 c. I/03/04, I/06/101, I/107/18, I/112/06, 
I/112/07, I/112/46, I/119/26, I/134/25, 
I/28/33, II/07/116, II/07/30, II/26/12, 
II/33/01
 c.+ di I/03/02, I/03/04
 c.+ idı̄̇ II/16/106
 c.+ idi I/107/62, I/121/104
 c.+ im I/63/06
 c.+ imişiz II/07/116
 c.+ in I/107/15, I/112/05, I/18/04, 
I/18/16, I/43/15, I/63/07
 c.+ liK I/130/05 

cāhil ġal- : Bilgi edinememek, bilgisi 
olmamak.

c. ġaldım I/112/09
 c. ġaldῑm II/05/02
cāh̥il : bk. cāhil -1-

 c.+ in I/134/24
cahildı̄̇ : <<cāhilliK+i -1-
 c.+ me I/30/26
cahillı̄̇ : <<cāhilliK+i -1-
 c.+ m II/07/111
cāhillı̄̇ : <<cāhilliK+i -1-
 c. II/26/12
cāhillig : bk. cāhilliK -1-
 c. I/06/06
cahillik : bk. cāhilliK -2-
 c. I/74/05, II/20/55
cāhilliK : Okumamış, tahsil görmemiş 
olma durumu, bilgisizlik, cehalet, 
cehil. -6-
 c. I/03/04, II/07/132, II/07/30, II/25/108, 
II/26/14
caḲ : Düğünlerde kaşıklar birbirine 
vurularak oynanırken kaşıklardan çıkan 
ses. -3-
 caḲ c. I/15/88
 c. caḲ I/15/87
 c. çaḳ I/15/88
cam : 1. Silisli kumun soda ve potas 
katılarak ateşte eritilmesiyle elde edilen 
şeffaf, sert ve çabuk kırılır madde, 
sırça. -14-
 c. I/73/31, II/05/49
 c.+ ını I/87/90

2. Pencere.
c. II/05/49
c.+ dan I/10/114, II/25/99, II/31/10

 c.+ ımışdı I/24/55
 c.+ ınan I/124/28
 c.+ lara I/133/20
 c.+ nā II/05/47

cC
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 c.+ nar II/30/74
 c.+ narı II/05/47, II/05/48, II/05/49
camı̄̇ : bk. cāmi -1-
 c. II/05/11
cambazlıḲ : Hayvan tüccarlığı. -1-
 c. I/17/50
cameḱ́an : Sera. -1-
 c.+ íŋ I/64/75
cameḱ́ān : bk. cameḱ́an -1-
 c.+ nā I/85/36
cameken : bk. cameḱ́an -1-
 c.+ den II/18/35
camız : Su sığırı, manda, kömüş. -1-
 c.+ ımız I/24/43
cami : bk. cāmi -3-
 c.+ nden I/13/21
 c.+ nin I/154/42
 c.+ ye II/28/55
camí : bk. cāmi -1-
 c. II/02/44
cāmi : Müslümanların, içinde vakit 
namazlarıyla cuma ve bayram namazlarını 
kıldıkları ve ibadet ettikleri mihraplı, 
minberli, genellikle minareli bina, büyük 
mescit. -100-
 c. I/04/45, I/122/34, I/142/46, I/142/47, 
I/142/48, I/153/68, I/16/36, I/46/35, 
I/46/38, I/99/32, II/02/44, II/05/39, 
II/05/48, II/23/168, II/23/172
 c.+ de I/114/33, I/126/49, I/16/35, 
I/37/49, I/74/40, II/03/23, II/22/47
 c.+ de virilirdi II/03/19
 c.+ den I/104/30, I/104/45, I/114/19, 
I/114/20, I/13/21, I/155/101, I/38/32, 
I/38/34, II/03/20, II/05/96, II/28/81
 c.+ ler I/25/66, I/74/44
 c.+ lerden I/56/11
 c.+ lere II/28/34
 c.+ leri I/155/68
 c.+ miS II/05/41
 c.+ miz I/46/36, I/46/38, I/56/10, 
I/56/11, II/04/23

 c.+ mizi I/38/22
 c.+ nin I/149/14, I/154/44
 c.+ n̥in I/154/54
 c.+ niŋ I/02/26, I/02/27, I/02/28, I/06/51, 
I/115/35, I/122/35, I/38/07, I/38/22, I/59/26, 
I/70/15, I/70/27, I/72/68, I/73/65, II/05/19, 
II/05/46, II/05/67, II/23/102, II/23/92
 c.+ si I/142/47
 çar̥şı c.+ sinin I/145/56
 c.+ ye I/108/27, I/115/34, I/16/34, 
I/34/16, I/37/49, I/53/09, I/59/25, I/64/132, 
I/72/01, I/80/29, II/22/46, II/23/90, 
II/23/93, II/35/85
 c.+ yi I/122/35, I/46/37, II/03/20, 
II/05/47, II/05/60, II/05/62, II/05/64, 
II/23/166, II/28/81
 c.+ ynen II/05/32

cāmi ocası : Cami hocası, camide 
görevli imam.

c. ocası II/07/108
cāmí : bk. cāmi -2-
 c.+ larda I/53/09
 c.+ yi I/05/38
can : İnsan ve hayvanların yaşamasını 
sağlayan ve ölümle bedenden ayrılan 
madde dışı varlık, ruh. -201-
 c. II/07/75 
 c.+ ı I/08/16, I/144/47, I/21/96
 c.+ ımız I/21/55, I/79/91
 c.+ ımıza I/35/35
 c.+ ın II/15/89, II/21/84
 c.+ ını I/161/44
 c.+ ıŋ I/13/42, I/79/94, I/96/63
 c.+ ıŋı I/13/42
 c.+ ıŋız I/76/38
 c.+ ῑm I/110/31, I/149/04, I/149/16, 
I/41/82, I/71/64, I/75/04, I/75/17, I/75/51, 
I/76/98, I/98/56, II/14/43, II/23/123
 c.+ sa I/11/76

can baş üstüne : “Memnuniyetle, 
emredersiniz” anlamında, istenen şeyin 
seve seve yapılacağını anlatmak için 
kullanılır
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c. baş üstünedi I/145/17
can ver- : 1. Ölmek.
c.+ narı veremesin I/13/39

2. Hayat vermek, canlandırmak, canlı ve 
hareketli duruma getirmek.

c. vermişimiş I/144/45
canı çekil- : Bayılacak gibi olmak.
c.+ ımız çekilirdi I/134/31
canı sıkıl- : İçine sıkıntı gelmek, 

bezginlik, bıkkınlık duymak.
c.+ ım sıḳılıy̥ŏ I/37/50
canım : “Canımdan çok sevdiğim” 

anlamında bir seslenme sözü.
c.+ ım I/03/34, I/03/64, I/04/63, I/06/01, 

I/07/101, I/10/23, I/10/48, I/10/79, I/100/39, 
I/100/46, I/103/57, I/104/56, I/108/10, 
I/108/41, I/110/69, I/111/04, I/112/57, 
I/115/24, I/119/16, I/119/78, I/121/69, 
I/121/83, I/128/06, I/129/09, I/13/19, 
I/13/37, I/131/04, I/134/38, I/137/53, 
I/138/02, I/138/19, I/138/34, I/140/28, 
I/146/77, I/149/16, I/149/18, I/149/31, 
I/149/38, I/151/01, I/154/50, I/157/54, 
I/161/47, I/18/18, I/18/80, I/20/23, I/20/59, 
I/23/15, I/27/13, I/30/05, I/30/28, I/30/36, 
I/32/10, I/33/27, I/33/36, I/33/81, I/36/35, 
I/36/40, I/40/63, I/41/13, I/41/73, I/44/03, 
I/49/22, I/49/43, I/49/51, I/53/58, I/53/82, 
I/54/38, I/55/19, I/55/77, I/56/26, I/57/03, 
I/57/13, I/57/16, I/57/19, I/57/22, I/57/36, 
I/57/42, I/57/47, I/57/51, I/59/05, I/59/11, 
I/61/32, I/63/08, I/63/34, I/63/41, I/63/59, 
I/67/44, I/69/21, I/69/32, I/70/47, I/71/83, 
I/74/65, I/75/04, I/76/67, I/76/74, I/83/22, 
I/86/57, I/91/51, I/91/81, I/91/85, I/92/12, 
I/92/16, I/92/18, I/92/20, I/92/30, I/92/35, 
I/93/06, I/93/28, I/95/40, I/98/04, I/98/09, 
I/98/113, I/98/114, I/98/13, I/98/16, 
I/98/22, I/98/36, I/98/47, I/98/74, I/98/91, 
I/99/09, I/99/10, I/99/11, I/99/41, I/99/50, 
II/02/67, II/07/10, II/07/126, II/07/134, 
II/07/138, II/07/139, II/07/28, II/07/51, 
II/07/52, II/08/66, II/14/25, II/14/66, 
II/15/96, II/17/46, II/20/83, II/21/33, 
II/21/74, II/21/91, II/23/104, II/23/112, 
II/23/185, II/23/193, II/24/95, II/25/52, 
II/27/34, II/27/39, II/27/44, II/27/46, 

II/27/58, II/28/63, II/29/87, II/36/10, 
II/37/27, II/38/09, II/38/84, II/39/83

canın sa ol̥sun : Bir kayıp veya 
başarılamayan bir şey karşısında, “Zararı 
yok, üzerinde durmaya değmez, önemli 
olan can sağlığıdır” anlamında kullanılan 
teselli sözü.

c.+ ıŋ sa ol̥sun I/66/18
canına yet- : Tahammül gücünü aşmak, 

canına tak demek, cana yetmek.
c.+ ıma yetiyu I/35/43
c.+ ımıza yetTi I/35/38
canıyüreKden : Büyük bir samimiyetle, 

içten gelerek. 
 c. I/79/49, I/79/58

can ḳaybı : Ölüm.
can̥ : bk. can -2-
 c.+ ım II/23/93
 c.+ ῐm II/27/55
cān : bk. can -3-
 c. II/31/15
 c. ḳaybı II/31/17, II/31/18
canābı˽alah : bk. cenābı˽allah -1-
 c. I/06/93
canābı˽allah : bk. cenābı˽allah -1-
 c. veren I/144/72
cánābı˽allah : bk. cenābı˽allah -1-
 c.+ ıŋ I/64/08
canābῐ˽allah : bk. cenābı˽allah -1-
 c. I/06/122
canavā : bk. canavar -1-
 c.+ la I/33/69
canavar : Azgın, vahşi, yırtıcı hayvan 
(kurt, domuz, yılan vb.). -1-
 c. I/27/24
candarma : bk. jandarma -4-
 c. I/64/130, I/66/53
 c.+ da I/66/35
 c.+ lā I/64/131
cannan - : Can kazanmak, hayat bulmak, 
canlı duruma gelmek, dirilmek. -1-
 c.- dım I/43/08
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cannı : 1. Canlı, canı olan, yaşamakta olan, 
diri. -10-
 c. I/06/68, I/138/133, I/95/87

yarım c.+ yın I/39/70
2. Hareketli, dinamik, cevval.

c.+ ydı I/11/26
cannı cannı : 1. Canlı canlı, (Balık 

için) Çok taze, daha ölmemiş.
cannı c. I/121/51

2. Diri diri, henüz ölmemiş bir biçimde.
c. cannı I/08/115
cannı tarih : Tarihteki önemli olayları 

bizzat görüp yaşamış kimse.
c. tarihim I/95/87

cara : Bir malın yıllık kirası veya vergisi, 
icar. -1-
 c. I/49/33
case : Bir traktör markası. -1-
 c. motuÍÍár II/10/49
cav : Durmadan ve karşısındakini 
bıktıracak şekilde söylenen söz. -3-
 cav c. II/23/126
 c. cav II/23/126
 c. cavı II/23/126
cavı : bk. cav -1-
 cav c. II/23/126
caya : bk. cığa (?) -1-
 c.+ sı II/14/41
cazı : Geceleri mezardan çıkıp dolaşarak 
insanlara kötülük yaptığına inanılan ve 
kocakarı şeklinde tasavvur edilen hayalı̂ 
varlık, hortlak. -2-
 c. ġarı I/11/57, I/11/65
cē : 1928 harf inkılabından sonra 
kullanılmaya başlanan Latin asıllı Türk 
alfabesinin “ce” diye adlandırılan üçüncü 
harfi. -1-
 ā bē c. II/23/03
ceb : Üstte taşınması istenen öte beriyi 
koymak için elbisenin üzerine veya 
iç kısmına dikilen kese biçimindeki 
ilave. -6-
 c.+ i I/112/47

 c.+ inde I/22/20, I/25/31, I/47/76, 
I/48/26
 c.+ inden I/25/36
cece : Büyük erkek, ağabey, baba, 
dede. -1-
 c.+ lēr I/91/70
cefā˽ir : bk. ceva˽ir -1-
 c. I/132/66
cehāletliş - : Cahilleşmek, cahil duruma 
gelmek. -2-
 c.- Tı̄̇ I/28/34
 c.- tik I/28/33
cek : Kuşun çıkardığı sese benzetilerek çok 
konuşanlar için söylenen bir söz. -4-
 cek c. I/76/54
 c. cek I/76/54
ceket : Vücudun üst kısmına gömlek veya 
kazak üstüne giyilen, belden bir iki karış 
aşağı inecek boyda, kollu, önden düğmeli 
giyecek. -1-
 c.+ ini I/118/12
cemāt : Bir yere toplanmış insan 
kalabalığı. -2-
 c.+ i II/38/85
 c.+ inden II/38/85
cemevi : Alevilerin ayin ve toplantı 
yaptıkları yer. -3-
 c. I/69/87, I/69/88
cemiyet : Eğlence toplantısı, düğün. -1-
 c. yapāsaŋ I/46/115
cenāb˽ı˽allā : bk. cenābı˽allah -1-
 c. II/08/100
cenābı˽allā : bk. cenābı˽allah -1-
 c.+ ŋ I/69/92
cenabı˽allah : bk. cenābı˽allah -1-
 c. II/20/55
cenābı˽allah : Allah, Tanrı. -5-
 c. I/06/97, I/144/44, II/20/51
 c.+ ȧŋ I/06/72
 c. vercen I/79/53
cenābῐ˽allah : bk. cenābı˽allah -1-
 c. I/06/139
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cenatör : Jeneratör, mekanik enerjiyi 
dalgalı akım hâlinde elektrik enerjisine 
çeviren makine. -1-
 c. I/64/73
cenāzė : bk. cenāze -2-
 c.+ leri I/133/651

bk. cenāze2 
II/04/65

cenaze : bk. cenāze2 -1-
 c.+ sine II/38/85
cenāze : 1. Gömülmek üzere hazırlanmış 
ceset, ölü. -34-
 c. I/66/52, I/125/06, I/144/71,

c.+ m I/137/15
c.+ niŋ I/104/40
c.+ si I/107/67, I/66/47, I/66/50
c.+ yi II/07/72
c.+ ynen I/125/05

2. Cenaze merasimi.
c. I/03/32, I/07/85, I/07/88, I/104/40, 

I/148/33, I/148/36, I/34/14, 
 c.+ de I/125/02, II/38/88
 c.+ lēde I/34/20
 c.+ ler I/110/67
 c.+ lerde I/03/36, II/15/33
 c.+ lerdē II/15/33
 c.+ ye I/07/86, I/104/49, I/104/50, 
I/125/06

cenāze evi : Cenazenin çıktığı ev, 
cenaze sahibi.

c. evi I/34/15, I/34/21, II/15/34
c. ėv, I/104/52, I/104/53

cenāzi : bk. cenāze1 -2-
 c.+ lē II/07/73
 c.+ leri II/07/71
ceniz : bk. çeyiz -1-
 c.+ i I/90/70
cennı̄̇ : bk. cannı -1-
 cenni c. I/08/115
cennet : İmanlı ve iyi kimselerin 
ölümden sonra Allah tarafından mükâfat 
olarak konulacakları ve içinde ebediyen 

yaşayacakları, her türlü tasavvurun üstünde 
güzellik ve nimetlerle dolu yer. -7-
 c. I/19/07, I/78/06, II/28/91
 c.+ Te I/135/37, I/135/38

cennet hurması : Trabzon hurması, 
Akdeniz hurması olarak da bilinen Akdeniz 
bölgesi gibi subtropik iklim kuşaklarında 
yetişen bir ağaç türü ve bunun meyvesine 
verilen ad.

c. hurması I/32/101
cennet meḱ́ān olsun : “Cennetlik 

olasun, yeri, durağı cennet olsun, cennete 
nail olsun” anlamında ölülerin arkasından 
söylenen bir söz.

c. meḱ́ān olsun I/122/72
cennet̥ : bk. cennet -1-
 c. II/28/34
cenni : bk. cannı -1-
 c. cennı̄̇ I/08/115
cēran : bk. ceryan -2-
 c. I/24/39
 c.+ nā I/32/06
cereS : bk. cerez -1-
 c. I/33/105
cerez : Kuru yemiş cinsinden şeyler. -8-
 c. I/106/75, I/114/03, I/114/09, I/114/21, 
I/72/80
 c.+ den I/33/143
 c.+ i II/07/79
 c. yapālādı I/33/104
cerēz : bk. cerez -2-
 c. I/104/55, I/76/77
ceryan : Elektrik yüklü zerrelerin bir yöne 
doğru yer değiştirmesi olayı ve bu olayın 
meydana getirdiği etki, elektrik akımı. -2-
 c. I/129/13
 c.+ da I/129/14

ceryan ġaçıḳlῑ : Bir telden kaçan akım, 
elektrik kaçağı.
cēry̥an : bk. ceryan -1-
 c. II/26/11
cesur : Korkusuz, gözü pek, yürekli, 
cesaretli (kimse). -2-
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 c. II/28/91
 c.+ d̥um II/28/02
cēsur : bk. cesur -1-
 c.+ muşdu II/09/21
cetvel : Kalemi yan tarafına dayayarak 
yürütmek yoluyla düzgün çizgi çizmeye 
yarayan tahtadan veya madenden alet. -2-
 c.+ inen I/111/71
 cetvel vur- : Cetvelle birinin eline 
vurarak cezalandırmak.

c. vurulardῑ I/121/101
ceva˽ir : Elmas, zümrüt, pırlanta gibi 
değerli taşlar -1-
 c. I/47/76
cevab : bk. cevaP -3-
 c. alamadıḲ I/138/120
 c. alamayınca I/138/120
 c. vermedi I/06/113
cevaP : Bir soruya, bir söz veya yazıya, bir 
durum ve ihtiyaca söz, yazı veya başka bir 
ifade yoluyla verilen karşılık, yanıt. -7-
 c. I/56/02

cevaP ver- : Cevaplamak, cevaplandırmak, 
karşılık vermek.

c. ver I/112/46
 c. vercen I/98/76
 c. verin I/56/80
 c. vėrin I/56/01, I/56/04
 c. viriydi I/48/20

cevaP al- : Sorusuna karşılık bulmak, 
cevap verilmek.
cevaPla - : Karşılık vermek, cevabını söylemek 
veya yazmak, cevaplandırmak. -2-
 c. I/128/09
 c.- rım I/110/55
cevis : bk. ceviz I2 -4-
 c. I/139/55, I/34/03 

bk. ceviz I1

I/39/79
bk. ceviz I3

c. II/39/76

ceviz I : 1. İki çenekliler sınıfının cevizgiller 
familyasından, büyük ve kalın gövdeli, 
beyazımsı kabuklu, kışın yaprağını döken, 
uzun ömürlü, kerestesi makbul ağaç.

c. ā˽acı II/32/46
 c. ağışlarımız I/100/42

2. Ceviz ağacının sert kabuklu, iç kısmı 
yenen, çok lezzetli, besleyici, yağlı ve 
nişastalı meyvesi, koz. -19-
 c. I/111/67, I/133/27, I/32/100, I/39/103, 
I/39/85, I/49/79, I/88/66, II/24/81, II/24/82, 
II/32/46, II/37/102
 c.+ den II/39/68
 c.+ i I/49/80
 c.+ idi I/88/62
 c.+ im I/39/80
 c.+ leri I/111/73

3. Hindistan cevizi.
hindisTan c.+ i II/39/77

4. Bir çocuk oyunu.
ceviz II : Bir dokuma motifinin adı. -1-
 c. I/94/57
cėviz : bk. ceviz I2 -8-
 c. II/15/117, II/15/118, II/15/120, 
II/24/86

bk. ceviz I4 
c. I/74/38, I/74/39

ceyiz : bk. çeyiz -6-
 c. I/114/52
 c.+ de I/114/53
 c.+ i I/114/41, I/114/42, I/114/48, 
I/114/49
ceyran : bk. ceryan -9-
 c. I/64/72, I/73/19
 c.+ a I/14/50
 c.+ ı I/14/50
 c.+ na II/30/72
 c.+ nı I/100/27, I/89/12, I/89/13

c. ġaçıḳlῑndan II/30/72
cēy̥ran : bk. ceryan -1-
 c. II/08/68



cıvıḲ

1177

C
cezā : Suç işleyen bir kimseye suçunun 
derecesine göre verilen acı karşılık. -7-
 c. I/43/01, II/24/07

c.+ ya I/121/100, I/121/98
cezā al- : Kendisine ceza verilmiş 

olmak.
c. almȧyalım II/24/05
cezā ver- : (Birisini) Cezalandırmak.
c. veri I/121/25

 c. verilerdi II/26/35
ceza˽evi : Hapis cezasına çarptırılmış 
olanların içine hapsedildikleri bina, 
hapishane, mapushane, mahpus. -3-
 c.+ nde II/19/28
 c.+ ne II/19/26, II/19/28
cezalandır - : Ceza vermek, tecziye 
etmek. -1-
 c.- dılā I/121/30
cezālı : Cezası olan. -3-
 c. I/43/13, I/43/36, I/43/38
cezmi : bk. ceviz -1-
 c. I/94/20
cı˽ara : bk. cıġara -4-
 c. I/89/20
 c.+ yı I/33/12
 c.+ ynan I/89/20
cıba : Tüyü kırkılmış keçi ve koyun. -4-
 c. I/120/16, I/120/17
 c.+ ları I/120/21
cıdav : Ezik, çürük, yeni açılan yara. -1-
 c.+ ı çıḳdı I/30/13
cıġara : Sigara. -1-
 c. I/12/37
cıġırdıḳ (?) -1-
 c.+ lar I/111/103
cığa : Gelinlerin ve genç kızların 
düğünlerde başlarına süs olarak taktıkları 
parlak renkli tel veya tüy. -10- 
 c. I/101/24, I/101/26, I/101/27
 c.+ dan I/26/33
 tavuḳ c.+ larından I/26/35

 c. vurulurdu I/26/33
cığā : bk. cığa -1-
 c. I/26/35
cıḲar - : bk. çıḳar- -1-
 c.- Tmışlar I/11/77
cıla : Bir şeyin üzerine parlaklık vermek 
için sürülen madde, açkı, perdah. -3-
 c. ediyoz I/106/52
 c. etTikden I/106/52
 c.+ sı yapıyoS I/106/43
cıÍa - : bk. cıÍÍa- -1-
 c.- maSsa I/154/46
cılġı : İnce, dar, taşlı yol, patika. -1-
 c.+ ydı I/61/72
cıÍÍa - : Cırlamak, ince ve bıktırıcı bir ses 
çıkarmak. -1-
 c.- r̥sa I/154/46
cıÍÍā - : bk. cıÍÍa- -1-
 c. I/154/46
cıÍlē - : bk. cıÍÍa- -1-
 c.- caḲ I/154/46
cımbıldat - : Sıvıyı çalkalamak, 
sarsmak. -2-
 c.- mıcȧn II/23/201
 c.- Tıŋ II/23/201
cınġan : bk. cingen -1-
 c.+ nā I/65/21
cıpcılbāḳ : Tamamen çıplak, büsbütün 
çıplak, çırılçıplak. -1-
 c. I/126/57
cıplaḫ : Çıplaḳ, üstünde olması gereken 
giysi, örtü, çorap vb. bulunmayan. -2-
 c. I/43/28
cıvıḳ : Tabii hâlinden daha sulu, yapışkan 
ve sıvaşık, sıvık. -1-
 c.+ ḳa I/33/95
cıvıġ : bk. cıvıḳ -1-
 cıvıḲ c. I/60/08
cıvıḲ : bk. cıvıḳ -2-
 c. I/40/46
 c. cıvıġ I/60/08
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cızadaḳ : Cız diye, ateşte yanar gibi. -1-
 c. yandı I/25/53
ci˽ara : bk. cıġara -3-
 c. I/12/35
 c.+ yı I/33/11
 c.+ ynan I/12/44
ci˽el : bk. ci˽er1 -3-
 c.+ lēniŋ I/58/73
 c.+ lerden I/63/52
 c.+ leriŋ I/63/54
ci˽er : 1. Akciğer. -4-
 c.+ lēr I/63/48
 c.+ lerime I/63/18

2. Karaciğer.
c.+ in I/54/06
ci˽erimin yarısı : Çok sevilen bir 

kimse için kullanılan hitap sözü.
c.+ imin yarısı I/119/16

cib : bk. cip -1-
 c.+ i I/39/48
ciba : Tüyü kırkılmış keçi ve koyun. -1-
 c. I/120/15
cilid : Cirit, at üzerinde birbirine değnek 
atmak yoluyla oynanan, büyük cesaret 
isteyen, çok eski ve meşhur bir Türk 
oyunu. -2-
 c. I/153/62, I/153/63
cilT : İnsan veya hayvan vücudunu saran 
deri, ten. -3-
 c.+ iŋ I/20/20

cilT ġanseri : Cilt dokularından 
kaynaklanan kanser hastalığı.

c. ġanserinē I/20/18
 c. ġanserine I/20/18
cināy̥ėt : Adam öldürme. -1-

cināy̥ėt yap- : Cinayet işlemek, adam 
öldürmek veya bu derecede ağır bir suç 
işlemek.

c. yapmışlā I/158/22
cingán : bk. cingen -1-
 c. I/60/99
cinġán : bk. cingen -2-

 c. II/05/35
 c. minġán II/05/34
cínġan : bk. cingen -1-
 c. I/74/100
cingen : Çingene. -2-
 c. I/83/50, I/83/70
cins : Nitelikleri bakımından seçkin, soylu 
ve asil olan, yüksek vasıflı. -1-
 c. I/16/14
cip : Her türlü arazide kullanılabilen 
motorlu taşıt. -1-
 c.+ nen II/13/08
civar : Yakın yer, çevre, yöre, etraf. -5-
 c. I/11/05, I/74/93
 c.+ da I/68/50
 c.+ dı II/16/44
 c.+ lāndan I/32/54
civār : bk. civar -2-
 c.+ da II/16/47

civārı : Yaklaşık olarak, aşağı yukarı, 
dolaylarında.
 c. II/21/55
civci : Kümes hayvanlarının yumurtadan 
yeni çıkan yavrusu. -5-
 c. I/35/37
 c.+ leri I/16/11
 zirāt c.+ leri II/08/65
 c.+ sini I/35/35
 c.+ yi I/61/55
civiz : bk. ceviz I2 -2-
 c.+ i I/39/103

bk. ceviz I3

c. II/37/97
ciy : bk. şey -1-
 c.+ e I/59/30
ciyer : bk. ciğer -2-
 c.+ lē I/95/06
 c. yaparız I/90/77
ciz - : bk. çiz-2 -8-
 c.- di I/160/31
 c.- ēdiġ II/12/65
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 c.- erdi I/74/39
 c.- ēr̥dik I/76/96
 c.- iyo I/160/20

bk. çiz-1 
c.- eyorular I/03/95
bk. çiz-3 
seyman c.- ilirdi I/102/21, I/102/27

cizgı̄̇ : bk. cizgi -1-
 c. I/74/39
cizgi : Bir şeyin diğer bir şey üzerine 
dokunarak geçmesinden meydana gelen 
ince iz, hat. -7-
 c. I/31/27, I/31/37, I/76/96, II/12/65
 c.+ de I/31/38
 c.+ leri I/76/42
 c.+ niŋ I/31/38
cizgilı̄̇ : bk. cizgili -2-
 c. I/76/44
cizgili : Üzerinde çizgi veya çizgiler 
bulunan, yollu. -4-
 c. I/76/40
 cizgili c. I/76/41
 c. cizgili I/76/41
cizi : 1. Tohum ekmek için pullukla açılan 
yer, karık. -4-
 c. I/150/17
 c. yapādıḳ II/06/21

2. Çizgi.
yazı c.+ y̥ı̆̇ II/32/15

cómāt : bk. cemāt -1-
 c.+ ı II/03/23
cōrafya : Konusu kara ve denizlerin 
durumunu, yeryüzündeki engebeleri ve 
iklimleri, her bölgede yetişen ürünleri, 
maden, bitki ve canlıları, ticaret ve 
sanayi faaliyetlerini, milletlerin yerleşme 
alanlarını, devletlerin kapladığı yerleri, 
sınırlarını, şehir ve memleketleri ve 
yeryüzüyle ilgili bütün hususları incelemek, 
bu şekilde dünyamızı tanımak ve tanıtmak 
olan ilim. -2-
 c.+ sını I/95/88

cos : Hamuru kızgın yağa atınca çıkan 
ses. -1-
 c. I/132/43
coş - : 1. Duygu, düşünce ve fikirlerini 
kuvvetle ve heyecanla dışa vurmak, 
galeyana gelmek, huruş etmek. -2-
 c.- an I/95/35

2. Hareketi hızlanmak, şiddetlenmek.
c.- duŋ I/95/70

cöfer : bk. cüfer -1-
 c.+ inden I/79/46
culuḳ : Hindi. -3-
 c. I/44/69
 tavuḳ c. I/101/20
 c.+ lāŋ I/44/69
cuma : 1. Perşembe ile cumartesi arasındaki 
günün adı, haftanın altıncı günü. -27-
 c. I/04/18, I/04/19, I/10/47, I/32/60, 
I/32/63, I/32/64, I/32/67, I/32/84, I/32/89, 
I/33/75, I/97/53, II/03/23, II/15/07, 
II/15/08, II/24/113, II/30/70, II/34/26, 
II/34/32, II/37/18, II/37/19, II/39/154
 c.+ sına II/34/32
 c.+ ya I/90/47

2. Cuma namazı.
c. I/38/21

cumȧ : bk. cuma1 -2-
 c. I/33/135

bk. cuma2

c.+ nız I/33/136
cumā : bk. cuma1 -31-
 c. I/10/46, I/118/05, I/125/68, I/147/43, 
I/148/21, I/148/24, I/148/26, I/153/71, 
I/154/16, I/41/08, I/41/10, I/59/19, I/72/73, 
I/98/18, II/03/22, II/03/24, II/03/25, 
II/16/28, II/16/48, II/23/63, II/23/66, 
II/25/55, II/37/34
 c.+ dan I/41/10, I/87/73, II/34/25

bk. cuma2 
 c.+ sınȧ I/53/59
 c.+ ya I/64/19
cúma : bk. cuma1 -4-
 c. II/12/21, II/35/31, II/35/32, II/35/42
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cúmá : bk. cuma1 -1-
 c. I/02/10
cúmā : bk. cuma1 -5-
 c. I/02/04, I/02/09, II/11/06, II/12/23
 c.+ dan II/11/07
cumartesi : Cuma ile pazar arasındaki 
günün adı, haftanın yedinci günü. -29-
 c. I/04/18, I/04/24, I/114/48, I/118/06, 
I/118/07, I/125/69, I/125/82, I/129/31, 
I/32/68, I/32/71, I/32/81, I/32/84, I/32/88, 
I/36/22, I/59/22, I/68/56, I/76/15, I/76/20, 
I/78/30, I/86/69, I/90/62, I/97/51, II/34/33, 
II/37/33, II/39/154, II/39/155
 c.+ nde I/114/54
cumártesi : bk. cumartesi -1-
 c. II/23/84
cumārtesi : bk. cumartesi -10-
 c. I/09/20, I/59/20, I/76/17, I/78/29, 
II/03/24, II/03/25, II/24/113, II/25/55, 
II/37/19
cúmartesi : bk. cumartesi -1-
 c. I/04/24
cúmártesi : bk. cumartesi -1-
 c. I/02/10
cúmārtesi : bk. cumartesi -2-
 c. II/12/20
cumartezi : bk. cumartesi -2-
 c. I/114/41
cumartisi : bk. cumartesi -4-
 c. I/158/10, II/16/28, II/16/48, II/16/49
cumar̥tisi : bk. cumartesi -1-
 c. I/106/72
cumārtisi : bk. cumartesi -1-
 c. II/23/66
cumartėsi : bk. cumartesi -5-
 c. I/147/46, I/71/08, II/15/08, II/15/09, 
II/15/38
cumārtėsi : bk. cumartesi -1-
 c. I/41/11
cúmārtėsi : bk. cumartesi -1-
 c. II/12/23
cumay : bk. cuma1 -2-

 c. I/09/19
cumáy : bk. cuma1 -1-
 c. II/10/98
cumayertesi : bk. cumartesi -1-
 c. II/10/99
cúmertesi : bk. cumartesi -4-
 c. II/11/07, II/11/14, II/12/77, II/35/32
cúmērtesi : bk. cumartesi -3-
 c. II/12/34, II/12/35, II/12/74
cumh̥uriyeT : 1. Millet hâkimiyetine 
dayanan ve bu hâkimiyetin milletin 
temsilcisi olarak seçilen milletvekilleri 
ve başlarındaki cumhurbaşkanı tarafından 
yürütüldüğü devlet idaresi şekli. -2-
 c.+ i I/95/81

2. Cumhuriyet Bayramı.
c. I/63/23 

curu : Sıvı, cıvık, sulu. -1- 
 c. yā1 I/109/13
curuld - : Sulandırmak. -1-
 c.- uruS I/02/33
cuval : bk. çuval -1-
 harar c.+ ı I/87/123
cüce : Vücudu gelişmemiş, boyu ve 
organları çok kısa ve küçük kalmış 
kimse. -3-
 c. II/25/15
 c.+ den II/25/15
cüfer : Evliya ve ermişlerin mezarlarından 
şifa için alınmış toprak. -2-
 c. I/79/59
 c.+ ini I/79/59
cüme : bk. cuma1 -4-
 c. I/82/15, I/82/31
 c.+ ye I/82/14, I/82/15
cümele : bk. cümle -1-
 c.+ ye I/145/23
cümertesi : bk. cumartesi -3-
 c. I/82/20, II/06/42
 c.+ nd̥en I/87/73
cümērtesi : bk. cumartesi -1-
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 c. I/148/26
cümertėsi : bk. cumartesi -1-
 c. I/154/20
cümle : Herkes, her şey. -14-
 c. II/05/71
 c.+ mize I/112/04, I/112/39, I/17/67, 
I/50/83, I/63/56, I/63/57
 c.+ mizi I/66/19
 c.+ mizinKini I/66/07
 c.+ ninkíni II/12/54
 c.+ niŋkínı̄̇ II/11/41
 c.+ yi II/16/35
 c.+ ynen I/122/86, I/36/83
cünde : Yatay serenlerin her iki başı. -1-
 c. I/55/54

cüngü : bk. çünkü -1-
 c. I/103/26
cünKǖ : bk. çünkü -1-
 c. II/03/77
cünkü : bk. çünkü -1-
 c. I/99/37
cünKüm : bk. çünkü -1-
 c. I/124/23
cüru : bk. curu -3-
 c. I/151/17
 c. yā1 II/39/34, II/39/65
cüzdan : Bir kimseye kimliğini ispatlaması 
için resmı̂ bir makamca verilen belge. -1-
 núvus c.+ ıma I/153/08
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ça˽ar - : bk. çağır-1 -5-
 ç.- dıla I/64/117
 ç.- ı I/58/64
 ç.- ır I/143/60
 dü˽ün ç.- ır I/90/45
 ç.- mış I/11/62
çā˽ar - : bk. çağır-1 -2-
 ç.- dı I/34/43
 ç.- ıŋ II/25/23
ça˽ır - : bk. çağır-1 -14-
 ç.- ı I/69/89
 ç.- ıcaḲ I/15/23
 ç.- ıcın I/87/63
 ç.- ılā I/157/41
 ç.- ılar I/117/13
 ç.- ılar̥dı I/157/42
 ç.- ıŋ I/149/13, II/25/21, II/25/23
 ç.- ır̥ II/01/36
 ç.- ırdı I/34/45
 ç.- ısa I/03/43
 ç.- ıyon I/143/61
 ç.- madıŋ I/39/39
çȧ˽ır - : bk. çağır-1 -1-
 ç.- ıyon I/32/90
çā˽ır - : bk. çağır-1 -1-
 ç.- ıdıḲ I/58/63
çabbıġ : bk. çabıḲ -1-
 ç. I/10/102
çabı : Bir işi yapmak için güç harcama; 
harcanan güç, gayret, ceht. -1-
 ç.+ lānnan II/38/100
çabıḳ : bk. çabıḲ -3-
 ç. I/10/11, I/10/32, I/10/36

çabıcaḳ : Pek çabuk, acele ile, vakit 
geçirmeden, hemencecik, derhâl. -1-
 ç. I/41/69
çabıġ : bk. çabıḲ -1-
 ç. I/01/05
çabıḲ : Hızlı, süratli, seri. -5-
 ç. I/07/50, I/38/39, I/86/14, I/97/40, 
II/30/01
çabı̊d : bk. çapıT -1-
 ç. I/05/42
çabı̊t : bk. çapıT -1-
 ç.+ Tan I/64/69
çadır : 1. Barınmak maksadıyla yere 
çakılmış kazıklara keçe, kalın bez, kıl 
dokuma veya deri gerilmek yoluyla açık 
havada kurulan, kolayca sökülüp taşınabilir 
barınak. -11-
 ç. I/102/78, II/05/41, II/31/21, II/31/23
 ç.+ dı II/31/21
 ç.+ ıŋ I/117/15, I/98/82
 ç.+ ları II/31/19

2. Gölgelik olarak kullanılan tente veya 
şemsiye.

ç. çekTik I/155/96
çadır ḳur- : Çadır kurulacak bez, 

keçe vb. şeyleri direklere gerip uçlarını 
bağlayarak çadırı içinde oturulacak 
duruma getirmek 

ç.+ ā ḲuruyóÍler II/10/81
ç. ġuruyöller II/10/82

çadıravan : Şadırvan, genellikle 
cami avlularında bulunan, ortasındaki 
fıskıyeden ve kenarlarındaki musluklardan 
su akan, üzeri açık veya bir kubbe ile 
örtülü, daire şeklinde, dört köşe veya çok 
köşeli havuz -1-
 ç.+ nar I/25/66

çÇ
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çağ : Hayatın dönemlerinden her biri, 
yaş. -1-
 ç.+ ına I/125/29
çağır - : 1. (Biriyle veya herhangi bir 
araçla) Bir kimseye gelmesinin istendiğini 
bildirmek, davet etmek. -5-
 ç.- ısın I/32/62
 ç.- ıyon I/32/82
 ç.- ıyoŋ I/32/90
 ç.- ῐdım II/39/96

2. Yüksek sesle bağırmak, haykırmak. 
ç.- ır̥ḳan I/45/47

3. Söylemek, ezgisiyle bir türküyü 
seslendirmek.

türkü çağır- : Türkü söylemek.
Çāhillı̄̇ : <<cāhilliK+i -1-
 Ç. I/119/26
çaḳ : bk. çarḳ2 -1-
 ç. I/01/47
çaḳ : bk. caḲ -1-

caḲ ç. I/15/88
çaḳ - : 1. Üstüne vura vura bir yere sokup 
yerleştirmek -7-
 ç.- allar I/56/48
 ç.- allār̥dı I/51/21
 ç.- ardıḳ I/94/21
 ç.- arlādȧ I/77/13
 ç.- arlādı I/151/36

2. Vurmak.
ç.- tı I/61/35

3. Geçici olarak parıldamak, ışığı 
görünmek.

şimşek ç.- dı I/107/72
çaḳal : Et oburlardan, geceleri sürü hâlinde 
ve uluyarak gezen, kuyruğu tilkiye, rengi 
kurta benzer, memeli yabani hayvan. -1-
 ç.+ lā I/33/79
çaḳıl : Akarsu yataklarında ve deniz 
kenarlarında, suyun çalkalayıp birbirine 
sürtmesi sonucunda cilalı gibi parlak bir 
durum ve yuvarlak yassı çeşitli biçimler 
almış olan küçük taşlara verilen isim; çakıl 
taşı. -1-

 ç. II/09/100
çaḳır :  1. (Göz için) Mavi hareli. -2-
 ç.+ ıdı I/124/50

2. Böyle gözleri olan (kimse).
ç. abā II/05/34 

çaḳῑr : bk. çaḳır2 -1-
 ç. I/67/32
çaḳmā : <<çaḳmaḳ+ı -1-
 ç.+ ŋız I/28/21
çaḳmaḳ : Vurma, sürtme, elektrik akımı 
veya gaz sıkıştırması gibi yollarla çıkarılan 
kıvılcım veya alev aracılığıyla istenilen 
şeyi tutuşturmaya yarayan küçük alet. -2-
 ç. I/130/66

çaḳmaḳ daşı : Düvenlerin altına 
çakılan küçük ve kesici taş.

ç. daşı I/73/47
çaḳmȧḳ : bk. çaḳmaḳ -1-
 ç. daşlarınῐ I/56/48
çal - : 1. Bir müziği dinlemeyi sağlayan 
aleti çalıştırmak, bir müsiki eserini bir 
çalgı ile icra etmek. -59-
 ç.- a I/101/59, I/101/62, I/145/76, 
I/145/83, I/82/18
 ç.- ā I/02/04, I/101/62
 ç.- ādı I/34/28, II/37/54
 ç.- ādıġ II/12/72
 ç.- ādım II/39/108
 ç.- ālādı II/15/12, II/34/21, II/37/48
 ç.- alla I/126/30
 ç.- aÍÍā II/23/64
 ç.- alÍādı II/23/62
 ç.- ana verirdiK I/91/66
 ç.- aŋ I/67/03
 ç.- ar I/119/73, I/131/14, I/145/66
 ç.- ar̥ mılar̥ II/23/87
 ç.- ardı I/02/06, I/15/87, I/94/67
 ç.- ārdı I/94/68
 ç.- ardıḳ I/15/86
 ç.- ardım I/15/85
 ç.- ardῑ I/157/28



çalġı I

1185

Ç
 ç.- dı I/95/83
 ç.- ıb I/07/16
 ç.- ınıken II/16/55
 ç.- ınırdı I/137/13, I/87/74, I/90/51
 ç.- ınır̥dı I/87/69, I/87/70
 ç.- ınῑdı II/23/29
 ç.- ınmasın I/148/36
 ç.- ıveridi II/37/54
 ç.- ıyo I/147/53, I/147/54, I/153/70
 ç.- ıyȯ I/90/62
 ç.- ıyodu I/34/29, I/78/32, II/37/19
 ç.- ıyōdu II/37/20
 ç.- ıyolardı II/14/28
 ç.- ıyudu I/90/55
 ç.- san I/145/88

2. Mayalamak. -25-
 ç. I/143/46
 ç.- acāna I/47/40
 ç.- ādım I/33/94
 ç.- am I/100/23
 ç.- ardıḲ I/143/43, I/154/61
 ç.- ardım I/154/59
 ç.- arıs I/130/85
 ç.- arıS I/130/70
 ç.- arız I/148/57, I/31/19
 ç.- arsıŋ I/98/48
 ç.- cȧz I/100/30
 ç.- dım II/37/116
 ç.- ınıyodu I/105/12
 ç.- ınmış I/102/34
 ç.- ıvemı̄̇yor II/39/110
 ç.- ıyoz I/70/57, I/98/49, I/98/50, 
I/98/55
 ç.- ıyōz I/98/47

3. Sürmek. -15-
 ç.- ar I/73/59
 ç.- ardıḳ I/128/70
 ç.- arıs I/73/55
 ç.- arıS I/26/50
 ç.- arız I/26/50

 ç.- ārsın I/77/48
 ç.- ınır I/157/83
 ç.- ınırdı I/67/69
 ç.- ınıyoduḳ I/20/37
 ç.- ıyȯ I/73/59, I/73/60
 ç.+ ıyoŋ I/20/39

topraḳ çal- : Şıranın çabuk pişip 
pekmez olması ve şıranın ekşisini almak 
için içine toprak koymak.
 topraḳ ç.- ıyorduḳ I/11/48
 ç.- ıyoS I/106/43
 ç.- maSsȧŋ II/23/209

4. Vurmak. -3-
 dıfran ç.- ādıḳ I/130/11
 dıfrannan ç.- ādıḳ I/130/11
 ç.- arımışdı I/112/78

5. Vurmak. -1-
 ç.- ıyoŋ I/96/47

6. Başkasının malını gizlice almak, 
aşırmak, hırsızlık etmek. -1-
 ç.- íyór I/05/30

7. Ses çıkarmak, ses vermek. -1-
 telefun ç.- ıyoru I/65/29

8. Büyümek. -1-
 Ç.- ar I/127/20
çāl - : bk. çal-6-1-
 ç.- dı II/05/13
çalaḳ : Davar için kışlık ağıl. -1-
 ç. dȧmdı II/09/04
çalaş - : bk. çalış-1 -1-
 ç.- ımıyōdu II/09/72
çalaşdar - : bk. çalıştır-3 -1-
 ç.- ıyo II/09/37
çaldır - : Bir şeyi hırsıza kaptırmak. -1-
 ç.- dım I/136/09
çalġā - : bk. çalḳa- -1-
 ç.- dıḳ II/06/28
çalġı I : Musiki aleti, enstrüman. -28-
 ç. I/04/20, I/119/72, I/137/13, I/138/75, 
I/146/60, I/147/59, I/30/32, II/17/52, 
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II/23/64, II/35/56, II/37/19, II/37/21, 
II/37/48
 ç. çırġı I/125/77
 ç.+ lā II/37/54
 ç.+ lar I/32/70, I/78/32
 ç.+ ları II/16/51
 ç.+ lı I/103/18, I/147/57
 ç.+ lῑ I/157/18

çalġı çırġı (çulġu) : Çeşitli çalgılarla 
yapılan eğlence.

ç. çırġı I/125/77
ç.+ ynan çırġıynan I/125/84

 ç.+ ynan çulġuynan II/23/91
çalġı II : Başörtüsü, yazma, yemeni. -1-
 ç.+ nıŋ I/98/118
çalġıcı : Çalgı çalmayı meslek edinmiş 
kimse. -18-
 ç. I/02/05, I/04/20, II/15/15
 ç.+ lā I/157/28, II/06/43, II/23/63, 
II/23/66, II/23/67, II/23/87
 ç.+ lāmız I/157/14, I/157/21
 ç.+ lar I/114/12, II/03/24, II/16/50, 
II/16/55
 ç.+ lār II/23/87
 ç.+ ları I/153/71
 ç.+ mız II/17/28
çālġıcı : bk. çalġıcı -1-
 ç.+ larına II/25/59
çalgí : bk. çalġı I -1-
 ç.+ ynán II/34/38
çalġῑ : bk. çalġı I -1-
 ç. I/153/70
çalı : Ağaçtan küçük, cılız, dalları çok sık 
ve çatallı, odunumsu bitki. -6-
 ç. I/08/92, I/11/86, I/11/87, I/75/28, 
II/07/61
çalış - : 1. Bir işle görevli olmak. -108-
 ç. I/64/66
 ç.- ácȧḳ II/27/41
 ç.- acāŋ I/57/37
 ç.- acıḳ I/87/26

 ç.- amadı I/88/31
 ç.- amayon I/88/37
 ç.- an I/69/06, I/96/75
 ç.- annāmız II/32/140
 ç.- annāŋ II/32/141
 ç.- ayöllē II/32/139
 ç.- cām I/67/59
 ç.- cāna I/149/45
 ç.- cıḳ I/92/60
 ç.- dı I/143/06, II/07/129
 ç.- dıḳ I/155/06, I/61/69
 ç.- dıġ I/63/50
 ç.- dım I/161/21, I/43/30, I/68/03
 ç.- dıydı I/143/80
 ç.- ır I/122/82, I/125/39, I/143/80, 
I/21/13, I/32/40, I/46/132, I/46/70, I/46/74, 
I/48/06, I/49/42, I/60/38, I/60/78, I/67/28, 
II/26/22, II/29/75, II/29/76, II/39/116
 ç.- ırḳa I/49/63
 ç.- ırdı I/06/28, I/123/04, I/144/24, 
I/39/52, II/20/45
 ç.- ırdım I/113/100
 ç.- ırdí I/64/63
 ç.- ıylādı I/145/11
 ç.- ıyo I/151/25, I/40/14, I/46/132, 
I/46/73, I/46/78, I/53/15, I/53/16, I/58/27, 
I/87/26, I/95/04, I/97/50, II/17/71, II/17/88, 
II/20/31, II/38/24, II/38/95, II/38/96, 
II/38/97
 ç.- ıyȯ I/69/12, II/39/177
 ç.- ıyō I/33/131, II/19/17
 ç.- ıyodu I/01/46
 ç.- ıyoduḳ I/85/17
 ç.- ıyodum I/73/70
 ç.- ıyōdum II/39/122
 ç.- ıyola I/69/36
 ç.- ıyoÍlēr̥ I/46/99
 ç.- ıyōmuştu I/39/53
 ç.- ıyor I/143/11
 ç.- ıyoru I/140/68
 ç.- ıyosunuz I/122/79
 ç.- ıyosunuz̥ I/122/79
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 ç.- ıyoz I/85/54
 ç.- ῑ I/60/76
 ç.- ῐcıḳ I/92/55
 ç.- íyó I/01/42
 ç.- íyö I/01/14
 ç.- madım I/67/59
 ç.- masa II/27/41
 ç.- mayoz I/43/30
 ç.- māzdı I/107/67
 ç.- meyyolā yapıyola I/153/116
 ç.- mış II/17/82
 ç.- mışlar I/68/69
 ç.- sa I/110/35
 ç.- tı I/50/72, I/60/31
 ç.- Tı I/145/17, I/50/70, I/50/71
 ç.- tıḳ I/61/67
 ç.- Tıḳ I/64/59
 ç.- Tılar I/46/57

2. Bir şeyin olması, yapılması, elde 
edilmesi için gereken gayreti göstermek, 
çaba sarfetmek. -63-
 ç.- a I/52/21, II/25/25
 ç.- ām I/148/40
 ç.- amaz I/51/03, I/53/74
 ç.- amıyon I/63/51
 ç.- anā I/135/31
 ç.- áyo II/20/18
 ç.- ȧyo II/20/19
 ç.- cāŋ I/135/40
 ç.- dı I/136/39, I/22/20
 ç.- dıḳ I/141/25, I/35/07
 ç.- dıġ I/21/87
 ç.- dıḲ I/102/92
 ç.- dım I/126/77, I/126/78, I/136/39, 
I/141/25, I/63/52
 ç.- ı II/25/25
 ç.- ıcıġ I/62/30
 ç.- ılayor I/62/30
 ç.- ılır I/41/86
 ç.- ılırdı I/129/47, I/47/14
 ç.- ıllādı I/39/33

 ç.- ıllarmıŞdı I/56/19
 ç.- ıp II/21/20
 ç.- ıP I/135/31
 ç.- ır I/152/78, I/41/73, I/51/03
 ç.- ırḳan I/53/73, I/63/18
 ç.- ırdı I/143/45, I/58/30
 ç.- ırdıḳ II/08/112, II/15/56
 ç.- ır̥dıḳ I/141/27
 ç.- ırdıġ II/25/38
 ç.- ırdım I/51/16, I/88/53
 ç.- ırıS I/48/05
 ç.- ırsaŋ I/135/39
 ç.- ıyo I/157/42, II/20/37
 ç.- ıyolā II/34/17
 ç.- ıyorla II/38/100
 ç.- ıyorÍarımıştı II/21/20
 ç.- ıyoS II/24/41
 ç.- ıyuz II/24/40
 ç.- mış I/136/37
 ç.- tıḳ I/110/37
 ç.- Tıḳ II/24/10
 ç.- Tılā I/85/05
 ç.- tım I/136/40
 ç.- Tım I/136/40, I/161/21

3. İş üzerinde olmak, iş yapmak. -49-
 ç.- abiliyoS I/93/02
 ç.- an II/17/69
 ç.- anı II/26/03
 ç.- annara I/52/36
 ç.- cā II/03/78
 ç.- dılar I/122/32
 ç.- ılırdı II/23/18
 ç.- ıÍÍā II/12/12
 ç.- ır II/39/171
 ç.- ırḳan I/60/51
 ç.- ırḳanā I/143/51
 ç.- ırdı I/96/58, I/96/59
 ç.- ırdıḳ I/110/57, I/126/39, I/159/27
 ç.- ır̥dıḳ II/39/98
 ç.- ırdıġ II/25/40
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 ç.- ırdıḲ I/159/34, II/39/102
 ç.- ırın I/125/32
 ç.- ırıS I/134/44
 ç.- ıyo II/20/15, II/20/26, II/25/39, 
II/30/38, II/37/34, II/39/171
 ç.- ıyoduḳ I/155/33, II/22/58
 ç.- ıyȯduḳ I/103/32
 ç.- ıyoduk̥ I/150/08
 ç.- ıyodum II/29/81
 ç.- ıyola I/150/21, II/35/15
 ç.- ıyolÍá II/23/19
 ç.- ıyom II/39/169
 ç.- ıyomuş I/96/60
 ç.- ıyon I/149/62, I/155/102
 ç.- ıyoŋ II/23/15
 ç.- ıyorlā I/158/57
 ç.- ıyoruz I/93/38
 ç.- ıyoz II/35/13, II/38/42
 ç.- ıyȯz I/93/40
 ç.- ıyōz I/150/02
 ç.- mışlar II/10/94

4. İşlemek veya işleyebilecek durumda 
olmak, hareket edip kendisinden beklenen 
işi yapmak. -9-
 ç.- anı I/49/56
 ç.- ır I/132/08
 ç.- ırdı I/66/48
 ç.- ır̥dı I/66/48
 ç.- ırdí I/64/73
 ç.- ıyodu I/28/15
 ç.- ıyór I/49/59
 ç.- mazdı II/07/45
 ç.- mıyo I/30/07

5. Öğrenmek için gayret etmek, 
uğraşmak, emek vermek. -2-
 ç. I/61/35
 ç.- mazsıŋız I/121/20
çalışḳan : Çalışmayı çok seven, işten 
kaçmayan, çok çalışan (kimse). -1-
 ç.+ nardı II/14/51

çalışan : Bir iş yerinde ücret karşılığında 
görev yapan kimse, personel, eleman. -1-
 ç.+ nara I/01/51
çalışdır - : bk. çalıştır-2 -8-
 ç.- acan I/144/25
 ç.- ı I/41/93
 ç.- ım I/155/103
 ç.- ıŋ I/116/20
 ç.- ır I/67/28
 ç.- ıvırınca I/17/25
 ç.- ıyollar I/20/34
 ç.- saŋ II/10/24

bk. çalıştır-3 -2-
 ç.- abiliyoŋ I/146/73
 ç.- ıyōmuşTuḳ II/10/53

bk. çalıştır-1 -1-
 ç.- caḲ II/26/41
çalışġan : bk. çalışḳan -1-
 ç. I/24/66
çalışım : bk. çalışma -1-
 ç. I/56/43
çalışma : Çalışmak işi. -10-
 ç. I/07/52, I/115/20, II/10/76
 ç.+ mız II/20/40
 ç.+ sı I/129/46
 ç.+ sını I/32/39
 ç.+ ya I/141/06, I/142/60
 ç.+ yı I/67/60

çalışma alanı : Çalışılacak, faaliyet 
gösterilecek alan, kazanç sağlanacak iş 
dalı, iş sahası.
çalışmá : bk. çalışma -2-
 ç. I/69/13
 ç.+ yá I/04/70
çalışmȧ : bk. çalışma -1-
 ç. alanı I/56/18
çalışmaḳ : İş üzerinde olmak, iş yapmak 
durumu. -2-
 ç. I/92/60
 ç.+ nan I/150/19
çalışmaḲ : bk. çalışmaḳ -1-
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 ç. I/46/100
çalışme : bk. çalışma -2-
 ç.+ ye I/04/10
 ç.+ yle I/93/02
çalışmı : bk. çalışma -2-
 ç.+ lar II/10/75
 ç.+ ya I/113/95
çalıştır - : 1. Çalışmasını sağlamak; bir 
şeyin olması, yapılması için birisine 
gayret sarfettirmek, emek verdirmek, iş 
gördürmek, iş yaptırmak. -2-
 ç.- dım I/45/41
 ç.- ıyo II/20/24

2. İşletmek, çalışır ve işler duruma 
getirmek. -1-
 ç.- ıyoduḲ I/28/15

3. Bir işle görevli kılmak, istihdam 
etmek.
çalḳa - : Çalkalamak. -6-
 ç.- dıḳ I/10/24, I/74/79
 ç.- nır I/132/58
 ç.- rdıḳ I/124/36
 ç.- rlā I/127/42
 ç.- rsıŋ I/74/70
çalḳa : Pamuk kozasını temizlemekte 
kullanılan en seyrek kalbur. -2-
 ç.+ lar I/27/13
 ç.+ nıŋ I/74/79
çalḳama : Mısır unundan yapılan 
ekmek. -1-
 ç. II/37/66
çalma : Çalmak işi. -1-
 ç.+ yῑ I/28/02
çam : Çamgiller denen büyük bitki 
familyasını meydana getiren, iğne yapraklı, 
reçineli ağaçların ortak adı. -24-
 ç. I/113/53, I/40/79, I/40/80, I/62/21, 
I/63/63, I/67/55, I/67/56, I/75/37, I/76/73, 
I/81/64, I/95/06, II/24/31
 ç.+ a I/67/54
 ç. a˽acı I/75/37
 ç.+ ıŋ I/109/17

 ç.+ lāŋ I/80/37
 ç.+ lardan I/51/22
 ç.+ ları I/28/05, I/28/28
 ç.+ narda I/79/19

çam saḳızı : Çam ağacından çıkarılan 
reçine, acı sakız, bedük

ç. saḳızı II/25/87
 ç. saġızı II/25/88
çam : bk. cam -1-
 ç. I/133/19
çamaşıl : bk. çamaşır -4-
 ç.+ ları I/41/76, I/59/46, I/59/47, 
I/135/49
çamaşıllıḳ : İçinde çamaşır yıkanan ve 
su ısıtmak için kazan, ocak, musluklu 
tekne gibi yıkama düzeneği bulunan yer, 
çamaşırhane. -1-
 ç.+ lāmız I/59/39
çamaşır : Kirlendiği için yıkanması 
gereken veya yıkanmış olan yatak, sofra 
takımı, giyecek, havlu vb. kumaştan 
yapılma şeyler. -55-
 ç. I/14/46, I/107/44, I/129/10, I/135/08, 
I/141/17, I/22/36, I/59/45, I/60/49, I/60/52, 
I/96/39, I/97/09, I/97/11, I/97/13, I/97/15, 
I/97/16, II/21/67 
 ç.+ ı I/126/51, I/129/15, I/129/16, 
I/35/05, I/35/65, I/41/71, I/41/73, I/41/74, 
I/96/40
 dış ç.+ ı I/97/15
 iç ç.+ ı I/97/14
 ç.+ ımızı I/129/22
 ç.+ ını I/97/14
 ç.+ ınῑ I/41/77
 ç.+ ıŋ I/107/41, I/96/37
 ç.+ ῐ I/44/30
 ç.+ ῐmızȧ II/21/66
 ç.+ ları I/144/39, I/59/40, I/60/47
 ç.+ larῑ I/126/43

2. Bu kirli şeyleri yıkama işi.
ç. I/14/59
ç.+ a I/126/62

3. Çamaşır makinesi.



çamaşır makinesi

1190

Ç
ç. II/30/83
çamaşır makinesi : Çamaşırların içine 

konup yıkandığı elektrikli cihaz. 
ç. makinem II/33/05

 ç. makinemiz I/76/82
 ç. makineŋ I/59/41
 ç. makinesi I/38/40, I/59/52, II/27/23, 
II/30/73
 ç. makinesine I/144/35
 ç. makinesini I/144/40
 ç. makinesiymiş I/89/13
 ç. makinisi I/35/05
çamaşırāne : bk. çamaşırhāne -7-
 ç. I/59/44, I/97/11, II/35/110
 ç.+ de I/59/49
 ç.+ miz I/107/39, I/107/40
 ç.+ ye I/97/11
çamaşırāni : bk. çamaşırhāne -1-
 ç.+ ye I/107/54
çamaşırhānė : bk. çamaşırhāne -1-
 ç.+ di II/21/59
çamaşırhāne : Çamaşır yıkamaya mahsus 
olan ve içinde ona göre düzeneği bulunan 
yer, çamaşırlık. -2-
 ç.+ di II/21/61
 ç.+ lerimiz I/135/48
çamaşırh̥āne : bk. çamaşırhāne -1-
 ç. I/135/50
Çameḱ́ān : bk. cameḱ́an -2-
 Ç.+ na II/20/16
 Ç.+ nā yapıldı II/20/16
çameşır : bk. çamaşır1 -6-
 ç. I/152/54, I/70/11, I/70/66
 ç.+ ı I/70/10
 ç.+ lāmızı I/70/13

bk. çamaşır2

ç.+ a I/152/51
çameşir : bk. çamaşır1 -2-
 ç. I/152/64
 ç.+ i I/155/25
çameşirāne : bk. çamaşırhāne -1-

 ç.+ miz I/152/52
Çamı : <<çamur+u -1-
 Ç. I/10/10
çamıÍ : bk. çamur -1-
 ç.+ Íı II/18/23
çamır : bk. çamur -23-
 ç. I/116/55, I/126/76, I/139/35, I/20/53, 
I/87/14
 ç.+ dan I/87/11, I/87/13
 ç.+ ı I/10/12, I/20/20, I/20/39, I/20/45
 ç.+ ıḳan I/10/14
 ç.+ ınān̥ I/126/77
 ç.+ ınan I/130/61
 ç.+ ını I/20/19, I/20/20, I/20/36
 ç.+ lan I/80/42
 ç.+ lardan I/135/07
 ç.+ lı I/20/38
 ç.+ lıydı II/18/33
 ç.+ nan I/126/76
çamır̥ : bk. çamur -1-
 ç.+ ı I/20/36
çamız : bk. camız -1-
 ç.+ ı I/120/14
Çāmi : bk. cāmi -2-
 reşādiye Ç.+ si I/156/38
 Ç.+ ye II/23/58
çamı̊r : bk. çamur -1-
 ç.+ dan I/155/53
çamur : Su ile karışarak bulaşıcı, sıvaşıcı 
duruma gelmiş, basılınca içine batılan 
toprak. -3-
 ç.+ da I/94/73
 ç.+ unan I/10/20
 ç.+ unu I/62/09
çan : İçinden sarkan bir tokmağın 
kenarlarına vurması veya dışarıdan üstüne 
çekiçle vurulmak suretiyle ses çıkaran, tunç 
ve pirinç gibi madenlerden yapılmış, ters 
bir saksı biçimindeki alet, kampana. -2-
 ç. I/33/77, I/59/15
çan : bk. can -1-



çapalama

1191

Ç
 Ç.+ ῑm I/71/28
çān : bk. çan -1-
 ç.+ nar I/101/48
çana : bk. çanaġ -1-
 ine˽i ç.+ ı II/39/110
çanā : bk. çanaḳ -1-
 ç.+ a I/10/31
çanā : <<çanaḳ+ı -3-
 tabā ç. I/131/27, II/22/52
 ç.+ mız I/106/03
çanaḳ : Yayvan kap. -3-
 ç. I/02/59
 ç.+ lā I/157/38

çanaḳ çömlek : Çeşitli mutfak eşyası.
ç. çölmeK I/02/53

çanaġ : İnek’e benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -2-
 inek ç. I/145/16
 ineK ç. yunnaġ I/06/34
çanah : bk. çanaḳ -1-
 ç.+ daḳı II/32/26
çanaḲ : bk. çanaḳ -1-
 ç.+ da I/123/32
çanta : Beraber taşınması gereken eşya, 
yiyecek, para, evrak gibi şeyleri koymaya 
yarayan deri, kumaş vb.nden yapılmış elde 
taşınır mahfaza. -7-
 ç. I/102/44, I/108/25, I/27/14, I/61/46
 ç.+ mıznan II/39/94
 ç.+ na I/96/71
 ç.+ sınnan II/39/95
çantȧ : bk. çanta -1-
 ç.+ na I/79/47
çap : (Kıymet, miktar, şiddet vb. 
bakımlardan) Ölçü. -2-
 ç.+ ımızd̥a I/01/36
 ç.+ ın̥da I/03/32
çāp - : bk. çarp- -1-
 ç.- dı I/42/14

çapa : 1. Tarlalarda, bahçelerde toprağı 
işlemek için kullanılan, ağaç saplı, ucu 
demir kazma aleti. -27-
 ç. I/100/18, I/115/14, I/115/20, I/144/02, 
 ç.+ ŋ I/07/45
 ç.+ sı I/127/18
 ç.+ sını II/39/94
 ç.+ sınnan II/39/93

ç.+ ynan I/127/18
2. Çapalamak işi.

 ç. I/14/42, I/25/35, I/73/70, I/134/44
ç.+ lā I/94/40
ç.+ mız I/152/22
ç.+ sına I/129/45, I/140/48
ç.+ ya I/07/45, I/13/24, I/13/25, 

I/140/34, I/25/35, I/25/37, I/25/40
çapa yap- : Toprağa çapayla vurmak, 

çapalamak.
ç. yapardıḳ I/14/43

 ç. yaparlārdı I/73/16
 ç. yapdῑḳ I/35/07
çapȧ : bk. çapa2 -1-
 ç.+ yā I/106/38
çapā : bk. çapa2 -1-
 ç.+ sını yapíyóz II/06/22
çaPacı : Çapa ile toprağı işlemek üzere 
tutulan amele. -1-
 ç.+ sı I/125/31
çapala - : Toprağı çapa ile kabartıp zararlı 
otları temizlemek. -8-
 ç. I/109/48
 ç.- cáz II/36/08
 ç.- dım I/127/19, I/127/20
 ç.- maŋ I/127/19
 ç.- ŋ I/127/11
 ç.- rdıḳ I/96/66
çapalā - : bk. çapala- -3-
 ç.- dıḳ I/94/41, I/96/67
çapalama : Çapalamak işi. -3-
 ç.+ ya I/27/20, I/33/100, I/33/43
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çapalat - : Çapalamak işini başkasına 
yaptırmak, toprağı çapa ile kazdırmak. -1-

ç.- Tırıyȯ I/96/68
çapalı - : bk. çapala- -3-
 ç.- ycāz I/145/39
 ç.- yo I/103/38
 ç.- yōz I/100/49
çape : bk. çapa2 -2-
 ç.+ ye I/153/102, I/73/15
çapeci : bk. çapacı -1-
 ç.+ miz I/153/102
çapı : bk. çapa2 -7-
 ç. I/96/66
 ç.+ ya I/125/45, I/143/33, I/143/46
 ç.+ yı I/103/27, I/54/16
çapıd : bk. çaPut -4-
 ç.+ a I/101/28
 ç.+ ı I/88/55
 ç.+ ıŋ I/109/18
çaPıla - : bk. çapala- -1-
 ç.- rıS II/06/23
çapıT : bk. çaPut -10-
 ç. I/109/17, I/109/18, I/14/30, I/96/20
 ç.+ dan I/15/25, I/96/18
 ç.+ ını I/12/22
 ç.+ Tan I/96/14
 ç.+ Tan̥ I/61/46
çaPut : Eskimiş, paçavra durumuna gelmiş 
bez parçası. -1-
 ç. I/14/40
çār - : bk. çağır-1 -14-
 ç.- ılır I/131/15, I/131/21
 ç.- ınıyōdu I/104/47
 ç.- ıŋ I/117/13
 ç.- ır̥ I/15/22
 ç.- ırdıḳ I/34/13
 ç.- ırız I/131/12
 ç.- ırlārsa I/61/16
 ç.- ıyo I/64/19
 ç.- ız II/17/26

 ç.- madılā I/126/09
bk. çağır-2

ç.- ıdı I/128/54
bk. çağır-3

türkü ç.- ılardı I/20/84, I/20/85
çardā : (<<çardaḳ+a) Binaların önünde 
kuru ağaç dallarından yapılmış gölgelik, 
sayvan. -1-
 ç. II/07/122
çare : bk. çāre2 -3-
 ç. I/85/53

bk. çāre1

ç.+ si I/147/09
çāre : 1. İlaç, deva, tedbir. -1-
 ç.+ si I/63/19

2. İstenen noktaya varmak, bir engeli 
aşmak için tutulması gereken yol, çıkar yol.
çarıḳ : İp veya deri şeritlerle ayağa 
bağlanan, ham deriden yapılmış köylü 
pabucu. -1-
 ç. I/74/14
çarḳ : 1. Dönerek işleyen tekerlekli 
alet. -1-
 ç. I/62/08

2. Talih, baht, felek, âlem, dünya, çarh.
çarḳlı : Çarkı olan, çarkla işleyen. -1-
 ç. I/68/48
çarp - : Hızla dokundurmak, şiddetle 
vurmak. -1-
 ç.- Tı I/110/63
çār̥p - : bk. çarp- -1-
 ç.- ınca I/42/14
çarpın - : bk. çırpın- -1-
 ç.- ıyoŋ I/116/35
çarpışdır - : Kendi içinde belli bir düzeni 
olan şeyleri birlikte, düzenli bir şekilde 
kavrayabilmek. -1-
 ç.- amayyoruS I/138/09
çarşaf : 1. Yatağın veya yatılacak yerin 
üzerine serilen veya yorgana kaplanan 
bezden örtü. -10-
 ç. I/70/46, II/19/143
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 ç.+ a I/84/11
 ç.+ ın I/33/48
 ç.+ ınan I/76/46
 ç.+ lara II/22/74
 ç.+ larıŋ II/24/66

2. Kadınlar tarafından erkeklerden 
saklanmak maksadıyla Tanzimat’tan sonra 
giyilmeye başlanan, genellikle siyah renkli 
sokak kıyafeti.

ç. I/76/51,
ç.+ ı I/138/128

çar̥şaf : bk. çarşaf1 -1-
 ç. I/111/57
çarşam : bk. çarşamba -1-
 ç. I/145/72
çarşamba : Salı ile perşembe arasındaki 
günün adı, haftanın dördüncü günü. -17-
 ç. I/16/53, I/101/36, I/125/60, I/139/01, 
I/145/54, I/145/71, I/32/59, I/72/71, 
I/72/72, I/72/73, I/98/15, I/98/16, I/98/17, 
II/34/31, II/37/33
çarşȧmba : bk. çarşamba -2-
 ç. II/06/41, II/06/42
çar̥şamba : bk. çarşamba -2-
 ç. I/82/15, I/83/77
çārşamba : bk. çarşamba -1-
 ç. I/10/46
çārşȧmba : bk. çarşamba -1-
 ç. II/03/18
çarşambı : bk. çarşamba -1-
 ç. II/11/02
çarşȧmbı : bk. çarşamba -1-
 ç. II/24/108
çārşambı : bk. çarşamba -1-
 ç. II/11/02
çarşı : Çeşitli dükkânların bulunduğu, üstü 
açık veya kapalı alışveriş yeri. -9-
 ç.+ dan I/106/54, I/129/27, I/129/28, 
I/88/57
 ç.+ mızda I/90/51
 ç.+ ya I/76/65

çarşı ekmē : Evde yapılmayıp çarşıdan 
veya sokaktan satın alınan ekmek, pazar 
ekmeği.

ç. ekmē I/106/55, I/115/56
çar̥şı : bk. çarşı -1-
 ç. cāmisinin I/145/56
çārşı : bk. çarşı -3-
 ç. I/60/58
 ç.+ da I/64/76
 ç.+ nıŋ I/47/62
çaşamba : bk. çarşamba -2-
 ç. I/32/58
çat - : 1. Birine çıkışmak, hakkında sert 
şeyler söylemek veya yazmak, saldırmak, 
hücum etmek. -8-
 ç.- ar I/13/37
 ç.- ıdā I/13/36

ç.- mıyız II/28/60
 ç.- Tıŋ II/28/58

2. (Dikine konan tüfek, kılıç, kereste, 
odun vb. şeyleri) Tepelerinden birbirine 
çaprazlama dayamak.
 ç.- arıS I/130/63
 bacaḳ bacā ç.- ıp II/21/46

ç.- Tılār I/101/64
3. (Genellikle bina vb. şeyleri) Parçalarını 

birbirine bağlayarak kurmak, hazırlayıp 
yapılmış duruma getirmek.

ç.- ārdıḳ I/101/32
4. Yap- eylemiyle birlikte kullanılan 

tekrar ikilemesi.
işimi yaparın ç.- arın II/32/14

çatal : 1. Üç veya dört dişli, madenden 
yemek yeme aleti -8-
 ç. I/87/05, II/32/74
 ç.+ ı I/87/55
 ç.+ ınan I/111/47
 ç.+ lan I/71/59

2. (Yol, ağaç, dere vb.) Kollara ayrılmış 
olan şeylerin ayrılış yeri.

ç. I/32/56
çatdaḳ : Çat sesi çıkararak, çat diye. -1-
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 ç. I/154/40
çatı : Bir binayı dış etkilerden korumak, 
yağmur sularının dışarıya akmasını 
sağlamak için en üst kısmına meyilli olarak 
yapılan ve üzeri kiremit, saç, eternit, tahta 
vb. maddelerle örtülen ahşap, demir veya 
betonarme iskelet, dam -14-
 ç. I/18/58, I/124/42, I/124/43, I/99/75, 
II/33/16
 ç.+ dan II/31/11
 ç.+ larıŋ I/130/49
 ç.+ mız I/116/53
 ç.+ nıŋ I/39/104
 ç.+ sı I/116/53
 ç.+ ya I/124/42
 ç.+ yı I/116/52, I/116/53
çatır çatır : Bir şeyin yıkılır, kırılır, ezilir, 
sökülür, yanarken veya başka sert bir şeye 
çarparken çıkardığı sesi anlatır. -1-
 çatır ç. I/152/65
çatῑr çatır : bk. çatır çatır -1-
 ç. I/24/55
çatışma : 1. Çatışmak işi. -2-
 ç.+ lāmız II/19/109

2. Silahlı çarpışma.
ç. olmuş I/138/112

çatla - : Parçaları ayrılmaksızın üzerinde 
çizgi hâlinde bir yarık meydana gelmek, 
yarılmak. -3-
 ç.- dı I/11/06, I/150/46, I/69/34
çatlaḳlıḳ : Çatlamış, yarılmış olma 
durumu. -1-
 ç. I/17/23
çatlaḲ : Aklında eksiklik olan, kaçık. -1-
 ç. I/45/12
çat pat : Yarım yamalak. -2-
 ç. I/75/65, II/09/44
çavdar : Buğdaygillerden, ekmek 
yapımında ve hayvan yemi olarak 
kullanılan, uzun taneli yıllık bitki. -1-
 ç. I/129/52
çavışlıḳ : bk. çavuşluḲ -1-
 ç. yapāḳan II/39/119

çavuş : 1. Orduda onbaşıdan sonra gelen 
erbaş. -13-
 ç. I/149/48
 ġara ç. II/28/30, II/28/32, II/28/37, 
II/28/84, II/28/88
 ç.+ dan II/28/58
 ç.+ dum I/149/47
 ç.+ larıŋ I/25/49

2. Küçük bir grup hâlinde çalışan işçilerin 
başında bulunup çalışmayı düzenleyen 
kimse.

ç. I/110/46
ç.+ lar I/110/51
çavuş üzümü : Bir üzüm çeşidinin adı.
ç. üzümü I/33/106

çavūş : bk. çavuş1 -1-
 ġara ç. II/28/30
çavuşluḲ : Çavuş olan kimsenin 
görevi. -2-
 ç. I/144/09, II/39/80
çay I : Çay bitkisinin yapraklarının 
haşlanması ile elde edilen, kırmızı renkli, 
güzel kokulu içecek. -107-
 ç. I/07/71, I/07/83, I/112/58, I/12/16, 
I/12/17, I/125/55, I/128/14, I/134/28, 
I/134/33, I/134/34, I/145/37, I/33/142, 
I/33/44, I/33/57, I/36/64, I/39/88, I/42/51, 
I/45/01, I/52/35, I/52/41, I/54/72, I/60/40, 
I/60/42, I/60/45, I/63/31, I/72/12, I/72/55, 
I/75/24, I/75/25, I/83/03, I/86/52, I/86/56, 
I/88/72, I/89/20, I/89/30, I/96/42, I/96/63, 
I/98/12, I/98/136, II/05/79, II/07/79, 
II/08/115, II/08/43, II/30/01, II/30/02, 
II/33/62, II/37/12, II/38/54, II/39/186, 
II/39/187, II/39/185, I/72/69, I/37/57, 
II/39/186, I/72/68, I/67/38, I/83/78, 
II/39/95, II/12/85, II/38/47, I/96/65, 
I/52/42, I/96/64, I/40/81, I/33/143
 Ç. I/60/44
 ç.+ a I/128/14, I/135/10, II/29/39
 ç.+ ı I/116/51, I/134/28, I/155/71, 
I/33/44, II/07/76, II/07/77, II/24/84, 
II/39/106, II/39/187, I/86/14
 çuyumı ç.+ ımı I/52/99
 ç.+ ımız II/19/151
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 ç.+ ımızı I/31/71, II/39/97
 ç.+ ımızῐ II/21/08, II/19/158
 ç.+ ınan II/08/81
 ç.+ ını II/39/95
 ç.+ ıŋ I/07/83, I/121/76, I/33/145
 ç.+ ıŋa I/96/42
 ç.+ ῑ mıyı I/91/76
 ç.+ ῐnı I/54/72
 ç.+ lā II/01/22
 ç.+ lan I/86/78
 ç. mıy I/139/16
 ç.+ nan I/89/21

çay bardā : Çay bardağı, çay içmekte 
kullanılan cam bardak.

ç. bardānın I/05/56
çay ġaşşῑ : Çay kaşığı, çaya toz şeker 

koymak, çayı karıştırmak için ve bazı 
ilaçlarda ölçü olarak kullanılan küçük 
kaşık.

ç. ġaşşῑ I/106/17, I/106/18
çay II : Irmaktan küçük, dereden büyük 
akar su. -6-
 ç. I/01/84
 ç.+ a I/07/92
 ç.+ da I/07/92
 ç.+ dan II/08/111
 ç.+ ıŋ II/09/100
 ç.+ lādan I/61/73
çȧy : bk. çay I -1-
 ç.+ ı I/33/144
çāy : bk. çay I -1-
 ç. II/11/64
çāy : bk. çay II -2-
 ç.+ dan I/39/46
 ç.+ dı II/08/49
çaydannı : İçinde çay pişirilen kap, çay 
ibriği, demlik. -3-
 ç. I/110/52, I/110/54
 ç.+ a I/134/34
çaydannῑ : <<çaydanlıḳ+ı (bk. 
çaydannıḳ) -2-

 ç.+ mış I/59/80
çayıl : bk. çayır -1-
 ç.+ lara II/14/28
çayıÍ : bk. çayır -1-
 ç.+ Íar II/25/19
çayır : Sulak ve rutubetli olduğu için 
üzerinde kendiliğinden gür ot biten veya 
hayvan yemi olarak kullanılmak üzere 
özellikle ot yetiştirilen düz yer, tabii veya 
suni yem sahası, otlak, mera. -8-
 ç. I/126/13
 ç.+ a I/117/23, I/117/25
 ç.+ da I/87/31
 ç.+ dan I/117/35, I/117/45
 bulġuluḲ ç.+ ı I/117/23
çayíl : bk. çayır -1-
 ç.+ lere I/61/30
çecı̄̇ : (<<çecik+i) Büyük bez veya deri 
torba, tuluk. -2-
 ç. II/32/90
çeÇ : Savrularak samanından ayrılmış tahıl 
yığını. -1-
 ç.+ ini I/130/14
çeg - : bk. çek-7 -1-
 ç. I/132/71
çek - : 1. Görüntüyü bir aletle özel bir 
nesne üzerine kaydetmek. -92-
 ç. I/44/01, I/67/44, II/07/137, II/29/02, 
II/39/02
 ç.- ı̄̇m I/44/58
 ç.- cēŋiz I/67/39
 ç.- çekler I/25/02
 ç.- dı̄̇n II/29/37
 ç.- di I/137/31
 pilim ç.- di II/22/31
 ç.- dilē II/29/03
 ç.- diler I/104/10, I/11/46, I/11/47
 ç.- diyseniz I/156/57
 ç.- ē I/54/60
 ç.- ebilir I/35/33
 ç.- ebilirlē II/13/47
 ç.- ebilirsiŋiS II/13/48
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 ç.- eceK II/32/83
 fotoraf ç.- eken II/14/85
 ç.- eller II/14/87
 resim ç.- eller I/114/09
 Filmi ç.- en II/22/16
 fotorav ç.- en II/14/87
 ç.- eŋ I/10/42, I/54/60
 ç.- erdi II/07/100
 ç.- erseŋ II/37/39
 ç.- ersiŋiS II/13/44
 ç.- ersiŋiz I/21/65
 ç.- ēsen II/32/83
 ç.- eyyoru II/32/08
 ç.- i miyosun I/152/01
 ç.- icek II/07/137
 ç.- idirler I/26/43
 ç.- ildi I/19/30
 barana ç.- ildikden I/127/08
 resim ç.- ilēr I/47/10
 ç.- ilir I/10/66
 barana ç.- ilir I/127/07
 ç.- imiyon II/07/98
 ç.- in II/05/04
 ç.- inmin II/05/04
 ç.- iŋ II/13/42
 ç.- ipduru II/07/98
 ç.- iyin II/29/02
 ç.- iyo I/80/16, II/07/136, II/38/04
 ç.- iyō II/07/15
 ç.- iyoduŋ I/54/09, II/29/38
 ç.- iyolardı II/14/86
 ç.- iyollar I/104/10
 ç.- iyoŋ I/67/61, I/78/09, I/84/38, 
II/17/38, II/18/02
 ç.- iyoru I/54/61
 ç.- iyosaŋ II/07/14
 ç.- iyosuŋuz I/23/30
 ç.- me I/10/76, I/67/39, I/67/40, I/67/41
 ç.- meŋ I/161/60, II/38/04, II/38/05
 ç.- miş II/29/02

 ç.- mişlē I/44/67
 foturaFınῐ ç.- mişler I/95/63
 ç.- sin I/100/37
 ç.- sinnē II/29/03
 ç.- sinner II/13/46
 kemera ç.- ti I/100/37
 ç.- Tiler I/21/65
 ç.- tin I/37/24
 ç.- tiŋ I/54/22
 ç.- tiŋiz I/53/53
 ç. yapdı I/91/67

2. Güç durumlara dayanmak, 
katlanmak. -89-
 ç.- dı̄̇ I/113/122
 ç.- dı̄̇miz I/63/59
 ç.- dı̄̇mizi I/50/40
 ç.- di I/113/94, II/07/131
 çile ç.- di I/125/23
 Faḳırlıḳ ç.- di I/45/40
 SeFilliK ç.- di I/70/64
 ç.- dik I/134/32, I/159/33, I/159/35, 
II/16/103, II/16/104
 ç.- diK I/22/17
 çile ç.- dik I/109/45, I/126/80, I/148/40, 
I/50/63
 çilelē ç.- dik I/145/39
 çileleri ç.- dik I/120/28
 eziyed ç.- dik I/150/12
 eziyeT ç.- dik I/150/09
 ġahir ç.- dik I/113/85
 izdıraP ç.- dik I/50/59
 zorluḳ ç.- dik I/70/65
 ç.- dim I/113/107, I/113/108, I/113/96, 
I/137/39, I/22/36, I/27/22, I/63/17, I/88/29, 
II/16/100, II/16/97, II/16/98, II/22/29
 çile ç.- dim I/13/22
 çilelē ç.- dim I/126/78
 irezilliK ç.- dim I/126/72
 mucādele ç.- dim I/63/11
 rezilliK ç.- dim I/126/72
 yoḳluḳ ç.- dim I/27/33
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 zor ç.- dim I/141/22
 ç.- ē durūduḲ I/152/75
 başa geleni göz ç.- eceK I/64/44
 ç.- edim I/152/71
 ç.- en I/13/40
 emek ç.- er I/10/12
 ç.- erin I/13/42
 ç.- ersiŋ I/98/112
 ç.- icen II/26/13
 ç.- ildi I/22/26, I/22/46
 ç.- iyo II/26/12
 ārı ç.- iyōduŋ II/08/37
 ç.- iyon I/27/37
 ġūn ġuynuḳla ç.- iyoŋuS I/79/36
 ç.- iyoruz I/15/29
 ç.- iyoz I/159/49, I/159/50
 sıḳıntı ç.- iyoz I/69/15
 ç.- medı̄̇k I/15/24
 ġah̥ri ç.- medi I/137/35
 ç.- medik I/15/24
 yoḳsuzluḲ ç.- mediK II/07/132
 zolÍúḳ ç.- mediK II/08/44
 çile ç.- miş I/113/122
 çileler ç.- miş I/135/36
 Sāmet ç.- mişle I/156/62
 ç.- ti II/07/80
 ç.- Tik I/61/61, I/61/66
 ç.- TiK II/07/132
 ç.- tilē II/07/131
 zorluḳlā ç.- tim II/26/14

3. Öğütmek. -21-
 ç.- ecēdik I/49/72
 ç.- ēdig I/152/105
 ç.- ēdik I/152/114
 ç.- ēdiK I/18/56
 ç.- ēŋ I/67/18
 ç.- er̥ I/128/39
 ç.- ērdi I/02/46
 ç.- erdik I/18/57, I/70/31
 ç.- ērdik I/51/59

 ç.- erin I/54/50, I/54/51
 ç.- ersin I/121/65
 ç.- ilir I/67/17
 ç.- ilmiş I/51/63, I/51/66
 ç.- iyōduḳ I/49/02
 ç.- iyoduġ I/49/03
 ç.- iyomuşTu I/07/82
 ç.- tik I/54/52
 ç.- Tik I/54/52

4. İçine almak, emmek. -17-
 ç. I/79/43, I/79/46, I/79/52
 ç.- ceŋ I/79/45
 ç.- e I/54/53, II/37/118
 ç.- er I/132/45
 ç.- erle I/79/72
 ç.- ērsin I/79/46
 ç.- incek I/109/16
 ç.- iyo I/19/10
 ç.- iyor I/19/09
 ç.- miş I/50/79
 ç.- sin I/123/52

5. Bir şeyi emip dışarıya çıkarmak. -16-
 ç. I/143/32, I/143/46
 ç.- di I/129/19
 ç.- dik I/143/42, I/35/09
 ç.- ēdik I/154/57, I/51/35
 ç.- ēdiK I/51/35
 ç.- er I/124/15
 ç.- eriS I/130/84
 ç.- eriz I/108/16, I/130/69, I/130/70
 ç.- ērsiŋ I/41/32
 ç.- iyoduḲ I/106/14
 ç.- iyoz I/41/32

6. Bir yerden başka bir yere taşımak. -14-
 ç.- dik I/133/28, I/133/29, I/133/31
 ç.- dilē I/99/62
 ç.- dim I/126/76, II/28/07
 ç.- ēdik II/21/15
 ç.- eller̥di I/141/19
 ç.- erdi I/108/14
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 ç.- erdik I/87/123
 ç.- eriS I/54/15
 ç.- ivüreyórúz II/32/137
 ç.- iyȯn I/156/42
 ç.- sin I/160/29

7. Bir şeyi tutup kendine veya başka bir 
yöne doğru yürütmek. -12-
 ç. II/26/11
 ç.- di I/27/32
 ç.- dim I/13/39
 ç.- e I/98/37
 ġıÇıŋı ç.- e çeke öl I/140/58
 ġıÇıŋı çeke ç.- e öl I/140/58
 ç.- eŋ I/06/94
 pişmāne ç.- erdı̄̇k I/36/48
 ç.- eris I/03/49
 ç.- eriz I/23/24
 ç.- ēsin I/152/65

8. Germek. -10-
 ç.- cek I/121/26
 ç.- di II/22/06
 ç.- ecek I/121/26
 ç.- eller I/119/46, I/119/57
 ç.- eriz II/05/41
 ç.- ersin I/87/102
 ç.- ilirdi I/151/22
 ç.- sen I/61/41

9. Bir yerden bir şeyi yukarı doğru 
almak. -10-
 ç.- dik I/126/10
 ç.- e I/126/69
 ç.- ēke II/28/73
 ç.- er̥di I/141/19
 ç.- erdik I/134/49
 ç.- erdiK I/135/47
 ç.- iyoduḳ II/21/56
 ç.- iyōduḳ II/21/56
 ç.- iyomuştu I/117/45

10. Yürütmek, sürmek. -8-
 ç.- e I/21/55

 ç.- ēdig I/07/48
 ç.- erdı̄̇k I/41/39
 ç.- erdig I/130/12
 ç.- erdik I/153/15
 ç.- erdiK I/135/28
 ç.- er̥dik I/130/13
 ç.- ērdik I/37/23

11. Gitmek, girmek, dönmek. -5-
 ç.- di I/100/20, I/69/78
 ç.- er I/10/84
 ç.- ip II/28/60
 ç.- miş II/05/29

12. Bir kimse ailesinden birine herhangi 
bir bakımdan benzemek. -4-
 ç.- diyse I/131/06
 ç.- memişiz I/131/06
 ç.- mişin I/131/06
 ç.- tı̄̇ni I/124/49

13. Asmak. -3-
 ç.- ersiŋ I/96/05, I/96/06
 bayraḳ ç.- sinne I/99/56

14. Yollamak. -3-
 mesaş ç. II/16/106
 telġıraf ç.- dik I/138/120
 telġıraf ç.- iyoruz I/138/119

15. İçki içmek. -3-
 ç.- iyȯ I/155/71
 ç.- miş I/33/144

16. Taşıtı bir yere bırakmak, koymak. -2-
 ç.- eller II/26/17
 ç.- iyivėr II/28/45

17. Bir şeyin içyüzünü anlamak amacıyla 
bir kimseyi sıkıştırmak. -2-
 ç.- di I/75/75
 ç.- erdi I/69/71

18. Taşımak, götürmek, ulaştırmak. -2-
 ç.- e II/29/77
 ç.- ē II/29/76

19. Atmak, vurmak. -1-
 sopa ç.- ellerdi I/22/36
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20. Bir kimseyi veya bir şeyi geri 

almak. -1-
 geri ç.- dilē I/148/36

21. Döşemek. -1-
 ç.- dik I/155/97

22. Şans denemek amacıyla hazırlanmış 
kâğıtlardan birini almak. -1-
 ġurā ç.- diler I/52/68

23. Masrafını karşılamak, ikramda 
bulunmak. -1-
 ziyāvet ç.- ilir I/131/22

24. Örtmek, giymek. -1-
 çadır ç.- Tik I/155/96

25. Hamur vb. iyice pişmiş duruma 
gelmek. -1-
 ç.- dı̄̇ŋ I/116/19

26. Aramak, iletişim kurmak. -1-
 ç.- ēlē I/33/135

27. Sürmek, koymak. -1-
 ç.- iyodun II/15/86

28. Bitirmek, almak, gidermek. -1-
 ç.- ivırı II/25/87
çēk - : bk. çek-1 -3-
 ç. I/139/63, I/67/44
 ç.- tin I/54/73

bk. çek-6 -1-
 ç. I/35/05

bk. çek-2 -1-
 ç.- medi I/50/40

bk. çek-11 -1-
 ç.- miş II/05/24
çėk - : bk. çek-7 -4- 
 ç.- e I/50/64
 ç.- e yaptım I/50/65
 ç.- e yapTım I/50/64
çe̊k - : bk. çek-2 -1-
 ç.- dim I/27/29
çekdir - : bk. çektir-2 -8-
 ç.- i I/128/34
 ç.- idig I/02/42
 ç.- iriS I/27/65, II/30/49

 ç.- iriz̥ I/27/66
 ç.- ı̆̇vimiye II/18/03
 ç.- iz II/18/07

bk. çektir-1 -10-
 ç.- dı̄̇ II/08/135
 ç.- di I/113/122

çektir-4 -1-
 gȫnünü ç. II/33/63
çekel : Toprak vb. şeyleri çekmeye yarar 
alet, gelberi. -1-
 ç.+ i I/10/16
çekeme - : Kışkançlık ve haset duymak, 
birinin iyi taraflarına tahammül edememek, 
kıskanmak. -2-
 ç.- Ti I/52/11
 ç.- yo I/80/22
çeket : bk. ceket -6-
 ç. I/61/44, I/77/17, I/77/21
 Ç. I/161/33
 Ç.+ imiz II/34/44
 Ç.+ leri I/146/58
Çėkėt : bk. ceket -1-
 Ç. I/146/58
çeKic : Bir şeyi çakmak veya dövmek 
için kullanılan, tahta saplı madenden el 
aleti. -2-
 ç.+ inen I/27/10

ç.+ iK II/26/10
çekil - : Ayrılıp gitmek -9-
 ç.- di I/61/13, I/64/51, II/09/64, II/27/29
 ç.- dilē II/27/27
çekil - : 1. Azalmak veya yok olmak, 
kurumak. -7-
 ç.- inci II/23/21
 ç.- miş II/10/46

2. Bulunduğu yerden ayrılıp geriye veya 
sağa sola gitmek yoluyla yerini değiştirmek.
 geriye ç. I/111/83

3. Özenmek. 
 canımız ç.- irdi I/134/31
çekim : Bir görüntüyü bu iş için kullanılan 
makine ile tespit etme işi. -5-
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 ç. I/05/12, I/144/56

çekim yap- : Bir görüntüyü filim, 
fotoğraf, fotokopi makinesiyle tespit 
etmek, filim çekmek, fotoğraf çekmek.

ç. yapıyo I/157/53
 ç. yapmışlādı I/42/80
 ç. yapmışlār̥dı I/42/81
çekin - : (Bir şeyi yapmaktan herhangi 
bir korku veya düşünceyle) Geri durmak, 
kaçınmak, sakınmak, içtinap etmek, hazer 
etmek. -2-
 ç.- me I/137/30
 ç.- meŋ I/87/39
çekirdek : Meyvelerde bulunan, sayısı 
bir veya daha fazla olabilen, sert kabuklu 
tohum. -3-
 ç. I/58/28
 ç.+ lēni I/155/50
 ç.+ leri I/145/86
çekirdekli : Bünyesinde çekirdek bulunan, 
çekirdeği çok olan. -1-
 ç. I/67/65
çekiş - : Anlaşmazlık içinde bulunmak, 
tartışmak, münakaşa etmek. -12-
 ç.- dig II/28/57
 ç.- diK II/28/57
 ç.- ir I/100/49
 ç.- irdi I/77/54, I/77/64
 ç.- iyollar I/21/02
 ç.- iyon I/46/129
 ç.- iyoz I/12/35
 ç.- medik I/113/125
 dȫ˽üş ç.- mėzlēdi II/08/65
 ç.- ti I/50/13, I/60/100
çekiş : bk. çeKic -2-
 ç.+ den I/28/17
 ç.+ lerinen I/38/15
çekmėce : Masa, dolap vb.nin öteberi 
koymaya yarayan, dışarıya doğru çekilen 
gözü, çekme. -1-
 ç.+ ne I/79/47
çekme : Çekmek işi. -3-

 ç.+ si I/141/07, I/141/08
çekme makinesi : Çeşitli tahılların 

çekildiği makine.
ç. makinesi I/02/44

çekmeK : Bir hâlin kuvvetle baskı ve 
etkisi altında olmak, o hâl içinde bulunmak, 
o hâle uğramak, düçar olmak durumu. -1-
 sancı ç. I/58/55
çekmi : bk. çekme -1-
 fotorav ç.+ ye II/14/87
çektir - : 1. Bir yerden başka bir yere 
taşıtmak, naklettirmek -2-
 ç. I/33/04
 ç.- em I/33/03

2. Değirmen veya makinede öğüttürmek.
3. Birini sıkıntılı duruma sokmak, 

içinden çıkılmaz duruma düşürmek.
4. Özendirmek.

çekTir - : çektir-3 -4-
 sancı ç.- iyōrun I/58/60
 ç.- me I/20/91
çel : Yumuşak kayalara denir. -1-

çel çepel : Dağlık, taşlık ve kayalık 
arazi.

ç. çepel II/03/62
çeleŋ : Ev saçağı. -3-
 ç. I/49/50, I/49/52
 ç.+ ı̆̇ I/49/50
çelik I : Demirin yüzde ikiden daha az 
karbonla meydana getirdiği alaşımın adı 
ve bu alaşımdan yapılmış. -2-
 ç. I/95/82, I/105/54
çeliK II : Kısa kesilmiş dal. -1-
 ç. I/07/23
çeliK çumaḳ : Çomakla çeliğe vurmak 
suretiyle oynanan çocuk oyunu, met. -1-
 ç. I/07/23
çellebül̥ : Çernobil -1-
 ç. I/39/86
çeltik : Kabuğu ayıklanmamış pirinç. -2-
 ç. I/83/36, I/83/38
çēltik : bk. çeltik -1-
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 ç. I/61/75
çember : Yazma, baş örtüsü. -1-
 ç.+ imiS II/30/60
çenı̄̇z : bk. çeyiz -1-
 ç. I/90/64
çencire : bk. tencere -1-
 ç.+ ynen I/128/40
çencėrė : bk. tencere -2-
 ç.+ ye I/128/22, I/13/14
çencėre : bk. tencere -1-
 ç.+ ynen I/128/19
çenÇire : bk. tencere -1-
 ç.+ ye I/128/36
çene : Omurgalılarda, üzerinde dişler 
bulunan kemik parçasi ile etrafındaki 
yumuşak kısımlardan meydana gelen ağzın 
alt kısmı, yüzün hareketli uç kısmı. -1-
 ç.+ sini I/140/55
çengiceK : Çeng ü çegāne, saz eğlentisi 
(?). -2-
 ç. h̥amamına I/145/58
 ç. h̥amamından I/145/58
çeniz : bk. çeyiz -2-
 ç. I/145/52, I/148/21
çeŋiS : bk. çeyiz -2-
 ç. I/71/67, I/71/68
çeŋiz : bk. çeyiz -26-
 ç. I/101/38, I/32/80, I/32/82, I/32/84, 
I/32/89, I/77/09, I/82/17, I/82/24, I/82/31, 
I/98/17, I/98/19, II/34/26, II/34/33, II/35/38
 ç.+ e I/102/81
 ç.+ i I/89/14, I/89/15, II/37/27
 ç.+ im II/34/31
 ç.+ ine I/102/82
 ç.+ ini I/89/10
 ç.+ lē I/77/08
 ç. serili II/37/33
 ç. seriliyodu II/37/19
çepel : Engebeli arazi. -1-
 çel ç. II/03/62
çeper : Çamur, pislik, bulaşık, kir. -1-

 ç.+ i I/124/36
çepine - : bk. çepinni- -1-
 ç.- diKTen I/54/15
çepinni - : Tarlayı çapalamak. -1-
 ç.- yoruz I/54/15
çerçeve : Pencere veya kapı kanatlarının 
oturduğu dört köşe sabit kenarlık. -1-
 ç.+ yi I/87/76
çerez : Kuru yemiş vb. yemek dışında 
yenen öteberi. -4-
 ç. I/118/14, I/33/104, II/11/04, II/11/06
çerkeS : bk. çerkez -8-
 ç. I/142/13, I/153/51, I/156/67, II/17/11, 
II/34/02, II/34/03
 ḳaraçay ç.+ i I/07/107
çerkez : Kafkasya’nın yerli boylarından 
biri ve bu boya mensup olan kimse. -17-
 ç. I/07/106, I/111/117, I/142/08, 
I/145/46, I/145/47, I/156/66, I/156/67, 
I/158/07, I/89/04, II/04/41, II/20/47
 ç.+ i I/111/119
 ç.+ ler I/92/15
 ç.+ lerdeyin II/20/47
 ç.+ lere II/34/03
 ç.+ lerinden I/142/09
çeşid : bk. çeşit -1-
 ç.+ i I/07/34
çeşit : Aynı türden şeylerin aralarında küçük 
farklar bulunan parçaları, tür, nevi. -16-
 ç. I/140/41, I/94/31, I/94/32, I/100/35
 ç.+ lēmiz II/19/61

çeşit çeşit : Türlü türlü, çeşitli, 
mütenevvi.

çeşit ç. I/102/71, I/102/73, I/123/62, 
I/59/26, I/74/40
 ç. çeşit I/102/71, I/102/73, I/123/62, 
I/59/26, I/74/40
çėşit : bk. çeşit -1-
 ç. I/109/05
çeşitli : Türlü türlü, çeşit çeşit, muhtelif, 
mütenevvi. -3-
 ç. I/71/31
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çeşitli çeşitli : Çeşit çeşit.
çeşitli ç. I/101/24

 ç. çeşitli I/101/24
çeşme : Bir kaynaktan gelip bir haznede 
toplanan veya borularla getirilen suların, 
kullanılmak amacıyla üzerindeki musluklar 
vasıtasıyla akıtılması için yapılmış küçük 
tesis. -49-
 ç. I/05/68, I/100/07, I/108/12, I/122/06, 
I/122/08, I/122/88, I/128/13, I/129/21, 
I/134/28, I/161/36, I/38/09, I/70/12, 
I/81/10, I/81/12, I/81/42, II/35/111
 ç.+ de I/128/38, I/153/80, I/153/81, 
I/35/14
 ç.+ den I/133/34, I/141/08, I/141/23, 
I/35/05
 ç.+ lēde I/153/26
 ç.+ lēden I/38/39
 ç.+ ler I/01/16, I/126/46, I/135/47, 
I/138/94, I/97/08
 aḳar ç.+ ler I/97/08
 ç.+ lere I/39/58
 ç.+ lerimiz I/129/17
 ç.+ miz I/38/10
 ç.+ mize I/108/12
 ç.+ niŋ I/05/69, I/14/48, I/145/36, 
I/161/54, I/161/58, I/70/13
 ç.+ si II/35/112
 ç.+ sine I/153/77
 ç.+ ydi I/138/94
 ç.+ ye I/126/70, I/153/79
 ç.+ yi I/122/11
çeşmė : bk. çeşme -6-
 ç.+ lere II/35/108
 ç.+ lerimiz I/129/20
 ç.+ miz I/145/82
 ç.+ ye I/122/16
 ç.+ yē I/76/58
çėşmė : bk. çeşme -2-
 ç.+ de II/21/56
çėşme : bk. çeşme -12-
 ç. I/50/76, I/78/06, I/78/07

 ç.+ den I/50/77
 ç.+ lē I/146/18
 ç.+ lēdi I/39/77
 ç.+ lerden I/27/61
 ç.+ leriŋ I/01/81
 ç.+ niŋ I/45/44
 ç.+ ye I/38/43
çėşmi : bk. çeşme -3-
 ç.+ den II/07/16
 ç.+ lē II/04/46
 ç.+ lēmíz II/02/87
çeşmi : bk. çeşme -5-
 ç.+ ler I/01/30
 ç.+ ye I/129/17, I/129/23, I/145/36, 
I/145/82
çetelē : Hesap tutmak için çizilen çizgi. -1-
 ç. I/64/128
Çetvel : bk. cetvel -1-
 Ç. vurudu I/44/36
çevir - : 1. (Bir nesneyi) Daire şeklinde 
hareket ettirmek, döndürmek, taklip 
etmek. -26-
 ç.- ceklē I/148/34
 ç.- dilē I/30/55
 ç.- e I/70/30
 ç.- elek yapardıḳ I/129/15
 ç.- i I/36/65, I/36/66
 ç.- iken I/148/17
 ç.- ilēdi I/82/17, I/82/18
 ç.- iler I/138/85
 ç.- ilērdi I/68/38
 ç.- ilir I/138/81
 ç.- iller I/113/22
 ç.- iŋ I/138/80
 ç.- ip I/83/40
 ç.- iriS I/130/76, I/130/79
 ç.- iriz I/130/74
 ç.- isiŋ I/30/42
 ç.- iyola I/148/16
 ç.- iyolā II/37/126
 ç.- iyuŋ I/40/23
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 ç.- iz I/62/10

2. (Bir şeyi) Altta veya arkada kalan 
görünmeyen tarafı üste veya öne gelecek 
şekilde döndürmek. -14-
 ç.- ı̄̇diK I/152/118
 ç.- cek II/37/93
 ç.- dı̄̇ŋ II/37/95
 ç.- i I/70/52
 ç.- idim II/16/91
 ç.- iŋ I/44/45
 ç.- iriz II/33/67, II/33/72
 ç.- isiŋ II/37/93, II/37/94, II/37/95
 ç.- iyosun I/106/19
 ç.- iz I/73/54
 ç.- meg I/19/21

3. (Giden bir şeyi) Bir amaçla durdurmak, 
alıkoymak, yolundan döndürmek. -2-
 ç. I/128/45
 ç.- idi I/115/44

4. (Bir şeyi) Bir yöne doğru 
döndürmek. -2-
 ç.- iyurun I/107/28
 ç.- izdiK I/107/26

5. Bir şeyi başka bir şey hâline koymak, 
değiştirmek, tahvil etmek. -2-
 ç.- dik I/64/87, I/94/51

6. (Diğer bir şeyden ayırmak için) 
Etrafını bir şeyle kuşatmak, sarmak. -2-
 tel ç.- dilē II/01/85
 ç.- mezken I/122/20

7. Kabul etmeyip döndürmek, geri 
göndermek, reddetmek. -1-
 geri ç.- miş I/147/27

8. Yönetmek, idare etmek. -1-
 ç.- iyu II/17/31
çevir̥ - : bk. çevir-1 -1-
 ç. I/70/29
çevír - : bk. çevir-5 -1-
 ç.- diler̥ I/20/32
çevı̆̇r - : bk. çevir-1 -2-
 Ç.- i I/08/12

 ç.- ilērdí I/08/11
çėvir - : bk. çevir-6 -1-
 ç.- diK I/122/21
çevirgi : Düğünlerde geline takı takma 
töreni. -5-
 ç. I/138/75, I/138/78, I/138/85
 ç.+ yi I/138/80
çevirme : Düğünlerde geline takı takma 
töreni. -1-
 ç. I/138/78
çevirmi : Çevirmek işi. -1-
 ç.+ ye I/68/43
çevitTir - : Bir şeyi başka bir şey 
hâline koydurtmak, değiştirtmek, tahvil 
ettirmek. -2-
 ç.- di I/113/42
çevrė : bk. çevre I -1-
 ç.+ ndē I/05/15
çevr - : bk. çevir-1 -2-
 ç.- ilı̄̇r I/138/75

bk. çevir-6 -1-
 ç.- ílmiş II/02/05
çevre I : Yakın olan yerler, etraf, civar. -6-
 ç. I/03/79, I/114/49, I/131/21
 ç.+ de I/56/56
 ç.+ lēde I/08/04
 ç.+ miz II/19/34
 ç.+ ŋ II/23/39
çevre II : Başörtüsü, mendil, yazma. -1-
 ç. I/114/49
çevrē : bk. çevre I -1-
 ç.+ sı̄̇ II/06/16
çēvre : bk. çevre I -1-
 ç. I/62/09
çevrili : Çevrilmiş. -1-
 ç. yer I/133/56
çeyı̄̇z : bk. çeyiz -1-
 ç. II/25/64
çeyiz : Gelin olacak kız için hazırlanan her 
türlü eşya, cihaz. -13-
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 ç. I/07/14, I/154/16, I/154/25, I/32/81, 
I/32/84, II/24/66
 ç.+ e I/07/14
 ç.+ i I/154/26
 ç.+ ı̆̇miz II/24/50
 ç.+ inden I/151/33

çeyiz ser- : Gelinin getirdiği eşyaları 
herkesin görmesi için yaymak, teşhir 
etmek. 

ç. serilirdi I/154/16
çeyiz yap- : Çeyiz hazırlamak.
ç. yapaÍÍarῐdı II/24/55

 ç. yaparlarῐdı II/24/55
çeyı̆̇z : bk. çeyiz -1-
 ç.+ inı̄̇ II/24/49
çėyiz : bk. çeyiz -2-
 ç. II/17/64
 ç.+ i II/23/72
çeyizliK : Çeyiz için hazırlanmış olan, 
cihazlık. -1-
 ç. II/24/41
çez - : Direzi adı verilen iplikleri tezgâha 
dikine olarak, sıra sıra germek. -1-
 ç.- ērdik I/94/22
çez - : bk. çöz- -2-

ç.- ēdiK I/126/60
ç.- erim I/132/79

çez - : bk. çiz- -1-
ç.- ēdig I/31/27

çıḫar - : bk. çıḳar-14 -1-
 ç.- dılā I/64/109
çı˽ır - : bk. çağır-1 -4- 
 ç.- dı I/107/01, I/107/02

bk. çağır-3

 türkü ç.- ıydıḳ I/79/18
çıban : Vücudun herhangi bir yerinde 
ve deri üzerinde meydana gelen iltihaplı 
kabartı. -4-
 ç. I/122/47, I/122/48, I/20/36, I/24/46
çıbıḳ : Küçük ve ince ağaç dalı, ağaç olmak 
üzere toprağa dikilen körpe dal. -1-
 ç. I/155/49

çıbıḳlı : Çubuk şeklinde çizgileri olan. -2-
ç.+ I/21/48

çıġ - : bk. çıḳ-2 -1-
 ç.- dıŋ II/05/39
çıġaddır - : bk. çıḳattır-4 -1-
 ç.- mıyollā II/02/61
çığır - : bk. çağır-3 -4-
 türkü ç.- ıla I/101/45
 ç.- ın I/101/46, I/101/51
 ç.- ız I/101/46
çıḫ - : bk. çıḳ-7 -1-
 ç.- sıŋ I/41/18

bk. çıḳ-5 -3-
 ç. II/03/14

bk. çıḳ-4 -2-
 ç.- ıP II/19/12

bk. çıḳ-31 -4-
 ç.- tı II/19/29
çı̊̇ngü : bk. çünkü -1-
 ç. II/08/124
çıḳ - : 1. (Bulunduğu yerden) Dışarıya 
varmak, içeriden dışarıya doğru 
gitmek. -100-
 ç. II/36/05, II/39/141
 ç.- ādı I/154/47
 bu ġulāmızdan girēdi bu ġulāmızdan ç.- 
ādı I/145/27
 ç.- alı I/135/23
 ç.- allar I/22/02
 ç.- am I/12/46
 ç.- ām II/29/31
 ç.- amas I/130/83
 ç.- amayῑz I/93/56
 ç.- an II/25/99, II/39/107
 ç.- aŋ I/116/38
 ç.- ar I/138/134, I/144/19, I/153/81, 
I/153/82, I/24/64, I/24/66, I/48/69, I/52/95, 
I/74/69, II/10/29
 ç.- ar̥ II/39/141
 ç.- ār I/72/82
 ç.- arḳa I/37/12
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 ç.- arḳan II/22/32
 ç.- ārdı I/10/47
 ç.- ardıḳ I/91/66
 ç.- arıken I/154/69
 ç.- arım II/23/24
 ç.- arın I/52/39
 ç.- arırḳan I/157/56
 ç.- arız I/51/43
 ç.- arlar I/26/18
 ç.- ayörü I/03/95
 ç.- caŋ I/41/86
 ç.- dı I/149/22, I/20/85, I/20/87, I/66/51, 
I/66/53, I/71/13, I/98/65
 ç.- dıḳ I/155/91
 ç.- dılar I/136/15
 ç.- dım I/134/58, I/134/59, I/155/101, 
II/12/02
 ç.- dımıdın II/29/40
 ç.- dıŋ I/69/48
 ç.- dῑ I/98/48
 ç.- dῑğῑm II/03/54
 ç.- dῑm II/03/54
 ç.- dῑnı I/52/39
 ç.- ıb I/06/90
 ç.- ıcaḳ II/10/28
 ç.- ıcaḲ I/20/84, I/20/86
 ç.- ıcāsı II/10/28
 ç.- ıncasıda I/46/58
 ç.- ıncı II/07/85
 ç.- ıŋ I/52/39
 ç.- ıp I/138/131, I/138/133
 ç.- ıP I/06/87, I/153/73
 ç.- ıve II/38/55
 ç.- ıvırdı I/135/01
 ç.- ıvırı I/52/45
 ç.- ıvırıp dur21d̥ŭlar I/52/72
 ç.- ıydıḲ II/07/122
 ç.- ıye̊ I/07/98
 ç.- ıyo I/106/44, I/34/66, I/49/19, 
I/66/36, II/21/99
 ç.- ıyom II/33/20

 ç.- ıyoŋ I/153/118
 ç.- ıyoru I/59/42
 ç.- ῐyoS II/21/90
 ç. - maḳ I/32/23

ç. - meK I/79/63
ç.- masın I/130/82

 ç.- mayoz I/31/66
 ç.- maz I/72/78
 ç.- meyiz I/153/116
 ç.- mış I/20/92, I/20/93, I/39/25, I/39/99
 ç.- mıyo I/105/49, II/29/28, II/29/31
 ç.- saḲ I/14/35
 ç.- tῑm I/31/55
 ç.- tῑmız I/38/07

2. (Yüksek bir yere varmak için) Yukarı 
doğru gitmek, yüksekteki bir yere erişmek, 
tırmanmak. -79-
 ç. I/160/21
 ç.- ādı II/07/94
 ç.- ādıḳ I/38/28, I/38/29
 ç.- ādıġ I/59/47
 ç.- ādık̥ II/07/41
 ç.- allā başımıza I/56/76
 ç.- aÍÍāmıştı I/46/18
 ç.- allar I/121/07
 ç.- allardı I/91/34
 ç.- amadıla I/130/51
 ç.- amadılā I/38/30, I/38/31
 ç.- aman I/45/30
 ç.- amımışlar I/38/33
 ç.- amıŋ I/88/72, II/38/119, II/38/46, 
II/38/54
 ç.- amıyom I/102/91
 ç.- annar I/38/35
 ç.- aŋ I/44/53, I/49/62, II/05/50
 ç.- ar I/153/65, I/79/61
 ç.- ardı I/145/68
 ç.- ārdıḳ II/23/104
 ç.- ār̥dıḳ I/38/28
 ç.- ardıḲ I/38/26, I/38/27
 ç.- arız I/130/96
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 ç.- ar̥lāmıştı I/32/23
 ç.- arsıŋ I/79/61
 ç.- āsaŋ I/160/21
 ç.- aydıŋ I/44/65
 ç.- ȧydıŋ I/44/65
 ç.- dıḳ I/153/65, I/35/10
 ç.- dıḳt̥an I/156/59
 ç.- dılar I/130/50
 ç.- dıŋ I/79/62
 ç.- dıŋız I/10/97
 ç.- ılān I/139/49
 ç.- ılıyȯ I/160/21
 ç.- ılmazdı I/35/63
 ç.- ımaŋ II/05/50
 ç.- ınca I/121/08
 ç.- ıncaḳ I/11/17
 ç.- ıŋ II/38/119
 ç.- ıP I/33/39
 ç.- ır I/87/44
 ç.- ıyo I/90/37
 ç.- ıyodu I/38/33
 ç.- ıyoduḳ I/38/34
 ç.- ıyolar I/87/45
 ç.- madan I/33/100
 ç.- madıŋ II/05/40
 ç.- madıŋız I/10/98
 ç.- mayız I/130/95
 ç.- mazımῑş I/111/114
 ç.- mış I/11/13, I/11/18
 ç.- mıyo I/90/37
 ç.- míş I/08/96
 ç.- saŋ II/05/55
 ç.- sıŋ I/157/51, I/157/57
 ç.- tıḳ II/07/39
 ç.- Tıḳ I/33/86
 ç.- tım I/33/85, I/33/87

3. (Önceden yokken) Ortada görülmeye 
veya duyulmaya başlamak, zuhur etmek, 
yayılmak. -60-
 ç.- ādı I/144/37

 ç.- alı I/103/31
 ç.- caḳ I/121/122
 ç.- dı I/02/51, I/04/23, I/05/06, I/10/28, 
I/103/21, I/12/10, I/14/30, I/143/44, 
I/146/22, I/146/37, I/146/61, I/151/27, 
I/153/10, I/153/59, I/21/23, I/34/42, 
I/41/36, I/47/31, I/62/11, I/63/35, I/68/34, 
I/68/52, I/69/14, I/70/07, I/72/46, I/77/21, 
I/87/43, I/90/67, I/95/29, I/96/46, II/16/35, 
II/22/26, II/39/86
 ç.- dıḲ I/104/47
 ç.- dῑ I/146/36, I/146/37, I/41/50, 
I/72/47
 ç.- ıcā II/03/78
 ç.- ınca I/146/38, II/24/25
 ç.- ıncῑ II/01/27
 ç.- ıverince I/96/18
 ç.- ıvırdı I/52/25
 ç.- ıyor I/121/124
 ç.- mış II/10/49
 ç.- tı I/128/14, I/60/26, II/19/123, 
II/21/16, II/37/48
 ç.- Tı I/10/25, I/64/64
 ç.- tῑ II/19/149
 ç.- Tῑ II/01/30

4. (Okul, kurs vb. bir öğretim kurumunu) 
Tamamlayıp mezun olmak veya 
tamamlayamadan bitirmek. -54-
 ç.- ādı II/08/12
 ç.- an I/10/05, I/93/48
 ç.- andan I/122/72
 ç.- ardıḲ I/21/52
 ç.- cādı I/132/05
 ç.- dı I/122/58, I/93/48, II/08/11
 ç.- dıḳ I/51/08, I/51/09, I/64/119, 
I/72/11, I/93/49
 ç.- dıḳdan I/113/03
 ç.- dıḲ I/24/30
 ç.- dım I/100/04, I/112/18, I/113/02, 
I/113/04, I/113/07, I/118/04, I/122/64, 
I/122/68, I/127/05, I/130/04, I/146/03, 
I/16/38, I/27/03, I/30/05, I/35/54, I/55/10, 
I/62/02, I/72/53, I/75/61, II/05/03, II/08/14
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 ç.- dıŋ I/29/07, I/29/08
 ç.- ınca I/62/03
 ç.- ıncῑ I/62/03
 ç.- ıyorduḲ I/21/52
 ç.- ῐdım I/100/03
 ç.- mışdan I/35/57
 ç.- tı I/24/23, II/07/115
 ç.- Tılā II/34/16
 ç.- tım I/154/02, I/16/38
 ç.- Tım I/134/20, I/75/14
 ç.- Tῑ I/51/07

5. (Bir yerde) Görünmek. -38-
 ç.- a I/125/89
 ç.- ā I/161/61
 ç.- acāz I/04/73, I/53/53
 ç.- ālādı II/34/34
 ç.- aÍÍā I/60/54
 ç.- amazdıḳ I/138/104
 ç.- ar I/145/89, I/156/60, I/78/10, 
II/37/38
 ç.- ārdı I/125/80
 ç.- ardıḳ I/16/54
 ç.- arın II/05/73
 ç.- arıyola I/26/42
 ç.- arız I/148/10
 ç.- arlā I/153/63
 ç.- arlardı I/125/78
 ç.- āsaḳ I/161/59
 ç.- caŋ I/84/25
 ç.- dı I/87/101
 ç.- dıḳ I/59/68
 ç.- dım I/87/105
 ç.- ıcız I/04/73
 ç.- ınca I/09/55, I/91/83
 ç.- ıyo I/146/59
 ç.- ıyȯ I/26/42
 ç.- mam I/91/83
 ç.- man II/05/74
 ç.- masın I/78/10
 ç.- mışın II/28/83, II/28/89

 ç.- mıyam II/30/62
 ç.- mıyım I/91/84, II/39/04
 ç.- mıyo II/15/43

6. (Bir yerden) Uzaklaşmak, ayrılmak, 
(bir yeri) terketmek. -35-
 ç. I/20/102, II/20/52, II/20/53
 ç.- ā I/32/75, II/05/96
 ç.- adı I/152/19
 ç.- amaSsıŋız I/17/88
 ç.- amaycaḳlar I/17/89
 ç.- ar I/143/27, I/32/77, I/32/78, I/45/53
 ç.- ar̥ II/39/149
 ç.- ār I/145/62
 ç.- ardı I/111/96
 ç.- arlādı I/159/19
 ç.- ar̥lar I/127/11
 ç.- asıya I/114/20
 ç.- dı I/150/44, I/155/70
 ç.- dıḳTan I/106/59
 ç.- dıġ I/42/09
 ç.- dım I/135/02
 ç.- ınca I/114/20, I/127/11, I/145/58
 ç.- ıŋ II/05/88
 ç.- ıp II/05/61, II/13/55
 ç.- madım I/143/02
 ç.- mamış I/147/26
 ç.- mayo I/75/55
 ç.- mȧyomuş I/76/64
 ç.- mış I/150/40
 ç.- mıyȯ I/76/57

7. Gelin veya damat olmak, 
evlenmek. -26-
 gelin ç.- abiliyȯ I/76/63
 gelin ç.- acā I/04/25
 gelin ç.- acaḳ II/37/53
 gelin ç.- ādı I/32/60, II/34/32, II/34/33, 
II/35/32, II/37/34
 dāmat ç.- ar I/114/52
 gelin ç.- ar I/114/13, I/114/59, I/26/28
 gelin ç.- ār I/114/59
 gelin ç.- ca˽ı II/34/43
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 ç.- cāmız I/58/97
 gelin ç.- casa I/77/29
 ç.- dım I/118/02
 dāmaT ç.- ıcā I/114/41
 damat ç.- ıcaḳ I/114/47
 gelin ç.- ıyo I/159/16
 ç.- ıyoru I/106/79
 gelin ç.- ῐncănă II/37/20
 ç.- maz II/34/64
 gelin ç.- maz I/72/78
 gelin ç.- tῑ II/39/146
 gelin ç.- Tῑ I/82/26

8. Bulunmak, bulunduğu tespit 
edilmek. -20-
 ç.- a I/56/33, I/56/34
 ç.- ā I/57/33
 ç.- alı I/106/28
 ç.- ar I/57/33, I/92/17, I/92/18, I/95/24
 ç.- āsaŋ I/56/33
 ç.- dı I/23/11, I/96/91
 ç.- dῑ II/02/18, II/17/59
 ç.- ıyo I/56/50
 ç.- ıyōdu I/46/13
 ç.- ıyor II/02/23
 ç.- ıyorŭ I/49/59
 ç.- ıyu II/17/67
 ç.- íyȫ II/02/18
 ç.- mış II/25/96

9. Yerinden oynamak veya kendine 
mahsus yerden ayrılmak. -17-
 ç.- a I/43/08
 ç.- ar I/116/23, I/116/24, II/25/88
 ç.- ar̥ II/18/06
 ç.- arḳan II/12/80
 ç.- arımış I/123/57
 ç.- artTırdım I/17/22
 ç.- caḳ I/141/14, I/33/19
 ç.- dı I/02/51
 cıdavı ç.- dı I/30/13
 ç.- dῑ I/116/24

 ç.- mış I/39/96
 aḳlı ç.- mış I/128/50
 ç.- tı II/07/127

10. Sonuç olarak belirmek. -16-
 ç.- ā I/158/55, I/158/56, II/26/42
 ç.- ādı II/07/45
 ç.- ar I/74/42
 ç.- ȧr II/10/65, II/10/67
 ç.- ardı I/102/45
 ç.- arsa II/16/04
 ç.- ı I/86/71, I/86/72
 ç.- ıyon II/16/04
 ç.- maz I/122/38
 ç.- meyyomuş II/39/177
 ç.- mıyyȯ II/39/175

11. (Yüksek bir makāma, bir huzura) 
Varmak. -14-
 ç. I/79/42, I/79/60
 ç.- arız I/30/48, I/79/41, I/79/69
 ç.- arla I/69/104
 ç.- arlā I/69/104
 ç.- arsın I/79/65
 ç.- dım I/18/62, I/18/63
 ç.- ıŋ I/79/51, I/79/60, I/79/69, I/79/70

12. Elde edilmek, sağlanmak, 
üretilmek. -11-
 ç.- ā I/32/56, I/84/45
 ç.- ādı I/158/58
 ç.- ādır II/02/53
 ç.- aŋ I/116/36
 ç.- ar I/116/38
 ç.- ardı I/74/92
 ç.- asıyadaḳ I/130/90
 ç.- atdır I/43/36
 ç.- cānı I/84/44
 ç.- ıyoru I/63/49

13. Gitmek. -11-
 ç. I/88/25
 ç.- ādı II/11/02
 ç.- allardı I/111/97
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 ç.- ar I/79/63
 ç.- ardı I/128/13
 ç.- ārdıḳ II/01/54
 ç.- ılıyodū I/110/59
 ç.- ınca I/64/104
 ç.- ıyollā I/64/104
 ç.- madım I/83/22

14. (Piyango, kur’a vb. talih gerektiren 
bir eylem sonucu sonunda payına) Düşmek, 
isabet etmek. -11-
 ç.- ar I/79/53
 ç.- ar̥ I/139/24
 ç.- arsa I/79/43, I/79/46, I/79/47, 
I/79/52, I/79/53
 ç.- ar̥sa I/139/25
 ç.- dı I/52/68
 ç.- madı I/139/23
 ç.- madῑ I/139/22

15. Yetişmek. -10-
 ç.- ā II/36/09, II/36/10, II/36/12
 Tal ç.- ā II/23/57
 ç.- ar I/54/66, I/88/68
 ç.- ar̥dı II/39/98
 ç.- ıyȯ I/88/68

16. Etrafa yayılmak, dağılmak. -8-
 ç.- ā II/32/115
 ç.- an I/95/08, I/95/09
 ç.- dı I/102/38, I/109/03
 ç.- dῑ I/116/09
 ç.- ıyor I/116/08
 ç.- maz II/20/06

17. (Arzu edilmeyen bir durum kendini 
doğuran sebepler sonunda) Meydana 
gelmek, patlak vermek. -8-
 ç.- ā II/16/87
 canımız ç.- ardı I/21/55
 ç.- ıyōr I/58/85
 ç.- mış II/31/10, II/31/11
 ç.- tı II/09/67

18. Yok olmak, kalmamak, zail 
olmak. -8-

 ç.- ar I/121/73
 ç.- ȧr I/121/79
 ç.- ıvırıyor I/15/84
 ç.- ıyor I/15/84
 ç.- madı I/113/55
 ç.- mayyor I/15/84
 ç.- māz I/113/55

19. Çalışmakta olduğu işi bırakmak, 
ilgisini kesip ayrılmak. -6-
 ç.- dı I/04/70, I/27/18
 emekl̥ı̆̇ ç.- dıḳdan I/158/04
 emekli ç.- ıncısı I/158/40, I/158/42
 ç.- tı I/53/45

20. Peyda olmak, meydana gelmek. -6-
 ç.- dı I/122/48, I/25/63
 ç.- dῑ I/133/07
 ç.- ıncası II/25/91
 ç.- ıyo I/68/59

21. (Ay ve mevsim) Sona ermek, 
geçmek. -5-
 ç.- a I/62/40
 ç.- arız II/33/48
 ç.- asıya I/94/40
 ç.- dıḳ I/87/15
 ç.- tın I/45/63

22. Yükselmek. -5-
 ç.- ādı I/39/59
 ç.- ıcaḲ II/28/80
 ç.- ıvırıyor I/143/59
 ç.- madı II/28/80

23. ... Olduğu anlaşılmak, ortaya çıkmak, 
belirmek. -4-
 ç.- ay I/64/15
 ç.- dı I/11/33
 ç.- mış I/70/84

24. Zuhur etmek. -4-
 ç.- ardı I/24/45
 ç.- asıya I/94/40
 ç.- dı I/94/41

25. (Bir şeyin içinden) Bir miktarı 
ayrılmak, bir miktarı eksilmek. -3-



çıḲ -
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 ç.- ıyo II/23/104
 ç.- ıyoru II/25/41
 ç.- masın I/14/33

26. (İçinde bulunduğu güç durumu) 
Yaşayıp geçirmiş olmak, geride bırakıp 
kurtulmak. -3-
 ç.- amāŋ II/08/73, II/08/74
 ç.- amıncısı II/08/74

27. Dışarı fışkırmak, akmak. -3-
 ç.- ar I/135/11, I/135/13
 ç.- ıyorū I/135/15

28. (Bir makam tarafından) Karar altına 
alınıp bildirilmek. -3-
 tāyini ç.- dı II/06/54
 ç.- dῑ I/68/77

29. (Rüzgar vb.) Esmeye başlamak. -3-
 ç.- dῑ I/130/14
 ç.- ıcaḳ I/141/13
 ç.- ıcȧḳ I/141/10

30. Sokağa gitmek, gezmeye gitmek. -3-
 ç.- amıŋ II/07/135
 ç.- ārdım II/16/75
 ç.- ıvırdım II/25/04

31. (Belli bir süre kalmaya mecbur olduğu 
yerden) Vakti gelince ayrılmak. -2-
 ç.- dıḳ I/75/73
 ç.- ıyo I/85/47

32. (Birine) Görünmek. -2-
 ç.- dı I/69/75
 ç.- mayın II/07/15

33. (Yiyecekler için) Verilmek, 
sunulmak. -2-
 ç.- ādı I/147/43, II/11/05

34. Bitmek, sürmeye başlamak. -2-
 ç.- ar II/06/32
 ç.- masın II/06/21

35. (Girdiği veya yaptığı işi şu veya 
bu şekilde) Tamamlamak, ... olarak 
bitirmek. -2-
 ç.- ā I/08/52
 ç.- dῑ I/10/109

36. Fiyatı yükselmek, zamlanmak. -2-
 ç.- ārdıḳ I/110/57
 ç.- dı I/110/48

37. Belli bir yüksekliği aşmak. -2-
 ç.- dı I/130/51
 ç.- Tı I/130/49

38. (Boya, kir, toz vb.) Kendini dışarı 
vermek. -1-
 ç.- tῑ I/19/10

39. (Nüfus cüzdanı, pasaport, ruhsat, 
tapu, vekâletname vb.) İlgili makam 
tarafından muamelesi bitirilip hazırlanmış 
olmak. -1-
 gözü ç.- sın I/47/73

40. (Karşı cinsten biriyle duygusal bir 
bağ kurup) Beraber dolaşmak, (flört ettiği 
kimse ile) gezmek. -1-
 ç.- ıyor I/25/27

41. Görücü olarak gitmek. -1-
 ç.- tıŋ I/53/35

42. (Eldeki bir nesne yapılmak istenen 
şey için) Yetmek, kifayet etmek, kâfi 
gelmek. -1-
 ç.- ıyodu I/96/36

43. Süresi uzamak. -1-
 ç.- dı I/100/04

44. Taburcu olmak. -1-
 ç.- ıyōdu I/106/33

45. Harcanmak, bir şeyin karşılığı olarak 
verilmek. -1-
 ç.- ardı I/115/25

46. Ayrılmak, uymamak, itaat 
etmemek. -1-
 ç.- mazdıḳ I/148/04

47. (İstenmeyen, zor bir durumdan) 
Kurtulmak. -1-
 ç.- dıḳ II/05/85
çıḲ - : bk. çıḳ-1 -40-
 ç. I/153/116
 ç.- ādıḲ I/154/47
 ç.+ dῑ I/41/38
 ç.- dıydın I/12/14



çıḳar -
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 ç.- ıb I/03/03
 ç.- ıP I/07/42
 ç.- ıP dur21uyolar I/129/08
 ç.- Tıḳ I/07/47
 ç.- TıḲ II/08/13

bk. çıḳ-2 -28-
 ç.- ām I/88/73
 ç.- dı II/05/52
 ç.- dıḲ I/87/42
 ç.- ıŋ I/79/65
 ç.- Tı I/48/69

bk. çıḳ-11 -23-
 ç.- dım I/06/87

bk. çıḳ-3 -14-
 ç.- dı I/07/65, I/07/83, I/08/66, I/41/37
 ç.- Tῑ II/01/27

bk. çıḳ-9 -8-
 ç.- dı I/43/08
 aḳῐllarῐ ç.- ıcaḳ I/20/100
 aḳῐlları ç.- ῐcaḳ I/20/100

bk. çıḳ-4 -5-
 ç.- dıḳ II/08/14
 ç.- dıḳtan II/10/70
 ç.- dım II/28/25
 ç.- dıydı I/51/08
 ç.- Tı II/08/13

bk. çıḳ-19 -16-
 emekli ç.- dıḳdan I/158/59
 ç.- dım I/52/29

bk. çıḳ-12 -1-
 ç.- sıŋ I/68/43

bk. çıḳ-5 -6-
 ç.- dım II/28/56, II/28/82, II/28/83, 
II/28/89
 televizona ç.- ıcām II/03/14
 ç.- mışıŋ II/28/90

bk. çıḳ-17 -1-
 ç.- dı II/05/56

bk. çıḳ-6 -1-
 ç.- dῑnda II/05/65

bk. çıḳ-27 -1-
 ç.- Tῑ II/26/48
çῑḳ - : bk. çıḳ-3 -1-
 ç.- dı I/47/44

bk. çıḳ-2 -2-
 ç.- dı I/101/69

bk. çıḳ-8 -3-
 ç.- mış II/25/96
çík - : bk. çıḳ-1 -1-
 ç.- iyö II/23/207
çıḳ : Hayır anlamında nida. -4-
 ç. I/10/49, I/123/15, I/21/04, II/10/30
çıḳa - : bk. çıḳar-1 -2-
 ç.- tTı I/25/36
 ç.- ttılā I/38/14
çıḳā - : bk. çıḳar-1 -5-
 ç.- dılā II/12/22
 ç.- dım II/28/42

bk. çıḳar-2

ç.- dıḳ II/12/42
ç.- dım II/37/76
bk. çıḳar-14

 ç.- dı I/64/62
çıḳad - : bk. çıḳart-1 -1-
 ç.- ırdıḲ I/18/20
çıḳar - : 1. (Bulunduğu yerden) Dışarı 
çıkmasını sağlamak. -29-
 ç. I/10/11, I/96/34
 ç.- dı II/05/84
 ç.- dıḳ II/32/87
 ç.- dıḳTan I/111/43
 ç.- dı˽ı II/23/15
 ç.- dılâr II/05/88
 ç.- dım I/42/35
 ç.- ı I/07/19, I/102/47, I/130/90
 ç.- ıdı II/07/118
 ç.- ıdıḳ I/33/48
 ç.- ıp I/111/32
 ç.- ırız I/27/72
 ç.- ır̥ız I/71/40



çıḳar -
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Ç
 ç.- ısın I/32/46
 ç.- ısıŋ I/102/53, II/37/119, II/37/120
 ç.- ıydıḳ I/70/30
 ç.- ıyın II/32/25
 ç.- ıyo I/27/53
 ç.- ıyoŋ I/26/74
 ç.- ıyoruz I/106/69
 ç.- ıyu II/22/51
 ç.- iyöller II/17/66
 ç.- mazlādı II/12/66
 ç.- mazlar II/10/29

2. Gelin etmek, düğününü yapmak, 
evlenmesini sağlamak. -15-
 ç.- dı I/89/22
 ç.- dım I/52/21, I/53/42, II/26/15
 gelin ç.- dım I/89/16, II/37/75
 gelini ç.- ılā I/148/29
 gelin ç.- ılādı I/82/23, I/82/24
 ç.- ırḳān I/157/13
 ç.- ırlādı I/157/56
 ç.- ıyo I/46/103
 ç.- ῐlā II/34/36
 ç.- mam II/20/52, II/20/53

3. (Bir yerden) Çıkmak zorunda 
bırakmak, çıkmaya mecbur etmek, ihraç 
etmek -12-
 ç.- dıla I/101/04
 ç.- dılā I/30/12, II/34/13
 ç.- dım I/131/59
 ç.- eyyȯ II/39/174
 ç.- ı I/52/58
 ç.- ım II/08/14
 ç.- ıvedi I/152/03
 ç.- ıvırdılar I/51/08
 çıḳarma ç.- ıyolādı II/34/13
 ç.- vedi II/34/13

4. Birine göstermek, görülmesini 
sağlamak. -7-
 ç.- caḳsan II/34/81
 oyun ç.- ılardı I/102/28
 ç.- ısan II/34/78

 oyun ç.- ıveridik I/154/30
 ōyun ç.- ıyolardı II/14/39
 ç.- madım I/91/07 

televı̄̇zonu ç.- māzsaŋız II/03/44
5. Götürmek. -6-

 ç.- dı I/45/18
 ç.- dılar I/45/13
 ç.- ıdıḳ I/72/77
 ç.- ıvırın I/45/54
 ç.- yolāmış I/72/80
 ç.- yoz I/72/83

6. Meydana getirmek, oluşturmak, hasıl 
etmek. -5-
 ç.- acā I/123/55
 ç.- dῑ I/81/57, I/96/89
 ç.- maz II/35/51
 ç.- miyō II/02/60

7. (Yiyecek şeyler için) İkram etmek, 
sunmak. -4-
 ç.- ı I/116/12
 ç.- ıyum I/131/24
 ç.- ῐllā II/35/85
 ç.- ῑS I/01/54

8. Bir olaya sebep olmak, meydana 
çıkmasına yol açmak. -3-
 ç.- dıḳları II/10/17
 ç.- dılā II/02/55
 ç.- dılar II/10/15

9. (Zaman bildiren kelimelerle) 
Geçirmek, sonunu getirmek. -2-
 ç.- ıdı I/68/34
 ç.- ıysaḳ I/53/21

10. (Giyilen veya takılan şeyleri) 
Vücuttan ayırmak. -2-
 ç. I/48/01
 ç.- ınca I/42/26

11. Elde etmek, sağlamak. -2-
 ç.- amadıḳ I/139/23
 ç.- ıdı I/68/35

12. (Bir şeyi) Yüksek bir yere taşımak, 
yukarı iletmek. -2-



çıḳart -
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 ç. II/07/50
 ç.- ῑdım I/152/122

13. -nin onayından geçirmek, karar 
verilmesini sağlamak. -1-
 ç.- dılā I/64/111

14. (İlgili bir makamdan) İstenilen bir 
hususu sağlamak. -1-
 ç.- anna I/52/23

15. Yükseltmek, arttırmak. -1-
 ç.- ıveridi I/110/46

16. (Yazılmış veya çizilmiş bir şeyin) 
Aynını bir kâğıt üzerine veya başka bir yere 
geçirmek. -1-
 ç.- ı I/27/10

17. (İş için) Yapmak, üretmek. -1-
 ç.- ıldı I/81/49

18. Var olduğunu göstermek, ibraz 
etmek. -1-
 ç.- Tı II/23/134
çıḳar : Şahsi fayda gözetilerek elde edilen 
kazanç, şahsi menfaat. -1-
 ç.+ ımıza yapıyomuşuz I/64/111
çıḳar̥ - : bk. çıḳar-2 -2-
 ç.- madı II/20/50
 ç.- mış I/28/25
çıḳār - : bk. çıḳar-2 -1-
 ç.- dıḳ I/63/04
çıḳār̥ - : bk. çıḳar-1 -4-
 ç.- dım II/09/03

bk. çıḳar-2

 ç.- dı I/152/31
 ġızı ç.- dıḲ I/152/30
 ġızını ç.- dıḲ I/152/30
çıḲar - : bk. çıḳar-8 -2-
 ç.- acaḲ I/67/51
 bk. çıḳar-1

Ç.- dῑm II/33/06
çıҟar - : bk. çıḳar-10 -2-
 ç. I/48/01

ç.- mȧdan I/48/02
çıḲard - : bk. çıḳart-2 -1-

 ç.- ıllar I/114/14
çıḳard - : bk. çıḳart-1 -17-
 ç.- acam I/42/34
 ç.- annara I/144/39
 ç.- ıllar I/11/73
 ç.- ırın I/120/48
 ç.- ırıS II/32/02
 ç.- ırız I/148/54, II/32/01, II/32/34
 ç.- ırsın I/74/67
 ç.- ıyodun I/153/117

bk. çıḳart-2

ç.- ırdıġ I/107/51
bk. çıḳart-3

ç.- ırız I/114/05, I/114/06
ç.- ırsıŋız II/03/45

çıḳarış : (Bulunduğu yerden) Dışarı 
çıkmasını sağlama işi. -2-
 ç. I/42/35
 ç.+ ım I/42/35
çıḳarma : Düğün ve nişan törenlerinde 
erkek tarafından gelen adamlarla kızın 
babasına ve kardeşlerine, kız tarafından da 
erkek tarafına karşılık olarak gönderilen 
bahşiş. -1-

çıḳarma çıḳar- : Düğünden önce kız 
evine bahşiş göndermek.

ç. çıḳarıyolādı II/34/13
çıḳar̥má : Çıkarmak işi. -1-
 ç.+ yá II/15/56
çıḳart - : 1. Çıkmasını sağlamak, 
çıkarmak. -26-
 ç.- dıla I/70/16
 ç.- dırd̥ı I/64/63
 ç.- ırlar I/118/12
 ç.- madıḳ I/40/77
 ç.- mış I/117/46, I/91/49
 ç.- mışın I/91/51
 ç.- mışlar I/11/77
 ç.- míşlar I/08/89
 ç.- tıḳ II/31/13
 ç.- Tıḳtan I/70/31



çıḳart̥ -
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 ç.- tılā I/38/16
 ç.- Tılar I/122/25
 ç.- Tῑnı I/144/41

2. Düğününü yapmak, evlenmesini 
sağlamak. -12-
 ç.- Tı I/153/49, I/153/50
 ç.- tıḳ I/53/42
 ç.- tım I/53/14

3. Görülmesini sağlamak, gösteri 
yapmak. -8-
 oyun ç.- Tırıyodu II/35/27

4. İşten çıkarmak. -7-
 ç.- Tılā I/04/71

5. Okuldan almak. -6-
 ç.- tı I/58/09
 ç.- Tı I/58/06, I/58/07, I/58/11
 ç.- Tılā I/73/11
 ç.- Tíydí I/58/10
çıḳart̥ - : bk. çıḳart-1 -1-
 ç.- ıyosun I/85/46
çıḳārT - : bk. çıḳart-1

ç.- ıp I/58/28
çıḲart - : bk. çıḳart-2 -2-
 ç.- ma I/106/70

ç.- Tı I/144/38
çıḳattır - : 1. Çıkarttırmak, (ilgili bir 
makamdan) İstenilen bir hususu sağlamak .

ç.- mıya I/144/65
tāyini ç.- ıncı II/30/57

2. Bulunmasını sağlamak. -7- 
 ç.- amadıḳ I/147/37

3. Birine göstermek, görülmesini 
sağlamak.

seyir ç.- anı I/87/93 
4. Meydana getirmek, oluşturmak, hasıl 

etmek.
ç.- dıḳ II/16/40

5. (Bulunduğu yerden) Dışarı çıkmasını 
sağlamak. 

ç.- ıyuS II/08/107

çıḳattıramı - : Çözememek, sökememek, 
halledememek, hatırlayamamak.

ç.- ycam II/38/84
çıḳı : Küçük bohça, çıkın. -4-
 ç. I/132/79
 ç.+ nı II/39/100, II/39/101
 ç.+ sınnan II/39/112
çıḳıla - : Çıkı yapmak. -1-
 ç. I/79/47
çıḳılı - : bk. çıḳıla- -2-
 ç.- yıp II/39/101
çıḳıntı : Hizayı aşan veya düz bir yer 
üzerinde tümsek oluşturan kısım. -1-
 ç. I/34/67
çıḳıntılı : Çıkıntısı olan, çıkıntı teşkil eden, 
çıkık. -1-
 ç. I/34/69
çıḳış - : Yeter olmak, yetecek miktara 
ulaşmak, kâfi gelmek. -1-
 ç.- madῑ I/27/70
çıḳῑ : (<<çıḳıḳ+ı) Vücutta yerinden çıkmış 
olan (kemik). -2-
 ç. I/17/30, I/17/34
çıḳma : Çıkmak işi. -2-
 ç. I/138/105

çıḳma günü : Gelinin kız evinden 
çıktığı gün, gelin alma günü.

ç. günü II/35/53
çıḲma : bk. çıḳma -1-
 ç. II/22/41
çıḳmā : <<çıḳma+ya -1-
 ç. I/32/16
çıḳmı : bk. çıḳma -1-
 ç.+ ya I/15/93
çıḳrıḳ : İplik eğirmeye veya sarmaya 
yarayan, el yahut ayakla çevrilen 
dolap. -2-
 ç.+ da I/96/05
 ç.+ dı I/87/100
çıḳrῑ : <<çıḳrıḳ+ı -1-
 ç. I/87/112



çı̄̇ I
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çıḳTı : Üretim sonucu ortaya çıkan ürün, 
girdi karşıtı. -1-
 ç.+ sı II/04/88
çıldır - : Bir hâlin, bir duygunun 
şiddetinden dolayı kendinden geçecek 
duruma gelmek. -1-
 ç.- ıyoz I/146/42
çımḳı : Çalı, odun parçaları. -1-
 ç.+ lādan I/60/47
çınna - : Çınlamak, çın çın ötmek. -1-
 ç.- sın I/44/73
çınná - : bk. çınna- -1-
 ç.- sín I/64/101
çınnı - : bk. çınna- -1-
 ç.- yasıca I/148/20
çῑr - : bk. çağır-2 -1-
 bağırıdı ç.- ıdı I/13/33
çıra : Çam gibi reçineli ağaçların yağlı 
ve çabuk yanan kısmından alınıp ateş 
tutuşturmakta kullanılan ufak odun 
parçası. -27-
 ç. I/130/35, I/137/63, I/146/40, I/146/41, 
I/51/27, I/51/28, I/64/71, I/72/40, I/72/41, 
I/72/42, I/80/33, I/80/34, I/87/90, I/93/09, 
II/24/90
 ç.+ ları I/32/04
 ç.+ mız I/72/43, II/24/93
 ç.+ ŋ I/130/34
 ç.+ yı I/76/84, I/87/90
çıre : bk. çıra -3-
 ç.+ ye I/72/44
 ç.+ ylen I/80/33
 ç.+ ynan I/76/84
çırġı : Çalgı’ya benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -2-
 çalġı ç. I/125/77
 çalġıynan ç.+ ynan I/125/84
çırı : bk. çıra -2-
 ç. II/11/20
 ç.+ ynan II/11/21
çῑrış : Çığırma işi. -2-
 ç.+ ımız I/17/61

 bārış ç.+ ları I/17/54
çırp - : (Örtü, bez, halı vb. şeyleri) 
Ucundan tutup kısa ve çabuk hareketlerle 
silkelemek. -11-
 ç.- acaŋ I/60/68
 ç.- arlā II/34/100
 ç.- arsıŋ II/17/39
 ç.- ārsıŋ I/60/67
 ç.- dı˽ı II/15/27
 ç.- ırıs I/152/86
 ç.- ıyosun II/15/24
çırpın - : (İnsan veya hayvan) Duyulan 
bir acı nedeniyle veya irade dışı vücudun 
bazı kısımlarını, bilhassa kol ve bacakları 
şiddetle hareket ettirmek yoluyla sarsılmak, 
(vücut) hızlı hızlı kıpırdayıp oynamak. -2-
 ç.- asıya I/98/102
 ç.- dῑ I/98/101
çırpışTır - : Hafif hafif vurmak, 
dövmek. -1-
 ç.- ıdıḳ I/58/32
çıta : Düzgün kesilmiş dar, ince uzun 
tahta. -2-
 ç. I/48/25, II/16/45
çıtır : Çiğnenirken ses çıkaracak kadar sert 
ve kızarmış (yiyecek). -2-

çıtır çıtır : Kızarmış, gevrek bir hâl 
almış.

çıtır ç. I/39/84
 ç. çıtır I/39/83
çıtlad - : Çıtlatmak, bir şeyden çıt diye ses 
çıkarmak. -1-
 ç.- ırdın I/10/53
çıval : bk. çuval -1-
 ç.+ ıdı I/54/53
çῑ : Çığ, dağın yüksek yerlerinden kopup 
aşağıya doğru yuvarlanan ve yuvarlandıkça 
büyüyen kar yığını. -1- 

çῑ gibi : Gittikçe ve süratle büyüyerek.
ç. gibi II/16/93

çῑ : bk. çıra -2-
 ç. II/24/91
çı̄̇ I : Çiğ, pişmemiş. -7-



çı̄̇ II
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Ç
 ç. I/02/05, I/100/29, I/111/08, II/16/08
 ç. yapaŋ I/60/62
 ç. yapcāsaŋ I/60/62
 ç. yapmeyiz I/70/52
çı̄̇ II : Tamamen (?). -2-
 ç.+ den II/28/34
çi˽il : Çakıl taşı gibi. -2-
 ç. çi˽il I/60/69
çiböre : bk. çı̄̇börek -1-
 ç.+ ı̄̇ I/91/13
çı̄̇börek : İçine soğan ve baharat konmuş 
çiğ kıymanın açılmış hamura sarılıp yağda 
kızartılması yoluyla yapılan bir börek 
çeşidi. -1-
 ç.+ de I/91/16
çiçē : <<çiçek+i -2-
 ç. I/54/12
 güvem ç. II/23/188
çiçek : Tohumlu bitkilerin, üreme 
organlarını taşıyan güzel renkli ve ekseri 
güzel kokulu kısmı. -8-
 ç. I/102/08, I/127/14, I/54/64, I/98/41, 
II/23/188
 ç.+ lēden II/33/58
 ç.+ ler I/88/71
Çidd̥i : Ciddi, ağır başlı, temkinli, 
vakur. -1-
 Ç.+ dı̄̇ I/146/81
çiFci : bk. çift̥çi -3-
 ç.+ lerē I/63/35
 ç.+ niŋ II/10/28
 ç.+ n̥iŋ II/10/28
çifcilı̄̇ : <<çiftçilik+i (bk. çifçilik) -1-
 ç.+ ŋ II/10/25
çiFcilik : bk. çifçilik -1-
 ç. I/154/55
çifçı̄̇k : bk. çifçilik -1-
 ç.+ te II/38/117
çifçi : bk. çift̥çi -4-
 ç. I/78/43, II/04/62
 ç.+ nin II/10/21

 ç.+ ynen I/78/55
çífÇῑ : bk. çift̥çi -1-
 ç. II/10/20
çifçilı̄̇ : <<çiftçilik+i (bk. çifçilik) -3-
 ç. II/24/26
 ç.+ nen I/03/63, I/93/38
çifÇili : bk. çifçilik -1-
 ç.+ i II/10/50
çifçilik : Geçimini toprağı ekip biçerek 
sağlama, ekincilik, rençberlik. -5-
 ç. I/129/36, II/04/62
 ç.+ nen I/78/14
 ç. yapar I/129/36
 ç. yapardıŋ I/60/31
çiFdik : bk. çiftliK -1-
 ç.+ leri I/68/17
çiflik : bk. çiftliK -3-
 ç.+ miş I/156/03
 ç.+ mişdi I/156/05, I/156/06
çift : 1. İki, tek olmayan. -11-
 ç. I/05/64, I/05/67, I/47/02, II/20/01, 
II/20/05, II/20/48

2. Tarlayı (iki öküz takımı ile veya 
sabanla) sürme işi, ziraat.

ç.+ e I/07/46, I/156/28
 ç.+ ini I/07/88

çift sür- : Toprağı sabanla işleyip 
ekilebilir duruma getirmek
çift̥ : bk. çift2 -1-
 ç. II/09/07
çift̥ci : bk. çift̥çi -1-
 ç.+ ydi I/73/13
çift̥cilig : bk. çiFcilik -1-
 ç. I/68/55
çift̥çi : Geçimini toprağı işleyip ekerek 
sağlayan kimse, ekinci, rençber, çifçi. -2-
 ç.+ ydi I/122/59
 ç.+ ydiK I/122/59
çifte : İki namlulu av tüfeği. -1-
 ç. I/95/118
çiftli : bk. çiftliK -2-
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 ç.+ ı̄̇miş II/06/80
 ç.+ i II/06/81
çiftlig : bk. çiftliK -1-
 ç. II/10/65
çiftliK : Ürün elde etmek için ekilip 
biçilen, hayvan yetiştirilen ve içinde 
çalışanların oturması için evler ve ahır, 
kümes gibi hayvan barınakları bulunan 
geniş arazi. -1-
 ç. II/38/118
çift̥lik : bk. çiftliK -1-
 ç.+ mişdı̄̇ I/156/55
çík - : bk. çıḳ-27 -1-
 ç.- iyö II/23/207
çikin : bk. çirkin -1-
 ç.+ in II/16/80
çile : Eziyet, sıkıntı, meşakkat. -48-
 ç. I/109/49, I/124/16, I/50/81, I/63/59
 ç.+ lēme I/145/39
 ç.+ lēmi I/145/44
 ç.+ lēnen I/145/39
 ç.+ leri I/113/107, I/113/122
 ç.+ li I/124/29, I/129/25, I/135/34, 
I/135/36, I/84/45, I/84/46
 ç.+ liydi I/129/26, I/129/41, I/129/46, 
I/130/24, I/35/01, I/50/59
 ç.+ m I/120/37
 ç.+ miz I/50/45
 ç.+ mizi I/84/24
 ç.+ si I/124/12, I/124/13, I/157/73, 
II/06/26, II/07/50
 ç.+ sinden I/124/21
 ç.+ siz I/84/45, I/84/46

çile çekmek : Dert ve meşakkate 
katlanmak, eziyet ve sıkıntıya uğramak.

ç. çekdi I/125/23
 ç. çekdik I/109/45, I/126/80, I/148/40, 
I/50/63
 ç. çeKdik I/50/63
 ç. çekdim I/13/22
 ç. çekmiş I/113/122
 ç.+ lē çekdik I/145/39

 ç.+ lē çekdim I/126/78
ç.+ ler çekmiş I/135/36
ç.+ leri çekdik I/120/28

çilē : bk. çile -3-
 ç. I/35/09
 ç.+ nen I/50/81
çili : bk. çile -1-
 ç.+ ynendi II/07/19
çillē : bk. çile -2-
 çekdik ç. I/159/33, I/159/35
çill̥en - : Ekmek küflenmek. -1-
 ç.- iyo II/08/124
çilte : Üzerinde yatılan veya oturulan, içi 
yün, pamuk vb. ile doldurulmuş döşek 
veya minder. -1-
 ç. I/87/100
çim : Buğdaygillerden, bahçeleri süslemek 
için veya suni çayır olarak yetiştirilen, çok 
yıllık küçük bir bitki cinsi. -2-
 ç. II/38/39
 ç. aşların II/08/103
çimen : Kendiliğinden yetişen çim, yeşil 
ve kısa ot. -2-
 ç.+ i I/84/39

2. Bu bitki ile kaplı yer, çayır, çemen. 
ç.+ e I/98/116

çimento : Ezilerek toz hâline getirilmiş 
killi kalkerin kireç ilave edilip fırında 
pişirilmesiyle elde edilen, su ile 
karıştırılınca katılaşıp sertleşen, yapılarda 
harç olarak kullanılan, kül rengi veya 
beyaz toz. -2-
 ç. I/122/82
 ç.+ larını I/115/35
çimentō : bk. çimento -1-
 ç. I/115/34
çimnendir - : Tohum ve bağ çubuklarını 
toprak veya suda bekleterek filiz 
vermelerini sağlamak. -1-
 ç.- iyoz II/38/31
çinçine : bk. çinçi -1-
 ç. + si I/109/42
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çinçi : Camdan ve porselenden yapılmış 
şey. -3-
 ç. I/73/30, I/73/31
çine - : bk. çı̄̇ne- -1-
 ç.- dı̄̇miz I/128/70
çı̄̇ne - : Çiğnemek, ayak veya tekerlek 
altına alıp ezmek, ezip öldürmek. -3-
 ç.- riz I/139/53, II/23/189
çingen : bk. çingene -1-
 ç.+ nēden I/86/50
çingene : Menşeleri kesin olarak 
bilinmeyip Hindistan’dan çıktıkları sanılan, 
çalgıcılık, falcılık, ayakkabı boyacılığı 
yapmak ve elek, ızgara, maşa, çiçek gibi 
şeyleri satmakla geçinen, bütün Avrupa’ya 
yayılmış, çoğu göçebe topluluk, kıpti, 
roman ve bu topluluğa mensup kimse. -3-
 ç. I/65/21, I/65/22
 ç.+ leri I/60/98
çı̄̇nı̄̇ - : bk. çı̄̇ne- -2-
 ç.- yosuŋ II/23/193
 ç.- yoz II/23/189
çinne - : bk. çı̄̇ne- -7-
 ç. I/152/115
 ç.- dim I/60/02
 ç.- diyoŋ I/74/64
 ç.- rdiK I/128/69, I/130/39
 ç.- riz II/18/07
çinnē - : bk. çı̄̇ne- -2-
 ç.- ceŋ I/74/68
 ç.- rdik I/128/70
çinnemek : Ayak veya tekerlek altına alıp 
ezmek, ezip öldürmek işi. -1-
 ç. I/104/17
çinnemi : Çiğnemek işi. -1-
 ç.+ ye I/139/51
çinni - : bk. çı̄̇ne- -1-
 ç.- yōŋ I/10/53
çiŋili - : bk. çınna- -1-
 ç.- yeçce I/138/122
çirkin : Göze ve kulağa hoş gelmeyen, bet, 
kabih. -2-

 ç. I/67/40
 ç.+ e I/132/63
çirtli : Sert (?) -1-
 ç. I/126/64
çiş : İdrar, sidik. -1-

çiş et- : İdrar yapmak, işemek. 
ç. edı̄̇n I/119/21

çit : bk. çift1 -3-
 ç. I/39/33, I/55/66, I/73/73

bk. çift2 -2-
 ç. I/39/33, II/21/15
çit - : Çamaşır yıkamak. -1-
 ç.- erlerdi II/24/67
çitlı̄̇ : <<çiftlik+i -5-
 bosdannar ç. I/142/21
 horman ç. II/30/43
 potōlu ç. I/142/23
 ç.+ mişmiş I/68/63
 ç.+ miz II/30/43
çitleşdir - : Çift duruma getirmek, çift 
yapmak. -1-
 ç.- di I/58/79
çitli : bk. çiftliK -2-
 ç.+ e I/134/14
 ç.+ i II/10/66
çitlig : bk. çiftliK -2-
 ç. I/134/14, I/134/22
çitTi : bk. çiftliK -1-
 bilvanis ç. I/142/21
çittik̥ : bk. çiftliK -1-
 ç. I/142/20
çivçi : bk. çift̥çi -3-
 ç. I/01/13
 ç.+ niŋ I/05/15
 ç.+ siŋ I/05/15
çivçilı̄̇ : bk. çifçilik -1-
 ç.+ nen I/01/14
çivçili : bk. çifçilik -1-
 ç.+ e I/01/14
çivçiliK : bk. çifçilik -1-
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 ç. yapdıḲ I/155/05
çivd : bk. çift1 -1-
 ç. I/12/06
çivir - : bk. çevir-5 -1-
 ç.- dilē II/02/38
çivt : bk. çift1 -8-
 ç. I/144/21, I/155/46, I/25/08, I/25/51, 
II/12/17, II/39/121

bk. çift2

ç.+ e I/136/04
çivtci : bk. çift̥çi -1-
 ç.+ niŋ I/103/35
çivtçi : bk. çift̥çi -1-
 ç.+ ydik I/143/12
çiv̥t : bk. çift2 -1-
 ç. sürdük I/150/17
çiyān : Eklem bacaklıların çok ayaklılar 
takımından, genellikle ışıktan kaçtığı 
için toprağın içinde veya taşlar arasında 
yaşayan, sarımtırak renkte zehirli 
böcek. -1-
 ç. I/18/60
çiyı̄̇z : bk. çeyiz -1-
 ç. II/25/64
çiyiz : bk. çeyiz -4-
 ç. II/23/67
 ç.+ ı̄̇ II/23/67
 ç. sererdik II/23/67
 ç. serilird̥i II/23/66
çiyni - : bk. çı̄̇ne- -1-
 ç.- yorduḳ I/11/47
çiz - : 1. (Bir şeyin üzerinden sert ve sivri 
bir şey geçirerek) Çizgi hâlinde berelemek, 
üzerinde çizik peyda olmasına sebep 
olmak. -1-
 ç.- iyoruz I/19/03

2. (Bir şekli) Çizgilerle belirtmek, 
resmetmek, tersim etmek.

3. Seymenlerin oyun oynaması.
çizgili : Üzerinde çizgi veya çizgiler 
bulunan, yollu. -2-
 çizgili ç. I/09/17

 ç. çizgili I/09/17
çizme : Ayağı bacakla birlikte örtüp 
koruyan bir çeşit uzun ayakkabı. -1-
 ç. I/118/13
ço : bk. çoḳ -24-
 ç. I/50/61

ç.+ u II/17/71
 ç.+ udu I/01/97, I/03/05, I/03/85, 
I/08/120, I/102/67, I/103/22, I/13/18, 
I/25/19, I/27/59, I/27/67, I/35/01, I/51/69, 
I/60/46, I/88/06, I/89/05, I/94/05, I/94/15, 
I/94/45, I/99/35
 ç.+ umuşdu I/59/32
çō : bk. çoḳ -12-
 ç.+ du I/11/88, I/120/14, I/124/12, 
I/124/13, I/143/33, I/25/64, I/36/13, 
I/43/17, I/71/49, II/08/102
 çoḳ ç.+ nu I/18/68
 ç.+ sa I/116/22
çō : bk. çoḳ -1-
 ç. II/28/27
ço˽al - : Çoğalmak, fazlalaşmak, artmak, 
az iken çok olmak, ziyadeleşmek. -15-
 ç.- abilir I/56/28
 ç.- caḲ I/147/45
 ç.- dı I/106/25, I/106/27, I/149/10, 
I/151/07, I/20/03, I/20/51, I/23/37, I/23/66, 
I/55/70, II/01/72
 ç.- dıḳca II/35/13
 ç.- dıḲca I/50/74
 ne azalῑr ne ç.- ır I/117/47
ço˽āl - : bk. ço˽al- -1-
 ç.- dí I/72/45
çō˽āl - : bk. ço˽al- -1-
 ç.- dı I/64/111
ço˽almā : Çoğalmak işi. -1-
 ç. I/147/45
ço˽alt - : Çoğaltmak, arttırmak, 
fazlalaştırmak. -1-
 ç.- ıcam I/139/22
ço˽u : bk. çoğu1 -25-
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 ç. I/01/31, I/07/109, I/08/85, I/108/38, 
I/108/44, I/39/54, I/46/05, I/57/34, I/68/56, 
I/99/23, II/06/79, II/23/172, II/23/187, 
II/31/39
 ç.+ muz I/97/32
 ç.+ nuŋ I/38/41, I/76/80, I/97/24, 
I/97/26

bk. çoğu2

ç. I/17/70, I/36/39, II/07/142, II/24/09
ço˽ū : bk. çoğu2 -1-
 ç. I/154/50
ço˽unca : Sayıca üstün olarak, çoğunluğa 
dayanılarak, ekseriyetle, çoğunlukla. -1-
 ç. I/55/48
ço˽unnū : (<<çoğunluḳ+u) Sayıca 
üstünlük, çokluk, ekseriyet. -1-
 ç. I/142/18
ço˽unn̥u : <<çoğunluḳ+u (bk. 
ço˽unnū) -1-

ç. I/142/19
ço˽unnuḳda : Sayıca üstün olarak, 
çoğunluğa dayanılarak, ekseriyetle. -1-
 ç. I/23/38
ço˽unnuḳla : Çok defa, çoğu zaman, 
genellikle, umumiyetle. -1-
 ç. II/11/11
ço˽unnuḳnan : Sayıca üstün olarak, 
çoğunluğa dayanılarak, ekseriyetle. -1-
 ç. I/46/98
çoba : bk. çorba -1-
 yo˽urt ç.+ sı I/152/85
çōba : bk. çorba -1-
 dü˽ün ç.+ sı II/15/20
çoban : Koyun, keçi, manda, sığır gibi 
ehlı̂ hayvan sürülerini güdüp otlatan 
kimse. -49-
 ç. I/01/49, I/08/102, I/08/103, I/112/51, 
I/120/58, I/120/61, I/122/67, I/158/18, 
I/33/121, I/50/33, I/91/57, II/38/44
 ç.+ a I/08/103, I/128/48
 ç.+ dı I/110/67
 ç.+ ı I/120/23, I/46/63, II/25/31, 
II/25/80

 ç.+ ımıS I/01/49
 ç.+ ımız I/120/44, I/120/46, II/13/23
 ç.+ ıŋ I/105/30, I/105/31, I/120/48, 
I/120/55, I/120/58, I/120/62, I/120/64, 
I/46/66, II/13/23, II/13/24
 ç.+ nā II/02/08
 ç.+ nan I/120/45, I/120/47, I/120/50
 ç.+ nar I/105/18, I/105/22, I/105/24, 
I/105/28, I/128/63
 ç.+ nar̥ II/37/79 
 ç.+ nara I/120/60
 ç.+ narımız I/105/29
 ç.+ nıra I/120/24
çobān : bk. çoban -3-
 ç. I/104/16, I/25/64, I/33/32
çōban : bk. çoban -2-
 ç. I/128/40
 ç. çoluḲ I/128/37
çōbān : bk. çoban -1-
 ç. I/152/20
çobanlıḳ : Çobanın yaptığı iş, hayvan 
güdücülüğü. -2-
 ç.+ lan I/33/60
 ç. yapādı I/33/35
çobannıḳ : bk. çobanlıḳ -2-
 ç.+ Tan I/122/67
 ç. yapdıḲ I/155/05
çobannıḲ : bk. çobanlıḳ -1-
 ç. yaparTım I/24/43
çocu : bk. çocuḳ -45-
 ç.+ a I/106/65, I/14/06, I/14/55, I/145/12, 
I/15/61, I/154/44, I/48/23, I/50/41, I/63/41, 
I/63/42, I/74/24, I/88/30, I/98/42, II/14/54
 çoluḳ ç.+ a I/05/54
 çolu˽a ç.+ a I/138/09
 ç.+ u I/06/26, I/06/37, I/06/95, I/10/11, 
I/46/95, I/46/97, I/64/33, II/09/49, II/14/56, 
II/28/51
 çolu˽u ç.+ u I/44/54, I/44/62
 ç.+ udu I/64/113
 ç.+ um I/48/73, II/16/101, II/29/64
 ç.+ un I/46/103
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 ç.+ una I/44/38
 ġız ç.+ unnan II/09/12
 ç.+ uŋ I/41/74, I/46/103, I/53/63
 ç.+ uŋa I/48/75
 ç.+ uyun I/53/03
 çolumuz ç.+ muz I/146/20
 ç.+ n̥an̥ II/14/54
 ç.+ nu I/110/23
çocū : bk. çocuḳ -226-
 ç. I/101/08, I/106/60, I/106/64, 
I/106/69, I/107/01, I/108/36, I/11/56, 
I/11/77, I/113/114, I/113/68, I/119/24, 
I/119/43, I/120/05, I/120/19, I/121/105, 
I/123/34, I/125/81, I/126/34, I/128/45, 
I/128/50, I/128/54, I/128/61, I/128/65, 
I/13/30, I/134/23, I/134/64, I/137/16, 
I/138/135, I/143/12, I/145/08, I/146/30, 
I/146/82, I/15/07, I/152/08, I/156/13, 
I/20/91, I/50/20, I/50/54, I/56/71, I/56/77, 
I/66/03, I/66/05, I/66/06, I/66/08, I/66/09, 
I/66/10, I/66/11, I/66/13, I/66/14, I/66/15, 
I/66/21, I/66/26, I/66/27, I/66/33, I/72/35, 
I/73/78, I/77/50, I/80/49, I/88/05, I/88/61, 
I/92/44, II/09/41, II/24/19, II/24/77, 
II/27/54, II/28/67, II/30/51, II/39/116
 çolū ç. I/149/35, I/53/31, I/53/73, 
I/62/37, I/88/06, II/17/75, II/17/76, II/24/17
 çoluġ ç. II/05/09
 çoluḲ ç. I/49/40
 ġız ç. II/39/13
 ç.+ ḳan I/119/01, I/24/06, I/76/90, 
I/91/48, II/05/03
 ç.+ u I/04/67, I/06/93, I/10/05, I/53/02, 
I/55/64, I/61/27, II/05/76, II/16/46
 ç.+ um I/53/60
 ç.+ un II/07/146
 ç.+ uŋ I/55/68
 ç.+ uz II/09/45
 ç.+ du I/65/43
 ç.+ du veridi I/128/59
 ç.+ duḲ I/157/75, I/80/47
 ç.+ m I/108/52, I/109/21, I/109/56, 
I/109/57, I/109/58, I/11/96, I/112/29, 
I/112/30, I/112/31, I/112/82, I/113/09, 

I/113/110, I/113/60, I/123/06, I/126/72, 
I/134/62, I/137/22, I/140/56, I/148/39, 
I/15/55, I/152/07, I/157/03, I/17/15, 
I/20/103, I/22/35, I/24/63, I/67/37, I/90/25, 
II/05/70, II/08/47, II/09/42, II/16/85
 çolūm ç.+ m I/107/32
 çolūmuz ç.+ m II/05/42
 ç.+ ma I/109/34, I/16/45, I/56/81, 
I/74/24
 ç.+ mdan I/125/25
 çolūmnan ç.+ mnan I/90/18
 ç.+ mu I/123/48, I/152/78
 ç.+ muŋ I/48/66
 çolūmuS ç.+ muS II/05/38
 ç.+ muz I/154/09, I/24/61, I/42/29, 
I/42/69, I/44/94, I/58/30, I/63/04, II/12/10, 
II/16/84
 çolūmuz ç.+ muz I/113/17, I/115/08, 
I/145/32, I/146/27, I/88/42, II/05/37, 
II/16/12
 çolūmuza ç.+ muza I/135/40
 ç.+ n I/22/40, I/58/51, II/09/72
 ç.+ na I/110/24, I/22/25
 ç.+ nan I/112/34, I/18/64, I/24/57, 
II/29/01
 ç.+ ndan I/66/27
 çolūynan ç.+ nnan II/11/52
 ç.+ nu I/11/33, I/110/19, I/145/99, 
I/41/92, I/44/95, I/50/56, I/72/25, I/95/41
 ç.+ nŭ I/15/63
 çolūnu ç.+ nu I/11/33, I/61/14, I/64/54, 
II/27/27, II/27/29
 ecı̄̇ni ç.+ nu I/75/43
 ġız ç.+ nu II/39/09
 ç.+ nuŋ I/04/67, I/125/50, I/46/97
 ç.+ ŋ I/106/61, I/106/70, I/106/76, 
I/123/13, I/123/28, I/125/52, I/130/30, 
I/15/62, I/155/35, I/47/83, I/50/54, I/53/34, 
I/75/58
 çoḳ çocūŋ yoḳ ç.+ ŋ I/138/16
 ç.+ ŋ çolūŋ I/15/73
 çoḳ ç.+ ŋ yoḳ çocūŋ I/138/16
 ç.+ ŋḳu I/126/59
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 çolūŋu ç.+ ŋu I/161/25
 çolūŋuza ç.+ ŋuza II/22/90
 ç.+ ŋuzu I/35/39
 ç. vuruduŋ I/130/24
 ç.+ y̥du I/22/25
 ç.+ ydum I/22/26
 ç.+ ynan I/125/51
çȯcū : bk. çocuḳ -1-
 çȯlūmuzuŋ ç.+ muzuŋ I/79/14
çōcu : bk. çocuḳ -1-
 ç.+ m I/67/01
çocuḳ : Büyüyünceye kadar olan 
devresinde insana verilen isim, insan 
yavrusu. -418-
 ç. I/02/54, I/107/05, I/107/09, I/108/32, 
I/111/92, I/111/93, I/111/94, I/113/69, 
I/120/31, I/122/73, I/123/44, I/123/45, 
I/123/49, I/126/76, I/130/32, I/14/34, 
I/14/36, I/146/09, I/146/33, I/146/79, 
I/146/80, I/146/84, I/149/65, I/15/56, 
I/152/07, I/155/63, I/158/33, I/16/40, 
I/16/52, I/161/28, I/161/29, I/161/30, 
I/27/56, I/29/06, I/30/08, I/33/127, 
I/41/62, I/50/20, I/52/66, I/56/33, I/60/71, 
I/63/14, I/63/42, I/66/29, I/66/42, I/66/44, 
I/67/37, I/69/42, I/72/35, I/72/86, I/75/63, 
I/79/37, I/79/93, I/80/62, I/82/05, I/82/06, 
I/82/07, I/88/27, I/91/62, I/98/03, I/98/101, 
I/98/120, I/98/121, I/99/10, I/138/118, 
II/07/149, II/09/87, II/10/12, II/11/43, 
II/14/31, II/14/33, II/14/35, II/16/43, 
II/16/55, II/20/77, II/24/21, II/28/07
 çoḳ çocuḳ yoḳ ç. I/138/17
 çoluḳ ç. I/102/29, I/119/27, I/13/25, 
I/146/26, I/148/23, I/161/22, I/161/40, 
I/161/54, I/44/61, I/61/63, I/75/53, I/86/54, 
II/05/100, II/05/99, II/20/56, II/24/75, 
II/32/05, II/32/118
 çoluġ ç. I/10/08, II/05/74
 çoluḲ ç. I/161/28, I/20/06, I/30/08, 
I/69/76, II/07/25
 çolūk ç. I/61/13
 ç.+ ḳan I/151/23, I/154/53
 ç.+ ḳān I/157/67
 ç.+ ḳara I/53/48, II/14/34

 ç.+ ḳarı I/53/58
 ç.+ a I/106/62, I/113/67
 ç.+ dan I/66/11
 ç.+ ġarım I/112/38
 ç.+ ġarıydı I/64/102
 ç.+ ken I/16/40, I/38/19, I/38/21, 
I/38/39, II/15/50
 ç.+ la I/111/45, I/51/23, I/68/55, 
I/69/41, I/72/57, I/76/91, II/08/41, II/13/45, 
II/14/32, II/21/53
 ç.+ lā I/145/43, I/146/09, I/150/20, 
I/150/25, I/153/06, I/29/12, I/32/14, 
I/36/70, I/38/33, I/73/30, I/73/32, I/75/57, 
I/83/35, I/94/05, II/05/92, II/07/142, 
II/08/91, II/09/73, II/11/49, II/16/05, 
II/16/101, II/26/08, II/26/32, II/29/74, 
II/32/123, II/35/106, II/35/25, II/35/26, 
II/35/96, II/08/84
 ç.+ lālan I/83/11, II/20/61
 ç.+ lām I/58/53
 ç.+ lāmda I/158/55
 ç.+ lāmdan II/29/79
 ç.+ lāmı II/23/120
 ç.+ lāmınan I/40/76
 ç.+ lāmıS I/153/47
 ç.+ lāmız I/153/15, I/153/17, I/46/104, 
I/72/20, I/72/55, I/149/19, II/08/03, 
II/08/96, II/09/56, II/12/42, II/20/76
 ç.+ lāmıza I/153/15, I/58/30
 ç.+ lāmızı I/44/51
 ç.+ lamızıŋ I/152/64
 ç.+ lāmızıŋ II/08/45, II/08/56
 ç.+ lāmızῐ I/153/16
 ç.+ lan I/145/29, I/155/92
 ç.+ lān I/145/36, I/54/38, II/07/142
 ç.+ lānā II/38/99
 ç.+ lānan I/76/92, II/11/52
 ç.+ lānı I/08/124, I/72/36, II/23/120, 
II/23/121
 ç.+ lāŋ I/145/31, I/56/78
 ç.+ lar I/03/66, I/03/84, I/106/66, 
I/111/15, I/111/18, I/111/49, I/111/86, 
I/111/96, I/113/63, I/121/16, I/123/73, 



çocuḳlu
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Ç
I/124/46, I/126/66, I/127/29, I/129/29, 
I/138/99, I/139/47, I/14/73, I/141/30, 
I/143/11, I/143/35, I/143/74, I/144/20, 
I/144/32, I/144/77, I/145/31, I/149/15, 
I/149/31, I/15/41, I/16/26, I/18/72, I/20/87, 
I/21/72, I/27/05, I/27/20, I/35/07, I/36/06, 
I/41/40, I/42/50, I/49/41, I/50/72, I/50/74, 
I/55/65, I/55/68, I/58/34, I/63/25, I/63/26, 
I/63/33, I/63/37, I/63/41, I/64/92, I/66/38, 
I/67/29, I/67/30, I/67/34, I/74/10, I/91/28, 
I/91/31, I/91/32, I/95/65, I/143/33, II/14/31
 ç.+ lār I/47/14, I/50/58, I/62/06, 
II/25/108
 ç.+ lār̥ I/07/74
 ç.+ l̥ar I/154/43
 ç.+ lara I/102/70, I/104/66, I/127/29, 
I/127/33, I/130/25, I/133/05, I/138/10, 
I/14/32, I/14/36, I/22/25, I/30/28, I/35/06, 
I/42/51, I/67/66, I/73/18, I/90/23, I/91/33, 
II/13/18
 ç.+ larȧ II/20/35
 ç.+ larā I/12/10, I/140/23, I/42/50
 ç.+ lardan I/16/32
 ç.+ ları I/08/124, I/107/46, I/111/100, 
I/111/87, I/117/48, I/123/39, I/123/41, 
I/123/60, I/123/70, I/124/32, I/129/29, 
I/129/39, I/132/76, I/134/61, I/135/19, 
I/138/19, I/14/33, I/140/36, I/146/84, 
I/151/36, I/153/48, I/20/35, I/30/14, I/30/52, 
I/43/30, I/50/57, I/55/22, I/55/28, I/63/60, 
I/63/64, I/64/118, I/64/81, I/67/22, I/75/56, 
I/87/25, II/13/17, II/17/88, II/19/04
 ç.+ l̥arı II/21/68
 ç.+ ları baḫtım II/03/09
 ç.+ ları eylesinnē I/145/27
 ç.+ larım I/112/49, I/112/68, I/113/101, 
I/113/133, I/113/64, I/124/28, I/125/26, 
I/139/29, I/21/60, I/27/29, I/40/63, I/42/25, 
I/67/46, II/30/07
 ç.+ l̥arım II/37/75
 ç.+ larıma I/140/33, I/140/34, I/40/18, 
I/90/20, I/90/21
 ç.+ larımı I/01/73, I/109/49, I/113/10, 
I/63/38
 ne ç.+ larımı kel etTim ne çocuḳlarımı 
kör etTim I/91/61

 ne çocuḳlarımı kel etTim ne ç.+ larımı 
kör etTim I/91/61
 ç.+ larımıŋ I/110/07, I/113/112
 ç.+ larımız I/108/56, I/123/76, I/124/26, 
I/15/26, I/23/04, I/41/58, I/56/40, I/61/14, 
I/90/24, II/24/41, II/24/49
 ç.+ larımıza I/90/27
 ç.+ larımız̥a I/15/52
 ç.+ larımızda II/21/44
 ç.+ larımızdan I/110/27
 ç.+ larımızdı II/21/44
 ç.+ larımızı I/123/47
 ç.+ larımızıŋ I/61/15
 ç.+ larına vermiş I/136/37
 ç.+ larınan I/138/48
 ç.+ larını II/10/87
 ç.+ larınῐ I/01/74
 ç.+ larıŋ I/106/77, I/123/12, I/63/20, 
I/76/06
 ç.+ larıynan I/38/29
 ç.+ larıynan çoluḳlarıy̥nan I/130/29
 ç.+ larῐ I/51/17, II/03/09
 ç.+ larῑ I/106/37, I/130/30
 ç.+ larῐnan I/87/25, II/03/10
 ç.+ larlan I/71/52, I/71/53
 ç.+ larsız I/90/23
 ç.+ lu I/76/91
 ç.+ suz I/50/58, I/77/53
 ç.+ tuḳ I/110/53
 çoḳ ç. yoḳ çocuḳ I/138/17

çocuḳ avuttur- : Çocuk bakmak, çocuk 
eğlemek.
çȯcuḳ : bk. çocuḳ -4-
 ç. I/123/59
 çoluḳ ç. I/114/09, I/119/37
 ç.+ ları I/17/45
çocuḳlǖ : <<çocuḳluḳ+u -1-
 ç.+ müze I/01/93
çocuḳlu : <<çocuḳluḳ+u -3-
 ç.+ um II/06/79
 ç.+ unu II/15/96



çocuḳlú

1224

Ç
 ç.+ muzda I/59/74
çocuḳlú : <<çocuḳluḳ+u -1-
 ç.+ múzdan II/11/12
çocuḳlū : <<çocuḳluḳ+u -19-
 ç.+ umu II/15/97
 ç.+ m I/110/37
 ç.+ mda I/119/01, I/151/21, I/24/39, 
II/03/35, II/34/71
 ç.+ muS I/11/95
 ç.+ muz I/110/41, I/38/23
 ç.+ muzda I/11/25, I/151/08, I/151/20, 
I/59/74, I/70/65, I/81/65
 ç.+ muzdā I/38/37
 ç.+ muzd̥a I/81/47
 ç.+ muzdan II/24/25
çocuḳluḳ : İnsan hayatının çocuk 
durumunda olunan senelerini içine alan 
devresi. -1-
 ç. I/76/97
çocuġ : bk. çocuḳ -29-
 ç. I/03/68, I/110/54, I/138/122, I/14/41, 
I/149/67, I/155/45, I/16/40, I/161/55, 
I/36/13, I/36/14, I/46/47, I/53/34, I/58/65, 
I/63/30, I/67/33, I/88/32, II/05/105, 
II/05/36, II/08/69, II/16/84
 çoluġ ç. I/06/17, I/39/15, I/65/30, 
II/06/39, II/22/90
 çoluḲ ç. I/88/34
 ç.+ a I/98/100
 ç. mucuġ I/46/14
 ç.+ uz I/88/09
çocūġ : bk. çocuḳ -1-
 çolū ç. I/145/43
çocuġlu : bk. çocuḳluḳ -1-
 ç.+ unda I/08/118
çocuğ : bk. çocuḳ -2-
 ç.+ unu I/11/31
çocuḲ : bk. çocuḳ -66-
 ç. I/06/120, I/06/121, I/10/59, I/10/78, 
I/11/63, I/119/29, I/124/45, I/126/21, 
I/126/27, I/137/30, I/138/11, I/139/29, 
I/145/48, I/146/83, I/149/17, I/15/12, 
I/15/54, I/15/55, I/15/64, I/151/34, I/21/84, 

I/22/14, I/23/39, I/46/44, I/48/43, I/57/45, 
I/59/87, I/66/49, I/66/52, I/73/14, I/89/17, 
I/90/73, I/98/100, II/05/36, II/05/37, 
II/05/76, II/07/100, II/08/69, II/09/50, 
II/26/15, II/27/03, II/29/16, II/29/19, 
II/29/20
 çoluḳ ç. I/54/38
 çoluġ ç. I/143/04
 çoluḲ ç. I/06/35, I/12/27, I/146/77, 
I/44/56, I/45/08, I/86/54, I/91/29, II/27/09
 ç. avutTuracam I/123/76
 ç. çoluḳ I/20/33
 ç.+ duḲ I/29/14
 ç.+ ken I/38/38
 ç.+ lāmızı I/46/50
 ç.+ lar I/23/68
 ç.+ ları I/08/124, II/26/54
 ç.+ larım I/156/22
 ç.+ larıŋ I/54/43
 ç.+ lınan II/02/43
çocūḲ : bk. çocuḳ -1-
 çoluḳ ç. I/40/08
çocuḲlū : <<çocuḳluḳ+u -2-
 ç.+ muzda I/38/43
 ç.+ muzdan I/50/62
çoÇuḳ : bk. çocuḳ -3-
 ç. II/05/06
 çoluḳ ç. I/131/61
 ç.+ lā II/06/58
çoġ : bk. çoḳ -156-
 ç. I/01/08, I/01/09, I/01/15, I/01/16, 
I/01/31, I/01/32, I/01/37, I/01/69, I/03/21, 
I/03/69, I/03/74, I/03/94, I/04/61, I/05/33, 
I/05/50, I/05/65, I/06/25, I/06/85, I/07/68, 
I/10/19, I/10/86, I/10/87, I/105/63, 
I/106/17, I/106/31, I/107/19, I/110/10, 
I/110/28, I/112/74, I/113/90, I/113/92, 
I/115/42, I/115/45, I/116/49, I/117/50, 
I/119/40, I/121/40, I/122/05, I/122/51, 
I/122/80, I/125/97, I/129/43, I/129/52, 
I/130/34, I/130/53, I/130/54, I/133/64, 
I/134/62, I/135/17, I/137/11, I/137/30, 
I/137/49, I/14/10, I/14/12, I/14/64, 
I/143/28, I/143/34, I/143/35, I/144/67, 



çoḲ

1225

Ç
I/149/64, I/150/09, I/150/12, I/152/35, 
I/156/01, I/156/02, I/156/08, I/156/09, 
I/156/25, I/20/58, I/30/17, I/35/19, I/35/43, 
I/35/57, I/35/62, I/35/63, I/36/15, I/36/17, 
I/36/18, I/36/19, I/36/44, I/36/72, I/39/104, 
I/39/57, I/39/74, I/39/78, I/39/87, I/41/40, 
I/41/57, I/42/40, I/42/53, I/42/63, I/42/69, 
I/46/11, I/47/54, I/50/46, I/50/48, I/50/59, 
I/55/17, I/57/29, I/57/54, I/59/09, I/59/64, 
I/65/29, I/68/67, I/68/74, I/70/74, I/74/92, 
I/75/04, I/75/24, I/75/27, I/80/23, I/89/14, 
I/90/60, I/96/29, I/96/76, II/01/11, II/01/24, 
II/01/82, II/02/16, II/02/17, II/02/38, 
II/05/25, II/06/19, II/06/43, II/10/20, 
II/11/25, II/11/46, II/12/64, II/12/65, 
II/12/66, II/12/70, II/12/76, II/14/95, 
II/16/26, II/18/05, II/19/106, II/22/56, 
II/28/14, II/28/27, II/32/41
 ç.+ ca veri II/05/81
 ç.+ dı II/06/07
 ç.+ udu I/35/42, I/99/31
 ç.+ unca II/30/46
çōġ : bk. çoḳ -3-
 ç. I/01/23, I/144/62, I/68/21
çoġdan : bk. çoḲdan -2-
 ç. II/25/07, II/25/09
çoğ : bk. çoḳ -15-
 ç. I/101/57, I/102/35, I/105/38, I/86/57, 
II/05/37, II/21/87, II/32/41, II/32/42
 ç.+ udu I/37/22, I/40/72, I/55/43, 
I/55/54, I/55/55
çoğu : 1. Çoğu kimse. -5-
 ç. I/83/50, II/19/73

2. Bir şeyin büyük bir bölümü.
ç. I/84/01, II/19/55, II/38/34

çoḫ : bk. çoḳ -2-
 ç. II/30/15, II/32/41
çoḲ : bk. çoḳ -399-
 ç. I/01/25, I/01/41, I/01/61, I/03/25, 
I/03/40, I/03/82, I/03/92, I/05/42, I/05/45, 
I/05/46, I/05/49, I/05/60, I/06/125, I/06/148, 
I/06/62, I/06/98, I/07/10, I/07/13, I/07/15, 
I/07/34, I/07/39, I/07/85, I/08/125, I/08/19, 
I/08/40, I/08/69, I/08/93, I/09/53, I/09/82, 
I/100/49, I/102/10, I/102/13, I/102/20, 

I/102/67, I/102/82, I/102/92, I/103/49, 
I/104/14, I/105/04, I/105/45, I/105/46, 
I/107/41, I/109/10, I/109/11, I/109/25, 
I/109/29, I/109/57, I/11/31, I/11/40, 
I/110/24, I/110/43, I/111/104, I/111/120, 
I/111/99, I/112/12, I/112/14, I/112/17, 
I/112/22, I/112/29, I/113/122, I/113/138, 
I/113/139, I/113/89, I/113/94, I/115/42, 
I/119/15, I/119/16, I/119/19, I/12/14, 
I/120/37, I/121/52, I/121/98, I/122/41, 
I/122/69, I/124/13, I/125/48, I/125/94, 
I/126/71, I/126/72, I/126/78, I/126/80, 
I/128/16, I/129/18, I/129/29, I/129/68, 
I/132/07, I/132/26, I/132/30, I/132/31, 
I/132/46, I/133/51, I/133/57, I/134/52, 
I/135/07, I/135/12, I/135/16, I/135/30, 
I/135/45, I/135/53, I/136/18, I/136/39, 
I/137/38, I/137/39, I/137/47, I/138/103, 
I/138/105, I/138/106, I/138/116, I/138/125, 
I/139/16, I/139/30, I/139/32, I/139/34, 
I/139/55, I/139/57, I/139/61, I/14/09, 
I/14/14, I/14/75, I/140/32, I/140/67, 
I/145/41, I/146/20, I/146/29, I/146/63, 
I/146/81, I/146/83, I/149/21, I/149/28, 
I/15/24, I/15/55, I/15/85, I/150/12, I/150/24, 
I/151/41, I/152/123, I/152/136, I/152/27, 
I/152/28, I/152/37, I/152/77, I/152/88, 
I/154/25, I/154/44, I/154/48, I/156/02, 
I/156/64, I/157/18, I/157/52, I/157/57, 
I/157/58, I/158/32, I/158/34, I/158/43, 
I/160/10, I/17/05, I/17/15, I/17/85, I/19/13, 
I/19/15, I/20/59, I/20/76, I/20/77, I/21/77, 
I/21/87, I/23/45, I/23/56, I/25/66, I/25/67, 
I/26/36, I/27/30, I/27/46, I/28/10, I/30/40, 
I/30/41, I/30/50, I/31/54, I/34/03, I/34/12, 
I/34/30, I/35/15, I/35/55, I/35/64, I/36/11, 
I/36/44, I/36/45, I/36/47, I/36/61, I/38/42, 
I/38/48, I/40/07, I/40/29, I/40/39, I/40/53, 
I/40/68, I/40/71, I/40/78, I/40/80, I/44/06, 
I/44/32, I/44/51, I/44/71, I/46/102, I/46/80, 
I/46/95, I/46/97, I/47/35, I/47/39, I/48/59, 
I/48/73, I/49/49, I/49/51, I/49/54, I/49/56, 
I/50/63, I/54/20, I/55/23, I/55/37, I/57/36, 
I/58/18, I/58/22, I/59/64, I/60/35, I/60/70, 
I/61/32, I/63/37, I/63/45, I/65/27, I/65/36, 
I/65/43, I/65/62, I/66/37, I/67/02, I/67/35, 
I/67/42, I/67/51, I/67/60, I/67/65, I/68/16, 
I/68/27, I/68/42, I/69/26, I/70/70, I/70/71, 
I/71/05, I/71/06, I/71/48, I/71/66, I/71/67, 
I/71/71, I/72/31, I/72/50, I/74/02, I/74/36, 



çoḳ
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I/74/46, I/76/26, I/77/03, I/78/04, I/80/08, 
I/80/15, I/80/54, I/86/57, I/88/27, I/89/04, 
I/89/07, I/89/08, I/89/25, I/90/07, I/90/43, 
I/90/44, I/90/72, I/91/73, I/92/19, I/93/18, 
I/94/13, I/96/37, I/96/47, I/96/81, I/98/130, 
I/99/10, II/01/22, II/05/17, II/06/13, 
II/06/15, II/06/79, II/07/52, II/07/62, 
II/07/63, II/07/68, II/08/135, II/08/136, 
II/08/62, II/09/32, II/09/62, II/09/77, 
II/10/25, II/12/67, II/14/18, II/14/69, 
II/15/100, II/15/46, II/15/94, II/15/98, 
II/21/74, II/22/28, II/22/29, II/23/121, 
II/23/156, II/23/166, II/23/175, II/23/176, 
II/23/203, II/23/212, II/23/28, II/23/35, 
II/23/69, II/23/73, II/23/76, II/23/79, 
II/23/81, II/24/15, II/26/35, II/26/44, 
II/26/46, II/26/47, II/28/02, II/29/103, 
II/29/74, II/30/46, II/32/61, II/32/64, 
II/32/65, II/33/40, II/33/58, II/33/61, 
II/33/64, II/35/101, II/37/31, II/39/76
 Ç. I/94/65
 az ç. I/110/12, I/152/66, II/07/88
 ç.+ ca I/119/47
 ç. çō I/111/38

ç.+ du I/146/05, I/153/103, I/153/104, 
I/153/39, I/50/45, I/68/30, I/88/05, II/06/08, 
II/25/31
 ç.+ dū I/68/30
 ç.+ duḳ I/158/29
 ç.+ dur I/30/50
 ç. yapdı I/113/124
 ç. yapdım I/152/89
 ç. yapılıdı I/146/46
çoḳ : Miktarı, derecesi ve niteliği belli 
bir ölçünün üstünde bulunan, az olmayan, 
fazla. -473-
 ç. I/01/66, I/01/82, I/03/105, I/03/106, 
I/03/21, I/05/09, I/05/51, I/05/62, I/07/01, 
I/08/82, I/09/74, I/09/76, I/10/57, I/102/69, 
I/102/70, I/105/51, I/106/33, I/106/53, 
I/109/05, I/109/18, I/109/45, I/109/49, 
I/11/32, I/110/27, I/110/57, I/112/30, 
I/112/42, I/112/49, I/112/51, I/112/53, 
I/112/68, I/112/69, I/112/74, I/112/81, 
I/112/82, I/113/107, I/113/108, I/113/95, 
I/119/18, I/119/20, I/120/11, I/120/44, 
I/120/46, I/121/77, I/122/36, I/122/45, 

I/122/72, I/125/24, I/125/71, I/128/02, 
I/128/61, I/129/25, I/129/46, I/13/22, 
I/13/23, I/13/39, I/130/09, I/130/23, 
I/130/24, I/135/25, I/135/36, I/136/37, 
I/136/39, I/137/07, I/137/29, I/137/34, 
I/137/63, I/137/64, I/139/34, I/139/44, 
I/139/51, I/139/55, I/139/56, I/14/16, 
I/14/41, I/14/64, I/140/19, I/140/30, 
I/140/32, I/141/08, I/141/09, I/141/15, 
I/141/18, I/141/20, I/141/21, I/141/22, 
I/141/23, I/141/25, I/141/28, I/141/29, 
I/142/36, I/143/50, I/143/75, I/143/85, 
I/144/56, I/145/18, I/146/19, I/146/26, 
I/146/27, I/146/64, I/146/73, I/146/85, 
I/147/35, I/148/39, I/148/40, I/15/35, 
I/15/93, I/150/15, I/150/16, I/150/23, 
I/150/24, I/150/34, I/152/136, I/152/40, 
I/153/123, I/154/09, I/154/55, I/155/02, 
I/155/100, I/156/62, I/157/29, I/157/68, 
I/16/38, I/17/35, I/18/41, I/22/39, I/24/10, 
I/25/08, I/25/66, I/27/22, I/27/34, I/27/41, 
I/27/68, I/27/72, I/28/53, I/30/16, I/32/26, 
I/32/28, I/32/31, I/32/47, I/33/101, 
I/33/109, I/33/125, I/33/33, I/33/90, 
I/33/97, I/34/52, I/36/11, I/36/27, I/36/63, 
I/37/16, I/37/33, I/37/34, I/38/47, I/39/35, 
I/39/57, I/40/03, I/40/20, I/40/26, I/40/44, 
I/40/56, I/40/59, I/40/68, I/41/70, I/41/73, 
I/42/22, I/42/23, I/42/29, I/43/08, I/44/91, 
I/45/08, I/45/40, I/45/46, I/45/48, I/45/50, 
I/46/101, I/46/24, I/46/52, I/46/97, I/47/14, 
I/47/37, I/47/51, I/47/54, I/48/48, I/48/56, 
I/49/39, I/49/69, I/49/71, I/49/81, I/50/11, 
I/50/27, I/50/45, I/50/51, I/50/59, I/50/82, 
I/51/10, I/52/31, I/53/31, I/53/60, I/53/83, 
I/54/22, I/54/68, I/55/28, I/55/30, I/55/48, 
I/56/17, I/56/64, I/57/42, I/57/44, I/57/48, 
I/58/16, I/58/30, I/58/35, I/58/75, I/59/18, 
I/59/70, I/60/40, I/61/25, I/61/46, I/61/47, 
I/61/49, I/61/66, I/61/68, I/61/70, I/61/72, 
I/64/103, I/64/12, I/64/14, I/64/27, I/64/31, 
I/64/35, I/64/66, I/64/90, I/68/26, I/68/59, 
I/69/26, I/69/84, I/69/85, I/70/64, I/70/65, 
I/71/22, I/71/57, I/71/60, I/71/66, I/74/25, 
I/75/01, I/75/02, I/76/37, I/77/01, I/78/08, 
I/78/18, I/78/37, I/79/13, I/79/70, I/80/20, 
I/81/63, I/82/19, I/82/30, I/83/34, I/83/35, 
I/83/41, I/83/59, I/83/60, I/85/03, I/85/19, 
I/85/20, I/85/33, I/85/35, I/85/42, I/85/53, 
I/85/59, I/87/126, I/88/03, I/88/29, I/89/22, 
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I/89/29, I/90/59, I/91/12, I/91/63, I/93/13, 
I/93/43, I/94/72, I/95/117, I/95/30, I/96/02, 
I/96/15, I/96/37, I/96/65, I/96/95, I/98/07, 
I/98/123, I/98/127, II/01/22, II/02/87, 
II/05/58, II/05/59, II/06/21, II/06/26, 
II/06/84, II/07/131, II/07/80, II/07/83, 
II/08/111, II/08/55, II/09/10, II/09/20, 
II/09/29, II/09/31, II/09/33, II/09/55, 
II/11/45, II/11/51, II/12/29, II/12/32, 
II/12/63, II/12/66, II/12/79, II/13/25, 
II/13/60, II/14/77, II/15/69, II/15/76, 
II/16/25, II/16/85, II/19/105, II/19/108, 
II/19/121, II/19/127, II/19/130, II/19/131, 
II/19/134, II/19/137, II/19/147, II/19/71, 
II/19/77, II/19/82, II/19/84, II/19/90, 
II/20/18, II/20/19, II/20/38, II/20/56, 
II/20/70, II/21/20, II/21/28, II/21/30, 
II/21/32, II/21/43, II/21/65, II/21/66, 
II/21/81, II/22/07, II/23/41, II/23/45, 
II/24/106, II/24/40, II/27/36, II/28/64, 
II/28/91, II/29/33, II/29/42, II/29/79, 
II/30/14, II/32/132, II/32/134, II/32/17, 
II/32/27, II/32/40, II/32/42, II/34/100, 
II/34/80, II/34/93, II/34/96, II/35/77, 
II/36/02, II/37/73, II/38/02, II/38/118, 
II/38/85, II/39/104, II/39/133, II/39/29, 
II/39/62, II/39/63
 Ç. II/01/83
 az ç. II/09/32, II/38/114
 āz ç. I/134/15, I/30/07, I/63/37
 bi ç. I/15/23
 ç.+ ḳan I/83/52
 ç. bol II/01/24
 ç.+ ca II/09/21
 ç.+ du I/103/24, I/106/35, I/108/41, 
I/16/59, I/73/07, I/73/10, I/78/24, I/80/19, 
I/80/25, I/91/37, II/25/46
 ç.+ ken I/38/44
 ç.+ ları I/156/64
 ç.+ larıdı I/39/55
 ç.+ muş I/28/53
 ç.+ tur I/92/31 
 ç. yapāsıŋ II/37/96
 ç. yapılır I/36/63
 ç. yapmazdıḳ I/33/108
 ç. yaptıḳ I/61/38

 ç. yaptıḲ I/61/38
 ç. yaptım II/37/84

çoḳ çocuḳ yoḳ çocuḳ : Ailedeki çocuk 
sayısı ne kadar çok olursa olsun sonunda 
çocuklar evlendiğinde anne ve babanın 
yalnız kaldığını anlatmak için söylenen bir 
atasözü.

ç. çocuḳ yoḳ çocuḳ I/138/17
 ç. çocūŋ yoḳ çocūŋ I/138/16

çoḳ çoğu : Olsa olsa, en çok.
ç. çoğu I/11/39
ç. çōnu I/18/68

çȯḳ : bk. çoḳ -6-
 ç. I/111/105, I/113/83, I/51/11, I/78/02, 
II/24/10
çōḳ : bk. çoḳ -16-
 ç. I/07/10, I/102/69, I/13/25, I/28/38, 
I/33/96, I/60/45, I/61/26, I/75/57, I/79/35, 
I/96/65, II/01/69, II/05/58, II/13/03, 
II/26/14
 ç.+ du I/152/21
 ç.+ Tu II/13/38
çōḲ : bk. çoḳ -9-
 ç. I/121/100, I/46/133, I/63/11, I/67/76, 
I/81/24, I/89/04, II/05/58, II/32/131
çoḳları : Birçoğu. -1-
 ç. I/07/109
çoḲdan : Çok zaman önce, çok zamandan 
beri, öteden beri, uzun süreden beri. -1-
 ç. I/12/27
çola : (?) -1-
 ç.+ dan I/37/12
çolu : bk. çoluḳ -6-
 ç.+ a çocu˽a I/138/09
 ç.+ u I/06/36
 ç.+ u çocu˽u I/44/54, I/44/62
 ç.+ muz çocumuz I/146/20
 ç.+ nuŋ I/46/95
çolū : <<çoluḳ+u -33-
 ç.+ u I/06/26
 ç. çocū I/149/35, I/53/31, I/53/73, 
I/62/37, I/88/06, II/17/75, II/17/76, II/24/17
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 ç. çocūġ I/145/43
 ç.+ m çocūm I/107/32
 ç.+ mnan çocūmnan I/90/18
 ç.+ muS çocūmuS II/05/38
 ç.+ muz çocūm II/05/42
 ç.+ muz çocūmuz I/113/17, I/115/08, 
I/145/32, I/146/27, I/88/42, II/05/37, 
II/16/12
 ç.+ muza çocūmuza I/135/40
 ç.+ nu çocūnu I/11/33, I/61/14, I/64/54, 
II/27/27, II/27/29
 ç.+ nuŋ I/46/97
 çocūŋ ç.+ ŋ I/15/73
 ç.+ ŋu çocūŋu I/161/25
 ç.+ ŋuza I/35/39
 ç.+ ŋuza çocūŋuza II/22/90
 ç.+ ynan çocūnnan II/11/51
çȯlū : <<çoluḳ+u -1-
 ç.+ muzuŋ çȯcūmuzuŋ I/79/13
çoluḳ : “Çocuklar, çocuklardan oluşan 
kalabalık, aile halkı” gibi anlamlarda 
kullanılan “çoluk çocuk” söyleyişinde 
geçer. -29-
 çocuk̥ ç. I/20/33
 ç. çocuḳ I/102/29, I/119/27, I/13/25, 
I/146/26, I/148/23, I/161/22, I/161/40, 
I/161/53, I/44/61, I/61/63, I/75/53, I/86/54, 
II/05/100, II/05/99, II/20/56, II/24/75, 
II/32/04, II/32/118
 ç. çȯcuḳ I/114/09, I/119/37
 ç. çocu˽a I/05/54
 ç. çocuḲ I/54/38
 ç. çocūḲ I/40/08
 ç. çoÇuḳ I/131/61
 ç. çucuḳ I/61/70, II/08/105
 ç.+ lan I/145/29
 çocuḳlarıynan ç.+ larıy̥nan I/130/29
çoluġ : bk. çoluḳ -10-
 ç. çocū II/05/09
 ç. çocuḳ I/10/08, II/05/74
 ç. çocuġ I/06/16, I/39/15, I/65/30, 
II/06/39, II/22/90

 ç. çocuḲ I/143/04
 ç. çucuġ II/05/09
çoluḲ : bk. çoluḳ -17-
 ç. II/27/03, 128/37
 ç. çocū I/49/40
 ç. çocuḳ I/161/28, I/20/06, I/30/08, 
I/69/76, II/07/25
 ç. çocuġ I/88/34
 ç. çocuḲ I/06/35, I/12/27, I/146/77, 
I/44/56, I/45/08, I/86/53, I/91/29, II/27/09
çolūk : bk. çoluḳ -1-
 ç. çocuḳ I/61/12
çomȧḳ : Değnek. -1-
 ç. I/51/21
çona : Çoban yamağı. -1-
 ġuzu ç.+ sı yapTı I/122/69
çora : bk. şura -1-
 ç.+ larda I/15/32
çoraḳ : Su geçirmemesi için damlara 
sıvanan bir çeşit killi toprak. -1-
 ç. I/33/05
çorab : bk. çorap -14-
 ç. I/07/13, I/07/18, I/08/53, I/12/03, 
I/128/15, I/15/52, I/15/53, I/51/28, I/71/64, 
I/87/70, I/87/72, I/96/21
çoraḲ : bk. çoraḳ -1-
 ç.+ dı I/02/70
çorap : Çıplak ayağa giyilen, çeşitli 
ipliklerden örülmüş giyecek. -14-
 ç. I/08/53, I/102/86, I/12/07, I/59/85, 
I/64/71, I/71/64, I/73/71, I/73/73, I/73/77, 
II/25/64
 ç.+ la I/71/65
 ç.+ larıŋ I/102/88
 ç. yaparlardı I/90/65
çoráp : bk. çorap -1-
 ç. I/03/58
çorāp : bk. çorap -1-
 ç. I/71/71
çoråp : bk. çorap -1-
 ç. yapíyóduḳ I/07/14
çȯrap : bk. çorap -1-
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 ç. I/71/65
çoraP yüzǖ˽ü : bk. çorap˽yüzü˽ü -1-
 ç. I/07/21
çorap yüzü˽ü : Çorap ve yüzük ile 
oynanan, yüzüğün hangi çorabın altına 
saklandığının bulunmasının amaçlandığı 
bir çeşit çocuk oyunu. -1-
 ç. I/07/17
çorba : Yemeğin başında kaşıkla içilen 
sulu, sıcak yiyecek. -123-
 ç. I/04/60, I/07/27, I/07/29, I/07/33, 
I/07/84, I/103/19, I/104/55, I/145/37, 
I/148/48, I/28/21, I/28/43, I/28/45, I/30/42, 
I/30/55, I/33/140, I/33/141, I/33/147, 
I/33/89, I/43/06, I/49/24, I/51/72, I/97/42, 
II/15/20, II/15/30, II/17/34, II/17/40, 
II/37/81, II/39/110
 hazır ç. I/07/34
 süt ç. I/151/17
 ç.+ dan I/07/35, I/117/26
 ç.+ dan yapdıḳ I/132/51
 ç. ġaşῑ I/111/54
 ç.+ lā I/49/27
 ç.+ lara II/32/61
 sütlü ç.+ lardan I/07/33
 ç.+ ları I/07/84
 ç.+ m I/36/68
 ç.+ mız I/28/47
 toyġo ç.+ mız I/40/19
 yo˽ur̥tlu ç.+ mız I/31/04
 ç. morba II/32/23
 ç.+ nıŋ I/132/19, I/36/61, I/60/41, 
II/15/21
 ç.+ sı I/103/49, II/32/54
 bamya ç.+ sı I/104/55, I/118/18, 
I/119/44, I/121/119, I/125/65
 bulġur ç.+ sı I/49/25
 dü˽ün ç.+ sı II/15/22
 göce ç.+ sı I/60/44
 ġırmızı mēcimeg ç. + sı yapıyular 
II/17/41

kȫ ç.+ sı II/12/31
 mēr̥cimek ç.+ sı I/32/65

 şēriye ç.+ sı I/07/33
 tarana ç.+ sı I/07/28, I/07/33, I/79/89, 
I/96/50
 tārna ç. + sı I/33/147

tārna ç.+ sı I/33/90
 tōġa ç.+ sı I/29/21, I/30/57, I/30/58
 toyġa ç.+ sı I/148/43
 un ç.+ sı I/07/28, I/07/33
 yayla ç.+ sı II/25/49, II/37/81
 yāyla ç.+ sı II/15/23
 yaylı ç.+ sı II/17/37
 yo˽urt ç.+ sı I/30/56, I/30/57, I/30/58, 
I/71/22, I/82/33, II/12/31, II/17/38
 yōrt ç.+ sı II/37/81
 dü˽ün ç.+ sı verilēdi II/15/20
 yo˽urt ç.+ sı yapādım I/152/83
 mercimek ç.+ sı yapar II/19/66
 yo˽urt ç.+ sı yapar II/19/67
 yo˽urt ç.+ sı yaparıS II/19/63
 yo˽ut ç.+ sı yaparlar I/09/33
 yo˽urt ç.+ sı yaparlarmış I/76/27
 pacı ç.+ sı yaparsıŋ I/97/46
 yo˽urt ç.+ sı yaparsıŋ I/97/46
 tārna ç.+ sı yapdıydım I/28/21
 yo˽urt ç.+ sı yapıyolā II/17/37
 tarana ç.+ sı yapmış I/117/24
 ç.+ sından I/111/82
 ç.+ sını I/36/53, I/36/62
 ç.+ sını yapar I/36/50
 ç.+ sını yaparıS I/36/58
 ç.+ sınnan yapādı I/07/34
 bamya ç.+ sῑ I/105/36
 bulġur ç.+ sῑ I/96/51
 mercimik ç.+ sῑ II/39/25
 toyġa ç.+ sῑ I/148/45
 yayla ç.+ sῑ I/60/66
 yo˽urt ç.+ sῑ I/29/21
 ç. yapālādı I/82/33
 ç. yapalım I/05/57
 ç. yapaÍÍār II/23/48
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 ç. yapılır I/26/03, II/35/43
 sütlü ç. yapılırdı I/151/12
 ç.+ yı I/117/26, I/28/20
 ç.+ yí I/07/30
 ç.+ ynan I/117/28
çorbā : bk. çorba -2-
 ç. II/34/90
 ç. yapíyōduḳ I/09/33
çorḇa : bk. çorba -1-
 mercimeK ç.+ sı I/78/22
çor̥ba : bk. çorba -3-
 ç. I/59/87, I/59/88, I/97/46
çȯrba : bk. çorba -1-
 ç. I/28/46
çōrba : bk. çorba -7-
 ç. I/60/40, II/06/43, II/15/36, II/25/49
 beyȧz ç. II/12/31
 ç.+ sınῐ I/49/25
 tarana ç.+ sῑ I/152/83
çōrbā : bk. çorba -1-
 ç. I/157/15
çorbalıḲ : Çorba yapmaya elverişli. -1-
 ç. I/127/22
çorbı : bk. çorba -1-
 ç.+ ya II/39/16
çorbu : bk. çorba -2-
 ç. I/43/11
 ç.+ muzu I/50/12
çōrbu : bk. çorba -1-
 ç. II/11/09
çoval : bk. çuval -1-
 ç.+ lara I/10/24
çȯval : bk. çuval -1-
 ç. I/69/16
çök - : 1. (Sıvıların içindeki çeşitli maddeler 
ve havadaki tozlar) Dibe, zemine inmek, 
inip toplanmak, dibe oturmak. -13-

ç.- dü I/128/71
 ç.- ē II/23/200
 ç.- ēr II/23/192

ç.- erdi I/128/71
ç.- üyoru I/60/04

2. Etkisi altına alacak ve baskı yapacak 
şekilde kaplamak, basmak, bastırmak.

ç.- dü I/133/41
ç.- ēdi I/05/66
ç.- müden II/11/66
ç.- üyȯdu I/78/44

3. Dinçliğini ve zindeliğini kaybetmek, 
yıpranmak.
 ç.- Tük I/61/61
 ç.- üyo I/61/62

4. Yıkılıp dağılmak, son bulmak.
ç.- dü II/10/20 

çök : bk. çoḳ -1-
 ç. II/02/72
çökel : Tas kebabı. -1-
 ç.+ imiz II/31/48
çöKeleK : Yağı alınmış süt veya yoğurtun 
kaynatıldığı zaman dibe çöken tortusundan 
ibaret olan ve bazı böreklerde harç olarak 
kullanılan yağsız bir peynir çeşidi, kesik, 
ekşimik. -2-
 ç. II/37/101
 ç.+ leri I/19/08
çökelēk : bk. çöKeleK -1-
 ç. II/37/101
çökme̊k : Dinçliğini ve zindeliğini 
kaybetme, yıpranma durumu. -2-
 ç. I/61/62
çöl : Göz alabildiğince geniş kumluk, 
susuz ve düz arazi, sahra. -1-
 ç.+ lerde I/132/60
çölmeg : bk. çömlek -1-
 ç. I/02/59
çölmeK : bk. çömlek -3-
 çanaḳ ç. I/02/53
 ç. yapardıḲ I/87/13
 ç. yapılır I/62/05
çömel - : Dizleri büküp baldırları uyluklara 
dayamak ve kalçaları yere değdirmeden 
vücudun yükünü ayaklar üzerine 
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yükleyerek oturur gibi durmak, yere 
çökmek. -1-
 ç. - i I/64/56
çömlek : Süzülmüş çamura istenen şekil 
verildikten sonra pişirilerek elde edilen 
tencere, küçük küp vb. kaplara verilen 
isim. -3-
 ç.+ de I/105/58
 ç.+ de yapıyȯlar I/105/54
 ç. yapıyoz I/87/11
çömlekçi : Çömlek yapan veya satan 
kimse. -2-
 ç. II/21/50
çömül - : bk. çömel- -1-
 ç.- üverim II/17/02
çönge : Ekmek yapmadan önce fırınların 
süpürüldüğü uzun saplı bir çeşit 
süpürge. -2-
 ç. I/88/54
 ç.+ i I/88/47
çöngü : bk. çönge -1-
 ç. I/88/55
çöP : 1. Saman parçası veya bu incelikte 
meyve sapı, dal veya tahta parçası. -3-
 ç. I/79/52

2. Faydasız veya pis olduğu için atılan 
ufak tefek artık şeyler, süprüntü.

ç.+ e I/21/10, I/21/40
çȫp : bk. çöp1 -1-
 ōt ç. I/02/67
çöplü : Çöplük, çöplerin atıldığı yer. -1-
 ç.+ ǖ I/70/23
çöre : bk. çörek -1-
 fırın ç.+ yi I/116/31
çörē : <<çörek+i -6-
 ç. I/148/11, I/23/21
 fırın ç. I/116/31
 ç.+ min I/148/33
çörek : Yumurtalı, az yağlı, şekerli veya 
şekersiz muhtelif şekilde yapılmış, ufak 
hamur işi yiyeceklerin ortak adı. -14-

 ç. I/116/31, I/148/09, I/148/10, I/32/58, 
I/51/42, I/91/31, II/11/60, II/35/91
 ç. börek yaparsıŋ II/37/12
 ç.+ lēden I/148/12
 ç.+ leri I/23/20
 ç. yapādıḳ I/07/103
 ç. yaparız II/35/90
çörek˽otu : Düğün çiçeğigillerden, 
çiçekleri saplarının ucunda ve tek tek 
bulunan, süs bitkisi olarak yetiştirilen bir 
yıllık otsu bitkinin çörek, ekmek, pide gibi 
yiyeceklerin üzerine ekilen, nazara karşı 
üstte taşınan veya tütsülere karıştırılan, 
susam iriliğinde siyah tohumu. -1-
 ç. II/15/68
çöte : Orakla biçilen ekinleri toplamakta 
kullanılan ucu eğri değnek. -3-
 ç. I/96/31
 ç.+ ynen I/96/30
çöz - : Çözgü ipini hazırlayıp tezgâha 
yerleştirmek. -1-
 ç.- erlerı̆̇di II/24/54
çuḳ : bk. çoḳ -1-
 ç. II/05/78
çuḳulata : Kakaodan yapılan sütlü veya 
sütsüz yiyecek, şokola. -1-
 ç. I/129/60
çuḳulatā : bk. çuḳulata -1-
 ç. I/138/66
çuḳur : Çevresine göre daha aşağı seviyede 
bulunan yer. -7-
 ç. I/06/95, I/130/60, I/130/61, I/56/06, 
I/60/05
 ç.+ a I/06/94
 ç.+ lara I/64/80
çucuḳ : bk. çocuḳ -2-
 çoluḳ ç. I/61/70, II/08/105
çucuġ : bk. çocuḳ -1-
 çoluġ ç. II/05/09
çucuḲ : bk. çocuḳ -1-
 ç.+ larıŋ I/121/14
çuġ : bk. çoḳ -2-
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 ç. I/10/67, II/05/79
çuġur : bk. çuḳur -1-
 ç. I/56/06
çuḲ : bk. çoḳ -2-
 ç. I/07/14, I/07/62
çul : Kıldan ve kenevirden yapılmış kaba 
örgülü dokuma. -6-
 ç. I/117/25, I/21/65, I/71/16
 ç.+ dan I/15/25
 ç.+ larınan I/21/65
 ç.+ unan II/07/125
çulġu : Çalgı’ya benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 çalġıynan ç.+ ynan II/23/91
Çuma : bk. cuma1 -2-
 Ç. II/23/59
 Ç. namazına I/155/26
çumaḳ : bk. çomaḳ -1-
 ġırıḳ ç. II/35/28
çumaġ : bk. çomaḳ -1-
 ç. II/35/28
çún̥kü : bk. çünkü -1-
 ç. II/08/117
çuval : Erzak, öteberi koymaya veya 
nakletmeye yarayan, kenevir, pamuk gibi 
bitkilerin elyafından veya naylon iplikten 
yapılmış büyük torba. -49-
 ç. I/144/78, I/153/29, I/21/41, I/45/09, 
I/96/14, I/96/15, I/96/16, I/96/17, I/144/77, 
II/16/88, II/37/113
 ç.+ a I/152/42, I/33/46, I/60/02, I/62/41, 
I/84/12, II/23/207
 ç.+ da II/23/207
 ç.+ dan I/54/18
 ç.+ ı I/74/73, I/96/15
 ç.+ ı muvalı I/96/18
 ç.+ ımıza II/37/124
 ç.+ ınan I/110/39
 ç.+ lā II/30/59
 ç.+ lan I/01/21, I/152/43
 ç.+ lānan I/70/21
 ç.+ lānan yapādıḳ I/152/113

 ç.+ lānı I/153/31
 ç.+ lar I/07/94, I/74/72, I/96/17
 ç.+ lara I/124/36, I/62/25, II/23/204
 ç.+ larā I/153/32
 ç.+ lāra I/124/37
 harar ç.+ ları I/87/122
 ç.+ larımızı II/30/34
 ç.+ larınan I/74/89
 ç.+ larῐnan II/30/83
 ç.+ nan I/01/23

çuval çuval : Çok fazla, pek çok çuval 
dolusu.

çuval ç. I/134/36
ç. çuval I/134/36
çuval dolusu : Çok fazla.
ç. dolusu I/58/95

çuvȧl : bk. çuval -1-
 ç. I/71/16
çuvalla - : Çuvala doldurmak. -4-
 ç.- nıyu II/17/74
 ç.- nmış I/74/89
 ç.- rdıḳ I/153/33
 ç.- r̥dıḳ I/130/15
çuvallā - : bk. çuvalla- -1-
 ç.- sıŋ I/74/72
çuy : Çay’a benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 ç.+ umı çayımı I/52/99
çün : Çünkü. -1-
 ç. II/21/66
çündü : bk. çünkü -1-
 ç. II/24/41
çüngü : bk. çünkü -2-
 ç. I/07/97, I/100/37
Çünkǖ : bk. çünkü -2-
 ç. I/96/61
 Ç. I/11/94
çünkü : Şundan dolayı ki, şu sebepten ki, 
zira. -24-
 ç. I/03/101, I/03/108, I/03/91, I/103/36, 
I/110/27, I/120/45, I/155/77, I/30/54, 
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I/33/130, I/46/10, I/53/62, I/56/42, I/78/24, 
I/94/72, I/96/37, I/96/74, II/08/127, 
II/24/06, II/24/64, II/38/15, II/39/128
 Ç. I/122/38, I/136/15, I/99/71
çünk̥ü̆ : bk. çünkü -1-
 ç. I/154/49
çürü - : Çeşitli dış sebeplerin veya 
mikropların etkisiyle kimyevi değişikliğe 
uğrayıp bozulmak, dağılmak. -6-
 ç.- dü I/143/51, I/45/38, II/33/09
 ç.- mesin I/143/22
 ç.- mez I/144/79
 ç.- müş I/38/18
 ç.- Tmėden I/21/95

çürük : Çeşitli dış sebeplerin veya 
mikropların etkisiyle kimyevi değişikliğe 
uğrayıp bozulmuş olan, çürümüş. -2-
 ç. I/45/38, II/22/53
Çürükle - : İnançsızlık ve umutsuzluğa 
düşmek. -1-
 gȫŋüŋü Ç.- mėycēŋ I/79/50
çürüT - : Çürümesine, bozulup dağılmasına 
sebep olmak. -1-
 ç.- mėden I/21/95
çüv - : Atmak, yığmak. -1-
 ç.- düklēmı̄̇z I/155/21
çüvt : bk. çift2 -1-
 ç.+ i II/22/57
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da : Her çeşit ve her gramer şeklindeki 
kelimeden sonra gelen ve ilgi kurduğu 
kelimeyi anlam bakımından güçlendiren, 
dikkati üzerine çekerek belirten veya onu 
önceki veya sonraki unsurlara bağlayan, 

“dahi, bile, esasen, fakat, artık, aynen, 
üstelik, ise, pek, hatta” vb. anlamlara gelen, 
kelimeden ayrı yazılan takı. -2230-
 d. I/01/09, I/01/39, I/01/53, I/01/69, 
I/01/86, I/02/24, I/02/28, I/02/33, I/02/35, 
I/02/36, I/02/37, I/02/46, I/02/59, I/02/61, 
I/03/03, I/03/14, I/03/15, I/03/69, I/03/72, 
I/03/83, I/03/85, I/03/90, I/04/51, I/04/53, 
I/04/54, I/04/55, I/04/56, I/04/58, I/04/60, 
I/04/61, I/04/62, I/04/67, I/04/73, I/05/17, 
I/05/57, I/05/67, I/06/108, I/06/109, 
I/06/117, I/06/119, I/06/121, I/06/122, 
I/06/127, I/06/128, I/06/135, I/06/14, 
I/06/146, I/06/148, I/06/16, I/06/24, 
I/06/25, I/06/28, I/06/29, I/06/35, I/06/39, 
I/06/48, I/06/49, I/06/58, I/06/69, I/06/72, 
I/06/73, I/06/76, I/06/79, I/06/83, I/06/89, 
I/06/90, I/06/93, I/06/95, I/07/100, I/07/20, 
I/07/41, I/07/44, I/07/70, I/07/79, I/07/84, 
I/07/87, I/07/96, I/07/98, I/08/100, I/08/110, 
I/08/115, I/08/122, I/08/124, I/08/17, 
I/08/31, I/08/35, I/08/39, I/08/43, I/08/57, 
I/08/66, I/08/67, I/08/72, I/08/82, I/08/84, 
I/08/89, I/08/95, I/09/30, I/09/38, I/09/50, 
I/09/55, I/09/61, I/10/01, I/10/103, 
I/10/104, I/10/115, I/10/117, I/10/119, 
I/10/12, I/10/121, I/10/44, I/10/45, I/10/64, 
I/10/71, I/10/86, I/10/87, I/10/93, I/10/96, 
I/100/10, I/100/11, I/100/16, I/100/19, 
I/100/20, I/100/22, I/100/25, I/100/30, 
I/100/36, I/100/43, I/100/44, I/100/47, 
I/100/49, I/101/14, I/101/16, I/101/19, 
I/101/57, I/101/60, I/102/03, I/102/07, 
I/102/18, I/102/29, I/102/48, I/102/55, 
I/102/57, I/102/59, I/102/61, I/102/65, 
I/102/74, I/102/78, I/102/86, I/103/01, 
I/103/10, I/103/15, I/103/18, I/103/26, 

I/103/44, I/103/50, I/103/54, I/103/60, 
I/104/08, I/104/18, I/104/33, I/104/58, 
I/105/16, I/105/31, I/105/33, I/105/38, 
I/105/48, I/105/49, I/105/50, I/105/53, 
I/105/64, I/106/03, I/106/15, I/106/21, 
I/106/35, I/106/43, I/106/48, I/106/59, 
I/106/68, I/106/76, I/106/77, I/107/05, 
I/107/09, I/107/21, I/107/24, I/107/35, 
I/107/44, I/107/46, I/107/53, I/107/60, 
I/107/66, I/107/70, I/108/02, I/108/12, 
I/108/15, I/108/23, I/108/25, I/108/35, 
I/108/37, I/108/38, I/108/40, I/108/49, 
I/109/02, I/109/03, I/109/05, I/109/09, 
I/109/10, I/109/11, I/109/12, I/109/15, 
I/109/16, I/109/17, I/109/25, I/109/28, 
I/109/31, I/109/37, I/109/38, I/109/40, 
I/109/42, I/109/47, I/109/48, I/109/49, 
I/109/55, I/11/08, I/11/19, I/11/28, I/11/30, 
I/11/36, I/11/46, I/11/74, I/11/86, I/11/88, 
I/11/89, I/11/91, I/11/95, I/110/18, I/110/23, 
I/110/41, I/110/46, I/110/66, I/110/71, 
I/111/09, I/111/105, I/111/11, I/111/110, 
I/111/16, I/111/19, I/111/21, I/111/22, 
I/111/23, I/111/25, I/111/32, I/111/46, 
I/111/50, I/111/51, I/111/52, I/111/54, 
I/111/57, I/111/58, I/111/62, I/111/69, 
I/111/75, I/111/79, I/111/97, I/112/27, 
I/112/36, I/112/38, I/112/44, I/112/45, 
I/112/46, I/112/49, I/112/51, I/112/53, 
I/112/58, I/112/66, I/112/77, I/112/78, 
I/112/79, I/113/07, I/113/103, I/113/105, 
I/113/121, I/113/122, I/113/123, I/113/126, 
I/113/131, I/113/136, I/113/14, I/113/15, 
I/113/16, I/113/30, I/113/54, I/113/56, 
I/113/58, I/113/60, I/113/69, I/113/70, 
I/113/71, I/113/72, I/113/74, I/113/75, 
I/113/77, I/114/20, I/114/35, I/115/17, 
I/115/27, I/115/32, I/115/34, I/115/35, 
I/115/36, I/115/37, I/115/38, I/115/42, 
I/115/52, I/115/54, I/116/03, I/116/06, 
I/116/11, I/116/13, I/116/16, I/116/19, 
I/116/27, I/116/28, I/116/29, I/116/31, 

dD



da

1236

D

I/116/41, I/116/46, I/116/51, I/116/52, 
I/116/53, I/117/09, I/117/11, I/117/12, 
I/117/17, I/117/22, I/117/24, I/117/26, 
I/117/30, I/117/31, I/117/34, I/117/39, 
I/117/40, I/117/44, I/118/07, I/118/15, 
I/118/16, I/119/09, I/119/17, I/119/20, 
I/119/23, I/119/24, I/119/25, I/119/28, 
I/119/29, I/119/30, I/119/31, I/119/33, 
I/119/35, I/119/36, I/119/43, I/119/48, 
I/119/50, I/119/61, I/119/75, I/119/83, 
I/12/03, I/12/07, I/12/27, I/12/30, I/12/35, 
I/12/36, I/12/47, I/120/10, I/120/14, 
I/120/17, I/120/24, I/120/29, I/120/30, 
I/120/32, I/120/35, I/120/38, I/120/49, 
I/120/55, I/120/65, I/121/07, I/121/08, 
I/121/105, I/121/106, I/121/22, I/121/28, 
I/121/53, I/121/57, I/121/58, I/121/59, 
I/121/62, I/121/68, I/121/81, I/121/85, 
I/121/90, I/121/94, I/121/97, I/122/05, 
I/122/08, I/122/22, I/122/23, I/122/27, 
I/122/28, I/122/29, I/122/36, I/122/37, 
I/122/53, I/122/59, I/122/62, I/122/63, 
I/122/69, I/122/76, I/122/81, I/122/84, 
I/122/85, I/122/86, I/123/03, I/123/26, 
I/123/30, I/123/40, I/123/52, I/123/53, 
I/124/30, I/124/32, I/124/34, I/124/39, 
I/124/44, I/124/45, I/124/50, I/125/13, 
I/125/15, I/125/20, I/125/21, I/125/23, 
I/125/24, I/125/25, I/125/26, I/125/27, 
I/125/34, I/125/38, I/125/39, I/125/42, 
I/125/43, I/125/44, I/125/49, I/125/50, 
I/125/51, I/125/65, I/125/74, I/125/83, 
I/125/87, I/125/96, I/126/06, I/126/08, 
I/126/13, I/126/14, I/126/18, I/126/30, 
I/126/62, I/126/64, I/126/69, I/126/71, 
I/126/80, I/126/82, I/127/14, I/127/15, 
I/127/28, I/127/32, I/127/33, I/127/47, 
I/127/53, I/127/54, I/128/01, I/128/07, 
I/128/17, I/128/18, I/128/21, I/128/39, 
I/128/44, I/128/45, I/128/46, I/128/49, 
I/128/52, I/128/54, I/128/56, I/128/57, 
I/128/60, I/128/62, I/128/66, I/129/11, 
I/129/28, I/129/42, I/129/55, I/129/65, 
I/129/70, I/129/71, I/13/04, I/13/27, 
I/13/28, I/13/35, I/130/103, I/130/27, 
I/130/28, I/130/30, I/130/33, I/130/41, 
I/130/42, I/130/48, I/130/50, I/130/54, 
I/130/71, I/130/74, I/130/75, I/130/77, 
I/130/78, I/130/79, I/130/81, I/130/89, 
I/130/95, I/130/99, I/131/02, I/131/06, 

I/131/14, I/131/51, I/131/56, I/131/57, 
I/132/04, I/132/08, I/132/09, I/132/18, 
I/132/34, I/132/39, I/132/40, I/132/45, 
I/132/52, I/132/55, I/133/02, I/133/12, 
I/133/14, I/133/18, I/133/23, I/133/27, 
I/133/29, I/133/36, I/133/42, I/133/46, 
I/133/47, I/133/48, I/133/51, I/133/57, 
I/133/60, I/133/61, I/134/05, I/134/15, 
I/134/20, I/134/21, I/134/22, I/134/23, 
I/134/29, I/134/31, I/134/35, I/134/41, 
I/134/46, I/134/49, I/134/59, I/134/60, 
I/134/65, I/135/05, I/135/10, I/135/17, 
I/135/27, I/136/12, I/136/21, I/136/29, 
I/136/35, I/137/03, I/137/14, I/137/18, 
I/137/22, I/137/23, I/137/34, I/137/44, 
I/137/51, I/137/58, I/137/59, I/138/06, 
I/138/09, I/138/102, I/138/103, I/138/122, 
I/138/126, I/138/17, I/138/22, I/138/23, 
I/138/26, I/138/30, I/138/34, I/138/46, 
I/138/53, I/138/57, I/138/67, I/138/89, 
I/138/97, I/139/07, I/139/08, I/139/11, 
I/139/12, I/139/15, I/139/17, I/139/18, 
I/139/25, I/139/29, I/14/02, I/14/05, 
I/14/09, I/14/10, I/14/18, I/14/27, I/14/41, 
I/14/49, I/14/68, I/14/75, I/140/09, 
I/140/15, I/140/30, I/140/33, I/140/36, 
I/140/42, I/140/55, I/140/56, I/140/59, 
I/140/62, I/140/64, I/140/65, I/140/69, 
I/141/10, I/141/11, I/141/18, I/141/22, 
I/141/24, I/141/25, I/141/29, I/142/35, 
I/142/43, I/142/47, I/142/56, I/143/18, 
I/143/19, I/143/24, I/143/25, I/143/31, 
I/143/63, I/143/66, I/144/07, I/144/19, 
I/144/24, I/144/29, I/144/30, I/144/31, 
I/144/37, I/144/61, I/144/64, I/144/69, 
I/144/77, I/144/83, I/144/84, I/145/01, 
I/145/03, I/145/13, I/145/30, I/145/34, 
I/145/56, I/145/65, I/145/70, I/145/87, 
I/145/91, I/146/09, I/146/20, I/146/48, 
I/146/53, I/146/66, I/146/75, I/146/76, 
I/146/77, I/146/87, I/147/22, I/147/38, 
I/147/45, I/148/03, I/148/11, I/148/24, 
I/148/38, I/148/44, I/148/61, I/148/62, 
I/149/13, I/149/30, I/149/38, I/149/57, 
I/149/58, I/15/20, I/15/36, I/15/39, I/15/40, 
I/15/41, I/15/54, I/15/55, I/15/56, I/15/69, 
I/15/70, I/15/79, I/15/83, I/15/87, I/15/89, 
I/15/90, I/15/97, I/150/17, I/150/37, 
I/150/50, I/150/51, I/150/53, I/151/06, 
I/151/42, I/152/08, I/152/10, I/152/106, 
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I/152/107, I/152/124, I/152/127, I/152/134, 
I/152/28, I/152/29, I/152/31, I/152/34, 
I/152/39, I/152/42, I/152/54, I/152/67, 
I/152/80, I/153/106, I/153/124, I/153/30, 
I/153/37, I/153/42, I/153/43, I/153/48, 
I/153/49, I/153/50, I/153/51, I/153/52, 
I/153/53, I/153/54, I/153/55, I/153/71, 
I/153/78, I/153/80, I/153/84, I/153/85, 
I/153/88, I/153/97, I/154/10, I/154/15, 
I/154/36, I/154/38, I/154/39, I/154/46, 
I/155/105, I/155/16, I/155/18, I/155/20, 
I/155/27, I/155/31, I/155/32, I/155/37, 
I/155/38, I/155/61, I/155/63, I/155/67, 
I/155/68, I/155/79, I/155/80, I/155/87, 
I/155/88, I/155/99, I/156/25, I/156/39, 
I/156/43, I/156/44, I/156/47, I/156/53, 
I/156/56, I/156/57, I/156/63, I/157/06, 
I/157/26, I/157/66, I/157/70, I/157/72, 
I/157/83, I/158/01, I/158/08, I/158/15, 
I/158/16, I/158/18, I/158/41, I/158/43, 
I/159/07, I/159/11, I/159/24, I/159/25, 
I/159/26, I/159/27, I/159/32, I/159/34, 
I/159/41, I/159/42, I/159/43, I/159/44, 
I/16/15, I/16/27, I/16/28, I/16/34, I/160/09, 
I/160/10, I/160/14, I/160/25, I/161/18, 
I/161/23, I/161/30, I/161/54, I/161/61, 
I/17/03, I/17/12, I/17/20, I/17/25, I/17/28, 
I/17/29, I/17/37, I/17/46, I/17/47, I/17/49, 
I/17/51, I/17/52, I/17/63, I/17/65, I/17/77, 
I/17/78, I/17/83, I/17/84, I/17/88, I/18/06, 
I/18/13, I/18/23, I/18/31, I/18/67, I/18/70, 
I/18/72, I/18/80, I/19/06, I/19/07, I/19/10, 
I/19/11, I/19/12, I/19/17, I/19/18, I/19/22, 
I/19/23, I/19/29, I/19/30, I/20/19, I/20/23, 
I/20/32, I/20/45, I/20/51, I/20/56, I/20/58, 
I/20/70, I/20/71, I/20/75, I/20/76, I/20/83, 
I/20/86, I/20/87, I/20/93, I/20/99, I/21/04, 
I/21/06, I/21/09, I/21/11, I/21/12, I/21/25, 
I/21/36, I/21/39, I/21/41, I/21/46, I/21/65, 
I/21/71, I/21/72, I/21/75, I/21/80, I/21/81, 
I/21/86, I/21/91, I/21/93, I/21/94, I/21/97, 
I/22/10, I/22/11, I/22/14, I/22/20, I/22/27, 
I/22/32, I/22/41, I/23/09, I/23/19, I/23/21, 
I/23/28, I/23/29, I/23/32, I/23/38, I/23/49, 
I/23/50, I/23/53, I/23/54, I/23/56, I/23/57, 
I/23/65, I/23/71, I/24/22, I/24/25, I/24/45, 
I/24/49, I/24/52, I/24/62, I/24/66, I/25/10, 
I/25/16, I/25/22, I/25/36, I/25/40, I/25/43, 
I/25/45, I/25/47, I/25/48, I/25/49, I/25/52, 
I/25/56, I/25/57, I/25/61, I/26/19, I/26/28, 

I/26/33, I/26/39, I/26/40, I/26/45, I/26/49, 
I/26/53, I/26/56, I/26/58, I/26/60, I/27/09, 
I/27/14, I/27/29, I/27/39, I/27/50, I/27/67, 
I/27/68, I/27/70, I/27/76, I/28/14, I/28/32, 
I/28/36, I/28/49, I/28/56, I/29/03, I/29/13, 
I/30/38, I/30/40, I/30/59, I/31/19, I/31/53, 
I/31/54, I/32/17, I/32/18, I/32/39, I/32/41, 
I/32/47, I/32/73, I/32/79, I/32/80, I/32/86, 
I/32/97, I/33/08, I/33/117, I/33/125, 
I/33/13, I/33/135, I/33/15, I/33/26, I/33/29, 
I/33/67, I/33/98, I/34/16, I/34/20, I/34/22, 
I/34/36, I/34/51, I/34/61, I/34/64, I/34/71, 
I/35/03, I/35/11, I/35/22, I/35/23, I/35/24, 
I/35/35, I/35/39, I/35/41, I/35/46, I/35/49, 
I/35/53, I/35/56, I/35/64, I/36/19, I/36/31, 
I/36/38, I/36/58, I/36/79, I/37/02, I/37/06, 
I/37/38, I/37/39, I/37/46, I/38/09, I/38/11, 
I/38/12, I/38/52, I/38/64, I/38/66, I/39/04, 
I/39/06, I/39/16, I/39/20, I/39/36, I/39/44, 
I/39/52, I/39/89, I/39/91, I/39/94, I/39/95, 
I/39/96, I/39/97, I/40/03, I/40/07, I/40/17, 
I/40/20, I/40/22, I/40/28, I/40/53, I/40/62, 
I/40/63, I/40/66, I/40/70, I/41/16, I/41/25, 
I/41/36, I/41/91, I/41/93, I/42/04, I/42/12, 
I/42/24, I/42/31, I/42/35, I/42/37, I/42/43, 
I/42/47, I/42/64, I/42/67, I/43/01, I/43/06, 
I/43/11, I/43/31, I/43/34, I/44/09, I/44/14, 
I/44/16, I/44/24, I/44/58, I/44/60, I/44/61, 
I/44/62, I/44/65, I/44/66, I/44/74, I/44/77, 
I/44/89, I/44/92, I/45/04, I/45/15, I/45/19, 
I/45/22, I/45/24, I/45/30, I/45/31, I/45/40, 
I/45/47, I/45/51, I/45/59, I/45/65, I/45/67, 
I/45/68, I/45/70, I/45/74, I/46/04, I/46/08, 
I/46/10, I/46/105, I/46/107, I/46/108, 
I/46/111, I/46/114, I/46/123, I/46/127, 
I/46/128, I/46/21, I/46/29, I/46/32, I/46/33, 
I/46/42, I/46/53, I/46/68, I/46/70, I/46/74, 
I/46/75, I/46/81, I/46/91, I/47/11, I/47/12, 
I/47/13, I/47/17, I/47/28, I/47/48, I/47/50, 
I/47/53, I/47/81, I/48/11, I/48/23, I/48/38, 
I/48/39, I/48/57, I/49/01, I/49/02, I/49/16, 
I/49/18, I/49/28, I/49/30, I/49/31, I/49/41, 
I/49/64, I/49/67, I/49/70, I/49/75, I/49/78, 
I/49/80, I/50/01, I/50/06, I/50/07, I/50/17, 
I/50/45, I/50/46, I/50/48, I/50/57, I/50/58, 
I/50/60, I/50/63, I/50/72, I/50/74, I/50/83, 
I/51/03, I/51/10, I/51/12, I/51/23, I/51/40, 
I/51/50, I/52/101, I/52/24, I/52/36, I/52/40, 
I/52/46, I/52/48, I/52/49, I/52/51, I/52/58, 
I/52/59, I/52/60, I/52/64, I/52/65, I/52/66, 
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I/52/73, I/52/77, I/52/81, I/52/88, I/52/89, 
I/52/90, I/52/95, I/53/15, I/53/17, I/53/26, 
I/53/42, I/53/44, I/53/45, I/53/48, I/53/59, 
I/53/63, I/53/75, I/53/77, I/53/78, I/54/19, 
I/54/29, I/54/41, I/54/50, I/54/56, I/54/60, 
I/54/62, I/54/64, I/54/72, I/55/05, I/55/06, 
I/55/11, I/55/12, I/55/15, I/55/25, I/55/27, 
I/55/30, I/55/40, I/55/45, I/55/70, I/55/75, 
I/56/03, I/56/08, I/56/16, I/56/23, I/56/40, 
I/56/52, I/56/63, I/56/64, I/56/68, I/56/72, 
I/56/73, I/57/13, I/57/23, I/58/06, I/58/08, 
I/58/51, I/58/59, I/58/71, I/58/72, I/58/77, 
I/58/95, I/58/97, I/59/12, I/59/15, I/59/26, 
I/59/43, I/59/64, I/59/69, I/59/75, I/59/80, 
I/59/81, I/59/89, I/60/06, I/60/101, 
I/60/105, I/60/109, I/60/11, I/60/37, 
I/60/38, I/60/54, I/60/55, I/60/64, I/60/66, 
I/60/69, I/60/70, I/60/73, I/60/77, I/60/88, 
I/60/99, I/61/08, I/61/11, I/61/21, I/61/45, 
I/61/52, I/61/62, I/61/63, I/61/73, I/62/15, 
I/62/20, I/62/23, I/62/33, I/63/08, I/63/11, 
I/63/18, I/63/37, I/63/40, I/63/41, I/63/49, 
I/63/54, I/63/59, I/63/64, I/64/24, I/64/33, 
I/64/38, I/64/39, I/64/41, I/64/42, I/64/57, 
I/64/68, I/64/81, I/64/88, I/65/12, I/65/14, 
I/65/16, I/65/17, I/65/21, I/65/23, I/65/24, 
I/65/25, I/65/27, I/65/28, I/65/34, I/65/37, 
I/65/41, I/65/46, I/65/47, I/65/48, I/65/52, 
I/65/53, I/65/63, I/66/02, I/66/05, I/66/11, 
I/66/25, I/66/26, I/66/29, I/66/30, I/66/43, 
I/66/45, I/66/46, I/66/52, I/67/10, I/67/38, 
I/67/50, I/67/55, I/67/57, I/67/58, I/67/75, 
I/68/12, I/68/16, I/68/17, I/68/24, I/68/36, 
I/68/66, I/69/14, I/69/22, I/69/28, I/69/29, 
I/69/30, I/69/32, I/69/33, I/69/37, I/69/43, 
I/69/46, I/69/53, I/69/55, I/69/61, I/69/62, 
I/69/67, I/70/25, I/70/27, I/70/29, I/70/32, 
I/70/38, I/70/40, I/70/49, I/70/50, I/70/52, 
I/70/60, I/70/61, I/70/62, I/70/63, I/70/75, 
I/70/84, I/70/85, I/71/05, I/71/14, I/71/32, 
I/71/36, I/71/46, I/71/59, I/71/66, I/71/67, 
I/71/74, I/71/81, I/71/82, I/72/01, I/72/02, 
I/72/17, I/72/19, I/72/28, I/72/32, I/72/35, 
I/72/39, I/72/40, I/72/52, I/72/57, I/72/58, 
I/72/67, I/72/78, I/72/81, I/73/04, I/73/09, 
I/73/11, I/73/21, I/73/30, I/73/32, I/73/36, 
I/73/37, I/73/39, I/73/41, I/73/42, I/73/45, 
I/73/59, I/73/60, I/73/75, I/73/76, I/74/02, 
I/74/04, I/74/17, I/74/22, I/74/23, I/74/44, 
I/74/57, I/74/71, I/74/82, I/75/09, I/75/45, 

I/76/12, I/76/13, I/76/36, I/76/37, I/76/44, 
I/76/80, I/76/84, I/77/42, I/77/50, I/77/68, 
I/77/69, I/78/12, I/78/15, I/78/18, I/78/39, 
I/78/41, I/78/42, I/78/46, I/79/07, I/79/11, 
I/79/20, I/79/37, I/79/44, I/79/54, I/79/58, 
I/79/73, I/79/80, I/79/81, I/79/93, I/79/99, 
I/80/11, I/80/53, I/80/58, I/81/02, I/81/11, 
I/81/18, I/81/36, I/81/57, I/81/58, I/82/05, 
I/82/08, I/82/09, I/83/14, I/83/21, I/83/27, 
I/83/31, I/83/32, I/83/33, I/83/34, I/83/35, 
I/83/36, I/83/40, I/83/42, I/83/45, I/83/47, 
I/83/51, I/83/52, I/83/60, I/83/61, I/83/62, 
I/83/64, I/83/68, I/83/69, I/83/76, I/83/79, 
I/84/07, I/84/12, I/84/13, I/84/23, I/84/28, 
I/84/41, I/85/14, I/85/24, I/85/30, I/85/31, 
I/85/35, I/85/42, I/85/43, I/85/65, I/85/66, 
I/86/06, I/86/09, I/86/17, I/86/18, I/86/24, 
I/86/48, I/86/49, I/86/52, I/86/59, I/86/63, 
I/86/67, I/86/75, I/86/80, I/87/05, I/87/09, 
I/87/119, I/87/120, I/87/122, I/87/25, 
I/87/26, I/87/36, I/87/66, I/87/67, I/87/86, 
I/88/06, I/88/15, I/88/22, I/88/25, I/88/26, 
I/88/27, I/88/52, I/88/64, I/88/66, I/88/68, 
I/88/72, I/89/17, I/89/22, I/89/26, I/89/27, 
I/90/06, I/90/16, I/90/21, I/90/23, I/90/26, 
I/90/27, I/90/28, I/90/31, I/90/35, I/90/57, 
I/90/59, I/90/80, I/91/05, I/91/17, I/91/19, 
I/91/49, I/91/59, I/91/62, I/91/78, I/91/80, 
I/92/11, I/92/15, I/92/20, I/92/21, I/92/31, 
I/92/32, I/92/34, I/92/37, I/92/40, I/92/42, 
I/92/49, I/93/03, I/93/04, I/93/15, I/93/18, 
I/93/49, I/93/54, I/93/55, I/94/06, I/94/23, 
I/94/41, I/94/43, I/94/44, I/94/49, I/94/54, 
I/94/76, I/95/11, I/95/116, I/95/13, I/95/14, 
I/95/19, I/95/41, I/95/90, I/95/92, I/96/02, 
I/96/39, I/96/43, I/96/56, I/96/73, I/96/74, 
I/96/75, I/96/80, I/96/82, I/96/86, I/97/16, 
I/97/20, I/97/22, I/97/23, I/97/26, I/97/27, 
I/97/29, I/97/33, I/97/55, I/97/56, I/97/57, 
I/98/03, I/98/102, I/98/104, I/98/108, 
I/98/110, I/98/114, I/98/12, I/98/120, 
I/98/123, I/98/134, I/98/23, I/98/26, 
I/98/29, I/98/34, I/98/36, I/98/44, I/98/51, 
I/98/58, I/98/63, I/98/65, I/98/66, I/98/71, 
I/98/73, I/98/83, I/98/89, I/99/13, I/99/14, 
I/99/44, I/99/57, I/99/68, I/99/76, II/02/100, 
II/04/13, II/04/90, II/05/30, II/05/73, 
II/05/83, II/05/87, II/06/65, II/07/106, 
II/07/121, II/08/106, II/08/109, II/08/123, 
II/08/133, II/09/02, II/09/09, II/09/16, 
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II/09/19, II/09/20, II/09/51, II/09/57, 
II/09/58, II/09/67, II/09/73, II/10/47, 
II/10/57, II/10/58, II/10/77, II/10/98, 
II/11/43, II/12/43, II/13/22, II/13/27, 
II/13/29, II/13/30, II/13/36, II/13/37, 
II/13/42, II/13/45, II/13/63, II/14/09, 
II/14/11, II/14/33, II/14/54, II/14/77, 
II/14/78, II/15/02, II/15/14, II/15/15, 
II/15/69, II/15/95, II/15/98, II/16/44, 
II/16/94, II/18/17, II/18/24, II/18/28, 
II/18/32, II/19/100, II/19/102, II/19/103, 
II/19/110, II/19/117, II/19/129, II/19/136, 
II/19/14, II/19/145, II/19/147, II/19/149, 
II/19/159, II/19/163, II/19/165, II/19/29, 
II/19/34, II/19/75, II/19/90, II/19/99, 
II/20/20, II/20/21, II/20/24, II/20/26, 
II/20/48, II/20/55, II/20/57, II/20/62, 
II/20/64, II/20/75, II/21/21, II/21/39, 
II/21/42, II/22/06, II/22/20, II/22/25, 
II/22/30, II/22/39, II/22/50, II/22/51, 
II/22/53, II/22/60, II/22/63, II/22/64, 
II/22/68, II/22/70, II/22/85, II/23/109, 
II/23/146, II/23/157, II/23/162, II/23/172, 
II/23/186, II/23/19, II/23/202, II/23/206, 
II/23/209, II/23/212, II/23/23, II/23/35, 
II/23/46, II/23/69, II/23/72, II/23/80, 
II/23/82, II/24/110, II/24/18, II/24/20, 
II/24/34, II/24/36, II/24/46, II/24/78, 
II/24/86, II/24/88, II/25/03, II/25/04, 
II/25/100, II/25/115, II/25/20, II/25/35, 
II/25/42, II/25/65, II/25/77, II/25/88, 
II/25/89, II/25/92, II/26/22, II/26/39, 
II/27/12, II/27/16, II/27/18, II/27/48, 
II/28/39, II/28/40, II/28/80, II/29/104, 
II/29/32, II/29/36, II/29/52, II/29/57, 
II/29/74, II/30/62, II/32/04, II/32/123, 
II/32/127, II/32/139, II/32/16, II/32/17, 
II/32/25, II/32/32, II/32/36, II/32/44, 
II/32/45, II/32/56, II/32/62, II/32/69, 
II/32/73, II/32/76, II/32/79, II/32/80, 
II/32/81, II/32/85, II/32/86, II/32/87, 
II/32/91, II/32/92, II/32/94, II/32/95, 
II/32/97, II/32/99, II/33/01, II/33/40, 
II/33/48, II/33/49, II/33/58, II/34/107, 
II/34/24, II/34/25, II/34/39, II/34/40, 
II/34/44, II/34/49, II/34/50, II/34/58, 
II/34/61, II/34/62, II/34/87, II/35/15, 
II/35/57, II/35/72, II/35/80, II/35/82, 
II/36/06, II/36/09, II/36/11, II/36/18, 
II/37/105, II/37/11, II/37/126, II/37/43, 

II/37/65, II/37/77, II/37/84, II/38/102, 
II/38/23, II/38/41, II/38/56, II/38/79, 
II/38/95, II/39/02, II/39/125, II/39/145, 
II/39/161, II/39/170, II/39/174, II/39/185, 
II/39/187, II/39/21, II/39/37, II/38/68, 
I/59/08, I/111/95, I/112/70, I/105/35, 
I/11/62, I/08/114, I/154/55, I/154/56, 
I/116/48, I/121/83, I/90/65, I/130/90, 
I/27/36, I/102/54, I/60/23, I/21/13, I/111/45, 
I/40/44, I/40/45, I/62/38, I/31/15, I/111/33, 
I/90/79, I/130/87, I/109/41, I/109/42, 
I/62/14, I/93/57, I/102/64, I/98/45, 
I/102/61, I/102/34, I/102/62, I/40/12, 
I/130/86, I/102/64, I/99/22
 ya d. I/117/39, I/126/30, I/41/68, 
I/49/38
da : bk. dağ -7-
 d.+ a II/28/44
 d.+ ımızdȧ II/09/94
 d.+ ımızdan II/09/70
 d.+ ın I/149/04
 d.+ ında I/161/22
 d.+ ıŋ I/23/48, II/02/11
da : bk. daha I -8-
 d. I/111/25, I/156/38, I/157/11, I/93/67, 
II/25/113
 bi d. I/144/28, I/28/58, I/50/62
dá : bk. da -11-
 d. I/03/10, I/06/100, I/06/91, I/44/24, 
I/82/04, I/85/06, II/27/17, II/34/27, 
II/36/07, II/36/08, II/39/184
dȧ : bk. da -40-
 d. I/06/49, I/136/39, I/14/38, I/150/59, 
I/150/61, I/152/46, I/158/53, I/161/54, 
I/23/68, I/24/54, I/25/04, I/31/43, I/38/64, 
I/38/71, I/44/09, I/54/64, I/54/66, I/58/34, 
I/64/88, I/71/36, I/71/82, I/73/20, I/86/64, 
II/07/76, II/09/03, II/09/100, II/09/31, 
II/09/66, II/09/69, II/09/71, II/09/80, 
II/09/82, II/24/37, II/25/41, II/31/18, 
II/38/105
dā : bk. da -124-
 d. I/03/48, I/04/42, I/05/10, I/08/128, 
I/08/42, I/08/44, I/08/66, I/08/98, I/09/58, 
I/10/11, I/101/56, I/106/69, I/106/75, 
I/107/23, I/109/02, I/11/67, I/111/56, 
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I/114/49, I/115/34, I/115/36, I/12/44, 
I/121/116, I/121/19, I/121/59, I/122/69, 
I/125/47, I/125/51, I/125/94, I/126/37, 
I/126/68, I/126/81, I/127/35, I/130/49, 
I/130/90, I/132/27, I/132/47, I/132/54, 
I/133/37, I/135/34, I/135/41, I/137/31, 
I/138/118, I/139/60, I/140/49, I/145/89, 
I/15/78, I/151/30, I/152/124, I/154/50, 
I/156/01, I/156/52, I/159/19, I/16/04, 
I/17/82, I/19/07, I/20/21, I/21/71, I/22/41, 
I/24/57, I/26/60, I/27/49, I/27/55, I/30/07, 
I/31/67, I/31/68, I/33/01, I/36/53, I/40/13, 
I/40/22, I/41/81, I/46/08, I/46/122, I/48/48, 
I/48/49, I/50/57, I/53/20, I/54/04, I/56/21, 
I/56/47, I/63/20, I/64/72, I/69/101, I/69/60, 
I/69/71, I/69/80, I/69/81, I/70/14, I/70/70, 
I/72/59, I/73/17, I/73/34, I/76/57, I/81/24, 
I/81/42, I/85/64, I/86/42, I/88/16, I/91/19, 
I/92/42, I/96/94, I/99/46, II/03/51, II/06/66, 
II/09/26, II/10/37, II/15/103, II/15/38, 
II/16/37, II/16/63, II/18/03, II/18/30, 
II/18/31, II/19/27, II/23/15, II/23/35, 
II/23/82, II/28/78, II/30/40, II/30/44, 
II/30/59, II/32/53, II/33/64
dā : bk. dağ -37-
 d. I/81/60, II/02/10, II/09/92, II/39/131
 d.+ da I/15/10, I/41/78, I/58/03, 
II/09/78, II/28/64
 d.+ dan I/51/27, I/72/40, I/76/12, 
I/80/34, II/11/03, II/24/31
 d. daş I/109/56
 d.+ deydı II/38/44
 d.+ dı II/24/32
 d.+ lā I/75/27
 d.+ lāda I/75/37
 d.+ lādȧ II/09/29, II/09/66
 d.+ lādan I/11/13, I/152/93, II/29/87
 d.+ lāmızdȧ II/09/70
 d.+ lāŋ I/81/67
 d.+ lar I/96/44
 d.+ lara I/33/100
 d.+ larda I/36/59, I/70/64, II/25/37
 d.+ lardayım I/33/93
 sünTiken d.+ larınıŋ etēndėy̥ı̆̇S II/30/11
 türkmen d.+ lānda I/75/36

d. tarlası II/09/66
 d. tār̥lası II/09/67
dā : bk. daha I -309-
 d. I/01/07, I/01/35, I/01/54, I/02/45, 
I/03/13, I/03/18, I/05/06, I/05/20, I/05/21, 
I/05/26, I/06/129, I/06/38, I/06/40, I/07/09, 
I/08/09, I/08/14, I/08/97, I/08/98, I/100/37, 
I/102/50, I/103/13, I/103/50, I/104/13, 
I/104/17, I/104/18, I/104/20, I/105/19, 
I/105/20, I/105/58, I/105/61, I/106/33, 
I/106/73, I/107/05, I/107/33, I/107/59, 
I/108/38, I/108/42, I/109/03, I/109/14, 
I/109/15, I/109/37, I/109/43, I/109/48, 
I/11/88, I/110/27, I/110/49, I/110/50, 
I/110/65, I/111/14, I/111/34, I/111/42, 
I/111/49, I/111/69, I/111/73, I/111/84, 
I/112/19, I/113/97, I/114/02, I/114/35, 
I/116/54, I/117/18, I/117/37, I/117/40, 
I/119/18, I/119/30, I/119/34, I/12/31, 
I/120/03, I/120/40, I/121/44, I/121/50, 
I/121/94, I/123/37, I/123/52, I/125/09, 
I/125/22, I/125/32, I/125/33, I/125/49, 
I/125/72, I/126/05, I/126/25, I/126/52, 
I/126/79, I/127/20, I/127/34, I/127/35, 
I/127/37, I/127/46, I/128/01, I/129/06, 
I/129/12, I/129/41, I/129/45, I/129/46, 
I/129/57, I/129/68, I/13/27, I/13/37, 
I/130/24, I/130/87, I/130/88, I/131/44, 
I/132/38, I/132/73, I/133/31, I/133/35, 
I/134/11, I/134/42, I/135/06, I/138/100, 
I/138/22, I/138/23, I/139/16, I/41/93, 
I/144/34, I/144/69, I/145/21, I/149/13, 
I/149/70, I/150/51, I/151/28, I/153/02, 
I/155/39, I/155/88, I/156/04, I/156/24, 
I/156/31, I/156/36, I/157/07, I/157/22, 
I/159/31, I/17/28, I/17/29, I/17/60, I/17/68, 
I/17/71, I/17/78, I/17/84, I/18/69, I/20/102, 
I/20/36, I/20/56, I/21/16, I/21/21, I/22/45, 
I/23/72, I/27/36, I/28/20, I/28/46, I/28/50, 
I/31/42, I/31/61, I/32/83, I/33/65, I/34/53, 
I/35/16, I/35/33, I/39/88, I/41/94, I/45/31, 
I/49/16, I/52/75, I/53/36, I/54/25, I/56/21, 
I/56/28, I/56/31, I/56/45, I/56/47, I/60/67, 
I/61/38, I/61/75, I/63/09, I/66/04, I/68/51, 
I/69/12, I/69/25, I/69/30, I/69/41, I/69/50, 
I/69/60, I/69/62, I/69/80, I/70/04, I/70/52, 
I/70/64, I/70/69, I/72/03, I/72/07, I/72/37, 
I/72/53, I/75/43, I/76/24, I/76/37, I/76/86, 
I/77/64, I/79/37, I/79/54, I/80/19, I/80/25, 
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I/81/24, I/81/27, I/81/39, I/85/36, I/87/29, 
I/88/01, I/90/23, I/90/34, I/91/65, I/91/68, 
I/92/12, I/92/45, I/93/02, I/93/49, I/93/66, 
I/95/117, I/96/47, I/96/48, I/97/37, I/98/69, 
I/99/27, II/01/82, II/02/09, II/02/16, 
II/02/39, II/04/24, II/05/81, II/06/59, 
II/09/27, II/11/12, II/15/70, II/17/10, 
II/19/43, II/19/59, II/19/95, II/23/188, 
II/28/20, II/28/77, II/32/45, II/37/15, 
II/37/36, II/37/67, II/38/20, II/39/187
 bi d. I/06/86, I/111/94, I/112/29, 
I/124/45, I/130/92, I/138/65, I/144/48, 
I/150/59, I/152/129, I/158/18, I/158/24, 
I/161/26, I/24/70, I/25/39, I/25/43, I/27/75, 
I/31/17, I/43/07, I/50/62, I/52/54, I/52/93, 
I/58/32, I/59/47, I/66/25, I/68/35, I/69/51, 
I/69/70, I/69/80, I/69/94, I/69/95, I/75/14, 
I/79/95, I/91/23, I/94/06, I/94/70, I/96/28, 
II/19/03, II/19/160, II/20/74, II/22/63, 
II/27/17, II/38/88
 Pi d. I/21/20
 d. bi I/59/58
 d. veri I/79/38
 d. verme I/14/29
 d. vermedim I/18/66
 d. yaparın I/10/13
 bi d. yapıyȯŋ I/79/96
dā : bk. ta -27-
 d. I/01/12, I/03/87, I/114/14, I/122/17, 
I/125/57, I/139/63, I/159/15, I/20/80, 
I/21/36, I/35/07, I/39/43, I/39/60, I/45/01, 
I/50/15, I/73/08, I/75/22, I/79/61, I/81/26, 
I/85/50, I/86/07, I/87/104, I/91/78, I/94/39, 
I/98/71, I/99/68, II/32/24
då : bk. da -6-
 d. I/06/68, I/60/109, II/02/103, II/05/22, 
II/13/25, II/35/83
d̥a : bk. da -4-
 d̥. I/01/13, I/02/14, I/52/10, II/10/35
dā˽a : bk. daha I1 -4-
 d. I/02/43, I/46/10, II/06/19, II/15/106

bk. daha I2 -2-
 d. I/42/47, II/14/91
da˽a : bk. daha I2 -1-
 d. II/11/45

dā˽acıḲ : bk. dahacıġ -1-
 d. II/29/62
da˽al - : bk. dağıl- -2-
 d.- maz I/40/55
 d.- mışla I/68/27
dā˽al - : bk. dağıl- -1-
 d.- dῐlār̥ II/24/88
da˽anıḳ : bk. da˽ınıḳ -1-
 d.+ mış I/86/17
da˽āt - : bk. dağıd-1 -1-
 d.- dım I/105/61
da˽ı - : bk. dağıd-1 -1-
 d.- rlāmış I/75/26
da˽ıd - : bk. dağıd-1 -30-
 d.- acaŋ I/144/10
 d.- ılar I/119/65
 d.- ılıyō II/17/50
 d.- ılıyōdu I/157/44
 d.- ıllā I/03/37
 d.- ılÍādı II/23/106, II/23/83
 d.- ıÍÍādı I/154/53
 d.- ıllar I/119/66
 d.- ır I/126/32, II/07/97
 d.- ırdı I/22/20
 d.- ırdıḳ I/02/49
 d.- ırdıġ II/11/43
 d.- ırdıḲ I/02/49, I/123/56, I/90/54
 d.- ırın I/45/72
 d.- ırῑS I/79/57
 d.- ırlādı I/67/08
 d.- ırlardı I/90/51, I/90/52
 d.- ıyȯ II/04/92
 d.- ıyoduḲ I/02/51
 d.- ıyola I/79/56
 d.- ıyolā I/76/63
 d.- ıyollar I/119/60
 d.- ıyölle II/04/92

bk. dağıd-2

 d.- ırdıḲ I/74/62
d.- ırsın I/74/67
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da˽ıl - : bk. dağıl- -63-
 d.- abilirdi II/09/55
 d.- an I/57/28
 d.- andan I/114/15, I/114/56
 d.- dı I/01/40, I/03/05, I/102/68, 
I/103/14, I/128/11, I/137/12, I/142/05, 
I/143/33, I/143/74, I/146/06, I/156/11, 
I/158/33, I/20/06, I/27/38, I/64/52, I/64/54, 
I/89/03, II/06/39, II/06/82, II/09/71, 
II/09/83, II/26/25, II/27/20
 d.- dıġ I/22/29
 d.- dılā II/26/08
 d.- dılar I/142/14, I/158/35, I/35/24
 d.- dῑ I/143/04, I/143/09, I/79/19
 d.- ıb II/25/63
 d.- ıdı I/145/84
 d.- ılırdı I/90/58
 d.- ılla I/114/13, I/114/51
 d.- ıllar I/114/04, I/114/25, I/114/59, 
I/114/61
 d.- ıllar̥ I/114/17
 d.- ınca I/146/78, II/27/38
 d.- ır I/69/106
 d.- ır̥ II/27/48
 d.- ırdı I/90/58, I/97/53
 d.- ıyo I/119/51, I/154/54, I/47/52, 
I/78/33, II/09/54
 d.- ῑdı I/145/84
 d.- masıŋ I/68/73
 d.- mış I/01/82, I/108/05
 d.- mıyo I/76/35
dā˽ıl - : bk. dağıl- -2-
 d.- ırdı II/34/35
 d.- ıyo I/83/46
da˽ılım : Dağılmak işi. -1-
 d.+ ında I/69/60
da˽ınıḳ : Bütün durumunda olmayan, 
öteye beriye dağılmış. -2-
 d. II/38/120
 d.+ mış I/86/17
da˽ıt - : bk. dağıd-1 -10-
 d.- ılıyor I/106/76

 d.- ır I/06/73
 d.- ıyoduḳ I/90/55
 d.- mazlar I/119/66
 d.- mazlardı I/119/70
 d.- Tı I/122/74, II/05/107
 d.- tıḳTan I/121/110
 d.- Tım I/144/10
 d.- Tῑŋ I/90/56
dā˽ῐnıḲ : bk. da˽ınıḳ -1-
 d. II/09/81
da˽ire : bk. dā˽ire2 -4-
 tam d. I/142/43, I/111/107
 d.+ si I/158/56
 d. versen I/139/58
dā˽ire : 1. Yuvarlak biçimdeki bir çalgı, 
tef. -3-
 d. II/15/14, II/15/16
 d.+ yi II/15/14

2. Apartmanlarda oturmaya elverişli 
bağımsız bölümlerden her biri.
da˽iri : bk. dā˽ire2 -1-
 tam d. II/39/152
da˽ul - : bk. dağıl- -1-
 d.- du I/64/102
daban : bk. taban1 -4-
 d.+ dan I/139/32

bk. taban2

d.+ ı I/79/45
 d.+ ına I/28/48
dabanca : Cepte veya belde taşınan, kısa 
ve hafif ateşli silah. -6-
 d. I/89/26
 d.+ dan I/89/28
 d.+ ları I/150/15

dabanca at- : Tabanca kullanarak 
havaya kurşun sıkmak.

d. atarlādı I/153/111, I/153/112, 
I/153/75
dabancı : bk. dabanca -3-
 sıtayır d. II/28/38
 d. atılırdı I/89/26
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 sıḳdı d.+ ynan II/01/09
dabi : bk. tabı̄̇ -1-
 d. I/115/17
dābi : bk. tabı̄̇ -1-
 d. I/89/26
dabı̄̇ : bk. tabı̄̇ -3-
 d. II/06/13
 dabı̄̇ d. II/06/27
 d. dabı̄̇ II/06/27
daḇı̄̇ : bk. tabı̄̇ -1-
 d. I/07/42
dábı̄̇ : bk. tabı̄̇ -2-
 d. I/58/19
dābiyet : Bir şeye veya bir kimseye bağlı 
olma, bağımlılık. -1-
 d.+ im I/107/28
dad : bk. tat1 -19-
 d.+ ı I/111/34, I/132/29, I/132/38, 
I/143/56, I/146/62, I/154/23, I/24/33, 
I/36/70, I/78/26, I/79/89, I/80/09, I/86/70, 
II/16/63, II/35/22
 d.+ ı duzu I/109/12
 d.+ ına baḳ I/100/38
 d.+ ından I/49/76

bk. tat2 

a˽ız d.+ ı II/17/51 
dadan - : Bir şeyin tadını alıp her zaman 
yapmak, alışkanlık hâline getirmek. -3-
 d.- dı I/75/40, II/22/68
 d.- dılar II/20/15
dāFe : bk. defa -1-
 d. I/30/27
daġır danġır : bk. danġῑr danġır -1-
 d. danġır I/87/115
dağ : Çevresindeki araziye göre büyük 
bir çıkıntı teşkil edecek şekilde yükselen 
toprak veya kaya kütlesi. -26-
 d. I/95/58, II/19/164
 d.+ a I/144/45, I/94/14
 d.+ ȧ I/121/45, II/34/82
 d.+ da I/138/132

 d.+ ı II/09/75
 d.+ ımıS I/144/46
 d.+ ıŋ I/121/46
 d.+ lar I/95/84
 d.+ lār I/95/32
 d.+ lār̥ I/95/36
 d.+ lara I/32/23
 d.+ lardan I/95/69

dağ erı̄̇ : Çok ekşi, sert, iri çekirdekli 
bir tür erik, yaban eriği, çakal eriği.

d. erı̄̇ II/30/30, II/39/56
 d. ėrı̄̇ II/30/27
 d. erı̄̇ni II/39/56
 d. erı̄̇yi II/32/65
 d. eri˽i II/32/51
 d. erinı̄̇ II/39/56
 d. erini II/39/56
dāğ : bk. dağ -2-
 d. I/81/68
 d.+ a I/101/52
dāğan : bk. da˽ınıḳ -1-
 d.+ ā I/86/17
dağarcı : bk. dağarcıḳ -1-
 d.+ a I/102/43
dağarcıḳ : İçine yoğurt konan hayvan 
derisinden yapılma torba. -1-
 d. I/102/43
dağarcῑ : bk. dağarcıḳ -1-
 d.+ ŋ I/102/51
dağıd - : 1. Ayrı ayrı yerlere veya kimselere 
vermek veya göndermek, tevzi etmek, 
paylaştırmak. -2-
 d.- ırlādı I/32/59
 d.- ır̥sın I/32/62

2. Yaymak, saçmak.
dağıl - : Bütünlüğünü kaybedip parçalara 
ayrılmak, bütün durumundan çıkmak. -4-
 d.- caḳ I/125/35
 d.- dı I/32/14
 d.- ıllā I/121/45
 d.- ır I/32/74
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daḫ - : bk. taḳ- -2-
 d.- ar I/131/18
 d.- ılır I/131/19
daha I : 1. Başına geldiği sıfata bir 
karşılaştırmaya dayanarak fazlalık ve 
üstünlük anlamı katar. -57-
 d. I/02/43, I/03/31, I/10/93, I/108/14, 
I/111/32, I/111/33, I/111/35, I/111/52, 
I/111/78, I/111/80, I/111/84, I/111/86, 
I/111/99, I/122/19, I/124/25, I/129/46, 
I/130/27, I/130/28, I/130/31, I/130/41, 
I/135/35, I/14/09, I/14/53, I/150/29, 
I/151/27, I/157/27, I/24/20, I/24/56, I/27/49, 
I/31/08, I/35/58, I/52/13, I/59/28, I/59/29, 
I/68/08, I/68/12, I/68/21, I/68/65, I/71/48, 
I/72/39, I/94/48, II/19/134, II/19/69, 
II/19/72, II/22/61, II/25/35, II/25/42, 
II/30/80, II/34/106, II/34/22, II/37/13
 d. bı̄̇ I/150/30

2. (Yapılana, söylenene, var olana...) 
İlave olarak, başka. -24-
 d. I/02/72, I/07/83, I/09/25, I/10/105, 
I/102/04, I/110/49, I/115/41, I/120/54, 
I/120/59, I/24/62, I/50/11, I/52/71, I/52/74, 
I/79/35
 bi d. I/01/64, I/152/08, I/152/09, 
I/152/10, I/152/58, I/35/39, I/42/46
 d. ne deyiyin yapmayíz I/02/46

3. (Daha çok olumsuz cümlelerde) 
Henüz, bu ana kadar. -10-
 d. I/135/22, I/152/126, I/152/48, 
I/153/74, I/27/39, I/53/06, I/53/20, I/53/36, 
I/79/31, II/19/70

4. Hâlâ. -3-
 d. I/120/50, I/41/17, I/41/25
daha II : İşte -1-
 d. I/161/27
dahȧ : bk. daha II -1-
 d. II/08/96
dahā : bk. daha I1 -1-
 d. I/78/03

bk. daha I2 -1-
 bi d. I/152/31

bk. daha I3 -1-

 d. I/153/22
dah̥a : bk. daha I1 -3-
 d. I/50/40, I/70/61, II/37/14

bk. daha I4 -1-
 d. I/54/60
dah̥a : bk. daha I2 -1-
 bi d. I/100/11
dah̥ā : bk. daha II -1-
 d. I/68/68
dáha : bk. daha I1 -1-
 d. I/23/54
dáhā : bk. daha I4 -2-
 d. I/100/01, I/100/09
dȧha : bk. daha I1 -1-
 d. I/06/148
dȧhā : bk. daha I4 -1-
 d. II/11/02
dahacıġ : İşte, orada, şurada. -1-
 d. I/47/29
dahacῑ : bk. dahacıġ -1-
 d.+ dı I/88/56
dahāy̥ : bk. daha I1 -1-
 d. I/41/37
daḫdır - : bk. daḲtır- -3-
 d.- mam I/104/07, I/104/08
dāhi : “Fazla olarak, üstelik, daha, bile, 
de” anlamlarına gelen kuvvetlendirme 
sözü. -1-
 d. I/46/57
daḫtır - : bk. daḲtır- -1-
 d.- dım I/52/16
daḳ - : bk. taḳ- -101-
 d. I/106/61
 d.- ādı I/111/97, I/161/14
 d.- adıḳ II/12/76
 d.- ādıḳ I/08/43, II/08/80
 d.- ālādı II/34/21
 d.- áÍÍā II/12/78
 d.- allādı I/77/20
 d.- aÍÍādı I/59/15
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 d.- áÍÍādı II/12/79
 d.- aÍÍādí II/12/29
 d.- allar I/111/97, I/113/21, I/113/22, 
I/114/14, I/114/15, I/114/49, I/114/60, 
I/125/90
 d.- aÍÍardı II/03/38
 d.- amadım I/133/37
 d.- an I/106/62, I/111/97
 d.- ar I/114/39, I/125/89, I/138/79
 d.- ardı I/91/71
 d.- ārdıḳ I/101/25
 d.- ār̥dıḳ I/101/24
 d.- arıS I/101/28, II/18/26, II/32/93
 d.- arız II/39/149
 d.- arlā I/148/25
 d.- arlādı I/102/24, I/102/79, I/157/10
 d.- arlar I/26/36
 d.- arlardı I/08/23, I/08/24
 d.- arsan I/106/61
 d.- arsıŋ I/41/72
 d.- āsıŋ II/18/24, II/18/26
 d.- caḳlar I/104/06
 d.- dı I/133/21, I/144/38, I/25/09
 d.- dılar II/22/11
 d.- dım I/113/41, I/143/25, I/152/138
 d.- dῑŋ I/116/20
 d.- ıb I/08/23
 d.- ıcāsa I/125/90
 d.- ılan I/17/24
 d.- ılı I/08/63
 d.- ılır I/114/41, I/114/42, I/114/48
 d.- ılırdı I/125/62, I/157/40
 d.- ılıyo II/17/53, II/25/62
 d.- ılıyō II/17/51, II/17/54
 d.- ılıyoru II/25/61, II/25/62
 d.- ındım I/104/09
 d.- ınῐrdıḳ I/51/33
 d.- ınmış II/05/15
 d.- ıviriyoz I/97/16
 d.- ıyın I/115/35

 d.- ıyo I/106/62, I/150/15, I/151/23
 d.- ıyollar I/114/37
 d.- ıyon I/119/54
 d.- ıyor I/138/79
 d.- ıyoruz I/106/78
 d.- ıyoz II/19/157
 d.- ῑyῑn I/101/48, I/101/49
 d.- ῐyoŋ II/23/207
 d.- mazdı I/115/33
 d.- mazlā II/12/78
 d.- mıyen I/152/138
 d.- Tı I/25/09
 d.- Tıḳ I/113/41
 d.- tım I/143/24
daḳar : bk. deḲar -1-
 d.+ ımış I/87/28
daḳdır - : bk. daḲtır- -1-
 d.- am II/22/54
daḲdır - : bk. daḲtır- -2-
 d.- dı II/20/28
 d.- madım II/20/28
daḳı : bk. taḳı -6-
 d. I/114/38, I/138/78
 d.+ sını I/125/89, I/125/90
daḳῑ : bk. taḳı -1-
 d. I/138/78
daḳῑḳa : bk. dakiḳa -1-
 d. II/02/87
daḳıḳa : bk. dakiḳa -1-
 d. II/02/88
dakiḳa : Bir saatin altmışta biri değerindeki 
zaman birimi. -1-
 d. I/116/23
daḳıl - : 1. Takılmak, bir yere iliştikten 
veya dokunduktan sonra oradan 
kurtulamamak. -2-
 d.- dı I/21/83

2. (Biriyle veya bir toplulukla) Belirli 
bir süre beraber olmak, sık sık onlara 
katılmak. 

d.- ıyoŋ I/158/31
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daḳım : bk. taḳım1 -3-
 d. II/35/37, II/35/41
 d.+ narına I/102/84
daḳın - : Takınmak, kendine takmak. -1-
 d.- annır II/22/51
daḳıntı : 1. Takıntı, (Öğrenci için) Geçerli 
not alınamamış ders. -3-
 d.+ lı geşTi II/38/95, II/38/98

2. Bir durum ve sorunla ilişkisi olan 
başka durum veya sorun.

d.+ sı I/03/45
daḳış - : Takışmak, anlaşmazlığa düşmek, 
zıtlaşmak, tartışmak. -1-
 d.- mışlār II/23/156
daḳḳa : bk. dakiḳa -12-
 d. I/157/40, I/157/41, I/58/75, I/69/53, 
I/76/80, I/92/56
 d.+ da I/41/68, I/79/69, I/90/17, I/96/42
 d.+ ya I/69/54
daḳḳı : bk. dakiḳa -2-
 d.+ dı II/01/75
 d.+ ya I/116/33
daḳḳı : bk. dakiḳa -1-
 d.+ dı II/30/80
daḳḲa : bk. dakiḳa -6-
 d. I/113/54, I/121/73, I/122/02, I/20/82, 
I/27/76, II/39/115
daḳḲı : bk. dakiḳa -5-
 d. II/02/85, II/39/102, II/39/103
 d.+ dı II/02/89
daḳlılıḳ : Anlaşmazlık, sorun. -1-
 d. II/08/101
daḲtır - : Taktırmak, takmak işini 
yaptırmak; bir şeyin başka bir şeyin 
üzerine tutturulmasını veya geçirilmesini 
sağlamak. -1-
 d.- cek II/20/28
dal : Bir ağaç gövdesinde çıkan kollardan 
her biri. -22-
 d. II/07/62, II/24/28, II/24/31
 d.+ ā I/08/96
 d.+ ı I/113/53, II/24/31

 d.+ ımdasa I/20/95
sağ dal̥ῐmısa salımdasın sol d.+ ımdasa 

solumdasın I/20/96
d.+ ımdasan I/20/95

 d.+ ımıza I/135/48
 d.+ ına I/123/71, I/87/60
 d.+ ında I/39/79
 d.+ ından I/54/50, I/85/56
 d.+ ındı II/30/28
 d.+ lara I/130/25
 d.+ lı I/153/57

daldan dala ġon- : Bir kararda 
durmamak.

daldan d.+ a ġonduḳ I/01/11
 d.+ dan dala ġonduḳ I/01/11

dal daş : Meyve, sebze vb.
d. daş I/64/87

dal - : 1. Başka bir şeyle ilgilenmeyecek 
şekilde kendini bir şeye vermek, 
yalnız o şeyle ilgilenmek, kendini ona 
kaptırmak. -4-
 d.- dıḲ I/138/09

d.- dῑḲ I/138/11
2. Bir şeyin dibine doğru gitmek, içine 

doğru sokulmak, gömülmek.
d.- dıŋ I/69/48

3. Kendini düşünce ve duygularına 
kaptırıp çevresini farketmeyecek hâle 
gelmek, dalgın bir durum almak.

ġafa d.- dı II/14/60
dal̥ : bk. dal -1- 
 sağ d.+ ῐmısa salımdasın sol dalımdasa 
solumdasın I/20/96
dalġa : 1. Bir yeri veya kimseyi baskısı 
altına alan, kendini kuvvetle hissettiren 
maddi veya manevi tesir. -2-
 d.+ sı I/138/116

dalġa geç- : (Biriyle) Alay etmek, 
eğlenmek.

d. geçerdi I/10/112
dalġalan - : Dıştan gelen bir etkiyle hareket 
etmek. -1-
 d.- ıP I/11/75
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dālıḲ : Dağlık, yüksek ve dağlarla kaplı 
olan (arazi). -2-
 d. II/03/62
 d. mālıḲ II/03/62
dālış - : Dağılışmak, hep birlikte dağılmak, 
bulunulan yeri terk etmek. -1-
 d.- ılırdı II/03/22
dam : 1. Hayvan koymaya mahsus yer, 
ahır. -16-
 d. I/157/85, I/159/18, I/159/19, I/36/38, 
I/73/15, II/38/45
 d.+ a I/35/08
 d.+ da I/152/17, I/159/18, II/38/42
 d.+ ı I/10/113, I/35/08
 d.+ ında I/46/64
 d.+ ıŋ I/28/27

2. Bir binanın dış etkilerden korunması 
için yapılan en üstündeki örtü kısmı, 
çatı. -15-
 d. I/121/04, I/121/05, I/130/52, II/18/25
 d.+ a I/121/41
 d.+ dan I/121/41, I/135/43
 d.+ dan düşsem ayāmıŋ üsdüne 
düşerdim I/137/41
 ġara d.+ dı I/17/87
 d.+ ıdı I/135/43
 d.+ ları I/130/52
 d.+ nara I/121/07
 d.+ narımız I/135/42
 d.+ narıŋ I/121/08, I/130/51

3. Küçük bina. -5-
 ėv d. I/10/106
 ne d. ġaldıtTırı ne ev yaptıtTırı I/108/56
 d.+ ım II/07/105
 ėvimiz d.+ ımız I/53/47
 ev verdi d. merdi I/61/63
dam - : Ekmeği yemeğe batırmak, 
daldırmak. -2-
 d.- caḲ II/22/84
 d.- ıŋ I/50/46
dȧm : bk. dam1 -1-
 çalaḳ d.+ dı II/09/04

dām : bk. dam3 -1-
 ē̇v d. I/10/105
damā : (<<damaḳ+ı) Ağız boşluğunun 
üstünü tavan gibi kuşatan kısım. -1-
 tadı d.+ ndaydı I/128/41
damad : bk. dāmat -6-
 d.+ a I/118/12
 d.+ ı I/08/23, I/114/05, I/118/11
 d.+ ın II/15/10
 d.+ ıŋ I/42/43
damād : bk. dāmat -4-
 d.+ a II/12/79
 d.+ ı I/02/26, I/59/27, II/23/90
dāmad : bk. dāmat -22-
 d. I/06/51, I/59/26
 d.+ a I/114/15, I/114/20, I/114/56, 
I/114/60, I/118/16, I/125/84, I/125/90, 
II/25/61
 d.+ ı I/114/18, I/114/19, I/114/58, 
I/118/15, I/125/77, I/125/80
 d.+ ına I/26/40
 d.+ ınan I/125/79
 d.+ ıŋ I/114/22, I/20/94, I/50/23
dāmād : bk. dāmat -14-
 d.+ a I/145/55, I/59/24, II/23/95, 
II/25/71, II/25/72
 d.+ ı I/114/07, I/153/81, I/31/52, 
II/23/104
 d.+ ım I/153/48, I/53/16
 d.+ ın II/15/10
 d.+ ıŋ II/23/93
 d.+ ῑ I/153/78
damaÍ : bk. damar -1-
 d.+ Íā I/147/09
daman̥ : bk. zaman -1-
 d. II/08/76
damar : Canlı varlıkların vücudunda kan 
veya lenf dolaşımını sağlayan kanal. -9-
 d. I/12/33
 ġılcal d. I/12/39
 d.+ ı I/12/34
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 şarT d.+ ı I/12/39
 d.+ ımış I/12/34

damar damar : Damarları belli ve 
açık şekilde görülen, çok damarlı, damara 
benzer çekilde.

damar d. I/60/04
d. damar I/60/04
damar tıḳanıḳlığı : Atardamar veya 

toplardamar kanının pıhtılaşması veya 
yağ parçacıklarının oluşması sonucunda 
meydana gelen tıkanma, emboli.

d. dıḳanıḳlῑ yaparımış I/133/11
d. Tıḳanıḳlῑ II/29/22

damar̥ : bk. damar -1-
 d.+ dan I/12/43
damat : bk. dāmat -7-
 d. I/02/26, I/114/47, I/32/87, II/34/34
 d.+ dan II/34/76
 d.+ ı I/08/23
 d.+ lā II/35/52
dāmat : Bir aileye göre kızları veya kızları 
gibi olan bir yakınları ile evlenmiş olan 
erkek, güvey. -28-
 d. I/114/08, I/114/18, I/114/20, I/114/40, 
I/114/52, I/114/56, I/118/11, I/125/80, 
I/125/82, I/125/86, I/125/88, I/125/89, 
I/151/23, I/17/49, I/20/95, I/76/48, I/76/55, 
II/13/45, II/13/63, II/13/64, II/25/63, 
II/25/72, II/25/73, II/27/57
 d.+ ı I/114/60
 d.+ lā I/139/60
 d.+ larım I/42/25

dāmat giyimi (geydirme) : Düğünden 
önce damadın elbiselerinin ahaliyle birlikte 
giydirilmesi töreni.

d. giyimi I/125/70
dāmȧT : bk. dāmat -1-
 d. I/154/26
dāmāT : bk. dāmat -3-
 d. I/145/55, I/153/78, I/154/16
damatlıḲ : Damat için alınan, damada 
mahsus olan (elbise, giyecek ve 
hediyeler). -1-

 d. II/39/149
damatnıḲ : bk. damatlıḲ -2-
 d. II/23/92
dambaş : Üstü toprak damlı ev. -3-
 d. I/51/24
 d.+ da II/29/48
 d.+ lāna I/152/118
dāmet : bk. dāmat -1-
 d. geydirme I/114/04
damızlῑ : (<<damızlıḳ+ı) Dölü alınmak 
amacıyla yetiştirilen ve dayanıklılık, 
verimlilik, sağlam döl verme gibi üstün 
nitelikler taşıyan (hayvan veya bitki). -2-
 d. I/148/57
 d.+ nı I/70/57
damla : Bir sıvının ufak bir yuvarlak 
şeklindeki çok küçük parçası, katre. -1-
 d. I/111/55
damlí - : Damla hâlinde düşmek, damla 
damla akmak. -4-
 d.- ye II/23/207
 d.- yē II/23/207
 d.- yo II/23/205
dammaş : bk. dambaş -1-
 d.+ lara II/22/74
damna : bk. damla -1-
 d.+ sı I/50/79
dan : Metinde geçen şiirde ahengi 
sağlamak amacıyla kullanılan redif. -3-
 d. I/95/102, I/95/108, I/95/116
dana I : Buzağılıktan çıkıp sütten kesilmiş 
sığır yavrusuna iki yaşına kadar verilen 
isim. -14-
 d. I/18/11, I/69/02, I/72/49, I/78/24, 
I/90/76, I/97/45, II/25/69
 d.+ lar I/18/18
 d.+ ları I/18/20, I/91/57
 d. mına I/18/08, I/18/11
 anası d.+ sı I/69/23
 d. viriyoÍÍā II/25/70
dana II : Yassı taşlarla oynanan bir çocuk 
oyunu. -3-
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 d. I/08/49
 d.+ ydı I/08/48
 d.+ yı I/08/51
dana : bk. tane1 -3-
 d. I/102/79, I/75/20, I/94/68
danā : bk. dana I -2-
 d. I/101/06, I/91/59
dane : bk. tane1 -1-
 d.+ si II/08/131
dāne : bk. tane1 -14-
 d. I/148/46, I/38/09, I/78/07, I/78/13, 
I/88/65, II/08/83, II/16/101, II/32/18, 
II/35/94
 dāne d. I/152/92
 d. dāne I/152/92
 d.+ m I/25/51
 d.+ sini I/43/29
danġῑr danġır : Kaba ve gürültülü bir ses 
çıkararak. -1-
 d. danġır I/87/112
danış - : Bir konu hakkında birine fikir 
sormak, baş vurup görüşünü almak, 
tavsiyesini öğrenmek, istişare etmek. -6-
 d.- dıḳ II/14/85
 d.- ı II/12/10
 d.- ırÍā II/30/64
 d.- ıyoz II/38/19
 d.- Tı II/30/67
danışma : Danışmak işi. -2-
 d. I/138/44, II/14/79
dani : bk. tane1 -1-
 d. II/05/42
dans : Bir müzik temposuna uyularak 
yapılan vücut hareketleri, raks. -1-

dans et - : Müziğin temposuna 
göre belli hareketler yaparak oynamak, 
raksetmek.

d. edelle I/59/68
dānsiyon : bk. tansiyon -1-
 d. II/25/03
dantel : Elde veya makinede iplikle örülen 
ve kumaştan bir zemini bulunmayan, 

delikli, ince ağımsı örgü ve bu tarzda 
dokunmuş elbiselik kumaş. -2-
 d. I/07/14
 d.+ ler I/90/71
dāntel : bk. dantel -2-
 d. II/11/45, II/11/46
dantela : bk. dantel -1-
 d.+ rını yapardıḲ I/90/72
dāntėl : bk. dantel -1-
 d. II/11/46
dar : 1. Ensiz, genişliği az. -4-
 I/111/114, II/03/77

2. Genişliği, içine girecek şeye göre 
yetersiz olan, içine sığılmayan veya 
sığılması zor olan, geniş ve bol olmayan 

d. I/77/33 
3. Sınırlı, mahdut, yeterli olmayan, 

yetersiz.
d. I/56/56,

dara - : bk. Tara- -4-
 d.- nırdıḲ I/126/59
 d.- r̥ I/126/61
 d.- rdın I/126/61

d.- rız I/27/44
daracıḲ : İki duvar arası. -2-
 d.+ dan I/130/50
daraḳ : Dokuma tezgâhlarının tefesine 
yerleştirilen, dişleri arasından geçen 
çözgü ipliklerinin gerektiği gibi durmasını 
sağlayan ve atkı ipliklerini sıkıştırmaya 
yarayan, ince, uzun, dikdörtgen biçiminde 
bir çerçeve şeklindeki parça. -1-
 d.+ dā I/27/44
daraḳdör : bk. tıraḳTör -1-
 d.+ üm I/158/40
daraḳTö̇r : bk. tıraḳTör -1-
 d.+ ü I/158/45
darāl - : Maddi sıkıntıya düşmek. -1-
 d.- dı II/09/71
darama : Taramak işi. -1-
 d.+ sını I/87/112
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darat - : Taramak işini başkasına 
yaptırmak. -1-
 d.- Tırı I/94/28
darġın : Darılmış, küsmüş, gücenmiş. -2-
 küs d. I/69/105
 d.+ ız I/07/86
darı : Buğdaygillerden, ufak taneli, hayvan 
yemi olarak ve boza yapımında kullanılan, 
bazı yerlerde ekmeği yapılan bitki. -4-
 d. I/55/11, I/81/46, I/81/49, I/81/50
darıl - : Gücenip görüşmez olmak, küsmek, 
gücenmek. -10-
 d.- dıḲ I/07/86
 d.- ır I/110/18
 d.- ırım I/45/71
 d.- ırın I/67/40
 d.- ma I/123/73
 d.- madım II/19/111
 d.- maycaḲ I/111/90
 d.- sa I/123/38, I/123/40
darῑ : bk. darı -2-
 d. I/81/46, I/81/51
darlῑ : Sınırlı olma, kâfi derecede 
bulunmama, azlık. -1-
 nefes d.+ na I/84/31
dart - : 1. (Terazi, kantar vb. ölçme 
aletleriyle) Bir şeyin ağırlığını bulmak. -2-
 d.- ıyodūḳ II/30/83

2. Esirgemek, menetmek, alıkoymak, 
saklamak.

d.- ardı I/96/79
daş : bk. taş -114-
 d. I/02/57, I/08/47, I/08/48, I/08/49, 
I/102/18, I/102/40, I/105/44, I/105/48, 
I/106/20, I/126/51, I/14/47, I/14/48, 
I/15/54, I/151/36, I/152/118, I/152/85, 
I/153/94, I/153/99, I/154/39, I/27/31, 
I/27/32, I/43/07, I/43/08, I/44/50, I/51/22, 
I/52/77, I/61/31, I/61/36, I/63/17, I/70/27, 
I/70/59, I/74/85, I/74/90, I/87/118, 
I/91/53, I/91/54, I/96/72, I/99/63, II/17/17, 
II/23/169, II/25/37, II/26/46
 dā d. I/109/56

 dal d. I/64/87
 d.+ a I/126/57, I/129/16, I/31/30
 d.+ da I/135/50, I/17/07, I/91/08
 d.+ dan II/17/15, II/17/17
 d.+ dῑ I/74/80
 d.+ ı I/122/88, I/132/66, I/151/38, 
I/151/40, I/151/41, I/28/17, I/47/76, 
I/76/96, I/95/21, I/99/62
 çaḳmaḳ d.+ ı I/73/47
 dǖ d.+ ı II/17/15, II/17/16
 d.+ ımızı I/08/50
 mezar d.+ ına I/91/08
 d.+ ınan I/02/53, I/27/33, II/09/06
 d.+ ınan yapmāzdıḲ I/51/65
 d.+ ını I/99/62
 d.+ ınῑ I/101/64
 d.+ ıŋ I/124/09, I/126/56, I/14/21, 
I/31/42
 d.+ ıŋı I/08/51
 d.+ la II/02/05
 d.+ lā I/154/36, II/02/16
 d.+ lāda I/126/42
 d.+ lādan I/31/28, I/31/39
 d.+ lānnan I/01/92
 d.+ lāŋ I/152/116, I/70/11
 d.+ lar I/11/85, I/122/22, I/126/51, 
I/48/17, I/55/02, I/86/02, II/02/16
 d.+ lardan I/02/59
 d.+ ları I/122/23, II/23/150
 d.+ larınan I/01/93, I/87/12
 çaḳmȧḳ d.+ larınῐ I/56/48
 d.+ larí I/55/02
 d.+ lı II/12/15
 d. ocaḳlānda I/153/124
 d. vurur I/11/85
 d. yaparlarmış I/95/77
dāş : bk. taş -4-
 d. I/31/41, I/43/08, I/70/42
 d.+ ı I/101/52
daşı̄̇ - : bk. taşı- -1-
 d.- yoruz I/107/62
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daşı - : bk. taşı- -20-
 d.- dı I/79/98
 d.- dıḳ II/19/26
 d.- dım I/52/77, I/63/31
 d.- dῑ I/69/40
 d.- ÍÍāmıştı I/49/69
 d.- niyō II/02/39
 d.- r I/132/68, I/47/77, I/65/55
 d.- rdıḳ I/155/19, I/155/22
 d.- r̥dıḳ I/146/70
 d.- rdıḲ I/124/14
 d.- rdῑm I/73/20
 d.- rıS I/129/33
 d.- rız I/107/48
 d.- ya I/145/60
 d.- yınca I/69/40
daşῑ - : bk. taşı- -1-
 d.- y̥yoduḲ II/27/20
daşıma : bk. taşıma -1-
 d. I/155/19
daşımacılıġ : Taşımacılık, insan, mal vb.ni 
bir yerden bir yere taşıma işi, nakliyecilik, 
nakliyat. -1-
 d. II/02/39
daşımacılῑ : <<taşımacılık+ı (bk. 
daşımacılıġ) -1-
 d. II/02/38
daşın - : bk. taşın- -7-
 d.- dı I/60/38, I/65/22, II/33/27
 d.- dılā I/10/103, II/07/26, II/19/44
 d.- ıḳan II/16/94
daşınma : bk. taşınmı -1-
 d. II/19/30
daşlıḲ : bk. taşlıḳ -1-
 d. II/03/63
dat - : (Bir şeyden) Az bir miktar yemek 
veya içmek. -3-
 d. II/29/94, II/29/95
 d.- sınna I/100/17
dāt - : bk. dart-1 -1-
 d.- ıyoz II/38/17

datı : bk. tatlı1 -1-
 āda d.+ sını I/71/55
datlal - : Tatlılaşmak, tat almak, tatlı bir 
duruma gelmeye başlamak. -1-
 d.- ıyorḳan I/128/72
datlı : bk. tatlı1 -33-
 d. I/08/33, I/13/09, I/131/40, I/131/43, 
I/131/49, I/138/70, I/143/59, I/26/14, 
I/26/15, I/67/73, II/29/101, II/29/105, 
II/39/60
 d. bol I/131/47
 d.+ la I/67/69
 d. mutlu I/138/69, I/143/57
 d.+ nıŋ I/60/42
 āda d.+ sı I/131/42
 bal d.+ sı I/131/43
 yaz d.+ sı I/131/41
 d.+ sına yaparıS II/32/01, II/32/03
 d.+ sına yapeyöllē II/32/52
 d.+ sını II/29/95
 d.+ ya I/143/55
 d. yapardıḲ I/13/16
 d. yaparız II/32/34
 d. yapıyon II/29/99
 d. yapıyoz II/29/98
 d.+ yı I/128/73, II/29/101

bk. tatlı4 -14-
 d. I/135/51, I/44/73, I/91/64
 d. dil I/50/85, I/50/86
 d. diliŋe I/45/75
 d. ol̥sun I/101/68, I/101/73
 d.+ ydı I/91/54, I/91/56, I/91/65, 
I/91/73, I/91/84 

bk. tatlı2 -9-
 d. I/01/81, I/128/14, I/138/66, I/14/14, 
I/95/12
 d. börek II/34/92, II/34/97
 d. ġabaḳ II/34/103

bk. tatlı5 -8-
 d. I/119/15, I/15/37, I/15/88, I/20/62, 
I/20/70, I/60/104
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 d.+ m I/20/65
 d.+ sıŋ I/109/34

bk. tatlı3 -7-
 d. I/148/61, I/55/29, I/79/80, I/81/10
 acı d. I/28/56
 d.+ ydı I/59/33
 d.+ ymíş I/08/97
datlῑ : bk. tatlı5 -1-
 d.+ m I/22/11

bk. tatlı1 -1-
 d. II/29/05

bk. tatlı2 -1-
 d. II/39/25
datlı˽aş : Düğün yemeği. -2-
 d. I/125/64
 d.+ a I/125/65
datTır - : Az miktar yedirmek veya 
içirmek. -2-
 d.- ıcız I/100/38
 d.- ıdım I/49/28
dava : bk. dāvā -2-
 sağ sol d.+ sı I/138/115, I/138/123
davā : bk. dāvā -2-
 d.+ sına I/45/43
 d.+ sından I/56/20
davā : bk. davar -1-
 d. I/63/61
dāva : bk. dāvā -1-
 sağ sol d.+ sı I/138/116
dāvā : Anlaşmazlık, mücadele. -2-
 ekmek d.+ sı I/63/59
 sağ sol d.+ sında I/138/125
daval : bk. davar -2-
 d.+ larımız I/18/23
 d.+ larınıŋ I/36/72
davaÍ : bk. davar -1-
 d.+ Íā II/20/70
daváÍ : bk. davar -1-
 d.+ Íāmız II/20/70

dāvālı : Mahkemede aleyhine dava açılan 
(kimse). -1-
 d. II/09/69
davar : İnek, özellikle koyun ve keçi gibi 
hayvanların ortak adı. -74-
 d. I/01/45, I/06/73, I/104/16, I/110/32, 
I/115/14, I/122/20, I/124/09, I/124/14, 
I/13/17, I/13/18, I/134/64, I/14/41, I/15/54, 
I/157/69, I/25/62, I/25/64, I/40/74, I/47/11, 
I/51/16, I/51/31, I/54/26, I/63/39, I/63/60, 
I/68/30, I/88/22, II/01/06, II/01/17, 
II/07/52, II/20/57, II/20/58, II/25/38, 
II/27/12, II/27/45, II/28/48
 d.+ a I/130/16, I/47/12, I/51/29, I/51/30, 
I/63/41
 d.+ ă I/152/16
 d.+ dan I/23/62
 d.+ ı I/120/22, I/120/61, I/124/14, 
I/131/51, I/65/54, II/08/94, II/27/14, 
II/28/87
 d.+ ım I/18/23
 d.+ ımı I/139/25
 d.+ ımıS I/01/49, II/03/08
 d.+ ımız I/131/50, I/21/88, I/63/39, 
II/09/21
 d.+ ınan II/07/53
 d.+ ıŋ I/130/20, I/36/77, II/27/35
 d.+ lā II/20/62
 d.+ lardan I/151/13
 d.+ ları I/21/41, I/25/19
 d.+ larıŋ I/08/54
 d.+ larıŋḳını I/130/42
 d.+ Íarῑ II/06/81
 d. yapcaz I/51/22
 d. yapdıḲ I/63/40
davar̥ : bk. davar -4-
 d. I/13/17, I/33/67, I/51/31, II/28/26
davȧr̥ : bk. davar -1-
 d.+ dan II/01/17
davār : bk. davar -1-
 d. I/63/39
dȧvar : bk. davar -2-
 d. II/28/48
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 d. mıvar II/23/10
dāved : bk. dāvet -1-
 d. ederiz I/30/49
davet : bk. dāvet -1-
 d.+ Te I/121/119
dāvet : Çağırma, gelmesini isteme, 
çağrı. -10-
 d. I/101/41, I/76/20, I/91/41
 d.+ e I/101/39, I/101/41
 d.+ imizē I/106/55
 d.+ t̥e I/121/118

dāvet et- : Çağırmak.
d. ediyoŋ I/87/71

 d. etTiler I/114/38
 d. ideÍlērdi II/03/21
dāvetiye : Bir kimseyi bir toplantıya 
çağırmak için gönderilen kâğıt, toplantının 
yerini ve zamanını bildiren ve girişte 
gösterilen basılı kart, davetname. -3-
 d. II/16/48, II/16/49
 d.+ si I/72/69
dāvetiyi : bk. dāvetiye -2-
 d. II/16/44, II/16/52
davetli : Bir yere davet edilen, çağrılan 
kimse. -1-
 d.+ leri II/03/25
davıd - : bk. dağıd-1 -1-
 d.- ır I/64/127
davıl : bk. davul -10-
 d. I/154/46, I/67/03, I/76/94, I/76/95, 
II/12/71, II/23/29
 ėl d.+ ınnan I/10/57
 d.+ ları I/59/67
 d.+ sız I/42/74
 d. zurnu II/16/18
davılcı : bk. davulcu -5-
 d. I/77/25
 d.+ lā II/11/07
 d.+ mız I/154/46
 d.+ sı I/34/29, I/77/25
davıt - : bk. dağıd-1 -1-

 d.- cāŋız I/64/135
davıtTır - : Dağıtma işini yaptırmak. -1-
 d.- madıŋız I/64/135
davı̊l : bk. davul -3-
 d. I/148/28
 d.+ luydū II/13/05
 d.+ mıS I/154/47
davı̊lcı : bk. davulcu -1-
 d. II/23/05
dāvlımbaz : Bacanın dumanı iyi çekmesini 
sağlamak için ocakların önüne yapılan 
yuvarlak çıkıntılı siper, yaşmak. -1-
 d.+ ından II/30/84
davran - : 1. Duruma göre şöyle veya 
böyle tavır takınmak, şöyle veya böyle 
hareket etmek. -5-
 d.- ırdıḲ I/107/26
 d.- ırdım I/137/34
 d.- mazdı I/110/51

2. Bir işi yapmak üzere hazırlanmak, 
yapmaya teşebbüs etmek.

d.- dı II/16/54
davşan : Tavşangillerden, uzunluğu 70 
santim kadar olan, kulakları başından uzun, 
ön bacakları arka bacaklarından kısa, çok 
hızlı koşan, dudakları kalın ve çok hareketli, 
kuyruğu kısa, postundan yararlanılan 
kemirgen memeli hayvan. -6-
 d. I/121/57, I/121/62
 d.+ dan I/121/59, I/28/44
 d. vururlardı I/121/48
davul : Bir tokmak ve bir çubukla 
vurulmak suretiyle çalınan, iki tarafına deri 
geçirilmiş, büyük enli bir kasnaktan ibaret 
musiki aleti, tabl. -52-
 d. I/11/94, I/147/53, I/148/35, I/148/36, 
I/148/38, I/25/08, I/34/28, I/42/73, I/51/74, 
I/82/18, I/87/69, I/87/70, I/90/51, I/90/62, 
I/91/66, I/94/67, I/98/23, II/03/24, II/13/07, 
II/39/108
 d.+ a I/148/36
 d.+ ınan I/25/08
 el d.+ íyla II/37/47
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 d.+ la II/15/12
 d.+ lā I/145/66, I/145/75, I/145/81, 
I/145/83, I/83/20
 ēl d.+ lā II/15/12
 d.+ lāmız I/148/21
 d.+ lar I/87/74
 d.+ ları I/82/18
 d.+ lu I/147/57
 d.+ lū I/41/13
 d.+ nan I/102/24, I/125/79
 d.+ nān I/41/12
 d.+ u I/148/36, I/148/37
 d.+ unan I/51/75, I/90/51, I/90/52
 d.+ ŭnan I/148/15
 d.+ unan muvulunan I/51/74

davul dövdür- : davul çalınmasını 
sağlamak. 

d. dövdürüydü I/82/14
davul dümbök : davul ve davul gibi 

aletler.
d. dümbök I/126/29
davul fırın : davul şeklindeki yuvarlak 

fırın.
d. fırın II/15/72
davul vur- : davul çalmak.
d. vuruduġ II/12/69

davul̥ : bk. davul -1-
 d. I/59/25
dåvul : bk. davul -1-
 d.+ lan II/34/87
davulcu : Davul çalan kimse. -10-
 d. I/42/74, I/72/71, I/94/67, II/23/04
 d.+ lā I/145/68, II/15/13
 d.+ lāŋ I/145/70
 d.+ ları I/145/71
 d.+ sunu I/42/75
 d. tutuyoz I/147/50
day : bk. dağ -1-
 d. eri˽i II/32/51
day̥ : bk. dağ -1-
 d. eri˽i I/36/59

dāy : bk. dağ -2-
 d. eri˽i II/32/21, II/32/26
daya - : (Bir şeyi bir yere) Dokunur duruma 
getirip durdurmak, koyup yaslamak. -3-
 d.- dı II/09/58
 d.- mıydım II/22/37
 d.- rsıŋ I/80/40
dayaġ : Dövmek işi, kötek, sopa. -1-

dayaġ döşe- : Dövmek, dayak atmak, 
sopa çekmek.

d. döşerdi I/69/71
dayan - : 1. Kendini dayamak, vücudunu 
bir yere yaslamak, abanmak. -5-
 d.- a I/144/27, I/45/51, I/45/52

2. Kendini tutmak, sabretmek. -5-
 d.- amadım I/133/43
 d.- amayoruz I/133/24, I/133/51
 d.- ılmayor I/133/43
 yüzüm d.- maz yapamáyíS II/08/128

3. (Olumsuz şekliyle) Kaldırabilecek 
güçte olmak, kaldırmak, çekmek. -4-
 d.- aman I/39/18, I/44/85
 d.- mıyor I/124/38

4. Sabırla katlanmak, çekmek, tahammül 
etmek. -2-
 d.- amayyoŋ I/88/46
 d.- amıyoŋ I/88/46

5. (Birinden, bir şeyden) Güç ve kuvvet 
almak, ona güvenmek, istinat etmek. -1-
 d.- ır II/38/33

6. Bir şeyin üzerine kurulmuş olmak, 
temel teşkil edecek bir şey üzerine oturmak, 
ona bağlı olmak, istinat etmek. -1-
 tarihe d.- ıyo II/02/18

7. Dayanıklı olmak, uzun süre 
eskimemek, sağlam kalmak. -1-
 d.- maS I/103/61

8. Karşı koymak, karşı durmak, direnmek, 
mukāvemet etmek. -1-
 d.- amadılar I/95/126

9. Varmak, ulaşmak, erişmek, vasıl 
olmak.
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dāyan - : bk. dayan-9 -1-
 d.- dı II/09/79
dayaŋ - : bk. dayan-1 -1-
 d. I/134/03
dayanaġ : Dayanak, dayanılacak şey, 
dayak, dayangaç. -1-
 d. I/28/04
dav̇ar : bk. davar -2-
 d. I/46/58
 d.+ ı I/46/68
dayı : 1. Bir kimsenin annesinin erkek 
kardeşi. -43-
 d. I/119/64, II/05/98 
 d.+ lāmızın I/150/30
 d.+ m I/136/32, I/152/11, II/05/35
 emmim d.+ m hebesinden āldım payım 
I/64/98
 emmim d.+ m hepsiniŋ āldım payım 
I/64/94
 d.+ mgil I/87/42
 d.+ mıdı II/05/85, II/05/88
 d.+ mıŋ I/122/26, I/42/66, II/16/79, 
II/16/83
 d.+ mız I/80/30, I/86/19
 d.+ mızı I/64/105
 d.+ mızıŋ I/94/81
 d.+ mnan I/136/33
 d.+ n I/83/62
 d.+ ngili II/05/97
 d.+ sı I/113/70, I/64/96, II/10/82
 d.+ sıgil I/120/06
 d.+ sının I/150/31
 d.+ sınıŋ I/122/26, I/78/20, I/78/51, 
II/29/41

2. Orta yaşı geçkin erkekler için 
kullanılan hitap sözü.

d. I/48/60, I/80/30, II/02/104, II/28/60
mıstafa d. I/33/76

 mustafa d. I/80/47
ismā˽il d.+ n I/145/15
ve˽is d.+ nıŋ I/75/21

 ali˽rıza d.+ ŋ I/145/15
 hasan d.+ ŋ I/22/18
 mustafa d.+ ŋ I/80/58
dayvetci : Birini bir yere çağırmak için 
gönderilen kimse, çağırıcı. -1-
 d.+ lere I/26/09
day̥vetci : bk. dayvetci -2-
 d.+ lere I/26/03
 d.+ leri I/26/10
de : bk. da -2143-
 d. I/01/07, I/01/13, I/01/20, I/01/55, 
I/01/56, I/01/71, I/01/77, I/01/97, I/02/05, 
I/02/29, I/02/33, I/02/37, I/02/39, I/02/68, 
I/03/10, I/03/19, I/03/29, I/03/55, I/03/70, 
I/03/74, I/03/75, I/03/76, I/03/82, I/03/96, 
I/04/03, I/04/10, I/04/20, I/04/31, I/04/49, 
I/04/51, I/04/54, I/04/56, I/04/62, I/05/18, 
I/05/36, I/05/40, I/06/102, I/06/107, 
I/06/117, I/06/12, I/06/120, I/06/140, 
I/06/27, I/06/40, I/06/45, I/06/47, I/06/51, 
I/06/85, I/06/86, I/06/89, I/06/90, I/06/91, 
I/06/92, I/06/95, I/07/102, I/07/112, 
I/07/41, I/07/44, I/07/50, I/07/57, I/07/77, 
I/07/88, I/07/96, I/08/05, I/08/122, 
I/08/125, I/08/17, I/08/44, I/08/49, I/08/52, 
I/08/67, I/08/68, I/08/70, I/08/76, I/08/85, 
I/08/87, I/08/94, I/08/95, I/09/25, I/09/35, 
I/09/63, I/09/71, I/89/23, I/32/88, I/104/58, 
I/83/58, I/112/47, I/89/11, I/132/13, 
I/148/47, I/157/80, I/70/33, I/31/10, 
I/31/11, I/153/53, I/64/125, I/27/30, 
II/23/52, II/19/148, II/23/45, I/71/23, 
I/132/47, I/154/27, II/25/115, II/19/136, 
I/40/12, I/94/47, I/10/07, I/10/101, I/10/111, 
I/10/112, I/10/24, I/10/25, I/10/31, I/10/35, 
I/10/39, I/10/45, I/10/47, I/10/60, I/10/71, 
I/10/74, I/10/80, I/10/81, I/100/05, 
I/100/15, I/100/23, I/100/24, I/100/26, 
I/100/33, I/100/37, I/100/42, I/100/44, 
I/101/03, I/101/35, I/101/48, I/101/54, 
I/102/04, I/102/07, I/102/17, I/102/30, 
I/102/33, I/102/67, I/102/73, I/102/78, 
I/102/83, I/102/85, I/102/86, I/103/24, 
I/103/34, I/103/35, I/103/36, I/103/38, 
I/103/49, I/104/02, I/104/11, I/104/25, 
I/104/42, I/104/55, I/104/56, I/104/57, 
I/104/60, I/104/61, I/104/63, I/104/65, 
I/105/09, I/105/14, I/105/32, I/105/39, 
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I/105/44, I/105/48, I/105/54, I/105/57, 
I/105/60, I/105/61, I/106/30, I/106/35, 
I/106/42, I/106/53, I/106/54, I/106/56, 
I/106/69, I/106/81, I/107/07, I/107/08, 
I/107/10, I/107/11, I/107/12, I/107/16, 
I/107/21, I/107/25, I/107/30, I/107/38, 
I/107/55, I/107/65, I/107/68, I/108/28, 
I/108/35, I/108/47, I/108/53, I/109/05, 
I/109/10, I/109/16, I/109/26, I/109/31, 
I/109/32, I/109/37, I/109/42, I/109/45, 
I/109/46, I/11/09, I/11/19, I/11/21, I/11/33, 
I/11/45, I/11/46, I/11/47, I/11/84, I/11/86, 
I/11/89, I/110/08, I/110/12, I/110/16, 
I/110/17, I/110/22, I/110/33, I/110/36, 
I/110/37, I/110/40, I/110/42, I/110/49, 
I/110/55, I/110/58, I/110/61, I/110/70, 
I/110/71, I/111/04, I/111/10, I/111/102, 
I/111/104, I/111/11, I/111/118, I/111/119, 
I/111/12, I/111/28, I/111/48, I/111/53, 
I/111/65, I/111/74, I/111/95, I/112/01, 
I/112/12, I/112/16, I/112/29, I/112/33, 
I/112/34, I/112/40, I/112/44, I/112/63, 
I/112/64, I/112/65, I/112/70, I/112/76, 
I/112/78, I/113/100, I/113/110, I/113/113, 
I/113/115, I/113/28, I/113/30, I/113/32, 
I/113/52, I/113/53, I/113/57, I/113/62, 
I/113/72, I/113/74, I/113/80, I/113/85, 
I/113/86, I/113/92, I/114/07, I/114/15, 
I/114/19, I/114/35, I/114/42, I/114/46, 
I/114/51, I/114/59, I/115/04, I/115/10, 
I/115/27, I/115/34, I/115/39, I/115/52, 
I/116/03, I/116/06, I/116/09, I/116/10, 
I/116/11, I/116/12, I/116/15, I/116/16, 
I/116/26, I/116/27, I/116/28, I/116/30, 
I/116/42, I/116/44, I/117/24, I/117/32, 
I/117/42, I/119/15, I/119/16, I/119/19, 
I/119/21, I/119/22, I/119/25, I/119/28, 
I/119/32, I/119/37, I/119/40, I/119/43, 
I/119/67, I/119/68, I/119/75, I/119/79, 
I/119/81, I/119/83, I/12/05, I/12/09, I/12/15, 
I/12/19, I/12/20, I/12/32, I/12/40, I/12/42, 
I/12/48, I/120/08, I/120/22, I/120/30, 
I/120/32, I/120/34, I/120/40, I/120/59, 
I/120/62, I/121/28, I/121/29, I/121/37, 
I/121/38, I/121/74, I/121/76, I/121/93, 
I/121/97, I/122/02, I/122/04, I/122/07, 
I/122/09, I/122/27, I/122/36, I/122/47, 
I/122/59, I/122/65, I/122/83, I/122/85, 
I/122/86, I/123/01, I/123/05, I/123/19, 
I/123/20, I/123/38, I/123/40, I/123/46, 

I/123/55, I/123/64, I/123/70, I/123/73, 
I/123/76, I/123/80, I/124/09, I/124/32, 
I/124/34, I/124/40, I/124/43, I/124/45, 
I/124/46, I/125/03, I/125/09, I/125/17, 
I/125/18, I/125/19, I/125/21, I/125/27, 
I/125/29, I/125/37, I/125/40, I/125/48, 
I/125/57, I/125/60, I/125/68, I/125/74, 
I/125/87, I/125/97, I/126/06, I/126/09, 
I/126/10, I/126/17, I/126/21, I/126/23, 
I/126/28, I/126/49, I/126/53, I/126/68, 
I/126/77, I/127/17, I/127/29, I/127/50, 
I/127/52, I/127/53, I/127/55, I/128/02, 
I/128/08, I/128/23, I/128/28, I/128/31, 
I/128/54, I/128/58, I/128/62, I/128/65, 
I/128/75, I/129/07, I/129/23, I/129/35, 
I/129/51, I/129/52, I/129/55, I/129/72, 
I/13/17, I/13/29, I/13/31, I/13/35, I/13/36, 
I/13/38, I/130/12, I/130/16, I/130/22, 
I/130/29, I/130/31, I/130/37, I/130/38, 
I/130/47, I/130/53, I/130/77, I/130/85, 
I/131/55, I/131/58, I/131/62, I/132/04, 
I/132/12, I/132/19, I/132/20, I/132/49, 
I/132/50, I/132/51, I/132/54, I/133/02, 
I/133/06, I/133/08, I/133/19, I/133/28, 
I/133/38, I/133/39, I/133/40, I/133/57, 
I/133/58, I/133/65, I/133/66, I/134/10, 
I/134/14, I/134/22, I/134/35, I/134/44, 
I/134/51, I/135/01, I/135/10, I/135/12, 
I/135/17, I/135/32, I/135/37, I/135/39, 
I/135/45, I/135/59, I/136/03, I/136/05, 
I/136/06, I/136/09, I/136/11, I/136/32, 
I/136/37, I/136/40, I/137/18, I/137/22, 
I/137/23, I/137/24, I/137/30, I/137/39, 
I/137/44, I/137/49, I/137/51, I/137/56, 
I/137/65, I/138/101, I/138/102, I/138/15, 
I/138/16, I/138/20, I/138/26, I/138/28, 
I/132/48, I/138/51, I/138/61, I/138/62, 
I/138/63, I/138/64, I/138/76, I/138/78, 
I/138/86, I/139/07, I/139/25, I/139/35, 
I/139/37, I/139/42, I/139/43, I/139/62, 
I/14/14, I/14/17, I/14/22, I/14/31, I/14/58, 
I/14/62, I/14/63, I/14/69, I/140/04, 
I/140/18, I/140/22, I/140/25, I/140/29, 
I/140/31, I/140/39, I/140/51, I/140/57, 
I/140/58, I/140/65, I/140/66, I/141/08, 
I/141/12, I/141/21, I/141/24, I/141/26, 
I/141/27, I/141/28, I/141/29, I/142/08, 
I/142/13, I/142/51, I/143/13, I/143/20, 
I/143/35, I/143/38, I/143/39, I/143/46, 
I/143/56, I/143/58, I/143/80, I/143/86, 
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I/144/12, I/144/16, I/144/18, I/144/20, 
I/144/23, I/144/38, I/144/46, I/144/48, 
I/144/50, I/144/51, I/144/54, I/144/63, 
I/144/65, I/144/70, I/144/73, I/144/79, 
I/144/83, I/145/13, I/145/15, I/145/31, 
I/145/86, I/145/90, I/145/93, I/146/12, 
I/146/39, I/146/80, I/146/84, I/147/02, 
I/147/05, I/147/12, I/147/22, I/147/25, 
I/147/30, I/147/37, I/148/04, I/148/21, 
I/148/22, I/148/26, I/148/33, I/148/36, 
I/148/39, I/148/44, I/148/46, I/148/47, 
I/148/59, I/148/60, I/148/61, I/148/65, 
I/149/26, I/149/65, I/149/69, I/15/22, 
I/15/26, I/15/28, I/15/33, I/15/35, I/15/36, 
I/15/40, I/15/42, I/15/47, I/15/55, I/15/56, 
I/15/59, I/15/63, I/15/65, I/15/68, I/15/69, 
I/15/79, I/15/80, I/15/87, I/15/91, I/15/94, 
I/15/96, I/150/15, I/150/24, I/150/34, 
I/150/45, I/150/46, I/150/48, I/150/50, 
I/150/56, I/151/02, I/151/24, I/152/101, 
I/152/102, I/152/11, I/152/17, I/152/38, 
I/152/39, I/152/46, I/152/67, I/152/79, 
I/152/86, I/152/89, I/153/02, I/153/115, 
I/153/124, I/153/29, I/153/39, I/153/40, 
I/153/41, I/153/46, I/153/50, I/153/61, 
I/153/63, I/153/85, I/154/05, I/154/20, 
I/154/39, I/154/47, I/154/50, I/154/55, 
I/154/58, I/154/61, I/154/64, I/154/70, 
I/155/20, I/155/23, I/155/32, I/155/38, 
I/155/57, I/155/74, I/155/98, I/156/03, 
I/156/04, I/156/08, I/156/20, I/156/35, 
I/156/36, I/156/68, I/157/05, I/157/19, 
I/157/22, I/157/49, I/157/60, I/157/77, 
I/158/09, I/158/36, I/158/40, I/158/53, 
I/158/61, I/159/10, I/159/11, I/159/18, 
I/159/26, I/159/33, I/159/37, I/159/39, 
I/159/49, I/159/50, I/16/04, I/16/06, 
I/16/08, I/16/34, I/16/41, I/16/46, I/16/48, 
I/16/60, I/160/15, I/160/29, I/161/18, 
I/161/29, I/161/33, I/161/35, I/161/41, 
I/161/42, I/161/46, I/161/48, I/161/49, 
I/161/53, I/161/57, I/17/08, I/17/18, 
I/17/26, I/17/43, I/17/50, I/17/56, I/17/57, 
I/17/58, I/17/83, I/17/89, I/18/13, I/18/14, 
I/18/56, I/18/63, I/18/66, I/19/14, I/19/15, 
I/19/19, I/20/03, I/20/11, I/20/37, I/20/39, 
I/20/43, I/20/44, I/20/52, I/20/54, I/20/56, 
I/20/66, I/20/71, I/20/79, I/20/91, I/20/92, 
I/21/51, I/21/65, I/21/74, I/21/82, I/21/83, 
I/21/84, I/21/88, I/21/94, I/22/03, I/22/11, 

I/22/17, I/22/37, I/22/40, I/22/44, I/22/45, 
I/23/17, I/23/21, I/23/27, I/23/53, I/23/55, 
I/23/56, I/23/59, I/23/63, I/23/67, I/23/68, 
I/23/69, I/23/70, I/24/14, I/24/20, I/24/26, 
I/24/29, I/24/48, I/24/56, I/24/60, I/24/63, 
I/24/68, I/24/69, I/25/04, I/25/12, I/25/25, 
I/25/32, I/25/33, I/25/38, I/26/12, I/26/25, 
I/26/37, I/26/41, I/26/46, I/26/59, I/26/64, 
I/26/73, I/26/76, I/27/12, I/27/52, I/27/70, 
I/28/18, I/28/20, I/28/25, I/28/32, I/28/33, 
I/28/45, I/28/54, I/29/14, I/30/14, I/30/15, 
I/30/29, I/30/59, I/31/30, I/31/42, I/31/48, 
I/31/64, I/31/70, I/32/17, I/32/22, I/32/28, 
I/32/38, I/32/39, I/32/63, I/32/69, I/32/70, 
I/32/75, I/32/85, I/32/86, I/32/89, I/33/08, 
I/33/12, I/33/124, I/33/128, I/33/129, 
I/33/27, I/33/29, I/33/67, I/34/16, I/34/25, 
I/34/34, I/34/36, I/34/53, I/34/54, I/34/57, 
I/34/58, I/35/18, I/35/23, I/35/38, I/35/43, 
I/35/49, I/35/56, I/36/17, I/36/20, I/36/24, 
I/36/29, I/36/41, I/36/61, I/36/64, I/36/78, 
I/37/05, I/37/12, I/37/30, I/37/37, I/37/46, 
I/37/47, I/37/55, I/37/56, I/38/30, I/38/35, 
I/38/51, I/38/53, I/38/62, I/38/67, I/38/68, 
I/38/69, I/38/72, I/39/07, I/39/103, I/39/15, 
I/39/18, I/39/19, I/39/27, I/39/38, I/39/48, 
I/39/49, I/39/69, I/39/74, I/39/80, I/40/04, 
I/40/06, I/40/07, I/40/09, I/40/15, I/40/16, 
I/40/17, I/40/18, I/40/20, I/40/38, I/40/51, 
I/40/52, I/40/61, I/40/76, I/41/12, I/41/27, 
I/41/29, I/41/36, I/41/37, I/41/48, I/41/57, 
I/41/66, I/41/71, I/41/74, I/41/88, I/42/05, 
I/42/07, I/42/10, I/42/21, I/42/22, I/42/23, 
I/42/24, I/42/29, I/42/30, I/42/39, I/42/48, 
I/42/50, I/42/58, I/42/70, I/42/78, I/42/80, 
I/43/08, I/43/35, I/44/16, I/44/22, I/44/24, 
I/44/25, I/44/33, I/44/34, I/44/43, I/44/45, 
I/44/50, I/44/54, I/44/57, I/44/58, I/44/59, 
I/44/61, I/44/65, I/44/70, I/44/72, I/44/87, 
I/45/18, I/45/21, I/45/53, I/45/54, I/45/62, 
I/45/70, I/45/72, I/45/74, I/45/75, I/46/102, 
I/46/108, I/46/118, I/46/119, I/46/123, 
I/46/127, I/46/128, I/46/41, I/46/43, 
I/46/57, I/46/62, I/46/68, I/46/74, I/46/83, 
I/46/93, I/46/94, I/46/97, I/47/08, I/47/12, 
I/47/20, I/47/50, I/47/53, I/47/55, I/48/26, 
I/48/27, I/48/57, I/48/58, I/48/60, I/48/61, 
I/48/64, I/48/69, I/48/74, I/48/79, I/48/81, 
I/49/23, I/49/36, I/49/37, I/49/39, I/49/42, 
I/49/53, I/49/58, I/49/59, I/49/74, I/49/75, 
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I/49/78, I/49/80, I/49/82, I/50/16, I/50/18, 
I/50/19, I/50/26, I/50/28, I/50/37, I/50/43, 
I/50/44, I/50/45, I/50/47, I/50/53, I/50/67, 
I/50/85, I/51/02, I/51/03, I/51/08, I/51/16, 
I/51/29, I/51/75, I/51/76, I/52/01, I/52/03, 
I/52/04, I/52/07, I/52/12, I/52/17, I/52/23, 
I/52/30, I/52/32, I/52/34, I/52/37, I/52/38, 
I/52/41, I/52/48, I/52/49, I/52/51, I/52/72, 
I/52/73, I/52/75, I/52/77, I/52/79, I/52/82, 
I/52/84, I/52/85, I/52/86, I/52/91, I/52/92, 
I/52/98, I/53/04, I/53/13, I/53/15, I/53/19, 
I/53/27, I/53/42, I/53/49, I/53/61, I/53/64, 
I/54/23, I/54/31, I/54/32, I/54/37, I/54/48, 
I/54/49, I/54/54, I/54/64, I/54/69, I/54/72, 
I/55/14, I/55/18, I/55/27, I/55/32, I/55/39, 
I/55/49, I/55/51, I/55/57, I/55/67, I/55/70, 
I/56/01, I/56/33, I/56/36, I/56/46, I/56/81, 
I/58/05, I/58/07, I/58/24, I/58/26, I/58/35, 
I/58/36, I/58/58, I/58/83, I/58/90, I/58/97, 
I/58/98, I/58/99, I/59/16, I/59/18, I/59/20, 
I/59/24, I/59/45, I/59/47, I/59/51, I/59/64, 
I/59/70, I/59/77, I/60/101, I/60/103, 
I/60/104, I/60/21, I/60/34, I/60/44, I/60/46, 
I/60/55, I/60/72, I/60/78, I/60/80, I/60/81, 
I/60/82, I/60/83, I/60/84, I/60/85, I/60/86, 
I/60/98, I/61/03, I/61/10, I/61/11, I/61/14, 
I/61/15, I/61/23, I/61/24, I/61/57, I/61/61, 
I/61/63, I/61/72, I/62/05, I/62/21, I/62/28, 
I/62/34, I/62/42, I/63/03, I/63/05, I/63/17, 
I/63/24, I/63/28, I/63/29, I/63/30, I/63/36, 
I/63/43, I/63/53, I/63/64, I/64/102, 
I/64/105, I/64/130, I/64/135, I/64/38, 
I/64/41, I/64/56, I/64/76, I/64/86, I/64/88, 
I/64/96, I/65/06, I/65/16, I/65/17, I/65/18, 
I/65/33, I/65/45, I/65/48, I/65/50, I/65/60, 
I/65/63, I/66/08, I/66/09, I/66/13, I/66/23, 
I/66/26, I/67/16, I/67/23, I/67/43, I/67/51, 
I/67/52, I/67/67, I/67/73, I/67/76, I/67/77, 
I/68/24, I/68/60, I/69/36, I/69/37, I/69/41, 
I/69/55, I/69/63, I/69/82, I/69/90, I/70/04, 
I/70/31, I/70/42, I/70/56, I/70/57, I/70/58, 
I/70/67, I/70/74, I/70/77, I/71/40, I/71/52, 
I/71/67, I/72/10, I/72/11, I/72/21, I/72/27, 
I/72/52, I/72/53, I/72/61, I/72/79, I/72/81, 
I/72/83, I/72/87, I/73/15, I/73/17, I/73/24, 
I/73/28, I/73/29, I/73/31, I/73/32, I/73/40, 
I/73/45, I/73/57, I/73/62, I/73/71, I/74/05, 
I/74/08, I/74/13, I/74/26, I/74/28, I/74/40, 
I/74/53, I/74/55, I/75/05, I/75/18, I/75/30, 
I/75/44, I/75/48, I/75/57, I/75/62, I/75/64, 

I/75/67, I/75/70, I/75/73, I/75/74, I/75/76, 
I/76/06, I/76/100, I/76/16, I/76/35, I/76/38, 
I/76/42, I/76/43, I/76/46, I/76/66, I/76/68, 
I/76/88, I/76/92, I/77/56, I/77/58, I/77/73, 
I/78/06, I/78/07, I/78/09, I/78/11, I/78/31, 
I/78/37, I/78/38, I/78/40, I/78/47, I/78/48, 
I/78/49, I/78/51, I/79/02, I/79/15, I/79/20, 
I/79/27, I/79/30, I/79/46, I/79/54, I/79/60, 
I/79/68, I/79/80, I/79/85, I/79/89, I/80/05, 
I/80/11, I/80/13, I/80/16, I/80/18, I/80/36, 
I/80/40, I/80/41, I/80/52, I/80/59, I/81/41, 
I/81/51, I/82/08, I/82/09, I/82/12, I/82/20, 
I/82/22, I/82/23, I/82/24, I/83/02, I/83/09, 
I/83/16, I/83/19, I/83/25, I/83/30, I/83/34, 
I/83/37, I/83/43, I/83/50, I/83/62, I/83/64, 
I/83/66, I/83/67, I/83/70, I/83/73, I/83/77, 
I/83/79, I/84/04, I/84/11, I/84/20, I/84/30, 
I/84/39, I/84/40, I/85/09, I/85/11, I/85/14, 
I/85/17, I/85/42, I/85/56, I/85/59, I/85/60, 
I/85/63, I/86/14, I/86/24, I/86/47, I/86/48, 
I/86/52, I/86/54, I/86/59, I/86/64, I/86/65, 
I/86/67, I/86/73, I/86/79, I/87/04, I/87/100, 
I/87/102, I/87/108, I/87/114, I/87/125, 
I/87/20, I/87/21, I/87/27, I/87/29, I/87/40, 
I/87/42, I/87/43, I/87/64, I/87/67, I/87/68, 
I/87/83, I/88/06, I/88/21, I/88/28, I/88/31, 
I/88/38, I/88/41, I/88/51, I/88/58, I/88/63, 
I/89/05, I/89/13, I/89/19, I/89/23, I/90/18, 
I/90/24, I/90/28, I/90/43, I/90/56, I/90/61, 
I/91/04, I/91/09, I/91/10, I/91/13, I/91/20, 
I/91/22, I/91/24, I/91/34, I/91/35, I/91/48, 
I/91/61, I/91/64, I/91/69, I/91/72, I/91/79, 
I/91/83, I/92/05, I/92/09, I/92/13, I/92/24, 
I/92/30, I/92/44, I/92/47, I/92/48, I/92/55, 
I/93/04, I/93/08, I/93/14, I/93/25, I/93/26, 
I/93/37, I/93/38, I/93/39, I/93/40, I/93/58, 
I/94/04, I/94/06, I/94/32, I/94/46, I/94/60, 
I/94/78, I/94/79, I/94/80, I/94/81, I/94/82, 
I/94/83, I/95/04, I/95/100, I/95/101, 
I/95/104, I/95/106, I/95/110, I/95/114, 
I/95/116, I/95/118, I/95/40, I/96/11, I/96/80, 
I/96/82, I/97/19, I/97/36, I/97/39, I/97/52, 
I/97/54, I/98/117, I/98/17, I/98/18, I/98/24, 
I/98/32, I/98/33, I/98/37, I/98/39, I/98/42, 
I/98/67, I/98/70, I/98/71, I/98/73, I/98/78, 
I/98/79, I/99/19, I/99/28, I/99/40, I/99/43, 
I/99/60, I/99/67, I/99/71, II/02/61, II/04/26, 
II/04/42, II/05/03, II/06/26, II/06/72, 
II/07/103, II/07/59, II/07/63, II/08/05, 
II/08/128, II/08/136, II/09/28, II/09/53, 
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II/09/71, II/10/06, II/10/09, II/11/66, 
II/12/02, II/12/17, II/13/10, II/13/12, 
II/13/22, II/13/23, II/13/32, II/13/41, 
II/13/44, II/14/51, II/14/54, II/14/88, 
II/14/97, II/14/99, II/15/117, II/15/121, 
II/15/13, II/15/30, II/15/61, II/16/27, 
II/16/74, II/18/22, II/18/23, II/18/29, 
II/18/33, II/19/08, II/19/101, II/19/103, 
II/19/108, II/19/109, II/19/115, II/19/116, 
II/19/121, II/19/127, II/19/139, II/19/140, 
II/19/17, II/19/34, II/19/41, II/19/48, 
II/19/62, II/19/90, II/20/27, II/20/28, 
II/20/37, II/20/51, II/20/68, II/20/70, 
II/20/83, II/21/52, II/22/06, II/22/19, 
II/22/38, II/22/40, II/22/47, II/22/49, 
II/22/79, II/23/114, II/23/146, II/23/176, 
II/23/203, II/23/205, II/23/32, II/23/59, 
II/23/70, II/23/81, II/24/100, II/24/18, 
II/24/28, II/25/101, II/25/105, II/25/12, 
II/25/16, II/25/38, II/25/44, II/25/55, 
II/25/56, II/25/58, II/25/74, II/25/77, 
II/25/80, II/25/89, II/25/94, II/25/97, 
II/26/07, II/26/38, II/26/40, II/26/43, 
II/27/64, II/28/11, II/28/16, II/29/05, 
II/29/23, II/29/26, II/29/33, II/29/34, 
II/29/38, II/29/50, II/29/65, II/29/94, 
II/30/25, II/30/41, II/30/52, II/31/16, 
II/31/44, II/32/11, II/32/116, II/32/120, 
II/32/127, II/32/138, II/32/15, II/32/17, 
II/32/19, II/32/52, II/32/54, II/32/58, 
II/32/59, II/32/70, II/32/81, II/32/86, 
II/32/88, II/32/89, II/32/94, II/32/95, 
II/33/33, II/33/34, II/33/81, II/34/101, 
II/34/16, II/34/17, II/34/24, II/34/28, 
II/34/40, II/34/46, II/34/64, II/35/115, 
II/35/12, II/35/17, II/35/34, II/35/37, 
II/35/78, II/35/82, II/35/87, II/35/98, 
II/37/21, II/38/106, II/38/120, II/38/15, 
II/38/27, II/38/64, II/38/84, II/38/85, 
II/38/86, II/39/107, II/39/119, II/39/125, 
II/39/13, II/39/140, II/39/144, II/39/153, 
II/39/178, II/39/44, II/39/94
 bi d. I/02/25, I/04/06, I/06/107, I/06/109, 
I/06/112, I/06/119, I/06/67, I/06/83, 
I/06/93, I/06/94, I/07/23, I/08/111, I/08/18, 
I/09/17, I/10/117, I/10/68, I/10/69, I/10/88, 
I/101/59, I/102/67, I/103/35, I/104/68, 
I/108/30, I/108/46, I/109/29, I/11/70, 
I/110/04, I/110/09, I/110/56, I/111/97, 
I/111/98, I/111/99, I/112/26, I/112/33, 

I/112/73, I/112/82, I/114/40, I/117/48, 
I/119/31, I/119/45, I/120/33, I/120/62, 
I/121/13, I/121/14, I/121/93, I/122/69, 
I/123/33, I/123/37, I/125/19, I/125/39, 
I/125/49, I/125/60, I/125/81, I/126/15, 
I/126/65, I/126/82, I/127/49, I/128/19, 
I/128/22, I/129/59, I/129/61, I/13/07, 
I/13/30, I/130/24, I/130/52, I/130/53, 
I/132/29, I/133/19, I/134/16, I/134/48, 
I/135/47, I/137/23, I/138/102, I/138/114, 
I/138/132, I/138/27, I/14/26, I/14/30, 
I/14/39, I/14/46, I/14/60, I/14/63, I/141/09, 
I/141/23, I/142/20, I/144/49, I/145/78, 
I/145/93, I/148/33, I/149/14, I/149/45, 
I/15/07, I/15/78, I/15/86, I/150/17, 
I/150/54, I/152/109, I/152/114, I/152/135, 
I/152/69, I/152/73, I/154/68, I/159/31, 
I/159/32, I/16/01, I/16/03, I/16/41, I/161/59, 
I/19/10, I/20/23, I/20/35, I/21/16, I/22/02, 
I/22/14, I/22/32, I/22/36, I/23/38, I/25/01, 
I/25/03, I/25/28, I/25/53, I/30/16, I/30/19, 
I/30/25, I/31/29, I/33/11, I/33/114, I/33/74, 
I/33/90, I/36/79, I/38/24, I/40/24, I/41/85, 
I/44/76, I/46/12, I/46/96, I/48/19, I/48/32, 
I/49/24, I/50/24, I/51/73, I/52/25, I/52/96, 
I/55/70, I/58/08, I/58/69, I/58/71, I/58/97, 
I/60/66, I/60/70, I/61/03, I/61/04, I/61/31, 
I/61/48, I/61/62, I/63/46, I/63/47, I/64/129, 
I/64/131, I/65/30, I/65/38, I/68/45, I/68/51, 
I/68/61, I/69/102, I/69/12, I/71/75, I/72/73, 
I/72/82, I/73/23, I/73/49, I/73/65, I/73/72, 
I/76/51, I/78/26, I/79/62, I/83/48, I/83/65, 
I/85/20, I/86/45, I/87/61, I/87/85, I/88/18, 
I/88/21, I/88/34, I/88/56, I/89/16, I/89/17, 
I/90/25, I/91/77, I/91/81, I/94/07, I/94/36, 
I/94/37, I/95/27, I/95/63, I/96/40, I/96/49, 
I/97/10, I/97/14, I/98/110, I/98/23, I/98/32, 
I/98/52, I/98/58, I/98/62, I/99/26, II/07/109, 
II/09/86, II/12/21, II/12/22, II/12/78, 
II/14/45, II/14/77, II/14/90, II/15/113, 
II/15/94, II/19/05, II/19/06, II/19/145, 
II/19/39, II/19/40, II/22/38, II/23/05, 
II/23/211, II/27/37, II/27/64, II/30/51, 
II/32/103, II/32/20, II/33/62, II/34/64, 
II/34/74, II/34/87, II/34/94, II/35/20, 
II/37/30, II/37/53, II/39/147, II/39/162
 Pi d. I/48/53
 bir d. I/05/46
 dōdūŋ yer deyi d. doydūŋ yer I/56/60
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 ne d. ōsa II/23/39
 yime d. yanında yat I/152/98
de : bk. değil -20-
 d. I/11/71, I/111/119, I/111/120, 
I/111/122, I/116/44, I/13/29, I/151/35, 
I/154/35, I/39/53, I/41/15, I/41/76, I/44/37, 
I/81/21, I/97/07, I/97/11, I/99/53, II/04/63, 
II/21/45, II/38/112, II/38/72
de : bk. ta -26-
 d. I/10/09, I/119/71, I/14/58, I/147/10, 
I/15/98, I/158/22, I/161/15, I/17/28, I/20/91, 
I/40/42, I/49/11, I/49/66, I/58/49, I/69/74, 
I/95/23, I/98/80, II/08/132, II/08/134, 
II/08/49, II/08/99, II/14/99, II/24/86, 
II/32/85, II/32/86, II/39/16, II/39/185
de - : Duygu ve düşüncelerini sözle 
anlatmak, söylemek. -1396-
 d. I/102/02, I/109/13, I/152/72, I/20/73, 
I/30/11, I/30/40, I/44/41, I/73/31, I/81/02, 
I/81/56, I/86/24, I/87/21, I/92/05, I/98/49, 
II/30/52
 d.- dı̄̇ I/06/58, I/100/46, I/106/55, 
I/111/119, I/112/44, I/113/116, I/113/84, 
I/147/09, I/148/06, I/151/35, I/28/55, 
I/29/18, I/31/37, I/33/42, I/44/66, I/48/74, 
I/59/79, I/64/85, I/67/49, I/91/86, I/94/76, 
I/94/81, II/03/51, II/03/52, II/04/71, 
II/22/32, II/38/26
 d.- dı̄̇˽im I/61/34
 d.- dı̄̇m I/102/43, I/103/53, I/113/100, 
I/114/51, I/123/60, I/151/15, I/155/104, 
I/30/20, I/30/48, I/31/31, II/34/36
 d.- dı̄̇me I/70/67, I/71/66
 d.- dı̄̇miz I/106/78, I/125/44, I/133/56, 
I/138/78, I/17/07, I/44/83, I/56/48, I/61/62, 
I/62/16, I/65/31, I/68/60, I/68/66, I/68/75, 
I/69/103, I/98/95, II/04/48, II/18/09, 
II/23/06, II/23/30, II/34/66
 d.- dı̄̇mizde I/116/06
 d.- dı̄̇miziŋ I/97/36
 d.- dı̄̇n I/10/72, I/126/36
 d.- dı̄̇ne I/31/68
 d.- dı̄̇ŋ I/116/46, I/161/52, I/96/83, 
I/98/62, II/05/56
 d.- dı̄̇ŋiz I/106/37, I/122/33, I/34/69

 d.- di I/01/61, I/01/62, I/01/65, I/03/03, 
I/05/54, I/06/134, I/06/86, I/06/87, I/06/88, 
I/06/89, I/07/50, I/09/24, I/104/11, I/108/53, 
I/110/16, I/111/119, I/112/01, I/112/09, 
I/112/12, I/112/25, I/112/47, I/112/59, 
I/119/10, I/119/11, I/119/12, I/119/14, 
I/120/08, I/126/77, I/128/24, I/132/53, 
I/133/02, I/133/37, I/133/38, I/135/56, 
I/136/12, I/138/102, I/138/131, I/138/134, 
I/138/61, I/138/99, I/139/33, I/139/34, 
I/139/38, I/139/39, I/139/40, I/144/47, 
I/144/48, I/144/49, I/147/09, I/147/10, 
I/149/45, I/149/61, I/152/101, I/152/126, 
I/152/127, I/152/131, I/152/33, I/152/50, 
I/17/28, I/17/29, I/17/30, I/18/30, I/18/63, 
I/22/38, I/25/35, I/25/36, I/25/40, I/27/23, 
I/28/43, I/30/59, I/33/118, I/33/75, I/33/76, 
I/37/36, I/37/37, I/37/38, I/42/17, I/45/14, 
I/46/33, I/48/74, I/50/73, I/52/71, I/56/65, 
I/58/79, I/58/80, I/58/83, I/58/84, I/59/78, 
I/59/79, I/64/06, I/64/07, I/64/124, I/64/85, 
I/66/50, I/66/51, I/69/81, I/73/37, I/74/44, 
I/74/45, I/79/53, I/81/62, I/83/11, I/83/12, 
I/83/62, I/83/79, I/88/24, I/88/25, I/91/23, 
I/91/24, I/91/78, I/91/79, I/91/80, I/94/82, 
I/95/06, I/95/124, I/98/113, I/98/134, 
I/99/18, I/99/37, I/99/38, II/02/29, II/02/30, 
II/04/70, II/04/71, II/04/72, II/07/146, 
II/07/147, II/07/66, II/08/128, II/08/14, 
II/08/74, II/13/20, II/13/21, II/13/22, 
II/13/25, II/13/26, II/13/27, II/13/28, 
II/18/15, II/20/03, II/20/52, II/20/53, 
II/20/54, II/22/32, II/23/115, II/23/116, 
II/23/74, II/23/76, II/29/01, II/29/02, 
II/29/06, II/29/18, II/29/24, II/38/45
 d.- dí I/06/86
 d.- dı̆̇ I/91/80, II/13/22
 d.- d̥ı̆̇ I/152/127, I/152/128, I/17/30
 d.- di˽i II/13/28
 d.- di˽im I/06/19, II/01/88, II/08/132
 d.- di˽iŋ II/13/27
 ömür d.- di˽iŋde I/60/54
 d.- diğim I/27/47
 d.- dik I/144/83, I/160/13, I/24/69, 
I/44/82, I/44/83, I/59/79, I/74/05, I/74/22, 
I/80/05, II/16/77, II/19/20, II/19/24, 
II/19/25, II/19/26, II/20/60, II/31/12
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 d.- diK I/06/134, I/06/85, I/108/54, 
I/133/17, I/133/18, I/138/51, I/44/12, 
I/59/79, I/65/27, II/05/66, II/19/134, 
II/23/33
 d.- dikçi II/05/97
 d.- diklēŋ I/152/38
 d.- dikleri I/14/23, II/23/202
 d.- diklerimi I/14/20
 d.- dile I/152/133, I/158/18, I/65/36, 
I/99/44, I/99/70, I/99/71, II/39/09
 d.- dilē I/06/110, I/06/111, I/147/28, 
I/148/36, I/155/93, I/33/26, I/83/12, 
I/84/24, I/99/18, II/07/29, II/19/49, 
II/23/33, II/34/49, II/34/72, II/39/09
 d.- dilēdi I/158/22, I/37/13, I/58/10
 d.- diler I/01/34, I/113/12, I/113/67, 
I/113/69, I/119/26, I/119/30, I/119/31, 
I/119/32, I/119/76, I/122/07, I/122/08, 
I/128/08, I/136/10, I/136/11, I/138/118, 
I/138/46, I/138/62, I/143/85, I/144/27, 
I/144/28, I/144/29, I/144/62, I/144/63, 
I/144/83, I/66/50
 d.- dilērdi I/06/115
 d.- dim I/01/35, I/01/63, I/01/65, 
I/06/104, I/06/111, I/06/115, I/06/88, 
I/10/08, I/104/07, I/104/08, I/104/12, 
I/110/37, I/112/45, I/112/46, I/112/48, 
I/113/129, I/119/15, I/119/26, I/122/07, 
I/127/33, I/129/22, I/131/57, I/132/47, 
I/133/03, I/133/04, I/133/06, I/136/16, 
I/139/09, I/139/21, I/139/22, I/139/40, 
I/14/70, I/143/58, I/144/47, I/144/48, 
I/144/78, I/144/83, I/144/84, I/146/31, 
I/148/37, I/149/61, I/15/91, I/152/40, 
I/152/49, I/152/50, I/152/91, I/158/41, 
I/25/20, I/25/21, I/25/25, I/25/26, I/25/29, 
I/25/30, I/25/33, I/25/34, I/25/38, I/25/39, 
I/25/44, I/25/45, I/25/46, I/25/47, I/25/48, 
I/25/49, I/28/43, I/28/45, I/33/117, I/33/76, 
I/33/79, I/33/86, I/37/36, I/37/37, I/40/34, 
I/41/45, I/44/85, I/48/18, I/52/55, I/58/16, 
I/58/17, I/59/34, I/64/06, I/64/08, I/64/24, 
I/64/25, I/64/83, I/65/18, I/65/19, I/65/20, 
I/65/48, I/65/50, I/65/62, I/67/77, I/72/53, 
I/75/64, I/83/08, I/83/13, I/88/70, I/91/27, 
I/94/82, I/94/83, I/94/84, I/95/06, I/95/10, 
I/95/13, I/95/14, I/95/92, I/95/93, I/95/94, 
I/98/116, I/99/36, II/02/67, II/05/67, 

II/07/146, II/07/67, II/07/68, II/08/128, 
II/10/93, II/13/23, II/20/03, II/20/04, 
II/23/211, II/29/07, II/29/39, II/29/40, 
II/39/125
 d.- dím I/06/101, I/06/111, I/06/113, 
I/06/114
 d.- d̥im I/120/14
 d.- dimidi I/64/23, I/64/25
 d.- din I/128/33, II/36/02
 d.- din̥ I/128/34
 d.- diŋ I/30/38, I/40/66, I/69/84, I/96/15
 d.- diŋiz I/64/135
 d.- diydi I/14/74, I/44/68, I/58/84, 
I/64/84, I/98/113, I/98/134
 d.- diydim I/10/115, I/65/51
 d.- diyne II/12/50
 d.- diysi II/24/34
 d.- le I/152/40
 d.- lle I/125/61, I/147/24, I/152/125, 
I/47/16, II/29/103
 d.- llē I/01/83, I/04/75, I/122/56, 
I/155/74, I/161/31, I/61/17, I/64/104, 
I/64/32, I/64/33, I/64/34, I/77/17, II/05/26, 
II/11/43, II/23/205, II/23/206, II/23/57, 
II/29/47
 āmin d.- lle I/114/23
 d.- lled̥ı̆̇ I/152/77
 d.- llēdi I/145/47, I/151/26, I/152/75, 
I/154/60, I/155/41, I/155/42, I/31/52, 
I/46/48, I/46/49, I/77/17, I/77/34, I/77/42, 
I/77/68, II/23/121, II/23/143
 d.- llēd̥ı̆̇ I/152/76
 d.- llēmişdi I/62/35
 d.- ller I/104/10, I/114/40, I/122/74, 
I/123/40, I/128/23, I/131/12, I/132/61, 
I/132/62, I/132/64, I/133/63, I/143/41
 d.- ller̥ I/128/23
 d.- llerdı̄̇ I/119/68, I/135/37
 d.- llerdi I/113/44, I/128/65, I/128/66, 
I/129/28, I/135/37, I/152/60
 d.- ller̥di I/139/18, I/25/13
 d.- llēr̥di I/37/32
 d.- llerdin I/126/13
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 d.- ller̥din I/126/54
 d.- llermişti I/136/32
 d.- llermişTi I/136/31
 d.- llerse I/138/58
 d.- lleyorlar I/18/80
 d.- me I/144/29, I/74/07, I/87/21, 
I/98/16
 d.- meŋ I/152/76
 d.- mes I/36/17
 d.- mėyo veriyȯ I/79/58
 d.- meyyȯ II/39/176
 d.- mez I/49/79, I/79/70
 d.- mezdi I/124/33
 d.- mēzdik I/152/77
 d.- mezlē II/01/34
 d.- miş I/06/65, I/06/66, I/06/67, I/06/68, 
I/06/69, I/06/71, I/06/73, I/06/82, I/08/101, 
I/08/102, I/08/103, I/08/104, I/08/105, 
I/08/106, I/08/111, I/08/114, I/08/127, 
I/08/128, I/08/90, I/08/91, I/08/95, I/08/97, 
I/10/11, I/11/76, I/117/13, I/117/14, 
I/117/17, I/117/18, I/117/20, I/117/21, 
I/117/22, I/117/23, I/117/29, I/117/30, 
I/117/31, I/117/34, I/117/35, I/122/25, 
I/147/29, I/147/30, I/147/31, I/147/32, 
I/150/38, I/25/15, I/25/41, I/25/42, I/25/52, 
I/33/123, I/33/124, I/44/75, I/66/45, 
I/66/46, I/81/55, I/83/62, I/95/65, I/98/115, 
I/99/59, II/07/18, II/07/53, II/09/42, 
II/10/83, II/20/73, II/23/160, II/23/211
 d.- mişle I/108/28, I/147/29, I/44/15, 
I/44/16, I/81/09, I/81/20, I/81/47, I/92/03, 
II/19/95
 d.- mişlē I/06/70, I/55/45, I/64/110, 
I/69/61, I/99/66, II/14/79, II/19/102, 
II/19/94, II/23/210
 d.- mişler I/117/11, I/117/12, I/117/17, 
I/117/19, I/122/35, I/136/11, I/144/77, 
I/156/04, I/53/47
 d.- mişler̥ II/19/93
 d.- miyeceŋ I/06/92, I/06/99
 d.- miyiceŋ I/06/130
 d.- miyin I/10/75, I/10/76
 d.- miyiŋ I/06/138

 d.- miyo I/27/68
 d.- miyon I/128/38
 d.- miyoruS I/93/28
 d.- miz I/26/57
 d.- nı̄̇ I/60/83
 d.- nı̄̇di II/16/11
 d.- ncek I/98/51
 d.- nėyó II/35/06
 d.- ni I/152/93, II/16/10
 d.- nı̆̇ II/14/33
 d.- nidin I/10/06
 d.- nildi II/09/100, II/09/24
 d.- nı̆̇lir II/17/46
 d.- nilirdi I/152/108, I/159/32
 d.- niliyo I/78/41, I/81/58
 d.- niliyȯ I/81/59
 d.- niliyō II/17/60
 d.- niliyodu I/78/41
 d.- nir I/127/22, I/130/41, I/132/41, 
I/160/19, I/36/29, I/95/103, I/95/105, 
I/95/109, I/95/110, II/16/87
 d.- nir̥ II/37/54
 d.- nirdi I/01/50, I/08/10, I/101/60, 
I/151/31, I/160/22, I/37/33, II/37/25, 
II/37/47, II/37/56, II/37/66
 d.- nirdin I/10/63
 d.- nirmişdi I/56/14
 d.- nirmişti II/04/49
 d.- nirmişTi I/160/19
 d.- nirse I/10/58
 d.- niyo I/10/69, I/160/03, I/81/14, 
I/98/31
 d.- nmēyo I/153/34
 d.- nmiş I/81/02, I/81/12, I/81/18
 d.- ŋ I/55/59, I/58/24
 d.- r I/06/138, I/06/98, I/10/112, 
I/10/116, I/10/93, I/107/08, I/109/31, 
I/109/32, I/109/45, I/109/46, I/109/48, 
I/113/66, I/123/21, I/123/31, I/125/04, 
I/128/32, I/136/33, I/14/69, I/144/20, 
I/144/21, I/144/68, I/146/31, I/18/51, 
I/25/43, I/36/32, I/58/16, I/58/62, I/73/32, 
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I/73/70, I/88/60, I/99/77, II/19/128, 
II/23/30, II/32/88, II/38/65, I/124/41
 d.- r̥ I/125/32
 d.- r dur21u I/131/06
 d.- rı̄̇S I/36/48
 d.- rı̄̇z I/46/28
 d.- rdı̄̇ I/73/70
 d.- rdı̄̇k I/155/50
 d.- rdi I/05/28, I/05/29, I/05/30, 
I/108/21, I/108/27, I/110/20, I/110/21, 
I/110/22, I/111/17, I/112/53, I/128/48, 
I/153/33, I/153/34, I/153/97, I/25/44, 
I/25/45, I/25/65, I/27/05, I/27/06, I/31/56, 
I/44/36, I/46/51, I/46/52, I/46/53, I/49/69, 
I/51/52, I/73/73, I/74/23, I/80/30

d.- r̥di I/158/21, II/39/13
 d.- r̥d̥ı̆̇ I/49/64
 d.- rdig I/106/10, I/126/52, I/132/14
 d.- rdiK I/08/83

d.- rdik I/02/22, I/123/33, I/146/37, 
I/151/39, I/153/105, I/154/66, I/155/21, 
I/27/12, I/47/19, I/70/77, I/74/51, I/81/13, 
I/81/32, I/81/56, I/81/67, I/94/33, I/94/34, 
I/96/20, I/96/22, I/96/31
 d.- rdiK I/08/61, I/106/15, I/152/93, 
I/155/50, I/31/33, I/75/02, I/91/40, I/94/35
 d.- r̥diK I/31/28
 d.- rdim I/113/30
 d.- rdin I/58/33, I/61/35
 d.- rdiŋiz I/111/101
 d.- rı̆̇ I/58/43
 d.- rı̆̇ken I/08/88, II/10/50
 d.- rim I/03/40, I/119/16, I/144/11, 
I/152/34, II/08/65, II/38/65, II/39/126
 d.- rimiş I/11/59, I/11/58

d.- rin I/10/114, I/113/127, I/116/17, 
I/13/40, I/130/38, I/137/30, I/137/57, 
I/137/58, I/144/12, I/144/41, I/144/44, 
I/152/39, I/152/67, I/152/68, I/28/60, 
I/58/14, I/58/19, I/58/31, I/58/39, I/58/59, 
I/58/76, I/58/81
 d.- rı̆̇n I/58/66
 d.- rin et I/28/59

 d.- ris I/10/120, I/130/60, I/154/43, 
I/155/31, I/36/32, I/71/12, I/71/16, I/71/80, 
I/79/40
 d.- riS I/01/60, I/11/74, I/112/76, 
I/116/21, I/116/31, I/116/43, I/124/43, 
I/129/66, I/130/60, I/130/98, I/130/99, 
I/148/22, I/154/37, I/155/31, I/157/85, 
I/157/86, I/28/31, I/32/72, I/33/52, I/36/12, 
I/71/35, I/73/17, I/73/58, I/74/77, I/76/56, 
I/79/11, I/97/44, II/02/10, II/05/17, II/06/17, 
II/06/74, II/18/12, II/19/55, II/20/08, 
II/23/167, II/23/18, II/23/204, II/30/27
 d.- ríS I/01/79
 d.- riS et haşlama II/31/49
 d.- riş II/13/57
 d.- riz I/01/62, I/02/19, I/02/71, 
I/04/55, I/04/56, I/07/104, I/08/76, I/10/33, 
I/101/26, I/106/09, I/106/45, I/106/46, 
I/116/06, I/116/12, I/116/13, I/116/21, 
I/119/56, I/121/10, I/124/42, I/124/43, 
I/126/50, I/127/21, I/129/44, I/130/49, 
I/130/58, I/130/74, I/132/11, I/132/12, 
I/135/38, I/139/32, I/142/50, I/142/51, 
I/148/55, I/152/15, I/155/30, I/16/11, 
I/18/32, I/21/69, I/25/35, I/26/49, I/26/58, 
I/27/28, I/28/41, I/29/21, I/30/45, I/31/24, 
I/31/57, I/31/59, I/31/60, I/31/61, I/31/62, 
I/31/68, I/32/45, I/32/64, I/33/78, I/34/57, 
I/36/29, I/36/58, I/41/11, I/41/35, I/41/39, 
I/44/67, I/46/47, I/49/25, I/49/33, I/49/50, 
I/49/52, I/55/57, I/56/47, I/59/39, I/59/43, 
I/59/57, I/59/73, I/61/55, I/66/37, I/66/41, 
I/69/29, I/71/32, I/72/67, I/72/70, I/74/60, 
I/74/79, I/74/98, I/77/71, I/85/24, I/96/10, 
I/96/56, II/04/11, II/07/48, II/18/11, 
II/19/57, II/20/41, II/20/42, II/23/13, 
II/23/184, II/23/57, II/29/103, II/29/12, 
II/37/116, II/39/47
 d.- ríz II/11/58
 d.- r̥iz I/30/45
 d.- rke I/81/57
 d.- rkē I/81/46
 d.- rken I/138/11, I/152/10, I/155/24, 
I/155/66, I/23/50, I/79/99, I/81/50, I/81/54, 
I/81/63, II/01/08, II/04/09, II/10/19, 
II/10/55, II/10/56, II/10/69, II/10/96, 
II/16/50, II/38/115
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 d.- rkene I/94/15
 d.- rKene I/143/74
 d.- rle I/58/59, I/79/59, I/79/66, I/79/67, 
I/79/82, I/81/23, I/81/52, I/98/79, II/39/62
 d.- rlē I/126/16, I/152/16, I/159/06, 
I/159/07, I/28/60, I/31/10, I/31/69, I/33/124, 
I/33/136, I/82/09, I/94/55, I/94/56, I/94/57, 
II/19/155, II/19/56, II/19/57, II/34/85, 
II/38/76, II/38/77
 d.- r̥le I/81/59
 d.- rledı̄̇ I/159/13
 d.- rlēdi I/157/38, I/158/24, I/72/74, 
I/72/76, I/77/38, I/81/03, I/94/55, I/98/108, 
I/98/125, II/34/97, II/34/98
 d.- r̥lēdi I/158/25, I/158/26, I/30/53, 
I/82/29
 d.- rlemişti I/33/113
 d.- rler I/123/12, I/138/61, I/138/62, 
I/142/30, I/156/38, I/158/24, I/81/13, 
I/90/76, I/95/22, II/03/63, II/15/23, 
I/06/130
 d.- rler̥ I/80/40, I/81/08
 d.- r̥ler I/142/33
 d.- rlerdi I/08/15, I/08/26, I/102/72, 
I/112/16, I/118/06, I/118/13, I/25/12, 
I/70/68, I/76/91, I/80/38, I/80/39, I/81/06, 
I/81/08, I/98/32, II/15/09, II/15/14, I/04/26
 d.- rlēr̥di II/15/51
 d.- r̥lerdi II/19/129
 d.- rmiş II/05/102
 d.- r̥miş I/08/88
 d.- rmişti I/33/114
 d.- rse I/07/11, I/07/12, I/10/40, 
I/122/14, I/88/10
 d.- r̥se II/18/32
 d.- rseŋ I/152/74, I/158/38, II/38/73
 d.- rsiŋ I/96/37
 d.- sáŋă I/06/31
 d.- sē I/67/51
 d.- sem I/106/54, I/142/16, I/146/13, 
I/67/35, I/87/96, II/38/83
 d.- sen I/141/04, I/55/73
 d.- seŋ I/65/53

 d.- seŋ bol I/96/48
 d.- sin I/148/04
 d.- siŋ I/144/67, I/47/70
 d.- Ti I/01/64
 d.- ycı̄̇ŋi I/95/124
 d.- yceg I/58/38
 d.- yceK I/99/29
 d.- ycēm I/159/14, I/69/03
 d.- yebilir̥rsiŋ I/152/72
 d.- yebil̥ı̆̇rsiŋ I/152/71
 d.- yem I/143/78, I/86/08
 d.- yemezdim II/19/08
 ne d.- yen I/115/04
 d.- yim I/68/68
 ne d.- yim I/136/24
 d.- yin I/144/48
 d.- yincı̄̇ II/22/24
 d.- yince I/108/20, I/117/21, I/98/50
 d.- yincē I/69/67
 d.- yincesi I/98/100
 d.- yinci II/38/58
 d.- yiŋ I/14/74
 d.- yip I/66/08, I/95/52
 d.- yivė I/86/36
 d.- yı̆̇vedile I/138/98
 d.- yı̆̇vemişlē II/04/50
 d.- yiven I/84/29
 d.- yiverem I/83/38, II/20/29
 d.- yı̆̇verem II/37/102
 d.- yiverile I/87/34
 d.- yı̆̇verivermiş I/08/115
 d.- yiveriydiK I/48/72
 d.- yiveriyoz I/73/31
 d.- yiveriz I/66/11
 d.- yivesin I/88/30
 daha ne d.- yiyin yapmayíz I/02/46
 d.- ye̊ I/152/103
 d.- yo I/15/90, I/152/102, I/152/103, 
I/98/113
 d.- yŏ I/152/102
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 d.- yolā I/153/07
 d.- yoll̥ā I/152/38
 d.- yōm I/33/121
 d.- yon I/102/27
 d.- yor I/109/47
 d.- yosa I/88/10
 d.- yoz I/79/11
 d.- yöllē II/32/62
 d.- yve I/99/01
 d.- yvedi I/83/51
 d.- yvediydik I/98/84
 d.- yveren I/80/31, I/87/30, I/99/51
 d.- yverı̆̇lē I/161/55
 d.- yveririz I/129/49
 d.- yveriz I/98/91
 d.- yyo I/87/04, II/24/52, II/39/20
 d.- yyoduḳ II/23/184
 d.- yyola I/88/42
 d.- yyolā I/161/10, I/88/41
 d.- yyom II/39/19
 d.- yyon II/20/40, II/39/18, II/39/19
 d.- yyoŋ I/138/57
 d.- yyorun I/130/03
 d.- yyoruz I/130/98
 d.- yyoz I/130/101
dė - : bk. de- -1-
 d.- di I/22/38
dĕ : bk. da -3-
 d. I/17/59, I/65/27, II/21/95
dĕ - : bk. de- -2-
 d.- dim II/07/147
 d.- miş II/34/63
dē - : bk. de- -85-
 d. I/119/14, II/16/30, II/35/51
 d.- di II/05/97
 d.- dik I/02/23, I/30/37, I/33/45, 
II/16/87
 d.- diK I/31/28, I/31/29, I/59/19
 d.- dik̥ I/59/46
 d.- dim I/06/113

 d.- díŋ II/23/83
 d.- ken I/08/88, II/14/77, II/23/148
 d.- lēdi I/33/121, I/33/122, II/34/20, 
II/34/56, II/34/59, II/35/28
 d.- lēmişti II/06/81
 d.- lēmişTi II/06/81
 d.- ler I/127/44
 d.- meyceseŋ I/66/54
 d.- miş I/08/100, I/150/38
 d.- nen I/05/59
 d.- nmiş I/06/59
 d.- p I/47/37
 d.- r I/37/17, I/58/16, I/73/71
 d.- rdi I/150/41, I/37/33, I/49/64, 
I/49/67, I/49/68, I/58/52, I/58/91, I/73/72, 
I/74/102
 d.- rdig I/36/33, I/47/75
 d.- rdik I/04/21, I/10/69, I/154/20, 
I/30/35, II/11/63, II/23/67
 d.- rdiK I/55/01, II/13/19
 d.- r̥dik I/64/68, II/19/147
 d.- r̥diK I/108/12
 d.- r̥ken I/33/66
 d.- r̥lēdi II/34/20
 d.- rse I/10/41
 d.- rsin I/72/41
 d.- r̥siŋ I/56/57
 d.- r̥siz II/05/96
 d.- sana I/154/14
 d.- veriyon I/72/35
 d.- y̥ II/22/20
 d.- yo I/152/102, I/152/104, I/153/117
 d.- yoŋ I/152/69, I/153/113
 d.- yos I/160/02, I/160/11, I/160/12
 d.- yoz I/30/03, I/88/51, II/20/04
dē : bk. da -140-
 d. I/03/82, I/05/20, I/05/47, I/06/09, 
I/07/37, I/08/109, I/08/116, I/08/120, 
I/08/40, I/09/20, I/09/35, I/10/66, I/103/13, 
I/103/20, I/103/33, I/106/72, I/109/23, 
I/114/10, I/114/38, I/116/53, I/118/17, 
I/119/22, I/125/24, I/125/32, I/125/34, 
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I/125/41, I/13/04, I/130/62, I/134/05, 
I/147/56, I/148/08, I/150/44, I/156/16, 
I/158/43, I/159/17, I/161/42, I/161/47, 
I/17/49, I/18/11, I/20/03, I/21/79, I/21/80, 
I/30/59, I/33/17, I/33/51, I/34/09, I/36/21, 
I/36/23, I/36/25, I/36/37, I/36/62, I/36/75, 
I/39/41, I/41/12, I/41/45, I/42/56, I/43/15, 
I/43/29, I/50/78, I/51/39, I/53/37, I/55/58, 
I/55/68, I/56/18, I/56/48, I/59/23, I/62/28, 
I/63/16, I/64/14, I/64/32, I/68/15, I/69/12, 
I/69/40, I/70/37, I/70/55, I/71/42, I/72/16, 
I/73/14, I/73/53, I/74/21, I/75/65, I/76/20, 
I/76/99, I/77/57, I/77/76, I/80/55, I/83/17, 
I/83/50, I/87/52, I/87/64, I/90/83, I/91/70, 
I/93/63, I/96/80, II/03/25, II/05/61, 
II/06/70, II/09/17, II/09/46, II/10/61, 
II/13/29, II/15/08, II/16/22, II/16/39, 
II/18/06, II/19/24, II/23/01, II/23/66, 
II/25/10, II/25/13, II/25/41, II/27/13, 
II/32/135, II/32/35, II/33/11, II/34/72, 
II/35/106, II/36/03, II/36/06, II/37/07, 
II/37/15, II/38/64, II/39/142
 bi d. I/06/82, I/08/93, I/120/33, 
I/125/10, I/129/44, I/143/36, I/28/47, 
I/33/53, I/41/73, I/66/25, I/66/51, I/68/16, 
I/77/73, I/86/45, I/92/37, II/13/57, II/28/05
dē : bk. değil -52-
 d. I/07/111, I/09/04, I/108/07, I/108/39, 
I/108/42, I/108/43, I/108/48, I/108/52, 
I/109/07, I/109/21, I/109/47, I/110/24, 
I/122/34, I/123/15, I/13/42, I/14/46, 
I/144/30, I/144/73, I/149/38, I/15/77, 
I/150/53, I/152/135, I/152/80, I/159/21, 
I/161/44, I/20/40, I/21/92, I/23/07, I/23/14, 
I/24/07, I/31/47, I/33/141, I/33/142, 
I/33/17, I/39/32, I/66/03, I/72/73, I/73/38, 
I/73/58, I/82/10, I/83/34, I/86/24, I/97/56, 
II/03/80, II/19/41, II/20/59, II/21/101, 
II/32/135, II/34/06, II/39/172, II/39/22
dē : bk. ta -117-
 d. I/02/50, I/10/61, I/10/93, I/102/22, 
I/103/36, I/104/08, I/106/40, I/109/31, 
I/110/60, I/113/86, I/119/22, I/124/09, 
I/125/49, I/147/16, I/147/35, I/149/64, 
I/15/55, I/150/32, I/150/46, I/152/113, 
I/152/93, I/153/117, I/153/124, I/153/17, 
I/153/54, I/153/68, I/153/91, I/155/106, 
I/155/14, I/155/42, I/156/20, I/156/31, 
I/158/01, I/158/21, I/159/09, I/17/60, 

I/29/05, I/30/30, I/33/150, I/33/54, I/36/36, 
I/36/37, I/42/31, I/43/21, I/46/31, I/47/16, 
I/48/09, I/49/52, I/51/02, I/51/10, I/51/70, 
I/55/07, I/55/13, I/55/31, I/59/65, I/60/82, 
I/61/36, I/64/49, I/64/75, I/69/34, I/69/51, 
I/69/53, I/69/65, I/70/03, I/74/07, I/74/43, 
I/75/08, I/75/09, I/78/02, I/79/09, I/79/18, 
I/79/40, I/79/61, I/79/68, I/80/15, I/83/69, 
I/83/72, I/87/46, I/93/22, I/93/46, I/93/49, 
I/95/76, I/96/64, I/96/69, I/98/29, II/01/11, 
II/01/30, II/05/03, II/05/11, II/05/23, 
II/05/44, II/05/64, II/05/83, II/07/36, 
II/08/110, II/08/132, II/08/46, II/08/97, 
II/10/49, II/13/36, II/14/27, II/17/19, 
II/23/197, II/25/102, II/25/88, II/28/27, 
II/29/66, II/32/46, II/32/88, II/33/25, 
II/33/37, II/34/10, II/35/26, II/37/33, 
II/38/36
dē : bk. diye -1-
 d. I/51/53
d̥e : bk. da -10-
 d̥. I/04/03, I/121/16, I/13/31, I/150/20, 
II/23/50, II/25/03
 bı̄̇ d̥. I/109/39
 bi d̥. I/152/42
 d̥. yapameycāsıŋız I/152/47
 d̥. yapiyin I/119/15
d̥ĕ : bk. da -1-
 d̥. I/38/34
dė : bk. da -25-
 d. I/03/46, I/21/57, I/23/03, I/40/52, 
I/50/49, I/54/09, I/55/27, I/79/59, II/07/121, 
II/09/02, II/09/04, II/09/102, II/09/31, 
II/09/52, II/09/87, II/25/21, II/30/36, 
II/30/64, II/35/04
 bi d. I/22/44, I/38/29, I/71/13, II/07/76
 d.+ di I/12/36
dė - : bk. de- -207-
 d. I/47/70, I/79/31, I/86/03, I/86/39
 d.- ciK II/08/63
 d.- dı̄̇ I/115/35, I/75/72, II/30/65
 d.- dı̄̇ŋ I/23/11
 d.- di I/115/34, I/120/10, I/125/26, 
I/128/24, I/128/25, I/128/27, I/132/55, 
I/152/08, I/17/29, I/17/34, I/24/09, I/45/14, 
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I/45/15, I/45/25, I/45/43, I/48/73, I/48/74, 
I/48/75, I/52/64, I/64/07, II/13/22, II/19/52, 
II/39/13, II/39/14
 d.- dik I/99/31
 d.- dile I/141/28
 d.- diler I/17/34, I/96/91
 d.- dim I/111/118, I/113/130, I/114/21, 
I/128/08, I/128/26, I/128/27, I/136/11, 
I/136/12, I/148/37, I/158/41, I/25/39, 
I/25/51, I/48/73, I/48/74, I/50/68, I/52/73, 
I/64/08, I/64/34, I/64/83, I/69/74, I/69/98, 
II/05/61, II/19/52
 d.- dimdi I/157/50
 d.- diŋ I/134/17
 d.- diysem I/113/130
 d.- lle I/114/02
 d.- llē I/152/125, I/61/29, II/05/23, 
II/05/25
 d.- llēdi I/121/30
 d.- llērdi vermemiş I/108/22
 d.- medi I/113/126, I/134/42
 d.- medim I/113/130, I/113/131, 
I/113/135, I/48/64
 d.- miş I/06/69, I/08/90, I/08/95, 
I/117/18, I/117/30, I/117/31, I/117/33, 
I/117/34, I/117/35, I/117/43, I/122/25, 
I/128/27, I/128/28, I/128/29, I/128/49, 
I/152/123, I/152/128, I/44/76, II/03/79, 
II/05/104, II/07/25, II/07/38, II/23/161, 
II/34/63
 d.- mişle I/86/02
 d.- mişlē II/19/103
 d.- mişler I/128/49, II/03/64
 d.- nir I/30/58
 d.- r I/109/46, I/121/25, I/128/22, 
I/135/39, I/140/32, I/153/66, I/58/58, 
I/73/71, II/30/66, II/39/21
 d.- rdi I/05/29, I/115/49, I/121/106, 
I/121/24, I/128/55, I/128/61, I/128/66, 
I/130/27, I/48/56, I/48/58, I/77/57, I/77/58, 
I/77/59, I/77/60, I/80/31

d.- riS II/32/28
 d.- riz I/102/22, I/114/40, I/121/45, 
I/129/50, I/130/39, I/46/47, I/64/74

 d.- rken I/79/12, II/10/49
 d.- rler I/102/72
 d.- sem I/46/82
 d.- siŋ I/109/51
 d.- ycem I/104/66
 d.- ycēm I/14/67
 d.- y̥cez I/99/03
 d.- ye I/30/54
 d.- yem I/28/07, I/75/33, I/88/10, 
II/37/52
 ne d.- yem II/35/09
 d.- yemiyo I/73/31
 d.- yemiyoŋ I/73/33
 d.- yen I/48/71, I/72/35, I/72/36, 
II/39/130
 d.- yenne I/32/92
 d.- yėveriyo I/73/33
 d.- yı̆̇ I/58/16, I/58/18
 d.- yince I/138/119, I/138/65
 d.- yip I/66/13
 d.- yiP I/15/79
 d.- yiversin I/110/64
 d.- yivėsin I/98/03
 d.- yo I/38/65, I/93/23, II/20/69
 d.- yola I/72/69
 d.- yolā I/72/70, II/35/34
 d.- yon I/33/10, I/82/26
 d.- yor I/109/48, I/109/49
 d.- yorum I/140/58
 d.- yorun I/107/03
 d.- yoS I/76/85
 d.- yoz I/70/63
 d. - yō I/32/91
 d.- yverem I/146/01
dė : bk. diye -1-
 d. I/21/41
dē̇ - : bk. de- -12-
 d.- rdi I/109/48, I/130/27, I/58/92, 
I/77/56, I/77/60, II/17/60
 d.- rdig I/29/19
 d.- rse I/115/24
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 d.- siŋ I/109/51
 d.- yo I/73/69
 d.- yōdu II/21/53
dē̇ : bk. da -4-
 d. I/78/05, II/07/21, II/20/42, II/32/135
dē̇ : bk. değil -1-
 d. II/27/06
dē̇ : bk. ta -1-
 d. II/32/32
dė : bk. değil -5-
 d. I/67/61, I/74/21, I/86/76, II/36/09, 
II/36/11
de̊ : bk. da -3-
 d. I/63/25, II/23/63, II/35/61
de˽ı̄̇ : bk. değil -7-
 d. I/146/69, I/20/56, I/24/22, I/56/11, 
I/86/40, I/88/11
 d.+ dim I/107/68
de˽ı̄̇l : bk. değil -9-
 d. I/07/51, I/32/19, I/32/44, I/32/94, 
I/62/16, I/75/46, II/13/12, II/19/165
de˽e : bk. diye -1-
 d. II/29/18
de˽el : bk. değil -1-
 d. II/15/77
dē˽el : bk. değil -1-
 d. I/69/02
dė˽el : bk. değil -2-
 d. I/11/58, I/125/40
de˽er : bk. değer2 -1-
 d.+ i II/17/85
de˽erli : Değeri olan veya değeri yüksek 
olan, kıymetli, kıymettar. -2-
 d. I/122/69, I/146/51
de˽ērli : bk. de˽erli -1-
 d. I/85/35
dē˽erli : bk. de˽erli -1-
 d. I/146/28
de˽ermen : bk. değirmen -1-
 d.+ e I/05/55
de˽ėl : bk. değil -2-

 d. I/121/105, I/129/57
de˽ėrmen : bk. değirmen -1-
 d. I/01/22
de˽i : bk. değil -14-
 d. I/08/13, I/106/72, I/121/39, I/149/50, 
I/17/31, I/17/76, I/23/32, I/27/50, I/63/59, 
I/86/36, I/86/38, I/86/39, I/87/68, II/13/47
dė˽i : bk. değil -2-
 d. I/06/56, I/124/09
dė˽ı̄̇ : bk. değil -1-
 d. II/04/90
de˽il : bk. değil -159-
 d. I/02/61, I/03/10, I/03/53, I/07/12, 
I/07/51, I/09/40, I/09/66, I/102/02, 
I/102/10, I/102/16, I/104/20, I/105/16, 
I/11/71, I/111/87, I/116/39, I/116/40, 
I/123/35, I/123/43, I/125/66, I/129/34, 
I/138/30, I/14/24, I/140/31, I/143/83, 
I/146/81, I/15/11, I/15/66, I/153/119, 
I/155/103, I/156/35, I/158/19, I/16/07, 
I/16/14, I/160/28, I/161/48, I/19/05, 
I/20/57, I/20/65, I/20/66, I/21/74, I/23/13, 
I/23/28, I/23/61, I/31/10, I/34/70, I/34/72, 
I/37/04, I/38/53, I/38/67, I/39/78, I/40/17, 
I/40/53, I/42/44, I/42/45, I/46/128, I/60/70, 
I/61/02, I/62/16, I/70/24, I/72/64, I/73/21, 
I/73/27, I/74/34, I/75/30, I/75/46, I/76/100, 
I/76/16, I/76/60, I/77/21, I/82/30, I/83/09, 
I/85/35, I/86/49, I/92/58, I/94/58, I/96/35, 
I/98/114, I/98/115, I/98/116, II/07/128, 
II/07/130, II/09/18, II/10/20, II/11/11, 
II/13/12, II/13/56, II/17/79, II/21/06, 
II/21/42, II/21/97, II/30/03, II/30/13, 
II/30/36, II/31/07, II/32/11, II/32/127, 
II/33/75, II/37/03
 bi şė d. I/151/44
 d.+ di I/07/83, I/110/28, I/129/05, 
I/131/31, I/131/34, I/132/03, I/146/73, 
I/153/71, I/153/73, I/28/32, I/34/27, I/70/19, 
I/72/59, I/75/30, I/81/47, I/83/68, I/94/72, 
I/98/32, II/13/07, II/13/55, II/20/09
 d.- dı̄̇ I/146/16

d.+ dig I/110/57, I/88/12
 d.+ dik I/135/35, I/95/43
 d.+ dir I/92/29
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 d.+ idi I/104/25, I/113/104, I/140/58, 
I/143/39, I/17/86, I/18/52, I/71/66, I/75/30, 
I/97/14
 d.+ im I/71/79, II/13/11
 d.+ in I/10/93, I/93/50, II/30/28
 d.+ iS I/13/27, I/20/66
 d.+ isem I/119/04
 d.+ iz I/20/66, I/53/32, I/53/73, 
II/19/116
 d.+ ler I/143/82
 d.+ ler̥ I/92/58
 d.+ si II/21/89
de˽il̥ : bk. değil -20-
 d. I/09/47, I/09/66, I/121/39, I/18/08, 
I/23/15, I/42/62, I/52/56, I/63/54, I/75/63, 
I/76/68, I/78/20, I/86/64, I/88/50, I/96/81, 
I/99/76, II/02/83, II/26/32
 d.+ di I/146/55, I/88/45
 d.+ ken I/28/02
de˽ı̆̇l : bk. değil -1-
 d. I/32/12
dė˽il : bk. değil -10-
 d. I/104/25, I/108/48, I/122/23, 
I/142/22, II/03/13, II/04/88, II/35/90
 d.+ di I/152/118, II/35/19
 d.+ in I/93/27
dė˽il̥ : bk. değil -2-
 d. I/133/55, II/04/90
de˽ir - : Değdirmek, dokundurmak. -1-
 d.- idiŋ I/64/69
de˽irmen : bk. değirmen -8-
 d. I/02/42, I/02/46, I/07/93
 d.+ den I/07/94
 su d.+ i I/07/95, I/07/98
 d.+ ne I/68/41
 d.+ ner I/02/42
de˽irmenniK : Değirmende öğütülmek 
için ayrılmış (tahıl). -2-
 d. I/153/25, I/153/27
de˽iş - : bk. değiş-1 -34-
 d.- ceK I/39/104

 d.- di I/149/06, I/155/78, I/16/22, 
I/69/78, I/75/03, I/97/49, I/99/68
 d.- en I/157/35, I/52/27, I/99/20
 d.- iyo I/121/37, I/146/65, I/20/02, 
I/31/48
 d.- medi I/155/79, I/56/16, I/56/17, 
II/23/43
 d.- mez I/46/06
 d.- mēzdí II/23/98
 d.- miş I/99/44
 d.- ti I/90/67, II/03/39
 d.- Ti I/135/45, I/142/35, I/23/58, 
II/29/87
 d.- Ti yapallardı I/44/34
 d.- Tikce I/10/07

bk. değiş-2 -3-
 d.- cēmiş I/135/06
 d.- diydi I/50/26
 d.- miş II/04/10
dė˽iş - : bk. değiş-1 -2-
 d.- ir II/28/65
 d.- mez I/111/27
de˽işı̄̇ : <<değişik+i -1-
 d. I/34/60
de˽işdir - : 1. Değiştirmek, başka şekle 
dönüştürmek, oluğundan başka türlü veya 
farklı duruma getirmek. -8-
 d.- di I/149/08, I/149/58, I/99/67
 d.- idik I/155/25
 d.- iyo I/23/12
 d.- iyȯlar I/86/29
 d.- iyor I/23/12

2. Bir şey veya kimsenin yerine başkasını 
koymak, getirmek. -2-
 d.- im I/155/103
 d.- iS I/123/45

3. Giydiği şeyi çıkarıp başkasını 
giymek. -1-
 d.- eydiŋ I/157/53
de˽işdir̥ - : bk. de˽işdir-1 -1-
 d.- di I/99/66
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de˽işdirim : Değiştirme işi, bir şeyi 
değiştirerek kullanma. -4-
 d. I/96/25, I/96/26
 d.+ nen I/96/25, I/96/26
de˽işig : bk. değişik -1-
 de˽işiK d. I/97/37
de˽işiK : bk. değişik -20-
 d. I/07/90, I/124/44, I/142/54, I/146/59, 
I/146/60, I/76/56, I/94/53, I/94/56, I/94/57, 
II/13/03, II/19/73, II/30/31, II/34/01
 d. de˽işig I/97/37
 d.+ ti I/146/55
 d.+ Ti I/59/18
 d.+ Tir I/94/53, I/94/54
dē˽işik : bk. değişik -1-
 d. I/32/103
de˽işiklı̄̇ : <<değişiklik+i (bk. 
de˽işikliK) -1-
 yer d. II/04/09
de˽işikliK : Değişiklik, her zamankinden, 
bilinenden, alışılandan farklı olma, 
farklılık, aykırılık, başkalık. -3-
 d. I/97/04
 d. yapiyoÍÍá I/10/60
de˽işme : Değişmek işi, tahavvül, 
tebeddül. -1-
 d. I/150/07
de˽işTir - : bk. de˽işdir-3 -2-
 d.- iyoŋ I/31/67
 d.- medi I/31/67

bk. de˽işdir-2 -2-
 d.- dim I/16/22
 d.- idik I/123/46

bk. de˽işdir-1 -1-
 d.- di II/14/09
debeli - : Çırpınmak, tepinmek, 
kımıldanmak. -1-
 d.- yor I/16/09
debme : Tekme, ayakla sert vuruş. -1-
 d.+ lēnen I/59/41
debmele - : Tekme atmak, tekme vurmak, 
tekmelemek. -1-

 d. I/59/47
debmi : bk. debme -4-
 d.+ yi I/59/40, I/59/45
 d.+ yi vur I/59/40, I/59/45
debrem : bk. dePrem -6-
 d. I/27/56
 d.+ den II/05/92
 d.+ iŋ I/155/88
 d. oldu I/155/87
 d. ōldu I/150/43, I/155/86
dēd : bk. dert -1-
 geçim d.+ i I/09/74
dede : 1. Bir kimsenin babasının veya 
annesinin babası, büyük baba. -174-
 d. I/05/45, I/10/38, I/102/30, I/102/64, 
I/110/07, I/113/50, I/113/51, I/113/62, 
I/117/10, I/117/13, I/117/14, I/117/43, 
I/117/44, I/134/11, I/15/16, I/15/17, 
I/30/08, I/30/10, I/36/15, I/36/40, I/36/42, 
I/36/69, I/45/06, I/48/04, I/55/48, I/57/22, 
I/61/12, I/66/50, I/69/87, I/84/35, I/93/64, 
II/13/32, II/16/73, II/16/82, II/16/95, 
II/19/93, II/19/94, II/20/24, II/20/26, 
II/20/62, II/32/122, II/39/103, II/39/126, 
II/39/127
 d.+ den II/16/57, II/16/58
 d.+ m I/05/38, I/05/40, I/07/108, 
I/110/05, I/122/18, I/158/25, I/24/56, 
I/28/25, I/56/21, I/68/14, I/69/49, I/93/12, 
I/93/16, I/93/21, II/09/17, II/09/25, 
II/09/28, II/16/93, II/19/99, II/23/136, 
II/23/142, II/26/07
 d.+ mden I/01/77 

d.+ me I/93/20
 d. mede I/150/34
 d.+ mgil I/158/24
 d.+ mi I/05/39, I/05/40, I/28/26
 d.+ min I/33/114, I/33/119
 d.+ mine II/16/13
 d.+ minen I/112/79
 d.+ miŋ II/06/81, II/16/38
 d.+ miS I/01/78, II/23/132
 d.+ miz I/100/26, I/108/02, I/153/46
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 d.+ mleriŋ II/09/33
 d.+ mner I/40/74
 d.+ mneriŋ I/40/74
 d.+ ninen I/15/96, II/22/42
 d.+ niŋ I/149/69, I/72/21, II/22/22, 
II/22/23
 d.+ niŋKi I/110/48
 d.+ ŋ I/10/73, I/110/64, I/133/37, 
I/134/10, I/134/50, I/14/11, I/80/29, 
II/39/12
 d.+ ŋe I/134/10
 d.+ ŋgil I/81/65
 d.+ ŋi I/05/42, II/39/126
 d.+ ŋı̆̇ II/39/131
 d.+ ŋinen I/124/25
 d.+ r̥den I/79/72
 d.+ sı̄̇ I/68/15
 d.+ si I/01/78, I/113/50, I/113/52, 
I/69/87, I/82/11, I/83/78, I/92/17, I/92/19, 
II/16/31, II/19/86, II/38/79
 d.+ sine II/30/63
 d.+ sini I/72/05
 d.+ siniŋ I/92/16, I/92/19
 d.+ sinnen I/72/05
 d.+ siynen I/24/49

2. Büyük babadan önceki ataların her 
biri, cet, ata.

d.+ lē I/84/35
 d.+ lemiz I/155/41
 d.+ lēmiz I/147/20, I/158/21, I/28/01, 
II/12/37
 d.+ lēni I/72/04
 d.+ lēniŋ I/158/47
 d.+ lerde I/23/17
 d.+ lerden I/06/60, I/06/63, I/06/71
 d.+ leri I/23/15, I/23/17
 d.+ lerimiz I/09/71, I/113/51
 d.+ lerimíz I/06/62
 d.+ lerimiz yapmış II/33/08

3. Erkek isimlerinden sonra kullanılan 
unvan sözü.
 hıdır d. I/112/79

 mämet d. I/133/53
 h̥acı musa d.+ m I/93/21

hıdır d.+ minen I/112/81
 sadıḳ d.+ minen I/112/80

yunus d.+ niŋ I/92/30
 ibiK d.+ niŋ I/117/47

hacı d.+ ŋe I/25/06
4. Yaşı çok ilerlemiş ihtiyar erkek.

d.+ ye I/15/16, I/70/04
 d.+ yi I/05/44, I/117/13, I/117/19
 d.+ y̥ı̆̇ I/48/04
 d.+ yle I/30/09
 d.+ yne I/140/11
 d.+ ynen I/05/43, I/15/17
 d.+ ynēn I/134/12
dedē : bk. dede1 -11-
 d. I/113/51, II/12/12, II/17/60, II/39/114, 
II/39/126, II/39/173
 d.+ m I/149/68, II/16/79
 d.+ ŋ I/67/39
dėdė : bk. dede1 -7-
 d. II/21/52, II/21/53
 d.+ dir II/21/52
 d.+ min I/33/112

bk. dede2 

d.+ den I/33/110
d.+ lē II/21/51

dėde : bk. dede1 -36-
 d. I/42/44, I/51/02, I/51/03, I/79/40, 
I/79/66, II/08/04, II/27/30, II/28/90, 
II/32/122
 d.+ m I/38/03, I/56/22, II/01/06, 
II/06/82, II/09/07, II/09/08, II/09/20, 
II/12/47, II/39/19
 d.+ miŋ I/38/25, II/06/80, II/09/14
 d.+ mizden II/34/77
 d.+ niŋ II/12/52
 d.+ ŋ II/22/45, I/39/24
 d.+ ŋnen II/22/69
 d.+ sı̄̇ I/01/77
 d.+ si II/12/52, II/30/68
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 d.+ siniŋ II/30/68
bk. dede2

d.+ lēmizden II/11/16
 d.+ leri II/13/32
 d.+ lerimiz I/14/51

bk. dede3

mustafa d.+ ŋ I/80/30
dėdē : bk. dede1 -3-
 d. II/28/90, II/39/18, II/39/21
dėdi : bk. dede4 -1-
 d.+ yi II/39/20
dedi : bk. dede2 -5-
 d.+ lēmiz I/99/45

bk. dede4

d.+ ye I/110/29
 d.+ yi II/22/43
 d.+ ynen I/35/21
 d.+ ynēn II/22/22
dedı̄̇ : bk. dede4 -1-
 d.+ yne I/42/52
dėdi : bk. dede4 -1-
 d.+ yı̄̇ II/08/24
dediġodu : Dedikodu, dile dolayıp 
çekiştirme, kusurlu taraflarını bularak 
tenkit etme, kendine göre anlamlar 
vererek hakkında konuşma, çekiştirme, 
kıylükal. -4-
 d. I/64/111, I/80/20, II/08/101
 d. yapdıḳ I/69/77
dedir - : Söylemesine, konuşmasına sebep 
olmak veya imkân vermek, müsaade 
etmek. -3-
 d. I/138/32
 d.- dim I/144/80
 d.- meŋ II/39/37
def : bk. tef -1-
 d. I/07/16
def : Savma, savuşturma, kovma. -1-

def ol- : Bulunduğu yerden savuşup 
gitmek, çekip gitmek, uzaklaşmak.

d. olmuş I/08/106

defa : Sayı sıfatları ile ve ilk, son, her, bazı, 
bu, çok... gibi sıfatlarla kullanıldığında bir 
şeyin oluş, yapılış ve tekrarlanış sayısını, 
zamanını, sırasını bildirir, kere, kez, 
sefer. -9-
 d. I/33/51, I/33/51, I/85/23, I/97/06, 
II/16/44, II/16/47, II/31/33, II/38/84
defā : bk. defa -6-
 d. I/126/59, I/126/61, I/42/78, II/16/44, 
II/16/52
dėfa : bk. defa -1-
 d. I/128/39
defē : bk. tefek -1-
 ufaġ d.+ e I/10/91
defned - : (Ölüyü) Gömmek, mezara 
koymak. -2-
 d.- ildi II/08/07
 d.- iyollar I/104/35
defter : Yapıştırılarak veya dikilerek kitap 
biçimine sokulmuş kâğıt destesi. -3-
 d. I/56/37, I/61/50
 d.+ i I/134/19
deg : bk. dek I -2-
 d. I/130/05, I/39/71
deġar : bk. deḲar -2-
 d. I/142/20
 d.+ nan I/87/28
değe : bk. değil -1-
 d. I/33/152
değer : Bir şeyin taşıdığı maddi varlığa 
göre değdiği karşılık, hakkında biçilen 
kıymet, bedel. -1-
 ġatma d. II/38/116

2. Bir şey veya kimsenin taşıdığı yüksek 
manevi vasıf, meziyet, kıymetli nitelik.
değil : Cümle içinde art arda kullanılan iki 
veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, 
aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı 
vererek birbirine bağlayan veya yüklemin 
olumsuz çekimini sağlayan kelime. -7-
 d. I/33/29, II/20/36
 d.+ di I/83/07
 d.+ dir I/84/02
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 d.+ in II/20/47
 d.+ se I/105/32
değirmen : İri ve taneli şeyleri öğütmeye 
yarayan, elle veya su, rüzgâr, elektrik 
vb. bir güçle çalıştırılan alet ve içinde bu 
düzeneğin bulunduğu yer. -2-
 d.+ de I/49/02
değiş - : 1. Olduğundan başka ve 
farklı bir duruma girmek, başka şekle 
dönüşmek. -4-
 d.- medi I/142/40
 d.- meS I/142/04
 d.- Ti I/142/31

2. (Bir kimse veya şey) Gidip yerine 
başkası gelmek, tebeddül etmek.

3. Bir şey verip yerine başka bir şey 
almak, mübadele etmek.
değişig : bk. değişik -1-
 d. II/19/61
değişik : Çeşitli, başka başka. -6-
 d. II/19/53, II/19/54, II/19/55, II/19/58, 
II/19/59
deh : bk. dehr -1-
 zamanıŋ d.+ ı̆̇nde II/12/76
dehr : Nizam, âdet, görenek. -2-
 günümüzüŋ d.+ indi II/12/77
 günüŋ d.+ indi II/12/77
dek I : Bir işin sona erdiği yeri veya zamanı 
gösterir, –e kadar, –e değin. -5-
 d. I/116/55, I/123/50, I/144/26, I/39/72, 
II/24/109
dek II : Sarılmış yük. -2-
 d.+ lēmiz I/32/43
 d.+ lēnen I/32/43
deK : bk. denK -16-
 d. I/13/29, II/22/54, II/22/55
 d. geldi I/119/81, I/137/27
 d. geldiŋ I/01/65
 d. gēldiŋ I/47/62
 d. geldiydi I/63/23
 d. gelen II/33/72
 d. gelirse II/12/45

 d. gelmedi II/22/05
 d. gelmeSse I/119/50
 d. gelmíyiz II/01/86
 d. gēl̥se II/01/83
 d. getiriyolā II/37/35
 d. getirmiş I/48/58
deḲar : 1000 m2’lik ölçü birimi. -2-
 d. I/133/31, I/96/69
dekḲatli : bk. dikḲatli -1-
 d. I/138/08
dekne : bk. tekne -1-
 d. II/12/18
del - : Üzerinde delik açmak. -11-
 d.- ellē I/73/59
 d.- emeSsiŋ I/153/99
 d.- en I/73/60
 d.- eriz I/73/54
 d.- ēsin II/39/33
 d.- eyin I/153/94
 d.- inir II/23/14
 d.- iyo I/73/60
 d.- iyoduġ I/88/51
 d.- iyoduḲ I/88/51
 d.- miyen I/73/60
del̥ - : bk. del- -1-
 d.- dik I/33/06
dēl : bk. değil -2-
 d. I/85/23
 d.+ im I/24/10
dē̇l : bk. değil -2-
 d. I/23/64, I/53/67
deÍālet : Delil, işaret, nişan. -1-
 d. I/56/11
dėle - : bk. dile- -1-
 başsālı˽ı d.- dik I/88/22
delevizzon : bk. televizyon -1-
 d.+ narda I/41/19
deli : Sözlerinde ve hareketlerinde 
pervasız, aklını yerinde ve gereği gibi 
kullanmayan, davranışları taşkın ve aşırı 
(kimse), çılgın. -12-
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 d. I/126/17, I/126/77, I/86/66, II/25/23, 
II/25/24

deli deli : Deli gibi, delicesine.
deli d. I/52/44

 d. deli I/52/44
deli ed- : Kızdırarak çileden çıkarmak, 

aklını başından almak.
d. ediyōrŭ I/58/78
deli gibi : Çok, pek çok, anormal 

şekilde.
d. gibi I/52/95
deli ol- : Akli dengesi bozulmak veya 

bozulacak dereceye gelmek.
d. olullar I/15/58
d. oluyōrun I/58/77

delı̄̇ : <<delik+i -1-
 d. I/116/08
deliġanlı : bk. deliġannı -1-
 d. başġannarı II/23/69
deliġannı : Delikanlı, çocukluk çağından 
çıkmış, büluğa ermiş genç erkek. -22-
 d. I/11/77, I/149/32, I/27/67, I/70/86, 
II/29/01, II/29/32
 d.+ lā I/153/107, I/153/109, I/153/72, 
I/159/20
 d.+ lāŋ I/153/107
 d.+ lar I/99/76, II/14/31
 d.+ larıŋ I/27/68
 d.+ na I/99/14
 d.+ ydı I/39/30

deliġannı başġanı : Köyde gençler 
arasında seçilen ve sözü dinlenen kimse.

d. başġanı II/23/72, II/23/73, II/23/77
 d. başġānı II/23/79
 d. başġanısıŋ II/23/78
deliġannılıḲ : Gençlik çağı. -1-
 d. I/136/28
deliġannılῑ : bk. deliġannılıḲ -1-
 d.+ na I/112/50
deliġannῑ : bk. deliġannılıḲ -1-
 d.+ mda II/28/02
deligle - : Üzerinde delikler açmak. -1-

 d.- riS I/03/48
delik : Bir cismin bir yanından öbür yanına 
kadar geçen oyuk şeklindeki açıklık. -13-
 d. I/09/66, I/79/43, I/95/20
 d.+ den I/05/68
 d.+ leri I/159/19, I/95/28
 d.+ leriŋ I/48/21
 d.+ ten I/95/21

delikli demir : Tabanca.
d.+ li demir I/95/29
delikli ekmek/pide : Pide şeklinde, 

ortasında bir delik bulunan köy ekmeği, 
fırın ekmeği.

d.+ li ekmek II/15/65
 d.+ li ekmeK II/15/64

d.+ ni I/88/50
d.+ nı̄̇ pide I/88/50

dėlik : bk. delik -1-
 d. II/23/13
deliḳannı : bk. deliġannı -1-
 d. II/16/45
deliKli : Süzgeç, kevgir. -2-
 d. I/98/86
 d.+ lēden I/28/38
delin - : Üzerinde delik peyda olmak, delik 
açılmak. -1-
 d.- irdi I/24/46
dem : Haşlanan çayın rengi ve kokusu 
bakımından aldığı tav. -1-

demini al- : (Çay için) Gereği gibi 
haşlanıp kıvamını bulmak.

d.+ ini alır II/30/01
deme : Demek işi. -3-
 d.+ miŋ II/03/82
 d.+ sini I/99/17
 d.+ yi I/123/79
demeg : bk. demeK2 -1-
 d. I/125/76
demeK : 1. Şu hâlde, öyleyse, yani. -37-
 d. I/05/68, I/06/122, I/06/139, I/06/71, 
I/100/39, I/125/29, I/134/26, I/14/15, 
I/150/41, I/152/41, I/155/53, I/56/61, 
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I/61/03, I/61/05, I/68/45, I/69/83, I/81/49, 
I/81/50, II/03/67, II/20/09, II/38/117

2. Duygu ve düşüncelerini sözle 
anlatmak, söylemek işi.

d.+ miş I/156/02
 d.+ Ten II/03/64

demek ki : Demek, şu hâlde, öyleyse
d. kı̄̇ I/56/56, II/15/80

 d. ki I/06/113, I/06/115, I/06/21, I/06/91, 
I/06/97, I/10/14, I/81/01, I/81/02, I/81/13, 
I/96/60
dėmek : bk. demek2 -8-
 d. I/06/125, I/107/18, I/98/24, II/03/73, 
II/03/74
 d. ki I/06/121
 d.+ miş I/156/02
 d.+ ten II/03/62
demet : Çiçek veya bitkilerin bir araya 
getirilip bağlanmış şekli, tutam, deste, bağ, 
bağlam. -2-

demet demet : Birçok demet hâlinde, 
deste deste.

demet d. I/94/49
 d. demet I/94/49
demin : Biraz önce, az önce. -8-
 d. I/67/50, I/69/73, I/69/97, I/95/78, 
I/98/134, II/10/93, II/29/37

deminden : Demin, biraz önce.
d.+ den I/69/10

demir : Dövülüp şekillendirilmesi, çekilip 
uzatılması, inceltilmesi kolay ve döküme 
elverişli olduğu için kullanılış yeri çok 
geniş olan, yoğunluğu 7,8, erime derecesi 
1510, atom ağırlığı 55,85, atom numarası 
26 ve sembolü Fe olan element ve bundan 
yapılmoış olan. -12-
 d. I/100/06, I/155/52, I/68/73, I/95/85, 
I/96/11, II/05/21
 delikli d. I/95/29
 d.+ e I/116/21
 d.+ i I/116/23
 d.+ le I/68/73
 d.+ li I/74/52

demirci : Demiri dükkânında veya 
atölyesinde işleyen zanaatkâr. -5-
 d. II/26/07
 d.+ ydi II/26/07
 d.+ yim II/26/05
 d.+ yin II/26/04, II/26/07
demir yolu : Üzerinde demir tekerlekli 
lokomotif ve vagonların gidip geleceği 
şekilde döşenmiş raylardan meydana gelen 
ulaşım yolu, şimendifer. -4-
 d. I/110/40
 d.+ nda I/110/35, I/110/38, I/67/28
dēmiyen : bk. değirmen -1-
 d. II/30/49
demle - : (Çayı) Kaynar suyun içine 
koyduktan sonra renk ve kokusunu vermesi 
için bir müddet bekletmek. -3-
 d.- dim I/116/51
 d.- diŋ I/88/72
 d.- sem I/86/52
demlē - : bk. demle- -1-
 d.- diK II/39/97
demled - : Demleme işini yaptırmak. -2-
 d.- irdi I/91/77
 d.- irin I/88/73
demli - : bk. demle- -2-
 d.- yiveridik II/08/82
 d.- yorum I/12/17
demne - : bk. demle- -1-
 d.- dimdi II/29/39
demnē - : bk. demle- -2-
 d.- di II/39/106
 d.- dim II/39/106
den : bk. tane1 -5-
 d. I/127/20, I/133/31, I/138/22, I/93/49
denė : bk. tane1 -1-
 d. II/26/22
denė : bk. dene1 -1-
 d.+ sini I/155/23
dene : bk. tane1 -410-



dene

1276

D

 d. I/01/46, I/01/63, I/01/64, I/01/66, 
I/01/95, I/02/24, I/02/29, I/03/13, I/03/83, 
I/06/105, I/06/14, I/06/143, I/07/15, 
I/08/109, I/08/114, I/08/27, I/08/48, 
I/08/49, I/08/86, I/08/87, I/08/94, I/08/97, 
I/10/77, I/100/43, I/101/16, I/102/30, 
I/102/67, I/106/45, I/106/47, I/106/53, 
I/106/54, I/106/61, I/107/58, I/108/12, 
I/108/32, I/108/39, I/108/40, I/108/50, 
I/108/51, I/109/58, I/11/84, I/11/96, 
I/111/11, I/111/17, I/111/61, I/111/93, 
I/113/09, I/113/111, I/113/114, I/113/125, 
I/113/40, I/113/68, I/113/70, I/113/88, 
I/114/07, I/114/23, I/115/07, I/115/20, 
I/115/33, I/115/46, I/115/47, I/117/12, 
I/117/18, I/117/32, I/119/18, I/119/19, 
I/119/30, I/119/33, I/119/34, I/120/25, 
I/120/31, I/120/33, I/120/53, I/120/54, 
I/120/59, I/121/11, I/121/47, I/121/54, 
I/121/99, I/123/05, I/123/13, I/123/48, 
I/123/73, I/125/50, I/125/51, I/125/52, 
I/125/74, I/126/25, I/126/34, I/126/50, 
I/126/53, I/126/58, I/126/72, I/127/29, 
I/128/24, I/128/30, I/128/43, I/128/46, 
I/128/48, I/128/58, I/129/07, I/13/26, 
I/13/29, I/13/30, I/131/18, I/133/49, 
I/134/13, I/134/30, I/134/49, I/134/61, 
I/134/62, I/134/64, I/135/50, I/135/51, 
I/136/23, I/136/40, I/136/41, I/137/15, 
I/137/16, I/137/17, I/137/22, I/137/23, 
I/138/100, I/138/102, I/138/11, I/138/13, 
I/138/20, I/138/23, I/138/27, I/138/48, 
I/138/49, I/138/94, I/14/56, I/14/65, 
I/14/66, I/140/34, I/143/21, I/143/22, 
I/144/51, I/145/09, I/145/12, I/145/14, 
I/145/15, I/145/46, I/145/93, I/148/05, 
I/148/59, I/15/10, I/15/69, I/15/82, I/15/92, 
I/150/26, I/152/106, I/152/108, I/152/11, 
I/152/117, I/152/137, I/152/17, I/152/24, 
I/152/25, I/152/55, I/152/72, I/153/22, 
I/153/42, I/153/43, I/153/49, I/153/52, 
I/153/72, I/156/50, I/158/29, I/158/32, 
I/158/33, I/158/35, I/158/36, I/158/39, 
I/158/53, I/17/14, I/17/15, I/17/45, I/17/56, 
I/17/76, I/17/87, I/20/103, I/20/68, I/20/91, 
I/21/31, I/21/63, I/21/87, I/21/88, I/22/01, 
I/22/03, I/22/09, I/22/13, I/22/21, I/22/25, 
I/22/31, I/22/35, I/22/43, I/23/68, I/23/69, 
I/24/14, I/24/49, I/24/50, I/24/65, I/25/08, 
I/25/09, I/25/11, I/25/13, I/25/18, I/25/44, 

I/25/56, I/25/61, I/27/15, I/27/75, I/30/01, 
I/30/40, I/30/41, I/33/129, I/33/64, I/37/29, 
I/39/29, I/40/74, I/41/41, I/42/22, I/47/19, 
I/47/82, I/49/72, I/50/44, I/50/47, I/54/33, 
I/56/72, I/56/74, I/57/37, I/58/80, I/58/98, 
I/59/44, I/61/67, I/62/29, I/64/99, I/66/02, 
I/66/16, I/66/28, I/66/32, I/67/23, I/67/52, 
I/67/76, I/69/102, I/69/21, I/69/35, I/69/49, 
I/69/64, I/70/43, I/70/49, I/70/78, I/71/74, 
I/72/21, I/72/80, I/73/23, I/74/85, I/74/89, 
I/74/90, I/75/33, I/75/44, I/76/100, I/76/98, 
I/76/99, I/77/24, I/77/25, I/77/50, I/77/51, 
I/77/58, I/77/75, I/79/60, I/80/40, I/80/48, 
I/80/49, I/86/67, I/86/71, I/86/72, I/86/75, 
I/87/104, I/87/63, I/88/27, I/88/32, I/88/61, 
I/89/16, I/89/17, I/89/19, I/90/25, I/91/61, 
I/93/39, I/94/21, I/94/63, I/94/64, I/94/66, 
I/94/70, I/94/71, I/95/22, I/96/15, I/96/17, 
I/96/25, I/98/101, I/98/104, I/99/14, 
I/99/62, II/05/19, II/05/70, II/07/102, 
II/07/109, II/07/130, II/08/92, II/09/85, 
II/14/44, II/14/45, II/14/46, II/16/100, 
II/16/92, II/18/11, II/23/03, II/23/176, 
II/23/178, II/24/110, II/24/111, II/25/53, 
II/34/16, II/34/66, II/37/29
 d.+ cig I/02/28
 d.+ ciK I/133/48
 d.+ cíK I/08/28
 d.+ den I/77/51
 d.+ se I/11/33
 d.+ si I/04/10, I/102/30, I/107/58, 
I/112/42, I/113/112, I/119/22, I/123/05, 
I/13/31, I/136/13, I/137/21, I/137/22, 
I/138/101, I/143/79, I/143/80, I/22/35, 
I/72/27, I/86/50
 d.+ sine I/13/26, I/13/30
 d.+ sini I/143/79
 d. vuruydu I/02/55
 d.+ yı̄̇ I/131/52
 d. yapallar II/14/46
 d.+ yi I/131/52
 d.+ yi veriyoz I/106/45
 d.+ yiS I/107/57
 d.+ yse I/11/33

bk. tane2 -3-
 d.+ si II/32/59
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 d. üzümünen II/07/78
dene : 1. Buğday vb. mahsulün tanesi. -11-
 d. I/124/35, I/157/75
 d.+ lē I/49/19
 d.+ si I/68/38
 d.+ sini I/103/24
 d.+ sinnen II/24/31
 d.+ yi I/130/18, I/141/13, I/141/14, 
I/141/15, I/74/70

2. Kabuğu dövülerek soyulmuş buğday, 
aşlık. -9-
 d. I/111/06, I/111/21
 d.+ li II/37/117
 d.+ lisini I/111/24
 d.+ si I/151/15
 d.+ sini I/146/49
 d. yapar̥ I/121/82
 d.+ yi I/111/08
 d.+ ynen I/128/35
dene - : Bir şey veya kimsenin aranan 
niteliklere sahip olup olmadığını anlamak 
için gerekeni yapmak, vasıflarını anlamak 
için ölçüp biçmek, sınamak, tecrübe 
etmek. -1-
 d.- dim I/100/43
denĕ : bk. tane1 -4-
 d. I/109/03, I/109/37, I/121/50, I/122/24
denē : bk. tane1 -9-
 d. I/08/83, I/11/63, I/112/38, I/119/72, 
I/152/11, I/152/44, I/18/32, I/88/28
 d.+ miş I/17/75
den̥e : bk. tane1 -1-
 d. I/145/09
denē : bk. dene2 -1-
 d. yaparsın I/121/81
dēne : bk. dene2 -1-
 d. I/112/24
dē̇ne : bk. deynek -1-
 d.+ ynen I/12/35
dėne : bk. tane1 -2-
 d. I/148/39, II/04/91

dēneg : bk. dernek2 -1-
 dü˽ün d. I/42/73
dēnek : bk. deynek -1-
 d. I/153/106
deneke : bk. teneke -1-
 d. I/102/36
dengesizlik : Ölçüsüzlük, birbirini 
tutmama, anormallik. -1-
 d. II/04/77
deni : bk. tane1 -4-
 d. I/152/44, II/05/39, II/07/128, 
II/07/129
denı̆̇ : bk. tane1 -1-
 d. II/28/75
denişik : bk. değişik -1-
 d. I/01/75
deniz : Yer yüzünün büyük bir kısmını 
kaplayan tuzlu su kütlesi ve bu su kütlesinin 
belli bir yerdeki parçası, bahir, derya. -1-
 d. II/05/24

deniz seviyesi : Kara ile denizin 
birleştiği ve yüksekliğin sıfır olarak kabul 
edildiği nokta.
denK : Aynı ölçüdeki veya değerdeki şey, 
eşit, eş, ... kadar. -3-
 d. I/06/149

denk gel- : (Bir işin zamanı) Uygun 
düşmek, tam zamanına rastlamak.

d. gelseniS I/116/06
 d. gelseŋiz I/116/11
den̥kle - : Eşyayı düzgünce bağlayıp denk 
hâline getirmek. -1-
 d.- di I/133/17
deŋiş - : bk. değiş-1 -4-
 d.- iyo I/01/26, I/83/56
 d.- ti I/82/30, II/37/34
deŋişdir - : bk. de˽işdir-3 -1-
 d.- i I/153/81
deŋişig : bk. değişik -1-
 d. I/83/29
deŋişik : bk. değişik -1-
 d. I/01/75
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deŋiz : bk. deniz -12-
 d. I/95/103, I/95/109, I/95/111, I/95/18, 
I/95/27
 d.+ de I/24/61, I/24/63
 d.+ e I/08/124, I/11/74, I/95/110
 d.+ i I/95/97
 d. seviyisi II/38/50
dep - : Üzerine basarak sıkıştırmak, ayakla 
bastırmak. -11-
 d.- ēdig I/07/94
 d.- ēdik I/33/53, I/62/13
 d.- erdik I/87/124
 d.- ērdik I/102/49
 d.- erekden II/21/59
 d.- erlerdi I/98/62, I/98/66, I/98/67
 d.- ilicı̄̇ I/102/50
 d.- iyȯ I/96/39
depė : bk. tepe1 -1-
 d.+ de II/07/09
depā : bk. depo -1-
 d.+ sını II/30/39
depe : bk. tepe1 -35-
 d. I/81/17
 d.+ de I/11/14, I/122/22, I/122/23, 
I/14/45, II/19/156, II/20/68
 d.+ deydin I/126/09
 d.+ lēde I/126/80
 d.+ ler I/126/79
 d.+ lerı̄̇ I/35/46
 d.+ lerde I/126/79
 d.+ leri I/108/46
 d.+ niŋ I/28/06, I/44/15, I/65/32, 
I/69/102
 d.+ yi I/108/54

bk. tepe2

 d.+ lene I/82/21
 d.+ me I/144/01
 d.+ mizde I/149/29
 d.+ ŋe I/77/19
 d.+ si aşmadan I/149/51

bk. tepe3

 d.+ den II/32/114
 d.+ lēde I/49/53
 d.+ si I/116/14
 d.+ sine I/49/53, I/77/48, I/130/49, 
I/151/36
 d.+ sinedeK I/130/51
 d.+ sinen I/116/15
 d.+ sini II/11/29

bk. tepe4

d.+ de I/06/105, I/06/112
depē : bk. tepe1 -1-
 d. I/35/49
depi : bk. tepe1 -1-
 d.+ le II/32/43

bk. tepe3 -1-
 d.+ si II/05/13
depin - : Olduğu yerde ayaklarını hızla 
yere vurup durmak. -3-
 d.- e I/60/48
 d.- iyo I/116/35
dePme : bk. debme -1-
 d. I/59/46
depo : Eşya, malzeme vb. şeylerin 
saklandığı büyük ambar. -1-
 d.+ lā II/02/89
depō : bk. depo -13-
 d. II/30/20
 d.+ da II/06/04
 d.+ lā II/02/88
 d. mēmurı̊ydı II/06/05
 d. mēmuru II/06/50
 d. mēmuruydu II/06/48
 orman d.+ su II/06/46, II/30/19
 d.+ sunu II/30/40
 orman d.+ suydu II/06/48, II/06/50
 d.+ ya II/10/25
 d. yapıldı II/21/57
dePrem : Yer altındaki bazı boşlukların 
birdenbire çökmesi, yer kabuğu 
tabakalarının kırılıp yer değiştirmesi, 
yahut yanardağlardan fışkıran gaz 
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veya lavların şiddetli basıncı nedeniyle 
meydana gelen ve yeryüzünün herhangi bir 
yerinde hissedilen sarsıntı, yer sarsıntısı, 
zelzele. -2-
 d.+ de I/155/93
 d.+ den II/05/93
derd : bk. dert -13-
 d. I/63/59
 d.+ i I/133/13
 d. +i deşme II/34/05

d.+ imi I/20/88, II/34/06
 d.+ imiz I/24/70, II/02/84
 d.+ ine I/09/55
 geçim d.+ ine I/143/38
 d.+ ine düştü I/143/37
 d.+ inen I/113/71
 d.+ ini I/05/52, I/20/48
 d.+ inne I/88/41
dērd : bk. dert -5-
 d.+ imiz I/63/33
 d.+ ine I/72/86
 d.+ iŋ I/63/53, II/05/98
 d.+ iŋi II/05/99
dēr̥d : bk. dert -1-
 d.+ iŋiz II/28/23
dere : Genellikle kışın akan küçük akar 
su. -26-
 d. I/128/37, I/81/54, I/93/17, II/03/63
 d.+ de I/147/27
 d.+ dēmişTiK II/03/69
 d.+ den I/150/60, I/81/31, II/03/69
 d.+ niŋ I/17/74, I/81/25, II/20/65, 
II/23/176
 d.+ si I/61/74
 d.+ ye I/152/101, I/152/42, I/152/43, 
I/81/16
 d.+ yē I/76/58
 d.+ yi I/108/54

dere āzı : Derenin denize veya göle 
döküldüğü yer.

d.+ niŋ azı I/102/22

 d.+ niŋ āzına II/23/179
dere boyu : Derenin aktığı yerlerin 

kenarı, kıyısı.
d. boyu II/07/37

 d. boyunda I/32/39
derē : bk. dere -1-
 d. I/81/36
dėre : bk. dere -1-
 d.+ niŋ II/01/88
dere˽otu : İki çenekliler sınıfının 
maydanozgiller familyasından, koyu yeşil 
renkte, hoş kokulu, sarımtrak çiçekli, ince 
yaprakları salata ve yemeklere konan, 
hazmı kolaylaştırıcı ve bağırsak gazlarını 
giderici hassalar taşıyan, dik gövdeli yıllık 
bitki. -1-
 d. II/12/59
derebeylik : Toprak köleliğine dayanan 
düzen, feodalite. -1-
 d. I/158/26
derecė : bk. derece3 -1-
 d.+ ye I/74/60
derece : 1. Termometre, barometre vb. 
ölçü aletlerinin üzerlerinde işaret edilmiş 
olan bölümlerden her biri ve bu bölümün 
gösterdiği miktar. -4-
 d.+ de I/70/57

d.+ dē I/70/56
2. (Maddi veya manevi bir kıymet 

ölçüsüne göre sıralanan şeylerde) 
Bulunulan yer, kademe, seviye, mertebe, 
mevki veya safha.

d.+ de II/19/91
3. Eski evlerde kalın duvarları oyarak 

yapılan ve ufak tefek şeyler koymaya 
yarayan göz, hücre.

4. Ölçü, miktar, kerte, radde.
derece arabası : Harman yerinden 

balyaların taşındığı araba.
d. arabası I/74/60

derhâl : Çabucak, hemen. -1-
 d. II/10/17
deri I : İnsan ve hayvan vücudunu bir örtü 
gibi saran koruyucu tabaka, ten, cilt. -6-



deri incir

1280

D

 d.+ si I/102/44
 d.+ sini I/74/14

deri incir : Küçük ve kolay soyulabilen 
bir incir türü.

d. incı̄̇rden yaparız II/29/102
 d. incir II/29/103
 d. incirden II/29/104

derisini yüz- : 1. (Kasaplık hayvan 
kesildikten sonra) Derisini bıçakla etinden 
ayırıp bütün olarak çıkarmak.

d.+ sini yüzerdiK I/74/14
deri II : Toplantı, düğün. -2-
 dü˽ün d. I/121/103
 dü˽ünner d.+ ler I/137/11
deri : bk. dere -3-
 d. II/30/44
 d.+ deymiştik II/03/70
 d.+ deymişTiK II/03/69
derici : bk. derece4 -1-
 d.+ ye II/09/78
derin : 1. Kendi ölçülerine göre yüzeyi, 
ağzı veya cephesiyle dibi arasındaki 
mesafesi fazla olan, enine ve boyuna 
oranla üçüncü boyutu daha uzun olan. -2-
 d. I/23/36

2. Ayrıntılı.
d. I/47/24

3. Anlam veya bilgi bakımından dış 
yüzde, satıhta kalmayan, üstünkörü 
olmayan, etraflı, ihatalı ve özlü olan.
derin dondurucu : Yiyecek, içecek vb. 
maddeleri aşırı derecede soğutarak uzun 
müddet dayanmalarını sağlayan buzdolabı, 
dipfriz. -5-

d. dondurucu I/76/81
 d. donduruculāmıza II/32/38
 d. doŋduruculā I/60/26
 d. doŋduruculara I/60/26, I/60/27
deriŋ : bk. derin3 -1-
 d.+ di II/21/28
derman I : Kuvvet, güç, mecal, takat. -3-
 d.+ ım I/123/73, I/123/74, I/21/39

derman II : Harman’a benzetilerek 
yapılan tekrar ikilemesi. -1-
 harman d. I/159/33
dermăn : bk. derman I -1-
 d. verirse II/19/30
dermen : bk. değirmen -4-
 d. I/68/42
 d.+ ē I/05/54
 el d.+ inde I/152/114
 d.+ ne I/68/47
dērmen : bk. değirmen -4-
 d.+ de I/155/36
 el d.+ i I/18/56
 d.+ ı̆̇miz I/28/13
 el d.+ innen I/18/56
dermenci : Un değirmeni işleten 
kimse. -1-
 d. I/66/43
dērmencilik : Un değirmeni işletme 
işi. -2-
 d. I/28/14
 d. yapTıḳ I/28/12
derne : bk. dernek1 -1-
 d.+ e II/23/75
dernē : <<dernek1+e -1-
 d. I/92/57
derneg : bk. dernek2 -2-
 d. II/17/30
 dü˽ün d. I/63/60
dernek : 1. Belli bir düşünce ve amaç 
etrafında toplanan kimselerin kurduğu 
topluluk, cemiyet -4-
 d. başġanı II/26/19
 d.+ ler I/131/28

2. Eğlence için yapılan toplantı, cümbüş, 
düğün.

dü˽ün d. I/46/115
dērneK : bk. dernek1 -1-
 d. II/26/18
ders : Bir öğreticinin belli bir konuda 
öğrencilere verdiği bilgi. -6-
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 d. I/61/35
 d.+ lere I/121/20
 d.+ leri II/38/98
 dı̄̇ni d.+ leri I/119/02
 d. mirs yapamadıḳ I/121/26

ders gör- : Bir konu üzerinde bir 
öğrenci yetkili bir kimseden bilgi edinmek.

d. görüyoru I/36/25
der̥s : bk. ders -6-
 d.+ lēm II/19/07, II/19/08, II/19/09, 
II/19/10
 d.+ lēmiz II/07/28
 d.+ leri II/19/09
dersāne : Öğrencilere okul dışında para ile 
ders veren özel kuruluş. -1-
 d. II/38/99
dėrsāne : bk. dersāne -1-
 d.+ de I/123/04
dersāni : bk. dersāne -1-
 d.+ ye I/24/69
dert : İnsana ıztırap veren her türlü hâl, 
sıkıntı, zorluk, üzüntü. -10-
 d. I/125/54, I/28/59, I/55/70, I/58/85, 
II/05/98
 borç d. I/83/37
 d.+ lē I/54/04
 d. vermese I/133/13
 d. virmesin I/45/39

derdini deş- : Bir kimsenin acısını 
tazeleyip yeniden üzülmesine sebep olmak.
der̥t : bk. dert -1-
 d.+ lēmi I/48/53
derTleş - : Karşılıklı dertlerini anlatıp 
konuşmak. -2-
 d.- ceK II/05/98
 d.- iriz I/113/71
dertli : Derdi olan, kederli, üzüntülü. -7-
 d.+ yis I/113/59
 d.+ yiS I/113/61
 d.+ yiz I/113/59, I/113/61, I/113/75
der̥tli : bk. dertli -1-

 d.+ yim I/18/63
derümüzon : Bir devlet dairesi (konuşma 
anında dil sürçmesi nedeniyle tam olarak 
anlaşılamamaktadır) (?) -1-
 devlet d.+ da I/138/20
desde : bk. deste -1-
 d. I/70/08
desen : Kumaş vb.leri üzerindeki çizgi ve 
motif. -4-
 d. I/12/24
 d.+ i I/140/40
 d.+ nerı̄̇ I/21/32
 d.+ neriniŋ I/94/56
desenni : Üzerinde çizgi, şekil ve çiçek 
motifleri bulunan (kumaş vb.). -4-
 d. I/146/58, I/151/29
 desenni d. I/12/23
 d. desenni I/12/23
desTė : bk. deste -1-
 d. I/130/11
deste : Elde tutulabilecek şekilde bir araya 
getirilmiş şeylerden meydana gelen bağ, 
demet, tutam, bağlam. -8-
 d. I/150/10, I/87/60
 d.+ den I/155/18

deste deste : Birçok deste hâlinde, 
demet demet.

deste d. I/74/54
d. deste I/74/54
deste yap- : Deste hāline getirmek.
d. yapardıḳ I/153/15

 d. yapȧrdıḳ I/155/17
 d. yapıyoduḳ I/74/60
desteK : Kendisinden kuvvet alınan kimse 
veya şey, yardımcı. -2-
 d. I/53/82

desteK yap- : Yardımcı olmak, kuvvet 
vermek.

d. yaPıcıḳ I/92/55
destekle - : Maddi veya manevi destek 
sağlamak, yardımcı olmak, destek olmak, 
takviye etmek. -3-
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 d.- r I/53/76, I/53/77
desTi : Gövdesi geniş, boğazı dar, kulplu, 
emzikli veya emziksiz, topraktan yapılıp 
fırında pişirilmiş su kabı. -6-
 d.+ lēnen II/21/57
 d.+ leri I/139/36, I/72/83
 d.+ leri verisiŋ I/72/82
 d.+ yi I/64/77
 d.+ ynen I/81/44
deş - : İç yüzünü anlamak için tekrar 
üstünde durmak, kurcalamak, yeniden ele 
almak. -1-
 derdi d.- me II/34/05
deşir - : Devşirmek, toplamak, dermek. -1-
 d.- i I/24/59
dēşTir - : Deşme işini yaptırmak, 
yarmasını, delmesini sağlamak, karıştırıp 
oyarak içindekini çıkarttırmak. -1-
 d.- iyo I/01/88
det : Sus. -1-
 d. I/50/12
detay : Ayrıntı, teferruat. -1-
 d.+ larını II/10/38
deTdevir : Tepdevir, kütük. -3-
 d. I/80/38, I/80/40
 d.+ leri I/80/36
deTdeviri : bk. deTdevir -1-
 d.+ leri I/80/36
deTdėvir : bk. deTdevir -1-
 d. I/80/39
devā : bk. defa -2-
 d. I/131/61, I/38/28
devam : Bir durum üzere sürüp gitme, 
sürme, kesilmeme. -24-
 d. I/03/41, I/03/42

devam et- : Sürüp gitmek, sürmek, 
kesilmemek.

d. ėdē I/04/42, I/04/43
 d. ėder̥sin I/98/99
 d. ediP II/21/17
 d. ediyo I/147/49, II/35/57
 d. ėdiyo I/97/05

 d. ediyolā I/93/26
 d. ediyon I/82/08
 d. ediyoru II/24/26
 d. ediyoz I/68/51
 d. ėtmediyse II/10/70
 d. ėtmeyeleK I/05/11
 d. etTi I/64/108, I/64/122, II/23/25
 d. ėtTi I/82/07
 d. ėtTik II/08/15
 d. etTilē II/34/15
 d. itmedim I/20/72
 d. itti I/155/94
devām : bk. devam -7-
 d. eder I/41/08
 d. ediyo I/41/17, II/10/59, II/34/15
 d. etdi II/23/20
 d. ėtdi II/16/51
 d. etTiriyoz II/23/125
dėvam : bk. devam -1-
 d. ėdiyo I/29/19
dėvām : bk. devam -4-
 d. ėdēdiK II/01/66
 d. ėdiyoŋ II/01/68
 d. eTmiş I/06/66
 d. it II/01/02
devamlı : Sürekli, bitmeyen. -10-
 d. I/111/122, I/121/07, I/23/12, I/23/13, 
I/23/32, I/32/21, I/73/11, I/88/48, II/19/146
devamnı : bk. devamlı -25-
 d. I/01/93, I/01/95, I/02/39, I/102/82, 
I/122/87, I/131/03, I/136/33, I/23/39, 
I/36/03, I/38/10, I/38/21, I/38/66, I/53/32, 
I/56/48, I/75/69, I/84/03, I/88/53, I/98/63, 
II/02/87, II/23/46, II/29/68, II/30/75, 
II/37/24
 d. yapıyȯ I/142/54
devāmnı : bk. devamlı -5-
 d. I/53/76, I/53/77, II/24/67, II/29/22, 
II/35/59
devamnῑ : bk. devamlı -2-
 d. I/46/06, I/50/09
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devāmŋı : bk. devamlı -1-
 d. II/24/113
deve : Geviş getiren memelilerden, sırtı 
bir veya iki hörgüçlü, eti yenip sütü içilen, 
bacakları ve boynu çok uzun yük ve binek 
hayvanı. -7-
 d. I/26/16, I/26/20
 d.+ lerini I/11/66
 d. verir I/11/63

deve yap- : Düğünlerde deve şekline 
girilerek yapılan eğlence.

d. yapılῑr I/26/16
deveniŋ silKintiSı̄̇ eşşē yúk olur : 

Zengin yoksul düşse bile yoksula göre 
varlıklı sayılır.
 d.+ niŋ I/01/41
devė : bk. deve -1-
 d.+ yi I/26/19
de̊verbiçer : bk. döverbiçer -1-
 d. I/150/11
deveT : bk. devlet -1-
 d. I/65/33
devil : bk. devir -2-
 d.+ lē I/53/31, I/64/76
devir : Zaman, ayrı bir bölüm oluşturan, 
başı sonu belli zaman parçası, çağ, 
dönem. -6-
 d. I/10/06, I/64/72, I/96/29, I/96/95
 d.+ dē I/158/03
 d.+ leri I/96/36
devir - : (Dik veya ayakta duran bir şeyi) 
Düşürüp yatık duruma getirmek. -8-
 d.- di I/113/73
 d.- i I/26/13
 d.- is I/70/42
 d.- ise I/154/34, I/154/36
 d.- isiŋ I/102/37, I/102/39
dėvir : bk. devir -3-
 d. I/158/04, II/01/34, II/01/35
devlet : Belli bir toprakta bir hükûmet 
idaresi altında teşkilatlanmış bulunan 

bağımsız siyasi topluluk, milletin hukuki 
şahsiyet kazanmış şekli. -45-
 d. I/05/13, I/100/05, I/111/108, 
I/111/110, I/122/32, I/122/74, I/125/43, 
I/150/47, I/158/34, I/52/46, I/65/32, 
I/86/19, I/86/63, I/93/19, I/93/41, I/96/75, 
I/96/88, I/96/93, I/96/94, II/07/69, II/07/75, 
II/21/82, II/28/74, II/31/23
 d.+ de II/22/30
 d.+ dē I/43/09
 d. derümüzonda I/138/20
 d.+ e I/61/70
 d.+ i II/17/67
 d.+ imizd̥en I/01/15
 d.+ imize I/01/15, I/39/36
 d.+ iŋ II/04/89, II/30/21, II/30/41
 d.+ siŋ I/56/72
 d.+ ten II/09/16
 d.+ Ten I/146/20, II/30/41

devlet hasTānesi : Devletin 
imkânlarıyla kurulmuş, özel olmayan 
hastane.

d. hasTānesine II/25/98
devlet su işleri : Devletin su 

kaynaklarının geliştirilmesi, korunması, 
yönetilmesi husularında yetkili kurumu.

d. su işlēnde I/40/63
 d. su işleri I/40/65, II/09/37, II/09/52
dėvlet : bk. devlet -10-
 d. I/21/88, I/23/53, I/23/54, I/23/55, 
II/07/64, II/09/68
 d.+ e I/23/55
 d.+ iŋ I/01/78, I/23/58, II/30/19
de̊vlet : bk. devlet -5-
 d.+ iŋ yapdῑ I/149/57
 d. yapdı I/149/58, I/149/59
 d. yapTı I/149/56
de̊v̇let : bk. devlet -1-
 d. I/46/61
devr : bk. devir -1-
 d.+ imizde I/59/63
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devri˽ālėm : Dünyanın çevresini baştan 
başa dolaşma, zamanın geçerek nesillerin 
değişmesi. -1-
 d. I/01/11
devril - : 1. Belli bir yaş dönemini geride 
bırakmak. -2-
 d.- dim I/138/04

2. Dik ve ayakta iken yatık duruma 
getirilmek, düşürülüp yere yıkılmak. -1-
 d.- di I/138/97
devriye : Dolaşarak güvenliği sağlayan 
nöbetçi. -1-
 d.+ ler I/64/75
devşelen - : Vücudu oynatmak veya 
kıpırdatmak, kımıldanmak, hareket etmek, 
debelenmek, çırpınmak, kımıldamak. -1-
 d.- ir I/15/46
devter : bk. defter -4-
 d. I/134/13, II/07/19
 not d.+ i I/75/72
 not d.+ ini I/75/73
dey - : Değmek, aralık kalmayacak kadar 
yaklaşıp dokunmak, temas etmek. -7-
 d.- di I/08/50, I/08/51, II/22/41
 d.- dimin I/21/60
 d.- ellerse I/15/48
 d.- ivırsın I/21/61
 d.- mezd̥i I/152/93

2. İlişmek, takılmak.
dey : bk. değil -4-
 d. I/40/60, I/97/26, I/97/44, I/97/49
dey̥ : bk. da -1-
 bi d. I/06/104
dēy̥ - : bk. dey-1 -1-
 d.- mėyo I/95/21
dėy : bk. değil -1-
 d. I/87/71
dėy̥ - : bk. dey-2 -1-
 nȧzar d.- miş II/35/73
deye : bk. diye -6-
 d. I/10/77, I/112/78, I/125/22, I/53/05, 
I/99/26, II/20/60

deyē : bk. diye -1-
 d. I/18/63
deyerli : bk. de˽erli -1-
 d. I/139/61
deyi : bk. değil -6-
 d. I/101/59, I/31/35, I/52/41, I/64/14, 
I/98/117
 dōdūŋ yer d. de doydūŋ yer I/56/60
deyi : bk. diye -6-
 d. I/111/18, I/145/27, I/56/06, I/64/33, 
I/73/75, II/33/09
dēyi : bk. diye -1-
 d. I/08/10
deyı̄̇ : bk. diye -1-
 d. I/91/51
dėye : bk. diye -20-
 d. I/08/68, I/32/73, I/33/116, I/54/68, 
I/72/74, I/76/94, I/81/09, I/85/04, I/85/61, 
I/86/39, II/19/135, II/20/69, II/23/03, 
II/23/103, II/23/163, II/23/23, II/23/31, 
II/23/78, II/30/23, II/38/81
dėyē : bk. diye -4-
 d. I/08/04, I/72/69, I/94/11, I/94/65
dėy̥ĕ : bk. diye -1-
 d. II/23/202
dėyi : bk. diye -1-
 d. II/09/02
dėy̥i : bk. diye -1-
 d. I/64/111
deyil : bk. değil -4-
 d. I/75/64, II/15/67, II/27/26
 d.+ di I/70/77
deyil̥ : bk. değil -1-
 d. I/98/117
deyı̄̇l : bk. değil -1-
 d. II/13/52
deyin - : Değinmek, bir konudan kısaca 
bahsetmek, bir hususa temas etmek. -1-
 d.- dim I/95/78
deyir - : Değdirmek, dokundurmak. -2-
 d. I/98/113
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 d.- medilē I/37/14
deyirmen : bk. değirmen -12-
 d. I/05/53, I/70/22
 d.+ de I/26/69, I/94/17
 d.+ den I/49/72
 d.+ e I/153/30, I/27/65
 d.+ e veri I/27/65
 d.+ i I/49/11
 d.+ ner I/26/68
 d.+ nerde I/115/53
dey̥irmen : bk. değirmen -1-
 d.+ de I/30/01
deyiş - : bk. değiş-1 -4-
 d.- en I/105/15
 d.- medi I/75/01
 d.- Ti I/99/63

bk. değiş-3 -1-
 d.- illēdi I/39/48
deyiş : Bir konuyla ilgili olarak anlatılan 
şeyler, ifade. -1-
 d.+ inde I/99/47
deyişiklik : bk. de˽işikliK -1-
 d. I/105/06
dey̥işme : bk. de˽işme -1-
 d. II/10/36
deymen : bk. değirmen -2-
 d.+ de I/79/76, I/79/77
deyne : bk. deynek -1-
 d.+ yi I/154/39
dėyne : bk. deynek -1-
 d.+ yi II/35/29
deynek : Değnek, elde taşınacak uzunluk 
ve incelikte düzgün ağaç, sopa, çomak. -6-
 d.+ lēm II/22/35
 d.+ len I/154/38
 d.+ lēnen I/154/39, II/22/01
 d.+ lerinen I/111/97
 d.+ lēr̥nen I/154/38
deyze : bk. teyze1 -4-
 d. I/13/03, II/29/03

bk. teyze2

gülten d.+ m I/87/40
 ayşa d.+ ŋ I/87/124
dey̥ze : bk. teyze1 -1-
 d.+ miŋ II/38/103
dēza : bk. teyze1 -3-
 d.+ mızın I/125/26, I/125/30
deze : bk. teyze2 -1-
 binnaz d. I/145/28
dēze : bk. teyze1 -4-
 d.+ miŋ II/38/107
 d.+ miz I/101/14
 d.+ ŋ II/38/108

bk. teyze2

hacı d.+ mi I/152/69
dē̇ze : bk. teyze1 -2-
 d. I/152/33
 d.+ ne I/91/83
dı : bk. da -263-
 d. I/01/10, I/01/15, I/02/61, I/03/49, 
I/03/76, I/06/105, I/06/21, I/10/120, 
I/103/49, I/112/19, I/121/29, I/123/57, 
I/125/45, I/125/52, I/128/22, I/154/10, 
I/154/69, I/158/44, I/25/62, I/35/50, I/35/59, 
I/36/14, I/37/02, I/37/28, I/37/29, I/38/12, 
I/38/45, I/38/46, I/38/55, I/39/52, I/39/65, 
I/39/74, I/39/92, I/39/96, I/40/50, I/40/54, 
I/41/16, I/41/22, I/41/24, I/41/58, I/42/07, 
I/42/39, I/42/49, I/42/61, I/42/80, I/42/81, 
I/45/12, I/46/124, I/50/61, I/52/12, I/52/47, 
I/53/71, I/54/71, I/56/19, I/58/34, I/58/60, 
I/60/11, I/60/25, I/60/56, I/60/98, I/62/27, 
I/64/22, I/64/29, I/70/86, I/71/17, I/72/12, 
I/73/34, I/80/17, I/85/28, I/86/24, I/86/35, 
I/88/45, I/90/23, I/90/24, I/95/94, I/96/55, 
II/01/23, II/01/79, II/01/86, II/02/22, 
II/02/50, II/02/56, II/02/58, II/02/60, 
II/02/86, II/04/37, II/04/56, II/04/59, 
II/04/79, II/04/85, II/05/06, II/05/105, 
II/05/108, II/05/13, II/05/19, II/05/39, 
II/05/43, II/05/55, II/05/60, II/05/90, 
II/06/15, II/06/42, II/06/62, II/07/101, 
II/07/107, II/07/112, II/07/114, II/07/128, 
II/07/135, II/07/138, II/07/139, II/07/20, 
II/07/30, II/07/63, II/07/72, II/07/74, 
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II/07/76, II/07/95, II/08/111, II/08/118, 
II/08/135, II/08/27, II/08/43, II/08/47, 
II/08/90, II/08/92, II/08/93, II/08/98, 
II/08/99, II/09/21, II/09/32, II/09/39, 
II/09/64, II/09/65, II/09/69, II/09/78, 
II/10/15, II/10/52, II/10/60, II/10/77, 
II/11/03, II/11/06, II/11/22, II/11/48, 
II/12/74, II/13/40, II/13/45, II/14/04, 
II/14/11, II/14/15, II/14/23, II/14/43, 
II/14/92, II/14/95, II/15/112, II/15/17, 
II/16/12, II/16/54, II/16/73, II/17/41, 
II/17/73, II/17/76, II/17/77, II/17/80, 
II/18/08, II/18/22, II/18/32, II/18/33, 
II/20/80, II/21/06, II/21/14, II/21/19, 
II/21/46, II/21/94, II/21/95, II/22/37, 
II/22/38, II/22/79, II/23/127, II/23/128, 
II/23/144, II/23/176, II/23/196, II/23/70, 
II/23/80, II/23/85, II/23/96, II/24/101, 
II/24/103, II/24/90, II/26/04, II/26/08, 
II/27/10, II/27/48, II/27/52, II/27/59, 
II/28/06, II/28/28, II/28/37, II/29/101, 
II/29/104, II/29/23, II/29/44, II/29/45, 
II/29/49, II/29/76, II/30/80, II/31/13, 
II/31/24, II/31/32, II/32/128, II/33/09, 
II/33/78, II/33/81, II/35/18, II/35/51, 
II/35/52, II/35/80, II/37/116, II/37/76, 
II/37/96, II/38/45, II/38/46, II/38/92, 
II/39/103, II/39/108, II/39/116, II/39/117, 
II/39/129, II/39/141, II/39/149, II/39/32, 
II/39/45, II/39/55, II/39/77, II/39/91, 
I/111/97, II/33/80, II/20/37, I/98/21
 ya d. II/11/60
dı - : bk. de- -3-
 d.- r II/22/54
 d.- rdi I/50/78
 d.- rdik I/52/94
d̥ı : bk. da -1-
 d̥. I/02/41
dıfran : bk. tırpan -2-
 d. çalādıḳ I/130/11
 d.+ nan çalādıḳ I/130/11
dığa : Çocuk (küfür sözü). -1-
 d.- lar I/144/12
dıḳa - : Tıkamak, (bir şeyin) delik veya 
yarığını bir nesne ile kapamak. -3-
 d.- dı I/135/07

 d.- ndı I/135/06, I/135/07
dıḳā - : bk. dıḳa- -1-
 d.- dıḳ I/159/19
dıḳalı : Tıkanmış. -1-
 d.+ ymış I/12/39
dıḳan - : Tıkanmak, soluğu kesilmek, 
nefes alıp vermekte güçlük çekmek. -1-
 d.- ıyon I/63/52
dıḳanıḳlῑ : bk. Tıḳanıḳlῑ -2-
 d. I/133/11
 damar d. yaparımış I/133/11
dıḳanık̥ : Tıkanmış, tıkalı. -2-
 d. I/12/33, I/12/34
dımba : Taşlarla oynanan bir tür çocuk 
oyunu. -5-
 d. I/31/28, I/31/36, I/31/37, I/31/40
dıráḲ : bk. direk -1-
 d.+ de I/06/28
dırmı : bk. tırmıḳ -1-
 d.+ ȧ I/73/10
dırmῑ : <<tırmıḳ+ı -4-
 orā d. I/159/35
 d.+ na I/130/54, I/87/59
 d.+ nan I/87/18
dırmıġ : bk. tırmıḳ -2-
 d. I/128/45, I/70/08
dırmıḳ : bk. tırmıḳ -11-
 d. I/124/15, I/130/09, I/130/11, I/130/12, 
I/37/23, I/41/38, I/70/06
 orāḳ d. I/159/33
 d.+ dan I/155/18
 d.+ lan I/103/23
 d. yapardıḲ I/150/10
dırmıḲ : bk. tırmıḳ -5-
 d. I/07/48, I/135/28, I/21/55
 d. yapardıḳ I/153/15, I/155/17
dırmıḳla - : Tırmıklamak, toprağı tırmıkla 
işlemek. -1-
 d.- rdıḳ I/135/29
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dırnaḳ : Tırnak, İnsan ve omurgalı 
hayvanlarda parmak uçlarının üst kısmını 
örten boynuzsu tabaka. -2-
 d. I/18/72
 d.+ lāmıza I/44/36
dırpan : bk. tırpan -4-
 d. I/39/75, II/21/16
 d.+ ῐnan II/21/16
 d.+ na II/10/48
dış : Herhangi bir yerin sınırları ötesinde 
kalan yer, hariç. -13-
 d. dövletten II/17/67
 d. devleti I/52/85

d.+ a I/14/35
 d.+ a mışa I/119/54

d.+ Tan I/03/98
d.+ ında I/08/19, I/14/47, I/16/36, 

I/34/69, I/68/73
2. Cisimlerin çevreye bakan tarafları, 

içte bulunmayan yüzleri.
dış çamaşırı : İnsanların üzerlerine 

giydikleri görünürdeki kıyafetleri.
d. çamaşırı I/97/14
dışında : -den başka, sayılmazsa.
unuŋ d. I/149/44, I/35/62

dışa : bk. dışarı -4-
 d. I/12/46
 d.+ da I/137/43, I/14/47, II/07/129
dışȧ : bk. dışarı -1-
 d.+ da II/19/149
dışā : bk. dışarı -2-
 d.+ dan I/10/01
 d.+ larda II/33/39
dışal : bk. dışarı -2-
 d.+ larda I/08/47, I/61/14
dışaÍ : bk. dışarı -1-
 d.+ lāda II/05/42
dışar : bk. dışarı -31-
 d. I/36/40
 d.+ da I/03/64, I/132/03, I/155/96, 
I/53/64, I/61/11, I/61/12, I/68/06, I/76/95, 
I/97/20, II/08/124, II/33/35

 d.+ daḳıları II/13/36
 d.+ dan I/125/69, I/125/70, I/138/40, 
I/138/41, I/41/54, I/46/124, I/46/90, 
I/68/05, II/27/09, II/27/46, II/27/56, 
II/38/94, II/39/151
 d.+ dı I/10/18
 d.+ lara I/03/05
 d.+ larda I/102/29
 d.+ lardan I/96/43
 d.+ ları I/06/76
dışar̥ : bk. dışarı -3-
 d.+ da I/126/57
 d.+ daḳı I/125/09
 d.+ dan II/38/93
dışār : bk. dışarı -4-
 d. I/152/18
 d. + da I/03/64

d.+ dan I/73/20, II/09/89
dışār̥ : bk. dışarı -1-
 d.+ da II/33/35
dışarı : Bulunulan sınırlı veya kapalı bir 
yere göre dışta kalan yer. -33-
 d. I/03/97, I/10/113, I/10/114, I/10/16, 
I/100/49, I/105/28, I/105/29, I/105/48, 
I/150/44, I/152/134, I/152/19, I/36/36, 
I/38/50, I/41/11, I/46/125, I/46/13, I/50/55, 
I/52/72, I/52/91, I/73/25, I/80/33, I/98/61, 
I/98/81, II/20/50, II/27/51, II/33/06, 
II/38/34
 sözüm burdan d. I/22/43, I/70/30
 d.+ larda I/130/07
 d.+ sında I/06/111
 d.+ ya I/143/27, I/68/77
dışarῑ : bk. dışarı -1-
 d. II/33/20
dışlı : İçli dışlı kullanılışında geçer. -1-
 işli d. I/52/13
dıvar : bk. davar -1-
 d. II/25/53
dıvār : bk. davar -1-
 d. II/25/52
dız - : (?) -1-
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 d.- ırdı I/128/66
di - : bk. de- -858-
 d. I/05/47, I/48/02, I/91/49
 d.- cem I/122/27
 d.- cēm II/10/56
 d.- cen II/14/77
 d.- cez I/74/08, I/74/95
 d.- dı̄̇ I/15/31, I/56/68, II/28/12
 d.- dı̄̇mi II/32/68
 d.- dı̄̇miz I/157/63, I/35/23, II/32/26, 
II/32/50
 d.- dı̄̇ŋ II/32/128
 d.- dı̄̇ŋiz I/15/65
 d.- di I/01/64, I/120/09, I/134/59, 
I/148/03, I/22/37, I/23/28, I/24/02, I/24/11, 
I/39/39, I/42/24, I/45/42, I/47/56, I/48/19, 
I/48/20, I/48/21, I/48/74, I/50/72, I/52/53, 
I/52/54, I/52/55, I/52/56, I/52/57, I/52/58, 
I/52/62, I/52/63, I/52/64, I/52/65, I/52/69, 
I/52/70, I/52/71, I/52/74, I/52/76, I/52/77, 
I/52/78, I/52/88, I/56/09, I/56/66, I/56/79, 
I/63/27, I/63/28, I/63/47, I/63/48, I/95/07, 
II/05/54, II/05/64, II/21/37, II/22/15, 
II/22/16, II/22/30, II/22/31, II/22/34, 
II/25/100, II/25/101, II/25/102, II/25/103, 
II/25/80, II/25/99, II/28/06, II/28/12, 
II/28/29, II/28/30, II/28/31, II/39/117, 
I/48/20
 d.- d̥ı̆̇ I/52/57, I/52/64, I/52/77
 d.- dig I/39/39
 d.- dik I/152/07, I/47/56
 d.- diK II/32/20
 d.- diklerı̄̇ I/41/26
 d.- dikleri II/17/23
 d.- dilē I/43/10, II/28/60
 d.- diler I/42/19, I/42/20, I/42/25, 
I/42/26, I/52/62, I/63/30, I/63/31, II/26/28
 d.- dilēr I/42/25, I/63/27
 d.- dilerdi I/20/06
 d.- dim I/06/102, I/120/35, I/120/36, 
I/134/58, I/15/20, I/15/90, I/152/49, 
I/24/03, I/24/04, I/35/39, I/39/19, I/42/65, 
I/42/66, I/48/18, I/52/08, I/52/56, I/52/70, 
I/52/71, I/52/73, I/52/74, I/52/79, I/52/84, 

I/52/87, I/52/88, I/52/89, I/52/91, I/56/78, 
I/95/07, I/98/118, II/05/62, II/19/52, 
II/22/32, II/22/34, II/22/40, II/25/114, 
II/28/13, II/32/34, I/42/67, I/35/37
 d.- d̥ı̆̇m II/22/33, II/28/59
 d.- diŋ I/23/27, I/60/77
 d.- diydi I/54/37
 d.- liniyo II/17/58
 d.- lle I/108/38, I/20/05, I/20/72, I/20/73
 d.- llē I/53/37, I/60/82, I/60/85, II/30/64, 
II/32/51
 d.- llēdi I/48/33, II/25/55, II/32/134
 d.- ller I/14/01, I/140/31, I/140/70, 
I/20/09, I/20/10, I/52/42, I/52/43, II/28/30
 d.- ller̥ I/120/11
 d.- llēr I/50/25, II/23/138
 d.- llerdi I/140/31, I/20/102, I/20/41, 
I/41/23, I/52/92
 d.- llēr̥di I/37/32
 d.- me I/13/40, I/23/41
 d.- medim I/113/126, I/15/76, II/28/19
 d.- men II/27/01
 d.- mes I/47/48, I/79/66
 d.- meS I/47/50
 d.- meyin I/13/40
 d.- meyon II/21/42
 d.- mez I/53/70, I/53/71
 d.- miş I/03/63, I/03/72, I/03/90, I/10/11, 
I/11/16, I/11/46, I/11/61, I/11/62, I/11/70, 
I/11/76, I/11/79, I/11/83, I/140/26, I/140/65, 
I/140/66, I/140/68, I/140/69, I/152/129, 
I/44/75, I/45/17, I/52/60, I/52/61, II/21/19, 
II/25/15, II/28/16, II/28/17, II/28/18, 
II/28/37, II/32/15, I/152/123
 d.- mişle I/11/69, I/17/77
 d.- mişlē I/42/11, I/57/48
 d.- mişler I/12/42, I/140/24, I/140/25, 
I/17/78, I/53/10, I/57/48, II/03/80, II/25/21
 d.- miyem II/21/07
 d.- miyo I/63/53
 d.- miyyóÍÍár I/52/72
 d.- nce I/98/50
 d.- ni I/10/53
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 d.- niyōdu II/21/52
 d.- niyōdun II/21/52
 d.- ŋ I/128/41, I/16/15
 d.- r I/11/65, I/11/66, I/11/72, I/11/73, 
I/115/48, I/121/25, I/128/22, I/134/56, 
I/15/15, I/15/36, I/156/64, I/156/65, 
I/20/87, I/23/73, II/25/68
 d.- rdı̄̇ I/50/46
 d.- rdi I/120/49, I/120/50, I/20/94, 
I/20/95, I/20/96, I/20/97, I/50/46, I/50/48, 
I/52/95, II/25/19, II/25/21, II/25/81, 
II/25/83, II/25/85, II/28/40
 d.- rdik I/35/09
 d.- rdiK I/21/32
 d.- rim I/15/40
 d.- rin I/121/124, I/15/35, II/25/111
 d.- ris I/10/15, I/11/27
 d.- riS II/33/73
 d.- riz I/120/16, I/21/47, I/21/70, 
I/41/43, I/48/09, I/62/08, I/62/41, II/26/31, 
II/32/50, II/32/51
 d.- riz̥ I/52/26
 d.- rken I/15/46, I/52/81, II/22/36
 d.- rkene I/23/72
 d.- rler I/12/49
 d.- rsem II/25/82
 d.- se II/02/57
 d.- sem I/38/52
 ne d.- sin I/13/32
 d.- yȫ I/05/55
 d.- yı̄̇m II/02/80
 d.- yı̄̇n I/52/47
 ne d.- yı̄̇n I/15/82
 d.- ycem I/107/02
 d.- ycēm I/91/84
 d.- ycen I/121/76
 d.- ycene I/75/27
 d.- ycēne I/75/28
 d.- yceŋ I/88/42
 ne d.- ycēsem I/15/85
 d.- ycez I/63/45
 d.- yebiliŋ II/25/103

 d.- yebilirim II/15/97
 d.- yeceK I/14/22
 d.- yecēm I/06/135, I/06/150
 d.- yecen I/35/06
 d.- yecēn I/48/02
 d.- yediŋ I/98/65
 d.- yek I/63/46
 d.- yelegden II/01/58
 d.- yeleK II/39/85
 d.- yelim I/05/15, I/56/49, II/04/76, 
II/15/83
 d.- yelimkinı̄̇ I/05/09
 d.- yem I/157/07, I/157/76, I/17/41, 
I/63/22, I/69/22, I/69/88, I/77/62, I/95/31, 
II/09/08, II/09/10, II/09/12, II/09/36, 
II/09/56, II/09/96, II/21/07, II/37/119, 
II/37/14, II/37/77, II/37/81, II/37/97
 d.- yėm II/38/50
 d.- yēm I/138/01, I/157/01
 d.- y̥em I/81/55
 ne d.- yem I/63/22, I/77/55, II/37/112
 d.- yemedi I/88/19, I/94/76, I/99/56
 d.- yemedik II/25/103
 d.- yemedim I/72/17, I/88/26
 d.- yemem I/141/30
 d.- yemeŋ I/47/56, I/47/57
 d.- yemeyiz I/125/25
 d.- yemez I/13/33, I/48/49
 d.- yemezdi I/77/63, I/77/64
 d.- yemezdik II/13/19, II/13/20
 d.- yemezdin I/10/41
 d.- yemezdiŋ I/75/71
 d.- yemeziK I/74/22
 d.- yemiyon I/150/32
 d.- yemiyoŋ I/88/46
 d.- yemiyoSun I/23/55
 d.- yen I/155/71, I/46/128, I/72/25, 
I/91/03, I/91/04, II/04/83, II/09/86, II/28/19
 ne d.- yen I/96/85
 d.- yencili II/07/38
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 d.- yenciliyin II/07/134, II/07/19, 
II/07/29
 d.- yenciliy̥ı̆̇n II/07/120
 d.- yene II/38/64
 d.- yenin hesap II/09/76
 d.- yenne I/72/43
 d.- yesaŋ I/86/29
 d.- yesiye I/148/40
 d.- yeyim I/92/57
 d.- yi I/14/61, I/20/24, I/41/93, I/64/24
 d.- yilekden II/01/48
 d.- yim II/03/48, II/38/05, II/38/120
 ne d.- yim I/106/03, I/120/25
 d.- yin I/23/11, I/52/74, I/67/76, 
II/39/110
 d.- yince I/01/39, I/01/75, I/64/08, 
I/98/124, II/07/148, II/13/24
 d.- yincė II/09/84
 d.- yincē I/148/04
 d.- yinmezdi I/48/31
 d.- yip II/14/81
 d.- yip duru I/39/101
 d.- yivė I/157/22
 d.- yiverem I/56/56
 d.- yiveri I/58/58
 d.- yivēri I/47/82
 d.- yiveriŋ I/56/27
 d.- yiveriz II/01/51
 d.- yivėriz I/44/69
 d.- yivesin II/16/65
 d.- yivirdi I/52/83
 d.- yiviriŋ I/52/73
 d.- yiviriyin I/52/73
 d.- yivíriz II/01/88
 d.- yivirlē I/60/84
 d.- yiyin I/16/13
 d.- ye̊ler I/05/36
 d.- yo I/01/87, I/06/92, I/123/29, 
I/124/48, I/128/05, I/128/32, I/147/55, 
I/155/105, I/25/53, I/25/54, I/33/18, 
I/33/19, I/38/55, I/38/61, I/38/63, I/38/64, 

I/38/65, I/38/70, I/46/109, I/53/33, I/56/66, 
I/56/67, I/56/70, I/60/101, I/63/54, I/63/55, 
I/64/25, I/65/62, I/66/46, I/66/52, I/73/27, 
I/74/43, I/76/55, I/83/62, I/92/55, I/93/20, 
I/93/21, I/93/22, I/95/29, I/98/104, I/99/54, 
I/99/55, I/99/56, II/02/24, II/02/25, 
II/02/26, II/02/27, II/02/80, II/07/124, 
II/07/21, II/22/39, II/23/102, II/24/58, 
I/124/40, I/98/77

d.- yó I/01/90, I/05/47
 d.- yȯ I/05/54, I/145/72, I/150/37, 
I/156/65, I/156/66, I/73/27, I/74/43, I/93/22, 
I/98/77, II/24/45, II/26/14, II/39/158
 d.- yō I/126/38, I/147/60, I/29/01, 
I/56/68, I/63/49, I/64/66, I/99/55, II/02/27, 
II/02/80, II/06/70, II/07/147, II/19/09
 d.- yo ḳını I/05/54
 d.- yo yapmáveŋ I/38/64
 d.- yodu II/35/64, II/35/65, II/35/73
 d.- yȯdu I/80/58, I/80/59
 d.- yoduḲ II/35/36
 d.- yoduŋ I/98/14
 d.- yola I/28/07, I/68/19, I/69/58, 
I/76/52, I/76/53, I/76/54, I/79/17, I/79/89, 
I/98/79, I/98/80, II/15/16, II/15/65
 d.- yolā I/155/51, I/28/02, I/28/03, 
I/28/04, I/32/101, I/34/57, I/75/58, I/76/52, 
I/83/63, I/86/27, I/99/54, II/14/21, II/15/64
 d.- yolādı II/06/19, II/13/10, II/14/33, 
II/35/21, II/35/66
 d.- yolāmışdı I/62/36
 d.- yolar I/16/56, I/17/33, I/20/55, 
I/20/57, I/25/16, I/63/19, I/63/49, I/91/11, 
I/92/37, I/92/38, I/93/53, I/97/57, II/13/09, 
II/14/32, II/31/22, II/35/05
 d.- yȯlar I/86/20
 d.- yolardı II/15/78
 d.- yolla I/39/13
 d.- yoÍÍa I/73/33
 d.- yoÍÍā I/46/22, I/73/31
 d.- yóÍÍa I/46/77
 d.- yollar I/111/120, I/122/51, I/126/38, 
I/126/63, I/58/60
 d.- yollardı I/111/90
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 d.- yom I/02/59, I/100/29, I/136/10, 
I/16/32, I/23/27, I/23/67, I/33/02, I/35/26, 
I/41/53, I/46/94, I/50/41, I/56/81, I/73/29, 
I/74/57, I/95/86, II/04/86, II/04/88, 
II/07/110, II/23/114, II/39/174
 d.- yȯm I/50/45, I/73/30
 d.- yōm I/10/112
 d.- yon I/12/35, I/134/55, I/147/59, 
I/152/138, I/152/27, I/46/129, I/53/19, 
I/53/29, I/63/51, I/67/35, I/70/72, I/80/51, 
I/80/52, I/80/53, I/96/62, I/96/86, I/98/23, 
II/02/81, II/05/65, II/19/51, II/22/55, 
II/22/61, II/34/50
 d.- yȯn I/50/41
 d.- yōn I/67/36
 d.- yoŋ I/69/66, I/73/33, I/99/01, 
I/99/24, II/04/85
 d.- yoŋuS I/86/37
 d.- yoŋuz II/13/06
 d.- yor I/107/09, I/108/46, I/108/50, 
I/12/38, I/128/32, I/128/34, I/132/23, 
I/144/69, I/53/33, I/53/72, I/65/62, I/66/52, 
I/67/49, II/22/47, II/28/18
 d.- yor̥ I/45/41
 d.- yorduḲ I/16/26
 d.- yorlā I/32/91, I/32/93, I/83/63
 d.- yor̥lā II/02/06
 d.- yorlādı II/23/146
 d.- yȯrlar I/73/32
 d.- yōr̥suŋuz I/52/76
 d.- yoru I/65/63, I/67/77, II/28/19, 
II/28/90
 d.- yȯru II/28/19
 d.- yorum I/10/115, I/122/38, I/65/43
 d.- yorun I/14/58
 d.- yoruS I/21/47
 d.- yoS I/19/22, I/76/85, I/96/20, 
II/25/50
 d.- yȯS II/30/30
 d.- yōS I/76/70
 d.- yosaŋ II/38/68, II/38/69
 d.- yoz I/105/61, I/106/40, I/131/16, 
I/138/89, I/41/75, I/72/32, I/72/34, I/72/55, 

I/72/75, I/73/69, I/76/62, I/76/71, I/81/32, 
II/04/86, II/15/66, II/23/142, II/25/74
 d.- yóz II/12/01
 d.- yȯz I/91/34
 d.- yö I/05/35, I/05/39, I/06/92, II/17/66, 
II/17/69
 d.- yödüm I/86/52
 d.- yölle I/73/68
 d.- yöllē I/73/57, II/23/145, II/23/147, 
II/28/69, II/32/55
 d.- yöller II/17/17
 d.- yör II/01/58
 d.- yörú II/01/58
 d.- yörüm I/35/14
 d.- yöz II/15/10, II/15/65, II/17/69
 d.- yu I/41/45, II/02/28, II/02/29
 d.- yū I/41/45
 d.- yum II/06/71
 d.- yurlā II/38/30
 d.- yuru II/22/47
 d.- yuz II/35/91
 d.- yüz II/17/67
 d.- yveríz II/01/22
 d.- yyollar I/41/16
 d.- yyȯrlar I/15/07
 d.- yyoru I/53/33
 d.- yyorum I/52/42
 d.- yyörü II/32/81
 d.- yyu I/41/46
di : bk. da -236-
 d. I/03/105, I/03/34, I/03/36, I/04/26, 
I/08/104, I/08/51, I/10/110, I/10/62, 
I/103/62, I/11/94, I/116/52, I/121/95, 
I/134/60, I/143/05, I/158/44, I/21/43, 
I/25/07, I/26/68, I/28/59, I/35/64, I/37/06, 
I/37/57, I/38/48, I/39/59, I/40/12, I/40/40, 
I/41/10, I/42/28, I/42/61, I/42/65, I/42/77, 
I/43/17, I/44/68, I/44/83, I/46/12, I/49/30, 
I/50/54, I/50/78, I/52/06, I/52/39, I/53/28, 
I/53/41, I/53/44, I/53/47, I/59/08, I/61/02, 
I/64/15, I/73/31, I/75/65, I/76/96, I/87/29, 
I/88/17, I/91/49, I/98/21, I/98/22, I/99/75, 
II/01/83, II/01/85, II/02/44, II/02/57, 
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II/02/66, II/03/26, II/04/30, II/04/37, 
II/04/41, II/04/53, II/04/58, II/04/86, 
II/04/92, II/05/38, II/05/99, II/06/29, 
II/06/39, II/06/77, II/06/83, II/07/113, 
II/07/132, II/07/134, II/07/141, II/07/25, 
II/07/28, II/07/52, II/07/64, II/07/65, 
II/07/67, II/07/74, II/07/75, II/08/116, 
II/08/120, II/08/131, II/08/32, II/08/50, 
II/08/60, II/08/88, II/08/98, II/09/32, 
II/10/10, II/10/105, II/10/90, II/11/06, 
II/11/35, II/11/46, II/11/60, II/12/04, 
II/12/24, II/12/33, II/12/37, II/13/11, 
II/14/42, II/15/07, II/15/36, II/16/31, 
II/16/41, II/17/12, II/17/39, II/17/61, 
II/18/03, II/18/07, II/19/76, II/20/77, 
II/21/24, II/21/41, II/22/18, II/22/44, 
II/22/45, II/22/68, II/22/74, II/23/124, 
II/23/128, II/23/136, II/23/142, II/23/30, 
II/23/31, II/23/33, II/23/72, II/24/03, 
II/24/16, II/24/21, II/25/09, II/25/100, 
II/25/105, II/25/15, II/25/52, II/25/72, 
II/25/76, II/28/31, II/28/33, II/28/84, 
II/29/104, II/29/23, II/29/33, II/29/48, 
II/29/64, II/29/86, II/30/17, II/30/81, 
II/31/12, II/31/32, II/31/34, II/31/35, 
II/33/51, II/34/37, II/37/04, II/37/116, 
II/37/93, II/38/103, II/38/108, II/38/42, 
II/38/60, II/38/87, II/39/107, II/39/108, 
II/39/117, II/39/129, II/39/13, II/39/130, 
II/39/135, II/39/136, II/39/156, II/39/172, 
II/39/20, II/39/21, II/39/30, II/39/74, 
II/39/75, II/32/23, I/08/38, II/24/56
 bi d. I/04/25, I/06/76, I/10/89, I/121/42, 
I/121/52, I/122/14, I/15/87, I/157/25, 
I/36/75, I/43/22, I/45/08, I/64/64, I/76/48, 
I/80/12, I/88/15, I/88/64, I/90/25, I/99/32, 
II/02/55, II/04/22, II/07/28, II/08/64, 
II/11/60, II/17/58, II/17/68, II/23/107, 
II/23/111, II/24/110, II/24/59, II/28/36, 
II/28/95, II/29/95, II/32/47, II/33/62, 
II/33/67, II/35/92, II/38/42, II/39/188, 
II/39/88
di : bk. değil -12-
 d. I/10/37, I/126/16, I/126/52, I/161/26, 
I/44/22, I/57/40, I/57/41, I/57/50, I/65/30, 
I/74/36, II/13/51, II/17/39
di : bk. diye -1-
 d. I/126/71
dí - : bk. de- -8-

 d.- miş I/03/80
 d.- mişler II/10/39
 d.- rdiK I/20/50
 d.- rin I/20/23
 d.- yo II/02/23
 d.- yō II/02/24, II/02/27
dí : bk. da -1-
 d. I/47/27
dῐ : bk. da -1-
 d. II/24/80
dῑ : bk. da -29-
 d. I/01/61, I/03/99, I/04/07, I/04/57, 
I/10/06, I/146/48, I/160/02, I/35/55, 
I/39/98, I/44/82, I/60/108, I/93/48, II/02/85, 
II/05/02, II/06/84, II/07/101, II/13/40, 
II/14/65, II/15/01, II/17/91, II/23/31, 
II/24/41, II/29/44, II/29/46, II/35/77, 
II/39/66
dı̆̇ - : bk. de- -1-
 d.- di I/22/38
dı̆̇ : bk. da -1-
 d. II/08/73
dı̄̇ : bk. değil -20-
 d. I/01/03, I/01/13, I/09/14, I/10/14, 
I/126/23, I/145/15, I/148/52, I/17/72, 
I/39/30, I/55/60, I/57/25, I/61/32, I/61/51, 
I/63/13, I/69/75, I/92/26, I/92/31, II/14/78, 
II/17/01
dı̄̇ : bk. da -7-
 d. I/06/46, I/158/20, I/36/76, I/44/82, 
I/51/66, II/32/26, II/39/34
dı̄̇ - : bk. de- -27-
 d.- ceK II/23/111
 d.- cen I/10/42, I/150/18
 d.- cesiŋ I/43/22
 d.- cēsiŋiz I/43/22
 d.- nce I/75/52
 d.- ncesi II/08/74
 d.- seŋiz I/157/24
 d.- yo II/30/30
 d.- yō II/30/30
 d.- yola I/86/49
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 d.- yon I/53/28, I/53/29
 d.- yor I/12/38, I/15/61, I/53/27, I/53/33, 
I/53/34, I/53/72
 d.- yoru I/06/69, I/39/18, I/53/35
 d.- yorŭ I/53/71
 d.- yōrun I/53/20
 d.- yöllē II/08/75
 d.- y̥yom I/53/21
dı̄̇ : bk. diye -5-
 d. I/109/58, I/27/77, I/87/12, II/02/75, 
II/28/88
dı̄̇ : bk. da -4-
 d. II/02/79, II/07/133
 bi d. II/08/48, II/23/110
dı̄̇ : bk. ta -7-
 d. I/03/96, I/119/10, I/15/75, I/64/74, 
II/06/62, II/08/68, II/32/05
di˽ı̄̇ : bk. değil -2-
 d. I/02/35, I/65/21
di˽ı̄̇l : bk. değil -14-
 d. I/06/52, I/47/60, I/85/07, I/85/11, 
I/85/35, I/85/60, II/19/14, II/19/15, II/33/74
 d.+ di II/19/05, II/19/06, II/19/09
di˽i : bk. değil -7-
 d. I/06/102, I/122/09, I/34/18, I/52/86, 
I/79/42, I/86/26, II/05/75
di˽i : bk. değil -1-
 d. II/22/87
dı̄̇˽i : bk. değil -2-
 d. I/35/49, II/16/74
di˽il : bk. değil -62-
 d. I/02/09, I/02/67, I/06/107, I/09/74, 
I/10/89, I/122/59, I/129/72, I/131/43, 
I/134/40, I/21/12, I/34/33, I/41/86, I/42/77, 
I/46/49, I/55/43, I/64/19, I/65/08, I/65/12, 
I/74/72, I/74/81, I/74/82, I/76/25, I/79/68, 
I/81/53, I/92/36, I/92/60, II/07/11, II/08/59, 
II/08/63, II/09/102, II/13/05, II/15/69, 
II/15/76, II/23/35, II/23/81, II/25/18, 
II/35/10
 bi şi d. I/154/71

 d.+ di I/01/69, I/04/22, I/10/78, I/27/05, 
I/34/09, I/34/23, I/41/84, I/42/15, I/63/29, 
I/74/31, I/94/77, II/06/49, II/15/78
 d.+ idi I/04/23, I/06/53
 d.+ im I/71/79, II/17/13
 d.+ in I/47/06
 d.+ iS I/55/14
 d.+ ise I/58/67
 d.+ iz I/01/41
di˽il̥ : bk. değil -5-
 d. I/110/29, I/133/44, I/59/49, I/71/59
 d.+ di II/11/38
dí˽il : bk. değil -1-
 d. II/01/70
dı̄̇˽il : bk. değil -1-
 d. I/49/58
di˽ir - : bk. deyir- -1-
 d.- ivimiş I/126/08
di˽iş - : bk. değiş-1 -3-
 d.- di I/06/55
 d.- Ti II/23/145
dib : bk. dip -21-
 d.+ inde I/109/51, I/12/47, I/124/47, 
I/33/77, II/23/118, II/32/05
 d.+ indē II/16/96
 d.+ inden I/135/11, I/135/12, I/135/13, 
I/135/14
 d.+ ine I/08/96, I/135/26, I/28/06, 
II/19/154, II/19/155, II/23/200
 d.+ inē I/08/123, I/124/45
 d.+ ine dutTurmῑcın I/152/95
 d.+ iymiş I/133/64
dibÇı̄̇ : <<dipçik+i -1-
 d.+ ne I/05/40
dibek : Taştan veya ağaç kütüğünden 
yapılmış, çok büyük ve geniş havan. -6-
 d. I/151/11
 d.+ de I/33/153, I/49/01
 d.+ lēde I/49/09, I/82/20
 d.+ lērde I/49/02
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diÇçi : Dişçi, diş hastalıklarına bakan 
hekim, diş tabibi, diş doktoru. -1-
 d. I/67/23
did - : bk. dit- -4-
 d.- eŋ I/21/19
 d.- ilir I/12/02
 d.- ip I/78/25
dide : bk. dede3 -3-
 d. I/10/38, II/08/04, II/17/75
didē : bk. dede3 -2-
 d. II/17/77

bk. dede4

d. I/57/22
didekle - : Hırpalayarak, çekiştirerek 
parçalamak, parçalamak için çekiştirmek, 
didik didik etmek. -2-
 d.- ŋ I/44/78
 d.- rsin I/111/13
didi : bk. dede4 -2-
 d. I/30/15, II/17/06
diğer : Başka, öteki, öbür. -2-
 d. I/23/64
 d.+ leri I/142/10
dik : 1. Tahılın kabuğunu ayırmaya 
yarayan büyük taş dibek. -3-
 d. I/51/57

2. Kağnı tekerleklerinin dışına 
tekerleklerin dağılmaması için takılan demir.

d. I/68/72
dik - I : (Bir şeyi) İğne iplikle kumaş, 
deri vb. şeyler üzerine tutturmak veya 
kumaş, deri vb. şeylerin parçalarını, sökük, 
yırtık yerlerini birbirine eklemek ve bu 
suretle giyilecek veya kullanılacak bir şey 
meydana getirmek. -32-
 d.- ellē I/61/46
 d.- ellēdi I/58/69
 d.- er I/101/28, I/12/20, I/12/21
 d.- erdı̄̇K I/87/72
 d.- erdik I/96/23
 d.- ērdik I/101/25
 d.- eris I/101/28

 d.- eriz I/48/08
 d.- erlēdi I/08/23
 d.- erlerdi II/24/67
 d.- icek I/18/69
 d.- ildı̄̇ I/12/17
 d.- ilirdı̄̇ I/146/58
 d.- ilirdi I/101/24, I/74/38
 d.- ilirmişti I/151/29
 d.- iliyor I/12/18
 d.- iliyudu I/02/19
 d.- ilmiş I/151/32
 d.- imeSseŋ II/24/40
 d.- iverirlēdi I/61/44
 d.- iyiz II/24/13
 d.- iyoduḳ I/96/22
 d.- iyōduḲ I/12/27
 d.- iyōmuşTu I/09/79
 d.- iyoŋ I/12/20
 d.- iyor I/12/22, I/12/23, I/12/24
 d.- iyoz II/24/39
dik - II : 1. (Bir bitkiyi) Kök salıp yetişmesi 
için toprağa yerleştirmek -28-
 d. I/127/09
 d.- di I/42/44
 d.- dig I/133/51
 d.- dik I/17/08, I/64/87, II/32/78
 d.- diK I/133/30
 d.- ecez II/36/05, II/36/06, II/36/07
 d.- elle II/14/40
 d.- eŋ I/127/12
 d.- erdik I/106/10
 d.- ērdik I/37/23
 d.- ēsen II/32/40
 d.- ilecek I/32/52, I/32/54
 d.- ilirimiş I/67/56
 d.- iveriy̥im I/65/51
 d.- iyoruz I/54/14
 d.- mişler I/65/48
 d.- siŋ I/69/80
 d.- Tik I/133/30, II/36/06
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 d.- Tim I/143/14
 d.- Tiŋiz I/117/38

2. (Bir şeyi) Dikine duracak şekilde yere 
koyup yerleştirmek. -6-
 d.- ēdi I/154/36
 d.- ēdik I/154/33
 d.- er̥díK I/08/48
 d.- erlēdi I/102/23
 d.- erse I/08/51
 mum d.- iyoruz I/106/69

3. (Bir kimseyi) Beklemesi, göz kulak 
olması için bir şeyin başına koymak. -1-
 d.- eller I/114/19
diKdir - : Giyilecek veya kullanılacak bir 
şeyi ısmarlayıp yaptırmak. -4-
 d.- ı̄̇z I/77/72
 d.- cēz I/21/12
 d.- iŋ II/24/41
diken : Bazı bitkilerde bulunan ucu sivri, 
sert, batıcı çıkıntı. -2-
 d. I/08/100
 d.+ nere I/21/42
diki : Tane. -1-
 d. I/143/14
dikici : Eski ayakkabıları tamir eden ve 
yeni ayakkabıların dikiş işlerini yapan 
kimse, yamacı. -1-
 d. II/23/138
dikil - : Ayakta durmak, dinelmek. -14-
 d.- dik I/27/26, I/27/27
 d.- eġalırdı I/59/69
 d.- ene I/31/44
 d.- illē I/154/39
 d.- ir̥ II/25/73
 d.- ir̥di I/69/75
 d.- irdik I/154/43
 d.- irlēdi II/34/60
 d.- iyin I/134/01
 d.- miş I/11/61

2. (Bina için) Kurulmak, yapılmak, inşa 
edilmek. 

d.- ince I/27/30
d.- tTim I/27/30

3. Dik duruma gelmek, dikleşmek, 
kalkmak.

d.- eġalır II/14/41
dikili : Olduğu yerde kuruyup kalan 
ağaç. -2-
 d. II/02/56, II/02/57
dikilmi : Dikilmek işi. -1-
 d.+ ye I/67/14
dikiş : İğne iplikle dikmek işi. -3-
 d. I/96/21

dikiş at- : Yarılan veya yırtılan deriyi 
dikişle bir araya getirip tutturmak.

d. atTılar II/25/94
dikiş naḳış : Dikiş işlerinin yapıldığı 

ve öğretiltildiği yer, dikiş kursu.
d. naḳışa I/21/44

dikḲaT : Düşünceyi bir nokta üzerinde 
toplama, bir şey üzerinde düşüncesini 
toplayarak durma. -1-

dikḲaT et- : Düşüncelerini bir nokta 
üzerinde toplamak, bir şeyin üzerinde itina 
ile durmak.

d. et I/66/28
dikḲatli : Yaptığı işi dikkatle yapan. -1-
 d.+ ydi I/138/08
dikme : Dikmek işi. -2-
 d.+ si I/12/25
 d.+ y̥ı̆̇ I/46/62
dil I : Ağız boşluğunda, tatmaya, 
yutkunmaya, sesleri boğumlamaya 
yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma 
organı. -6-
 d.+ i I/66/08
 d.+ ime I/54/31
 d.+ leri II/08/45

dil fēlci : Dilin felç olması durumu, 
konuşma yeteneği kaybı.

d. fēlci II/05/55
dilimin ucunda : Hatırlanacak, hemen 

söyleniverecek gibi olup da bir türlü 
hatırlanamayan şeyler için kullanılır.
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d.+ imiŋ ucunda I/72/17
dil II : 1. Düşünce, duygu ve isteklerin, 
bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak 
olan öğeler ve kurallardan faydalanılarak 
başkalarına aktarılmasını sağlayan, çok 
yönlü, çok gelişmiş sistem, lisan, ağız. -7-
 d. II/03/73
 d.+ imiz I/10/117
 köy d.+ innen I/76/71
 manav d.+ inde I/31/69
 mācır d.+ innen II/13/10

2. Konuşma tarzı, konuşma biçimi.
daTlı d. I/50/85, I/50/86
datlı d.+ iŋe I/45/75

dil - : Dilim dilim kesmek, dilimlere 
ayırmak, dilimlemek. -10-
 d.- dim I/143/21, I/143/24
 d.- ēdig I/87/17
 d.- er I/80/34
 d.- erdik I/106/21
 d.- eriS II/32/94
 d.- eriz I/111/66, I/132/35
 d.- iyoruz I/132/34
dı̄̇l : bk. değil -2-
 d. I/10/11, I/32/60
dı̄̇l - : bk. dil- -1-
 d. I/60/25
dile - : Bir şeyin gerçekleşmesini veya 
olmasını istemek, ummak, temenni etmek, 
niyaz etmek. -7-
 d. I/117/29, I/117/30
 özür d.- rim I/69/67
 d.- rin I/107/10, I/117/30
 d.- rsen I/117/30, I/117/31
dilē : (<<dilek+i) Olması istenen şey, istek, 
arzu, talep, rica, temenni. -1-
 d.+ miz I/06/133
dilenÇi : Başkalarına el açarak, dilenerek 
geçinen kimse. -1-
 d. I/10/41
dilgi : (Bir şeyi) Dilimlerine ayırmak için 
kullanılan alet. -1-

 d.+ ler I/87/52
dili : bk. delik -1-
 d.+ iŋ II/25/41
dilim : Bir şeyin boyuna veya enine 
bölünmüş, kesilmiş veya ayrılmış 
parçası. -3-
 d.+ i I/132/36

dilim dilim : Dilimler hâlinde, parça 
parça

dilim d. I/102/41
 d. dilim I/102/41
dilimne - : Dilimlemek, dilimlere ayırmak, 
dilmek. -1-
 d.- rdik I/106/21
dillı̄̇ğ : bk. dilliK -2-
 d.+ ı̄̇ŋ II/03/53, II/03/59
dilliK : Dirlik, bir tedirginliği, üzüntü ve 
sıkıntısı olmama durumu, huzur, rahat, iyi 
geçim. -3-
 d. I/18/52, I/52/11
 d.+ leri I/126/34
dilme : Dilinmiş, dilinerek parça hâline 
getirilmiş olan. -1-
 d.+ si II/29/46
dime : bk. deme -2-
 d.+ niŋ I/23/56
 d.+ ye I/39/37
dimeg : bk. demeK2 -1-
 d. I/63/09
dimeK : bk. demeK1 -5-
 d. I/15/37, I/69/97 

bk. demeK2

d. II/28/62, II/28/65, II/30/23
dimēk : bk. demeK2 -1-
 d. II/28/44
dı̄̇men : bk. değirmen -5-
 d. I/10/23, I/51/59
 d.+ de I/51/59, II/07/90
 d.+ ner I/10/23
dimin : bk. demin -1-
 d. I/15/65
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din I : İnsanların yaratıcı olarak kabul 
ettikleri üstün güce olan imanlarını, ona 
yapacakları ibadetlerin bütününü ve bu 
imana göre davranışlarının nasıl olması 
gerektiğini düzenleyen inanış yolu. -3-
 d. II/37/13
 d.+ e II/37/15
 d.+ imizde I/56/79
din II : İlmek. -1-
 d.+ neriŋ I/96/08
dı̄̇n : bk. din I -1-
 d.+ i I/28/34
dinamid : Dinamit, nitrogliserinin 
gözenekli bir cisme emdirilmesiyle elde 
edilen patlayıcı madde. -1-
 d.+ iŋ minamidiŋ II/23/15
dinc : Dinç, gücü kuvveti yerinde, sağlam, 
diri, zinde. -1-
 d.+ in I/131/02
dindirici : Dindirme işini yapan, dindiren, 
sona erdiren. -1-
 ārı d. I/119/12
dine : bk. tane1 -1-
 d. II/14/46
dinē : <<deynek+i -1-
 d.+ nen vurulārdı I/51/25
dı̄̇nē : <<deynek+i -1-
 d.+ nen I/61/64
dinele - : bk. dinne-3 -1-
 d. -meg I/155/54
dı̄̇nen - : bk. dinnen-1 -1-
 d.- iriz I/32/38
dingek : Konak, mola verilecek yer. -1-
 d.+ lēde II/24/102
dingünnüK : Zenginnik’e benzetilerek 
yapılan tekrar ikilemesi. -1-
 zenginnik d. I/112/68
dı̄̇nı̄̇ : Dinle ilgili, dine ait. -1-

dı̄̇nı̄̇ sobbet : Dinle ilgili yapılan sohbet.
d. sobbetlē I/28/32
dı̄̇nı̄̇ ders : Dini anlatan, dinle ilgili 

olan ders.

dı̄̇ni : bk. dı̄̇nı̄̇ -1-
 d. dersleri I/119/01
dinne - : 1. Dinlemek, işitmek için kulak 
vermek, isteyerek duymak. -18-
 d. I/07/80, I/14/20
 d.- dile I/35/37
 d.- dim I/67/51
 d.- miyo I/64/18
 d.- r I/16/11
 d.- riS II/05/59
 d.- riz I/08/108
 d.- rseŋ I/99/52
 d.- yoŋ I/20/38

2. Söylenen sözü dikkate alıp ona göre 
davranmak, kabul etmek, uymak, itaat 
etmek.
 d. I/77/64 

d.- medi I/75/75
d.- mēS I/76/91
d.- mēyo I/148/06
d.- miyo I/146/85
d.- ttirmezlerdi I/76/92

3. Bir şeyi birinden işitmek, ondan 
duymuş olmak.

d.- meK I/155/59
d.- rdig I/11/90

dinnē - : bk. dinne-3 -1-
 d.- rdiK II/11/51
dinnen - : 1. Dinlenmek, yorgunluk 
gidermek, gücünü yeniden toplamak için 
çalışmaya ara verip durmak, hareketsiz 
kalıp istirahat etmek. -8-
 d.- diKTen I/40/47
 d.- enden II/39/68
 d.- iŋ I/07/47
 d.- irēdi II/39/103
 d.- iyōduḲ I/07/53
 d.- meŋ I/07/48

2. (Özellikle yenecek şeyler için) Bir 
müddet kendi hâlinde kalmak, olduğu gibi 
bekleyip kıvamına gelmek.

d.- ir I/40/47, II/39/67
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dinnendir - : 1. Dinlendirmek, kıvamına 
gelmesi için bekletmek. -4-
 d.- inci II/23/200
 d.- iyoS II/23/200

d. - meK I/30/21
2. Dinlenmesini sağlamak, yorgunluğunu 

gidermek, rahat ettirmek.
d.- ceŋ I/49/46

dinnenmi : 1. Dinlenme, dinlenmek işi, 
istirahat. -2-
 d.+ yi II/23/65

2. Kıvamına gelmesi için bekletmek işi.
d.+ yi II/39/67
diŋnenme yeri : İstirahat etmek, 

dinlenmek için yapılmış veya ayrılmış yer.
dinni - : bk. dinne-1 -6-
 d.- yem I/64/17
 d.- yen I/64/17
 d.- yoduḳ I/34/41
 d.- yodūḳ I/34/40
 d.- yom I/137/29

bk. dinne-3

d.- cēz I/145/25
dinnı̄̇ - : bk. dinne-1 -1-
 d.- yon II/29/80
diŋ - : Sona ermek, kesilmek, durmak, 
devam etmemek. -1-
 d.- medi II/07/144
diŋne - : bk. dinne-1 -5-
 d. I/122/16, I/122/41, I/122/67

bk. dinne-2

d.- miyolar I/20/99
bk. dinne-3

d.- rdik I/135/36
diŋnē - : bk. dinne-1 -1-
 d. I/122/47
diŋnen - : bk. dinnen-1 -2-
 d.- iyo II/29/27, II/29/78
diŋnenme : bk. dinnenmi1 -1-

d. yerim I/129/36
diŋneyiş : Dinleme işi. -1-

 d.+ imiS I/75/16
diŋni - : bk. dinne-1 -1-
 d.- yoŋ I/59/31
dip : Oyuk veya çukur bir şeyin en alt 
bölümü, taban. -4-
 d.+ den I/120/04, II/25/27
 d.+ lēnde I/127/18
 d.+ lēne II/32/27

dibine dutTur- : (Pişen bir yemek) 
Susuz kalıp tencerenin dibine yapışmak.
diP˽boyunca : Baştan ayağa. -1-
 d. I/26/32
dipçı̄̇ : (<<dipçik+i) Tüfek vb. ateşli 
silahların ateş sırasında omuza dayanan 
namlu gerisindeki ağaç kısmı. -1-
 d.+ i I/64/131
dipfiz : Dipfriz, oda sıcaklığındaki 
şartlarda kolayca bozulabilen yiyecek, 
içecek, kimyevi madde vb.ni yapılarına 
uygun çok düşük derecelere kadar soğutup 
uzun müddet saklamaya yarayan buz 
dolabı veya buzdolabının bir bölümü, 
derin dondurucu. -1-
 d.+ e I/127/28
diplama : bk. diploma -1-
 d.+ mız I/153/10
diplıma : bk. diploma -1-
 d.+ sı I/10/03
diple̊ma : bk. diploma -1-
 d.+ sı I/48/26
diploma : Bir kimsenin bir öğrenim 
dönemini tamamladığını, bir sanat ve 
meslekte çalışmaya hak kazandığını, bir 
unvanı hakettiğini gösteren resmı̂ belge, 
şehadetname. -5-
 d. I/68/05, I/93/45, I/93/48
 d.+ m I/07/06, I/68/10
dir - : Dermek, başını süslemek. -2-
 d.- ilir I/59/24
 d.- ilmesi I/59/24
direg : bk. direk -4-
 d. I/60/107, I/68/71, I/68/72



dı̄̇şme

1299

D

direk : Araya bir vasıta girmeden, doğrudan 
doğruya, dolaysız, aracısız, vasıtasız. -2-
 d. I/161/35, I/161/36
dir̥eK : bk. direk -1-
 d. I/20/41
direk’ : bk. direk -1-
 d. II/19/113
dirgen : Harmanda demetleri kaldırmak, 
ot ve sapları karıştırmak ve yaymak için 
kullanılan, ucu ağaç veya demirden, iki, üç 
yahut dört dişli, çatal biçiminde, uzun ağaç 
saplı tarım aleti. -2-
 d.+ ne I/74/59
 d.+ nen I/74/59
diri : Canlı, yaşamakta olan (kimse), sağ, 
berhayat. -5-
 d. I/15/16, I/15/17, I/79/53

diri diri : Canlı olarak.
diri d. I/79/27

 d. diri I/79/27
dirliğ : bk. dilliK -1-
 d.+ iŋ I/101/68
dı̄̇rliğ : bk. dilliK -1-
 d.+ iŋ I/101/73
dı̄̇rmen : bk. değirmen -6-
 d. I/74/85, I/74/90, I/74/91
 d.+ e I/74/83
 d.+ i I/01/22
 d.+ iniŋ I/74/91
dirmen : bk. değirmen -1-
 d. I/74/88
dirmėn : bk. değirmen -2-
 su d.+ iydi I/74/86
dirt˽diri : Dosdoğru. -1-
 d. II/01/78
diS - : bk. diz-1 -1-
 d.- ēdiK I/152/116
disiplin : Bir toplulukta geçerli olan yasa 
ve kuralların bütünü ve bu yasa ve kurallara 
titizlikle uyulması durumu, düzen, intizam, 
zapturapt. -2-
 d. I/138/103, I/138/105

dísiplin : bk. disiplin -2-
 d. I/61/28
disiplinni : Disiplinli, disiplini olan, 
kendine göre belli bir düzeni bulunan, 
düzenli olarak yönetilen. -3-
 d.+ di I/146/81, I/146/85
 d.+ ydi I/138/106
diş : Üst ve alt çene kemikleri üzerinde 
karşılıklı sıralanmış olan ve ağza alınan 
şeyleri koparıp çiğnemeye yarayan sert, 
beyazımtırak parçalardan her biri. -19-
 d. I/123/55, II/12/80, II/22/51, II/22/53
 d.+ ı̄̇leri II/11/44
 d.+ i I/123/56
 d.+ i başı I/123/57
 d.+ im II/22/49
 d.+ iŋ I/10/52
 d.+ lē I/49/42
 d.+ lēm I/28/43
 d.+ lēmden II/09/01
 d.+ lēmi II/22/49
 d.+ lēmı̆̇ I/49/42
 d.+ leri I/02/51, I/52/15
 d.+ lerim II/09/02

diş eti : Dişin köklerini kaplayan, 
çene kemiğine sıkıca bağlı, bol damarlı 
kırmızımtrak doku.

d. etlerim II/09/02
diş ġaşıma ahlatı : Bebeklerin 

dişleri çıkarken diş etlerindeki kaşıntının 
giderilmesi için kullanılan alet. 

d. ġaşıma ahlatları I/123/62
dişe - : Dişeği denilen ucu tırtıllı çekiçle 
değirmen taşı ya da her hangi bir şey 
üzerinde diş yapmak. -1-
 d.- dı̄̇miz I/28/17
dişi : Canlıların üreme bakımından ayrıldığı 
iki cinsten, erkeği tarafından döllenecek ve 
neslini üretecek biçimde yaratılmış olanı, 
erkeğin karşıt cinsi. -1-
 d. I/148/24
dı̄̇şme : bk. de˽işme -1-
 d. I/57/07
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dit - : (Yün, pamuk vb.ni) Lif lif ayırıp 
kabartmak. -2-
 d.- icēn I/21/04
 d.- Tik I/21/41
divan : Üstünde süslü örtüleri ve yastıkları 
bulunan sedir, kol koyacak yeri olmayan 
bir nevi kanepe. -1-
 d.+ narıŋ I/102/83
divan̥ : Dı̄̇van, büyük meclis, yüksek 
meclis. -1-

divan̥ına dur- : Bir büyüğün huzurunda 
saygı ifadesi olarak ellerini göbeği üzerinde 
kavuşturup ayakta durmak.

d.+ ına durmaSsıŋız I/14/62
diy - : bk. dey-1 -1-
 d.- er̥se I/08/50
dı̄̇y̥ : bk. değil -2-
 d. I/01/72, I/65/21
diyė : bk. diye -18-
 d. I/122/73, I/125/63, I/136/37, I/136/38, 
I/136/39, I/150/17, I/22/03, I/22/10, 
I/22/22, I/22/42, I/23/18, I/23/19, I/58/70, 
I/86/18, II/24/07, II/29/14, II/32/79
 d. viren I/53/63
diyá : bk. diye -1-
 d. II/10/58
diye : Biri sebebi, biri sonucu bildiren iki 
cümleyi birbirine bağlar. -295-
 d. I/01/09, I/01/41, I/01/43, I/01/74, 
I/02/60, I/03/18, I/03/76, I/05/26, I/05/58, 
I/06/06, I/06/133, I/06/140, I/07/88, 
I/10/114, I/10/32, I/100/50, I/107/02, 
I/11/12, I/11/29, I/11/52, I/11/58, I/11/81, 
I/11/89, I/11/95, I/110/35, I/110/53, 
I/110/69, I/111/102, I/111/112, I/111/34, 
I/112/59, I/112/72, I/115/48, I/117/05, 
I/117/16, I/117/21, I/117/29, I/118/08, 
I/119/49, I/119/62, I/12/46, I/122/11, 
I/122/48, I/122/50, I/122/64, I/122/65, 
I/123/38, I/124/18, I/124/36, I/124/43, 
I/124/46, I/124/47, I/125/17, I/125/35, 
I/126/17, I/126/33, I/130/38, I/130/65, 
I/130/66, I/130/82, I/130/91, I/132/07, 
I/132/43, I/133/41, I/135/01, I/136/22, 
I/136/34, I/137/39, I/138/117, I/138/118, 

I/138/119, I/138/123, I/138/22, I/138/57, 
I/139/09, I/139/32, I/140/30, I/144/77, 
I/145/39, I/146/31, I/147/12, I/147/33, 
I/148/08, I/148/31, I/15/15, I/150/14, 
I/150/17, I/150/41, I/150/45, I/150/57, 
I/151/07, I/151/18, I/151/22, I/152/132, 
I/154/18, I/156/14, I/157/13, I/157/19, 
I/157/57, I/159/20, I/159/52, I/16/15, 
I/22/39, I/25/24, I/25/52, I/30/41, I/34/43, 
I/34/53, I/35/37, I/35/61, I/38/54, I/39/19, 
I/39/95, I/40/17, I/40/30, I/41/24, I/43/19, 
I/43/32, I/45/01, I/45/17, I/45/54, I/45/55, 
I/46/75, I/46/76, I/47/77, I/48/11, I/48/13, 
I/48/15, I/48/22, I/48/23, I/48/32, I/48/33, 
I/48/48, I/48/49, I/48/52, I/48/72, I/49/10, 
I/50/25, I/50/57, I/50/61, I/50/76, I/51/21, 
I/51/23, I/51/24, I/51/25, I/52/07, I/52/19, 
I/52/94, I/52/96, I/53/02, I/53/05, I/53/62, 
I/53/64, I/53/81, I/54/24, I/55/42, I/56/68, 
I/57/22, I/58/08, I/58/33, I/59/65, I/59/78, 
I/59/84, I/60/99, I/62/06, I/63/44, I/64/24, 
I/65/17, I/65/26, I/65/29, I/66/31, I/68/55, 
I/68/66, I/68/73, I/69/28, I/72/56, I/72/57, 
I/72/58, I/73/24, I/73/54, I/73/61, I/73/73, 
I/73/77, I/74/69, I/76/51, I/78/38, I/78/46, 
I/79/12, I/79/18, I/79/90, I/81/39, I/82/26, 
I/83/51, I/83/70, I/85/26, I/86/46, I/86/66, 
I/86/78, I/88/65, I/91/09, I/91/28, I/91/31, 
I/91/68, I/93/04, I/93/57, I/94/18, I/94/30, 
I/94/50, I/94/87, I/95/04, I/95/23, I/96/32, 
I/96/47, I/96/82, I/97/50, I/98/108, I/98/50, 
I/98/62, I/99/74, II/03/47, II/06/21, II/06/66, 
II/07/60, II/07/66, II/08/14, II/09/62, 
II/11/32, II/13/23, II/13/26, II/13/34, 
II/14/14, II/14/97, II/17/40, II/17/51, 
II/17/60, II/18/05, II/18/28, II/19/33, 
II/19/82, II/20/84, II/21/40, II/21/98, 
II/22/30, II/22/39, II/22/44, II/23/133, 
II/23/143, II/23/176, II/23/185, II/23/41, 
II/24/06, II/24/107, II/24/17, II/24/18, 
II/24/47, II/24/52, II/24/75, II/25/103, 
II/25/115, II/25/16, II/25/22, II/25/58, 
II/25/70, II/25/93, II/27/28, II/28/16, 
II/28/26, II/29/20, II/31/04, II/31/09, 
II/31/12, II/32/12, II/32/62, II/33/84, 
II/34/60, II/37/36, II/37/53, II/39/20, 
I/46/132, I/53/62, I/40/35, I/53/65, I/53/45, 
I/26/66, II/38/118
 ne d. I/08/103, I/44/92
 nė d. I/81/14
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diyē : bk. diye -12-
 d. I/02/51, I/138/11, I/65/35, I/68/13, 
I/73/24, I/76/49, I/91/80, I/94/12, I/94/87, 
II/02/49, II/23/182, II/33/50
diy̥e : bk. diye -2-
 d. I/20/43, I/48/35
diy̥ĕ : bk. diye -2-
 d. I/15/46, I/45/27
diyeKten : bk. diyereKden -1-
 d. I/145/48
diyelegden : bk. diyereKden -2-
 d. I/42/64, I/68/67
diyelek : bk. diyereK -5-
 d. I/154/30, I/75/64, I/85/61, II/39/166, 
II/39/64
diyeleKdē : bk. diyereKden -1-
 d. I/145/27
diyeleKden : bk. diyereKden -5-
 d. I/145/14, I/145/25, I/145/98, I/68/43, 
II/18/05
diyėleKden : bk. diyereKden -1-
 d. I/145/48
diyeleKdene : bk. diyereKden -1-
 d. II/39/64
diyeleKten : bk. diyereKden -2-
 d. I/05/41, II/38/107
diyeleKTen̥ : bk. diyereKden -1-
 d. I/05/38
diyer : bk. diğer -2-
 d. I/117/41, II/02/57
diyereK : Diye. -1-
 d. I/58/73
diyereKden : Diyerekten, diye. -2-
 d. I/106/64, I/25/16
diyi : bk. değil -3-
 d. I/02/50, I/15/09, I/67/47
diyi : bk. diye -92-
 d. I/08/03, I/10/06, I/10/95, I/109/55, 
I/111/71, I/113/28, I/12/43, I/12/45, 
I/121/04, I/121/105, I/121/20, I/122/58, 
I/122/64, I/123/33, I/123/40, I/123/57, 
I/124/36, I/124/39, I/125/04, I/125/23, 

I/125/25, I/126/16, I/13/39, I/131/06, 
I/132/54, I/135/09, I/137/32, I/138/80, 
I/14/06, I/14/28, I/14/33, I/14/67, I/142/23, 
I/143/22, I/144/01, I/144/39, I/144/54, 
I/148/17, I/15/08, I/15/19, I/20/84, I/20/86, 
I/20/94, I/20/97, I/21/14, I/21/67, I/22/44, 
I/24/06, I/25/14, I/25/33, I/35/56, I/41/82, 
I/47/59, I/58/69, I/64/105, I/64/134, 
I/64/95, I/64/98, I/66/06, I/67/58, II/01/06, 
II/02/22, II/02/39, II/02/62, II/04/06, 
II/04/12, II/04/71, II/04/73, II/04/78, 
II/05/03, II/05/08, II/05/88, II/05/97, 
II/06/40, II/08/10, II/08/22, II/08/41, 
II/11/04, II/11/39, II/11/62, II/12/47, 
II/15/71, II/16/46, II/17/45, II/25/107, 
II/25/16, II/30/12, II/30/52, II/05/76, 
II/22/67, I/143/20, I/10/52
diy̥i : bk. diye -1-
 d. II/30/42
diy̥ı̆̇ : bk. diye -1-
 d. I/04/55
diyı̊ : bk. diye -1-
 d. I/64/22
diyı̄̇ : bk. diye -7-
 d. I/02/55, I/120/08, I/140/65, I/42/63, 
I/64/26, I/77/17, II/01/37
diyil : bk. değil -3-
 d. II/22/45
 d.+ di II/07/134
 d.+ im II/06/35
diyil̥ : bk. değil -1-
 d. II/32/109
díyil : bk. değil -1-
 d. II/05/67
diyı̄̇l : bk. değil -1-
 d. II/07/139
diyir - : bk. deyir- -2-
 d.- ivirı̄̇ I/126/16, I/126/18
diyirmen : bk. değirmen -1-
 d.+ e I/126/54
diynē : <<deynek+e -2-
 d. I/45/51, I/45/52
diz - : 1. Belirli bir düzene göre sıraya 
koymak, sıralamak. -16-
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 d.- di˽i II/15/55
 d.- di˽in II/15/53, II/15/54
 d.- dik I/143/16
 d.- ēdi I/151/40
 d.- ēdig I/04/45, I/59/44
 d.- ēdik I/151/38
 d.- ellē I/07/19
 d.- emezdi I/151/41
 d.- erdi I/128/74, I/128/75
 d.- erdin II/15/52
 d.- eriz II/39/43
 d.- ēsin II/39/31

2. (Ortasından iplik veya tel geçirmek 
yoluyla) Sıralamak. -7-
 d.- ērdiK I/08/43
 d.- eriz II/32/92, II/32/93, II/32/94
 d.- erlē II/37/58

3. Bir şeye ard arda maruz bırakmak. -2-
 ġurşuna d.- di I/99/57
 d.- miş I/99/57
diz : Bacakta uylukla baldırın birleştiği 
oynak kısım. -26-
 d.+ im I/67/02
 d.+ imden I/133/36
 d.+ inden I/107/08
 d.+ iniŋ II/21/47
 d.+ lē I/66/16, I/79/26
 d.+ lēm I/119/08, I/45/60
 d.+ lēmden I/148/42
 d.+ lēmiz II/08/72
 d.+ lēne II/20/27
 d.+ lerı̄̇ŋ I/87/54
 d.+ leri I/66/04, I/79/99
 d.+ lerim I/119/06, I/119/09, I/119/40, 
I/134/04, I/134/05
 d.+ lerime I/144/50
 d.+ lerinden I/38/55
 d.+ leriŋ I/87/54, I/106/30

diz boyu : Dize çıkacak yükseklikte.
d. boyu I/138/121

diz ḳapağı : Baldırla uyluk 
kemiklerinin birleştiği yerde bulunan diz 
mafsalının ön tarafı ve buradaki değirmi 
biçimli yassı oynak kemik.

d. ḳapānı I/133/36
diz hastalığı : Dizlerin tutmaması 

durumu.
d. hastalῑ II/07/93

dı̄̇za : bk. teyze1 -1-
 d.+ mıŋ I/47/07
dı̄̇ze : bk. teyze1 -2-
 d.+ m I/52/61
 d.+ miŋ II/16/38
dizelin - : bk. dizil- -1-
 d.- irler I/59/84
dizi : Yan yana veya arka arkaya dizilmiş 
şeylerin bütünü. -1-
 d. I/54/57
dizil - : Belirli bir düzene göre sıraya 
konmak, sıralanmak. -2-
 d.- irdı̄̇ I/08/19
 d.- iriz I/126/28
dizili : Dizilmiş, sıralanmış. -1-
 d. I/119/46
dizliK : Kadınların giysi üstüne 
bağladıkları süslü kuşak vb. nesne. -1-
 d. I/21/47
dizme : Dizmek işi. -1-
 d.+ si II/32/94
do - : bk. doğ-1 -10-
 d.- alıdan I/150/03
 d.- unca I/114/26
 d.- uncu II/24/76
 d.- up I/108/35, I/129/38, II/30/05
 d.- uyodu II/08/38

bk. doğ-2

d.- uloġ II/01/59
d.- uyo I/147/27

do : bk. da -1-
 d. II/29/86
dō - : bk. doğ-1 -49-
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 d.- du I/39/60, II/14/75, II/29/16
 d.- duḳ I/134/09, I/135/04, II/08/02, 
II/16/10
 d.- du˽u I/03/80
 d.- duḲ I/140/16
 d.- dum I/02/40, I/09/02, I/09/03, 
I/122/87, I/126/04, I/140/03, I/140/13, 
I/143/03, I/149/03, I/154/03, I/154/64, 
I/155/43, I/23/07, I/36/03, I/42/58, I/47/28, 
I/68/01, I/68/03, I/76/08, II/07/05, II/13/52, 
II/24/16, II/33/03, II/34/03, II/34/29
 d.- dūn yere baḲmıcan doydūn yere 
baḲῐcan I/145/22
 d.- dūŋ yer deyi de doydūŋ yer I/56/60
 d.- madım I/09/02, I/65/02
 d.- muş I/140/16, I/15/61, I/93/34, 
II/24/05, II/24/07, II/37/78
 d.- muşuz I/130/26

bk. doğ-2

d.- duḳtan I/147/27
d.- madan I/153/21, I/82/29
d.- muş I/95/97

dō : bk. dōru12 -2-
 d. II/02/11, II/30/14
dō : Ses taklidi. -3-
 d. II/20/69
 dō d. II/20/60
 d. dō II/20/60
doḳan - : bk. doḳun- -7-
 d.- ıyı I/87/51
 d.- ıye̊ I/40/29
 d.- ıyo I/96/60, II/13/48
 d.- maz I/91/82
 d.- mazdı I/91/74
doḳaşlā - : bk. toḳaşla- -1-
 d.- rdıḲ I/08/73
doḳdor : bk. doḳtor -5-
 d. I/139/33, I/139/38, I/139/39, II/22/32
 d.+ a I/106/30
doḳdul : bk. doḳtor -1-
 d.+ lā II/22/16
doḳdur : bk. doḳtor -54-

 d. I/01/95, I/112/08, I/112/10, I/112/11, 
I/112/23, I/12/40, I/24/10, I/28/54, I/36/09, 
I/41/64, I/42/17, I/43/09, I/63/09, I/63/30, 
I/64/85, I/67/23, I/91/22, I/95/04, I/95/05, 
I/98/110, I/98/127, II/24/70, II/25/104, 
II/25/107, II/25/114, II/26/27
 d.+ a I/106/31, I/106/32, I/112/08, 
I/112/27, I/119/09, I/133/05, I/139/38, 
I/17/28, I/24/02, I/41/60, I/63/19, I/63/24, 
II/25/106
 d.+ ā I/42/17
 d.+ da I/112/11
 d.+ dan I/112/36, II/22/50
 d.+ lar I/12/36, I/131/38
 d.+ lara I/25/65
 d.+ u I/10/78, I/139/38
 d.+ um I/24/09
 d.+ umuş I/63/30
 d.+ uŋ I/17/32, I/41/65
dōḳdur : bk. doḳtor -1-
 d. I/63/53
doḳı - : bk. doḳu- -1-
 d.- yan II/24/68
doḳóntürü : Döküntü, dökülüp saçılmış, 
dağınık. -1-
 d. II/29/47
doḳsan : 1. Seksen dokuzdan sonra, doksan 
birden önce gelen sayının adı. -17-
 d. I/03/05, I/03/18, I/119/04, I/144/59, 
I/158/05, I/24/59, I/37/09, I/46/13, I/64/02, 
I/65/38, I/95/02, I/95/05, II/04/12, II/07/23, 
II/28/35, II/28/38
 d.+ ı II/16/03

2. 1890 yılı. -1-
 d.+ da I/156/53
doḳsan˽bir : 1991 yılı. -1-
 d.+ de I/142/34
doḳsan˽doḳuz : 1999 yılı. -1-
 d.+ da II/14/99
doḳsan˽iki : 1992 yılı. -2-
 d.+ de II/37/04, II/37/76
doḳTor : bk. doḳtor -4-
 d. I/01/95, II/23/211
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 d.+ a I/16/47, I/58/83
doḳtor̥ : Hekim, tabip. -1-
 d.+ a I/58/66
doḳTur : bk. doḳtor -21-
 d. I/112/09, I/119/10, I/12/41, I/133/02, 
I/37/15, I/55/63, II/04/90, II/22/33, 
II/24/104
 d.+ a I/139/33, I/143/67, I/37/33, 
I/48/29, I/55/62, I/58/52, II/08/34
 d.+ dan II/07/148
 d.+ dur I/32/16
 d.+ lār̥ I/60/28
doḳu - : Bir tezgâhta atkı ve çözgü 
ipliklerini birbiri arasından geçirip 
sıkıştırmak yoluyla kumaş, halı, bez vb. 
meydana getirmek. -93-
 d.- duḳ I/08/72, I/140/41, I/21/35, 
I/87/111
 d.- duġ I/27/41
 d.- duğum I/27/07, I/27/08
 d.- dum I/140/43, I/21/36, I/87/103, 
II/24/56
 d.- dūnuz I/27/39
 d.- ÍÍarῐdı II/24/54
 d.- maS I/21/28
 d.- mayız I/21/36
 d.- mȧyon yapmȧyon I/21/36
 d.- mazdım I/102/70
 d.- mazlār I/08/67
 d.- mıyam I/21/29
 d.- mōlar̥ I/94/49
 d.- nannarı I/94/52
 d.- nma I/12/06
 d.- nūdu I/102/74
 d.- nur I/87/109
 d.- nurdu I/102/69, I/102/74
 d.- nurdū I/90/65
 d.- ŋ I/21/26
 d.- r I/21/28
 d.- rdu I/87/100, II/24/64
 d.- rduḳ I/12/03, I/140/20, I/140/35, 
I/140/40, I/140/45, I/94/23, I/94/24, 

I/94/26, I/94/29, I/94/36, I/94/38, I/94/40, 
I/94/44, II/24/59, II/24/60
 d.- rduḲ I/140/09, I/140/10, I/140/42, 
I/140/45, I/21/18, I/94/43, I/96/14
 d.- rdum I/140/35, I/140/36, I/140/46, 
I/27/10, I/27/11, I/27/13, I/87/100, I/87/101
 d.- rlāmıştı II/19/143
 d.- rlarımışdın I/08/55
 d.- rlarῐdı II/24/55
 d.- rÍarῐdı II/24/54
 d.- rlarmışTı I/08/55
 d.- ruduḳ I/94/37
 d.- run I/87/102
 d.- ruz I/21/29
 d.- tTuḳ I/12/06
 d.- ttum I/102/70
 d.- yabildı̄̇ŋ I/21/26
 d.- yamaSsaŋ I/21/27
 d.- yamıyom I/27/09
 d.- yan I/08/57, I/21/28, I/27/46
 d.- yannarda I/96/11
 d.- yannarıŋḳını I/87/108
 d.- yolā I/94/52
 d.- yoŋuz I/87/109
 d.- yoS I/96/13
 d.- yucun I/96/03
 d.- yuP I/96/09
 d.- yyoduḲ I/96/18
 d.- yyolā I/94/51
doḳuma : Dokunmuş şey, yatak yüzü, 
minder örtüsü gibi şeyler için kullanılan 
boyalı pamuk ipliğinden dokunmuş sık 
bez. -7-
 d. I/08/54, I/27/36, I/27/41, I/74/73, 
I/87/123
 d.+ da I/27/47 
 d.+ yı I/21/28
doḳume : bk. doḳuma -1-
 d.+ ye I/87/101
doḳumı : bk. doḳuma -2-
 d.+ ya I/87/106, I/94/39
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doḳumu : bk. doḳuma -1-
 d. II/24/55
doḳun - : Sağlığına zarar vermek, rahatsız 
etmek, yaramamak. -3-
 d.- ayo I/43/05
 d.- ayoru I/43/05
 d.- u I/43/11
doḳuS : bk. doḳuz -15-
 d. I/101/01, I/112/82, I/115/01, I/16/50, 
I/23/08, I/42/24, I/42/28, I/47/20, I/92/04, 
II/25/109, II/39/115, II/39/128, II/39/80, 
II/39/82, II/39/92
doḳuz : Sekizden sonra, ondan önce gelen 
sayının adı. -54-
 d. I/104/09, I/112/29, I/112/82, I/113/58, 
I/125/15, I/134/56, I/138/37, I/14/74, 
I/152/07, I/152/129, I/155/103, I/16/51, 
I/34/41, I/39/41, I/40/02, I/43/14, I/54/44, 
I/56/77, I/56/79, I/58/12, I/65/44, I/65/45, 
I/71/52, I/74/85, I/74/89, I/74/90, I/78/40, 
I/78/42, I/78/43, I/86/65, I/87/44, I/87/45, 
I/91/07, I/91/08, I/97/01, II/04/12, II/04/25, 
II/04/39, II/04/71, II/04/72, II/04/73, 
II/07/07, II/07/149, II/15/51, II/16/34, 
II/22/10, II/23/06, II/25/02, II/28/79, 
II/39/168
 d.+ a II/35/02
doḳuz˽otuz˽üş : 1933 yılı. -1-
 d.+ lüyüm I/66/25
doḳuzan : bk. doḳsan1 -2-
 d. I/79/32, I/79/33
doḫan - : bk. doḳun- -1-
 d.- ıyo II/19/73
doḫu - : bk. doḳu- -1-
 d.- rduḫ I/21/17
do˽a : bk. doğā -1-
 d.+ dan II/33/57
do˽ā : bk. du˽ā -1-
 d. yapar̥dıḲ I/57/23
dȯ˽ā : bk. du˽ā -1-
 yāmur d.+ sı yaparlā I/69/105
dō˽a : bk. doğā -1-
 d. I/69/81

do˽al : bk. doğal -12-
 d. I/121/77, I/132/47, I/40/15, I/40/31, 
I/40/77, I/44/71, I/97/33, II/31/32, II/31/33, 
II/33/07
do˽alġaz : bk. doğalġaz -1-
 d.+ lı I/40/55
do˽u : bk. doğu1 -16-
 d.+ da I/126/20, I/126/32, I/49/54
 d.+ dan I/10/111, I/108/38, I/70/83, 
I/73/39, I/73/42, I/86/43, II/02/93

bk. doğu2

d. II/04/05, II/10/52, II/32/42
d.+ ya I/10/110, I/68/77

do˽ulu : bk. doğulu -4-
 d. I/149/36
 d.+ lar II/04/05
 d.+ larıŋ I/100/35
 d.+ larıŋḳını I/100/34
do˽um : bk. doğum -30-
 d. I/64/32, II/08/34
 d.+ a I/58/54, I/58/57, II/08/34
 d. büyüm I/150/05, I/150/06, II/39/07
 d.+ dan I/133/47, I/133/48, I/55/64, 
I/55/66
 d. ediyoru I/58/60
 d. eTdim II/13/29
 eskişēr d. hastānesindi II/07/145
 d.+ nāmızı I/58/49
 d.+ narı I/58/59
 d.+ um I/38/02
 d.+ una II/25/32
 d.+ uŋ I/64/129
 d. yaparıS I/48/03
 d. yapTı I/16/05
 d. yaptıḳ II/08/35
 d. yapTıḲ II/30/57
 d. yapTım I/63/16, II/30/58
 d. yapTırırdı II/30/55
 d. yerim I/149/06
 d. yeriŋ II/02/20
do˽umlu : bk. doğumlu -17-
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 d. I/33/130, I/33/131, I/33/132, 
I/33/133, II/20/51, II/30/03, II/30/04
 d.+ yum I/139/03, I/139/04, I/98/02
 d.+ yun I/140/13, I/64/02
 d.+ yuz I/79/08, II/20/27
dō˽umlu : bk. doğumlu -3-
 d. I/33/22, II/20/72
do˽umnı : bk. doğumlu -1-
 d.+ yın II/39/06
do˽umnu : bk. doğumlu -27-
 d. I/38/02, I/61/52, I/64/112, I/75/13
 d.+ suŋ II/14/59
 d.+ yum I/11/03, I/129/03, I/14/02, 
I/42/56, II/02/01
 d.+ yun I/107/15, I/108/06, I/124/05, 
I/127/04, I/140/02, I/155/09, I/16/17, 
I/17/01, I/59/03, I/59/04, I/73/06, II/06/02, 
II/14/02, II/14/59, II/22/10
 d.+ yŭn I/58/02
 d.+ y̥ŭn I/42/02
do˽ūmnu : bk. doğumlu -1-
 d.+ yun I/59/03
do˽ur - : bk. doğur- -18-
 d.- an I/03/71
 d.- du I/55/65
 d.- duġ I/15/12
 d.- duk̥ II/07/118
 d.- duḲ I/15/09
 d.- dum II/07/117
 d.- dūm II/07/144
 d.- dūŋ yapTῑŋ II/07/146
 d.- man I/67/33
 d.- maŋ I/67/33
 d.- muşuŋ II/07/147, II/07/148
 d.- tuḳ I/58/61
 d.- uduḳ I/58/49
 d.- uduŋ I/58/51
 d.- ŭTuḳ I/58/65
do˽utTur - : Doğurtmak, doğum yaptırmak, 
doğurmasını sağlamak, doğurmasına 
yardımcı olmak. -2-

 d.- dum I/58/53
 d.- udu I/58/52
doçent̥ : bk. doçent -1-
 d. I/11/01
dōçent : Üniversitelerde profesörlükten 
önceki kademede bulunan öğretim 
üyesi. -1-
 d. II/38/104
dōdur - : bk. doldur- -1-
 d.- u I/10/24
doġuz : bk. doḳuz -1-
 d. I/152/08
doġuzan : bk. doḳsan1 -2-
 d. I/158/25
 yüzde d.+ ı I/149/58
doğ - : 1. (İnsan veya hayvan yavrusu) 
Gününü tamamlayıp ana karnından 
dışarıya çıkmak, dünyaya gelmek, tevellüt 
etmek. -7-
 d.- alῑ I/135/04
 d.- cāmışımışız I/130/26
 d.- duğu I/95/08
 d.- dum I/123/10, I/124/02, I/42/07

2. (Güneş, ay, yıldızlar) Ufuktan 
yükselerek gökyüzünde görünmek, tulu 
etmek.

d.- unca I/110/56
doğduğun yer değil doyduğun yer : 

İnsanların doğduğu yeri değil, geçimini 
sağladığı yeri yurt edindiğini (Aksoy, 1988 
: 325) anlatan bir atasözü.
dȯğ - : bk. doğ-1 -1-
 d.- dum I/75/15
doğā : Tabiat. -1-
 d.+ dan I/33/89
doğal : Doğada rastlandığı gibi, doğaya 
uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına 
uyan, tabii, natürel. -1-
 d. I/60/29
doğalġaz : Konutlarda ve iş yerlerinde 
ısınma, üretim ve enerji amacıyla belli bir 
merkezden kontrollü olarak bir şebeke 
sistemiyle dağıtılan yanıcı gaz. -1-
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 d. I/143/62
doğra - : (Bir şeyi) Keserek parçalamak, 
parça parça kesmek. -1-
 d.- rlar I/26/08
doğre - : bk. doğra- -1-
 d.- yoruz I/84/06
doğrul - : Eğikliği ve eğriliği gidip düz 
duruma gelmek. -1-
 d. II/39/182
doğu : 1. Bulunulan yere göre güneşin 
doğduğu yönde kalan yer, bölge veya ülke, 
şark. -11-
 d.+ dan I/23/14, I/33/119, II/19/35, 
II/19/39, II/19/41, II/19/43
 d.+ dan mūdan I/143/47

2. Dört ana yönden güneşin doğduğu 
taraf, gün doğdu, şark, maşrık.

d. I/33/113, II/04/50
doğulu : Bir ülkenin doğu bölgesinden 
olan (kimse). -1-
 d.+ lar II/04/50
doğum : Doğmak işi, dünyaya gelme, 
tevellüt. -1-
 d. I/27/02

doğum büyüm : Doğma büyüme, 
doğduğundan beri.

doğum et- : Doğum yapmak.
doğum yeri : Bir kimsenin doğduğu 

yer.
doğum yap- : Bir çocuk dünyaya 

getirmek, bir yavru doğurmak.
doğum yaptır- : (Ebe veya doktor) Bir 

kadını doğurtmak, doğurmasına yardım 
etmek.
doğumlu : Doğmuş, tevellütlü. -2-
 d. I/142/02, I/33/130
doğur - : (Doğum yoluyla) dünyaya 
getirmek, (hayvan) yavrulamak. -1-
 d.- udu I/15/62
dok - : bk. dök- -1-
 d.- ünce I/87/20
dók - : bk. dök- -2-
 d.- erdí I/04/25

 d.- eríS I/02/34
doḲdur : bk. doḳtor -3-
 d. I/20/07
 d.+ umuza I/63/37
doḲu - : bk. doḳu- -6-
 d.- dum I/08/61, I/94/19
 d.- rduḳ I/21/17
 d.- rduḲ I/08/59, I/140/40, I/96/14
doḲuma : bk. doḳuma -2-
 d. I/08/57
doḲuS : bk. doḳuz -1-
 d. I/143/08
doḲuz : bk. doḳuz -11-
 d. I/110/42, I/112/38, I/13/30, I/134/56, 
I/138/35, I/22/10, I/22/34, II/16/103, 
II/23/09
 d.+ da I/142/47
 d.+ da yapıldı I/142/48
doḲuzan : bk. doḳsan1 -3-
 d. I/128/07, I/128/08, I/128/31
doḲzan : bk. doḳsan1 -1-
 d. I/94/39
dol - : (Boş bir şey veya yer) İçine giren 
bir şeyle dolu hâle gelmek, boş olmaktan 
çıkmak. -18-
 d.- ā II/02/89, II/05/41
 d.- ar I/48/21
 d.- ār I/48/19
 d.- ar̥ḳan I/45/47
 d.- ardı I/74/44
 d.- du I/122/19, I/150/48, I/64/47, 
I/64/48, I/64/52
 d.- dū I/122/29
 d.- muş I/06/105, I/63/48
 d.- uyo I/133/19, I/93/51
 d.- uyor I/17/70
dōl - : bk. dol- -6-
 d.- du I/102/42, I/65/21, II/09/48, 
II/35/21
 d.- duḳ II/05/39
 d.- dular I/35/51
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dōl̥ - : bk. dol- -2-
 d.- du II/09/99
 d.- muyōmuşdu II/09/41
dola - : Etrafında döndürüp sarmak. -3-
 d.- yıp I/88/55
 d.- yor I/138/128
dolā - : bk. dola- -1-
 d.- dıḲ I/146/25
dolab : bk. dolap -9-
 d.+ a I/08/43, I/144/69, I/44/26, 
II/32/69, II/32/90, II/32/91
 d.+ ı II/33/05
 d.+ ıymış I/126/40
dolaf : bk. dolap -1-
 d.+ a I/134/30
dolama : Oklavaya sararak yuvarlatılmış 
yufkayı, tepsiye iç içe halkalar şeklinde 
döşedikten sonra pişirilen börek. -3-
 d. I/31/15, I/86/16
 d.+ dan I/86/71
dolamba : Tırnak yöresindeki 
yumuşak bölümlerin, bazen de kemiğin 
iltihaplanmasından ileri gelen ağrılı 
şiş. -2-
 d. I/25/63
dolambȧç : Bir çeşit çocuk oyunu. -1-
 d. I/09/29
dolan - : (Bir şeyin etrafında) Dönmek, 
dolaşmak. -11-
 d.- a I/94/22
 d.- am I/80/05
 d.- can I/144/19
 d.- caz I/150/17
 d.- ır I/08/20, I/155/66
 d.- ıyo I/12/23
 d.- ῑdıḳ I/155/15
 d.- íyolā I/09/30
dolān - : bk. dolan- -1-
 d.- dı II/05/65
dolandır - : Dolanma işini yaptırmak, 
gezdirmek. -2-
 d.- dılar II/37/58

 d.- ıydı I/101/34
dolap : İçine eşya, giyecek ve öteberi 
konmak üzere yapılmış raflı, çekmeceli, 
kapaklı mobilya veya duvara oyulmuş raflı, 
kapaklı göz. -16-
 d. I/160/27, I/44/25, I/64/78
 d.+ da I/106/22, I/106/48, II/08/123, 
II/13/37
 d.+ lā I/44/26, I/85/24
 d.+ lar I/131/62
 d.+ lara I/08/44, I/109/20, II/32/38, 
II/32/62
 d.+ ları II/21/85, II/21/94
dolaş - : 1. Gezinmek, gidip gelmek. -6-
 d.- ıŋ II/34/72
 d.- ır I/08/21
 d.- ırdı I/08/22
 d.- ırlādı II/34/71
 döndük d.- Tıḳ I/82/04

2. (Saç, iplik vb. şeyler) Birbirine geçip 
karışmak, güç çözülecek duruma gelmek.

d.- dı I/63/27
dolāş - : bk. dolaş-2 -1-
 d.- dı I/63/23
doÍáş - : bk. dolaş-1 -1-
 d.- ırdım II/39/86
dolaşdır - : Dolaştırmak, gezdirmek, 
oradan oraya götürmek. -1-
 d.- ılādı II/34/75
dolayı : –den ötürü, nedeniyle, 
yüzünden. -2-
 d. I/92/44, I/92/49
dolayısilē : bk. dolayısiyle -1-
 d. II/03/67
dolayısiyle : –den ötürü, nedeniyle, 
yüzünden. -1-
 d. II/03/80
doldur - : 1. (Boş bir şeyi) Dolu hâle 
getirmek, dolmasını sağlamak. -44-
 d.- aġorduŋ I/10/32
 d.- ayın II/13/01
 d.- cāz I/49/18
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 d.- ceŋ I/109/44
 d.- dular I/108/27
 d.- dulār̥ II/07/72
 d.- meycen I/72/01
 d.- muş I/147/29, I/154/25, I/95/18
 d.- muşlar I/112/01
 d.- saŋa II/13/35
 d.- u I/124/36
 d.- ū I/153/32
 d.- uduḳ II/37/111
 d.- uduġ I/68/44
 d.- udum I/152/55
 d.- ulādı II/34/60
 d.- ulardı I/72/45
 d.- un I/109/11, I/109/23, I/131/35, 
I/144/69
 d.- uncaḳ I/21/20
 d.- uŋ I/138/95
 d.- uP I/16/31
 d.- urun I/109/23, I/109/44
 d.- us I/76/74
 d.- usuŋ I/80/35, II/37/121
 d.- uverir I/72/84
 d.- uvırır I/128/21
 d.- uydu I/153/30, I/153/31
 d.- uyoŋ I/20/39, II/23/207
 d.- uyoz I/77/70, I/77/76, II/38/32
 d.- uyōz I/77/71
 d.- uyun I/135/09
 d.- uz I/31/24

2. (Dolma yapmak üzere biber, patlıcan 
gibi sebzelerin veya tavuk, kuzu vb. 
hayvanların içine) Pirinç, kıyma, fıstık, 
kuş üzümü vb. koymak. -20-
 d.- duydum I/40/28
 d.- muş I/128/20
 d.- u I/111/15
 d.- uduḲ I/128/34, I/128/36, I/128/40
 d.- um I/111/23
 d.- uŋ I/111/16
 d.- urduḳ I/128/38

 d.- urduḲ I/128/33
 d.- us I/40/28
 d.- uS I/60/64
 d.- usaŋız I/111/17
 d.- usun I/121/65, I/121/86
 d.- uyoduġ I/111/18
 d.- uyom I/40/29
 d.- uyoŋ I/111/16
 d.- uyoruS I/40/30
 d.- uz I/70/35

3. (Yaş ve zamanla ilgili kelimelerle) 
Tamamlamak, tamamlayıp bitirmek. -4-
 d.- dum I/138/04, I/73/02
 d.- madım I/138/04
 d.- mamışdım I/42/63

4. (Bir şey bir yeri) Kaplamak. -1-
 d.- u I/54/33

5. (Çukur bir yeri, denizin sığ yerlerini) 
Taş, moloz vb. dökerek etrafla aynı 
seviyeye getirmek. -1-
 d.- unca I/150/61

6. Canlandırmak, neşe vermek, hayat 
vermek, can katmak. -1-
 d.- sūŋ I/79/74
doldur̥ - : bk. doldur-1 -1-
 d.- uÍādı I/154/45
dōldur - : bk. doldur-1 -8-
 d. I/44/26
 d.- u II/23/14
 d.- uduġ II/01/49
 d.- uŋ I/21/21, I/50/78
 d.- uyoz II/21/97
 d.- uyum II/12/59
dōldurmı : Doldurma, doldurmak işi. -1-
 d.+ ya I/72/84
doldurucu : Doldurma işini yapan şey 
veya kimse. -1-
 d.+ lar II/23/12
dōl̥dutTur - : Doldurtmak, doldurmak 
işini başkasına yaptırmak. -1-
 d.- duḲ II/09/99
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doleşdır - : bk. dolaşdır- -1-
 d.- ı I/70/80
dolġu : Bir oyuğun içine doldurulan 
madde. -1-
 d. I/64/47
doliş - : bk. dolaş-1 -1-
 d.- maz II/39/86
dolma : Patlıcan, biber, kabak vb. sebzelerin, 
midye, tavuk, kuzu gibi hayvanların içinin 
pirinç, fıstık, üzüm, baharat veya pirinç ve 
kıyma ile doldurularak pişirilmesi yoluyla 
yapılan yemek. -23-
 d. I/105/12, I/148/51, I/33/155, I/76/34, 
I/87/81, I/90/78, I/90/80, II/38/73
 d.+ ları I/111/06
 d.+ mız I/40/27
 d.+ nıŋ I/60/62
 bı̊̇ber d.+ sı I/111/27
 bı̊̇bēr d.+ sı II/23/53
 kelem d.+ sı I/111/05, I/87/82
 d.+ sından I/111/82
 d.+ sını I/121/62, I/13/13
 kel̥em d.+ sῑ I/105/36
 tarana d.+ sῑ I/76/32
 d. yapālādı I/33/152
 d. yapar̥saŋ II/38/75
 d.+ yı I/13/14
dolma ġalem : İçindeki hazneye mürekkep 
doldurulmak yoluyla kullanılan yazı 
kalemi, mürekkepli kalem, stilo. -1-

d. ġalemlemiz I/35/61
dolmā : bk. dolma -1-
 d. II/23/48
dōlma : bk. dolma -3-
 d. II/12/30
 d.+ dır I/02/14
 büber d.+ sı II/12/55
dolmalıḲ : Dolma yapmaya elverişli. -5-
 d. II/18/24, II/21/94, II/38/68
 d.+ larıŋ I/143/18
 d. yapıyoz II/38/91
dolmalῑ : <<dolmalıḳ+ı -1-

 d. II/18/27
dolmı : bk. dolma -1-
 d. yapāsıŋ II/18/25
dolmuş : Birer kişi hesabıyla yolcu taşıyan 
ve beklediği yerden dolunca hareket eden 
otomobil, motor, kayık gibi taşıt. -1-
 d. mulmuş I/143/75
dolu I : Bir yerde bahsedilen şeyin çok 
bulunduğunu, çok olduğunu anlatır, çok, 
pek çok. -19-
 d. I/14/31, I/18/60, I/20/46, I/21/59, 
I/21/72, I/25/25, II/39/145
 d.+ ydu I/01/46, I/01/97
 d.+ ymuşTu I/133/58

2. İçinde, alabileceği kadar veya ona 
yakın derecede kimse veya şey bulunan, 
dolmuş olan, boş yeri bulunmayan.

d. I/145/89
d.+ ydu I/65/30
d.+ yduḳ I/65/30
... dolusu : –i dolduracak miktarda.
dam d.+ su I/73/15

 çuval d.+ su I/58/95
tekne d.+ sū I/153/21

dolu II : Havanın üst tabakalarındaki su 
zerrelerinin soğuktan donması ile oluşan 
ve yere buz hâlinde düşen iri, yuvarlak 
yağmur tanesi. -1-

d. I/03/26,
dolū : bk. dolu I1 -4-
 d. I/08/28, I/153/122, I/67/31
dōlu : bk. dolu I1 -1-
 d. I/21/26
dōma : Doğma büyüme, bir yerde doğmuş 
ve orada büyümüş. -11-
 d. I/117/01, I/35/03

dōma büyüme : Bir yerde doğmuş ve 
orada büyümüş.

d. bö̇yüme I/143/02, I/158/03, I/18/02, 
I/18/12, I/98/08
 d. büyüme I/139/05, I/60/19, I/60/72
dōma : bk. dolma -1-
 bı̊̇ber d.+ sı II/12/56
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domates : Patlıcangillerden, yaprakları 
tüylü, meyvesi etli, soğuğu sevmeyen, otsu 
bir ılık bölge bitkisi ve bu bitkinin yemeğe 
konan, salçası yapılan, çiğ olarak yenen, 
içi çok sulu kırmızı meyvesi. -7-
 d. I/103/54, I/133/33, I/54/10, II/19/160
 d.+ i I/84/02
 d.+ in I/84/01

domates salçası : Yemeklere tat ve 
lezzet vermek için domatesten yapılan 
salça.

d. salçası yaparῑS I/60/24
domates suyu : Domatesin sıkılmasıyla 

elde edilen sos.
domatez : bk. domates -1-
 d. I/103/08
domatis : bk. domates -34-
 d. I/101/21, I/143/14, I/146/17, 
I/149/28, I/28/52, I/40/35, I/40/38, I/54/50, 
I/54/52, I/80/12, I/91/74, I/93/63, I/97/36, 
II/07/35, II/08/103, II/12/59, II/20/21, 
II/21/92, II/26/31, II/29/56
 d.+ dir I/143/73
 d.+ e I/129/48
 d.+ i I/07/64, I/84/05, II/22/84
 d.+ iŋi II/07/87
 d.+ le I/69/30
 d.+ lēmizden I/40/39
 d.+ ler I/65/19, I/96/85
 d.+ leri II/22/68
 d.+ lerimiz II/22/83
 d.+ li II/19/64
 d. suyunnan II/35/83
domatı̆̇s : bk. domates -1-
 d. II/07/82
domătiS : bk. domates -1-
 d. II/09/98
domatiz : bk. domates -8-
 d. I/100/26, I/35/43, I/40/40, I/40/61, 
I/54/55, I/69/29
 d.+ i I/40/39
 d.+ lice I/40/14

dombala : Taşlarla oynanan bir çeşit çocuk 
oyunu. -2-
 d. I/151/37, I/151/39
dombıy : Manda [Çoğunlukla dişisi için 
kullanılır], su sığırı. -1-

dombıy arȧbası ġoş- : Mandanın 
çektiği arabayı sürmek.

d. arȧbasını ġoşarlādı I/102/22
dombig : Taşlarla oynanan bir çeşit çocuk 
oyunu. -1-
 d. II/15/50
domuz : İslamiyet’te eti haram olan, kalın 
derili, eti, yağı ve derisi için beslenen, ağır, 
hantal, memeli evcil hayvan, hınzır. -1-
 d. I/39/98
dōmuz : bk. domuz -1-
 d. II/30/45
don I : Elbise. -10-

d. I/10/59, I/47/47, I/70/65, I/70/67, 
I/74/12
 d.+ umu I/70/67, I/70/68
 d.+ una I/125/22
 d.+ uŋu I/70/67
 iş d.+ u I/96/22
don II : Hava sıcaklığının sıfırın altına 
düşmesi sonucunda suyun buz tutması. -1-

d. I/83/63
don - : 1. Şiddetli soğuk etkisiyle buz 
tutmak. -4-
 d.- ar I/121/56
 d.- unca I/121/57

2. (Kimyevi bir etkiyle) Sertleşip 
katılaşmak.

d.- ar I/132/27
3. (Canlı varlıklar için) Soğuktan ölmek.

d.- araḲ I/138/118
4. (Bitkiler için) Soğuk nedeniyle 

bozulmak. 
dōn - : bk. don-1 -1-
 d.- du˽u I/54/20
dondur - : Buz tutmasını, donmasını 
sağlamak. -1-
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 d.- duḲ I/129/21
donduruci : bk. dondurucu -2-
 d.+ ye I/26/74
dondurucu : Dondurmak işinde kullanılan 
cihaz veya madde. -5-
 derin d. I/76/81
 d.+ lā I/07/65
 derin d.+ lāmıza II/32/38
 d.+ lara II/21/86
 d.+ ya I/07/63
doŋ - : bk. don-1 -3-
 d.- ar I/54/20
 d.- unca I/54/20

bk. don-3 

d.- araḲ I/138/117
dōŋ - : bk. don-4 -2-
 d.- du I/54/21
 d.- madı I/54/21
doŋdurucu : bk. dondurucu -4-
 derin d.+ lā I/60/26
 derin d.+ lara I/60/26, I/60/27
 d.+ ları II/21/95
doŋuz : bk. domuz -4-
 d. I/13/37, I/69/26, I/95/93
 d.+ dan I/69/25
dōra - : bk. doğra- -15-
 d. I/40/40, II/29/32
 d.- dı˽ıŋ I/60/12
 d.- llar I/119/47
 d.- ŋ I/04/57
 d.- rın I/54/51
 d.- rız I/109/20, I/111/08, I/111/19, 
I/90/78
 d.- rlā II/34/99
 d.- rsın I/111/21, I/60/07
 d.- rsıŋ I/60/105
 d.- yıp I/33/140
dōrā - : bk. doğra- -1-
 d.- yon I/45/04
dōrȧ : bk. dōru II -1-

 d. I/39/53
dornavidi : Tornavida, vidaları döndürerek 
sıkmaya veya gevşetmeye yarayan ucu 
yassı ve düz alet. -1-
 d.+ den I/33/05
dōro : bk. dōru II -1-
 d. I/60/31
dorŭ : bk. dōru II -1-
 d. I/40/68
dōru : bk. dōru I4 -1-
 d. düzgün I/35/60
dōru - : bk. doğra- -2-
 d.- ycȧn II/18/33
 d.- yoŋ I/111/24
doruḳ : Dağ, ağaç vb. yüksek şeylerin 
tepesi, en yüksek yeri, zirve, tepe, 
şahika. -1-
 d.+ dā I/99/61
doru : bk. dōru II -3-
 d. I/45/31, I/58/28, I/59/50
dorŭ : bk. dōru II -1-
 d. I/58/44
dōrŭ : bk. dōru II -2-
 d. I/42/44, I/58/44
dōru I : 1. Doğru, yalan veya yanlış 
olmayan, gerçeğe uygun, gerçek. -17-
 d. I/153/100, I/17/53, I/65/04, I/65/07, 
I/65/21, I/65/63, I/69/96, II/02/49, II/21/45, 
II/33/37
 d.+ dur I/122/05
 d.+ su I/07/12, I/87/65, I/90/34
 d.+ su yapıyoz II/21/39
 d.+ sunu I/50/40

2. -e yönelmiş olarak, -e karşı, -e 
müteveccihen. -12-
 d. I/06/127, I/101/34, I/102/23, I/50/76, 
I/71/81, I/79/63, I/81/27, I/81/28, II/20/68, 
II/26/06, II/26/52

3. Yönünü değiştirmeden, aynı 
doğrultuda. -8-
 d. I/155/70, I/61/35, I/66/55, II/01/02, 
II/18/18, II/18/20, II/18/23
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4. Akla, mantığa ve duruma uygun, 
yerinde, münasip. -5-
 d. I/161/51, I/161/52
 d. dürüs II/16/21
 d. dürüS II/34/81
 d. düzgün II/19/07

5. Yaklaşırken, az kalmışken, yakın. -5-
 d. I/46/65, I/54/25, I/61/33, II/09/34, 
II/10/49

6. Hiç vakit geçirmeden, sağa sola 
uğramadan, doğruca. -2-
 d. I/104/10, I/138/134

7. Ölçüsüne veya aslına uygun şekilde, 
yalnışsız, hatasız. -1-
 d. durmuyo I/69/65

8. “Evet” anlamında tasdik sözü. -1-
 d. I/17/55
dōr̥u : bk. dōru I8 -1-
 d. II/34/21
dōr̥u : bk. dōru I1 -1-
 d. I/17/53
dōru II : Falan. -11-
 d. I/40/81, I/46/80, I/53/56, I/53/59, 
I/58/58, I/64/103, I/64/110, I/64/27, 
II/21/26, II/29/34
 d. yapdım II/29/96
dōrudan : Doğrudan, aracısız, başka yere 
sapmayan. -1-
 d. I/41/61
doruğ : bk. doruḳ -1-
 d.+ a I/99/54
doruḲ : bk. doruḳ -1-
 d.+ lara I/49/52
dōrul - : bk. doğrul- -1-
 d.- uŋ II/39/179
dos : bk. dost -1-
 eş d. I/123/18
dōs : bk. dost -1-
 d.+ ları I/64/95
dosluḳ : Dostluk, birine veya bir şeye 
karşı duyulan riyasız, samimi ve güvenilir 

sevgi, böyle bir sevgi duyma, dost olma 
durumu. -1-
 d.+ k̥arı II/23/31
dost : Birini riyasız ve samimi duygularla 
seven, her bakımdan kendisine güvenilir 
kimse, enis. -8-
 ėşe d.+ a I/54/31
 d.+ lā I/64/38, II/26/29
 eşi d.+ u I/123/20, II/38/68
 d.+ udu II/23/31
 d.+ um I/132/70
 eşini d.+ unu I/123/23
dost̥ : bk. dost -1-
 ēş d. I/69/105
dōst : bk. dost -2-
 ėşe d.+ a I/54/42
 d.+ lān̥da I/64/95
dova : bk. du˽ā -1-
 d. idiyon I/30/17
dovā : bk. du˽ā -3-
 d. idēlē I/30/54
 d. idelek I/28/56
 d.+ mı I/43/13
dovaḳ : bk. duvaḳ -1-
 d. I/10/50
dovaḲ : bk. duvaḳ -1-
 d. I/10/50
doval : bk. doğal -3-
 d. I/81/25
 d. oláraḳ II/31/32
 d. olȧraḳ II/21/06
doy - : Açlık duygusu gidinceye kadar 
yemek, tok hâle gelmek. -12-
 d.- ar I/67/73
 d.- ārdıŋ I/10/27
 dōdūn yere baḲmıcan d.- dūn yere 
baḲῐcan I/145/23
 dōdūŋ yer deyi de d.- dūŋ yer I/56/60
 d.- duyu I/03/80
 d.- ma I/36/74
 d.- maz I/03/108
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 d.- mazdı I/61/41
 d.- uyo I/96/79, I/96/80
dōy - : bk. doy- -1-
 ġānımızı d.- du II/32/136
doyū - : bk. doyur- -1-
 d.- duġ II/08/64
doyum : Doyma, kanma, tatmin. -1-

doyum olmamak : Hiç bıkılmamak, 
artık yeter denmemek, tadına doyulmamak.

d. olmas I/36/72
doyumnu : bk. doğumlu -1-
 d.+ yun I/152/02
doyur - : Yedirip açlığını gidermek, tok 
hâle getirmek. -10-
 d. I/44/12
 d.- alım I/117/24
 d.- muş I/117/28
 d.- u I/152/57
 d.- ulādı II/16/20
 d.- ulār̥dı I/57/14
 d.- un II/39/184
 d.- uŋ II/39/179
 d.- uyduḲ I/101/38
 d.- uyōduḲ I/37/28
dozer : Buldozer sözünün kısaltılmış şekli, 
tırtıllı veya lastik tekerlekli yol yapım 
makinesi, yoldüzler. -1-
 d. II/32/43
dö - : bk. döv-1 -2-
 d.- ülmǖyor I/49/01
 d.- üyoŋ I/79/91
dȫ - : bk. döv-2 -3-
 d.- düŋ I/58/16, I/58/18
 d.- sün I/112/22
dȫ : bk. da -1-
 d. II/16/99
dȫ : bk. ta -1-
 d. I/36/29
dö˽üş - : bk. dövüş- -2-
 d.- dülē II/01/08
 d.- üp durmaŋ I/52/64

dö˽üş : bk. dövüş -2-
 d. I/69/77
 d.+ dėn II/01/08
dȫ˽üş : bk. dövüş -1-
 d. çekişmėzlēdi II/08/65
dȫd : bk. dört -1-
 d.+ e II/12/36
dȫdür - : bk. dövdür-1 -1-
 d.- ü II/30/49
dök - : 1. (Sıvı veya tane hâlindeki şeyleri) 
Bulundukları yerden başka bir kaba veya 
yere boşaltmak. -81-
 d.- e I/59/47
 d.- ē I/148/63
 d.- ecek I/121/55
 d.- ecēn I/60/70
 d.- ēdik I/64/78
 d.- ēlēdi I/33/151
 d.- ellē II/32/24
 d.- ellēdi I/64/80
 d.- ellerdi I/141/04
 d.- en I/132/44
 d.- er I/123/34
 d.- ēr̥ I/59/47
 d.- erı̄̇m II/16/08
 d.- erdı̄̇ I/157/40
 d.- erdik I/14/40
 d.- ērdik I/108/14, I/64/78
 Ḳurşun d.- ērdik I/58/45
 d.- erim I/103/49
 d.- erin I/54/51
 d.- eris I/132/27, I/132/35, I/36/61, 
I/70/44, I/73/50
 d.- eriS I/101/12, I/102/57, II/08/126
 d.- er̥iS II/39/68, II/39/73
 d.- eriz I/102/57, I/48/14, I/70/46, 
I/73/48, I/98/83, II/33/72, II/37/122, 
II/37/123
 d.- er̥iz II/39/69
 d.- ēriz II/35/80, II/35/81
 hurşun d.- eriz I/58/46
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 d.- er̥lēdi II/34/95
 d.- ersek I/132/35
 d.- ērsin I/121/56
 d.- ersiŋ I/96/58
 d.- me I/132/37
 d.- meS I/116/46
 d.- müş I/117/25
 d.- Tü II/07/73
 d.- tük I/87/83
 d.- Tük I/100/15
 d.- tün I/132/37
 d.- üb II/22/74
 d.- ücen I/109/15
 d.- ülür II/06/25
 d.- ülüyse I/73/53
 d.- üncēm I/45/15
 d.- üp I/100/28, I/103/05
 d.- üyōduḳ I/148/63, II/21/60
 d.- üyolā I/150/11
 d.- üyolādı II/35/72
 d.- üyolardı I/97/21
 d.- üyoŋ II/37/99
 d.- üyȯŋ I/79/95
 d.- üyós I/09/39
 d.- üyosun II/15/122, II/15/123
 d.- üyȯz I/100/15, I/97/22
 d.- üy̥oz I/100/11
 d.- üyum II/12/58
 d.- üyun II/15/123

2. Saçmak, serpmek, koymak. -27-
 d. I/96/81
 d.- ce̊k II/16/89
 d.- Çeŋ II/39/44
 d.- düŋ II/39/74
 d.- e II/32/60
 d.- ebiliyosun II/15/120
 d.- erdiK I/26/72
 d.- eriS I/28/36, I/28/37
 d.- eríS I/02/35

 d.- eriz I/31/14, I/36/52, I/36/56, 
II/39/72
 d.- erle II/39/45
 d.- er̥sin II/39/35
 d.- esiŋ I/31/13
 d.- e̊ŋ I/04/58
 d.- meyiz II/39/74
 d.- mēz II/39/44
 d.- müyosun II/15/118
 d.- ülmüş I/100/36
 d.- üyom I/09/46
 d.- üyon II/15/117
 d.- üyosun II/15/120

3. (Lokma, kadayıf, ekmek, börek vb. 
yiyecekleri) Sulu hamuru kızgın yağ içine, 
saç üstüne veya fırına akıtmak yoluyla 
hazırlamak. -23-
 d.- dükTen I/101/13
 d.- ēdik I/02/65
 d.- enden I/116/41
 d.- erdi I/88/52
 d.- erin I/148/60
 d.- eris I/116/26, I/157/80, I/157/82, 
I/79/86
 d.- eriz I/101/13, I/116/27, I/157/65, 
I/51/42
 d.- er̥sin I/121/53
 d.- Tü I/88/36
 d.- tük I/79/84
 d.- üyom I/90/12, I/90/13
 d.- üyoS I/111/76
 d.- üyoz I/44/13, II/15/72
 d.- üyöllē I/73/59

4. (Yemek vb.) İkram etmek üzere 
hazırlamak. -18-
 yėmek d.- dülē I/77/25
 d.- elēdi II/34/101
 pilaf d.- eller II/23/49
 yemek d.- eller̥ I/114/35
 yimeK d.- eller I/114/17
 d.- ēŋ I/138/74



dökdür -

1316

D

 d.- er I/26/71
 d.- ēr̥di I/04/24
 d.- erdig I/26/70
 d.- erdiK I/09/63
 pilaf d.- ülüllē II/23/49
 pilaf d.- ülür II/23/57
 d.- ülürdü I/04/24, I/04/26, II/23/46
 yimeK d.- üvüdü I/104/57
 pilaf d.- üya II/05/46
 yemek d.- üyolardı I/114/32

5. İçindekini boşaltıp atmak. -5-
 d.- cen I/152/44
 d.- ceŋ I/152/43
 d.- ēdim I/152/42
 d.- tü I/91/79
 d.- üyo I/68/52

6. (Ağaç) Çiçek veya meyve vermek, 
peyda etmek. -5-
 d.- ē I/127/26, I/127/27
 d.- ēr I/127/14
 d.- erler̥ I/127/14
 d.- üyor I/127/35

7. Düşmanı bozguna uğratmak, mağlup 
etmek. -2-
 d.- emedik I/95/65
 d.- üvemişler I/95/67

8. (Ağaç dalında bulunan meyve, çiçek, 
yaprak vb.) Dalından düşmek. -2-
 d.- ülmüyo I/111/73
 d.- ürlē II/32/27

9. Dağılmak. -1-
 d.- ülmüş I/15/91

10. Kolonya vb. sıvı maddeleri) 
Boşaltmak yoluyla ikram etmek. -1-
 d.- üvu I/63/46

11. Yok etmek üzere atmak. -1-
 d.- üveriyoz I/79/94

12. (Para vb.ni) Çok sarfetmek, çok 
harcamak. -1-
 para d.- dülē I/150/25

dökdür - : Döktürmek, dökmek işini 
başkasına yaptırmak, sıvı veya tane 
hâlindeki şeyleri bulunduğu yerden başka 
bir kaba boşalttırmak. -1-
 d.- ü I/132/48
dökmē : (<<dökme+ye) Dökmek işi. -1-
 su d. I/155/13
dökmi : bk. dökmē -1-
 d.+ ye I/98/81
döḳul - : bk. dökül-1 -2-
 d.- dūne II/22/38, II/22/40
dökül - : 1. Saçılmak, serpilmek, etrafa 
yayılmak. -3-
 d.- dǖ II/16/98, II/16/99
 d.- üp I/155/15

2. (Sıvı veya tane hâlindeki şeyler) 
Bulunduğu yerden başka bir kaba veya 
yere boşaltılmak. -2-
 d.- dükTen I/54/16
 d.- ür I/54/15

3. Düşüp veya taşıp bütünden 
ayrılmak. -2-
 d.- medi II/22/40
 d.- üse II/22/38

4. (Diş için) Yerinden çıkmak, 
düşmek. -2-
 d.- dü II/22/53

5. (Ağaç dalında bulunan meyve, çiçek, 
yaprak vb.) Dalından düşmek. -2-
 d.- en I/38/18
 d.- müş I/38/18

6. (Yiyecekler için) Gevrek ve lezzetli 
olmak. -2-
 d.- ür I/152/92, I/40/45

7. Düşman bozguna uğramak, mağlup 
olmak. -1-
 d.- müş II/05/24
döküm : Kalıba dökülmek yoluyla 
yapılmış. -1-

döküm e’mē : Kalıba dökülmek 
yoluyla yapılmış ekmek.

d. e’mē I/22/38
dökün - : bk. dökül-1 -1-
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 d.- ennēni I/01/21
döl : Koyun ya da keçi yavrusu, oğlak. -4-
 d. I/157/68
 d.+ ünü I/121/111
dölüm : bk. dönüm -1-
 d.+ ünen I/87/28
dömbek : Küçük davul, darbuka. -5-
 d.+ nen I/148/15

dömbek dömbek : Davul gibi, şişkin 
ve büyükçe.

dömbeK d. II/39/31
 d. dömbeK yapar̥sıŋ II/39/30
 d. dömbeK II/39/31
 dömbeK d. yapar̥sıŋ II/39/31
dȫmbeK : bk. dömbek -1-
 d. I/148/28
dömbeKci : Dömbek çalan kimse, 
davulcu. -1-
 d.+ si II/23/05
dȫme : Dövülmüş buğdaydan yapılan 
yemek. -1-
 d.+ sine II/32/04
dön - : 1. (Bir yere) Geri gitmek veya geri 
gelmek, avdet etmek. -28-
 d.- cek II/38/47
 d.- ceksin I/156/40
 d.- cēniz II/34/50
 geri d.- dǖ I/117/42
 geri d.- dǖn̥de I/117/51
 d.- dü I/142/59, I/142/60, I/142/61, 
I/17/52
 geri d.- dü I/07/109
 d.- dük I/82/04
 d.- düle I/45/43
 geri d.- düm I/04/05
 d.- eceKler I/06/36
 d.- eller I/06/36
 geri d.- emeSsin I/156/32
 d.- en I/142/59, I/46/121
 d.- er̥ler I/06/37
 d.- eyöler I/03/104

 geri d.- mek I/01/70
 geri d.- meK I/06/65
 d.- üb II/22/47
 dönüb d.- üb I/35/11
 d.- üb dönüb I/35/11
 d.- üvürdü I/17/51
 geri d.- üyola I/72/37

2. Kendi mihveri veya başka bir şey 
etrafında hareket etmek. -23-
 d.- e I/01/47, II/14/41
 d.- ē I/01/47, I/68/47
 d.- ēdi I/68/48
 d.- er I/74/90, I/87/119
 d.- ēr I/62/08
 d.- erdi I/74/85, I/74/92, I/87/118
 d.- ērdi I/74/90
 d.- ērdik I/74/63
 d.- erim I/100/49
 d.- erken I/116/22
 d.- üP II/23/18
 başım d.- üvürdü I/21/83
 ġafam d.- üyō I/50/08
 d.- üyodu I/85/25
 d.- üyōdu II/12/64

3. Sapmak, yönünü değiştirmek. -12-
 d.- düŋüz I/142/38
 d.- ēn II/05/46, II/05/48
 d.- ėnnēnde II/05/47
 d.- meden I/156/60
 d.- müşüŋüS II/18/19
 d.- öyoŋ I/03/10
 d.- üv̥ördüŋ I/45/44
 d.- üyo I/16/58
 d.- üyor I/16/56
 giri d.- üyorlā I/03/12

4. Başka bir şey hâlini almak, dönüşmek, 
inkılap etmek. -11-
 d.- dü I/121/114, I/124/10, I/124/11, 
I/60/08, I/94/47
 d.- dük I/23/59, I/36/33, I/85/36
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5. (Din, inanç, düşünüş, fikir vb. 
bağlandığı ve benimsediği şeyleri) 
Değiştirmek, (ondan) vazgeçmek. -8-
 d.- düm II/28/10, II/28/54
 d.- ümedi II/28/09
 d.- üve II/28/53
 d.- üvimedi II/28/53
 d.- üvürdüm II/28/54

6. Kendini olduğu yerde çevirmek, bir 
tarafa doğru yönelmek. -6-
 d. II/07/136, II/07/137
 d.- iyiŋ II/05/55
 d.- üyün I/134/02

7. (Belli bir yerde) Dolaşmak, gidip 
gelmek. -4-
 d.- e I/157/74
 d.- erdi I/128/45

8. Değişmek. -3-
 d.- dǖ II/17/91
 d.- dü I/03/45
 d.- müş II/14/15

9. (İş, devlet, kurum, ev vb.) Çekilip 
çevrilmek, yönetilmek. -2-
 d.- er I/03/33
 d.- üyor I/124/17

10. (Rüzgar, fırtına vb.) Esmek. -1-
 d.- üyōr̥ I/126/57
dȫn - : bk. dön-2 -5-
 ġafa d.- dü I/44/81

bk. dön-1 -4-
 d. I/47/56

bk. dön-5 -3-
 d.- düŋ II/28/10, II/28/54
dönder - : bk. döndür-1 -2-
 d.- dim I/112/35
 d.- iken I/116/21
döndür - : 1. (Bir şeyi kendi mihveri 
veya başka bir şey etrafında) Hareket 
ettirmek. -5-
 d.- me I/145/34
 d.- ürüz I/130/85

 d.- üydüK I/87/32
 d.- üz I/51/24

2. ... durumuna getirmek, –e benzer 
duruma sokmak, –e benzetmek, –e 
çevirmek.

d.- dük I/160/10
dȫndür - : bk. döndür-1 -1-
 d.- e II/14/41
dönec : Bir işlergenin dönen parçası. -1-
 d.+ i I/62/08
dönem : Bir çağ veya bir çalışma müddeti 
içindeki başı, sonu belli zaman süresi, 
devre. -6-
 d.+ de II/23/133, II/23/139, II/23/175
 d.+ i I/157/72, II/23/139
 d.+ inde II/23/167
döneş : bk. dönec -1-
 d. I/62/08
dönmē : (<<dönme+ye) Dönmek işi. -1-
 d. II/19/76
dönüm : Eni ve boyu 40 arşın olan arazi 
ölçüsü. -20-
 d. I/158/40, I/41/52, II/01/30, II/09/102, 
II/09/29, II/10/18, II/10/22, II/10/23, 
II/10/24, II/28/03, II/28/93, II/29/30, 
II/38/119
 d. başı II/09/90, II/09/91, II/09/102
 d.+ ü II/09/92
dȫnüm : bk. dönüm -1-
 d. II/09/91
dönüş : Dönmek işi ve tarzı, dönme. -5-
 d. II/04/76
 d.+ lerinde I/05/31
 d.+ úmúz I/06/138
 d. yapdıḳ I/42/30
dönüş - : Bir durum ve şekilden başka 
bir duruma veya şekle geçmek, başka bir 
durum almak, tahavvül etmek. -4-
 d.- ürken II/29/101, II/29/106
 d.- üveriyo II/29/93
 d.- üyo II/29/93
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dönüşdür - : Dönüştürmek, dönüşmesini 
sağlamak, başka bir durum veya şekle 
döndürmek, kalbetmek, tahvil etmek. -1-
 d.- müşler II/10/55
dörd : bk. dört -28-
 d. I/37/26, I/38/56, I/48/25, I/48/54, 
I/51/15, I/52/10, I/58/02, I/58/87, I/64/99, 
I/99/08, II/07/149, II/12/32, II/14/67, 
II/24/88, II/29/68
 d.+ e I/144/17, I/20/29, I/59/07, II/38/13
 d.+ er I/46/65
 d.+ ü I/10/100, I/137/22, I/48/58, 
I/95/90, II/34/11, II/34/16
 d.+ üne I/136/37
dörd̥ : bk. dört -1-
 üş gün yataḳ d.+ ü gün toprāḳ I/104/64
dör̥d : bk. dört -1-
 d. I/54/45
dȫrd : bk. dört -6-
 d. II/29/15
 d.+ ü I/10/96, I/10/98, II/08/03, 
II/08/129, II/16/05
dȫrdüncü : bk. dördüncü -2-
 d. I/10/98

d. + ydüK I/10/100
dördüncü : Dört sayısının sıra sıfatı, 
sırada yeri üçüncüden sonra, beşinciden 
önce olan. -2-
 d. I/101/41, II/29/29
dör̥düncü : bk. dördüncü -1-
 d. II/07/12
dört : Üçten sonra, beşten önce gelen 
sayının adı. -254-
 d. I/02/45, I/03/51, I/03/74, I/04/09, 
I/04/14, I/04/15, I/05/53, I/05/66, I/06/105, 
I/07/38, I/09/04, I/10/104, I/10/77, I/10/87, 
I/101/37, I/101/40, I/107/58, I/108/12, 
I/108/32, I/108/48, I/11/96, I/110/65, 
I/111/40, I/111/74, I/112/03, I/112/34, 
I/112/38, I/113/111, I/114/33, I/118/03, 
I/119/17, I/120/06, I/120/17, I/120/22, 
I/120/23, I/120/46, I/125/16, I/125/28, 
I/125/31, I/125/35, I/125/37, I/125/42, 
I/125/45, I/125/46, I/125/61, I/128/43, 

I/130/61, I/131/18, I/131/36, I/133/66, 
I/134/33, I/134/49, I/136/23, I/136/37, 
I/136/40, I/137/15, I/137/17, I/137/22, 
I/138/21, I/138/48, I/138/49, I/139/31, 
I/14/06, I/14/08, I/143/07, I/143/08, 
I/143/59, I/143/76, I/144/50, I/145/06, 
I/145/14, I/145/15, I/149/10, I/149/59, 
I/149/70, I/15/10, I/152/11, I/153/16, 
I/154/05, I/154/09, I/155/27, I/156/36, 
I/156/50, I/157/03, I/157/29, I/158/24, 
I/158/35, I/159/17, I/16/42, I/161/25, 
I/17/38, I/17/45, I/20/103, I/20/29, I/24/62, 
I/25/11, I/27/15, I/27/40, I/27/60, I/28/03, 
I/28/05, I/31/20, I/33/15, I/35/10, I/35/13, 
I/37/15, I/38/24, I/38/58, I/39/29, I/40/01, 
I/41/05, I/41/41, I/45/59, I/47/19, I/48/53, 
I/50/20, I/50/21, I/50/43, I/50/53, I/50/54, 
I/50/75, I/55/14, I/55/17, I/57/34, I/58/01, 
I/58/03, I/59/44, I/60/43, I/61/57, I/62/18, 
I/62/29, I/66/37, I/66/41, I/66/42, I/66/44, 
I/67/23, I/68/31, I/68/49, I/68/50, I/68/58, 
I/68/75, I/72/18, I/72/27, I/73/13, I/74/72, 
I/75/33, I/76/13, I/76/14, I/76/75, I/76/98, 
I/76/99, I/77/04, I/77/76, I/78/07, I/84/33, 
I/85/20, I/86/45, I/87/63, I/88/27, I/88/28, 
I/88/30, I/88/31, I/88/61, I/90/55, I/91/11, 
I/91/61, I/94/07, I/94/08, I/95/75, I/95/86, 
I/96/09, I/96/12, I/96/13, I/99/04, I/99/05, 
I/99/26, I/99/27, II/02/05, II/02/52, 
II/02/68, II/02/85, II/02/86, II/02/87, 
II/04/23, II/04/72, II/05/43, II/05/49, 
II/05/76, II/07/60, II/08/117, II/09/12, 
II/10/06, II/10/21, II/11/38, II/12/48, 
II/14/46, II/15/07, II/16/49, II/17/28, 
II/20/76, II/21/31, II/21/32, II/21/78, 
II/23/29, II/24/101, II/24/110, II/24/45, 
II/24/47, II/24/48, II/25/34, II/25/52, 
II/27/31, II/28/79, II/28/80, II/29/19, 
II/29/31, II/31/36, II/32/105, II/32/111, 
II/33/46, II/34/12, II/34/15, II/38/114, 
II/39/117, II/39/42, II/39/92
 d.+ de I/72/02, I/99/53
 d.+ den I/101/02, I/101/04
 d.+ leriŋ I/10/102
 d.+ Te I/68/49
 d.+ üŋ II/38/13

dört dörtlük : Mükemmel, tam, 
kusursuz.
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d. dörtlük I/73/22
 d. dörtlüK I/126/44
dört̥ : bk. dört -1-
 d. I/58/94
dör̥t : bk. dört -29-
 d. I/03/08, I/03/74, I/111/111, I/149/59, 
I/38/11, I/40/49, I/48/45, I/54/33, I/64/122, 
I/64/46, I/64/56, I/64/57, II/02/33, II/08/47, 
II/12/34, II/19/117, II/19/95, II/24/103, 
II/27/12, II/37/29, II/37/79, II/38/30, 
II/39/122, II/39/140, II/39/174
 d.+ Te II/19/160
dȫrt : bk. dört -4-
 d. I/159/06, II/10/24, II/12/05, II/29/64
dȫr̥t : bk. dört -2-
 d. I/54/16, II/07/144
dört nalı : Dört nala, bütün hızıyla 
koşarak. -1-
 d. II/20/63
dörtleme : Dört köşesine çam ağaçları 
konularak yapılan ev. -2-
 d. I/28/27
 d. yapmışla I/28/28
dörtlük : Bir şeyin kusursuzluğunu 
anlatmak için kullanılan dört dörtlük 
tamlamasında geçer. -2-
 dört d. I/126/45, I/73/22
döşe - : 1. Bir şeyi bir yere sermek, 
yaymak. -26-
 d. II/39/71
 d.- di II/38/54
 d.- llē II/08/127
 d.- mişler I/131/63
 d.- r I/27/71
 d.- r̥ I/59/47
 d.- rdik I/59/45
 d.- rdiK I/129/16
 d.- r̥diK vur I/59/40
 d.- riS I/70/59, II/08/119, II/39/70
 d.- riz I/03/54, I/148/54, I/31/06, 
II/32/115, II/33/79
 d.- rlēdi I/77/08

 d.- r̥siŋ II/37/90
 d.- yyōduḳ II/21/59

2. Bir yere içinde yaşamak üzere eşya 
koyup yerleştirmek, tefriş etmek.

d.- dim I/131/63
d.- ycen I/131/58
d.- ycēŋ II/39/152

3. (Bir şeyi) Kullanılacağı işe uygun 
şekilde boydan boya yere yerleştirmek.
 d.- dile I/135/06
 d.- diler I/135/05

4. Dövmek, vurmak, atmak.
dayaġ d.- rdi I/69/71

5. Bir şeyden çok sayıda yapmak.
döşē - : bk. döşe-1 -10-
 d.- diK I/126/60
 d.- dim I/152/96
 d.- ken II/38/106
 d.- lēdi I/33/151
 d.- sin I/121/89
 d.- siŋ I/31/09, II/37/91, II/37/92
 d.- yor I/12/23
döşē : <<döşek+e (bk. döşşek) -1-
 d.+ i I/152/79
d̥öşe - : bk. döşe-3 -1-
 d̥.- nmı̄̇ycek I/47/47
döşed - : (Bir yere bir şey) Kaplatmak. -1-
 d.- em II/33/13
döşen - : Uzun uzun yazmak veya 
anlatmak. -1-

d.- dim I/25/47
döşı̄̇ : bk. döşşek -1-
 d.+ ye I/77/72
döşşē : <<döşek+i (bk. döşşek) -1-
 d.+ ŋ I/52/24
döşşeg : bk. döşşeg -1-
 d. I/12/02
döşşek : Döşek, yatak. -4-
 d. I/27/28
 d.+ den I/12/14
 d.+ leriŋi I/12/15
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 d. yaparıS I/12/11
döşşekli : Yatalak, (hastalık veya sakatlık 
nedeniyle) yataktan kalkamayan, yaşamını 
yatakta geçiren (kimse). -1-
 d. I/45/36
döşü - : bk. döşe-1 -7-
 d.- yodúḳ II/21/62
 d.- yom I/90/17
 d.- yoruz I/105/56, I/105/57
 d.- yoS II/38/52
 d.- yoz I/23/23

bk. döşe-5

d.- yo I/56/72
döşǖ - : bk. döşe-1 -2-
 d.- yce̊n II/29/08
döt : bk. dört -4-
 d. I/09/05, II/12/18, II/14/53, II/19/95
dȫt : bk. dört -1-
 d. II/05/75
döv - : 1. (Ufalamak, ezmek, parçalamak, 
karıştırmak, temizlemek, bastırmak, 
sıkıştırmak, çırpmak, dökmek vb. 
maksatlarla) Bir şeyin üzerine arka arkaya 
vurmak. -24-
 d.- ediK I/87/50
 d.- ēdik I/152/115, I/49/10, I/70/28
 d.- ēdiK I/152/115, I/49/09, I/51/58
 d.- ēdim I/33/90
 d.- ēlēdi I/82/20
 d.- elle II/32/60
 d.- ellerdi I/01/21
 d.- erdig I/51/64
 d.- erdiK I/155/24, I/51/65
 d.- ērdik I/70/30
 d.- ēr̥diK I/51/66
 d.- eriz I/79/76
 d.- erlēdi I/151/12
 d.- ülmedig göceniŋ aşı yinmeS I/47/55
 d.- ülür I/26/69
 d.- ülürdü I/151/11, I/82/17
 d.- üyoduġ I/49/01

 d.- üyoŋ I/76/35
2. (Birine canını acıtmak maksadıyla) 

Üst üste vurmak, dayak atmak, 
darbetmek. -18-
 d.- ceg I/75/66
 d.- ceK I/74/23
 d.- dü I/135/55
 d.- düler I/61/26
 d.- e I/75/63
 d.- ēdi I/152/70, I/75/71
 d.- ellerdı̄̇ I/113/94
 d.- ellerdi I/113/94
 d.- erin I/50/12
 d.- mez I/74/23
 d.- miyincesi I/58/17
 d.- müş I/05/42
 d.- müşüm I/91/51
 d.- ülür I/47/55
 d.- üyo I/75/66

3. Vurmalı çalgıları çalmak -1-
 d.- ülür I/32/70
döv̥ - : bk. döv-1 -5-
 d.- ülürdü I/151/15
 d.- üyōduḲ I/49/01

bk. döv-3 -3-
 d.- e I/82/18
dȫv - : bk. döv-2 -2-
 d.- dü I/08/99
 d.- düŋ I/08/100
dȫv̥ - : bk. döv-2 -3-
 d. I/14/70
 d.- dü I/75/62

bk. döv-1 -1-
 d.- dükTen I/115/55
dö̇v - : bk. döv-2-1-
 d.- medim I/140/33
dȫv̥dür - : bk. dövdür-1 -2-
 d.- ürüz I/27/64
dövdür - : 1. Ezmek, ufalamak, karıştırmak 
vb. maksatlarla bir şeyin üzerine arka 
arkaya vurdurmak. -2-
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 d.- ürüz I/26/68
2. Dövme işini yaptırmak, dövmesini 

sağlamak, çaldırmak.
davul d.- üydü I/82/14

döven : bk. düven -4-
 d. I/141/09, I/37/23
 d.+ i I/41/36
 d.+ nēn I/41/35
döverbiçer : Biçerdöver, ekin biçen, 
döven, taneleri ayıran, samanı deste veya 
balya durumuna getiren makine. -5-
 d. I/38/38, I/55/03
 d.+ e I/153/20
 d.+ lē I/153/14
 d.+ nen I/153/120
dövlet : bk. devlet -7-
 d. I/52/22, II/16/58, II/16/59
 d.+ imiz II/16/59
 d.+ imizi II/16/60
 d.+ lē I/64/12
 d.+ ten I/52/85
dövme : Dövmek işi. -4-
 d. I/49/12, I/91/51
 ergene ġarı d.+ si ġoley gelir̥ I/95/79
dövüş : Karşılıklı tokat, tekme, yumruk 
vurma, can yakacak saldırışlarda bulunma 
şeklinde yapılan kavga, arbede. -2-
 ġavġa d. I/36/16, I/36/17
dövüş - : Birbirini dövmek, birbirine 
saldırıp boğuşmak. -1-
 d.- üp I/126/21
döv̥üş - : bk. dövüş- -1-
 d.- ürdü I/128/52
döv̇let : bk. devlet -1-
 d. I/64/37
döv̇le̊t : bk. devlet -1-
 d. I/64/66
döy - : bk. döv-2 -1-
 d.- dü I/08/99
du : bk. da -37-

 d. I/102/45, I/143/62, I/25/02, I/39/54, 
I/39/96, I/50/26, I/53/33, I/57/37, I/69/22, 
II/01/78, II/02/97, II/04/84, II/05/83, 
II/06/79, II/06/82, II/07/107, II/07/113, 
II/07/97, II/08/131, II/08/134, II/08/77, 
II/09/87, II/10/102, II/11/51, II/17/41, 
II/17/71, II/18/26, II/26/14, II/38/37, 
II/38/72, II/39/135, II/39/145, II/39/161, 
II/39/57, II/39/58
 d. yapıyulā II/17/41
du - : bk. dur- -5-
 d. I/04/72, I/112/23, II/13/36, II/29/34
 d. baḲam II/39/46
dŭ : bk. da -1-
 d. II/30/25
dū - : bk. dur-1 -3-
 d.- dum I/45/21

bk. dur-4

 d.- madım I/45/49
bk. dur-

 d. II/39/143
dū : bk. da -1-
 d. II/02/96
du˽a : bk. du˽ā -8-
 d. idellēdi I/107/52
 d. idellerdi I/144/66
 d. it II/05/101
 d.+ ları I/119/07
 yāmur d.+ larımız II/17/31
 d.+ m I/85/65
 yāmır d.+ sı II/28/49
 d.+ ynan I/107/51
du˽ā : Güçsüzlük ve ihtiyacını ortaya 
koyarak Allah’a yalvarma, bir şeyin 
olmasını veya olmamasını isteme, yakarış, 
niyaz. -17-
 d.+ m I/52/24
 d.+ sı I/107/51, I/59/27
 yāmur d.+ sına I/30/48
 d.+ sını I/48/56, I/56/60

du˽ā et- : Allah’a yalvarmak.
d. eder I/06/117, I/114/25
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 d. edin I/104/61
 d. ediyon I/149/38
 d. idellē I/57/22, I/57/23
 d. ider I/114/23
 d. ideriz II/28/47, II/28/49
 d. idiyom I/78/52

du˽āsını al- : Bir husus için Allah 
katında makbul bir büyükten hayır 
temennisi almak.
dud : bk. dut -1-
 d.+ u II/32/48
dudaḳ : Ağzın yüze göre daha kırmızı 
renkteki dolgun ve etlice alt ve üst iki 
kenarından her biri. -3-
 d.+ ları I/48/70
 d.+ larından I/95/107
 d.+ larıŋdan I/95/101
dul : Eşinden ölüm veya boşanma yoluyla 
ayrılmış (kadın veya erkek). -28-
 d. I/108/51, I/134/39, I/22/21, I/50/24, 
I/52/10, I/52/53, I/55/48, I/65/25, I/68/18, 
I/88/18, I/96/76, II/09/32, II/39/185
 d.+ lā I/65/25
 d.+ lār I/65/25

dul ḳal- : Eşinden ayrılmak veya eşi 
ölmek.

d. ġāldı II/09/16
 d. ġaldım I/63/14
 d. ġalmış I/112/76, I/119/24
 d. ġālmış II/09/13
 d. Ḳaldım I/112/53

dullar aylῑ : Dullar aylığı, eşi ölen 
kimselere devletin bağlamış olduğu aylık.

d.+ lar aylῑ I/52/25
 d.+ lar aylῑna I/52/26, I/52/28
duÍ : bk. dul -1-
 d. II/05/79
dullā - : bk. durla- -1-
 d.- mış I/41/76
duÍÍā - : bk. durla- -1-
 d.- sıŋ I/152/58

duman : Yanan bir maddeden çıkan, içinde 
tamamıyla yanmamış katı zerreler ve buğu 
bulunan gaz. -15-
 d. I/138/98, I/138/99, I/63/18, I/95/08, 
I/95/09
 d.+ ı I/116/09, II/19/152
 d.+ nar I/126/09
 d.+ narı II/32/115
 d.+ nı I/52/18
 d.+ nῑ I/52/18

duman dumana : Çok fazla duman 
olmak.

duman d.+ a II/39/139
 d. dumana II/39/139
 d. dumanı gidiyo II/39/26

duman d.+ ı gidiyo II/39/26
dumduru : Çok duru, berrak. -1-
 d. I/60/11
duPleks : İçten bir merdivenle bağlanarak 
tek oturma yeri durumuna getirilmiş iki 
katlı (bina veya bina bölümü). -1-
 d. I/36/29
duPles : bk. duPleks -1-
 d. I/36/29
dur - : 1. Oturmak, kalmak, ikāmet 
etmek. -170-
 d. I/137/32, I/20/101
 d.- aġodu I/45/14
 d.- aman I/113/80
 d.- amáyom II/26/24
 d.- amıyom I/37/47
 d.- amıyon I/37/48
 d.- an I/158/11, I/158/38, I/158/46, 
I/44/53, I/68/57, I/68/58
 d.- annāda I/158/12
 d.- annar I/60/91
 d.- cez I/146/42
 d.- du I/104/26, I/113/110, I/55/39, 
I/87/25
 d.- duḳ I/24/60, I/42/67, II/16/84
 d.- du˽u I/46/37
 d.- duġ I/50/68
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 d.- duḲ I/129/55, I/133/50, I/21/75, 
I/48/49, I/54/39
 d.- dula II/14/50, II/35/116
 d.- dulā II/14/50
 d.- dular I/122/85, I/137/47, I/137/49
 d.- dum I/105/04, I/129/54, I/137/39, 
I/23/08, I/37/44, I/45/18, I/55/33, I/71/51, 
I/71/72, I/71/73, I/71/75, II/08/31, 
II/35/113
 d.- dūm II/06/79
 d.- dūmuz I/90/26
 d.- dūŋa I/100/24
 d.- madı II/30/56, II/30/57
 d.- mȧdı II/27/12
 d.- madıla II/14/48
 d.- madılā II/14/90
 d.- madım I/71/50
 d.- madıysa I/20/93
 d. - maġ II/29/23
 d.- mam I/50/68
 d.- maycān I/38/63
 d.- maz I/03/77, I/56/40
 d.- mazlar I/20/93, I/21/62
 d.- muş I/11/78, I/147/26
 d.- muşla I/75/09
 d.- muyolā I/158/46
 d.- muyolar I/67/53
 d.- muyor I/67/50
 d.- sam II/29/22
 d.- u I/03/78, I/134/60, I/46/35, I/55/40, 
I/56/41, I/64/100, I/65/13, II/27/04
 d.- ŭ II/27/27
 d.- ū I/65/13
 d.- uḳan I/83/37
 d.- udu I/107/64
 d.- uduḳ II/05/85, II/07/31
 d.- uduḲ I/152/12
 d.- udum I/137/49
 d.- ulā I/18/65
 d.- ulādı I/137/50
 d.- ular I/134/61

 d.- ulmuyoru I/65/28
 d.- ulur II/14/55
 d.- um II/05/69
 d.- un I/55/30, I/55/32
 d.- uŋ I/04/74, I/38/64
 d.- ur I/143/11
 d.- urduḳ I/24/39
 d.- ur̥dum I/152/33
 d.- urla I/45/66
 d.- urlar I/15/60
 d.- urum I/45/29
 d.- urun I/112/30, I/113/65, I/137/24, 
I/138/15, I/138/16, I/64/43
 d.- uruz II/33/41
 d.- uS I/48/04
 d.- usaŋ I/20/101
 d.- usuŋuz I/124/20
 d.- uyduḳ I/81/62
 d.- uyo I/121/95, I/145/92, I/37/48, 
I/69/37, I/72/21
 d.- uyȯ I/153/50, I/69/41
 d.- uyodu I/88/23
 d.- uyōdu I/79/34
 d.- uyoduḳ I/153/46, I/83/10
 d.- uyodulār II/14/57
 d.- uyolā I/158/10, I/72/27, II/02/77
 d.- uyolar I/111/104, II/14/58
 d.- uyolardı I/121/99
 d.- uyóÍÍā I/46/118
 d.- uyon I/112/40, I/113/79, I/122/86, 
I/158/37, I/86/23
 d.- uyor I/113/79, I/121/94, I/137/20, 
I/109/11
 d.- uyoru I/06/10, I/55/52
 d.- uyoruS I/133/52
 d.- uyoruz I/133/23
 d.- uyoS I/30/09
 d.- uyȯs I/121/95
 d.- uyoz I/133/22, I/133/23, I/16/50, 
I/17/11, I/83/17, I/83/19, I/90/25, II/14/55, 
II/22/43
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 d.- uyozduḲ I/72/20
 d.- uyum II/06/77
 d.- uz I/146/43, I/22/41

2. Var olmakta devam etmek, varlığını 
sürdürmek, berdevam olmak. -37-
 d.- du I/115/38
 d.- dū I/152/08
 d.- madı I/22/28
 d.- mamış I/53/02, I/53/04, II/24/17
 d.- sun II/24/18
 d.- suŋ I/67/76, I/67/78, II/24/17
 d.- u II/13/46
 d.- ur I/20/53
 d.- ur yapıvıram I/21/41
 d.- uydu I/52/08
 d.- uyo I/117/37, I/117/41, I/145/92, 
I/147/20, I/160/06, I/160/24, I/160/27, 
I/20/47, I/28/14, I/87/52, I/93/16, I/99/28, 
II/13/46, II/17/85, II/23/170, II/33/51
 d.- uyō II/17/87
 eli ġōynundı d.- uyo II/10/26
 d.- uyor I/21/47
 d.- uyu I/01/57
 d.- uyū II/02/76

3. (Yiyecekler veya nesneler) Bulunduğu 
yerde bir zaman kalıp beklemek, üzerinden 
zaman geçmek. -34-
 d.- ar I/79/86
 d.- du I/39/97, I/60/03
 d.- dūna I/12/14
 d.- mas I/71/37
 d.- maz I/116/35
 d.- mūyo II/08/124
 d.- muyor I/109/43
 d.- sa I/42/39, I/42/49
 d.- u I/10/30, I/100/33, I/103/62, 
I/121/75, I/132/25, I/154/14, I/31/11, 
I/39/83, I/39/84, I/70/36, I/71/37, I/71/39, 
II/23/206
 d.- udun I/10/35
 d.- ur I/157/64
 d.- urdu I/106/22

 d.- uyo I/102/65
 d.- uyō I/70/34
 d.- uyodu II/22/73
 d.- uyor I/109/43, I/12/21
 d.- uyōru I/109/05

4. Bir yerde olmak, bir yerde 
bulunmak. -33-
 d.- aymışdı I/133/07
 d.- du I/125/50, I/72/47
 d.- dū I/130/97
 d.- duḲ I/140/57
 d.- man I/137/63
 d.- māyor I/12/49
 d.- maz I/12/48
 d.- mazdım I/14/57
 d.- mıycāŋ I/63/55
 d.- sun I/152/76, I/35/37, I/46/109, 
I/66/36, I/79/47
 d.- u I/08/36, I/24/65
 d.- ū I/40/64
 d.- udu I/91/76
 d.- udum I/140/36
 ayrı d.- ularıdı I/06/53
 d.- ur I/137/43, I/14/31
 d.- urduḳ I/77/11
 d.- ŭsunuz II/34/50
 d.- uyo I/46/110, I/49/42, I/66/36, 
I/72/59, I/74/89, I/95/75
 d.- uyor I/14/48
 d.- uyȯr I/20/36

5. Geçmiş zaman, geniş zaman, -ip ve 
-e ekleriyle yapılmış zarf-fiillerden sonra 
devamlılık bildiren yardımcı fiil olarak 
kullanılır. -33-
 vırílíp d.- caḳ I/52/09
 d.- cāŋız I/22/43
 yuTup d.- ceŋ I/147/10
 salladı d.- du I/155/95
 çıḳıvırıp d.- d̥ŭlar I/52/72
 ġonuşuP d.- mā II/07/124
 üzülüb d.- ma II/05/108
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 yatıp d.- ma I/119/75
 dö˽üşüp d.- maŋ I/52/64
 ālar d.- u I/52/61
 baḳar d.- u I/12/47
 baḳıp d.- u I/66/08
 ba˽ırı d.- u I/48/28
 der d.- u I/131/06
 diyip d.- u I/39/101
 gezip d.- u I/158/51
 gezip d.- ŭ II/23/113
 ünneyip d.- u I/39/17
 aḳar d.- udu I/145/83
 uyur d.- udu I/110/32
 çekē d.- ūduḲ I/152/75
 ūraşıP d.- un I/63/11
 sȫlüyüp d.- uŋ I/65/62
 ba˽ırı d.- uydu I/48/31
 ba˽ırıp d.- uyo I/38/54
 ba˽ırıP d.- uyo I/38/63
 gezip d.- uyo I/155/105
 aḳıP d.- uyodu I/38/10
 görüP d.- uyōduḳ II/08/24
 çıḲıP d.- uyolar I/129/08
 yörüp d.- uyon I/147/06
 ūraşır d.- uz I/56/77

6. Beklemek, sabretmek. -27-
 d.- du I/113/106, I/113/68, I/137/36
 d.- duḳ I/113/24, I/64/133, I/94/86
 d.- duḲ I/25/07, I/94/86
 d.- dulā II/19/16
 d.- dum I/112/37, I/113/105
 d.- d̥um I/47/58
 d.- madı I/137/35, I/137/36, I/137/37
 d.- mamış I/70/85
 d.- u I/138/85, I/140/64
 d.- ū I/138/87
 d.- ucaŋ I/113/23, I/113/24
 d.- ular II/34/23
 d.- uvuruŋ I/20/82
 d.- uyduḳ I/47/58

 d.- uyo I/147/21
 d.- uyosun I/129/14

7. Şu veya bu durumda bulunmak, belli 
bir durumda olmak. -18-
 d.- amadı I/54/35
 boş d.- an I/46/108, I/46/111
 d.- caḲ II/28/32
 d.- du II/22/08
 d.- duġ I/121/29
 boş d.- máyon I/45/03
 aylaḳ d.- mazdıḳ I/79/24
 boş d.- mazdıḲ I/140/49
 boş d.- mēyo I/153/36
 d.- uncaya II/28/32
 d.- urduḲ I/121/32
 d.- uS I/154/70
 d.- uverü II/22/08
 d.- uvurmuş I/140/66
 d.- uyōduḳ II/21/27
 boş d.- uyorum I/140/49

8. Yapmakta olduğu hareketi kesmek, 
hareketsiz kalmak. -10-
 d.- ameyis II/20/84
 d.- amıyon II/08/102
 d.- dum I/66/53
 d.- mam I/139/27
 d.- muş I/39/100, I/39/99
 d.- uŋ I/117/36
 d.- uyo I/17/20, I/69/40
 d.- uyollar I/17/20

9. (Daha çok olumsuz şekliyle veya 
soru ve şart cümlelerinde) Rahat oturmak, 
yaramazlık yapmamak. -8-
 d.- amadım II/22/19, II/22/20
 d.- aman I/123/12
 d.- ameyis I/77/14
 d.- caḳ I/48/32
 d.- máyo I/38/52
 dōru d.- muyo I/69/65
 d.- ulmuyo II/13/06
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10. Malı olmakta veya emrinde, yanında 
bulunmakta devam etmek, tasarrufundaki, 
nezdindeki varlığı sürmek. -5-
 d.- dum I/22/30, I/22/31
 d.- muyo I/158/18
 d.- uydu I/70/62, II/07/145

11. Dikilmek, ayakta beklemek. -5-
 d.- amıyon I/37/06
 d.- an II/25/111
 d.- duḲ I/01/73
 d.- maSsıŋız I/14/62
 d.- uŋ II/25/112

12. (Devamlı çalışma, hareket ve 
süreklilik hâlinde bulunan bir şeyin) 
Hareketi kesilmek, inkıtaya uğramak. -3-
 d.- du I/157/59
 d.- muş I/72/01, I/72/02

13. Namaz kılmak amacıyla dikilmek, 
namaza başlamak. -2-
 namaza d.- dum I/152/138
 namaza d.- un I/152/137

14. Sona ermek, kesilmek. -1-
 d.- māyoru I/45/59

15. Üzerinde düşünmek, incelemek. -1-
 d.- u I/18/67

16. ... Etkisi bırakmak, ... görünmek. -1-
 d.- sun I/119/49

17. Başlamak. -1-
 d.- du II/22/15

dur - : 1. Yerinde kal anlamında 
kumanada sözü. -9-
 d. I/160/20, I/25/65, I/46/92, I/49/22, 
I/54/62, II/05/101, I/23/02

2. Hele bir görelim, hele bir 
anlayalım. -4-
 d. baḳam I/152/48, I/86/44
 d. baḲam I/23/25
 d. ele I/148/08

durma - : Yapmaktan kaçınmamak, 
yapmamazlık etmemek, hiç çekinmeden 
yapmak -1-
 geri d.- z II/17/33

durmadan : Aralıksız, fasılasız -3-
 d. I/48/32
 hiş d. I/08/47, I/153/112

dursun : “Şimdi alamam, yapamam, 
kalsın, acelesi yok” anlamlarında 
kullanılır. -1-
 d. I/24/02
dur̥ - : bk. dur-1 -3-
 d.- duḲ I/152/29
 d.- dum II/39/11
 d.- sa I/03/77
duṟ - : bk. dur-6 -1-
 d.- maz I/138/86
dūr - : bk. dur-14 -2-
 d.- du II/09/76

bk. dur-12 -1-
 d.- muş I/72/52

bk. dur-1 -1-
 d. - maḲ II/29/21

bk. dur- -2-
 d. I/138/102, II/14/76
durā : <<durak+ı (bk. duraġ1) -2-
 d.+ nı I/158/43

<<durak+ı (bk. duraġ2)
d.+ m yoḲdur I/139/27

duraġ : 1. Çok sayıda taksinin bir arada 
çalıştığı ve bağlı olduğu işletme. -2-

d. arabası I/158/42
 d. arabasını I/158/43

2. Çalışmadan bir süre beklemek, bir 
süre hareket etmemek.

duraġ˽arabası : Bu işletmeye bağlı 
olarak çalışan ticari araba, belli bir 
ücret karşılığı yolcu taşıyan taksimetreli 
otomobil, taksi.

durağı yok (olmak) : Hiç durmamak, 
sürekli çalışmak veya hareket etmek.
durāl̥ - : bk. durul- -1-
 d.- dı I/33/55
durdur - : 1. Kalmasını, ikamet etmesini 
sağlamak. -5-
 d.- amıyoS II/22/44
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 d.- cen I/67/53
 d.- du I/125/31
 d.- madıġ I/03/76
 d.- muyur II/22/68

2. Faaliyetine ara veya son 
verdirmek. -3-
 d.- muşlar I/122/32, I/122/35
 d.- muşlar̥ I/122/36

3. (Birinin veya bir şeyin) Hareketine 
son veya ara vermesine sebep olmak, 
durmasını sağlamak. -2-
 d.- ŭvasıŋ II/02/105
 d.- uyo I/56/59

4. Dengesini bulup durmasını sağlamak, 
bir yerde oynamadan yerleşip kalmasını 
temin etmek. -2-
 d.- ulādı II/12/79
 d.- urlādı I/31/33
durġunnuḲ : Gerektiği kadar canlı ve 
hareketli olmama, sönüklük. -1-
 yorġunnuḲ d. I/156/64
durla - : Durulamak, (Sabunla yıkanmış 
şeyleri) duru sudan geçirmek, sabununu 
akıtmak. -2-
 d. I/97/10
dur̥lā - : bk. durla- -1-
 d.- r I/41/77
duru : bk. dōru II -1-
 d. I/48/70
durū : bk. dōru II -1-
 d. I/48/65
durul - : Duru hâle gelmek, bulanıklığı 
gidip saf ve berrak bir durum almak. -2-
 d.- uyoru I/60/05
durum : Bir şeyin içinde bulunduğu 
şartların bütünü, vaziyet, hâl. -34-
 d. I/108/46, I/122/88, I/131/55, I/146/26, 
I/28/07, I/56/61, I/68/54, II/09/102
 d.+ da I/46/127, II/10/21, II/10/63, 
II/37/06
 d.+ dan I/125/52
 d.+ dı II/21/07

 d.+ do II/10/96
 d.+ du II/10/72
 d.+ ları I/05/30, I/05/31, II/19/14
 d.+ larımız I/93/01
 d.+ nā II/04/80
 ekönömik d.+ nā II/04/61
 d.+ nar I/58/35
 d.+ narı I/115/06
 d.+ u I/03/82, I/115/12, I/48/73, II/10/21
 d.+ ŭ I/75/42
 maddi d.+ u II/38/35
 d.+ um I/40/17
 d.+ umuz I/106/05, I/131/58
 d.+ unda I/56/22
dur̥um : bk. durum -1-
 d.+ u II/01/21
duS : bk. tuz -1-
 d. I/111/29
dut : Dutgillerden, kuzey yarım kürenin 
genellikle ılıman bölgelerinde yetişen, 
yapraklarıyla ipek böceği beslenen ağacın, 
ak, kara, pembe renkte ekşi veya tatlı, sulu 
meyvesi. -14-
 d. I/17/63, I/32/100, I/81/13, II/23/208, 
II/32/48
 ġara d. I/17/64
 d.+ dan I/19/14
 d.+ Tu I/17/64

dut ḳurusu : Dutun kurutulması ile 
elde edilen kuru yemiş.
 d. Ḳurusu I/19/12

dut pekmezi : Dutun ezilmesi ve 
şırasının kaynatılması sonunda elde edilen 
bir pekmez türü.
 d. PekmeSin̥e II/23/211
 d. pekmezi yaparız II/23/209
 d. pekmezi II/23/210
 d. Pekmezinı̆̇ I/84/11
dut - : bk. tut-1 -133-
 d.- acaŋ I/42/75
 d.- aŋ I/138/75
 d.- āŋ I/138/75
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 d.- can I/55/42
 d.- caŋ I/55/42
 d.- mῑncı I/42/74
 d.- muşlar I/96/72
 d.- sunnā I/148/37
 d.- Tuḳları I/148/36
 d.- Tuyduḳ I/112/51
 d.- uluyō II/17/53
 d.- uluyordu I/16/25, I/16/27
 d.- uyola I/158/18
 d.- uyollar I/20/34

bk. tut-3 -88-
 d.- madı I/119/40
 d.- maS I/119/09
 d.- mȧyō I/79/26
 d.- mayor I/17/23
 d.- maz I/119/06, I/119/08, I/126/78, 
I/126/80
 d.- māz I/134/04
 d.- mıyıvırınca I/52/19
 d.- muyor I/21/27
 d.- uyo I/93/66

bk. tut-5 -75-
 d.- māncek I/124/31
 d.- maS I/124/30
 d.- maz I/124/31
 d.- musu II/17/32

bk. tut-6 -142-
 mejbur d.- caḲ I/65/59
 mejbur d.- mōladı I/94/03

bk. tut-10 -69-
 d. I/63/46, II/08/71
 d.- arız I/91/37
 d.- ıyın I/67/21

bk. tut-2 -140-
 d.- an II/05/53, II/05/54
 d.- uvuruyorun I/126/69
 d.- uyor I/106/67
 d.- uyoz I/23/22, II/31/06

bk. tut-9 -94-

 d.- ar I/12/12
 d.- maŋ I/123/60
 d.- sun I/58/69

bk. tut-7 -117-
 d. I/35/59
 d.- amam I/131/52
 d.- ar I/117/19, I/12/44, I/16/08
 d.- ardı I/61/34
 d.- arız I/139/32
 d.- arlar I/114/19
 d.- arlarıdı I/62/41
 d.- arsıŋ I/87/52
 d.- Tu I/25/34, I/31/47, I/64/131, 
II/25/105
 d.- TuḲ I/22/03
 d.- Tuŋ I/155/46
 d.- tuydū I/27/25
 d.- ununca I/17/27
 d.- uŋ I/117/18, I/128/49
 d.- uyor I/16/09

bk. tut-17 -64-
 d.- allardı I/08/25

bk. tut-18 -32-
 d.- allardı I/121/43
 d.- allarmış I/11/75, I/11/76
 d.- ardıḳ I/121/51

bk. tut-19 -40-
 d.- adı I/152/64
 buz d.- ardı I/14/47

bk. tut-20 -53-
 d.- ar I/100/32
 d.- arῑS I/79/77
 d.- madı II/22/05
 d.- muyo I/17/08
 d.- tu II/22/06
 d.- Tu I/70/57
 d.- Tuḳtan I/106/18
 d.- TuḲdan I/54/15
 d.- Tum I/97/19
 d.- Tup I/102/38
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 d.- unca I/100/32
 d.- uyodu I/106/18

bk. tut-21 -10-
 d.- Tu I/17/28

bk. tut-22 -9-
 d.- mas I/23/32
 d.- maS I/139/58

bk. tut-23 -91-
 d.- Tu I/133/33
 ılıġ d.- tu I/35/38

bk. tut-24 -5-
 d.- uyo I/35/61

bk. tut-25 -18-
 iş d.- a I/136/26
 işimizi d.- ādıḳ II/08/38
 işimi d.- ādım I/37/20
 iş d.- aman I/136/26
 iş d.- an II/09/51
 iş d.- ārmışdı II/25/80
 iş d.- cāz II/05/03
 d.- dum I/42/24

bk. tut-26 -70-
 d.- Tum I/47/13

bk. tut-27 -62-
 d.- acam I/49/13
 d.- acāS I/49/17
 d.- acāz I/49/19
 d.- ādıḳ II/08/50
 d.- allar I/114/20
 d.- unmaz I/49/30
 d.- uyoruz I/106/60
 d.- uyoz I/49/73

bk. tut-28 -7-
 d.- mıcaḳ I/65/58
 d.- muş I/142/21

bk. tut-29 -134-
 d.- muş I/95/66

bk. tut-30 -4-
 d.- aŋ I/114/42
 d.- masaydıŋ I/114/43

 d.- Tu II/07/95, II/07/96
bk. tut-31 -89-

 sözü d.- uldū I/120/13
bk. tut-32 -28-

 d.- aŋ I/120/53
 d.- ardıḳ I/144/46
 d.- ar̥dıḳ I/120/24
 d.- uyoduḳ I/120/57
 d.- uyon I/120/52

bk. tut-33 -37-
 d.- muş I/126/08
 d.- Tu I/120/39, I/145/05, I/145/91
 d.- Tu verivedi I/145/46

bk. tut-34 -38-
 d.- allardῑ I/121/101

bk. tut-35 -23-
 d.- ā II/16/26
 d.- amayon I/122/14
 d.- uyon I/122/14

bk. tut-36 -20-
 d.- uyolā I/153/86

bk. tut-4 -143-
 d.- uyoÍÍā I/154/50

bk. tut-14 -71-
 d.- ı̊yo II/05/60

bk. tut-37 -19-
 d.- uyosa II/07/39

bk. tut-38 -63-
 lapor d.- Tulā II/26/28

bk. tut-6 -2-
 d.- ardıḳ I/14/31
 nöbeT d.- muş I/95/19

bk. -den tut- -151-
 d. I/111/82, I/125/72, I/14/05, I/73/19, 
II/30/84
dūt - : bk. tut-32 -1-
 d. I/120/24
dutdur - : bk. Tuttur-1 -1-
 d.- uduḳ I/10/62
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dutġun : Tutkun, birbiriyle iyi ilişkiler 
içinde bulunan, bağlı. -6-
 d. I/145/94, I/55/20, II/17/27, II/17/31
 d.+ duḳ I/129/54
 d.+ udun I/55/21
dutmaş : bk. tutmaç -2-
 d.+ dan I/132/52
 d.+ lῑ I/132/51
duttur - : bk. Tuttur-5 -2-
 d.- amıyyo I/10/36

bk. Tuttur-2 -3-
 d.- a I/70/03

bk. Tuttur-7 -4-
 d.- mamış I/140/65

bk. Tuttur-6 -1-
 dibine d.- mῑcın I/152/95
dutul - : bk. tutul-1 -2-
 d.- dum I/112/18
 d.- uyo I/01/83

bk. tutul-2 -4-
 d.- du I/27/35, I/66/16
dutuş - : bk. Tutuş- -2-
 d.- mayınca I/93/10
 d.- unca I/93/09
dutuş - : Birbirini tutmak, birbirini tutarak 
oynamak. -1-
 d.- urlādı I/153/75
dutuşTur - : bk. tutuştur- -1-
 d. - maḲ I/93/25
duva : bk. du˽ā -5-
 d. I/20/42
 d. ėdereK II/23/92
 yāmı̊r d.+ sı I/131/27
 yāmır d.+ sına I/79/41
 d.+ ynan II/23/91
duvā : bk. du˽ā -16-
 d.+ dan II/34/76
 d. ėder̥di I/112/51
 d. ediŋ I/104/62, I/104/63
 d. ediy̥ı̆̇n I/104/61

 d. ediyorlar I/06/77
 d. ider I/131/22
 d.+ mıs I/10/47
 d. muvā I/126/31
 yāmır d.+ sı I/79/56
 yāmur d.+ sı I/131/21
 yāmır d.+ sına I/79/69
 d.+ sını aldım I/144/67
 yāmır d.+ sῑ I/30/51
 d. yaparlādı II/34/76
 d.+ ynan yapılır I/131/23
duvā : <<duvaḳ2+ı -2-
 d.+ nı I/148/25
 d.+ sını I/26/40

<<duvaḳ1+ı -1-
 d.+ mız II/12/22
duvaḳ : 1. Düğünlerden bir gün sonra 
yapılan bir eğlence merasimi -7-
 d. I/32/60, I/32/79, I/32/80, I/32/82, 
II/34/36
 d. yȧpādıḳ II/12/21
 d. yapar̥lādı I/82/24

2. Gelinlerin başlarına saç tokasıyla 
tutturulup yüzlerini örtecek şekilde aşağıya 
sarkıtılan kumaş veya tülden bol örtü.

duvaḳ günü : Düğünlerden sonra 
yapılan duvak adı verilen merasimin 
yapıldığı gün.

duvaḳ vur- : Gelinin yüzüne duvak 
örtmek.
duvaḳlı : Duvaklık, gelinlerin başlarına 
tutturulup yüzlerini örtecek şekilde 
aşağıya sarkıtılan kumaş veya tülden bol 
örtü, duvak. -1-
 d.+ ı I/02/25
duvaġ : bk. duvaḳ1 -2-
 d. II/37/53
 d. günü̆ II/37/53
duvağ : bk. duvaḳ2 -1-
 d. I/26/46

bk. duvaḳ1 -1-
 d.+ ı II/34/44
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duvaḲ : bk. duvaḳ2 -2-
 āl d. I/101/23
 d. vurulurdu I/26/29

bk. duvaḳ1 -2-
 d. I/152/125, I/82/16
duvar : Bir binanın bedenini meydana 
getirmek, bir yeri çevrelemek, bölmek, bir 
ağırlığa dayanak sağlamak, toprak veya 
suyu tutmak gibi amaçlarla taş, tuğla, 
kerpiç, ahşap vb. malzemeden gereken 
kalınlıkta örülen ve diklemesine yükselen 
yapı. -19-
 d. I/153/94, I/153/99, I/155/90, 
I/157/29, I/39/102, II/02/11, II/28/55
 d.+ a I/161/14
 d.+ dan I/61/36
 d.+ ı I/34/65, I/39/101, I/39/102, I/61/31
 d.+ ıŋ I/61/16, II/02/05
 d.+ ῐn̥ I/155/93

duvar duvara : Bitişik durumda, yan 
yana.

duvar d.+ ayız I/134/42
d. duvarayız I/134/42

duvār : bk. duvar -1-
 d.+ da I/09/47
duv̥a : bk. du˽ā -1-
 d. yapar I/26/45
duv̥ā : bk. du˽ā -1-
 d. I/30/53
duy - : bk. dur-17 -1-
 d.- dum II/22/15
duy - : 1. Öğrenmek, haber almak, işitmiş 
olmak -30-
 d.- an II/06/16
 d.- ardıŋ I/15/63
 d.- ārsıŋız I/47/47
 d.- duḳ I/99/57
 d.- du˽um I/46/24
 d.- duġ I/70/85
 d.- duḲ I/158/26

 d.- dum I/03/20, I/122/39, I/122/48, 
I/122/50, I/122/51, I/122/65, II/14/14, 
II/14/76
 d.- dūmuz I/79/72
 d.- dun II/07/48
 d.- dunuz II/34/98
 d.- duŋ I/39/43, I/66/10, II/39/121
 d.- dūŋu I/152/73, I/152/74
 d.- duŋus I/39/43
 d.- duydum II/25/16
 d.- madıḳ II/35/101
 d.- madım I/122/30, II/35/99
 d.- madıŋ I/04/61
 d.- maycān I/25/40

2. İşitmek. -27-
 d.- an I/07/88
 d.- ar̥ II/21/40
 d.- ardıḳ I/110/21
 d.- du I/39/96
 d.- dum I/06/120, I/99/19, II/31/09
 d.- duŋ I/87/101, I/87/58, II/39/115, 
II/39/131, II/39/152, II/39/153
 d.- duŋuz I/39/94
 d.- madan I/25/49
 d.- man I/128/05
 d.- maz I/25/34, II/16/30
 d.- muyo I/100/03
 d.- sun II/21/41
 d.- uludu II/05/52
 d.- unca I/110/04
 d.- uncaḲ I/11/68
 d.- uyoŋ II/39/62
 d.- uyoz I/155/83
 d.- uyun I/120/49

3. (Dokunma, koklama ve tatma 
duyularından biriyle sıcaklık, soğukluk, 
sertlik, yumuşaklık, tatlılık, acılık, ağırlık, 
hafiflik vb. nitelikleri) Hissetmek. -2-
 d.- ādı I/07/97
 d.- ulurdu I/01/60
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4. Bir ruh hâlinin etkisini üzerinde 
hissetmek, o hâl içinde olmak. -2-
 sāyġı d.- aÍÍādı II/23/41
 neşe d.- arın I/37/24
dúy - : bk. duy-1 -1-
 d.- úyolar I/05/36
duyġu : Bir duyu organı ile algılama ve 
bu algılama sonucunda meydana gelen 
his. -1-
 d.+ ları I/95/50
duyma : Duyuş, bir olay veya hikayeyi 
birinden duyarak öğrenmiş olma. -2-
 d.+ larım I/05/50
 d.+ nıŋ I/05/20
duyur - : Duymasını sağlamak, duymasına 
sebep olmak, ilan etmek. -4-
 d.- muş I/133/05
 d.- u I/138/55
 d.- uŋ I/138/55, I/138/56
duyuş : Bir olay veya hikayeyi birinden 
duyarak öğrenmiş olma. -2-
 d.+ um I/03/16, II/17/17
duz : bk. tuz -45-
 d. I/02/33, I/04/50, I/10/30, I/10/35, 
I/11/63, I/111/11, I/31/12, I/40/22, I/44/44, 
I/58/67, I/58/71, I/73/47, I/82/22, I/98/108, 
I/98/125, I/98/58, II/25/90, II/39/152, 
II/39/32, II/39/62, II/39/63
 d.+ dan I/73/47
 d.+ lan II/35/82
 d.+ suz I/28/52, I/28/53
 d.+ u I/109/12, I/146/62, I/24/33, 
I/58/71, I/73/47, II/07/143
 dadı d.+ u I/109/12
 limon d.+ u I/119/49
 d.+ una II/33/77
 d.+ unan II/25/90
 d.+ unnan I/103/60
 d.+ unu I/04/36, I/09/38, I/101/12, 
I/102/56, I/116/20, I/154/60, I/87/85, 
II/39/28
dūz : bk. tuz -2-
 d. I/29/16, II/37/69

duzla - : Tuzlamak, üstüne tuz ekmek veya 
tuza yatırmak. -13-
 d.- la I/64/33
 d.- maḲ I/98/108

d.- ndῑnı I/64/33
 d.- rdıḳ I/106/21
 d.- rız I/70/36, I/70/59
 d.- rsıŋ I/100/33, I/102/41, I/102/52, 
I/98/65
 d.- yoŋ I/98/58
 d.- yoz I/103/05, I/98/51
duzlama : bk. tuzlama -1-
 d. I/98/105
duzlu : bk. tuzlu -8-
 d. I/143/54, I/98/58, II/35/51, II/35/52
 d. börek II/34/97, II/34/98
 d. turşu II/35/82
 d.+ ya I/143/55
dü : bk. de -13-
 d. I/94/42, II/01/76, II/03/03, II/05/17, 
II/05/41, II/08/03, II/08/129, II/28/91, 
II/38/07, II/39/146, II/39/150, II/39/155, 
II/39/161
dǖ : Elendikten sonra geriye kalan en ince 
bulgur. -4-
 d. I/112/24, II/17/17

dǖ daşı : Bulgurun çekildiği değirmen 
taşı.

d. daşı II/17/15, II/17/16
dǖ : bk. de -1-
 d. II/39/76
dǖ˽ün : bk. düğün -11-
 d. I/32/70, I/32/72, I/83/21, II/03/30
 d.+ de I/82/30
 d.+ e I/83/44
 d.+ e mǖ˽üne I/83/22
 d.+ lerde I/33/148
 kȫ d.+ ü I/148/28
 d. yapar II/37/47
 d. yapıcıḳ II/03/28
dü˽ǖn : bk. düğün -6-
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 d. I/145/52, I/152/06, II/34/32
 d.+ de I/157/37
 d.+ nē I/82/19
dü˽ün : bk. düğün -319-
 d. I/02/12, I/02/24, I/04/15, I/04/17, 
I/07/86, I/10/47, I/101/37, I/101/63, 
I/102/27, I/103/19, I/104/49, I/106/71, 
I/113/32, I/113/43, I/118/07, I/118/19, 
I/125/58, I/125/73, I/125/92, I/138/73, 
I/138/74, I/138/75, I/138/77, I/138/86, 
I/140/28, I/145/51, I/145/53, I/145/85, 
I/147/57, I/147/58, I/148/14, I/148/24, 
I/15/90, I/155/75, I/157/13, I/157/34, 
I/159/09, I/159/21, I/17/41, I/42/75, 
I/47/60, I/59/14, I/72/68, I/72/69, I/72/72, 
I/72/74, I/76/12, I/76/14, I/76/21, I/78/29, 
I/78/31, I/86/69, I/90/47, I/90/48, I/90/55, 
I/90/63, I/91/39, I/91/41, I/91/47, I/91/48, 
I/91/82, I/94/64, I/94/70, I/94/71, I/97/41, 
I/97/51, I/97/57, II/05/43, II/11/08, II/13/05, 
II/15/36, II/16/28, II/16/51, II/17/64, 
II/23/02, II/23/55, II/23/84, II/25/52, 
II/30/77, II/31/42, II/31/43, II/32/130, 
II/34/83, II/39/147, II/39/150
 d.+ ǖ I/03/35
 d. alanında I/26/21
 d. ça˽arır I/90/45
 d. çōbası II/15/20
 d. çorbası verilēdi II/15/20
 d. çorbası II/15/22
 d.+ de I/02/15, I/04/21, I/118/08, 
I/119/65, I/119/66, I/148/50, I/152/103, 
I/25/17, I/51/72, II/12/30
 d.+ dē I/76/39, I/90/75, I/91/48
 d.+ dēdi I/121/25
 d.+ dekiler̥ I/114/18
 d.+ den I/08/15, I/118/05
 d. dēneg I/42/72
 d. deri I/121/103
 d. derneg I/63/60
 d. dernek I/46/115
 d.+ deydi I/121/24
 d.+ dü II/11/05

 d.+ e I/08/05, I/08/16, I/10/44, I/112/44, 
I/114/16, I/118/08, I/148/07, I/157/41, 
I/25/12, II/12/20, II/16/54
 d. ėlnen harman yelnen I/155/74
 d. etceK I/94/72
 d. etTim I/27/23
 d. evi I/87/91, I/87/92
 d. ėvi I/125/62, I/125/91
 d. ėvine II/23/58
 d. evini II/30/77
 d. ġurulurdu I/91/41
 d. mü˽ün I/94/70
 d.+ ne I/147/57, I/72/62, I/76/25, 
I/90/82
 d.+ nē I/04/13, I/04/75, I/125/76, 
I/145/51, I/151/20, I/157/27, I/159/09, 
I/159/15, I/30/32, I/30/39, I/72/66, I/94/63, 
I/94/73, II/11/01, II/13/05, II/15/06, 
II/34/22, II/34/30, II/35/31
 d.+ nede II/25/49
 d.+ nēde I/03/43, I/145/50, I/148/47, 
I/154/65, I/157/19, I/157/30, I/29/01, 
I/59/67, II/27/47, II/30/76, II/30/77, 
II/34/100, II/35/44, II/35/46
 d.+ nēdē I/161/31
 d.+ nēdē yaparız II/27/44
 d.+ nedi II/17/27
 d.+ nēdi II/23/73
 d.+ nēmı̄̇z I/157/08
 d.+ nēmis I/157/17
 d.+ nēmiS II/12/13
 d.+ nēmiz I/102/20, I/154/12, I/159/14, 
I/71/08
 d.+ nēmizde I/152/85
 d.+ nen I/102/25
 d.+ nēŋiz I/29/01
 d.+ ner I/131/28, I/151/19, I/34/22, 
I/41/07, I/41/13, I/72/62, I/76/13, I/76/25, 
I/76/28, I/78/28, I/78/34, I/87/93, II/13/03
 d.+ nėr II/06/41
 d.+ nēr I/41/13
 d.+ ner deriler I/137/11
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 d.+ nerde I/02/13, I/03/34, I/03/43, 
I/104/54, I/104/55, I/104/56, I/13/36, 
I/13/37, I/135/53, I/138/104, I/151/11, 
I/25/13, I/26/01, I/26/14, I/26/16, I/78/19, 
I/87/69
 d.+ nerden I/08/01, I/90/42
 d.+ nerdi II/16/104, II/17/28, II/31/46
 d.+ nere I/60/88
 d.+ neri I/10/43, I/119/42, I/145/66, 
I/146/60, I/148/07, I/157/20, I/25/16, 
I/94/65, II/13/02
 d.+ nerim II/37/15
 d.+ nerimiS I/103/18, I/76/18, I/76/26, 
I/90/45, II/13/08
 d.+ nerimiz I/101/23, I/106/72, I/59/28, 
I/71/07, I/90/43, I/90/44, II/23/28, II/37/15
 d. salunumuz I/106/57, I/106/58
 d. salunumuza I/106/58
 d.+ ü I/09/62, I/10/61, I/125/57, 
I/125/75, I/125/91, I/138/76, I/51/72, 
I/78/21, I/78/22, II/12/43, II/16/107, 
II/16/50
 süneT d.+ ü yapcaḳ II/08/134
 d.+ üm I/04/17, I/140/21, I/148/33, 
II/06/41, II/16/49, II/34/30, II/37/36
 d.+ ümde I/148/35, I/97/48
 d.+ ümden I/160/26
 d.+ ümü II/34/30
 d.+ ümüs I/71/78
 d.+ ümüS I/25/07
 d.+ ümüz I/02/04, I/113/33, I/119/71, 
I/125/57, I/140/27, II/10/99, II/12/18
 d.+ ümüzdē I/51/74
 d.+ ümüze I/148/38
 d.+ üne I/148/46
 d.+ ünü yapdıḳ I/42/31
 d.+ üŋ I/08/03, I/157/38, I/76/56, 
II/23/04
 d.+ üy̥se I/94/66
 d.+ ü̆ yapdılar I/113/101
 d.+ ü̆mde I/148/33
 d.+ ü̆n̥de I/152/26
 d. yapādıḳ I/154/15

 d. yapālādı II/34/77
 d. yapallarıdı I/113/116
 d. yapar̥ I/126/29
 d. yapardıḳ I/72/84
 d. yapār̥dıḳ I/154/15
 d. yaparlardı I/102/21
 d. yapsınnar II/23/48
 d. yapTım II/28/08
 d. yimē II/39/118
dü˽üncü : Düğüncü, düğündeki davetliler, 
düğün alayına katılanlar. -2-
 d.+ ler I/59/16
 d.+ leri I/26/10
dü˽ünnüg : Düğün. -1-
 d. I/31/50
dü˽ür : bk. dünür -1-
 d. II/17/43
düḱ́ḳan : bk. dükḱ́an -1-
 d.+ ı I/82/03
dübe : bk. dibek -1-
 d.+ imiz I/70/27
dübek : bk. dibek -12-
 d. I/152/114, I/27/64, I/51/60, I/51/61, 
I/51/62, I/70/27
 d.+ de I/27/64, I/51/64, I/51/66
 d.+ lērde I/51/64
düdán : bk. düden -1-
 d. I/142/50
düden : Kireçli arazilerde suların toprağı 
oyması, çökmeler vb. olaylar sonunda 
meydana gelen tabii kuyu. -1-
 d. I/142/51
düdüklü : Düdüklü tencere. -4-
 d.+ de I/127/50
 d.+ ye I/08/39, I/127/50

düdüklüye vur- : Bir yiyeceği pişirmek 
için düdüklü tencereye koymak.
 d.+ ye vuracaḳsıŋız I/127/52
dügün : bk. düğün -1-
 d.+ nerē I/121/20



düğün

1336

D

düğün : Evlenme veya sünnet dolayısıyla 
yapılan şenlik, eğlence. -22-
 d. II/19/62, II/19/63, II/39/153
 d.+ de I/83/23, I/83/52, II/19/67
 d.+ dē II/15/19
 d.+ e I/83/26
 d. etTim I/64/58
 d.+ lē I/83/20
 d.+ lerde I/33/147, II/19/71
 d.+ leri II/34/48
 d.+ ne II/34/26
 d.+ ner I/25/67
 d.+ nerde II/37/62
 d.+ neri II/39/79
 d.+ nerinde I/89/23
 d.+ ü II/34/50
 d.+ ünde I/89/23

düğün alanı : Düğünün yapıldığı geniş 
alan.

düğün ça˽ar- : Düğün yapmak, 
düğünde çalgı çalmak.

düğün çorbası : Düğünler için özel 
olarak hazırlanan çorba.

düğün deri : Düğün dernek.
düğün dernek : Evlenme nedeniyle 

yapılan eğlence, düğün.
düğün elnen harman yelnen : 

Yapılacak işlerin bazı kural ya da koşullara 
bağlı olduğunu anlatan bir atasözü.

düğün et- : Düğün yapmak.
düğün evi : İçinde düğün yapılan ev.
düğün ḳur- : Düğün için hazırlık 

yapmak, düğün yapılacak ortamı ve 
koşulları sağlamak.

düğün salonu : Kiralanarak içinde 
eğlence ve toplantı yapılan salon.

düğün yap- : Düğünü gerçekleştirmek.
d.+ ünü yapalla II/39/153

 d. yapdıḳ I/140/27
düğün yimē : Düğün yemeği, 

düğünlerde verilen yemek.
dǖğün : bk. düğün -1-

 d. I/101/65
dükḱ́an : İçinde perakende öteberi satılan 
veya küçük imalat yapılan iş yeri. -7-
 d. I/135/20
 d.+ dı I/04/06
 d.+ ı I/67/53, I/74/87
 d.+ ım I/139/19
 d.+ ında I/140/68
 d.+ na I/46/41
dükġán : bk. dükḱ́an -2-
 d. II/27/52
dükḲan : bk. dükḱ́an -1-
 d.+ ῑ II/26/16
dülbent : Tülbent, pamuk ipliğinden 
dokunmuş, çok yumuşak, çok seyrek ve 
ince bez ve bundan yapılmış başörtüsü. -4-
 d. I/98/53
 d.+ lere I/106/77
 d. yapıyoru I/106/77
dümbök : bk. dömbek -1-
 davul d. I/126/29
dǖme : bk. dövme -1-
 d. makinesi I/02/44
dǖme : Düğme, giyilecek şeylerin, çarşaf 
vb. eşyanın birbirine kavuşması istenen 
yerlerine dikilerek bir ilikten geçirilmek 
yoluyla bağlayıcı vazifesi gören veya süs 
için kumaş, deri vb. eşyaya, giyeceklere 
dikilen kemik, sedef, maden, tahta gibi 
sert şeylerden yapılmış ufak ve genellikle 
yuvarlak nesne. -1-
 d. I/11/91
dün : İçinde bulunulan günden bir önceki 
gün. -36-
 d. I/07/74, I/07/75, I/100/36, I/110/37, 
I/119/74, I/132/51, I/133/41, I/145/21, 
I/39/06, I/39/79, I/40/28, I/40/29, I/40/38, 
I/45/41, I/51/69, I/51/70, I/52/86, I/74/44, 
I/88/01, I/88/69, I/95/10, I/96/87, II/20/79, 
II/25/113, II/29/06, II/35/95, I/51/69, 
I/51/69, II/37/86
 d.+ den I/13/13, I/39/03
 d.+ e I/52/86
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dünkü : İçinde bulunulan günden bir 
önceki güne ait. 
 d.+ nü̆ I/49/78
dǖn : bk. düğün -5-
 d. I/08/24
 d.+ de I/04/21
 d.+ e I/32/62
 d.+ e mǖne I/121/23
 d.+ ü I/32/60
dünē̇n : bk. dünen -1-
 d. I/24/02
dünen : Bir gün evvel, dün. -3-
 d. I/131/62, I/131/63, I/22/01
dünēnin : Dünen, bir gün evvel, dün. -1-
 d. I/133/02
dünúrşú : bk. düŋürcü -1-
 d. yapālādı I/82/23
dünür : Karı kocanın anne ve babalarının 
birbirlerine göre hısımlık adı. -5-
 d. I/125/33

dünür gel- : Evlenecek bir kızı 
istemeye gelmek.

d. geldi I/17/46
dünür git- : Evlenecek bir delikanlı 

için kız istemeye gitmek.
d. gidiyoz I/17/39

 d.+ e gitcem I/33/123
d. gitTik I/17/44

dünürşü : bk. düŋürcü -3-
 d. II/34/66
 d.+ lē II/23/89
dünüş : bk. duyuş -1-
 d.+ üme II/14/74
dünya : 1. İçinde yaşamakta olduğumuz 
yeryüzü, yer küresi, arz, cihan. -21-
 d. I/91/10, II/39/176
 d.+ da I/140/56, I/83/72, II/36/17
 öbür d.+ dı I/154/10
 d.+ nıŋ II/23/195
 d.+ ya I/15/64
 d.+ yı I/14/23, I/35/61, II/08/69

2. Hayat.
 d. I/15/36, II/29/43

d.+ mızı I/101/08
d.+ nıŋ I/134/35

3. Bütün herkes, insanlar.
 d. I/95/44

4. Güneş sistemine bağlı gezegenlerden 
biri olan yer yuvarlağı, küre-i arz.

d.+ nıŋ I/95/88,
5. Çok, pek çok şey.

 d.+ nıŋ I/127/52
dünyalar birinin ol- : Çok sevinmek.
d.+ lar bunun olmuş I/25/51
dünyaya gel- : (İnsan için) Doğmak.
d.+ ya geldim I/15/03
dünya hāli : Hayat şartları.

dünyā : bk. dünya1 -24-
 d. I/64/90, II/28/90, II/29/35, II/29/43
 d.+ da I/145/09, I/149/69, I/152/11, 
I/44/92
 d. hāli I/03/42
 d.+ nıŋ II/05/80
 d.+ ya I/153/07, I/64/07
 d.+ ya geldi I/153/06
 d.+ ya gēlmişim I/153/03
 d.+ ya gelmişin I/153/03
 d. yalan I/01/44
 d.+ yımmış II/29/35

bk. dünya2

d. I/135/18, II/05/79
d.+ nıŋ I/124/20
bk. dünya5

d. I/54/68, I/54/70
d.+ nıŋ I/147/10

dünye : bk. dünya1 -1-
 d.+ ye gelmişim I/27/02
düŋúr : bk. dünür -1-
 d. geldiler I/25/22
düŋúrşú : bk. düŋürcü -1-
 d. II/23/159
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düŋür : bk. dünür -13-
 d. I/113/11, I/120/40, I/120/41, I/138/68, 
I/42/60, I/45/25, I/46/89, I/53/11, I/59/08, 
I/74/98
 d. oluyōdu II/13/56
düŋürcü : Dünürcü, kız istemeye giden 
kimse, görücü. -1-
 d. I/143/84
düŋyā : bk. dünya2 -1-
 d. I/41/78
düpedüS : bk. düpedüz -2-
 d. I/122/37
düpedüz : Dümdüz, çok düz, tamamen 
düz, hiç girinti ve çıkıntısı, pürüzü 
olmayan. -2-
 d. I/10/105, I/122/39
dür - : Bir şeyi kendi üzerine katlayıp 
yuvarlayarak boru gibi sarmak, tomar 
hâline getirmek. -3-
 d.- erin I/109/40
 d.- eriz I/26/50
 d.- ülmüş I/128/26
dürt : bk. dört -1-
 d. I/143/58
dürü : Gelinlerin damat ve akrabalarına, 
damatların da gelin ve akrabalarına 
verdikleri hediyeler. -2-
 d. I/148/12
 d.+ lē I/148/12
dürüs : bk. dürüst̥2 -2-
 dōru d. II/16/22, II/34/81
dürüst̥ : 1. Doğruluktan ayrılmayan, özü 
sözü bir, mert, doğru. -2-
 d. I/53/60, I/53/63

2. Düzgün, doğru, hatasız.
düS : bk. düz -2-
 d. I/120/10, I/81/21
dǖs : bk. düz -1-
 d. I/72/50
düş - : 1. (Bir şey veya kimse) Dengesini 
kaybederek yıkılmak, dik durumda iken 
devrilip yatık duruma gelmek. -28-

 d.- ceŋ I/10/115
 d.- dǖmü I/15/45
 d.- düm I/15/43, I/15/44, I/17/22, 
I/91/52
 d.- düŋ II/22/15, II/22/16
 d.- düydüm II/22/13
 d.- e ḳaḳa I/123/66
 d.- ellēr I/63/26
 d.- eŋ I/134/59
 damdan düşsem ayāmıŋ üsdüne d.- 
erdim I/137/41
 d.- mēzdi I/38/27
 d.- müş II/28/73
 damdan d.- sem ayāmıŋ üsdüne 
düşerdim I/137/41
 d.- sün I/87/56
 d.- Tü I/64/40
 d.- ünce I/17/22
 d.- üncē I/137/27
 d.- üverdim I/37/12
 d.- üveriyon I/37/06, I/37/36
 d.- üyo II/28/74
 d.- üyon I/147/06

2. (Hızı, gücü, değeri, verimi, miktarı...) 
Azalmak, eksilmek, inmek. -10-
 d.- dü I/46/04, II/09/51
 d.- müş II/04/71
 d.- tü I/48/76
 d.- Tü I/23/52, II/04/39, II/10/19
 d.- üyo I/28/54

3. (Kendi ağırlığının etkisiyle) 
Bulunduğu yerden ayrılıp yukarıdan 
aşağıya doğru inmek, sukut etmek. -6-
 d.- dǖ I/117/35
 d.- en I/117/33
 d.- er I/66/14
 d.- tǖ I/117/31
 d.- Tǖ I/121/49
 hataş d.- tü˽ü yiri yaḳar I/03/38

4. Arkasından gitmek, koyulmak, yola 
çıkmak. -6-
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 d.- ellē I/121/47
 peşine d.- er I/11/65
 d.- müş I/140/68
 d.- üvedim II/01/56
 d.- üveriyoŋ II/01/59

5. (Bir şeye göre) Şu veya bu tarafta yer 
almak, şu veya bu tarafa rastlamak. -5-
 d.- ē I/35/46
 d.- er I/111/121, I/124/35
 d.- erdi I/124/35
 d.- müş I/117/41

6. Payına isabet etmek. -5-
 d.- enı̄̇ I/39/76
 d.- eni verilerdi I/140/42
 d.- se I/52/80
 d.- üvürdü I/52/81

7. Küçülmek, alçalmak, haysiyetini 
kaybetmek. -4-
 el etē d.- meyim I/104/61, I/104/63
 el etē d.- ürme I/104/64
 d.- ürmesin I/85/64

8. Bir kimsenin bir şeyi yapması 
gerekmek, o iş ona terettüp etmek, ona ait 
olmak. -3-
 söz d.- mezdi II/13/18
 işi d.- üP I/46/32
 işimiz d.- üyo I/46/40

9. (Bir şey bir yerde) Var olmaya, 
varlığını göstermeye başlamak, belirmek, 
peyda olmak. -3-
 d.- müş I/136/34, I/136/35
 d.- tü I/125/73

10. Yağmak. -2-
 d.- tü II/30/14
 ġırā d.- üncü II/07/86

11. Uğramak, düçar olmak. -2-
 derdine d.- tü I/143/37
 derdine d.- Tü I/09/55

12. ... Duruma gelmek, ... olmak 
(Yardımcı eylem.) -2-
 şe˽it d.- müş II/09/09

 şeyit d.- tü II/09/14
13. (Bir şey) Bulunduğu yerden ayrılmak, 

kaybolmak. -1-
 d.- Tü I/44/50

14. (Yaşlılık, hastalık ve üzüntü gibi 
sebeplerle) Bitkin bir hâl almak, düşkün 
duruma gelmek, çökmek. -1-
 yataġlara d.- ürmesin I/88/43

15. (Çocuk) Vakti gelmeden ana 
rahminden dışarı atılmak. -1-
 d.- üyo I/79/50

16. Dönüşmek, öyle bir hâl almak. -1-
 d.- Tü I/23/51

17. Bırakmamak, elinde, yanında, 
beraberinde tutmak. -1-
 d.- meS I/34/53
dǖş - : bk. düş-12 -1-
 d.- mǖş I/101/57
düşgün : Düşkün, bir şeye karşı aşırı ilgi 
duyan, kendini aşırı derecede kaptırmış 
olan, tutkun. -1-
 d. I/17/82
düşgünnük : Düşkünlük, bir şeye aşırı 
derecede düşkün olma durumu, zaaf, 
iptila. -1-
 d. I/91/05
düşman : Kendisiyle savaşılan devletin 
askerleri ve halkı. -4-
 d.+ a I/95/22
 d.+ narı I/95/47, I/95/70

düşman ol- : (Birinden veya bir 
şeyden) Nefret etmek, hakkında kötü 
duygular beslemek.

d. oldu I/95/44
düşmi : Düşme, düşmek işi. -1-
 d.+ yi II/09/87
düşü : <<düşük2+i -1-
 d.+ y̥dü I/46/75
düşük : 1. Yaşayabilecek duruma 
gelmeden doğan yavru, ceninisakıt, bağan, 
sakıt.. -1-
 d. yaptırı I/95/09
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2. Olması gereken seviyenin altında olan, 
az.

düşük yap- : Çocuk düşürmek.
düşün - : 1. Zihninde bir şey canlandırmak, 
elde edilen bilgilere zihnı̂ faaliyet 
uygulayarak düşünce meydana getirmek, 
fikretmek. -5-
 d. I/56/69
 d.- düyse I/06/83
 d.- ü I/64/25
 d.- üm I/64/25
 d.- ürseŋ I/06/26

2. (Zihnı̂ melekeleri çalıştırarak) Bir 
şey üzerinde bir sonuca varmak amacıyla 
durmak, bir şeyi fikren incelemek, teemmül 
etmek. -5-
 d.- dü II/13/24
 d.- em I/138/61, I/138/62
 d.- en II/03/81
 d.- üŋ I/138/62

3. Aklından geçirmek, tasarlamak. -3-
 d.- memişin I/87/14, I/87/15
 d.- üyoz I/46/62

4. Üzüntülü ve düşünceli olmak. -2-
 d.- ü II/29/20

5. (Bilinenlerden hareket ederek) Bir 
varlığın bilinmeyen yönlerini, özünü, 
mahiyetini anlamak için kafa yormak, 
aslını anlamaya çalışmak, tefekkür 
etmek. -1-
 d.- düm I/157/59
düşür - : 1. Aşağı düşmesine veya dik 
durumdan yatık duruma gelmesine, 
devrilmesine sebep olmak, ıskat 
etmek. -6-
 d.- dü˽ü II/15/55
 d.- düm I/87/55

2. Vücuttan atmak.
d.- emedi I/109/57

 d.- meycez I/48/32
3. (Hızını, gücünü, değerini, verimini...) 

Azaltmak, eksiltmek, indirmek.
d.- üsüŋ I/98/60

4. Başını alıp gitmesine sebep olmak.
d.- üdüm I/140/36

düv - : bk. döv-2 -11-
 d.- e I/05/40
 d.- ē I/05/40
 d.- ēdi I/128/52
 d.- ellerdi I/115/11
 d.- emı̄̇yibileyoru I/47/51
 d.- erlerdi I/112/19

bk. döv-1-4-
 d.- ēlēdi I/33/153
 d.- erdi I/18/55
 d.- ērdi I/02/46
 d.- ēr̥dik I/115/54
düve : Bir yaşını geçmiş dişi dana. -3-
 d. II/25/67, II/25/69
düvē : bk. düve -1-
 d. II/29/26
düven : At veya öküz tarafından çekilen, 
harmanda ekinin tane ve saplarını 
biribirinden ayırmaya yarayan, altına sivri 
çakmak taşları çakılmış kızak biçiminde 
tahtadan alet. -37-
 d. I/108/14, I/121/118, I/130/13, 
I/150/13, I/155/19, I/155/20, I/155/22, 
I/157/74, I/38/37, I/38/38, I/39/77, I/56/48, 
I/87/19, I/94/15, II/01/26, II/21/15, 
II/22/59, II/22/60
 d.+ i I/39/77, I/56/45
 d.+ inen I/68/37, I/68/40
 d.+ le I/157/72
 d.+ ne I/74/63, I/79/22
 d.+ nē I/157/74
 d.+ nen I/14/53, I/150/10, I/70/06, 
I/74/62, I/74/80, II/06/27
 d.+ nēnen I/70/19, I/81/31
 d.+ ner I/128/42
 d. yapar̥dıḳ I/141/05
düveŋ : bk. düven -1-
 d. I/39/77
düverbiçer : bk. döverbiçer -3-
 d.+ e I/124/10, I/124/11
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 d.+ e veriyoŋ I/124/17
düvün : bk. düğün -1-
 d.+ dǖ II/11/04
düv̥ün : bk. düğün -1-
 d. yapdı I/153/84
düv̥üncü : bk. dü˽üncü -4-
 d. I/153/73, I/153/74
 d.+ yü I/153/76
düy : bk. tüy -1-
 d.+ ünden I/101/24
düydür - : bk. dövdür-1 -1-
 d.- üdük I/02/41
düyen : bk. düven -2-
 d. I/87/116, I/87/40
düz - : 1. Bir şeyi, onun için gerekli 
hususları hazırlayarak meydana getirmek, 
bir bütün hâlinde hazırlamak, tertip 
etmek. -7-
 d.- cez I/82/29
 d.- ēdik II/12/75
 d.- elēdi II/03/36
 d.- ēlēdi I/82/29
 d.- ellerdi II/03/38
 d.- üyola I/82/25

2. Düzene koymak, hazırlamak, tanzim 
etmek. -2-
 d.- düle I/25/57
 d.- ülürdü I/06/51

3. Bulup sağlamak, temin etmek, tedarik 
etmek -1-
 d.- üyuduġ II/22/80
düz : Girintisi çıkıntısı olmayan, 
müstevi. -13-
 d. I/122/38, I/122/39, I/124/43, I/127/09, 
I/135/43, I/31/41, I/34/70, I/34/72, I/72/50, 
II/15/51, II/39/139
 d.+ de I/122/23
 d.+ dü I/81/22
düzel - : 1. (Sağlığı) İyileşmek. -6-
 d.- ir II/22/32, II/22/34
 d.- medi II/22/34

2. Düzene girmek, muntazam ve düzgün 
duruma gelmek, bozukluğu, aksaklığı 
ortadan kalkmak.

d.- incek I/23/58
3. (Hava için) Isınmak, açılmak.

d.- di II/38/34
düzēl - : bk. düzel-2 -1-
 d.- di I/78/44
düzeld - : bk. düzelt- -4-
 d.- iriz I/62/09
 d.- iveriyoŕla I/159/13
 d.- iyim I/23/03
 d.- iyorlā I/159/25
düzelt - : Düzgün ve muntazam duruma 
getirmek, düzene sokmak, tanzim 
etmek. -6-
 d.- diler I/20/33
 d.- iyȯ I/73/28
 d.- iyorlā I/159/25
 d.- Tik I/139/20
 d.- Tilē I/38/17, I/38/18
düzen : 1. Kâinatın bütününde ve 
insanlar tarafından meydana getirilen her 
türlü kuruluşta, o şeyin mevcudiyetinin 
gerektirdiği şekilde var olan ve devamını 
sağlayan yasa ve kurallar, nizam, usul. -8-
 d. I/87/115
 tērtiP d. II/32/117
 d.+ ı̄̇ I/160/22
 d.+ nen I/161/32

2. Düzenek.
d.+ de II/24/59

 d.+ imiz II/24/60
3. Çeşitli şeyler veya bir bütünün 

parçaları arasındaki ölçülü uygunluk, 
ahenk.

d. I/82/26
4. Karşısındakini kandırmak için yapılan 

tertip, dalavere, oyun, hile.
d. I/01/74

düzēn : bk. düzen1 -1-
 d. I/72/63
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düzennı̄̇ : bk. düzenne- -3-
 d. II/07/65, II/07/70, II/07/75
düzenne - : Düzenlemek, düzene koymak, 
muntazam ve tertipli duruma sokmak, 
düzen vermek, tanzim etmek. -2-
 d.- nirdi I/59/23
 d.- niyo I/157/26
düzenni : bk. düzenne- -2-
 d. I/150/08, I/150/18
düzgün I : 1. Aksak tarafı olmayan, 
muntazam. -7-
 d. I/23/03, II/08/41
 dōru d. I/35/60
 dōru d. II/19/07

2. Pürüzsüz, düz.
d. I/102/40, I/111/14
d.+ nēden I/31/39

düzgün II : Gelin elbisesi. -1-
d. I/159/24

düzgüncene : Düzgün bir biçimde, 
düzgünce. -1-
 d. I/36/57
düzgünnǖ : <<düzgünlük+ü (bk. 
düzgünnük) -1-
 d. I/159/23
düzgünnü : bk. düzgünnük -1-
 d. I/159/24
düzgünnük : Düzgünlük, kadınlarına 
yüzüne yapılan süsleme, makyaj. -4-
 d. I/159/24, I/159/25
 d. yapınca I/159/23
düzle - : Düz duruma getirmek, tesviye 
etmek. -1-
 d.- mişler I/122/37
düzlüK : Arızasız genişçe arazi, ova, 
yazı. -1-
 d. I/111/112
düzül - : Düzene koyulmak, 
süslenmek. -1-
 d.- ürdü I/25/56
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e : Başına getirildiği cümledeki kavrama 
göre çeşitli tonlar alarak birtakım duygular 
anlatan bir söz. -391-
 e. I/01/26, I/01/39, I/01/49, I/01/50, 
I/01/51, I/02/04, I/02/05, I/02/70, I/03/26, 
I/03/39, I/03/40, I/03/41, I/03/43, I/03/70, 
I/03/81, I/03/84, I/03/91, I/05/08, I/05/12, 
I/06/20, I/06/25, I/07/06, I/07/111, I/07/58, 
I/08/12, I/08/128, I/08/14, I/08/38, I/09/12, 
I/09/22, I/09/24, I/09/56, I/10/111, I/10/32, 
I/10/71, I/10/95, I/100/39, I/101/05, 
I/102/68, I/103/13, I/103/15, I/103/22, 
I/103/23, I/103/30, I/103/31, I/103/34, 
I/103/43, I/103/49, I/103/58, I/104/40, 
I/106/22, I/106/42, I/106/49, I/107/18, 
I/107/31, I/107/37, I/11/34, I/110/52, 
I/110/62, I/111/11, I/111/119, I/111/120, 
I/111/13, I/112/47, I/119/25, I/119/74, 
I/121/23, I/124/24, I/125/39, I/126/36, 
I/127/13, I/127/52, I/129/27, I/13/21, 
I/130/05, I/130/10, I/132/25, I/132/28, 
I/132/53, I/133/01, I/133/25, I/133/34, 
I/134/19, I/135/27, I/135/28, I/136/06, 
I/136/15, I/137/57, I/137/63, I/138/50, 
I/138/65, I/138/70, I/138/72, I/14/32, 
I/141/07, I/142/29, I/143/32, I/143/33, 
I/143/37, I/143/38, I/143/43, I/143/67, 
I/143/70, I/143/74, I/146/16, I/146/18, 
I/146/23, I/146/25, I/146/30, I/146/32, 
I/146/39, I/146/50, I/146/74, I/146/82, 
I/147/39, I/148/44, I/148/49, I/148/50, 
I/148/54, I/15/58, I/150/44, I/152/113, 
I/152/25, I/152/40, I/152/41, I/152/45, 
I/152/50, I/152/75, I/152/90, I/153/04, 
I/153/113, I/153/123, I/153/14, I/153/34, 
I/153/39, I/153/44, I/153/57, I/153/67, 
I/153/78, I/153/88, I/153/97, I/154/06, 
I/154/69, I/155/79, I/156/32, I/157/04, 
I/157/06, I/157/76, I/158/35, I/158/52, 
I/159/05, I/159/13, I/159/23, I/159/35, 
I/16/25, I/161/45, I/161/51, I/17/53, 
I/17/55, I/22/37, I/23/29, I/23/56, I/24/07, 

I/24/33, I/25/68, I/28/53, I/29/06, I/29/16, 
I/29/17, I/30/12, I/30/28, I/30/51, I/32/06, 
I/34/41, I/35/08, I/35/28, I/35/58, I/35/59, 
I/36/13, I/36/64, I/38/37, I/39/11, I/40/57, 
I/40/74, I/42/64, I/45/15, I/45/59, I/46/103, 
I/46/104, I/46/114, I/46/71, I/47/16, 
I/47/27, I/47/32, I/48/38, I/49/06, I/49/55, 
I/49/56, I/50/01, I/50/08, I/51/02, I/51/07, 
I/52/05, I/52/49, I/55/41, I/55/58, I/55/62, 
I/55/72, I/55/76, I/56/25, I/56/40, I/56/49, 
I/56/50, I/56/57, I/56/69, I/56/71, I/56/72, 
I/56/79, I/58/16, I/58/26, I/58/59, I/58/60, 
I/59/08, I/59/86, I/60/91, I/60/92, I/61/15, 
I/62/03, I/62/07, I/63/09, I/63/12, I/63/14, 
I/63/17, I/63/53, I/64/106, I/65/23, I/65/25, 
I/65/28, I/66/12, I/67/25, I/67/43, I/67/49, 
I/67/55, I/68/36, I/69/41, I/69/49, I/70/63, 
I/70/65, I/70/72, I/71/49, I/71/52, I/72/06, 
I/72/36, I/72/44, I/72/59, I/73/08, I/73/10, 
I/73/29, I/73/30, I/73/31, I/73/32, I/73/33, 
I/73/37, I/73/40, I/73/43, I/74/18, I/74/52, 
I/75/01, I/75/06, I/75/42, I/75/52, I/75/63, 
I/76/07, I/76/20, I/78/10, I/79/67, I/79/86, 
I/80/57, I/83/24, I/83/42, I/86/12, I/87/09, 
I/87/63, I/87/76, I/87/82, I/87/97, I/88/05, 
I/88/34, I/90/19, I/90/65, I/91/35, I/91/58, 
I/91/73, I/91/80, I/92/50, I/93/08, I/93/14, 
I/93/27, I/93/55, I/94/03, I/94/11, I/94/26, 
I/94/48, I/94/49, I/94/87, I/96/91, I/96/93, 
I/96/94, I/97/20, I/98/112, I/99/12, I/99/17, 
I/99/37, II/01/66, II/03/04, II/03/07, 
II/05/79, II/07/45, II/08/113, II/08/16, 
II/08/17, II/08/26, II/08/37, II/08/67, 
II/08/72, II/08/83, II/09/75, II/10/101, 
II/11/07, II/11/09, II/11/26, II/11/42, 
II/13/22, II/14/57, II/14/66, II/15/14, 
II/16/22, II/16/45, II/16/50, II/16/77, 
II/17/43, II/17/44, II/17/75, II/19/109, 
II/19/14, II/19/25, II/19/46, II/19/75, 
II/20/07, II/20/08, II/20/70, II/22/03, 
II/22/46, II/22/74, II/22/85, II/25/101, 
II/25/29, II/27/03, II/27/49, II/28/92, 

eE



e mi? 

1344

E

II/29/27, II/29/88, II/29/93, II/33/49, 
II/34/34, II/34/40, II/34/50, II/34/51, 
II/35/104, II/37/112, II/38/42, II/38/44, 
II/38/60, II/38/71, II/39/128, II/39/147, 
II/39/158, II/39/176, II/39/187, II/39/33, 
II/39/37, II/39/87, I/95/94

e mi? : “Olur mu?” anlamında tembih 
sözü.

e. mi I/86/78
ė : bk. e -5-
 ė. I/153/10, I/153/117, I/153/24, I/24/36, 
I/25/42
ē̇ : bk. e -4-
 ē̇. I/153/07, I/23/71, I/65/27, II/12/41
ē : bk. e -171-
 ē. I/01/08, I/03/04, I/03/40, I/04/03, 
I/06/126, I/08/17, I/08/83, I/10/62, I/10/67, 
I/10/78, I/101/03, I/101/06, I/101/24, 
I/101/49, I/101/50, I/104/45, I/104/47, 
I/106/06, I/106/14, I/106/21, I/106/45, 
I/108/10, I/11/51, I/110/06, I/110/67, 
I/113/52, I/113/62, I/123/51, I/126/03, 
I/126/82, I/128/31, I/128/38, I/130/30, 
I/132/06, I/138/10, I/138/11, I/138/66, 
I/138/93, I/145/101, I/146/02, I/146/20, 
I/147/38, I/147/39, I/148/46, I/150/54, 
I/152/46, I/153/04, I/153/31, I/153/72, 
I/155/74, I/157/20, I/158/31, I/158/62, 
I/16/41, I/18/09, I/18/27, I/20/30, I/21/45, 
I/21/81, I/23/59, I/24/58, I/29/21, I/30/01, 
I/30/26, I/33/137, I/33/58, I/35/37, I/35/40, 
I/36/79, I/37/01, I/37/05, I/37/53, I/39/86, 
I/44/46, I/47/05, I/48/04, I/48/10, I/48/41, 
I/49/61, I/50/57, I/51/18, I/51/21, I/51/49, 
I/51/60, I/51/61, I/52/57, I/54/45, I/55/25, 
I/55/56, I/58/03, I/58/14, I/58/39, I/59/08, 
I/59/22, I/59/24, I/59/77, I/60/87, I/63/37, 
I/64/134, I/64/19, I/64/33, I/64/37, I/64/72, 
I/65/20, I/65/30, I/66/04, I/66/14, I/66/15, 
I/66/22, I/66/23, I/66/37, I/66/41, I/66/43, 
I/67/32, I/67/74, I/68/11, I/68/15, I/68/34, 
I/69/16, I/71/10, I/72/63, I/73/31, I/74/10, 
I/75/65, I/76/11, I/78/37, I/80/02, I/80/58, 
I/83/31, I/84/37, I/87/77, I/88/70, I/90/30, 
I/90/39, I/90/43, I/91/06, I/91/15, I/91/41, 
I/93/02, I/98/23, I/99/36, II/02/96, II/03/03, 
II/03/34, II/07/101, II/07/104, II/10/02, 
II/10/65, II/14/62, II/14/68, II/14/78, 

II/24/65, II/27/12, II/27/51, II/27/52, 
II/28/23, II/28/29, II/30/56, II/32/45, 
II/34/51, II/34/52, II/36/18, II/37/52, 
II/37/62, II/38/107, II/39/08, II/39/112, 
II/39/15, II/39/47, I/49/71, II/35/62
ē : bk. ev -3-
 ē.+ miz I/36/70, I/49/39
 ē.+ mizde I/152/132
ē : bk. en II -2-
 ē.+ siz I/94/26
 ē.+ sizleri I/94/52
ē : bk. iyi -1-
 ē.+ sini I/39/60
ē̇ : bk. ev -1-
 ē̇.+ miziŋ II/32/112
ė - : bk. i- -1-
 ė. +dė II/29/94
ē’ : Anlaşılmayan bir sözü tekrarlatmak 
için söylenen bir söz, efendim. -1-
 ē. II/37/83
eḳı̊nímig : bk. ekönömik -1-
 e. yönden II/02/74
eḳonimi : bk. ekenömi -1-
 e. I/09/55
e˽er : bk. eğer -9-
 e. I/111/72, I/125/95, I/130/33, I/132/30, 
I/144/11, I/144/12, I/17/89, II/11/63, 
II/37/23
e˽ēr : bk. eğer -1-
 e. I/14/44
ē˽er : bk. eğer -2-
 ē. I/133/07, I/66/06
e˽itmen : bk. eğitmen -1-
 e.+ imiz I/01/07
ė˽iTmen : bk. eğitmen -2-
 ė. I/01/06, I/01/07
ē̇˽ı̄̇Tmen : bk. eğitmen -1-
 ē̇. I/01/06
ebe : 1. Büyükanne, nine. -42-
 e. I/102/30, I/102/64, I/11/60, I/119/10, 
I/119/75, I/131/02, I/136/12, I/137/29, 
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I/149/68, I/36/15, I/47/25, I/55/47, I/64/41, 
I/66/04, I/83/12, II/05/72
 e.+ eŋ I/21/60
 e.+ den I/33/109
 e. ġarı I/123/59, I/123/60
 e.+ gillē I/83/73
 e.+ lē I/66/50
 e.+ lerimiz I/14/51
 e.+ m I/122/18, I/133/64, I/20/30
 e.+ miŋ I/134/02, I/134/03, II/16/38
 e.+ miz I/108/02
 e.+ mize I/90/32
 e.+ nde II/16/01
 e.+ niŋ I/35/21
 e.+ n̥iŋ I/15/76
 e.+ ŋ I/131/02
 e.+ si I/136/31, I/140/63, I/21/14, 
II/16/31, II/19/90
 e.+ sine I/24/52
 e.+ ye I/66/12

2. İşi, hamile kadınların çocuğunu 
doğurtmak veya doğuma yardım etmek 
olan kadın. -6-
 e. h̥anım I/36/12
 e.+ ler I/58/58
 köy e.+ leri I/58/52, I/58/56
 köy e.+ leriylen I/58/53
 e.+ siydi I/133/65

3. Çocuk oyunlarında baş olup oyunu 
yöneten veya takıma karşı tek başına 
oynayan çocuk. -2-
 e. I/08/52, I/154/36
ēbe : bk. ebe1 -1-
 ē. I/66/15
ėbe : bk. ebe1 -37-
 ėb. I/36/40, I/39/37, I/48/04, I/48/47, 
II/17/76, II/17/77, II/32/121, II/32/122
 ėb.+ de I/36/69
 ėb.+ lē II/35/64, II/35/65
 ėb.+ lēmiz II/12/37
 ėb.+ lēmiziŋ II/32/133

 ėb.+ ler I/21/62
 ėb.+ lerden I/06/63
 ėb.+ lērden I/06/71
 ėb.+ lēr̥den I/06/60
 ėb.+ lere I/47/34
 ėb.+ leri II/32/133
 ėb.+ lerim I/46/51
 ėb.+ m I/24/04, I/24/57, I/46/51, I/46/53
 ėb.+ minen II/23/137
 ėb.+ miŋ I/24/53, I/24/56
 ėb.+ mizden II/34/77
 ėb.+ niŋ I/48/56, I/52/43
 ėb.+ ŋe I/60/97
 ėb.+ ŋiz I/48/52
 ėb.+ si II/17/75
 ėb.+ ynen I/36/42

bk. ebe2 -9-
 ėb. II/07/118, II/30/56
 ėb.+ lē II/30/55, II/30/57
 köy ėb.+ lēni II/30/57
 köy ėb.+ lēnnen yapTım II/30/58
 ėb.+ miz II/30/56
 kȫv ėb.+ sinnen II/08/35

ėb.+ siylen I/58/61
bk. ebe3 -2-

 ėb. I/08/49, I/08/50
ėbē : bk. ebe1 -3-
 ėb. I/52/41
 ėb.+ di II/21/52
 ėb.+ ŋ I/52/17
ėbė : bk. ebe1 -6-
 ėb. I/64/88, II/21/52, II/21/53
 ėb.+ lē II/21/51
 ėb.+ sini II/30/63
 ėb.+ yle I/64/88
ėbelen - : Bir kimsenin çocuğunun 
olması için ağzına ebegümeci denen otun 
konması. -2-
 ėb.- irmişiŋiz I/47/25
 ėb.- mediŋiz I/47/24
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ē̇belen - : bk. ėbelen- -1-
 ē̇.- irmişiŋiz I/47/24
ėbi : bk. ebe1 -2-
 ėb. II/08/04
 ėb.+ ynen II/08/04

bk. ebe2 -1-
 ėb. II/08/35
ebegümeci : İki çenekliler sınıfının 
ebegümecigiller familyasından, her yerde 
kendiliğinden yetişen, kökü ve çiçekleri 
özellikle yumuşatıcı hassaları nedeniyle 
tıpta kullanılan, kalsiyum, demir, A ve C 
vitamini taşıyan, yaprakları sebze olarak 
yenen bitki. -1-
 e. I/98/127
ebeli : bk. eveli -4-
 e. I/153/105, I/153/112, I/153/115, 
I/153/121
ebemgömeci : bk. ebegümeci -1-
 e. I/47/25
ebi : bk. ebe1 -3-
 e.+ leriŋ II/03/33
 e.+ ye I/66/26
 e.+ ye tepiye I/110/29

bk. ebe2 -1-
 e. hanım II/07/44
ēbi : bk. ebe1 -1-
 ē. II/17/75
e̊bı̊r : bk. öbür -1-
 e̊. I/03/48
ēbise : bk. elbise -1-
 ē. II/12/27
ē̇ce : bk. iyice -2-
 ē̇. I/70/03
ecı̄̇ : (<<ecik+i) Küçük çocuk. -1-
 e.+ ni çocūnu I/75/43
ecābın : İcabında, gerektiği zaman, 
gerektiğinde, gerekirse. -1-
 e. II/01/61
ecel : Her canlı için takdir edilmiş olan 
ölüm zamanı, ömrün son demi. -2-
 e. I/91/08

 ġorḳunuŋ e.+ e faydası var mı I/91/86
ecig : bk. azcıḳ -7-
 e. I/05/56, I/10/30, I/44/43, I/44/83
 ecig e. II/39/30
 e. ecig II/39/30
ecik : bk. azcıḳ -19-
 e. I/10/51, I/127/28, I/127/47, I/44/82, 
I/49/16, I/49/27, I/49/74, I/49/78, I/49/82, 
I/55/38, I/58/82, II/09/01, II/39/114, 
II/39/115, II/39/186, II/39/30, II/39/32, 
II/39/34
ecı̆̇k : bk. azcıḳ -1-
 e. I/33/27
ecir : Manevi karşılık, sevap. -1-

ecir sabır (dilemek) : Baş sağlığı 
dilemek.

e. sabır vesin II/05/81
eçig : bk. azcıḳ -1-
 e. I/22/11
eÇiK : bk. azcıḳ -4-
 e. I/116/41, I/127/18, I/127/28, I/127/32
ed - : bk. et-1 -241-
 çiş e.- ı̄̇n I/119/21
 şiy e.- e I/06/22
 fark e.- ecek II/15/96
 müsāde e.- eceK II/23/110
 yoḳ e.- ecekler I/14/21
 ziyāret e.- ecēn I/06/69
 siḳā˽aT e.- ēdiK I/02/55
 dans e.- elle I/59/68
 televon e.- ellē I/37/44
 tıraş e.- ellē II/23/91
 yardım e.- ellē I/44/64
 yas e.- ellēdi I/77/30
 restore e.- ellēken I/38/08
 mu˽abbet e.- ellēmiş II/16/108
 yardım e.- ellerdi I/18/53
 ayırd e.- emen I/138/31
 tecih̥ e.- emen I/122/50
 aḳıl e.- emiyorun I/112/21, I/112/26
 göç e.- en I/92/43
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 hanım mardır ġarıyı şe ġocayı genc e.- 
en ġoca vardır hanımı ġocadan I/132/83
 göç e.- enner I/92/43
 göç e.- enneriyle I/68/22
 ġavġa e.- eŋ I/55/41
 harman e.- eŋ I/121/86
 hörmed e.- eŋ I/138/95
 umut e.- eŋ I/06/130
 yaramazlıġ e.- eŋ I/14/68
 ziyāret e.- eŋ I/06/139
 devām e.- er I/41/08
 du˽ā e.- er I/06/117, I/114/25
 farḲ e.- er I/56/28
 ġabul e.- er I/08/68
 taḳdir e.- er I/01/74
 tȫbe e.- er I/69/92
 teleFon e.- er I/116/54
 úmid e.- er I/64/96
 zarar e.- er I/12/36, I/144/50
 yardım e.- erdi I/09/63
 yardım e.- ērdik I/09/60
 hızmat e.- er̥dim I/88/53
 tākiP e.- erdin I/61/34
 mu˽abbet e.- erelerdi I/76/92
 telėfon e.- erin I/143/64, I/143/65, 
I/143/66
 teşekkür e.- eriS II/29/107
 dāved e.- eriz I/30/49
 idāre e.- eriz II/20/82
 ziyāret e.- erle I/69/104
 ikrām e.- erlermiş I/76/76
 muhabbet e.- erlermiş I/76/87
 aF e.- ersin I/125/22
 af e.- ersiŋ I/01/22, I/07/58, I/119/21
 af e.- ēr̥siŋ I/157/32
 af e.- ersiz I/01/41
 e.- eseŋ I/58/67
 af e.- ēsiŋ I/61/73
 tarif e.- eyim I/156/37, I/156/58
 e.- ib I/06/78, I/91/45

 ziyāret e.- ib I/06/78
 ra˽atsız e.- ici II/23/76
 e.- ilı̄̇r I/101/21
 e.- ilir I/101/22
 e.- ilirdi II/13/64
 bānyo e.- ilirdi I/44/38
 e.- iliyōdu I/58/08
 selbes e.- illerdi I/121/21
 e.- ilmes I/41/56
 yardım e.- ilmes I/41/56
 sohbeT e.- imiyyoŋ II/11/52
 du˽ā e.- in I/104/61
 e.- ince I/06/68
 mefāt e.- ince I/139/20
 göç e.- incesi I/50/17
 e.- iŋ I/06/44, I/37/56, I/52/56
 duvā e.- iŋ I/104/62, I/104/63
 helāl e.- iŋ I/143/86
 tāyin e.- iŋ I/108/47
 ziyāret e.- iŋ I/06/124, I/06/74
 devam e.- iP II/21/17
 lüzum e.- ip I/131/55
 mefāt e.- ip I/106/29
 teslim e.- ip I/61/17
 ziyaret e.- ip I/46/113
 ziyāret e.- ip I/46/115
 e.- ir I/14/30, II/38/16
 e.- irler I/06/82
 e.- ivirirdig I/14/34
 arz e.- iyı̄̇ I/139/42
 terk e.- iyelar I/05/66
 iǵrām e.- iyim I/04/63
 ikrām e.- iyim I/07/71
 duvā e.- iy̥ı̆̇n I/104/61
 ikram e.- iyin I/67/72
 terg e.- iye̊ler I/05/36
 bell̥i e.- iyo I/109/08
 devam e.- iyo I/147/49, II/35/57
 devām e.- iyo I/41/17, II/10/59, II/34/15
 göç e.- iyo I/99/52
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 idāre e.- iyo I/96/89
 meraḳ e.- iyo II/31/25
 merāḳ e.- iyo I/146/31
 şaşġın e.- iyo I/28/53
 tālim e.- iyo I/95/112
 teḳabül e.- iyo I/92/48
 veran e.- iyo I/95/99
 yardım e.- iyo I/96/75, II/20/35
 yardım e.- iyoduḳ I/85/14
 devam e.- iyolā I/93/26
 göç e.- iyola I/99/53
 idāre e.- iyom I/50/82
 mu˽abbet e.- iyomuşdu I/117/15
 devam e.- iyon I/82/08
 du˽ā e.- iyon I/149/38
 nadȧs e.- iyon II/02/83
 rica e.- iyon I/67/41
 şükür e.- iyon I/18/17
 telėfon e.- iyon I/143/69
 dāvet e.- iyoŋ I/87/71
 nişan e.- iyoŋ II/29/106
 berbad e.- iyor I/132/77
 tākib e.- iyor I/110/12
 yardım e.- iyor I/125/43
 idārė e.- iyorlā I/159/40
 duvā e.- iyorlar I/06/77
 devam e. - iyoru II/24/26
 do˽um e.- iyoru I/58/60
 aḳıl e.- iyorun I/112/08

ġurdāle e.- iyoruz I/106/62
 idāre e.- iyoS I/61/71
 cıla e.- iyoz I/106/52
 devam e.- iyoz I/68/51
 idāri e.- iyoz I/102/07
 sŏhbet e.- iyoz II/38/02
 yardım e.- iyoz II/20/36
 hȧvas e.- iyö I/01/29

bk. et-2

e.- e I/58/57
e.- ecēS I/49/17

 e.- ēdiK I/70/32
e.- ēlēdi I/28/33
e.- ellēdi I/64/80
e.- eller I/119/58, I/124/47, I/55/02

 e.- ellerdi I/121/06
e.- em I/148/40

 e.- emedig II/19/05
 e.- emedik I/125/41
 e.- emem I/101/46

e.- en I/101/37, I/122/38, I/123/22, 
I/14/23, I/36/06

e.- ennē I/06/98
e.- eŋ I/138/74
e.- er I/138/86, I/93/37, I/94/58
e.- erı̄̇z I/101/11

 e.- erdi I/04/18
e.- erdik I/58/89, I/70/06, I/70/07

 e.- erdiK I/130/16, I/87/32
 e.- ėrdik I/58/70
 e.- ēr̥dik I/44/37

e.- ērdik I/70/32
e.- erim I/19/17

 e.- erin I/137/44, I/64/43
e.- eriz I/111/39, I/26/49, I/87/36
e.- erke I/06/120

 e.- erken I/87/35
e.- erler I/138/84, I/90/29

 e.- erlerdi I/87/64, I/90/67, II/13/58
e.- ersin I/98/61

ēd - : bk. et-2 -1-
 af ē.- er̥siŋ I/64/32
ē̇d - : bk. et-2 -1-
 ē̇.- ēdik II/07/89
ėd - : bk. et-2 -75-
 ėd.- e I/36/51, I/36/65
 ėd.- ē I/36/65
 ėd.- emen I/21/37
 ėd.- en I/144/53
 ėd.- er I/115/37, I/26/44
 ėd.- erdik I/130/44
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 ėd.- ersem I/13/41
 ėd.- ilmezdi I/130/53
 ėd.- in I/31/15
 ėd.- iŋ I/11/70
 ėd.- irlēr̥di I/06/54
 ėd.- iyo I/64/18
 ėd.- iyō I/96/76
 ėd.- iyor I/16/09
 ėd.- ellē II/24/95
 ėd.- em I/133/19
 ėd.- en I/26/09, I/26/10
 ėd.- er I/26/10, I/87/37
 ėd.- ēr I/56/63
 ėd.- erdi I/128/62
 ėd.- erdik I/130/15, I/130/17
 ėd.- erdiK I/115/19, I/121/101, I/20/49, 
I/87/80
 ėd.- ērdik I/70/08
 ėd.- erin II/34/63
 ėd.- eriS I/23/21
 ėd.- eriz I/101/20, I/130/59, I/130/76, 
I/130/83
 ėd.- erle I/101/45
 ėd.- erler I/26/28
 ėd.- ēsin I/121/90
 ėd.- iyor I/107/30
 ėd.- iyȯruz I/130/22

e.- iyin I/06/101
e.- iyo I/117/12, I/95/111, I/95/98, 

II/29/47
 e.- iyō I/96/76

e.- iyōdu I/98/38
 e.- iyoduḳ II/29/91

e.- iyolar I/97/29
 e.- iyollar I/114/33, I/36/07
 e.- iyom I/09/46, I/90/16

e.- iyomuş I/147/31
e.- iyon I/06/24, I/64/30
e.- iyoŋ I/91/15
e.- iyor I/132/75
e.- iyorlar I/06/13

e.- iyoru I/06/92
e.- iyorun I/136/25
e.- iyōrŭ I/58/78
e.- iyoruz I/06/12, I/106/64

 e.- iyoS I/101/10, I/87/86, I/93/04, 
II/29/60

e.- iyosuŋuz II/38/107
 e.- iyoz I/133/26, I/27/70, I/87/11, 
I/87/117, I/90/83
 e.- iyōz I/87/81
ėd - : bk. et-1 -237-
 devam ėd.- ē I/04/42, I/04/43
 hızmat ėd.- ē I/03/35
 dėvām ėd.- ēdiK II/01/66
 tākib ėd.- elle I/121/49
 soPbet ėd.- ellēdi II/23/68
 ikrām ėd.- emedim I/42/77
 arzu ėd.- en II/19/65
 ḳabul ėd.- er I/56/80
 ġabul ėd.- er I/56/80
 tākib ėd.- erdı̊̇K II/01/65
 duvā ėd.- er̥di I/112/52
 küFür ėd.- erdi I/128/64
 teleFon ėd.- erdi I/113/69
 ētibar ėd.- ērdiK I/107/29
 suÇ ėd.- ērdiK I/115/46
 tākib ėd.- ērdim II/01/64
 yas ėd.- erdim I/144/38
 duva ėd.- ereK II/23/92
 teşekkür ėd.- erim I/16/62
 teşekür ėd.- erim I/143/27
 feryad ėd.- ermiş I/11/68
 af ėd.- ersin I/115/26
 devam ėd.- er̥sin I/98/99
 af ėd.- ersiŋ i I/129/47
 ne gėyiliyor ne ėd.- iliyor I/09/10
 helāÍ ėd.- iŋ I/50/85
 devam ėd.- iyo I/97/05
 dėvam ėd.- iyo I/29/19
 isdimlaġ ėd.- iyo I/86/20
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 dėvām ėd.- iyoŋ II/01/68
edi : Birbirinden ayrılmayan, hep beraber 
olan, kafa dengi iki yaşlı kimseden 
bahsedilirken kullanılan Edi ile büdü 
(Şâkire dudu) deyiminde geçer. -2-
 bi e. bi bı̊̇di I/75/47
edin - : Kendini bir şeyin sahibi ve maliki 
kılmak, ... sahibi olmak. -1-
 e.- iyo I/23/45
ediraf : bk. etraf -2-
 e. I/49/58
 e.+ ındaḳılā I/54/10
edῐraf : bk. etraf -1-
 e.+ ıŋ I/01/53
edı̆̇raf : bk. etraf -1-
 e. I/68/53
edraf : bk. etraf -13-
 e. I/01/94, I/17/82
 e.+ a I/157/18
 e.+ ı I/17/76, II/08/125, II/09/83, 
II/39/53
 e.+ ına I/105/50, I/64/80
 e.+ ında I/87/94
 e.+ ını I/79/68, II/05/65
 e.+ tan II/10/57
edrav : bk. etraf -2-
 e.+ ı I/41/21
 e.+ ına I/62/09
efe : Zeybeklerin ağalarına, köy yiğitlerine 
verilen isim. -4-
 e. I/90/54
 e.+ ler I/87/74, I/87/76, I/87/95
efendi : 1. Sahip durumunda olan, buyruğu 
geçen, hükmünü yürüten, kendisine uyulan 
kimse, sahip. -2-
 peyġamber e.+ den I/69/85
 peyġammer e.+ miziŋ I/69/91

2. Erkek isimlerinden sonra bey yerine 
kullanılan unvan sözü. -2-
 memed e. I/147/25
 memed e. tekkesi I/147/24

efendime söyleyeyim : Konuşurken 
söylenecek sözü buluncaya kadar geçen 
vakti doldurmak için kullanılır. -12-
 e.+ me I/155/56
 e.+ me sȫlen I/64/36, I/64/50
 e.+ me sȫlēŋ I/155/50
 e.+ me sȫley̥ĕn I/64/121
 e.+ me sȫlėy̥ı̆̇n I/64/106
 e.+ me sölen I/64/45, I/64/55
 e.+ me sölĕn̥ I/64/51
 e.+ me söley̥ı̆̇n I/64/130, I/64/92
 e.+ me söyleyen I/64/11
efendim : 1. Konuşmada saygı, nezaket 
ve sevgi ifadesi olarak konuşmada 
geçen boşluğu doldurmak amacıyla 
kullanılır. -11-
 e. I/122/45, I/122/57, I/125/48, I/61/40, 
I/61/44, I/64/114, I/64/122, I/64/15, 
I/64/16, I/64/53, I/64/59

2. “Anlamadım, duymadım, bir daha 
tekrarlar mısınız” anlamında kullanılır. -3-
 e. I/31/02, I/49/05, I/64/72

3. “Buradayım” anlamında cevap 
sözü. -1-
 e. I/129/09
ėfendim : bk. efendim1 -1-
 ėf. II/29/63
efen̥ı̆̇m : bk. efendim1 -1-
 e. II/02/91
egmig : bk. ekmek1 -1-
 e. II/12/33
eğer : Şart anlamını güçlendirmek için şart 
cümlelerinin başına getirilir, şayet. -10-
 e. I/105/32, I/11/76, I/116/23, I/116/40, 
I/128/73, I/16/07, I/89/08, II/24/50, 
II/30/80, II/38/117
eğitmen : Köy öğretmeni yetiştirmek 
üzere açılan kurslarda (özellikle 1936 – 
1946 yılları arasında) eğitim görerek köy 
okullarına öğretmen olan kimse, kurs 
mezunu köy öğretmeni. -1-
 e.+ idi I/121/108
eğitmennik : Eğitmen olma durumu. -2-
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 e. yapdı I/121/109
 e. yapdῑ I/121/109
eğrek : Sürülerin dinlendiği sulak ve 
gölgelik yer. -1-
 e. I/81/06
ēğrek : bk. eğrek -1-
 ē. I/81/05
eğre - : Sıcak aylarda hayvanları gölgelik 
yerde toplamak. -1-
 e.- nirmiş I/81/06
eh : “Peki, olur, artık, şöyle böyle” 
anlamlarına gelen ve sesin tonuna göre 
beğenme, gıpta, razı olma, kabul, yarı 
memnuniyet, bezginlik, bıkma, çaresizlik, 
öfkelenme gibi duyguları belirten 
ünlem. -3-
 e. I/133/14, I/52/88, I/88/42
ēh : Anlaşılmayan bir sözü tekrarlatmak 
için söylenen bir söz, efendim. -1-
 ē. I/37/18
ēh̥ : bk. e -1-
 ē. I/64/106
ehe : İşte. -2-
 e. I/36/55, II/05/85
ehen : İşte. -1-
 e. I/103/26
ehenK : Ahenk, eğlence. -1-
 e.+ lē yapılır I/148/29
ehen̥kli : Ahenkli, eğlenceli. -1-
 e. I/146/61
eher : bk. eğer -1-
 e. I/16/10
eh̥illeş - : Ehlı̂ duruma gelmek, insana 
alışmak, ürkeklik ve yabanilikten 
kurtulmak, evcilleşmek. -1-
 e.- iyo I/23/12
eh̥tiyac : bk. ihtiyāc -1-
 e.+ ımı I/88/69
ēhtiyaT : Savaş sırasında her an savaşa 
girebilecek şekilde hazır bulundurulan 
askerı̂ birlik. -1-
 ē. asgerlı̄̇ne I/153/03

ek : Bir şeyi tamamlamak için ilave edilen 
parça, zeyil, lahika. -5-
 e. I/158/33, I/160/30
 e.+ li I/160/07

ek gelir : Kazancına ek olarak yapılan 
bir iş sonucu elde edilen gelir.

e. gelir I/85/54
ekindė kökündė : Geçmişinde. 
e.+ indė köKündė I/45/25

ek - : 1. (Ürün elde etmek için) Toprağa 
tohum atmak veya gömmek. -150-
 e.- dı̄̇ I/49/34, I/80/59
 e.- dı̄̇miz II/07/59
 e.- dı̄̇ŋ II/07/58
 e.- dik I/35/43, I/98/73
 tarlıya e.- dim suvan bitirdi yidi suvan 
I/144/75
 e.- diydim I/127/32
 e.- ebiliyōdu II/35/17
 e.- ecēz I/130/22
 e.- ēdig I/39/34
 e.- ēdik I/146/67, I/61/75, I/72/49
 e.- ēdiK I/96/69
 e.- ēdin I/32/20
 e.- ēdiŋ II/07/59
 e.- ellēdi I/39/33
 e.- eller I/03/103, I/129/52, I/134/44, 
I/134/45
 e.- emeyoz I/102/08
 e.- emezlerdi I/68/36
 e.- en I/03/23, I/153/36, I/153/37, 
II/08/105, II/10/18
 e.- ene I/129/49
 e.- eŋ I/127/03
 e.- er I/03/24, I/144/14, I/39/74, I/68/30
 e.- ēr I/39/74
 e.- erı̄̇s I/101/20
 e.- erdı̄̇k I/79/23
 e.- erdi I/91/74
 e.- ērdi I/39/73
 e.- erdik I/102/08, I/153/28, I/74/52
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 e.- erdiK I/134/44, I/134/45, I/87/38
 e.- er̥dik I/56/46
 e.- ērdik I/153/19, I/55/43
 e.- ērdiK I/153/18
 e.- erim II/08/103
 e.- eriS I/90/35, II/06/13, II/30/43
 e.- eriz I/129/38, I/134/44, I/69/29, 
I/90/36
 e.- erlēdi I/73/14
 e.- er̥lēmişti I/32/23
 e.- ersiŋ I/80/12
 e.- ib I/03/97
 e.- ilen I/129/50
 e.- ilenner II/10/14
 e.- ilir I/127/07, I/127/15, I/127/16, 
I/127/17
 e.- ilirdi I/146/46, I/41/51, I/55/46
 e.- ilir̥di I/85/15
 e.- iliyo I/83/42, I/98/73
 e.- iliyō II/06/22
 e.- iliyodu I/146/17, I/98/71
 e.- iliyú I/01/24
 e.- iliyū II/06/18
 e.- ilmiyo I/103/25
 e.- imiyöllē II/01/13
 e.- in I/14/53
 e.- ince I/81/51
 e.- ip I/146/16
 e.- iP II/02/53, II/26/40
 e.- ivk̥rk̥ŋ I/54/68
 e.- iyo I/103/37, I/153/36
 e.- iyoduḳ I/130/21, I/81/21, I/83/39, 
I/85/26, I/98/70, I/98/71, II/14/04, II/22/66
 e.- iyōduḳ II/29/82
 e.- iyodun II/22/67
 e.- iyolā I/75/40
 e.- iyolar I/87/38
 e.- iyȯlar I/86/31, I/86/32
 e.- iyon I/119/53
 e.- iyoŋ I/85/22, I/96/89, II/38/37
 e.- iyor I/142/56

 e.- iyórúS II/10/13
 e.- iyoS I/98/71
 e.- iyóS II/10/12, II/10/13
 e.- iyȯS I/57/32
 e.- iyosun I/85/22
 e.- iyoz I/102/08, I/102/09, I/103/37, 
I/93/65, II/10/14, II/38/21, II/38/31
 e.- iyóz II/10/14
 e.- iyöllē II/01/12
 e.- iyurduġ I/130/21
 e.- meyo I/153/37
 e.- mezdi I/39/73
 e.- mezler I/129/52
 e.- mişiŋiz I/80/58
 e.- miyolā I/85/38
 e.- miyoz I/93/65, II/22/69
 e.- Ti I/91/75
 e.- tik II/26/37, II/38/40
 e.- Tik II/38/30
 e.- tiklerim I/54/26

2. (Toprağı) Ekip biçmek, üzerinde tarım 
yapmak. -52-
 e.- dik I/153/38
 e.- dim I/93/62
 e.- ecek I/52/49, II/32/118
 e.- ēdik II/24/30
 e.- ellē I/45/67, II/26/40
 e.- emedile I/10/88
 e.- en I/03/23, I/20/15, I/76/77
 e.- er I/60/30
 e.- ēr I/37/22
 e.- erdiK I/20/14, I/20/15, I/74/50
 e.- ērdiK II/11/54
 e.- erler I/03/22
 e.- erlėr I/03/89
 e.- erlėrse I/03/89
 e.- ērse I/03/93
 e.- eyō I/03/23
 e.- eyöru I/03/94
 e.- ilirdı̄̇ I/11/27
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 e.- ilirdi I/13/24
 e.- imı̄̇yoz II/09/93
 e.- ip I/102/07, I/158/46, II/08/16
 e.- iyo I/49/35
 e.- iyō I/158/49, I/20/16
 e.- iyoduḳ I/103/44, I/75/39
 e.- iyola I/81/51
 e.- iyolādı I/85/14
 e.- iyollar I/20/16
 e.- iyoru I/49/33
 e.- iyos I/71/01
 e.- iyoz I/102/06, I/93/65, II/02/83
 e.- mı̄̇yoS I/152/24
 e.- meyörü I/03/94
 e.- meyyo I/153/38
 e.- mezlėrse I/03/89
 e.- miyoz I/103/44, I/69/27
 e.- seŋ I/41/52
 e.- Tik II/04/71

3. (Bir şeyi) Belli bir maksatla serpmek 
veya dökmek. -11-
 e.- dik I/98/108
 e.- e I/10/30
 e.- ē I/10/35
 e.- ēdim I/152/97
 e.- ēlēdi II/34/103
 e.- er II/37/97
 e.- erdi I/96/58
 e.- erdin I/131/36
 e.- erlerdi I/98/125
 e.- er̥siŋ II/37/92
 e.- ēsiŋ II/37/92

4. Dokumak. -1-
 e.- iyȯŋ yapıyȯŋ I/96/09
ē̇k - : bk. ek-1 -6-
 ē̇.- iyoruz I/54/30
 ē̇.- mişin I/54/28
 ē̇.- Tı̄̇miz I/54/12
 ē̇.- Tik I/54/24
 ē̇.- tim I/54/24, I/54/25

ėk - : bk. ek-1 -38-
 ėk.- eceK I/60/36
 ėk.- ēdik II/08/111
 ėk.- ēdiK I/152/22, I/152/23, I/152/24
 ėk.- er I/03/92
 ėk.- erı̄̇m I/27/73
 ėk.- erdiŋ I/80/11
 ėk.- erim II/08/103
 ėk.- erimiş I/10/87
 ėk.- erin I/45/72, II/08/105
 ėk.- eriS II/06/18
 ėk.- ersiŋ I/80/12
 ėk.- iciK I/145/86
 ėk.- ili I/38/38
 ėk.- iliyo I/46/60
 ėk.- ip I/46/59
 ėk.- iyȯla I/86/33
 ėk.- iyȯlar I/86/31
 ėk.- iyon II/08/103
 ėk.- iyoruS I/54/14
 ėk.- iyoruz I/54/12, I/54/13
 ėk.- mem II/08/104
 ėk.- Tı̄̇miz I/54/13

bk. ek-2 -3-
 ėk. II/02/80
 ėk.- erdíg I/06/27
 ėk.- ilmiyyo II/09/66

bk. ek-3 -6-
 ėk.- eriS I/129/65
 ėk.- ēsiŋ II/39/30
 ėk.- iyola I/98/58
ekdir - : Ektirmek, (bir toprakta) Tarım 
yaptırmak. -3-
 e.- en II/02/79
 e.- iyo II/02/79
 e.- miyen II/02/79
ėKdir - : bk. ekdir- -1-
 ėK.- iler I/06/11
ekenömi : Ekonomi, gelir ve gideri idare 
ile kullanma, tutum, tasarruf, iktisat. -2-
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 e. I/23/73
 e.+ si I/23/58
ēki : bk. iki -1-
 ē. I/66/31
ėki : bk. iki -7-
 ėk. I/46/117, I/64/84, II/24/04
 ėk.+ si I/11/57, I/41/88, II/27/57
ekib : bk. ekip -1-
 e.+ iŋ I/68/78
ē̇kidiş : bk. ē̇kiş -1-
 ē̇.+ im I/54/23
ėkilı̆̇ : Ekili, ekilmiş, mezru. -1-
 ėk. I/46/58
ekim I : Yılın eylül ve kasım ayları 
arasındaki 31 gün çeken onuncu ayı, 
sonbahar aylarının ikincisi. -2-
 e. I/17/71
 e.+ de I/130/21
ekim II : Ekme işi. -2-
 e. makini I/137/25
 e. saçım I/146/15
ėkim : bk. ekim I -1-
 ėk.+ dē I/76/70
ėkim : bk. ekim II -1-
 ėk. II/09/07
ekin : Buğday, arpa vb. tahılların, 
tohumlarının tarlada filizlenmesinden 
harmana kadarki durumlarına verilen 
isim. -50-
 e. I/103/28, I/134/45, I/139/01, I/146/16, 
I/146/67, I/153/36, I/21/71, I/31/23, 
I/35/41, I/39/33, I/39/34, I/39/72, I/39/75, 
I/41/45, I/41/82, I/50/60, I/55/43, I/57/31, 
I/74/55, I/74/57, I/81/21, I/81/51, I/81/62, 
I/85/16, I/93/65, I/96/84, II/04/71, II/07/58, 
II/09/30, II/09/35, II/21/16, II/24/96
 e.+ ı̄̇ II/29/89
 e.+ de I/85/13
 e.+ i I/39/75, II/07/59
 e.+ iŋ I/55/02
 e.+ ne I/98/71, I/98/72
 e.+ nē I/44/86

 e.+ nēmiz I/72/51
 e.+ ner I/01/18, I/129/42
 e.+ neri I/37/24, I/96/30, II/22/61
 e.+ nerimiz II/33/36
 e.+ nirı̄̇ II/22/59
ēkin : bk. ekin -1-
 ē. II/35/17
ėkin : bk. ekin -8-
 ėk. I/157/71, I/46/59, II/01/16, II/25/40
 ėk.+ i I/01/21
 ėk.+ ner I/103/23
 ėk.+ nere I/157/71
ekip : Aynı işte veya birbirini tamamlayan 
işlerde çalışanların meydana getirdiği 
topluluk, takım, grup. -2-
 e. barmışdı I/42/79

ekip başı : Bir ekibi yöneten kimse, şef.
e. başı I/68/78

ē̇kiş : Ekiş, ekmek işi. -1-
 ē̇.+ im I/54/23
ekişēr : bk. eskişehir -1-
 e.+ de I/01/13
ėkişiT - : Ekşitmek, ekşimesini 
sağlamak. -1-
 ėk.- iyodu II/15/84
ekiz : Bir seferde doğan (iki kardeş). -3-
 e. I/146/54, I/55/64, I/55/65
ekle - : Parça ilave etmek, parça ilave edip 
tamamlamak. -4-
 e.- di I/95/57, I/95/61
 e.- llēdi I/155/57
 e.- ndi I/160/31
ekmė : bk. ekmi -1-
 e.+ ye I/68/34
ekme : bk. ekmek1 -23-
 e.+ e I/27/70
 e.+ i I/09/37, I/15/96, I/152/126, 
I/152/46, I/27/71, I/30/19, I/50/46, I/50/49, 
II/32/115
 bazar e.+ i I/153/23, I/154/19
 fırın e.+ i II/15/65, II/15/66
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 köy e.+ i II/19/76
 köy e.+ i yapıyoS I/154/20
 e.+ im I/86/79, I/97/18, II/16/66
 e.+ ini I/94/10
 bazar e.+ ini I/145/61
 aḳşam e.+ ni I/33/78
 e.+ yi I/33/140
ekmē : <<ekmek1+i -47-
 e. I/116/07, I/116/42, I/131/48, I/133/01, 
I/144/63, I/23/22, I/23/40, I/26/47, I/30/18, 
I/50/47, I/50/49, I/51/47, I/67/69, I/71/58, 
I/74/92, I/87/35, II/39/30
 çarşı e. I/106/55, I/115/56
 misir e. II/01/19
 tespi e. I/116/12
 e.+ mi II/33/29
 e.+ miz I/10/19, I/106/48, I/106/49, 
II/08/119
 e.+ mizi I/01/37, II/33/27
 e.+ nen I/01/64
 e.+ ni I/07/92, I/115/44, I/145/79, 
I/152/48, I/64/82, I/74/25, I/88/35, I/88/37
 hayır e.+ ni yapTılar I/125/33
 e.+ ŋ I/01/44, I/116/09, I/116/16, 
I/131/35, I/71/40, II/25/93
 e.+ ŋizi I/50/47
 başlıġ e. virilirdi II/03/19
ekmē : bk. ekmek1 -8-
 e.+ e I/01/63, I/10/13, I/35/04, I/41/91, 
II/16/65
 e.+ eŋ I/07/97
 köy e.+ i II/15/64
 köy e.+ ini II/19/76
ekmē : <<ekme+ye -1-
 e. I/147/21
ėkmē : bk. ekmek1 -2-
 ėk.+ e I/01/58
 köv ėk.+ e II/08/122
ėkmē : <<ekmek1+i -3-
 ėk. II/37/66
 ėk.+ misı̆̇ II/08/114

 ėk.+ ŋ I/07/96
eKmeg : bk. ekmek1 -20-
 e. I/03/49, I/116/10, I/145/76, I/145/77, 
I/152/44, I/153/22, I/33/92, I/50/49, 
I/59/86, I/68/42, I/87/36, I/94/16, I/96/79, 
I/98/92
 somun e. II/35/90
 e. evi I/09/65
 e. evim I/09/41
 e. yapādıḳ I/33/92
 e. yapardıḳ I/10/10
ekmēg : bk. ekmek1 -1-
 e. I/10/53
ēkmeg : bk. ekmek1 -1-
 ē. II/23/105
ėkmeg : bk. ekmek1 -1-
 ėk. I/09/43
ekmeğ : bk. ekmek1 -2-
 e.+ i I/33/91
 köy e.+ imiz yapıyoS yapıyoS II/19/77
ekmek : 1. Unun su ile yoğrulmasından 
elde edilen hamurun fırın, saç veya 
tandırda pişirilmesiyle yapılan ve insanın 
başlıca gıdası olan yiyecek. -97-
 e. I/01/60, I/01/62, I/01/63, I/03/49, 
I/07/96, I/10/14, I/106/48, I/115/53, 
I/115/56, I/128/14, I/144/65, I/146/48, 
I/152/46, I/154/19, I/18/74, I/21/71, 
I/23/32, I/26/47, I/32/28, I/34/58, I/50/63, 
I/51/12, I/62/28, I/66/21, I/66/34, I/66/35, 
I/66/37, I/71/28, I/76/61, I/94/16, II/03/18, 
II/12/18, II/12/34, II/15/83, II/16/99, 
II/19/165, II/19/80, II/21/84, II/22/84, 
II/30/71, II/32/106, II/32/133, II/33/62, 
II/33/63, II/33/83, II/35/87, II/37/62
 deliKli e. II/15/64, II/15/65
 hazır e. I/125/60
 kepekli e. I/155/37
 yudum e. I/28/37
 e.+ lē yapādıḳ I/154/52
 e.+ leri I/51/70, II/21/84
 e.+ lerimis I/10/25
 e.+ lerimizi I/03/55
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 e.+ siz I/108/24
 e. verdi I/136/04
 e. veridik I/123/54
 e. veriyosuŋ I/106/46
 e. virmezler I/113/94
 e. virmezlerdi I/113/94

2. Yemek.
e. I/145/32, I/145/85, I/154/18
e.+ se veriyola I/145/41

3. Ekmek parası.
e. I/143/63
ekmek evi : İçinde ekmek vb. pişirmek 

amacıyla yapılmış bir fırın bulunan evin 
bir bölümü, fırın evi.

e. evim I/09/42, I/09/44
ekmek mendili : Ekmek yapılırken 

üzerine hamur dökülen mendil.
e. mendilı̄̇niŋ I/73/49

 e. mendilimiz I/73/49
ekmek parası : Bir kimse veya ailenin 

geçimini sağlayan para, nafaka.
e. parası I/112/78, I/18/21
ekmek ufacῑ : Ekmekten dökülen 

küçük parçacıklar, ekmek kırıntısı.
e. ufacῑ yaparız I/71/41, I/71/42

 e. ufacῑnnan yaparız I/71/40
ekmek yap- : Unu su ile yoğurarak 

elde edilen hamuru fırın, saç veya tandırda 
pişirmek.

e. yapā II/19/83
 e. yapādıġ I/152/44
 e. yapannarı II/30/76
 e. yapardıḳ I/153/21
 e. yaparıS I/116/06
 somun e. yaparıS I/103/11
 e. yaparız I/101/14
 e. yapar̥ız I/116/05
 e. yaparῑS I/101/11
 e. yapdıḳ I/30/29
 e. yapdım I/101/16
 e. yapılırdı II/03/18

 e. yapıp I/56/46
 e. yapıyoS I/74/83

ekmek zobası : Üzerinde ekmek 
pişirilen soba.

e. zobası I/26/48
ekmek dāvāsı : Geçim derdi.

ėkmek : bk. ekmek1-10-
 ėk. I/03/53, I/07/28, I/10/30, I/157/79, 
I/157/80, I/45/19, I/63/59
 ėk. dāvāsı I/63/59

ėk.+ ler II/15/75
bk. ekmek2

ėk. II/12/22
ėk.+ den I/47/70

ē̇kmek : bk. ekmek1 -2-
 ē̇. I/95/07
 ē̇. yaparın I/10/13
ekmeKçi : Ekmek yapan veya satan 
kimse. -1-
 e. I/07/100
ekmi : Ekme, ekmek işi. -2-
 e.+ ye I/41/45, I/41/82
ekmėk : bk. ekmek1 -2-
 e. I/150/38, I/40/60
ekönömik : Ekonomik, ekonomiyle 
ilgili. -1-
 e. durumnā II/04/61
ekönömü : bk. ekenömi -2-
 e. II/04/77, II/04/86
ekran : bk. aḳren -1-
 e.+ narımnan I/129/06
eksē : bk. ekseri -1-
 e. I/08/42
eKSerė : bk. ekseri -1-
 e. II/02/93
ekserı̄̇ : bk. ekseri -5-
 e. I/01/89, I/61/68, I/73/39, II/30/64, 
II/30/76
ekseri : Çok defa, çok zaman, çoğunlukla, 
ekseriya. -8-
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 e. I/125/76, I/24/39, I/71/39, I/73/58, 
II/02/93, II/30/36, II/32/108
 e.+ si I/149/33
ekseriyetle : Çok defa, çoğu zaman, 
çoğunlukla. -1-
 e. I/98/55
eksi : bk. eksil- -1-
 e.- si I/56/66
eKsig : Eksik, mevcut olmadığı için ihtiyaç 
duyulan (kimse veya şey), noksan. -1-

eKsig˽olma- : Her zaman var olmak, 
hep bulunmak.

e. olmaS I/139/30
eksil - : Eskisinden az duruma gelmek, 
azalmak, tenakus etmek. -1-
 e.- dı̄̇ I/46/12
eksoz : Egzoz, içten yanmalı motorlarda 
veya buhar makinelerinde kullanılmış gaz 
veya buharın dışarı atılması işi ve bunu 
sağlayan düzenek. -1-
 e.+ lar̥dan I/95/08
ekşi : Tadı limon veya sirkeye 
benzeyen. -11-
 e. I/31/09, I/84/02, II/30/26, II/30/27
 e.+ li II/32/23

ekşi elma : Tadı ekşi olan bir elma cinsi.
e. álma II/30/23

 e. elmā II/30/19
 e. elme II/30/25

ekşi erik : Tadı ekşi olan bir erik cinsi.
e. erik II/30/29, II/30/30
ekşi maya : Hamurun mayalanması, 

fermante olması için kullanılan bir maya 
çeşidi.
ekşı̆̇ : bk. ekşi -4-
 e. II/30/31
 e. elmá II/30/39
 e. elmı̆̇dan II/30/42
ek̥şi : bk. ekşi -1-
 e. I/81/33
ēKşi : bk. ekşi -1-
 ē. II/32/24

ėkşi : bk. ekşi -3-
 ėk. I/42/49
 ėk. maya II/15/78
 ėk.+ yi I/36/60
ėkşi - : 1. (Bir yiyecek maddesi) Bakteriler 
etkisiyle bozulup ekşi duruma gelmek, 
bozulmak. -2-
 ėk.- r II/23/209

2. (Bir besin maddesi) Faydalı bakteriler 
etkisiyle ekşilik kazanarak başka bir besin 
maddesi hâline dönüşmek, mayalanmak, 
tahammür etmek, fermantasyona uğramak.

ėK.- r II/37/122
ėkşı̄̇ - : bk. ėkşi-1 -1-
 ėk.- yo I/42/49
ē̇kşi : bk. ekşi -1-
 ē̇.+ li II/32/64
eKşimig : bk. ekşimik -1-
 e. I/31/13
ekşimik : Yağı alınmış yoğurt veya sütten 
yapılma ucuz bir peynir cinsi, kesik, 
çökelek. -1-
 e. I/31/06
el I : Kolun, bilek mafsalından itibaren 
avuç ve parmakları içine alan ve iş 
görmeye, tutmaya yarayan kısmı. -203-
 e. I/11/94, I/16/59, I/53/72, I/76/94, 
II/37/94
 e.+ ı̄̇m II/18/04
 e.+ de I/115/17, I/129/27, I/26/59, 
I/27/41, I/134/15
 e.+ den I/74/71
 e.+ i I/11/93, I/126/37, I/45/39, I/75/34, 
I/90/77, II/09/51
 e.+ im I/33/124, I/33/20, I/87/105, 
II/01/37, II/16/08, II/16/96, II/25/102
 e.+ imde I/136/04, I/50/49, I/87/106
 e.+ imdē I/116/56
 e.+ imdi veridim II/39/163
 e.+ ime I/88/69
 e.+ imi I/50/09, I/91/50
 e.+ iminen I/50/64
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 e.+ imiz I/111/34, I/50/12, I/69/51, 
I/93/66, II/25/87
 e.+ imizde I/115/28, I/152/114, I/27/44, 
I/52/18, I/52/51, I/70/10, I/77/02, I/96/21, 
I/96/22
 e.+ imizden I/146/67, I/32/37, II/21/56
 e.+ imizd̥en I/125/38
 e.+ imize I/126/42, I/15/27, I/154/15, 
I/73/53, I/97/22
 e.+ imizi I/107/52, I/37/14
 e.+ imizilen I/152/120
 e.+ imizinen I/02/34, I/02/35, I/106/13, 
I/116/32, I/124/10, I/124/33, I/15/32, 
I/155/26, I/70/54, I/96/32, II/24/39
 e.+ imizle II/36/08
 e.+ imiznen I/153/20
 e.+ in II/07/127
 e.+ indı̄̇di II/16/103
 e.+ inde I/05/61, I/07/19, I/123/49, 
II/05/56, II/15/95, II/16/23
 e.+ indeki I/115/44
 e.+ indekine II/27/56
 e.+ inden I/116/37, I/144/13, I/152/89, 
I/24/67, I/34/53, I/89/06, I/96/90, II/10/28
 e.+ ine I/114/10, I/116/37, I/123/54, 
I/123/67, I/25/48, I/26/26, I/33/72, I/45/08, 
I/67/03, I/87/114, II/23/116
 e.+ inē I/106/70
 e.+ inen I/116/33, II/22/58
 e.+ inēn I/149/61
 e.+ ini I/125/83, I/132/71, I/138/95, 
I/155/65, I/38/10, II/34/58
 e.+ inı̆̇ II/08/40
 e.+ iniŋ I/152/128, II/06/42
 e.+ innen I/02/35, I/17/55
 e.+ iŋ I/100/24, I/116/36, I/20/36, 
I/58/59, II/05/21
 e.+ iŋde I/111/53
 e.+ iŋe I/12/38, I/20/39, I/77/47, 
II/05/50
 e.+ iŋi I/155/46, I/20/39, II/13/34
 e.+ iŋı̆̇ I/58/57
 e.+ iŋine I/116/21

 e.+ iŋinen II/29/106
 e.+ iŋizden I/85/65
 e.+ iynen I/60/53
 e.+ lē I/01/18, I/159/49
 e.+ lēm II/18/14
 e.+ lēmize I/08/49
 e.+ lēmizi I/121/101
 e.+ lēmizinen I/70/39
 e.+ len I/85/19
 e.+ lēne I/08/32, I/83/31
 e.+ lēni I/28/38, I/98/106, II/06/42
 e.+ leri I/08/88, I/144/71, II/05/59
 e.+ lerimizi I/123/19, II/37/65
 e.+ lerimizinen I/36/65
 e.+ lerinden I/02/72
 e.+ lerini I/02/71, I/126/27
 e.+ leriŋ I/20/36
 canım bol e.+ li I/91/81
 e.+ nen I/153/14, I/68/37

el becerisi : Elle işlenen, elle yapılan, 
makine işi veya baskı olmayan (şey), el işi.

e. beceri yapardıḳ I/27/45
elde avı̊şda : Nesi var nesi yoksa.
e.+ de avı̊şda I/37/34
elden geçir- : Durumunu anlamak için 

yoklamak, kontrol etmek, muayene etmek.
e.+ den geçiriydim I/152/52
ele al- : (O şeyin) Üzerinde durmak, 

incelemek.
e.+ e alıyolā II/02/63

 e.+ e āmış II/02/62
el emē˽e : Elde yapılan iş.
e. emē˽e I/08/69
el etē düş- : Ancak onun yardımı ile 

geçinebilmek, eline bakmak.
e. etē düşmeyim I/104/63

 e. etē düşürme I/104/64
 e. etē ġomasıŋ I/45/46
 e. etē I/104/61

eli açıḳ : Cömert, rahat para harcayan.
e.+ i açῑdı verirdi I/91/81
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eli başında : Dertli, derdi olan.
e.+ i başında I/79/71
eli erme- : Fırsat bulamamak, eli 

değmemek. 
e.+ i ermiyo I/69/28

 e.+ iŋ ėrmeS I/155/46, I/96/38
e.+ leri ē̇rmiyo I/50/02

 e.+ leri ermiyo I/83/60
eli ġōynundı dur- (elini ġoynuna soḳ-) : 

Çaresiz kalmak.
e.+ i ġōynundı duruyo II/10/26
e.+ imizi ġoynumuza soḲdūḳ I/27/26
eli ġulānda : Çok yakında, nerede ise 

olacak şeyler için kullanılır; ha oldu ha 
olacak, ha geldi ha gelecek.

e.+ i ġulānda I/69/62
eli yatġın : (O işe) Eli alışmış veya 

alışabilecek yetenekte.
e.+ i yatġın II/30/55
elden geldı̄̇ ġada : Gücünün yettiği 

kadar, yapabildiği kadar, mümkün olduğu 
kadar

e.+ imden geldı̄̇ ġada I/144/68
e.+ imizden geldı̄̇ ġadā II/20/36
elinden gel- : Yapabilmek, becermek, 

gücü dâhilinde olmak.
e.+ inden gelen I/03/35
eline baḳ- : Ancak onun yardımı ile 

geçinebilmek.
e.+ ine baḳmayyorun I/06/25
eline geş- : (O kimse o şeyi) Elde 

etmek, ona sahip olmak.
e.+ ine geşdiŋ I/69/72
el Íambası : Gaz lambası.
e. Íambası I/72/47
el orağı : Orakla biçilen ekinleri 

toplamakta kullanılan ucu eğri değnek, çöte.
e. orağı I/96/31
el öpme(ye) gel- : (Kandil, bayram gibi 

günlerde, tebriki gerektiren durumlarda 
veya yeni bir işe başlarken) Bir büyüğün 
hayır duasını almak için ziyaretine gidip 
elini öpmek.

e. öpme gelillē II/25/72
 e. öpmē geldik II/19/49

el tırpanı : Küçük tırpan.
e. tırpanıla I/73/08
el yemeği : Hazır olmayan, herhangi bir 

tesiste yapılmamış, evde hazırlanan yemek.
e. yemē II/23/52

 e. yemē˽e yapiyölÍá II/23/47
 e. yemē˽e II/23/45
el II : Yakın olmayan kimse, yabancı. -13-
 e. I/125/34, I/131/57, I/94/82, I/97/14, 
II/02/74
 e.+ den II/24/14
 e.+ e I/109/06, I/135/60
 e.+ iŋ II/16/07
 e.+ lēŋ I/64/86
 e.+ lere I/112/78, I/72/29

e.+ nen I/91/82
ēl : bk. el I -3-
 ē. davullā II/15/12
 ē. fenerleri I/32/05
 ē.+ lė II/11/18
ēl - : bk. eyil- -1-
 ē.- ib I/52/70
ēl : bk. el II -1-
 ē. I/66/03
ėl : bk. el -30-
 ėl. I/130/59, I/41/21, II/07/127, II/16/08
 ilk ėl. I/54/24, I/54/26
 ėl. davılınnan I/10/57
 ėl.+ de I/130/61
 ėl.+ den I/115/25, I/49/72, I/49/73
 ėl.+ e II/02/58
 ėl.+ ime II/25/107
 ėl.+ imi II/25/73
 ėl.+ imizi II/25/74
 ėl.+ imizinen II/27/22
 ėl.+ inde I/25/53, I/41/75
 ėl.+ inden I/114/19
 ėl.+ inden nė gelirse I/114/39
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 ėl.+ ine I/126/29, I/67/06, I/67/08
 ėl.+ inen I/116/34
 ėl.+ iŋde I/39/38
 ėl.+ lerimiz I/21/27
 ėl.+ lerimizde I/59/58
 ėl.+ lerine I/106/79
 ėl. sanatı I/46/82
 ėl.+ işimi I/42/23
ėl : bk. el II -11-
 ėl. I/125/40
 ėl.+ den I/27/28
 ėl.+ iŋ I/125/31, I/53/25, I/53/70, 
II/39/134
 ėl.+ le I/80/53
 ėl.+ lēŋ II/39/134, II/39/172
 ėl.+ lerde I/132/57
 dü˽ün ėl.+ nen harman yelnen I/155/74
e̊l - : bk. öl- -1-
 e̊.- dǖŋü I/20/90
el˽arabası : Taş, toprak, kireç gibi şeyleri 
taşımaya yarayan, elle yürütülen, iki kollu, 
tek tekerlekli küçük araba. -1-
 e. arabasıyla II/23/18
el˽arȧbası : bk. el˽arabası -1-

e. arȧbası I/152/43
el davulí : El ile çalınan küçük davul, 
darbuka. -1-

e. davulíyla II/37/47
el dērmeni : bk. el dērmeni -1-

e. dermeninde I/152/114
el dērmeni : El değirmeni, el gücüyle 
çalıştırılan ve kahve, baharat vb.ni 
öğütmeye yarayan bir tür küçük 
değirmen. -2-

e. dērmeni I/18/56
 e. dērmeninnen I/18/56
el˽ele : Beraberce, iş birliği yaparak, 
birlikte, yan yana. -1-

el˽ele tutuş- : Birbirinin elini tutmak.
 e. tutuşTuḳ II/20/61
ėl˽ele : bk. el˽ele -4-
 finō ile ėlele kinto ile ėl. I/47/61

 finō ile ėlele kintō ile ėl. I/47/61
 finō ile ėl. kinto ile ėlele I/47/60
 finō ile ėl. kintō ile ėlele I/47/61
el feneri : Pille çalışan fener, elektrik 
feneri. -2-

e. feneri II/25/30
 e. fenerinnen I/32/05
el˽işi : Elle işlenen, elle yapılan, makine işi 
veya baskı olmayan (şey). -3-

e. işi I/96/21
el işi yap- : El ile ürün ortaya koymak.
e. işi yapādıḳ I/146/45

 e. işi yaparlar I/07/78
elátdírik : bk. elektirik -2-
 e. I/146/17
 e.+ lē I/146/42
elbı̄̇se : bk. elbise -5-
 e. I/25/56
 e.+ si II/39/144, II/39/145, II/39/148
 e.+ sini II/39/142
ēlbı̄̇se : bk. elbise -1-
 ē. I/138/81
elbisė : bk. elbise -1-
 e. I/04/30
elbise : Çamaşır üstüne giyilen dış giyeceği, 
giysi, libas, esvap. -20-
 e. I/04/30, I/08/25, I/113/23, I/114/49, 
I/131/16, I/138/81, I/154/67, I/41/24, 
I/61/43, I/90/67, II/37/25, II/37/26
 e.+ lē I/32/30
 e.+ ler II/15/40
 e.+ leri I/08/26, II/12/26
 e.+ lerinden̥ II/23/83
 e.+ si I/96/26
 ġına e.+ si I/09/14
 e.+ ydi I/02/21
ēlbise : bk. elbise -4-
 ē. I/02/19, II/15/40
 ē.+ si I/154/30, II/15/38
ēl̥bise : bk. elbise -1-
 ē. II/15/41
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ėlbı̄̇se : bk. elbise -1-
 ėl. I/113/22
ėlbise : bk. elbise -3-
 ėl.+ leri I/41/25
 ėl.+ ŋ I/131/15
 ėl.+ sini I/114/22
älbise : bk. elbise -2-
 ä.+ si I/26/17, I/59/26
elbisi : bk. elbise -1-
 e. II/12/28
elbist̥e : bk. elbise -1-
 e.+ m II/30/60
eldiven : Elleri dış etkilerden korumak için 
giyilen, deri, yün, kumaş veya kauçuktan 
el giyeceği. -3-
 e. I/106/70, II/18/14
ele : bk. öyle -3-
 e. I/05/69, I/140/36, II/32/82
ele - : Bir maddeyi, eleğe koyup sallamak 
yoluyla içindeki yabancı öğelerden 
temizlemek, irisini ufağından ayırmak, 
elekten geçirmek. -5-
 e.- dikten I/90/08
 e.- dim I/97/20
 e.- r II/37/63
 e.- rdiK I/14/37
 e.- yom I/90/08
ele : bk. hele -1-
 dur e. I/148/08
elē : <<elek+i -1-
 un e.+ nen I/14/37
elē : bk. öyle -1-
 e. I/28/58
ēle : bk. öyle -1-
 ē. I/38/29
ėle : bk. öyle -1-
 ėl. II/16/18
ėle - : bk. ele- -1-
 ėl.- rdik I/14/37
ē̇le - : bk. eyle- II -1-
 ē̇.- r I/47/63

e̊le : bk. öyle -4-
 e̊. I/20/57, I/48/59, I/64/08, II/15/45
eleg : bk. eleK -1-
 e.+ den I/42/46
eleK : Sallanarak kullanıldığı zaman 
üzerine konan maddenin incelerini altına 
geçiren, bu şekilde taneli ve toz hâlindeki 
şeyleri irilerinden ve içlerindeki yabancı 
maddelerden temizlemekte kullanılan, 
tek tarafına ufak delikli tel, kıl veya bez 
gerilmiş tahta bir kasnaktan ibaret eleme 
aleti. -5-
 e. I/98/86
 e.+ den I/42/35, II/35/81
 e.+ ler I/19/23
 e.+ Ten II/37/124
ėlek : bk. eleK -5-
 ėl. I/42/37, I/42/46
 ėl.+ Ten I/84/06
elekdıronig : bk. elekTíronik2 -1-
 e. eşyāları I/01/27
eleKdirig : bk. elektirik -1-
 e. I/07/66
elekdirik : bk. elektirik -4-
 e. I/35/15, II/08/18
 e.+ lē II/11/19
 e.+ ler I/36/46
eleKle - : Elekten geçirmek. -1-
 e.- rdiK I/123/31
elekli - : bk. eleKle- -1-
 e.- ycēdik I/49/72
elektirik : Elektrik, sürtünme, ısınma, 
darbe, kimyevi bir olay, manyetik alan veya 
herhangi bir mekanik etkiyle, elektronların 
enerji kazanarak yer değiştirmeleri 
sonunda meydana gelen ve bu esnada itme, 
çekme, ısıtma, mekanik manyetik veya 
kimyevi etkiler şeklinde kendini gösteren 
enerji çeşidi ve bu enerjiyle işleyen. -2-

elektirik ḳontā : Bir devreden elektrik 
geçmesini veya geçmemesini sağlayan 
ve genellikle elle kumanda edilen düğme, 
elektrik anahtarı.
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e. ḳontāndan II/31/10
elektirik elekTíronik bölümü : 

Üniversitelerde elektrik ve elektronik ile 
ilgili eğitim veren bölümün adı.

e. elekTíronik bölümü II/38/94
elektirik al- : Etkilenmek, etkisi 

altında kalmak.
elekTíronik : 1. Fizik ilminin, çeşitli 
etkilerle elektron tarafından meydana 
getirilen olayları inceleyen kolu. -1-
 elekTirik e. bölümü II/38/94

2. Bu olaylara dayanarak çalışan 
(düzenek, cihaz, alet vb.).
elen - : Elemek işine tâbi tutulmak, 
elekten geçirilmek veya geçiriliyor gibi 
olmak. -3-
 e.- dı̄̇ I/155/90
 e.- di I/155/90
ēlen - : 1. Eğlenmek, oyalanmak, durmak, 
eğleşmek, beklemek, kalmak. -10-
 ē.- cek I/83/65
 ē.- emen I/14/13
 ē.- ilcek II/09/92
 ē.- irdi I/11/51
 ē.- irdik I/09/58
 ē.- irim I/64/43
 ē.- iriS I/14/13
 ē.- iriz I/14/14
 ē.- iyon I/93/62

2. Bir kimsenin kusurlu veya zayıf 
noktasını bulup alay etmek, zevklenmek, 
istihza etmek.

ē.- iller I/50/25
3. (Zevk ve neşe veren şeylerle) Hoşça 

vakit geçirmek.
ē̇len - : bk. ēlen-3 -1-
 ē̇.- iyo II/35/107
ē̇lēn : Leğen. -1-
 ē̇.+ e I/67/07
ēlence : Eğlence, eğlendiren, neşeli ve hoş 
vakit geçirten şey, seyir. -4-
 ē. I/76/56, II/15/11
 ē. yaparlardı I/59/20

 ē. yapíyódúḳ II/14/27
elet - : Götürmek, iletmek, ulaştırmak. -2-
 e.- irdi I/77/47
 e.- iyon II/39/185
ėlit - : bk. elet- -1-
 ėl.- dim II/07/116
eletdiri : bk. elektirik -1-
 e.+ iŋ I/41/75
eleTdirik : bk. elektirik -4-
 e. I/87/88, II/25/34
 e.+ lē I/146/42
 e.+ ler I/41/75
eletdirik̥ : bk. elektirik -1-
 e. II/25/33
eletdiriKcı̄̇ : Elektrikçi, elektrik tesisatı 
veya onarımı yapan kimse. -1-
 e. II/08/131
eletTiriġ : bk. elektirik -2-
 e. ālcaḲ II/08/68
 e. āldım II/08/68
eletTiriK : bk. elektirik -3-
 e. I/15/50, I/57/16
 e.+ le I/142/39
eli - : bk. ele- -2-
 e.- yoz II/15/67
 e.- yōz II/15/66
eli˽bȫründe : Bir kilim dokuması modeli 
adı. -1-
 e. I/94/55
ēliyet : Ehliyet, resmı̂ makamlar tarafından 
verilen motorlu araç kullanma belgesi, 
sürücü belgesi. -2-
 ē. I/139/59, II/28/59
elken : bk. erken -1-
 e. II/30/80
ėlkin : bk. ilkin -1-
 ėl.+ ki I/58/29
ell : bk. elli1 -1-
 e.˽üç II/03/01
elle - : 1. Elle dokunmak, elle 
yoklamak. -5-
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 e.- mesiŋ I/95/23
 e.- ye II/37/123

2. Karışmak, müdahale etmek.
e.- me I/108/54

 e.- meŋ II/34/63
elleş - : Ağır bir yükü kaldırmak için birkaç 
kişi birden tutmak. -1-
 e.- ir I/124/37
elli : Kırk dokuzdan sonra, elli birden önce 
gelen sayının adı. -115-
 e. I/07/91, I/08/128, I/09/04, I/103/02, 
I/105/01, I/108/40, I/110/42, I/112/03, 
I/113/38, I/115/01, I/117/40, I/118/03, 
I/124/05, I/140/18, I/141/01, I/142/02, 
I/142/14, I/143/07, I/143/40, I/146/02, 
I/148/30, I/151/03, I/152/44, I/155/64, 
I/156/48, I/157/01, I/157/02, I/158/61, 
I/160/17, I/21/87, I/22/27, I/24/15, I/24/16, 
I/25/37, I/32/01, I/32/91, I/33/35, I/36/01, 
I/39/09, I/39/10, I/41/05, I/43/01, I/43/32, 
I/46/68, I/56/42, I/57/26, I/57/27, I/60/15, 
I/61/11, I/63/40, I/68/32, I/68/44, I/69/09, 
I/69/16, I/69/22, I/73/02, I/75/48, I/76/02, 
I/86/08, I/87/111, I/87/42, I/87/47, I/89/21, 
I/92/02, I/92/05, I/92/06, I/93/51, I/98/27, 
I/99/10, I/99/18, I/99/19, II/02/42, II/02/51, 
II/02/69, II/07/92, II/10/40, II/10/65, 
II/15/02, II/17/03, II/26/36, II/31/26, 
II/32/06, II/33/02, II/34/22, II/39/81, 
II/39/82
 e.+ de I/64/63
 e.+ den I/64/63
 e.+ lerde I/68/23
 e.+ me I/53/06
 e.+ ne I/144/48
 e.+ ydi I/12/25
 e.+ ye I/127/55, I/144/48
 e.+ yi I/140/18, I/73/02, II/10/18
 e.+ ynėn I/134/54

2. 1950 yılı. -13-
 e. I/16/16, I/38/02, I/58/02, II/39/06
 e.+ de I/142/18, I/147/16, I/28/14, 
I/64/123, I/64/62
 e.+ den I/64/62

 e.+ ye I/64/122
ellı̆̇ : bk. elli1 -2-
 e. II/06/17, II/21/01
ell̥ı̆̇ : bk. elli1 -1-
 e. I/06/25
el̥li : bk. elli1 -1-
 e. I/03/01
ēlli : bk. elli1 -1-
 ē. II/07/07
ē̇lli : bk. elli2 -1-
 ē̇.+ de II/14/47
ėlli : bk. elli1 -4-
 ėl. I/121/01, I/23/02, I/53/06, I/56/33
älli : bk. elli1 -4-
 ä. I/101/01, I/154/63, I/32/43, I/87/103
ellı̄̇ : bk. elli1 -2-
 e. II/06/01, II/35/01
elli˽altı : 1956 yılı. -3-
 e.+ da I/155/87, I/64/51
 e.+ dı I/64/52
elli beş : 1955 yılı. -1-
 e.+ den I/158/28
elli bėş : bk. elli˽beş -2-
 e.+ e I/158/28
elli doḳuz : 1959 yılı. -2-
 e. I/33/133
elli˽iki : 1952 yılı. -3-
 e. I/127/04
 e.+ di II/06/52
 e.+ liyin I/126/02
ellı̆̇˽ki : bk. elli˽iki -1-
 e. I/38/02
elli sekiz : 1958 yılı. -1-
 e. II/30/03
elli˽üş : 1953 yılı. -3-
 e. I/73/06
 e.+ de I/64/45
 e.+ lüyüm II/13/51
ellı̆̇˽üş : bk. elli˽üş -2-
 e.+ de I/64/46
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elma : Gülgillerden, çiçekleri pembe veya 
beyaz bir ağaç ve bu ağacın kabuğu parlak, 
sert, kırmızı, sarı ve yeşil renkte, kokusu 
hoş, tadı ekşi veya tatlı, dokusu gevrek, 
ufak çekirdekli meyvesi. -12-
 e. I/133/25, I/133/26, I/32/100, II/30/27
 e. ā˽acı II/30/22
 e.+ lāda I/53/81
 e.+ lādan I/53/82
 e.+ lara I/135/54
 e.+ ları I/100/36
 e.+ mῑz II/19/162
 yer e.+ sı I/88/67
elmá : bk. elma -1-
 ekşı̆̇ e. II/30/39
elmā : bk. elma -5-
 e. I/100/36, I/157/39
 ekşi e. II/30/19
 e.+ mız I/100/12
 yer e.+ sı I/88/66
ēlmacılῑḲ : Elmacılık, elmacının yaptığı 
iş. -1-
 ē. I/53/84
elmāsiye : Üzerine sırma ile çiçekler, 
dallar, motifler işlenmiş olan, ipek veya 
kadifeden, kına gecesi ve düğünlerde 
kadınların giydiği örtü veya elbise. -5-
 e. I/71/11, I/71/12, I/98/31, I/98/32
 e.+ lē I/153/58
elme : bk. elma -1-
 ekşi e. II/30/25
elmı̆̇ : bk. elma -1-
 ekşı̆̇ e.+ dan II/30/42
elti : Kadına göre kocasının erkek 
kardeşlerinin eşlerinden her biri. -16-
 e. I/138/27, I/44/08, I/73/16
 e.+ ler II/14/56
 e.+ m I/13/26, I/20/75, II/35/116
 e.+ min II/19/115, II/19/117
 e.+ miŋ I/14/55, I/16/04, I/90/26
 e.+ mle II/19/111
 ne e.+ mle ne ġayınvaldemle II/19/110

 e.+ ydik I/77/54
 e.+ ydiK I/77/57
ēlti : bk. elti -4-
 ē. I/35/21, I/77/54
 ē.+ miŋkileri II/13/20
 ē.+ ydim II/21/31
ėlti : bk. elti -11-
 ėl. I/10/82, I/24/50
 ėl.+ lē II/14/55
 ėl.+ m I/113/91, I/21/74, II/22/64
 ėl.+ nin II/14/56
 ėl.+ ydiK II/14/56
 ėl.+ yiS I/13/30
 ėl.+ yiz I/13/29
ē̇lti : bk. elti -8-
 ē̇. I/55/41
 ē̇.+ m II/08/05, II/08/07, II/22/63
 ē̇.+ miŋ I/98/29
 ē̇.+ si II/08/07
 ē̇.+ yiS I/44/08
 ē̇.+ ynen I/10/81
ē̇ltí : bk. elti -1-
 ē̇. I/55/38
älti : bk. elti -6-
 ä. I/152/115, I/152/29, I/152/73, I/73/14
 ä.+ m I/152/11
 ä.+ miŋ I/148/10
em - : 1. (Bir şeyi) Dudak, dil ve nefes 
yardımı ile içine çekmek. -8-
 e.- erdi I/16/44, I/16/47
 e.- er̥di I/48/43
 e.- meyivirdiydi I/48/76, I/48/77
 e.- miş I/33/69
 ağız e.- miş I/33/69

2. (Bir şey) Bir sıvıyı içine çekmek, içine 
almak, massetmek.

e.- er I/121/72
em : bk. en I -1-
 e. I/156/29
ėm : bk. en I -1-
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 ėm. I/45/58
ėm - : bk. em- -1-
 ėm.- er̥di I/48/43
emanėt : Emanet, güvenilir bir kimseye 
saklaması için bırakılan şey veya 
kimse. -1-
 allaha e. II/09/79
eme : bk. emme -30-
 e. I/01/99, I/111/59, I/147/36, I/148/06, 
I/148/51, I/152/136, I/152/81, I/158/20, 
I/26/67, I/42/18, I/42/22, I/49/44, I/53/61, 
I/60/46, I/65/26, I/65/59, I/70/07, I/88/69, 
I/99/69, II/05/21, II/05/58, II/07/04, 
II/08/102, II/08/69, II/08/91, II/09/27, 
II/27/19, II/27/55, II/28/67, II/39/01
eme : bk. emek -1-
 e.+ iŋ I/72/87
emĕ : bk. emme -4-
 e. I/04/03, II/24/107, II/30/78, II/39/08
emē : bk. emek -1-
 el e.+ e I/08/69
emē : <<emek+i -3-
 e.+ m I/137/49
 e.+ mizinen II/24/39
 e.+ niŋ I/85/34
e’mē : <<ekmek1+i -2-
 e.+ ni yapınca I/22/39
 e. verdim I/22/38
emeğ : bk. emek -1-
 e.+ im I/139/26
emek : Bir işin yapılması için harcanan 
beden veya kafa gücü. -3-
 e.+ lerini II/10/54

emek çek- : Bir şeyin olması için 
çalışmak, zahmet çekmek.

e. çeker I/10/12
emek ġoruma- : Emeğinin karşılığını 

vermemek, emekleri karşılığında değer 
kazanmamak.

e. ġorumadı I/85/42
e’meK : bk. ekmek1 -5-
 e. I/22/17, I/22/36, I/67/09

 e.+ leri I/22/37
 e. yapiyı̆̇n I/22/38
e’mekÇi : bk. ekmeKçi -1-
 e.+ si I/67/52
emeklı̄̇ : bk. emekli -1-
 e. I/46/74
emekle - : (Çocuk için) Ellerini de ayak 
gibi kullanarak eller ve dizler üzerinde 
yürümeye çalışmak. -2-
 e.- r I/123/65
 e.- rke I/123/65
ėmeKle - : bk. emekle- -1-
 ėm.- d̥ik̥leri II/08/62
emekli : Belirli bir süre çalıştıktan sonra 
kanunlar gereği işi ile ilgisi kesilerek 
kendisine aylık bağlanmış olan kimse, 
tekaüt. -86-
 e. I/06/28, I/110/40, I/122/85, I/149/46, 
I/158/36, I/158/42, I/33/59, I/39/35, I/44/61, 
I/46/102, I/49/57, I/49/60, I/61/67, I/61/68, 
I/61/70, I/64/61, I/64/65, I/69/14, I/99/15, 
II/04/79, II/09/18, II/09/52, II/09/53
 e.+ lē I/146/78, I/146/79, I/49/58, 
I/99/12
 e.+ ler II/27/11
 e.+ lērden I/72/36
 e. mėmekli I/64/62
 e.+ si I/64/64, I/64/65
 siḲorta e.+ si I/158/16
 e.+ siyim I/14/07
 e.+ siyin I/33/59
 e.+ ye I/137/48, I/144/23, I/144/24
 e.+ yi II/12/12
 e.+ y̥ı̆̇ I/64/62
 e.+ yim I/139/39

emekli çıḳ- : Emekli olmak.
e. çıḳıncısı I/158/40, I/158/41

 e. çıḲdıḳdan I/158/59
emekli ol- : Emeklilik hakkını kazanıp 

işinden ayrılmak, tekāüt olmak.
e. olanna I/76/77

 e. olannā I/153/40, I/75/48
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 e. olannādan I/46/101
 e. olannar II/06/40
 e. oláydıŋ II/39/172
 e. oláy̥ῐnda I/64/05
 e. oldu I/122/83, I/143/06, I/143/81, 
I/158/40, I/46/72, I/46/74, I/64/39
 e. olduḳ I/61/69
 e. olduḲ I/140/11
 e. oldula I/69/14
 e. oldulā I/33/128
 e. oldular I/33/130
 e. oldum I/63/36, I/64/04, I/68/02
 e. olduŋ I/65/47, I/99/24, I/99/25
 e. olmȧdan I/71/73
 e. olmadıḲ I/61/68
 e. olmasaŋ I/65/47
 e. olmuşla I/72/28
 e. olunca I/49/60, I/76/05
 e. oluncā I/71/73
 e. oluncu II/31/03
 e. oluP II/31/24
 e. ōldu I/53/75
 e. ōl̥du I/64/102
 e. ol̥duḳ I/85/54
 e. ōl̥duḳ II/12/12
emeklı̆̇ : bk. emekli -1-
 e. olup II/31/02
emekl̥ı̆̇ : bk. emekli -1-
 e. çıḳdıḳdan I/158/04
ėmeKli : bk. emekli -23-
 ėm. I/141/29, I/56/41, I/60/32, I/60/33, 
I/60/34, II/09/53, II/09/88, II/28/19
 ėm.+ leri I/60/33
 ėm. oldu I/123/04, I/52/67
 ėm. oldula I/06/36
 ėm. oldulā I/46/57
 ėm. olundu II/09/89
 ėm. olurdum II/39/173
 ėm. ol̥du I/46/70
 ėm. ōl̥du I/46/57, I/60/31

 ėm. ol̥muş I/46/122
 bāḳur ėm.+ si I/158/15
 ėm.+ yiz I/06/32
ėmeklı̆̇ : bk. emekli -1-
 ėm. olduḳ I/23/59
emeKlilı̄̇ : <<ėmeklilik+i -2-
 e.+ m I/140/52
 e.+ mizi I/140/11
ėmeklilik : Emeklilik, emekli olma 
durumu, tekāütlük. -1-
 ėm. I/60/31
emen : bk. hemen -3-
 e. I/21/52, II/10/105, II/38/47
emen I : Bağ çubuğu, ağaç veya sebze 
dikmek için açılan çukur. -1-
 e.+ nēni I/127/09
emen II : Taşlarla oynanan bir çeşit çocuk 
oyunu. -2-
 e. I/91/53
emetli : bk. emekli -1-
 e.+ leri I/64/05
emi : bk. emme -2-
 e. II/39/12, II/39/173
emir I : Bir şeyin yapılması veya 
yapılmaması hususunda bildirilen kesin 
hüküm, hükmüne uyulması istenen 
zorlayıcı söz, buyruk. -1-

emir altında (ol-) : Denetimi altında 
olmak.

e. altındadıḳ I/155/28
emir II : Kuşak. -2-
 e. I/26/34
 al e. I/26/33

al e.+ inen I/26/43
emiş - : (Kuzular için) Süt emmek. -1-
 e.- irken I/33/74
emiş : Sağmal koyun ya da keçilerin oğlak 
ve kuzuları ile otlamaya gitmesi. -1-
 e.+ ini I/121/111
emişTir - : Koyun, keçi, sığır yavrularını 
annelerinin yanına bırakıp emdirmek. -1-
 e.- dik I/33/71
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emmė : bk. emme -6-
 e. I/152/68, I/53/26, I/79/92, II/07/23, 
II/20/37, II/38/120
emme : Ama. -175-
 e. I/01/65, I/04/04, I/06/101, I/06/55, 
I/06/61, I/06/88, I/08/127, I/08/128, 
I/08/84, I/10/19, I/10/20, I/10/36, I/10/63, 
I/110/52, I/113/54, I/113/60, I/114/27, 
I/119/80, I/123/47, I/123/64, I/123/78, 
I/138/05, I/138/07, I/138/23, I/138/58, 
I/145/45, I/145/87, I/146/08, I/146/29, 
I/146/52, I/146/55, I/146/59, I/147/25, 
I/148/40, I/149/43, I/150/25, I/152/139, 
I/152/54, I/152/77, I/152/80, I/152/99, 
I/153/35, I/153/45, I/153/88, I/154/69, 
I/157/03, I/157/20, I/157/37, I/158/12, 
I/158/29, I/158/54, I/158/58, I/159/15, 
I/159/32, I/159/44, I/159/49, I/161/18, 
I/161/29, I/161/35, I/161/52, I/25/42, 
I/30/26, I/30/36, I/33/137, I/36/07, I/36/37, 
I/37/13, I/37/25, I/39/78, I/39/86, I/39/99, 
I/42/03, I/42/27, I/44/96, I/45/26, I/45/40, 
I/46/09, I/46/12, I/47/51, I/47/52, I/47/55, 
I/48/56, I/51/14, I/51/15, I/51/69, I/52/26, 
I/52/31, I/52/72, I/52/82, I/52/90, I/53/19, 
I/53/37, I/53/69, I/53/72, I/55/11, I/55/23, 
I/55/35, I/55/36, I/55/69, I/58/54, I/58/80, 
I/58/83, I/62/28, I/63/24, I/63/28, I/65/09, 
I/66/16, I/69/81, I/70/71, I/74/48, I/77/13, 
I/77/73, I/79/49, I/80/23, I/80/47, I/83/12, 
I/83/13, I/83/21, I/83/34, I/83/76, I/84/21, 
I/85/06, I/87/08, I/87/115, I/87/25, I/87/97, 
I/88/63, I/90/21, I/93/28, I/96/14, I/96/29, 
I/96/39, I/96/46, I/96/64, I/96/67, I/98/128, 
I/98/37, I/98/58, I/99/23, I/99/45, I/99/70, 
I/99/71, II/01/11, II/01/84, II/07/130, 
II/07/41, II/07/52, II/07/92, II/08/14, 
II/18/14, II/20/09, II/20/33, II/20/59, 
II/20/70, II/22/11, II/23/114, II/25/81, 
II/25/96, II/26/42, II/29/47, II/29/74, 
II/30/79, II/32/116, II/32/59, II/34/17, 
II/34/65, II/39/164, II/39/170
emmĕ : bk. emme -3-
 e. I/82/15, II/28/77, II/33/48
emmē : bk. emme -10-
 e. I/01/28, I/01/69, I/08/82, I/10/80, 
I/152/35, I/35/08, I/36/04, I/36/19, I/36/28, 
I/47/35

ēmme : bk. emme -2-
 ē. I/47/54, II/07/05
ėmme : bk. emme -2-
 ėm. I/06/34, II/05/09
ėmmē : bk. emme -1-
 ėm. II/05/09
emmey̥ : bk. emme -1-
 e. II/25/41
emmi : bk. emme -5-
 e. I/04/44, I/51/13, II/08/75, II/08/76, 
II/39/165
emmi : 1. Babanın erkek kardeşi, 
amca. -23-
 e. I/11/56, I/119/64, I/59/73
 e.+ m I/59/73, I/59/74, I/59/75, II/05/35
 e.+ miŋ I/120/40, I/138/121, I/15/07, 
I/15/36
 e.+ si I/123/23, I/64/96, II/10/82
 e.+ siniŋ I/140/53

2. Yaşlı erkeklere saygı için kullanılan 
bir seslenme sözü.

hüsēn e. I/95/25
 kerim e. I/59/76

emmim dayım hepsinden aldım 
payım : Bütün yakın akrabalarımın ne 
olduğunu anladım, hiçbirinden umduğumu 
bulamadım.

e.+ m dayım hebesinden āldım payım 
I/64/98
 e.+ m dayım hepsiniŋ āldım payım 
I/64/94
emr : bk. emir I -12-
 allāhıŋ e.+ i I/95/38
 ōdun e.+ i II/21/79
 allāŋ e.+ i peyġamberiŋ ġavli II/14/81, 
II/17/45
 odun e.+ i viriyóÍÍá II/21/78
 allāŋ e.+ innen II/31/42
 allāŋ e.+ innen peyġamberiŋ ġavliynen 
I/138/57
 e.+ iŋ I/69/81
 allahȧn e.+ iyle I/09/22
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 allah̥aŋ e.+ iyle I/79/29
 allahȧŋ e.+ iynen I/53/11
 allāŋ e.+ iynen peyġamberiŋ ġavliynen 
I/113/12
ėmr : bk. emir I -1-
 odun ėm.+ i virir̥ler II/27/37
emred - : bk. emret- -1-
 e.- ēse I/64/27
emret - : (Yapılması istenen şeyi) Kesin 
olarak bildirmek, buyurmak. -2-
 e.- miş I/14/60, I/14/61
emsal : Yaşıt, yaşıtlar, akran. -8-
 e. II/28/82
 e.+ ıdın II/29/37
 e.+ ım I/124/25
 e.+ ımız I/91/04, II/08/13
 e.+ lāmız II/08/08
 e.+ lāŋ I/64/22
 e.+ lar I/91/03
emziKli : Memede çocuğu olan, çocuğuna 
meme veren (kadın). -1-
 e. I/108/31
emzir - : (Kadın veya dişi hayvan) 
Yavrusunu memesindeki sütü emdirmek 
yoluyla beslemek, meme vermek. -10-
 e.- dik II/08/52
 e.- dim I/48/40
 e.- im II/07/146
 e.- irdiK I/14/41
 e.- iyōduḳ II/08/52, II/08/53
 e.- iyoŋ I/123/28
 e.- iyuS II/08/52
 e.- mez̥sin I/48/44
 e.- miş I/33/68
en I : Başına geldiği sıfatın o sıfatın 
ifade ettiği anlamın en üstün derecesinde 
olduğunu belirtir. -20-
 e. I/03/105, I/07/07, I/07/50, I/105/38, 
I/121/38, I/122/15, I/122/16, I/145/23, 
I/38/24, I/68/60, I/85/10, II/09/56, II/16/47, 
II/19/46, II/19/49, II/19/58, II/24/69, 
II/38/50

en azından : Hiç olmazsa.
e. azından I/41/34

en II : Bir şeyin iki boyutundan daha küçük 
olanı, genişlik, arz. -3-
 e.+ i I/27/40
 e.+ ince I/94/25
 e.+ ine I/94/27
ēn : bk. en I -2-
 ē. I/03/106, II/24/73
ē̇n : bk. en I -1-
 ē̇. I/36/71
eŋ : bk. en I -64-
 e. I/03/109, I/03/70, I/03/94, I/05/49, 
I/07/13, I/105/39, I/110/08, I/122/08, 
I/123/43, I/125/08, I/125/19, I/126/59, 
I/126/61, I/138/85, I/14/26, I/143/07, 
I/15/05, I/156/04, I/158/40, I/18/14, 
I/28/57, I/30/10, I/39/09, I/40/20, I/43/09, 
I/45/07, I/52/49, I/57/44, I/58/96, I/60/81, 
I/60/86, I/63/15, I/63/16, I/74/32, I/74/35, 
I/78/02, I/82/31, I/99/06, II/02/72, II/02/87, 
II/03/05, II/04/93, II/06/43, II/08/131, 
II/08/55, II/10/103, II/10/19, II/14/18, 
II/16/32, II/22/16, II/23/175, II/23/191, 
II/23/195, II/23/197, II/25/110, II/25/24, 
II/37/77
 e. ilkin I/42/13
ēŋ : bk. en I -3-
 ē. I/85/46, II/10/67, II/23/45
ėŋ : bk. en I -3-
 ėŋ. I/45/62, I/53/64, I/58/13
e̊ncė : bk. önce -1-
 e̊. I/32/30
enerci : bk. enerji -1-
 e.+ si I/126/40
enerji : Güneş enerjisini ısınma veya suyu 
ısıtma amacıyla kullanan düzenek. -5-
 e. I/116/52
 e.+ lēmiz II/21/75
 e.+ ler I/96/41
 e.+ ni I/116/53
 gúneş e.+ sin̥nen II/21/75
eni : bk. enik -1-
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 e.+ yi vurmuş I/39/100
enik : Çok memeli hayvan yavrusu, 
encik. -1-
 e. I/33/65
enişde : bk. enişte -1-
 e. I/72/03
enişte : Kız kardeş veya kadın akrabâlardan 
birinin kocası. -4-
 e. I/39/52, I/72/03
 e.+ miS II/13/24
 e.+ ŋ I/59/78
enni : Eni fazla olan, geniş, büyük. -3-
 e. I/31/27, I/31/39
eŋ˽nih̥ayeT : Sonunda. -1-
 e. I/95/59
enniliK : Enlilik, genişlik. -1-
 e.+ ti II/11/28
entāri : Kadınların genellikle evde ve 
yatakta, erkeklerin eskiden evde, sokakta 
veya yatakta giydikleri kollu, çoğunlukla 
bol ve uzun giyecek. -3-
 e. I/151/31, II/35/37
 e.+ leri I/21/46
entere : bk. entāri -1-
 e.+ me I/47/36
enteri : bk. entāri -4-
 e. I/26/32, I/70/77, I/96/26
 savıyı e.+ ler I/26/29
eŋse : Boynun arka kısmı. -1-
 e.+ ye I/61/35
ep : bk. hep -3-
 e. I/109/04, I/21/56, II/07/99
ePdes : bk. abdest -1-
 e. alcādım I/133/04
epey : Oldukça fazla, bir hayli, az 
denemeyecek kadar. -1-
 e. I/111/27
ėpey : bk. epey -1-
 ėp. II/27/05
epėy : bk. epey -1-
 e. I/10/105

epiy : bk. epey -2-
 e. I/109/52, I/35/24
ėpiy : bk. epey -1-
 ėp. I/135/15
epmek : bk. ekmek1 -1-
 e. I/134/45
ēpsi : bk. hepsi -1-
 ē. I/152/23
er - : İstenen veya özlenen bir duruma, 
belli bir merhaleye ulaşmak, kavuşmak, 
erişmek, nail olmak. -27-
 aḳlımız e.- dı̄̇nde I/155/62
 ra˽ata e.- di I/79/02
 āḳlım e.- di˽i I/38/07
 aḳlı e.- diler I/123/73
 aḳlım e.- ē II/16/43
 soŋa e.- ē II/23/56
 aş e.- edi I/96/82
 aḳlım e.- eleK I/144/67
 aḳlım e.- eli I/83/36
 nazar e.- er̥ I/156/14
 son e.- er II/10/99
 mı e.- eyóró I/51/10
 aḳlı e.- iyo I/38/68
 aḳlım e.- iyo I/110/65
 aḳlıŋ e.- iyo I/74/36
 aḳlımız e.- meden I/155/62
 aḳlım e.- meS I/146/04
 aḳlım e.- mez I/123/27, I/20/31, I/67/57, 
I/83/30
 aḳlım e.- miyo I/145/08
 aḳlıŋ e.- miyo I/74/37
 eli e.- miyo I/69/28
 elleri e.- miyo I/83/60
 aḳlım e.- miyor I/51/52
ēr : bk. eğer -1-
 ē. I/07/61
ēr - : bk. eyir- -1-
 ē.- ilir I/12/02
ėr : bk. her -1-
 ėr. II/22/80
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ėr - : bk. er- -10-
 aḳlımıŋ ėr.- dı̄̇nde I/123/16
 aḳlım ėr.- di I/103/14
 aḳlım ėr.- eli I/135/04
 ėr.- er I/52/08
 aḳlım ėr.- erse I/52/73
 eliŋ ėr.- meS I/155/46, I/96/38
 aḳlım ėr.- meyyō II/16/16
 ėr.- mezse I/52/73
 ėr.- miyyórú I/51/10
ē̇r - : bk. er- -3-
 ē̇.- diŋ I/51/13
 elleri ē̇.- miyo I/50/02
 aḳlım ē̇.- miyyör I/51/06
eren : Ermiş veli, yatır, evliya. -1-
 e.+ nere I/147/33
ēren - : Sıcak aylarda hayvanlar gölgelik 
yerde toplanmak. -1-
 ē.- iyomuş I/81/06
ergen : Çocukluktan çıkıp ergenlik çağına 
girmiş, evlenecek çağa gelmiş (kimse), 
ergin, baliğ, akıl baliğ. -2-
 e. I/10/59

ergene ġarı dövmesi ġoley gelir̥ : 
İnsan başına gelmeyen şey hakkında çok 
kolay hüküm verir, bekâra karı boşamak 
kolay.

e.+ e ġarı dövmesi ġoley gelir̥ I/95/79
ērgin : Eren, ermiş. -1-
 ē. I/06/79
eri : bk. erik -10-
 bāçe e.+ ı̄̇ I/100/14
 dağ e.+ i II/32/51
 day e.+ i II/32/51
 day̥ e.+ i I/36/59
 dāy e.+ i II/32/21, II/32/26
 geçi e.+ i II/32/53
 e.+ ini II/32/54
 dağ e.+ nı̄̇ II/39/56
 dağ e.+ ni II/39/56

eri - : (Katı bir cisim) Isı etkisiyle sıvı 
durumuna gelmek, zeveban etmek. -11-
 e.- di I/135/42, I/95/85
 e.- dikTen I/40/22
 e.- meden I/135/46
 e.- mesin I/119/49
 e.- nceye I/39/71
 e.- r I/130/55, I/39/71, I/71/59
 e.- r̥ I/71/59
 e.- yinciye I/39/72
ēri - : bk. eri- -1-
 ē.- mez I/62/25
ėri - : bk. eri- -2-
 ėr.- r I/60/109
 ėr.- yinciye I/39/71
ėrı̄̇ - : bk. eri- -1-
 ėr.- r I/60/108
ėrı̄̇ : <<erik+i -2-
 dağ ėr. II/30/27
erı̄̇ : <<erik+i -5-
 dağ e. II/30/30, II/39/56
 dağ e.+ ni II/39/56
 e.+ ŋ I/98/40
 dağ e.+ yi II/32/65
eri˽i : <<erik+i -1-
 geçi e. II/32/54
erid - : bk. erit-1 -5-
 e.- emiyolar I/96/61
 e.- iriz I/62/26
 e.- irlē I/148/61
 e.- iyoladı II/35/72

bk. erit-3

e.- iyomuş I/96/61
eriF : bk. herif -1-
 e.+ ne I/115/33
erik : Beyaz çiçekler açan, her yerde 
yetişen ve pek çok türü bulunan meyve 
ağacı ve bu ağacın, sarı ile mor arasında 
çeşitli renkleri ve çeşitli türleri bulunan, 
ceviz büyüklüğünde, ekşi, mayhoş veya 
tatlı, ince kabuklu, tek ve sert çekirdekli, 
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etli, sulu, yaş ve kuru olarak veya pişirilmek 
yoluyla yenen meyvesi. -21-
 e. I/100/09, I/100/14, I/133/26, I/133/33, 
I/88/68
 ē̇şi e. II/39/55
 ekşi e. II/30/29, II/30/30
 geçi e. II/32/50, II/32/51
 geçı̆̇ e. II/32/28
 giçı̆̇ e. II/32/21
 keçi e. II/30/27
 keçı̆̇ e. II/30/30
 e.+ lēŋ I/98/39
 e. merik I/76/28
erime : Erimek, git gide azalıp bitmek 
işi. -3-
 kemig e.+ den I/21/82
 kemik e.+ si I/93/53
 kemiK e.+ si I/88/21
eriş : Dokuma tezgâhlarında uzunluğuna 
atılan ip, arış, boy ipliği -7-
 e.+ den I/21/31
 e.+ i I/94/34, I/94/35
 e.+ ini I/87/107, I/94/21, I/96/04
 e. yapardıḲ I/21/18
ėriş : bk. eriş -1-
 ėr. I/08/76
eriT - : 1. (Katı bir cismi) Isı etkisiyle sıvı 
durumuna getirmek, halletmek. -4-
 e.- irlerdi I/98/40
 e.- irsin II/15/30
 e.- mez II/19/152

2. Zayıflamasına, kilo kaybetmesine 
sebep olmak.

e.- Ti II/29/26
3. Kalori yakmak, yediklerini sindirerek 

etkisini azaltmak, zayıflamak.
ėrit - : bk. erit-1 -1-
 ėr.- iyóS I/09/38
erkē : <<erkek+i -3-
 e.+ mişti I/136/30
 e.+ ŋ I/20/83

 e.+ ynen I/124/26
ėrkē : <<erkek+i -3-
 ėr. I/115/24
 ėr.+ miz I/115/26
 ėr.+ ŋ I/50/80
erkeg : bk. erkek -3-
 e. I/108/15, I/16/21
 ḳadın olsun e. olsun I/16/33
ėrkeg : bk. erkek -1-
 ėr. I/112/66
erkek : Canlı varlıkların üreme bakımından 
ayrıldığı iki cinsten dişisini dölleyecek 
şekilde yaratılmış olanı, dişinin karşıt cinsi, 
er. -75-
 e. I/02/07, I/101/07, I/103/18, I/120/05, 
I/134/23, I/148/24, I/151/20, I/154/30, 
I/20/83, I/22/10, I/22/16, I/34/22, I/34/24, 
I/59/22, I/61/67, I/71/20, I/74/27, I/74/42, 
I/75/44, II/11/05, II/23/108, II/25/70
 e.+ kē II/27/52
 e.+ le I/106/59, I/121/42, I/151/22, 
I/76/15, I/76/49
 e.+ lē I/04/22, I/07/25, I/151/21, I/29/19, 
I/76/12, II/19/11, II/20/41, II/24/103, 
II/34/34
 e.+ lēden II/09/33
 e.+ lēmiz I/58/27
 e.+ lēn II/34/35
 e.+ lenen I/104/38
 e.+ lēnen I/58/30
 e.+ lēŋ II/23/70
 e.+ ler I/02/08, I/02/16, I/103/24, 
I/104/35, I/104/36, I/104/37, I/122/45, 
I/125/07, I/125/66, I/125/79, I/20/101, 
I/20/80, I/34/23, I/41/71, I/134/46, I/103/37
 e.+ lerde I/124/16, I/15/33
 e.+ lere I/104/34, I/106/59, I/125/22, 
II/03/19, II/23/108
 e.+ lėre I/78/31
 e.+ leri I/134/24
 e.+ leriŋ I/120/46, I/74/27
 e.+ leriŋki I/129/46
 e.+ se I/125/04
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erkek ėvi : Düğünlerde erkek tarafı.
e. ėvinin II/15/09

ērkek : bk. erkek -1-
 ē.+ den I/146/25
ėrkek : bk. erkek -10-
 ėr. I/21/63, I/87/94
 ėr.+ lēmiz I/39/58
 ėr.+ ler I/02/06, I/34/26, I/34/27, 
II/11/02, II/25/38
 ėr.+ lerimiz I/115/27
 ėr.+ leriŋ I/34/29
erken : Alışılmış veya kararlaştırılmış belli 
bir zamandan önce, geç karşıtı, er. -10-
 e. I/110/42, I/149/70, I/77/35, I/77/39, 
I/84/21, I/84/22, II/06/24, II/39/107, 
II/39/165, II/39/83
ėrken : bk. erken -4-
 ėr. I/130/26, I/44/52, II/01/84
 ėr.+ den̥ I/53/41
ėrkēn : bk. erken -1-
 ėr. II/06/30
erkenden : Erken olarak, çok erken. -8-
 e. I/131/47, I/14/52, I/143/46, I/144/76, 
I/32/49, I/89/18, II/37/122
er̥kenden : bk. erkenden -1-
 e. I/156/35
ērkenden : bk. erkenden -1-
 ē. I/152/14
ėrkenden : bk. erkenden -3-
 ėr. I/50/01, I/91/31, I/96/71
erkeş : bk. herkes -1-
 e. I/33/16
erkės : bk. herkes -1-
 e. I/07/75
ērkėş : bk. herkes -1-
 ē. II/08/17
ermeni : Ermenistan’da ve dünyanın 
çeşitli yerlerinde yaşayan halk veya bu 
halktan olan kimse. -2-
 e.+ lēden II/03/66
 e.+ ler̥den II/03/65

ėrözyon : Erozyon, yer kabuğunu oluşturan 
kayaçların, başta akarsular olmak üzere 
türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden 
koparılarak eritilmeleri veya bir yerden 
başka bir yere taşınması olayı. -1-
 ėr.+ uŋ I/39/92
ertesi : (Sabah, gün, hafta, ay, yıl 
kelimelerinden önce) Bir sonraki. -36-
 e. I/04/25, I/120/59, I/125/83, I/125/85, 
I/148/09, I/152/125, I/152/126, I/155/76, 
I/156/31, I/156/32, I/156/35, I/157/65, 
I/159/16, I/30/37, I/33/55, I/59/16, I/74/33, 
I/76/55, I/76/65, I/77/09, I/78/31, I/82/19, 
I/82/23, I/82/24, I/87/77, I/97/52, I/98/17, 
I/98/80, II/10/18, II/10/19, II/34/27, 
II/34/35, II/35/80, II/37/48, II/39/147
 e.+ nde I/156/36
er̥teSi : bk. ertesi -2-
 e. I/119/43, I/119/68
ērtesi : bk. ertesi -4-
 ē. I/152/125, I/46/123, II/03/29, 
II/34/44
ėrtesi : bk. ertesi -21-
 ėr. I/100/33, I/102/41, I/111/94, 
I/114/04, I/114/51, I/114/59, I/138/130, 
I/26/25, I/26/38, I/26/46, I/27/28, I/71/10, 
I/76/56, I/91/41, I/94/84, I/94/85, II/01/51, 
II/07/86, II/16/15, II/16/18, II/28/04
erzā : <<erzaḳ+ı -2-
 e. II/01/28
 e.+ mız I/157/66
ėrzā : <<erzaḳ+ı -1-
 ėr.+ mızı II/22/80
erzaḳ : Uzun müddet saklanabilen 
yiyecekler, zahire. -1-
 e. I/114/38
es - : (Hava için) Bir yönden bir yöne doğru 
hissedilir şekilde hareket etmek. -4-
 e.- er II/23/179
 e.- ēr I/96/72
 e.- ēr̥ II/23/179
 e.- erse I/124/35
ės - : bk. es- -5-
 ės.- ı̄̇nce I/49/23
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 ės.- eceK I/49/30
 ės.- en I/49/29
 ės.- mı̄̇yor I/49/22, I/49/23
esas : En başta gelen ve temel teşkil eden, 
asıl, gerçek ana. -8-
 e. I/14/01, I/142/17, I/156/19, I/74/36, 
II/20/49, II/23/157, II/23/162
 e.+ ı I/11/41
esás : bk. esas -1-
 e. I/133/63
esȧs : bk. esas -1-
 e. I/05/64
esās : bk. esas -1-
 e.+ ı I/136/06
esaSdan : Gerçekten, gerçek olarak, 
hakikaten, sahi, sahiden, filhakika, 
filvaki. -1-
 e. I/15/74
esasen : Esasında, gerçekte, aslında, 
zaten. -2-
 e. I/122/08, I/147/36
esaz : bk. esas -2-
 e. I/147/12
 e.+ ını I/05/05
esbaP : bk. esvab -1-
 e.+ lānı I/08/04
esbi : bk. elbise -1-
 e. I/43/06
esdafulla : bk. esdāfurulla -1-
 e. I/52/86
esdāfurulla : Estağfurullah, incelik ve 
alçak gönüllülük göstermek üzere teşekkür 
edilen veya övülen bir kimsenin söylediği, 

“Allah’tan af ve mağfiret dilerim” 
anlamında bir söz. -2-
 e. I/15/08
ēsdē : bk. eskiden -1-
 ē. II/05/32
esenti : Esinti, duyulur duyulmaz 
derecede hafif esen rüzgâr, çok hafif hava 
cereyanı. -1-
 e.+ miz I/139/30

eser : Bir şeyin varlığını gösteren belirti, 
alamet. -1-
 e. yoḳ I/18/75
esgı̄̇den : bk. eskiden -1-
 e. I/139/45
esgi : bk. eski2 -45-
 e. I/104/13, I/104/46, I/113/84, I/128/04, 
I/129/41, I/159/08, I/35/04, I/68/29, 
I/75/52, I/90/45, I/90/46, I/91/70, I/91/84
 e.+ kiynen I/105/07
 e.+ ler I/15/84, I/91/73
 e.+ lerı̄̇ I/80/07
 e.+ lerden I/102/19
 e.+ leri I/128/03, I/21/54, I/21/56, 
I/80/67
 e.+ ler̥i I/141/10
 e.+ li I/10/70
 e.+ niŋ I/107/59, I/112/20, I/115/05, 
I/115/12, I/128/41, I/135/25, I/17/87, 
I/41/25, I/50/59
 e.+ nki I/143/31
 e.+ nkiler I/143/31
 e. yapdıḳlāmızı I/159/50
 e.+ yi I/10/36, I/15/78, I/98/23, I/98/24, 
II/01/19

bk. eski3 -45-
 e. I/100/07, I/100/44, I/11/05, I/110/08, 
I/110/11, I/111/108, I/111/109, I/122/05, 
I/122/08, I/122/10, I/122/51, I/149/56, 
I/149/64, I/156/02, I/156/09, I/156/21, 
I/156/56, I/156/57, I/160/06, I/160/16, 
I/27/48, I/28/05, I/47/29, I/68/60, I/68/74, 
I/75/04, I/87/43, I/87/47, I/92/19, II/02/17, 
II/02/18, II/11/34, II/33/31, II/35/47
 e.+ den I/156/01
 e.+ sini I/151/28
 e.+ ye I/56/11
esgi : bk. eski1 -29-
 e. I/111/80, I/111/84, I/111/99, I/121/02, 
I/121/27, I/121/40, I/145/50, I/151/19, 
I/152/39, I/152/40, I/153/115, I/159/22, 
I/160/22, I/63/50, I/76/26, I/76/87, I/79/17, 
I/79/21, II/12/13, II/39/45, II/39/46, 
II/39/47
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 e.+ ler̥i I/120/25
 e.+ si I/158/19

bk. eski4 -6-
 e. I/102/28, I/59/28, I/80/27
 e. yazıyı I/14/09, I/14/10, I/80/28

bk. eski8 -5-
 e. I/47/43, II/12/28
 e.+ lēmizi I/59/45
 e.+ lerimize I/14/30
 e.+ yi üsKüyü I/124/39

bk. eski7 -8-
 e. I/122/34, I/56/10, I/56/11, I/86/28, 
I/86/30, II/02/14
 e.+ leri I/86/29

bk. eski5 -12-
 e. II/28/69
 e.+ le I/141/14
 e.+ lē I/155/56, I/56/23, I/59/76, I/76/52, 
I/94/47
 e.+ ler I/110/13, II/23/178
 e.+ lēr̥ I/59/77
 e.+ lerimiz I/76/54
 e.+ lerimiziŋ I/76/21

bk. eski10 -1-
 e. I/75/02

bk. eski9 -2-
 e. I/76/66, I/76/67
ēsgi : bk. eski1 -2-
 ē. I/30/31, II/11/01
esgı̄̇ : bk. eski8 -2-
 e. I/101/30, II/15/45

bk. eski3 -2-
 e. I/156/21, I/156/56

bk. eski7 -2-
 e. I/160/07, II/02/15
ėsgi : bk. eski2 -4-
 ės. I/06/47, I/36/44, II/14/66
 ės.+ ler I/71/48

bk. eski4 -2-
 ės. I/01/71, I/10/54

bk. eski8 -2-
 ės. I/06/44, I/47/42

bk. eski3 -2-
 ės. I/10/23, II/02/06

bk. eski1 -2-
 ės. I/10/43, II/15/103

bk. eski5 -2-
 ės.+ lēden I/10/79
 ės.+ ler I/10/70

bk. eski10 -1-
 ės. II/33/19
ėsgi - : bk. eski-1 -1-
 ės.- yiviridi I/144/37
ē̇sgi : bk. eski2 -2-
 ē̇. I/06/44, I/10/37
esgide : bk. eskiden -1-
 e. I/07/102
esgidē : bk. eskiden -1-
 e. I/156/28
esgiden : bk. eskiden -309-
 e. I/01/50, I/01/51, I/01/79, I/01/92, 
I/01/94, I/01/97, I/03/66, I/05/51, I/05/60, 
I/07/96, I/08/110, I/09/14, I/09/16, I/09/53, 
I/09/74, I/09/75, I/10/29, I/100/18, I/100/41, 
I/102/35, I/103/13, I/103/17, I/104/15, 
I/104/25, I/104/30, I/104/32, I/104/46, 
I/104/56, I/105/09, I/105/11, I/106/34, 
I/107/23, I/107/62, I/108/05, I/108/43, 
I/108/55, I/110/28, I/111/103, I/111/85, 
I/112/10, I/112/15, I/112/24, I/112/67, 
I/112/76, I/113/117, I/115/05, I/118/15, 
I/119/60, I/119/67, I/119/72, I/119/73, 
I/120/47, I/121/03, I/121/34, I/121/35, 
I/122/64, I/123/17, I/125/10, I/125/14, 
I/125/58, I/128/01, I/128/02, I/128/04, 
I/128/29, I/129/10, I/129/15, I/129/27, 
I/129/44, I/129/65, I/129/66, I/130/04, 
I/133/15, I/133/57, I/133/60, I/134/53, 
I/134/63, I/135/42, I/135/45, I/137/10, 
I/138/93, I/139/18, I/139/50, I/140/31, 
I/140/35, I/140/58, I/141/04, I/141/05, 
I/143/38, I/143/39, I/144/35, I/145/42, 
I/145/50, I/145/94, I/146/07, I/146/15, 
I/146/24, I/146/28, I/146/55, I/146/70, 
I/146/73, I/147/18, I/147/43, I/147/56, 
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I/149/40, I/150/24, I/150/51, I/151/08, 
I/151/14, I/151/20, I/153/03, I/153/113, 
I/153/114, I/153/62, I/154/12, I/155/12, 
I/155/28, I/155/73, I/156/02, I/156/03, 
I/156/05, I/156/08, I/156/12, I/156/24, 
I/156/25, I/156/27, I/156/29, I/156/36, 
I/156/43, I/156/48, I/156/54, I/157/71, 
I/159/16, I/16/55, I/160/19, I/160/22, 
I/161/39, I/17/59, I/17/78, I/17/84, I/18/32, 
I/18/58, I/18/73, I/19/24, I/20/02, I/20/06, 
I/20/14, I/20/34, I/20/35, I/20/60, I/20/79, 
I/20/85, I/26/29, I/26/66, I/28/33, I/29/01, 
I/31/61, I/34/23, I/34/25, I/34/27, I/35/01, 
I/41/14, I/41/39, I/43/30, I/49/45, I/49/48, 
I/50/60, I/50/71, I/55/54, I/55/55, I/56/17, 
I/56/20, I/56/21, I/56/24, I/57/24, I/59/18, 
I/59/19, I/59/28, I/62/12, I/63/25, I/63/29, 
I/64/19, I/66/39, I/67/74, I/68/38, I/68/41, 
I/68/52, I/69/58, I/71/26, I/71/66, I/71/68, 
I/73/77, I/74/20, I/74/28, I/74/50, I/74/77, 
I/76/22, I/76/24, I/76/25, I/76/28, I/76/41, 
I/76/48, I/76/53, I/76/77, I/76/86, I/76/90, 
I/78/09, I/78/23, I/78/27, I/78/37, I/78/41, 
I/80/08, I/83/25, I/84/39, I/86/17, I/87/57, 
I/88/05, I/88/11, I/88/13, I/88/56, I/89/12, 
I/90/47, I/90/48, I/90/51, I/90/58, I/90/64, 
I/91/39, I/91/54, I/94/63, I/95/20, I/97/06, 
I/97/21, I/97/43, I/97/50, I/97/55, I/98/35, 
II/01/25, II/01/38, II/01/43, II/02/08, 
II/08/22, II/08/70, II/11/16, II/11/18, 
II/11/22, II/11/34, II/11/61, II/13/54, 
II/13/62, II/14/33, II/14/43, II/14/85, 
II/14/86, II/15/06, II/15/15, II/15/33, 
II/15/35, II/16/108, II/16/29, II/17/21, 
II/22/61, II/22/63, II/23/14, II/23/197, 
II/23/212, II/23/88, II/24/04, II/25/37, 
II/25/45, II/35/09, II/35/10, II/35/108, 
II/35/111, II/35/15, II/35/16, II/35/25, 
II/35/31, II/35/33, II/35/35, II/35/48, 
II/35/56, II/35/63, II/35/65, II/35/66, 
II/37/15, II/37/35, II/39/158
 e. beri I/17/81
 e.+ di I/114/27, II/35/101
 e.+ ki I/159/43, I/159/45, I/49/47
 e. veriliyomuşdu I/129/58
 e. yapelÍārdı II/11/12
esgiden̥ : bk. eskiden -3-
 e. I/156/26, I/73/71

 e. yaparıS I/100/41
esgidēn : bk. eskiden -4-
 e. I/09/32, I/110/06, I/80/11, II/13/17
esgid̥en : bk. eskiden -1-
 e. I/129/19
esgíden : bk. eskiden -2-
 e. I/05/52, I/07/76
ēsgiden : bk. eskiden -7-
 ē. I/102/80, I/34/36, I/80/08, I/96/50, 
II/05/32, II/25/08, II/35/26
ēsgidēn : bk. eskiden -1-
 ē. I/101/23
ėsgiden : bk. eskiden -18-
 ės. I/09/15, I/36/10, I/41/13, I/44/55, 
I/49/01, I/52/63, I/56/05, I/57/24, I/57/25, 
I/57/26, I/57/27, I/71/45, I/71/48, I/86/02, 
II/04/49, II/05/27
ėsgidēn : bk. eskiden -1-
 ės. yapallar II/15/31
ē̇sgiden : bk. eskiden -12-
 ē̇. I/10/77, I/128/44, I/130/09, I/71/21, 
I/71/45, I/74/97, I/91/42, II/08/22, 
II/25/107, II/25/35, II/25/40, II/25/44
ē̇sgidēn : bk. eskiden -2-
 ē̇. I/36/46, I/41/07
esgidın : bk. eskiden -1-
 e. II/01/43
esgidı̆̇n : bk. eskiden -1-
 e. I/62/35
esginden : bk. eskiden -3-
 e. I/119/67, II/05/37
 e.+ ki I/71/23
esgü : bk. eski7 -1-
 e. II/02/16
ēsıran : Kazan ya da teknedeki hamuru 
kazımaya ve kesmeye yarayan bir çeşit 
araç. -8-
 ē. I/116/21, I/96/56, I/96/57
 ē.+ nā II/16/90, II/16/91
 ē.+ nan I/67/69, I/96/56
esıS : bk. esas -3-
 e. II/02/20, II/02/25, II/02/55



ēsig

1376

E

ēsig : bk. eKsig -3-
 ē. I/120/44, I/92/07
 ē. etmesin I/102/68
ēsigli : (<<eksiklik+i) Bulunmama, 
yokluk. -1-
 ē.+ ni I/152/51
esir : Savaşta düşman eline düşen kimse, 
tutsak. -1-

esir alın- : Esir düşmek, düşman 
tarafından yakalanmak, düşmana esir 
olmak.

e. alınmış II/19/87
esire : Esre, Arap ve Osmanlı alfabesinde, 
altına konduğu harfi /ı/ veya /i/ sesiyle 
beraber okutan hareke, kesre. -1-
 e.+ sizleri I/80/28
ėsirekli : Eserekli, kendini aklına gelen 
şeyin etkisine kaptıran, aklına geleni 
tutturan. -1-
 ės. I/45/19
eski : 1. Bir zamanlar var olup şimdi 
mevcut olmayan. -35-
 e. I/10/07, I/104/17, I/141/03, I/153/88, 
I/155/61, I/19/07, I/33/84, I/34/12, I/44/33, 
I/46/29, I/61/28, I/64/32, I/64/71, I/64/74, 
I/65/56, I/70/05, I/70/09, I/70/69, I/72/62, 
I/82/19, II/07/62, II/07/75, II/10/49, 
II/13/02, II/13/08, II/34/30, II/34/48, 
II/39/26, II/39/27, II/39/59
 e.+ leri I/110/49
 e.+ si I/30/07

2. Geçmiş döneme ait olan, geçmişin 
özelliklerini taşıyan şey. -27-
 e. I/48/80, I/59/32, I/78/16, I/85/44, 
II/03/33, II/07/142, II/21/23
 e.+ ki I/91/58
 e.+ kinnē I/73/33
 e.+ lē II/03/32, II/39/158
 e.+ leden II/34/77
 e.+ lēden I/146/45
 e.+ lere I/157/30
 e.+ leri I/34/34, II/39/157
 e.+ lērı̆̇ I/08/80

 e.+ niŋ I/08/26
 e.+ níŋ I/08/68
 e.+ nki I/143/29, I/58/23
 e.+ si II/21/42, II/35/10, II/35/108, 
II/35/23, II/35/41, II/35/97

3. Çok zamandan beri var olan, üzerinden 
zaman geçmiş olan, kadim. -26-
 e. I/117/50, I/122/05, I/122/16, 
I/149/66, I/156/56, I/160/31, I/28/10, 
I/49/39, I/68/16, I/68/67, I/86/22, I/89/03, 
I/92/28, I/95/45, I/95/46, II/02/06, II/02/44, 
II/10/38, II/13/42, II/13/43, II/14/55, 
II/19/24, II/23/166, II/23/17, II/23/175, 
II/37/57

4. Hükmü geçmiş, yürürlükte olmayan, 
rağbet edilmeyen. -10-
 e. I/119/67, I/14/09, I/149/05, I/91/07, 
II/03/38, II/13/33
 e. yazı I/33/28, I/38/10
 e. yazıyı I/33/27
 e. yazí I/08/07

5. Yaşlı, yaşı büyük olan, uzun zaman 
önce yaşamış. -10-
 e. I/08/80, I/155/41, I/28/01, I/40/73, 
I/45/05
 e.+ lē I/64/95, I/82/31
 e.+ leriŋ I/23/34, I/64/94, II/24/58

6. Değişmeyen, aynı şekilde devam 
eden. -5-
 e. I/155/79, I/161/32, I/90/42
 e. ġafalā I/06/06
 e. ġafalar I/06/51

7. Geçmiş zamanda yapılmış veya 
teşekkül etmiş olup bir devrin üslubunu 
aksettiren, klasik bir değer kazanmış olan 
(sanat eseri). -4-
 e. I/139/51, I/28/22, I/56/10, II/13/21

8. Zamanın etkisiyle veya kullanıla 
kullanıla yıpranmış, bozulmuş, yeniliğini 
kaybetmiş, köhne. -3-
 e. I/130/88, II/12/27
 e.+ si I/98/95

9. Geçmiş zamana ait olan, geçmiş 
zaman özelliklerini taşıyan, atik. -3-
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 e. I/33/02
 e. gideri I/06/40
 e.+ niŋ I/25/16

10. Şimdikinden önce olan, önceki. -2-
 e.+ le I/66/37
 e.+ yi I/110/12

11. Bir meslekte uzun müddet çalıştıktan 
sonra artık o işi bırakan, emekli olan. -1-
 e. I/158/04
esKi - : 1. Zaman etkisiyle veya 
kullanılmaktan ötürü yıpranmak, aşınıp 
bozulmak, yeniliğini kaybetmek. -3-
 e.- yennerı̄̇ II/07/125
 e.- yı̆̇vēr̥ceK II/07/60

2. İhtiyarlamak, yaşlanmak, kocamak.
e.- mezdik I/96/65

esKı̄̇ : bk. eski2-1-
 e. I/01/54

bk. eski3 -1-
 e. I/92/34
ēski : bk. eski3 -4-
 ē. I/122/52, I/28/31, II/10/84, II/14/23

bk. eski2 -1-
 ē.+ lerde I/40/68
ėski : bk. eski3 -9-
 ės. I/122/52, I/38/16, I/46/38, I/58/46, 
II/02/36, II/33/07, II/33/10
 ės.+ ydi II/29/23

bk. eski2 -2-
 ės. I/58/20
 ės.+ ninki I/10/45
ėski - : bk. eski-1 -2-
 ės.- medi I/21/47
 ės.- yen I/38/14
ėskı̄̇ : bk. eski3 -1-
 ės. I/46/36
ē̇sKi : bk. eski2-3-
 ē̇. I/72/07
 ē̇.+ leri II/03/33
 ē̇.+ si I/124/08

bk. eski3 -2-

 ē̇. II/04/07, II/05/69
bk. eski1 -1-

 ē̇. II/14/39
esKide : bk. eskiden -1-
 e. I/23/46
eskiden : Geçmiş zamanlarda, geçmiş 
çağlarda, geçmişte, mukaddema. -104-
 e. I/06/56, I/106/13, I/110/14, I/121/53, 
I/129/42, I/141/09, I/142/04, I/142/29, 
I/146/69, I/150/30, I/150/48, I/155/62, 
I/155/67, I/160/27, I/161/32, I/20/27, 
I/23/44, I/32/15, I/32/22, I/32/29, I/32/57, 
I/33/139, I/38/46, I/39/57, I/40/72, I/44/25, 
I/48/40, I/49/09, I/49/43, I/49/69, I/49/71, 
I/55/01, I/55/20, I/55/35, I/60/40, I/60/45, 
I/60/49, I/60/53, I/64/118, I/64/68, I/71/03, 
I/71/20, I/73/07, I/78/20, I/81/01, I/81/25, 
I/81/56, I/82/14, I/82/17, I/82/28, I/82/32, 
I/83/71, I/84/20, I/85/24, I/85/25, I/85/41, 
I/90/76, II/03/12, II/03/31, II/03/35, 
II/04/75, II/07/10, II/07/19, II/10/38, 
II/15/86, II/19/121, II/19/123, II/19/126, 
II/19/130, II/19/131, II/19/140, II/19/141, 
II/19/142, II/19/146, II/19/71, II/20/40, 
II/21/18, II/21/19, II/21/24, II/21/25, 
II/21/43, II/21/53, II/24/24, II/24/53, 
II/24/64, II/37/07, II/37/21, II/37/24, 
II/37/25, II/37/28, II/37/33, II/37/53, 
II/37/54, II/37/56, II/37/70, II/37/80, 
II/37/96, II/37/98, II/37/108, I/84/08
eskidēn : bk. eskiden -1-
 e. II/14/92
esk̥iden : bk. eskiden -3-
 e. I/81/53, I/83/20, II/11/54
ēsKiden : bk. eskiden -3-
 ē. I/06/59, II/15/17, II/32/131
ėskiden : bk. eskiden -8-
 ės. I/20/15, I/23/10, I/37/17, I/40/68, 
I/58/43, II/05/14, II/14/34, II/29/82
e̊skiden : bk. eskiden -1-
 e̊. II/21/51
eskik : bk. eKsig -1-
 e. I/03/109
eskili - : Etkilemek. -1-
 e.- yoru I/37/38
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eskinki : Eskiden olan, geçmişteki. -2-
 e. I/34/32
 e.+ nden I/17/29
eskizēn : bk. eskiden -1-
 e. II/14/44
ėsme : Esme, (hava için) bir yönden bir 
yöne doğru hissedilir şekilde hareket 
etmek. -1-
 ės.+ ye II/23/180
esmer : Koyu buğday renginde olan, 
karaşın. -1-
 e. I/30/46
esnaf : Yaptıkları işlere göre sınıflara 
ayrılmış olan, kazançları sermayeden 
ziyade çalışmaya ve beden gücüne dayanan 
zanaatkârlara ve küçük ticaret sahiplerine 
verilen ortak isim. -4-
 e. I/125/51, II/23/03, II/23/04
 e.+ dı II/23/03
esnaflıḳ : Esnafın yaptığı iş. -1-
 e. yapdı I/35/10
essah : Gerçek, doğru, sahih. -1-
 e. I/130/02
essah̥ : bk. essah -1-
 e. I/67/51
essahdan : Sahiden, gerçekten. -2-
 e. I/123/37, I/26/24
esvab : Esvap, giyecek, elbise. -1-
 e.+ ını I/94/10
eş : 1. Karı kocadan her biri, zevç, 
zevce. -36-
 e.+ i II/19/41, II/30/66
 e.+ im I/116/03, I/132/04, I/132/07, 
I/132/09, I/157/06, I/44/94, I/80/63, 
II/13/10, II/13/62, II/19/26, II/19/27, 
II/19/51, II/19/85, II/19/86, II/31/25, 
II/39/17
 e.+ imden I/73/05
 e.+ imi II/06/57
 e.+ imin II/19/105, II/19/107, II/19/89
 e.+ imı̆̇ŋ II/19/86
 e.+ imiz I/32/40

 e.+ imne I/108/08
 e.+ ini I/44/57 

2. Çift olarak kullanılan veya bir çift 
oluşturan iki şeyden her biri, bir teki.

e.+ ini I/50/62
3. Dost, arkadaş. 

eş dost : Tanıdıklar, ahbaplar, dostlar.
e. dos I/123/18
e.+ i dostu II/38/68

 e.+ i dosTu I/123/20
e.+ ini dostunu I/123/23

eş - : Çok derine gitmeden kazmak. -5-
 e. I/79/43, I/79/52
 e.- ēdik I/64/77, I/64/78
 e.- ērdik I/64/79
ēş : bk. eş3 -1-
 ē. dost̥ I/69/105
ėş - : bk. eş- -1-
 ėş.- dıḲ I/39/96
ėş : bk. eş1 -11-
 ėş. I/45/32, I/47/37
 ėş.+ im I/157/05, I/157/06, I/42/07
 ėş.+ imdinēn̥ I/42/08
 ėş.+ iminen I/42/07, I/42/22
 ėş.+ inizden I/113/82

bk. eş3

ėş.+ e dosTa I/54/31
 ėş.+ e dōsta I/54/42
eşar̥p : Eşarp, kadınların başlarına, 
boyunlarına bağladıkları değirmi veya 
uzun kumaş. -1-
 e.+ lānan I/141/20
eşdir - : Eştirmek, eşmek işini başkasına 
yaptırmak, kazdırmak. -1-
 e.- iyó I/01/91
ēşē : <<eşek+e -2-
 ē. II/07/61
eşek : Tek parmaklılardan, uzun kulaklı, 
attan küçük binek ve yük hayvanı, 
merkep. -5-
 e. I/18/32
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 e.+ le II/07/43
 e.+ lere I/144/46
 e.+ lerlen̥ I/18/33
 e.+ nen̥ I/157/32

eşek arabası : Çeşitli yükleri taşımak 
için kullanılan, dört tekerlekli, eşek 
koşulmuş taşıt.

eşek ġoş- : Eşek vasıtasıyla bir işi 
yapmak, bir işi eşeğe yaptırmak.
ēşek : bk. eşek -3-
 ē. I/18/32, II/07/45, II/07/48
ē̇şekÇi : Eşekçi, eşeklerle yük taşıyan veya 
insan gezdiren kimse, merkepçi. -1-
 ē̇.+ lē II/07/21
eşġıyā : bk. eşḲıya -1-
 e. I/158/23
ēşi : bk. ekşi -8-
 ē. I/08/41, I/143/59, I/36/58, I/81/33, 
I/81/34, II/32/22
 ē.+ sini I/11/48
ēşi - : bk. ekşi- -2-
 ē.- r II/39/57
 ē.- rdin I/10/35
ē̇şı̄̇ : bk. ekşi -1-
 ē̇. II/32/58
eşı̄̇ : <<eşik+i (bk. eşı̄̇ğ) -2-
 e.+ ŋ I/77/31, I/77/32
ē̇şi - : bk. ekşi- -1-
 ē̇.- r I/13/12
ē̇şi : bk. ekşi -3-
 ē̇. eriK II/39/55
 ē̇. yapmeyiz II/39/76
 ē̇.+ yi II/32/58
ē̇şí - : bk. ekşi- -1-
 ē̇.- r I/02/34
ēşid - : bk. ekşit- -1-
 ē.- ir I/33/53
ēşiğ : bk. eşı̄̇ğ -1-
 ē.+ i I/101/69
eşı̄̇ğ : Eşik, döşemede kapı boşluğunun alt 
tarafına gelen kısım ve buraya soğuktan, 

dış etkilerden korunmak için kapı eni 
uzunluğunda yerleştirilen taş veya tahtadan, 
yüksekliği çok az çıkıntı, söve. -2-
 e.+ ı̄̇ II/03/54, II/03/55
ēşimik : bk. ekşimik -2-
 ē. I/33/96
 ē.+ li I/71/39
eşḲıya : Şehir dışında dağlarda yol 
kesen hırsızlar, şakiler, haydutlar; haydut, 
soyguncu, çeteci. -1-
 e. I/158/26
eşşā : bk. eşyā -1-
 güççüK e.+ m II/30/72
eşşā : <<eşek+i -2-
 e.+ miştik̥ II/07/46
 e.+ ne I/47/30
eşşē : <<eşek+i -11-
 e. I/01/41, I/121/112, I/122/70, I/18/32
 e.+ miz I/22/44
 e.+ nen I/135/22, I/18/34, I/70/29, 
I/70/30, II/34/08
 e.+ ni I/146/69
eşşeg : bk. eşek -1-
 e. arabasını I/87/02
eşşeg˽arısı : Zar kanatlılardan, balı 
yenmeyen, duvar içi, baca, ağaç kovuğu 
gibi yerlerde kaba saba yuva yapan, koyu 
sarı renkte bir çeşit sokucu yaban arısı. -1-
 e. arısı I/17/69
eşşek : bk. eşek -15-
 e. I/52/20, I/98/112, I/98/117, I/98/118, 
II/34/83
 e. ġoşar̥dıḳ I/130/10
 e.+ le I/121/112, I/121/113
 e.+ lē II/23/89
 e.+ lēlen II/35/10
 e.+ lere I/22/45
 e.+ lerĕ I/01/22
 e.+ leri II/23/89
 e.+ lerlen I/103/30
eşşēk : bk. eşek -1-
 e. I/121/113
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ėşşek : bk. eşek -3-
 ėş. I/49/65, I/62/41
 ėş.+ lēnen I/49/68
eşşimig : bk. ekşimik -1-
 e. I/33/98
eşte : bk. işte -1-
 e. I/45/63
eşya : bk. eşyā -6-
 e. I/100/21, I/20/12, I/90/52
 e.+ larımıSῐ II/31/13
 e.+ sını I/32/92
eşyā : Yiyecek ve içecek dışında insan için 
gerekli olan her türlü şey, nesneler. -5-
 e. I/150/59
 e.+ ları I/01/27
 e.+ sına I/11/66
 e.+ sını I/46/89, I/86/72
ēşyā : bk. eşyā -1-
 ē.+ sını II/09/44
ėşya : bk. eşya -1-
 ėş.+ larıynan I/108/24
ėşyā : bk. eşya -1-
 ėş.+ ları I/46/34
et - : 1. Türkçede birçok kelimenin sonuna 
gelerek birleşik fiiller teşkil eden, sonuna 
geldiği kelimeye göre değişik fonksiyonları 
olan, geçişli veya geçişsiz fiiller, ayrıca 
çeşitli deyimler yapan fiil. -156-
 diḳḲaT e. I/66/28
 helal e. I/85/64
 helaÍ e. I/60/103
 helāl e. I/37/56
 hesab e. I/144/17
 şe e. II/13/01
 şėy e. I/144/83
 şėy̥ e. I/44/24
 telefon e. I/91/83
 terK e. I/05/36
 ziyāret e. I/06/85
 dü˽ün e.- ceK I/94/72
 havtada e.- cek I/94/72

 ameliyet e.- ceklerdi I/104/07
 telėfon e.- ceŋ I/80/55
 gelin e.- cez I/77/77
 idāri e.- cik I/102/10
 idāre e.- çeK II/30/35
 yardım e.- Çek I/22/39
 devām e.- di II/23/20
 mefā e.- di II/29/17
 hücum e.- dilēr I/01/26
 mefāt e.- diler II/10/61
 do˽um e.- dim II/13/29
 bānyo e.- diŋiz I/44/38
 şėy e.- iyosun II/15/121
 müsāde e.- medı̄̇ŋ II/23/108
 havas e.- medi I/94/46
 idāre e.- med̥i II/03/80
 kel etmedi kör e.- medi I/125/41
 şėy e.- medi I/115/38
 kel e.- medi kör etmedi I/125/41
 müsāde e.- medilē II/34/13
 havas e.- medim I/95/91
 şė e.- medim I/160/26
 mi e.- mediŋiz I/44/38
 Ḳabul e.- mem II/34/49
 ḳabȯl e.- memiş I/93/20
 şėy e.- memişlē II/08/10
 ayırd e.- men I/138/25
 telefon e.- mēnce I/80/20
 ġabul e.- mēS I/08/68
 ēsig e.- mesin I/102/68
 şey e.- meycen I/25/40
 met e.- meyen I/87/110
 ġabul e.- meyor I/12/37
 haber e.- mezdi I/125/22
 şiy e.- mezdik I/115/25
 yoḳ e.- mezdik I/123/41
 şėy e.- mezler I/113/138
 fenā e.- miş I/108/22
 ġavġa e.- miş II/14/75
 göç e.- miş I/68/13, I/68/14
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 mefāt e.- miş I/61/54
 merāḳ e.- miş I/06/67
 nāsiyed e.- miş I/122/27
 rāt e.- miş I/24/52
 şiy e.- miş I/06/122
 ziyāret e.- miş I/06/74
 dėvām e.- miş I/06/66

iyi e.- mişiŋ I/37/02
 tembih e.- mişiŋ I/69/50
 ġavġa e.- mişlē II/14/75
 mefāt e.- mişler II/10/87
 şiy e.- mişler II/14/25
 tariF e.- mişler I/140/25
 şiy e.- miyen I/06/80
 tēsir e.- miyoru I/45/60
 şėy e.- miyoz I/105/63
 ı̄̇tirāz e.- se I/05/40
 ameliyet e.- seK I/119/10
 tārif e.- sem I/40/64
 ġābı̊l e.- sin I/59/89
 ġabul e.- sin I/36/76, I/36/77, I/36/82
 nası̊̇b e.- sin I/14/14
 nasib e.- sin I/114/24, I/88/43
 nāsib e.- sin I/93/58
 şiy e.- sin I/101/47
 böle e.- Ti I/14/69
 devam e.- Ti I/64/108, I/64/122, 
II/23/25
 gelin e.- Ti I/137/21
 göç e.- Ti II/10/60
 idāre e.- Ti I/125/45
 mayan e.- ti I/37/35
 mefat e.- ti I/40/03
 mefāt e.- ti I/110/10, II/03/03
 mefāt e.- Ti I/123/09, I/143/12, I/143/74
 mefāT e.- Ti II/29/30, II/29/38
 rica minneT e.- Ti I/78/42
 şėy e.- ti I/123/73
 şėy e.- Ti I/115/38
 şiḳāt e.- Ti I/75/76

 şiy e.- Ti I/119/01
 şöle e.- Ti I/14/69
 teklif e.- Ti I/125/24
 telifon e.- Ti I/112/43
 vefāt e.- Ti II/06/57
 yardım e.- Ti I/08/72, I/95/74
 yārdım e.- Ti II/06/38
 yasaġ e.- Ti I/131/38
 yasȧġ e.- Ti I/131/38
 şiḳāyet e.- Tig II/05/66
 baş e.- Tik I/101/08, I/119/35
 mahabbed e.- TiK I/59/83
 rahat e.- Tik I/78/09
 şe e.- Tik I/75/38
 şėy e.- tik I/58/75
 şiy e.- TiK I/30/30
 terk e.- Tik I/101/03
 yardım etTik e.- Tik I/125/40
 yardım e.- Tik etTik I/125/40
 cıla e.- Tikden I/106/52
 şiy e.- t̥ikleri I/06/54
 devam e.- Tilē II/34/15
 mefat e.- Tilē II/13/30
 şēy e.- Tile I/83/41
 televon e.- tilē I/45/13
 dāvet e.- Tiler I/114/38
 mutfaġ e.- Tiler I/36/43
 restore e.- tiler I/38/17
 yas e.- Tiler I/22/21
 dü˽ün e.- Tim I/27/23
 düğün e.- Tim I/64/58
 gelin e.- Tim I/76/04
 havas e.- Tim I/95/91, I/95/95
 iPdal e.- Tim I/56/35
 müsāde e.- Tim II/23/111
 ne çocuḳlarımı kel etTim ne çocuḳlarımı 
kör e.- Tim I/91/61
 şe e.- tim I/63/15
 terk e.- Tim I/101/03
 yardım e.- Tim I/134/24
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 ziyaret e.- Tim I/122/36
 ne çocuḳlarımı kel e.- Tim ne 
çocuḳlarımı kör etTim I/91/61
 böle e.- Tin I/14/70
 adaḳ e.- Tiŋiz I/91/28
 tāriF e.- Tiŋiz I/98/13
 mefaT e.- Tiydi I/110/16
 telefon e.- Tiydi I/39/100
 şė e.- Tiydim I/127/28
 şiḳāt e.- Tiydim I/14/70

2. Yapmak, işlemek. -31-
 e.- cēmi I/88/69
 e.- cēsēŋ I/128/73
 e.- dı̄̇ŋ I/116/24
 e.- diler I/144/40
 e.- diŋiz I/06/74
 e.- medi I/17/29
 e.- medim I/75/75
 e.- mek I/75/24, I/96/08

e.- memişlē I/75/11
 e.- mez I/113/97
 e.- mezler I/123/20
 e.- miş I/75/75, I/87/04
 e.- mişiŋiz I/144/56
 e.- mişle I/108/26
 e.- miyem I/17/29
 e.- sin I/144/72, I/74/25, I/144/72
 e.- Ti I/109/21, I/138/102
 e.- Tik I/133/31, I/64/39, II/31/13
 e.- Tiler I/108/28
 e.- tim I/135/09
 e.- Tim I/109/43
 e.- Tiysem I/136/08

3. Kötülük yapmak, kötülükte 
bulunmak. -6-
 e.- Çen I/75/65
 e.- medim I/113/127
 e.- mezdi I/128/53, I/128/54
 e.- Tı̄̇ni I/113/127
 e.- Tim I/75/65

4. (Zaman bildiren kelimelerle, o 
zamana) Erişmek (o zamanı) bulmak. -1-
 e.- TiK I/91/58

5. (Değer bildiren kelimelerle) ... 
Değerde, değerinde olmak.
et : 1. Hayvan vücudunun yiyecek maddesi 
olarak kullanılan kas kısmı. -56-
 e. I/105/48, I/105/49, I/105/51, 
I/111/102, I/111/20, I/111/97, I/119/58, 
I/127/49, I/128/40, I/74/17, I/97/44, 
II/14/32, II/14/92, II/37/83
 e.+ ı̄̇ I/132/17
 e. bol I/90/76
 e.+ i I/105/58, I/105/59, I/105/61, 
I/121/77, I/128/34, I/128/39, I/13/16, 
I/13/17, I/78/24, II/04/76, II/31/31
 e.+ i bol I/53/69
 ördeg e.+ idir I/105/39
 e.+ inden I/105/58, I/105/63
 hindi e.+ inden I/105/39
 ördeg e.+ inden I/105/38
 tavuġ e.+ inden I/105/38
 e.+ ini I/105/59, I/121/64, I/121/74, 
I/121/75, I/132/18, II/31/30
 e.+ innen I/105/62
 e.+ iŋ I/105/59
 e.+ iyne I/121/65
 tavıḳ e.+ iynen I/36/54, I/36/58
 e.+ le I/111/08
 e.+ lē II/14/30
 e.+ ler I/111/98
 e.+ leri I/152/100, I/78/25
 e. veridik II/37/83

2. Hayvan vücudunun yiyecek maddesi 
olarak kullanılan kas kısmından pişirilen 
yemek. -47-
 e. I/03/108, I/03/109, I/103/19, I/105/11, 
I/119/44, I/128/16, I/151/13, I/152/87, 
I/19/20, I/19/21, I/30/42, I/30/55, I/97/42, 
II/27/45
 haşlıma e. I/97/48
 közlėme e. I/95/07
 e.+ ē I/105/48
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 e. giren yire dert girmez I/28/59
 e. haşlama II/31/49
 e.+ i I/03/105, I/03/106, I/03/108, 
I/105/42, I/40/75, II/28/48
 e.+ imiz I/78/18, II/31/47
 e.+ imizi I/19/19
 e.+ inen I/105/57
 e.+ iŋ I/105/43, I/105/47
 e.+ ler I/97/44
 e.+ leri I/105/55, I/128/33, I/28/58
 e.+ li II/19/64
 e.+ li pilavῐmıS II/31/49
 e.+ li yapālamıştı II/19/72
 e.+ lisi I/111/22
 kemikli e. yaparl̥adı I/97/44
 alıllardῑ e. II/14/33
 dene e. I/111/21
 didi e. I/48/20
 ġoyun e. I/151/13
 pişmiş e. I/127/48
 ū e. I/128/19

3. İnsan ve hayvan vücudunun kas ve 
yağdan meydana gelen, kemikle deri 
arasında bulunan kısmı. -4-
 e. I/48/19
 e.+ i seniŋ kemı̄̇ bizim I/121/30
 e.+ lerim I/15/48
 diş e.+ lerim II/09/02

4. Kuyruk sokumunun iki yanındaki 
şişkin kısım, kaba -2-
 ġaba e. I/30/49, I/97/45
ĕt - : bk. et-2 -1-
 ĕ.- ti II/32/84
ēt : bk. et2 -4-
 ē. I/104/55, I/104/57, II/15/20
 ē.+ li ġuru fasille I/152/87

bk. et1 -2-
 ē. II/14/29, II/14/31
ėt - : bk. et-1 -30-
 idāre ėt.- cek II/09/77
 devām ėt.- di II/16/51

 mürācad ėT.- dim I/23/62
 ġavġa ėt.- medik I/39/17
 devam ėt.- mediyse II/10/70
 devam ėt.- meyeleK I/05/11
 fayda ėt.- mez I/37/38
 vasῐta ėt.- miş I/06/97
 aldırış ėT.- miyo I/38/48
 mesud ėT.- sin I/113/82
 nası̄̇b ėt.- sin I/01/72
 devam ėt.- Ti I/82/07
 mefāt ėt.- ti I/110/43
 devam ėt.- Tik II/08/15
 göç ėt.- tik I/155/40
 mefāt ėt.- Tilē I/84/36
 tembı̄̇ ėt.- tin I/45/55
 ėt.- cem I/78/38
 ėt.- cez I/14/39
 ėt.- mı̄̇ş I/06/139
 ėt.- mez I/127/26, I/144/79
 ėt.- mezdi I/115/33
 ėt.- ti I/17/27

bk. et-2 -5-
 ėt.- meden II/37/96
 ėt.- meŋ I/12/15
 ėt.- miyoS I/53/61
 ėt.- Tilerdi I/36/38
 ėt.- Tim I/130/66
ėt : bk. et2 -14-
 ėt. I/157/15, I/41/88, I/49/25, I/78/22, 
II/06/44, II/11/09, II/25/52
 ėt.+ i II/04/31
 ėt.+ inen I/49/26
 ėt.+ iŋ I/49/26
 ėt.+ li I/07/62
 ėt.+ li pilaf I/02/11
 ėt. yemeyi yapılırdı II/23/54

bk. et1 -9-
 ėt. I/36/72
 ėt.+ i I/36/72
 ėt.+ ine I/36/72
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 ėt.+ ini I/56/62
 ėt.+ leri I/36/72, I/78/24
 ėt.+ ten II/09/63
 ėt. verilerdi II/14/34
ē̇t : bk. et2 -7-
 ē̇. I/02/15, I/112/25, II/25/52
 ē̇.+ li II/17/34, II/17/35
 ē̇.+ li pilaF II/23/49
 ē̇.+ li pilav II/23/49

bk. et1 -3-
 ē̇. II/14/93, II/23/48
 ē̇. bol II/23/48
ē̇t - : bk. eyit- -1-
 ē̇.- ilmiş I/05/11
etdir - : bk. etTir- -1-
 e.- irdı̄̇ I/44/35
etē : <<etek1+e/i -6-
 e. II/24/63
 el e. I/104/61
 el e. düşmeyim I/104/63
 el e. düşürme I/104/64
 el e. ġomasıŋ I/45/46

<<etek2+e/i
sünTiken dālarınıŋ e.+ ndėy̥ı̆̇S II/30/11

ėtē : <<etek1+i -1-
 ėt.+ m I/58/90
e̊tē : bk. öte -1-
 e̊. II/01/65
etek : 1. Vücudun belden aşağısına giyilen 
giyecek, eteklik. -3-
 e. I/159/13
 e. mitek I/161/34, II/37/26

2. Dağ, tepe, yığın gibi yüksekliği olan 
şeylerin aşağı kısmı.
ėtek : bk. etek1 -2-
 ėt. II/37/57
 ėt.+ li II/12/16
ētesi : bk. ertesi -3-
 ē. I/154/14, II/06/31, II/25/54
etfāye : bk. itfāye -1-

 e.+ yi I/126/09
ētfāye : bk. itfāye -1-
 ē. II/30/79
etfāyı̆̇ : bk. itfāye -1-
 e. II/30/78
ētibar : bk. ı̄̇tibar -1-
 ē. ėdērdiK I/107/29
ētiyar : bk. ihtiyar -1-
 ē. I/155/55
ē̇tiyarlῑ : (<<ihtiyarlık+ı) İhtiyar olma 
durumu, yaşlılık. -1-
 ē̇.+ ŋ I/45/45
etme : Etmek işi. -3-
 e. I/94/16
 göç e. I/92/09
 teslim e.+ ye I/123/19
etme : <<ekmek1+i -1-
 e.+ ni I/129/32
etmē : <<ekmek1+i -5-
 e. I/122/77, I/129/32, I/129/33
 e.+ ni I/44/57
 e. yapamıyo I/129/27
 <<ekmek2+i -2-
 söz e. I/138/68
 söz e.+ nden I/138/68
ėtmē : <<ekmek1+i -2-
 ėt. I/52/54
 ėt.+ nen II/01/50
etmek : bk. ekmek1 -23-
 e. I/122/66, I/122/67, I/122/73, 
I/122/83, I/129/10, I/129/26, I/129/27, 
I/129/30, I/129/31, I/129/33, I/133/37, 
I/37/26, I/44/81, I/87/122
 e. metmek yapmışlar I/129/42 
 e. yapādıḳ I/44/26
 e. yapıyoduḳ I/94/18
 e. yapıyollar I/129/26
 e. yaptıḳ I/44/82

bk. ekmek2

e. I/120/47, I/52/53
ėtmek : bk. ekmek1 -4-
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 ėt. I/44/11, I/44/16, II/01/47, II/01/49
etmeKçi : bk. ekmeKçi -1-
 e. I/133/39
etmet : bk. ekmek1 -1-
 e. II/05/07
ėtmet : bk. ekmek1 -1-
 ėt. II/01/48
etmi : bk. etme -2-
 tecāvcüz e.+ ye I/24/52
 yardım e.+ ye I/136/05
eTraF : 1. Bir yer veya şeyi kuşatan, 
çevreleyen yerler, çevre, yöre. -8-
 e.+ a I/23/55, II/19/151, II/19/157
 e.+ ına I/64/78
 e.+ ında II/37/58
 e.+ ından I/125/88
 e.+ ınῑ I/95/33

2. Bir kimsenin devamlı ilişkide 
bulunduğu insanlar, çevre, muhit.

e.+ ı I/104/44
etrăf : bk. eTraf1 -1-
 e.+ ına II/19/158
etTir - : “Başkası aracılığıyla yapmak veya 
başkasının yapmasına yol açmak, yapmaya 
zorlamak” anlamında yardımcı fiil. -5-
 ġayıd e.- dik I/125/28
 e.- ecēdig I/12/41
 töbe e.- ilē I/69/92
 e.- ir̥ I/67/29
 devām e.- iyoz II/23/125
ėttir - : bk. etTir- -2-
 ėt.- mem I/104/11, I/104/12
et́ud : Bir konu üzerinde yapılan inceleme, 
araştırma, tetkik. -1-

et́ud yap - : İncelemek, araştırmak, 
tetkik etmek. 

e. yapmamızdaki II/04/82
ev : 1. Bir ailenin oturması için yapılmış yapı, 
içinde yaşanılan, ikāmet edilen yer, yuva, 
konut, mesken, hane, ikametgâh. -557-
 e. I/01/63, I/03/108, I/09/65, I/108/47, 
I/11/29, I/110/36, I/133/17, I/133/20, 

I/133/39, I/136/16, I/145/49, I/149/62, 
I/15/27, I/15/94, I/150/27, I/150/28, 
I/150/45, I/153/04, I/156/59, I/156/60, 
I/158/44, I/159/42, I/16/14, I/160/06, 
I/21/72, I/24/53, I/27/57, I/28/26, I/28/27, 
I/32/63, I/36/27, I/38/25, I/40/17, I/45/07, 
I/45/14, I/45/45, I/55/54, I/62/18, I/63/65, 
I/69/07, I/73/77, I/82/03, I/83/16, I/83/67, 
I/83/71, I/83/74, I/86/72, I/94/78, I/96/91, 
I/97/30, II/09/31, II/19/21, II/19/33, 
II/35/115, II/38/83, II/38/96, II/39/151
 e.+ ı̄̇ I/154/64
 e.+ de I/02/64, I/103/24, I/103/34, 
I/104/29, I/104/37, I/104/38, I/109/27, 
I/11/68, I/111/86, I/112/33, I/113/29, 
I/119/18, I/12/47, I/131/37, I/131/42, 
I/137/63, I/14/57, I/146/18, I/15/34, 
I/15/91, I/152/112, I/152/130, I/152/82, 
I/154/21, I/154/70, I/156/60, I/160/24, 
I/17/88, I/17/89, I/18/61, I/20/34, I/23/67, 
I/32/25, I/40/73, I/45/14, I/50/44, I/72/56, 
I/73/10, I/73/15, I/73/20, I/78/39, I/78/51, 
I/89/17, I/94/05, I/94/11, I/94/12, I/98/63, 
I/99/69, II/18/15, II/19/148, II/19/23, 
II/19/24, II/20/53, II/20/75, II/23/137, 
II/38/75, II/39/35, I/107/46, I/38/54
 e.+ dė II/20/77, II/30/58
 e.+ deki I/100/44, II/30/63
 e.+ deKi I/07/59
 e.+ den I/107/43, I/34/15, I/34/18, 
I/34/20, I/75/55, II/04/56, II/20/53
 e.+ den mevden I/60/99
 e.+ deyis I/103/25

e.+ deyiz I/103/39
 e.+ dėyse I/156/60
 e.+ di II/16/18, II/18/17
 e.+ e I/08/18, I/100/49, I/104/42, 
I/106/55, I/111/38, I/114/50, I/126/14, 
I/130/95, I/136/08, I/141/21, I/145/83, 
I/152/18, I/152/55, I/160/10, I/45/12, 
I/47/47, I/61/35, I/66/43, I/71/19, I/73/20, 
I/77/47, I/80/21, I/82/01, I/89/29, I/90/37, 
I/94/42, I/94/79, I/94/84, I/96/33, II/19/115, 
II/19/160, II/19/52, II/20/81, II/28/81, 
II/38/46, II/38/54
 e.+ eŋ I/77/10
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 e.+ i I/122/24, I/126/07, I/127/54, 
I/133/40, I/136/35, I/149/26, I/158/56, 
I/160/09, I/161/48, I/161/49, I/161/53, 
I/27/50, I/35/22, I/38/25, I/52/05, I/72/21, 
I/80/41, I/83/11, I/86/13, I/86/68, I/91/65, 
I/95/25, I/97/11, II/07/36, II/14/99, 
II/19/115, II/19/26, II/19/29, II/39/151
 e.+ ı̆̇ II/31/14
 e.+ i veriyo I/34/15
 e.+ i yapam II/19/26
 e.+ i˽iŋ I/103/36
 e.+ idi I/55/55
 e.+ im I/11/36, I/127/53, I/158/36, 
II/07/104, II/07/65
 e.+ ime I/15/93
 e.+ imi I/27/30
 e.+ imı̆̇ I/18/60
 e.+ imin II/19/136
 e.+ imiŋ I/73/44, I/73/67
 e.+ imiS I/129/37, I/72/22
 e.+ imiz I/03/84, I/109/05, I/109/25, 
I/130/94, I/131/53, I/156/19, I/24/42, 
I/24/54, I/38/04, I/38/19, I/65/06
 e.+ ı̆̇miz I/139/15, I/24/41, I/24/53
 e.+ imiz yapıldı I/27/33
 e.+ imizde I/101/17, I/113/07, I/15/96, 
I/59/49, II/32/04
 e.+ ı̆̇mizde I/01/27
 e.+ imizde yaparız I/97/33
 e.+ imizdi II/08/101, II/21/58
 e.+ imize I/143/74
 e.+ ı̆̇mize I/145/100
 e.+ imiziŋ I/17/48, I/38/07
 e.+ ı̆̇miziŋ I/129/37
 e.+ in I/145/99, I/53/13, II/19/101
 e.+ inde I/101/18, I/105/32, I/120/22, 
I/144/63, I/152/74, I/73/64, I/92/45, 
I/97/26, II/15/34, II/19/112, II/34/75
 e.+ indė I/38/41
 e.+ inden I/155/70

e.+ indi yapıyōduḳ II/24/35

 e.+ ine I/120/62, I/145/84, I/15/95, 
I/41/65, I/76/14, I/80/20, I/83/46, II/34/35, 
II/37/21
 e.+ iniŋ I/102/23, I/103/42, I/38/46, 
I/73/68, I/85/08, I/85/21, II/32/101, 
II/32/102
 e.+ inı̆̇ŋ II/32/78
 e.+ iŋ I/03/109, I/03/76, I/09/64, 
I/102/09, I/104/31, I/116/53, I/127/55, 
I/141/23, I/145/98, I/149/26, I/152/19, 
I/154/05, I/16/02, I/18/55, I/18/63, I/24/55, 
I/33/05, I/38/23, I/39/49, I/40/55, I/53/77, 
I/58/39, I/64/74, I/73/19, I/73/25, I/79/74, 
I/90/36, I/90/40, I/94/10, I/94/25, I/94/67, 
I/97/16, I/97/23, II/20/25, II/20/83, 
II/23/47, II/28/63, II/32/115
 e.+ iŋde I/111/91, I/96/38
 e.+ iŋe I/69/106, I/96/33
 e.+ iŋi I/79/74
 e. köv I/146/20
 e.+ le I/86/64, II/26/02
 e.+ lē I/150/45, I/150/55, I/83/17, 
II/16/99, II/22/12
 e.+ lē yapılmış I/146/78
 e.+ lēde I/38/40, I/64/77, I/75/25, 
I/97/06, I/97/07, II/21/57, II/27/04, 
II/27/19, II/33/28, II/35/67
 e.+ lēden I/147/42, I/150/59, I/68/60
 e.+ lēmiS I/152/13
 e.+ lēmiz II/38/120
 e.+ lēmizde I/38/40
 e.+ lēmizd̥ı̆̇ I/38/39
 e.+ lēmize I/155/95
 e.+ lēmiziŋ II/09/96
 toti e.+ lēndı̄̇ II/29/13
 e.+ lēnde I/143/04
 toti e.+ lēnde II/29/14
 e.+ lēndele I/76/100
 e.+ lēnden I/73/38
 e.+ lēni II/06/38
 e.+ lēŋ I/28/23, I/77/33, II/21/75, 
II/30/45, II/32/114
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 e.+ ler I/110/36, I/133/42, I/18/40, 
I/21/59, I/35/26, I/35/31, I/40/55, I/46/108, 
II/31/21, II/37/06
 e.+ ler̥ I/100/06, I/149/57, I/49/47
 kerpiÇ e.+ ler II/37/06
 e.+ lerı̄̇ŋ I/101/66
 e.+ lerde I/126/10, I/139/50, I/15/11, 
I/32/06
 e.+ lerden I/121/11, I/58/89
 e.+ lere I/102/75, I/102/76, I/107/50, 
I/108/11, I/18/21, I/78/08, I/83/57, I/83/58, 
I/83/65, II/16/98, II/27/23
 e.+ ler̥e I/142/39
 e.+ leri I/100/50, I/147/47, I/149/56, 
I/150/56, I/152/05, I/160/20, I/33/137, 
I/35/30, I/36/28, I/36/29, I/37/43, I/78/51, 
I/86/05, I/86/29, I/90/24, I/91/24, II/29/25, 
II/30/17, II/38/82
 e.+ ler̥i I/45/49
 odunbazarı e.+ leri I/149/66
 e.+ lerimis I/09/54
 e.+ lerimiz I/107/64, I/135/10, I/21/72, 
I/36/30, I/86/63, I/97/12, II/24/51
 e.+ lerimiz yapılcaḳ II/31/22
 e.+ lerimizde I/135/09
 e.+ lerin I/149/66
 e.+ lerinde I/136/36
 e.+ leriŋ I/101/71, I/36/26, I/86/62, 
I/90/31
 e.+ leriŋizi I/108/46
 e. mev yapıcā I/150/52
 e.+ miSde I/152/130
 e. verdi I/61/63
 e. yapam I/18/63
 e. yapdıḳ I/76/06
 e. yapdıla I/153/52
 e. yapdıŋ I/99/24, I/99/25
 e. yapdíydíḲ I/150/44
 e. yapıyola I/76/78
 e. yapTı I/150/47, I/99/30, I/99/32
 e. yapTıḳ II/35/114
 e. yaptıtTırı I/108/56

2. (İsim tamlamasının ikinci öğesi 
olarak) İçinde belli bir iş görülen veya belli 
bir maksat için kullanılan yer.

ōlan e.+ ı̄̇ I/32/69
ġız e.+ ı̊̇nden I/08/02
dü˽ün e.+ i I/87/91, I/87/92

 eKmeg e.+ i I/09/65
 fırın e.+ i I/160/11, I/73/69
 ġız e.+ i I/125/58, I/89/10
 harÇ e.+ i I/73/68, I/73/69
 hōlan e.+ i I/125/58
 imam e.+ i I/142/42
 ōlan e.+ i I/08/35, I/147/59, I/31/51, 
I/32/92, I/77/25, II/34/26, II/39/154
 tandır e.+ i I/116/43, I/130/60
 ūlan e.+ i I/26/23

ōlan e.+ i veriyo I/32/89
 ġız e.+ i veriyosa I/32/88

ġız e.+ ide I/145/53
eKmeg e.+ im I/09/41

 ekmek e.+ im I/09/42, I/09/44
 fırın e.+ im I/09/43, I/09/44

fırın e.+ imiz I/03/47
ġız e.+ ince verilir I/114/54
ḳız e.+ inde I/78/30

 ġız e.+ inde I/103/18, I/145/54, 
I/145/73, I/32/69, I/32/70, I/32/74, I/32/85, 
I/90/50, I/97/52, I/97/53
 ōlan e.+ inde I/145/73, I/32/86, I/78/31, 
I/97/52
 ōlan e.+ indė I/145/53
 tandır e.+ inde I/130/68

ġız e.+ inden I/114/54, I/90/49
 ōlan e.+ inden I/145/77, I/153/64

ḳız e.+ ine II/34/26, II/34/86
 ġız e.+ ine I/08/35, I/148/12, I/148/13, 
I/148/15, I/153/87, I/26/23, I/87/72, 
I/90/48, I/90/49, I/90/50
 hambar e.+ inē I/153/32
 ōlan e.+ ine I/145/76, I/153/64, I/26/25, 
I/89/10, I/90/49, II/34/86
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 e.+ ini I/161/44, I/161/45, I/161/46, 
I/161/48, I/64/39, I/91/64
 dü˽ün e.+ ini II/30/77
 ġız e.+ ini II/34/84
 ōlan e.+ inin II/34/75

ġız e.+ isiŋ I/147/58
ev barḳ : 1. Mal mülk.
e.+ i barḳı yapdılar I/18/44

2. Çoluk çocuk, aile.
e.+ i barḳı I/125/15
ev dam : Ev bark1, mal mülk.
ev hanımı : Dışarıda çalışmayan, ev 

işlerini iyi bilen, hamarat, temiz, düzenli 
kadın.

e. hanımnarı I/108/15
ev işi : Ev içinde gündelik olarak 

yapılan her türlü iş.
e. işinde II/19/137
ev maḳarnası : Evde hamur kesilerek 

yapılan el işi makarna.
e. maḳarnası yaparıS I/97/32
ev yemeği : Evde yapılan yemek.

ēv : bk. ev1 -11-
 ē. I/09/65, I/152/123, I/68/60, I/86/71
 ē.+ de I/103/33, I/79/20, II/27/24
 ē.+ dēdik II/31/09
 ē.+ deki I/10/71
 ē.+ lere I/70/16
 ē.+ mizi I/33/02
ēv̥ : bk. ev1 -5-
 ē. II/14/96
 ē.+ de II/20/15
 ē.+ imiz II/22/44
 ē.+ ı̆̇niz II/05/88
 ē.+ mizi II/05/89
e̊v : bk. ev1 -2-
 e̊.+ de II/23/114
 e̊.+ iŋ I/25/10
ėv : bk. ev1 -358-
 ėv. I/02/59, I/10/17, I/10/83, I/110/58, 
I/122/85, I/125/20, I/126/15, I/130/55, 

I/131/57, I/133/49, I/139/16, I/139/48, 
I/141/16, I/15/26, I/42/31, I/45/07, I/45/14, 
I/46/102, I/46/75, I/49/39, I/49/40, I/52/68, 
I/52/80, I/53/29, I/55/07, I/55/31, I/56/37, 
I/64/83, I/65/45, I/65/55, I/68/62, I/86/29, 
II/02/97, II/04/58, II/05/89, II/33/08
 āşaf ėv II/33/09
 ėv.+ i I/24/53
 ėv. ı̄̇şā˽atı II/33/04
 ėv. dam I/10/106
 ėv.+ de I/02/15, I/07/56, I/07/57, 
I/09/41, I/09/64, I/11/94, I/113/136, 
I/113/80, I/114/57, I/12/06, I/121/99, 
I/123/28, I/126/58, I/131/33, I/138/105, 
I/138/93, I/141/07, I/144/53, I/144/65, 
I/16/03, I/16/42, I/20/35, I/20/40, I/29/09, 
I/36/14, I/44/11, I/48/70, I/51/20, I/52/21, 
I/55/31, I/56/50, I/63/41, I/66/04, II/21/69, 
II/23/107, II/25/04, II/33/34
 ėv.+ dē I/04/68, I/10/83, I/125/06, 
I/44/11
 ėv.+ den I/115/25, I/140/19, I/51/75, 
I/51/76, I/56/66, I/56/67, I/78/01, II/28/81
 ėv.+ di II/28/22, II/33/34
 ėv.+ e I/01/55, I/07/56, I/08/65, 
I/113/102, I/113/78, I/114/42, I/12/07, 
I/125/88, I/128/21, I/130/18, I/131/60, 
I/15/24, I/15/25, I/20/12, I/20/37, I/22/06, 
I/34/14, I/39/98, I/44/68, I/52/54, I/52/71, 
I/52/74, I/52/75, I/55/06, I/56/52, I/63/42, 
I/64/57, I/66/43, II/08/71, II/11/64, II/22/44
 ėv.+ ĕ II/30/81
 ėv.+ ē II/23/98
 ėv.+ e verdi I/125/30
 ėv. hanımı I/67/23
 ėv.+ i I/104/52, I/104/53, I/115/32, 
I/120/38, I/122/27, I/125/18, I/126/21, 
I/131/57, I/161/49, I/20/08, I/24/53, I/44/03, 
I/44/68, I/45/45, I/50/73, I/52/31, I/52/43, 
I/52/76, I/55/07, I/56/64, I/65/45, I/73/72, 
II/02/78, II/02/96, II/17/58, II/17/80, 
II/33/25, II/33/28, II/33/50, II/35/116
 ėv.+ i barḳı I/123/05
 ėv.+ i yapdıḳ I/42/30
 ėv.+ im I/154/65
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 ėv.+ imde I/46/35, II/33/29
 ėv.+ imd̥en I/45/65
 ėv.+ ime I/143/65, I/158/36
 ėv.+ imi I/131/58, I/56/58, II/33/33
 ėv.+ imiz I/53/33, I/78/38, II/11/65
 ėv.+ ı̆̇miz II/05/83, II/12/02, II/16/94
 ėv.+ imiz damımız I/53/47
 ėv.+ imizde I/07/41
 ėv.+ imizden I/16/30
 ėv.+ imize I/130/16
 ėv.+ imizi yapdıḳ I/42/29
 ėv.+ imizin I/139/53
 ėv.+ ı̆̇mizin I/139/44
 ėv.+ imiziŋ I/115/24, I/17/62, II/32/112
 ėv.+ ı̆̇miziŋ II/33/26
 ėv.+ inı̄̇ I/161/43
 ėv.+ inde I/114/14, I/114/55, I/123/69, 
I/126/39, I/126/43, I/129/23, I/133/50, 
I/140/70, I/45/07, I/52/79, II/25/63, 
II/28/93
 ėv.+ inde yapıyoduŋ I/152/135
 ėv.+ inden I/46/89, II/31/11
 ėv.+ indi II/05/85, II/35/108, II/35/111
 ėv.+ ine I/08/90, I/10/84, I/114/14, 
I/120/64, I/34/21, II/25/64, II/28/05, 
II/35/105, II/35/109
 ėv.+ inē I/76/58
 ėv.+ inēn II/22/01
 ėv.+ ini I/124/22, I/161/43, I/56/58, 
I/57/39, I/57/40, II/17/64
 ėv.+ iniŋ I/122/27, I/24/56, I/51/45, 
II/35/107
 ėv.+ iŋ I/08/123, I/10/18, I/114/48, 
I/116/53, I/141/28, I/39/95, I/47/27, 
I/49/52, I/50/57, I/62/18, I/67/59, I/78/04, 
II/08/125, II/22/28, II/23/58, II/23/64, 
II/23/67
 ėv. işi II/09/45
 ėv. işimi I/42/24
 ėv.+ lē I/51/58, II/02/76, II/29/47
 ėv.+ lēde I/02/69, I/39/58, I/41/74
 ėv.+ lēdiyiz II/23/113

 ėv.+ lēmiz II/23/180, II/29/23
 ėv.+ lēn II/09/97
 ėv.+ lēne I/114/34, I/114/56
 ėv.+ lēni I/46/118
 ėv.+ lēŋ I/47/59, I/49/50
 ėv.+ ler I/02/68, I/126/16, I/49/47
 ėv.+ lēr II/06/47
 ėv.+ lerde I/01/10, I/06/42, I/113/63
 ėv.+ lere I/126/16, I/130/96, I/59/36, 
I/59/52, I/60/101, II/27/20
 ėv.+ lerē I/126/76
 ėv.+ leri I/10/97, I/126/13, I/17/87, 
I/64/86, I/67/70, II/33/07
 ėv.+ lerinde I/121/100, I/42/29
 ėv.+ lerine I/123/25
 ėv.+ lerini mėvlerini II/23/164
 ėv.+ leriŋ II/33/10, II/33/15
 ėv.+ siz II/16/98
 ėv. yapādın I/06/21
 ėv. yapārdıġ I/02/59
 ėv. yapdı I/18/47, II/05/90
 ėv. yapdıḳ I/126/75
 ėv. yapdılā I/51/58
 ėv. yapTım I/126/76
 ėv. yeme˽e yaparlar I/02/14

bk. ev2

 dü˽ün ėv.+ i I/125/62, I/125/91
 fırın ėv.+ i I/152/108
 fırın ėv.+ imiz II/08/125
 ġız ėv.+ i I/04/24, II/23/64
 hoca ėv.+ i II/28/36
 ōlan ėv.+ i I/04/25, I/113/35, II/17/44, 
II/25/56
 ġız ėv.+ inı̄̇ II/25/56
 ḳız ėv.+ inde I/59/19, I/59/22
 ġız ėv.+ inde II/15/09
 ōlan ėv.+ inde I/114/55, II/15/06, 
II/15/08, II/25/57, II/25/58
 ōlan ėv.+ indē II/25/54
 ġız ėv.+ inden I/157/11, II/25/60
 ġız ėv.+ indi II/23/60
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 ḳız ėv.+ ine I/59/27
 ḳız ėv.+ inē I/59/21
 dü˽ün ėv.+ ine II/23/58
 ġız ėv.+ ine I/113/35, I/148/16, I/31/51
 ġız ėv.+ inē I/148/14
 olan ėv.+ ine II/25/60
 ōlan ėv.+ ine I/113/42, I/114/55, 
I/125/65, I/157/10, II/23/87, II/25/56, 
II/34/20
 olan ėv.+ inē I/76/47
 ōlan ėv.+ inē I/125/62
 ġız ėv.+ ini II/25/54
 hoca ėv.+ ini II/28/34
 erkek ėv.+ inin II/15/09
 ġız ėv.+ iniŋ I/114/41, II/03/21
 ōlan ėv.+ iniŋ I/125/73, I/125/77, 
I/138/94, II/23/64
ėv̥ : bk. ev1 -1-
 ėv̥.+ iŋ II/22/01
ē̇v : bk. ev1 -10-
 ē̇. dām I/10/105
 ē̇.+ de I/115/15, I/115/16, II/03/20, 
II/14/52, II/21/11
 ē̇.+ di II/03/09
 ē̇.+ ı̆̇miS II/05/84
 ē̇.+ miz I/47/05

bk. ev2

 ġız ē̇.+ i I/157/12
evcig : bk. evcik -3-
 e. I/58/87, I/58/93
ē̇vcig : bk. evcik -1-
 ē̇. I/02/53
evcik : Evcilik oyunu. -1-
 e. I/58/90
evÇiK : bk. evcik -1-
 e. I/58/86
ėve - : bk. ever- -1-
 ėv.- dig I/52/50
ėvē - : bk. ever- -1-
 ėv.- dim I/64/58
eved : bk. evet -6-

 e. I/10/69, I/105/05, I/139/04, I/31/09, 
I/65/04
 e. eveT I/113/23
ėved : bk. evet -15-
 ėv. I/05/19, I/39/73, I/41/04, I/41/72, 
I/42/48, I/42/68, II/33/11, II/33/14, II/33/21, 
II/33/30, II/33/31, II/33/38, II/33/42
evel : bk. evvel -18-
 e. I/108/35, I/127/17, I/142/06, I/143/78, 
I/15/44, I/20/56, I/68/21, I/83/29, I/83/53, 
I/83/67, I/83/69, I/83/72
 e.+ ce I/10/79
 e.+ inden II/26/34
 e. sene I/17/03, I/17/05
ėvel : bk. evvel -6-
 ėv. I/11/08, I/138/126, I/138/128, 
I/14/49, I/14/65
 ėv.+ lē I/04/64
evela : bk. evelā -2-
 e. I/13/13, II/26/17
ē̇vĕlā : bk. evelā -1-
 ē̇. II/33/68
evelā : Evvelā, ilk önce, ilk olarak. -12-
 e. I/107/44, I/15/20, I/27/63, I/46/129, 
I/74/100, I/74/50, I/85/22, I/87/15, I/87/50, 
I/94/21, II/14/20
 ilk e. I/106/59
eveÍā : bk. evela -4-
 e. I/114/02, I/119/55, I/131/12, 
II/39/142
ėvelā : bk. evelā -1-
 ėv. II/01/47
evelcesi : Evvelce, önceden, eskiden -1-
 e. II/39/86
ėvelcesi : bk. evelcesi -2-
 ėv. II/07/23, II/32/135
evelde : Evvelde, önceden, eskiden. -8-
 e. I/05/65, I/09/56, I/102/20, I/102/21, 
I/11/08, I/143/35, I/26/02, I/99/36
ėvelde : bk. evelde -1-
 ėv. II/12/83
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evelden : Evvelden, önceden, 
eskiden. -27-
 e. I/122/19, I/124/09, I/124/10, 
I/124/24, I/124/32, I/131/18, I/137/06, 
I/137/07, I/143/33, I/143/71, I/159/23, 
I/26/02, I/31/49, I/31/50, I/31/61, I/61/75, 
I/63/13, I/75/39, I/77/46, I/81/39, I/99/68, 
II/08/16, II/22/86, II/30/22, II/39/118
 e.+ i II/30/54
ėvelden : bk. evelden -4-
 ėv. I/131/40, I/43/16, I/46/48, II/17/19
ėvēlden : bk. evelden -3-
 ėv. I/09/58, II/05/87
ėvelē : bk. eveli -1-
 ėv. II/10/34
evelē̇ : bk. eveli -1-
 e. I/152/60
evelēden : bk. evelden -1-
 e. I/32/10
eveli : Eskiden, bir zamanlar. -196-
 e. I/04/75, I/05/06, I/09/59, I/10/86, 
I/101/31, I/102/08, I/102/12, I/102/60, 
I/102/77, I/102/86, I/113/116, I/121/11, 
I/121/114, I/121/116, I/126/12, I/126/30, 
I/126/36, I/126/40, I/126/53, I/126/55, 
I/126/63, I/126/69, I/126/76, I/127/16, 
I/129/24, I/13/07, I/13/08, I/13/09, I/13/13, 
I/13/17, I/130/10, I/130/38, I/130/89, 
I/132/03, I/137/59, I/137/60, I/143/42, 
I/143/48, I/143/51, I/143/55, I/145/57, 
I/145/61, I/145/67, I/145/71, I/151/07, 
I/152/108, I/152/139, I/152/87, I/153/102, 
I/153/103, I/153/107, I/153/119, I/153/121, 
I/153/123, I/153/125, I/153/30, I/153/31, 
I/153/57, I/153/59, I/153/67, I/153/71, 
I/153/73, I/153/89, I/154/06, I/154/25, 
I/154/56, I/154/65, I/155/75, I/155/78, 
I/158/22, I/158/57, I/159/13, I/159/26, 
I/159/35, I/159/46, I/24/07, I/26/63, 
I/26/70, I/30/51, I/36/18, I/36/29, I/36/33, 
I/36/47, I/46/10, I/46/17, I/47/40, I/47/48, 
I/49/28, I/51/14, I/58/06, I/58/07, I/58/30, 
I/58/48, I/58/74, I/60/27, I/62/19, I/64/73, 
I/69/69, I/70/08, I/70/27, I/70/64, I/70/66, 
I/70/68, I/70/72, I/70/76, I/70/77, I/70/79, 
I/75/08, I/75/68, I/77/02, I/77/03, I/77/05, 
I/77/09, I/77/13, I/77/17, I/77/20, I/77/44, 

I/77/61, I/77/75, I/79/17, I/79/33, I/79/34, 
I/80/09, I/80/16, I/80/18, I/80/23, I/80/35, 
I/80/41, I/80/42, I/80/43, I/80/54, I/83/33, 
I/83/44, I/86/10, I/87/08, I/87/49, I/87/67, 
I/87/80, I/87/92, I/89/13, I/90/52, I/91/78, 
I/93/46, I/94/16, I/94/45, I/94/69, I/94/75, 
I/94/76, I/96/14, I/96/22, I/96/25, I/96/35, 
I/96/64, I/96/76, I/96/78, I/96/82, I/98/17, 
I/98/19, I/98/54, I/98/62, I/98/67, I/98/71, 
I/98/90, I/99/35, II/04/70, II/11/50, II/15/80, 
II/16/11, II/16/17, II/21/44, II/28/26, 
II/28/27, II/34/10, II/34/65, II/39/110, 
II/39/55
 e.+ kini II/30/54
 e.+ lerden I/96/29
 e.+ niŋ I/58/58
 e. yapılırdı I/130/43
 e. yapıyoduḳ I/83/27
 e.+ ye I/36/14
 e.+ yi I/09/15
evelı̄̇ : bk. eveli -9-
 e. I/09/57, I/101/37, I/13/07, I/153/06, 
I/153/25, I/159/09, I/70/71, I/75/55, I/98/66
ėvelı̄̇ : bk. eveli -5-
 ėv. I/51/27, I/62/32, II/01/35, II/08/22, 
II/16/101
ėveli : bk. eveli -92-
 ėv. I/01/35, I/01/77, I/02/41, I/02/45, 
I/02/57, I/02/60, I/02/64, I/02/65, I/04/13, 
I/04/20, I/04/26, I/08/10, I/08/15, I/08/18, 
I/08/26, I/08/42, I/10/04, I/10/40, I/10/46, 
I/121/17, I/13/09, I/131/46, I/140/49, 
I/148/08, I/157/18, I/157/76, I/30/06, 
I/39/06, I/39/32, I/39/76, I/42/16, I/43/17, 
I/43/18, I/46/113, I/46/17, I/46/23, I/46/24, 
I/46/39, I/46/41, I/47/09, I/47/24, I/47/25, 
I/47/58, I/47/75, I/49/49, I/51/13, I/51/22, 
I/51/23, I/51/24, I/51/31, I/51/35, I/51/57, 
I/51/58, I/51/59, I/51/64, I/51/73, I/53/41, 
I/55/33, I/57/44, I/57/45, I/58/09, I/58/10, 
I/58/20, I/58/22, I/59/14, I/60/99, II/01/23, 
II/05/09, II/05/92, II/05/93, II/07/28, 
II/07/52, II/11/54, II/16/36, II/16/86, 
II/16/94, II/25/113, II/25/42, II/25/79, 
II/28/25, II/28/26, II/28/35, II/28/73
 ėv. +ki I/53/30
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ėv.+ kiniŋ I/58/76
 ėv.+ niŋ I/67/12
 ėv.+ si I/46/08
 ėv. yapārdıḲ I/02/48
 ėv.+ ydi I/42/15
 ėv.+ ymişTi I/51/56
ėvelı̆̇ : bk. eveli -2-
 ėv. II/01/23, II/16/106
ėveliden : bk. evelden -1-
 ėv. II/28/43
ėveliyāt : Evveliyāt, bir işin daha önce 
geçmiş olan safhaları, evreleri. -1-
 ėv.+ ınacaḲ I/01/57
evelki : bk. evvelki -8-
 e. I/102/66, I/30/51, I/79/19, I/80/29, 
II/39/111, II/39/157
 e.+ lē I/43/15
 e.+ nneri I/13/22
ėvelki : bk. evvelki -1-
 ėv. I/46/28
evelsi : Evvelsi, (Gün, hafta, ay ve yıl gibi 
zaman bildiren kelimelerle) bir önceki, 
dün değil daha önceki. -1-
 e. I/160/23
ėvēlsi : bk. evelsi -1-
 ėv. I/59/16
evēlti : bk. evvel -1-
 e.+ de I/59/12
e̊ve̊lü : bk. eveli -1-
 e̊. I/63/24
ever - : Evlendirmek. -15-
 e.- cez I/70/82
 e.- di I/88/28, II/20/51
 e.- dik I/64/39, II/07/106, II/38/114
 e.- dik barḳardıḲ I/119/38
 e.- diKdi I/153/47
 e.- diler I/119/27, I/89/22
 e.- dim II/26/15, II/37/77
 e.- emedi I/89/19
 e.- ince I/83/10
 e.- sem I/73/36

evēr - : bk. ever- -4-
 e.- cėS I/70/87
 e.- diK I/152/26, I/152/30
 e.- ennē I/72/36
ėver - : bk. ever- -14-
 ėv. I/53/37, II/05/90
 ėv.- ces I/63/60
 ėv.- di II/05/90
 ėv.- dik I/51/18, I/63/04
 ėv.- dim II/28/07
 ėv.- d̥im II/28/52
 ėv.- emiycēz I/53/31
 ėv.- ilēmişdi I/53/41
 ėv.- inceK I/113/136
 ėv.- miş II/02/96
 ėv.- mişler I/53/30
ėver̥ - : bk. ever- -1-
 ėv.- dim I/51/74
ėvēr - : bk. ever- -5-
 ėv.- dik I/76/05
 ėv.- dim I/113/11, I/51/75, I/52/21, 
I/76/04
evet : Cevap olarak kullanılan tasdik 
sözü. -168-
 e. I/01/18, I/03/32, I/05/01, I/05/69, 
I/07/16, I/09/51, I/10/122, I/10/18, I/10/42, 
I/10/90, I/101/02, I/102/49, I/102/88, 
I/102/89, I/103/08, I/105/25, I/106/02, 
I/106/28, I/106/30, I/106/57, I/106/81, 
I/108/09, I/111/112, I/111/18, I/111/68, 
I/112/02, I/112/63, I/112/66, I/112/69, 
I/119/07, I/121/15, I/121/96, I/122/23, 
I/122/29, I/122/78, I/124/06, I/127/02, 
I/127/06, I/129/02, I/129/62, I/132/39, 
I/132/82, I/133/62, I/135/02, I/138/60, 
I/139/11, I/139/45, I/139/63, I/14/07, 
I/14/11, I/142/04, I/142/15, I/142/31, 
I/142/35, I/142/46, I/149/02, I/149/03, 
I/149/25, I/150/06, I/150/07, I/152/05, 
I/154/11, I/156/07, I/156/53, I/157/02, 
I/157/79, I/160/06, I/160/13, I/160/19, 
I/160/20, I/17/02, I/17/55, I/18/78, I/19/02, 
I/26/07, I/31/61, I/32/08, I/32/77, I/32/91, 
I/33/34, I/33/62, I/34/03, I/34/07, I/35/17, 
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I/35/21, I/35/52, I/38/13, I/38/34, I/38/41, 
I/40/08, I/40/75, I/53/01, I/57/05, I/58/12, 
I/59/02, I/61/07, I/61/20, I/65/04, I/65/34, 
I/65/40, I/65/43, I/68/08, I/68/20, I/68/28, 
I/70/05, I/70/12, I/70/17, I/71/73, I/73/44, 
I/75/14, I/75/15, I/76/01, I/76/03, I/76/08, 
I/76/09, I/78/10, I/84/21, I/84/32, I/92/27, 
I/92/30, I/93/03, I/93/05, I/93/06, I/93/12, 
I/93/25, I/93/27, I/95/125, I/96/13, I/98/85, 
I/99/06, II/03/07, II/04/08, II/04/47, 
II/04/48, II/13/14, II/13/64, II/15/05, 
II/17/70, II/19/05, II/19/85, II/19/96, 
II/21/03, II/21/29, II/24/08, II/24/16, 
II/24/50, II/30/04, II/31/03, II/33/03, 
II/34/04, II/34/79, II/38/82, II/38/83, 
II/39/07
 eved e. I/113/23
 e. yapıyoz I/103/09
evēt : bk. evet -6-
 e. I/106/04, I/149/45, I/34/26, I/44/14, 
I/62/35, I/68/01
ēvet : bk. evet -1-
 ē. I/102/86
ėvet : bk. evet -106-
 ėv. I/01/56, I/01/97, I/03/100, I/03/103, 
I/03/92, I/07/03, I/07/74, I/09/45, I/09/55, 
I/09/68, I/10/85, I/103/02, I/108/01, 
I/108/02, I/11/35, I/118/01, I/119/04, 
I/120/21, I/138/117, I/138/38, I/16/52, 
I/161/06, I/17/64, I/18/79, I/22/08, I/34/01, 
I/35/03, I/39/68, I/41/61, I/42/37, I/42/44, 
I/42/45, I/44/47, I/46/03, I/46/04, I/46/06, 
I/46/119, I/46/15, I/46/23, I/46/27, I/46/31, 
I/46/32, I/46/38, I/46/45, I/46/60, I/46/73, 
I/46/74, I/46/84, I/49/05, I/49/47, I/49/69, 
I/50/71, I/54/34, I/59/06, I/59/10, I/59/17, 
I/60/90, I/64/29, II/01/41, II/01/65, 
II/01/72, II/02/01, II/02/13, II/02/46, 
II/02/66, II/06/76, II/07/08, II/07/11, 
II/07/31, II/07/55, II/07/91, II/10/02, 
II/10/72, II/13/31, II/14/03, II/14/60, 
II/14/62, II/15/102, II/15/109, II/17/84, 
II/29/60, II/33/25, II/33/32, II/33/34, 
II/33/45, II/33/52, II/33/55, II/33/57, 
II/33/58, II/33/59, II/33/60, II/33/66, 
II/33/72, II/33/76, II/33/84, II/35/04, 
II/35/08, II/35/59
 ėv. yapıyom II/15/88

ėvēT : bk. evet -8-
 ėv. I/01/07, I/03/67, I/10/55, I/41/06, 
I/56/77, II/01/71, II/33/48, II/33/57
ėv̥et : bk. evet -1-
 ėv̥. I/22/07
evlad : bk. evlat -7-
 e. I/112/32, I/138/25, II/16/46
 e.+ ı I/91/87
 e.+ ım I/15/24, I/85/04
 e.+ ımı I/74/31
evlād : bk. evlat -5-
 e.+ ım I/137/29, I/15/42, II/29/31
 e.+ ımızıŋ I/20/90
 e.+ ıŋ I/66/04
evÍād : bk. evlat -2-
 e.+ ım I/15/29, I/15/35
ėvlād : bk. evlat -1-
 ėv.+ ım I/01/12
evlat : Bir anne baba için kendi oğulları 
veya kızları. -10-
 e. I/138/31, I/51/15, I/79/53, I/79/73
 e.+ lām II/08/17
 e.+ lar I/114/24
 e.+ lara I/01/40
 e.+ larımı I/74/30
 e.+ larῑ I/05/41
 e.+ sız I/79/74
evlát : bk. evlat -1-
 e. I/37/44
ėvlat : bk. evlat -5-
 ėv. I/06/25, II/05/108, II/05/77, II/05/81, 
II/29/26
evlatlıḳ : 1. Evlat olma sıfatı. -1-
 e. yapmadım I/77/37

2. Birinin evlat yerine kabul ettiği, 
kanunen evlat olarak nüfusuna geçirdiği 
kimse.

evlatlıḳ ver- : Bir çocuğu birinin 
nüfusuna geçirmek.
evlatlıḳ : bk. evlatlıḳ2 -1-
 e. verdiklerini I/140/69
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evÍatlıḳ : bk. evlatlıḳ1 -1-
 e. yapdıŋ I/77/41
evÍaTlıḲ : bk. evlatlıḳ2 -1-
 e. verdi I/22/33
evle - : bk. evlen- -2-
 e.- dı̄̇ I/88/32
 e.- dı̄̇m II/16/29
evlen - : (Kadın ve erkek) Nikâh bağı ile 
birleşerek bir aile kurmak. -59-
 e.- ceg I/75/58
 e.- den I/132/82
 e.- di I/146/21, I/15/60, I/153/43, 
I/153/45, I/20/92, I/33/131, I/83/18, 
I/86/43, II/06/59, II/27/32
 e.- di˽im II/15/03
 e.- dik I/101/09, I/11/96, II/19/17
 e.- diK II/16/13
 e.- diler I/89/23, I/90/73
 e.- dilēr̥ II/19/16
 e.- dim I/143/09, I/148/38, I/153/41, 
I/153/42, I/16/39, I/78/55, I/94/08, I/94/87, 
II/16/52, II/19/47
 e.- din I/25/16
 e.- diŋ II/27/53
 e.- diydi I/83/74
 e.- diydin I/107/69
 e.- en I/149/40, I/92/51, I/92/52, I/92/54
 e.- ene I/16/39
 e.- iceK II/32/127
 e.- ilir I/67/52
 e.- iliyor I/110/24
 e.- inceK I/15/59
 e.- ir I/32/96
 e.- iyo I/94/08
 e.- iyolā I/158/53, I/32/96
 e.- iyorlā I/149/35
 e.- medi II/03/11
 e.- mediler I/89/19
 e.- medilerdi I/89/18
 e.- miş I/08/121, I/55/26
 e.- mişimiş I/135/18, I/88/33

 e.- miyō II/03/29
evlen̥ - : bk. evlen- -4-
 e.- diKden I/14/11
 e.- dim II/23/02
 e.- miş II/19/87, II/19/88
evlēn - : bk. evlen- -2-
 e.- di I/70/81
 e.- dim II/06/55
evl̥en - : bk. evlen- -1-
 e.- dim II/19/18
ē̇vlēn - : bk. evlen- -1-
 ē̇.- cēmiz I/58/97
ėvlen - : bk. evlen- -68-
 ėv.- cē II/29/30
 ėv.- ceg I/157/04
 ėv.- cēm I/113/41
 ėv.- dı̄̇˽im I/01/68
 ėv.- dı̄̇m I/01/69
 ėv.- di I/10/109, I/125/38, I/128/57, 
I/20/92, I/39/15, I/52/10, I/55/26, I/55/27, 
I/65/61, I/65/63, II/17/76
 ėv.- dig I/42/07
 ėv.- dik I/113/24, I/140/15, I/59/13, 
I/63/03, II/12/08
 ėv.- diK I/04/16, I/113/17, I/130/06, 
I/140/16, I/22/35
 ėv.- díḲ II/08/20
 ėv.- dikleri I/01/67
 ėv.- dikten II/09/17
 ėv.- dilēr I/42/70
 ėv.- dim I/112/62, I/113/08, I/113/13, 
I/141/21, I/143/03, I/22/34, I/35/04, 
I/53/42, II/06/36, II/06/56, II/33/04
 ėv.- d̥im I/15/03
 ėv.- eli II/11/39, II/25/33
 ėv.- en II/17/82
 ėv.- esiyícıġ I/01/67
 ėv.- incē I/52/69
 ėv.- iyōmuşduŋ I/47/59
 ėv.- iyor I/17/13
 ėv.- mı̄̇ycem I/65/62
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 ėv.- medı̄̇di I/39/31
 ėv.- meden I/59/11
 ėv.- medi I/22/26
 ėv. - mek I/125/32

ėv.- men I/65/63
 ėv.- meTim I/39/27
 ėv.- miş I/08/122, I/08/86, II/23/137, 
II/23/139
 ėv.- miş barḳlanmış I/140/60
 ėv.- miycıḲ I/65/63
 ėv.- siŋ I/41/18
ėvlēn - : bk. evlen- -1-
 ėv.- dim I/50/20
evlendir - : Evlenmesini sağlamak, 
evermek, tezviç etmek. -8-
 e.- ceS I/70/82
 e.- di I/143/79
 e.- dik I/143/85, I/90/74
 e.- dim I/143/79, I/151/24
 e.- me II/20/52
 e.- mişlēr̥di I/50/57
ėvlendir - : bk. evlendir- -2-
 ėv.- dilē I/01/10
 ėv.- ir I/53/38
evlenme : Evlenmek işi. -1-
 e.+ si I/17/14
ėvlenme : bk. evlenme -1-
 ėv.+ y̥i I/07/09
evli : Evlenmiş bulunan (erkek veya 
kadın). -9-
 e. I/15/72, I/39/31, II/19/138, II/19/139
 e.+ ler I/58/97
 e.+ sı̄̇n I/40/08
 e.+ ydi I/39/30
 e.+ yim II/19/111
 e.+ yken II/39/111
evlı̄̇ : bk. evli -2-
 e.+ di I/39/32
 e.+ seŋiz II/22/90
ėvli : bk. evli -12-

 ėv. I/01/13, I/01/67, I/113/81, I/121/34, 
I/123/13, I/126/82, I/58/97, I/60/71, 
II/23/97, II/27/57
 ėv.+ ler I/60/78
ėvlı̄̇ : bk. evli -2-
 ėv. I/157/04
 ėv.+ di II/28/40
ē̇vli : bk. evli -6-
 ē̇. I/86/41, II/05/75, II/29/43
 ē̇.+ ler I/42/70
evlilig : Evlilik, evli olma durumu. -1-
 e. I/110/44
evlėn - : bk. evlen- -1-
 e.- eli I/79/54
evvel : Eskiden, önceleri. -1-
 e. II/12/66
evvele : bk. eveli -1-

e. I/77/12
evvelki : Daha önceki, bundan önce gelen 
veya olan, bir önceki. -1-
 e. I/83/32
ev̥eli : bk. eveli -1-
 e. II/38/93
ey : Hitap edilen kimsenin dikkatini 
çekmek veya anlamı güçlendirmek için 
kullanılır. -4-
 e. I/15/64, I/15/67, I/69/98, II/24/20
ey - : Eğmek, eğik duruma getirmek. -1-
 e.- iyoru I/60/05
ēy : bk. ey -10-
 ē. I/101/55, I/101/56, I/101/57, I/128/06, 
I/160/20, I/61/73, I/64/23
ēy̥ : bk. ey -1-
 ē. II/01/74
ėy̥ : bk. ey -1-
 ėy̥. I/58/39
eybe : bk. heybe -1-
 e.+ neníŋ I/05/55
eyce : bk. iyice -1-
 e. II/22/78
eycē : bk. iyice -1-
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 e. II/22/79
ēyce : bk. iyice -2-
 ē. I/156/61, I/28/36
ėyce : bk. iyice -2-
 ėy. I/21/83, I/73/54
eyci : bk. iyice -1-
 e. II/18/01
eyē : bk. eğer -1-
 e. II/05/25
eyer : bk. eğer -11-
 e. I/111/36, I/126/50, I/153/76, I/153/95, 
I/156/58, I/156/60, I/17/40, I/80/03, 
I/99/52, II/34/32, I/106/35
eyēr : bk. eğer -1-
 e. I/106/46
ĕyer : bk. eğer -1-
 ĕ. I/98/122
eyer̥ : bk. eğer -1-
 e. I/106/17
ėyer : bk. eğer -8-
 ėy. I/100/45, I/122/15, I/69/87, I/69/92, 
I/74/101, I/96/31, I/98/102, I/98/123
eyi : bk. iyi -32-
 e. I/15/67, I/159/08, I/159/44, I/159/45, 
I/37/16, I/55/17, I/61/02, I/63/29, I/70/09, 
I/70/68, I/72/51, I/79/82, I/98/121, II/24/92, 
II/26/03, II/38/106
 e.+ dı̄̇ I/146/66
 e.+ di I/147/18, I/154/48, I/33/97
 e.+ dik II/21/30
 e.+ si I/72/32
 e.+ siŋiz II/12/03
 e.+ ydi I/03/30
 e.+ yim I/91/22
 e.+ yin I/30/17, I/30/41, I/88/02
 e.+ yiz II/22/22
eyı̆̇ : bk. iyi -1-
 e. I/03/76
eyı̄̇ : bk. iyi -9-
 e.+ di I/33/90, I/80/08
 e.+ dik II/21/30

 e.+ dim I/30/26, I/33/101
 e.+ ydi I/03/40, I/70/72, I/87/93
ēyi : bk. iyi -1-
 ē.+ di II/24/92
ēyı̄̇ : bk. iyi -1-
 ē.+ dik II/21/30
ėyi : bk. iyi -74-
 ėy. I/138/30, I/145/22, I/145/23, 
I/146/27, I/147/48, I/150/16, I/150/21, 
I/150/47, I/152/77, I/27/03, I/27/30, 
I/29/16, I/32/12, I/32/14, I/32/41, I/32/42, 
I/32/47, I/32/48, I/33/09, I/33/115, I/33/84, 
I/37/53, I/45/25, I/61/51, I/61/72, I/64/35, 
I/70/04, I/74/05, I/75/41, I/75/45, I/77/49, 
I/80/02, I/80/03, I/80/06, I/80/57, I/98/114, 
I/98/48, I/99/52, II/05/74, II/08/101, 
II/19/90, II/20/38, II/21/42, II/26/47, 
II/27/18, II/38/98
 ėy.+ di I/146/52, I/146/53, II/19/106
 ėy. kötǖ II/38/114
 ėy. kötü I/93/65
 ėy.+ siŋ I/63/48
 ėy. yapā II/26/46
 ėy.+ ydi I/137/11, I/147/57, I/150/29, 
I/150/51, I/77/53, I/90/60
 ėy.+ ydig I/55/35
 ėy.+ ydim I/152/136
 ėy.+ yim I/104/02, I/69/49
 ėy.+ yin I/133/06, I/15/67, I/152/34
 ėy.+ yiz I/33/17, I/82/35, II/12/03
ėyı̆̇ : bk. iyi -6-
 ėy. I/63/20, II/05/74
 ėy.+ ce I/135/19, I/135/41, I/146/12
 ėy.+ yim II/38/104
ėyı̄̇ : bk. iyi -10-
 ėy. I/75/45
 ėy.+ di I/80/54
 ėy.+ dik II/21/32
 ėy.+ diK I/55/38
 ėy.+ ydi I/107/19, I/77/52, I/77/73
 ėy.+ ydig I/152/80
ē̇yı̆̇ : bk. iyi -2-
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 ē̇.+ ce I/148/58
eyice : bk. iyice -1-
 e. I/102/52
eyı̆̇ce : bk. iyice -1-
 e. I/98/65
ēyı̆̇ce : bk. iyice -1-
 ē. I/94/39
ėyice : bk. iyice -3-
 ėy. I/102/55, I/111/31, I/70/41
eyil - : Eğilmek, eğik bir durum almak, bir 
yöne doğru çarpılmak. -1-
 e.- ir I/153/66
eyilik : bk. iyilik -1-
 e. II/17/21
eyir - : Eğirmek, (Yün, pamuk vb. 
şeyleri) iğ ile bükerek iplik durumuna 
getirmek. -23-
 e.- diK I/12/06
 e.- dim II/24/57
 e.- i I/27/45
 e.- idig I/08/60, I/21/18
 e.- idik I/15/52
 e.- idiK I/15/52, I/21/18
 e.- idiP I/12/04
 e.- ı̆̇lēdi I/73/73
 e.- in I/08/62
 e.- iŋ I/08/69
 e.- ip I/12/09
 e.- ir I/21/17
 e.- irdiK I/08/54
 e.- iydi I/73/76
 e.- iyorduḲ I/12/09
 e.- iyoS I/12/08
 e.- meyoz I/12/09
ėyir - : bk. eyir- -3-
 ėy.- i I/51/28
 ėy.- idi I/128/15
 ėy.- iyoŋ I/96/04
eyirme : Eğirmek işi. -1-
 e.+ sini I/73/76
ėyirtmen : bk. eğitmen -2-

 ėy. I/138/07
 ėy.+ idi I/138/08
ėy̥irtmen : bk. eğitmen -1-
 ėy̥. I/138/07
eyit - : Eğitmek, fiziki ve ruhi bakımdan 
istenilen yolda yetişmesini sağlamak 
maksadıyla gereken çalışmaları yaparak 
bir kimseye lüzumlu bilgi ve nitelikleri 
kazandırmak, terbiye etmek. -1-
 e.- miş I/05/11
eyitim : Eğitmek işi, yetiştirme ve terbiye 
etme, talim ve terbiye. -1-
 e. ȫretim I/35/55
eyitmen : bk. eğitmen -10-
 e. I/121/108, I/122/56, I/122/58
 e.+ de I/122/56
 e.+ di I/100/03, I/91/05
 e.+ imişTi I/25/65
 e.+ nē I/75/67
ėyitmen : bk. eğitmen -2-
 ėy.+ idi I/138/105
 ėy.+ ner I/93/47
eyitmennik : bk. eğitmennik -5-
 e. I/02/38, I/05/07, I/05/08, I/05/09, 
I/05/11
eyitTirmi : Eğittirmek, eğirmesini 
sağlamak işi. -1-
 e.+ ye I/73/75
eyle - I : “Etmek, yapmak” anlamında 
yardımcı fiil. -6-
 rahmed e.- sin I/23/60
 ramet e.- sin I/88/16
 rāmet e.- sin II/08/28, II/19/90
 rāmet e.- s̥ı̆̇n̥ I/63/04
 rahmet e.- siŋ II/19/48
eyle - II : Eğlemek, avutmak, oyalamak. -1-

çocuḳları e.- sinnē I/145/27
ėyle - : bk. eyle I -1-
 rāmet ėy.- sı̄̇n II/08/33
eylen - : bk. ēlen-1 -6-
 e.- dim I/91/19
 e.- emı̄̇yon II/29/81
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 e.- emiyon II/29/82
 e.- iyoS II/31/26
 e.- miyör I/132/60

bk. ēlen-3

e.- ib II/16/52
ēy̥lencė : bk. ēlence -1-
 ē. I/157/33
eylence : bk. ēlence -8-
 e. I/118/08, I/143/14, I/26/21, I/26/22, 
I/34/31
 e.+ sini I/34/27
 e. yapılırdı I/118/06
ēylence : bk. ēlence -1-
 ē.+ sini yapıyodu I/34/23
eylenti : Eğlenti, neşeli ve hoşça vakit 
geçirilen toplantı. -1-
 e. yapdıḳ I/131/62
eyleş - : Eğleşmek, durup vakit geçirmek, 
oyalanmak, eğlenmek. -1-
 e.- tim I/88/63
eylul : bk. eylül -1-
 e.+ da I/87/30
eylúl : bk. eylül -1-
 e.+ de I/130/21
eylül : Yılın ağustos ve ekim ayları 
arasındaki 30 gün çeken dokuzuncu ayı, 
sonbahar aylarının ilki. -1-
 e.+ de I/76/70
ēylül : bk. eylül -1-
 ē. II/30/16
ėylül : bk. eylül -1-
 ėy.+ de I/127/36
eyrendelē - : Rendelemek. -1-
 e.- di I/33/150
eyrendi : Rende. -3-
 e. I/33/150
 e.+ den I/33/150
ēyşi : bk. ekşi -1-
 ē. I/36/59
ėytiyar : bk. ihtiyar -3-
 ėy. I/88/32

 ėy.+ ıdı I/88/31
 ėy.+ lar I/102/03
ėytiyarla - : bk. ihtiyarla- -1-
 ėy.- dı I/88/34
ez - : (Bir şeyi üzerine el, ayak veya bir 
aletle basmak veya bütün ağırlığı ile 
üstünden geçmek yoluyla) Yassıltmak, 
çiğnemek, ufalamak, parçalamak. -12-
 e.- ē II/16/68
 e.- ēr̥di I/68/48
 e.- erin I/148/58
 e.- eriz I/102/55
 e.- ersiŋ I/87/84, I/96/56
 e.- iP II/32/52
 e.- iyoŋ I/111/47
 e.- iyoz I/100/28, I/84/12, II/06/26
ez : bk. az -1-
 e. II/39/125
ēz - : bk. ez- -1-
 ē.- dim I/109/03
ėz - : bk. ez- -3-
 ėz.- eŋ I/04/60
 ėz.- er I/56/49
 ėz.- iliyo II/06/29
ē̇z - : bk. ez- -1-
 ē̇.- iyoduḳ II/25/46
ezan : Müslümanlara namaz vaktini 
bildirmek ve namaza çağırmak için 
müezzin tarafından genellikle minareden 
yüksek sesle yapılan davet. -10-
 sabah̥ e.+ ında I/103/29
 sabā e.+ índe II/20/11
 e.+ na I/30/15

ezan oḳu- : Namaz vakti geldiğinde 
insanları yüksek sesle namaza davet etmek.

oḳurdu e.+ ı I/38/32
e. oḳudu II/13/31, II/13/32

 e. oḳunaraḲ II/13/31
 e. oḳurdu II/13/34
 e. oḳunan I/139/49
 e. oḳundu I/112/72
ezán : bk. ezan -1-
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 sabah e.+ inde II/20/10
ezān : bk. ezan -1-
 zabah e.+ ı I/131/48
ezbere : Bir yazıya, bir örneğe bakmadan, 
ezberden. -2-
 e. I/94/58
ezdir - : Ezmek işini yaptırmak. -1-
 e.- iyó I/01/91
ezelden : Çok eskiden beri, başından 
beri. -6-
 e. I/03/60, I/11/61, I/113/03, I/147/14, 
I/47/70, I/47/71
ezēlden : bk. ezelden -1-
 e. I/03/70
ėzelden : bk. ezelden -3-
 ėz. I/41/38, I/47/74, II/30/23
ezeli : Eski, eskiden, önceden. -24-
 e. I/107/56, I/113/36, I/115/02, I/115/06, 
I/115/08, I/115/09, I/115/12, I/115/17, 
I/115/20, I/115/27, I/115/46, I/13/11, 
I/13/12, I/13/16, I/135/50, I/15/51, I/15/62, 
I/15/68, I/18/41, I/18/51, I/18/52, I/41/53, 
II/34/62

ezelı̄̇ki : Eskiden olan.
ezelı̄̇ : bk. ezeli -6-
 e. I/08/10, I/41/13, I/41/83, II/34/38, 
II/34/39
 e. + ki II/34/39
ēzeli : bk. ezeli -1-
 ē. I/135/20
ėzeli : bk. ezeli -2-
 ėz. I/47/08, I/47/22
ezen : bk. ezan -10-
 e. II/30/65
 e.+ i I/64/17, I/64/18
 āḳşam e.+ i I/155/102
 āşam e.+ i I/22/40
 sabah e.+ i II/21/05
 sabah̥ e.+ inde I/98/81
 e.+ nē II/05/57
 oḳur e.+ nē II/05/56
 e. oḳunuyo I/64/17

ezēn : bk. ezan -1-
 e.+ de I/28/55
ezeyet : bk. eziyet -2-
 e.+ leri I/64/125, I/64/135
ezgi : Eziyet, sıkıntı. -1-
 e. I/135/30
ezig : (Keder, sıkıntı veya üzerindeki baskı 
nedeniyle) Güçsüz, silik ve hüzün verici 
duruma gelmiş, zayıf ve güçsüz. -3-
 e. I/08/111

ezig ezig ezil- : Sancı çekmek, sancıdan 
kıvranmak.

e. ezig eziliyoru I/58/55
 ezig e. eziliyoru I/58/55
ezil - : 1. (Üstüne bastıran bir kuvvetin 
etkisiyle) Yassılmak, çiğnenmek, 
ufalanmak, parçalanmak. -7-

e.- ir I/62/18, II/06/32
e.- iyo I/74/64

 e.- mėdik I/74/79
2. Baskı altında tutulup sindirilmek.

e.- dim I/58/03
e.- irdi I/58/22
ezig ezig e.- iyoru I/58/55

eziyed : bk. eziyet -2-
 e. I/68/53
 e. çekdik I/150/12
eziyet : Zahmet, cefa, aşırı sıkıntı ve 
güçlük, eza. -5-
 e.+ Ti I/68/53

eziyet çek- : Güçlüklerle karşılaşmak.
e. çekdik I/150/09
eziyet yap- : Eziyet etmek, üzmek, 

incitmek, sıkıntıya sokmak, zahmet 
vermek.

e. yapallardı I/113/90
 e. yapdılar I/113/89, I/113/92
ėziyet : bk. eziyet -1-
 ėz.+ i I/67/67
eziyetlı̄̇ : Eziyet çeken, zorluklarka 
karşılaşan. -1-
 e.+ dik I/39/78
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ezra˽il : Azrail, dört büyük melekten, 
Allah’ın emriyle insanların canını almakla 
görevlendirilmiş olanı, ölüm meleği. -1-
 e. I/15/22
ez̥zāne : Eczane, ilaçların hazırlandığı 
veya hazır ilaçların satıldığı yer. -1-
 e.+ ler I/40/05



1401

fa˽iz : Belli şartlarla ödünç verilen paradan 
muayyen zaman sonunda alınan kâr. -1-
 f. II/04/63
fabrıḳa : bk. fabriḳa -1-
 f.+ ydıḳ I/87/107
fabrıġa : bk. fabriḳa -1-
 k ́́ā˽at f.+ sındı II/08/131
fabriḳa : Ham veya yarı mamul maddelerin 
makinelerle işlenmiş madde veya seri 
hâlinde eşya durumuna getirildiği yer. -4-
 f.+ da I/143/06
 f.+ ları II/26/22
 suntı f.+ larına II/26/23
 ḱ́ā˽at f.+ sındı II/08/18
fabriġa : bk. fabriḳa -1-
 ḱ́ā˽at f.+ sınd̥ῐ II/08/132
faġad̥ : bk. faḳat -1-
 f. I/05/13
fȧġad : bk. faḳat -1-
 f. II/02/37
faḳat : Zıt hüküm ifade eden iki cümleyi 
birbirine bağlar, ancak, yalnız, ama, 
lakin. -2-
 f. I/158/59, I/64/30
faḲat : bk. faḳat -4-
 f. I/122/43, I/155/93, I/56/35, I/64/91
fȧḲat : bk. faḳat -2-
 f. I/155/104, I/155/87
faḳır : bk. fakir -10-
 f. I/122/43, II/32/131, II/32/134
 f. bubasıydı I/52/66
 f. fuḳárā II/02/59
 f. fuḳarānıŋ II/02/58
 f.+ ımışTı II/32/132, II/32/135
 f.+ larıdı I/52/52

 f.+ lē I/75/23
faḳır : bk. fakirlik -1-
 f. II/32/135
faḳır faḳır : Yüksek ısı etkisiyle ses 
çıkararak, fokurdayarak. -1-
 faḳır f. I/132/27
 f. faḳır I/132/26
Faḳırlıḳ : bk. fakirlik -2-
 f. I/79/12
 F. çekdi I/45/40
faḳıt : bk. faḳat -1-
 f. II/39/121
fakil : bk. fakir -2-
 f.+ ler I/18/34
 f.+ lere I/06/45
fakillı̄̇ : <<fakirlik+i -1-
 f.+ nen II/16/58
fakillik : bk. fakirliK -8-
 f. I/145/10, I/145/11, I/145/87, I/161/21, 
I/66/41, II/32/132
 f.+ Ten I/158/57
fakir : Yoksul (kimse), muhtaç, 
fukara. -22-
 f. I/126/44, I/130/34, I/153/30, II/10/92, 
II/25/20
 f.+ di I/70/62
 f.+ i I/153/29
 f.+ idı̄̇ I/112/50
 f.+ idi I/101/06, I/70/62
 f.+ idik I/102/92
 f.+ idiŋ I/70/71
 f.+ inden II/16/47
 f.+ iŋ I/05/46, I/05/47
 f.+ iz I/134/37

fF
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 f.+ lere I/96/76
 f.+ siŋ II/39/190

fakir bubası : Fakirleri koruyan, 
gözeten kimse, fukara babası.

fakir fuḳara : Fakir kimseler.
f.+ e fuḳarıya I/134/63

 f.+ e füḱ́ārıya I/79/55, I/79/57
 f. fuḳarā I/96/73
fakirlı̄̇ : <<fakirlik+i -1-
 f.+ idı̄̇ I/101/04
fakirlig : bk. fakirliK -1-
 f. I/137/06
fakirliK : Fakir olma durumu, yoksulluk, 
yokluk, fukaralık. -12-
 f. I/05/53, I/05/54, I/159/35, I/18/05, 
I/29/17, I/33/34, I/61/42, I/70/65, I/74/10, 
I/75/24, II/09/32
 f.+ di I/05/52
fakiṟlik : bk. fakirliK -1-
 f. I/76/22
faḳḲat : bk. faḳat -1-
 f. I/122/36
falan : Bir şahıs veya nesneyi bildiren 
kelimelerden sonra ona benzer şeyleri 
ayrıca saymamak için kullanılır. -133-
 f. I/110/05, I/110/66, I/128/04, I/130/81, 
I/132/22, I/132/56, I/14/03, I/14/18, 
I/142/05, I/146/46, I/147/27, I/147/28, 
I/147/29, I/147/30, I/147/32, I/147/35, 
I/147/36, I/147/45, I/147/50, I/147/55, 
I/149/66, I/150/10, I/150/53, I/150/58, 
I/151/13, I/152/108, I/152/29, I/156/11, 
I/157/31, I/19/10, I/30/07, I/30/49, I/32/23, 
I/32/58, I/32/62, I/33/42, I/33/65, I/33/66, 
I/34/51, I/34/53, I/56/68, I/59/26, I/59/76, 
I/64/111, I/64/39, I/64/83, I/64/87, I/64/93, 
I/65/07, I/65/28, I/68/06, I/68/23, I/68/75, 
I/68/78, I/71/13, I/71/20, I/71/56, I/71/57, 
I/78/48, I/83/18, I/95/26, I/97/30, I/97/32, 
I/99/31, I/99/52, II/02/23, II/02/34, 
II/02/36, II/02/57, II/04/21, II/04/46, 
II/04/58, II/04/72, II/06/24, II/06/44, 
II/09/24, II/09/42, II/09/65, II/11/20, 
II/11/32, II/15/100, II/15/104, II/15/107, 
II/15/114, II/15/115, II/15/117, II/15/15, 

II/15/45, II/15/46, II/15/47, II/15/48, 
II/15/56, II/15/68, II/15/74, II/17/29, 
II/17/39, II/17/80, II/19/04, II/23/103, 
II/23/150, II/23/165, II/23/196, II/23/205, 
II/23/22, II/23/63, II/31/05, II/31/36, 
II/34/23, II/38/69, II/38/79, II/38/83, 
II/38/96, II/39/54, II/15/33, II/11/17, 
II/38/73, II/23/138, II/11/17, II/24/35
 F. I/155/66
 f.+ dım I/59/37

falan filan (falan fişman) : Söylenen 
bir şeyden sonra ayrıca sayılmasına, 
söylenmesine gerek görülmeyen şeyler 
için “bunun gibi, bunlar gibi birtakım 
şeyler daha” anlamında kullanılır.

f. fiÍan I/155/24, I/69/91, II/23/136, 
II/23/142, II/23/175
 f. filāndı II/23/14
 f. fişman I/129/45
falān : bk. falan -3-
 f. I/09/81, II/15/117, II/15/47
faÍan : bk. falan -3-
 f. I/71/06, I/71/11, I/74/33
fal̥an : bk. falan -2-
 f. I/147/08, I/147/10
fálan : bk. falan -4-
 f. I/142/48, I/83/10, I/83/63, II/25/10
fȧlan : bk. falan -4-
 f. I/07/63, I/150/31
 F. II/17/30
 f. yaparlar I/02/14
falanca : Falan kimse, şey veya yer, falan, 
filan. -2-
 f.+ nıŋ I/74/102

falanca fişmanca : Söylenen bir şeyden 
sonra ayrıca sayılmasına, söylenmesine 
gerek görülmeyen kimseler için “bunun 
gibi, bunlar gibi birtakım kimseler daha” 
anlamında kullanılır.

f. fişmanca I/125/04
faliyet : Faaliyet, faal olma durumu, 
çalışma, hareket, etkinlik, aktivite. -1- 
 f.+ e I/99/33
Fallā : bk. vallah -3-
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 F. II/14/24, II/25/13, II/39/164
fanni : bk. fenni -1-
 f. I/146/16
fanyas : Fayans, banyo, mutfak vb. 
yerlerin duvarlarına döşenen, bir yüzü 
sırlı ve genellikle desenli, pişmiş balçıktan 
levha, çini. -1-
 f. II/33/12
faPrıḳa : bk. fabriḳa -1-
 f.+ lardan I/95/08
faPriḳa : bk. fabriḳa -9-
 f.+ da I/60/38
 f.+ lā I/10/25
 f.+ lādı II/10/70
 f.+ lara I/149/33, I/46/100
 f.+ larda I/142/61
 f.+ nıŋ II/39/123
 f.+ sı II/17/68
 f.+ sından I/143/81
faPriḳı : bk. fabriḳa -1-
 f.+ lana II/39/123
fara : Farıldayan, parlayan. (?) -2-
 f. I/95/103
farb : Bir traktör markası. -1-
 f. motuÍÍár II/10/49
Fardiye : bk. vardiye -1-
 F.+ sinde I/40/67
fāre : Sıçangillerden, kemirici, memeli 
hayvan. -1-
 f. I/45/31
farıl farıl : Işıl ışıl, parlak ve hareketli bir 
ışık saçarak. -2-
 f. farıl yanar I/80/41
 farıl f. yanar I/80/41
farḳ : İki şeyin birbirinden ayrılmasını 
sağlayan değişik taraf, başkalık, 
farklılık. -5-
 f. I/110/49, II/19/140, II/19/141
 f.+ ı I/147/49, I/105/45
farḲ : bk. farḳ -4-
 f. II/19/139

 f. eder I/56/28
 f.+ ı I/110/50
 f.+ ındı II/30/28
farked- : bk. farket-1 -1-
 f. ecek II/15/96
farket - : 1. Ayırt etmek, seçmek. -3-
 f.- miyo I/111/38, I/46/129

2. Var olduğunu görmek, görerek 
varlığını anlamak.

f.- medim I/114/45
Far̥ḳlaş - : Farklılaşmak, farklı duruma 
gelmek. -2-
 F.- dı I/144/49
farḳlı : Ayırt edilmesine sebep olan bir 
başkalığı bulunan, farkı olan, değişik, 
başka. -3-
 f. I/105/20, II/17/62
 f.+ ydı I/47/23
farḲlı : bk. farḳlı -1-
 f.+ dır II/06/65
far̥ḳlı : bk. farḳlı -2-
 f. I/105/41, I/127/37
fȧrlans : Farıldayan, parlayan nesne. 
(?) -1-
 f. yapar I/95/103
fasıl : Peşrev, nakış, şarkı, saz semaisi 
vb. parçaların belli bir sıraya göre çalınıp 
söylenmesi. -1-

fasıl yap- : Saz çalıp şarkı söylemek.
f. yaptılar II/16/50

fasıllā : bk. fasulye -1-
 f. I/04/34
fasile : bk. fasulye -1-
 ġuru f.+ míz I/07/62
fasillė : bk. fasulye -2-
 f.+ den II/26/02
 f.+ yi II/32/92
fasille : bk. fasulye -81-
 f. I/100/13, I/102/08, I/11/37, I/119/53, 
I/133/33, I/148/50, I/152/111, I/152/22, 
I/152/87, I/153/33, I/27/20, I/29/22, 
I/54/23, I/67/61, I/79/23, I/80/12, I/83/24, 
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I/91/77, I/96/81, I/98/71, II/17/34, II/26/01, 
II/26/31, II/26/32, II/26/41, II/32/37, 
II/32/38, II/32/39, II/32/67, II/35/43
 ḳuru f. II/31/47
 beyaz f. I/127/35, II/22/67
 ētli ġuru f. I/152/87
 ġuru f. I/152/87, I/96/51, II/22/67
 iş f. II/22/67
 f.+ dir I/02/14, I/101/20, I/143/72
 f.+ lē I/145/74, I/54/23
 f.+ lēmiziŋ II/32/90
 f.+ leri I/88/70, II/22/66
 F.+ lerim I/08/40
 f. mısille I/143/40
 f.+ miz II/22/82
 f.+ mize II/29/83
 f.+ mizi I/115/57, II/08/83
 f.+ niŋ II/32/95
 f.+ ŋı̆̇ II/07/87
 f.+ si I/100/12, I/13/15, II/26/44, 
II/26/46
 ayşe ġadın f.+ si I/127/21
 ġaymaz f.+ si I/127/22, I/127/34, 
I/127/37
 ġuru f.+ si I/44/42
 ġuru f.+ sinden I/111/81
 f.+ siydi I/13/15
 f. viriler I/51/71
 f. yapālādı I/82/33
 f. yapāsıŋ I/152/86
 f.+ ydi I/93/63
 f.+ ye II/26/37
 f. yėme˽e II/16/61
 f. yemeyi yaparıS I/90/75
 f. yemeyi yaparız I/90/84
 f.+ yi I/08/39, I/08/42, I/127/45, 
I/127/47, I/153/31, II/26/45, II/32/89
 ġuru f.+ þi I/148/49
fasillē : bk. fasulye -10-
 f. I/04/32, I/152/82, I/153/36, I/157/15, 
I/157/61, I/76/26, II/25/45, II/25/49

 ḇeyaz f. I/127/22
 ġuru f. I/09/33
fāsille : bk. fasulye -1-
 f.+ rimiS II/11/55
fası̄̇lle : bk. fasulye -1-
 f. II/29/45
fası̊̇lle : bk. fasulye -2-
 f.+ níŋ I/07/64
 f.+ yi I/04/35
fasillı̆̇ : bk. fasulye -2-
 f.+ leri II/26/39
 f.+ lĕri II/26/38
fasill̥i : bk. fasulye -1-
 beyaz f.+ yi II/08/104
fasilye : bk. fasulye -6-
 f. I/83/61, II/21/92
 ġuru f. II/06/69
 f.+ miz I/32/65, II/06/73, II/08/86
fasilyē : bk. fasulye -2-
 ġuru f.+ di II/06/44
 f.+ miz II/06/12
fası̊̇lye : bk. fasulye -3-
 f. I/71/22
 ḳuru f.+ miz II/31/48
 f.+ ŋ I/07/64
fasilyi : bk. fasulye -1-
 beyaz f.+ yi II/06/13
fasulle : bk. fasulye -2-
 f. I/33/154
 ġuru f. II/19/65
fasulye : İki çenekliler sınıfının baklagiller 
familyasından, sırık fasulye, bodur fasulye, 
ayşekadın, ferasetsiz, barbunya, çalı, horoz, 
çerkes, soya vb. birçok çeşidi bulunan, 
bir yıllık sarılgan bitkinin sebze olarak 
kullanılan, proteince zengin, besleyici, 
lezzetli yeşil ürünü ve tanesi. -2-
 f. I/85/56
 Taze f.+ yi I/85/57

fasulye yemeği : Fasulye ve tanesinden 
pişirilen yemek.
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fasulyē : bk. fasulye -1-
 ġuru f. II/34/89
fasüllė : bk. fasulye -1-
 f.+ ye I/143/41
fasülle : bk. fasulye -10-
 f. II/15/107, II/15/36, II/23/53
 ġuru f. I/148/48, II/12/56, II/15/20, 
II/15/36, II/23/54
 f.+ yı̄̇ I/119/74
 ḳuru f.+ yi I/127/43
fasüllē : bk. fasulye -3-
 f. I/08/38, II/11/09
 ġuru f. II/15/107
Fasüllü : bk. fasulye -1-
 F.+ dür II/30/35
fasülye : bk. fasulye -15-
 f. I/129/48, I/151/13, I/60/24, I/92/41, 
II/06/18, II/37/88, II/38/109
 ḳuru f. II/37/81
 ġuru f. I/148/45, II/12/30
 Ḳuru f. I/103/20
 f.+ miz I/103/43
 f.+ yi I/60/24, II/37/110
fasülyi : bk. fasulye -1-
 f.+ yi II/06/30
fati˽a : bk. fatiha -1-
 f. I/06/103
fati˽á : bk. fatiha -1-
 f.+ yí oḳudum I/06/104
fāti˽a : bk. fatiha -1-
 f. oḳurlar I/06/124
fatiha : Kur’an-ı Kerim’in ilk suresinin adı, 
elham. -1-

fatiha oḳu- : Fatiha suresini veya 
üç İhlas bir Fatiha okuyup ölmüşlerinin 
ruhuna bağışlamak.
 f. oḳumadan I/91/09
fatihá : bk. fatiha -1-
 f. oḳumadan I/91/11
fatih̥a : bk. fatiha -2-
 f. oḳuduḳ I/140/54

 f.+ yı oḳuþŭP I/06/77
fatura : Satılan malın cinsini, fiyatını, 
miktarını gösteren ve satıcı tarafından 
alıcıya verilen hesap pusulası. -2-
 f. II/38/116, II/38/117
fåyav : Fayton. -1-
 f.+ lā II/14/86
fayāv̥ : bk. fāyav -1-
 f. II/14/85
fayda : İşe yarama, işe yaramanın meydana 
getirdiği iyi durum, olumlu sonuç, yarar, 
nefi. -15-
 f. I/125/25, I/98/126
 f.+ ları I/52/81
 f.+ sı I/100/21, I/42/18, I/58/81, I/80/23, 
I/95/90, I/98/126

fayda ėt- : İyi tesir etmek, yaramak, 
yarar sağlamak.

f. ėtmez I/37/38
fayda gör- : Yarar sağlamak.
faydası ol- : Fayda etmek, yararı olmak.
f.+ sı oldūnu II/02/99

 f.+ sı ōlmadı I/38/66
 ġorḳunuŋ ecele f.+ sı var mı I/91/86
faydalan - : Kendine fayda sağlamak, 
yararlanmak, istifade etmek. -1-
 f.- ıyoŋ I/86/34
faydalān - : bk. faydalan- -1-
 f.- mamış II/09/15
faydȧlān - : bk. faydalan- -1-
 f.- madı II/09/16
faydalı : Faydası olan, işe yarayan, 
yarayışlı, yararlı. -3-
 f. I/98/128
 F. II/32/52
fāydalı : bk. faydalı -1-
 f. II/32/29
faydı : bk. fayda -1-
 f. görübiliriS II/02/100
faydılan - : bk. faydalan- -3-
 f.- ımıyo II/02/56, II/02/65
 f.- ıyoduḳ II/02/54
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fazla : 1. Her zamankinden veya 
gerekenden çok, ziyade. -71-
 f. I/03/71, I/102/88, I/102/91, I/103/44, 
I/106/33, I/111/88, I/111/92, I/119/04, 
I/122/12, I/123/43, I/126/14, I/130/05, 
I/130/07, I/14/71, I/143/11, I/146/38, 
I/156/04, I/156/09, I/161/08, I/17/08, 
I/17/23, I/17/79, I/19/17, I/23/70, I/36/04, 
I/46/34, I/46/93, I/49/75, I/56/76, I/58/05, 
I/63/38, I/68/35, I/69/16, I/69/32, I/71/04, 
I/71/06, I/71/50, I/71/68, I/73/11, I/73/60, 
I/73/61, I/78/55, I/84/21, I/84/45, I/92/18, 
I/95/43, I/98/127, II/08/112, II/10/67, 
II/17/85, II/23/38, II/26/53, II/29/74, 
II/29/86, II/29/87, II/29/93
 F. I/106/03, I/129/46, II/29/81
 f.+ ca I/110/37, II/22/83
 f.+ dır I/92/12
 f.+ ydı I/108/42, I/108/43
 f.+ yı I/112/70

2. Artmış olan, ihtiyaçtan artık olan, 
geriye kalmış.

f. I/84/15
f.+ sı I/49/35

fazlȧ : bk. fazla1 -2-
 f. I/54/18, II/07/124
fazl̥a : bk. fazla1 -1-
 f. II/23/137
fāzla : bk. fazla1 -2-
 f. I/61/12, I/77/03
fāzlȧ : bk. fazla1 -1-
 f. II/11/22
fazl̥ȧlaş - : Fazlalaşmak, artmak, çoğalmak, 
ziyadeleşmek. -1-
 f.- dı I/75/48
fazlalıḳlan : Çoğunlukla. -1-
 f. I/71/51
fazlı : bk. fazla1 -5-
 f. I/05/29, I/39/15, II/26/40, II/29/77, 
II/30/13
fāzlı : bk. fazla1 -3-
 f. II/08/77, II/30/36, II/31/28
fazli : bk. fazla1 -1-

 f.+ yin I/153/08
fāzlíþ : bk. fazla1 -1-
 f. II/11/21
fedāḱ́ārlıḳ : Fedakâr olma durumu, 
özveri. -1-
 f. II/38/38
fehmet - : Anlamak, idrak etmek. -1-
 f.- Tiŋ I/122/34
felāket : Büyük sıkıntılara sebep olan çok 
üzücü durum, büyük dert, yıkım, bela. -1-
 f. I/03/25
felan : bk. falan -7-
 f. II/10/65, II/15/44, II/25/34, II/25/91, 
II/33/30, II/35/78
 F. II/25/31
felan̥ : bk. falan -2-
 f. I/61/18, II/21/35
feÍan : bk. falan -17-
 f. I/143/19, I/146/58, I/40/15, I/40/64, 
I/40/69, I/56/45, I/64/128, I/64/97, I/83/49, 
I/83/79, I/86/41, I/98/106, I/98/127, 
II/39/95
 f. vermiyöz I/40/78
 f. yapdı I/74/06
 F. yapveryolardı I/83/03
fel̥an : bk. falan -1-
 f. I/05/15
felanca : bk. falanca -1-
 f.+ nıŋ II/13/57
felc : bk. felç -2-
 f. olusuŋ I/91/23
 f. ōldu I/08/84
fēlc : bk. felç -1-
 dil f.+ i ōldu II/05/55
felç : Vücudun bir kısmında veya 
bütününde hareket ve hissin azalması veya 
kaybolması, inme, nüzul. -3-

felç geçir- : Felç hastalığına yakalanmış 
olmak.

f. geçirdim I/30/16
felç ol- : İnme inmek.
f. oldu I/119/36
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 f. oldu I/52/16
fēl̥ç : bk. felç -1-
 f. ōldu II/05/53
felenci : bk. falanca -2-
 f.+ niŋ II/08/67, II/08/68
felş : bk. felç -4-
 f.+ den I/107/66
 f. geçirdi I/12/33, I/12/34
fel̥ş : bk. felç -3-
 f. I/112/32
 f.+ den I/119/37
 f. geçirdi I/112/32
fel̥şlen - : Felç olmak, felç geçirmek. -1-
 f.- di I/112/32
felşli : Felçli, felç olmuş, inmeli, nüzullü, 
menzul, mefluç. -4-
 f. I/27/34, I/136/29, I/136/32
 f.+ ydi I/136/05
fen : Matematik, fizik, kimya, biyoloji 
vb. ispat ve tecrübeye dayanan ilimlerden 
elde edilen bilgilerin işe ve günlük hayata 
uygulanması, teknik. -3-
 f. I/141/11, I/42/15, I/42/24
fenā : Hoşa gitmeyecek durumda olan, 
istenen veya gereken nitelikte bulunmayan, 
kötü, bet. -2-
 f.+ ydı I/66/37

fenā et- : (Bir şey birini) Kötü duruma 
düşürmek, fena hâle getirmek.

f. etmiş I/108/22
fenĕ : bk. fener -1-
 f.+ lēnen I/32/03
fenē : bk. fener -1-
 f. I/64/74
fenel : bk. fener -2-
 f.+ lē II/11/20
 f.+ lēnen I/59/59
fener : İçinde fitil, mum veya elektrik 
ampulü gibi bir ışık kaynağı bulunan, önü 
veya etrafı bu ışığı aksettirecek şeffaflıkta 
bir malzeme ile çevrili aydınlatma 
aracı. -8-

 f. I/28/31, I/32/05, I/41/75, I/59/59
 el f.+ i II/25/30
 el f.+ innen I/32/05
 f.+ leri I/91/71
 ēl f.+ leri I/32/05
fenēr : bk. fener -1-
 f. I/41/75
feni : bk. fennı̄̇ -1-
 f. kübür I/85/18
fennė : bk. fenni -3-
 f. I/67/71
fennı̄̇ : Bilimsel yöntemlere, tekniğe uygun 
biçimde yapılan. -2-
 f. I/74/71
fenni : bk. fennı̄̇ -3-
 f. I/146/27, I/146/52
 f.+ ynen I/85/37
ferece : Kadınların dışarı çıkarken 
giydikleri, gerdan altında kavuştuktan 
sonra omuzlara doğru açılıp sırttan yere 
kadar dökülerek inen, pelerine benzer, 
geniş yakalı üst giyeceği. -3-
 f. I/31/62, I/31/68
 f.+ lēmiz I/31/62
ferik : Kümes hayvanlarının civcivlikten 
çıkmış yavruları, piliç. -2-
 f. I/19/28
feryad : bk. feryaT -1-
 f. ėdermiş I/11/68
feryād : bk. feryaT -1-
 f.+ ı I/11/82
feryaT : Yüksek sesle ve kuvvetle bağırma, 
bağırtı, haykırış, çığlık, figan. -1-
 f.+ ler I/11/80

feryaT et- : Yüksek sesle bağırmak, 
haykırmak.
fes : Eskiden yurdumuzda ve birçok İslam 
ülkesinde şapka yerine giyilen, kalın 
kırmızı çuhadan baş giyeceği. -6-
 f. I/09/18, I/41/16, I/41/19, II/12/28, 
II/34/45, II/34/46
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fesaTlıḲ : Fesat olma, fesatça davranma 
durumu. -1-
 f. I/70/73
feşli : bk. felşli -2-
 f.+ ydi I/40/02, I/40/03
fıçı : 1. Bir araya getirilerek çemberlerle 
tutturulmuş ensiz tahtalardan yapılan, 
yuvarlak, karnı şişkin ve altı üstü düz 
kap -5-
 f. I/19/28

2. Fıçı çevrilerek oynanan bir çocuk 
oyunu.

f. I/155/50, I/51/23, I/51/24
 F. yapallādı I/51/24
fılan : bk. falan -2-
 f. I/147/25, II/02/37
fılān : bk. falan -1-
 f. I/155/07
fıÍÍad - : bk. fıÍÍāt- -1-
 f.- ıvėdim I/152/134
fıÍÍāt - : Fırlatmak, hızla atmak, kaldırıp 
atmak. -1-
 f. I/152/135
fıltı : Kahvaltı. (?) -1-
 zabah f. +sı I/135/01
fındı : bk. fındıḳ -1-
 f.+ ı I/49/80
fındıḳ : Kuzey yarım kürenin ılık ve serin 
bölgelerinde ve yurdumuzun Karadeniz 
bölgesinde yaygın olarak yetişen, kışın 
yapraklarını döken ve aynı isimdeki 
meyveyi veren ağaççığın sert bir kabuk 
içindeki yağlı, nişastalı, yuvarlak veya 
oval meyvesi. -2-
 f. I/49/79
 f.+ dan II/39/68
fındıġ : bk. fındıḳ -2-
 f. I/100/42
fındır - : Fırlatmak. -2-
 f.- dı I/154/40
 f.- ıyōdun I/154/41

fırıl fırıl : “Durmadan ve hızla dönmek” 
anlamına gelen Fırıl fırıl dönmek 
söyleyişinde geçer, fır fır dönmek. -3-
 fırıl fırıl f. I/128/44
 f. fırıl fırıl I/128/44
 fırıl f. fırıl I/128/44
fırın : 1. Ekmek, simit, börek vb. hamur 
işlerini pişirmeye yarayan, ön kısmında bir 
açıklık bırakılmış, tavanı tonoz biçiminde 
yapı. -149-
 f. I/01/58, I/02/63, I/04/40, I/07/101, 
I/07/102, I/09/41, I/106/39, I/106/51, 
I/116/06, I/116/13, I/116/17, I/145/13, 
I/152/44, I/157/80, I/160/10, I/23/20, 
I/27/71, I/51/39, I/51/69, I/73/44, I/73/45, 
I/88/30, I/88/34, I/88/35, I/90/10, I/98/95, 
II/19/83, II/19/84, II/32/108, II/37/64, 
I/30/26, I/51/38
 taş f. I/98/93
 f.+ a I/101/12, I/106/43, I/106/45, 
I/106/51, I/106/52, I/129/66, I/153/21, 
I/26/48, I/27/76, I/30/22, I/30/24, I/51/43, 
I/73/50, I/73/52, I/73/62, I/90/09, I/90/13, 
I/97/22, I/98/92, II/08/129, II/37/66
 F.+ a I/106/41
 f.+ ā I/157/82
 f.+ da I/03/55, I/09/40, I/146/48, 
I/26/50, I/33/152, I/33/92, I/51/39, I/51/42, 
I/71/43, I/73/17, I/94/16, II/16/66, II/19/81
 f.+ dı I/26/48, II/11/29, II/39/43, 
II/39/73
 f.+ dır I/34/65
 f.+ ı I/101/13, I/103/40, I/106/51, 
I/154/51, I/29/19, I/51/44, I/51/45, I/51/70, 
I/73/48, I/90/14, II/08/114, II/19/79, 
II/19/80, II/37/63, II/37/64, II/39/71, 
II/39/72
 F.+ ı I/97/29
 f.+ ıdır I/03/50
 f.+ ım I/01/57, I/30/26, I/51/39, I/97/23
 f.+ ımıS I/101/17
 f.+ ımız I/148/09, I/51/41, II/08/115, 
II/15/72, II/33/30
 f.+ ımızı I/157/82
 f.+ ımızῐ I/02/63, II/08/115
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 f.+ ın II/15/73
 f.+ ınan I/88/30
 f.+ ıŋ I/116/17, I/23/22, I/23/24, I/73/62, 
I/90/15, II/08/137, II/32/105, II/32/114
 f.+ ῑ I/03/52
 f.+ nā I/30/07
 f.+ nāda I/154/52, II/07/89
 f.+ nādı II/35/88
 f.+ nāmız I/154/51, II/19/78
 f.+ narda I/23/20, II/03/18
 f.+ narı I/129/30, I/97/26, II/15/72
 f.+ narımız I/129/11

2. Elektrik, bütangaz, havagazı vb. 
maddelerle ısınan, yemek pişirmeye veya 
ısıtmaya yarayan mutfak aleti.

davul f. II/15/72
fırın çöreği : Fırında pişirilmiş çörek.
f. çörē I/116/31

 f. çöreyi I/116/31
fırın ekme˽i : Fırında pişirilen bir pide 

türü veya somun. 
f. ekme˽i II/15/65, II/15/66
fırın evi : Evin, içinde ekmek, pide vb. 

pişirilmesi için ayrılmış bölümü. 
f. evi I/160/11, I/73/69

 f. ėvi I/152/108
 f. evim I/09/43, I/09/44
 f. evimiz I/03/47
 f. ėvimiz II/08/125

fırına ver- : Fırına sürmek, pişmesi 
için fırına koymak.

f.+ a veriyom I/90/13, I/90/16
f.+ ı verilir̥ II/39/72

fırıncı : Fırın işleten kimse. -7-
 f. I/101/17, I/152/45, I/152/46
 f.+ mız I/101/13, I/101/14, I/101/17, 
I/101/19
fırῑn : bk. fırın -1-
 f. II/30/74
fırla - : (Bir şey) Bulunduğu yerden hızla 
ayrılıp çıkmak, başka bir yana doğru 
gitmek. -1-

 f.- rmış I/11/87
fırsat : Bir şeyin yapılması için uygun 
düşen, elden kaçırılmayacak durum ve 
zaman, vesile. -1-
 f.+ ı II/15/95

fırsatı ol- : Fırsat bulmak, uygun, 
elverişli zaman bulmak.
fırtına : Şiddetle esen ve şiddet derecesine 
göre karada ve denizde etrafı birbirine 
katarak bazen can ve mal kaybına sebep 
olabilen sert rüzgâr. -2-
 f. I/126/57, I/77/26
fırtınā : bk. fırtına -1-
 f. I/39/69
fısır fısır : Fısır fısır ses çıkararak, yavaş 
yavaş kabarmak. -4-
 fısır f. I/116/10, I/116/41
 f. fısır I/116/10, I/116/41
fısTıḳ : Çamgillerden, çam fıstığı, Antep 
fıstığı ve yer fıstığı yemişlerinin çeşitli 
cinslerine verilen isim. -2-
 f. I/155/65
 f.+ lar I/111/84
fısTıḲ : bk. fısTıḳ -1-
 f. I/105/07
fıstῑ : <<fıstıḳ+ı -1-
 f.+ nan I/100/42
fışḲır - : (Sıvı veya gazlar) Basınç 
etkisiyle bulunduğu yerden şiddetle yukarı 
fırlamak. -1-
 f.- ırdı I/129/20
fıtır fıtır : Tıpır tıpır, arka arkaya tıpırtı 
çıkararak. -3-
 fıtır fıtır f. II/32/28
 f. fıtır fıtır II/32/27
 fıtır f. fıtır II/32/28
fıtῑ : (<<fıtıḳ+ı) İç organlardan bir 
bölümünün, karın çeperinin zayıf 
noktalarından geçerek cilt altına çıkması 
sonucu meydana gelen şişlik şeklindeki 
arıza. -2-
 bėl f. I/144/49
 bėl f.+ ndan II/25/78
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fı̄̇ : Fiğ, İki çenekliler sınıfının baklagiller 
familyasından, hayvan yemi olarak 
yetiştirilen, bir veya çok yıllık otsu 
bitki. -1-
 f. I/39/73
fidan : Ağaç veya ağaççıkların yeni 
yetişmekte olan taze hâli. -3-
 f. I/117/38, I/74/02
fidannandır - : Ağaçlandırmak, bir yeri 
fidanlı ve ağaçlı duruma getirmek -1-
 f.- ılmadı II/09/94
fidannıḳ : Fidanlık, başka yere dikilmek 
üzere fidan yetiştirilen yer. -3-
 orman f. I/156/33
 f.+ dan II/01/70
 f. yapTımız I/81/45
fidannıġ : bk. fidannıḳ -2-
 f. II/01/73
 f.+ Tan II/01/79
fide : Başka yere dikilmek üzere yastık3 
üstünde tohumdan yetiştirilen körpe 
hâldeki sebze veya çiçek. -2-
 F. II/38/40
 f.+ mizi II/38/34
fidi : bk. fide -3-
 f. II/38/35, II/38/36
 f.+ lēni II/38/21
fikir : 1. Düşünce, zihinde tasarlanan şey, 
düşün. -2-
 f. I/72/87

2. Niyet, tasavvur, istek.
f.+ inen I/06/115

filan : bk. falan -1-
 f.+ a II/23/72
filán : bk. falan -1-
 f. I/158/52
Filān : bk. falan -2-
 F. I/63/25
 falan f.+ dı II/23/14
fiÍan : bk. falan -85-
 f. I/01/95, I/03/32, I/102/63, I/103/45, 
I/105/10, I/105/12, I/105/56, I/114/23, 

I/139/41, I/139/48, I/148/64, I/154/49, 
I/156/24, I/156/52, I/157/10, I/158/61, 
I/27/58, I/31/06, I/68/09, I/68/58, I/72/03, 
I/73/11, I/73/39, I/73/72, I/75/75, I/76/20, 
I/77/16, I/77/21, I/79/56, I/79/86, I/79/94, 
I/86/02, I/86/04, I/86/20, I/86/28, I/86/51, 
I/86/76, I/87/35, I/87/54, I/88/06, I/88/38, 
I/88/39, I/88/57, I/88/70, I/88/71, I/89/27, 
I/90/53, I/91/11, I/91/17, I/91/20, I/91/24, 
I/91/54, I/91/71, I/92/17, I/92/29, I/92/33, 
I/94/02, I/94/45, I/94/52, I/94/58, I/94/84, 
I/96/38, I/96/46, II/18/32, II/18/33, 
II/38/05, II/39/80
 F. I/145/57, I/154/68, I/158/34, I/158/45, 
I/88/03, I/88/22
 falan f. I/155/24, I/69/91, II/23/136, 
II/23/142, II/23/175
 f. fişman I/114/09
 f. yapıyoduḳ I/96/12
fiÍān : bk. falan -1-
 f. II/13/39
fíÍan : bk. falan -1-
 f. I/01/55
fiÍanca : bk. falanca -6-
 f. I/154/24
 f.+ dan I/106/63
 f.+ nıŋ I/138/80, I/153/108
filim : 1. Film, radyografide resim çekmek 
için kullanılan şeffaf selüloz şerit veya 
levha. -5-
 f.+ i II/22/33
 f.+ lere I/17/33

2. Verici sinema makinesiyle gösterilen 
temsil.

f. I/146/31
filmini çek- : Radyoskopi yoluyla bir 

organın görünüşünü bu iş için hazırlanmış 
bir film üzerine geçirmek.

f.+ ini çekdiler I/11/46, I/11/47
filiz : Bir bitki üzerinde yeni süren küçük 
dal veya yaprak, sürgün. -1-
 f. I/85/49
film : bk. filim -3-
 f.+ e I/17/33
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 F.+ i çeken II/22/16
 f.+ imi I/104/10
fiÍor : Fular, genellikle boyna bağlanan, bir 
tür ince ipek kumaş. -1-
 f. I/106/78
finō : Erkek ve kızın evlenmeden samimi 
tavırlar sergilediğini anlatmak amacıyla 
kullanılan “fino ile elele kinto ile elele” 
söyleyişinde geçer. -2-
 f. ile ėlele kinto ile ėlele I/47/60
 f. ile ėlele kintō ile ėlele I/47/61
fircan˽ġayma : Bir çeşit dokuma modeli 
adı. -1-
 f. I/94/56
firek gömle˽i : Frenk gömleği, ceket altına 
giyilen yakalı, kollu erkek gömleği. -1-
 f. gömle˽ine I/78/54
firenci : Araçların fren sistemi ile ilgili 
sorunlarınlarla ilgilenen görevli, fren 
ustası. -4-
 f. I/48/27, II/08/130, II/08/18
firenÇi : bk. firenci -1-
 f. II/08/131
fistan : Çeşitli biçimde kırmalı ve süslü 
kadın giysisi. -12-
 f. I/02/19, I/02/22, I/02/23, I/159/14, 
II/05/08, II/37/28
 ġırapişan f. II/34/42
 f.+ ım II/37/29
 F.+ larıŋ II/37/31
 f.+ nan I/10/64
 f.+ nar̥ II/37/28
fiş : Üzerinde madenı̂ uçlar bulunan ve 
prize sokulmak yoluyla bir makine veya 
aleti ana elektrik şebekesine bağlamaya 
yarayan parça. -2-
 f.+ e I/129/13
 f.+ i I/116/20
fişek : Tabanca, tüfek gibi silahlarda 
kullanılan, içi barut dolu bir kovanla 
ucunda bir çekirdekten meydana gelen 
cephane, kurşun, fişenk. -1-
 f.+ li I/58/46

fişman : Falan fişman ikilemesinde 
geçer. -3-
 f. I/114/24
 falan f. I/129/45
 fiÍan f. I/114/10
fişmanca : Falanca fişmanca ikilemesinde 
geçer. -1-
 falanca f. I/125/04
Fişne : Vişne, gülgiller familyasından, 
Türkiye’nin hemen her yerinde yetişebilen, 
kırmızımsı gövdeli, beyaz çiçekli, kenarları 
dişli yaprakları oval biçimli, kiraza benzer 
ağacın mora çalan koyu kırmızı renkli, 
reçel, şurup, şerbet vb. yapılan ekşimsi 
meyvesi. -2-
 f. I/88/66
 F. I/65/48
fı̄̇şne : bk. fişne -1-
 f.+ miz I/100/12
fişt : “Bana bak” anlamında kaba seslenme 
sözü olan hişt fişt ikilemesinde geçer. -1-
 hişt f. II/39/130
fitil : 1. Mum, kandil ve lambalarda içtiği 
yağ veya gazın yanmasıyla aydınlanmayı, 
çakmaklarda benzinin yanması yoluyla 
bir şeyi yakmayı sağlayan bükülmüş, 
dokunmuş pamuk ip veya şerit -5-
 f. I/64/69
 f.+ i I/64/68

2. Anus yoluyla vücuda verilmek üzere 
hazırlanan, donmuş yağ kıvamında ilaç.

f. I/48/76, I/48/75
f.+ i I/48/76

fitire : bk. fitre -2-
 f. mitiri virillē I/43/33
 f. virilē I/43/33
fitre : Ramazan ayı sonunda, zengin sayılan 
bütün müslümanların bayramdan sonraya 
bırakmayacak şekilde fakirlere vermeleri 
gereken sadaka, fıtır sadakası. -1-

fitre ver- : Ramazan ayında, miktarı 
belirli fıtır sadakası vermek.

f. veriyorlā I/159/39
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fiyat : Alış verişte bir şeyin para olarak 
değeri, eder, bedel, paha. -2-
 ȫldü f.+ a I/154/59
 f.+ lan II/38/53
fiyetlen - : Fiyatlanmak, fiyatı yükselmek, 
pahalılaşmak, pahalanmak. -1-
 f.- di II/27/17
foḳurdu - : Fokurdamak, ses çıkararak 
kaynamak. -1-
 f.- yor I/123/51
foş : Suyun ani ve fazla miktarda dökülmesi 
sırasında çıkan ses. -1-
 f. I/128/23
Fotoraf : Fotoğraf, görüntüleri özel bir 
makine ile ışığa karşı hassas cam, kâğıt vb. 
bir madde üzerine tespit etme işi ve usulü 
ve bu iş sonunda elde edilen resim. -2-
 F.+ ları I/23/30

Fotoraf çek- : Bir makine vasıtasıyla 
bir görüntüyü tespit etmek.

f. çekeken II/14/85
fotorav : bk. fotoraf -2-
 f. çeken II/14/87
 f. çekmiye II/14/87
foturaF : bk. fotoraf -1-
 f.+ ınῐ çekmişler I/95/62

fotūraf : bk. fotoraf -1-
 f. I/28/22
fuḳarā : Fakirler, yoksullar; fakir, 
yoksul. -2-
 fakir f. I/96/73
 faḳır f.+ nıŋ II/02/58
fuḳárā : bk. fuḳarā -1-
 faḳır f. II/02/59
fuḳarı : bk. fuḳarā -1-
 fakire f.+ ya I/134/63
fúlan : bk. falan -1-
 f. I/01/58
Fur - : bk. vur-1 -3-
 F.- du I/138/102

bk. vur-3 -2-
 F.- ular I/138/131, I/138/133
furma : Hurma. -1-
 f. a˽aşlarımızdan I/110/13
fursant : bk. fırsat -1-
 f.+ ımız omáyo II/35/95
Furul - : bk. vurul- -1-
 F.- du I/138/117
füḱ́ārı : bk. fuḳarā -2-
 fakire f.+ ya I/79/56, I/79/57
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ġa : bk. ġali -1-
 ġ. II/22/44
ġa - : bk. ḳal-1 -1-
 ġ.- madı I/36/35
ġā - : bk. ḳal-21 -14-
 ġ.- dıḳ I/39/98

bk. ḳal-1 -17-
 ġ.- dı II/22/53
 ġ.- madı I/43/09, II/06/39

bk. ḳal-11 -9-
 ġ.- Tım I/43/27

bk. ḳal-5 -11-
 ġ.- dım I/82/05

bk. ḳal-6 -13-
 ġ.- mış II/05/27
 ġ.- mışsı II/02/07

bk. ḳal-3 -7-
 ġ.- dıḳ II/16/12
 ġ.- mış II/02/09, II/05/23, II/05/24, 
II/05/25

bk. ḳal-22 -10-
 ġ.- mış II/05/82

bk. ḳal-12 -8-
 ġ.- mış II/05/95

bk. ḳal-9 -2-
 ġ.- dım II/06/58
 ġ.- sınnā II/27/40
ġa˽ām : Akraba. -1-
 hısım ġ. I/138/94
ġab : bk. ġap -15-
 ġ.+ a I/01/40, I/31/13, I/31/14, I/33/56
 ġ.+ ı I/03/99, I/48/12
 izā ġ.+ ı II/01/22
 ġ.+ ımızıŋ I/10/35

 ġ.+ ınan II/27/19
 ġ.+ ını I/03/95, I/03/96, I/138/95
 izā ġ.+ ınıŋ II/01/22
 ġ.+ ῑnı I/70/30
ġab - : bk. ġap-2 -1-
 mikroP ġ.- mış II/26/28
ġaba : bk. ḳaba2 -4-
 ġ. II/26/46

ġ. et I/30/49, I/97/45
ġ. güç II/23/128

ġaba : bk. ḳabaḳ -1-
 bal ġ.+ ı II/34/104
ġabā : <<ḳabaḳ+ı -8-
 ġ. I/146/50, I/33/150, II/18/25
 bal ġ. II/32/68
 ġ.+ na II/32/68
 bal ġ.+ nȧ II/32/80
 yā ġ.+ na II/32/71
 bal ġ.+ ŋ II/32/80
ġabā : bk. ḳabaḳ -1-
 bal ġ.+ a II/11/58
ġabaḳ : bk. ḳabaḳ -17-
 ġ. I/144/02, I/146/49, I/25/50, I/54/70, 
I/60/109, I/98/71, I/98/73, II/38/109
 başı ġ. I/47/50
 datlı ġ. II/34/103
 ġ.+ lādan I/54/70
 ġ.+ lar I/96/87
 ġ.+ larıŋ I/54/12
 ġ. + lı böreği I/33/149

ġ.+ lıyı I/60/108
 ġ. yapcāsāŋ I/128/73
 ġ. yemē yaparız II/18/26
ġaba˽at : Kabahat, suç, kusur. -3-

gG
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 ġ. I/74/23
 ġ.+ indeydi I/89/29
 ġ. yapdıḳ I/74/21
ġabaġ : bk. ḳabaḳ -1-
 ġarı ġ. II/11/58
ġabaḲ : bk. ḳabaḳ -6-
 ġ. I/08/41, I/123/52, II/11/56
 siyah ġ. II/11/58
 ġ.+ ları I/154/21
 ġ.+ Tan I/82/32
ġabar - : bk. ḳabar- -15-
 ġ.- andan II/39/49
 ġ.- cıḳ I/97/20
 ġ.- dı I/98/92
 vası̊r vasır ġ.- dı II/01/70
 ġ.- dıḳTan I/90/13
 ġ.- ı I/132/43, I/79/86, I/87/87, II/39/48
 ġ.- ıP I/106/44
 ġ.- ır I/132/45
 ġ.- ıyo I/76/32
 ġ.- ıyoz I/30/22
 ġ.- maS I/116/41
 ġ.- masın I/73/54
ġābar - : bk. ḳabar- -2-
 ġ.- masın I/73/61
 ġ.- mazsa I/73/63
ġabard - : Kabartmak, kabarmasını 
sağlamak, ağırlığını arttırmadan hacmini 
büyütmek. -2-
 ġ.- acaŋ I/12/14
 ġ.- ıŋ I/12/15
ġabartma tozu : Hamur işlerinde 
kabartma amaçlı kullanılan toz, sodyum 
bikarbonat. -2-
 ġ. II/15/111

ġ. + nu I/111/59
ġabēt : bk. ġaba˽at -2-
 ġ.+ im I/75/66
 ġ.+ siz I/75/62
ġabıḳ : bk. ġabuḲ -2-
 ġ.+ lardan I/81/64

 ġ.+ ları I/81/64
ġabıḳla - : Kabuklamak ağaç budamak. -2-
 ġ.- dım I/39/80, I/39/82
ġabıcıḳ : Kapçık, küçük kap. -1-
 ġ.+ lāda I/71/56
ġabıl : bk. ḳabul -2-
 ġ.+ ımsıŋ I/08/111, I/08/128
ġabır : bk. ḳabir -1-
 ġ. I/95/22
ġabı̊l : bk. ḳabul -3-
 ġ. itsin2 I/148/65, I/148/66
 ġ. olur I/06/133
ġābı̊l : bk. ḳabul -1-
 ġ. etsin2 I/59/89
ġabiliyet : Kābiliyet, herhangi bir şeye 
karşı doğuştan gelen yatkınlık, beceriklilik, 
yetenek. -1-
 ne ġ. ne şı̄̇y̥ I/06/90
ġabir : bk. ḳabir -1-
 ġ. I/08/19
ġabr : bk. ḳabir -1-
 ġ.+ i I/78/06
ġabran : İçi boş olan kuru odun. -3-
 ġ. I/87/74, I/87/94
 ġ.+ a I/87/76
ġabū : <<kabuk+u (bk. ġabuḲ) -3-
 ġ. II/18/06
 ġ.+ nu I/143/23, II/30/38
ġabuḲ : Kabuk, bir şeyin üstünü kaplayan, 
kendiliğinden meydana gelmiş az veya çok 
sert tabaka. -1-
 ġ. II/24/87
ġabul : bk. ḳabul -9-
 ġ. eder1 I/08/68
 ġ. ėder1 I/56/80
 ġ. etmēS1 I/08/68
 ġ. etmeyor1 I/12/37
 ġ. etsin2 I/36/76, I/36/77, I/36/82
 ġ. idēse1 I/08/66
ġacῑr ġacῑr : Düzensiz ve rahatsız edici 
sesler, gıcırtılar çıkararak. -2-
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 ġacῑr ġ. I/121/117
 ġ. ġacῑr I/121/117
ġaç - : bk. ḳaç- -34-
 ġ. I/11/91, I/49/18
 ġ.- acām I/05/26
 ġ.- ādıḲ I/151/38
 ġ.- allarmış I/108/24
 ġ.- am I/97/50
 ġ.- amın II/25/24
 ġ.- anı I/151/40
 ġ.- ar I/108/23
 ġ.- ardıḳ I/08/50, I/115/08, I/121/103, 
I/121/27, I/143/52, I/25/05
 ġ.- ār̥dım I/47/59
 ġ.- arken I/05/29
 ġ.- cēŋ I/158/31
 ġ.- Çaz I/66/06
 ġ.- dılā II/20/64
 ġ.- ıcaḳ I/108/24
 ġ.- ılırdı I/25/05
 ġ.- ışırlar I/26/21
 ġ.- ıyo I/108/24
 ġ.- ıyoduġ I/149/40
 ġ.- ıyodun I/61/60
 ġ.- ıyollā I/39/11
 ġ.- ıyosuŋ II/23/141
 ġ.- iyi I/05/41
 ġ.- iyı̆̇ I/05/41
 ġ.- iyö I/05/27
 ġ.- iyörüz I/05/28
 ġ.- iyü I/05/27
ġaç : bk. ḳaç -26-
 ġ. I/06/70, I/10/116, I/11/08, I/114/28, 
I/12/29, I/120/02, I/140/06, I/158/10, 
I/18/03, I/21/15, I/42/16, I/72/21, I/83/15, 
I/83/64, II/13/39, II/19/22, II/19/81, 
II/20/27, II/24/02, II/32/08, II/36/01
 ġ.+ a I/12/29, I/156/44
 ġ.+ a vericeŋ II/27/66
 ġ.+ ıdılā I/33/72
 ġ.+ tı II/21/54

ġaçaġ : bk. ḳaçaḳ -1-
 ġ. I/138/89
ġaçaḳ : bk. ḳaçaḳ -1-
 ġ. I/138/88
ġaçaḳçı : Kaçakçı, yasaklanmış veya 
gümrük vergisi ödenmemiş bir malı bir 
yere sokan, satılması yasak bir malı satan 
kimse. -1-
 ġ.+ ydım II/28/03
ġaçı - : bk. ġaçır-1 -1-
 ġ.- lar I/26/18
ġaçıḳlῑ : (<<ḳaçıḳlıḳ+ı) Kaçıklık, gaz, su, 
elektrik vb.nin içinde bulundukları bidon, 
boru, kablo gibi bir yerden arıza nedeniyle 
dışarıya kaçması, kaçak olma durumu. -1-
 ceyran ġ.+ ndan II/30/72
ġaçıncı : bk. ḳaçıncı -2-
 ġ. I/149/11, I/83/21
ġaçır - : 1. Kaçırmak, (Bir genç kız veya 
kadını) evlenmek maksadıyla gizlice 
evinden alıp beraberinde götürmek. -16-
 ġ. I/89/08
 ġ.- can I/145/03
 ġ.- dım I/33/121
 ġ.- ıdım I/33/120
 ġ.- ılar I/26/18

2. Bir yerden bir yere gizlice götürmek.
ġ.- ı I/66/06
ġ.- ıla II/23/164

3. Kaçmasını sağlamak.
ġ.- dı I/93/36, I/93/37

4. Normal ölçülerin üzerine çıkmak, bir 
şeyi olması gerektiğinden fazla yapmak.

ġ.- ıyo I/133/01
ġ.- dım I/143/57

5. Delirmek, aklını bozmak.
ġ.- dıŋ I/06/130

6. Vaktini geçirmek, zamanında 
yetişememek.
 ġ.- dıŋ II/01/58

7. Bozmak, eksilmesine, haleldar 
olmasına sebep olmak.
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ġ.- ıyȯdu I/74/93
8. (Müslüman erkek) Karısını yabancı 

sayılan erkeklere örtüsüz göstermemek.
ġ.- ı I/138/92

ġāçır - : bk. ġaçır-5 -2-
 ġ.- dıŋız I/06/86

bk. ġaçır-1

ġ.- mış I/08/126
ġad : bk. ḳat -1-
 ġ. I/43/06
ǵād : bk. ḱ́ād -1-
 nuFuz ǵ.+ ına I/20/67
ġada : bk. ḳadar -169-
 ġ. I/02/02, I/02/03, I/02/04, I/02/11, 
I/02/33, I/02/34, I/02/65, I/03/02, I/03/05, 
I/03/40, I/03/70, I/05/25, I/06/108, I/06/111, 
I/06/125, I/08/62, I/10/02, I/10/27, I/10/46, 
I/10/62, I/111/93, I/114/61, I/119/44, 
I/119/59, I/121/55, I/128/48, I/144/17, 
I/144/36, I/144/68, I/145/38, I/149/15, 
I/150/04, I/152/03, I/152/14, I/155/24, 
I/157/66, I/159/52, I/161/06, I/17/89, 
I/21/27, I/21/52, I/27/77, I/29/08, I/36/12, 
I/37/13, I/37/16, I/37/48, I/39/63, I/39/64, 
I/39/65, I/39/66, I/39/70, I/39/71, I/39/83, 
I/39/84, I/41/33, I/41/86, I/41/96, I/42/03, 
I/42/09, I/43/08, I/46/17, I/46/96, I/48/19, 
I/48/43, I/48/49, I/48/70, I/49/70, I/50/43, 
I/50/58, I/50/75, I/51/07, I/52/69, I/52/96, 
I/54/52, I/54/53, I/56/60, I/57/01, I/57/02, 
I/57/03, I/57/33, I/57/34, I/58/05, I/58/07, 
I/59/07, I/59/89, I/60/36, I/61/21, I/61/22, 
I/61/24, I/63/14, I/63/29, I/63/40, I/63/56, 
I/63/61, I/64/133, I/68/53, I/69/22, I/69/33, 
I/69/53, I/69/54, I/69/75, I/70/02, I/70/41, 
I/70/45, I/70/78, I/72/10, I/79/25, I/79/93, 
I/81/16, I/81/62, I/85/29, I/87/74, I/93/47, 
I/94/40, I/98/06, I/98/104, I/98/67, I/98/68, 
I/98/76, II/01/29, II/15/28, II/22/12, 
II/22/73, II/22/84, II/23/16, II/23/179, 
II/23/27, II/23/36, II/25/06, II/25/10, 
II/25/102, II/25/11, II/25/112, II/25/12, 
II/27/02, II/27/11, II/29/100, II/29/86, 
II/32/47, II/32/56, II/32/96, II/37/20, 
II/39/105, II/39/139
 ne ġ. I/10/121, I/42/05, I/42/67, I/46/12, 
I/70/43

 ġ.+ cıḲ I/96/82
 ġ.+ sıynan I/63/58
ġadȧ : bk. ḳadar -2-
 ġ. I/03/05
 ġ.+ ysa I/46/88
ġadā : bk. ḳadar -80-
 ġ. I/02/22, I/10/30, I/121/26, I/121/56, 
I/122/60, I/122/61, I/122/71, I/125/96, 
I/130/56, I/146/87, I/149/29, I/151/05, 
I/151/40, I/154/02, I/154/03, I/155/60, 
I/155/63, I/159/52, I/17/16, I/30/16, 
I/31/41, I/32/10, I/35/01, I/44/91, I/54/34, 
I/55/59, I/55/73, I/61/44, I/76/03, I/81/11, 
I/84/40, I/84/41, I/85/30, I/85/47, I/98/102, 
II/01/29, II/06/03, II/06/09, II/06/24, 
II/06/30, II/06/48, II/07/06, II/07/86, 
II/08/31, II/08/71, II/09/46, II/09/59, 
II/09/62, II/09/78, II/09/80, II/09/95, 
II/10/26, II/10/44, II/15/15, II/20/61, 
II/23/04, II/24/20, II/24/88, II/27/40, 
II/27/42, II/30/01, II/30/79, II/34/73, 
II/35/03, II/37/54, II/39/104, II/39/173
 ne ġ. I/85/06
 ġ.+ cıḲ I/30/05, I/30/06
 ġ.+ dῑ I/155/60
 ni ġ.+ sa II/39/75
 ġ. yapılıyōdu II/07/82
 ġ. yapıyoduḲ I/89/06
ġadă : bk. ḳadar -1-
 ġ. II/19/16
ġȧda : bk. ḳadar -5-
 ġ. I/02/04, I/02/56, I/134/15, II/08/83, 
II/29/80
ġȧdā : bk. ḳadar -15-
 ġ. I/158/28, I/50/21, II/02/41, II/07/127, 
II/07/130, II/08/113, II/08/32, II/08/52, 
II/08/96, II/20/36, II/23/56, II/35/19
ġāda : bk. ḳadar -1-
 ġ. I/35/41
ġada’ : bk. ḳadar -1-
 ġ. I/47/60
ġadaḳ : bk. ḳadar -13-
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 ġ. I/132/40, I/132/42, I/14/40, I/148/05, 
I/148/56, I/148/64, I/32/87, I/41/29, 
I/42/15, I/70/08, I/83/34, I/83/65, I/90/47
ġadaġ : bk. ḳadar -5-
 ġ. I/32/55, I/33/30, I/33/31, I/95/90
 ne ġ. I/32/55
ġadak̥ : bk. ḳadar -4-
 ġ. I/102/10, I/102/85, I/148/32, I/65/61
ġadālı : bk. ġadālıġ -1-
 ġ.+ a I/30/03
ġadālıġ : Kadarlık, belli bir ölçüde olma 
durumu. -1-
 ġ.+ a I/30/16
ġadan : bk. ḳadar -24-
 ġ. I/11/04, I/121/29, I/122/18, I/13/19, 
I/134/24, I/135/35, I/135/56, I/140/63, 
I/143/65, I/155/20, I/17/08, I/26/28, 
I/44/64, I/74/26, I/74/66, I/74/68, I/86/55
 ġ.+ cıḳ I/143/62
 ġ.+ cıḲ I/61/49
 ġ.+ dı I/93/45
 ġ.+ ı I/128/62
 ġ.+ mış I/11/08
ġadana : bk. ḳadar -5-
 ġ. I/114/17, I/115/02, I/115/07, I/157/83, 
I/72/59
ġadannıḲ : bk. ġadālıġ -1-
 ġ. I/29/22
gȧdar : bk. ḳadar -2-
 g. II/03/02, II/07/49
ġadar : bk. ḳadar -124-
 ġ. I/01/06, I/01/25, I/01/99, I/07/06, 
I/07/07, I/07/47, I/07/54, I/07/83, I/102/51, 
I/103/32, I/106/34, I/110/17, I/110/32, 
I/110/55, I/113/02, I/113/38, I/117/39, 
I/117/40, I/119/45, I/119/50, I/119/53, 
I/120/09, I/120/56, I/122/16, I/123/50, 
I/125/38, I/126/62, I/129/04, I/129/57, 
I/129/71, I/137/49, I/138/121, I/143/09, 
I/143/73, I/146/17, I/149/30, I/149/32, 
I/150/04, I/153/13, I/153/70, I/153/71, 
I/154/08, I/155/102, I/155/17, I/155/27, 
I/16/19, I/16/22, I/16/39, I/16/49, I/18/72, 
I/25/54, I/27/05, I/27/20, I/27/21, I/34/51, 

I/34/52, I/36/14, I/38/44, I/40/53, I/41/08, 
I/41/73, I/44/28, I/46/09, I/46/15, I/50/10, 
I/50/20, I/53/07, I/53/56, I/53/72, I/53/78, 
I/61/71, I/64/119, I/64/122, I/64/47, 
I/64/72, I/64/76, I/74/07, I/74/10, I/78/21, 
I/81/23, I/87/08, I/90/46, I/91/04, I/97/16, 
II/03/43, II/03/66, II/06/10, II/07/85, 
II/15/07, II/15/112, II/15/28, II/15/39, 
II/23/15, II/31/26, II/31/28, II/37/112
 ne ġ. I/110/23, I/24/09, I/76/72, I/87/28
 yeteri ġ. II/15/26
 ġ.+ ḳan I/119/53
 ġ.+ ı̄̇le I/46/93
 ġ.+ cıḳ I/35/60
 ġ.+ cıḲ I/53/23
 ġ.+ dı I/07/47, I/41/62
 ġ.+ ı I/05/24
 ġ.+ ımış I/143/78
 ġ.+ ınan I/01/32
 ġ.+ ını II/06/35, II/06/36
 ġ.+ ınna I/61/04
 ġ.+ ıyla I/129/41, I/46/24, I/46/31
 ġ.+ íylá I/46/71
ġadar̥ : bk. ḳadar -9-
 ġ. I/143/39, I/145/04, I/155/17, I/32/09, 
I/71/66, II/03/78, II/37/28, II/39/102, 
II/39/83
ġadār : bk. ḳadar -4-
 ġ. I/106/24, I/122/61, I/129/06, II/06/26
ġadār̥ : bk. ḳadar -1-
 ġ. II/21/97
ġad̥ar : bk. ḳadar -1-
 ġ. I/128/50
ġȧdar : bk. ḳadar -8-
 ġ. I/155/04, I/34/47, I/60/03, I/64/108, 
I/64/73, II/07/128, II/15/74, II/30/43
ġȧdar̥ : bk. ḳadar -1-
 ne ġ. I/33/97
ġādar : bk. ḳadar -2-
 ġ. I/64/72, I/74/67
ġadara : bk. ḳadar -8-
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 ġ. I/114/16, I/114/25, I/133/25, I/68/57, 
I/69/21, I/69/31, II/07/131, II/10/46
ġādara : bk. ḳadar -1-
 ġ. II/33/82
ġadarı : bk. ḳadar -3-
 ġ. I/114/16, II/07/132, II/26/12
ġādarῐ : bk. ḳadar -1-
 ġ. II/07/133
ġādaş : bk. ḳardeş -1-
 ġ.+ ımı̊ŋ I/04/67
ġade : bk. ḳadar -1-
 ġ. I/03/21
ġader : Kader, Allah tarafından ezelde 
tayin ve tespit edilmiş hükümlerin bütünü, 
alın yazısı. -3-
 ġ. I/136/40
 ġ.+ imiS II/07/42
 ġ.+ iŋiz I/104/69
ġadı : bk. ḳadar -2-
 ġ. II/05/28, II/22/39
ġadılıḲ : Kadılık, kadı olma durumu. -1-
 ġ. II/23/139
ġadın : Güzel, şık, hoş. -8-
 ġ. I/10/25, I/14/58, I/159/11, II/05/41, 
II/05/56, II/16/72, II/16/74
 ġ.+ ımış I/52/43
ġadın : bk. ḳadın -108-
 ġ. I/03/02, I/06/108, I/102/79, I/11/65, 
I/11/85, I/112/67, I/119/72, I/119/73, 
I/126/17, I/34/22, I/34/24, I/45/36, I/45/40, 
I/47/50, I/50/44, I/50/46, I/50/48, I/50/51, 
I/50/55, I/54/60, I/58/25, I/58/34, I/58/62, 
I/64/29, I/65/24, I/66/08, I/66/12, I/70/50, 
I/74/27, I/75/44, I/76/15, I/92/58, II/05/39, 
II/05/46, II/12/40, II/12/73, II/25/16, 
II/29/37, II/34/11
 ġ.+ a I/75/11, I/98/99
 ġ.+ dan II/25/106
 ġ.+ dı II/19/90, II/19/91
 ayşe ġ. fasillesi I/127/21
 ġ. haḳḲı I/47/53
 ġ.+ ı I/104/64, I/50/52

 ġ.+ ıdı I/104/24, I/104/26
 ġ.+ ımış II/25/104
 ġ.+ ımışdı II/25/20
 ġ.+ ıŋ I/67/38, I/95/25
 ġ.+ ῑm II/07/109
 ġ.+ lā II/34/35
 ġ.+ ların I/34/27
 ġ.+ na I/76/12
 ġ.+ nā I/155/75, I/58/22, I/76/22, 
II/05/59, II/05/62, II/05/64, II/08/36, 
II/11/03, II/30/59
 ġ.+ nan I/02/07, II/25/104, II/39/93
 ġ.+ nān I/58/25
 ġ.+ nānan I/58/25, II/39/81
 ġ.+ nar I/02/08, I/02/16, I/04/22, 
I/06/107, I/06/53, I/07/25, I/07/79, I/10/57, 
I/104/37, I/114/19, I/122/45, I/124/21, 
I/125/07, I/125/66, I/34/23, I/34/26, 
I/41/73, I/58/54, I/66/54, II/15/15, II/25/38, 
II/25/79
 ġ.+ nȧr I/07/45
 ġ.+ nār I/64/70, II/03/19
 ġ.+ nara I/129/26
 ġ.+ narı I/51/08
 ġ.+ narımız I/02/07
 ġ.+ narıŋ I/68/19
 ġ.+ narıŋḳı I/129/46
 ġ.+ nar̥ῐ II/03/21
 ġ.+ narla I/104/38
 ġ.+ sa I/125/04
ġādın : bk. ḳadın -1-
 ġ. I/08/126
ġadifı̄̇ : bk. ḳadife -1-
 ġ.+ di I/77/23
ġadife : bk. ḳadife -16-
 ġ. I/151/28, I/76/43, I/77/22, I/83/54, 
I/83/55, I/90/68, II/03/37, II/03/41, 
II/39/158
 ġ.+ den I/08/28, I/101/30
 ġ.+ ler I/90/68, II/03/41
 ġ.+ niŋ II/39/159
 ġ.+ sini II/39/160
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ġadifē : bk. ḳadife -2-
 ġ. I/101/29
 ġ.+ di I/77/23
ġadı̆̇fe : bk. ḳadife -5-
 ġ. II/34/39, II/34/40, II/34/44
ġadifi : bk. ḳadife -1-
 ġ.+ lē mudufilē II/39/157
ġaf : bk. ḳap -1-
 ġ.+ ları I/134/40
ġafa : bk. ḳafa -57-
 ġ. I/06/09, I/06/16, I/35/58, I/44/81, 
I/45/12, I/45/19, I/49/46, I/51/10, II/14/60, 
II/16/01
 ġ. ḱ́ādımı I/88/03
 ġ. almamış I/87/09
 ġ. almayo I/33/34
 ġ.+ da I/138/05
 ġ. daldı II/14/60
 ġ.+ dan I/94/58
 ġ.+ lā I/06/06
 ġ.+ lāna I/136/34
 ġ.+ lar I/06/44, I/06/52
 ġ.+ ları I/117/33, I/70/70
 ġ.+ larına I/136/35
 ġ.+ m I/107/16, I/157/59, I/50/08, 
I/75/63, II/25/80, II/29/27, II/32/17
 ġ.+ ma I/152/138, I/49/30
 ġ.+ má I/08/120
 ġ.+ mda I/08/109, I/152/137, I/152/139
 ġ.+ mdan I/91/08
 ġ.+ mıŋ II/25/85
 ġ.+ na I/29/03
 ġ.+ ndan I/94/59, I/94/62
 ġ.+ ŋ I/20/102
 ġ.+ ŋa I/70/77, I/95/21
 ġ.+ ŋdan I/94/58
 ġ.+ ŋı I/58/77, I/69/70
 ġ.+ sı I/120/55, I/132/06, I/149/21
 ġ.+ sına I/26/34, I/71/14
 ġ.+ Sına I/71/14
 ġ.+ sındı II/16/27

 ġ.+ ya I/138/128
 ġ.+ yı oynatmış I/24/52
ġafā : bk. ḳafa -1-
 ġ.+ mda I/152/78
ġāfa : bk. ḳafa -3-
 ġ.+ larına I/10/90
 ġ.+ m II/29/78
 ġ.+ yız I/06/101
ġafalı : Kafalı, akıllı, bilgili, kavrayışlı. -2-
 ġ. I/132/07, I/39/92
ġaFaltı : bk. ḳāvaltı -1-
 ġ. yaptımdı II/29/38
ġāfe : bk. ġāve2 -3-
 ġ. II/27/21
 ġ.+ d̥e I/155/88
 ġ.+ leri II/27/52
ġāfı : bk. ġāve2 -1-
 ġ. II/05/14
ġāfile : Kafile, birlikte yolculuk edenlerin 
meydana getirdiği topluluk. -1-
 ġ.+ lēmiz I/28/49
ġaḫ - : bk. ḳalḳ-2 -3-

ġ.- dı I/25/32
ġ.- tıḫ II/21/04
bk. ḳalḳ-3

ġ.- dı I/21/17
ġāḫ - : bk. ḳalḳ-3 -1-
 ġ.- tı II/14/30
ġahar : bk. ġahr -1-
 ġ.+ síz II/05/79
ġahir : bk. ġahr -1-
 ġ. çekdik I/113/85
ġahPe : Namussuz kadın, kötü söz. -1-
 ġ. I/15/76
ġahr : Kahr, insanın içine işleyen derin 
üzüntü, sıkıntı, keder. -1-
 ġ.+ inden I/08/125
 ġahır çek- : Uzun süre sıkıntıya 
katlanmak.
ġah̥r : bk. ġahr -1-
 ġ.+ i çekmedi I/137/35
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ġahvaltı : bk. ḳāvaltı -1-
 ġ. I/116/56
ġahyā : Kahya, büyük bir konak veya 
çiftliğin çeşitli işlerini çekip çeviren 
kimse. -1-
 ġ. I/01/50
ġaḳ - : bk. ḳaḳ- -7-
 ġ.- ar I/116/25
 ġ.- ār̥dıḳ I/55/54

ġ.- arlı I/116/24
 ġ.- ılır I/45/48
 ġ.- ıyȯru II/28/73
 ġ.- ıyȯrū II/28/70, II/28/74
ġaḳ - : bk. ḳalḳ-3 -79-
 ġ.- dı I/02/45, I/02/50, I/10/53, I/102/28, 
I/12/10, I/13/08, I/146/61, I/20/84, I/21/32, 
I/21/33, I/21/46, I/21/56, I/29/20, I/30/43, 
I/57/24, I/74/35
 aḳıl aḳdı bereket ġ.- dı I/20/79
 ġ.- mış I/21/41
 ġ.- Tı II/14/93, II/35/67

bk. ḳalḳ-2 -43-
 ġ. I/07/50, I/77/67
 ġ.- acaŋ I/07/50
 ġ.- aŋ I/11/49
 ġ.- ar I/14/14, I/14/52, I/91/32
 ġ.- arız I/15/96
 ġ.- arῑn I/112/71
 ġ.- can II/39/83, II/39/84
 ġ.- caŋ I/152/56
 ġ.- dı I/39/96
 ġ.- dıḳ I/134/27
 ġ.- dım I/152/126, I/39/20
 ġ.- dıŋ I/131/47, I/77/39
 ġ.- ıcaz I/136/34
 ġ.- ıŋ I/91/68
 ġ.- ıp I/25/31
 ġ.- madım I/77/35
 ġ.- tı I/83/75
 ġ.- Tıŋ I/07/27

bk. ḳalḳ-1 -89-

 ġ. I/07/53, I/12/46
 ġ.- allar I/15/87
 ġ.- amadı I/18/10
 ġ.- amayoz I/15/29
 ayā ġ.- amazdı I/18/06
 ayā ġ.- amızdı I/18/10
 ġ.- ar I/12/46
 ġ.- ardıḲ I/15/86
 ġ.- ıvırdım I/140/55

bk. ḳalḳ-4 -13-
 ġ.- dılar I/11/24
 ġ.- dın I/27/20
 ġ.- dıynan I/22/40
 ġ.- ıcan I/112/54
 ġ.- Tım I/22/40

bk. ḳalḳ-5 -51-
 ġ.- ar I/115/11, I/115/12
 ġ.- dı I/133/41
 ġ.- dılar I/133/41
 ġ.- mış I/11/81
 ġ.- mışlar I/24/52

bk. ḳalḳ-6 -14-
 ġ.- armış I/11/86

bk. ḳalḳ-7 -17-
 ġ. I/66/45, I/66/46, I/66/52

bk. ḳalḳ-8 -18-
 ġ.- dı I/70/35

bk. ḳalḳ-9 -45-
 ġ.- ar I/108/49
 ġ.- dılar I/133/47

bk. ḳalḳ-10 -8-
 ġ. I/111/83

bk. ḳalḳ-11 -7-
 ġ.- amazdı I/121/50

bk. ḳalḳ-12 -53-
 ġ.- andan I/125/06

bk. ḳalḳ-13 -52-
 ġ.- tıḳ II/21/10
ġāḳ - : bk. ḳalḳ-2 -8-
 ġ.- arıS II/21/06
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 ġ.- caḳ II/21/40
 ġ.- dım I/152/125
 ġ.- ıyo II/21/40
 ġ.- íncá I/37/19
 ġ.- ma I/77/66
 ġ.- tıḳ I/51/32

bk. ḳalḳ-3

ġ.- tı II/14/31
ġaḲ - : bk. ḳalḳ-3 -3-
 ġ.- dı I/02/42

bk. ḳalḳ-14

ġ.- TıḲ I/07/91
bk. ḳalḳ-2

ġ.- Tın I/83/47
ġal - : bk. ḳal-1 -184-
 ġ.- a I/117/54
 ġ.- acaḲ I/49/14
 ġ.- an I/51/67, I/51/68, II/23/204, 
II/32/125
 ġ.- annā II/32/140, II/32/141
 ġ.- ayórú II/32/125
 ġ.- caḳ II/09/103, II/39/114
 ġ.- dı I/02/68, I/100/05, I/100/11, 
I/137/23, I/158/59, I/21/21, I/51/55, 
I/51/67, I/55/47, I/64/86, I/65/25, I/74/91, 
I/78/15, I/81/40, I/87/105, I/99/12, I/99/36, 
II/04/92, II/19/44, II/25/95, II/27/14, 
II/28/77, II/28/81, II/28/82
 ġ.- dıḳ I/100/26, I/117/55, I/146/07, 
II/26/03
 ġ.- dıḲ I/146/07
 ġ.- dılar II/10/71
 ġ.- dım I/128/30
 ġ.- dıŋ I/152/47
 ġ.- dıy̥sa I/21/22
 ġ.- dῑ I/113/04, I/158/59, I/27/67, 
I/65/24, I/99/47, II/03/55, II/03/56
 ġ.- eyolar I/03/101
 ġ.- ıcaḳ I/133/42
 ġ.- ınmış I/56/56
 ġ.- ır I/127/23, I/127/25, I/152/66
 ġ.- ırdı I/151/16

 ġ.- ırdım II/39/120
 ġ.- ırıs I/36/19
 ġ.- ır̥mış I/11/87
 ġ.- ırsa I/121/100
 ġ.- ırsaŋ I/52/01
 ġ.- ısa I/121/98
 ġ.- ıveridim II/39/119
 ġ.- ıyo I/87/42, II/22/27
 ġ.- ıyordu I/16/33
 ġ.- ıyorduḲ I/16/26
 ġ.- ῑ II/39/49
 ġ.- ῑdı I/10/05
 ġ.- ῑdın I/10/05, I/10/33
 ġ.- ῐyo II/23/207
 ġ.- ma I/39/18
 ġ.- madı I/07/112, I/10/07, I/10/109, 
I/10/61, I/100/39, I/102/03, I/104/19, 
I/104/22, I/107/70, I/108/34, I/108/41, 
I/11/07, I/125/74, I/128/30, I/140/09, 
I/142/07, I/142/20, I/143/29, I/143/31, 
I/143/34, I/143/74, I/145/88, I/145/89, 
I/15/86, I/152/46, I/153/112, I/153/113, 
I/155/55, I/155/56, I/158/05, I/158/61, 
I/159/33, I/17/63, I/18/48, I/23/52, I/23/68, 
I/28/14, I/28/17, I/32/50, I/36/05, I/36/13, 
I/36/14, I/36/26, I/45/21, I/46/127, I/49/10, 
I/49/44, I/51/55, I/55/47, I/57/27, I/57/28, 
I/58/27, I/60/46, I/60/54, I/61/10, I/65/21, 
I/65/22, I/65/37, I/65/56, I/68/46, I/69/41, 
I/78/13, I/80/09, I/87/97, I/89/04, I/90/73, 
I/91/87, I/92/48, I/93/26, I/96/38, I/98/09, 
I/99/12, I/99/35, II/03/28, II/04/15, 
II/07/40, II/09/61, II/23/42, II/26/03, 
II/27/12, II/27/14, II/27/15, II/32/117
 ġ.- madıḳ I/124/38
 ġ.- madí I/64/16
 ġ.- madῑ I/159/33, I/47/41
 ġ.- mayıncaḲ I/11/34
 ġ.- mayor I/110/25
 ġ.- maz I/91/10
 ġ.- mazdı I/151/16
 ġ.- mıcāmışTı I/54/28
 ġ.- mış I/117/33, I/32/73, I/59/81, 
I/69/53
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 ġ.- mışlar I/21/79
 ġ.- mıyınca I/146/09, I/36/19
 ġ.- mıyo I/97/55
 ġ.- mıyorŭ I/55/49

bk. ḳal-9 -66-
 ġ.- amıyon II/29/74
 ġ.- an I/32/25, I/45/26, II/04/58
 ġ.- anım I/113/96
 ġ.- annā II/04/69
 ġ.- annar II/06/62
 ġ.- ayórú II/32/122
 ġ.- cáKdıḳ I/78/39
 ġ.- cam I/73/36
 ġ.- caŋ I/50/39
 ġ.- caz I/39/105
 ġ.- dı II/19/117
 ġ.- dıḳ I/64/89, I/79/20, II/19/112
 ġ.- dıḲ I/60/93
 ġ.- dılā II/06/62
 ġ.- dım I/113/07, I/113/106, I/113/63, 
I/119/38, I/122/72, I/65/47, II/19/114
 ġ.- di II/28/13
 ġ.- ıdı I/58/34
 ġ.- ıllār I/61/12
 ġ.- ıllār̥dı I/57/15
 ġ.- ıllarmışdı I/56/20
 ġ.- ın II/34/107
 ġ.- ınÇa II/29/69
 ġ.- ır I/125/07
 ġ.- ır̥ I/121/18
 ġ.- ırdı I/57/13, II/19/107, II/19/108
 ġ.- ırdıḲ I/121/18, I/73/10
 ġ.- ırız I/15/96
 ġ.- ırsam I/15/91, I/15/92
 ġ.- ıyo I/149/18, I/93/21, II/07/55
 ġ.- ıyȯ I/73/35
 ġ.- ıyō I/149/17
 ġ.- ıyodu II/19/115
 ġ.- ıyodum I/78/50
 ġ.- ıyom I/73/36

 ġ.- ıyon I/50/08, II/29/68, II/29/77
 ġ.- ıyoz I/80/53
 ġ.- ῑ II/27/40
 ġ.- ῐġaldılā II/16/55
 ġ.- iyinca I/36/69
 ġ.- madı II/19/116
 ġ.- madıḳ II/19/112
 ġ.- madım II/30/06
 ġ.- mış I/113/122, I/140/70, I/95/86
 ġ.- mışlar I/21/79
 ġ.- salādı I/56/54

bk. ḳal-5 -57-
 yavan ġ.- adıḳ I/110/40
 ayaḳda ġ.- dı I/30/02
 mecbur ġ.- dı II/20/54
 mejbır ġ.- dı I/116/32, I/62/31
 mejbur ġ.- dı I/17/26
 yalıŋız ġ.- dı I/93/37
 zorunda ġ.- dı I/125/33
 ġ.- dıḳ I/52/20
 aç ġ.- dıḳ I/156/65
 cāhil ġ.- dıḳ II/26/12
 yalıŋız ġ.- dıḳ I/72/20
 aç ġ.- dıla I/156/64
 cāhil ġ.- dım I/112/10
 eliŋe ġ.- dım I/12/38
 geş ġ.- dım II/39/165
 yalıŋız ġ.- dım I/138/124
 hāmile ġ.- dıŋ I/48/42, I/48/44
 ġ.- dıydı I/125/20
 yalıŋız ġ.- dῑ I/15/78, I/75/18
 cāhil ġ.- dῑm II/05/02
 yalıŋız ġ.- dῑm I/15/79
 haÍsiz ġ.- ınca I/16/13
 saḳat ġ.- ıŋ II/05/26
 aş ġ.- ır I/52/57
 ortȧda ġ.- ır I/13/33
 ġ.- ır yapaÍÍadı I/161/14
 aç ġ.- ırdı I/15/39
 memnun ġ.- ırın I/135/52
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 yalıŋız ġ.- ırın I/123/06
 ġ.- ırmış I/98/103
 mejbıra ġ.- ırsaḲ I/58/66
 geride ġ.- ırsıŋ I/01/44
 mejbur ġ.- ıyo I/17/20
 yavan ġ.- ıyodu I/110/39
 ġ.- ıyomuşum I/50/05
 ġ.- ıyon I/50/01
 hāÍsiz ġ.- ıyon I/63/52
 haÍsiz ġ.- ıyor I/16/10
 ġ.- madı II/22/63
 ġ.- madıḳ I/135/23
 yavan ġ.- madıḳ I/110/41
 aş ġ.- madıḲ I/135/23
 yalıŋız ġ.- maḲ I/38/64
 ḳusura ġ.- maŋ I/28/01, I/28/33
 aş ġ.- maŋ I/28/51
 ġ.- mış I/93/18, II/38/98
 sābit ġ.- mış I/56/17
 geş ġ.- mışen II/39/165
 ġ.- mışın I/98/104
 ġ.- mıyam I/130/91
 ġ.- mıyu II/22/62

bk. ḳal-11 -34-
 ġ.- alı I/43/01
 ġ.- an I/125/23, I/22/32
 ġ.- annā II/09/33
 ġ.- dı I/113/58, I/113/62, I/125/21, 
I/137/16, I/137/19, I/137/21, I/55/48, 
I/64/92
 dul ġ.- dı I/52/10, I/52/53
 öksüz ġ.- dı I/137/14
 ġ.- dıḳ I/119/29
 ȫsüz ġ.- dıḳ I/119/28
 ȫsüz ġ.- dıġ II/05/02
 ġ.- dım I/112/34, I/143/13, I/91/12
 ȫsüz ġ.- dım I/52/77
 dul ġ.- dım I/63/14
 ġ.- dí I/64/92
 ġ.- dῑmda I/39/42

 dul ġ.- ıncā I/68/18
 ġ.- mış I/24/57
 ȫsüz ġ.- mış I/121/105, II/05/07
 dul ġ.- mış I/112/76, I/119/24
 ȫ ġ.- mışiS II/05/06
 ġ.- mışlā I/149/70
 ġ.- mışlar I/140/23

bk. ḳal-4 -30-
 ġ.- dı I/146/69, I/151/31, I/75/52, 
II/28/15
 ġ.- ırdı I/135/46, I/74/79
 ġ.- ıyo I/83/16
 ortada ġ.- ıyomuşdu I/17/78
 ġ.- ıyōrŭ I/06/49
 ġ.- madan I/07/32
 ġ.- madı I/02/42, I/02/44, I/06/22, 
I/147/19, I/26/75, I/41/17, I/51/13, I/61/64, 
II/16/56, II/27/26, II/27/27
 ġ.- mamış I/112/01, I/123/51, I/50/79
 ġ.- maz I/06/49
 ġ.- mış I/11/78, I/27/56
 ġ.- mıyınca II/27/27
 ġ.- sa I/96/77

bk. ḳal-3 -25-
 ġ. I/148/66
 ġ.- cῑn I/156/31
 ġ.- dı I/113/69, I/113/70, I/153/47, 
II/19/28
 ġ.- dıḳ I/35/10
 ġ.- dıġ II/14/97
 ġ.- dıḲ I/15/11
 ġ.- dılā II/14/13
 ġ.- dım I/123/11, I/143/03
 ġ.- ınır I/156/35, I/156/36
 ġ.- ırlar I/24/50
 ġ.- ırsaŋ I/157/78
 ġ.- ıyo II/17/64
 ġ.- ıyōmuşdu II/17/18
 ġ.- mış II/19/101, II/19/87, II/23/155
 ġ.- mışıS I/110/45
 ġ.- mışlar I/46/23
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bk. ḳal-10 -22-
 ġ.- acaŋ I/64/07
 ġ.- dı I/03/20, I/113/113, I/113/114, 
I/55/65, I/77/51, II/25/82
 ġ.- dıḳ I/107/58
 ġ.- dıḲ I/107/58
 ġ.- dım I/119/34, I/133/48, I/133/49, 
I/136/40, I/15/22, I/21/75, II/16/96
 ġ.- ıŋ I/39/13
 ġ.- ırsa I/69/07
 ġ.- ıyo I/15/60
 ġ.- madı I/113/63, I/77/51, I/84/35

bk. ḳal-2 -17-
 ġ.- dı I/07/88, I/128/11, I/25/48, I/35/41, 
I/37/16, I/54/53, I/63/12, I/93/52, II/01/76, 
II/23/35
 ġ.- dıḳ II/27/30
 ġ.- dıḲ II/15/100
 ġ.- ıncı II/23/201
 ġ.- ırsῑ II/02/81
 ġ.- madı I/102/66
 ġ.- mas I/116/33
 ġ.- mayınca I/06/65

bk. ḳal-14 -12-
 ġ.- an II/10/74
 ġ.- ıyo II/06/29, II/17/49
 ġ.- ıyor I/49/35
 ġ.- sa II/39/133

bk. ḳal-18 -12-
 ġ.- mış I/81/38, I/81/42, I/92/04, 
II/03/67, II/03/68, II/28/64

bk. ḳal-24 -8-
 ġ.- aġaldıḳ I/52/52
 ġ.- aġaldım I/18/64
 ġ.- dı I/20/92, I/22/16
 ġ.- dıḳ I/22/14
 ġ.- sa I/52/48

bk. ḳal-7 -7-
 ġ.- ı I/10/30

bk. ḳal-6 -6-
 ġ.- dı I/125/15, I/95/94

 ġ.- ır I/148/31
 ġ.- masıŋ I/95/22
 ġ.- mış I/06/60
 ġ.- míş I/08/27

bk. ḳal-19 -6-
 başıma ġ.- dı I/22/10
 ġ.- ıyo I/90/40

bk. ḳal-25 -6-
 sınıfta ġ.- dı I/24/24
 sınıfTı ġ.- dı I/24/25
 ġ.- dıḳ II/08/14
 ġ.- dım I/113/08

bk. ḳal-12 -4-
 ġ.- dıysa I/24/57
 ġ.- mış I/24/50, I/24/57
 ȫlmüş ġ.- mış II/05/96

bk. ḳal-17 -4-
 ġ.- ırdı I/77/60
 ġ.- mazdı I/155/64, I/155/66

bk. ḳal-20 -4-
 ġ.- dı I/113/74, I/125/50, I/125/52
 ġ.- mış I/155/93

bk. ḳal-26 -26-
 ġ.- ır I/145/73, I/26/27, I/26/28

bk. ḳal-13 -14-
 ġ.- caḳ I/31/38
 ġ.- maycaḲ I/31/38

bk. ḳal-23 -7-
 ġ.- dı I/43/09

bk. ḳal-27 -1-
 ġ.- mış I/46/21

bk. ḳal-28 -8-
 ġ.- dῑ I/47/81

bk. ḳal-15 -7-
 ġ.- ıvırı I/60/69

bk. ḳal-16 -6-
 ġ.- can II/25/114
 ġ.- mış I/63/28

bk. ḳal-22 -3-
 ġ.- ıcam I/66/07
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 ġ.- ısam I/119/40
 ġ.- ῑdı II/07/145

bk. ḳal-29 -9-
 ġ.- ıyos I/143/61

bk. ḳal-8 -1-
 ġ.- mış II/19/67

bk. ḳal-30 -2-
 ġ.- ı II/27/37

bk. ḳalan -67-
 ġ.- ān̥ II/35/28
ġal̥ - : bk. ḳal-12 -1-
 ġ.- mış I/24/49

bk. ḳal-9 -1-
 ġ.- dım I/66/49

bk. ḳal-3 -1-
 ġ.- dıḳ II/21/26

bk. ḳal-5 -1-
 yalıŋız ġ.- dıḲ II/26/25

bk. ḳal-1 -1-
 ġ.- madı II/35/23
ġȧl - : bk. ḳal-1 -1-
 ġ.- annar II/17/07
ġāl - : bk. ḳal-1 -19-
 ġ.- dı I/01/30, I/101/70, I/157/60, 
I/54/53, II/09/60, II/09/82, II/32/118, 
II/32/124, II/32/127
 ġ.- dí I/64/28
 ġ.- ır I/53/62
 ġ.- madı I/34/13, I/34/17, I/34/19, 
I/64/52, II/07/53, II/32/118, II/32/127

bk. ḳal-17 -2-
 ġ.- dım I/109/56
 ġ.- ıcȧḲ I/07/52

bk. ḳal-3 -3-
 ġ.- dı I/52/67, I/79/11
 ġ.- mış I/38/25

bk. ḳal-9 -8-
 ġ.- dıḳ I/42/30, I/50/44
 ġ.- dım II/12/07, II/30/07
 ġ.- ıyȯ I/73/35
 ġ.- madım II/30/06, II/30/08

 ġ.- mazlā II/27/39
bk. ḳal-27 -1-

 ġ.- dıġ I/42/61
bk. ḳal-4 -8-

 ġ.- cȧḲ II/09/69
 ġ.- dı II/09/80, II/22/49, II/26/39
 ġ.- madı I/44/56, I/44/60, II/09/61, 
II/16/01

bk. ḳal-2 -7-
 ġ.- dı I/44/82, I/46/44, I/54/52, II/24/28
 ġ.- dıḳ I/72/26
 ġ.- madı I/49/70

bk. ḳal-11 -5-
 ġ.- dı I/55/48, II/17/75
 dul ġ.- dı II/09/16
 ġ.- dıḲ I/58/14
 dul ġ.- mış II/09/13

bk. ḳal-20 -1-
 ġ.- dı I/62/21

bk. ḳal-5 -9-
 hayaTda ġ.- dı I/67/37
 ġ.- dıḳ II/05/90
 ġ.- dım I/63/05
 yalıŋız ġ.- dım I/63/05, I/64/42
 aradı ġ.- ıyo II/08/69
 ġ.- madı II/12/41
 ġ.- meyyo II/12/39

bk. ḳal-10 -2-
 ġ.- dı I/113/112
 ġ.- dí I/64/40

bk. ḳal-25 -1-
 ġ.- dıḳ I/101/04

bk. ḳal-12 -1-
 ġ.- mış II/05/94

bk. ḳal-22 -2-
 ġ.- dı II/10/21, II/32/43
ġāl̥ - : bk. ḳal-3 -1-
 ġ.- mış I/38/25

bk. ḳal-6 -2-
 ġ.- mış II/02/07



ġalḳ -

1426

G

 ġ.- sın I/52/78
bk. ḳal-2 -2-

 ġ.- dı II/01/77
 ġ.- dıḳ I/63/14

bk. ḳal-1 -4-
 ġ.- dı I/65/24, I/65/38, II/02/49, II/07/26

bk. ḳal-5 -1-
 ayaḳda ġ.- dı I/146/74

bk. ḳal-22 -1-
 ġ.- mış II/05/11

bk. ḳal-9 -1-
 ġ.- dı II/05/69

bk. ḳal-25 -1-
 ġ.- dıḳ II/08/11

bk. ḳal-8 -1-
 ġ.- dıḳ II/30/57
ġalḳ - : bk. ḳalḳ-1 -47-
 ġ.- ā I/59/35
 ġ.- amadım I/39/04, I/45/11, I/87/20
 ġ.- ardı I/76/95
 ġ.- ardıŋ I/87/65
 ġ.- cāŋa I/119/11
 ġ.- ıb I/07/44, I/159/46, I/159/53, 
I/50/08
 ġ.- ınca I/45/10
 ġ.- ıp I/37/39, I/59/31
 ġ.- ıveridik I/36/48
 ġ.- ıveriyín II/01/34
 ġ.- saŋ I/119/11

bk. ḳalḳ-2

 ġ. I/147/55
ġ.- ā II/06/24, II/08/38
ġ.- ādıḳ I/152/14
ġ.- allādı I/39/59
ġ.- aŋ I/41/31
ġ.- ar I/39/76
ġ.- ardıḳ I/77/65, I/153/21
ġ.- ardıŋ I/145/35
ġ.- arῑn I/112/71
ġ.- dῑmız I/131/34

ġ.- dῑn I/145/35
ġ.- ın I/136/35
ġ.- ıyȯduḳ I/103/29
ġ.- ıyon II/38/43
bk. ḳalḳ-3

ġ.- dı I/147/44
ġ.- Tı I/102/25, I/89/05
bk. ḳalḳ-15

ġ.- ā II/24/109, II/24/110, II/24/111, 
II/24/114

bk. ḳalḳ-8

ġ.- ādı II/07/59
ġ.- ardı I/153/32
ġ.- ıP I/153/121
ġ.- ıyor I/49/08
bk. ḳalḳ-5

ġ.- ardıḲ II/39/102
bk. ḳalḳ-13

ġ.- ar I/41/65
ġal̥ḳ - : bk. ḳalḳ-3 -21-
 ġ.- dı I/130/45, I/30/53, I/32/79, I/89/25, 
II/39/112, II/39/157
 ġ.- tı I/05/61
 ġ.- Tı II/34/88
 ġ.- Tῑ II/04/45

bk. ḳalḳ-2 -9-
 ġ. I/77/65
 ġ.- ardıḳ I/13/10
 ġ.- dıḳ I/64/117
 ġ.- Tın II/37/48

bk. ḳalḳ-5 -11-
 ġ.- mışlā I/28/02

bk. ḳalḳ-1 -27-
 ġ. I/119/75, I/38/61, I/38/70
 ġ.- ıyo II/21/35
 ġ.- máyo I/38/56
 ġ.- mıyo I/38/56

bk. ḳalḳ-15 -5-
 ġ.- dı I/121/46

bk. ḳalḳ-11 -2-
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 ġ.- ardı I/121/50
 ġ.- dı I/121/48

bk. ḳalḳ-14 -10-
 ġ.- mazdı I/152/34

bk. ḳalḳ-10 -3-
 ġ.- dıḳ II/39/99

bk. ḳalḳ-4 -4-
 ġ.- adıḳ II/39/103
ġālḳ - : bk. ḳalḳ-15 -2-
 ġ.- ar̥ II/24/109

bk. ḳalḳ-1

ġ.- ıveridik I/36/47
ġāl̥ḳ - : bk. ḳalḳ-1 -1-
 ġ.- aman I/44/06
ġal̥ḳış : Kalkış, kalkma, hareket. -1-
 ġ.+ dan I/121/50
ġal̥ḳma : Kalkma, kaldırılmış, ürün. -1-
 ġ. I/49/32
ġalḫ - : bk. ḳalḳ-2 -1-
 ġ.- ā II/21/05
ġala - : Sobaya, fırına ya da ocağa odunları 
yanacak biçimde yerleştirmek. -5-
 ġ.- ŋ I/116/15
 ġ.- rdıḲ I/135/49, I/137/64
 ġ.- yoz I/106/51
 ġ.- yōz I/106/41
ġalaba : bk. ḳalabalıḳ -3-
 ġ. I/99/36
 ġ.+ ydı I/99/10, I/99/11
ġalabalı : bk. ḳalabalıḳ -3-
 ġ. I/36/69
 ġ.+ dı I/91/81
 ġ.+ ydı I/57/28
ġalabalıḳ : bk. ḳalabalıḳ -7-
 ġ. I/36/67, I/69/20, I/89/27, II/23/38, 
II/23/62
 ġ.+ mışdı I/156/13
 ġ.+ tıġ II/20/76
ġālabalıḳ : bk. ḳalabalıḳ -1-
 ġ.+ dı II/15/101

ġalabalıġ : bk. ḳalabalıḳ -7-
 ġ. I/30/50, I/36/18, I/36/19, I/36/43, 
I/98/63, II/14/55
 ġ.+ dῑ I/152/123
ġalabalıḲ : bk. ḳalabalıḳ -19-
 ġ. I/17/79, I/49/47, I/83/68, II/09/63, 
II/15/102, II/21/98, II/23/35, II/23/36, 
II/23/62
 ġ.+ da I/03/35
 ġ.+ dı I/07/74, I/146/07, I/146/77
 ġ.+ tı II/15/98
 ġ.+ Tı I/38/42, II/15/98
 ġ.+ Tıḳ I/152/28
 ġ.+ Tın I/38/44
 ġ.+ Tın̥ I/38/43
ġalabalῑ : <<ḳalabalıḳ+ı -21-
 ġ. I/36/66
 ġ.+ ḳan I/137/60, I/98/62
 ġ.+ dı I/125/45, I/134/23, I/137/11, 
I/46/10, I/65/29, I/65/43, I/91/39, I/91/55, 
I/91/81, II/23/38, II/23/69
 ġ.+ dıḳ I/14/38, I/55/28
 ġ.+ dıḲ I/123/75
 ġ.+ ken I/57/26
 ġ.+ mış I/17/79
 ġ.+ nan I/36/84
ġālabalῑ : <<ḳalabalıḳ+ı -1-
 ġ.+ nan I/36/69
ġalabalῑḳ : bk. ḳalabalıḳ -1-
 ġ. I/36/11
ġalan : Artan, mütebaki. -7-
 ġ. I/148/12, I/47/46
 ġ.+ ı II/03/76
 geri ġ.+ ı I/69/06, I/69/13
 ġ.+ ını I/96/35
 ġ.+ nar I/03/29
ġalan : Artık, bundan sonra. -3-
 ġ. I/25/40, I/25/58, II/07/17
ġalb : bk. ġalp1 -5-
 ġ. + e I/91/21

ġ.+ i I/50/26



ġālb

1428

G

 bk. ġalp3

ġ.+ ini yıḳmadım I/144/67
 ġ.+ iniziŋ I/06/131
 ġ.+ iŋizi I/06/81
ġālb : bk. ġalp1 -1-
 ġ.+ inizi I/06/80
ġalbalῑ : <<ḳalabalıḳ+ı -2-
 ġ.+ dı II/07/52
ġalbır : Kalbur, iri taneli maddeleri 
elemeye yarayan, tahta bir çembere 
gerilmiş delikli deri veya kafes kafes 
telden ibaret alet. -6-
 ġ. I/74/70, I/98/85
 ġ.+ ı I/87/120
 ġ.+ ınan I/123/32, I/87/41
 ġ.+ lam I/28/42
ġalbı̊r : bk. ġalbır -4-
 ġ. I/49/15, I/98/84
 ġ.+ a I/49/15

ġ.+ ınan I/49/13
ġalbuÍÍı - : Kalburlamak, kalburdan 
geçirmek, kalbura koyup sallayarak 
içindeki yabancı maddeleri veya iri taneleri 
ayırmak. -1-
 ġ.- ycādıḳ I/49/72
ġalbur : bk. ġalbır -2-
 ġ. I/155/90
 ġ.+ larnan I/18/54
ġalça : Kalça, insan ve hayvan vücudunun, 
bacakların üst kısmı ile böğür arasında 
kalan, iki yana doğru çıkıntılı kaba et 
kısmı. -1-
 ġ.+ mdan II/22/04
ġaldıl - : bk. ḳaldır-4 -1-
 ġ.- ılādı I/77/67
ġaldır - : bk. ḳaldır-1 -8-
 ġ.- ı I/21/30, I/31/37
 ġ.- ılādı I/102/22
 ġ.- ılardı I/08/75
 ġ.- ıŋ I/21/30
 ġ.- ısıŋ I/100/34
 ġ.- ıydıḳ I/94/22

 ġ.- mışlā II/04/51
bk. ḳaldır-2 -47-

 ġ.- acaz I/56/46
 ġ.- an I/20/15, II/33/49
 ġ.- dı I/153/25
 ġ.- d̥ıḳca I/74/78
 ġ.- dῑŋ I/74/81
 ġ.- ı II/07/88
 ġ.- ıcıḳ I/96/88
 ġ.- ıdıḳ I/115/06, I/115/07, I/115/18, 
I/74/51, II/08/86, II/24/30, II/37/110
 ġ.- ıdıġ I/06/27
 ġ.- ıdıḲ I/115/18
 ġ.- ılā I/45/67, II/01/12
 ġ.- ılar I/06/11, I/39/75
 ġ.- ılıyodu I/146/16
 ġ.- ır I/144/14
 ġ.- ırız I/130/42
 ġ.- ıs I/115/07
 ġ.- ıS I/90/34
 ġ.- ıydıḳ I/153/20, I/153/32, I/94/42
 ġ.- ıydıŋ I/60/31
 ġ.- ıyo II/01/12
 ġ.- ıyōdu II/08/24
 ġ.- ıyon I/141/12
 ġ.- ıyoz I/102/07, I/46/59, II/30/16, 
II/30/17
 ġ.- ıyöllā II/01/28
 ġ.- ıyu II/22/62
 ġ.- ız II/30/17
 ġ.- ῑdıḳ I/77/66
 ġ.- mazlā II/01/13
 ġ.- mıyorun II/33/50

bk. ḳaldır-5 -5-
 ġ.- aman I/134/60, I/66/12
 ġ.- amaz II/23/151
 ġ.- ıp I/66/13

bk. ḳaldır-4 -4-
 ġ.- dı I/39/99
 ġ.- ıyo I/147/52, I/147/53
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 ġ.- ıyola I/145/42
bk. ḳaldır-8 -1-

 ġ.- dı I/117/20
bk. ḳaldır-3 -1-

 ġ.- mazmış I/76/48
ġāldır - : bk. ḳaldır-1 -2-
 ġ.- amaŋ I/66/07
 ġ.- ız I/62/10

bk. ḳaldır-2 -5-
 ġ.- ıdıḳ II/08/82
 ġ.- ır̥dıġ II/01/27
 ġ.- ırız II/30/16
 ġ.- ıyōduŋ I/49/48
 ġ.- madım II/33/51

bk. ḳaldır-6 -9-
 ġ.- dıḲ I/31/63, I/31/64
 ġ.- dılā I/153/62, I/153/67, I/153/77
 ġ.- dıydı I/119/02
 ġ.- eceK I/86/20
 ġ.- ılar I/13/08
 ġ.- ılcȧḲ II/09/84

bk. ḳaldır-7 -1-
 ġ.- mışlar I/38/11
ġaldırım : Kaldırım, yayaları çamurdan 
ve araçlardan korumak amacıyla çeşitli 
büyüklük ve şekillerde taşlar döşenerek 
yapılmış yol. -1-
 ġ.+ ıdı II/01/57
ġaldırme : bk. ġaldırmı1 -1-
 ġ.+ ye I/72/26
ġaldırmı : 1. Kaldırma, bulunduğu yerden 
yukarıya doğru hareket ettirmek, kaldırmak 
işi. -3-
 ġ.+ a I/31/52
 ġ.+ ya I/31/52

2. Uykudan uyandırmaki kaldırmak işi.
ġ.+ ya I/28/17,

ġaldıtTır - : Kaldırtmak, kaldırmak işini 
başkasına yaptırmak. -1-
 ġ.- ı I/108/56
ġale : bk. ḳale -11-

 ġ. II/02/04, II/02/06, II/02/07, II/02/13, 
II/02/14
 ġ.+ den I/27/32
 asalıḲ ġ.+ sı̄̇ II/02/12
 fırınnıḲ ġ.+ si II/02/12
ġālė : bk. ġāli -4-
 ġ. I/145/66, I/70/45, I/81/27, I/87/54
ġalefer : Kalorifer, bir binayı, bir kazandan 
çıkan sıcak su, hava veya buharı borular 
içinde ısınması istenen yerlere sevketmek 
yoluyla ısıtmaya yarayan tesisat. -2-
 ġ.+ i I/67/43
 ġ.+ li I/15/34
ġalem : bk. ḳalem -7-
 ġ. I/35/60, I/60/64, II/07/19
 ġara ġ. I/35/62
 ġ.+ i I/47/68
 dolma ġ.+ lemiz I/35/62
ġālem : bk. ḳalem -1-
 ġ.+ nerlen I/35/61
ġalı : bk. ḳarı I -1-
 ġ.+ lā I/77/26
ġaÍı : bk. ḳarı I -4-
 ġ.+ Íā I/65/25
 ġ.+ lar I/65/25
 ġ.+ Íarı I/47/50
ġālı : bk. ġāli -2-
 ġ. II/16/81, II/32/74
ġalıb : Kalıp, elde edilmek istenen biçime 
göre hazırlanmış olup içine dökülen sıvı 
veya hamur kıvamındaki maddeye aynı 
biçimi veren içi oyuk nesne. -5-
 ġ. I/10/15, II/22/54
 ġ.+ ı I/03/47, I/62/08, I/62/09
ġalın : Kalın, kendi cinsinden olan şeylere 
göre iki yüzü arasındaki uzaklığı büyük 
olan. -4-
 ġ. I/111/37, I/124/45, I/21/43
 ġ.+ ı I/21/43
ġalınnıḳ : Kalınlık, kalın olma durumu, 
kalın olan şeyin hâl ve sıfatı. -1-
 ġ.+ da I/41/28
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ġalıp : bk. ġalıb -3-
 ġalıP ġ. I/154/60
 ġ. ġalıP I/154/60
 ġ. sabın I/126/63
ġali : bk. ġāli -63-
 ġ. I/06/34, I/07/38, I/10/106, I/105/54, 
I/108/35, I/113/131, I/122/12, I/134/39, 
I/148/60, I/152/119, I/152/19, I/152/54, 
I/152/94, I/17/33, I/30/53, I/31/63, I/31/64, 
I/33/34, I/33/48, I/33/92, I/33/99, I/36/42, 
I/45/30, I/46/07, I/47/24, I/59/43, I/67/10, 
I/70/11, I/74/95, I/77/29, I/81/32, I/81/68, 
I/85/43, I/87/116, I/87/73, I/90/78, I/93/38, 
I/94/47, I/96/09, I/96/56, I/98/58, I/98/59, 
I/98/79, II/01/02, II/01/59, II/02/09, 
II/02/10, II/09/45, II/17/58, II/17/68, 
II/17/91, II/19/29, II/20/18, II/34/14, 
II/34/15, II/34/61, II/39/151, II/39/157, 
II/39/17, II/39/18, II/39/20
ġali : bk. ḳale -3-
 ġarrön ġ.+ si II/02/11
 ġarüren ġ.+ si II/02/10
 sivrili ġ.+ si II/02/12
ġal̥i : bk. ġāli -5-
 ġ. I/14/67, I/28/50, I/28/52, II/39/17, 
II/39/34
ġal̥ı̆̇ : bk. ġāli -4-
 ġ. II/01/59, II/01/71, II/24/71, II/39/37
ġāli : Artık, bundan böyle. -258-
 ġ. I/28/19, II/07/114, II/07/126, II/07/53, 
I/01/72, I/02/51, I/02/68, I/02/70, I/08/57, 
I/10/19, I/10/24, I/10/34, I/10/51, I/10/57, 
I/10/80, I/10/99, I/101/31, I/102/06, 
I/102/41, I/102/47, I/102/53, I/102/58, 
I/102/66, I/102/87, I/107/48, I/108/03, 
I/111/83, I/119/10, I/119/63, I/123/20, 
I/123/54, I/124/11, I/124/37, I/126/18, 
I/127/32, I/128/62, I/133/39, I/137/60, 
I/138/23, I/138/89, I/139/63, I/145/52, 
I/145/57, I/145/58, I/145/71, I/145/73, 
I/145/75, I/145/76, I/145/77, I/145/84, 
I/145/99, I/148/11, I/148/15, I/148/16, 
I/148/41, I/150/11, I/152/105, I/152/115, 
I/152/24, I/152/45, I/152/95, I/153/107, 
I/153/109, I/153/115, I/153/36, I/153/53, 
I/153/78, I/153/90, I/154/23, I/154/68, 

I/155/95, I/157/10, I/157/54, I/157/55, 
I/157/76, I/158/50, I/17/85, I/20/69, 
I/21/27, I/21/32, I/24/63, I/29/20, I/30/09, 
I/30/15, I/30/20, I/30/32, I/30/36, I/30/38, 
I/30/45, I/31/22, I/31/31, I/31/34, I/31/62, 
I/33/55, I/35/24, I/36/33, I/36/37, I/39/18, 
I/39/92, I/39/96, I/42/09, I/47/61, I/48/44, 
I/49/10, I/49/70, I/51/06, I/51/10, I/51/14, 
I/51/51, I/51/54, I/51/55, I/51/56, I/51/61, 
I/51/62, I/51/63, I/51/73, I/52/20, I/53/45, 
I/54/17, I/54/22, I/54/27, I/54/33, I/54/37, 
I/54/72, I/55/03, I/55/23, I/55/27, I/55/30, 
I/58/25, I/59/70, I/60/27, I/62/23, I/62/40, 
I/63/13, I/63/45, I/63/51, I/63/57, I/63/62, 
I/64/31, I/70/46, I/70/80, I/70/81, I/72/56, 
I/72/71, I/72/72, I/72/73, I/72/78, I/74/29, 
I/76/95, I/77/27, I/79/01, I/79/02, I/79/12, 
I/79/17, I/79/19, I/79/24, I/79/67, I/79/89, 
I/79/95, I/80/30, I/80/31, I/81/13, I/81/33, 
I/81/67, I/87/116, I/87/118, I/87/124, 
I/87/25, I/87/30, I/87/50, I/87/53, I/87/68, 
I/87/76, I/87/77, I/87/78, I/87/95, I/88/37, 
I/88/57, I/89/05, I/90/40, I/91/52, I/91/80, 
I/91/85, I/93/63, I/94/23, I/94/41, I/94/84, 
I/95/119, I/96/16, I/96/17, I/96/19, I/96/31, 
I/96/51, I/96/57, I/96/82, I/98/114, I/98/21, 
I/98/59, I/98/65, I/98/66, I/98/67, I/98/68, 
I/98/78, I/98/83, I/98/92, II/01/60, II/01/63, 
II/02/07, II/04/69, II/05/89, II/07/138, 
II/07/139, II/08/26, II/08/72, II/08/75, 
II/08/80, II/08/95, II/09/08, II/12/26, 
II/12/37, II/12/39, II/12/42, II/16/16, 
II/16/67, II/17/59, II/17/71, II/20/37, 
II/22/38, II/23/198, II/24/68, II/24/72, 
II/25/68, II/25/74, II/27/20, II/27/55, 
II/28/22, II/28/57, II/32/117, II/32/118, 
II/32/130, II/32/132, I/102/15, I/98/73, 
I/33/51, I/21/22, I/94/47
ġāÍi : bk. ġāli -1-
 ġ. I/08/81
ġāl̥i : bk. ġāli -4-
 ġ. I/138/93, I/145/68, I/31/33, II/08/12
ġalı̄̇ : bk. ġāli -2-
 ġ. I/98/99, II/07/106
ġālı̄̇ : bk. ġāli -2-
 ġ. I/158/38, I/70/85
ġalῐ : bk. ḳarı I -1-
 ġ.+ Íā II/05/40
ġālῐ : bk. ḳarı I -1-
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 ġ.+ Íā II/05/41
ġaliba : Öyle görünüyor ki, görünüşe göre, 
anlaşılan, zannediyorum ki. -3-
 ġ. I/150/59, II/15/43, II/28/45
ġalibā : bk. ġaliba -2-
 ġ. I/08/121, I/144/17
ġāliba : bk. ġaliba -1-
 ġ. I/134/53
ġālibā : bk. ġaliba -1-
 ġ. I/146/12
ġālíbā : bk. ġaliba -1-
 ġ. II/10/08
ġalῐbalῑ : <<ḳalabalıḳ+ı -1-
 ġ.+ mıştıḲ II/07/23
ġalik : bk. ġālik -6-
 ġ. I/119/11, I/53/80, I/82/29, II/39/125, 
II/39/134, II/39/150
ġal̥ik : bk. ġālik -1-
 ġ. I/125/73
ġālik : Artık, bundan böyle. -8-
 ġ. I/06/34, I/125/20, I/157/82, II/25/75, 
II/29/66, I/06/82, I/06/98, I/70/21
ġālik̥ : bk. ġālik -1-
 ġ. I/70/43
ġālík : bk. ġālik -1-
 ġ. I/06/33
ġālim : Artık, bundan böyle. -1-
 ġ. I/62/12
ġalḲ - : bk. ḳalḳ-6 -3-
 ġ.- ar I/17/30

bk. ḳalḳ-3 
ġ.- dı I/30/51
bk. ḳalḳ-2

ġ.- dıḲ I/63/25
ġalma : bk. ḳalma -8-
 ġ. I/43/16, I/49/40, I/81/36, II/03/65, 
II/17/45
 ġ.+ yım I/136/38
 ġ.+ yῐnan II/27/53
ġalmȧ : bk. ḳalma -1-
 ġ. II/03/67

ġalp : 1. Kalp, iki akciğer arasında ve biraz 
solda bulunan, emme basma bir tulumba 
durumunda, vücuttaki kanı akciğerlere 
ve akciğerlerden döndükten sonra tekrar 
vücuda sevkederek kan dolaşımını 
sağlayan organ, yürek. -6-

2. Bu organda ortaya çıkan hastalık. -5-
 ġ. I/43/26, II/29/74
 ġ. asdası I/62/20
 ġ.+ den I/113/75, I/137/18

3. İman, sevgi ve nefretin, iyi ve kötü 
bütün duyguların, anlayış, duyuş, seziş 
yeteneklerinin kaynağı olduğu kabul edilen, 
insanın manevi varlığının merkezi, gönül.

ġalp ġapā : Kalp kapağı, kanın kalbe 
girmesini ve çıkmasını sağlayan kapak.

ġ. ġapāndan I/50/26
ġalp ḳrizi : Kalp krizi, kalbi besleyen 

damarlardan birinin tıkanması ile ortaya 
çıkan, önlem alınmazsa ölüme yol açan 
rahatsızlık, kalp aksesi. 

ġ. ġırızındá I/64/37
 ġ. ġırizi I/17/21
 ġ. ġırizinden I/65/45, II/06/57
 ġ. Ḳırızı geçirdim I/91/21
ġaÍp : bk. ġalp1 -1-
 ġ. I/64/84

bk. ġalp2 -5-
 ġ. I/113/67
 ġ.+ den I/113/67, I/119/36, I/137/16
 ġ.+ ten I/119/35
ġāÍp : bk. ġalp2 -1-
 ġ. II/29/81
ġalplı̄̇ : bk. ġaÍpli -1-
 iyi ġ.+ miş I/06/73
ġaÍpli : Kalpli, merhametli, acıma hissi 
olan (İyi kalpli deyiminde geçer). -1-
 ı̄̇ ġ.+ ymiş I/06/69
ġalye : Kıymalı patlıcan, kabak vb. sebze 
yemeği. -1-
 ġ. yapalādı I/82/32
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ġama : Kama, silah olarak kullanılan, iki 
yüzü keskin, ucu sivri, kın içinde bele 
takılarak taşınır, uzun ve enli bıçak. -2-
 avşan ġ.+ sı II/28/38
 avşan ġ.+ sını II/28/41
ġamara : bk. ḳamera -1-
 ġ. alıyō II/07/124
ġamarı : bk. ḳamera -1-
 ġ.+ yı II/07/95
ġamçı : Kamçı, ucuna ince deri, meşin 
veya ip bağlanmış bir değnekten ibaret 
vurma aleti, kırbaç. -8-
 ġ.+ ya I/128/43, I/128/47
 ġ.+ ya veridi I/128/46
 ġ.+ ya viridi I/128/43
 ġ.+ yı I/128/52, I/128/60
 ġ.+ yı veridi I/128/60
 ġ.+ yı veridiġ I/128/52
ġamera : bk. ḳamera -3-
 ġ.+ lā II/07/136
 ġ.+ nı II/07/136
 ġ.+ ya I/115/50
ġamere : bk. ḳamera -2-
 ġ. II/05/20
ġāmere : bk. ḳamera -1-
 ġ. II/05/20
ġamerı : bk. ḳamera -2-
 ġ.+ dan II/07/98
 ġ.+ yı II/07/14
ġamış : bk. ḳamış -2-
 ġ.+ ı I/18/59
 ġ.+ ınan I/62/41
ġamῐyon : bk. ḳamyon -3-
 ġ. II/26/41, II/26/42
 ġ.+ du II/26/43
ġamyon : bk. ḳamyon -8-
 ġ. I/110/69
 ġ.+ a I/110/68, I/121/114, I/144/59
 ġ.+ da I/144/60
 ġ.+ nan I/159/32
 ġ.+ nānan II/21/64

 ġ.+ uŋ I/125/50
ġan : bk. ḳan -21-
 ġ. I/133/03, I/133/04, I/133/07, 
I/133/42, II/08/76
 ġ. ġanseri II/16/34
 ġ.+ ı I/121/73, I/124/12
 ġ. ılıman I/111/77
 ġ.+ ıma I/14/61
 ġ.+ ını I/121/64, I/121/71, I/121/72
 ġ.+ nar I/74/12
 ġ.+ nı I/11/80
 ġ. şekeri I/28/54
 ġ. tālili II/25/114
 ġ. veriliyo I/93/54
 ġ. yapmıyȯ I/93/53
ġan - : Kanmak, inanmak, kanaat getirmek, 
aklı yatıp kāni olmak. -1-
 ġ.- ma I/70/67
ġān : bk. ġarın -2-
 ġ.+ ımızı dōydu II/32/136
 ġ.+ ıŋı I/44/11
ġana - : Kanamak, (vücudun herhangi bir 
yerinden) dışarıya kan akmak. -2-
 ġ.- rdı I/140/51
 ġ.- yıncaḲ I/11/85
ġana - : bk. ḳayna- -1-
 ġ.- yıvırır I/128/22
ġanad : Kanat, kuşlarda ve böceklerde 
gövdenin iki yanında yer alan ve uçmayı 
sağlayan açılır kapanır bir çift organ. -5-
 ġ.+ ı I/44/69
 ġ.+ ından I/16/09
 ġ.+ ını I/44/69

ġanadına al- : Korumak, himayesine 
almak.

ġ.+ ına aldı I/125/24
ġanadınıŋ altında yaşa- : Korunmak, 

gözetilmek, himayesi altında bulunmak.
ġ.+ ınıŋ altında yaşeyoS I/79/14

ġanal : bk. ḳanal1 -2-
 ġ.+ lar yapıldı I/93/06
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 ġ.+ ları I/47/46
bk. ḳanal2 -5-

 ġ.+ dan I/121/120
 ġ.+ ı I/121/124
 ġ.+ ında II/07/97
 ġ.+ ındı II/07/96
 ġ. yirmi˽altıya I/91/82
ġanalson : Kanalizasyon, kirli su ve 
pisliklerin aktığı lağım şebekesi. -1-
 ġ. I/135/05
ġanama : Kanama, vücuttaki kanın damar 
dışına çıkması. -1-
 bėyin ġ.+ sından I/64/40
ġanat : bk. ġanad -1-
 ġol ġ. gērdik I/125/37
ġanata : bk. ḳaynata -1-
 ġ.+ mıŋ II/06/58
ġánç : genç -1-
 ġ. I/44/67
ġandır - : Kandırmak, inandırmak, ikna 
etmek, razı etmek. -2-
 ġ.- dı I/126/71
 ġ.- dıŋ I/95/123
ġandil : bk. Ḳandil -1-
 ġ. I/04/27
ġanel : bk. ḳanal1 -1-
 ġ. II/26/49
ġanepe : Kanepe, yan yana iki üç kişinin 
oturabileceği, arkasında sırtı ve iki yanında 
kolları dayayacak yerleri olan uzunca 
koltuk. -1-
 ġ. I/152/60
ġanevicı̄̇ : bk. ḳaneviçe -1-
 ġ. II/11/46
ġanevici : bk. ḳaneviçe -3-
 ġ. II/11/45, II/11/46
 ġ.+ miz II/11/45
ġaneviçe : bk. ḳaneviçe -7-
 ġ. I/07/14, I/07/15, I/07/69, I/07/70, 
I/36/47
 ġ. yapíyóduḳ I/07/13

ġaneviçē : bk. ḳaneviçe -1-
 ġ. I/161/16
ġānı : Kağnı, tek parça hâlinde dolu iki 
tekerleği ve bunlara tespit edildiği için 
tekerleklerle beraber dönen bir dingili 
bulunan, tek veya çift öküzlü eski bir Türk 
arabası çeşidi. -11-
 ġ. I/05/42, I/121/116
 ġ.+ lā I/64/118, I/68/72
 ġ.+ lar I/64/117
 ġ.+ ları I/87/01
 ġ.+ larıŋ I/68/72
 ġ.+ sı I/132/74
 ġ.+ yı I/05/44
 ġ.+ ynan I/15/11
ġanıvelli : Kaloriferli, kalorifer ile 
ısınan. -1-
 ġ. II/17/80
ġani : Bol, çok fazla. -3-
 ġ. I/87/10
 bişirillē bol ġ. II/08/116
 çocuḳlā bol ġ. II/08/85
ġanı̆̇ : bk. ġani -1-
 bōl ġ. II/08/105
ġāni : bk. ġānı -2-
 ġ.+ nen I/15/10
 ġ.+ yi I/05/42
ġāni : bk. ġani -1-
 ġ.+ ydik I/87/110
ġann : bk. ḳarın -2-
 ġ.+ ı I/48/28
 öllüğüŋ ḳarı ġ.+ ı˽ıŋ ārısı I/113/126
ġannıyarıḲ : bk. ġarnıyarıḳ -1-
 ġ. I/143/20
ġanser : Kanser, vücutta dokuyu oluşturan 
hücrelerin habis bir şekilde çoğalarak 
büyüme ve değişmesinden ileri gelen ve 
bulunduğu bölgenin dışına da yayılabilen 
öldürücü hastalık. -13-
 ġ. I/106/25, I/137/18, I/55/70, II/16/35
 ġ. åldı I/45/28
 ġ.+ den I/107/12, I/107/13
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 aḳÇi˽er ġ.+ i I/150/24
 ġan ġ.+ i II/16/34
 ġ.+ inē I/20/18
 cilT ġ.+ ine I/20/18

ġanser ål- : Kanser hastalığına 
tutulmak.

ġ. åldı I/45/28
ġanser ol- : Kansere yakalanmak.
ġ. ōldu II/29/21

ġanserli : Kansere tutulmuş olan 
(kimse). -1-
 ġ.+ ydi I/137/18
ġansıS : Kansız, kanı az olan, kansızlık 
hastalığına tutulmuş olan. -1-
 ġ. II/23/210
ġānun : Kānun, devletçe konan ve her 
vatandaşın uyması gereken yazılı hukuk 
kuralı, yasa. -3-
 ġ. I/01/71, I/64/109, I/64/111
ġap - : 1. Fırsatını bulup kendine mal 
etmek, gaspetmek. -1-
 ġ.- dım I/02/39

2. (Temas yoluyla) Kendine geçirmek, 
almak.
ġaP : Kap, içine sıvı veya katı herhangi bir 
madde konan şey. -10-
 ġ. I/112/01, I/20/39, I/71/56
 ġ.+ da I/71/56
 ġ.+ dan I/01/40, I/07/36
 ġ.+ lānı I/64/80
 ġ.+ lara I/19/09
 ġ.+ larınan II/21/57
ġapa - : 1. Çıkmasına veya çıkarılmasına 
engel olacak şekilde bir yerde tutmak, bir 
yere kilitlemek. -5-
 ġ.- dı I/112/17
 ġ.- mış I/08/87
 ġ.- r I/128/21
 ġ.- rdı I/112/16, I/121/28

2. Kapı, pencere, kepenk, kanat, kapak, 
pancur vb. şeyleri kapalı duruma getirmek, 
yerine oturtmak, kapatmak. -3-

 ġ.- dῑmı I/75/74
 ġ.- yıvėdim I/75/74, I/75/75

3. (Bir şeyi) Dışarı ile olan ilgisini 
sağlayan kısımlarını kapalı duruma 
getirerek örtmek. -2-
 ġ.- rıS I/130/75
 ġ.- rsıŋ I/100/32

4. Üstüne bir şey koymak yoluyla 
örtmek. -2-
 ġ.- rıS I/148/23
 ġ.- rız I/148/22

5. Çalışmasını durdurmak, işlemesine 
son vermek. -1-
 ġ.- yve II/39/114

6. Geçişi engellemek, geçiş yerini 
tıkamak.

7. Ödemek, karşılamak, tasfiye etmek.
ġapā : <<kapaḳ2+ı -2-
 ġalp ġ.+ ndan I/50/26

<<kapaḳ1+ı 
ġ.+ nı I/132/45

ġaPad - : bk. ḳapat- -10-
 ġ.- am I/133/18
 ġ.- ayöler I/03/52
 ġ.- ıyōlar I/67/12
 ġ.- ῑmı I/75/74

ġ.- ıncı II/05/49
 ġ.- ır I/116/23
 ġ.- ırın I/54/49, I/54/51
 ġ.- ırlar I/03/51
 ġ.- ıyım I/123/51
ġapalı : bk. ḳapalı5 -4-
 ġ. I/145/51, I/148/08, I/76/51
 ġ.+ ya I/20/52

bk. ḳapalı2 -2-
 ġ. I/26/34, II/22/44

bk. ḳapalı6 -2-
 ġ. I/112/15, I/35/11

bk. ḳapalı1 -2-
 ġ. I/69/39, II/28/77

bk. ḳapalı4 -2-



ġapı

1435

G

 ġ. II/12/16
 ġ. mapalı I/76/68

bk. ḳapalı7 -1-
 ġ.+ ydı I/76/53
ġapama : bk. ḳapama -3-
 ġ. I/105/40
 ġ.+ sῑ I/105/36
 ġ. yaparız I/73/51
ġapan - : bk. ḳapan-2 -5-
 ġ.- dı I/143/81, I/153/11, I/63/07, 
II/39/169
 ġ.- mış I/02/46

bk. ḳapan-5 -3-
 ġ.- dı I/28/30
 ġ.- dῑ I/20/52
 ġ.- ῑ I/121/45

bk. ḳapan-3 -3-
 ġ.- maS II/35/62
 ġ.- maz II/35/61
 ġ.- sa II/35/61

bk. ḳapan-6 -1-
 ġ.- dı I/35/53
ġapanma : Kapanma, kapanmak işi. -1-
 ġ. I/38/53
ġapat - : bk. ḳapat- -10-
 ġ. II/22/28
 ġ.- dılā I/64/46
 ġ.- ıyodu I/121/28
 ġ.- man I/132/45
 ġ.- tıḳ I/82/03
 ġ.- Tılā II/05/47, II/05/48
 ġ.- Tılar I/156/23
 ġ.- Tım II/22/85, II/33/33
ġāpat - : bk. ḳapat- -3-
 ġ.- Tıḳ I/39/97
 ġ.- Tım II/33/32
 ġ.- Tıŋ II/39/170
ġaPdan : Kaptan, bir işin başı ve yöneticisi 
olan kimse. -5-
 ġ. I/06/64, I/06/66, I/06/69, I/06/72, 
I/150/54

ġape - : bk. ġapa-6 -1-
 ġ.- yince I/153/89
ġapē - : bk. ġapa-6 -1-
 ġ.- yolā I/153/87

bk. ġapa-7 -1-
 ġ.- yip II/38/28
ġapı : bk. ḳapı -72-
 ġ. I/06/112, I/35/31, I/35/33, I/35/43, 
I/48/67, I/48/69, I/52/32, I/61/15, II/22/37
 ġ.+ da I/144/26, I/61/66, I/97/27, 
II/25/111, II/34/60
 ġ.+ dan I/11/70, I/154/58, I/37/11, 
I/69/75, I/98/33, II/21/33, II/25/99
 ġ.+ la II/05/21
 ġ.+ lā II/25/100
 ġ.+ ladan I/152/134
 ġ.+ lar II/11/65, II/22/90
 ġ.+ ları I/87/76, II/35/54
 ġ.+ larımız I/107/24
 ġ.+ larını I/35/51
 ġ.+ lı I/100/06
 ġ.+ nın I/149/20
 ġ.+ nıŋ I/08/123, I/102/10, I/107/01, 
I/107/06, I/22/01, I/25/23, I/77/48, I/98/33
 ġ.+ ŋdan I/20/97
 ġ.+ ŋı I/143/31
 ġ.+ sı I/130/97
 ġ.+ sıdan II/05/16
 ġ.+ sına II/25/98
 ġ.+ sında I/22/30, I/22/31, II/22/37
 ġ.+ sındȧ I/136/39
 ġ.+ sından I/38/07, I/88/08
 ġ.+ sını I/28/27
 ġ.+ sınıŋ I/77/46
 ġ.+ ya I/11/82, I/133/21, I/154/57, 
I/37/40, I/52/01, I/77/47, I/91/68, II/34/60
 ġ.+ yā I/48/69
 ġ. yapmış I/95/18
 ġ.+ ye II/25/102
 ġ.+ yı I/11/67, I/22/01, I/45/15, I/88/45, 
II/28/37
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ġapı - : bk. ġapa-3 -5-
 ġ.- yıveriz I/27/72

bk. ġapa-4 -4-
 ġ.- yosuŋ I/105/43, I/105/48

bk. ġapa-1 -1-
 ġ.- yorsuŋuz II/22/44
ġapıcı : Kapıcı, gireni çıkanı çok olan 
büyük binalarda, apartman ve iş yerlerinde 
kapıyı bekleyen, bazı bakım ve hizmetleri 
yapan kimse. -2-
 ġ. I/31/43
 ġ.+ a I/39/80
ġapıcıḲ : Kapıcılık, kapıcının yaptığı 
iş. -1-
 ġ. yapíyō II/02/74
ġapıd - : bk. ḳapat -1-
 ġ.- ır II/02/89
ġapış : Kapış, kapmak işi ve tarzı. -3-
 ġ. I/39/76

ġapış ġapış : Kapan kapana, büyük bir 
istekle, kapışarak.

ġapış ġ. II/16/91
 ġ. ġapış II/16/91
ġapız : İki dağın arasındaki su geçidi. -1-
 ġ. I/33/78
ġāpız : bk. ḳarpuz -1-
 ġ. I/01/61
ġapῑ : bk. ḳapı -1-
 ġ. I/35/32
ġaplı : Kablo, elektrik iletmeye yarayan, 
genellikle üzeri yalıtkan bir maddeyle 
kaplanmış madenı̂ tel veya teller 
grubu. -3-
 ġ. II/30/71, II/30/77
 ġ.+ lā II/30/81
ġar - : 1. Karmak, (toz ve sıvı hâlindeki 
maddelerden meydana gelen bir karışımı 
elde etmek için gerekli maddeleri) birbirine 
katıp karıştırmak. -42-
 ġ.- ā I/28/36, II/32/63
 ġ.- āḳan II/29/38
 ġ.- ādıḲ I/120/58

 ġ.- alır I/62/19
 ġ.- aÍÍā II/32/23
 ġ.- aŋ I/120/27
 ġ.- ar I/10/10
 ġ.- arḳan I/116/37
 ġ.- arȧn II/29/57
 ġ.- ār̥dı I/62/20
 ġ.- ardıḳ I/128/35
 ġ.- ār̥dım I/62/20
 ġ.- arım I/103/48
 ġ.- arıs I/70/45
 ġ.- arıS I/02/33
 ġ.- arız I/102/57, I/111/08, I/129/62, 
I/26/70, I/31/20, I/44/44, I/62/27, I/70/45, 
I/79/90, II/33/65, II/35/80
 ġ.- arlardı I/67/08
 ġ.- āsın I/121/82
 ġ.- can II/29/49, II/29/52
 ġ.- cıḳ I/152/88
 ġ.- dıḳ I/87/20
 ġ.- dıḲTan I/44/44
 ġ.- ılıyo I/105/23, I/105/24
 ġ.- ıyon II/15/113
 ġ.- ıyosun I/105/27
 ġ.- ıyoz I/103/60, I/26/73
 ġ.- ῐlayȯru I/62/12
 ġ.- madȧm II/29/59

2. Batırmak, sokmak, dönüşmek. -2-
 vereme ġ.- ar I/11/64
 vereme ġ.- dı I/11/66

3. Birbirine karıştırmak.
ġar : bk. ḳar -32-
 ġ. I/121/44, I/121/70, I/121/72, 
I/130/49, I/130/51, I/130/53, I/138/121, 
I/144/36, I/17/85, I/17/86, I/32/24, I/39/59, 
I/41/62, I/44/72, I/55/54, I/55/55, II/19/147, 
II/19/149, II/29/87, II/32/43
 ġ. ḳış II/07/42
 ġ.+ a I/121/70
 ġ.+ da I/121/47, I/39/69, I/85/30, 
I/94/73
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 ġ.+ dan I/39/69, I/49/51
 ġ. gibi I/102/45
 ġ.+ ı I/55/55
 ġ.+ ıŋ I/138/129
ġar : bk. ġara1 -1-
 ġ. II/01/20
ġȧr - : bk. ġar-3 -1-
 ġ.- ādıḳ II/07/62
ġār - : bk. ġar-1 -5-
 ġ.- arıS II/29/58
 ġ.- dıḳ I/79/83
 ġ.- dım I/87/83
 ġ.- madȧm II/29/58
 ġ.- mış I/10/12
ġār : bk. ḳar -6-
 ġ. I/152/58, I/39/71, I/77/25
 ġ.+ da I/70/13
 ġ.+ dı II/24/105
 ġ. topunu II/16/81
ġār : bk. ḳarı1 -2-
 ġ.+ sı I/159/42, I/159/43
ġara : 1. Kara, kömür renginde olan rengin 
adı ve bu renkteki. -62-
 ġ. I/08/27, I/08/28, I/126/47, I/126/54, 
I/130/52, I/135/42, I/140/41, I/145/58, 
I/146/23, I/146/24, I/152/96, I/158/34, 
I/18/59, I/18/60, I/24/40, I/25/50, I/26/02, 
I/26/11, I/26/13, I/37/04, I/37/05, I/47/48, 
I/49/08, I/51/27, I/67/69, I/68/41, I/81/11, 
I/86/13, I/87/28, II/07/90, II/12/73, 
II/26/11, II/28/37, II/28/44, II/28/62

ġ.+ lānı I/54/68
 ġ.+ lara I/94/33
 ġ.+ lıla I/152/59
 ġ.+ sından II/24/58
 ġ.+ ydı I/124/50
 aḳlan ġ.+ yı seçerin I/122/61

2. Kötü, meş’um, zor.
 ġ. işdi I/23/44
 ġ. yollardı I/01/16

ġara çavuş : Bir lakap.

ġ. çavuş II/28/30, II/28/32, II/28/37, 
II/28/84, II/28/88
 ġ. çavūş II/28/30

ġara dam : Kiremitle kaplanmamış 
düz çatı.

ġ. damdı I/17/87
ġara dut : Siyah renkte olan dut.
ġ. dut I/17/64
ġara ġabaġ : Koyu renkli bal kabağı.
ġara ġalem : Kurşun kalem.
ġ. ġalem I/35/62
ġara ġış : Kış ortası, kışın en şiddetli 

zamanı, zemheri.
ġ. ġış I/17/85
ġara ġuvvet : 
ġ. ġuvvetinen II/22/58
ġara gücü : Bilek kuvveti, makine 

yardımı olmaksızın.
ġ. gücüynen I/09/74
ġara sıhíye : Eskiden köyleri dolaşan 

sağlık birimi.
ġ. sıhíye I/48/72

ġarȧ : bk. ġara1 -2-
 ġ. I/95/104
 ġ. ḱ́āzım Paşa I/95/64
ġară : bk. ġara1 -1-
 ġ. I/128/24
ġara Tutġu : Düğünlerde şalvarın üstüne 
giyilen bir kadın kıyafeti. -1-
 ġ. II/37/56
ġarabasma : Bir çeşit un helvası. -2-
 ġ. I/30/45
ġarabāsma : bk. ġarabasma -1-
 ġ. I/30/46
ġarabataḳ : İki kurnalı çeşme. -1-
 ġ. I/126/49
ġarabı̊̇ber : bk. ḳarabiber -3-
 ġ. I/121/84, I/152/97
 ġ.+ ı̄̇ I/121/84
ġarabiber : bk. ḳarabiber -1-
 ġ.+ nen II/39/30
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ġarabiber̥ : bk. ḳarabiber -1-
 ġ. I/151/18
ġarabüber : bk. ḳarabiber -2-
 ġ. II/39/50
 ġ.+ ini II/39/39
ġarac : bk. ġaraj -1-
 ġ.+ ı II/02/102
ġaraci˽er : Karaciğer, karın boşluğunda, 
midenin sağında, koyu kırmızı renkte, 
sert fakat kolay yırtılan ve zedelenen, iç 
organların en büyüğü olan, vücudun şeker 
deposu görevini yapmak, safra çıkarmak, 
zehirleri zararsız duruma getirmek, demiri 
depo etmek gibi çok önemli görevleri 
bulunan organ. -1-
 ġ.+ imiŋ I/54/06
ġaraġol : bk. ḳaraḲol -3-
 ġ. I/138/130, I/64/133
 ġ.+ a I/126/22
ġaraj : Otomobil, otobüs, vagon gibi 
taşıtların konduğu, genellikle üstü kapalı 
yer, arabalık. -2-
 ġ.+ dan I/85/58
 ġ.+ ıŋ I/39/102
ġaralā - : Karalamak, kalem veya boya ile 
çizip kirletmek. -2-
 ġ.- dı I/145/80, I/145/81
ġaraltı : Üstü korunaklı gölgelik yer. -1-
 ġ.+ lara I/06/39
ġarannıḳ : bk. ġarannıḲ -2-
 ġ.+ da I/146/43, I/161/14
ġarannıġ : bk. ġarannıḲ -1-
 ġ. II/11/21
ġarannıḲ : Karanlık, ışıklı olmama 
durumu. -1-
 ġ.+ da I/57/18
ġarantili : Garanti verilmiş olan, garantisi 
olan. -1-
 ġ. I/68/65
ġarar : bk. ḳarar1 -9-
 ġ.+ a I/56/66
 ġ.+ ı I/56/66, I/56/67

 ġ. veriyó I/01/82
bk. ḳarar2

göz ġ.+ ı I/132/22
 göz ġ.+ ına yaparım I/132/46
 göz ġ.+ ıncı II/15/26
 göz ġ.+ ıyna I/132/24
 göz ġ.+ ıynan I/132/40
ġarar - : Kararmak, kederli bir durum 
almak, gamlı ve tasalı hâle gelmek. -1-
 yağım ġ.- ırdı I/144/60
ġararsız : Bir kararda durmayan, düzensiz, 
yetersiz. -1-

ġararsız gel- : Bir kararda bulunmamak, 
yetmemek. 

ġ. geliyorŭ I/58/80
ġaraş : bk. ġaraj -6-
 ġ. I/160/02, I/160/03, I/160/04, I/36/38, 
II/02/102
ġardaş : bk. ḳardeş -68-
 ġ. I/108/50, I/120/40, I/122/65, I/21/74, 
I/23/18, I/24/49, I/55/67, I/58/40, II/05/85
 ġ.+ a II/05/34
 ġ.+ dıḲ I/15/90
 ġ.+ ı I/113/72, I/113/75, I/26/45
 ġ.+ ıdıḳ I/88/07
 ġ.+ ıdıḲ I/88/07
 ġ.+ ım I/03/87, I/119/33, I/119/36, 
I/123/08, I/138/17, I/138/26, I/138/27, 
I/15/90, I/33/04, I/58/12, I/58/16, II/22/18
 ġız ġ.+ ım I/119/30, I/119/36, I/123/08, 
I/133/48
 ōlan ġ.+ ım I/18/13, I/52/54, I/58/15
 ġ.+ ıma I/22/21
 ġ.+ ımgil I/96/87
 ġ.+ ımı I/22/32, I/74/30
 ġ.+ ımıŋ I/119/34, I/22/31
 ġız ġ.+ ımıŋ I/18/13
 ōlan ġ.+ ımıŋ I/47/01
 ġ.+ ına I/125/30
 ġ.+ ını I/08/121
 ġ.+ ınıŋ I/120/39, I/21/77
 ġ.+ ıŋ I/58/39
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 ġ.+ ıymış I/69/52
 ġ.+ ız I/119/28, I/120/16, I/121/38, 
I/58/12, I/61/57, I/76/99
 ġ.+ ῐm II/29/03
 ġ.+ lām I/79/34
 ġ.+ lānın I/87/26
 ōlan ġ.+ ları I/39/28
 ġ.+ larım I/119/36, I/123/78, I/39/28
 ġ.+ larımı I/18/10, I/74/30
 ġ.+ sıŋ I/58/38
ġardȧş : bk. ḳardeş -2-
 ġ.+ lar I/99/29
ġārdaş : bk. ḳardeş -6-
 ġ. I/51/75
 ġ.+ ı I/08/114, I/08/88
 ġ.+ ıdıḳ I/39/42
 ġ.+ ımı I/08/114
 ġ.+ larım I/39/23
ġardeş : bk. ḳardeş -59-
 ġ. I/113/135, I/145/15, I/149/70, 
I/55/20, I/61/58, I/99/37, II/09/40, II/13/14, 
II/13/15, II/20/51, II/20/52
 ġ.+ ı̄̇nen II/17/19
 ġ.+ dıḲ I/145/15
 ġ.+ ıdıḳ I/101/06
 ġ.+ ınıŋ I/99/27
 ġ.+ i I/110/65, I/18/67, I/94/78, II/09/87, 
II/19/102, II/39/186
 ġız ġ.+ idik I/50/42
 ġ.+ im I/148/17, I/148/19, I/18/68, 
I/22/19, I/56/70, I/65/45, I/80/60, I/92/54, 
I/93/36, I/98/135, II/24/21
 ġız ġ.+ im II/03/06
 ġ.+ iminen I/38/57
 ġ.+ imiŋ I/156/65, I/58/13, I/98/29
 ġız ġ.+ imiŋ I/73/33
 ġ.+ ini I/113/136
 ġ.+ iz I/38/24, I/65/44
 ġ.+ lāma I/94/10
 ġ.+ lāmıza I/94/10
 ġ.+ lēm I/85/04, II/12/47

 ġ.+ lēme I/85/04, II/19/04
 ġ.+ lēminen I/38/28
 ġız ġ.+ lēne I/77/34
 ġ.+ ler I/55/20
 ġ.+ leri II/06/61
 ġ.+ lerim II/15/104, II/23/142
 ġ.+ lerimi II/03/04
 ġ.+ lerimize I/110/33
 ġ.+ lerin I/156/62
 ġ.+ sın I/99/26
ġar̥deş : bk. ḳardeş -6-
 ġ. I/139/06
 ġ.+ im I/109/50
 ġız ġ.+ im I/139/06
 ġ.+ imiŋ I/63/07
 ġ.+ ini I/11/62
ġārdeş : bk. ḳardeş -3-
 ġ.+ im I/03/41
 ōlan ġ. + im I/73/72

ōlan ġ.+ imiŋ I/73/72
ġardėş : bk. ḳardeş -2-
 ġ. I/86/78
 ġ.+ iz I/71/53
ġardeşliK : Kardeşlik, kardeş olma 
durumu. -1-
 ġ. I/55/17
ġārdır - : Kardırmak, karıştırmasını 
sağlamak. -1-
 ġ.- ız I/62/23
ġardış : bk. ḳardeş -3-
 ġ. I/80/58
 ġ.+ ım I/86/66
 ġ.+ ımıŋ I/86/10
ġardiş : bk. ḳardeş -2-
 ġız ġ.+ ım I/153/42
 ġız ġ.+ lām I/153/42
ġārdiş : bk. ḳardeş -1-
 ġ.+ im I/121/94
ġare : bk. ḳare -3-
 ġ. I/31/37
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 ġ.+ de I/31/38
 ġ.+ ye I/31/38
ġarer : bk. ḳarar1 -1-
 ġ.+ iŋiz I/86/55
ġāresiz : Umursamaz bir biçimde. -2-
 gāresiz ġ. I/15/75
ġarı : bk. ḳarı2 -70-
 ġ. I/100/47, I/108/51, I/108/52, I/11/86, 
I/134/31, I/15/81, I/150/37, I/20/83, 
I/22/21, I/25/44, I/55/48, I/88/61, I/88/70, 
I/96/68, II/25/101, II/25/15, II/28/70, 
II/28/71, II/28/74, II/28/75
 cazı ġ. I/11/58, I/11/65
 ebe ġ. I/123/59, I/123/60
 ergene ġ. dövmesi ġoley gelir̥ I/95/79
 ġ. ġılῑna I/87/94
 ġ.+ lā II/39/112, II/39/114, II/39/171
 ġ.+ lāmız II/39/170
 ġ.+ lāŋ I/159/20, II/39/163
 ġ.+ lar I/08/20, I/119/72, I/124/24, 
I/14/12, I/14/44, I/25/68, I/96/76
 ġ.+ lar̥ II/39/114
 ġ.+ lara I/96/76
 ġ.+ ları I/128/30, I/159/34, II/39/138, 
II/39/163, II/39/168
 ġ.+ larıŋ I/124/18, I/126/28
 ġ.+ nıŋ I/22/37, I/25/19, I/88/61, 
II/39/127
 ġ.+ ya I/25/19, I/83/52, I/98/97, 
II/39/185
 ġ.+ ydı I/134/39, I/140/59
 ġ.+ y̥dı II/28/91
 ġ.+ yı I/08/89, I/15/81, II/28/70, 
II/39/131
 ġ.+ yῐ II/25/01
 ġ.+ ynan I/15/90

bk. ḳarı1 -42-
 ġ. I/86/42, II/28/91
 soŋ ġ. buŋ ġarı soŋ herif buŋ herif 
I/125/36
 ġ.+ dan I/56/79
 ġ. ġoca I/101/43, I/69/10

 ġ. ġocá I/69/06, I/69/07, I/69/10, 
I/69/33
 ġ. ġocå I/40/37
 ġ.+ lā I/65/24
 ġ.+ lar I/126/82
 ġ.+ lardan I/20/101
 ġ.+ larımıS I/115/28
 ġ.+ larına I/20/100
 ġ.+ m II/28/90
 ġ.+ sı I/101/44, I/119/80, I/138/26, 
I/20/92, I/35/22, I/56/74, I/56/77, I/88/14, 
I/88/60, 
 II/08/48, II/19/40, II/20/48, II/27/30, 
II/39/177
 ġ.+ sıydı I/88/14
 ġ.+ sıydım I/88/31
 ġ.+ sızdı I/125/21
 ġ.+ sῑ I/140/53
 soŋ ġarı buŋ ġ. soŋ herif buŋ herif 
I/125/36
 ġ.+ ya I/115/29, I/135/18
 ġ.+ yı I/112/17
 hanım mardır ġ.+ yı şe ġocayı genc 
eden ġoca vardır hanımı ġocadan I/132/82
ġarı : bk. ġara1 -6-
 ġ. II/16/85, II/16/87, II/16/92
 ġ. ġabaġ II/11/58
 ġ. yoldan II/01/44
 ġ. yoldān II/01/46
ġaṟı : bk. ḳarı2 -1-
 ġ. I/47/83
ġārı : bk. ḳarı2 -5-
 ġ. I/69/07

bk. ḳarı1

ġ. I/128/59
 ġ. ġocá I/69/33

ġ.+ m II/28/91
 ġ.+ sı I/60/102
ġārı : bk. ġara2 -1-
 ġ. II/16/100
ġarı : bk. ġāri -3-
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 ġ. I/10/31, I/128/71, I/74/26
ġarῑ : bk. ḳarı2 -3-
 ġ. I/47/53, I/52/56, II/28/73
ġarıbaş : Bir patlıcan türü. -1-
 ġ. II/38/30
ġarıcı : Belli bir ücret karşılığı karma işini 
yapan kimse, karıştırıcı. -2-
 ġ. I/62/20, I/62/22
ġarıġ : bk. ġarıḳ -1-
 ġ. I/127/08
ġarığdır - : Karmak. (?) -1-
 ġ.- ıP II/29/52
ġarıḳ : Karık, bahçe sulamak için açılan su 
cetveli, ark. -9-
 ġ. I/127/08, I/146/16, I/69/28, I/69/29, 
II/26/30, II/26/31, II/36/04
ġarın : İnsan ve hayvan vücudunun 
kaburgaların kenarından kasıklara kadar 
olan ve iç boşluğunda mide, bağırsak, 
böbrek, safra kesesi, rahim, dalak, karaciğer 
gibi organlar bulunan kısmı, batın. -8-
 ġ. I/98/68 
 ġ.+ lānı II/34/17
 ġ.+ na I/98/68

ġarın ārısı : Karında duyulan burulma 
ve huzursuzluk.

ġ. ārısına II/35/70
2. Can sıkıcı şeyler, ismi tam olarak 

bilinmeyen kimse veya şeyler için 
kullanılır.

ġ. II/39/144
ġarnı doy- : Yemek yemek, doymak.
ġ. nı doyar I/67/73 
ġ.+ nānı doyurulār̥dı I/57/14

 ġ.+ narı doymaz I/03/108
ġārın : bk. ġarın -1-
 ġ.+ nānı doyūduġ II/08/64
ġarınca : Karınca, toprağın içinde toplu 
hâlde yaşayan ve birçok çeşidi bulunan, 
zar kanatlı eklem bacaklı böcek türü. -2-
 ġ. I/15/99, I/85/46
ġarıncı : bk. ġarınca -1-

 ġ. II/07/75
ġarış - : bk. ġarış-1 -33-
 ġ.- dı I/11/23, I/150/50
 ġ.- dıḳ I/150/48
 ġ.- dılār I/10/108
 ġ.- ırdı II/16/61
 ġ.- ırdῑ II/16/62
 ġ.- madılar I/10/74
 ġ.- madım I/10/74
 ġ.- mȧzlār̥dı I/06/55
 ġ.- mış I/124/50, I/136/15
 ġ.- mıyȯz I/105/29
 ġ.- tıḳ I/02/37

bk. ġarış-2

 ġ.- amaS I/47/49
 ġ.- amaz I/56/66
 ġ.- anım I/113/96

ġ.- dı I/10/73
ġ.- ıŋ II/28/17
ġ.- ırdı II/08/80
ġ.- ma I/12/35, I/12/36, I/152/128, 

II/14/76
ġ.- man I/10/74, I/119/76, I/119/77
ġ.- masın II/39/63

 ġ.- masıŋ II/39/62
ġ.- maz I/17/43, I/45/08
ġ.- mazdıḳ II/16/31
ġ.- mazlardı I/121/31
bk. ġarış-3

ġ.- mȧması I/96/08
ġarış : Karış, parmakları açık ve gergin 
durumdaki bir elin baş parmağı ile serçe 
parmağının uçları arasındaki mesafe. -1-
 ġ. I/69/29
ġārış - : bk. ġarış-1 -3-
 ġ.- mış I/08/119
 ġ.- Tı I/04/23

bk. ġarış-2

ġ.- madı I/10/73
ġarışdır - : bk. ḳarışTır- -48-
 ġ. I/152/95



ġārışdır -

1442

G

 ġ.- a I/28/35, I/98/60
 ġ.- dı I/69/81, I/75/74, II/25/94
 ġ.- ı I/103/48, I/132/40, I/132/44, 
I/148/61, I/62/19, I/87/120, II/17/91
 ġarışdırı ġ.- ı I/26/13
 ġ.- ı ġarışdırı I/26/13
 ġ.- ıb II/22/72
 ġ.- ıdıḳ I/74/80
 ġ.- ıdım yapād̥ım I/152/98
 ġ.- ın II/39/46
 ġ.- ıŋ I/116/21, I/116/22, I/64/07
 ġ.- ır II/17/91
 ġ.- ırız II/33/70, II/33/77
 ġ.- ıs I/70/42
 ġ.- ısın I/132/42
 ġ.- ısıŋ I/26/12, I/30/44, II/17/40
 ġ.- ısῑŋ I/100/31
 ġ.- ıvırāyoru I/62/22
 ġ.- ıydıḲ I/96/45
 ġ.- ıyoŋ I/09/35, I/26/74
 ġ.- ız I/70/41, II/33/78
 ġ.- mamışlar I/136/19
 ġ.- maSsaŋ I/21/96
 ġ.- mıcan I/64/07
 ġ.- mış I/21/05, I/21/06, I/56/68
 ġ.- Tılar I/122/76
ġārışdır - : bk. ḳarışTır- -3-
 ġ. I/152/95
 ġ.- ıP I/09/39
 ġ.- ısıŋ I/96/54
ġarışıḳ : bk. ḳarışıḳ -7-
 ġ. I/103/08, I/105/57, I/34/23, I/34/24, 
II/04/40, II/22/70
 ġ.+ Tır I/92/24
ġarışıġ : bk. ḳarışıḳ -1-
 ġ. II/11/03
ġarışıḲ : bk. ḳarışıḳ -1-
 ġ. I/11/22
ġarışTır - : bk. ḳarışTır- -12-
 ġ.- a I/84/13

 ġ.- araḳ II/15/27
 ġ.- can I/84/03
 ġ.- dım I/60/03
 ġ.- ın I/54/49
 ġ.- ıP II/35/69
 ġ.- ıyoŋ I/09/36
 ġ.- ıyoz I/84/42
 ġ.- ῐdıḳ I/33/95
 ġ.- ma II/14/67
 ġ.- madı I/136/18
ġārıştır - : bk. ḳarışTır- -1-
 ġ.- mış I/75/72
ġarızā : (?) -1-
 ġ.+ dan II/01/14
ġari : bk. ġāri -1-
 ġ. I/108/17
ġāri : Artık, bundan böyle. -15-
 ġ. I/04/52, I/108/17, I/11/32, I/128/37, 
I/128/58, I/128/64, I/144/11, I/17/14, 
I/21/18, I/21/23, I/21/56, I/28/18, I/30/15, 
I/33/98, I/83/65 
ġarı̄̇ : bk. ġāri -1-
 ġ. II/36/07
ġārí : bk. ġāri -1-
 ġ. I/128/72
ġarῐ : bk. ḳarı1 -1-
 ġ. ġoca1 I/33/128
ġariban : Garip, zavallı, çaresiz. -1-
 ġ. II/02/60
ġārik : Artık, bundan böyle. -2-
 ġ. I/53/61, II/29/59
ġarintili : bk. ġarantili -1-
 ġ. I/123/44
ġarip : Kimsesiz, zavallı, çaresiz, zorluk 
çeken (kimse). -1-
 ġ.+ miş I/71/48
ġariplik : Garip olma durumu, kimsesizlik, 
zavallılık, çaresizlik. -1-
 ġ. I/78/44
ġaríşdir - : bk. ḳarışTır- -1-
 ġ.- iyöŋ I/09/34
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ġarn : bk. ġarın -21-
 ġ.+ ı I/117/22, I/20/91
 ġ.+ ımı I/15/43, I/152/57
 ġ.+ ımıŋ I/47/69
 ġ.+ ımızıŋ I/15/39
 ġ.+ ına I/98/66, I/98/67, I/98/68
 ġ.+ ında I/63/27
 ġ.+ ındıydı II/28/41
 ġ.+ ını II/39/184
 ġ.+ ınız II/15/125, II/39/36
 ġ.+ ıŋ II/35/63, II/35/66
 ġ.+ ıŋızı II/39/179
 öllüğüŋ ḳarı ġ.+ ıyıŋ ārısı I/113/130
ġarn̥ : bk. ġarın -1-
 ġ.+ ım I/15/43
ġārn : bk. ġarın -1-
 ġ.+ ımız I/61/41
ġarnıbār : Karnabahar, iki çenekliler 
sınıfının turpgiller familyasından, beyaz 
veya sarımtrak renkteki etli ve tanecikli 
çiçekleri kış sebzesi olarak yenen, 
koyu yeşil yapraklı, iki yıllık otsu bitki, 
karnabit. -1-
 ġ.+ lā I/83/63
ġarnıyarıḳ : Karnıyarık, ortasına boydan 
boya soğanla kavrulmuş kıyma ve domates 
konarak pişirilen, makbul ve yaygın bir 
patlıcan yemeği. -1-
 ġ. II/19/52
ġarnıyarıḲ : bk. ġarnıyarıḳ -1-
 ġ. I/148/51
ġarėpe : Kanepe, yan yana iki üç kişinin 
oturabileceği, arkasında sırtı ve iki yanında 
kolları dayayacak yerleri olan uzunca 
koltuk. -1-
 ġ. I/21/38
ġarPız : bk. ḳarpuz -3-
 ġ. I/152/22, I/23/73, I/80/12
ġārpız : bk. ḳarpuz -3-
 ġ. II/07/33, II/07/35, II/07/82
ġarpῑz : bk. ḳarpuz -1-
 ġ. I/104/55

ġarpuS : bk. ḳarpuz -1-
 ġ. I/91/79
ġarpuz : bk. ḳarpuz -4-
 ġ. I/91/75, I/91/76
 ġ.+ u I/91/75, I/91/79
ġarşı : bk. ḳarşı1 -26-
 ġ. I/117/09, I/150/39, I/156/53, I/38/08, 
II/01/21, II/23/181
 ġ.+ ḳí II/15/55
 ġ.+ da I/110/69, I/30/48, I/56/35, 
I/73/45, I/79/61, II/20/24, II/27/13
 ġ.+ dȧ I/31/43
 ġ.+ daḳı II/34/11
 ġ.+ daḳı vurabilse vuru vuramadı 
I/154/41
 ġ.+ dayız II/20/68
 ġ.+ dı II/08/103
 ġ. + ḳı I/155/90

ġ.+ sı I/92/38
 ġ.+ sına I/41/50, I/59/88
 ġ.+ ya I/125/20, II/09/48

bk. ḳarşı2

sabā ġ. I/101/45
ġārşı : bk. ḳarşı1 -7-
 ġ. I/35/46
 ġ.+ da I/151/04, I/151/05
 ġ.+ daḳılā II/08/97
 ġ.+ dan I/42/05
 ġ.+ dı II/08/102
 ġ.+ ya I/154/39
ġār̥şı : bk. ḳarşı1 -1-
 ġ.+ mızda II/20/25
ġarşıla - : 1. Karşılamak, (Bir şey 
karşısında) Şöyle veya böyle tavır 
takınmak, (bir şeyi) şöyle veya böyle kabul 
etmek. -4-
 ġ.- d̥ıḳları I/75/10
 ġ.- nmış I/75/16

2. (Gelen bir kimseye) Karşı çıkmak, 
istikbal etmek.

ġ.- rlādı I/153/76
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3. (Bir ihtiyacı gidermek için) Gerekli 
şeyleri sağlamak, temin etmek.

ġ.- rmışdı I/56/18
ġarşılamā : Karşılama, gelen bir kimseye 
karşıcı çıkma, istikbal. -1-
 ġ. I/145/68
ġarşılaş - : Karşı karşıya gelmek, yüz yüze 
gelmek, rastlaşmak. -4-
 ġ.- dıḳ I/59/10
 ġ.- ıyȯ I/50/27
 ġ.- ıyur I/50/28
 ġ.- Tıḳ I/120/37
ġar̥şılaş - : bk. ġarşılaş- -2-
 ġ.- ıŋ I/15/38
 ġ.- mayıŋ I/15/38
ġartal - : Kartlaşmak, yaşlanmak, yaşlı bir 
görünüş almak. -1-
 ġ.- mışı I/105/62
ġaryola : Karyola, ağaç, pirinç veya 
demirden içine yatak konacak şekilde 
yapılmış, baş ve ayak tarafları yüksekçe, 
yatmaya mahsus dört ayaklı kerevet -3-
 ġ. I/102/83, I/152/79
ġas : bk. ḳaç -1-
 ġ. II/19/22
ġāS : bk. ġaz -1-
 ġ. I/80/33
ġasa : Kasa, içine konacak ve taşınacak 
şeye göre çeşitli biçim ve büyüklükte 
yapılmış tahta veya maden sandık. -2-
 ġ. II/23/13
 ġ.+ sınıŋ II/23/13
ġasab : bk. ḳasaP -2-
 ġ.+ a I/128/35
 ġ.+ ı veriyoz II/04/75
ġası : bk. ġasa -2-
 ġ.+ lār̥dan II/38/31
 ġ.+ ları II/38/31
ġasıḳ : Kasık, vücudun karnın altı ile 
uyluğun üstü arasında kalan kısmı. -1-

ġasıḳ bezi : Kasıklara bağlanan bez.
ġ. bezi I/123/33

ġasῑ : <<ḳasıḳ+ı (bk. ġasıḳ) -1-
 ġ.+ na I/123/33
ġasit : Kasıt, niyet, istek, amaç, gāye. -2-
 ġ. II/03/62, II/03/64
ġasnaḳ : bk. ḳasnaḳ -3-
 ġ. I/102/24, I/130/72
 ġ.+ lı I/98/85
ġastė : bk. ġazete -1-
 ġ.+ ye I/23/18
ġaSte : bk. ġazete -4-
 ġ. I/71/05
 türkiye ġ.+ sinde I/60/38
 ġ.+ ye masteye I/161/61
 ġ.+ ye mastiye I/161/59
ġāste : bk. ġazete -2-
 ġ. I/34/52
 ġ.+ yė II/31/50
ġasteci : Gazeteci, çalıştığı gazete için 
haber toplayan, yazı yazan, gazetenin 
hazırlanmasında hizmet eden, bu işi meslek 
edinmiş kimse. -1-
 ġ. I/146/73
ġasti : bk. ġazete -2-
 ġ.+ lere II/28/83
 ġ.+ yı̄̇ II/08/15
ġāsti : bk. ġazete -1-
 ġ.+ leri II/28/56
ġaş : bk. ḳaç -48-
 ġ. I/03/66, I/03/96, I/08/70, I/10/115, 
I/100/47, I/110/62, I/110/63, I/12/36, 
I/123/13, I/134/05, I/146/09, I/156/47, 
I/17/14, I/17/60, I/22/21, I/25/38, I/33/133, 
I/39/86, I/41/05, I/41/83, I/42/15, I/43/06, 
I/44/75, I/47/45, I/47/83, I/49/51, I/49/55, 
I/49/72, I/54/69, I/58/38, I/59/36, I/61/67, 
I/74/95, I/89/09, II/01/71, II/05/19, 
II/06/22, II/10/22, II/10/81, II/13/58, 
II/22/76, II/25/34, II/27/40, II/37/60
 ġ. göbek I/10/93
 ġ.+ lāda I/32/02
 ġ.+ Ta II/14/99
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ġaş I : Kaş, gözlerin üzerinde kavisli bir 
çizgi meydana getirecek biçimde yer alan 
kısa kıllar. -7-
 ġ. I/159/11
 ġ.+ dan I/47/68
 ġ.+ lā I/159/23
 ġ.+ lar ġurum gibi I/06/113
 ġ.+ ları II/39/113, II/39/114
 ġ.+ lı I/95/104
ġaş II : Tepe, dağ. -6-
 ġ. I/81/17, I/81/18, I/81/19
 ġoca ġ. I/81/17
 gemni ġ.+ ı I/46/28
 ġ.+ la I/81/19
ġaş III : Çatı saçağı, çatı. -3-
 ġ. I/124/41, I/124/42, I/124/43
ġaş - : bk. ḳaç-1 -12-
 ġ. I/11/91
 ġ.- cek I/69/37
 ġ.- dῑ I/95/41
 ġ.- mışla I/108/19
 ġ.- Tı I/108/44

bk. ḳaç-3

 ġ. I/25/49
ġ.- dı I/153/51, I/86/68, II/16/73
ġ.- tı I/39/51 
ġ.- Tı II/16/73
bk. ḳaç-4

 ġ.- dῑ I/42/04
ġȧş : bk. ḳaç -1-
 ġ. I/41/04
ġāş - : bk. ḳaç-1 -3-
 ġ.- dıḲ I/158/30
 ġ.- tı I/45/42

bk. ḳaç-3

ġ.- dı I/86/68
ġāş : bk. ḳaç -1-
 ġ. II/05/70
ġāş : bk. ġaş II -1-
 Küççük ġ. I/81/17

ġaşı̄̇ : <<ḳaşıḳ+ı -1-
 ġ.+ nan II/11/60
ġaşı : <<ḳaşıḳ+ı -1-
 ġ.+ nan̥ I/132/36
ġāşı : bk. ḳarşı1 -2-
 ġ.+ da II/08/46
 ġ.+ daḳı I/154/40
ġaşıḳ : bk. ḳaşıḳ -9-
 ġ. I/109/14, I/109/28, I/145/37, I/50/12, 
I/91/14
 ġaşıḳ ġ. I/121/54, I/121/58
 ġ. ġaşıḳ I/121/54, I/121/58
ġāşıḳ : bk. ḳaşıḳ -1-
 ġ. II/22/73
ġaşıḳla - : Kaşıklamak, (kaşıkla yenen 
yiyecekleri) seve seve, isteye isteye veya 
çabuk çabuk yemek. -1-
 ġ.- yam I/148/65
ġaşığ : bk. ḳaşıḳ -1-
 ġ.+ ı I/101/70
ġaşıḲ : bk. ḳaşıḳ -1-
 ġ. I/07/41
ġāşıla - : bk. ġarşıla-2 -1-
 ġ.- ÍÍār II/25/103
ġaşıma : Kaşıma, kaşımak işi. -1-
 diş ġ. ahlatları I/123/62
ġaşıntı : bk. ḳaşıntı -1-
 ġ.+ ya I/01/95
ġaşῑ : <<ḳaşıḳ+ı -9-
 ġ. I/123/49, I/15/88
 çorba ġ. I/111/54
 ġ.+ m I/132/34
 işbíġ ġ.+ mı I/07/39
 ġ.+ nan I/15/87
 ġ.+ ŋ I/132/34
ġaşῑğ : bk. ḳaşıḳ -2-
 ġ.+ ı II/03/56
 ġ.+ ῑ II/03/55
ġaşme : Kaçma, kaçma işi. -1-
 ġ.+ yi I/61/60



ġaşmer

1446

G

ġaşmer : Kaşmir, Keşmir keçisinin 
yününden örülmüş, ya da dokunmuş (örgü 
ya da kumaş). -1-
 ġ. I/90/66
ġaşşıḳ : bk. ḳaşıḳ -2-
 ġ. I/152/19, I/40/22
ġaşşıḲ : bk. ḳaşıḳ -1-
 ġ. I/91/14
ġaşşῑ : <<ḳaşıḳ+ı -4-
 çay ġ. I/106/17, I/106/18
 ġ.+ nan̥ I/132/35
 ġ.+ ŋ götünnen I/96/56
ġat - : bk. ḳat- -97-
 ġ.- ā II/32/63
 ġ.- a˽ız I/04/50
 ġ.- abiliŋ I/49/25, I/49/26
 ġ.- ādı II/16/23
 ġ.- ādıḳ I/33/95
 ġ.- ālādı I/82/33, I/82/34
 ġ.- aÍÍá II/32/58
 ġ.- aÍÍā II/32/23
 ġ.- allar I/119/47, I/119/58
 ġ.- an I/111/53, I/111/59
 hesaba ġ.- an I/152/38
 ġ.- aŋ I/04/36, I/04/57, I/21/91
 ġ.- ar I/111/59, I/21/97
 ġ.- araḲtan II/21/67
 ġ.- arȧn II/29/56, II/29/57
 ġ.- ardıḳ I/51/12
 ġ.- ardıḲ I/87/102
 ġ.- arım I/111/54
 ġ.- arın I/60/09, II/29/56, II/29/57
 ġ.- arıs I/130/85
 ġ.- arıS I/101/13, I/111/29, I/62/15, 
II/11/33, II/33/76
 ġ.- arız I/101/12, I/111/07, I/111/12, 
I/31/06, I/31/07, I/98/92, II/32/63, II/33/76
 ġ.- arlā I/157/64
 ġ.- arlādı I/33/154
 ġ.- arsın I/111/21
 ġ.- arsıŋ I/111/48, I/111/52

 ġ.- ār̥sıŋ I/60/105
 ġ.- āsın I/60/107
 ġ.- āsıŋ I/60/63, II/17/39, II/37/91
 ġ.- áyöllē II/32/56
 ġ.- ıbiliyo II/24/33
 ġ.- ıcana I/120/27
 ġ.- ılır I/157/63
 ġ.- ıyo I/111/53
 ġ.- ıyōduḳ II/22/72
 ġ.- ıyodun I/106/18, II/15/81
 ġ.- ıyolar I/111/59
 ġ.- ıyoÍÍā I/10/91
 ġ.- ıyollar I/119/50
 ġ.- ıyoŋ I/106/50
 ġ.- ıyosun I/111/23
 ġ.- ıyosuŋ I/111/24
 ġ.- ıyoz I/105/42, I/105/56
 ġ.- ıyóz I/40/20
 ġ.- ıyúŋ I/40/23
 ġ.- íyo II/11/32
 ġ.- iyúŋ I/40/23
 ġ.- ma I/111/53
 ġ.- maS I/111/59
 ġ.- masaŋ I/111/53
 ġ.- mayan I/111/59
 ġ.- mayız I/21/96, I/21/97
 ġ.- mıyȯz I/97/30
 ġ.- míyóz II/11/31
 ġ.- miyüS II/11/32
 ġ.- san I/60/67
 ġ.- saŋ I/40/20
 ġ.- Tım I/54/53, II/22/85
ġat : bk. ḳat1 -36-
 ġ. I/52/80, I/72/21, I/131/53
 ġ.+ ı II/33/15
 ġ.+ ındā II/33/14
 ġ.+ ını I/72/21
 ġ.+ larımız II/33/38

bk. ḳat2

 ġ.+ ı I/158/56
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bk. ḳat3

ġ. I/49/74, I/77/04, I/89/12, I/96/25, 
I/96/26, I/124/32, I/152/79 
 ġ.+ ınȧ II/15/118

ġat ġ. I/07/104, I/105/57, I/119/83, 
I/121/88, I/63/43, II/39/69

ġ. ġat I/07/104, I/105/57, I/119/83, 
I/121/88, I/63/43, II/39/69

ġ. ġāt I/107/20
bk. ḳat4

ġ. I/42/47
 ġ.+ dān I/42/47
 ġ.+ ınan I/134/65
 ġ.+ ından I/136/22
 ġ.+ ını I/134/62
 ġ.+ Tan I/51/59, I/59/47
ġāt : bk. ḳat1 -4-
 ġat ġ. I/107/20
 ġ.+ ıŋ I/52/81
 ġ.+ ta I/36/31

bk. ḳat4

ġ.+ ından I/52/22
ġāt - : bk. ḳat- -2-
 ġ.- arlā II/34/100
 ġ.- arsıŋ I/60/63
ġatı : bk. ḳatı1 -15-
 ġ. I/116/39, I/43/05, I/43/11, I/60/106, 
II/39/36
 ġ.+ ca I/04/49, I/79/84, I/79/85, II/22/78
 ġ.+ cacıḳ I/131/40
 ġ.+ cı II/39/29
 ġ.+ sı I/41/87
 ġ.+ yaŋ I/21/94
 ġ. yo˽urt I/79/77

bk. ḳatı2

 ġ.+ ydı I/49/49
ġatı : bk. ḳatıḳ -1-

ġ.+ yını I/50/46
ġatıḳ : bk. ḳatıḳ -1-
 ġ. I/98/62

ġatıl - I : Katılmak, karışmak, araya 
girmek. -1-
 ġ.- ınmazdı I/76/91
ġatıl - II : Katılmak, katılaşmak, kaskatı 
kesilmek. -7-
 ġ.- caḳ I/84/42
 ġ.- dıḳTan II/33/70
 ġ.- ır I/102/52, I/33/56, II/33/70
ġatıld - : Katılmasını sağlamak, 
katılaştırmak. -2-
 ġ.- ırıS I/102/55
 ġ.- ırız I/36/56
ġaTın : bk. ḳadın -1-
 ġ.+ dı II/19/90
ġatır : bk. Ḳatır -5-
 ġ. I/08/92, I/11/53
 ġ.+ ınan I/08/90, I/08/91
 ġ.+ ıŋ I/08/92
ġatır̥ : bk. Ḳatır -1-
 ġ.+ a I/08/91
ġatırannı : Bir çeşit dokuma modeli 
adı. -1-
 ġ. I/94/55
ġaTiFe : bk. ḳadife -2-
 ġ. I/153/57
 ġ.+ lē I/153/58
ġaTiFē : bk. ḳadife -2-
 ġ.+ di I/153/57, I/153/59
ġatiyen : bk. ḳȧtı̄̇y̥yen -4-
 ġ. I/144/79, I/144/80, I/88/46, II/08/101
ġatḳı : Katkı, para, emek, fikir vb. ile 
katılma, iştirak. -1-
 ġ.+ sı II/08/91
ġatḲı : bk. ġatḳı -1-
 ġ.+ ŋ I/157/49
ġatla - : bk. ḳatla- -2-
 ġ.- rdıḲ I/94/44
 ġ.- rıS I/71/35
ġātlā - : bk. ḳatla- -1-
 ġ.- sın I/40/49
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ġatlan - : Katlanmak, (dayanılması güç 
bir duruma) ses çıkarmadan dayanmak, 
tahammül etmek. -1-
 ġ.- mῑş I/06/122
ġatlı : bk. ḳatlı -8-
 ġ. I/24/54, I/36/29, I/36/30, I/40/49, 
I/126/75, I/133/39, I/149/66
 ġ.+ lılār I/149/57
ġatma : Katma, katmak işi. -1-

ġatma değer : Katma değer vergisi, 
satın alınan mal ve hizmetlerden alınan 
dolaylı bir vergi.

ġ. değer II/38/115
ġatmer : Katmer, bir börek çeşidi. -4-
 ġ. I/31/10
 ġ.+ i I/31/11
 ġ.+ ı̆̇miS II/06/74
ġatmı : bk. ġatma -1-
 ġ.+ ya I/132/14
ġattiyen : bk. ḳȧtı̄̇y̥yen -1-
 ġ. I/138/105
ġāvė : bk. ġāve2 -1-
 ġ.+ ye I/07/79
ġava : bk. ḳafa1 -2-
 ġ.+ da I/49/30
 ġ.+ sınȧ I/41/21
ġavaġ : bk. ġavaḳ -1-
 ġ. alıcı I/06/84
ġavaḳ : Kavak, söğütgillerden, sulak 
yerlerde yetişen, yaprakları uzun saplı ve 
dişli, boyu düzgün ve bazı türlerinde 30 – 
40 metreyi bulacak uzunlukta, kerestesi 
için dikilen, odunu gevşek ve kof, kabuğu 
kavlayıp dökülen bir ağaç. -4-
 ġ. I/127/11, I/127/12
 ġ.+ larıŋ I/127/13
ġavaḲ : bk. ġavaḳ -3-
 ġ. I/06/84, I/06/85, I/06/87
ġavaltı : bk. ġāvaltı -2-
 ġ. II/21/40
 sabah ġ.+ sından II/39/99
ġavāltı : bk. ġāvaltı -1-

 ġ. II/21/08
ġāvaltı : Kahvaltı, sabahları ve ikindi üstü 
yenen hafif yemek. -4-
 ġ. I/33/147
 ġ.+ ŋı yapTıŋ II/39/101
 ġ.+ sını II/39/98
 ġ. yapTıḲ I/28/44
ġavanez : bk. ġavanoz -1-
 ġ.+ lere I/40/69
ġavanoz : Kavanoz, içine yiyecek, ilaç ve 
çeşitli maddeler konan, ağzı geniş, enine 
nazaran boyu daha fazla, çeşitli büyüklükte 
kapaklı cam kap. -1-
 ġ.+ a II/22/84
ġave : bk. ġāve2 -2-
 ġ. II/02/50
 ġ.+ le I/28/30
ġāve : 1. Kahve, kök boyasıgillerden 
bir sıcak iklim ağacının meyvesinin 
aynı isimdeki çekirdeklerin kavrulup 
öğütülmesi veya dövülmesiyle elde edilen 
toz hâlindeki madde ve bu maddeden sıcak 
suda pişirilen içecek. -10-
 ġ. I/07/71, I/07/77, I/07/82, I/125/55, 
I/28/12, I/75/23
 ġ. veriliyōdū II/35/49
 ġ.+ yi I/07/82

2. Kahve, çay vb. şeyler içilen ve oturulup 
sohbet edilen dükkân, kahvehane. -5-
 ġ. I/112/72, I/99/76, II/04/25, II/39/169
 ġ.+ ye I/99/77
ġāveci : Kahveci, kahve işleten veya kahve 
pişirip satan kimse -2-
 ġ. I/82/10
 ġ. hasan I/82/10
ġavġa : Kavga, şiddetli tartışma veya 
dövüş, mücadele. -13-
 ġ. I/36/16, I/57/47
 ġ.+ lāmız I/28/34
 ġ.+ m II/19/110
 ġ.+ mız I/17/81
 ġ.+ ya I/115/11
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ġavġa et- : Birbiriyle atışmak, 
dövüşmek.

ġ. edeŋ I/55/41
 ġ. ėtmedik I/39/17
 ġ. etmiş II/14/75
 ġ. etmişlē II/14/75
 ġ. itmedim II/19/109

ġavġa yap- : Kavga etmek.
ġ. yapdılā I/57/46

ġāvġa : bk. ġavġa -1-
 ġ. I/47/52
ġavġacı : Kavgacı, kavga çıkarmaya 
bahane arayan, kavga etmeyi seven 
kimse. -2-
 ġ. I/104/25
 ġ. gürültücü II/23/81
ġavın : Kavun, iki çenekliler sınıfının 
kabakgiller familyasından, sürüngen 
gövdeli bitki ve bu bitkinin içi sulu ve etli, 
güzel kokulu, pembeye kaçan sarı renkli, 
kabuk rengi yeşilden sarıya kadar değişen 
meyvesi. -4-
 ġ. II/07/35, II/07/81
 ġ.+ ıŋ II/29/11
ġavınȯz : bk. ġavanoz -1-
 ġ.+ lara II/18/06
ġavır : bk. ǵavur -4-
 ġ. I/08/110, I/08/112
 ġ.+ dan II/02/07
ġavır - : Kavurmak, (Güneş, ateş, rüzgâr, 
soğuk, sıcak gibi dış etkiler) kurutmak, 
yakmak. -7-
 ġ.- cȧŋ I/152/100
 ġ.- ıla I/98/98
 ġ.- ılÍādῑ II/23/105
 ġ.- ısaŋ I/152/100
 ġ.- ıydıḲ I/47/35
 ġ.- ıyom II/12/57
 ġ.- íyóm II/12/58
ġȧvır - : bk. ġavır- -1-
 ġ.- amadıŋ I/152/100
ġāvır : bk. ǵavur -1-

 ġ. I/08/118
ġav̇ır - : bk. ġavır- -2-
 ġ.- ıdıḳ I/58/68
 ġ.- ıdῐk̥ I/58/71
ǵavır : bk. ǵavur -8-
 ǵ. I/99/65, II/03/72, II/05/24, II/05/29, 
II/05/31
 ǵ.+ ıŋ II/39/167
ġavırġa : bk. ġavurġa -1-
 ġ. I/47/34
ġavırma : bk. ḳav̇urma -1-
 ġ. I/41/89
ġav̇ı̊rmá : bk. ḳav̇urma -1-
 ġ.+ yı I/40/13
ġavış - : bk. Ḳavuş-2 -2-
 ġ.- ıP I/62/14
 ġ.- masın I/143/22
ġavışma : Kavuşma, kavuşmak işi. -1-
 ġ.+ sı I/60/61
ġavışmı : bk. ġavışma -1-
 ġ.+ ya I/94/60
ġavıtla - : Kavurmak. -1-
 ġ.- rız II/39/39
ġavıtTır - : Kavutturmak, kavurmak işini 
başkasına yaptırmak, kavurtmak. -1-
 ġ.- ıllardı I/111/98
ġavi : Kavi, dayanıklı, güçlü, zorlu. -1-
 ġ.+ yı̆̇di II/09/22
ġavı̊r - : bk. ġavır- -1-
 ġ.- ıyoŋ I/111/46
ġavı̊rma : bk. ḳav̇urma -1-
 ġ.+ lı I/07/39
ġavil : Kabul, anlaşma. -3-
 ġ. I/159/09, I/159/17, I/32/63
ġavl : Kavil, söz kelam. -4-
 allāŋ emri peyġamberiŋ ġ.+ i II/14/81, 
II/17/45
 allāŋ emrinnen peyġamberiŋ ġ.+ iynen 
I/138/57
 allāŋ emriynen peyġamberiŋ ġ.+ iynen 
I/113/12
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ġavlá - : Kavlamak, (üstündeki deri, kabuk, 
tüy, boya vb. şeyler) parça parça, pul pul 
kalkıp dökülmek. -2-
 ġ.- yá I/85/47
ġavr - : bk. ġavır- -1-
 ġ.- uluyor I/119/52
ġav̇r - : bk. ġavır- -1-
 ġ.- ı̊lurdu I/58/71
ġavrıḳla - : Kavruklamak, kavurmak. -2-
 ġ.- rıs I/03/107, I/03/108
ġavrı̊ḳla - : bk. ġavrıḳla- -1-
 ġ.- rız I/60/25
ġavrı̊ḳlā - : bk. ġavrıḳla- -2-
 ġ.- rsıŋ I/60/62
 ġ.- saŋ I/60/63
ġavrı̊l - : Kavrulmak, bir kabın içinde 
kızaracak şekilde pişirilmek. -1-
 ġ.- urdu I/48/13
ġav̇ruḳlú - : bk. ġavrıḳla- -1-
 ġ.- yóS I/40/12
ġavtan : Kaftan, ekserisi süslü ve kıymetli 
kumaştan, boyu diz kapağına veya 
topuklara kadar inen, önden açık, bazısının 
kolları yarıya kadar yırtmaçlı, astarsız hafif 
üst giyeceği. -1-
 ġ.+ nardan I/12/23
ġavuḳ : Oyuk, çukur. -1-
 ġ. yapar I/116/36
ġavum : bk. ġavın -1-
 ġ. I/01/61
ġavun : bk. ġavın -2-
 ġ. I/125/55, II/07/33
ġavur : bk. ǵavur -2-
 ġ.+ ı̊ŋ I/24/54
 ġ.+ lar I/24/52
ǵavur : (Müslüman halk dilinde) 
Müslüman olmayan kimse, özellikle 
hıristiyan. -15-
 ǵ. I/108/05, I/108/43, I/117/42, I/117/52, 
I/133/57, I/156/62, I/156/65, II/05/11, 
II/05/23
 ǵ.+ da I/108/03

 ǵ.+ lāŋ I/150/34
 ǵ.+ unan I/133/60
 ǵ.+ uŋ I/117/50, I/150/35
ǵavur - : bk. ġavır- -2-
 ǵ.- cuḳlā I/147/33
ġavur - : bk. ġavır- -2-
 ġ.- ŭr̥uS I/28/48
 ġ.- uyo II/04/79
ġavurġa : Ateşte kavrulmuş buğday, mısır 
vb. tahıl taneleri. -1-
 ġ.+ lar I/143/30
ġavurma : bk. ḳav̇urma -1-
 ġ.+ sız I/07/38
ġav̇urma : bk. ḳav̇urma -1-
 ġ. I/40/11
ġavuş - : bk. Ḳavuş-1 -2-
 ġ.- cā I/11/87
 ġ.- tu II/07/18
ġay - : Kaymak, (bir kimse) bastığı 
yerin kayganlığı nedeniyle dengesini 
koruyamayıp düşmek. -3-
 ġ.- dı I/17/26
 ġ.- dım I/158/41
ġay : bk. ḳaya -1-
 ġ. II/35/20
ġaya : bk. ḳaya -14-
 ġ. I/121/50, I/133/29, I/135/11, I/68/48
 ġ.+ lāŋ I/79/18
 ġ.+ lardan I/86/02
 ġ.+ larıŋ I/135/12, I/135/13
 ġ.+ nın I/33/78
 ġ.+ nıŋ I/135/14, I/92/39
 ġ. pındırlā II/37/70
ġayalıḳ : Kayalık, kayası çok olan yer. -1-
 ġ. I/81/03
ġayalıḲ : bk. ġayalıḳ -1-
 ġ. II/03/63
ġayası : bk. ḳayısı -1-
 ġ. ġurusu I/100/16
ġaybed - : bk. ġaybet- -2-
 ġ.- eli I/44/49
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 ġ.- ereġoruz II/32/87
ġaybet - : Kaybetmek, (Bir şeyi) Bir daha 
ele geçmeyecek şekilde yitirmek, ondan 
mahrum kalmak. -7-
 ġ.- meŋ I/06/137
 ġ.- meyiŋ I/06/131
 ġ.- miyoduḳ II/15/80
 ġ.- Ti I/80/48
 ġ.- tik I/64/37
 ġ.- Tik I/28/34
 ġ.- Tim II/06/57
ġaybid - : bk. ġaybet- -2-
 ġ.- e II/22/53
 ġ.- eli I/122/87
ġaybol - : bk. ḳaybol- -3-
 ġ.- du I/145/57, I/64/60, I/99/35
ġāybėt - : bk. ġaybet- -1-
 ġ.- Tim I/50/19
ġāydır - : Kaydırmak, bir zemin üzerinde 
kaymasını sağlamak, kaymasına sebep 
olmak. -1-
 ġ.- íyöz II/10/105
ġayet : bk. ġāyet -1-
 ġ. I/102/72
ġāyet : Çok, pek, pek çok, son derece. -2-
 ġ. I/35/40, I/91/22
ġayfe : bk. ġāve2 -8-
 ġ. I/46/41
 ġ.+ de I/161/52

ġ.+ lēde I/29/20
 ġ.+ lerde I/115/15

ġ.+ nen I/161/51
ġ.+ niŋ I/155/70, II/29/40

 ġ.+ yi II/39/170
ġāyfe : bk. ġāve2 -1-
 ġ.+ nen I/161/51
ġayfi : bk. ġāve2 -2-
 ġ.+ ye I/29/18
 ġ.+ yi II/01/33
ġayıb : Kayıp, elden çıkma, yitme, zayi 
olma, telef olma. -3-

ġayıb ol : bk. ḳaybol-
ġ. olunca I/65/46

 ġ. ōldu II/14/04
 ġ. ōl̥du II/07/40
ġayıd : Kayıt, yazıya geçirme, yazma, 
kaydetme işi. -2-

ġayıd etTir- : Kaydettirmek, kaydetmek 
işini başkasına yaptırmak.

ġ. etTirdik I/125/28
ġayıd ol- : Kaydolmak, yazılmak.
ġ. oldum I/52/26

ġayın : bk. ḳayın -21-
 ġ. I/137/35
 ġ.+ dan I/138/93
 ġ.+ ı I/104/21, I/24/51, I/52/64
 ġ.+ ım I/119/35, I/134/42, I/152/26, 
I/27/23, I/27/32, II/16/92, II/16/93
 ġ.+ ıma I/134/41
 ġ.+ ımı I/134/41
 ġ.+ ımınan I/152/29
 ġ.+ ımıŋ I/152/30
 ġ.+ ımız II/15/103
 ġ.+ ıŋ I/117/03
 ġ.+ narım I/27/31
ġayınana : bk. ḳaynana -3-
 ġ.+ dan I/76/53
 ġ.+ m I/106/07
 ġ. + sı II/11/37
ġayınanne : bk. ḳaynana -1-
 ġ.+ m I/115/39
ġāyınata : bk. ḳaynata -1-
 ġ.+ m I/112/31
ġayınbaba : bk. ġayınboba -1-
 ġ.+ m I/152/121
ġayınboba : Kayınbaba, kaynata, 
kayınpeder. -3-
 ġ.+ m I/116/03, I/119/23
 ġ.+ mgiliŋ II/25/27
ġayıne : bk. ḳaynana -1-
 ġ.+ llāmiz I/58/63
ġayınna : bk. ḳaynana -122-
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 ġ. I/107/11, I/113/85, I/123/28, I/124/30, 
I/125/30, I/44/53, I/48/51, I/58/33, I/58/34, 
I/77/11, I/77/48, I/77/61, I/77/65, I/77/68, 
I/82/05, II/23/108
 ġ.+ dan I/112/52, I/112/67, I/138/93
 ġ.+ lā I/77/61, I/77/62
 ġ.+ lādan I/77/61
 ġ.+ lān II/21/46
 ġ.+ lar I/130/31
 ġ.+ lara I/130/31
 ġ.+ m I/01/72, I/104/25, I/104/26, 
I/112/33, I/113/120, I/113/124, I/113/60, 
I/113/88, I/115/30, I/115/31, I/115/32, 
I/115/36, I/115/38, I/115/42, I/115/45, 
I/115/48, I/115/49, I/119/24, I/128/74, 
I/13/32, I/130/29, I/130/32, I/134/39, 
I/140/21, I/145/45, I/152/12, I/152/29, 
I/153/33, I/21/36, I/21/76, I/24/60, I/25/13, 
I/25/17, I/33/91, I/33/93, I/48/48, I/53/76, 
I/53/77, I/53/78, I/71/82, I/77/50, I/77/53, 
I/91/44, II/08/29, II/16/95, II/19/116, 
II/21/34, II/21/37
 ġ.+ mdan I/21/26, I/21/36
 ġ.+ mgilinen I/106/05
 ġ.+ mgillē II/06/37
 ġ.+ mı I/104/27, I/77/50
 ġ.+ mın II/19/103
 ġ.+ mınan I/129/54
 ġ.+ mıŋ I/113/121, I/115/32, I/13/30, 
I/152/12, I/152/27, I/55/39, II/21/31, 
II/35/113, II/35/116
 ġ.+ mız I/113/45, I/14/55, I/21/76, 
I/44/48, I/44/89
 ġ.+ mız verise I/134/28
 ġ.+ mla II/19/105
 ġ.+ nıŋ I/113/127, I/120/29, I/77/49, 
I/77/65
 ġ.+ sı I/113/123, I/125/46, I/130/29, 
I/140/66, I/152/12, I/152/27, I/88/23, 
I/88/24, II/25/67
 ġ.+ sıgil I/88/24
 ġ.+ sını II/25/66
 ġ.+ sınıŋ I/88/23
 ġ.+ ya II/21/37

 ġ.+ yı I/104/21, I/44/53
 ġ.+ yın I/126/38
 ġ.+ yna I/24/60
ġayınnȧ : bk. ḳaynana -3-
 ġ. I/52/13, I/71/81
 ġ. oldūḳ I/120/30
ġayınnā : bk. ḳaynana -2-
 ġ.+ m I/152/69
 ġ.+ mız I/44/47
ġȧyınna : bk. ḳaynana -3-
 ġ.+ m I/152/126, I/152/16
 ġ.+ m yapādı I/152/89
ġāyınna : bk. ḳaynana -1-
 ġ.+ m I/77/57
ġayınnı : bk. ḳaynana -6-
 ġ. II/08/22
 ġ.+ lān II/39/151
 ġ.+ mı I/152/68
 ġ.+ ylan I/107/20
 ġ.+ ynan I/10/81, I/77/49
ġāyınnı : bk. ḳaynana -2-
 ġ.+ ynā I/10/82
 ġ.+ ynan I/10/81
ġayınpeder : bk. ḳayınpeder -4-
 ġ.+ i II/15/99
 ġ.+ im II/19/100, II/19/19, II/19/88
ġayınta : bk. ḳaynata -12-
 ġ.+ lān II/21/46
 ġ.+ m I/148/35, I/148/37, II/08/27, 
II/08/29, II/17/19, II/19/88, II/21/34
 ġ.+ m yapādı II/16/32
 ġ.+ mıŋ II/21/31
 ġ.+ sı II/25/67
ġayıntı : bk. ḳaynata -2-
 ġ.+ m II/16/95
 ġ.+ ya I/125/35
ġayınvalde : bk. ḳayınvālide -5-
 ġ.+ m II/19/101, II/19/115
 ne eltimle ne ġ.+ mle II/19/110
 ġ.+ mlen II/19/109
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 ġ.+ mlēn II/19/115
ġayınvald̥e : bk. ḳayınvālide -1-
 ġ.+ m II/19/108
ġayınvalide : bk. ḳayınvālide -3-
 ġ.+ m I/152/121
 ġ.+ mlēden II/19/21
 ġ.+ ye I/106/37
ġayınvalı̆̇de : bk. ḳayınvālide -2-
 ġ.+ m II/31/04
 ġ.+ mi I/152/62
ġayınvālide : bk. ḳayınvālide -4-
 ġ.+ m I/152/14, I/152/19, I/152/45
 ġ.+ mnen II/06/58
ġayır - : 1. Kayırmak, üzülmek, tasalanmak, 
endişe etmek. -5-
 ġ.- dım II/22/39
 ġ.- madım II/22/38, II/22/40

2. Koruyarak başarısını sağlamak, 
elinden tutmak, himmet etmek.
 ġ.- caḳ I/63/62

ġ.- sıŋ II/20/18
ġayısı : bk. ḳayῐsı -2-
 ġ. I/100/08, I/33/40
ġayış : Kayış, bağlamak, sıkmak vb. işlerde 
kullanılan, şerit gibi dar ve uzun kösele 
parçası. -1-
 ġ. I/74/11
ġayıt : bk. ġayıd -1-
 ġ. oldum I/23/62
ġāyi : Artık, bundan böyle. -2-
 ġ. I/15/33, I/62/20
ġayῐb : bk. ġayıb -1-
 ġ. oldu II/14/27
ġayῐbol - : bk. ḳaybol- -1-
 ġ.- du II/24/71
ġayma : Kayme, kağıt lira. -2-
 ġ. I/33/35, I/33/36
ġayma : bk. ġaymaḳ -1-
 ġ.+ ını I/102/46
ġaymā : <<ḳaymaḳ+ı (bk. ġaymaḳ) -10-
 ġ. I/129/14

 ġ.+ a I/40/21, I/40/22
 ġ.+ am I/40/26
 ġ.+ nan I/40/45, I/70/35
 ġ.+ nan yapdῑŋ I/40/45
 ġ.+ nı I/103/58, I/35/09, I/44/43
ġaymaġ : bk. ġaymaḳ -1-
 ġ. I/40/23
ġaymaḲ : bk. ġaymaḳ -2-
 ġ. I/131/49, I/24/06
ġaymaḳ : Kaymak, sütün, hafif ateşte 
karıştırıla karıştırıla pişirilmesi ve çok 
hafif ateşte bekletilmesi sonunda elde 
edilen koyu ve yağlı öz kısmı. -5-
 ġ. I/24/05, I/33/96
 ġ. muymaḳ II/39/34
 ġ.+ nan II/39/54
 ġ.+ tan yapaÍÍar I/40/21
ġaymaḳam : bk. ġaymȧḳam -4-
 ġ. I/18/64
 ġ.+ a I/18/62, I/18/63
ġaymȧḳam : Kaymakam, bir ilçenin en 
büyük mülki amiri. -5-
 ġ. II/28/09, II/28/18, II/28/25, II/28/52
 ġ.+ a II/28/16
ġaymaḳamlıḳ : Kaymakamlık, kaymakamın 
makāmı, çalıştığı bina. -1-
 ġ.+ da I/133/23
ġaymı : Kayma, kaymak işi. -1-
 ġ.+ ya I/17/26
ġaymıḳam : bk. ġaymȧḳam -1-
 ġ. II/28/07
ġayn : bk. ḳayın -8-
 ġ.+ ım I/113/88, I/128/19, I/16/42, 
I/21/74
 ġ.+ ıma I/134/31
 ġ.+ ımı II/28/41
 ġ.+ ımına I/14/39
 ġ.+ ınıŋ I/21/77
ġayn - : bk. ḳayna- -1-
 ġ.- ῑnca I/49/07
ġayna - : bk. ḳayna- -30-
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 ġ.- ḳan II/39/57
 ġ.- dı I/116/52, I/33/46, I/86/24, 
II/39/54, II/39/55
 ġ.- dıḳca I/111/37
 ġ.- dıḳça I/111/31
 ġ.- maSsa I/132/31
 ġ.- r I/04/59, I/109/16, I/111/75, 
I/119/48, I/128/36, I/152/107, I/36/64, 
I/44/43, I/86/24
 ġ.- rḳan II/33/77
 ġ.- rdı I/128/17, I/128/18
 ġ.- rıḳan I/128/18
 ġ.- rken I/60/06, I/60/09
 ġ.- ya I/109/08
 ġ.- yınca I/119/48, I/96/54
 ġ.- yíncá I/04/60
ġayna : bk. ḳaynana -1-
 ġ.+ ya I/44/52
ġaynȧ - : bk. ḳayna- -2-
 ġaynȧya ġ.- ya I/33/56
 ġ.- ya ġaynȧya I/33/55
ġaynā : <<ḳaynaḳ+ı (bk. ġaynaḳ2) -3-
 ġ. I/01/89, I/11/41
 geçim ġ.+ mız I/46/58
ġaynā - : bk. ḳayna- -7-
 ġ. I/28/35
 ġ.- ḳa II/33/77
 ġ.- ḳan II/39/75
 ġ.- dı I/152/107, I/49/45
 ġ.- r I/40/68
 ġ.- rdı I/60/43
ġȧyna - : bk. ḳayna- -1-
 ġ.- r I/04/59
ġaynad - : bk. ḳaynat- -76-
 ġ.- a I/109/08
 ġ.- aman I/67/67
 ġ.- ılır I/67/17
 ġ.- ıÍÍā II/32/24
 ġ.- ıÍÍādı I/154/21, I/60/43
 ġ.- ıŋ I/11/49, I/131/47, II/32/58
 ġ.- ıp I/111/30

 ġ.- ır II/11/56, II/32/01
 ġ.- ırḳan II/39/75
 ġ.- ırdı I/67/68
 ġ.- ırdıḳ I/02/41, I/02/49, I/128/72, 
I/152/104, I/60/41, II/11/42
 ġ.- ırdıġ I/29/09, I/29/10, II/11/43
 ġ.- ırdıḲ I/02/41, I/128/33, I/153/27, 
I/153/28, I/18/54, I/29/16, I/47/23, I/87/32
 ġ.- ırd̥ıḲ I/152/113
 ġ.- ırdῐ II/11/54
 ġ.- ırımış II/32/36
 ġ.- ırın I/59/87, II/32/79
 ġ.- ırıS I/49/07, II/30/49
 ġ.- ırız I/27/63, I/70/26, I/73/47, I/79/78, 
I/98/90, II/23/212, II/33/68 
 ġ.- ırken I/60/04
 ġ.- ırlā II/35/78
 ġ.- ır̥lāmış I/76/28
 ġ.- ırlarmış I/76/28, I/76/76
 ġ.- ırsıŋ I/26/13, I/96/54
 ġ.- ır̥sıŋ II/18/06
 ġ.- ıyoduḲ I/26/63
 ġ.- ıyola I/76/60
 ġ.- ıyolā I/76/59
 ġ.- ıyon II/29/47
 ġ.- ıyoŋ I/111/31, I/76/34, II/23/202
 ġ.- ıyoruz I/84/06, I/84/12
 ġ.- ıyoS II/29/71
 ġ.- ıyoz I/100/14, I/87/117, II/29/71, 
II/37/99
 ġ.- ῑdıḳ I/33/55
 ġ.- ῑr̥dıḳ I/33/45
 ġ.- ῑsıŋ II/17/40
 ġ.- ı̆̇y̥dıḲ II/11/42
 ġ.- ῑz I/36/60
ġāynad - : bk. ḳaynat- -2-
 ġ.- ırdı I/60/48
 ġ.- ıveririz I/08/39
ġaynaġ : bk. ġaynaḳ1 -1-
 ġ. I/01/77
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ġaynaḳ : 1. Bir suyun topraktan çıktığı yer, 
kaynar, kaynarca, pınar, memba. -1-
 ġ. I/01/86

2. (İsim tamlamasının ikinci öğesi 
olarak) Bir şeyin çıktığı yer, doğuş yeri, 
menşe.
ġaynaḲ : bk. ġaynaḳ1 -1-
 ġ. I/20/21
ġaynaḲcı : Kaynakçı, kaynak yapan 
kimse. -1-
 ġ. I/48/27
ġaynama : Kaynama, kaynamak işi. -1-
 ġ.+ sı I/49/76
ġaynamȧ : bk. ġaynama -1-
 ġ.+ ya I/117/25
ġaynana : bk. ḳaynana -11-
 ġ. I/132/80
 ġ.+ m I/07/43, I/113/88, I/135/17, 
I/16/41, I/16/42, I/48/51, II/15/99
 ġ.+ mın II/15/99
 ġ.+ mız I/119/28
 ġ.+ yı I/44/53
ġāynana : bk. ḳaynana -1-
 ġ.+ sı II/15/99
ġaynar : Kaynar, kaynamakta olan, çok 
sıcak. -1-
 ġ. I/121/55
ġaynaşῑ : (<<ḳaynaşıḳ+ı) Kaynaşık, 
karışık, düzeni bozulmuş. -1-
 ġ.+ dı I/138/125
ġaynaşma : Kaynaşma, kaynaşmak, 
karşılıklı birbirine kaynamak, birleşmek 
işi. -1-
 ġ. I/41/49
ġaynat - : bk. ḳaynat- -34-
 ġ.- am I/152/121
 ġ.- áyı I/49/78
 ġ.- ca I/132/26
 ġ.- can I/109/06, I/132/26, I/132/30, 
II/18/01, II/18/14, II/29/08
 ġ.- caŋ I/109/07
 ġ.- cen I/72/56

 ġ.- ılırdῑ I/71/47
 ġ.- ırdım II/39/96
 ġ.- ırıs I/71/62
 ġ.- ırsıŋ II/39/32
 ġ.- ıyódúġ II/25/47
 ġ.- ῑr̥dıḳ I/33/45
 ġ.- íyódúḳ II/25/47
 ġ.- iyódúg II/25/45
 ġ.- madıḳ I/83/79
 ġ.- mışlar I/72/12
 ġ.- mıyoduḲ I/49/37
 ġ.- saŋ I/67/68
 ġ.- sıŋ I/67/67
 ġ.- Tıḳ I/40/70
 ġ.- TıḲ II/33/69
 ġ.- Tılā II/29/05
 ġ.- Tım I/100/11, I/100/22, I/40/69, 
II/29/49, II/29/50
ġaynát - : bk. ḳaynat- -2-
 ġ.- mez II/08/50
 ġ.- Tím II/29/50
ġāynat - : bk. ḳaynat- -3-
 ġ.- Tım I/42/33, I/42/34, II/29/50
ġaynata : bk. ḳaynata -68-
 ġ. I/107/11, I/113/85, I/125/32, I/13/25, 
I/137/35, I/44/53, I/58/33, I/77/11, I/77/46, 
I/82/08
 ġ.+ dan I/112/52, I/112/67, I/138/93, 
I/76/53
 ġ.+ la I/77/45
 ġ.+ lā I/77/43, I/77/44
 ġ.+ ları II/13/12
 ġ.+ m I/01/73, I/111/16, I/112/33, 
I/112/35, I/112/37, I/112/51, I/112/63, 
I/113/60, I/115/31, I/115/33, I/115/35, 
I/115/38, I/134/41, I/135/17, I/140/22, 
I/152/127, I/24/59, I/25/08, I/25/26, 
I/25/64, I/25/65, I/25/66, I/39/54, I/53/75, 
I/53/78, I/77/43
 ġ.+ ma I/112/35
 ġ.+ mda I/112/32
 ġ.+ mgilde I/87/105
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 ġ.+ mıŋ I/115/40, I/133/44, I/133/50, 
I/39/25, I/49/39, I/52/12, I/52/13
 ġ.+ mız I/113/45
 ġ.+ mızı I/134/41
 ġ.+ mnan I/115/47
 ġ.+ ŋ I/123/28
 ġ.+ sı I/88/24
 ġ.+ ya I/107/20, I/44/52, I/52/14
 ġ.+ yı I/104/21
 ġ.+ ynan I/112/34
ġaynȧta : bk. ḳaynata -1-
 ġ. I/82/05
ġāynata : bk. ḳaynata -1-
 ġ.+ m I/106/07
ġaynatı : bk. ḳaynata -1-
 ġ.+ ynan I/10/81
ġaynatmā : (<<ḳaynatma+ya) Kaynatma, 
kaynatmak işi. -1-
 ġ. I/109/05
ġaynatmi : bk. ġaynatmā -1-
 ġ.+ ye I/59/48
ġayne - : bk. ḳayna- -1-
 ġ.- ycaḳ I/132/27
ġayned - : bk. ḳaynat- -1-
 ġ.- iyoS II/29/72
ġayneşdırmaḳ : Kaynaştırmak, 
karıştırmak, düzenini bozmak. -1-
 ġ.+ dan I/69/68
ġaynı - : bk. ḳayna- -7-
 ġ.- yandan II/39/33
 ġ.- ycáḳ I/84/42
 ġ.- ycıḳ I/132/31
 ġ.- yıpduru I/152/57
 ġ.- yo I/81/42
 haşıl haşıl ġ.- yo I/96/41
 ġ.- yodu I/81/43
ġaynına : bk. ḳaynana -2-
 ġ.+ m I/08/72, II/06/83
ġaynıtı : bk. ḳaynata -1-
 ġ. II/08/23
ġayni - : bk. ḳayna- -1-

 ġ.- yodu I/71/47
ġayrā : <<ḳayraḲ+ı (bk. ġayraḲ) -1-
 ġ.+ ŋ I/102/39
ġayraḲ : Döşeme taşı, kaygan taşı, bileği 
taşı. -1-
 ġ. I/102/39
ġayrı : Artık. -15-
 ġ. I/12/03, I/12/09, I/140/10, I/140/26, 
I/15/91, I/21/33, I/21/36, I/21/37, I/21/46, 
I/26/64, II/35/09, II/35/35, II/35/41, 
II/35/80, II/39/185
ġay̥rı : bk. ġayrı -1-
 ġ. I/21/40
ġāy̥rı : bk. ġayrı -1-
 ġ. II/31/23
ġayrí : bk. ġayrı -2-
 ġ. I/84/22, II/10/105
ġayve : bk. ġāve1 -2-
 ġ. yapam I/63/31

bk. ġāve2

 ġ.+ miz II/18/17
ġay̥ve : bk. ġāve2 -2-
 ġ. I/99/73
 ġ.+ de I/99/19
ġāy̥ve : bk. ġāve2 -3-
 ġ. I/99/75
 ġ.+ de I/155/88
 ġ.+ lē I/155/87
ġaz - : bk. ḳaz- -23-
 ġ.- a I/108/46
 ġ.- ālādı II/35/30
 ġ.- aÍÍāmış I/65/50
 ġ.- allar I/144/76
 ġ.- allarımış I/144/77
 ġ.- ar I/144/75, I/15/32
 ġ.- arḳana I/144/02
 ġ.- ārdıḳ I/02/66
 ġ.- ardıḲ I/115/20, I/143/49, I/153/18
 ġ.- ārdıḲ I/115/14
 ġ.- ardῑḲ I/153/19
 ġ.- arlar I/06/41
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 ġ.- dılar I/130/50
 ġ.- d̥ım I/144/75
 ġ.- ılmış I/92/39
 ġ.- ıŋ I/122/25
 ġ.- ıvırdı I/50/78
 ġ.- ıyon I/83/42
ġaz : 1. Mekanda her tarafa yayılan 
ve bulunduğu kabı tamamen dolduran 
cisimlerin ortak adı, cismin üç hâlinden 
sıvı veya katı olmayanı. -30-
 ġ.+ ıŋ II/23/15

2. Gaz yağı.
ġ. II/27/16

3. Yutulan hava ile sindirim esnasında 
oluşan uçucu maddelerin karışımı.
 ġ.+ ı II/07/140
 ġ.+ ını II/07/140

4. Gaz lambası.
ġ. I/72/38, I/72/39, I/72/47

 ġ.+ ı I/28/32, I/87/89
 ġ.+ ından I/73/19

ġaz attırma : Gazını çıkarma.
ġ. attırma I/48/31

 ġ. attırmayı I/48/30
ġ.+ ını attırmayı I/48/29
ġaz lambası : İçinde gaz yağı yakılan, 

ışık veren, fitilli, şişeli lamba.
ġ. lambası I/15/50, I/161/13, II/24/89, 

II/24/90, II/24/91
 ġ. Íambası I/07/67, I/32/06, I/34/39
 ġ. lambasınnan I/76/84
 ġ. Íambasınnan I/28/32
 ġ. lambasῑ II/25/30
 ġ. Íambasῑ I/34/38
 ġ. Íambasiynan I/36/46
 ġ. lamması I/57/17
 ġ. Íamması I/87/88
ġaz : bk. ḳaz -1-
 ġ.+ lar I/132/16
ġāz - : bk. ḳaz- -2-
 ġ.- dıḳ I/47/46

 ġ.- dıla I/81/49
ġāz : Gazoz’a benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 ġ. ġazȯz verin II/39/185
ġāz : bk. ġaz4 -2-
 ġ. I/72/38, I/72/47
ġaza : bk. ḳazā I -5-
 ġ. mızā I/58/37
 ġ.+ nıŋ I/110/65
 tıraFiK ġ.+ sından I/132/09
 ġ. yapandan I/112/34
 ġ. yapdı I/112/31
ġazā : bk. ḳazā I -19-
 ġ. I/125/48, I/89/28
 bėlā ġ. II/05/71
 ġ. belā vermesin I/112/39
 ġ.+ dan I/113/75
 belādan ġ.+ dan I/66/19, I/66/39
 bėlādan ġ.+ dan II/05/71
 ġ. geçirdiler I/86/10
 ġ. geçiri I/06/82
 ġ. oluyor II/01/21
 motur ġ.+ sı I/17/24
 tırafik ġ.+ sı I/52/51
 tıravik ġ.+ sınan I/125/15
 ġ. yapdım I/137/25
 ġ. yapıyȯ I/86/12
 ġ. yapıyȯlar I/86/11
 ġ. yaptı I/113/73
 ġ. yapTı II/29/20
ġazā : bk. ḳazā II -7-
 ġ. II/28/58
 ġ.+ da II/28/84
 mi˽alıçık̥ ġ.+ sınıŋ II/28/59
 ġ.+ Ta I/64/73
 ġ.+ ya I/35/63, I/41/66, II/24/06
ġazā : <<ḳazaḳ+ı (bk. ġazaḳ) -1-
 ġ. I/86/59
ġåzā : bk. ḳazā I -1-
 ġ.+ sını I/110/64
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ġȧzā : bk. ḳazā II -1-
 ġ.+ da II/35/58
ġazaḳ : Kazak, vücudun belden yukarı 
kısmına giyilen, yün, orlon, merserize 
vb.den örülmüş, baştan geçme kollu 
giyecek. -1-
 ġ. I/12/09
ġazáḳ : bk. ġazaḳ -1-
 ġ. I/03/58
ġazal - : bk. ġazan- -1-
 ġ.- ındῑ II/09/09
ġazan - : Kazanmak, çalışma ile elde 
etmek. -37-
 ġ.- ȧbilirse II/24/48
 ġ.- ȧbilirsė II/24/48
 ġ.- abilir̥seŋ I/85/31
 ġ.- amadı II/28/04
 ġ.- amadῑ II/04/62
 ġ.- amıycız II/04/72
 ġ.- an II/04/79
 ġ.- cȧġ II/01/77
 ġ.- cam II/38/118
 ġ.- caz II/04/71
 ġ.- dı I/64/120, I/64/123, II/24/44
 ġ.- dıḳ I/52/21, I/68/10, I/96/73
 ġ.- dıla I/99/34
 ġ.- dım I/35/55, I/35/56, I/51/16, 
II/28/85
 ġ.- dῑ I/36/24
 ġ.- ıcaḳ I/143/63
 ġ.- ıldı I/68/35
 ġ.- ıldῑ II/09/10, II/09/11
 ġ.- ınca I/64/123
 ġ.- ıp II/07/54
 ġ.- ıP I/145/41
 ġ.- ır I/32/48
 ġ.- ıvırcān I/53/33
 ġ.- ıyola I/32/13
 ġ.- mış I/06/119, I/52/80
 ġ.- mışdı II/24/46
 ġ.- sa I/145/49

ġazan : bk. ḳazan -66-
 ġ. I/104/29, I/126/42, I/129/22, 
I/141/17, I/143/57, I/148/23, I/148/43, 
I/148/45, I/152/57, I/152/62, I/152/96, 
I/31/20, I/47/42, I/59/42, I/60/47, I/97/10, 
II/21/61, II/27/25, II/27/26
 ġ.+ a I/102/37, I/126/60, I/31/20, 
I/59/48, I/60/03, I/60/06
 ġ.+ da I/67/17, II/18/07
 ġ. ġur2ādıḳ I/107/40
 ġ.+ ı I/104/30, I/107/44, I/129/15, 
I/135/49, I/152/109, I/152/52, I/60/04
 ġ.+ ıŋ I/152/57, II/18/30, II/21/61
 ġ.+ nā II/35/112
 ġ.+ nāda I/44/78
 ġ.+ nāna II/29/72
 ġ.+ nānan I/148/26, I/152/96, I/70/11, 
II/11/05
 ġ.+ nar I/126/47, I/128/69, I/62/26
 ġ.+ nara I/11/48, I/126/47, I/70/25
 ġ.+ narda I/70/26, II/25/47
 ġ.+ nardan I/100/43
 ġ.+ narı I/08/57, I/152/115, II/21/76
 ġ.+ narı vuruduḲ I/135/48
 ġ.+ narna I/90/84
 ġ.+ nȧrnan I/78/23
 ġ.+ nı I/100/45
ġazȧn : bk. ḳazan -1-
 ġ.+ a I/152/59
ġazān : bk. ḳazan -3-
 ġ. I/126/58, I/152/106, I/59/44
ġāzan : bk. ḳazan -2-
 ġ. I/101/64
 ġ.+ nar̥ı I/59/44
ġăzan : bk. ḳazan -2-
 ġ. I/33/45
 ġ.+ dan I/33/45
ġazanc : bk. ġazanş -2-
 ġ.+ ı I/03/03, II/07/58
ġazanÇ : bk. ġazanş -1-

ġ. sālıyoduḳ I/23/45
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ġazandır - : Kazandırmak, kazanmasını 
sağlamak. -1-
 ġ.- amadılā I/64/121
ġazanma : Kazanma, kazanmak işi. -1-
 ġ. I/63/64
ġazanş : Kazanç, bir üründen belli zaman 
aralıklarıyla edinilen gelir, emek karşılığı 
olarak alınan para veya ticari bir işten 
alınan kâr. -3-
 ġ. I/79/73
 ġ.+ larını I/14/45

ġazanş sāla- : Kazanç sağlamak, 
kazanç elde etmek, kazanmak.

ġ. sālayımıyo II/04/78
ġazaş : bk. ġazanş -2-
 ġ.+ larını I/14/68
 ġ. versin I/112/40
ġazcıġ : bk. azcıḳ -1-
 ġ. I/07/49
ġazdır - : Kazdırmak, kazmasını 
sağlamak. -2-
 ġ.- dım I/95/11
 ġ.- ıyollar I/143/48
ġazete : Okuyucularına çeşitli konularda 
haber ve bilgi vermek için genellikle 
günlük olarak çıkarılan yayın organı. -1-
 ġ. I/138/12
ġazı - : Kazımak, kesici veya sert bir 
aletle bir şeyin üstünden ince bir tabaka 
kaldırmak. -5-
 ġ.- ndı I/13/35
 ġ.- rdıḳ I/128/38
 ġ.- rdıḲ I/128/39
ġazı : Kazı, kazmak işi, hafriyat. -1-
 ġ. yapıyor I/108/44
ġazıḳ : Kazık, toprağa çakılan, ucu 
sivritilmiş ağaç, sırık veya odun. -1-
 ġ. I/94/21
ġazıḲ : bk. ġazıḳ -1-
 ġ. I/152/117
ġāzı̄̇ : bk. ġāzi -1-
 ġ. I/39/25

ġazῑ : bk. ġazıḳ -1-
 ġ.+ na I/117/15
ġāzi : Gaza eden, İslam dini ve vatan uğruna 
elde silah düşmanla savaşan, gazadan şehit 
olmadan dönen kimse. -5-
 ġ. I/39/40, II/09/08
 ġ.+ lere II/09/18
 ērturul ġ.+ niŋ II/13/27
 ġ.+ ydi I/39/26
ġāzilik : Gāzi olma durumu. -2-
 ġ.+ den II/09/18

ġ.+ ten II/09/20
ġazma : Kazma, kazmak işi. -2-
 ġ.+ ya I/25/35
 ġ.+ yȧ I/99/15
ġazmȧ : bk. ġazma -2-
 ġ.+ ya I/106/09, I/106/10
ġazmā : <<ḳazma+ya (bk. ġazma) -1-
 ġ. I/159/27
ġazmı : bk. ġazma -2-
 ġ.+ ya I/65/49
ġazoz : İçinde karbon asidi, şeker ve 
meyve esansı bulunan, basınçlı hava ile 
şişelere doldurulduğu için açılınca köpüren 
içeçek. -1-
 ġ. II/07/135
ġazȯz : bk. ġazoz -1-
 ġāz ġ. verin II/39/186
ge - : bk. gel-1 -59-
 g. I/04/73, I/106/48, I/106/68, I/114/39, 
I/128/06, I/131/57, I/149/61, I/151/42, 
I/152/127, I/153/106, I/160/07, I/160/14, 
I/160/15, I/161/41, I/161/42, I/25/52, 
I/28/18, I/28/19, I/33/07, I/47/42, I/52/01, 
I/54/09, I/56/75, I/69/89, I/75/06, I/75/64, 
I/79/26, I/79/77, I/80/56, I/87/21, I/87/28, 
I/87/67, I/95/92, II/02/105, II/05/104, 
II/05/47, II/13/37, II/16/27, II/17/01, 
II/17/02, II/23/186, II/25/01, II/29/32, 
II/38/102

bk. gel-3 -1-
 g. I/149/45

bk. gel-5 -1-
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 g.- mişlē II/06/52
gē - : bk. gel-1 -11-
 g. II/02/105, II/13/36
 g.- miş I/06/66, I/06/73, I/83/75
 g.- sek I/41/68
 g.- seŋ I/41/69
 g.- seŋá II/05/104
 g.- sin̥ I/37/33

bk. gel-3 -6-
 g.- di I/42/71
 g.- dik II/12/42

bk. gel-5 -5-
 g.- miş II/05/18, II/05/33

bk. gel-2 -4-
 g.- di II/05/19, II/05/57
 g.- dim I/43/02
 g.- sin I/55/53

bk. gel-24 -1-
 g.- di I/66/11
gebegenş : Gepegenç, çok genç. -1-
 g. I/125/21
geber - : Ölmek. -1-
 g.- eceK I/64/08
gec : bk. geç -1-
 g. I/153/45
gecá : bk. gece1 -1-
 g. I/154/47
gece : 1. Güneş battıktan sonra başlayan 
ve gün ağarıncaya kadar süren karanlık 
zaman. -126-
 g. I/05/28, I/10/57, I/11/79, I/11/81, 
I/110/20, I/110/22, I/119/42, I/121/26, 
I/126/53, I/140/56, I/140/57, I/146/40, 
I/147/52, I/150/44, I/153/70, I/155/22, 
I/156/33, I/159/10, I/159/15, I/159/17, 
I/18/56, I/25/30, I/26/27, I/33/67, I/33/74, 
I/41/62, I/41/63, I/41/76, I/41/77, I/63/27, 
I/63/29, I/70/73, I/73/70, I/79/83, I/82/23, 
I/91/49, I/91/65, I/91/66, I/91/75, I/96/38, 
I/97/54, I/97/57, II/11/23, II/38/42
 g.+ den I/141/19, I/64/117

 g.+ leri I/11/95, I/121/21, I/145/88, 
I/36/44, I/51/27, I/51/29
 g. mece I/68/08
 g.+ si I/154/16, I/155/75, I/30/33, 
II/35/32
 g. yapıyolā I/145/85

2. (İsim tamlamasının ikinci öğesi olarak) 
Belli bir maksatla akşam vaktinden sonra 
düzenlenen eğlence veya anma toplantısı.

ġına g.+ leri I/157/25
ḳına g.+ miz II/10/99

 ġına g.+ miz I/101/43, I/119/68, 
I/119/71
 ilgi g.+ miz I/119/68
 ḳına g.+ sē̇ II/10/102
 ḳına g.+ sı̄̇ II/37/33
 ġına g.+ sı̄̇ I/10/56, I/42/73, II/37/35

ḳına g.+ si I/118/14, I/118/16, I/138/103, 
II/31/43, II/34/33
 ġına g.+ si I/08/15, I/10/49, I/101/44, 
I/102/25, I/102/26, I/114/01, I/114/04, 
I/119/68, I/154/15, I/30/33, I/30/34, 
I/32/68, I/32/85, I/76/20, I/78/30, I/83/30, 
I/97/51, II/34/27, II/34/39, II/34/55, 
II/34/58, II/35/32
 ġını g.+ si II/11/07, II/17/28
 hamam g.+ si I/155/76
 ilgi g.+ si I/114/01, I/114/02
 sunġu g.+ si I/155/75
 ġına g.+ si yapalÍā I/10/44
 ġına g.+ si yapaÍÍa I/10/44
 ġına g.+ si yapallar I/119/42
 ġına g.+ si yaparız I/101/42
 ġına g.+ si yapıyoz I/106/65
 ġına g.+ sinde I/145/72, I/145/73
 g.+ sine I/30/36, I/97/54
 ġına g.+ sine I/119/69, I/119/71, 
I/138/104, I/97/53
 ḳına g.+ sini I/67/03
 ġını g.+ sini II/39/140

gece gündüS : Her zaman, ara 
vermeden, durmadan, devamlı olarak.

g. gündüS I/155/33
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gece yarısı : Gecenin ilerlemiş saatleri.
gecē : bk. gece1 -2-
 g. I/155/99
 g.+ ŋ I/25/14
gecĕ : bk. gece2 -1-
 ġına g. + si II/37/33
gėce : bk. gece1 -42-
 g. I/112/71, I/38/52, I/38/60, I/38/69, 
I/38/70, I/44/84, I/50/51, I/58/63, II/25/96, 
II/31/17
 g. gündüz II/23/24
 g.+ lēnde I/59/56
 g.+ ler I/113/49
 g.+ leri I/07/37, I/08/46, I/38/54
 g.+ si I/155/76
 g. yarısı I/126/18
 g.+ ye I/44/85

bk. gece2

ḳına g.+ lerindē I/09/11
ḳına g.+ si I/78/30

 ġına g.+ si I/06/50, I/101/74, I/103/18, 
I/125/83, I/145/85, I/148/25, I/148/26, 
I/26/22, I/72/84, I/91/41
 ġını g.+ si II/05/44
 ilgi g.+ si I/114/01, I/118/05, I/118/06
 Ḳına g.+ si II/23/60
 ġına g.+ si yaparız I/71/09
 ġına g.+ si yaparlar I/71/10
 ġına g.+ si yaparlardı I/98/24
 ġına g.+ si.nde I/114/10
 ġına g.+ sinde I/101/63
 ġını g.+ siniŋ II/39/142
gėceci : Gececi, iş yerinde çalışma sırası 
geceye rastlayan (kimse). -1-
 g. I/40/67
geceleyi : Geceleyin, gece vakti. -1-
 g. I/25/21
geci : bk. gece1 -7-
 g. II/01/51, II/11/22, II/12/44, II/38/39
 g.+ di II/05/15
 g.+ leri II/11/17

 g. yapcāS II/05/44
geci : bk. keçi -1-
 g. II/25/32
gėci : bk. gece2 -4-
 ġına g.+ si II/25/53, II/25/55
 ġını g.+ si II/39/147
 ġını g.+ si yapar̥sıŋ II/39/156
geciK - : Belirlenmiş veya alışılmış olan 
zamandan sonraya kalmak, belli zamanı 
aşmak, geç kalmak. -1-
 g.- di I/19/29
geç : Belirtilen, istenen veya alışılan 
zamandan sonra. -4-
 g. I/122/15, II/24/04, II/24/07, II/39/21
geç - : 1. Bir yerden başka bir yere 
gitmek. -37-
 g.- ēdi II/16/83
 g.- ēdik I/61/73
 g.- ellerdi I/121/41
 g.- em I/81/26
 g.- emezdik I/74/20
 g.- emezdiK I/61/73
 g.- emezdiŋ II/23/118
 g.- en I/115/44, I/125/22, I/38/10
 g.- ēn I/54/71
 g.- enner̥ I/54/69
 g.- er I/64/129, I/74/28
 g.- erdi I/08/76, I/74/27
 g.- erke I/06/121
 g.- erken I/70/12
 g.- erseŋiz I/126/50
 g.- ēr̥sin I/77/49
 g.- ersiniz I/83/67
 g.- esiye I/69/75
 g.- icıḲ I/87/77
 g.- ilir I/31/39
 g.- imėzdik II/01/36
 g.- ince I/70/23
 g.- iyoŋ I/73/41
 g.- iyor I/106/66
 g.- iyōz I/39/37
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 g.- me I/91/09, I/91/10
 g.- mēyoduḳ II/21/48
 g.- mişle I/83/70
 g.- se I/20/83

2. Yaşanıp tükenmek, tükenip bitmek, 
yaşanmak. -28-
 g.- ē II/32/40
 g.- ēdi I/154/45, I/37/19
 g.- eŋ I/08/70
 g.- er I/137/61
 g.- er günümüz II/19/159
 g.- erdi I/11/95, I/36/44
 g.- ērdi I/08/74
 g.- ērdik I/115/52
 g.- icek I/137/61
 g.- iP I/44/91
 g.- iyo I/104/44, I/139/13, I/144/49, 
II/38/41
 günlēmiz g.- iyo II/19/138
 günúmüz g.- iyo II/22/48
 günümüz baş olup g.- iyo I/55/34
 g.- iyor I/12/49
 günúmüz g.- iyor II/22/23
 günümüz g.- iyor̥ II/19/168
 g.- iyordu I/55/69
 g.- iyoru I/130/33
 g.- iyoz I/112/73, I/119/39
 günümüz g.- iyu II/22/91
 g.- ti I/33/60

3. ... olarak anılmak, o şekilde yer 
almak. -26-
 g.- ē I/147/12, II/02/22
 g.- er I/11/29, I/124/41, I/142/21, 
I/68/14, I/81/53
 g.- er̥ I/57/22
 g.- erdi I/122/58, I/142/21, I/142/23, 
I/142/32, I/142/33
 g.- er̥di I/122/65
 g.- ermişdi I/11/12
 g.- iyo I/46/76, I/73/04, I/81/45, 
II/04/14

 g.- iyō II/23/134
 g.- iyomuşdu I/56/06, II/04/12
 g.- iyor I/142/24
 g.- miş II/04/06

4. Belli bir yönde belli bir yol takip 
etmek. -19-
 g.- ē II/18/22
 g.- ēken I/60/50
 g.- ellermiş I/139/46
 g.- emezdik I/135/47
 g.- er I/111/114, I/139/45, I/153/123, 
I/49/46, II/10/44
 g.- er̥ I/81/03
 g.- ēr I/153/122
 g.- er̥di I/16/55
 g.- ēr̥di II/25/97
 g.- erimiş I/139/47
 g.- ermiş I/111/109
 g.- iceK I/66/50
 g.- ilir I/18/07

5. (Olumsuz bir durumun) Etkisini 
atlatmak, geride bırakmak, iyi duruma 
gelmek. -14-
 g.- ē II/35/65, II/35/66
 g.- ēdi II/08/55
 g.- er I/98/111
 g.- er̥ I/37/33
 g.- ermişdi II/25/90
 g.- irirmişti II/25/90
 g.- iverise I/98/111
 g.- iyó II/08/77
 g.- iyodu II/35/70
 g.- iyormuş I/20/20
 g.- meSse I/98/111
 g.- miş olsun I/107/08, I/107/09

6. Zaman akmak, zamanı aşmak, geride 
bırakmak, ilerlemek. -11-
 g.- ēdi I/146/40
 g.- er I/125/67
 g.- ip gidiyor I/15/72
 gün g.- irmek I/17/57
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 gün g.- irmeK I/17/58
 g.- iyo I/107/12, II/24/82
 g.- iyȯ I/102/87
 günümüz g.- iyo I/148/42
 g.- iyor I/55/24
 günümüz g.- iyȯr I/113/134

7. Girmek, gelmek. -9-
 g. I/102/17, II/39/21, II/39/22
 g.- iŋ I/12/16, I/52/38

8. Zarf-fiil veya geçmiş zaman eki almış 
fiillerden sonra geldiğinde bir işin olup 
bittiğini ifade eder. -6-
 geli g.- ē II/32/50
 g.- ince I/131/52
 g.- irivíriyollar I/20/82
 g.- iveriyoÍÍā I/10/45
 g.- iyollar I/20/81
 g.- iyon I/20/80

9. Sınavını başarı ile vermek, bulunduğu 
sınıfı başarı ile tamamlamak. -5-
 g.- eceŋ I/57/37
 g.- emedi I/120/34, I/15/68
 g.- iri geçiriverilēmişti I/32/11
 geçiri g.- iriverilēmişti I/32/11

10. Bulunduğu yerden ayrılıp başka bir 
yere yerleşmek, yer değiştirmek. -4-
 g.- ēdiK I/31/34
 g.- eŋ I/21/30
 g.- ince II/09/51
 g.- iyo I/31/48

11. Devrolmak, intikal etmek. -4-
 g.- eŋ I/08/52
 g.- ermişlermişdi I/68/65
 g.- iliyo II/09/65
 g.- ti I/33/72

12. Belli bir yerde yer almak. -4-
 g.- eris I/59/89
 g.- eyoÍÍa II/32/88
 g.- iyōdu II/21/73
 g.- iyor I/110/12

13. (Bir yeri) İçinden veya üstünden 
yol almak suretiyle aşıp geride bırakmak, 
boydan boya katetmek. -3-
 g.- emezdiK I/49/51
 g.- er I/122/43
 g.- tı̄̇ŋiS II/09/97

14. (Bir şey) Bir nesnenin bir tarafından 
girip öbür tarafından çıkmak. -3-
 g.- erdik I/08/77
 g.- erim II/26/52
 g.- iyo I/87/42

15. İncelenmek, tetkik edilmek, kontrol 
edilmek. -3-
 elden g.- ēsiŋ I/74/71
 ėlden g.- iyo I/49/73
 ėlden g.- iyor I/49/72

16. Kazanmak, elde etmek. -3-
 g.- en I/88/69
 g.- iyor I/115/29
 g.- iyōr I/115/30

17. Bir şeyin kapsamına girmek, dâhil 
olmak. -2-
 g.- iyo I/81/33

18. İz bırakmak, izi çıkmak. -2-
 g.- e I/68/73

19. Geçerli olmak, yürürlükte olmak, 
hükmü yürümek. -2-
 yerine g.- er̥ I/154/60
 g.- ince I/52/28

20. Ayrılmak. -2-
 g. I/05/37

21. Hükmü altına girmek. -1-
 sözü g.- en II/23/80

22. Akmak, dolaşmak. -1-
 g.- iyor I/24/42

23. Yaşanıp tükenmek, tükenip bitmek, 
yaşanmak. -1-
 g.-eceK I/06/48

24. Bir yerin hizasını aşıp o yeri geride 
bırakmak. -1-
 g.- ince I/138/126
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25. Başkalarını geride bırakmak, 
onlardan daha ileride, daha üstün 
olmak. -1-
 g.- ecēk̥ I/56/73

26. (Boya, badana vb.) Sürmek. -1-
 g.- erdim I/27/10

27. Yapmak, etmek, çekmek, ermek. -1-
 dalġa g.- erdi I/10/112

28. Bazı fiillerin emir kipinin ikinci 
şahsından sonra geldiğinde meselenin 
kapanması için bahsi geçen işin 
yapılmasının tavsiye edildiğini belirtir. -1-
 g. I/86/03

29. (Bir miktarı, bir sınır veya haddi) 
Aşıp ilerisine gitmek.

30. Bir yer veya makāmın gerektirdiği işi 
üstüne almak.

31. Yakalanmak.
32. Daha önce yapabildiği bir şeyi artık 

yapamaz olmak.
33. (Devam etmekte olan bir şey) Bir 

safhadan başka bir safhaya girmek, yeni 
bir safhaya başlamak, atlamak.

34. Etkisini kuvvetle hissettirmek, 
işlemek, nüfuz etmek.

35. Yapmaya, etmeye başlamak.
36. Vazgeçmek.

gēç - : bk. geç-23 -1-
 g.- ti I/102/84
geçe : bk. keçe -1-
 g. I/20/60
geçelli : Geçerli, yürürlükte olan, hükmü 
yürüyen. -1-
 g. II/30/04
geçen : 1. Bir evvelki. -24-
 g. I/102/65, I/132/53, I/133/07, I/135/41, 
I/152/49, I/21/81, I/37/11, I/39/91, I/40/16, 
I/40/75, I/54/17, I/54/21, I/55/33, I/65/15, 
I/84/21, II/04/72, II/07/65, II/09/84, 
II/19/24, II/29/01, II/32/42, II/33/59
 g. sene I/16/03, I/17/05

2. Kısa bir zaman önce. -15-

 g. I/03/25, I/105/60, I/158/42, I/160/29, 
I/38/30, I/39/38, I/48/79, I/60/56, I/79/49, 
I/83/52, I/88/28, II/28/15, II/28/58, 
II/39/148
 g.+ nē I/82/30
gėçen : bk. geçen1 -4-
 g. I/45/08, I/46/43, I/78/20, II/23/50
geçgi : Dokumacılıkta çözgü ipliklerinin 
arasına, yanlamasına geçirilen atkı 
iplikleri. -1-
 g. I/94/34
geçi : bk. keçi -16-
 g. I/105/59, I/105/63, I/27/24, II/22/57, 
II/24/80
 g. + cig I/08/101

g. eri˽i II/32/53
 g. eriç˽i II/32/54
 g. eriK II/32/50, II/32/51
 g.+ ler I/40/72
 g.+ leriŋ II/25/32
 g.+ si I/120/15, II/25/31
 g.+ yse I/125/87
geçi - : bk. geçir-1 -1-
 hayatῐ g.- dik I/64/81
geçı̆̇ : bk. keçi -1-
 g. erik II/32/28
geÇı̆̇ : bk. gece1 -1-
 g. II/11/22
gėçi : bk. keçi -1-
 g.+ leriŋ I/21/91
geçi˽rē : <<keçi eriği -1-
 g. II/32/54
geçici : Devamlı olmayıp bir zaman için 
var olan, sonu gelen, yok olan, fani. -3-
 g. I/156/35, II/31/06
 gelip g. I/158/11
geçik : Geçmiş, fazla. -8-
 g. I/35/24, I/92/09, II/02/31, II/10/40, 
II/21/55, II/24/03
 g.+ dir II/24/03
geçı̄̇k : bk. geçik -1-
 g. II/16/03
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geçim : 1. Yaşamak için lazım olan 
şeyler, geçinme, geçimlik, dirlik, maişet, 
nafaka. -41-
 g. I/06/26, I/154/07, I/159/53, I/51/14, 
I/53/34, I/55/36, I/57/31, I/68/54, I/75/41, 
II/09/56, II/09/67, II/09/71, II/09/74, 
II/21/90, II/21/93, II/27/08, II/27/11
 g.+ i I/06/25, I/135/18, I/156/46, 
I/158/13, I/23/63, II/09/74
 g.+ im I/06/23
 g.+ imiz II/26/01, II/26/02
 g.+ ine II/10/95
 g.+ ini I/92/56
 g.+ lere II/09/22
 g.+ neri I/39/90
 g. olmaz I/152/74
 g. yapácáḳ II/27/41

2. (Birlikte bulunduğu kimselerle) İyi 
geçinme, uyuşma, anlaşma.

g. I/46/130, II/21/32 
geçim derdi : Kendini, evini, ailesini 

geçindirme güçlüğü.
g. dēdi I/09/74

 g. derdine I/143/37
geçim ḳaynā : Geçim kaynağı, 

yaşamak için lazım olan şeylerin elde 
edilmesini sağlayan işler.

g. ġaynāmız I/46/58
g. ḳaynā I/46/56

geçin - : 1. Yaşamak için gerekli şeyleri 
sağlayıp hayatını sürdürmek. -52-
 g.- ı̄̇p I/159/39
 g.- cimemiz II/30/36
 g.- dik I/44/88, I/64/59
 g.- dim I/112/64
 g.- eceK I/06/11
 g.- emiyen I/44/87
 g.- eyon I/159/38
 g.- eyoS II/27/11
 g.- idik I/155/38
 g.- ilēmişti II/19/144
 g.- ilidi I/39/34

 g.- illerdi I/68/33
 g.- ip I/148/39, I/52/23, I/90/40
 g.- irdı̄̇ I/68/30
 g.- irdi I/39/87, I/68/39
 g.- irdik II/25/32
 g.- irdik̥ II/01/27
 g.- iriz II/27/03
 g.- irlerimişTi I/09/78
 g.- iyı̊du I/01/20
 g.- iyo II/04/70
 g.- iyȯ I/78/14
 g.- iyōdu II/02/55
 g.- iyoduḳ I/85/17 
 g.- iyor I/108/50, I/108/51
 g.- iyoz I/146/20, I/159/53
 g.- iyöllē II/01/17

2. Birlikte yaşadığı kimselerle anlaşmak, 
uyuşmak.

g.- cēk I/35/26
g.- ceŋ I/77/49
g.- cēŋ I/01/70
g.- dik I/10/82, I/77/54, II/12/09
g.- dim I/10/81
g.- emediK I/30/13
g.- en I/10/82
g.- ilir I/152/72, I/152/73
g.- ilmez I/152/73
g.- imezlerimişdi I/13/28
g.- irdiK II/24/92
g.- iyoduḳ I/120/40, II/17/22, II/17/23
g.- iyoduŋ I/01/69
g.- miycen I/44/92

geçinim : bk. geçim1 -2-
 g.+ imiz II/30/37
 g.+ imizi II/30/37
geçinme : Geçinmek işi, anlaşma, 
uyuşma. -1-
 g.+ sini I/44/92
geçir - : 1. Yaşamak, yaşayıp tüketmek. -43-
 g. I/154/10
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 g.- dı̄̇k I/84/38
 günle g.- dı̄̇k I/79/22
 g.- di I/107/65
 g.- dig I/63/03
 g.- dik I/15/30, I/152/77, I/27/62, 
I/64/12, I/84/38, II/34/41
 g.- diK I/15/70, I/58/35
 g.- d̥iK I/15/88
 günner g.- diK I/15/09, I/15/29
 günnerimizi g.- diK I/107/11
 vaḳıt g.- dik II/24/29, II/24/94, II/24/98
 g.- diK günnerimizi I/15/53
 günneri g.- diler I/06/13
 g.- dim I/106/05
 gördüm g.- dim I/01/45
 vakit g.- dim I/154/09
 g.- diysem I/52/16
 g.- emiye̊ I/44/88
 vaḳıt g.- emiyon I/37/50
 g.- ennē II/34/42
 g.- eyörü I/03/63
 g.- idik I/161/26
 g.- ilēdi I/28/32
 g.- iŋ I/15/30
 g.- iŋ günüŋüzü I/15/30
 g.- iyom I/37/51
 günümü g.- iyorun I/112/71
 g.- iyoz I/16/51
 günümüzü g.- iyȯz I/93/64
 hayat g.- iyoz I/159/46
 vakit g.- iyus I/101/20
 g.- meyiŋ I/15/29
 g.- mişle I/46/30

2. (Bir şeyi) Bir nesnenin bir tarafından 
sokup öbür tarafından çıkarmak. -24-
 g.- cem I/42/46, I/42/47
 g.- dim I/42/47
 g.- diŋ I/28/41
 g.- enden I/84/07
 g.- eyölle II/32/52

 g.- icem I/42/35
 g.- in I/28/42
 g.- ip I/100/28
 g.- irdig I/08/64
 g.- iS I/31/21, II/37/124
 g.- iyolar I/105/13
 g.- iyȯn I/100/14
 g.- iyoruz I/84/06
 g.- iyȯz I/103/56
 g.- iz I/28/38, I/31/22, I/31/23, II/32/35, 
II/35/81, II/37/127
 g.- micek I/42/46

3. (Bir hâle, bir işe) Konu olmak, o hâli, 
o işi yaşamış olmak. -12-
 felş g.- di I/12/33, I/12/34
 fel̥ş g.- di I/112/32
 ġazā g.- diler I/86/10
 g.- dim I/17/22
 felç g.- dim I/30/16
 ġalP Ḳırızı g.- dim I/91/21
 g.- emeŋ I/91/23
 ġazā g.- i I/06/82
 ġırız g.- isiŋ I/91/23
 g.- miş I/64/84

4. Bir yerden bir yere geçmesini 
sağlamak. -3-
 g.- dig I/39/46
 g.- me I/60/98
 g.- mezmişdi I/117/11

5. (Bir şeyi bir yere veya kendine mahsus 
olan yere) Yerleştirmek, koymak, takmak, 
sokmak. -3-
 g.- dim II/22/84
 g.- idik I/134/40
 g.- ilerdi I/70/78

6. Bir aletle bir işleme tâbi tutmak. -3-
 g.- iS I/98/91
 g.- iyȯS I/103/55
 g.- iyoz I/103/55

7. Yardımcı eylem. -3-
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 hora g.- medi I/126/73, I/126/74, 
II/22/15

8. Taşımak, yerini değiştirmek, 
nakletmek. -1-
 g.- medilē I/50/77

9. Batırmak, saplamak. -1-
 g.- isin I/87/107

10. (Bir şeyi bir şeye) Kaplamak, üzerine 
koyup yerleştirmek. -1-
 nevresim g.- iyoŋ I/12/20

11. Yazarak tespit etmek, kaydetmek. -1-
 üsdüne g.- miş I/20/69

12. (Birini) Yolcu etmek, uğurlamak, 
selametlemek. -1-
 g.- illerdi I/123/18

13. İncelemek. -1-
 elden g.- iydim I/152/52
geçit : Geçiş yeri, geçilecek yer. -2-
 g.+ lerde I/110/62, I/110/66
geçlik : bk. genşliK -1-
 g.+ de I/145/27
geçmiş : 1. Yaşanmış ve bugüne göre 
geride kalmış olan hayat. -3-
 g.+ i I/39/40, I/39/41

2. Geçmişte yaşayanlar, atalar.
g.+ lerden I/78/16

ged - : bk. git-15 -1-
 g.- iyoz II/23/09
gedik : Dağ geçidi, yüksek yer, tepe. -4-
 g. II/04/48
 g.+ de I/86/22
 g.+ lēde I/86/22
gēh̥ - : bk. gel-1 -1-
 g. I/98/42
gel - : 1. (Bir şey veya kimse) Konuşana 
göre uzak bir yerden daha yakın bir yere 
doğru yol almak, bir mesafe katedip 
uzak bir yerdan daha yakın bir yere 
varmak. -655-
 g. I/04/72, I/07/56, I/08/111, I/08/128, 
I/120/36, I/122/01, I/122/04, I/128/05, 
I/133/04, I/133/05, I/133/28, I/137/30, 

I/138/102, I/139/40, I/15/83, I/15/90, 
I/152/131, I/38/69, I/44/09, I/52/60, 
I/61/35, I/69/70, I/82/34, I/95/100, I/95/106, 
I/95/114, I/95/98, II/16/105, II/18/31, 
II/29/24, II/33/80, II/33/82, II/39/182
 g.- ı̄̇ II/24/110
 g.- ı̄̇ken I/35/48
 g.- ı̄̇n I/153/93
 g.- ı̄̇r I/03/22
 g.- cek II/34/85, II/38/55
 g.- ceK I/125/34, I/144/19, I/25/31, 
I/59/50
 g.- cēm I/143/64, I/143/66
 g.- cen I/94/80, I/94/82
 g.- cēŋ I/41/81
 g.- cēseŋ I/41/85
 g.- cez I/146/42
 g.- dı̄̇ I/124/47, I/31/45, I/37/15, I/41/45, 
I/45/38, I/48/70, I/63/25, I/69/94
 g.- dı̄̇˽iŋiz II/26/50
 g.- dı̄̇miz I/116/11
 g.- dı̄̇ni II/24/69
 g.- dı̄̇ŋiz I/61/72, II/09/25
 g.- dı̄̇ŋizde I/153/117
 g.- di I/01/46, I/01/61, I/07/35, I/10/39, 
I/107/01, I/11/83, I/119/29, I/128/24, 
I/134/50, I/137/36, I/14/12, I/140/57, 
I/15/07, I/153/76, I/16/40, I/18/51, I/31/47, 
I/33/79, I/35/36, I/37/15, I/40/40, I/45/13, 
I/52/30, I/52/50, I/59/52, I/60/77, I/65/62, 
I/69/95, I/88/59, I/94/81, I/95/05, I/95/93, 
II/05/89, II/09/72, II/10/18, II/25/105
 g.- dí I/06/91
 g.- di yaparız I/02/30
 g.- di˽i I/64/21
 g.- dik I/100/15, I/100/51, I/56/67, 
II/39/148
 g.- diK I/145/72
 g.- dikleri I/136/10
 g.- dile I/53/48
 g.- dilē I/10/99
 g.- diler I/112/79, II/10/15
 g.- dilēr I/39/67
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 g.- diler̥di II/24/88
 g.- dim I/01/39, I/116/51, I/117/19, 
I/127/30, I/128/28, I/139/37, I/14/18, 
I/140/55, I/144/27, I/152/07, I/152/131, 
I/39/80, I/39/82, I/49/73, I/78/16, I/94/80, 
II/07/115, II/38/84
 g.- dimdi II/18/29
 g.- din I/145/21
 hoş g.- din I/25/34
 hoş g.- diniS I/157/06
 g.- diniz I/139/42
 hoş g.- diniz I/147/01
 g.- diŋ II/16/72, II/18/36, II/26/05
 hoş g.- diŋ I/07/44, I/12/16, I/24/27, 
I/99/01
 h̥oş g.- diŋ I/155/02
 hoş g.- diŋis I/24/27
 hoş g.- diŋiS I/12/16
 g.- diŋiz I/94/81, II/06/45
 g.- díŋíz I/145/19
 hoş g.- diŋiz I/104/01, I/122/01, I/28/18
 hoş g.- diŋíz II/12/02
 g.- d̥isiŋiz I/05/22
 g.- diyseŋiz I/94/83
 g.- e I/68/71
 g.- ē I/68/71
 g.- ebilirdiŋ I/07/59
 g.- ecek I/113/27
 g.- emedı̄̇ I/44/33
 g.- emeSsiŋ I/153/98, I/41/78
 g.- emezdi I/07/94
 g.- en I/03/21, I/114/50, I/122/21, 
I/125/08, I/125/65, I/125/66, I/125/70, 
I/152/61, I/154/44, I/157/40, I/91/62, 
I/95/24, II/08/128, II/17/32, II/20/45
 g.- ēn I/91/62
 g.- enden I/24/34
 g.- ene I/114/35, I/37/16, I/45/73, 
I/88/53, I/91/35, I/91/36
 g.- ēne I/109/48
 g.- eni II/16/20
 g.- enimiz I/102/68

 g.- ennerden I/122/19
 g.- ennere II/12/34
 g.- esā I/104/37
 g.- esiye I/110/32, I/73/16
 g.- esiyedeK I/128/15
 g.- esiyi II/08/71
 g.- ėydi II/29/32
 g.- eydiŋ I/125/72, I/125/82, I/87/108, 
I/87/67
 g.- ey̥ĕm II/32/88
 g.- eyim I/18/29
 g.- ey̥ı̆̇n I/28/45
 g.- ėyodu II/35/11
 g.- eyomuş I/39/96
 g.- eyörü II/32/130
 g.- i I/08/18, I/22/45, I/23/32, II/23/118, 
II/24/109, II/39/186, II/39/187
 g.- ib I/03/68, I/06/90, I/36/79, I/41/88, 
II/17/71, II/25/75, II/33/29
 g.- idi I/115/47, II/27/35
 g.- ikē̇n II/02/16
 g.- iken I/147/37, II/26/51, II/28/44
 g.- ille I/114/03, I/114/18, I/21/68
 g.- illē I/145/64, I/145/74, II/01/87
 g.- illedi I/145/70
 g.- illēdi I/125/65, I/145/70, II/08/62, 
II/08/64
 g.- iller I/112/73, I/114/20, I/125/87, 
I/138/84, II/23/162
 g.- iller̥ I/114/34
 g.- illēsi II/05/106
 g.- imedilē II/05/106
 g.- imiş II/28/44
 g.- in I/104/48, I/87/19, I/87/27, I/88/72
 g.- ince I/05/56, I/120/63, I/61/74, 
I/73/24, I/73/25, II/32/102
 g.- inir I/104/49, I/148/20
 g.- inirdı̄̇ I/90/49
 g.- inirdi I/104/42
 g.- inirmişdi I/62/35, I/62/36
 g.- iniyo I/104/42
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 g.- iniyōdu II/13/08
 g.- iniyomuşmuş I/68/71
 g.- iŋ I/03/49, I/112/54, I/117/13, 
I/117/18, I/122/02, I/124/16, I/128/49, 
I/37/36, I/38/64, I/52/40, I/60/97, I/61/16, 
I/73/67, II/08/43, II/38/119, II/39/179, 
II/39/180, II/39/20
 g.- ip I/102/31, I/112/73, I/113/100, 
I/113/65, I/12/48, I/12/49, I/121/112, 
I/151/01, I/44/20, I/54/69, I/68/75, I/74/21, 
I/74/40, II/19/116, II/38/26
 g.- iP I/06/76, I/146/32, I/151/40, 
I/65/46, I/80/52, I/83/11, I/92/06
 g.- iP gidiyoz I/28/49
 g.- ip gitmece I/69/13
 g.- ip gitmeS I/20/94
 g.- iP vuruyollā I/121/78
 g.- ir I/01/53, I/06/87, I/07/58, I/08/82, 
I/09/30, I/101/19, I/101/39, I/101/44, 
I/109/57, I/112/72, I/113/64, I/115/36, 
I/117/13, I/117/15, I/119/21, I/121/111, 
I/122/20, I/122/23, I/122/28, I/123/05, 
I/123/06, I/125/07, I/131/12, I/131/21, 
I/136/26, I/14/69, I/140/42, I/141/25, 
I/143/65, I/143/66, I/145/66, I/152/21, 
I/152/35, I/153/80, I/18/23, I/18/24, 
I/18/51, I/26/16, I/26/27, I/35/50, I/40/71, 
I/48/05, I/50/03, I/52/42, I/53/26, I/55/60, 
I/59/11, I/59/12, I/72/33, I/73/17, I/74/24, 
I/77/12, I/90/51, I/94/67, II/02/12, II/06/84, 
II/22/20
 g.- ir̥ I/101/18, I/145/97, I/86/09
 g.- ir gidē I/28/49
 g.- ir gider I/20/94
 g.- irdı̄̇ I/44/30
 g.- irdı̄̇m I/24/40
 g.- irdi I/01/94, I/11/92, I/113/30, 
I/125/66, I/125/79, I/145/68, I/31/51, 
I/39/49, I/55/11, I/58/64, I/60/48, I/74/87, 
I/90/81, II/08/88, II/16/75, II/39/89
 g.- ir̥di I/49/53
 g.- irdi yapardı I/18/50
 g.- irdik I/120/22, I/128/68, I/145/62, 
I/152/118, I/152/63, I/41/47, I/48/10, 
I/51/32, I/51/33, I/70/08, II/07/90

 g.- irdiK I/129/30, I/145/77, I/15/32, 
I/151/09, I/49/65, I/94/28
 g.- ird̥ik I/120/22
 g.- irdik vuruduḳ I/154/33
 g.- irdim I/152/55, I/47/40, I/88/57, 
I/91/46, II/39/125
 g.- ird̥im I/24/40
 g.- iriken I/74/27
 g.- irimiş I/52/04
 g.- irin I/05/55, I/05/58, I/125/94
 g.- iris II/38/25
 g.- iriS I/48/05, II/06/31, II/06/60, 
II/08/106
 g.- iriz I/125/06, II/38/80, II/39/150
 g.- irke I/110/66, I/70/22, I/86/76, 
II/24/102, II/28/70
 g.- irken I/08/124, I/122/83, I/49/66, 
I/95/62, II/23/31
 g.- ir̥ken I/05/21, II/14/75
 g.- irle I/153/83
 g.- irlē II/34/84
 g.- irlēdi I/153/76, I/70/80, II/34/73, 
II/39/107
 g.- irlēdí II/06/63
 g.- ir̥lēdi I/33/89
 g.- irler I/123/09, I/59/84
 g.- írler I/06/75
 g.- irlerdi I/01/96, I/08/17
 g.- irlerimiş I/76/86
 g.- ir̥miş I/11/75
 g.- irse I/93/27, II/20/43
 g.- irsē I/72/80
 g.- ir̥sē I/31/45
 g.- irseŋ I/08/51, I/137/32, II/33/81
 g.- irsin II/39/156
 g.- irsiŋ I/81/44
 g.- isiŋiz I/64/09
 g.- ive I/75/05, II/23/59
 g.- ivereydiŋiz I/82/31
 g.- iveri I/110/53
 g.- iveriydi I/94/38



gel -

1470

G

 g.- ivir I/144/83
 g.- ivı̆̇yoz II/38/28
 g.- iyalar I/05/43, I/05/58
 g.- iydin II/01/84
 g.- iydiŋiz I/49/28
 g.- iyi I/05/56, I/05/59
 g.- iyin I/115/35, I/67/73
 g.- iy̥ı̆̇n I/67/73
 g.- iye̊ I/05/65
 g.- iyo I/10/103, I/104/37, I/120/62, 
I/121/64, I/150/15, I/150/36, I/150/37, 
I/154/57, I/155/71, I/157/42, I/23/46, 
I/28/51, I/49/35, I/49/36, I/66/51, I/90/39, 
I/90/60, I/91/68
 g.- iyó I/07/55
 g.- iyȯ I/86/74
 g.- iyō I/157/42, I/75/28, II/04/89, 
II/05/64
 g.- iyǾ I/05/55
 göç g.- iyó I/01/78
 göş g.- iyó I/01/78
 g.- iyodu I/120/61
 g.- iyōduḳ II/08/49
 g.- iyoduḲ I/155/36, I/94/17
 g.- iyoduŋ I/74/16
 g.- iyódü I/05/65
 g.- iyola I/76/59, I/98/11, I/98/12
 g.- iyolā I/153/88
 g.- iyolar I/01/86, I/107/33, I/111/105
 g.- iyom I/117/14, I/151/02, I/158/60, 
I/90/09, II/38/103
 g.- iyȯm I/86/09
 g.- iyōn II/05/64
 g.- iyoŋ I/20/41, I/23/46, I/59/31, 
I/94/81, II/28/30
 g.- iyoŋuS I/86/60, II/04/88
 g.- iyoŋuz I/72/33, I/93/29
 g.- iyor I/132/74, I/143/69, I/20/83, 
I/49/71, II/33/57
 g.- iyor̥ II/39/112
 g.- iyorduḳ I/143/72
 g.- iyorduġ I/143/74

 g.- iyoriḳan I/60/85
 g.- iyorsuŋuz I/20/25
 g.- iyorun I/54/38
 g.- iyoruS I/05/28
 g.- iyoS I/49/12, I/76/79
 g.- iyosuŋ I/07/59
 g.- iyosuŋuz I/35/48, II/02/98
 g.- iyōsuŋuz II/16/19
 g.- iyoz I/133/24, I/144/78, I/17/40, 
I/87/116
 g.- iyȯz I/70/55
 gidı̄̇P g.- iyoz yapılῑdı I/18/49
 g.- iyü I/05/60
 g.- má I/95/86
 g.- me I/80/56, I/86/74, I/95/75
 g.- medi I/113/80, I/117/17, I/138/102, 
I/45/43, I/55/12, I/87/56
 g.- mediler I/113/80
 g.- medim I/131/56
 g.- mēŋ II/20/69
 g.- mesin I/45/31
 g.- meyince I/117/17
 g.- mez I/04/52, I/137/30, I/20/94, 
II/06/63
 g.- mez̥ II/39/94
 g.- miden II/04/70
 g.- miş I/03/19, I/06/69, I/11/72, I/11/82, 
I/133/59, I/14/65, I/25/21, I/39/80, I/48/17, 
I/67/75, I/98/115
 g.- mişlē II/23/174
 g.- mişler I/87/34
 g.- mişlērdí I/02/38
 g.- miy̥o I/90/61
 g.- miyoŋ I/91/03
 g.- mō I/100/44
 g.- sáŋá I/67/37
 g.- se I/96/49
 g.- seK I/50/78
 g.- sen I/139/17
 g.- seŋ II/29/12
 g.- seŋiz II/29/34, II/39/137
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 g.- sin I/125/24, I/84/03, I/93/27
 g.- siŋ I/22/06, II/20/73
 g.- síŋ I/04/66

2. (Bir maksatla) Bir yere uğramak, 
ziyaret etmek. -538-
 g.- cēdi I/52/91
 g.- cek II/04/91
 g.- ceK I/20/12, I/64/96, II/04/90
 g.- ceklē I/33/136
 g.- cēŋiz I/31/17
 g.- ciklėr I/90/31
 g.- dı̄̇ I/49/41, I/97/38
 g.- dı̄̇˽iŋ I/40/62
 g.- dı̄̇nde II/38/86
 g.- dı̄̇ni I/06/116
 g.- dı̄̇ŋiz I/31/70
 g.- di I/01/33, I/06/84, I/07/60, I/107/27, 
I/126/32, I/133/20, I/137/31, I/137/44, 
I/138/98, I/140/27, I/145/45, I/146/08, 
I/15/68, I/158/48, I/160/29, I/25/29, 
I/27/14, I/44/67, I/46/121, I/48/81, I/52/90, 
I/52/91, I/56/07, I/56/08, I/60/93, I/68/08, 
I/76/77, I/78/22, I/87/24, I/87/25, I/90/70, 
II/05/20, II/13/59, II/16/50, II/16/53, 
II/19/52, II/20/03, II/20/81, II/23/181, 
II/28/87, II/30/79, II/30/80
 dünür g.- di I/17/46
 g.- di˽i I/07/16
 g.- dik I/111/102, I/111/94, II/19/49, 
II/28/30, II/28/31
 g.- dile I/07/74, I/33/137, II/31/14
 g.- dilē I/38/30, I/39/38, I/46/117, 
II/14/13, II/32/98, II/35/95
 g.- dilēdi I/160/30
 g.- diler I/09/24, I/09/25, I/11/45, 
I/11/47, I/112/44, I/117/03, I/25/17, I/42/52
 g.- dilēr I/36/20
 düŋúr g.- diler I/25/23
 g.- dilerdi I/48/79
 g.- dim I/99/24, II/28/29
 g.- dím I/06/111
 g.- din I/60/88
 g.- diniz I/05/02

 g.- diŋ I/147/07
 g.- diŋı̄̇z I/67/45
 g.- diŋiS II/01/01
 g.- diŋiz I/06/80, I/52/91
 g.- diydi I/04/21
 g.- diydig II/25/100
 g.- e I/83/77
 g.- ebilir̥se I/75/53
 g.- eceK I/64/96
 g.- eceKler I/41/10
 g.- eceŋizi I/27/73
 g.- emedim II/25/82
 g.- emeSsiŋ I/153/101
 g.- emez I/135/53
 g.- emezdik I/155/26
 g.- emiyo I/66/32
 g.- emōn I/75/53
 g.- en I/06/126, I/07/61, I/135/12, 
I/148/23, I/148/28, I/148/45, I/159/40, 
I/159/41, I/16/61, I/20/24, I/20/58, I/20/59, 
I/26/03, I/26/09, I/27/59, I/32/81, I/42/79, 
I/48/80, I/56/36, I/64/99, I/66/50, I/69/42, 
I/76/24, I/76/63, I/79/71, I/96/02, I/97/59, 
II/03/25, II/05/66, II/15/34, II/16/23, 
II/16/25, II/16/78, II/19/127, II/24/05, 
II/25/22, II/27/46
 g.- ēn I/06/124
 g.- en milen I/108/11
 g.- en nası̄̇biynen gelir I/60/96
 g.- ene I/13/07, I/64/105, I/69/42
 g.- eni I/08/74
 g.- enimiz I/28/55
 g.- enne I/72/26
 g.- ennē I/158/46, II/27/09
 g.- enner I/06/132, I/106/55, I/20/24
 g.- ennere I/118/09, I/76/76
 g.- enneri I/20/28
 g.- ēri II/32/44
 g.- eyörü I/03/97
 g.- ı̄̇ II/08/23, II/23/63, II/27/38
 g.- ı̄̇di II/24/98
 g.- ı̄̇r I/53/79
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 g.- ı̄̇rdi I/58/96
 g.- i I/51/46, II/05/66, II/05/99, II/16/24, 
II/27/38, II/32/43
 g.- ib I/54/72, II/13/33, II/22/62, 
II/25/60
 g.- iceK I/20/11
 g.- ilē II/26/16
 g.- ilēdi II/12/21
 g.- ili II/05/58
 g.- ille I/111/93, I/57/38, I/57/43
 g.- illē I/147/21, I/59/18, I/64/105, 
II/08/48, II/14/94, II/26/38, II/27/38, 
II/27/39, II/27/42, II/28/86
 g.- il̥lē II/32/110
 g.- illēdi I/152/20, I/154/23, I/154/24, 
I/59/17
 g.- iller I/113/133, I/143/11, II/02/76
 g.- illerdı̄̇ I/113/116
 g.- illerdi I/91/32
 g.- iller̥di I/25/46
 g.- illermiş I/18/71
 g.- ince I/117/11, I/126/31, I/69/87, 
II/25/72, II/27/42
 g.- incesi II/25/73
 g.- iniP I/57/18
 g.- inirdi II/13/57
 g.- iniyo I/97/59
 g.- iniyȯ I/97/58
 g.- iŋ I/138/65, I/37/47, I/74/33, I/79/70, 
II/11/64, II/11/65, II/11/66, II/15/124
 g.- ip I/103/24, I/161/29, I/37/47, 
I/38/35, I/46/113, I/69/42, II/23/141, 
II/24/04, II/38/39
 g.- iP I/46/119, I/55/16, I/72/27, 
II/13/63
 g.- ir I/03/91, I/03/98, I/03/99, I/06/127, 
I/08/56, I/08/78, I/113/133, I/114/07, 
I/114/22, I/115/15, I/115/17, I/115/22, 
I/119/72, I/126/27, I/135/53, I/139/30, 
I/145/75, I/148/11, I/148/21, I/152/105, 
I/154/20, I/154/56, I/157/14, I/16/60, 
I/18/27, I/18/28, I/18/72, I/28/55, I/32/64, 
I/36/09, I/36/18, I/40/63, I/41/10, I/44/86, 
I/53/79, I/57/43, I/57/44, I/64/103, I/66/31, 

I/67/34, I/69/50, I/69/51, I/69/54, I/69/87, 
I/69/98, I/75/53, I/75/68, I/91/18, I/91/31, 
II/04/64, II/06/44, II/08/93, II/13/64, 
II/17/29, II/23/189, II/25/67, II/26/32, 
II/30/47, II/35/91
 g.- ir̥ I/09/54, I/114/14, I/17/18, I/17/19
 gelen nası̄̇biynen g.- ir I/60/96
 g.- irdı̄̇ I/08/56, I/153/68, I/72/71
 g.- irdi I/01/37, I/04/20, I/11/05, 
I/125/69, I/125/78, I/138/94, I/145/82, 
I/145/84, I/153/71, I/155/80, I/155/83, 
I/16/53, I/16/55, I/18/40, I/34/13, I/34/30, 
I/41/57, I/45/24, I/59/15, I/59/17, I/74/93, 
I/75/68, I/75/69, I/80/29, I/87/92, II/03/24, 
II/07/44, II/11/07, II/19/108, II/23/66
 g.- ir̥di I/147/43, I/48/72
 g.- irdig I/126/58
 g.- irdik I/141/06
 g.- irdiK I/129/31
 g.- irdim I/129/31, II/16/88
 g.- irdin I/123/17
 g.- irin I/18/68
 g.- iriz I/129/39
 g.- irken I/153/74
 g.- irle I/64/93, II/35/93
 g.- irlē I/33/135, I/64/93, I/83/80, 
II/35/91, II/35/92
 g.- ir̥le I/64/94
 g.- irlēdi I/75/68
 g.- irlemiş I/76/86
 g.- irler I/03/101
 g.- irlerdi I/80/27
 g.- irmişmiş I/107/54
 g.- irse I/13/08, I/139/60
 g.- irsē I/52/46
 g.- ir̥se I/13/11, I/145/30, I/86/54
 g.- ivēdi I/36/70
 g.- iveridiŋiz I/36/75
 g.- iveriyoru II/01/31
 g.- iy II/25/67
 g.- iyin I/153/96
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 g.- iyo I/01/79, I/149/35, I/153/70, 
I/154/58, I/28/12, I/64/97, I/64/99, I/69/18, 
I/69/43, I/72/57, I/72/73, I/77/30, I/78/19, 
I/93/20, I/96/32, I/97/59, I/99/16, II/04/37, 
II/04/60, II/04/65, II/06/16, II/08/91, 
II/13/62, II/15/104, II/15/105, II/21/88, 
II/21/89, II/25/61
 g.- iyó I/07/100
 g.- iyȯ I/153/73
 g.- iyō I/49/41, I/69/42, I/76/79, 
II/06/14
 g.- iyodū II/15/103
 g.- iyȯdu II/04/81
 g.- iyōdu II/04/80, II/06/43, II/15/103, 
II/37/19
 g.- iyoduḳ I/38/21
 g.- iyoduḲ I/38/19
 g.- iyola I/79/55, I/98/12
 g.- iyolā I/76/56
 g.- iyolar I/91/38
 g.- iyollā I/64/103, II/02/77
 g.- iyóÍÍā I/46/115, I/46/116
 g.- iyollar I/113/137, I/113/32, I/23/65
 g.- iyollarmış I/20/19
 g.- iyon I/18/48
 g.- iyoŋ I/147/40
 g.- iyor I/115/22, I/124/17, I/124/23, 
I/130/17, I/133/40, I/20/29, I/55/52
 g.- iyor yapıyor I/130/18
 g.- iyor̥suŋuz I/23/31
 g.- iyoru I/06/64, I/36/10
 g.- iyosa I/32/76
 g.- iyōsuŋuz I/42/79
 g.- iyöllē II/29/75
 g.- iyudū II/25/56
 g.- medi I/107/64, I/120/04, I/20/21, 
I/20/22, I/67/27, II/13/62
 g.- meS I/113/70, I/113/71
 g.- mese I/16/53, I/18/28
 g.- meyen I/64/99
 g.- meyene I/64/105
 g.- mēyoru I/140/63

 g.- meyyo II/26/24
 g.- mez I/13/35, I/41/63, I/66/30
 g.- mezdi I/155/80
 g.- mezdím I/09/23
 g.- mezlē I/64/93, II/27/42
 g.- mezler I/143/11
 g.- mezse I/75/53
 g.- miş I/117/08, I/147/28, I/147/29, 
I/25/13, I/44/15, I/69/99, I/83/52, II/19/52, 
II/25/21, II/28/88, II/30/80
 g.- míş II/01/33
 g.- mişdiŋ I/35/44
 g.- mişdiŋiz I/42/78
 g.- mişiz I/91/48
 g.- mişle I/94/78, I/94/79, II/16/86
 g.- mişlē I/38/30, I/38/31, II/38/105
 g.- mişledi II/16/86
 g.- mişler I/140/24, I/20/58
 g.- miyen I/97/59
 g.- miyidı̄̇ II/30/81
 g.- miyo I/64/99, I/97/59, II/19/126
 g.- se I/67/77, II/16/40, II/27/41
 g.- seŋiz I/106/72
 g.- sin I/153/33
 g.- siŋ I/153/73
 g.- ürdük II/14/96

3. Bulunduğu yerden ayrılıp geri dönmek, 
avdet etmek. -252-
 g. I/66/43
 g.- cek I/152/25, I/152/79, I/52/75, 
II/20/84
 g.- ceklē I/153/53, I/153/55
 g.- ceKlē I/153/55
 g.- cem I/50/72
 g.- cen I/156/32
 g.- ceŋ I/156/31
 g.- di I/04/70, I/107/65, I/107/67, 
I/108/37, I/108/40, I/122/58, I/126/72, 
I/142/61, I/149/43, I/149/45, I/153/49, 
I/158/42, I/22/19, I/24/63, I/25/07, I/28/44, 
I/33/129, I/39/47, I/39/99, I/46/72, I/46/75, 
I/53/39, I/57/49, I/69/67, I/75/49, I/88/23, 
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I/88/26, I/88/46, II/06/62, II/17/88, 
II/34/04, II/35/93
 g.- dig I/119/12, I/39/46
 g.- dik I/03/85, I/119/13, I/124/28, 
I/126/75, I/139/28, I/147/16, I/149/62, 
I/150/19, I/153/46, I/153/56, I/24/32, 
I/37/45, I/39/50, I/40/18, I/42/31, I/42/71, 
I/50/72, I/64/86, I/76/05, I/79/90, I/83/10, 
II/23/32, II/31/02, II/35/115
 g.- diK I/03/83, I/116/54, I/119/12, 
I/133/50, I/153/47, I/24/31, I/53/47, I/70/85
 g.- diKden II/23/02
 g.- dilē I/39/53, I/83/03, II/02/96
 g.- dilēdi I/89/19
 g.- diler I/137/48, I/35/36, I/56/53
 g.- dim I/102/16, I/118/02, I/118/03, 
I/133/06, I/56/51, I/56/52, I/65/47, I/88/60, 
I/88/70, I/91/20, I/95/118, II/22/18
 g.- dím I/88/01
 g.- din I/145/37
 g.- diŋ I/65/47, I/99/25, I/99/27
 g.- diydi I/42/72, I/53/40, I/89/18
 g.- eceKler I/144/23
 g.- elı̄̇ II/27/18
 g.- eli I/37/45, I/53/20, I/53/39, I/71/01
 g.- elı̆̇ I/53/36
 g.- emedig I/35/13
 g.- emedim yapamadım I/65/51
 g.- emeS I/44/62
 g.- emezdik I/141/13
 g.- emez̥diŋ I/65/48
 g.- en I/03/28, I/113/110, I/146/79, 
II/17/77
 g.- enden I/152/09, I/69/66
 g.- enne I/69/65, I/99/32
 g.- ennē I/75/48, I/99/30
 g.- enner I/55/51, I/92/15
 g.- esiye I/116/55, I/128/48
 g.- esiyi II/08/113, II/08/31
 g.- ey̥ı̆̇m I/56/58
 g.- i I/44/61, I/50/69, I/55/40
 g.- idik II/08/39

 g.- iken I/18/46
 g.- illē I/03/90, I/39/13
 g.- illēdi I/128/39
 g.- ince I/13/21, I/150/20, I/153/47, 
I/96/39, II/16/84, II/20/77, II/20/78
 g.- incek I/18/30, I/86/67
 g.- incesi I/44/64
 g.- inci II/03/20
 g.- inÇe I/28/44
 g.- inir I/110/57
 g.- ip I/147/47
 g.- ir I/11/67, I/117/16, I/117/18, 
I/121/111, I/123/19, I/139/59, I/55/39, 
I/55/51, I/56/55, II/35/109
 g.- irdıḳ I/128/35
 g.- irdi I/07/88, I/08/21, I/08/22
 g.- irdig I/13/25
 g.- irdik I/106/11, I/153/17, I/155/66, 
I/81/62
 g.- irdiK I/124/29
 g.- irdim I/152/78
 g.- irim I/113/133
 g.- irin I/64/42
 g.- iriz II/19/160
 g.- irken I/138/109, I/138/110, I/18/08, 
I/33/63, I/33/70, I/97/13
 g.- irmiş I/155/98
 g.- irseK I/136/20
 g.- irseŋiz I/17/71
 g.- ise I/44/61
 g.- ı̆̇sin I/50/69
 g.- iyo I/145/41, I/146/78, I/153/40, 
I/155/84, I/55/50, I/56/54, I/56/55, I/56/59, 
I/68/56, I/96/39, II/17/74, II/20/44
 g.- iyō II/02/97, II/17/78
 g.- iyoduḳ II/31/05
 g.- iyola I/72/36
 g.- iyom I/11/35, I/35/11
 g.- iyȯŋ I/103/35
 g.- iyor II/22/47, II/22/48
 g.- iyorŭ I/55/51
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 g.- iyorum I/35/13
 g.- iyoruz I/133/51
 g.- iyoS II/06/77
 g.- iyoz I/16/51, I/71/01, I/76/06, 
II/22/43, II/38/44
 g.- iyu I/56/30
 g.- iyurum I/35/12
 g.- medi II/19/96
 g.- meS I/56/42, I/92/59, II/19/95
 g.- mėSsē I/44/62
 g.- meyelerdi I/69/65
 g.- meyo I/153/40, I/79/28
 g.- mėyō I/158/42
 g.- mez I/92/59, II/19/94
 g.- mezle I/56/28
 g.- miş I/117/54, II/19/101, II/19/96
 g.- miyo II/17/89
 g.- se I/91/70
 g.- sin I/56/42, I/56/58

4. Evlenmek ve bu suretle bulunduğu 
yerden başka bir yere gitmek. -154-
 g.- cē I/153/62
 g.- dı̄̇ II/23/109
 g.- dı̄̇m I/65/29
 g.- dı̄̇mde I/105/14, I/128/02, I/152/122, 
I/152/28, I/41/27, I/52/12, I/65/43, II/14/56, 
II/15/100
 g.- dı̄̇nde I/59/37
 g.- di I/03/07, I/03/08, I/03/13, I/03/14, 
I/03/15, I/113/92, I/140/28, I/18/78, 
I/59/37, I/63/40, I/65/10, I/86/41, II/10/58, 
II/19/41, II/19/42, II/19/43
 ḳırış g.- di I/95/124
 g.- di˽im II/15/98
 g.- dig I/39/44
 g.- dik I/140/15, I/140/16, I/157/09, 
I/22/35, I/59/09, I/77/43, I/93/49, II/16/83, 
II/19/47
 g.- dikden II/25/33
 g.- dikTen II/08/30
 g.- dim I/105/03, I/113/103, I/113/105, 
I/124/04, I/124/08, I/126/26, I/134/24, 

I/140/14, I/152/05, I/152/125, I/152/67, 
I/18/78, I/23/06, I/25/58, I/25/61, I/41/26, 
I/47/08, I/50/16, I/50/63, I/52/02, I/52/04, 
I/52/77, I/53/08, I/59/06, I/60/17, I/65/02, 
I/65/10, I/67/57, I/77/51, I/78/01, I/78/12, 
I/82/01, I/88/15, I/91/58, I/93/51, I/97/03, 
II/14/62, II/17/13, II/19/42, II/19/82, 
II/31/38
 g.- dimde I/88/14
 g.- diŋ I/152/67, II/23/98
 g.- diydin I/137/38
 g.- elı̄̇ I/41/05, I/65/03
 g.- eli I/124/08, I/65/03, I/93/50, 
II/19/82, II/23/115, II/31/35
 g.- en II/10/59, II/19/35, II/19/39, 
II/19/41, II/32/128
 g.- en̥ II/19/41
 g.- enden I/152/25
 g.- enner I/138/41, I/138/42
 g.- i II/27/50
 g.- in̥ce I/88/34
 g.- inci II/06/72
 g.- incig I/47/12
 g.- inciyi I/50/57
 g.- inirdi II/03/35
 g.- iŋ II/27/50
 g.- ir I/153/63, I/26/11, II/20/80
 g.- irdi I/02/09, I/02/10, I/137/13
 g.- irsiŋ II/06/44
 g.- ivedim II/30/60
 g.- iyo I/56/70, I/76/53, I/76/54, I/83/51
 g.- iyȯ I/86/43
 g.- iyō I/03/16
 g.- me I/138/61
 g.- meden I/39/27
 g.- medi I/03/09
 g.- medim I/47/27
 g.- meŋ I/138/60
 g.- mēyoru II/27/51
 g.- meyörü II/32/129
 g.- mez II/14/63
 g.- mezlē I/60/90
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 g.- miş I/39/42, I/86/42, II/10/58, 
II/10/59, II/20/47
 g.- mişı̄̇m II/10/58
 g.- mişimiş I/70/84
 g.- mişiz I/41/05
 g.- miyo I/53/29
 g.- sek II/27/50

5. Yerleşmek, göç etmek. -117-
 g.- cekleri I/156/62
 g.- dı̄̇mde I/09/05, II/20/49
 g.- dı̄̇mizdi II/06/53
 g.- dı̄̇nde I/09/05, I/68/24
 g.- dı̄̇ŋiz I/108/04
 g.- di I/11/23, I/32/02, I/93/17, II/10/78, 
II/14/18, II/14/45, II/14/47
 g.- dí II/13/39
 g.- dik I/10/97, I/134/14, I/134/22, 
I/140/15, I/155/08, I/42/29, I/79/06, 
I/79/12, I/83/68, II/07/46
 g.- diK I/155/09, II/06/54
 g.- diklerini I/156/61
 g.- dile I/156/61
 g.- dilē I/10/98
 g.- dilēdi I/10/100
 g.- diler I/65/35
 g.- dim I/09/07, I/09/68, I/09/69, 
I/10/111, I/139/20, I/155/40, I/18/81, 
I/25/10, II/10/86, II/10/89
 g.- dím I/09/69
 g.- eli I/60/35
 g.- en I/10/111, II/05/32
 g.- enden I/142/47
 g.- ennē I/10/109
 g.- ennēden II/10/88
 g.- enner I/138/113
 g.- ennere I/68/15, I/68/16
 g.- esiymiş II/25/15
 g.- i I/64/49
 g.- ib II/04/58
 g.- in II/05/33
 g.- ince I/110/44

 g.- inci I/10/01
 g.- ir II/10/79
 g.- iyȫ II/10/83
 g.- iyo I/150/50, I/87/44, I/87/45, 
II/10/80, II/10/82, II/10/83, II/19/104
 g.- iyȯ I/150/50
 g.- iyō II/10/80, II/10/82
 g.- iyola I/87/48
 g.- iyolā I/68/20
 g.- iyollar I/143/48
 g.- iyö II/10/84
 g.- medi II/14/19
 g.- mış II/25/14
 g.- miş I/10/94, I/108/03, I/133/61, 
I/133/63, I/147/26, I/158/24, I/158/26, 
I/65/05, I/65/06, I/68/15, I/68/18, I/68/21, 
I/75/03, I/93/12, I/93/13, I/99/45, I/99/48, 
II/10/41, II/10/81, II/23/132, II/25/08
 g.- mişim I/155/43
 g.- mişle I/147/22, I/156/54, I/156/63, 
I/83/73
 g.- mişlē I/147/20, I/68/14, I/83/73, 
II/07/04, II/19/89, II/19/91
 g.- mişler I/09/72, I/156/54, I/93/17, 
II/10/88
 g.- mişTim I/155/10

6. Yardımcı eylem. -115-
 zor g.- ı̄̇ II/23/122
 aḳlına g.- ı̄̇ gel40mez I/05/62
 g.- ı̄̇r I/86/73
 ġıvama g.- ceK I/60/07
 ırāzı g.- cēŋ I/135/33
 elimden g.- dı̄̇ I/144/68
 elimizden g.- dı̄̇ II/20/36
 elinden g.- dı̄̇ ġadā yapıyoduḲ I/89/06
 elimizd̥en g.- dı̄̇ ġadar I/125/38
 g.- di I/125/40, I/125/41, I/29/03, 
I/45/10, I/91/08, II/22/19
 aḳlımızı g.- di II/04/30
 dek g.- di I/119/81, I/137/27
 yiri g.- di miydi I/35/07
 elimizden g.- di˽ince I/32/37
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 aḳlımı g.- d̥ikçe II/16/43
 g.- dilē I/59/08
 g.- diler I/113/11, I/53/11
 dek g.- diŋ I/01/65
 dek g.- diydi I/63/24
 başı g.- e götü gȫle I/138/14
 yaḳışā g.- eġaldı II/20/11
 haḳından g.- emiyom I/83/45
 deK g.- en II/33/72
 elinden g.- en I/03/35
 ileri g.- en II/02/60
 ileri g.- ennēdendi II/13/25
 ileri g.- enneri I/01/53
 ḳıvama g.- esiye II/15/28
 aḳlı başına g.- esiye I/123/50
 aḳlıma g.- i I/15/15
 g.- ib I/135/52
 cezā g.- icek II/24/07
 g.- inirdı̄̇ I/101/36
 g.- ir I/15/92
 ayıP g.- ir I/15/31
 ergene ġarı dövmesi ġoley g.- ir̥ I/95/80
 hayır g.- ir I/63/44
 hesaplı g.- ir II/02/39
 iyi g.- ir II/30/25
 mēremete g.- ir I/05/48
 yan g.- ir I/15/46
 g.- ir elinden I/144/13
 g.- irdi I/159/29
 görmez yandan g.- irdi I/75/31
 kişi bir araya g.- irdi I/94/66
 uzaḲ g.- irdi I/72/49
 üstünden g.- irdim I/39/39
 iyi g.- irmiş I/98/120
 g.- irsė I/157/77
 aḳlıŋa g.- ir̥se II/36/13
 aḳlıŋa ne g.- ir̥se I/129/49
 deK g.- irse II/12/45
 ėlinden nė g.- irse I/114/39
 aḳıllāna g.- ise I/64/94

 aḳlıŋı ne g.- isē II/10/13
 işiŋi g.- ise II/17/34
 g.- iyo I/152/139, I/50/09, I/69/85
 aḳlıma g.- iyo II/20/07
 a˽ır g.- iyȯ I/87/51
 buŋ g.- iyō I/37/51
 gibi g.- iyo I/159/08, II/29/31
 gülcē g.- iyo I/83/75
 işine ġoley g.- iyo I/78/28
 yeri g.- iyo II/02/63
 zor g.- iyo I/31/64, I/37/48
 zorlarına g.- iyȯ I/96/48
 g.- iyomuş I/56/06, I/56/07, I/56/08
 g.- iyor I/138/100
 g.- iyȯr I/23/71
 g.- iyoru II/22/52
 aḳlıŋa nė g.- iyosa I/92/41
 g.- iyuru II/22/82
 g.- medı̄̇se I/08/120
 g.- medi I/08/120
 ḱ́āfi g.- medi I/148/41
 ahlıma g.- medi I/114/47
 başıma g.- medi I/122/50
 dek g.- medi II/22/05
 rāzı g.- medi I/108/53
 aḳıllānı g.- memiş II/03/78
 ḳārşısından g.- mēŋ I/44/52
 aḳlını g.- mesiŋ II/28/39
 aḳlıŋıza g.- mesiŋ I/20/94
 dek g.- meSse I/119/50
 aḳlımȧ g.- meyen II/03/31
 aḳlıma g.- mēyo II/20/07
 aḳl̥ıma g.- mėyo yaparıS II/37/67
 rāzı g.- meyör I/135/32
 g.- meyyō I/159/12
 g.- meyyor I/15/93
 aḳlına gelı̄̇ g.- mez I/05/63
 işime g.- mez I/110/49
 aḳlıma g.- mezdi I/52/93
 g.- mezse I/146/42
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 g.- miş I/95/66
 dek g.- míyiz II/01/86
 g.- miyo I/159/21
 zor g.- miyodu I/35/18
 denk g.- seniS I/116/06
 denk g.- seŋiz I/116/11
 güzel g.- sin II/15/71

7. Zaman yaklaşmak, çatmak, girmek, 
erişmek, başlamak. -47-
 g. I/25/48, I/25/49
 g.- ı̄̇ I/155/25
 g.- cek hafta I/84/25
 g.- dı̄̇ I/149/12
 g.- di I/10/116, I/12/40, I/12/42, 
I/126/52, I/30/29, I/58/64, I/79/13, I/79/21, 
I/79/96, I/84/21, I/84/22, I/87/16, I/98/59, 
II/07/32, II/20/02, II/20/35, II/22/20, 
II/39/106
 g.- eceK I/14/20
 g.- en I/25/41, I/53/38
 g.- i I/39/104
 g.- i geç49ē II/32/50
 g.- incek I/130/38
 g.- inceK I/15/89
 g.- ip I/85/60
 g.- ip geçici I/158/11
 g.- ir II/39/91, II/39/92
 g.- irdi I/96/29
 g.- irkenē I/26/51
 g.- irse II/22/03
 g.- iyo I/149/12, I/45/59, I/74/31
 g.- iyō I/07/38
 g.- iyȯdu I/71/54
 g.- iyomuşdū I/62/37
 g.- miyinÇe I/79/29
 g.- se I/44/72

8. Getirilmek, gönderilmek. -35-
 g.- cek I/88/20
 g.- dı̄̇ I/27/28
 g.- di I/107/72, I/131/62, I/25/52, 
I/33/115

 g.- diydi I/115/34
 g.- en I/27/33
 g.- idi I/51/22
 g.- ip I/58/22
 g.- iP I/16/46
 g.- ir I/152/100, I/53/81, I/73/22, 
I/88/20
 g.- irdi I/15/69, I/55/56, I/59/16, I/87/17, 
II/23/67
 g.- irimiş I/52/85
 g.- iyo I/106/54, II/37/114, II/38/116, 
II/38/117, II/39/159
 g.- iyōdu II/21/64
 g.- iyor I/107/74, I/55/58
 g.- iyōr I/129/28
 g.- iyormuş I/131/63
 g.- meyor I/137/60
 g.- mez II/33/42
 g.- sin I/56/62

9. Uğramak, düçar olmak, musap 
olmak. -31-
 g.- dı̄̇ I/11/13, I/11/16
 sel g.- dı̄̇ I/150/55, II/06/38
 g.- di I/113/85, I/113/86, I/119/06, 
I/150/55, I/150/58, I/32/49, I/33/63, I/33/76
 g.- dik I/11/96
 g.- dim I/15/04
 g.- dise I/96/62
 başıma g.- eni I/113/86
 başa g.- eni göz çek10eceK I/64/44
 başıma g.- enne II/34/56
 başımı g.- enner II/16/96
 g.- irmişdi I/11/17
 başına bi iş g.- iver̥i II/39/14
 g.- iyo I/150/61
 g.- iyor̥ I/150/60
 başlāna iş g.- mez II/39/91
 g.- miş I/58/45, I/96/62, II/30/71
 g.- miyo I/150/58, I/150/61
 sel g.- miyȯ I/150/58
 g.- se I/33/76
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10. Ortaya çıkmak, baş göstermek, zuhur 
etmek, olmaya, yapılmaya başlamak. -24-
 g.- di I/01/09, I/01/17, I/120/07, 
I/145/100, I/21/56, I/32/06, I/87/88, 
II/10/74, II/25/33
 g.- d̥ı̆̇ II/07/24
 g.- eli II/28/27
 g.- en I/01/08
 g.- inci II/07/24, II/07/38
 g.- ir I/49/23, I/56/76
 g.- ir̥sē I/90/03
 g.- iyōmuş II/09/24
 g.- iyoru I/05/11
 g.- medı̄̇ I/59/54
 g.- mediydi I/01/07
 g.- miş I/87/87
 g.- miyoru I/59/53

11. (Sıvı ve gazlar için) Çıkmak, çıkıp 
akmak. -17-
 g.- di I/133/03, I/133/42, I/63/18
 g.- en I/150/60
 g.- i II/26/49
 g.- ince II/27/23
 g.- ir I/129/20, I/153/93, I/153/98
 g.- iyo I/90/37, II/09/70, II/28/74
 g.- iyoru I/135/06, I/135/08
 g.- mez II/23/22
 g.- miyo I/90/38

12. Varmak, ulaşmak, erişmek, vasıl 
olmak. -15-
 g.- di I/77/47
 g.- dig I/01/47
 g.- diK I/50/68
 g.- dikdi II/20/61
 g.- esiy̥ı̆̇ II/30/78
 g.- illē II/25/73
 g.- ince I/125/30
 g.- ir I/156/36, II/31/12
 g.- irdig II/01/53
 g.- irdik II/01/53
 g.- irdiK I/87/18, II/01/52

 g.- iyo I/85/48
13. (Geçmişten bugüne) Varlığını devam 

ettirmek, intikal etmek. -13-
 g.- di I/41/78, I/42/28
 g.- dik I/155/07, I/155/39
 g.- diK I/50/81
 g.- dim I/113/101, I/113/107, I/144/26
 g.- ince I/73/18
 g.- ip I/115/52
 g.- iP I/49/41
 g.- irken I/73/10
 g.- miş I/130/28

14. İşgal etmek. -12-
 g.- dı̄̇ I/28/24
 g.- dı̄̇ni I/150/35
 g.- iyȯ I/99/54
 g.- iyor I/108/19
 g.- medi I/156/66
 g.- miş I/08/110, I/108/18, I/133/57, 
I/24/53, II/03/66

15. (Hamur, maya vb.) kabarmak, kıvam 
almak. -12-
 g.- di I/09/39, I/30/44
 g.- dikden I/106/50
 g.- dikten I/90/12
 g.- ir I/116/25, I/73/48, I/79/86
 g.- iyo I/106/50, I/111/76, I/44/13, 
I/90/12
 g.- siŋ I/03/55

16. Kaynak olarak almak, 
dayanmak. -10-
 g.- dı̄̇˽ini I/61/02
 g.- dı̄̇miSı̆̇ II/23/148
 g.- ene I/125/53
 g.- ey̥odu II/35/74
 g.- i II/01/14
 g.- ir I/142/37, I/142/38
 g.- miş I/117/04, II/17/16

17. Doğmak, yaşamak, dünyaya 
gelmek. -7-
 g.- cek I/76/100
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 g.- di I/24/06
 dünyāya g.- di I/153/06
 dünyaya g.- dim I/15/04
 dünyaya g.- iyo I/15/64
 g.- mişim I/27/02
 dünyāya g.- mişin I/153/04

18. (Şöyle veya böyle) Etki bırakmak, ... 
etkisi bırakmak. -7-
 g.- cek II/09/93
 g.- di I/08/77, II/18/32, II/39/125
 g.- di geşdi I/08/36
 g.- iyor II/33/59, II/33/60

19. (Bir şey) Belli bir zamana 
rastlamak. -6-
 g.- cek I/74/88
 g.- di I/74/89
 g.- enner I/14/49
 g.- incek I/124/14
 g.- irdi I/74/102
 g.- üyüz I/40/05

20. Gelir olarak ele geçmek, 
sağlanmak. -5-
 g.- ceK I/99/37
 g.- dı̄̇ II/38/27
 g.- di I/144/65
 g.- icekse II/09/91
 g.- iyör I/53/82

21. Rast gelmek, rastlamak, isabet 
etmek. -4-
 g.- ir I/35/49
 g.- irse I/06/94
 g.- ir̥se I/20/42
 g.- ise I/79/80

22. Doğmak, neşet etmek, hasıl 
olmak. -4-
 g.- iy̥ı̆̇ I/05/69
 g.- iye̊dú I/05/69
 g.- iyo I/28/34
 g.- iyö I/05/67

23. ... Çekmek, ... ağırlığında olmak. -4-
 g.- ir I/155/31, II/06/17

 g.- irsi II/02/82
24. Boşanıp veya eşini kaybedip bir yere 

geri dönmek. -4-
 g.- di I/18/65, I/52/53
 g.- en I/66/29

25. Çıkmak, sadır olmak, sudur 
etmek. -3-
 g.- ceg I/42/20
 g.- di I/58/64

26. “... görünmek, ... gibi davranmak, 
... tavrı takınmak” anlamında deyimler 
yapar. -3-
 g.- di I/13/37, II/30/78
 g.- iyorŭ I/58/80

27. ... İhtiyacını duymak, ... isteği 
hissetmek. -3-
 g.- di I/45/15
 g.- esiye I/59/89
 g.- iyōdȧ II/01/68

28. Bir ucu bir yere dayanmak, bir 
noktadan hareket etmiş olmak. -3-
 g.- ēn I/139/45
 g.- ir II/10/43, II/10/44

29. Gösteri vb. yapmak için bir yerde 
belli süreliğine bulunmak. -3-
 g.- di I/145/98
 g.- irdi I/145/98
 g.- ir̥di I/145/98

30. (Koku, ses ve sesle ilgili şeyler için) 
Duyulmak. -2-
 g.- iyo II/20/59, II/20/60

31. Esmek. -2-
 g.- cek I/74/69
 g.- ir̥se I/141/14

32. İkram edilmek. -2-
 g.- ir I/111/84

33. Uzanmak, sınırları ulaşmak. -2-
 g.- ı̄̇yo II/09/80
 g.- ir I/122/17

34. (Fiillerin olumsuz şekilleriyle veya 
olumsuzluk bildiren yapılarla) Yapıl(ma)



gēl -

1481

G

mak, yapılması uygun veya kabul edilebilir 
ol(ma)mak. -2-
 g.- iyōr I/143/59

35. Yeri değişmek, taşınmak. -2-
 g.- miş II/04/10, II/25/14

36. Yönetici olarak seçilmek. -2-
 g.- miş II/28/17, II/28/18

37. Mal olmak. -1-
 g.- iyo I/85/35

38. (Bir kimse veya yer üzerinde) Belli 
bir durum veya sıfatın etkisi görünür, 
hissedilir olmak. -1-
 g.- ir I/123/45

39. Yapılmak. -1-
 g.- en I/91/82

40. Verilmek. -1-
 g.- iyo I/99/60

41. Toplanmak. -1-
 g.- irle I/150/27

gelelim : “Şimdi sıra geldi, artık ondan 
bahsedelim” anlamında kullanılan kalıp 
söz. -1-
 g.- elim I/152/51
gel̥ - : bk. gel-1 -8-
 g. I/87/05
 g.- dik I/33/71
 g.- diK II/23/180
 g.- ēn I/54/71
 g.- enimizı̆̇ I/01/37
 g.- miş I/83/47
 g.- sēdiŋ I/85/58
 g.- sin I/33/115

bk. gel-6 -6-
 g.- di II/37/123
 hoş g.- din I/33/01
 hoş g.- diŋ I/82/34
 hoş g.- diŋis II/14/01
 ġolay g.- sin II/38/101

bk. gel-5 -3-
 g.- dik II/19/21
 g.- miş I/33/113, I/33/119

bk. gel-2 -2-
 g.- miş I/44/83
 g.- mişlē II/08/05

bk. gel-12 -3-
 g.- dik II/20/63
 g.- dim II/38/107
 g.- miş I/66/45

bk. gel-4 -2-
 g.- dikten I/82/03
 g.- dikTen I/82/12

bk. gel-3 -1-
 g.- dik I/82/04

bk. gel-7 -2-
 g.- di I/85/43, II/07/102

bk. gel-8 -1-
 g.- miş II/09/14
gēl - : bk. gel-1 -22-
 g. I/101/50, I/38/54, II/05/102
 g.- di I/110/10, I/30/02, I/39/67, I/39/96, 
II/25/99
 g.- dik II/12/23
 g.- diK II/23/01
 g.- dim I/48/16, II/07/113, II/13/08, 
II/29/06
 g.- diŋiS I/44/12
 g.- diŋiz II/05/100
 g.- mı̄̇ş I/39/81
 g.- medi I/10/38
 g.- miş I/40/14
 g.- mişiŋiz II/30/42

bk. gel-2 -18-
 g.- di I/10/95, I/10/96, I/44/65, I/74/56, 
I/75/62, I/75/64, II/09/37, II/16/53, 
II/25/105
 g.- dik II/16/86
 g.- dile I/65/31
 g.- dilē II/12/20
 g.- dim II/25/106
 g.- diŋiz II/23/182
 g.- diydik II/08/07
 g.- miş I/44/82
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 g.- mişlē II/25/09
bk. gel-3 -16-

 g.- cek I/46/123
 g.- di I/34/08, I/42/71, I/44/94, I/53/18, 
I/54/38, II/01/07, II/08/99, II/29/17
 geri g.- di I/52/61
 g.- dik I/54/39, II/23/20
 g.- dikten II/31/24
 g.- dim I/54/39
 g.- mişler II/23/164
 geri g.- se I/91/58

bk. gel-4 -15-
 g.- di I/50/58, I/77/43, II/21/54, 
II/23/107
 g.- dik I/47/09
 g.- dim I/105/04, I/152/124, I/47/06, 
I/59/03, II/06/34, II/12/16, II/13/53
 g.- d̥im I/44/07
 g.- miş I/71/83
 g.- Ti I/39/51

bk. gel-5 -11-
 g.- di II/09/63, II/23/38
 g.- dim I/50/17, I/50/18
 g.- miş I/09/71, I/112/51, II/23/132, 
II/23/134, II/23/157
 g.- míş I/21/79
 g.- mişlē II/23/158

bk. gel-6 -5-
 g.- di I/52/87
 telifon g.- di I/112/42, I/112/43
 deK g.- diŋ I/47/62
 g.- mişle II/23/170

bk. gel-13 -1-
 g.- dim I/50/15

bk. gel-7 -1-
 g.- di I/102/52

bk. gel-10 -5-
 g.- di II/11/19, II/21/17, II/25/33
 g.- miş I/107/49, II/25/17

bk. gel-17 -2-
 dünyāya g.- mişim I/153/03

bk. gel-35 -1-
 g.- dí II/06/05

bk. gel-39 -7-
 g.- di II/07/129, II/07/130, II/09/24, 
II/09/39
 g.- dikten II/07/39

bk. gel-12 -4-
 g.- di II/09/78, II/31/14
 g.- dik II/30/78
 g.- din II/23/140

bk. gel-18 -1-
 ġolay g.- sın II/11/66

bk. gel-11 -3-
 g.- di II/21/58
 g.- medi II/23/22

bk. gel-9 -1-
 g.- di II/22/07
gēl̥ - : bk. gel-1 -2-
 g.- di I/145/17
 g.- dim I/39/20

bk. gel-2 -8-
 g.- dı II/16/54
 g.- d̥ı̆̇ II/05/64
 g.- dik II/16/12, II/16/77
 g.- miş I/75/67
 g.- mişlē I/44/15
 g.- sin I/66/50, I/86/54

bk. gel-4 -7-
 g.- dik II/16/13
 g.- dim I/65/03, II/12/19, II/12/20
 g.- medim II/16/12
 g.- miş I/71/82

bk. gel-24 -1-
 g.- di I/66/22

bk. gel-10 -1-
 g.- di I/70/74

bk. gel-6 -3-
 hoş g.- diŋiz II/38/105
 dek g.- se II/01/83
 aḫlımı g.- si II/03/45
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bk. gel-5 -5-
 g.- dilē II/06/38, II/14/12
 g.- miş II/23/136

bk. gel-3 -1-
 g.- dik II/06/54

bk. gel-12 -1-
 g.- dim II/23/101
gē̇l - : bk. gel-1 -5-
 g. I/39/19
 g.- di I/25/21
 g.- dim I/39/20

bk. gel-5 -2-
 g.- di II/09/48

bk. gel-2 -1-
 g.- di II/30/56
gėl - : bk. gel-9 -10-
 g.- di baş12ımıza I/15/55

bk. gel-1 -11-
 g.- di I/22/41

bk. gel-2 -7-
 g. I/42/20
 g.- di I/25/28
 g.- ir I/115/15
 g.- se II/27/10

bk. gel-21 -1-
 g.- di I/45/11

bk. gel-3 -8-
 g.- i I/45/58

bk. gel-4 -2-
 g.- medim I/50/15

bk. gel-11 -3-
 g.- iyo I/142/52

bk. gel-8 -9-
 g.- irdı̄̇ I/147/42
gelende : bk. genelde -1-
 g. I/07/68
gelene : bk. geleneK -1-
 g.+ ini I/151/11
gelenē : <<gelenek+i -3-
 g. II/25/01

 g.+ miz I/07/87, I/90/60
geleneK : Asırlar boyunca nesilden nesile 
geçerek gelen ve bir topluluğun fertleri 
arasında sağlam bir bağ, ortak bir ruh 
meydana getiren her türlü âdet, alışkanlık, 
davranış biçimi ve kültürel değerler, örf, 
an’ane. -5-
 g. II/35/55
 g.+ de II/13/33
 g. göreneK II/13/19
 g.+ leri I/90/42
 g.+ lerimiz II/13/35
gelėnek : bk. geleneK -1-
 g.+ lere I/157/19
geleneksel : Geleneğe dayanan, gelenekle 
ilgili olan, kökleşik, ananevi. -1-
 g. I/97/42
gelin : 1. Aileye evlenme yoluyla girmiş 
olan kadın. -350-
 g. I/02/08, I/02/10, I/02/21, I/02/29, 
I/03/07, I/03/14, I/03/73, I/03/74, I/06/144, 
I/08/22, I/08/25, I/08/27, I/08/59, I/10/47, 
I/101/36, I/101/42, I/102/29, I/104/21, 
I/105/03, I/105/04, I/107/10, I/107/19, 
I/114/23, I/119/78, I/119/80, I/119/81, 
I/119/83, I/124/04, I/126/26, I/129/35, 
I/129/55, I/134/60, I/137/13, I/137/17, 
I/140/14, I/140/67, I/144/38, I/145/76, 
I/15/25, I/15/36, I/150/36, I/151/22, 
I/152/127, I/153/62, I/153/63, I/154/17, 
I/157/09, I/158/53, I/18/78, I/21/06, 
I/23/06, I/24/50, I/25/55, I/25/57, I/25/58, 
I/26/10, I/26/25, I/26/36, I/26/43, I/32/71, 
I/35/22, I/35/23, I/35/25, I/35/37, I/36/41, 
I/37/41, I/39/16, I/39/42, I/39/44, I/39/46, 
I/40/70, I/41/17, I/41/20, I/43/21, I/43/26, 
I/44/07, I/46/131, I/46/132, I/46/85, 
I/47/27, I/47/43, I/47/49, I/50/15, I/50/44, 
I/52/02, I/52/11, I/52/79, I/53/08, I/55/28, 
I/57/41, I/59/03, I/59/06, I/60/17, I/63/40, 
I/63/46, I/65/02, I/65/10, I/65/43, I/67/57, 
I/70/84, I/71/19, I/71/21, I/71/83, I/72/73, 
I/73/23, I/73/40, I/76/14, I/76/19, I/76/21, 
I/76/47, I/76/49, I/76/57, I/76/67, I/76/68, 
I/77/25, I/77/27, I/77/51, I/78/01, I/83/62, 
I/86/05, I/86/23, I/86/42, I/86/43, I/86/45, 
I/86/46, I/86/70, I/86/77, I/87/78, I/89/19, 
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I/91/87, I/94/66, I/94/68, I/94/70, II/03/26, 
II/03/35, II/05/44, II/05/45, II/06/44, 
II/08/100, II/13/53, II/14/62, II/16/11, 
II/19/113, II/20/79, II/20/80, II/21/40, 
II/21/46, II/23/102, II/23/106, II/23/107, 
II/23/108, II/23/109, II/23/111, II/23/112, 
II/23/159, II/23/162, II/23/27, II/23/90, 
II/23/98, II/25/62, II/25/65, II/25/71, 
II/26/24, II/34/03, II/34/59, II/37/20, 
II/37/21, II/37/35, II/39/140
 g.+ ni I/04/29
 g. bir oduḳ I/77/24
 g. çıḳarılādı I/82/23
 g.+ de I/73/35
 g.+ den II/29/39
 g.+ d̥en I/15/14
 g.+ di I/113/62, II/29/37
 g.+ e I/08/67, I/15/61, I/87/35
 g.+ e verecek verceK II/23/112
 g.+ e verecen˽e I/08/66
 g. ġayınnȧ I/52/13
 g. hamamı I/154/16
 g.+ i I/117/48, I/119/64, I/119/79, 
I/124/30, I/13/33, I/15/36, I/66/24, 
II/08/135, II/08/93, II/28/45
 g.+ ı̆̇ II/16/15
 g.+ iken I/25/60
 g.+ im I/107/71, I/107/72, I/113/125, 
I/132/09, I/138/48, I/14/64, I/144/20, 
I/146/53, I/17/44, I/24/61, I/39/14, I/51/03, 
I/60/81, I/60/86, I/65/16, I/76/66, II/08/48, 
II/14/64, II/24/70, II/29/04, II/29/65
 g.+ imi I/79/49
 g.+ iminen I/24/60
 g.+ imiŋ I/15/94, I/79/44, II/08/93
 g.+ imiS I/12/22, II/08/48
 g.+ imiz I/12/21, I/12/40, I/12/49, 
I/125/31, I/138/17, I/65/10, I/86/06
 g.+ ini I/95/77
 g.+ iŋ I/04/67, I/06/95, I/119/79, 
I/20/98, I/50/21, I/77/76, I/86/06, II/08/135, 
II/21/40, II/25/69, II/29/41
 g. itdilē I/30/12
 g.+ iyim II/34/03

 g.+ iz I/128/75
 g.+ lēmiz II/19/35
 g.+ ler̥ II/19/36, II/19/37
 g.+ ne I/145/92, II/08/47
 g.+ nē I/137/51, I/145/41, I/159/22, 
I/39/11, I/46/52, I/77/61, II/05/07, 
II/08/115, II/08/117, II/29/96, II/32/124, 
II/32/98, II/39/151
 ne g.+ nē ne ōlannar II/23/126
 g.+ nēde I/48/30
 g.+ nēden I/159/41, I/77/62
 g.+ nēm I/138/28, I/145/19, I/148/61, 
I/159/14, I/58/58, I/79/48, II/08/135, 
II/08/136, II/21/42
 g.+ nemi II/21/42
 g.+ nēminen̥ I/48/53
 g.+ nemiŋ II/21/41
 g.+ nēmiŋ I/48/58, II/32/120
 g.+ nēmiz II/21/45
 g.+ nēmnen I/48/52
 g.+ nen I/132/50, I/144/23, I/144/77
 g.+ nēn II/12/11, II/27/57
 g.+ nēni I/97/58
 g.+ nēnkini II/39/162
 g.+ ner I/08/68, I/126/38, I/21/38, 
I/45/43, I/48/57, I/55/28, I/64/92, I/96/73, 
II/21/39, II/23/118, II/31/40
 g.+ ner̥ II/21/41
 g.+ ner al17dıḲ I/159/14
 g.+ nerı̄̇m I/143/82
 g.+ nere I/120/28, I/126/81, II/13/18
 g.+ neri I/65/26, I/90/30, II/13/18, 
II/21/38
 g.+ nerim I/113/132, I/113/135, 
I/113/139, I/129/35
 g.+ nerime I/113/124, I/113/125, 
I/113/127, I/113/130
 g.+ nerimiŋ I/40/69
 g.+ nerimnen I/113/128
 g.+ neriŋ I/137/17
 g.+ neriŋ i I/138/63
 g.+ sin I/126/38
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 g. vermediydiK I/46/132
 g. yaparla I/71/10
 g. yapdıḳ I/152/25
 g. yapdılā II/12/14

2. Evlenmek için hazırlanmış, süslenmiş 
kız veya yeni evlenmiş kadın. -281-
 g. I/114/59, I/114/60, I/145/07, 
I/145/55, I/145/58, I/148/17, I/72/83, 
I/72/84, I/76/13, I/94/66, II/25/66, II/25/68
 g. aldı I/52/82
 g. aldıḳdan I/97/52
 g. aldıla I/77/23
 g. aldımızıŋ I/97/54
 g. alındı I/78/29
 g. alınınca I/52/11
 g. alınırdı I/118/17, I/97/52
 g. alınıyodu I/78/31
 g. alıyoz I/46/91
 g. alan I/102/29
 g. alınır I/32/71, I/32/75
 g. alınırdı II/03/26
 g. alınıyo II/03/30
 g. alıyolādı I/09/21
 g. alayı II/34/67
 g. alıcı I/145/84, I/41/12, II/06/44, 
II/11/08, II/25/57
 g. alıcınıŋ I/102/23
 g. almā I/125/85, I/154/23
 g. āl̥ma I/10/55
 g. almaḳ I/82/25
 g. almacıyı II/16/25
 g. almadan I/59/16
 g. almaḲcılā I/153/86
 g. almaya I/59/23, I/59/28, II/34/64
 g. al̥maya II/34/68
 g. almıya I/59/17, I/59/18, I/76/14, 
I/97/54, I/97/56, II/25/58, II/25/59
 g. arabalarınan I/87/78
 g. arabası I/08/21, I/125/86
 g. başınıŋ I/101/40
 g. çıḳabiliyȯ I/76/63

 g. çıḳacā I/04/25
 g. çıḳacaḳ II/37/53
 g. çıḳādı I/32/60, II/34/32, II/34/33, 
II/35/32, II/37/34
 g. çıḳar I/114/13, I/114/59, I/26/28
 g. çıḳār I/114/59
 g. çıḳca˽ı II/34/43
 g. çıḳcasa I/77/29
 g. çıḳıyo I/159/16
 g. çıḳῐncănă II/37/20
 g. çıḳmaz I/72/78
 g. çıḳtῑ II/39/146
 g. çıḳTῑ I/82/26
 g. çıḳardım I/89/16, II/37/75
 g. çıḳarılādı I/82/23
 g.+ dim I/145/06
 g.+ din II/17/64
 g.+ e I/08/16, I/114/15, I/114/49, 
I/114/60, I/125/87, I/138/82, I/148/25, 
I/159/12, I/159/20, I/159/29, I/41/24, 
I/70/76, I/72/84, I/76/58, I/87/72, I/89/06, 
II/25/68, II/34/74
 g. etcez I/77/77
 g. etTi I/137/21
 g. etTim I/76/04
 g. ġadın I/45/36
 g. ġıS I/26/23
 g. ġız I/04/14, I/134/39, I/91/24
 g. ġıza I/04/27, I/08/31, I/08/32, I/26/23
 g. ġızı I/08/17, I/25/12
 g. ġızım I/25/10
 g. ġızıŋ I/08/11, II/23/83
 g. görme yaparlā II/34/23
 g. görmėye I/76/56
 g. h̥amamına I/145/55, I/145/56
 g.+ i I/02/09, I/08/20, I/08/23, I/101/32, 
I/101/33, I/102/78, I/102/79, I/114/14, 
I/125/86, I/125/87, I/125/88, I/153/87, 
I/157/10, I/159/23, I/26/11, I/26/45, 
I/32/86, I/71/17, I/71/19, I/72/77, I/72/79, 
I/72/81, I/72/82, I/72/83, I/76/46, I/77/09, 
I/77/47, I/82/21, I/82/25, I/82/29, I/97/56, 
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II/05/45, II/23/100, II/23/86, II/25/60, 
II/34/36, II/34/57, II/34/67, II/37/35, 
II/37/46, II/39/155
 g.+ i çıḳarılā I/148/29
 g.+ imiz I/32/75
 g.+ imize II/12/75
 g.+ in I/101/25, I/125/86, II/34/74
 g.+ ini I/30/37
 g.+ iŋ I/101/28, I/101/33, I/114/14, 
I/114/60, I/26/33, I/26/36, I/26/40, I/41/28, 
I/67/08, I/71/10, I/72/75, I/76/58, II/34/66, 
II/34/73, II/37/49
 g.+ iŋi II/39/156
 g.+ ne I/02/18, II/24/72
 g.+ nē I/145/55, I/151/21, I/77/17, 
I/77/28, I/77/42
 g.+ nen I/34/31, I/59/20, II/25/63
 g.+ nēn I/159/10
 g.+ nēŋ I/94/69
 g.+ nēŋ yüzü yırtıḲ ol19ur I/76/52
 g.+ ner I/76/13, I/76/45
 g.+ nerden I/76/67
 g.+ nere I/08/27, I/159/21, I/26/29, 
I/26/31, II/15/37
 g.+ neri I/60/78, I/77/44, I/77/45, 
II/34/55
 g.+ nerimizē I/101/23
 g.+ neriŋ I/76/54
 g.+ neriŋ başını yapaÍÍardı II/03/37
 g.+ neriŋ başıŋı II/03/36
 g. olaraḲ I/46/90
 g. olcaḳ I/114/42, I/114/48
 g. olcaġ I/101/40
 g. olcaḲ I/17/12
 g. olcȧḲ I/101/44
 g. olcan I/148/37
 g. olcān I/148/37
 g. olcāsa I/125/59
 g. olduḳ I/02/23, I/153/62, I/77/04, 
I/77/19, I/77/26, I/77/42
 g. olduḲ I/15/25
 g. oldūḲ I/15/09

 g. oldular I/119/78
 g. oldum I/09/07, I/101/09, I/113/85, 
I/113/98, I/140/03, I/140/06, I/140/07, 
I/152/06, I/154/04, I/25/38, I/27/22, 
I/27/27, I/50/21, I/76/04, I/82/01, I/82/02, 
II/32/08, II/37/60
 g. oldūma I/145/08
 g. oldumda I/76/69
 g. oldūmu I/27/23
 g. olmadan I/159/25
 g. olsaŋ I/159/24
 g. olullar I/21/62
 g. olunca I/113/67
 g. olup I/82/12
 g. olur I/114/52
 g. olurḳa I/159/28
 g. olurdu I/102/25, I/159/11
 g. olurduḳ I/101/31, I/25/05, I/77/19
 g. oluyo I/102/26
 g. oluyȯ I/91/42
 g. oldular I/67/30
 g. ōl̥dum II/06/34
 g. olma I/125/29

3. (Seslenen kişinin kendinden yaşça 
küçük olan) Kadınlar için kullanılan bir 
seslenme sözü.
gelin̥ : bk. gelin1 -2-
 g. I/59/35

bk. gelin2

g. I/66/04
gelı̆̇n : bk. gelin2 -5-
 g.+ im I/60/80, I/60/81, I/60/82, I/60/85
gel̥in : bk. gelin1 -1-
 g. I/101/35
gēlin : bk. gelin2 -2-
 g. I/77/61
 g.+ nerde I/15/33
gelı̄̇n : bk. gelin1 -4-
 g. I/128/24, I/150/36
 gül̥şen g. I/39/19

bk. gelin4
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g. I/86/70
gėlin : bk. gelin2 -4-
 g. I/04/19, II/17/64
 g. indı̄̇˽i II/11/13
gelin˽valesi : Bir çocuk oyunu. -2-
 g. I/06/17, I/06/18
gelinlik : Gelin elbisesi. -1-
 g. I/83/54
gelinnı̄̇ : <<gelinlik+i -5-
 g. I/26/37, II/39/146
 g.+ miz I/153/59
 g.+ mizi I/02/19
 g.+ mizı̆̇ I/02/20
gelinnig : bk. gelinlik -1-
 g. I/98/35
gelinniK : bk. gelinlik -30-
 g. I/02/18, I/02/21, I/09/13, I/101/31, 
I/151/27, I/26/32, I/34/33, I/34/34, I/70/80, 
I/70/83, I/71/11, I/71/13, I/76/66, II/03/36, 
II/15/38, II/15/40, II/34/38, II/35/34, 
II/35/35, II/37/21, II/37/23
 g.+ lē I/153/58
 g.+ len I/151/27
 g.+ ler I/159/26
 g. melinniK I/161/32
 g. milinniK I/25/56
gelinn̥ik : bk. gelinlik -1-
 g. I/82/30
gelir : Belli zamanlarda belli yerlerden ele 
geçen para. -6-
 g. I/02/56, I/07/49
 ek g. I/85/54
 g.+ i I/46/34
 g.+ imiz I/53/82
 g.+ lēnd̥en II/02/66
geliş - : İlerlemek, büyüyüp genişlemek, 
olgunlaşmak, terakki etmek, inkişaf etmek, 
tekâmül etmek. -3- 
 g.- ennerimiziŋ II/33/22
 g.- ivėrdi I/01/29
 g.- miş II/35/19

geliş : Gelmek işi, vusul. -2-
 g. I/61/73
 g.+ imdė I/54/36
gelme : 1. Gelmiş. -25-
 g. I/117/50, I/153/118, I/18/78, I/23/10, 
I/23/15, I/46/86, I/68/12, I/68/13, I/77/27, 
I/92/10, I/99/41, I/99/42, II/06/35, II/31/40, 
II/32/109
 urdan g. II/10/32
 g.+ ler I/92/11
 g.+ miymişti I/46/54
 g.+ ymiş I/02/38

2. Gelmek işi.
g.+ sinden I/05/18

 g.+ ye II/15/13
gelme gitme : Karşılıklı birbirini 

ziyaret etme.
g. gitme I/150/30

gēlme : bk. gelme1 -1-
 g. II/06/52
gėlme : bk. gelme -1-
 g.+ ye II/15/13
gelmeg : bk. gelmeK -1-
 g. I/94/80
gelmeK : (Bir maksatla) Bir yere uğramak, 
ziyaret etmek işi. -2-
 g. I/03/31, I/73/38
gelmi : bk. gelme2 -1-
 g.+ yi II/10/57
gelTir - : bk. getir- -1-
 g.- dı̄̇ I/22/20
gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük 
taşımaya yarayan büyük taşıt. -3-
 g.+ leride I/52/84
 g.+ m I/66/17
 g.+ nne I/52/85
gen - : bk. gel-2 -1-
 g.- mezler II/25/76
genc : bk. genç -21-
 g. I/122/25, I/125/47, I/126/02, 
I/140/64, I/143/77, I/150/12, I/23/67, 
II/07/54, II/07/55
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 g.+ e I/56/57
 hanım mardır ġarıyı şe ġocayı g. eden 
ġoca vardır hanımı ġocadan I/132/83
 g.+ i I/39/09, II/07/93
 g.+ iken I/113/97, II/01/44, II/29/81
 g.+ imiz I/153/104, I/153/39, I/153/40
 g.+ lere I/45/05
gēnc : bk. genç -2-
 g.+ iken I/58/37
 g.+ imiz II/09/73
gē̇nc : bk. genç -2-
 g.+ imiz II/09/71
gėnc : bk. genç -1-
 g. I/85/56
genç : Hayatın çocuklukla orta yaşlılık 
arasındaki döneminde bulunan. -18-
 g. I/103/16, I/113/72, I/23/67, I/26/65, 
I/35/01, II/11/05, II/19/89, II/20/59
 g.+ iken II/08/111
 g.+ lē II/20/15, II/20/18, II/34/34, 
II/34/85
 g.+ ler I/33/102
 g.+ lere II/34/92
 g.+ leri II/34/82
 g.+ siŋiz I/05/21
 g.+ y̥iz II/20/58
gen̥ç : bk. genç -4-
 g. I/40/66, I/56/49, I/59/37
 g.+ ken I/33/100
gēnç : bk. genç -2-
 g. II/11/36
 g.+ lē II/11/05
gen̥çli : <<gençlik+i (bk. genşliK) -1-
 g.+ mde I/01/19
gendi : bk. kendi -3-
 g.+ miz I/62/11
 g.+ miz yapdıḳ II/23/124
 g.+ mize I/15/28
gene : Yine, tekrar. -26-
 g. I/01/88, I/02/56, I/07/100, I/07/57, 
I/07/87, I/07/89, I/139/62, I/14/54, I/145/74, 

I/155/24, I/20/98, I/38/69, I/40/23, I/40/75, 
I/41/78, I/82/04, I/82/20, I/83/24, I/83/37, 
II/15/75, II/15/76, II/23/125, II/34/17, 
II/35/78, II/37/54, II/37/92
genē : bk. gene -1-
 g. II/01/90
gėne : bk. gene -1-
 g. II/34/34
gėnē : bk. gene -1-
 g. I/86/19
genelde : Genellikle. -4-
 g. I/07/99, I/39/53, II/15/108, II/34/90
genel̥de : bk. genelde -3-
 g. I/63/26, II/39/159, II/39/44
genēldi : bk. genelde -1-
 g. II/11/24
genelġurmáy : Genelkurmay, yurdun 
savunmasıyla ilgili bütün şart ve olayları 
göz önünde tutarak barışta ordunun eğitim 
ve donatımını, savaşta yüksek yönetimini 
düzenleyen makam. -1-
 g. ārşivinden II/02/24
genellikle : Genel olarak, çok defa, çoğu 
zaman, umumiyetle. -3-
 g. I/36/53, I/97/59, II/11/10
genennikle : bk. genellikle -2-
 g. I/36/39, II/17/37
geniş : Kendi ölçülerine veya alışılmış 
ölçülere göre enli olan, genişliği fazla 
olan. -3-
 g. I/111/114, I/133/31, II/38/118
geniş - : bk. genişle- -1-
 g.- miş I/147/09
geŋiş : bk. geniş -3-
 g. I/77/33
 g.+ ce I/64/77, II/32/114
genişle - : Geniş duruma gelmek, hacmi 
fazlalaşmak, büyümek. -1-
 g.- di I/93/07
genişli - : bk. genişle- -1-
 g.- yor I/23/72



ger -

1489

G

genişli : Genişlik, geniş olma durumu, 
geniş bir yer kaplamış olma, enlilik. -2-
 g.+ i II/02/05
genş : bk. genç -100-
 g. I/100/39, I/125/18, I/146/09, 
I/153/104, I/161/18, I/35/14, I/46/52, 
I/56/50, I/69/33, I/96/77, II/07/100
 g.+ le I/149/41, I/57/35, I/57/38, 
I/79/02, I/99/36
 g.+ lē I/03/81, I/07/80, I/104/39, 
I/150/16, I/150/31, I/152/81, I/153/109, 
I/154/28, I/154/30, I/154/69, I/155/105, 
I/161/18, I/46/99, I/75/53, I/79/19, I/98/25, 
I/99/11, II/01/32, II/01/40, II/06/08, 
II/09/81, II/09/83, II/12/19, II/14/55, 
II/27/20, II/27/29
 g.+ lēde I/109/31, I/153/111, I/158/12, 
I/158/13, II/09/74
 g.+ lēden I/03/71, I/46/94, I/69/08, 
II/17/81
 g.+ lēmiz I/146/06, I/153/115, I/153/37, 
I/73/26
 g.+ lēmizden II/32/139
 g.+ ler I/03/64, I/07/77, I/102/05, 
I/104/32, I/118/10, I/125/77, I/131/02, 
I/137/12, I/15/87, I/153/103, I/23/69, 
I/35/19, I/55/47, I/60/36, I/60/37, I/93/26, 
II/06/39, II/10/71, II/14/31, II/14/58
 g.+ ler̥ I/28/17, I/57/36
 g.+ lēr I/06/09
 g.+ lerden I/06/132, I/06/135, II/10/62
 g.+ ler̥den I/109/31
 g.+ lere I/106/78, I/125/47, I/154/16, 
I/93/58
 g.+ lere verceK I/98/14
 g.+ leri I/153/103, I/46/94
 g.+ lerimiS II/15/47
 g.+ lerimiz I/92/57
 g.+ sin I/109/30, I/79/32
gen̥ş : bk. genç -29-
 g. I/03/73, I/130/02, I/44/56, I/44/60, 
I/55/47, II/03/28, II/26/02, II/27/26, 
II/27/34, II/33/23
 g.+ den I/06/112

 g.+ lē I/161/15, II/27/04, II/27/34
 g.+ lēden II/09/33
 g.+ lēmiz I/30/35
 g.+ ler I/03/72, I/20/79, I/51/54, I/51/63, 
I/53/35, I/65/24
 g.+ ler̥ I/20/93
 g.+ ler yapayörü I/51/56
 g.+ lerden I/51/67
 g.+ lerimiz I/46/56, II/33/27
gēn̥ş : bk. genç -1-
 g.+ ler I/10/08
genşlı̄̇ : <<gençlik+i (bk. genşliK) -11-
 g.+ m I/137/39, I/137/41, I/63/51
 g.+ mde I/115/19, I/136/28, I/95/95
 g.+ miz I/150/06
 g.+ mizde I/149/40
 g.+ mizden II/11/12
 g.+ ne I/125/23
 g.+ ŋizi I/113/81
gen̥şlı̄̇ : <<gençlik+i (bk. genşliK) -7-
 g.+ m I/52/04
 g.+ mde I/95/90
 g.+ mdē II/01/19
 g.+ mizde I/150/29, I/20/49
 g.+ mizd̥e I/01/94
 g.+ miziŋ I/14/71
genşliK : Gençlik, genç olma durumu, 
genç yaşta bulunan kimsenin hâli, 
hayatın çocuklukla orta çağ arasındaki 
dönemi. -4-
 g. I/28/34
 g.+ de I/106/36, I/131/51
 g.+ te I/96/62
gePegenc : Çok genç, gencecik. -1-
 g. I/137/16
ger - : 1. (Bir şeyi) Kenarlarından veya 
uçlarından çekilebileceği kadar çekerek 
gelebileceği en düz duruma getirmek. -4-
 g.- elerdi I/71/19
 g.- erdiK I/101/32
 g.- ērlerdi I/71/17
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 g.- erlermiş I/76/51
2. (Vücudun dış organları ve özellikle 

kol ve bacak için) Açabileceği kadar açıp, 
uzatabileceği kadar uzatıp dümdüz ve 
dimdik tutmak.
gēr - : bk. ger-2 -1-
 ġol ġanat g.- dik I/125/38
gerçe : bk. gerçeK -1-
 g.+ i II/15/96
gerçē : <<gerçek+i -1-
 g. II/30/03
gerçeg : bk. gerçeK -1-
 g. I/08/118
gerçeK : İnkâr edilmeyecek şekilde var 
olan, var olmuş bulunan, hakiki, reel, asıl, 
sahih, doğru. -3-
 g. I/08/118, II/30/08
 g.+ lē II/35/46
gerçi : Aslına bakılırsa, aslında. -2-
 g. I/138/125, I/146/39
gerçí : bk. gerçi -1-
 g. I/01/20
gērçi : bk. gerçi -2-
 g. I/72/59, II/22/40
gēr̥çi : bk. gerçi -1-
 g. I/72/22
gerçik : bk. gerçek -1-
 g. II/02/58
gerÇėkTen : Gerçekten, gerçek bu ki, 
sahiden, hakikaten. -1-
 g. I/60/91
gerdannıġ : Gerdanlık, kadınların süs 
eşyası olarak boyunlarına taktıkları, 
genellikle kıymetli madenden ve değerli 
taşlardan yapılmış takı, kolye. -1-
 g. II/17/55
gerdir - : Germek işini başkasına yaptırmak, 
kenarından veya uçlarından çektirerek 
gergin duruma getirtmek, gerilmesini 
sağlamak. -1-
 g.- ir̥sin I/87/114
gere : bk. kere -1-

 g. I/21/81
gerek : Herhangi bir şeyin yapılabilmesi 
veya olabilmesi için şart olan (şey), 
lazım. -4-
 g. I/49/75, II/38/27, II/38/72

gerek gör- : Yapılmasını istemek.
g. görmüyoru I/36/07

gerek - : Gerekli olmak, lazım gelmek, 
icap etmek, iktiza etmek. -5-
 g.- dı̄̇ I/90/79, I/90/84, I/90/85
 g.- eyosa I/42/75
 g.- miyor I/125/12
gerge : Bostan gölgeliği. -1-
 g. I/102/77
geri : (Bir yerin veya şeyin ön kabul edilen 
kısmına göre) Arkada bulunan taraf, arka 
taraf. -69-
 g. I/01/70, I/02/56, I/03/75, I/04/05, 
I/04/70, I/05/31, I/06/65, I/07/109, I/08/126, 
I/08/127, I/100/43, I/11/67, I/117/14, 
I/117/16, I/117/18, I/117/19, I/117/42, 
I/117/51, I/119/12, I/129/05, I/130/20, 
I/130/23, I/138/64, I/142/60, I/142/61, 
I/144/23, I/147/54, I/153/40, I/153/46, 
I/153/55, I/156/32, I/158/56, I/26/18, 
I/26/50, I/52/32, I/52/61, I/72/37, I/74/61, 
I/91/58, I/91/70, I/94/22, I/96/34, I/99/15, 
II/04/76, II/22/18, II/23/137, II/25/60
 ileri g. II/08/89
 g.+ de I/01/43
 g.+ den I/121/49, I/149/51
 g.+ ledė I/01/25
 g.+ si I/33/70
 g.+ sini I/05/29, I/122/39
 g.+ ye I/119/46
 g.+ yi I/122/13

geri çek- : İptal etmek, vazgeçmek.
g. çekdilē I/148/36
geri çevir- : Geri vermek, geldiği yere 

göndermek, iade etmek.
g. çevirmiş I/147/27
geri durma- : Yapmaktan kaçınmamak, 

yapmamazlık etmemek, hiç çekinmeden 
yapmak.
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 g. durmaz II/17/33
geri ġalan (geri yan) : Belli bir şeyden 

arta kalan, fazlalık, belli bir grubun 
dışındakiler.

g. ġalanı I/69/06, I/69/12
g. yannı I/158/11
geri(ye) çekil- : Karıştığı bir işi 

sürdürmekten veya sürdürenler arasında 
bulunmaktan vazgeçmek.

g.+ ye çekil I/111/83
gėri : bk. geri -4-
 g. I/90/31
 g.+ den I/03/21
 g.+ si I/09/05
 g.+ ye I/58/17
gericilik : Gerici olma, yeni şeyleri kabul 
etmemekte, eskiye bağlı kalmakta direnme 
durumu, irtica. -1-
 g. I/05/09
geriki : Diğerleri. -1-
 g.+ lē I/85/09
gerili : Gerilmiş durumda bulunan, 
gerilmiş olan. -1-
 g. II/08/125
gerisin geri : Geldiği yere veya ters yöne 
doğru, gerisin geriye, yeniden, tekrar, bir 
daha. -3-
 g. I/153/56, I/17/03, I/17/57
gerisin gėri : bk. gerisin geri -1-
 g. I/106/65
gerizeḳālı : bk. gerizeḱ́ālı -1-
 g.+ ymış II/03/77
gerizeḱ́ālı : Aklı kıt, zekası düşük 
kimse. -1-
 g.+ yın II/39/173
gersi gerı̆̇ : bk. gerisin geri -1-
 g. II/24/94
ges - : bk. get- -2-
 ras g.- sin II/22/89, II/22/90
geş - : bk. geç-9 -8-
 g.- dı̄̇ I/120/34
 g.- diK I/01/08

 g.- enTan I/147/53
 g.- tı̄̇miz II/07/12
 g.- Ti II/38/95
 daḳıntılı g.- Ti II/38/95, II/38/98

bk. geç-6 -17-
 g.- ÇekTi I/85/60
 g.- di I/01/16, I/15/48, II/39/132, 
II/39/17
 günüm g.- di I/22/46, I/22/47
 günümüz g.- di I/22/31, I/22/33
 g.- diK II/03/12
 g.- diKden I/05/14
 g.- miş I/72/14

bk. geç-7 -81-
 g. I/04/72, I/152/61, II/39/21
 g.- di I/01/35

bk. geç-10 -69-
 g.- cez I/17/12
 g.- di I/143/81
 g.- dik I/02/71

bk. geç-11 -36-
 g.- di I/06/57, II/09/52, II/09/64, 
II/12/12, II/12/13

bk. geç-8 -2-
 g.- di I/42/28
 geldi g.- di I/08/36

bk. geç-2 -64-
 g.- dı̄̇ I/128/63, I/77/68, I/93/24
 g.- di I/08/57, I/102/86, I/107/49, 
I/110/37, I/110/41, I/119/39, I/12/09, 
I/120/60, I/123/20, I/128/58, I/128/62, 
I/130/32, I/141/06, I/145/33, I/145/84, 
I/15/62, I/150/07, I/150/19, I/152/136, 
I/155/100, I/155/34, I/27/12, I/35/10, 
I/38/23, I/43/32, I/52/05, I/63/42, I/63/43, 
I/63/51, I/77/68, I/78/53, I/79/13, I/79/21, 
I/91/64, I/93/24, II/06/79, II/07/110, 
II/07/89
 günümüz g.- di I/15/42, I/59/10, I/63/12
 modası g.- di I/14/63, I/14/64
 g.- di günümüz I/63/21
 g.- di yapardıḳ I/08/77



geş
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 g.- dig I/145/66
 g.- dik I/119/39
 g.- irdik I/37/34
 g.- medi I/78/55
 g.- mese I/12/48
 g.- miş I/08/59, I/119/10, I/15/76, 
I/56/25
 g.- mişler I/130/28
 g.- sin I/154/10
 g.- siŋ I/49/48
 g.- ti I/76/97
 g.- Ti II/03/10

bk. geç-1 -99-
 g.- ceŋ I/156/58
 g.- dı̄̇ŋiz I/122/33
 g.- di I/20/80, I/45/36, I/45/56
 g.- diŋ II/01/37
 g.- diŋiz I/122/34
 g.- medim I/20/81
 g. - mek I/156/02
 g. - mēk I/156/02
 g.- meyiŋ I/20/83
 g.- miden II/39/81
 g.- miş I/11/60
 g.- mişiŋdur I/49/66
 g.- miyo I/100/45
 g.- Ti II/38/108
 g.- tik I/81/31

bk. geç-27 -22-
 hora g.- dı̆̇ I/91/80
 hora g.- medi I/119/32
 g.- miş I/110/50
 muradına g.- miş I/11/88
 hora g.- ti I/91/80

bk. geç-5 -22-
 g.- di I/15/47, I/152/97, I/98/125, 
II/25/85, II/32/132
 g.- dikçe I/39/92
 g.- er II/35/64
 g.- miyo I/63/18

 g.- miyor I/15/47, I/17/05
bk. geç-15 -11-

 g.- mesin I/25/48
bk. geç-29 -30-

 g.- di I/130/06, I/134/10, I/35/41, 
I/61/10
 g.- dim I/140/18
 g.- miştir I/59/37
 g.- Ti II/25/03

bk. geç-30 -72-
 g.- di I/64/107

bk. geç-31 -10-
 eline g.- diŋ I/69/72

bk. geç-13 -66-
 g.- meden I/69/102

bk. geç-3 -25-
 g.- dı̄̇ II/16/11
 g.- miyomuş I/110/05
 g.- miyordu I/122/57

bk. geç-12 -1-
 g.- diler I/122/19

bk. geç-33 -73-
 g.- medi I/123/46

bk. geç-34 -71-
 g.- mesin I/144/01

bk. geç-32 -9-
 g.- di I/150/12

bk. geç-24 -38-
 g.- cen̥ I/153/110
 g.- ceŋ I/153/110

bk. geç-4 -65-
 g.- ceK II/03/78

bk. geç-35 -70-
 g.- diŋ II/39/143
geş : bk. genç -12-
 g. I/119/24, I/119/34, I/39/09, I/39/10, 
I/56/42, I/64/23
 g.+ le I/61/11
 g.+ ler I/01/29, I/55/69, II/22/45
 g.+ lere I/44/54



geti -
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geş : bk. geç -11-
 g. I/07/59, I/124/29, I/147/27, I/28/43, 
I/90/39, II/08/13, II/09/39, II/31/12
 g. ġaldım II/39/165
 g. ġalmışen II/39/165
 g. yapTım I/91/31
gēş - : bk. geç-2 -3-
 g.- di I/154/11, I/30/14

bk. geç-8 -1-
 ġodu g.- di II/29/27
gēş : bk. genç -1-
 g. I/39/09
gēş : bk. genç -1-
 g. I/39/09
gē̇ş : bk. geç -1-
 g. I/54/30
ge̊ş - : bk. geç-36 -1-
 g.- mez I/47/72
geşgi : bk. eski -1-
 g.+ den I/08/27
geşim : bk. geçim -1-
 g. II/01/12
geşlı̄̇ : <<gençlik+i (bk. genşliK) -2-
 g.+ mizdi II/12/71
 g.+ ŋizi I/113/52
geşlig : bk. genşliK -1-
 g. I/06/48
geşlik : bk. genşliK -3-
 g. I/01/26, I/135/26, I/135/28
geşme : Geçme, geçmek işi. -1-
 g.+ si I/122/09
geşmiş : bk. geçmiş1 -2-
 g.+ den II/23/155

bk. geçmiş2

g.+ lerden ōsun II/25/82
get - : Getirmek. -55-
 g.- ce’miş I/33/13
 g.- cen I/86/25
 g.- ceS I/94/15
 g.- cēz I/136/12

 g.- Çek I/45/55
 g.- dile I/03/11
 g.- irdi I/124/45
 g.- medi I/125/37
 g.- miş II/33/08
 g.- mişdi I/149/25
 g.- mişle I/144/81
 g.- mişler I/112/01, I/56/57
 g.- mişTi I/149/20, I/149/24
 g.- sin I/112/53
 ras g.- sin I/161/56
 g.- ti I/10/101, I/50/78, II/28/12
 g.- Ti I/03/75, I/100/47, I/134/05, 
I/152/73, I/27/16, I/46/90, I/74/26, I/87/38, 
I/88/36, I/91/79, II/28/74, II/38/61
 g.- tik II/38/15
 g.- Tik I/03/76, I/136/11, I/136/12, 
I/150/13, I/93/08
 g.- TiK II/07/16
 g.- Tik̥ I/136/11
 g.- Tikleri II/34/87
 g.- Tile I/152/135, I/70/15
 g.- Tilē I/46/86, I/46/88
 g.- Tiler I/125/16, I/25/55
 g.- Tim I/112/36, I/49/15, I/52/33, 
II/08/123, II/23/116
 yolu g.- Tim II/39/131
 g.- Tiŋ II/39/166
get - : bk. git- -56-
 g. I/87/109
gēt - : bk. get- -3-
 g.- cez II/38/45
 g.- Ti I/54/35
 g.- Tilē I/77/25
getı̄̇ - : bk. getir- -3-
 g. I/153/105, II/08/50
 g.- dik I/50/77
geti - : bk. getir- -24-
 g. I/153/106, I/28/18, I/28/20, I/49/21, 
I/62/28, I/68/53, I/87/05, I/96/17, I/96/42, 
I/97/10, II/38/102, II/38/75



getı̆̇ -
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 g.- miş I/86/49
 g.- mişlē I/153/85
 g.- mişler I/96/87
 g.- n I/115/55
 g.- tdiri I/06/01
 g.- tTircēz I/30/59
 g.- tTiridi I/139/36
 g.- tTiriyolā I/83/27
 g.- tTiriyoz I/31/57, I/31/58, I/31/60
getı̆̇ - : bk. getir- -1-
 g.- mişlē I/46/87
getil - : bk. getir -1-
 g.- ı̆̇lēdi I/154/52
geTir - : (Daha uzak bir yerden) Bulunulan 
yere gelmesini sağlamak, gelmesine 
sebep olmak, iletmek, nakletmek, 
ulaştırmak. -327-
 g. I/01/63, I/115/49, I/134/06, I/139/29, 
I/139/42, I/23/56, I/35/32, II/23/186, 
II/38/49
 g.- ı̄̇ I/76/71, I/91/72, II/39/42
 g.- ı̄̇ken I/62/03
 g.- ceK I/20/12
 g.- cēz I/131/48, II/11/65
 g.- cin I/97/13
 g.- dı̄̇ I/121/31
 g.- di I/108/39, I/119/29, I/136/40, 
I/140/63, I/149/44, I/16/04, I/27/31, 
I/60/97, I/73/43, II/25/93
 g.- di˽i I/05/57
 g.- dig I/144/53
 g.- diK I/108/40, I/119/37
 g.- dikleri I/108/39
 g.- dilē I/121/29, I/38/16, I/53/46, 
II/23/101, II/23/27
 g.- diler I/140/57
 g.- diler̥ I/122/76
 g.- dim I/42/34
 g.- diŋ I/128/25
 g.- ebildı̄̇ I/50/43
 g.- ebilse I/92/58
 g.- elim II/11/66

 g.- em I/46/92, I/49/20
 g.- ēm I/135/03
 g.- emedik I/50/55
 g.- emedim I/45/53
 aḳlımı g.- emem II/12/39
 g.- emiyces I/35/15
 g.- emiyiz I/93/56
 g.- emiyo I/92/58
 g.- en I/48/23, I/48/46, II/10/77
 g.- eni I/138/41
 g.- ennēden II/09/46
 g.- enner II/10/76
 g.- eydiK I/143/26
 g.- eyin II/29/40
 g.- eyō I/57/44
 g.- ēy̥yoz II/27/55
 g.- i I/08/116, I/08/23, I/08/35, I/107/73, 
I/108/38, I/128/21, I/145/83, I/161/39, 
I/40/71, I/58/46, I/60/11, I/76/73, I/88/58, 
I/96/54, II/08/119, II/08/50, II/08/95, 
II/23/58, II/24/93, II/33/58
 g.- ı̆̇ I/08/11
 g.- ib I/130/18, I/130/36, I/20/37
 g.- icāndı I/109/10
 g.- icın I/87/06
 g.- icig I/86/70
 g.- icin I/96/65
 g.- idi I/113/27, I/115/47, I/14/37, 
I/72/70, II/11/03, II/27/35
 g.- idi viridi I/128/43
 g.- idik I/128/69, I/141/07, I/141/09, 
I/141/20, I/152/94, I/155/20, I/155/24, 
I/33/52, I/33/54, II/24/28, II/24/29
 g.- idiK I/123/31, I/18/21, I/18/54, 
I/51/27, I/58/89, I/72/42, II/29/88
 g.- idim I/91/46, II/39/162
 g.- idin I/126/49
 g.- idiŋ I/04/46, I/32/44
 g.- iken I/110/64
 g.- ile I/128/14, I/75/25
 g.- ilē I/03/47, I/08/23, I/101/45, 
II/30/65



geTir -
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 g.- ilēdi I/102/22, I/102/23, I/102/78, 
I/102/80, I/121/117, I/154/43, I/159/30, 
II/34/75
 g.- ilēdin I/126/63
 g.- ilēmişti II/19/144
 g.- iler I/114/58, I/117/19, I/26/25, 
I/39/75
 g.- ilēr I/107/33, I/37/41
 g.- ilerdı̄̇ I/90/57
 g.- ilerdi I/02/05, I/125/66, I/125/67, 
I/140/39, I/87/75, I/90/59
 g.- ilērdi I/09/63, II/01/26
 g.- ilēr̥di I/09/62
 g.- ilērmiş I/76/12
 g.- ilid̥ı̆̇ I/80/34
 g.- illē II/08/127
 g.- iller I/143/47, II/03/23
 g.- illerdi I/123/25, I/123/57
 g.- im I/90/22, II/38/67
 g.- imēyoz II/33/44
 g.- imiyoruz II/33/43
 g.- in I/04/51, I/128/25, II/22/36
 g.- ince I/69/40
 g.- incesi I/46/41
 g.- iŋ I/08/117, I/117/23, I/128/65, 
I/134/03, I/134/04, I/147/30, II/08/43
 g.- ip I/107/07, I/150/11, I/68/52, 
I/74/75, I/81/07, I/85/21, I/96/33, II/30/34
 g.- iP I/08/51, I/08/63, I/143/48, I/37/42, 
II/39/155
 g.- ir I/107/38, I/119/73, I/121/32, 
I/143/61, I/143/65, I/39/77, II/31/28
 g.- ir virilēr̥se viriler virmezlerse 
I/52/47
 g.- irdi I/08/50, I/14/48, I/14/49
 g.- irdik I/25/59
 g.- irdiK I/130/16
 g.- iriz II/33/41, II/33/46, II/33/48
 g.- irledi I/90/57
 g.- irler I/114/58
 g.- irlerd̥i I/02/06
 g.- isin II/19/125

 g.- isiŋ I/98/59
 g.- işē II/35/30
 g.- ivĕ II/03/34
 g.- iviren I/27/31
 g.- ivirin I/45/54
 g.- iydi I/50/43
 g.- iydik I/02/09, I/150/10, I/153/21, 
I/48/10, I/70/18
 g.- iydiK I/101/34, I/101/35
 g.- iydim I/50/42, I/88/04
 g.- iyı I/64/22
 g.- iyim I/139/40, I/40/51
 g.- iyin I/04/63, I/112/61, II/08/120, 
II/32/25
 g.- iyken I/62/04
 g.- iyo I/103/24, I/37/42, I/46/40
 kelimē˽şādet g.- iyȯ I/155/99
 g.- iyodu I/146/12, I/96/24
 g.- iyōdu II/08/24
 g.- iyoduḳ I/81/43
 g.- iyȯduḳ I/97/09
 g.- iyōduḳ II/21/64
 g.- iyoduḲ I/70/18
 g.- iyola I/32/54
 deK g.- iyolā II/37/35
 g.- iyolar I/105/17, I/14/59, I/97/58
 g.- iyȯlar I/105/10, I/97/56
 g.- iyoÍÍā II/30/40
 g.- iyollar I/41/55
 g.- iyollardı I/104/30
 g.- iyóÍl̥ē II/08/69
 g.- iyom I/90/17, I/90/18
 g.- iyoŋ I/158/62, I/20/40
 g.- iyor I/125/11, I/37/43
 g.- iyor̥ I/37/43
 g.- iyordu I/16/29
 g.- iyorduḲ I/16/30
 g.- iyorlār I/06/146
 g.- iyoru I/107/75
 boz g.- iyoru I/42/13



getír -
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 g.- iyoruS I/58/27
 g.- iyoruz I/129/33
 g.- iyos II/38/16
 g.- iyoS I/73/40, II/21/79, II/30/32
 g.- iyōs I/76/75
 g.- iyoz I/132/25, I/141/16, I/31/57, 
I/38/56, I/38/57, I/53/80, II/21/90, 
II/37/113
 g.- iyȯz I/130/46, I/131/26, II/18/34
 g.- iyöz I/40/79, I/40/80
 g.- iz I/134/36, I/152/105, I/28/56, 
I/40/80, I/70/39, II/20/44, II/24/31
 g.- medi I/128/54, I/27/31, I/27/32
 g.- medik I/73/42
 g.- medim I/128/25
 g.- mediŋ I/128/53
 g.- mėse I/121/32
 g.- mez I/119/73, I/128/54
 g.- miş I/117/44, I/117/46, I/128/20, 
I/156/65, I/27/15
 deK g.- miş I/48/58
 g.- mişlē II/23/172
 g.- mişler I/01/92, I/11/80, I/119/75
 g.- mişTir I/128/26
 g.- miyiŋ I/35/40
 g.- seydin II/24/82
 g.- Tik II/30/52
getír - : bk. getir- -1-
 g.- mezdi I/08/36
gētir - : bk. getir- -2-
 g.- iken II/07/47
getimi : bk. getirmi -1-
 g.+ ye I/94/14
getirmi : Getirme, getirmek işi. -1-
 g.+ ye I/124/38
getittir - : Getirmek işini başkasına 
yaptırmak, getirtmek. -6-
 g.- ilē II/27/37
 g.- iyo II/38/35, II/38/40
 g.- iyoS II/21/90
getiy - : bk. getir- -1-

 g.- iyȯ I/96/67
getmi : bk. getirmi -1-
 g.+ ye I/40/52
gettı̄̇ - : Getirtmek, getirmesini ya da 
getirmelerini sağlamak. -1-
 g.- dik II/08/35
ge̊tür - : bk. götür- -1-
 g.- ü̆lē II/23/75
gever : Bahçe ve tarla sulamak için açılan 
ince su yolu, ark. -1-
 g. II/08/105
gey - : bk. giy- -45-
 g.- dı̄̇ II/03/33
 g.- dı̄̇miz II/24/63, II/35/39
 g.- diklē II/39/156
 g.- dilē II/24/72
 g.- dim I/153/57
 g.- diŋ II/03/46
 g.- ē II/39/142
 g.- ēdiK I/159/13
 g.- ellēdi I/154/65, I/154/66
 g.- ēr I/26/33
 g.- erlerdi I/41/16
 g.- idillēdi I/77/29
 g.- ili II/27/23
 g.- ilirdı̄̇ I/41/14
 g.- ilirdi I/41/14, II/03/37
 g.- iliyodu II/35/35
 g.- inmediler I/41/27
 g.- iyo I/77/21, II/35/35
 g.- iyodu II/35/34
 g.- iyolar I/26/30, I/26/39
 g.- iyoÍÍar II/03/41
 g.- iyoŋuz I/26/31
 g.- iyorduḳ II/24/62, II/24/66
 g.- iyordūḳ II/24/65
 g.- iyoz I/102/87, I/77/14
 g.- meden I/77/14
 g.- meyenne I/154/22
 g.- meyive II/18/31



gėyik
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 g.- meyiz I/154/70
 g.- mey̥ŏ I/154/69
 g.- meyyo I/161/26
 g.- mezdik I/159/14
 g.- mezlērdi II/03/37
 g.- yerdik II/24/67
 g.- yoz I/154/70
gėy - : bk. giy- -38-
 g. II/34/40
 g.- cı̄̇mi I/102/85
 g.- dı̄̇miz I/98/19
 g.- dı̄̇ni I/161/26
 g.- dim I/86/59
 g.- ēdig I/31/62
 g.- ēdiK I/31/64
 g.- er I/31/68
 g.- erdi I/31/63
 g.- erdik I/90/68, II/34/42
 g.- erdiK I/101/30
 g.- ērdiK I/101/30, I/154/30
 g.- erlēdi II/37/29
 g.- erler̥di I/77/16
 g.- ēsen II/34/40
 g.- ēsiŋ II/32/137
 g.- ilir̥ I/101/30
 g.- ilirdı̄̇ I/71/12, I/96/22
 g.- ilirdi I/146/58, I/151/27, I/71/12
 ne g.- iliyor ne ėdiliyor I/09/10
 g.- iyo I/09/13
 g.- iyodu II/39/158
 g.- iyōdu II/37/22
 g.- iyola I/70/81
 g.- iyoÍÍar II/03/42
 g.- iyoŋ I/96/28
 g.- iyoz I/31/64
 g.- medik II/37/26
 g.- meyiz I/161/34
 g.- mey̥odu II/35/34
 g.- mezdin I/82/28
 g.- mezlēdi I/82/28

gėy̥ - : bk. giy- -2-
 g.- ı̆̇yola I/70/80, I/70/83
geydir - : bk. giydir- -19-
 g.- dikten I/114/22
 g.- dilē II/12/14, II/12/16
 g.- en I/82/26
 g.- icēdik II/24/74
 g.- iler I/114/07, I/114/58, I/26/18, 
I/26/38
 g.- ilerdi I/26/31
 g.- ilib II/12/75
 g.- ir I/114/22
 g.- irlerdi I/118/11
 g.- isı̄̇ŋ I/72/81
 g.- iyolar I/26/32
 g.- iyȯlar I/26/37
 g.- iz I/114/05
geydir̥ - : bk. giydir- -1-
 g.- cek I/82/26
gėydir - : bk. giydir- -10-
 g.- idi I/125/81
 g.- ilē I/148/25
 g.- ilēdi II/34/39
 g.- iyoduŋ I/96/28
 g.- iyolā II/34/40
 g.- iyolādı II/15/38, II/34/39, II/34/40
 g.- iyoz I/101/31
geydirme : Giydirme, giydirmek işi. -1-
 dāmet g. I/114/05
geyidir - : bk. giydir- -1-
 g.- lēr I/26/40
geyiK : Çift parmaklılar takımından, 
erkeklerinin başında uzun ve çatallı 
boynuzlar bulunan, geviş getirici, memeli 
hayvan. -1-
 g. ġoşā II/28/44
gėyik : bk. geyiK -8-
 g. II/01/82, II/01/83, II/28/44, II/28/62, 
II/28/63, II/28/64
 g. ḳoşar̥mışdı II/28/62
 g.+ lē II/01/85



geyim
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geyim : bk. giyim -3-
 g. II/32/133, II/32/136
 g.+ imı̆̇z I/31/61
gėyim : bk. giyim1 -1-
 g. ḳuşam I/72/63
geyimni : Giyimli, giyinmiş, giyinik. -1-
 g.+ lē I/154/22
geyin - : bk. giyin- -5-
 g.- ip I/159/18
 g.- ir II/39/141
 g.- irdı̄̇ I/154/29
 g.- irdi I/41/20
gėyin - : bk. giyin- -2-
 g.- ir II/39/149
 g.- meyive II/18/31
gez - : (Bir yerde) Bir yöne doğru sürekli 
yer değiştirmek, hareket etmek, yürümek, 
dolaşmak. -95-
 g.- cen I/75/53
 g.- dı̄̇m II/03/75
 g.- di I/60/102
 g.- diK I/24/31, II/06/54
 g.- dim I/95/06
 g.- dím I/06/108
 g.- dim tezdim I/122/41
 g.- e I/41/41
 g.- ē I/148/21, I/64/76, II/08/62, 
II/11/03
 g.- ecek I/47/57
 g.- ēdi I/41/40, I/70/64
 g.- ēdik I/155/69, I/155/70, I/61/41, 
I/61/45
 g.- ēdiK I/50/39, II/11/06
 g.- ēken I/32/05
 g.- ellē II/27/38
 g.- ellēdi I/145/78, I/145/79
 g.- eller I/119/63
 g.- ellerdi I/91/41
 g.- ēm I/133/28
 g.- emeyorun I/134/05
 g.- emezdi I/61/33

 g.- emezdiK I/61/29
 g.- emēzdin I/61/30
 g.- emiyolar I/111/87
 g.- en I/158/55
 g.- eŋ I/111/122
 g.- er I/101/40, I/61/30, I/61/64, I/91/63
 ne g.- er I/156/44
 g.- erdi I/157/39, I/90/62
 g.- ēr̥di I/121/22
 g.- erdig I/122/71
 g.- erdik I/146/23, I/155/70, I/38/27, 
I/87/70
 g.- erek I/08/91
 g.- erı̆̇di I/48/67
 g.- erimiş I/52/86
 g.- erin I/132/78, II/22/01
 g.- eriz I/101/41
 g.- erl̥e I/111/94
 g.- ersiŋiz I/137/14
 g.- ēsiŋ II/32/124
 g.- eyi I/101/31
 g.- ilir I/111/92
 g.- ilirdı̄̇ I/111/91, I/111/92
 g.- illēdi II/08/62
 g.- iniyór I/20/46
 g.- iyı̆̇ I/05/39
 g.- iyo I/01/81, I/147/51, I/147/52
 g.- iyō I/154/06
 g.- iyodu II/39/19
 g.- iyolar I/105/07, I/87/94, I/91/38
 g.- iyolÍa II/07/66
 g.- iyon I/37/49
 g.- iyoŋ I/76/20
 g.- iyoŋuz I/93/57
 g.- iyordu I/122/84
 g.- iyorla I/68/79
 g.- iyoz I/146/24

gezelim gözelim porıġıramları : 
Televizyonlarda yayınlanan ve her 
bölümünde farklı bir yöreyi anlatan 
programlar.
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g.- elim gözelim porıġıramları II/03/16
gezip dur- : Sürekli olarak, hiç 

durmadan gezmek.
g.- ip duru I/158/51

 g.- ip durŭ II/23/113
 g.- ip duruyo I/155/105
gez - : bk. geç- -1-
 g.- iyo I/122/11
gez̥ - : bk. gez- -1-
 g.- erin I/122/71
gēz - : bk. gez- -2-
 g.- diniz II/09/60
 g.- iyosun I/45/34
gėz - : bk. gez- -1-
 g.- mizlerı̆̇di II/08/63
gezdir - : (Bir şey veya kimseye bir yerde 
bir yöne doğru) Sürekli yer değiştirtmek, 
yürütmek, gezmesini, dolaşmasını 
sağlamak. -5-
 g.- dik I/52/17
 g.- iceK II/03/80
 g.- ile I/127/42
 g.- iyo I/93/19
 g.- iyoŋ I/111/88
gezin - : Kısa ve sınırlı bir mesafe içinde 
gidip gelmek, gezip durmak. -2-
 g.- irdin I/58/56
 g.- iyon I/27/35
gezmė : bk. gezme -1-
 g.+ ye I/139/29
gezme : Gezmek işi, gezinti. -3-
 g.+ ler I/111/92
 g.+ sini I/32/38, I/32/39
gezmē : bk. gezme -1-
 g. I/147/40
gezmi : bk. gezme -1-
 g.+ ye I/15/93
ġı : Kız, kadınlar için kullanılan çağırma, 
seslenme sözü. -38-
 ġ. I/08/05, I/08/117, I/10/39, I/10/43, 
I/10/53, I/10/54, I/10/56, I/10/76, I/10/93, 
I/100/29, I/100/37, I/100/44, I/107/72, 

I/134/03, I/14/67, I/148/62, I/15/74, 
I/158/50, I/25/01, I/35/37, I/39/94, I/44/81, 
I/48/64, I/54/60, I/54/61, I/58/38, I/63/46, 
I/98/115, I/98/134, I/98/84, II/07/95, 
II/24/82, II/25/109, II/25/112, II/29/32, 
II/34/56
ġῑ : bk. ġı -14-
 ġ. I/10/05, I/10/116, I/10/63, I/10/93, 
I/110/68, I/140/61, I/154/14, I/67/37, 
I/77/70, I/83/03, I/83/47, I/83/75, II/07/122, 
II/37/41
ġıḳ : “Ses çıkarmasına fırsat vermemek” 
anlamındaki gık dedirtmemek, “ses 
çıkarmak, karşı çıkmak, yakınmak” 
anlamındaki gık demek, “sesini 
çıkarmamak, karşı çıkmamak, 
yakınmamak” anlamındaki gık dememek 
(veya gıkı çıkmamak) deyimlerinde geçen 
bir söz. -2-
 ġ. I/152/70, I/152/71
ġıcıldaḳ : bk. ġıcırdaḳ -1-
 ġ. II/14/40
ġıcır ġıcır : Sert şeylerin birbirine 
sürtündükleri, rüzgârda hereket ettikleri 
veya üstlerine basıldığı zaman çıkardıkları 
ses. -1-
 ġıcır ġ. I/64/119
ġıcırdaḳ : Tahterevalli ya da tahterevalliye 
benzeyen bir oyun aracı. -1-
 ġ.+ lı I/64/118
ġıÇ : Kıç, vücudun gerisi, kuyruk sokumu 
bölgesi, makat, dübür, geri, popo. -1-

ġıÇını çeke çeke öl- : Umduğunu elde 
edememekten gelen bir acz ile ölmek.

ġ.+ ıŋı çeke çeke öl I/140/58
ġıdā : bk. ḳadar -5-
 ġ. I/94/45, II/07/139, II/39/41
 nė ġ. II/02/52
ġıdaḳ : bk. ḳadar -1-
 ġ. I/10/27
ġıdar : bk. ḳadar -2-
 ġ. I/75/56, II/38/65
ġıdar̥ : bk. ḳadar -1-
 ġ. II/07/20
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ġıdār : bk. ḳadar -1-
 ġ.+ dı II/06/51
ġıl - : bk. ḳıl- -33-
 ġ. I/14/61
 ġ.- ā II/05/40, II/05/41
 namaz ġ.- āḳan I/39/93
 namaz ġ.- abilirsen I/145/35
 namaz ġ.- acam I/06/111
 ȫleni ġ.- ālā I/30/54
 ġ.- alÍā II/05/38
 ġ.- amaz I/119/08
 ġ.- amazsān I/145/36
 ġ.- andan II/39/124
 namaz ġ.- ār I/06/125
 ġ.- ārdın I/145/35
 ġ.- arın I/123/78, I/152/138, I/64/28
 ġ.- arın namazımı I/112/71
 namazımızı ġ.- arız I/59/90
 namazları ġ.- arız I/113/76
 ġ.- āsaḲ I/59/89
 namaz ġ.- cāz I/112/72
 ġ.- dı I/63/25
 ikindi namazı ġ.- dım I/155/101
 nȧmaz ġ.- dım I/06/104
 ġ.- dımı I/152/137
 zorunnu ġ.- dῑ I/23/60
 namazımı ġ.- ıyom II/29/85
 ġ.- ıyon namazı I/64/27
 namaz ġ.- ıyordum I/119/08
 namaz ġ.- maSsıŋız I/14/62
 namazlānı ġ.- mıyollar I/14/60
 ġ.- mıyor I/14/61
ġıl : Kıl, insan ve hayvan vücudunda biten 
sertçe ve kalınca tüy. -7-
 ġ. I/21/67, I/42/14
 ġ.+ ı I/42/18, I/42/19
 ġ.+ ları I/42/46
 ġ.+ larını I/42/46
 ġ. mıl I/52/96
ġıÍ - : bk. ḳıl- -1-

 ġ.- aÍÍā II/05/42
ġıÍ : bk. ḳır -1-
 ġ.+ Íaṟından II/25/22
ġılcal : Kılcal, çok ince, kıl gibi ince. -2-
 ġ. I/12/34

ġılcal damar : Dokulardaki atardamar-
ların son dallarını, toplardamarların ilk dal-
larına birleştiren ince damar.

ġ. damar I/12/39
ġılÇıḳlı : Kılçıklı, kılçığı olan. -1-
 ġ. I/127/28
ġıldır ġıldır : Önüne geldiğinde fiile 

“kuvvetle ses çıkararak ve kesintisiz olarak, 
rahat ve gür bir şekilde” anlamı katar. -1-
 ġıldır ġ. I/68/48
ġıldır - : Kıldırmak, (namazda) cemaate 
imamlık yapmak. -1-
 ȫle namazını ġ.- andan I/125/78
ġılı : bk. ḳılıḳ -1-
 ġ.+ na I/87/94
ġılıf : Kılıf, bir şeyi korumak için üzerine 
geçirilen, yumuşak bir maddeden yapılmış 
aynı biçimde kap. -2-
 ġ.+ ı I/77/03
 ġ.+ ları I/90/71
ġılınş : Kılıç, kın içine konup bir kayışla 
bele takılan, çelikten yapılmış, eğri veya 
düz, uzun kesici silah. -1-
 ġ.+ dır II/02/08
ġılῑ : <<ḳılıḳ2+ı -1-
 ġarı ġ.+ na I/87/94
ġılῑ ġırtῑ : (<<ḳılıḳ+ı ḳırtıḳ+ı) Öte beri, 
küçük ve önemsiz, ikinci derecedeki nesne 
veya eşya, çeşitli ufak tefek şeyler. -1-
 ġ. ġırtῑ I/88/56
ġıllet : Kareli ya da yuvarlak köşe 
yastığı. -1-
 ġ. I/67/75
ġımılda - : Kımıldamak, hareket etmek, 
kalkmaya davranmak. -1-
 ġ.- maz I/138/92
ġına : bk. ḳına1 -163-
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 ġ. I/106/67, I/106/68, I/106/74, 
I/106/76, I/114/02, I/148/20, I/154/13, 
I/157/55, I/67/06, I/82/21
 ġ. geceleri I/157/25
 ġ. gecemiz I/101/43, I/119/68, I/119/71
 ġ. gecesı̄̇ I/10/56, I/42/73, II/37/35
 ġ. gecesi yapalÍā I/10/43
 ġ. gecesi yapaÍÍa I/10/44
 ġ. gecesi yapallar I/119/42
 ġ. gecesi yaparız I/101/42
 ġ. gėcesi yaparız I/71/09
 ġ. gėcesi yaparlar I/71/10
 ġ. gėcesi yaparlardı I/98/24
 ġ. gecesi yapıyoz I/106/65
 ġ. gecesi I/08/15, I/10/49, I/101/44, 
I/102/25, I/102/26, I/114/01, I/114/04, 
I/119/68, I/154/15, I/30/33, I/30/34, 
I/32/68, I/32/85, I/76/20, I/78/30, I/83/30, 
I/97/51, II/34/27, II/34/39, II/34/55, 
II/34/58, II/35/32
 ġ. gecĕsi II/37/33
 ġ. gėcesi I/06/50, I/101/74, I/103/18, 
I/125/83, I/145/85, I/148/25, I/148/26, 
I/26/22, I/72/84, I/91/41
 ġ. gecesinde I/145/72, I/145/73
 ġ. gėcesinde I/101/63, I/114/10
 ġ. gecesine I/119/69, I/119/71, 
I/138/104, I/97/53
 ġ. gėcisi II/25/53, II/25/55
 ġ. gicelerinde I/09/13, II/03/41
 ġ. gicemiz II/12/23
 ġ. gicesi yapcȧz I/97/54
 ġ. gicesi I/09/20, II/12/27, II/12/44
 ġ. gicesinde II/03/42
 ġ.+ lānı I/145/82
 ġ.+ ları I/106/75
 ġ.+ sıynan I/101/40
 ġ. vurulurdu I/94/68
 ġ. yaḳādı I/145/81
 ġ. yaḳaÍÍā II/23/59
 ġ. yaḳaÍÍādı I/154/13
 ġ. yaḳallar I/114/10, I/114/12, I/114/13

 ġ. yaḳallardı I/34/31
 ġ. yaḳaŋ I/67/03
 ġ. yaḳarḳan I/114/11
 ġ. yaḳārdıḲ I/101/35
 ġ. yaḳarlar I/125/84, I/26/23, I/26/26
 ġ. yaḳȧrlar I/90/46
 ġ. yaḳarlardı I/08/16, I/98/17
 ġ. yaḳasıŋ I/101/74
 ġ. yaḳcāsa II/23/59
 ġ. yaḳılcῑ I/09/13
 ġ. yaḳıldῑ I/76/19
 ġ. yaḳılır I/125/85, I/148/20, I/41/09
 ġ. yaḳılırdı I/154/13, I/76/18, I/91/40, 
I/94/69
 ġ. yaḳılıyōdu II/06/42
 ġ. yaḳılmaz I/114/02
 ġ. yaḳıyolādı I/83/30
 ġ. yaḳıyor I/67/06
 ġ. yaḳmıya II/25/54
 ġ. yaḫarḳan II/03/46
 ġ. yaḲardıḲ I/101/36
 ġ. yapdımıdı I/49/30
 ġ.+ yı I/106/76
 ġ.+ yı yaḳālādı I/82/23
 ġ.+ yı yaḳarlardı II/37/46
 ġ.+ yı yaḳıyoruz I/106/70
 ġ.+ yı yaḳınırlādı I/82/28
 ġ.+ yı yıḳādıḳ I/145/83
 ġ.+ yῑ I/106/69

bk. ḳına2

ġ. I/08/15, I/10/54, I/101/37, I/101/38, 
I/101/40, I/101/59, I/13/07, I/157/13, 
I/157/49, I/159/10, I/159/15, I/159/17, 
I/30/34, I/41/14, I/59/17, I/67/09, I/82/19, 
I/82/20, II/12/26, II/15/41
 ġ.+ da II/12/25
 ġ. elbisesi I/09/13
 ġ.+ larda I/09/12, I/26/22
 ġ.+ ları I/67/12

ġ.+ larımız I/97/49
 ġ.+ mız II/12/74
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 ġ.+ sı I/41/09
 ōlan ġ.+ sı I/30/36
ġına - : Kınamak, ayıplamak, kabahatli 
bulmak, takbih etmek. -2-
 ġ.- ÍÍādı I/146/23
 ġ.- nırdı I/129/27
ġınȧ : bk. ḳına1 -4-
 ġ.+ dan II/03/22
 ġ. gicesi II/03/29
 ġ. yaḳardı I/157/12
 ġ. yapādıġ II/12/72
ġınā : bk. ḳına1 -4-
 ġ. I/101/59, I/148/17
 ġ.+ ŋ II/03/52, II/03/58
ġῑnȧ : bk. ḳına2 -1-
 ġ.+ ŋ I/101/67
ġınacı : bk. ḳınacı -11-
 ġ. I/10/46, I/157/22, I/157/23, I/41/11, 
I/59/15, II/16/24, II/16/54, II/25/54, 
II/25/56
 ġ.+ mız I/157/56
ġıncırdaḳ : bk. ġıcırdaḳ -2-
 ġ. II/12/61, II/12/63
ġῑnė : bk. ḳına2 -1-
 g.+ n I/101/72
ġını : bk. ḳına1 -5-
 ġ. ġoduḳTan II/03/22
 ġ.+ sınnan I/152/128
 ġ. yaḳılcaḳ II/39/145
 ġ. yaḳılırdı II/03/21, II/03/22

bk. ḳına2 -12-
 ġ. gecesi II/11/07, II/17/28
 ġ. gėcesi II/05/44
 ġ. gecesini II/39/140

ġ. gėcesiniŋ II/39/142
 ġ. gėcisi yapar̥sıŋ II/39/156
 ġ. gėcisi II/39/147
 ġ. gicesi II/12/75
 ġ. yapaÍÍā II/16/18
 ġ. yapaÍlādı II/16/15
 ġ.+ yı II/39/143

ġıpġırmızı : Kıpkırmızı, çok kırmızı, her 
yanı kırmızı. -3-
 ġ. I/07/65, I/116/10, I/128/72
ġır : bk. ḳır -59-
 ġ. I/124/09, I/124/22
 ġ.+ a I/05/29, I/10/85, I/106/37, 
I/107/24, I/123/28, I/130/17, I/131/48, 
I/134/45, I/143/33, I/143/46, I/153/16, 
I/18/23, I/41/45, I/63/41, I/83/02, I/85/05, 
I/94/05, I/94/12, I/94/41
 ġ.+ ā I/91/57
 ġ.+ ah̥ I/01/52
 ġ. bayır I/139/27
 ġ.+ da I/01/52, I/04/07, I/105/22, 
I/120/54, I/120/56, I/120/61, I/120/62, 
I/123/71, I/155/25, I/155/27, I/155/48, 
I/18/24, I/27/59, I/48/04, I/65/14, I/89/20, 
I/96/79
 ġ.+ dā I/120/58
 ġ.+ dalar I/27/39
 ġ.+ dan I/103/35, I/116/54, I/124/28, 
I/139/28, I/96/39
 ġ.+ dı II/05/70
 ġ.+ ı I/108/45
 ġ.+ ıdı I/64/86
 ġ.+ ımız I/72/49
 ġ.+ ıŋ I/95/26
 ġ.+ lāmız I/72/31
 ġ.+ lara I/70/10
 ġ.+ larda I/136/34, I/153/108
 ġ.+ lardā I/70/11
 ġ.+ lardan I/15/32
ġır - : bk. ḳır-4 -36-
 ġ.- ar I/148/59
 ġ.- arım I/103/48
 ġ.- arın II/39/64
 ġ.- arıS I/70/43
 ġ.- arız I/102/56, I/111/29, I/152/85, 
I/70/44
 ġ.- arsaŋ I/70/44
 ġ.- arsıŋ I/87/85
 ġ.- ar̥sıŋ II/39/50
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 ġ.- āsaŋ II/22/76
 ġ.- ceŋ I/70/43
 ġ.- dıŋ II/22/77
 ġ.- ıŋ I/15/41
 ġ.- ıyoduḳ II/22/75
 ġ.- ıyȯŋ I/76/33
 ġ.- ıyoŋ bir iki I/09/35
 ġ.- ıyun II/15/111

bk. ḳır-5 -11-
 ġ.- arım I/69/70
 ġ.- dı I/38/59, II/26/26
 ġ.- dım II/28/56
 ġ.- dῑm II/28/57
 ġ.- ıldı I/37/06, I/37/07, I/37/12
 ġ.- ılmasından II/26/27
 ġ.- ılmış I/13/38

bk. ḳır-2 -56-
 ġ. I/95/22
 ġ.- ā II/32/89
 ġ.- adıḳ I/152/64
 ġ.- ādıḳ II/07/61
 ġ.- ādıġ I/146/50
 ġ.- ādıḲ I/152/64
 ġ.- ārdım I/52/90
 ġ.- arsıŋ I/100/32, I/97/39
 ġ.- can I/49/80
 ġ.- ılmaz II/26/45
 ġ.- mış I/133/57, I/133/58, II/29/38, 
II/29/42
 ġ.- mışlā I/38/09

bk. ḳır-6 -1-
 ġ.- madım I/39/20

bk. ḳır-7 -12-
 ġ.- mış I/39/101

bk. ḳır-1 -38-
 ġ.- ıncası I/46/29
 ġ.- mışlar I/46/30

bk. ḳır-8 -17-
 para ġ.- ıyoru I/67/54

bk. ḳır-9 -15-

 ġ.- ardıḳ I/115/48
 ġ.- dım I/115/49
 ġ.- ılmış I/126/06

bk. ḳır-10 -16-
 ġ.- ılmış I/154/18
ġırā : Kırağı, su buğusunun soğuk 
havalarda, yerde, bitkiler, ağaçlar ve öteki 
nesneler üzerinde donmasıyla oluşan ince 
su damlacıkları. -4-

ġ. mırā II/30/14
 ġ.+ sında I/96/70

ġırā düş- : Kırağı yağmak.
ġ. düşüncü II/07/86
ġırā vur- : (Bitkiler) Üzerinde kırağı 

yağıp zarar görmek.
ġ. vurusa I/83/61

ġıra˽ı : bk. gırā -1-
 ġ.+ dan I/96/72
ġırac : bk. gıraç -1-
 ġ. II/09/30
ġıraç : Kıraç, verimsiz, mümbit olmayan 
(toprak). -1-
 ġ. II/02/83
ġıráliçē : Kraliçe, belli bir konuda en 
üstün olan, en üstün seçilen veya görülen 
kadın. -1-
 ġ.+ m I/67/31
ġıran : Kıran, öldürücü, toptan yok edici 
salgın hastalık veya olay. -1-

ġıran girmeyesice : Birine kızıldığı 
zaman söylenen bir tür ilenme / kargış sözü.

ġ. girmiyesice I/161/53
ġıráp : bk. Ḳırep -1-
 ġ. I/161/16
ġırapişan : Bir fistan çeşidi. (?) -1-
 ġ. fistan II/34/42
ġıraş : bk. gıraç -1-
 ġ. I/92/42
ġıravat : Kravat, bir ucu ince, diğer ucu 
daha geniş, gömlek yakasının altından 
geçirilerek önde üçgen biçiminde bağlanan, 
özel kumaştan yapılan giysi aksesuarı, 
boyun bağı. -2-
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 ġ.+ ını I/114/22, I/118/12
ġıreder : bk. ġıreyder -1-
 ġ. II/32/43
ġıredi : Kredi, ödünç alınan veya verilen 
mal veya para. -5-
 ġ. I/64/06
 tarım ġ. II/04/20
 tarım ġ. ḳoparatifi II/04/22
 tarım ġ. ḳōparatifı̆̇ II/04/20

ġıredi ver - : Belli bir ölçüye kadar 
belli şartlar altında birine borç vermek.

ġ. veriyóÍÍa I/64/05
ġırep : bk. Ḳırep -1-
 ġ.+ lērden I/77/18
ġıreydel : bk. ġıreyder -1-
 ġ.+ lerde I/50/71
ġıreyder : Altında bulunan ve değişik 
açılarda çalışabilen bıçağı ile toprağı 
kazıyan veya yayan yol makinesi. -5-
 ġ. I/41/63, I/50/71
 ġ.+ i I/50/66
 ġ.+ iŋ I/50/66
ġırıḳ : Kırık, kırılmış olan. -3-
 ġ. çumaḳ II/35/28
 ġ.+ lā I/21/04
 ġ.+ ları I/96/44
ġırıcıḳ : Azıcık, çok az. -1-
 bi ġ. I/35/62
ġırıḲ : bk. ġırıḳ -3-
 ġ. I/21/80, I/21/82
ġırıl - : 1. Kırılmak, (vücudun bir kemiği) 
düşme veya çarpma sonunda kırık duruma 
gelmek. -17-
 ġ.- dı I/158/41, I/21/81, I/86/10
 ġolı̊n ġ.- ıssā yėnı̄̇ŋ içinde başın 
yarılıssā ȫrtünüŋ içindi I/01/70
 ġ.- madan I/158/03
 ġoluŋuz ġ.- sa yeŋiŋiziŋ içinde I/152/76

2. Parçalanmak, iki veya daha fazla 
parçaya ayrılmak.

ġ.- dı I/73/30, I/73/31
ġ.- masıŋ I/130/81

3. (Vücudunda veya bir organında) 
Kırıklık duymak.

yoruluŋ ġ.- ıŋ I/06/48, I/06/49
4. (Hastalık, savaş vb. öldürücü durumlar 

sonunda) Telef olmak, helak olmak, çok 
sayıda ölmek.

ġ.- annarı II/07/70
ġ.- ıyorÍā II/07/71

ġırılma : Kırılmak, eski kuvveti kalmamak, 
etkisini yitirmek durumu. -1-
 ġ.+ sı I/106/23
ġırıpin : bk. ġripin -2-
 ġ. II/25/84, II/25/85
ġırız : bk. ġıriz -2-
 ġ. geçirisiŋ I/91/23
 ġalp ġ.+ ındá I/64/37
ġırip : Grip, kışın salgın hâlini alabilen, 
şiddetli nezle, ateş, baş ve bel ağrısıyla 
kendini gösteren bulaşıcı salgın hastalık, 
paçavra hastalığı. -2-
 ġ. I/37/33
 ġ.+ lēde I/83/48
ġıripin : (Gripin marka adından) Ağrı 
kesici. -2-
 ġ. I/37/32, I/98/111
ġıriz : Kriz, birdenbire gelen ve kısa süren 
hastalık nöbeti. -3-
 ġalp ġ.+ i I/17/21
 ġalp ġ.+ inden I/65/45, II/06/57

ġıriz geçir- : (Hasta) Ağır ve şiddetli 
bir dönem geçirmek.
ġırḳ : bk. ḳırḳ1 -45-
 ġ. I/07/91, I/09/04, I/108/40, I/111/110, 
I/14/50, I/144/47, I/144/48, I/146/05, 
I/147/26, I/147/27, I/152/44, I/17/60, 
I/24/65, I/30/50, I/40/03, I/42/16, I/54/30, 
I/54/35, I/56/27, I/56/30, I/56/77, I/56/79, 
I/57/52, I/61/09, I/63/16, I/63/29, I/68/44, 
I/70/43, I/76/80, I/83/63, I/87/121, I/88/17, 
I/90/02, II/01/75, II/25/33, II/25/34, 
II/29/83
 ġ. bir kere maşallā I/96/80
 ġ.+ da bi I/153/36
 ġ. yılda bi I/125/74
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bk. ḳırḳ2 -2-
 ġ. I/125/33
 ġ.+ ında I/104/43
ġırḳ - : bk. ḳırḳ- -8-
 ġ.- allādı I/77/74
 ġ.- ardıḳ I/87/15
 ġ.- arıdıḳ I/87/16
 ġ.- ıcıḳlar I/87/49
 ġ.- ıcıḳlar̥ I/87/49
 ġ.- ılır I/12/01, I/27/44
 ġ.- ınca I/120/16
ġır̥ḳ : bk. ḳırḳ1 -1-
 ġ. II/28/33
ġırḲ : bk. ḳırḳ1 -7-
 ġ. I/112/62, I/146/80, I/22/13, I/22/27, 
I/24/31, I/90/01
 ġ.+ da II/32/127
ġırḳ˽altı : bk. ḳırḳ˽altı -6-
 ġ. I/17/01
 ġ.+ da I/64/111, I/64/112, I/64/115, 
I/64/130
 ġ.+ ya I/64/108
ġırḳ beş : bk. ḳırḳ beş -2-
 ġ. I/61/52, II/14/01
ġırḳ bir : bk. ḳırḳ bir -2-
 ġ. I/72/11
 ġ.+ de I/72/11
ġırḳ bėş : bk. ḳırḳ beş -2-
 ġ. I/42/02, II/06/02
ġırḳ dört : 1944 yılı. -3-
 ġ. II/14/01, II/22/09
 ġ.+ de I/72/11
ġırḳ˽iki : bk. ḳırḲ˽iKi -1-
 ġ. I/107/14
ġırḳ yedi : bk. ḳırḳ yedi -1-
 ġ. I/108/06
ġırḳlıḳ : Davar kırkılan makas. -1-
 ġ. maḳasıynan I/12/01
ġırḳlí : Kırklı, kırk gününü doldurmamış 
lohusa kadın. -1-
 ġ.+ ydım yapāḳan yapTı II/05/14

ġırḳlῑ : <<ḳırḳlıḳ+ı (bk. ġırḳlıḳ) -1-
 ġ.+ nan I/12/01
ġırḳTır - : Kırkmasını sağlamak, kırkma 
işini yaptırmak. -1-
 ġ.- ıdım I/120/15
ġırlenti : Kırlent, işlemeli veya işlemesiz 
olarak yatak üzerine konan yastık. -1-
 ġ. I/77/76
ġırma : bk. yarma1 -1-
 ġ. I/98/79
ġırmızı : bk. ḳırmızı -22-
 ġ. I/01/62, I/103/57, I/148/43, I/153/106, 
I/26/35, I/32/34, I/62/17, I/62/24, I/76/46, 
I/90/69, II/12/14, II/18/14, II/32/27, 
II/34/68
 ġırmızı ġ. I/129/68
 ġ. ġırmızı I/129/68
 ġ.+ lā II/32/30
 ġ.+ larını I/132/14
 ġ. mēcimeg çorbası yapıyular II/17/41
 ġ. salçaynan II/34/103
 ġ.+ ysa I/98/41
ġırmızı büber : bk. ġırmızῐ büber -1-

ġ. II/12/60
ġırmızῑ : bk. ḳırmızı -2-
 ġ. I/10/49, I/76/44
ġırmızῐ büber : Kırmızı biber, olgunlaşınca 
kızaran ve yakıcı bir tat alan biber cinsinin 
yemeklerde baharat olarak kullanılmak 
üzere toz hâline getirilmiş şekli. -2-
 ġ. II/39/50
 ġ.+ ini II/39/39
ġırnav : Kedinin çıkardığı ses, kedi 
bağırması. -1-
 ġ. I/08/106
ġırnāv : bk. ġırnav -1-
 ġ. I/08/106
ġıron : Kadınların düğünlerde giydikleri 
bir giysi. -2-
 ġ. I/154/66
 ġ.+ nar I/154/66
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ġırp - : Kırpmak, Küçük parçalara ayırmak, 
kesmek. -1-
 ġ.- arlā I/77/71
ġırsal : Kırsal, kır durumunda olan, az 
sayıda insanın barındığı (yer). -1-
 ġ. I/157/26
ġırt˽doḳuz : bk. ḳırḳ doḳuz -1-
 ġ.+ da I/64/45
ġırtızan : El değirmeninde çekilmiş 
buğday unu, aşlık. (?) -1-
 ġ. I/111/39
ġırҟ˽altı : bk. ḳırḳ˽altı -1-
 ġ. I/64/112
ġıs : bk. ḳız -63-
 ġ. I/10/05, I/10/11, I/10/75, I/11/68, 
I/125/51, I/125/52, I/128/43, I/128/44, 
I/129/08, I/132/82, I/134/10, I/144/22, 
I/152/11, I/19/29, I/24/50, I/26/23, I/28/57, 
I/39/42, I/48/53, I/52/20, I/58/39, I/72/16, 
I/90/25, II/05/44, II/12/68, II/21/40, 
II/21/99, II/29/01
 ġ.+ ım I/10/61, I/10/77, I/100/24, 
I/102/87, I/102/89, I/109/19, I/109/45, 
I/136/06, I/144/20, I/145/16, I/152/112, 
I/152/23, I/152/24, I/152/82, I/153/35, 
I/160/14, I/26/66, I/28/22, I/28/50, I/35/01, 
I/41/94, I/42/38, I/42/54, I/42/81, I/48/40, 
I/50/69, I/50/83, I/52/11, I/53/14, I/55/76, 
I/76/08, II/08/34, II/14/61
 hanım ġ.+ ım I/79/30
 ġ.+ ıŋ I/73/37
ġıs - : bk. ġız-1 -1-
 ġ.- ar I/113/49
ġısḳan - : bk. Ḳısḳan- -1-
 ġ.- ırsaŋ I/144/70
ġısa : bk. ḳısa2 -7-

 ġ. I/47/47
ġısa ġ. I/121/87

 ġ. ġısa I/121/87
 ġ.+ ydı I/135/20

bk. ḳısa1

ġ. I/01/45, I/10/120
ġısaca : Kısaca, kısa olarak, özetle. -1-

 ġ. I/06/100
ġısı : bk. ḳısa1 -1-
 ġ. II/30/17
ġısıḳ : Kısık, (ses için) boğuk. -1-
 ġ. ġısῑḳ I/10/119
ġısım : bk. ḳısım1 -2-
 ġ. I/43/08
 bi ġ. II/32/74
ġısıtlῑ : Kısıtlı, sınırlı, tahdit edilmiş, 
mahdut. -1-
 ġ. I/75/24
ġısῑḳ : bk. ġısıḳ -1-
 ġısıḳ ġ. I/10/119
ġısḲanş : Kıskanç, kendisine yakın bir 
kimsenin başkasına ilgi göstermesini 
veya başkasından ilgi görmesini 
çekemeyen. -1-
 ġ. I/120/48
ġısḲaş : bk. ġısḲanş -1-
 ġ. I/55/22
ġısmed : bk. ġısmet -1-
 ġ. I/104/67
ġısmet : Kısmet, takdir edilmiş olan şey, 
nasip. -1-
 ġ. I/49/22
ġıstır - : bk. ḳıstır- -6-
 ġ.- dın II/24/84
 ġ.- ıġōdı̊Ḳ II/05/08
 ġ.- ıvermişlē I/08/92
 ġ.- mış II/24/81, II/24/83, II/24/85
ġış : bk. ḳış -72-
 ġ. I/07/38, I/07/61, I/109/20, I/130/34, 
I/132/15, I/135/45, I/140/44, I/15/59, 
I/157/61, I/17/05, I/26/55, I/30/29, I/36/63, 
I/39/57, I/39/59, I/39/60, I/39/65, I/42/41, 
I/49/49, I/49/51, I/49/56, I/55/53, I/55/54, 
I/55/55, I/55/61, I/59/56, I/62/38, I/62/40 
I/65/27, I/71/44, I/71/45, I/74/83, I/77/65, 
I/85/43, I/93/04, I/93/56, I/94/39, I/94/65, 
II/21/12, II/22/80, II/25/39, II/29/90, 
II/32/41, II/32/42
 ġara ġ. I/17/85
 ġış ġ. I/137/24
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 ġ.+ a I/71/54, I/84/10
 ġ. ġış I/137/24
 ġ. günü II/21/11
 ġ. günündǖ II/21/75
 ġ. güş I/122/59
 ġ.+ ı I/45/63, I/68/34, II/32/40
 ġ.+ ımız I/49/54
 ġ.+ la I/159/19
 ġ.+ lā II/29/85
 ġ.+ lar I/121/40, I/17/84, I/49/48, 
I/49/56
 ġ.+ ları I/143/30
 ġ.+ Ta I/85/30
 ġ.+ tan I/65/50
 ġ.+ tı II/24/105
ġışġırıva : Keçi eriği kurusu. -1-
 ġ. II/32/28
ġışı : bk. kişi -1-
 ġ. I/77/24
ġışın : bk. ḳışın -75-
 ġ. I/105/64, I/109/40, I/11/35, I/111/104, 
I/113/132, I/12/47, I/129/36, I/129/37, 
I/129/40, I/130/37, I/130/44, I/133/22, 
I/133/51, I/137/63, I/141/26, I/143/16, 
I/144/30, I/152/32, I/157/65, I/158/09, 
I/159/47, I/26/74, I/31/25, I/32/21, I/32/24, 
I/45/64, I/48/23, I/49/49, I/49/61, I/49/62, 
I/55/32, I/55/49, I/56/19, I/56/28, I/56/31, 
I/56/32, I/57/54, I/62/25, I/62/38, I/62/39, 
I/68/45, I/68/56, I/70/13, I/71/01, I/71/63, 
I/73/71, I/88/58, I/93/04, I/94/43, I/94/44, 
I/94/65, I/94/73, I/99/20, I/99/76, II/11/53, 
II/20/21, II/22/43, II/27/25, II/32/40, 
II/32/53, II/32/60, II/32/71, II/32/76, 
II/32/91, II/32/92, II/36/15
 ġışın ġ. I/133/39
 ġ. ġışın I/133/39
ġışın̥ : bk. ḳışın -1-
 ġ. II/32/68
ġışıŋ : bk. ḳışın -2-
 ġ. I/55/40
ġışín : bk. ḳışın -1-
 ġ. II/02/103

ġışῑn : bk. ḳışın -2-
 ġ. I/152/64, I/153/24
ġışla : bk. ḳışla -2-
 ġ.+ da I/86/23
 ġ.+ sı I/93/14
ġışlā : bk. ḳışla -1-
 ġ.+ lar I/86/22
ġışlă - : Kışlamak, (havalar) soğumak, kış 
olmak. -1-
 ġ.- yo I/85/30
ġışlı : bk. ḳışla -1-
 ġ.+ a I/26/72
ġışlıḳ : bk. ḳışlıḳ -12-
 ġ. I/08/41, I/143/16, I/26/59, I/26/61, 
I/26/62, I/26/71, I/98/64, II/29/67
 ġ. yaparlādı I/157/70
 ġ. yapıyuduġ II/22/80
ġışlıġ : bk. ḳışlıḳ -4-
 ġ. I/103/05, II/22/65, II/22/69, II/22/86
ġışlıḲ : bk. ḳışlıḳ -1-
 ġ. yapıyuduḲ II/22/74
ġışlῑ : <<ḳışlıḳ+ı -2-
 ġ.+ nı I/68/34
 ġ.+ nı yapıyorun I/54/56
ġışl̥ῐḳ : bk. ḳışlıḳ -1-
 ġ.+ lāmızı II/29/83
ġışma : Küçük / filiz pancar. (?) -1-
 ġ.+ sına I/125/45
ġıt : bk. ḳıt -9-
 ġ. I/01/100, I/131/31, II/01/13, II/01/14, 
II/02/84, II/29/93, II/29/94
 ġ. +ı ġıtına I/146/15
 ġıtı ġ. +ına I/146/15
ġıtlıḳ : Kıtlık, kıt olma, ihtiyaca yetecek 
miktarda bulunmama durumu, azlık. -2-
 ġ. I/29/17, I/32/29
ġıvam : bk. ḳıvam -2-
 ġ.+ a I/60/07
 ġ.+ ını I/60/13
ġıvām : bk. ḳıvam -3-
 ġ.+ ına I/111/76
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 ġ.+ ında I/111/77
 ġ.+ ını II/23/198
ġıvır ġıvır : Kıvranmak vb. fiillerin önüne 
getirilen, “çok, durmadan” anlamında 
pekiştirme zarfı. -2-
 ġ. ġıvır ġıvırdanıyor I/20/89
 ġıvır ġ. ġıvırdanıyor I/20/89
ġıvır - : Kıvırmak, eğriltip bükmek, kıvrık 
duruma getirmek. -6-
 ġ.- dῑŋ II/26/45
 ġ.- ıḳan I/111/72
 ġ.- ıḳana I/111/72
 ġ.- ıb II/11/27
 ġ.- ıP I/133/37, II/11/27
ġıvırdan - : Kıvranmak, acı, ağrı, sancı 
etkisiyle eğilip bükülmek. -1-
 ġıvır ġıvır ġ.- ıyor I/20/90
ġıvῑrda - : Çok miktarda mevcut olmak, 
kaynamak. -1-
 ġ.- dı I/25/60
ġıvrıl - : (Herhangi bir yere) Büzülüp 
yatmak. -2-
 ġ.- ırdı I/145/43
 ġ.- ıSıŋ I/145/43
ġıy - : 1. Kıymak, bıçak veya makine ile 
ince ince doğramak, çok küçük ve ince 
parçalar hâlinde kesmek. -21-
 ġ.- áÍÍá II/32/55
 ġ.- arız II/32/94
 ġ.- ar̥ız II/18/26
 ġ.- arsın I/132/17
 ġ.- dıḲ I/45/42
 ġ.- ıb II/22/79
 ġ.- ıP I/96/48
 ġ.- ıyor I/124/24
 ġ.- ıyorıŋ II/32/73
 ġ.- ıyoruŋ II/32/70
 ġ.- ıyoz II/22/81

2. (Nikâh için) Yapmak, akdetmek.
hoÇa nı̄̇Ḳahı ġ.- ılır̥ II/23/86

 niḱ́ah ġ.- ılır I/42/65
 niḱ́ah ġ.- ılmaz I/42/63

3. Zarar vermek, dokunmak.
ġ.- ar I/132/49
ġıyamamak : İncitirim, zarar veririm 

düşüncesiyle çekinmek, sakınmak, feda 
edememek.

ġ.- aman I/45/75
 ġ.- amayorun I/08/67
 ġ.- amayyon I/25/35
 ġ.- amazdı I/73/24
ġıyafet : bk. ḳıyāfet -1-
 ġ.+ leri I/146/55
ġıyāfet : bk. ḳıyāfet -5-
 ġ.+ imiz I/31/55, I/90/68
 ġ.+ ine I/41/20
 ġ.+ lēmiz I/31/61
 ġ.+ lēŋi I/31/67
ġıyāmet : Kıyāmet, semavi dinlerdeki 
ortak inanışa göre takdir edilen zamanı 
gelince bu âlemin ve bu âlemdeki canlı 
cansız her şeyin bir anda mahvolup yok 
olması, ölülerin dirilmesi, ahiret hayatının 
başlaması olayı ve bu olayın meydana 
geldiği zaman. -1-
 ġ.+ e I/06/125
ġıyasıya : Kıyasıya, karşısındakine hiç 
acımadan, kıyarcasına. -1-
 ġ. I/115/20
ġıydım : Gıdım, küçük bir parça, bir miktar, 
azıcık. -1-
 ġ. I/66/21
ġıyı : bk. Ḳıyı -20-
 ġ.+ da I/77/27
 ġ.+ lānı I/152/95
 ġ.+ lara I/152/61, I/67/56
 ġ.+ ları I/58/82
 ġ.+ larındı II/30/44
 ġ.+ larını I/95/10
 ġ.+ na I/145/43
 ġ.+ nda I/68/41
 ġ.+ sı I/128/46, I/137/27
 ġ.+ sına I/102/38, I/137/26
 ġ.+ sında I/60/57
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 ġ.+ sından II/30/71
 ġ.+ sını I/124/39
 ġ.+ sınῑ I/98/40
 ġ.+ ya I/145/43, I/80/35
 ġ.+ yı ġıynıḲ II/07/94
ġıyıḳ : Aralık, az açıklık. -1-
 ġ.+ lāndan II/20/06
ġıyῑ : bk. Ḳıyı -1-
 ġ.+ nda I/86/62
ġıyma : bk. ḳıyma -12-
 ġ. I/111/44, I/129/65, I/143/19, I/91/14, 
II/22/75
 ġ.+ dır I/127/49
 ġ.+ lı I/07/62, I/40/28, I/76/36
 ġ.+ sınȧ II/12/58
 ġ.+ sız I/40/28
 ġ.+ yı I/111/06
ġıyma : Kıyma, kıymak işi. -1-
 ġ.+ sı II/32/95
ġıymá : bk. ḳıyma -1-
 ġ.+ ynan I/60/64
ġıymat : bk. ġıymet -2-
 ġ.+ ı I/144/85
 ġ.+ ını I/144/45
ġıymát : bk. ġıymet -1-
 ġ.+ í I/64/90
ġıymatlı : Kıymetli, değerli. -5-
 ġ. I/137/46, I/66/27, I/94/48
 ġ.+ ydı I/113/39
 ġ.+ yıdῑ I/25/37
ġıymet : Kıymet, bir şeyin taşıdığı maddi 
varlığa göre tespit edilen karşılık, hakkında 
biçilen değer. -2-
 ġ.+ ini I/01/44, I/14/72
ġıymetlı̄̇ : <<ḳıymetli+i- (bk. ġıymatlı) -1-
 ġ.+ di I/156/47
ġıynaT - : Oynatmak, kımıldatmak. -2-
 ġ.- maması I/19/26, I/19/27
ġıynıḲ : Az açık, aralık. -1-
 ġıyıyı ġ. II/07/94
ġız : bk. ḳız -1062-

 ġ. I/02/71, I/03/49, I/04/14, I/04/20, 
I/04/21, I/04/62, I/04/74, I/08/109, 
I/08/116, I/08/65, I/08/98, I/10/66, I/100/22, 
I/100/30, I/101/40, I/101/66, I/101/67, 
I/101/71, I/107/01, I/107/09, I/107/58, 
I/109/34, I/109/47, I/109/51, I/109/52, 
I/11/64, I/11/65, I/11/67, I/11/68, I/11/81, 
I/111/86, I/112/38, I/113/113, I/114/33, 
I/115/49, I/119/83, I/120/19, I/121/105, 
I/125/50, I/126/03, I/126/17, I/128/24, 
I/128/50, I/128/55, I/128/56, I/128/57, 
I/128/59, I/13/38, I/130/02, I/130/03, 
I/134/32, I/134/39, I/136/24, I/136/41, 
I/137/17, I/137/18, I/137/23, I/137/31, 
I/138/20, I/138/21, I/138/22, I/138/39, 
I/138/63, I/138/64, I/139/06, I/14/56, 
I/14/57, I/14/66, I/140/22, I/140/24, 
I/140/60, I/140/61, I/140/63, I/140/70, 
I/140/71, I/143/04, I/143/79, I/143/84, 
I/145/15, I/145/58, I/146/06, I/148/21, 
I/15/09, I/15/57, I/15/68, I/15/73, I/15/74, 
I/15/98, I/150/26, I/151/24, I/151/30, 
I/153/33, I/153/85, I/154/20, I/154/26, 
I/158/50, I/17/38, I/18/64, I/20/12, I/21/11, 
I/21/12, I/22/01, I/22/25, I/24/14, I/25/13, 
I/25/14, I/25/44, I/25/46, I/26/17, I/26/18, 
I/32/92, I/33/120, I/33/124, I/33/127, 
I/35/56, I/37/30, I/39/08, I/39/42, I/39/65, 
I/39/69, I/41/09, I/41/18, I/43/29, I/44/73, 
I/45/13, I/45/18, I/45/22, I/45/42, I/46/103, 
I/46/127, I/46/133, I/47/46, I/47/49, 
I/47/55, I/48/38, I/48/39, I/48/81, I/50/44, 
I/52/10, I/52/43, I/52/82, I/52/83, I/52/84, 
I/53/17, I/53/59, I/53/63, I/53/64, I/55/18, 
I/55/66, I/58/08, I/58/14, I/58/98, I/62/06, 
I/65/19, I/65/59, I/65/60, I/66/04, I/66/06, 
I/66/08, I/66/09, I/66/10, I/66/11, I/66/12, 
I/66/13, I/66/15, I/66/21, I/66/22, I/66/25, 
I/66/26, I/66/27, I/66/33, I/67/27, I/67/30, 
I/67/37, I/67/47, I/67/57, I/67/71, I/70/82, 
I/72/16, I/72/17, I/74/98, I/75/59, I/76/99, 
I/77/29, I/80/16, I/83/51, I/85/07, I/86/43, 
I/89/08, I/89/16, I/90/49, I/90/81, I/91/24, 
I/93/58, I/94/78, I/94/81, I/94/82, I/98/116, 
I/98/20, I/98/21, I/98/38, II/03/57, 
II/07/120, II/07/127, II/07/14, II/07/63, 
II/08/12, II/08/92, II/12/66, II/12/67, 
II/12/76, II/13/55, II/14/67, II/14/70, 
II/14/85, II/16/05, II/17/48, II/19/139, 
II/20/29, II/20/30, II/20/47, II/20/78, 
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II/23/162, II/23/32, II/23/33, II/23/68, 
II/24/20, II/25/42, II/25/76, II/27/49, 
II/28/08, II/28/21, II/28/89, II/29/32, 
II/32/128, II/32/18, II/34/62, II/34/63, 
II/35/54, II/35/92, II/37/51, II/39/116
 balıḳ ġ. II/23/184, II/23/185
 ġ.+ ḳan II/39/111
 ġ.+ ḳandana II/19/130
 ġ. ē̇vi I/157/12
 ġ.+ a I/04/27, I/08/31, I/08/32, I/100/10, 
I/11/70, I/114/10, I/114/12, I/114/39, 
I/128/52, I/128/53, I/148/20, I/15/57, 
I/157/12, I/26/23, I/33/123, I/45/13, 
I/66/02, I/66/03, I/77/76, I/89/12, I/91/40, 
II/23/58, II/39/148
 ġ.+ ā I/145/82
 ġ. āldıġ II/17/51
 ġ. başġanı II/23/82
 ġ. başısıŋ II/23/83
 ġ. çocū II/39/13
 ġ. çocu˽unnan II/09/12
 ġ. çocūnu II/39/08
 ġ.+ da I/45/18
 ġ.+ dan virceg I/79/74
 ġ.+ dıḲ I/145/14
 ġ.+ dım II/12/48
 ġ. evı̊̇nden I/08/02
 ġ. evi veriyosa I/32/88
 ġ. evi I/125/58, I/89/10
 ġ. ėvi I/04/24, II/23/64
 ġ. evide I/145/53
 ġ. ėvinı̄̇ II/25/56
 ġ. evince verilir I/114/54
 ġ. evinde I/103/18, I/145/54, I/145/73, 
I/32/69, I/32/70, I/32/74, I/32/85, I/90/50, 
I/97/52, I/97/53
 ġ. ėvinde II/15/09
 ġ. evinden I/114/54, I/90/49
 ġ. ėvinden I/157/11, II/25/60
 ġ. ėvindi II/23/60
 ġ. evine I/08/35, I/148/12, I/148/13, 
I/148/15, I/153/87, I/26/23, I/87/72, 
I/90/48, I/90/49, I/90/50

 ġ. ėvine I/113/35, I/148/16, I/31/51
 ġ. ėvinē I/148/14
 ġ. evini II/34/84
 ġ. ėvini II/25/54
 ġ. ėviniŋ I/114/41, II/03/21
 ġ. evisiŋ I/147/58
 ġ. ġardaşım I/119/30, I/119/36, I/123/08
 ġ. ġardaŞım I/133/48
 ġ. ġardaşımıŋ I/18/13
 ġ. ġardeşidik I/50/42
 ġ. ġardeşim II/03/06
 ġ. ġar̥deşim I/139/06
 ġ. ġardeşimiŋ I/73/33
 ġ. ġardeşlēne I/77/34
 ġ. ġardişım I/153/42
 ġ. ġardişlām I/153/42
 ġ. hamamı I/32/72, I/32/73
 ġ.+ ı I/08/17, I/101/40, I/101/45, I/11/15, 
I/11/57, I/112/31, I/113/58, I/113/62, 
I/113/68, I/114/11, I/119/31, I/119/79, 
I/125/20, I/125/26, I/125/27, I/125/28, 
I/125/30, I/126/15, I/126/17, I/128/52, 
I/132/51, I/134/61, I/137/19, I/137/21, 
I/138/49, I/138/51, I/140/53, I/140/59, 
I/141/23, I/141/28, I/144/21, I/144/81, 
I/145/83, I/148/16, I/15/07, I/15/64, 
I/15/75, I/152/31, I/153/49, I/153/52, 
I/153/84, I/156/60, I/157/52, I/157/56, 
I/157/57, I/17/12, I/17/44, I/17/45, I/21/92, 
I/25/12, I/25/14, I/33/114, I/37/45, I/44/74, 
I/45/26, I/45/67, I/46/131, I/48/39, I/48/60, 
I/49/33, I/49/35, I/52/59, I/52/82, I/53/14, 
I/53/42, I/56/29, I/64/15, I/64/39, I/65/39, 
I/68/55, I/70/85, I/70/86, I/72/19, I/76/04, 
I/76/05, I/77/76, I/87/38, I/94/81, I/98/114, 
I/98/29, II/03/21, II/03/22, II/05/98, 
II/08/98, II/23/96, II/25/43, II/25/60, 
II/28/46, II/28/52, II/29/24, II/34/19, 
II/34/50, II/38/114, II/39/116, II/39/122, 
II/39/13
 ġ.+ ı çıḳār̥dıḲ I/152/30
 ġ.+ ıḳan I/25/37
 ġ.+ ı˽ıŋ I/113/66
 ġ.+ ıdı I/44/67, II/23/68
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 ġ.+ ıdıḳ I/10/104, I/39/29, I/58/13, 
II/16/43
 ġ.+ ıdım I/130/49
 ġ.+ ım I/01/13, I/01/67, I/02/06, 
I/02/29, I/02/62, I/04/17, I/04/44, I/04/64, 
I/04/65, I/04/74, I/06/14, I/08/02, I/08/36, 
I/08/42, I/09/22, I/10/06, I/10/86, I/100/48, 
I/102/13, I/102/16, I/102/28, I/102/30, 
I/102/67, I/102/82, I/106/57, I/107/03, 
I/107/06, I/107/10, I/107/15, I/107/23, 
I/107/24, I/107/25, I/108/48, I/109/21, 
I/109/24, I/109/52, I/110/02, I/110/51, 
I/112/44, I/112/45, I/112/52, I/112/61, 
I/113/09, I/113/111, I/113/112, I/113/46, 
I/113/53, I/113/57, I/113/59, I/113/62, 
I/113/66, I/113/72, I/114/42, I/115/50, 
I/120/09, I/120/10, I/120/28, I/120/31, 
I/120/33, I/120/34, I/120/43, I/120/45, 
I/120/50, I/120/51, I/120/53, I/120/55, 
I/120/60, I/120/62, I/123/05, I/123/08, 
I/123/37, I/123/47, I/123/53, I/126/64, 
I/127/29, I/128/46, I/130/40, I/131/51, 
I/132/10, I/132/11, I/132/24, I/132/52, 
I/132/53, I/134/06, I/134/51, I/134/56, 
I/136/03, I/136/17, I/136/21, I/136/23, 
I/136/41, I/137/06, I/137/15, I/137/16, 
I/137/52, I/138/26, I/138/27, I/139/60, 
I/144/09, I/144/17, I/144/21, I/144/30, 
I/144/66, I/144/78, I/145/09, I/145/101, 
I/145/11, I/145/22, I/145/34, I/145/39, 
I/145/49, I/145/51, I/145/66, I/145/93, 
I/145/95, I/15/01, I/15/10, I/152/136, 
I/152/34, I/152/37, I/152/41, I/152/47, 
I/152/48, I/152/51, I/152/69, I/152/72, 
I/152/77, I/153/114, I/153/21, I/153/43, 
I/153/49, I/153/53, I/159/06, I/159/07, 
I/16/17, I/16/39, I/160/22, I/161/26, 
I/18/08, I/18/45, I/18/56, I/18/59, I/18/73, 
I/20/62, I/20/70, I/20/79, I/20/88, I/21/07, 
I/24/05, I/24/06, I/24/07, I/25/10, I/26/76, 
I/27/29, I/27/67, I/28/57, I/28/59, I/31/01, 
I/33/58, I/35/04, I/35/27, I/35/46, I/35/57, 
I/37/02, I/37/03, I/37/20, I/37/55, I/41/16, 
I/41/18, I/41/33, I/41/46, I/41/58, I/41/61, 
I/41/71, I/41/84, I/41/92, I/42/03, I/42/11, 
I/42/22, I/42/28, I/42/32, I/42/70, I/43/21, 
I/43/34, I/46/02, I/46/07, I/46/33, I/46/49, 
I/46/56, I/47/16, I/48/07, I/48/37, I/48/40, 
I/48/52, I/48/55, I/48/56, I/48/78, I/50/11, 
I/50/24, I/50/40, I/51/53, I/52/93, I/53/66, 

I/55/10, I/55/17, I/55/30, I/55/33, I/55/42, 
I/55/52, I/55/68, I/55/71, I/58/04, I/58/91, 
I/58/97, I/58/99, I/60/38, I/60/75, I/61/11, 
I/61/12, I/61/17, I/61/38, I/61/47, I/61/66, 
I/62/28, I/63/14, I/63/42, I/65/12, I/65/13, 
I/67/23, I/68/29, I/68/54, I/72/37, I/72/63, 
I/73/70, I/75/54, I/76/89, I/77/39, I/77/40, 
I/77/41, I/79/03, I/79/26, I/79/35, I/79/36, 
I/83/14, I/83/16, I/83/20, I/83/24, I/83/28, 
I/83/30, I/83/32, I/83/33, I/83/39, I/83/47, 
I/83/54, I/83/56, I/83/58, I/83/69, I/83/75, 
I/83/76, I/86/03, I/86/36, I/86/67, I/87/22, 
I/88/27, I/88/40, I/90/73, I/91/83, I/93/31, 
I/98/132, I/98/23, I/98/75, II/05/108, 
II/05/86, II/06/57, II/07/11, II/07/51, 
II/08/137, II/08/21, II/08/26, II/08/40, 
II/08/44, II/11/38, II/12/50, II/14/63, 
II/16/101, II/16/85, II/18/13, II/19/22, 
II/22/14, II/22/21, II/22/29, II/22/34, 
II/22/42, II/22/51, II/22/56, II/22/65, 
II/22/86, II/23/114, II/24/02, II/24/18, 
II/24/81, II/24/94, II/24/98, II/25/113, 
II/25/74, II/26/22, II/30/64, II/33/83, 
II/34/09, II/34/59, II/34/62, II/34/63, 
II/34/64, II/34/88, II/37/106, II/37/119, 
II/37/59
 hanım ġ.+ ım I/129/09, I/93/43
 ġ.+ ım bol II/08/58
 ġ.+ ım yapvedi I/87/83
 ġ.+ ıma I/132/53, I/145/44, I/157/18, 
I/91/30, II/25/68
 ġ.+ ımı I/147/59, II/06/59
 ġ.+ ımıŋ I/124/47, I/132/10, I/153/50, 
I/159/41, I/159/42, I/24/05, I/36/21, 
I/60/75, I/65/15, II/30/51, II/39/116
 ġ.+ ımıştı II/19/102
 ġ.+ ımız I/101/38, I/17/11, I/24/62, 
I/70/85, I/72/20, I/86/67, II/27/31
 hanım ġ.+ ımız I/157/19
 ġ.+ ımῐ I/53/42
 ġ.+ ın I/83/15, I/83/19, II/19/09
 ġ.+ ın̥ I/101/74
 ġ.+ ına I/46/88, I/75/11
 ġ.+ ınā I/47/01
 ġ.+ ınan I/100/26, I/128/52, I/18/19, 
I/44/65, II/17/54
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 ġ.+ ını I/119/31, I/128/11, I/153/49, 
I/45/24, I/70/85, I/74/102, I/95/77, II/08/68, 
II/39/117
 ġ.+ ını çıḳār̥dıḲ I/152/30
 ġ.+ ını veriyo I/92/55
 ġ.+ ının I/125/27
 ġ.+ ınıŋ I/55/49, I/59/79, I/65/26, 
I/73/34, I/86/07
 ġ.+ ınῐ I/53/77
 ġ.+ ınῑ II/23/97
 ġ.+ ınnan II/07/113
 ġ.+ ıŋ I/08/11, I/101/44, I/102/82, 
I/11/17, I/11/69, I/11/71, I/11/72, I/11/82, 
I/114/42, I/119/18, I/119/19, I/145/73, 
I/148/16, I/17/50, I/20/97, I/20/99, I/25/41, 
I/37/45, I/37/46, I/45/64, I/45/06, I/45/63, 
I/52/53, I/59/80, I/66/23, I/72/71, I/77/28, 
I/98/101, II/05/103, II/17/47, II/17/48, 
II/23/83, II/27/57, II/28/21, II/35/93, 
II/39/117 
 ġ.+ ıŋ yapdıḳları I/89/14
 ġ.+ ıŋḳılānı II/12/53
 ġ.+ ıŋız I/140/68
 ġ.+ ıŋızı I/113/12, I/138/56
 ġ.+ ıydı I/21/77
 ġ.+ ıyın I/21/77, I/47/27
 ġ.+ ız I/120/17
 ġ.+ ῑ I/114/48, I/119/25, I/120/33, 
II/28/45
 ġ.+ ῑm I/102/92, I/151/43, I/20/97, 
I/20/98, I/47/39, I/48/28, I/48/56, I/58/98, 
I/79/12, I/87/38, II/08/110
 ġ.+ ῐn I/144/40
 ġ.+ ῑndān I/101/57, I/101/58
 ġ.+ ῑŋ I/114/03
 ġ. istemeye II/35/48
 ġ.+ lā I/109/31, I/130/06, I/139/60, 
I/145/55, I/145/56, I/145/63, I/145/70, 
I/145/72, I/145/73, I/145/76, I/145/84, 
I/145/90, I/151/37, I/158/31, I/158/52, 
I/33/26, I/46/128, I/53/23, I/60/90, I/88/11, 
I/94/79, II/08/92, II/11/06, II/16/107, 
II/23/62, II/23/68, II/38/103
 ġ.+ lā viriyo II/25/72

 ġ.+ lādan I/153/54
 ġ.+ lağa II/23/84
 ġ.+ lām I/120/33, I/132/10, I/94/46 
I/107/35
 ġ.+ lāmı I/153/45
 ġ.+ lāmız I/159/27, II/21/46
 ġ.+ lāmızdan I/32/18
 ġ.+ lan I/145/80, I/151/23
 ġ.+ lān II/26/24
 ġ.+ lāna I/77/42
 ġ.+ lānan II/39/91
 ġ.+ lānı I/153/49
 ġ.+ lāŋ I/125/34, I/37/30, I/56/68, 
II/23/70
 ġ.+ lar I/03/88, I/07/12, I/07/22, I/07/67, 
I/10/104, I/113/43, I/118/09, I/120/36, 
I/120/42, I/121/34, I/14/56, I/15/87, I/20/84, 
I/20/85, I/20/86, I/20/87, I/21/37, I/25/27, 
I/26/27, I/42/66, I/50/25, I/50/34, I/90/65, 
I/91/24, I/91/27, II/16/104, II/25/64
 ġ.+ lār I/51/08, II/08/67
 ġ.+ lar yapıp I/102/61
 ġ.+ lara I/126/81, I/151/06, I/158/31, 
II/25/111
 ġ.+ lara verisiŋ I/145/64
 ġ.+ ları I/10/102, I/108/32, I/11/56, 
I/125/27, I/125/36, I/125/39, I/137/47, 
I/26/18, I/39/11, I/51/08, I/53/04, I/73/39, 
I/89/22, II/39/91
 ġ.+ lar̥ı I/17/46
 ġ.+ larım I/132/10, I/138/30, I/63/41
 ġ.+ larıma II/30/07
 ġ.+ larımıŋ I/120/32
 ġ.+ larımızı I/90/70
 ġ.+ larına I/95/119
 ġ.+ larını I/119/25
 ġ.+ larınıŋ I/125/35, I/125/47, I/56/69
 ġ.+ larıŋ I/102/82, I/120/29, I/125/34, 
I/125/46, I/145/75, I/52/83, I/95/121
 ġ.+ larῑ I/101/39, I/42/66
 ġ.+ ma I/152/67
 ġ. oldūḳ I/120/29
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 ġ. ōşama I/101/60
 ġ. uşānı II/12/65
 ġ. veren I/83/70
 ġ. veriyolā I/75/58
 ġ. viriyoru I/60/88
 ġ. yaparlar I/26/16
ġız - : 1. Kızmak, öfkelenmek, hiddetlenmek, 
sinirlenmek. -17-
 ġ.- ā I/161/60, I/161/61
 ġ.- ardı I/13/33, I/73/23, I/77/53
 ġ.- ārdı I/77/54
 ġ.- dım II/23/129
 ġ.- ıvedi I/77/60
 ġ.- ıveri I/110/53
 ġ.- ıyo I/96/93
 ġ.- ıyon I/146/84
 ġ.- ıyor I/124/39
 ġ.- ma I/152/68
 ġ.- mazdı I/115/11
 ġ.- mış I/126/08, I/28/25
 ġ.- saŋ I/152/68

2. Aşırı derecede ısınmak, sıcaklığı çok 
artmak. -4-
 ġ.- ar I/26/12
 ġ.- asıyadaḲ I/14/53
 ġ.- ıncaḳ I/130/63
 ġ.- mazdı I/74/92
ġız meslē : Kız meslek lisesi. -1-
 ġ. I/141/02
ġız̥ : bk. ḳız -1-
 ġ. I/25/15
ġῑz : bk. ḳız -15-
 ġ. I/04/10, I/101/60, I/113/27, I/114/43, 
I/126/11, I/18/62, I/19/07, I/39/105, I/66/01, 
II/12/67, II/14/67, II/14/77, II/27/59
 ġ.+ ımῑŋ II/03/51
ġῑz - : bk. ġız-2 -1-
 ġ.- mış II/30/72
ġızald - : bk. ḳızart- -1-
 ġ.- ırsın I/121/75

ġızamıḳ : Kızamık, titreme, ateş, baş ağrısı, 
nezle, öksürükle başlayıp dört beş gün 
sonra vücutta ufak kırmızı lekelerle kendini 
gösteren ve özellikle on beş yaşından küçük 
çocuklarda görülen bulaşıcı hastalık. -1-
 ġ.+ dan I/50/56
ġızar - : bk. ḳızar- -15-
 ġ.- anı I/148/60
 ġ.- áyırı II/32/73
 ġ.- dı I/132/43, I/27/72, II/33/67, 
II/33/71
 ġ.- ı I/116/13, II/37/95
 ġ.- ır I/116/19, I/116/42, II/33/67, 
II/33/71
 ġ.- ıyasıya I/132/40, I/132/42
ġızard - : bk. ḳızart- -20-
 ġ.- áyoru II/32/71, II/32/72
 ġ.- ıÍÍá II/32/58
 ġ.- ıŋ II/32/75
 ġ.- ır I/116/19, I/132/20, I/138/101, 
II/32/72
 ġ.- ırın I/148/60
 ġ.- ırıS I/132/41, II/33/66
 ġ.- ırız I/148/59, I/40/24, I/44/45, 
II/33/67
 ġ.- ırsıŋ I/96/56, II/39/35, II/39/53
 ġ.- íyóz II/11/29
ġızar̥d - : bk. ḳızart- -1-
 ġ.- ırsın I/132/17
ġızārd - : bk. ḳızart- -1-
 ġ.- ırız I/148/54
ġızart - : bk. ḳızart- -4-
 ġ. I/44/24
 ġ.- ırlādı II/34/95
 ġ.- ıyosun II/15/123
 ġ.- Tıḳtan I/44/45
ġızārt - : bk. ḳızart- -1-
 ġ.- ırız I/31/07
ġızartma : Kızartma, kızartılarak 
hazırlanmış yemek. -1-
 ġ. yapdım I/116/50
ġızartmā : bk. ġızartma -1-
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 pātes ġ. II/30/84
ġızāt - : bk. ḳızart- -1-
 ġ.- ırıS II/39/43
ġızdır - : bk. ḳızdır-1 -5-
 ġ.- ılādı II/34/101
 ġ.- ırım I/132/40
 ġ.- ıS II/39/72

bk. ḳızdır-2

ġ.- ıllardı I/128/64, I/128/67
ġızġın : Kızgın, çok sıcak, kızmış veya 
kızdırılmış, ateş gibi. -1-
 ġ. I/48/17
ġızıl : Kızıl, parlak kırmızı renk ve bu 
renkte olan. -4-
 ġ. I/155/49, I/25/18, I/62/16
 ġ.+ ları I/62/22
ġızılbaş : Kızılbaş, kızılbaşlık inancını 
taşıyan kimse, Alevi. -4-
 ġ. I/47/17, I/69/84, I/72/32, I/72/34
ġızış - : Hızlanmak, hareketlenmek, 
hararetlenmek. -4-
 ġ.- cādıḳ I/49/16
 ġ.- dıḳ II/28/03
 ġ.- ırdıḲ I/126/62
 ġ.- mış I/10/14
ġızlıḳ : Kızlık, (isim tamlamasının birinci 
öğesi olarak) bu döneme ait olan. -2-
 ġ. soyadım I/73/01

ġ. soyadımı I/73/05
gi : bk. ki -1-
 g. I/58/61
gı̄̇ - : bk. giy- -1-
 g.- di II/19/13
gibı̄̇ : bk. gibi -19-
 g. I/09/51, I/106/31, I/11/50, I/120/58, 
I/126/36, I/135/19, I/27/52, I/63/28, 
I/75/25, I/76/44, I/76/77, I/76/81, I/81/48, 
I/95/54, I/98/95, I/99/11, II/15/36, II/15/42
gibi : Benzerlik bildirir; benzer, 
benzeyen. -440-
 g. I/02/09, I/02/60, I/03/104, I/03/33, 
I/03/51, I/03/54, I/03/93, I/04/22, I/04/45, 

I/05/20, I/05/23, I/06/127, I/06/19, 
I/06/52, I/06/58, I/06/68, I/07/63, I/07/98, 
I/09/30, I/09/32, I/09/74, I/10/108, 
I/10/59, I/10/72, I/10/78, I/10/95, I/10/98, 
I/101/59, I/102/18, I/102/44, I/102/66, 
I/102/77, I/102/78, I/103/59, I/103/62, 
I/105/06, I/106/24, I/106/37, I/106/56, 
I/106/66, I/106/72, I/106/75, I/110/25, 
I/111/06, I/111/19, I/111/21, I/111/30, 
I/111/57, I/112/15, I/112/72, I/113/100, 
I/113/116, I/113/53, I/113/84, I/114/51, 
I/116/09, I/116/10, I/116/13, I/116/17, 
I/116/39, I/116/40, I/116/46, I/116/51, 
I/116/53, I/119/16, I/119/53, I/119/80, 
I/120/10, I/120/18, I/120/27, I/120/40, 
I/120/52, I/120/55, I/121/53, I/121/86, 
I/126/59, I/126/79, I/128/26, I/128/28, 
I/128/61, I/129/09, I/129/42, I/13/37, 
I/130/14, I/130/59, I/131/38, I/131/43, 
I/132/36, I/132/63, I/133/22, I/135/38, 
I/137/19, I/137/20, I/137/31, I/137/35, 
I/137/50, I/138/100, I/138/12, I/138/59, 
I/138/74, I/138/75, I/139/50, I/140/30, 
I/140/48, I/143/35, I/143/52, I/143/57, 
I/144/21, I/144/30, I/145/16, I/145/32, 
I/145/35, I/146/81, I/149/50, I/149/66, 
I/15/16, I/15/30, I/15/33, I/15/56, I/151/29, 
I/151/35, I/152/118, I/152/58, I/152/85, 
I/152/92, I/153/80, I/154/18, I/155/90, 
I/157/26, I/157/38, I/158/12, I/158/19, 
I/159/08, I/16/13, I/160/09, I/161/33, 
I/18/10, I/19/10, I/20/60, I/21/59, I/21/62, 
I/22/24, I/23/39, I/26/70, I/27/35, I/28/37, 
I/30/07, I/30/51, I/31/10, I/31/21, I/31/66, 
I/33/141, I/33/19, I/33/33, I/33/42, I/34/32, 
I/34/41, I/34/69, I/36/52, I/36/56, I/38/40, 
I/39/93, I/41/21, I/41/24, I/41/28, I/41/33, 
I/41/64, I/41/67, I/41/74, I/43/32, I/44/84, 
I/45/29, I/45/49, I/46/127, I/48/12, I/48/24, 
I/48/25, I/48/34, I/48/70, I/48/81, I/50/09, 
I/51/42, I/52/39, I/52/91, I/52/95, I/53/24, 
I/54/12, I/55/62, I/55/73, I/58/18, I/58/47, 
I/58/52, I/58/87, I/58/88, I/60/05, I/60/22, 
I/60/56, I/60/64, I/61/26, I/61/62, I/61/74, 
I/62/08, I/62/09, I/62/15, I/62/26, I/62/27, 
I/64/127, I/64/60, I/65/32, I/66/14, I/67/49, 
I/68/67, I/70/19, I/70/42, I/70/46, I/70/59, 
I/70/86, I/71/27, I/71/69, I/72/64, I/73/20, 
I/73/21, I/73/28, I/73/47, I/73/64, I/73/68, 
I/73/69, I/74/72, I/75/46, I/75/72, I/76/41, 
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I/76/42, I/76/61, I/76/74, I/76/82, I/77/21, 
I/78/27, I/79/90, I/81/48, I/81/54, I/81/55, 
I/83/32, I/83/40, I/87/65, I/87/86, I/88/41, 
I/88/53, I/88/67, I/88/68, I/89/25, I/90/80, 
I/93/09, I/94/06, I/94/26, I/94/65, I/94/77, 
I/95/18, I/95/27, I/95/50, I/95/58, I/96/58, 
I/96/59, I/96/72, I/96/86, I/97/17, I/98/40, 
I/98/48, I/98/53, I/98/62, I/98/73, I/98/86, 
II/02/103, II/03/16, II/03/31, II/06/73, 
II/07/04, II/07/116, II/07/142, II/07/15, 
II/07/26, II/07/34, II/07/66, II/07/74, 
II/07/82, II/07/95, II/08/45, II/08/65, 
II/08/69, II/08/96, II/09/51, II/09/89, 
II/10/83, II/10/92, II/12/28, II/13/05, 
II/13/06, II/13/55, II/14/13, II/15/11, 
II/15/38, II/15/57, II/15/64, II/15/72, 
II/16/105, II/16/45, II/16/93, II/17/35, 
II/18/09, II/18/23, II/18/32, II/19/160, 
II/20/32, II/20/51, II/20/52, II/21/42, 
II/21/72, II/21/73, II/22/72, II/23/06, 
II/23/150, II/23/188, II/23/24, II/23/35, 
II/24/05, II/24/62, II/24/63, II/25/01, 
II/25/105, II/25/21, II/25/43, II/25/62, 
II/25/78, II/25/99, II/27/46, II/28/88, 
II/29/31, II/32/112, II/32/128, II/32/59, 
II/32/72, II/33/02, II/33/24, II/33/74, 
II/34/103, II/34/24, II/34/65, II/35/10, 
II/35/108, II/35/109, II/35/13, II/35/18, 
II/35/19, II/35/37, II/35/41, II/35/55, 
II/35/83, II/35/97, II/37/116, II/37/126, 
II/37/52, II/37/57, II/37/94, II/37/99, 
II/38/46, II/39/124, II/39/131, II/39/149, 
II/39/169, II/39/51
 ġar g. I/102/45
 ġaşlar ġurum g. I/06/113
 mis g. I/11/49, I/31/25, I/78/26
 nar g. I/148/59
 ne g. I/138/50, I/20/01
 nė g. I/38/36, II/02/93, II/39/60
 oldū g. I/23/56, II/33/11
 sucuḳ g. I/39/97
 top g. I/105/27
 g.+ di I/107/55
 g.+ le II/08/46, II/08/97
 g.+ lē I/10/08, I/161/19
 g.+ ler I/143/61, I/23/61
 g.+ lēr I/10/09, II/15/47

 g.+ si I/136/24
 g.+ siŋiz I/135/37
 g. yapādıḲ I/31/29
 g. yapaŋ I/04/60
 g. yapardıḳ I/141/09
 g. yaparız I/31/22
 g. yapıyo I/30/20
 g. yapiyöller I/10/44
 g. yapmıyoz I/04/53
 g.+ ydi I/120/04, I/98/41, II/07/148, 
II/07/149, II/09/72
 g.+ ydik II/21/30
 g.+ ydim I/66/49
 g.+ ydin II/29/26
 g.+ yidiḳ I/35/54
 g.+ yim I/139/58
 g.+ yin I/37/06
 g.+ ymişTi II/23/152
gibı̆̇ : bk. gibi -1-
 g. II/39/56
giḇi : bk. gibi -6-
 g. I/15/32, I/95/103, II/35/39, II/39/40
gíbi : bk. gibi -1-
 g. II/10/100
gı̄̇bi : bk. gibi -1-
 g. I/45/19
gice : bk. gece1 -17-
 g. I/05/43, I/39/48, I/45/15, I/45/49, 
I/97/55
 g.+ leri I/05/28

bk. gece2

ġına g.+ lerinde I/09/13, II/03/41
 ġına g.+ miz II/12/23
 ġına g.+ si I/09/20, II/12/27, II/12/44
 ġınȧ g.+ si II/03/29
 ġını g.+ si II/12/75
 ġına g.+ si yapcȧz I/97/54
 ḳına g.+ sinde II/15/44
 ġına g.+ sinde II/03/42
gicelėn : bk. geceleyi -1-
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 g. I/45/10
gici : bk. gece1 -1-
 g.+ leri II/30/12
giçen : bk. geçen2 -1-
 g. I/46/131
giçı̆̇ : bk. keçi -1-
 g. erik II/32/21
gid - : bk. git-3 -49-
 g.- ebilir I/39/66
 g.- ēdik I/01/94
 g.- ellermiş I/11/57
 g.- emedim I/04/04
 g.- emezdı̄̇k I/39/57
 g.- emezdi I/39/69
 g.- en I/146/79
 g.- ennerden I/21/45
 g.- er I/03/67, I/03/68, I/11/57, I/36/22, 
I/36/23
 g.- erken I/133/49
 g.- erkene I/11/60, I/133/48
 g.- ermişti I/136/33
 g.- ėyoz I/146/30
 g.- iye̊ II/10/10
 g.- iyo I/146/33, I/46/43, I/46/45
 g.- iyodu I/83/47
 g.- iyolā I/32/13
 g.- iyoru I/36/23
 g.- iyú I/01/29

bk. git-14 -153-
 g.- iyo I/50/80
 ġanıma g.- iyo I/14/61
 yaḳa paça g.- iyom I/01/32

bk. git-1 -948-
 g. I/113/61, I/152/131
 g.- ı̄̇ I/32/97
 g.- ı̄̇P geliyoz yapılῑdı I/18/49
 g.- árız I/125/05
 g.- ı̄̇yō II/12/44
 g.- ı̄̇yodum II/27/64

 g.- e I/113/70, I/152/74, I/55/07, 
I/64/125, I/67/50
 g.- ē I/109/09, I/121/24, I/127/24, 
I/127/27, I/151/09, I/152/35, I/152/56, 
I/18/19, I/18/41, I/18/46, I/31/43, I/41/12, 
I/68/71, II/01/78, II/06/60, II/08/114, 
II/08/39, II/08/62, II/18/20, II/18/21, 
II/22/50, II/24/111, II/24/113, II/24/114, 
II/27/40, II/28/50, II/35/29, II/39/106, 
II/39/66
 gelir g.- ē I/28/49
 ġor̥ g.- ē I/126/29
 g.- ebilirdik I/16/59
 g.- ebilsem I/90/07
 g.- ecek I/47/57
 g.- eceKlē I/08/16
 g.- ecem I/138/132
 g.- ecēm I/58/83
 g.- ecen I/138/133, I/48/45
 g.- ecēn I/58/33
 g.- eceŋ I/64/22
 g.- ecēŋ I/04/66
 g.- ecēS I/144/62
 g.- ēdi I/121/11, I/121/111, I/130/55, 
I/145/97, I/146/70, I/153/110, I/161/18, 
I/161/39, I/31/31, I/39/49, I/41/35, I/58/63, 
II/11/21, II/25/32, II/37/54
 g.- ēd̥i I/63/42
 g.- ēdig I/02/61, I/159/27, I/39/58, 
II/16/18
 g.- ediK I/02/55
 g.- ēdik I/09/54, I/145/29, I/146/41, 
I/159/31, I/159/32, I/32/06, I/61/75, 
I/70/13, I/81/10, II/07/11, II/08/111, 
II/24/100, II/24/28, II/34/08, II/39/97
 g.- ēdiK I/02/62, I/145/26, I/145/83, 
I/146/71, I/159/28, I/29/10, I/31/54, 
I/58/21, I/59/59, I/61/72, I/70/11, II/01/47, 
II/08/110, II/35/59
 g.- ēdim I/59/11, I/59/12, II/24/97, 
II/39/118, II/39/124, II/39/91
 g.- ēdin I/145/36, I/47/40
 g.- ēdiŋ I/41/57, I/70/73
 g.- ēdiŋiz I/161/36
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 g.- ēken I/152/102, I/152/104, I/31/65, 
I/35/47, II/05/22, II/08/116, II/08/121, 
II/11/20, II/26/06, II/32/05
 g.- ēKen I/142/25
 g.- ēlē II/34/26
 g.- ēlēdi II/07/22
 g.- eli I/01/64, I/37/31, I/54/45, II/03/12
 g.- elim I/122/88, I/65/27
 g.- el̥ı̆̇m I/52/34
 g.- elle I/121/50
 g.- ellē I/30/54, I/45/67, I/57/25, 
II/01/86, II/20/42, II/23/57, II/23/87, 
II/24/113, II/27/38, II/27/42, II/34/83
 ġolÍā g.- ellē II/08/129
 g.- ellēdi I/128/19, I/145/55, I/145/56, 
I/161/17, I/43/28, I/57/25, I/57/26, I/58/96, 
II/12/21
 g.- elÍēdi II/03/20
 g.- eller I/113/64, I/114/56, I/125/85, 
I/125/86, I/13/05, I/143/11, II/25/75
 g.- eller̥ I/67/54, I/67/55
 g.- ellēr̥ II/23/65
 g.- eller̥dı̄̇ I/31/51
 g.- ellerdi I/07/79, I/08/32, I/124/26, 
I/129/45, I/135/22, I/58/95, I/59/22, 
I/66/40
 g.- eller̥di I/57/15
 g.- ellērdi I/57/25
 g.- ellēr̥di I/57/25
 g.- elleri I/135/22
 g.- ellermiş I/111/85
 g.- em I/06/101, I/148/64, I/33/117, 
I/54/09, II/38/58
 g.- ēm I/08/95, I/12/46, I/12/48, 
I/122/15, I/132/83, I/133/28, I/16/15, 
I/47/41, I/54/72
 g.- emı̄̇y̥yoŋ II/27/36
 g.- emedi I/78/49
 g.- emedik I/35/08, II/31/06
 g.- emedim I/136/07, I/52/30
 g.- emen I/134/58
 g.- emeS I/55/62

 g.- emeyiz II/38/25
 g.- emeyon I/33/17
 g.- emēy̥yen II/27/36
 g.- emez I/53/31
 g.- emezdi I/74/73
 g.- emezdik I/155/13
 g.- emezdim I/145/48
 g.- emezdin I/32/24
 g.- emıŋ I/89/29
 g.- emin II/25/22
 g.- ēmiŋ I/59/65
 g.- ēmiş II/34/62
 g.- emiy̥ı̆̇z I/53/80
 g.- emiyȯn I/88/57
 g.- emiyorus I/65/26, I/65/27
 g.- emiyoz I/74/44
 g.- emiyuz II/08/17
 g.- emōn I/75/52
 g.- en I/04/50, I/06/76, I/08/91, I/104/50, 
I/107/35, I/114/16, I/115/43, I/122/21, 
I/125/57, I/125/79, I/129/23, I/143/47, 
I/147/28, I/159/40, I/161/17, I/161/18, 
I/27/21, I/27/61, I/28/20, I/33/75, I/46/119, 
I/46/71, I/46/79, I/46/80, I/46/95, I/57/25, 
I/57/36, I/58/55, I/67/54, I/76/24, I/91/62, 
I/92/59, II/08/116, II/17/33, II/17/81, 
II/24/04, II/24/112, II/32/125, II/34/66, 
II/39/13
 g.- ēn I/161/27, I/72/53, I/91/62
 g.- enden I/95/24
 g.- ene I/115/43, I/13/07, I/45/73, 
I/88/53, I/91/35
 g.- eni II/16/20
 g.- enimiz I/01/37, I/102/68
 g.- ennē I/99/23
 g.- ennēden I/46/120
 g.- enner I/136/09, I/156/32, I/56/53, 
I/60/91, I/61/12, I/86/59
 g.- ennere I/36/79, I/94/57
 g.- enneri I/46/94
 g.- eŋ I/08/90, I/121/45, I/138/55, 
I/138/56, I/138/65, I/67/55
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 g.- er I/02/41, I/06/76, I/101/39, 
I/101/40, I/106/11, I/109/57, I/11/64, 
I/11/65, I/11/71, I/11/72, I/111/98, I/114/09, 
I/115/28, I/115/36, I/117/14, I/121/89, 
I/122/35, I/122/83, I/123/06, I/125/07, 
I/125/84, I/127/13, I/127/20, I/127/25, 
I/129/22, I/129/30, I/138/134, I/138/135, 
I/139/58, I/140/40, I/145/82, I/15/95, 
I/18/51, I/26/23, I/32/69, I/41/82, I/48/04, 
I/50/39, I/53/60, I/56/29, I/56/30, I/58/25, 
I/67/54, I/69/93, I/73/17, I/74/83, I/76/72, 
I/79/62, I/79/71, I/88/56, I/90/54, I/96/30, 
II/06/31, II/20/24, II/22/50, II/33/27
 g.- er̥ I/03/35, I/28/56, I/47/49, I/56/37, 
I/59/39, I/90/85, II/18/21, II/34/80, II/39/95
 g.- ēr I/114/55, I/115/15
 gelir g.- er I/20/94
 ġor g.- er I/123/21, I/123/23
 g.- erı̄̇z I/86/73
 g.- erdı̄̇ I/122/20
 g.- erdı̄̇m I/24/40
 g.- erdi I/07/25, I/07/77, I/08/33, 
I/08/49, I/107/51, I/11/93, I/110/32, 
I/115/28, I/122/20, I/135/21, I/14/55, 
I/145/66, I/150/49, I/153/30, I/18/20, 
I/18/23, I/18/34, I/74/28, I/87/54, I/91/18, 
I/91/46, I/91/56, I/91/72, I/94/05, II/03/39
 g.- er̥di I/121/42, I/122/60
 g.- ērdi I/58/24, I/73/10, I/94/12
 g.- ēr̥di I/145/47, I/59/21
 g.- erdig I/106/10, I/47/43, II/11/23
 g.- ērdig II/01/49
 g.- ēr̥dig I/121/116
 g.- erdik I/110/36, I/112/27, I/113/29, 
I/115/21, I/123/29, I/135/25, I/135/29, 
I/135/30, I/135/51, I/153/111, I/153/14, 
I/34/13, I/48/09, I/81/11, I/81/61, I/87/18, 
I/87/72, I/87/91, I/94/41
 g.- erdiK I/10/85, I/106/09, I/110/61, 
I/115/14, I/123/28, I/126/48, I/135/49, 
I/140/48, I/143/30, I/144/45, I/18/33, 
I/20/32, I/37/21, I/87/73, I/98/70
 g.- ērdik I/107/45, I/154/17, I/57/56, 
I/58/20
 g.- ērdiK I/110/61, I/94/14, I/94/38

 g.- ērdíK II/01/44
 g.- ēr̥dik I/154/19, I/59/65
 g.- ēr̥diK I/09/60, II/11/20
 ġor g.- ēr̥dik I/58/34
 g.- erdim I/113/95, I/122/47, I/136/06, 
I/140/34, I/141/25, II/19/125
 g.- er̥dim I/140/36
 g.- er̥d̥im I/47/11
 g.- ērdim I/53/09
 g.- ērdím II/01/68
 g.- ēr̥dim I/145/47
 g.- erdiŋ I/108/31, I/74/101
 g.- ērdiŋ I/41/35, I/60/47
 g.- erim I/123/07, I/56/53, I/90/04, 
II/06/84
 g.- erimişdi II/28/43
 g.- erin I/08/91, I/107/32, I/109/46, 
I/113/132, I/113/65, I/123/07, I/137/24, 
I/14/74, I/47/41, II/08/106, II/08/108, 
II/08/109, II/34/63
 g.- eris I/129/39, II/08/106
 g.- eriS I/101/41, I/129/37, I/62/35, 
I/98/81, II/06/30, II/08/109, II/16/39, 
II/21/10, II/28/47, II/28/48, II/39/149
 g.- eriz I/114/02, I/115/28, I/125/03, 
I/131/64, I/137/54, I/138/54, I/139/53, 
I/28/49, I/41/85, II/01/84, II/19/159, 
II/19/160, II/21/11
 g.- erken I/06/109, I/08/31, I/117/36, 
I/117/42, I/119/09, I/122/83, I/124/46, 
I/24/54, I/48/09, I/60/58, I/78/45, I/80/34, 
I/81/34, I/83/44
 g.- ėrken I/83/11
 g.- ērken I/60/57, II/23/32
 g.- ēr̥ken I/79/62
 g.- erkene I/137/26
 g.- erlē I/153/83, II/06/63, II/20/42
 g.- erlēdi I/151/37
 g.- erlēmişdi I/161/38
 g.- erler I/112/73, I/113/133, I/90/51
 g.- erlerdi I/123/74, I/70/66
 g.- erler̥di I/74/98
 g.- erlērdi II/13/58



gid -

1519

G

 g.- erleridi I/62/41
 g.- ermiş I/76/45
 g.- erse I/131/59, I/52/58
 g.- ersek I/90/31
 g.- ersem I/63/19, I/63/41
 g.- erseŋ I/140/58, I/63/48, I/74/49, 
I/76/88
 g.- erseŋ veriyin I/144/33
 g.- erseŋiz I/87/119
 g.- ersi II/25/70
 g.- ersin I/111/21, I/74/34, I/79/41
 g.- ersiniz I/83/66
 g.- ersiŋ I/41/32, I/41/69, I/80/33, 
I/81/44
 g.- ērsiŋ I/72/41
 g.- ersiŋiz I/89/30
 g.- erTim I/136/04
 g.- ēse II/36/10
 g.- eseK I/146/24
 g.- ēseK I/31/66, I/31/67
 g.- ēsen I/108/37, I/55/06
 g.- ēseŋ I/67/54
 g.- ēseŋiz I/147/32
 g.- ēsin I/83/49
 g.- ēsiŋiz I/47/03
 g.- evdi II/05/24
 g.- ēydik I/06/136
 g.- eydiniz I/83/03
 g.- ēydiniz I/145/01
 g.- eyi I/73/26
 g.- ēyoru II/27/51
 g.- ēyórú II/32/125
 g.- eyörü I/03/81, I/10/121, II/32/129, 
II/32/130
 g.- i miyoŋuz I/158/61
 g.- ib I/152/71, I/74/30, I/94/17, 
II/14/81, II/17/45, II/17/49
 g.- iceK I/144/23, I/53/20
 g.- icekler I/139/48
 g.- icen I/120/08
 g.- icez I/17/85

 g.- ilı̄̇ II/23/86
 g.- ildi I/62/33
 g.- ili II/17/48
 g.- iliP II/13/07
 g.- ilir I/110/57, I/118/14, I/148/20, 
I/160/14, I/59/26, I/78/43, II/17/47
 g.- ilirdi I/118/13, I/125/45, I/78/05, 
I/82/17, I/90/49, I/96/67, II/35/110
 g.- ilirmiştik II/24/06
 g.- iliyo II/17/43
 g.- iliyodu II/13/54
 g.- ilmeS I/78/43
 g.- ilmesı̆̇ II/24/06
 g.- ilmez I/104/51, I/138/56, I/44/20
 g.- ilmezdi II/11/21, II/11/22
 g.- ilmiyo I/76/88
 g.- in I/117/14
 g.- ince I/136/15, I/36/80, I/46/114, 
II/22/54, II/32/136
 g.- incē II/04/69
 g.- inci I/55/30, II/07/25, II/20/77, 
II/25/77
 g.- inciSi II/02/37
 g.- iŋ I/117/13, I/117/18, I/36/85, 
I/87/33, I/91/79, I/99/55, II/05/100, 
II/05/78, II/05/97, II/23/76, II/39/179
 g.- ip I/07/59, I/100/45, I/143/72, 
I/46/94, I/52/49, I/54/38, I/71/23, II/21/78, 
II/22/45, II/23/134, II/23/74, II/24/61, 
II/38/09, II/38/28
 g.- iP I/03/31, I/110/58, I/133/51, 
I/139/37, I/44/33, I/63/28, I/63/64, II/22/47, 
II/33/42
 g.- ir I/109/57
 g.- ive II/23/59
 g.- ivėceK I/65/26
 g.- ivericen I/03/03
 g.- iveriydim I/94/38
 g.- ivirince II/32/118
 g.- iyı̄̇n I/18/62
 g.- iydiŋ I/47/65
 g.- iyin I/11/79, I/133/06, I/143/58
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 g.- iy̥ı̆̇n I/52/65
 g.- iyo I/120/50, I/120/51, I/142/51, 
I/146/09, I/149/18, I/149/19, I/149/50, 
I/153/29, I/153/71, I/154/25, I/155/79, 
I/155/84, I/156/12, I/158/18, I/161/28, 
I/32/25, I/44/50, I/46/125, I/46/80, I/46/81, 
I/56/60, I/60/59, I/64/97, I/75/04, I/79/20, 
I/80/51, I/80/53, I/81/28, I/82/25, I/83/51, 
I/92/52, I/92/55, I/93/64, I/95/21, I/95/26, 
II/04/63, II/04/65, II/08/41, II/17/73, 
II/20/35, II/20/44, II/26/49, II/28/70, 
II/28/78, II/35/106, II/35/26, II/38/39
 g.- iyó II/11/22
 g.- iyȯ I/102/05, I/104/36, I/155/84, 
I/161/30, I/69/42, I/75/28, I/86/12, I/96/10
 g.- iyō I/156/23, II/05/79, II/08/42, 
II/17/68, II/17/83, II/19/97, II/29/86
 duman dumanı g.- iyo II/39/26
 havāya g.- iyo II/36/19
 g.- iyodu I/155/36, I/161/32
 g.- iyōdu I/121/112, I/159/15, II/05/61, 
II/29/86, II/37/20
 g.- iyoduḳ I/106/37, I/156/28, I/88/10, 
I/98/70, II/19/116
 g.- iyȯduḳ I/103/27, I/103/28, I/103/29, 
I/103/30
 g.- iyōduḳ II/06/07
 g.- iyoduḲ I/106/38, I/146/32, I/149/40, 
I/156/29, II/04/81
 g.- iyȯduḲ I/103/27
 g.- iyōduḲ I/37/28
 g.- iyōdum II/27/67
 g.- iyodun I/106/30, I/107/35
 g.- iyoduŋ I/75/55, I/80/21, I/96/90
 g.- iyola I/57/35, I/68/56, I/72/27
 g.- iyolā I/32/14, I/76/66, I/82/25, 
II/02/77
 g.- iyolādı II/13/55
 g.- iyolar I/102/04, I/102/05, I/67/45, 
I/67/49
 g.- iyolardı II/14/32
 g.- iyolarmış I/91/78
 g.- iyóÍÍá I/46/113
 g.- iyóÍÍā I/46/115

 g.- iyollar I/144/76
 g.- iyoÍÍar̥ I/59/29
 g.- iyȯllar I/13/09
 g.- iyom I/155/101, I/18/16, I/37/48, 
I/77/33
 g.- iyomuş I/153/109
 g.- iyon I/107/34, I/143/67, I/151/01, 
I/86/73, I/99/38
 g.- iyȯn I/109/33
 g.- iyōn I/63/21
 g.- iyoŋ I/20/40, I/45/56, I/65/17, 
I/69/74, I/95/11, II/01/63, II/01/71, 
II/01/72, II/05/64, II/17/50, II/17/54
 g.- iyóŋ II/01/73
 g.- iyōŋ I/113/49
 g.- iyoŋuz I/80/01
 g.- iyȯŋuz I/80/01
 g.- iyor I/106/79, I/110/29, I/12/50, 
I/23/38, II/22/23
 g.- iyōr I/125/11, I/143/61, II/02/75
 g.- iyordu I/57/18
 g.- iyōrduḳ II/01/66
 g.- iyordum I/113/100
 g.- iyorlā I/159/25
 g.- iyor̥lā I/32/13
 g.- iyorlādı II/09/26
 g.- iyōrsun I/60/89
 g.- iyoru I/36/07, I/47/53, I/55/49, 
I/55/52, I/57/36, II/14/93, II/24/112, 
II/25/63
 g.- iyȯru II/28/71, II/28/74, II/28/75
 g.- iyorudum I/140/49
 g.- iyorum I/131/24
 g.- iyorun I/109/09, I/113/30, I/58/75
 g.- iyoruz I/109/33, I/93/54
 g.- iyos I/76/78
 g.- iyoS I/71/01, I/72/02
 g.- iyōS II/39/87
 g.- iyosun I/156/40
 g.- iyosuŋ I/106/31, I/106/32
 g.- iyoz I/133/24, I/145/76, I/148/16, 
I/17/19, I/18/26, I/65/46, I/65/47, I/76/06, 
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II/11/29, II/19/80, II/20/27, II/21/89, 
II/21/90, II/22/43, II/38/27
 g.- iyȯz I/79/20
 g.- iyōz I/63/37, II/25/111
 geliP g.- iyoz I/28/49
 g.- iyö I/05/55
 g.- iyöllē II/17/71
 g.- iyu II/02/41, II/02/71, II/17/64
 g.- iyuduġ II/25/54
 g.- iyum II/22/08
 g.- iyun II/02/49, II/22/33
 g.- iyúz II/38/53

bk. git-4 -138-
 g.- ı̄̇nce I/36/80
 g.- ē II/35/109
 g.- eceŋ I/48/46
 g.- ēdi II/35/108
 g.- ēdik II/39/92
 g.- ēdiK I/146/40
 g.- ēdim II/16/75, II/16/81
 g.- ēhen I/32/05
 g.- ellēdi I/31/52
 g.- emēzdik I/37/34
 g.- eŋ I/141/17
 g.- er I/01/52, I/01/53, I/07/92, I/101/39
 g.- erdiK I/15/69, I/20/49
 g.- ērdik I/34/43, I/34/45
 g.- ilirdi I/04/27
 g.- iliyo I/41/18
 g.- iylēdi II/13/66
 g.- iyolar I/14/60, I/20/48
 g.- iyon I/33/18

bk. git-18 -303-
 g.- er I/25/59
 g.- iyo I/01/101
 g.- iyomuş I/01/88

bk. git-6 -272-
 g.- ē II/05/61
 g.- ēdi I/39/71
 g.- eller I/22/02

 g.- ellēr II/01/18
 g.- emiyom I/90/07
 g.- er I/21/61
 g.- erin I/52/23
 g.- eris I/10/37
 g.- eyöllē II/32/130
 g.- eyörü I/03/68
 g.- incesi I/46/32
 ġoyup g.- incesi II/19/94
 g.- iyi I/05/49
 g.- iyo I/154/57, I/154/58, I/155/15, 
I/44/91, I/57/36, II/04/78, II/21/17
 g.- iyȯ I/142/53, I/86/47
 g.- iyō I/46/41
 g.- iyodu I/106/29
 ġoyuP g.- iyoduḳ I/106/06
 g.- iyola I/79/55
 ġoyup g.- iyolā yapıyolā I/83/02
 ġoyuP g.- iyollar I/104/39
 g.- iyoŋ I/96/09, II/39/101
 g.- iyor I/115/22
 g.- iyōr I/115/23
 geçip g.- iyor I/15/72
 g.- iyoru II/01/31
 g.- iyoruz I/133/26, I/55/16
 g.- iyȯruz I/130/47
 g.- iyoS I/90/74
 g.- iyoz I/148/39, I/159/39
 g.- iyȯz I/90/40
 g.- iyö II/29/75

bk. git-1 -229-
 g.- ē II/24/111, II/24/113
 g.- ebilir̥seŋ I/46/106
 g.- eli I/49/41, I/54/34
 g.- elle I/108/33, I/45/66
 g.- ellēdi I/152/32
 g.- emezsek I/46/106
 g.- en I/10/110, I/108/36, I/46/102, 
I/46/120, I/51/67, I/92/59, II/09/85
 g.- ennē I/46/13, I/46/14
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 g.- eŋ I/58/54
 g.- er I/156/36, I/55/40
 g.- ēr I/03/82
 ġor g.- er I/06/73
 g.- erdik I/153/121
 g.- er̥dim I/141/26
 g.- erim I/129/36
 g.- erimiş I/52/03
 g.- eris I/129/40
 g.- eriz I/133/39, I/15/59
 g.- erler I/03/101
 g.- icen I/15/61
 g.- icēz I/15/19
 g.- ilebilirdi I/78/47
 g.- inci II/14/97
 g.- ip I/46/101, I/68/71
 g.- iP II/31/05
 g.- iy̥ı̆̇n I/52/64
 g.- iyo I/149/18, I/149/19, I/156/23, 
I/30/32, I/46/103, I/49/42, I/66/51
 g.- iyō I/30/32, II/17/77
 ġoyan g.- iyo I/10/09, I/39/12
 ġoyub g.- iyolā I/39/13
 ġoyup g.- iyolā I/83/46
 g.- iyollā I/39/11
 g.- iyoÍÍa I/46/98
 g.- iyóÍÍár I/46/104
 g.- iyom I/11/35, II/37/74
 g.- iyȯr I/23/70
 g.- iyorlā I/158/46
 ġoyuP g.- iyorlar I/06/78
 g.- iyoru I/55/47
 g.- iyoS II/06/77
 g.- iyóS I/49/41
 g.- iyosa I/32/76
 g.- iyoz II/23/181
 ġoyup g.- iyöllē I/10/61
 g.- iyöller I/46/118
 g.- iyu I/56/60
 g.- iyüz I/40/06

bk. git-8 -150-
 g.- ēdi I/04/19
 g.- eller I/21/62
 g.- iliyō I/107/19

bk. git-9 -300-
 g.- ēdig I/47/30
 g.- ellēmişti I/49/66, I/49/67
 g.- ellermişdi I/18/72
 g.- er I/16/60, I/16/61, I/49/65
 g.- erdik I/16/54
 g.- ērdik I/41/47
 g.- ēsiŋ I/41/85
 g.- ilirdi I/41/65, I/41/83
 g.- iyü I/05/60

bk. git-5 -112-
 g.- e I/07/29
 g.- ecek I/144/82
 g.- ēdi I/152/23, I/50/51
 g.- ēdig I/50/62
 g.- ēdik I/152/21, I/51/33
 g.- ēdiK I/51/29
 g.- ēdim I/152/16, II/39/173
 g.- ellerdi I/20/35
 g.- eller̥miş I/14/52
 g.- ēm I/138/93
 g.- en I/46/63
 g.- er I/07/45, I/07/46, I/110/66, I/33/43
 g.- erdi I/123/77
 g.- ērdi I/73/15
 g.- erdig I/25/37
 g.- ērdig I/58/33
 g.- erdik I/124/15, I/14/43, I/140/09
 g.- erdiK I/124/16, I/134/46, I/140/48, 
I/143/33, I/153/103, I/153/104, I/25/36, 
I/50/62, I/78/05
 g.- ērdik I/27/20, I/50/60, I/58/21
 g.- erdim I/87/62
 g.- er̥dim I/33/101, II/39/120
 g.- erdiŋ I/07/48
 g.- ēr̥diŋ I/51/30
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 g.- erimişTi I/09/77
 g.- erı̆̇n I/144/25
 g.- erlermişimiş I/129/44
 g.- ermişTi I/09/76
 g.- ilmiyōdu II/19/148
 g.- iyo I/46/39
 g.- iyȯduḳ I/103/28
 g.- iyōduḳ II/08/17
 g.- iyȯduḲ I/103/28
 g.- iyōduḲ I/38/43
 g.- iyom I/37/50
 g.- iyon II/39/130
 g.- iyȯr I/149/32
 g.- iyoŕÍā I/149/33
 g.- iyor̥lar I/149/31
 g.- iyōz I/41/82
 g.- iyūz I/41/42

bk. git-11 -21-
 g.- ēdi I/82/21, II/23/93
 g.- ēken II/07/99, II/34/68
 g.- ēlēdi II/34/19
 düŋür g.- enden I/120/41
 g.- er I/41/11
 g.- erdig I/07/86
 g.- erdim I/24/34, I/24/35
 g.- ilcek II/25/58
 g.- ilir II/31/41, II/35/48
 g.- ilirdi I/59/28, I/97/56
 g.- iyon I/37/49
 g.- iyorduḲ I/16/34
 g.- iyoz I/17/39
 dünür g.- iyoz I/17/39
 g.- iyudu II/25/59

bk. git-15 -284-
 g.- ı̄̇yo I/44/19
 g.- iceK I/15/37
 g.- iyı̊ I/44/19
 g.- iyo I/30/17
 g.- iyon I/108/06
 g.- iyȯS I/50/81

 g.- iyoz I/44/27
bk. git-12 -276-

 g.- ecek I/49/14
 g.- er I/49/75
 g.- iviriyor I/15/85

bk. git-20 -287-
 g.- en I/27/21
 g.- erdi I/16/57
 g.- iliyor I/16/56

bk. git-32 -144-
 g.- er I/32/56

bk. git-16 -143-
 g.- ēdi I/34/14, I/34/17, I/34/21
 g.- ērdi I/34/15
 g.- ēr̥di I/34/18

bk. git-26 -147-
 g.- emezdiK I/39/69

bk. git-27 -304-
 g.- eŋ I/48/64

bk. git-7 -277-
 g.- eceK I/48/71

bk. git-10 -146-
 g.- emiy̥ŏn I/64/28
 g.- erdik I/129/17
gid̥ - : bk. git-2 -1-
 g.- erken I/97/12
gider : Gelenek, yapılagelen âdetler ve 
davranış biçimleri. (?) -3-
 g.+ i I/06/44
 esKi g.+ i I/06/40
 g.+ ler I/06/19
gider - : Ortadan kaldırmak, yok 
etmek. -1-
 g.- imiş I/20/48
gidiş : Gitmek işi, gitme. -8-
 g. I/152/129, I/152/132, I/61/73
 g.+ e I/90/19
 g.+ im I/152/129, I/152/131
 g.+ imizd̥e I/05/25
 g.+ ini I/05/20
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gidişat : bk. gidişāt -1-
 g. I/01/54
gidişāt : Cereyan etmekte olan olaylar, 
işlerin yürüyüşü. -1-
 g.+ lardan I/48/80
gidişme : (Vücudun bir yeri) Hafifçe yanıp 
kaşınmak, gicişmek durumu. -1-
 g. I/69/47
ġı̊y - : bk. ġıy-1 -1-
 ġ.- arız I/90/77
gili gili : Küçük küçük, küçücük. -1-
 gili g. I/21/48
giliyen : bk. ilēn -1-
 g.+ i II/08/58
gimi : bk. gibi -1-
 g. I/61/34
ginė : bk. gine -2-
 g. I/46/72, II/09/73
ginı̄̇ : bk. gine -2-
 g. II/39/105, II/39/53
giná : bk. gine -1-
 g. I/06/95
ginā : bk. gine -1-
 g. I/18/60
gine : Yine, tekrar. -229-
 g. I/01/40, I/02/56, I/02/71, I/03/69, 
I/03/76, I/04/42, I/04/57, I/06/36, I/06/37, 
I/06/46, I/06/94, I/07/87, I/08/17, I/08/44, 
I/10/36, I/10/60, I/10/84, I/100/05, 
I/100/06, I/100/18, I/101/10, I/101/43, 
I/102/13, I/102/85, I/104/32, I/104/42, 
I/104/43, I/104/57, I/106/30, I/106/35, 
I/107/60, I/11/65, I/11/73, I/11/78, I/11/79, 
I/11/80, I/11/82, I/11/83, I/11/87, I/11/92, 
I/110/37, I/111/94, I/112/37, I/112/54, 
I/112/55, I/113/110, I/119/37, I/12/44, 
I/120/54, I/120/63, I/122/02, I/124/16, 
I/125/09, I/125/13, I/125/42, I/125/90, 
I/125/91, I/126/21, I/126/57, I/128/76, 
I/13/36, I/13/38, I/130/22, I/131/30, 
I/133/31, I/134/14, I/134/44, I/134/52, 
I/135/23, I/135/32, I/135/35, I/136/27, 
I/138/19, I/14/09, I/14/35, I/14/50, I/140/58, 
I/141/08, I/143/35, I/143/66, I/144/32, 

I/144/55, I/144/68, I/146/55, I/147/56, 
I/148/15, I/148/22, I/148/24, I/148/38, 
I/15/42, I/152/24, I/152/25, I/152/29, 
I/152/55, I/155/79, I/156/28, I/158/08, 
I/17/35, I/18/48, I/18/49, I/22/04, I/22/38, 
I/28/49, I/29/15, I/30/05, I/30/06, I/30/35, 
I/30/36, I/30/37, I/31/31, I/31/34, I/33/14, 
I/33/69, I/33/70, I/33/72, I/35/33, I/36/17, 
I/37/49, I/39/100, I/39/19, I/39/36, I/40/80, 
I/41/12, I/45/67, I/46/09, I/46/71, I/47/32, 
I/47/82, I/49/70, I/50/22, I/50/23, I/50/58, 
I/50/81, I/51/32, I/52/26, I/53/65, I/54/35, 
I/54/36, I/54/39, I/54/48, I/55/33, I/58/56, 
I/58/83, I/60/77, I/63/07, I/63/13, I/63/37, 
I/63/61, I/64/120, I/65/15, I/65/16, I/67/77, 
I/69/07, I/69/93, I/70/64, I/71/18, I/71/22, 
I/71/67, I/71/68, I/71/81, I/74/64, I/74/68, 
I/77/14, I/77/22, I/77/23, I/78/32, I/79/49, 
I/79/54, I/81/15, I/82/20, I/85/21, I/87/89, 
I/90/61, I/91/26, I/91/35, I/96/38, I/96/47, 
I/97/05, II/03/22, II/08/105, II/08/111, 
II/08/123, II/08/39, II/08/88, II/08/98, 
II/14/96, II/17/24, II/20/31, II/20/55, 
II/21/76, II/22/34, II/22/48, II/22/67, 
II/22/69, II/22/73, II/22/74, II/22/80, 
II/22/82, II/23/124, II/23/24, II/23/81, 
II/25/37, II/25/51, II/25/89, II/32/52, 
II/37/20, II/38/40, II/39/103, I/138/62, 
I/66/18, I/88/59, I/13/34, II/22/81, I/04/41, 
I/107/72
ginē : bk. gine -15-
 g. I/07/53, I/10/34, I/145/77, I/146/59, 
I/146/78, I/29/14, I/50/22, I/56/26, I/69/22, 
I/69/60, I/72/30, I/75/05, I/91/67, II/22/34, 
II/23/148
gin̥e : bk. gine -1-
 g. II/23/48
gini : bk. gine -29-
 g. I/03/41, I/123/26, I/152/137, I/93/26, 
I/96/68, II/01/53, II/02/42, II/02/92, 
II/03/23, II/05/101, II/06/31, II/07/134, 
II/08/102, II/08/47, II/09/85, II/11/64, 
II/11/66, II/17/43, II/18/22, II/20/80, 
II/21/23, II/21/52, II/24/114, II/33/52, 
II/39/44
gir - : (Dışarıdan içeriye) Geçmek, 
(içeriye) varmak, dâhil olmak, duhul etmek, 
gelmek. -235-
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 g. I/106/77, I/137/65, I/144/47, 
I/144/48, I/144/49, I/53/28, I/75/05
 işe g. I/53/20, I/53/21
 g.- ı̄̇ I/95/110
 g.- ı̄̇nce I/36/24
 g.- ı̄̇ŋ II/13/42
 g.- cek II/16/99
 g.- ceksiŋis II/13/41
 g.- cem I/94/83
 g.- cēmiş I/52/74
 g.- cen I/52/78, I/94/83
 g.- cēn I/52/71, I/52/78
 işi g.- cez II/06/40
 g.- dı̄̇m I/113/13
 g.- dı̄̇me I/46/10
 g.- dı̄̇ŋiz II/34/72
 g.- di I/04/08, I/04/70, I/121/51, 
I/136/06, I/136/14, I/145/100, I/159/40, 
I/36/23, I/45/01, I/50/58, I/95/109, I/99/33, 
II/05/62, II/05/64, II/05/65, II/05/89, 
II/09/52, II/09/72, II/19/99, II/21/34
 işe g.- di I/68/55, I/71/74, II/27/29
 g.- dik I/06/03, I/15/25, I/155/95, 
I/20/57, I/47/45, I/68/09, II/08/08, II/34/12
 g.- diK I/150/45, I/20/58, I/50/11, 
I/72/11
 işe g.- dilē II/19/17
 g.- diler I/52/79, II/10/62, II/10/71
 işe g.- diler I/06/36, I/90/60
 g.- dim I/06/83, I/122/41, I/127/44, 
I/140/51, I/144/47, I/146/34, I/20/80, 
I/25/34, I/37/10, I/45/05, I/49/55, I/63/35, 
I/63/36, I/68/06, I/69/77, I/72/46, I/78/36, 
I/80/61, I/94/84, II/19/02, II/25/104, 
II/28/05
 g.- d̥im II/35/02
 g.- dimdi I/155/88
 g.- diŋ I/37/52
 işe g.- diŋ I/99/24
 g.- diŋiS I/69/38
 g.- dise I/134/11
 işe g.- diydi I/04/71

 g.- diyse II/19/97
 g.- ēdi I/145/26
 g.- ēdiK I/152/115
 sıraya g.- ēdiK I/154/53
 g.- edim I/50/69
 g.- ēdim I/152/18
 g.- ēken I/75/73, I/75/74
 g.- eli I/04/08, I/159/40
 g.- elim I/139/62
 g.- eller I/114/20
 g.- emedig I/141/27
 g.- emėdik I/150/45
 g.- emen I/20/57
 g.- emēyōz I/20/51
 g.- emidi I/05/31
 g.- emiŋ I/22/06
 g.- en I/28/59, I/56/36, II/25/98
 g.- eŋ I/13/41
 g.- er I/114/50, I/125/88, I/130/39, 
I/153/65, I/153/82, I/26/44, I/26/45, 
I/56/62, I/61/55, II/02/23, II/23/24
 g.- er̥ I/24/70, I/25/20, II/39/141
 g.- ēr I/153/66, I/56/62
 g.- erdi I/71/17
 g.- ēr̥di II/09/37
 g.- erdik I/94/42
 g.- erdim I/87/101
 g.- ērdim I/73/23
 g.- ērdin I/10/58, I/126/60
 g.- erimiş I/52/62
 g.- erin I/113/78
 g.- erken I/98/33
 g.- erler I/26/20
 g.- ermiş I/52/62
 işe g.- ermiş I/52/62
 g.- ersen I/45/07
 g.- idiŋ I/47/62
 g.- ilir I/130/97
 g.- ilir̥ I/69/45
 g.- ilmėyo I/79/27
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 g.- in I/20/52
 g.- ince I/136/14, I/144/48, I/64/60
 işe g.- incesi I/46/05
 g.- inci II/23/11
 g.- inÇi II/05/67
 g.- inirdı̄̇ I/20/33
 g.- iŋ I/122/05, I/31/71, I/52/78, 
II/02/57
 g.- ip I/125/95, I/129/08, I/52/72, 
I/60/101, I/96/63
 g.- iP II/30/41
 g.- ir I/121/50
 g.- iydim I/141/28
 g.- iyin I/25/33
 g.- iyo I/133/21, I/75/58, II/05/21, 
II/30/45
 g.- iyȯ I/69/84, I/90/60
 g.- iyō II/19/99
 işe g.- iyō II/19/98
 g.- iyōdu I/38/43
 g.- iyola I/87/94
 g.- iyolar I/87/95
 g.- iyolār̥dı II/13/55, II/13/56
 işe g.- iyoÍlēr̥ I/46/99
 g.- iyom I/28/52
 g.- iyȯŋ I/20/29
 g.- iyoru II/01/21, II/22/62
 buŋalıma g.- iyorun I/112/47
 g.- me I/20/52, I/52/54, I/73/24
 g.- medı̄̇miz I/155/64
 g.- meden I/114/56, I/153/74
 g.- medik II/32/11
 g.- medim I/53/06, I/88/05, II/32/12
 g.- mediniz I/117/49
 g.- mediŋiS I/117/49
 g.- men I/20/56
 g.- meS I/132/34
 g.- mesin I/160/15
 g.- mez I/28/59
 g.- mezdik I/120/46

 g.- miş I/11/61, I/11/82, I/127/55, 
I/147/32, I/160/15, I/39/101, I/39/25, 
I/39/98, I/68/18, 
 I/95/109, I/95/111, II/02/96, II/05/103
 g.- mişiŋiS II/18/18
 g.- mişlē II/32/85
 işe g.- mişTi I/142/60
 g.- miyem I/110/11
 ġıran g.- miyesice I/161/53
 g.- miyodu I/71/26
 g.- miyyolla II/39/151
 g.- sėŋ II/05/16
gir̥ - : bk. gir- -1-
 g.- ceK I/14/22
gı̄̇r - : bk. gir- -3-
 g.- di I/06/70
 işe g.- di II/10/70
 g.- miş I/136/14
girdi : Mal ve hizmet üretimi için 
kullanılan ham madde, enerji, ücretler vb. 
için yapılan masraf. -1-
 g.+ si II/04/87
girek : bk. gerek -1-
 olsa g. II/17/72
giri : bk. geri -7-
 g. I/03/12, I/03/83, I/03/85, II/24/101
 g.+ de II/21/47

girisin g. I/03/76
 g.+ sin giri I/03/76
giriş : Girme yeri, başlangıç. -8- 
 g.+ dı̄̇ II/17/75
 g.+ de I/99/22, II/27/13
 g.+ d̥e I/158/43
 g.+ inde I/37/43
 g.+ Te II/35/115
 g. yollāŋız II/34/72
 g. yoluna II/34/73
girme : Girmek işi. -2-
 g.+ mizi I/23/60
girmi : bk. girme -1-
 g.+ ye I/134/12
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gis - : bk. git-2 -1-
 g.- sem I/10/94
ġῑS : bk. ḳız -1-
 ġ. I/83/75
gişi : bk. kişi -1-
 g.+ yiz I/30/08
git - : 1. (Devamlı veya geçici bir süre 
kalmak üzere) Bulunduğu yerden 
ayrılmak. -242-
 g.- cáḳ I/39/105
 g.- cek I/73/36, II/09/85, II/27/53
 g.- cekler I/139/08
 g.- cem I/01/64, I/120/13, I/83/79, 
II/28/23
 g.- cēmi I/45/64
 g.- cēmiş I/153/53
 g.- cen I/55/32, I/55/33, II/28/22
 g.- cēn I/54/36
 g.- ceS I/153/124
 g.- Çek I/161/19
 g.- Çem I/65/15
 g.- çēmize I/18/27
 g.- çez I/39/103
 g.- Çez I/17/90
 g.- Çikler I/72/05
 g.- di I/03/74, I/23/50
 g.- dim I/45/64
 g.- diydı̄̇ I/03/75
 g.- meden II/03/17
 g.- medi I/73/40
 g.- mediK I/02/39, II/08/03
 g.- medim I/113/07, I/113/100, I/18/02, 
I/68/02, I/68/03, II/06/64
 g.- memiş II/23/137, II/23/142
 g.- men I/13/35, I/45/69
 g.- meyollar I/18/44
 g.- mez II/30/05
 g.- mezdiŋ II/07/112
 g.- miş I/117/54, I/17/75, I/46/22, 
I/46/27, I/56/57, II/17/82, II/19/87
 ġomuş g.- miş II/19/93

 g.- mişimiş I/52/59
 g.- mişler̥ II/19/93
 ġomuşlar g.- mişler II/25/24
 g.- mişlērdi I/42/64
 g.- miştir I/92/51
 g.- miyo I/149/41
 g.- miyȯ I/21/23
 g.- miyodum I/65/15
 g.- miyoru I/21/14
 g.- tı̄̇ I/76/68
 g.- Tı̄̇ I/146/06, I/156/11, I/23/50, 
I/44/50, I/72/26, I/87/25, II/10/62, II/10/70
 ġoyan g.- Tı̄̇ I/50/34
 g.- tı̄̇d̥en I/40/52
 g.- Tı̄̇m I/104/08, I/43/09
 g.- ti I/142/61, I/40/52, I/45/22, I/45/68, 
I/46/05, I/46/75, I/46/93, I/46/95, I/52/65, 
I/55/39, I/60/36, I/65/23, I/66/47, I/72/25, 
I/99/40, II/07/25, II/07/55, II/09/82, 
II/19/40
 g.- Ti I/03/05, I/03/72, I/03/87, I/03/88, 
I/07/109, I/100/20, I/101/17, I/102/05, 
I/120/32, I/122/84, I/13/34, I/13/35, 
I/133/38, I/134/42, I/143/10, I/156/11, 
I/18/43, I/18/47, I/21/65, I/23/69, I/24/62, 
I/27/68, I/27/69, I/36/05, I/36/06, I/36/26, 
I/45/15, I/46/131, I/51/67, I/52/65, I/55/39, 
I/57/28, I/57/34, I/57/35, I/57/37, I/64/101, 
I/64/54, I/64/55, I/64/89, I/65/24, I/71/74, 
I/72/04, I/72/35, I/72/36, I/73/39, I/86/50, 
I/87/26, I/99/11, I/99/30, I/99/37, II/06/39, 
II/08/03, II/17/75, II/27/59, II/34/50
 ġodu g.- Ti I/06/35, I/100/26, I/18/64, 
I/22/40
 ġoyan g.- Ti I/06/10, I/108/57, I/50/34
 ġoydu g.- ti I/50/64
 g.- tig I/133/39
 g.- tik I/24/30, I/82/03
 g.- Tik I/03/82, I/134/14, I/140/19, 
I/150/45, I/150/46, I/153/56, I/49/61, 
I/50/68, II/08/34, II/25/94
 g.- TiK I/24/33, I/49/40
 g.- Tikdı̄̇ I/153/46
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 g.- Tile I/04/68, II/14/49, II/14/50, 
II/14/51
 g.- tilē I/82/25, I/85/05, II/19/40, 
II/20/29
 g.- Tilē I/04/68, I/44/66, II/20/79
 g.- tiler I/46/101, II/14/52
 g.- Tiler I/11/25, I/113/79, I/120/19, 
I/122/84, I/128/58, I/143/04, I/143/09, 
I/18/44, I/18/47, I/21/64, I/36/07, I/36/20, 
I/36/27, I/90/30, II/10/68, II/14/48
 g.- Tiler̥ I/24/63
 ġodu g.- Tiler I/15/28
 g.- tim I/71/51, II/19/113
 g.- Tim I/118/02, I/122/66, I/123/11, 
I/140/20, I/22/09, I/24/19, I/24/28, I/43/09, 
I/44/50, I/44/58, I/50/67, I/65/15, I/71/76, 
I/76/04, I/88/62, I/95/95
 g.- Tiŋ I/99/24
 g.- tiŋiz I/45/35, II/26/50
 g.- Tiydi I/115/34, I/46/117, I/46/75

2. (Bir şey veya bir kimse) Konuşana 
göre yakın bir yerden daha uzak bir yere 
doğru hareket etmek, bir mesafe katedip 
yakın bir yerden daha uzak bir yere 
varmak. -211-
 g. I/112/60, I/113/61, I/128/28, I/157/06, 
I/157/47, I/157/48, I/157/49, I/157/50, 
I/161/53, I/20/101, I/20/102, I/36/17, 
I/50/12, I/52/54, I/64/25, I/66/55, I/74/17, 
I/79/63, I/88/24, I/88/25, I/95/92, II/04/91, 
II/04/94, II/16/105, II/17/46, II/20/53, 
II/25/102, II/28/60, II/32/82, II/39/169
 g.- cē I/126/27
 g.- ceg II/25/114, II/39/16
 g.- cek I/25/33, II/36/16
 g.- ceK I/25/31, I/31/43
 g.- cek̥ II/28/81
 g.- cem I/114/35
 g.- cēmiz I/17/20
 g.- cen I/66/55, II/39/02
 g.- cēni I/137/58
 g.- ceŋ I/131/48, I/55/63, II/11/22
 g.- ceS II/38/25
 g.- cez I/17/12, I/52/99

 g.- cēz I/153/124, I/17/17, I/52/100, 
I/52/99
 g.- Çēdiŋiz II/18/18
 g.- Çek I/45/55
 g.- Çem II/07/104
 g.- Çēm I/143/65
 g.- Çeŋ I/52/01
 g.- Çez I/53/80
 g.- dı̄̇ I/39/78
 g.- dı̄̇m I/113/30
 g.- en I/136/17
 g.- mı̄̇ş I/08/122
 g.- me I/144/27, I/144/29, I/41/82
 g.- medı̄̇m II/34/05
 g.- med̥en I/152/56
 g.- medi I/53/20, I/86/09, II/23/22
 g.- medim I/123/75, I/39/04
 g.- mediniz II/26/06
 g.- mediŋ I/05/39
 g.- meler I/92/07
 g.- men II/16/07
 g.- meŋ I/06/110
 gelip g.- meS I/20/94
 g.- mesin I/144/63
 g.- meSs̥e I/152/129
 g.- meycen I/122/73
 g.- meyceŋ I/79/64
 g.- meyivirsin I/144/60
 g.- meyiz I/130/17, I/62/34
 g.- mēyor I/12/49
 g.- mez I/152/129
 g.- mėz I/91/36
 g.- mezdiK I/111/102
 g.- mezdin I/32/24
 g.- mezlerdi I/121/115
 g.- miş I/08/106, I/08/110, I/08/112, 
I/08/92, I/08/95, I/08/99, I/117/45, I/52/32, 
I/52/60, I/98/115, II/05/12, II/05/15, 
II/33/08
 g.- mişdi I/39/98
 g.- mişler I/24/55
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 g.- mişlerimiş I/86/11
 g.- miyi I/05/38
 g.- miyo I/147/54
 g.- miyȯ I/104/36
 g.- miyȯS I/103/25
 g.- miyoz I/70/07
 g.- se II/01/83
 g.- seŋ I/135/12
 g.- seŋiz II/39/144
 g.- sin I/18/41, I/39/69, I/52/58
 g.- Tı̄̇ I/122/57
 g.- Tı̄̇di I/39/95
 g.- tı̄̇m I/53/19
 g.- Tı̄̇m II/32/14
 g.- Tı̄̇mizde I/123/67
 g.- Tı̄̇n I/68/69
 g.- tı̄̇ni II/24/69
 g.- Tı̄̇ni I/95/26
 g.- Tı̄̇ŋ II/32/137
 g.- ti I/10/101, I/146/09, I/33/116, 
I/33/66, I/33/67, I/33/68, II/05/13
 g.- Ti I/01/46, I/02/25, I/05/39, I/122/49, 
I/122/53, I/128/27, I/136/17, I/137/36, 
I/138/46, I/148/38, I/27/28, I/30/59, 
I/55/65, I/57/46, I/57/49, I/88/60, I/91/27, 
I/95/92, II/06/54
 g.- Ti i I/108/35
 g.- Tig I/134/22, I/50/74
 g.- tik I/121/35, I/141/20
 g.- Tik I/103/33, I/116/51, I/131/61, 
I/138/51, I/139/28, I/152/101, I/33/77, 
I/50/76, I/62/33
 g.- TiK I/138/51, I/94/84
 g.- Tikde I/107/24
 g.- tilē I/39/67
 g.- Tilē I/152/134, I/37/16, II/32/119, 
II/32/120, II/35/96
 g.- tiler I/156/61
 g.- Tiler I/107/33, I/11/46, I/11/47, 
I/144/34, I/39/99
 g.- tim I/117/20, I/22/03

 g.- Tim I/120/35, I/122/03, I/122/07, 
I/134/23, I/138/05, I/138/54, I/152/131, 
I/25/12, I/87/106, II/38/84
 g.- tiŋ II/38/103
 g.- tiŋiz I/147/40, I/58/17
 g.- Tiŋiz I/10/118
 g.- Tiydim I/67/38
 g.- Tiyse I/01/52

3. (Belli bir amaçla) Bir yere devam 
etmek. -168-
 g.- ciŋ I/94/45
 g.- ÇeK I/46/44
 g.- d̥im I/36/02
 g.- me I/148/03
 g.- medi I/24/24, I/88/08, II/19/12, 
II/24/45
 g.- medik I/15/07, I/57/04, I/94/04, 
II/20/75
 g.- mediK I/158/30, II/26/11
 g.- medim I/04/03, I/04/04, I/08/07, 
I/08/08, I/109/55, I/119/02, I/134/22, 
I/136/06, I/137/05, I/148/02, I/152/02, 
I/159/03, I/16/38, I/18/04, I/20/71, I/39/23, 
I/70/02, I/71/03, I/71/04, I/83/06, I/85/02, 
I/90/03, I/94/06, I/98/05, II/03/03, II/20/74, 
II/26/09, II/32/10
 g.- medím I/08/08
 g.- memiş I/24/22, I/24/23
 g.- meyince II/26/14
 g.- meyivedik I/94/07
 g.- mez I/144/07
 g.- mezdik II/20/75, II/20/76
 g.- miş I/34/50, I/34/52
 g.- miyōm I/90/06
 g.- Tı̄̇ I/04/07
 g.- Tı̄̇m I/113/06
 g.- ti I/39/67, I/74/05, II/34/10, II/34/14
 g.- Ti I/04/10, I/04/11, I/13/05, I/138/34, 
I/150/20, I/18/15, I/18/16, I/68/55, I/98/05
 g.- t̥i I/52/82
 g.- Tig I/134/13
 g.- tik I/155/60, II/34/10
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 g.- Tik I/134/13, I/146/30, I/153/11, 
I/158/30, I/44/28, I/68/09, I/74/09, II/20/73, 
II/20/74, II/20/75, II/36/03
 g.- TiK I/151/05
 g.- tim I/02/03, I/103/03, I/108/07, 
I/114/30, I/131/09, I/151/02, I/152/03, 
I/154/02, I/154/03, I/33/30, I/33/31, 
I/53/07, I/70/02, I/91/02, II/07/08, II/07/09, 
II/07/113, II/09/44, II/19/02, II/37/02
 g.- Tim I/08/07, I/10/03, I/101/02, 
I/112/07, I/113/02, I/113/48, I/114/30, 
I/114/31, I/118/03, I/124/06, I/127/05, 
I/130/04, I/134/13, I/138/34, I/144/17, 
I/144/18, I/153/09, I/16/19, I/16/38, 
I/16/39, I/20/71, I/21/51, I/23/05, I/23/06, 
I/23/61, I/24/17, I/24/18, I/24/23, I/35/52, 
I/35/53, I/39/63, I/42/03, I/47/04, I/47/28, 
I/60/20, I/62/02, I/71/03, I/71/04, I/72/09, 
I/94/02, I/94/04, I/97/02, I/98/06, I/98/27, 
II/03/02, II/29/54, II/37/03, II/37/14
 g.- Tím I/08/08

4. (Belli bir maksat için) Bir yerde 
bulunmak. -93-
 g. I/13/24, I/13/25, I/140/59, II/22/31
 g.- cek I/52/75
 g.- cem I/139/22, I/33/123
 g.- cēm I/139/26
 g.- cen I/75/53
 g.- ceŋ II/27/66
 g.- cēŋiz I/65/31
 g.- ceS I/97/53, I/97/54
 g.- cēz II/22/49
 g.- Çekle II/39/114
 g.- Çeklē II/39/112
 g.- Çez II/23/71
 g.- Çēz II/23/71, II/23/72
 g.- dik II/25/101, II/25/98
 g.- dim I/24/02, II/22/30, II/22/31
 g.- me I/25/35, I/25/36
 g.- meden I/53/41
 g.- medi I/63/24, I/83/48
 g.- medim I/63/63
 g.- medise I/160/28

 g.- meSseŋ I/140/59
 g.- mezdí I/07/25
 g.- mezdik I/07/25
 g.- mezlerdi I/08/31, I/08/33
 g.- micekle II/39/155
 g.- miş I/63/30
 g.- miyo I/83/48
 g.- sek I/59/34
 g.- sen I/83/14
 g.- Tı̄̇ I/63/17
 g.- tı̄̇miz I/31/56
 g.- Tı̄̇ŋi I/25/40
 g.- ti I/52/11, I/83/77
 g.- Ti I/112/72, I/132/06, I/14/19, 
I/57/29, I/63/27, II/25/39
 g.- Ti yaparın I/45/57
 g.- Tig I/147/08
 g.- tik I/17/32, II/19/127, II/30/77, 
II/38/87
 g.- Tik I/119/09, I/17/33, I/20/56, 
I/37/35, I/37/36, I/41/45, I/64/126, II/14/87, 
II/25/93, II/38/85
 g.- Tilē I/63/60
 g.- tiler I/45/37
 g.- Tiler I/58/51
 g.- Tim I/104/09, I/139/33, I/139/35, 
I/139/38, I/14/18, I/63/63, I/88/28, I/91/50, 
I/98/117, II/22/34, II/29/22, II/38/88, 
II/39/93
 g.- TiydiK I/119/13
 g.- Tiydim I/50/01, I/88/21
 g.- TiyseK I/12/36
 g.- Tiysem II/22/15, II/22/16

5. (Belli bir yerde) Belli bir işi üstüne 
almak suretiyle çalışmak. -50-
 g. I/143/46, I/155/47, I/159/47
 g.- cēden I/126/28
 g.- ceK I/144/82
 g.- ceseŋ I/51/30
 g.- cēseŋ I/51/30
 g.- cēSiK II/08/39
 g.- dilē II/19/49
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 g.- iyȯ I/149/34
 g.- meden I/50/56
 g.- mez I/157/73
 g.- mezdim I/73/25
 g.- miş I/24/49
 g.- miyidim I/161/22
 g.- miyor I/124/24
 g.- Tı̄̇ I/69/49
 g.- tı̄̇miz I/50/39
 g.- Ti I/113/102, I/113/103, I/113/104, 
I/113/106, I/113/99, I/128/47, I/50/32, 
I/69/49, I/69/50
 g.- Tİ I/50/33
 g.- Tik I/140/47, I/42/71
 g.- tile I/69/53
 g.- Tilē I/150/20
 g.- Tiler I/144/65
 g.- tim I/78/54, II/39/120
 g.- Tim I/128/24, I/42/71, I/47/12, 
I/47/13, I/50/37, II/39/128, II/39/129
 g.- Tiydi I/48/74

6. Zarf-fiil veya belirli geçmiş zaman eki 
almış fiillerden sonra geldiğinde bir işin 
olup bittiğini ifade eder. -49-
 g.- cen II/22/36
 g.- cez I/61/17
 g.- Çek I/161/50
 g.- di II/17/87
 g.- diler I/42/53
 g.- me I/138/131, I/138/133
 g.- mēSe II/36/11
 g.- mesini yapameyyorun̥ II/32/16
 g.- miş I/50/79, II/05/24, II/05/29, 
II/05/31
 g.- mişler II/10/96
 g.- miyo I/23/13
 g.- tı̄̇ I/53/79
 ġodu g.- Tı̄̇ I/50/82
 g.- ti I/42/10, I/74/91, I/77/68, II/05/68
 g.- Ti I/130/32, I/137/12, I/137/31, 
I/137/37, I/138/135, I/150/59, I/42/28, 

I/44/54, I/51/62, I/79/100, II/26/25, 
II/29/05
 günümüz baş ōldu g.- ti I/55/44
 g.- tik I/93/52
 g.- TiK II/11/49
 ġoduḳ g.- Tik II/25/95
 g.- Tile I/138/14, I/86/47, I/86/48
 g.- Tilē I/149/20
 g.- Tiler I/136/15, I/138/14, I/86/51, 
II/10/71
 g.- tiler̥ II/28/60
 ġodu g.- Tiler I/137/12
 g.- tim I/45/18
 g.- Tim I/114/28

7. Ölmek. -27-
 g.- medi II/14/99
 g.- tı̄̇ I/82/05
 g.- Tı̄̇ I/158/58, I/158/59, I/82/05
 g.- ti I/158/57, I/55/66, I/74/90, I/82/05, 
II/16/93, II/26/28
 g.- Ti I/104/18, I/109/32, I/109/50, 
I/125/18, I/144/66, I/15/22, I/55/66, 
I/64/22, I/64/40, I/64/41, II/16/58, II/16/93
 g.- Tilē II/16/99
 g.- Tiler I/15/22, II/10/61

8. Evlenmek ve bu yolla bulunduğu 
yerden ayrılmak. -19-
 g.- ceK II/05/44
 g.- cen I/47/56
 g.- cēz I/50/25
 g.- medi I/83/15
 g.- mez I/47/49
 g.- mezdi I/47/49
 g.- seŋ I/47/50
 g.- ti I/46/132, II/27/31
 g.- Ti I/144/38, I/145/91, I/41/17, 
II/05/45
 g.- Tik I/76/21
 g.- tilē II/19/16
 g.- tim I/76/19, II/19/113
 g.- Tim I/151/27, I/76/68
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9. (Şöyle veya böyle) Yol almak, yolda 
ilerlemek. -18-
 g. I/74/48, I/74/49
 g.- Çeŋ I/161/37
 g.- miş I/52/59
 g.- tı̄̇mde I/33/12
 g.- ti I/53/48
 g.- tik I/74/47
 g.- Tik I/41/62, I/74/48
 g.- TiK I/41/63
 g.- Tim I/138/114, I/138/116, I/138/124, 
I/138/125, I/74/47, II/01/69
 g.- tím II/01/46

10. Varmak, ulaşmak, dayanmak. -15-
 g.- cen I/158/36
 g.- ceŋ I/79/58
 g.- mez I/17/73
 g.- Tı̄̇ I/133/07
 g.- Tı̄̇m I/138/115
 g.- Tı̄̇miz I/111/81
 g.- Tik I/138/119, I/138/120
 g.- Tim I/138/111, I/138/113, I/138/116
 g.- Tiŋ II/10/31
 g.- Tiŋiz I/135/55
 g.- tiydin I/45/12

11. Bir yere belli bir sıfat veya görevle 
varmak. -15-
 g.- cēse I/41/11
 g.- Çēdi II/16/103
 g.- ÇiK II/05/46
 g.- miş I/153/03
 g.- mişlē II/14/84
 g.- Tı̄̇ II/08/31
 düŋür g.- tı̄̇m I/120/41
 g.- ti II/26/10
 g.- Ti I/152/09
 g.- Tik I/143/85, II/07/106
 dünür g.- Tik I/17/44
 düŋür g.- t̥im I/120/40
 g.- Tiydi I/22/19

12. Yok olmak, eser kalmamak. -15-

 g.- di II/09/75
 g.- meyeciK I/62/28
 g.- miyor I/21/85
 g.- sin I/63/53
 g.- siŋ I/124/36
 g.- Tı̄̇ I/18/40
 g.- ti II/09/59
 g.- Ti I/06/22, I/113/85, I/113/86, 
I/136/09, I/18/36, I/74/34, I/87/112, 
II/22/60

13. (Para, kazanç vb.) Harcanmak, 
sarfedilmek. -8-
 g.- mez I/109/10, I/74/18
 g.- mēz I/109/10
 g.- sin I/131/59
 g.- ti I/32/91, I/32/93, I/74/18

14. Yardımcı eylem. -8-
 üstümüze g.- cek I/46/20
 derin g.- me I/47/24
 boşa g.- mesin I/72/87
 ilērsini g.- mi II/07/124
 g.- miyo II/25/107
 ġolayına g.- Ti I/125/10
 gülcēme g.- Ti I/11/67
 hoşuma g.- ti I/132/46

15. (Zaman , yaş vb. için) İlerlemek, 
geçmek, sona ermek, yaşanıp tükenmek, 
bitmek. -7-
 g.- sin I/74/04
 g.- ti I/10/80
 g.- Ti I/104/18
 g.- Tikçe II/37/15
 g.- TikÇē II/35/12
 g.- Tim I/126/04

16. Gönderilmek, götürülmek, sevk 
edilmek. -7-
 g.- cek II/38/11
 g.- ceK I/49/74
 g.- miyȯdu I/71/70
 g.- Ti I/107/67
 g.- Tikden I/104/41
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 g.- Tilē II/29/96
17. Sendeleyip düşmek. -5-

 g.- Tı̄̇ I/121/48, I/121/49
 g.- tim I/45/11
 g.- Tim I/21/80, I/45/10

18. (Sıvılar için) Akmak, geçmek. -3-
 g.- cek I/85/23
 g.- ti II/26/52
 g.- Ti II/26/51

19. (Bir şey aşınmak, yıpranmak, 
yırtılmak vb. sebeplerle) İşe yaramaz 
duruma gelmek, eskimek, arızalanmak, 
bozulmak. -3-
 g.- Ti I/06/16
 g.- Tim I/122/67

20. (Belli bir yönde) Belli bir yol takip 
etmek, belli bir yerden geçmek. -2-
 g.- mişle I/150/39, I/150/40

21. Satılmak. -2-
 g.- tikden II/10/28
 g.- tikten II/10/29

22. Asıl hükmü bildiren cümleden 
önce yardımcı durumundaki bir 
cümlenin yüklemi olduğunda istenmeyen, 
beğenilmeyen bir işin yapıldığını ifade 
eder. -2-
 g.- Ti II/25/95
 g.- Tik I/138/08

23. Emir kipinin üçüncü şahsı ile bazı 
fiillerin emir kipinin ikinci şahsından sonra 
geldiğinde meselenin kapanması için bahsi 
geçen işin yapılmasının tavsiye edildiğini 
belirtir. -2-
 g.- sin I/145/64, I/145/65

24. (Ses için) duyulmak, işitilmek. -2-
 g.- ti I/33/78
 g.- Ti I/06/121

25. İşgal etmek. -2-
 g.- Tı̄̇nde I/117/50
 g.- tikten I/117/52

26. Zorunlu olarak bir yerde kalmak. -2-
 g.- ti II/19/26, II/19/28

27. Başvurmak. -1-
 g.- tim II/02/24

28. (Şöyle veya böyle) Yürümek, devam 
etmek, cereyan etmek, seyretmek. -1-
 g.- cek I/119/12

29. Elektrik kesilmek. -1-
 g.- ti I/146/42

30. Geçmek, geçerliliğini kaybetmek. -1-
 g.- miş II/25/112

31. (Belli bir amaçla bir yerde) 
Kullanılmak. -1-
 g.- ceg II/39/16

32. Belli bir şekil alarak devam etmek.
gít - : bk. git-1 -1-
 g.- Tı̄̇ II/10/60
git̥ - : bk. git-1 -1-
 g.- Tik I/03/84
gı̄̇t - : bk. git-2 -2-
 g.- dig II/25/97

bk. git-8 -1-
 g.- Ti I/46/133
gı̊̇t - : bk. git-2 -1-
 g. II/28/12
gitgide : Zaman ilerledikçe, zaman 
geçtikçe, gittikçe. -5-
 g. I/10/06, I/109/14, I/146/65
gitme : Gitmek işi. -5-
 gelme g. I/150/30
 gelip g.+ ce I/69/13
 g.+ niŋ I/16/23
 g.+ si I/143/75
 g.+ ymiş I/140/63
gitmē : bk. gitme -1-
 g. II/38/27
gitmek : Gitmek işi. -5-
 g. I/139/21, I/20/61, I/45/65, I/58/48
gitmi - : bk. gitme -1-
 g.- ye I/08/32
gitmi : bk. gitme -3-
 g.+ ye I/15/93, I/34/42, II/25/75
gitmı̄̇ : bk. gitme -1-
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 g.+ nen I/74/08
givi : bk. gibi -2-
 g. I/86/13
 g.+ ydi I/79/25
giy - : (Örtünüp korunmak veya süslenmek 
için) Bir giyeceği bedenine veya herhangi 
bir organına geçirmek. -63-
 g.- dı̄̇ I/126/82
 g.- dik II/08/12, II/08/13
 g.- dim I/21/66
 g.- ē I/10/59
 g.- ēdi II/23/93
 g.- edik II/37/23
 g.- ēdik I/157/46, II/12/75, II/34/44, 
II/39/158
 g.- ēdiK I/73/71
 g.- ēdin I/10/59
 g.- eledi I/04/30
 g.- elle I/77/18
 g.- ellēdi I/161/31, I/77/18
 g.- ellēr̥di I/61/42
 g.- emiyoduḳ I/85/17
 g.- en I/32/30, II/15/46
 g.- eŋ I/47/47, I/47/48
 g.- erdi I/08/25
 g.- ērdi I/41/15, II/23/84
 g.- erdik I/57/55, I/90/68
 g.- erdiK I/144/37
 g.- er̥dik II/37/24
 g.- eriz II/18/14
 g.- erle II/39/146
 g.- er̥lēmişti I/32/30
 g.- erlerdi II/15/40
 g.- er̥lerdi I/04/30
 g.- erlermiş I/76/16, I/76/39, I/76/44
 g.- ēsin II/37/57
 g.- ēsiŋ II/37/25
 g.- ēy̥ II/12/15
 g.- ilen I/41/26
 g.- illerdi I/41/16
 g.- inirdi II/23/92

 g.- iyo I/09/12, I/09/14, II/15/48
 g.- iyoduŋuS I/98/31
 g.- iyolā I/83/54
 g.- iyolādı I/83/54, I/83/55
 g.- iyolardı I/09/16
 g.- iyolārdı I/09/17
 g.- iyolardın I/09/16
 g.- iyöllē II/12/26, II/12/27
 g.- medim I/10/63
 g.- miyöllē II/12/27
 g.- yolardı II/15/40
 g.- yorlar I/21/47
giycē : (<<giyecek+i) Giyilmek için 
yapılmış şey, elbise, giysi, esvap. -2-
 g.+ miz II/32/136

g. + ŋi II/32/137
giydir - : (Bir giyeceği) Başka birinin 
vücuduna veya organına kendi eliyle 
geçirmek, giymesini sağlamak. -17-
 g.- di II/05/08
 g.- diler̥ II/37/56
 g.- i I/125/77, II/23/92
 g.- ı̆̇le II/34/37
 g.- ilēdi I/02/26
 g.- iler II/15/38
 g.- ilerdi I/02/27, I/08/27
 g.- ilir I/41/24
 g.- ilirdi I/41/24
 g.- ir I/59/27
 g.- iydi II/23/91
 g.- iyola I/76/58
 g.- iyoruz I/106/65, I/106/70
 g.- mezler I/10/65
giyim : 1. Giyilen şey, giyecek, elbise -6-
 g. I/108/25, I/135/38, II/32/137

2. Giyme veya giydirme işi.
dāmat g.+ i I/125/70

 güvē g.+ i I/125/76
 ōlan g.+ i I/125/70
giyin - : Üstüne elbise vb. şeyler giymek, 
kendi kendini giydirmek. -9-
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 g.- en II/15/45
 g.- enden I/125/82
 g.- ir II/37/49
 g.- irdik II/08/60
 g.- irle II/39/146
 g.- irlēdi I/125/77
 g.- miyo II/15/47
 g.- miyolar II/15/44

giyinip ġuşan- : İtina ile giyinmek, 
süslenmek.

g.- ir ġuşanırdı I/08/20
giyindir - : Giydirmek. -1-
 g.- i ḳuşandırı II/08/79
giyisi : bk. giysi -2-
 g. I/106/65, I/96/25
giymeK : Giyecek şeyler. -1-
 g. bol II/05/08
ġíymı : bk. ḳıyma -1-
 ġ.+ sını II/12/57
giymi : Giyme, giymek işi. -1-
 g.+ yi II/07/13
giysi : Giyecek şey, elbise, esvap. -5-
 g. I/04/30, II/37/57
 g.+ liri II/25/105
 g.+ miz I/157/45
 g.+ sini I/76/50
gizli : Açıkça bilinmeyen, görülmeyen, 
açık ve aşikâr olmayan, meçhul. -1-
 g. II/27/60
ġo - : bk. ḳoy-3 -26-
 ġ. I/96/42
 ġ.- dum I/127/45
 ġ.- ÍÍādı I/47/25
 ġ.- llar I/119/57, I/119/58
 ġ.- muyo I/111/72
 ġ.- nmuyo I/33/47
 ġ.- nur I/119/52, I/44/46
 ġ.- nuyodu I/78/26
 ġ.- nuyor I/119/51
 ġ.- ŋ I/04/35, I/44/45

 ġ.- r I/103/48
 ġ.- rız I/02/32
 ġ.- rsan I/111/20
 ġ.- rsuŋ I/96/56, II/23/192
 ġ.- rus I/111/20, I/132/27
 ġ.- ruz I/127/43, I/127/47, I/36/64

bk. ḳoy-1 -33-
 ġ.- du I/10/73, I/110/07, I/110/08, 
II/30/67
 ġ.- dular I/20/10
 ġ.- dum II/05/103
 ġ.- lÍārdı I/10/70
 ġ.- ÍÍardı I/10/72
 ġ.- man I/24/14
 ġ.- mazdı I/110/15
 ġ.- muş I/110/05, I/24/05, II/28/62, 
II/30/67
 ġ.- muşdu II/12/47
 ġ.- muşla I/03/17, I/69/59, I/75/03, 
II/14/24, II/14/79, II/24/17
 ġ.- muşlā II/24/18
 ġ.- muşlar I/14/03, I/55/45, I/67/22
 ġ.- muşl̥ar I/24/06
 ġ.- muyo I/10/70
 ġ.- ndu I/110/16
 ġ.- nmamış I/153/04
 ġ.- nmėyince I/153/04
 ġ.- nurdu I/10/69, II/11/35
 ġ.- rdu I/110/15

bk. ḳoy-11 -72-
 ġ. I/114/39
 ġ.- du I/121/28, I/152/09, I/45/15, 
II/29/19
 ġ.- dū I/18/06
 ġ.- du gitTı̄̇ I/50/82
 ġ.- du gitTiler I/137/12
 ġ.- du gitTi I/06/35, I/100/26, I/18/64, 
I/22/40
 ġ.- du gitTiler I/15/28
 ġ.- du KitTi I/52/50
 ġ.- duḳ I/119/12, I/119/13
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 ġ.- duḳ gitTik II/25/95
 ġ.- dum II/28/32
 ġ.- lÍā gidellē II/08/129
 ġ.- madı I/50/52
 ġ.- masın I/79/70
 ġ.- masıŋ I/152/51
 el etē ġ.- masıŋ I/45/46
 eline ġ.- masıŋ I/45/08
 ġ.- muş I/63/30
 ġ.- muş gitmiş II/19/93
 ġ.- muşlar gitmişler II/25/24
 ġ.- r I/123/19, I/152/63
 ġ.- r̥ gidē I/126/29
 ġ.- r gider I/06/73, I/123/21, I/123/23
 ġ.- r gidēr̥dik I/58/34
 ġ.- rduḲ I/130/31
 ġ.- rsuŋ I/79/65
 ġ.- run II/39/67

bk. ḳoy-5 -4-
 ġ.- dum I/06/88
 ġ.- nmuyōdu I/71/46
 ġ.- rduḲ I/130/20, I/26/72

bk. ḳoy-2 -148-
 ġ. I/109/17, I/28/20, II/32/27
 ġ.- du I/45/10
 ġ.- duḳ I/06/136, I/88/56
 ġ.- dulā I/64/114, I/64/115, II/05/20
 ġ.- dular I/140/64
 ġ.- dum I/06/150, I/109/04, I/11/91, 
I/116/56, I/36/77, I/48/76, II/29/35
 ġ.- dūm II/08/123
 ġ.- duŋ I/139/24, I/27/75, I/27/76, 
I/43/12
 ġ.- duŋuS I/128/28
 ġ.- duŋuz I/43/23
 ġ.- duydum I/110/54
 ġ.- duysu II/05/31
 ġ.- lÍā II/08/126
 ġ.- ÍÍādı I/152/106, I/154/40
 ġ.- llar I/114/21, I/119/46, I/121/58

 ġ.- llārdı I/51/25, I/58/69
 ġ.- maḳ I/160/02
 ġ.- maḲ I/160/28, II/32/100, II/32/101
 ġ.- man I/21/73
 ġ.- mazlar I/102/81
 ġ.- muş I/48/16, II/05/31
 ġ.- muşum I/137/26
 ġ.- nacaḲ I/62/39
 ġ.- nayero II/32/69
 ġ.- nur I/08/43
 ġ.- ŋ I/116/18, I/121/89, I/43/19, I/54/65
 ġ.- r I/11/66, I/111/33, I/128/66, 
II/37/66
 ġ.- rdū I/106/20
 ġ.- rdu yapardı I/57/20
 ġ.- rduḳ I/123/33, I/128/36, I/128/69, 
I/152/117, I/154/13, I/18/21, I/33/55, 
I/76/94, II/37/70
 ġ.- rduḲ I/123/33, I/123/46, I/123/71, 
I/15/51, I/152/106, I/152/109, I/152/93, 
I/154/35, I/26/72, I/80/36, II/12/68
 ġ.- rdūḲ I/120/58, I/90/72
 ġ.- rdum I/152/52
 ġ.- rdun I/126/51, I/145/30, I/61/46
 ġ.- rduŋ I/31/30, I/80/37
 ġ.- rlā I/118/14, I/31/42, II/19/157, 
II/34/100
 ġ.- rlādı I/153/69, I/64/80
 ġ.- rlar I/08/44, I/114/08, I/114/09
 ġ.- rlardı I/08/75, I/102/81, I/118/14, 
I/41/21, I/80/42, I/82/21
 ġ.- rlarmış I/76/85
 ġ.- rsun I/94/62
 ġ.- rsuŋ I/100/33, I/100/34, I/102/39, 
I/152/110, I/80/41, I/87/120, I/94/60, 
I/97/39
 ġ.- rsuŋuz I/25/03
 ġ.- rum I/103/47
 ġ.- rūm I/90/22
 ġ.- run I/109/17, I/109/25, I/127/29, 
I/127/30, I/130/65, I/130/66, I/54/49
 ġ.- rus I/130/73
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 ġ.- ruS I/130/62, I/51/49
 ġ.- ruz I/130/62, I/130/65, I/130/70, 
I/130/73, I/144/03, I/154/39, I/31/20, 
I/60/27, I/62/09, I/62/39, I/70/37, II/19/156, 
II/32/106, II/32/107, II/32/38, II/32/90, 
II/32/91, II/33/71
 ġ.- saŋ I/70/04

bk. ḳoy-6 -32-
 ġ.- nur I/119/51
 ġ.- rŭduḲ I/07/36

bk. ḳoy-4 -17-
 ġ.- dum I/109/03
 ġ.- dūmuz I/130/81
 ġ.- duydum I/123/52
 ġ.- ŋ I/08/39, I/44/77
 ġ.- r yapālādı II/34/94
 ġ.- rduḲ I/29/17
 ġ.- rdum I/152/62
 ġ.- ruS I/130/58
 ġ.- ruz I/130/80, I/130/81, I/130/82, 
I/44/44, I/49/06, I/90/81, II/32/105, 
II/32/106

bk. ḳoy-13 -18-
 ġ.- du I/10/89

bk. ḳoy-12 -30-
 ġ.- muş I/21/11

bk. ḳoy-19 -44-
 ġ.- madı I/21/41
 ġ.- madıla I/99/62
 ġ.- mamış I/108/26
 ġ.- maz̥dı I/22/20
 ġ.- meyo I/70/75

bk. ḳoy-7 -23-
 ġ.- duḳ I/36/81
 ġ.- muyȯz I/27/74
 ġ.- nmuyo I/105/10
 ġ.- nur I/132/20, I/148/12, I/148/13, 
I/148/14
 ġ.- nuyodu I/105/11, I/105/12, I/105/13
 ġ.- nuyōr I/109/14
 ġ.- ŋ I/132/18

 ġ.- rduḲ I/29/20
 ġ.- rlar vereceg I/138/67
 ġ.- rlardı II/34/92
 ġ.- rsaḳ I/59/87
 ġ.- rsun I/132/19
 ġ.- rsuŋ I/26/12
 ġ.- ruz I/71/41, I/71/42, I/91/36, I/91/37

bk. ḳoy-20 -47-
 ġ.- dutduracāz I/42/26

bk. ḳoy-9 -35-
 ġ.- dular I/51/62
 ġ.- madılar I/51/62

bk. ḳoy-21 -46-
 ġ.- du I/58/79

bk. ḳoy-22 -45-
 ġ.- rlādı I/77/19

bk. ḳoy-23 -39-
 ġını ġ.- duḳTan II/03/22
 ġ.- duḲ I/130/89
 nişan ġ.- duḲ I/138/76
 nişan ġ.- dular I/113/20
 aday ġ.- muşlā II/01/77
 ġ.- nur I/131/15
 ġına ġ.- nur I/148/21
 nişan ġ.- nur I/113/21
 ġ.- rdū I/121/26

bk. ḳoy-8 -25-
 ġ.- masıŋ I/123/69
 ġ.- rduḳ I/123/67

bk. ḳoy-24 -30-
 ġ.- dumuŋ çocū I/128/45, I/128/60, 
I/128/65

bk. ḳoy-10 -29-
 ġ.- mazdı I/134/34
 ġ.- rdu I/134/33, I/134/34

bk. ḳoy-25 -27-
 adam sırasına ġ.- dula I/149/48

bk. ḳoy-26 -2-
 ġ.- dum II/16/34
 ġ.- ndu II/29/19
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bk. ḳoy-27 -1-
 ġ.- du gēşdi II/29/26
ġō - : bk. ḳoy-1 -6-
 ġ. II/30/64
 ġ.- ndu II/25/16
 ġ.- r I/10/71
 ġ.- rdu II/16/31
 ġ.- rduḳ I/10/68

bk. ḳoy-2 -12-
 ġ.- duḳ I/58/72
 ġ.- r I/36/65, I/73/62
 ġ.- rdu I/134/30
 ġ.- rduḲ I/152/109, I/152/119, I/48/09, 
I/51/28
 ġ.- rdum I/131/52, II/16/91
 ġ.- rduŋ I/145/30
 ġ.- suŋ I/43/19

bk. ḳoy-4 -5-
 ġ.- r II/08/95
 ġ.- rduḲ I/48/13
 ġ.- r̥dum II/16/91
 ġ.- rsuŋ I/102/38
 ġ.- ruz I/70/25

bk. ḳoy-18-2-
 ġ.- caŋ I/48/65
 ġ.- casınız I/84/25

bk. ḳoy-5 -1-
 ġ.- rdu I/74/96

bk. ḳoy-7 -1-
 ġ.- rduḲ I/134/27
ġoca : bk. Ḳoca -69-
 ġ. I/08/56, I/102/36, I/102/39, I/108/12, 
I/11/34, I/114/16, I/12/03, I/12/07, I/126/09, 
I/126/14, I/126/42, I/126/58, I/128/19, 
I/128/40, I/129/31, I/131/41, I/135/15, 
I/135/17, I/145/82, I/146/37, I/146/38, 
I/148/43, I/150/27, I/152/134, I/161/29, 
I/28/27, I/30/19, I/30/26, I/36/77, I/50/77, 
I/51/57, I/51/61, I/51/64, I/51/74, I/68/47, 
I/70/11, I/70/25, I/70/26, I/74/70, I/81/17, 
I/83/74, I/88/37, I/88/47, I/90/53, I/98/57, 
I/161/18, II/12/40, II/12/73

 ġoca ġ. I/03/52, I/08/73, I/121/35, 
I/121/36, I/21/10, I/32/43, I/80/36, I/98/67
 ġocā ġ. I/24/46
 ġoca ġ.+ dıḳ I/146/33 
 ġ. ġoca I/03/52, I/08/73, I/121/35, 
I/121/36, I/21/10, I/32/43, I/80/36, I/98/67
 ġ. ġōca II/32/110
 ġ. ġocadıḳ I/146/32

ġ.+ sı II/07/93
ġoca : bk. ḳoca -53-
 ġ. I/65/24
 ġarı ġ. I/101/43, I/69/10
 ġarῐ ġ. I/33/128
 ġ.+ dan I/112/67, I/18/65
 ġ.+ larda I/112/66
 ġ.+ ları I/55/48
 ġ.+ larınıŋ I/14/45
 ġ.+ larıŋ I/14/67
 ġ.+ lı I/65/24
 ġ.+ m I/02/36, I/113/99, I/152/79, 
I/86/65, II/07/129
 ġ.+ mdan I/112/43
 ġ.+ mla I/148/40
 ġ.+ nınan I/15/72
 ġ.+ nıŋ I/96/78
 ġ.+ ŋ I/14/66, I/60/73
 ġ.+ ŋa I/15/62
 ġ.+ sı I/112/77, I/113/77, I/128/20, 
I/140/27, I/140/62, I/17/49, I/39/52, 
I/39/62, I/70/84, I/77/44, I/80/31, I/87/24, 
II/27/30
 ġ.+ sına I/137/37, I/88/24
 ġ.+ sınd̥an I/66/21, I/66/29, I/66/32
 ġ.+ sını I/137/36
 ġ.+ sınıŋ I/108/51
 ġ.+ sınnan I/66/10
 ġ.+ sıyla I/128/58
 ġ.+ sıynan I/101/44
 hanım mardır ġarıyı şe ġocayı genc 
eden ġ. vardır hanımı ġocadan I/132/83
 ġ.+ ya I/01/09, II/19/16
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 ġ.+ ya verdi I/133/47
 ġ.+ ya verivedi I/145/05
 hanım1 mardır ġarı1yı şe ġ.+ yı genc 
eden ġoca vardır hanımı ġocadan I/132/82
ġoca - : Kocamak, yaşlanmak, ihtiyarlamak, 
kocalmak. -13-
 hanım mardır ġarıyı şe ġocayı genc 
eden ġoca vardır hanımı ġ.- dan I/132/83
 ġ.- dım I/130/02, I/15/04, I/159/44
 ġ.- madım I/47/27
 ġ.- mayam I/144/43
 ġ.- maycaz I/144/44
 ġ.- mazdıḳ I/144/42, I/144/43
 ġ.- mazdıḲ I/144/42
 ġ.- mış I/144/43, I/144/44
 ġ.- yınca I/131/51
ġocȧ : bk. Ḳoca -3-
 ġ.+ ya II/20/48
 ġ.+ yȧ I/83/15
 ġ.+ yı II/27/50
ġocā : bk. Ḳoca -8-
 ġ. I/07/94, I/102/41, I/133/56, I/52/22, 
I/67/07, I/72/57, I/74/88
 ġ. ġoca I/24/46
ġōca : bk. Ḳoca -1-
 ġoca ġ. II/32/110
ġocá : bk. ḳoca -6-
 ġarı ġ. I/69/06, I/69/07, I/69/10, I/69/33
 ġārı ġ. I/69/33
ġocå : bk. ḳoca -1-
 ġarı1 ġ. I/40/37
ġȯca : bk. ḳoca -2-
 ġ.+ larıŋ I/14/59
 ġ.+ sına I/14/69
ġocabaş : Bir dokuma motifi adı. -1-
 ġ. I/140/41
ġocaġarı : Kocakarı, ihtiyar kadın. -10-
 ġ. I/06/118, I/144/62, I/155/92, I/158/59, 
I/30/58
 ġ.+ lar I/128/12, I/15/19, I/15/20
 ġ.+ yın I/153/117

ġocaġarı ilacı : Hekim olmayan 
kimselerin yaptığı, tecrübeye dayanan, ot, 
kök vb.nden elde edilen tabii ilaç.

ġ. ilacı II/25/85
ġocaġārı : bk. ġocaġarı -1-
 ġ. I/158/58
ġocalıḲ : Kocalık, ihtiyarlık. -1-
 ġ. I/15/55
ġocalῑ : <<ḳocalıḳ+ı (bk. ġocalıḲ) -1-
 ġ.+ mdan I/109/32
ġocaman : bk. Ḳocaman -13-
 ġ. I/08/65, I/109/25, I/128/59, I/140/60, 
I/15/81, I/36/29, I/47/83, I/52/56, I/83/16, 
I/83/17
 ġ.+ a I/94/54
 ġ.+ ıdım I/107/68
 ġ.+ nā I/158/42
ġocāman : bk. Ḳocaman -1-
 ġ. I/08/60
ġoce : bk. ḳoca -4-
 ġ. I/112/65
 ġ.+ ye I/125/24, I/93/49, II/27/31
ġocı : bk. ḳoca -7-
 ġ.+ ya I/10/109, I/101/09, I/145/91, 
I/47/06, I/86/68, I/96/76
 ġ.+ ye I/52/15
ġocı : bk. Ḳoca -2-
 ġocı ġ. II/08/12
 ġ. ġocı II/08/11
ġocu : bk. ḳoca -2-
 ġ. II/05/107, II/05/46
ġocuman : bk. Ḳocaman -1-
 ġ. II/39/04
ġocumān : bk. Ḳocaman -1-
 ġ. II/39/05
ġoç : bk. ḳoç -1-
 āret ġ.+ u II/15/09
ġoçam : Avuç, avuç dolusu. -1-
 ġ. I/10/51
ġoduman : Kodaman, ileri gelen, mevki 
ve para sahibi kimse. -1-



ġodumġaç

1540

G

 ġ.+ nā II/02/61
ġodumġaç : Bir çocuk oyunu. -2-
 ġ. I/11/90
 ġ.+ a I/11/92
ġodur - : Koydurmak, koymak işini 
başkasına yaptırmak. -4-
 ġ.- cāḳ II/33/05
 ġ.- en I/110/71
 ġ.- mām I/24/13
 ġ.- ullardῑ I/138/73
gö̇l : bk. göl I -1-
 g. I/147/28
gö̇zel : bk. güzel -10-
 g. I/104/69, I/105/38, I/109/14, 
I/109/18, I/109/19, I/133/20, I/154/45, 
I/90/44, I/90/61, I/96/39
gö̇zēlce : bk. güzelce -1-
 g. I/104/34
ġoja : bk. Ḳoca -2-
 ġ. I/150/14
ġoḳ - : bk. ḳoḳ- -10-
 ġ.- ā I/152/101
 ġ.- ādı II/20/08
 ġ.- ar II/20/04
 ġ.- ar̥ II/33/59, II/33/60
 ġ.- masın I/64/33
 ġ.- maz II/20/04
 ġ.- uyo I/44/16, II/20/08
ġōḳ - : bk. ḳoḳ- -1-
 ġ.- ar II/11/32
ġoҟ - : bk. ḳoḳ- -2-
 ġ.- maS I/40/55
 ġ.- maz I/40/56
ġoḳla - : Koklamak, kokusunu almak için 
bir şeyi burnuna yaklaştırıp havayı içine 
çekmek. -1-
 ġ.- dıp I/60/101
ġoḳu : bk. ḳoḳu -7-
 ġ. II/20/06
 ġ.+ lu II/22/79
 ġ.+ su I/01/60, I/07/96, I/07/97, I/76/75

 ġ.+ sunu I/07/97
ġōḳu : bk. ḳorḳu -1-
 ġ. I/126/39
ġoḳuT - : koklatmak -1-
 ġ.- urlar I/60/99
ġol : bk. Ḳol1 -35-
 ġ. I/45/11, I/48/34, II/17/74, II/26/27
 ġ. ġanat gērdik I/125/37
 ġ.+ ı̊n ġırılıssā yėnı̄̇ŋ içinde başın 
yarılıssā ȫrtünüŋ içindi I/01/70
 ġ.+ lar II/28/39
 ġ.+ ları I/123/42
 ġ.+ larımız I/120/28
 ġ.+ larῑm I/43/03
 ġ.+ u I/13/38, I/48/35, I/86/10, II/08/42
 ġ.+ um I/17/23, I/17/26, I/33/124, 
II/25/102
 ġ.+ umda I/17/23
 ġ.+ umu I/17/22, I/91/49
 ġ.+ umunan I/48/16
 ġ.+ umuzdan I/64/131
 ġ.+ umuzunan I/48/14
 ġ.+ una I/151/23, I/26/45
 ġ.+ unda II/25/91
 ġ.+ undan I/140/65
 ġ.+ unu I/91/51, II/26/26
 ġ.+ uŋ I/152/76, I/45/10
 ġ.+ uŋuz ġırılsa yeŋiŋiziŋ içinde 
I/152/76
 ġ.+ uyna I/136/05

bk. Ḳol2 -2-
 ġ. I/129/15
 ġ.+ ları I/17/24

bk. Ḳol3 -1-
 ġ.+ ları II/12/15
ġōl : bk. Ḳol1 -2-
 ġ. II/08/94
 ġ.+ una II/05/103
ġōla - : bk. Ḳovale- -2-
 g.- nan I/151/40
 g.- rdı I/151/40
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ġolanya : bk. ġolonyā -1-
 ġ. I/91/37
ġolanyā : bk. ġolonyā -1-
 ġ. I/63/46
ġolay : bk. ḳolay -22-
 ġ. I/108/29, I/108/31, I/123/57, I/145/44, 
I/45/40, I/58/55, I/62/28, I/63/50, II/01/70, 
II/06/28, II/16/106, II/21/19, II/35/12
 ġ.+ daydı I/136/19
 ġ.+ dı I/134/18
 ġ. gēlsın II/11/66
 ġ. gel̥sin II/38/101
 ġ.+ ına I/125/10
 ġ.+ ısa I/46/107
 ġ.+ lan I/08/72
 ġ.+ nan I/08/69
 ġ. olu II/05/55
ġoláy : bk. ḳolay -6-
 ġ. I/30/30, I/79/02, II/21/74, II/21/83
ġolȧy : bk. ḳolay -1-
 ġ. II/21/19
ġolāy : bk. ḳolay -1-
 ġ. I/135/30
ġolaycadıḲ : Kolcaycacık, çok kolay bir 
şekilde. -1-
 ġ. I/123/65
ġolayla - : Kolaylamak, kolaylaşmak, 
kolay bir hâle gelmek. -1-
 ġ.- dı I/49/71
ġolaylan - : Kolaylanmak, kolaylaşmak, 
kolay bir hâle gelmek. -2-
 ġ.- dı I/51/14, I/60/54
ġolaylaş - : Kolaylaşmak, kolay duruma 
gelmek. -3-
 ġ.- dı I/13/17, I/130/19, I/59/51
ġoláyláş - : bk. ġolaylaş- -2-
 ġ.- dı I/79/01, I/79/24
ġolaylıḳ : Kolaylık, kolay olma 
durumu. -4-
 ġ. I/108/32, I/130/17, I/130/26, I/32/47
ġoley : bk. ḳolay -4-

 ġ. I/92/58
 ergene ġarı dövmesi ġ. gelir̥ I/95/80
 işine ġ. geliyo I/78/28
 ġ.+ miş I/68/51
ġoleylan - : bk. ġolaylan- -1-
 ġ.- dı I/159/34
ġoleyleş - : bk. ġolaylaş- -1-
 ġ.- dı I/96/15
ġoleylig : bk. ġolaylıḳ -1-
 ġ. I/150/09
ġoleyliK : bk. ġolaylıḳ -1-
 ġ. I/150/12
ġollesder : bk. ḳulestere -1-
 ġ. I/51/13
ġollı - : Kollamaḳ, korumak, sahip çıkmak, 
gözetmek, kayırmak. -2-
 ġ.- ceŋ I/91/23
 ġ.- yam II/30/52
ġolonya : bk. ġolonyā -1-
 ġ. veriler I/114/34
ġolonyā : Kolonya, içine hafif bir koku 
katılmış tuvalet ispirtosu. -2-
 ġ. I/13/09, I/33/08
ġoltū : (<<ḳoltuḳ+u) Sırtı ve kolları 
dayayacak yerleri olan büyük sandalye, tek 
kişilik kanepe. -2-
 ġ. I/139/48, I/160/23
ġoltuḳ : Vücutta omuz başının altında 
kolun gövde ile birleştiği yer. -1-
 ġ.+ lānıŋ altῑ I/98/108
ġoltū : <<ḳoltuḳ+u (bk. ġoltuḳ) -2-
 ġ.+ na I/121/50, I/121/51
ġomȧ : bk. ḳoma -1-
 ġ.+ ya I/130/65
ġomşı : bk. ḳomşu -1-
 ġ.+ ynan II/06/37
ġomşı̊ : bk. ḳomşu -1-
 ġ.+ lar II/06/60
ġomşu : bk. ḳomşu -27-
 ġ. I/111/91, II/09/26
 ġonum ġ. I/112/72
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 ġ. bir iki I/34/15
 ġ.+ da I/51/46, II/19/81
 ġ.+ lā II/06/43
 ġ.+ lāŋ I/38/28
 ġ.+ lar I/142/33, I/34/13, I/91/71, 
II/23/58
 ġ.+ larā I/91/55
 ġ.+ larım I/112/48
 ġ.+ larınınan I/112/48
 ġ.+ larla I/112/73
 ġ.+ muz I/49/79, I/91/50
 ġ.+ muzda II/19/80
 ġ.+ muzun II/19/80
 ġ.+ muzuŋ II/33/28
 ġ.+ nuŋ I/64/23, II/07/113, II/32/88
 ġ.+ nuŋḳuna I/53/63
 ġonuŋ ġ.+ ŋ I/158/49
 ġ.+ ya I/51/46
ġōmşu : bk. ḳomşu -1-
 ġ.+ nuŋ II/33/25
ġomşulu : bk. ḳomşuluḳ -1-
 ġ.+ u I/07/85
ġomşuluḳ : bk. ḳomşuluḳ -2-
 ġ.+ lar I/128/04
 ġ.+ lār I/143/29
ġon - : 1. Konmak, (uçucu şey) uçmasına 
son verip bir yerde durmak. -10-
 ġ.- ar I/117/15
 ġ.- arımış I/52/03
 daldan dala ġ.- duḳ I/01/11
 ġ.- sıŋ II/05/25

2. Yurt edinmek, yerleşmek.
ġ.- caḳ I/125/35
ġ.- duḲ I/86/04

 ġ.- duŋ I/99/27
 ġ.- muşlar II/25/14

ġ.- ŭyorlā I/75/08
ġon - II : Konmak, (ad için) koymak işi 
yapılmak. -1-

ġ.- muş I/06/58
ġonā : <<ḳonaḳ+ı -2-

 köv̥ ġ. I/142/45
 köv̥ ġ.+ nı I/142/42
ġonaḳ : bk. ḳonaḳ -2-
 ġ. I/120/38
 ġ.+ larından I/95/106
ġonaḳla - : bk. ḳonaḳla- -1-
 ġ.- dı I/138/110
ġonaḳlamaġ : Konaklamak, konaklamak 
işi. -1-
 ġ. I/01/80
ġonaḲ : bk. ḳonaḳ -2-
 ġ. I/120/38
ġondur - : Kondurmak, yerleştirivermek, 
oturtmak. -1-
 ġ.- ulardı I/08/75
ġonşu : bk. ḳomşu -6-
 ġ. I/148/34, I/155/80, I/156/54
 ġonuŋ ġ. I/123/18
 ġ.+ lara I/148/23
 ġ.+ su I/155/71
ġonşuluḳ : bk. ḳomşuluḳ -1-
 ġ. I/150/51
ġonu ġoŋşu : Konu komşu, bütün komşular 
ve etrafta olanlar, etrafta oturanlar. -2-
 ġ. ġoŋşu I/88/36
 ġ.+ ŋ ġoŋşu I/107/52
ġonum ġomşu : bk. ġonu ġoŋşu -1-
 ġ. ġomşu I/112/71
ġonun ġōşu : bk. ġonu ġoŋşu -2-
 ġ. ġōşu I/119/32
 ġ. ġōşunuŋ I/143/84
ġonuŋ ġomşu : bk. ġonu ġoŋşu -1-
 ġ. ġomşuŋ I/158/49
ġonuŋ ġonşu : bk. ġonu ġoŋşu -1-
 ġ. ġonşu I/123/17
ġonuş - : bk. ḳonuş- -107-
 ġ. I/04/74, I/22/11, I/22/37, I/37/03, 
II/08/66, II/16/28, II/17/09, II/23/115, 
II/33/07
 ġ.- ȧcaḳ II/23/111
 ġ.- am II/34/81
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 ġ.- aman I/107/07, I/48/01
 ġ.- amaS I/08/85
 ġ.- amazdıḳ I/150/31
 ġ.- an I/107/24
 ġ.- anı I/64/34
 ġ.- asıya I/27/76
 ġ.- duḳlāmı I/147/61
 ġ.- dū˽uŋūS I/06/146
 ġ.- dúm I/01/34
 ġ.- dūmu I/73/28
 ġ.- en I/72/11, I/83/04
 ġ.- ivedim I/72/61
 ġ.- iyin I/146/45
 ġ.- ma I/145/72, I/86/07
 ġ.- madan I/15/91
 ġ.- madıḲ II/27/60
 ġ.- mamaḲ II/23/112
 ġ.- maS II/23/110
 ġ.- mayam I/22/37
 ġ.- maz I/66/08
 ġ.- mıcaŋ II/23/115
 ġ.- mıyan II/23/118
 ġ.- míyacáŋ I/06/89
 ġ.- miyen I/87/97
 ġ.- muş I/133/60, I/142/16
 ġ.- muşlar I/42/10
 ġ.- sam II/16/97
 ġ.- sun II/39/166
 ġ.- suŋ II/16/22
 ġ.- tuḳ I/52/89, II/27/61
 ġ.- Tuḳ II/23/117
 ġ.- tuḳlarım I/61/52, I/61/64
 ġ.- tuḳlarımdan̥ I/61/65
 ġ.- TuḲ II/27/63
 ġ.- Tum II/23/176
 ġ.- tūmu II/32/143
 ġ.- Tūmuzu II/10/103
 ġ.- Tuttursȧz I/01/35
 ġ.- u I/07/80, I/10/121
 ġ.- ulÍā I/10/118

 ġ.- ullādı I/64/95
 ġ.- ullardı I/11/89, I/123/37
 ġ.- ulmaS I/76/91
 ġ.- ulmazdı I/146/25
 ġ.- ulur I/98/108
 ġ.- un II/36/19
 ġ.- uncuyu II/30/01
 ġ.- uŋ II/05/78
 ġ.- up I/135/52
 ġ.- uP II/16/107
 ġ.- uP dur21mā II/07/124
 ġ.- ur I/05/71, I/47/35, I/56/37, 
II/16/105, II/22/23
 ġ.- urḳan II/22/49
 ġ.- urḳān I/146/25
 ġ.- urdu I/110/22
 ġ.- urduḳ I/11/51, I/134/38, I/134/39
 ġ.- urduġ I/134/39
 ġ.- urduḲ I/11/92, I/113/31
 ġ.- urdum I/107/29
 ġ.- urken I/110/21
 ġ.- urlar̥ I/07/80
 ġ.- urlardı I/76/90
 ġ.- urumuş I/140/61, I/140/62
 ġ.- urun I/137/32
 ġ.- uruz I/80/67
 ġ.- uyoduḳ II/04/73
 ġ.- uyōduḳ II/04/73
 ġ.- uyoduḲ II/04/70
 ġ.- uyodunuS I/117/20
 ġ.- uyoduŋ I/75/55
 ġ.- uyollādı I/46/18
 ġ.- uyon I/76/71
 ġ.- uyoŋ II/14/69
 ġ.- uyor I/25/27
 ġ.- uyoS II/23/140
 ġ.- uyoS yapardım I/102/32
 ġ.- uyum II/04/84
 ġ.- uyun I/112/49, I/122/13
ġonuşdur - : bk. ġonuşTur- -3-
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 ġ.- can I/112/23
 ġ.- ceŋ I/72/43
 ġ.- uyolar I/25/15
ġonuşma : Konuşma, konuşmak işi. -6-
 ġ. I/80/55
 ġ.+ m II/09/03
 ġ.+ mı I/28/33
 ġ.+ sı I/10/118
 ġ.+ sını I/98/130
 ġ. zorlūm II/09/02
ġonuşmaḳ : Konuşmak, düşüncelerini 
sözle anlatmak işi. -3-
 ġ. I/14/15, I/73/28
ġonuşmaḲ : bk. ġonuşmaḳ -1-
 ġ.+ t̥an I/147/05
ġonuşme : bk. ġonuşma -1-
 ġ.+ yi I/95/79
ġonuşmek : bk. ġonuşmaḳ -1-
 ġ. I/69/96
ġonuşmı : bk. ġonuşma -2-
 ġ.+ lȧrım II/03/13
 ġ.+ ya I/15/44
ġonuşTur - : Konuşturmak, konuşmasını 
sağlamak, konuşmasına yol açmak, izin 
vermek. -4-
 ġ.- duḳġāŋı II/27/06
 ġ.- uP I/54/60, I/54/61
 ġ.- uyoŋ I/72/76
ġoŋşi : bk. ḳomşu -1-
 ġ. I/59/65
ġoŋşu : bk. ḳomşu -107-
 ġ. I/07/96, I/121/41, I/125/05, I/126/78, 
I/142/56, I/145/93, I/153/117, I/22/03, 
I/70/72, I/70/73, I/72/67, I/72/69, I/72/79, 
I/74/32, I/96/15, I/96/16, II/05/91, 
II/07/119, II/07/142, II/07/67, II/20/10, 
II/21/06, II/24/92, II/30/49
 ġonu ġ. I/88/36
 ġonuŋ ġ. I/107/52
 ġoŋu ġ. II/09/77
 ġ.+ cek I/72/71
 ġ.+ da I/46/68, I/97/27

 ġoŋum ġ.+ da yapımıyan II/09/32
 ġ.+ dan I/146/40, II/24/93
 ġ.+ du I/145/94
 ġ. haḳḲı I/64/20
 ġ.+ lā I/152/105, I/157/43, I/158/49, 
I/72/70, I/88/52, II/28/49, II/34/76
 ġ.+ lāda I/158/20
 ġ.+ lādan II/24/97
 ġ.+ lāmız I/44/92
 ġ.+ lāŋ I/157/84
 ġ.+ lar I/05/56, I/05/57, I/125/61, 
I/87/92, II/05/84
 ġ.+ lar̥ I/142/56
 ġ.+ lār II/28/35
 ġ.+ lara I/45/54
 ġ.+ larā I/138/74
 ġ.+ ları I/03/43, I/123/56, I/18/57, 
I/32/90, II/17/27
 ġ.+ larınan II/24/94
 ġ.+ larıŋ I/02/24, I/18/36
 ġ.+ larıymışımış I/140/71
 ġ.+ larla I/157/39
 ġ.+ lúḳ I/05/51
 ġ.+ luḳ I/18/48
 ġ.+ m I/61/51, I/61/65
 ġ.+ muz I/128/55, I/18/40, I/93/22
 ġ.+ muzdu I/153/51
 ġ.+ muzuŋ II/32/48
 ġ.+ nd̥an I/115/45
 ġ.+ nuŋ I/10/15, I/100/45, I/42/80, 
I/46/67, I/51/70, I/55/59, II/26/26
 ġ.+ nuŋḳu I/146/69
 ġ.+ su I/140/70
 ġ.+ suymuş I/140/71
 ġ.+ ya I/03/34, I/101/39, I/134/57, 
I/146/40, I/31/56, I/70/72, II/24/40
 ġ.+ yȧ I/31/65
 ġ.+ yā I/121/41, I/70/73
 ġoŋuma ġ.+ ya I/87/106
 ġ.+ yı II/24/97
 ġ.+ ynan I/140/20



ġōparitif

1545

G

 ġ.+ ynun I/64/20
 ġ.+ yu I/95/13, II/09/22, II/24/40
ġoŋşū : bk. ḳomşu -1-
 ġ. I/18/41
ġōŋşu : bk. ḳomşu -10-
 ġ. I/47/41
 ġ.+ dan I/27/48
 ġ.+ la I/72/83
 ġ.+ lā I/72/42
 ġ.+ lar II/21/27, II/28/47
 ġ.+ larımızdan I/115/10
 ġ.+ m I/43/20
 ġ.+ muz I/101/14
ġoŋşulū : <<ḳomşuluḳ+u -1-
 ġ. II/17/24
ġoŋşuluḳ : bk. ḳomşuluḳ -4-
 ġ. I/146/66, I/18/40, I/47/41, I/75/52
ġoŋşuluġ : bk. ḳomşuluḳ -1-
 ġ. II/17/24
ġoŋşulúġ : bk. ḳomşuluḳ -1-
 ġ. I/05/60
ġōŋşuluġ : bk. ḳomşuluḳ -1-
 ġ. I/47/39
ġoŋşuluḲ : bk. ḳomşuluḳ -5-
 ġ. I/09/53, I/18/42, I/18/43, I/47/39
 ġ. yapıyoz I/18/48
ġōŋşuluḲ : bk. ḳomşuluḳ -1-
 ġ. I/150/51
ġoŋu ġoŋşu : bk. ġonu ġoŋşu -2-
 ġ. ġoŋşu II/09/77
 ġ.+ ma ġoŋşuya I/87/105
ġoŋum ġoŋşu : bk. ġonu ġoŋşu -1-
 ġ. ġoŋşuda yapımıyan II/09/32
ġoŋuş - : bk. ḳonuş- -1-
 ġ.- amazdıŋ II/23/112
ġop - : bk. ḳop-1 -10-
 hamur ġ.- ā I/30/24
 ġ.- āḳan̥ I/157/82
 ġ.- ar I/157/64
 ġ.- ār I/157/80

 ġ.- batırḳan I/157/81
 ġ.- du I/09/39
 ġ.- sun I/10/32
 ġ.- tuḳTan I/157/64
 ġ.- unca I/157/81
 ġ.- uncı II/16/65

bk. ḳop-2 -4-
 ġ.- atırıp I/06/88
 ġ.- du I/137/27, II/25/100, II/25/92

bk. ḳop-3 -3-
 ġ.- an I/69/86
 ġ.- arsa I/114/39
 gȫnünden ġ.- arsa I/134/33

bk. ḳop-4 -1-
 ġ.- ar I/143/52

bk. ḳop-5 -1-
 ġ.- caḳ II/39/177

bk. ḳop-6 -1-
 ġ.- du I/03/81

bk. ḳop-7 -1-
 ġ.- Tu II/29/40
ġopar - : Koparmak, kopmasına yol açmak, 
bağlı bulunduğu yerden ayırmak. -7-
 ġ. I/30/30
 ġ.- ı II/39/51
 ġ.- ıdıḳ II/07/125
 ġ.- ıp I/27/53
 ġ.- ıP I/27/53
 ġ.- ız I/30/30
ġopar̥ - : bk. ġopar- -1-
 ġ.- dıla I/54/70
ġōparatif : bk. ḳoparatif -1-
 ġ.+ ler II/04/20
ġopard - : bk. ḳopart- -1-
 ġ.- ırdı I/67/69
ġōparifcivik : bk. ġōparitifcil̥ı̆̇k -1-
 ġ. yapdım II/02/59
ġōparitif : bk. ḳoparatif -2-
 ġ. II/02/62, II/02/65
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ġōparitifcil̥ı̆̇k : Kooperatifçilik, kooperatif 
kurma, kooperatif yönetme işi. -1-
 ġ.+ di II/02/64
ġōperetif : bk. ḳoparatif -1-
 ġ. II/02/57
ġoPma : bk. ḳopma -1-
 ġ. I/147/20
ġopud - : bk. ḳoput- -1-
 ġ.- ūdu I/10/36
ġopuġ : bk. ġopuḲ -1-
 ġ. I/110/27
ġopuḲ : Kopuk, kopmuş olan. -1-
 ġ. I/110/27
ġor - : bk. gör-1 -1-
 ġ.- düŋüz I/20/17

bk. gör-19 -1-
 ġ.- ecek I/121/103
ġorḳ - : bk. ḳorḳ- -46-
 ġ.- ādıḳ I/146/85
 ġ.- ādım I/112/13, I/112/14
 ġ.- allar I/20/100, I/20/101
 ġ.- an I/29/06
 ġ.- aram I/60/98
 ġ.- ardıḳ I/112/67, I/115/09, I/115/10, 
I/120/46, I/76/53
 ġ.- ārdıḳ I/61/32, I/77/61
 ġ.- ardım I/112/12, I/112/15, I/112/22
 ġ.- arın I/60/101, II/05/73
 ġ.- arız II/39/183
 ġ.- cȧm I/91/86
 ġ.- cėŋ II/01/62
 ġ.- cıŋ II/01/62
 ġ.- duḳ I/150/46, I/155/95
 ġ.- duḲ I/12/39
 ġ.- dular I/12/43
 ġ.- dular̥ I/12/43
 ġ.- dum I/112/17
 ġ.- ma I/91/85
 ġ.- man II/39/128
 ġ.- māyoduḳ I/38/33

 ġ.- muşla I/46/20
 ġ.- muşlā I/38/33
 ġ.- muyom I/90/44
 ġ.- muyon II/22/51
 ġ.- sa I/38/64
 ġ.- Tu I/150/44
 ġ.- Tuḳ II/20/70
 ġ.- ulcuḳ I/112/67
 ġ.- uyo I/77/62
 ġ.- uyōduḳ II/21/27
 ġ.- uyola I/66/06
 ġ.- uyorla I/83/61
 ġ.- uyoru I/112/12
 ġ.- uyoz I/53/61
ġōrḳ - : bk. ḳorḳ- -2-
 ġ.- uyōduḲ I/29/06
 ġ.- uyon II/25/109
ġorḳu : bk. ḳorḳu -9-
 ġ. I/120/51, I/29/06
 ġ.+ ma II/22/49
 ġ.+ muzdan I/138/104
 ġ.+ nuŋ ecele faydası var I/91/86
 ġ.+ suna I/138/104
 ġ.+ sundan I/137/28
 ġ.+ ynan I/112/17
ġorḳut - : Korkutmak, korkmasına yol 
açmak. -1-
 ġ.- urken II/20/57
góre : bk. göre -1-
 g. II/23/96
ġoridor : bk. ḳoridor̥ -1-
 ġ.+ lā I/94/26
ġorḲ - : bk. ḳorḳ- -3-
 ġ.- Tu I/83/28
 ġ.- Tulā I/38/31
 ġ.- Tun I/83/28
ġōrk - : bk. ḳorḳ- -1-
 ġ.- masa I/38/64
ġoru - : 1. Dış tehlikelerden esirgemek, 
muhafaza etmek. -9-
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 ġ.- sun I/144/04, I/66/39, II/16/35
 alah ġ.- sun I/06/82
 ġ.- suŋ I/66/19
 ġ.- yolardır I/105/22

2. Karşılamak, denk gelmek, tekābül 
etmek.

emek ġ.- madı I/85/42
 ġ.- meyo I/85/34, I/85/36
ġorucu : Korucu, orman koruma memuru, 
kır bekçisi. -2-
 ġ. I/70/62, I/70/63
ġosa : bk. ḳosa -1-
 ġ. I/155/17
ġosġocaman : Koskocaman, cüsse, yaş, 
mevki vb. bakımından çok büyük. -1-
 ġ. I/24/07
ġosġoyu : Kopkoyu, çok koyu, tamamen 
koyu. -2-
 ġ. I/21/92, I/21/97
ġoş - : bk. ḳoş- I -9-
 ġoşa ġ.- a I/38/27, I/38/28
 ġ.- a ġoşa I/38/27, I/38/28
 ġ.- ardı I/145/99
 ġ.- arken I/110/69
 ġ.- madan I/121/49
 ö̇küzlere ġ.- ulurdu I/157/74
 at ġ.- uyuduḳ II/14/43
ġoş - : bk. ḳoş- II1 -25-
 geyiK ġ.- ā II/28/44
 öküz ġ.- ādıḳ II/24/25, II/24/26
 öküzleri ġ.- aÍÍādı I/59/15
 ġ.- allardı II/14/45
 hayvan ġ.- allardı II/14/46
 ġ.- amazdı II/14/44
 arabasını ġ.- an I/72/70
 aT ġ.- an I/23/34
 ġ.- ardıḳ I/74/63
 ġ.- ar̥dıḳ I/130/10
 at ġ.- ārdıḳ I/23/35
 eşşek ġ.- ar̥dıḳ I/130/10
 hayvan ġ.- ardıḳ I/74/53

 beygir arȧbası ġ.- ardıḲ I/87/03
 öküz ġ.- arıdıḳ I/64/117
 at māt ġ.- arken I/156/26
 dombıy arȧbasını ġ.- arlādı I/102/22
 öküz ġ.- mūyoruz II/24/26
 ġ.- Tuḳ I/64/118
 öKüz ġ.- ulurdu I/23/36
 ġ.- uyoduḳ II/14/43
 öKüz arabası ġ.- uyoduḳ I/155/96
 atlȧnan ġ.- uyoduḲ I/156/26

bk. ḳoş- II2

 zora ġ.- caḳlar I/94/07
ġoşmȧ : Kesilmiş ağaç ve tomrukların 
ucunu çenterek zincir takıp çekme. -1-
 ġ. I/79/19
ġoşmu : Koşma, koşmak II işi. -1-
 ġ.+ yu II/14/45
ġōşu : bk. ḳomşu -2-
 ġonun ġ. I/119/32
 ġonun ġ.+ nuŋ I/143/84
gótúr - : bk. götür- -1-
 g.- üyōdu I/37/26
ġov - : Kovmak, uzaklaşmasını, gitmesini 
sert bir şekilde söylemek, yanından 
defetmek. -1-
 ġ.- unca I/88/23
ġova : bk. ḳova -2-
 ġ.+ lar̥nan I/117/45
 ġ.+ lı zobulār II/21/81
ġovå : bk. ḳova -2-
 ġ. I/39/81
ġovala - : Kovalamak, (kaçan birini 
veya bir şeyi) yakalamak için arkasından 
koşmak. -3-
 ġ.- dı I/88/24
 ġ.- yıverince I/117/16
ġovan : Kovan, arıların barınması için 
hazırlanan barınak. -1-
 ari ġ.+ ı I/87/75
ġovan - : Kıvanmak, övünülecek bir 
olaydan dolayı sevinmek, iftihar etmek, 
memnun olmak. -1-
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 ġ.- ırın I/135/52
ġovanoz : bk. ġavanoz -1-
 ġ.+ lara I/32/35
ġovaşaḳ : Kovşak, gevşek, kaba, 
aralıklı. -1-
 ġ. I/142/54
ġov̥u : bk. ġova -1-
 ġ.+ ları II/21/70
ġoy - : bk. ḳoy-2 -71-
 ġ. I/97/38, II/32/62
 ġ.- acam I/42/48
 ġ.- acan I/127/29
 ġ.- allar I/119/57
 ġ.- am I/110/54, I/54/41
 ġ.- amıŋ I/110/55
 ġ.- an I/153/108
 ġ.- ȧr I/123/30
 ġ.- ardı I/60/41
 ġ.- ārdıġ I/34/57
 ġ.- arsıŋ I/71/27
 ġ.- caḳlāmıza II/32/90
 ġ.- caŋ I/116/45
 ġ.- caz I/94/15
 ġ.- duḲ I/45/42
 ġ.- dulā II/12/73
 ġ.- dular II/23/12
 ġ.- dularsı II/23/151
 ġ.- dum I/34/58, I/42/35
 ġ.- duydum I/110/52
 ġ.- ēdıŋıS I/70/04
 ġ.- ῐy̥ῐn I/54/64
 ġ.- mazdıḲ I/07/63
 ġ.- muş I/117/26
 ġ.- muşlar I/38/09, II/37/52
 ġ.- muyo I/155/106
 ġ.- ub I/42/36
 ġ.- ulduḳ II/21/99
 ġ.- ullar I/11/81
 ġ.- uluyo II/38/29
 ġ.- up I/157/44

 ġ.- urdu I/45/09
 ġ.- uvurdum I/130/65, I/135/09
 ġ.- uvurur I/11/73, I/11/75
 ġ.- uyo I/73/68, I/73/69
 ġ.- uyō II/26/23
 ġ.- ŭyoduġ II/12/62, II/12/63
 ġ.- uyōlā II/34/104
 ġ.- uyolar I/09/30
 ġ.- ŭyollar I/67/12
 ġ.- uyon II/29/101
 ġ.- uyoŋ I/12/18, I/12/19, I/13/14, 
I/34/66, I/60/05
 ġ.- uyor II/26/23
 ġ.- uyorlar I/60/28
 ġ.- uyoruz I/130/100
 ġ.- uyos I/160/05
 ġ.- uyoS II/30/34
 ġ.- uyoz I/103/60, I/26/73, I/34/63, 
I/98/52
 ġ.- ŭyoz I/26/74
 ġ.- úyöllē II/23/51
 ġ.- ŭyuS I/07/65
 ġ.- verem I/95/14
 ġ.- verı̆̇dik I/10/49
 ġ.- verirdiḲ I/123/66

bk. ḳoy-11 -35-
 ġ.- an I/27/68, I/27/69
 ġ.- an gidiyo I/10/08, I/10/09, I/39/12
 ġ.- an gitTı̄̇ I/50/34
 ġ.- an gitTi I/06/10, I/108/57, I/50/34
 ġ.- du gitti I/50/63
 ġ.- en I/79/28
 ġ.- madı I/50/52
 ġ.- ub gidiyolā I/39/13
 ġ.- up gidincesi II/19/94
 ġ.- uP gidiyoduḳ I/106/06
 ġ.- up gidiyolā yapıyolā I/83/02
 ġ.- up gidiyolā I/83/46
 ġ.- uP gidiyollar I/104/39
 ġ.- uP gidiyorlar I/06/77, I/06/78
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 ġ.- up gidiyöllē I/10/61
 ġ.- uyoduḲ I/106/38
 ġ.- uyom I/120/36
 ġ.- vemı̄̇ş I/72/56
 ġ.- vemiş I/72/58
 ġ.- vemişle I/72/12

bk. ḳoy-9 -6-
 ġ.- amıyoŋ I/111/88
 ġ.- mazlardı I/121/23
 ġ.- ŭvı̊̇rme̊yin I/20/97
 ġ.- veri I/08/128
 ġ.- verilē I/153/64
 ġ.- veriyöllē II/08/41

bk. ḳoy-12 -4-
 ġ.- uvuruyollar̥ I/21/10

bk. ḳoy-5 -11-
 ġ.- dular I/27/25
 ġ.- sun II/38/69
 ġ.- uyȯ I/96/35
 ġ.- uyorduḲ I/130/20

bk. ḳoy-10 -3-
 ġ.- am I/33/57
 ġ.- uyoruS I/132/33

bk. ḳoy-7 -42-
 ġ.- arlā I/60/42
 ġ.- caŋ I/41/91
 ġ.- ŭven II/29/34
 ġ.- uyorlar I/138/70

bk. ḳoy-3 -32-
 ġ.- araḳ II/39/69
 ġ.- arıS I/62/19, II/33/68
 ġ.- arız I/71/26
 ġ.- árız I/71/41
 ġ.- arῑz I/71/41
 ġ.- ar̥saŋ II/37/100
 ġ.- arsıŋ I/102/37
 ġ.- caŋ I/49/80
 ġ.- cāsaŋ I/111/73
 ġ.- dum I/97/19
 ġ.- mayız I/111/58

 ġ.- mazsaŋ II/37/101
 ġ.- ulur I/62/19, II/18/08
 ġ.- uvuruŋ I/144/84
 ġ.- uyodun II/15/86
 ġ.- ŭyom II/12/59
 ġ.- uyȯn I/91/14
 ġ.- uyorus I/132/29, I/132/30
 ġ.- uyoruS I/132/19
 ġ.- uyoS I/143/20
 ġ.- uyosuŋ I/105/42, II/23/202
 ġ.- ŭyosuŋ I/105/42, I/105/47
 ġ.- uyum I/139/09, II/12/59
 ġ.- ŭyum II/12/60

bk. ḳoy-13 -2-
 ġ. I/56/73

bk. ḳoy-1 -21-
 ġ.- am II/12/46, II/14/79
 ġ.- cāsa II/16/31
 ġ.- du II/12/50
 ġ.- duḳ II/11/36, II/12/49
 ġ.- duḲ II/11/36, II/11/37
 ġ.- dular II/12/53
 ġ.- dum II/11/37, II/11/39, II/13/22
 ġ.- muş II/30/67
 ġ.- muşlar I/65/05, I/65/06
 ġ.- muştuḳ II/24/83
 ġ.- ŭyōduḳ II/12/46
 ġ.- ŭyōduġ II/12/47
 ġ.- üyölle II/11/35
 ġ.- vedi II/14/71
 ġ.- vemiş I/153/05

bk. ḳoy-14 -36-
 ġ.- mıycıḲ I/96/39

bk. ḳoy-15 -35-
 ġ.- am I/102/17
 ġ.- uyollar I/119/54
 ġ.- ver̥iyoz I/100/28

bk. ḳoy-6 -6-
 ġ.- oruz I/105/35
 ġ.- ŭyoz II/21/40
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bk. ḳoy-8 -43-
 ġ.- ar̥ I/123/67
ġȯy - : bk. ḳoy-2 -1-
 ġ.- uyollar I/111/61
ġōy - : bk. ḳoy-4 -1-
 ġ.- uŋ I/05/54

bk. ḳoy-16 -1-
 ġ.- uvermez I/40/55

bk. ḳoy-2 -2-
 ġ.- caz I/49/15
 ġ.- uyom II/21/96

bk. ḳoy-10 -1-
 ġ.- em I/54/72

bk. ḳoy-1 -5-
 ġ.- du II/12/50, II/12/52
 ġ.- duḳ II/12/51
 ġ.- dum II/13/21

bk. ḳoy-3 -2-
 ġ.- yom II/12/57

bk. ḳoy-17 -1-
 ġ.- uyoÍÍā II/30/40
ġōy̥ - : bk. ḳoy-2 -1-
 ġ.- duḳ I/32/35
ġoya : Güya, sözde, sanki. -8-
 ġ. I/06/19, I/10/89, I/153/80, I/20/23, 
I/44/95, I/64/110, I/77/19
 ġ. yapceg I/153/88
ġoyā : bk. ġoya -2-
 ġ. I/08/129, I/81/17
ġoyn : Koyun, kollar arası, kucak. -2-
 ġ.+ umdan I/132/71
 elimizi ġ.+ umuza soḲdūḳ I/27/26
ġoyn : bk. ḳoyun -2-
 ġ.+ u I/33/76
 ġ.+ un I/33/85
ġōyn : bk. ġoyn -1-
 eli ġ.+ undı duruyo II/10/26
góynek : bk. göynek -1-
 g. II/24/62
ġoyu : bk. ḳoyu -2-

 ġ. I/62/19, I/96/53
ġoyul - : Koyulmak, koyu duruma gelmek, 
koyulaşmak. -7-
 ġ.- caḳ I/84/42
 ġ.- du I/33/56
 ġ.- uncaḳ I/21/91
 ġ.- ur̥du I/33/56
 ġ.- uyo I/132/25
 ġ.- uyor I/132/26
 ġ.- uyoru I/60/06
ġoyulaş - : Koyulaşmak, koyu duruma 
gelmek, yoğunlaşmak. -1-
 ġ.- ır I/62/26
ġoyuld - : Koyultmak, koyu duruma 
getirmek, koyulaştırmak. -2-
 ġ.- uP I/27/52
 ġ.- uruz I/36/51
ġoyun : bk. ḳoyun -111-
 ġ. I/07/30, I/101/22, I/101/48, I/105/62, 
I/108/13, I/108/16, I/110/35, I/111/105, 
I/131/24, I/131/35, I/141/08, I/141/25, 
I/141/29, I/148/46, I/15/32, I/21/07, 
I/23/45, I/25/50, I/33/35, I/33/79, I/35/04, 
I/40/72, I/53/20, I/60/52, I/78/09, I/78/13, 
I/78/24, I/78/25, I/78/48, I/86/08, I/87/44, 
I/90/56, I/90/57, I/91/57, I/91/60, I/93/15, 
I/95/93, I/95/94, I/99/35, II/08/90, II/10/54, 
II/12/73, II/22/57
 ġ.+ a I/07/45, I/152/21, I/33/75, I/50/33
 adama olsūn ġ.+ a olsun I/105/19
 ġ. et I/151/13
 ġ.+ nā I/30/52
 ġ.+ nāmız I/77/74, II/20/58, II/20/63
 ġ.+ nāmızdan I/77/74
 ġ.+ nāŋ I/77/71
 ġ.+ nar I/07/29, I/21/91
 ġ.+ nar muyunnar I/125/68
 ġ.+ nara I/79/94
 ġ.+ narā II/24/29
 ġ.+ nardan I/103/04
 ġ.+ narı I/106/16, I/108/30, I/152/21, 
I/78/13, I/81/64, I/99/58
 ġ.+ narı moyunnırı II/02/103
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 ġ.+ narımdan I/102/36
 ġ.+ narımız I/24/43, I/36/35, I/65/44
 ġ.+ narımızı I/110/67
 ġ.+ narınḳını I/87/16
 ġ.+ narıŋ I/106/40, I/21/90, II/25/32
 ġ.+ sa I/125/87
 ġ.+ u I/03/62, I/120/22, I/121/111, 
I/17/52, II/25/31
 ġ.+ ŭ I/01/52
 ġ.+ ūm I/101/54
 ġ.+ umuS I/102/14
 ġ.+ umuz I/101/05, I/106/02, I/148/64, 
I/33/75, I/53/27, I/86/08, II/24/24
 ġ.+ un I/33/73, I/33/76
 ġ.+ unu I/07/38, I/89/20, II/10/94
 ġ.+ uŋ I/128/37
 ġ. virdim II/25/74
 ġ. viriy̥ II/25/67
 ġ. viriyin II/25/67
 ġ. yapardıḲ I/87/13
 ġ. yapıyoS virmezler I/53/18
 ġ. yapmayanlar yapmayanlā I/33/39
ġōyun : bk. ḳoyun -1-
 ġ.+ dan I/86/08
ġōyūn : bk. ḳoyun -1-
 ġ. I/152/21
ġoyunculū : <<ḳoyunculuḳ+u (bk. 
ġoyunculuḲ) -1-
 ġ. II/24/34
ġōyunculu : <<ḳoyunculuḳ+u (bk. 
ġoyunculuḲ) -1-
 ġ. II/24/36
ġoyunculuġ : bk. ġoyunculuḲ -1-
 ġ. I/101/21
ġoyunculuḲ : Koyunculuk, koyun 
yetiştirme ve koyun alıp satma işi. -1-
 ġ. yapallādı I/141/08
ġoyurek : Koyurak, koyuca, katıca. -1-
 ġ. II/22/84
góz : bk. göz2 -1-
 g. oda II/21/31

ġoza : bk. Ḳoza -1-
 ġ.+ sı I/83/42
gózel : bk. güzel -6-
 g. I/04/61, I/08/109, I/08/28, I/08/69, 
II/08/64
 g.+ di I/08/84
ġozene : bk. ġuzine -1-
 ġ. I/51/48
ġozone : bk. ġuzine -1-
 ġ.+ lēmiz I/44/78
gȫ - : bk. gör-1 -3-
 g.- seŋ I/43/06

bk. gör-4 -2-
 g.- dük I/64/76

bk. gör-15 -1-
 g.- düm II/25/43
göbē : <<göbek1+i -3-
 g.+ i II/07/145
 g.+ ni II/24/76
 g.+ niŋ II/07/144
göbek : 1. Memeli hayvanlarda eteneden 
gelen damar örgüsünün yavrunun 
vücuduna girdiği delik. -2-
 g. I/136/30

2. Nesil, soy, kuşak, batın.
 ġaş g. I/10/93

göbeği yerlerde sürün- : Çok hasta 
olmak.

g. yerlerde sürünürmüştü I/136/30
göbekli : Karnı yağ bağlamış, şişman. -1-
 g.+ niŋ I/67/70
göce : Tarhana, bulgur yapmak için 
kullanılan kabuğu soyulmuş ve kırılmış 
buğday. -32-
 g. I/157/64, I/26/69, I/33/153, I/40/20, 
I/60/44, I/87/117, I/87/32, I/97/35, I/98/78, 
II/37/116
 g.+ den I/33/154
 g.+ mizi I/70/31
 dövülmedig g.+ niŋ aşı yinmeS I/47/55
 g.+ sini I/102/56, I/103/48, II/35/79
 g.+ sinnen I/103/59
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 g.+ ye I/33/153
 g.+ yi I/70/40, I/70/44, I/87/120, 
I/87/85, II/37/117
 g.+ yinen I/102/56
 g.+ yle I/90/77
 g.+ ylen I/103/46
 g.+ ynen I/87/87

göce çorbası (tarhanası) : Göcenin 
yoğurtla karıştırılmasıyla yapılan tarhana 
çorbası.

g. çorbası I/60/44 
g. tah̥arnası I/79/82

 g. taranamızı I/97/35
göcü : bk. göce -1-
 g.+ yü I/26/68
göç : Göçmek işi, bir yerden başka bir yere 
taşınma, hicret. -19-
 g. I/86/56, I/92/49
 g.+ üŋ II/04/61

göç et- (gel-, ol-) : Yerleşmek üzere 
asıl yerini bırakıp başka bir yere gitmek, 
göçmek.

g. eden I/92/43
 g. edenner I/92/43
 g. edenneriyle I/68/22
 g. edincesi I/50/17
 g. ediyo I/99/52
 g. ediyola I/99/53
 g. etme I/92/09
 g. etmiş I/68/13, I/68/14
 g. etTi II/10/60
 g. ėttik I/155/40
 g. geliyó I/01/78
 g. oluyo II/04/62

göç ver- : Nüfusu azalmak, bir yeleşim 
yeri içinde yaşayanlar çeşitli sebeplerle 
oradan ayrılmak.
 g. vermı̄̇yo I/149/39

göçü sār- : Göç etmek için hazırlanmak.
g.+ ü sārdıḲ II/07/102

göç - : 1. Çökmek. -7-
 g.- er I/142/50

 g.- üyo I/142/53, I/149/29
 g.- üyȯ I/142/53, I/69/07

2. Bulunduğu yerden ayrılıp yerleşmek 
üzere başka yere gitmek, yurt değiştirmek, 
göç etmek, hicret etmek. -2-
 g.- en I/126/71, I/86/57

3. Devrilmek. -1-
 g.- üyon I/147/06
göçǖ : <<göçük+ü (bk. göçüg) -1-
 g.+ dü I/63/65
göçebe : Hayatını mevsime veya diğer 
şartlara göre yer değiştirerek sürdüren 
kimse veya aşiret. -1-
 g. I/46/19
göçmen : Yerini bırakıp yerleşmek üzere 
başka ülkeye giden kimse, muhacir. -1-
 g.+ i II/19/86
göçübe̊ : bk. göçebe -1-
 g. I/46/21
göçüg : Göçük, göçmüş, çöküp enkaz 
hâline gelmiş (bina vb.), yıkık. -1-
 g. II/22/12
göçür - : Göçmesine yol açmak. -4-
 g.- dǖmüz I/40/73
 g.- dük I/28/26
 g.- ür I/119/09
 g.- üydüŋ II/15/54
göde : Büyük ekmek. (?) -2-
 g. I/26/49
 g. yapacıysaḲ I/26/48
göğ : bk. gök II -3-
 g.+ üne II/32/90
 g.+ ünü II/32/92
 g.+ ünüŋ II/32/91
gök : Yük’e benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 g.+ ünü yükünü I/88/45
gök I : 1. Gökyüzü. -1-
 g.+ den I/69/66

2. Mavi. -3-
g. I/126/63
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 g.+ dü I/81/41
 g.+ müş I/81/41
gök II : Olgunlaşmamış, ham. -3-
 g. I/83/62
 g.+ lēne II/32/91
 g. mük I/17/65
göklǖ : (<<göklük+ü) Mavilik. -1-
 g. I/15/47
göl I : Kara ile çevrili, çeşitli büyüklükte 
durgun ve kalıcı su. -5-
 g. II/09/58, II/09/79
 g.+ lerde I/132/58
 g.+ ü I/95/18
 g.+ üŋ II/09/28
göl II : Bir dokuma motifi adı. -1-
 g. I/94/54
gȫl : bk. göl I -2-
 g.+ e I/138/14
 g.+ müştük II/10/42
gölet : Suyu biriktirmek için yapılan set, 
büğet. -1-
 g. I/46/61
gölge : 1. Güneş ışınlarına maruz olmayan 
yer, gölgelik. -6-
 g.+ de I/19/03, I/19/05, I/39/84
 g.+ ye I/07/49

2. Güneşin kaybolmasıyla oluşan 
karanlık.

g. I/143/27
3. Koruma, himaye, sahip çıkma.

g.+ siynen II/29/25
gölgesini kesme- : Himayesi sürmek, 

etkisini devam ettirmek.
gölle : Suda kaynatılmış buğday, mısır, 
fasulye, nohut vb. tahıllar. -7-
 g. I/128/16, I/128/17, I/128/18
 g.+ ler vururduḲ I/143/30
 g. mölle I/128/13
 buydey g.+ si I/123/56
 g. vururduḳ I/123/55
göllü : bk. gölle -2-

 g. II/11/42, II/11/43
göm - : 1. (Bir şeyi) Üzerini kapatıp 
örtecek şekilde toprak vb. şeylerin içine 
sokup yerleştirmek. -11-
 g.- dük I/79/32
 g.- düler I/122/27
 g.- ēdik I/146/47
 g.- ēdiK I/146/47
 g.- ērdiK I/72/80
 g.- eriS I/130/62

2. (Ölüyü) Toprağa yerleştirip üstünü 
toprakla örtmek, defnetmek.

g.- eriz I/130/61
 g.- müşler I/08/115
 g.- üŋ I/11/16
 g.- üyoz I/46/50
gȫm - : bk. göm-2 -2-
 g.- müşlē II/05/28
 g.- üş II/05/31
göme : Küme, yığın, topluluk. -1-
 g. I/134/36
gömgök : Masmavi, çok mavi. -1-
 g. I/81/41
gömgüK : bk. gömgök -1-
 g.+ dü I/81/43
gömle : bk. gömlek1 -1-
 firek g.+ ine I/78/54
gömlē : <<gömlek1+i -1-
 g.+ ni I/11/80
gömleK : 1. Erkeklerin ceket veya yelek 
altına giydikleri, vücudun üst kısmını örten 
giyecek -6-
 g. I/101/30, I/71/12
 g.+ ler I/90/58
 g. verisin I/90/58

2. Elbise altına giyilen bez, ipek veya 
naylondan iç çamaşırı.

g. I/96/22, I/96/26
gömlēk : bk. gömlek1 -2-
 g. I/71/13
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gömme : Gömmek, (bir şeyi) üzerini 
kapatıp örtecek şekilde toprak vb. şeylerin 
içine sokup yerleştirmek işi. -1-
 g.+ de II/36/12
gömül - : (Ölü) Toprağa yerleştirilip üstü 
toprakla örtülmek, defnedilmek. -2- 

g.- üldü I/122/26
 g.- ülmüş I/79/67
gömülü : (İçine) Saklanmış, (içine) konup 
üstü örtülmüş, gömülmüş. -2-
 g. II/05/30
gön - : Yanacak derecede ısınmak, hafif 
sararmak. -1-
 g.- em I/100/23
gȫn : bk. göŋül -11-
 g.+ ü I/11/78, I/64/26, I/155/84 
 g.+ ü olmaSsa I/18/51
 g.+ ü olursā I/18/51
 g.+ ü olŭsu II/17/47
 g.+ üm I/47/72
 g.+ ümüŋ I/47/73
 g.+ ünden ġoparsa I/134/33
 g.+ ünü çekdir II/33/63
 g.+ üŋüz II/30/64
gȫn : bk. gün -1-
 g.+ kü I/39/93
gönder - : Bir yere doğru yola çıkarmak, 
yollamak, ulaşmasını, gitmesini sağlamak, 
irsal etmek. -37-
 g.- cez II/04/85
 g.- dile II/30/09
 g.- diler I/107/16, I/20/71
 g.- emezdi II/19/13
 g.- emezlēdi II/19/14
 g.- eydi I/132/05
 g.- i I/107/72, I/107/73
 g.- idi I/33/91
 g.- idim II/39/119
 g.- ilmiyi I/10/05
 g.- ir I/107/71
 g.- iydi I/73/75

 g.- iyo II/38/26
 g.- iyom II/38/114
 g.- iyon I/149/52
 g.- iyor I/107/38
 g.- iyoz II/38/117, II/38/41
 g.- medı̄̇ II/39/11
 g.- medi I/120/19, I/132/06, II/39/11
 g.- medile I/43/17, I/68/77
 g.- medilē I/33/25, I/33/26
 g.- medilēdi I/43/17
 g.- mediler I/13/03, I/15/05
 g.- memişlē I/121/104, I/161/03
 g.- mezle II/39/184
 g.- miyola I/68/78
 g.- miyolādı I/71/03
gönder̥ - : bk. gönder- -2-
 g.- medi I/120/06
 g.- medilē I/85/05
göndēr̥ - : bk. gönder- -1-
 g.- dilē II/07/28
göndör - : bk. gönder- -1-
 g.- üyō II/02/98
gönenni : Nemli. -1-
 g. I/127/10
gönl : bk. göŋül -3-
 g.+ üm I/132/59

g.+ ü olursa I/41/65
g.+ ünü almáyá I/05/01

göŋl : bk. göŋül -1-
 g.+ ümüzde I/95/55
göŋül : Gönül ,iman, sevgi ve nefretin, iyi 
ve kötü bütün duyguların kaynağı olduğu 
kabul edilen kalbin manevi yönü, yürek, 
dil. -2-
 g.+ leri I/95/57, I/95/61

gönlü ol- : Razı olmak, kabul etmek.
gönlünden ḳop- : İçinden gelen bir 

arzu ile birine bir şey vermek, yardım 
etmek.

gönlünü al- : Kırılan bir kimseyi güzel 
bir davranışla hoşnut etmek.
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gönlünü çekdir- : İmrenip istemek.
gönlünü çürükle- : Umudunu kırmak, 

umutsuzluğa kapılmak.
göŋüllü : Bir işi yapmayı hiçbir 
yükümlülüğü yokken isteyerek 
üstlenen. -1-
 g. I/134/28
gȫnünce : Gönlünce, dileğine uygun 
olarak. -1-
 g. I/119/30
gȫŋ : bk. göŋül -4-
 g.+ ü I/17/40
 g.+ ü ōmazsı II/17/48
 g.+ ünü al I/52/60
 g.+ üŋü Çürüklemėycēŋ I/79/50
gör - : 1. (Gözle ve ışık yardımı ile) Bir 
nesne veya kimsenin varlığını algılamak, 
hissetmek. -128-
 g. I/122/88, I/133/28, I/152/102, 
I/33/74
 g.- cek I/47/59
 g.- cēsen I/122/88
 g.- cez I/59/34
 g.- dǖ I/27/18
 g.- dǖm I/52/18
 g.- dǖn I/56/37, II/02/11
 g.- dǖnüz II/09/58
 g.- dǖŋ I/56/35, I/56/46
 g.- dǖŋüz I/117/10
 g.- dǖseŋiz II/23/190
 g.- dü I/145/71, I/22/42, I/69/75, 
I/91/48, II/03/46
 g.- dükçe II/03/64
 g.- düm I/34/07, I/52/90, I/94/79
 g.- düŋ I/120/38, I/133/29, I/137/44, 
I/23/20, I/49/19, I/61/16, I/64/26, I/86/76, 
II/02/16, II/32/81, II/32/83
 g.- düŋüS II/28/69
 g.- düŋüz I/158/44
 g.- ebiliŋ I/59/35
 g.- ebilirseŋ I/59/30, I/59/34
 g.- ebiliyoŋ I/59/30

 g.- emezdiŋ I/153/119
 g.- emezle I/76/50
 g.- emez̥sen I/59/30
 g.- emez̥seŋ I/59/35
 g.- emiye̊m I/64/29
 g.- emiyon I/37/51
 g.- en I/145/32
 g.- ersiŋiz I/09/52
 g.- ērsiŋiz I/09/53
 g.- eydiŋ I/87/108
 g.- eyin I/48/01
 g.- iyin I/52/39
 g.- mecek I/76/46
 g.- meden I/01/67, I/01/68
 g.- medik I/33/70, I/34/06
 g.- medim I/128/25, I/136/09, I/136/10, 
I/33/64
 g.- mediŋ I/152/107
 g.- memiş I/110/68, I/110/70
 g.- memişindir I/83/43
 g.- men I/49/46
 g.- meŋ II/28/78
 g.- mesin I/151/22, I/22/44
 g.- mesinle I/76/51
 g.- mesiŋ I/76/49
 g.- meycekle I/76/50
 g.- meyince I/48/01
 g.- mēyo I/154/25
 g.- mez yandan gelirdi I/75/30
 g.- mezdi I/25/06, I/71/20
 g.- mēzdi I/71/19
 g.- miceK I/76/50
 görmiye g.- miye I/25/06
 g.- miye gör1miye I/25/06
 g.- müş I/39/50, I/53/10, I/75/74, 
II/01/14
 g.- müşlē I/38/32
 g.- müşünüz I/46/108
 g.- müşüŋüzdür I/35/48, I/70/12
 g.- müyȯŋ I/96/68
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 g.- sen I/116/10, I/133/56
 g.- seŋ I/135/12, I/18/60, I/27/41, 
I/95/12, II/39/138
 g.- seŋiz I/27/50
 g.- sez I/80/04
 g.- sünner I/44/58
 g.- ü II/23/159
 g.- üdünüz I/82/31
 g.- üdüŋ I/125/73, I/125/82
 g.- ülmüş I/24/55
 g.- üncek I/25/53
 g.- ünen I/123/31
 g.- ünür I/122/24, I/137/28
 g.- ünüyor I/122/22
 g.- üŋ I/111/123
 g.- üŋdür I/124/34
 g.- üsüŋüz I/126/50, II/26/06
 g.- üverem I/95/108
 g.- üyon I/64/29, I/64/30, I/83/56
 g.- üyoŋ I/161/46, I/48/63, I/48/64
 g.- üyoŋuzdur I/96/11
 g.- üyorsuŋuz II/24/27
 g.- üyosuŋuzdur II/24/102
 g.- üyün I/25/32

2. Karşılıklı gelip konuşmak, yanına 
gidip görüşmek. -43-
 g.- cek I/138/45, I/161/51
 g.- dü I/138/91
 g.- dük I/25/07
 g.- düm I/47/09, I/47/10
 g.- düŋ I/150/50
 g.- ebiliyom I/74/30, I/74/31
 g.- elek I/138/43
 g.- emezdi I/138/89
 g.- emezler I/138/88
 g.- medı̄̇ŋ I/47/59
 g.- meden I/138/41, I/138/42, II/14/82, 
II/14/86
 g.- medi I/80/62
 g.- medik I/94/75
 g.- medim I/47/09

 g.- meyom I/83/43
 g.- mez I/123/23
 g.- mezlerdi I/138/41
 g.- mezmişdi I/47/60
 g.- müyo I/138/42, II/35/109
 g.- müyȯz I/74/30
 g.- ü I/123/23
 g.- üb I/91/45
 g.- üdü II/13/64
 g.- ünce I/110/10
 g.- ünür I/138/88
 g.- üp I/110/29, I/161/50
 g.- üP duruyōduḳ II/08/24
 g.- ürün I/11/79
 g.- ürüz I/129/39, I/138/88, I/138/89
 g.- üyo I/138/40
 g.- üyolar I/102/31
 g.- üyoŋ I/138/41

3. (Bir şeyin oluşuna veya var olduğuna) 
Şahit olmak, müşahede etmek. -37-
 g.- ceŋ I/145/96
 g.- cı̊̇ŋ II/08/59
 g.- dǖmüzü yapıyoz I/79/88
 ürü̆ya g.- dǖy̥düm II/07/111
 g.- dü I/38/61
 g.- dük I/10/79, I/139/37, I/157/81, 
I/34/44
 g.- düK I/14/51, I/14/54
 g.- düm I/06/119, I/06/123, I/24/35, 
I/80/50
 rüyā g.- düm I/24/35
 g.- düŋ I/72/60
 g.- eceŋiz I/06/128
 g.- elek II/34/77
 g.- mediK I/129/43
 g.- medim II/17/61
 g.- memiş I/14/52, I/72/40, II/09/11
 g.- memişiŋ I/26/42
 g.- meyiz I/06/128
 g.- müşün I/80/54
 g.- müyoŋ I/69/80
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 g.- seŋ I/01/46
 g.- üdü I/46/53
 g.- ünüyo I/26/30
 g.- üŋ I/08/04
 g.- üyon I/154/49
 g.- üyoŋ I/110/24, I/69/79, I/80/50
 g.- üyoruz I/14/50

4. Yaşamak, geçirmek. -30-
 g.- dü I/59/10
 g.- dü˽üŋ II/22/86
 g.- dük I/01/17, I/129/23, I/33/102, 
I/33/125, I/64/11, I/64/12
 günneri g.- düK I/122/77
 gün g.- düK I/14/54
 g.- dülēr I/44/63
 g.- düm I/66/38, II/22/52, II/34/71
 g.- düm geçirdim I/01/45
 g.- düm yapmadım I/123/63
 g.- medig I/42/23, I/58/61
 g.- medik I/146/36
 g.- mediK I/146/39
 g.- medim I/122/50, I/123/63, I/33/24
 gün g.- medim I/52/17
 g.- memiş I/48/51
 gün g.- mümüş I/14/50
 g.- müşle I/05/31
 g.- müşlē I/05/31
 g.- müyo I/96/72
 g.- üŋ I/79/31

5. Yapmak, ifa etmek. -14-
 g.- cen I/94/12
 g.- düm I/121/33, II/19/131
 g.- ebilirin I/122/62
 g.- üdük II/19/130
 iş g.- üdük I/36/47
 işleri g.- üldǖ II/02/38
 g.- üp I/156/40
 işini g.- üydüm I/94/11
 iş g.- üyodu I/156/28
 g.- üyodum I/94/11

 işimi g.- üyon II/19/136
 işimi g.- üyȯn I/109/56
 işimi g.- üyorun II/32/14

6. Yardımcı eylem. -13-
 g.- medi I/145/18
 iş g.- müyō I/156/52
 gerek g.- müyoru I/36/07
 faydı g.- übiliriS II/02/100
 g.- üdü II/01/50
 yararı g.- ülcek II/04/87
 yarar g.- ülsün II/04/86
 güzünü̆ hoş g.- ünür II/38/102
 g.- ürdü I/130/31
 yumuşaḲ g.- üseŋ I/138/58
 iş g.- üyodu I/156/49
 g.- üyoz I/46/42

7. Seyredilecek bir şeye gidip bakmak, 
seyretmek, temaşa etmek. -8-
 g.- mezdiŋ I/121/103
 g.- müyodu I/34/27
 g.- senize II/34/50
 g.- seŋ I/87/93
 g.- ünmüyodu I/34/28
 g.- üyo II/28/89
 g.- üyon II/07/72
 g.- üyȯz I/98/94

8. (Kötü durumlar için) Kendisine 
yapılmak, maruz kalmak, düçar olmak. -8-
 g.- dük I/64/135
 g.- düm I/125/97, I/135/34, I/137/42
 g.- medik II/32/135
 g.- medim I/64/90, I/64/91
 g.- müş I/135/34

9. ... ile karşılaşmak, (iyi durumlar için) 
erişmek, nail olmak. -7-
 g.- cēmiz I/64/91
 gün güneş g.- ceŋiS I/79/32
 günne g.- ceŋiz I/79/35
 g.- cez II/02/100
 g.- dü I/64/56
 g.- meyiS I/115/07
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 g.- mezdik I/115/27
10. (Belli bir eğitim ve öğretime) Tâbi 

tutulmak. -7-
 g.- düK I/121/102
 g.- dülē II/38/99
 ġurs g.- dülē II/38/99
 g.- medim I/120/10
 g.- meyincesi I/147/15
 ders g.- üyoru I/36/25

11. Anlamak, idrak etmek. -6-
 g.- düŋ I/122/34, I/95/116
 g.- em I/95/116
 g.- ün I/117/17
 g.- üyoŋ I/95/86
 g.- üyüŋ I/95/29

12. Gezmek, gezip dolaşmak. -5-
 g.- cekseniz I/156/58
 g.- cen I/37/52
 g.- düm I/120/35, II/39/129, II/39/130

13. Görme hassasına sahip olmak, görür 
olmak. -5-
 g.- meyyo I/144/54
 g.- mez I/144/54, I/22/11
 g.- mōŋ I/33/123
 g.- müyor̥ I/21/27

14. Tanımak. -4-
 g.- ceK I/98/84
 g.- enner I/132/07
 g.- mediK I/150/34
 g.- medim I/149/68

15. Karşılaşmak, rast gelmek, tesadüf 
etmek. -2-
 g.- eyin I/125/94
 g.- medim I/41/27

16. ... olarak kabul etmek, şöyle veya 
böyle değerlendirmek. -2-
 g.- üyor I/110/28
 g.- üyoru I/60/28

17. Evlenmek veya evlendirmek 
amacıyla bir yere gidip birine bakmak. -2-
 g.- ülür II/31/41

 ġız g.- üyolādı II/13/55
18. İncelemek, tetkik etmek. -1-

 g.- üŋ II/34/107
19. Farketmek. -1-

 g.- en I/01/88
20. Gönül gözüyle bilmek, sezmek, 

hissetmek. -1-
 g.- ündü I/06/114

21. Bütünüyle bilmek, hakim olmak. -1-
 g.- ü I/66/19

22. Olumlu bir çekimli eylemden sonra 
kullanılarak o eylem için olumsuz yeterlik 
anlamı katar. -1-
 g.- iyim I/74/17

23. Karşılamak, gidermek. -1-
 g.- üyoz I/76/81

24. Varmak, ulaşmak. -1-
 g.- mez I/138/108
gör̥ - : bk. gör-8 -2-
 g.- dǖme I/51/10
 g.- mesinner II/38/07

bk. gör-4 -5-
 g.- dük I/64/11, I/64/12
gȫr - : bk. gör-9 -15-
 gún g.- dúm I/01/69

bk. gör-4 -19-
 g.- dük I/40/74
 g.- düK II/08/27
 g.- düm I/06/124
 g.- mediK II/07/133

bk. gör-3 -14-
 g.- düK I/44/27
 g.- medim I/34/20
 g.- medin̥ I/84/24

bk. gör-13 -10-
 g.- mez I/34/54

bk. gör-1 -8-
 g.- dükÇe I/37/23
 g.- düm II/23/50
 g.- medim II/08/71, II/23/30
 g.- meyenen II/27/08
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 g.- mezdi II/13/63
 g.- müşündür II/05/20

bk. gör-2 -8-
 g.- dü II/23/37
 g.- düm II/23/37
 g.- medi I/80/62
 g.- mediK II/23/36
 g.- medim I/47/59

bk. gör-17 -3-
 g.- dü I/53/12
 g.- düK II/08/20
 g.- müş II/23/29

bk. gör-10 -11-
 g.- müş I/68/07

bk. gör-8 -9-
 g.- düm II/16/36
gȫr̥ - : bk. gör-1 -2-
 g. I/33/02
 g.- düŋ II/08/46
gór - : bk. gör-4 -1-
 g.- dúK I/06/129
gŏr - : bk. gör-3 -1-
 g.- dum I/06/110
gördür - : (Bir işi) Başkasının görmesini, 
yapmasını sağlamak. -1-
 iş g.- ceŋ I/146/72
gördürme : Gördürmek işi. -1-
 g.+ ye II/26/20
göre : Bir şeye uygun olarak, bir şey 
uyarınca, gereğince, bakarak. -66-
 g. I/06/26, I/06/27, I/08/65, I/10/90, 
I/100/24, I/107/56, I/110/12, I/111/13, 
I/111/31, I/115/26, I/12/13, I/124/27, 
I/14/46, I/14/61, I/14/63, I/148/45, 
I/148/46, I/148/53, I/153/09, I/155/82, 
I/17/70, I/21/42, I/37/53, I/38/14, I/38/47, 
I/44/91, I/46/10, I/48/14, I/50/42, I/58/56, 
I/60/105, I/60/64, I/63/54, I/65/19, I/74/96, 
I/79/81, I/81/12, I/92/47, I/94/25, I/94/27, 
I/96/06, II/15/107, II/17/36, II/19/59, 
II/19/64, II/22/76, II/23/196, II/27/44, 
II/27/46, II/35/05, II/35/06, II/35/27, 
II/38/51, II/38/53, II/39/160, II/39/75

 yerine g. I/96/38
 g. viriyolar I/23/54
 g. yapılır I/118/19
 g. yapTım I/40/38
gȫre : bk. göre -1-
 g. I/90/19
görenē : <<görenek+i -4-
 g. II/25/01
 g.+ miS I/139/37
 g.+ miz I/134/37, II/34/35
görenek : Öteden beri yapılageldiği için 
yerleşmiş, alışılmış olan âdet ve usul. -3-
 g. I/134/36
 geleneK g. II/13/19
 g.+ lēmis I/79/88
görev : Bir şeyin, bir canlı varlığın 
yapagelmekte olduğu, yapması gereken iş, 
vazife. -3-
 g. I/110/25
 g.+ imizi yaparız I/125/05
 g.+ ini yapāŋ I/44/52
görevli : Kendisine görev verilmiş, bir işle 
vazifelendirilmiş (kimse), vazifeli. -3-
 g. I/01/79, I/35/28, II/38/105
görmė : bk. görme -1-
 g.+ ye I/76/56
görme : Görmek işi. -4-
 g. I/64/31
 g. mörme II/23/33
 iş g.+ sini II/19/131
 gelin g. yaparlā II/34/23
görmē : <<görme+ye -1-
 g. I/156/40
görmi : bk. görme -2-
 g.+ ye I/25/13, I/25/17
görü : bk. göre -1-
 g. II/38/92
görücü : Evlenmek isteyen bir erkek 
için gelinlik kız görmeye giden kimse, 
dünürcü. -7-

görücü usūlü : Görücü gitme yoluyla.
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g. useli II/15/60
 g. usūliylen II/12/07
 g. usuliy̥nen II/12/08
 g. usūlü II/15/59
 g. usūlüyle II/31/41
 g. usulüylen I/138/40
 g. usūlüylü II/31/38
görücü̆ : bk. görücü -1-
 g. I/53/11
görük - : Görünmek, gözükmek. -2-
 g.- ür I/111/109
 g.- üyor I/21/46
görümcė : bk. görümce -1-
 g.+ lē I/152/63
görümce : Bir kadına göre kocasının kız 
kardeşi. -29-
 g. I/152/73, I/39/19
 g.+ ler II/15/103
 g.+ lerı̄̇ I/152/25
 g.+ m I/112/33, I/113/88, I/128/19, 
I/128/24, I/13/30, I/140/22, I/140/28, 
I/152/11, I/152/25, I/39/16, I/53/09, 
I/53/12, I/53/13, II/13/59
 g.+ mi I/112/34
 g.+ miŋ I/153/84, I/17/43, I/17/44, 
I/39/52, I/77/44, I/88/22, II/13/24
 g.+ yi I/104/21, II/07/137
 g.+ yiz I/39/16
görün - : Kendini göstermek, ortaya 
çıkmak, görülür duruma gelmek, görülür 
olmak, gözükmek, zuhur etmek. -6-
 g.- ciK II/05/08
 g.- eyim I/73/29
 g.- müyo II/23/172
 g.- üyȯ I/73/65

2. Resmi bir belgede bir şekilde yer 
almak.

g.- üyom I/38/02, II/36/02
görüsü : bk. görücü -1-
 g. usūlüyle II/13/04
görüş - : Karşı karşıya gelip konuşmak, 
birbirini görmek. -7-

 g.- dük I/34/08
 g.- TǖK I/60/88
 g.- tük II/23/36
 g.- ü I/123/23

g.- ürlēmiş II/16/105
 g.- ürsen I/138/91
 g.- ürüS II/04/95
görüşme : Görüşmek işi, buluşup karşılıklı 
konuşma. -1-
 g. yapardıḲ I/113/25
göS : bk. göz3 -1-
 g. I/122/46
gösded - : bk. göster̥t- -1-
 g.- ir I/20/54
gösder - : bk. göster-1 -9-
 g.- cem I/139/56
 g.- diyo I/111/51
 g.- ebiliŋ I/114/44
 g.- ecēn I/04/52
 g.- em I/88/45
 g.- iller I/113/22
 g.- irim I/139/47
 g.- sek I/21/34
 g.- verēn II/39/138

bk. göster-2 -3-
 g.- mesin I/52/18
 g.- mesiŋ I/152/51
 g.- Tmesin I/15/49

bk. göster-3 -2-
 g.- meyyōn I/138/03
 g.- mez I/16/17
gösder̥t - : bk. göster̥t- -1-
 g.- mesiŋ I/138/31
göster - : 1. Görülmesini sağlamak, 
görmesine yol açmak. -20-
 g.- di I/08/40
 g.- elim I/88/45
 g.- ilmezdi I/151/22
 g.- in I/04/51
 g.- ir̥ I/49/54
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 g.- iris I/62/24
 g.- ivecen I/28/23
 g.- ivellē II/05/23
 g.- iverem I/28/23
 g.- iverin I/86/14, I/87/115
 g.- ivesá II/05/72
 g.- ivirdim I/41/44
 g.- ivir̥se II/32/102
 g.- ivürü̆ II/32/78
 g.- iy̥ı̆̇m I/40/51
 g.- iyo I/64/25, II/37/40
 g.- iyolla I/41/19
 g.- meden I/95/24

2. (Acı, keder, dert vb. kelimelerle gün 
ve neler... ile) Yaşatmak, yaşamasına yol 
açmak. -4-
 g.- mesin I/66/53
 g.- mesiŋ I/106/26, I/106/34, I/122/86

3. Görünmek, benzemek. -2-
 g.- mı̄̇yon I/44/05
 g.- mez I/40/02

4. ... Sahibi yapmak. -2-
 g.- medi I/52/83
 g.- mėdi I/52/83

5. Muayene ettirmek, baktırmak, 
inceletmek. -2-
 g. II/04/95
 g.- cekTim II/04/94

6. Birini veya bir şeyi işaretle 
belirtmek. -1-
 g.- iverir̥ I/161/36

7. Öğretmek, açıklamak. -1-
 g.- idi I/51/53

8. Etmek vb. anlamlarda yardımcı 
eylem. -1-
 ı̄̇tibar g.- miyȯz I/23/43

9.
gösterişli : Etki altında bırakma gücüne 
sahip, görünüşü ilgi çekici, göz alıcı, 
şatafatlı. -1-
 g. I/100/37

göster̥t - : Göstertmek, göstermek işini 
yaptırmak. -1-
 g.- mesiŋ I/138/26
göstet - : bk. göster-2 -1-
 g.- mesiŋ I/138/25
göş : bk. göç -5-
 g. I/57/34, I/69/60, II/33/27
 g. geliyó I/01/78
 g.+ ler̥iŋ I/56/44
göş - : bk. göç-2 -8-
 g.- cek I/150/45
 g.- dǖ I/51/58
 g.- dü I/150/46, I/21/59, II/05/83, 
II/05/88
 g.- medi I/150/46
 g.- Tü I/28/16

bk. göç-1 -12-
 g.- dü I/101/17, I/57/34
 g.- dük I/79/12
 g.- tü̆ II/04/55
gȫş - : bk. göç-2 -2-
 g.- dü I/51/58, II/05/83

bk. göç-1 -3-
 g.- tü II/04/54
göşmen : bk. göçmen -5-
 g. I/102/02, I/102/05, I/79/07, II/07/04, 
II/14/12
göşmennik : Göçmenlik, göçmen olma 
durumu, muhacirlik. -1-
 g. yapdıḳ I/79/06
göt - : bk. götür- -53-
 g.- cēdi I/19/07
 g.- cek I/37/46, I/49/78
 g.- ceK I/49/31
 g.- cekler I/24/36, I/37/46
 g.- ceklēr I/37/47
 g.- cen I/126/77, I/55/06, I/55/12
 g.- ceŋ I/138/59, I/35/46
 g.- cēS I/114/38
 g.- cēsen I/138/58
 g.- cez I/114/38, II/38/44



göt

1562

G

 g.- dǖmüz II/01/49
 g.- düm I/33/86, I/41/43
 g.- me I/144/51
 g.- mey̥ı̆̇p I/144/51
 g.- meyiz I/138/59
 g.- müş I/117/25
 g.- sün I/33/116
 g.- Tǖ I/100/36, I/72/19
 g.- Tü I/112/08, I/126/73, I/126/74, 
I/149/22, I/150/55, I/150/56, I/45/13, 
I/54/57, I/72/19
 g.- Tük I/98/92
 g.- Tülē I/10/64, II/29/05
 g.- tüm II/28/04
 g.- Tüm I/112/36, I/144/09, I/144/64, 
I/85/56, II/07/115, II/28/05
 g.- Tümdü II/07/113
 g.- Tüŋ II/22/46
 g.- tüydüm I/138/122
 g.- üŋ II/24/108
göt : 1. Kaba et, kıç, popo. -2-
 g.+ lēni bālādıḳ II/07/125

2. Alt taraf, dip.
ġaşşῑŋ g.+ ünnen I/96/56

gȫT - : bk. götür- -1-
 g.- dük I/109/37
götü - : bk. götür- -14-
 g. I/05/25, I/100/16, I/100/27, I/138/14, 
I/152/101, I/97/10, II/08/123, II/29/33
 g.- medı̄̇mi II/07/99
 g.- meyoru I/126/71
 g.- müş I/95/27
 g.- ŋ I/79/15
 g.- se I/121/24
 g.- süŋner I/144/30
götü̆ - : bk. götür- -4-
 g.- mesiŋ I/123/70
 g.- meyivırdi I/126/78
 g.- mezseŋ I/47/19
 g.- müşler I/08/118
götül - : bk. götür- -2-

 g.- lēdi I/77/09
götümlüce : Çok hızlı bir biçimde, hızlıca, 
aniden. (?) -1-
 g. II/08/68
götür - : (Bulunulan yerden daha uzak 
bir yere) Taşımak, ulaştırmak, iletmek, 
koymak... -295-
 g. I/05/47, I/108/54, I/114/39
 g.- ǖ II/29/76
 g.- ǖken I/62/04
 g.- ǖz I/114/03
 g.- cek I/71/69
 g.- ceK I/19/08
 g.- ceKdi I/72/04
 g.- ceklē I/151/06
 g.- ceS I/114/38
 g.- cez I/01/34
 g.- dǖ I/156/45
 g.- dü I/112/11, I/135/58, I/138/129, 
I/144/21, I/144/22, I/144/23, I/21/83, 
I/21/85, I/27/15, I/27/61, I/61/14, I/73/34, 
I/91/50, II/09/87
 g.- dük I/60/78
 g.- düle I/71/75
 g.- dülē II/37/59
 g.- düler I/42/17, I/42/18, I/42/53
 g.- düm I/139/40, I/22/41
 g.- dümdü I/151/31
 g.- d̥ü̆ler I/42/04
 g.- ebilirseŋ I/47/19, II/24/105
 g.- ebilirsiniz I/19/16
 g.- ecēz I/42/25
 g.- elek I/146/41
 g.- em I/53/47
 g.- emedi I/19/08
 g.- emezseŋ II/24/105
 g.- emiyiz I/93/56
 g.- en I/138/66, I/48/46, I/67/55, 
II/23/141
 g.- ene I/125/13
 g.- eni I/125/09
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 g.- ennē II/26/38
 g.- iceŋ I/05/26
 g.- iydiŋ II/39/167
 g.- medi I/120/36
 g.- medik I/12/40, II/25/96
 g.- mediler I/42/21
 g.- meŋ I/104/53, I/128/55
 g.- mesin I/18/31
 g.- messez I/48/29
 g.- mincā I/42/13
 g.- müyoÍÍār I/42/13
 g.- Sez I/01/34
 g.- tüp II/07/76
 g.- ü I/101/34, I/114/19, I/125/09, 
I/130/30, I/140/42, I/143/66, I/148/13, 
I/152/42, I/25/26, I/62/35, I/66/17, I/68/41, 
I/73/51, I/73/52, I/74/75, I/95/77, II/08/119, 
II/23/14, II/35/86, II/39/94
 g.- ücün I/87/64
 g.- üdü I/110/60, I/121/11, I/123/69, 
I/141/24, I/74/36, II/08/87
 g.- üdük I/121/12, I/123/68, I/129/32, 
I/49/68, I/58/66, I/61/36, I/74/81, I/74/82, 
II/01/84, II/07/16, II/24/100, II/24/101, 
II/24/103, II/24/92, II/24/94
 g.- üdüK I/106/15, I/107/41, I/126/54, 
I/18/55, I/58/26
 g.- üdüm I/129/32, I/152/18, I/152/45, 
I/27/21, I/91/46
 g.- üdün I/121/12
 g.- üken I/02/28, II/39/162
 g.- üle I/32/76, II/18/03
 g.- ülē I/101/45, II/23/90, II/26/36, 
II/26/39, II/32/52
 g.- ülēdi I/04/28, I/159/30, I/30/52, 
I/75/35, I/77/06, I/82/21, I/82/22, II/23/76, 
II/34/101, II/34/102
 g.- ülēmiş II/34/62
 g.- üler I/113/132, I/114/18, I/117/19, 
I/125/07, I/137/56, I/137/59
 g.- ülēr I/114/11
 g.- ülēr̥ II/26/38

 g.- ülerdi I/01/23, I/118/13, I/153/79, 
I/71/18
 g.- ülērdi I/04/29
 g.- ülerken I/02/27
 g.- ülēTi II/16/15
 g.- üllē I/64/43, II/08/126
 g.- üllerdi I/123/19
 g.- ülmüyor I/125/14
 g.- üm I/90/22
 g.- ümedı̄̇ŋ II/24/105
 g.- ün I/19/16, I/45/15, I/79/42, 
II/24/105
 g.- ünce I/71/18
 g.- üncē I/71/18
 g.- üŋ I/05/24, I/138/55, I/138/58, 
I/47/19, II/18/27, II/23/74, II/23/76, 
II/39/20
 g.- üŋ veriŋ I/138/95
 g.- üp I/100/15, I/152/43, I/156/44, 
I/38/57, I/50/55, I/68/52, I/83/40, I/83/79
 g.- üP I/05/47, I/143/73, I/16/48, 
I/62/42
 g.- ür I/125/08, I/139/01, I/143/61, 
I/18/29, I/18/30, I/18/31, II/30/21, II/31/27
 g.- ürdüK I/07/103, I/16/48
 g.- ürlēdi I/157/11
 g.- ürler I/139/60
 g.- ürlēr I/127/30
 g.- ürlērdin I/61/31
 g.- ürmüşümüş I/130/30
 g.- ürün I/144/74
 g.- ürüz I/107/43, I/12/45
 g.- ür̥ü̆z I/125/08, I/73/62
 g.- üS II/18/07
 g.- üseK I/26/48
 g.- üseŋ I/64/85
 g.- üseŋiz II/18/28
 g.- üsün II/18/05
 g.- üve I/161/42, I/74/56
 g.- üvelirlē II/29/98
 g.- üveri I/83/78
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 g.- üveridi I/161/35
 g.- üveriyodu I/83/52
 g.- üvese I/161/41
 g.- üyalar I/05/45
 g.- üydü I/159/32, I/29/17, I/29/19
 g.- üydüg I/41/42
 g.- üydük I/153/16, I/41/60, I/70/28, 
I/90/53
 g.- üyken I/62/04
 g.- üyo I/105/24, I/150/18, I/151/23, 
I/72/05, I/99/58
 g.- üyȯ I/86/72
 g.- üyō II/30/41
 g.- üyodu I/120/61, I/141/24
 g.- üyoduḳ I/70/21, I/85/25
 g.- üyōduḳ II/29/84
 g.- üyoduŋ I/71/70
 g.- üyola I/70/07, I/76/58, I/76/59
 g.- üyolā I/76/14, II/34/105
 g.- üyolāmışTı I/01/85
 g.- üyolar I/154/26
 g.- üyollar I/121/79, I/20/19
 g.- üyoÍÍar I/60/101
 g.- üyol̥lar I/104/35
 g.- üyom yapıp I/90/09
 g.- üyoŋ II/39/101
 g.- üyor I/125/13, I/143/64, I/67/42
 g.- üyorduġ I/16/32, I/16/35
 g.- üyorduḲ I/16/37
 g.- üyōrduḲ I/107/44
 g.- üyorlar I/137/59
 g.- üyorsuŋuz I/23/30
 g.- üyoru I/107/37
 g.- üyosuŋ II/17/50
 g.- üyoz I/106/41, I/106/42, I/106/51, 
I/38/56, I/49/11, I/70/22, II/06/25
 g.- üysez I/48/29
 g.- üyü I/05/47
 g.- üyülȧr I/05/44
 g.- üyüş I/98/50
 g.- üz I/114/03, I/48/29, I/74/56

 g. verin I/114/39
 g.+ üp I/96/35
götürme : Götürmek işi. -1-
 g.+ si I/141/23
gövec : 1. Yemek pişirmeye mahsus 
yassıca, geniş ağızlı toprak kapta pişirilmiş 
yemek. -3-
 g.+ i I/105/54, I/105/55, I/105/58
gövnek : bk. gömlek2 -1-
 g.+ lēni II/07/125
göy : bk. gök I -1-
 yer g. I/96/15
göynek : bk. gömlek2 -3-
 g. II/24/62
 g.+ cek I/74/12
 g. yapıyo II/24/63
göz : 1. İnsanda ve hayvanda görme 
organı. -57-
 g. II/38/51
 başa geleni g. çekeceK I/64/44
 g.+ lē I/64/28
 yan g.+ le baḳan I/95/73
 g.+ lēm I/64/28
 g.+ lere I/95/104
 g.+ leri I/34/53, I/63/24, I/95/104, 
I/95/121
 g.+ lerim I/100/02, I/144/54
 g.+ leriŋ I/144/54
 g.+ leriŋi I/48/01
 g.+ lü I/95/103, I/95/112, I/95/98
 g.+ lüm I/95/100, I/95/105, I/95/106, 
I/95/114
 g.+ ü I/124/50
 g.+ üm I/119/05, I/22/11
 g.+ ümden I/42/03, I/42/09, I/54/07
 g.+ üme I/119/05
 g.+ ümē I/42/03
 g.+ ümünen I/42/22, I/42/23
 g.+ ümüŋ I/155/90, I/42/14, I/42/27
 g.+ ümüz I/21/27
 g.+ ünden I/39/25, I/42/11
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 g.+ üne I/121/49
 g.+ üne̊ I/67/31
 g.+ ünü I/120/48, I/80/48
 g.+ üŋ I/20/102
 g.+ üŋe I/67/06
 g.+ üŋüze I/120/49

2. Oda. -3-
 g. I/152/13, I/27/33
 g. oda I/77/10

3. Dolap bölmesi, çekmece. -2-
 g.+ lēnden I/30/21
 g.+ leri I/30/22

4. Bölüm, hane -2-
 g.+ leri I/21/48
 g.+ ü I/116/48

göz ġararı : Göz kararı, (bir şeyin 
miktarı ve ölçüsü hakkında) Bir aletle 
ölçmeden göze dayanılarak yapılan tahmin.

g. ġararı I/132/22
 g. ġararına yaparım I/132/46
 g. ġararıncı II/15/26
 g. ġararıyna I/132/24
 g. ġararıynan I/132/40

gözü çıḳsın : “Kör olsun, görmez olsun” 
anlamında kullanılan bir ilenme sözü.

g.+ ü çıḳsın I/47/73
gözünü sevdiğim : Çok sevilen, 

biraz da elde edilemediği, artık 
faydalanılamadığı için esef edilen, özlenen 
şeylerden bahsedilirken kullanılır.

g.+ ünü sevdı̄̇mi I/79/66
 g.+ ünü sevdim I/79/50, I/79/70
 g.+ ünü sevdimiŋ I/79/39, I/79/58
göz - : bk. gör- -1-
 gezelim g.- elim porıġıramları II/03/16
gȫz2 : bk. göz3 -1-
 g.+ den II/13/36
gözde : Beğenilen, tutulan, rağbet gören, 
makbul. -1-
 g. I/01/25
gözel : bk. güzel -39-

 g. I/10/19, I/102/20, I/109/07, I/134/51, 
I/140/59, I/148/59, I/154/10, I/159/24, 
I/159/28, I/26/37, I/26/43, I/28/41, I/28/47, 
I/30/57, I/33/90, I/52/88, I/79/30, I/95/113, 
II/08/29, II/08/40, II/09/31, II/16/66, 
II/39/114, I/91/19, I/152/90
 g.+ den I/47/72
 g.+ di I/153/114, I/30/47
 g.+ idi I/59/32
 g.+ im I/128/76
 g.+ imiş I/25/29
 g.+ iŋ I/52/89 
 g.+ leden I/28/41
gözēl : bk. güzel -1-
 g. I/148/60
gȫzel : bk. güzel -2-
 g. I/28/47, II/07/141
gözelce : bk. güzelce -3-
 g. I/12/19, I/98/92
 g. yapıyom I/90/18
gözēlcė : bk. güzelce -1-

g. I/148/57
gözelci : bk. güzelce -1-

g.+ ci II/39/29
gözelleş - : bk. güzelleş- -1-
 g.- iyorlā I/159/26
gözeneK : Delikli veya göz göz olan 
şeylerin deliklerinden her biri. -3-
 g.+ lere I/97/22
 g. yapdıḳ I/97/20, I/97/22
gözer : İri delikli kalbur. -11-
 g. I/28/41, I/74/70, I/98/84
 g.+ den I/31/23
 g.+ i I/98/83, I/98/85
 g.+ inen I/124/36
 g.+ lē I/98/83
 g.+ lēmiz I/31/23
 g.+ len I/28/38
gözēr̥ : bk. gözer -1-
 g. I/19/23
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gözetli - : Gözetlemek, (olmasını, 
gelmesini) beklemek, kollamak. -1-
 g.- yo I/70/70
gözlǖ : <<gözlük+ü -2-
 g.+ mü I/42/26
 g.+ ŋü I/48/01
gözle - : Korumak, kollamak. -1-
 g.- di I/122/73
gözlemė : bk. gözleme -1-
 g.+ yi I/40/44
gözleme : Kızgın saç üzerinde pişirilen 
veya yağda kızartılan yuvarlak, yassı, tatlı 
veya tuzlu hamur işi yiyecek. -11-
 g. I/26/53, I/40/50, I/91/31
 g. veririz I/91/33
 g. yap I/96/59
 g. yapardıŋ I/96/59
 g. yapdı verirdig I/91/68
 g. yapılır I/118/08
 g. yapíyōz I/09/65
 g.+ yi I/01/55
gözle̊me : bk. gözleme -2-
 g. I/04/38, I/04/42
gözlėme : bk. gözleme -1-
 g. I/04/37
gȫzleme : bk. gözleme -1-
 g.+ miz I/40/44
gȫzlemē : bk. gözleme -1-
 g. I/96/52
gözlüy : bk. gözlük -1-
 g.+ ü I/48/02
gȫzlüg : bk. gözlük -1-
 g.+ lü I/42/21
gȫzlük : bk. gözlük -2-
 g.+ lü I/42/21
 g. vercez I/42/20
gözlüK : Görme bozukluğu olanların daha 
iyi görebilmelerini sağlamak için, üzerine 
göz kusuruna göre derecesi değişen iki 
cam yerleştirilmiş bir çerçeveden ibaret 
görme aleti. -2-

 g. I/20/35, I/20/36
gözlüme : bk. gözleme -1-
 g. I/04/38
gȫzlümü : bk. gözleme -1-
 g. yapādıḳ II/08/81
gözük - : Görünmek. -3-
 g.- üyo I/151/04
 g.- üyodu I/142/29
 g.- üyom I/78/43
gözükme : Gözükmek işi. -1-
 g. I/138/92
ġu : bk. ki -1-
 ġ. I/32/25
ġu - : bk. ḳur-3 -1-
 sȯvra ġ.- madan I/91/35
ġu - : bk. ḳoy-1 -3-

ġ.- dum I/45/53
ġ.- ŋ I/44/78
bk. ḳoy-7 
ġ.- maŋ I/120/65

ġu : bk. ġı -1-
 ġ. I/161/46
ġubăş - : Gubaşmak, imece ile iş görmek, 
yardımlaşmak. -1-
 ġ.- ırdım I/33/101
gúc : bk. güç -2-
 g.+ ü I/48/05
ġuca : bk. ḳoca -2-
 ġ.+ sı I/83/15
 ġ.+ sınıŋ I/08/123
ġucā : <<ḳucaḳ+ı (bk. ġucaḳ) -15-
 ġ.+ ma I/152/08, I/16/40
 ġ.+ mda I/27/21
 ġ.+ mıza I/14/41
 ġ.+ mızda I/41/62, I/64/112
 ġ.+ na I/110/19, I/128/66, I/135/19, 
I/14/71, I/44/95
 ġ.+ nan I/100/47
 ġ.+ nda I/24/50, I/64/124
ġucaḳ : Kucak, açık kollarla göğüs arasına 
sığabilen miktarda olan. -1-
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 ġ.+ la I/100/47
ġucaḲ : bk. ġucaḳ -1-
 ġ. I/48/36
ġucaḳla - : Kucaklamak, bir şeyi kucağına 
almak. -1-
 ġ.- mış I/100/47
ġucaḳlaş - : Kucaklaşmak, birbirini 
kucaklamak. -1-
 ġ.- ır I/123/19
gúççüg : bk. küçük -1-
 g. II/10/62
ġuçük : bk. küçük -1-
 ġ. I/80/60
ġud - : bk. güT- -1-
 ġ.- er I/18/20
ġuda : bk. ḳadar -1-
 ġ. I/43/07
ġudret : Kudret, kuvvet, güç, takat, 
iktidar. -2-
 ġ.+ i I/131/17
 ġ.+ Ten I/129/20
ġudu : bk. ḳadar -2-
 ġ. II/05/28, II/16/88
gúl - : bk. gül- -2-
 g.- ellēdi II/16/17
 g.- meS I/08/113
ġul : bk. ḳul -11-
 ġ. I/113/16, I/138/103, I/14/72, I/47/07
 ġ.+ a I/152/112, I/47/07
 ġ.+ lara I/144/73
 ġ.+ lardan I/144/72
 ġ.+ u I/06/72, I/06/79
ġulā : <<ḳulaḳ+ı (bk. ġulaḳ) -13-
 ġ.+ ma I/06/121, I/33/78
 ġ.+ mda I/15/98, I/25/11, I/87/97
 ġ.+ mızdan I/145/26, I/145/27
 ġ.+ na II/13/33, II/30/65
 eli ġ.+ nda I/69/62
 ġ.+ ndan I/39/25
 ġ.+ nı I/121/25
 ġ.+ ynan I/16/11

ġulaḳ : Kulak, başın iki yanında bulunan 
işitme organı. -12-
 ġ. I/129/62
 ġ.+ lā II/16/30
 ġ.+ lām I/30/40
 ġ.+ lar I/100/02
 ġ.+ ları I/133/08, I/138/122, II/22/22, 
II/22/23
 ġ.+ larım I/133/11

ġulaḳları çınnasın (çınnıyasıca) : 
Konuşulan yerde bulunmayan, sevilen biri 
anıldığında söylenen bir söz.

ġ.+ ları çınnasın I/44/73
ġ.+ ları çınnásín I/64/101
ġ.+ ları çınnıyasıca I/148/19

ġulaḳ memesi : Dış kulağın yumuşak ve 
kıkırdaksız olan alt ucu. -2-
 ġ. II/39/29
 ġ. + nden I/129/63
ġulaḲ memesi : bk. ġulaḳ memesi -1-
 ġ. II/39/40
ġule : Kule, dört köşe, çok köşeli veya 
yuvarlak yüksek bina. -3-
 ġ. II/02/12
 ġ.+ niŋ II/02/12
 asaÍÍíḲ ġ.+ sindí II/01/89
ġullan - : bk. ḳullan- -41-
 ġ. I/150/38
 ġ.- cāŋ I/41/84
 ġ.- dıḲ II/07/133
 ġ.- dῑmız I/19/24, II/33/21
 ġ.- ılmiyyor I/36/37
 ġ.- ımıyon II/09/02
 ġ.- ımıyoz II/09/93
 ġ.- ıŋ I/116/13
 ġ.- ıpdurun I/37/38
 ġ.- ır I/55/03
 ġ.- ırdıḳ I/123/35, I/34/55
 ġ.- ırdıḲ I/123/43, I/123/47
 ġ.- ırın I/42/54
 ġ.- ırıS I/135/11
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 ġ.- ırız I/135/10
 ġ.- ıyōduḳ II/21/60
 ġ.- ıyom I/50/07
 ġ.- ıyon I/42/40
 ġ.- ıyȯn I/73/05
 ġ.- ıyorum I/56/35
 ġ.- ıyoz II/21/21, II/21/23
 ġ.- ıyun I/133/12
 ġ.- ῑyon I/43/03
 ġ.- madıḲ II/07/133
 ġ.- masaḳ I/123/44
 ġ.- mazla I/36/37
 ġ.- mazlar I/08/66
 ġ.- mış I/146/39, I/33/145, I/95/28
 ġ.- mışTır I/64/129
 ġ.- mıyorduŋuz I/123/29
 ġ.- miyyorun II/33/50
ġullanış : Kullanış, kullanmak işi ve 
biçimi. -2-
 ġ.+ ı II/33/11, II/33/12
ġullanma : Kullanma, kullanmak işi. -1-
 oy ġ. II/23/78
ġullanmı : bk. ġullanma -1-
 son ġ. tarihi II/39/17
ġullanmi : bk. ġullanma -1-
 ġ.+ ye I/141/07
ġulube : bk. Ḳulube -1-
 ġ. yapdı I/91/77
ġulü : bk. ġule -3-
 ġ.+ dȫ II/01/89
 ġ.+ dö II/01/89
ġulüb : Kulüp, yalnız üye olanların 
girebildikleri ve konuşma, okuma, oyun 
oynama, eğlenme, spor yapma gibi 
amaçlarla bir araya geldikleri toplantı 
yeri. -1-
 avcı ġ.+ ü I/121/45
ġum : bk. ḳum -9-
 ġ. I/124/45, I/64/78, I/87/41
 ġ.+ å I/64/78
 ġ.+ lā I/147/33

 ġ.+ ları I/147/33, I/87/41
 ġ.+ lu I/81/36
 ġ.+ u II/17/68
ġuma : bk. ḳoyma -1-
 ġ.+ ya I/144/69
ġumanda : Kumanda, askere, izcilere, bir 
tören sırasında öğrencilere almaları istenen 
durum için verilen emir, komut. -2-

ġumanda ver- : Emretmek.
ġ. veriyollādı I/01/51
ġumanda yap- : Kumanda etmek, emir 

vermek, yönetmek.
ġ. yapmamış I/93/19

ġumandan : Kumandan, bir askerı̂ birliğin 
yönetimini elinde bulunduran kimse, 
komutan. -2-
 ġ.+ ı I/147/34, I/93/19
ġumaş : bk. ḳumaş -8-
 ġ. I/26/31, I/26/32, I/48/07, II/39/162, 
II/39/163
 ġ.+ dan I/26/31
ġumȧş : bk. ḳumaş -1-
 ġ.+ ı I/96/23
ġumbar : Koyun ve keçi gibi hayvanların 
kalın bağırsağı. -1-
 ġ. I/128/32
ġumlu : Kumlu, kumu olan, içinde kum 
bulunan. -1-
 ġ. I/05/23
ġumna - : Kumlamak, (bir şeyi) kumla 
kaplamak, üstüne kum dökmek veya 
püskürtmek. -1-
 ġ.- rdıḲ I/87/41
ġumnu - : bk. ġumna- -1-
 ġ.- yoŋ I/87/41
ġumuş : bk. gümüş -2-
 ġ. I/89/06
 ġ.+ unu I/89/10
ġumúş : bk. gümüş -2-
 ġ. I/138/79, I/26/37
gún : bk. gün -17-
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 g. I/01/69, I/04/25, I/32/58, I/32/59, 
I/53/77, II/29/27, II/30/77
 g.+ de I/04/26
 g.+ úmüz I/74/26
 g.+ ü II/29/30
 g.+ ümdē I/04/24
 g.+ ümüzdö I/04/03, I/04/31
 g.+ ümüzi II/08/72
gŭn : bk. gün -2-
 g. II/12/34
 g.+ de I/04/25
ġun : bk. gün -4-
 ġ. I/13/38, I/134/58, I/75/24, I/75/26
ġūn : bk. gün -1-
 ġ. ġuynuḳla çekiyoŋuS I/79/36
gúnaş : bk. güneş -1-
 g.+ dan I/54/47
gúnāş : bk. güneş -1-
 g. I/54/48
ġunday : bk. ġundaḳ -1-
 ġ.+ ȧ I/33/86
ġundā : <<ḳundaḳ+ı (bk. ġundaḳ) -2-
 ġ.+ mızı I/123/38
 ġ.+ ŋ I/123/37
ġundaḳ : Kundak, yeni doğmuş çocuğun 
soğuktan korunmasını, kemiklerinin düz 
durmasını sağlamak amacıyla içine sarılıp 
sarmalandığı büyük bez. -1-
 ġ. I/123/39
ġundaḳla - : Kundaklamak, çocuğu 
kundakla sarmak. -4-
 ġ.- rdıḳ I/48/35
 ġ.- r̥dıḳ I/123/42
 ġ.- sa I/123/40
 ġ.- yınca I/123/36
ġundaḳlama : Kundaklama, kundaklamak 
işi. -1-
 ġ. I/98/105
ġundaḳlı - : bk. ġundaḳla- -1-
 ġ.- yōduḳ II/08/40
ġundaḲ : bk. ġundaḳ -1-

 ġ. yapādıḳ II/07/139
ġundaḲla - : bk. ġundaḳla- -1-
 ġ.- rıS I/48/19
ġundaḲlı - : bk. ġundaḳla- -1-
 ġ.- yyoduŋ II/07/124
gúneş : bk. güneş -2-
 g. enerjisin̥nen II/21/75
 g.+ li II/37/123
ġuplu : Kulplu, kulpu bulunan, kulp 
takılmış olan. -4-
 ġ. I/105/40, I/105/41, I/105/53, I/14/31
ġur - : bk. ḳur-5 -13-
 ġ.- ādıḲ I/152/61
 ġ.- amadıŋız I/138/99
 ġ.- an I/04/38
 ġ.- arlādı I/102/78
 ġ.- duḳ II/30/17
 ġ.- duḲ II/30/18
 zobu ġ.- dum II/33/32
 ġ.- uldu II/19/145
 ġ.- ulurdu I/04/39
 zoba ġ.- urlar̥dı I/80/42
 ġ.- uyo I/150/15
 Soba ġ.- uyoz II/19/151
 çadır ġ.- uyöller II/10/82

bk. kur-4 -18-
 ġ. I/67/62
 turşaŋῐ ġ.- ādıŋ II/07/87
 ġ.- arıS I/11/39, I/11/40
 ġ.- arız II/35/82
 turşu ġ.- arῑz I/26/62
 turşu ġ.- cȧm II/29/48
 ġ.- dum II/29/09
 ġ.- uldūnu I/21/50
 ġ.- uluyo II/35/82
 turşu ġ.- uyoduġ II/25/45
 ġ.- uyoruS I/130/92
 ġ.- uyoruz I/130/92
 ġ.- uyoS II/35/83
 ġ.- uyoz II/35/83
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 turşu ġ.- uyun I/144/84
 ġ.- uyuz I/102/63

bk. ḳur-3 -28-
 ġ.- ādıḳ I/47/42
 ġazan ġ.- ādıḳ I/107/40
 ġ.- ādıḲ II/12/67
 sofra ġ.- aÍÍādı I/154/19
 ġ.- allarmış I/111/85
 ġ.- ar I/129/22
 ġ.- ardı I/08/57
 ġ.- ardıḳ I/123/72
 ġ.- ar̥dıḳ II/27/26
 ġ.- ārdıḳ I/47/15
 ġ.- ardıḲ I/126/42, I/129/15
 ġ.- ārdıḲ I/59/43
 ġ.- ardıŋ I/130/25
 ġ.- arız II/27/25
 ġ.- ar̥lar I/141/18
 ġ.- arlardı I/91/29
 ġ.- ulurdu I/97/11
 suvra ġ.- ulurdu I/13/11
 massıyı ġ.- uvemiş II/20/81
 ġ.- uvurduyduḲ I/63/26
 ġ.- uyōduḳ II/21/61
 ġ.- uyōduḲ I/104/29
 ġ.- uyolā I/145/42
 ġ.- uyollardı I/104/30
 sofra ġ.- uyom I/105/35

bk. ḳur-6 -1-
 ġ.- uyodu I/72/03

bk. ḳur-7 -6-
 yuva ġ.- acaḲ II/27/54
 ġ.- du I/28/14, II/26/18
 ġ.- dū I/95/81
 ġ.- ulurdu I/145/62, I/145/63

bk. ḳur-1 -3-
 ġ.- ār̥ḳan II/03/77
 ġ.- uldu I/39/43
 ġ.- uldūnda I/39/44

bk. ḳur-2 -14-

 ġ.- an I/142/17, I/93/12
 ġ.- duydu I/64/121
 ġ.- uldu I/142/26
 ġ.- uldūnu I/46/07
 ġ.- ulmuş I/117/52, I/117/53, I/156/09, 
I/28/10, I/37/53, II/25/14, II/25/28
 dü˽ün ġ.- ulurdu I/91/41
 ġ.- uyolā I/28/06
ġurā : Kur’a, seçim yapılması gereken 
yerlerde baş vurulan talihe dayalı usul, ad 
çekme. -2-
 ġ. çekdiler I/52/68
 ġ.+ sı I/52/81
ġuraḳlıḳ : bk. ḲuraḲlıḳ -1-
 ġ.+ de I/01/23
ġuraḳlıḲ : bk. ḲuraḲlıḳ -1-
 ġ. I/129/43
ġurābiye : Kurābiye, un, yağ, şeker, fıstık, 
badem, ceviz vb. ile çeşitli şekillerde 
yapılan küçük çörek. -1-
 ġ.+ dir I/29/09
ġuraḲġıġ : bk. ḲuraḲlıḳ -1-
 ġ. I/01/23
ġuran : bk. ḳuran -23-
 ġ. I/119/02, I/147/50, I/88/43, I/93/58, 
II/05/59
 ġ.+ a I/08/08, I/53/09, I/72/02
 ġ.+ da I/110/05, I/110/12
 ġ.+ dan II/12/46

ġ. ġursu II/02/46
 ġ.+ ı I/71/06
 ġ.+ ıma I/72/53
 ġ.+ ını I/53/58, I/53/59
 ġ.+ nar I/131/22
 ġ.+ nı murannı I/147/58
 ġ. oḳunuyo I/64/17
 ġ. oḳurduḲ I/53/10
 ġ. oḳurlādı I/29/15
 ġ. oḳurun I/71/06
 ġ. oḳuyollar I/114/33
ġur’an : bk. ḳuran -1-
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 ġ. I/14/15
ġurān : bk. ḳuran -3-
 ġ. II/05/53, II/05/54
 ġ.+ ı I/33/28
ġur’ān : bk. ḳuran -1-
 ġ.+ ın I/14/17
ġurban : bk. ḳurban1 -52-
 ġ. I/06/94, I/105/11, I/125/87, I/126/32, 
I/152/100, I/28/57, I/40/15, I/40/76, 
I/69/105, I/72/29, I/79/48, I/79/55, I/79/57, 
I/96/73, II/05/107, II/08/94
 ġ.+ acaḲ I/24/36
 ġ. bayramı I/147/42, I/155/68, I/57/38
 ġ. bayramına I/39/05
 ġ. bayramında II/14/31
 ġ.+ da I/111/96, I/155/67, II/05/106, 
II/32/99
 ġ.+ nādı II/08/93
 ġ.+ nar I/25/21

bk. ḳurban2

ġ.+ ı I/125/35, I/125/46, I/33/14
 ġ.+ ımızı I/24/32
 ġ.+ ını I/32/51, I/33/13, I/62/37, I/96/74
 ġ.+ ıŋ I/125/88

ġ. olan I/88/30, I/88/41, I/88/45
 ġ. olduḳ I/120/43
 ġ. oldum I/115/41, I/15/71
 ġ. oldūm I/113/83, I/133/36, I/144/40, 
I/88/19
 ġ. oldumun I/15/23
 ġ. olıyım I/123/72
 ġ. olıyın I/86/52, I/88/09
ġurbān : bk. ḳurban1 -1-
 ġ. I/34/18
ġurbannıḲ : Kurbanlık, kurban edilmeye 
uygun, kurban edilmek üzere ayrılmış 
(hayvan). -3-
 ġ. I/72/30, II/27/65, II/27/66
ġurbannῑ : <<ḳurbanlık+ı (bk. 
ġurbannıḲ) -2-
 ġ. I/72/48, I/72/49
ġurbet : Yabancı memleket, yad el. -2-

 ġ.+ e II/25/77
 ġ.+ Te I/138/28
ġurbėt : bk. ġurbet -1-
 ġ.+ Tilē II/05/70
ġurd : bk. Ḳurt -1-
 ġ.+ un I/33/80
ġurdalē : bk. ḳurdāle -1-
 ġ.+ yı̆̇ I/106/62
ġurdāle : bk. ḳurdāle -1-
 ġ. ediyoruz I/106/61
ġurē : bk. ḳuru2 -1-
 ġ. I/03/102
ġurma : Kurma, kurmak işi. -1-
 ġ.+ ye I/72/52
ġurmaḲ : 1. Kurmak, (sürekli olacak bir 
şeyi) başlatıp ortaya koymak, oluşturmak, 
tesis etmek işi -1-
 ġ. I/114/24

2. Hazırlamak işi.
ġurmák : bk. ġurmaḲ2 -1-
 turşu ġ. II/26/31
ġurna : Kurna, hamam, banyo, çeşme 
gibi yerlerde musluktan akan suyun içinde 
biriktirildiği yuvarlak taş tekne. -3-
 ġ.+ ları I/126/50
 ġ.+ sı I/05/64, I/108/12
ġurnȧ : bk. ġurna -1-
 ġ. I/05/67
ġurs : bk. ḳurs -7-
 ġ. II/38/99
 ġ.+ a I/144/23, I/144/32, I/68/06
 ġ.+ a mur̥sa I/144/31
 ġuran ġ.+ u II/02/46
ġursaḲ : Kursak, mide. -1-
 ġ. I/76/37
ġurşun : bk. Ḳurşun -2-
 ġ. I/95/78
 ġ.+ a dizdi I/99/57
ġurt : bk. Ḳurt -9-
 ġ. I/32/49, I/33/63, I/33/64, I/33/69, 
I/33/70, I/33/72, I/61/55, II/09/75



ġurt

1572

G

 ġ.+ lar I/96/79
ġurt : bk. ḳurt -1-
 ġ. I/32/49
ġur̥t : bk. Ḳurt -1-
 ġ. I/33/63
ġurtar - : bk. ḳurtar- -13-
 ġ.- am I/95/13
 ġ.- amadıḲ I/150/24, I/150/25
 ġ.- annar I/92/26
 ġ.- dı I/138/21, I/48/77
 ġ.- dıḳ II/38/115
 ġ.- dım I/134/24
 ġ.- dıŋız I/144/57
 ġ.- ıldı I/01/40
 ġ.- ῐsam II/22/02
 ġ.- madῑ I/32/48
ġurtat - : Kurtartmak, kurtulmasını 
sağlamak, kurtarmak. -2-
 ġ.- tῑdım I/33/66, I/33/72
ġurtlandır - : Kurtlandırmak, kurtlanmasına 
sebep olmak, kurtlanmasını önleyememek. -1-
 ġ.- dım I/91/60
ġurtul - : Kurtulmak, (bir tehlikeden, 
sıkıntılı bir durumdan) sıyrılmak, 
uzaklaşmak, selamete çıkmak, halas 
olmak. -10-
 ġ.- ameyyoz I/159/50
 ġ.- du I/95/80
 ġ.- dum I/13/36
 ġ.- duŋ I/58/92
 ġ.- muşlar I/108/28
 ġ.- muyor I/108/36
 ġ.- umuyo II/04/63
 ġ.- up II/09/20
 ġ.- uyodu I/61/60
 ġ.- uyor I/108/36
ġurtuluş : bk. ḳurtuluş -1-
 ġ. I/69/72
ġuru : bk. ḳuru1 -60-
 ġ. baḳlȧva I/111/41
 ġ. fasilemíz I/07/62

 ġ. fasille I/152/87, I/96/51, II/22/67
 ġ. fasillē I/09/32
 ētli ġ. fasille I/152/87
 ġ. fasillesi I/44/42
 ġ. fasillesinden I/111/81
 ġ. fasilley̥i I/148/49
 ġ. fasilye II/06/69
 ġ. fasilyēdi II/06/43
 ġ. fasulle II/19/65
 ġ. fasulyē II/34/89
 ġ. fasülle I/148/48, II/12/56, II/15/20, 
II/15/36, II/23/54
 ġ. fasüllē II/15/107
 ġ. fasülye I/148/45, II/12/30
 ġ. üzüm I/33/104, I/33/144
 ġ. üzümü I/33/144
 ġ. üzümünen II/07/78

bk. ḳuru2

 ġ. I/105/50, I/111/41, I/129/50, I/129/51, 
I/142/55, I/157/65, I/33/105, I/39/91, 
I/71/38, II/09/31, II/19/149, II/32/90, 
II/39/169
 ġuru ġ. I/07/40
 ġ. ġuru I/07/40
 ġ.+ lāmızı II/29/75
 ġ.+ lānı II/32/28
 ġ.+ lāŋa II/32/83
 ġ.+ lara II/32/83
 ġ.+ su I/32/33, I/54/57
 ġayası ġ.+ su I/100/16
 ġ.+ suna II/32/51
 ġ.+ sunu I/109/08, I/48/22, II/32/92
 ġ.+ sunu verdig I/42/50
 ġ.+ ya I/54/15
 ġ. yapıyōm II/39/24
 ġ. yapiyódúġ II/25/44
 ġ.+ yu I/109/36
ġuru - : bk. ḳuru- -43-
 ġ.- cuḳ I/87/83
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 ġ.- du I/127/32, I/144/14, I/144/15, 
I/152/119, I/17/03, I/17/04, I/32/49, 
I/54/27, II/32/74
 ġ.- duḲTan I/54/65
 ġ.- dūnu I/97/15
 ġ.- madı I/103/61
 ġ.- mās I/39/85
 ġ.- mayınca I/62/25
 ġ.- maz I/144/79
 ġ.- muş I/65/50, I/88/63, I/88/64, 
I/88/71
 ġ.- r I/102/58, I/103/49, I/103/62, 
I/109/25, I/117/39, I/54/20, I/70/47
 ġ.- rdu I/33/48, I/33/99
 ġ.- rdū I/08/43
 ġ.- yannardan I/130/36
 ġ.- ycıḲ I/103/62
 ġ.- yıncı II/06/25
 ġ.- yıncıya I/39/83, I/39/84
 ġ.- yo I/93/63
 ġ.- yollar I/143/22
 ġ.- yunca II/32/84
 ġ.- y̥ŭncā I/49/07
 ġ.- yuncı II/06/24
 ġ.- yyo I/103/61
ġurŭ : bk. ḳuru2 -2-
 ġ.+ su I/146/46
 ġ. üzümnen I/33/142
ġurū - : bk. ḳuru- -2-
 ġ.- yo I/88/72
 ġ.- yoru II/32/71
ġurū : bk. ḳuru2 -1-
 ġ. I/160/28
ġurū- : bk. ḳuru- -1-
 ġ. II/18/25
ġurucu : Kurucu, bir müessesenin, bir 
işin kurulmasını sağlayan kimse, bani, 
müessis. -2-
 ġ.+ sū I/69/58
 ġ.+ suymuş I/69/57
ġurud - : bk. ḳurut- -71-

 ġ.- áyoru II/32/74
 ġ.- ayöllē II/32/69
 ġ.- íyon II/18/01
 ġ.- ub II/22/74, II/22/80
 ġ.- uÍÍādῑ I/146/48
 ġ.- ulsa I/28/41
 ġ.- uŋ II/32/68
 ġ.- ūŋ I/67/18
 ġ.- ur I/08/44, I/27/64, II/18/26
 ġ.- urdu II/07/76
 ġ.- urduḳ I/10/24
 ġ.- urduġ I/07/63
 başlānı ġ.- urduġ I/47/34
 ġ.- urduḲ I/07/65, I/07/93, I/14/38, 
I/14/39, I/26/71, I/26/72, I/70/31
 ġ.- urduŋ II/07/87
 ġ.- urlar I/08/42
 ġ.- urlardı I/08/42
 ġ.- urun I/100/08, I/100/09
 ġ.- uruS I/157/65, I/28/40, I/70/26, 
II/18/24, II/32/82
 ġ.- uruz I/11/37, I/11/38, I/26/61, 
I/26/69, I/27/64, I/28/39, I/31/23, I/44/70, 
I/49/07, I/60/28, II/32/25, II/32/27, II/32/37, 
II/32/38, II/32/69, II/32/89, II/32/92
 ġ.- urūz I/62/25
 ġ.- uyō I/27/53
 ġ.- uyōduḳ I/70/21
 ġ.- uyoduḲ I/94/17
 ġ.- uyoduŋ I/96/27
 ġ.- uyodūŋ I/49/49
 ġ.- uyon I/119/54, II/29/61, II/29/62
 ġ.- uyōn II/29/69
 ġ.- uyoŋ I/79/92
 ġ.- uyōrdun II/22/66
 ġ.- uyoz I/143/17, I/31/08, II/29/75
 ġ.- uyuz II/22/82
ġurul - : bk. ḳurul-2 -6-
 ġ.- muş I/15/37, II/05/79

bk. ḳurul-3

ġ.- duḳ I/131/60, I/131/61
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bk. ḳurul-4

ġ.- mamῑş I/72/03
bk. ḳurul-5

ġ.- muş I/69/60
ġurula - : Kurulamak, üzerindeki ıslaklığı 
silmek. -2-
 ġ. I/60/13
 ġ.- r I/60/13
ġuruluş : bk. ḳuruluş -3-
 ġ. I/149/53
 ġ.+ u II/23/149
 ġ.+ unu II/02/24
ġurum : Kurum, dumandan meydana 
gelen ve tabaka hâlinde ocak bacalarında 
biriken is. -1-
 ġaşlar ġ. gibi I/06/113
ġurumá : Kuruma, kurumak işi. -1-
 ġ.+ yí I/60/28
ġurumı : bk. ġurumá -1-
 ġ.+ ya I/01/90
ġurup : Grup, aralarında herhangi bir 
yönden benzerlik veya ilgi bulunan 
şey veya kimselerin meydana getirdiği 
topluluk, küme, öbek, takım. -8-
 ġ. I/86/64, II/15/52, II/15/53
 ġ.+ lar II/15/53
 yaş ġ.+ ları I/149/15
 ġ.+ Taki II/15/55
ġuruş : bk. Ḳuruş -28-
 ġ. I/01/15, I/01/42, I/06/24, I/110/47, 
I/144/61, I/156/48, I/156/52, I/156/53, 
I/31/53, I/43/34, I/50/81, I/52/47, I/61/69, 
I/61/70, II/10/53, II/26/36, II/34/22
 ġ.+ a I/25/37, I/69/18, I/69/19
 ġ.+ u II/01/50
 ġ.+ uŋ I/131/17
 ġ. veridiK II/01/51
 ġ. viriyo I/39/36
ġurut - : bk. ḳurut- -24-
 ġ. I/67/61
 ġ.- dūmuzu II/32/81
 ġ.- madım I/102/65

 ġ.- mayız I/84/09
 ġ.- mıyılar I/26/75
 ġ.- muş II/32/81
 ġ.- tuḳ II/32/34
 ġ.- Tuḳdan I/70/26
 ġ.- Tuḳlāŋdan̥ II/32/68
 ġ.- Tuḳlarım I/102/65
 ġ.- Tūmuz II/32/58
 ġ.- tun II/29/60
 ġ.- uP II/37/126
 ġ.- ur I/35/06, I/62/18
 ġ.- urduḲ I/07/92
 ġ.- urlar I/06/41
 ġ.- urlardı I/68/41
 ġ.- urus I/62/18
 ġ.- uruz I/129/64
 ġ.- uyomuş II/22/78
 ġ.- uyoz II/21/95
ġurŭt̥ - : bk. ḳurut- -1-
 ġ.- maceŋ I/109/26
ġuruTma : Kurutma, kurutmak işi. -3-
 ġ. I/08/42, I/102/64
 ġ.+ sı II/32/91
ġuruTmȧ : bk. ġuruTma -1-
 ġ.+ ya II/32/51
ġurutulmuş : Kurutulmuş, kurutma işlemi 
yapılmış. -1-
 ġ. I/07/64
ġuru yemiş : Kuru yemiş, yemek dışında 
yenen çekirdek, fındık, fıstık, leblebi vb. 
yiyeceklerin ortak adı. -1-
 ġ. II/23/71
gúrültü : bk. gürültü -1-
 g. II/29/40
ġuSu : bk. ḳuzu2 -13-
 ġ.+ m I/102/80, I/113/52, I/113/56, 
I/123/59, I/129/26, I/51/02, I/51/06, 
I/51/26, I/52/38, II/05/100, II/16/01, 
II/16/71, II/25/107
ġusur : bk. ḳusur -1-
 ġ.+ a baḳmaŋ II/23/01
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ġuş : Kuş, yumurtlayan omurgalılardan 
gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı, vücudu 
tüylerle kaplı, uçucu hayvanların ortak 
adı. -9-
 ġ. I/117/16, I/138/133, II/05/25, 
II/09/76
 ġ.+ lar I/17/68, I/96/80
 tavuz ġ.+ ū I/12/24
 ġ. üzümü I/111/24
 ġ. yuvalāna I/80/01
ġuşaḳ : bk. ḳuşaḳ -3-
 ġ. I/41/28
 ġ. yaparlardı I/153/61
ġuşaḲ : bk. ḳuşaḳ -1-
 ġ. Tutarlardı I/26/38
ġuşan - : Kuşanmak, giyinmek. -1-
 giyinir ġ.- ırdı I/08/20
ġuşbaşı : Küçük bir kuşun başı 
büyüklüğünde olan et ve böyle bir etten 
pişmiş yemek. -3-
 ġ. I/119/58
 ġ. yapılır I/97/45
 ġ. yapıyoruz I/105/55
ġuşbūnu : bk. ġuşburnu -2-
 ġ. II/32/26, II/32/30
ġuşburnu : Kuşburnu, çok yaygın olan 
yaban gülü ağacının şeker, organik asit ve 
C vitamini bakımından zengin olan, idrar 
söktürücü, ishal kesici hassalar taşıyan 
meyvesi. -2-
 ġ. I/42/33, I/42/36
ġuşgözü : Üzerinde küçük küçük delikleri 
bulunan çizgili bir şalvar çeşidi. -2-
 ġ. I/21/47
 ġ.+ yü I/21/47
ġutlu : Kutlu, uğurlu, mübarek. -1-
 ġ. ol̥sun I/101/72

ġutlu ol̥sun : “Uğurlu olsun, hayırlı 
olsun” anlamında kutlama sözü.
ġutlŭ : bk. ġutlu -1-
 ġ. ol̥sun I/101/67
ġutlū - : bk. ḳutli- -1-

 ġ.- yoS II/12/82
ġutmi : bk. ḳutmi -1-
 ġ. şaÍvar I/41/22
ġutu : bk. ḳutu -6-
 ġ. I/109/12, I/134/34
 ġ.+ larını I/109/06
 ġ.+ ya I/35/36
 ġ.+ ynan I/138/66
ġuva : bk. ḳova -2-
 ġ. I/109/26
 ġ.+ larıma I/109/23
ġuvá : bk. ḳova -1-
 ġ.+ yí I/45/53
ġuvala - : bk. ġovala- -3-
 ġ.- dılā I/57/46
 ġ.- dılar I/57/46
 ġ.- mışlā I/08/89
ġuvan - : bk. ġovan- -1-
 ġ.- ırıS I/144/73
ġuvandır - : Kıvanmasını sağlamak, 
övünülecek bir olaydan dolayı sevindirmek, 
iftihar ettirmek, memnun etmek. -1-
 ġ.- acaŋ I/144/73
ġuvatır : Guatr, tiroit bezinin büyümesi ve 
şişmesiyle kendini gösteren hastalık. -2-
 ġ.+ dan I/51/04
ġuvetli : bk. Ḳuvvetlı̄̇ -2-
 ġ. I/72/50
 ġ.+ ydı̄̇ I/05/09
ġuvvet : Kuvvet, sağlıklı olmanın verdiği 
zindelik, sağlamlık. -2-
 ġ.+ ı̄̇ I/125/41
 ġara ġ.+ inen II/22/58
ġuvvetli : bk. Ḳuvvetlı̄̇ -4-
 ġ. I/72/31, I/72/51, I/74/55
ġuy - : bk. ḳoy-3 -109-
 ġ.- ā I/152/110, II/39/70
 ġ.- ādıḳ II/16/68
 ġ.- aŋ I/121/89, I/44/77
 ġ.- ar I/08/44, I/08/45, I/10/31, I/10/51
 ġ.- ar verirdi I/07/44
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 ġ.- ardı I/125/64
 ġ.- ardıḳ I/102/47, I/102/48, I/94/30
 ġ.- ār̥dıḳ II/16/68
 ġ.- arıdın I/131/35
 ġ.- arın II/39/63, II/39/64, II/39/65
 ġ.- arıS I/102/56, I/152/86, I/44/43, 
I/44/79, I/79/78, I/79/80, II/33/69, II/39/39
 ġ.- arız I/03/107, I/04/50, I/102/56, 
I/70/51, I/79/78, I/79/79, I/79/85, I/90/78, 
I/90/83, I/98/78, II/39/42
 ġ.- arῑs I/10/28
 ġ.- arῐz II/39/42
 ġ.- arlā I/157/64
 ġ.- arsın I/132/42
 ġ.- ar̥sın II/39/35
 ġ.- arsıŋ I/26/12, I/79/82, I/87/84, 
II/37/102, II/37/118
 ġ.- asıŋ I/152/110
 ġ.- āsıŋ I/30/45, II/17/40, II/39/34, 
II/39/50, II/39/54
 ġ.- caḳsıŋ I/44/80
 ġ.- cam I/42/48, I/42/49, I/42/50
 ġ.- dum I/40/38, II/39/62
 ġ.- duŋ I/87/85
 ġ.- ēyoz I/10/32
 ġ.- mınca I/42/49
 ġ.- saŋ II/10/25
 ġ.- uluyo I/105/47
 ġ.- uŋ I/86/55
 ġ.- uP I/105/57
 ġ.- uyoduŋ I/87/89
 ġ.- uyom I/90/09
 ġ.- uyȯm I/90/08
 ġ.- uyȯn I/91/14
 ġ.- uyoŋ I/09/35, I/40/22
 ġ.- uyȯŋ I/76/33
 ġ.- uyoS II/35/83
 ġ.- uyosuŋ I/105/44
 ġ.- ŭyosuŋ I/105/43
 ġ.- uyoz I/84/18
 ġ.- ŭyoz II/11/27

 ġ.- ülmez I/109/42
 ġ.- veriyoruz I/10/36
 ġ.- yon II/39/65

bk. ḳoy-4-1-
 ġ.- uŋ I/05/58

bk. ḳoy-29 -11-
 ġ.- dular̥ I/08/113

bk. ḳoy-28 -16-
 ġ.- aman I/52/61
 ġ.- can I/108/55
 ġ.- du I/11/31, I/11/34
 ġ.- dum I/120/34
 ġ.- madı I/112/09, II/01/07
 ġ.- madıla I/109/55
 ġ.- madılā I/141/28
 ġ.- mamış II/32/11
 ġ.- mamíş II/01/06
 ġ.- muş I/52/66, II/08/13
 ġ.- muşlar I/10/11
 ġ.- uvurduḳ I/15/06
 ġ.- uyoruz I/46/105

bk. ḳoy-2 -110-
 ġ. I/79/47, I/98/12
 ġ.- ā I/62/41
 ġ.- ādıḳ I/145/83, I/33/46, I/58/72
 ġ.- ādım I/152/42
 ġ.- allā I/154/22
 ġ.- állādı I/61/27, I/61/28
 ġ.- allardı I/125/67
 ġ.- allārdı I/51/23
 ġ.- am I/100/17, I/54/41, I/54/46, 
I/54/57, II/18/28
 ġ.- ar I/123/57, I/125/88
 ġ.- arḳan I/42/13
 ġ.- ardı I/96/16
 ġ.- ardıḳ I/102/43, I/120/55, I/123/42, 
I/124/37
 ġ.- ardıġ I/130/16
 ġ.- ārdıḲ I/47/15
 ġ.- ardım I/21/06
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 ġ.- arın I/12/45, I/127/30
 ġ.- arız I/109/36, I/21/71, I/62/25, 
I/70/40, I/70/58, I/71/26, II/18/08, 
II/37/124
 ġ.- arlā I/153/80
 ġ.- ar̥lādı II/34/102
 ġ.- arlardı I/157/10
 ġ.- ar̥lardı I/77/09
 ġ.- arsın I/96/71
 ġ.- arsıŋ I/100/32, I/102/42, I/96/33, 
I/96/54
 ġ.- ar̥sıŋ II/18/06
 ġ.- caḳ I/42/12
 ġ.- can II/18/01
 ġ.- caŋ I/74/75
 ġ.- cāsa I/94/62
 ġ.- cāsıŋ II/18/30
 ġ.- duḳ I/33/71, I/40/70
 ġ.- duḳTan I/60/03
 ġ.- duḲTan II/08/11
 ġ.- dulā I/35/36, II/01/86, II/12/17
 ġ.- dular I/17/33, I/17/34
 ġ.- dum I/40/37, I/40/70, I/60/02
 ġ.- duŋ I/35/33
 ġ.- duydum I/40/38
 ġ.- ellēdi II/01/23
 ġ.- madıḲ I/133/17
 ġ.- maġ I/96/14
 ġ.- maḲ I/157/85
 ġ.- mazlā I/28/59
 ġ.- mazlar I/67/11, I/67/12
 ġ.- muş I/25/18, I/25/20, I/33/69
 ġ.- muşlā II/08/11
 ġ.- ub I/42/36, I/42/38
 ġ.- ucıŋ I/102/42
 ġ.- ulur II/02/102
 ġ.- uncā II/22/55
 ġ.- uŋ I/98/12
 ġ.- uP I/84/12, II/21/96
 ġ.- uram I/27/73
 ġ.- uruyōz II/29/46

 ġ.- uve I/54/61
 ġ.- uvuruyoruz I/130/18
 ġ.- uyoduḲ I/120/63, I/120/64
 ġ.- uyolā II/34/105
 ġ.- uyolar I/104/34
 ġ.- uyorun I/60/07
 ġ.- uyoruS I/58/29
 ġ.- uyoruz I/106/69
 ġ.- uyȯruz I/106/75
 ġ.- uyoz I/26/73, I/71/26, II/21/85, 
II/21/95, II/21/97, II/37/65
 ġ.- ŭyoz I/70/57
 ġ.- uyöllē II/01/28
 ġ.- uyuz I/160/01
 ġ.- verile II/39/96

bk. ḳoy-5 -151-
 ġ.- ardıḲ I/26/71
 ġ.- duḲ I/130/22
 ġ.- ŭyom I/30/28

bk. ḳoy-23 -112-
 ġ.- duḳ II/39/122
 ġ.- dulā I/159/28
 ġ.- uyo I/28/54

bk. ḳoy-30 -8-
 ġ.- duḲ I/159/42
 ġ.- dulā I/37/15

bk. ḳoy-7 -143-
 ġ. I/100/10, I/128/22, I/86/71
 ġ.- am I/100/16, I/49/22
 ġ.- ām I/49/20, I/49/78
 ġ.- an I/45/74
 ġ.- can I/49/74
 ġ.- ōruz II/32/98
 ġ.- um I/45/73
 ġ.- un I/67/73
 ġ.- uP II/23/51
 ġ.- uveŋ I/153/34, I/77/69
 ġ.- uverim I/40/60, II/08/116
 ġ.- uveriyodu I/80/23
 ġ.- uvurum I/40/61
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 ġ.- uv̥e̊ren I/45/70
 ġ.- ŭv̥e̊ren I/45/74
 ġ.- uyolā I/145/86
 ġ.- uyolar I/105/08
 ġ.- uyȯruz I/106/75
 ġ.- verem I/100/27, I/79/15

bk. ḳoy-11 -153-
 ġ.- duḳ I/42/31

bk. ḳoy-9 -152-
 ġ.- mam I/45/52

bk. ḳoy-31 -6-
 ġ.- arın II/20/53
 ġ.- caz II/38/45
 ġ.- dular II/25/104
 ġ.- man I/52/55
 ġ.- mazlā II/19/36

bk. ḳoy-20 -114-
 ġ.- ardı I/77/47
 ġ.- arlardı I/71/19

bk. ḳoy-10 -148-
 ġ. I/151/42
 ġ.- ar I/100/23
 ġ.- caḳsın I/111/83
 ġ.- uŋ II/08/43

bk. ḳoy-32 -10-
 ġ. I/152/66
 ġ.- abilı̄̇ŋ I/152/66
ġuy̥ - : bk. ḳoy-2-1-
 ġ.- muş I/08/87

bk. ḳoy-28 -1-
 ġ.- caz II/07/30
ġūy - : bk. ḳoy-2-1-
 ġ.- ola II/37/126
ġuymı : bk. ḳoyma -1-
 ġ.+ ya I/133/16
ġuynuḳ : Zorluk, sıkıntı, dert. -1-
 ġūn ġ.+ la çekiyoŋuS I/79/36
ġuyru : Kuyruk, hayvanların büyük bir 
kısmında gövdenin arka tarafında yer alan 
uzun ve esnek organ. -1-

 ġ.+ u I/42/04
ġuyrū : <<ḳuyruḳ+u (bk. ġuyruḳ) -3-
 ġ.+ nu I/42/12, I/42/14
ġuytu : Kuytu, sessiz, tenha, ıssız. -1-
 ġ.+ ya I/33/68
ġuyu : Kuyu, belli bir maksatla kazılmış, 
derinliği bu maksada göre az veya çok 
olabilen çukur. -22-
 ġ. I/112/15, I/141/18, I/50/78, I/78/05, 
I/96/83, I/96/89, II/28/69, II/28/70, II/35/30
 ġ.+ dan I/141/07, I/141/20
 ġ.+ lādan I/141/04
 ġ.+ lar I/23/36
 ġ.+ muz I/102/11
 ġ.+ ŋ I/153/26
 yā ġ.+ su I/01/59
 ġ.+ ya I/120/43, I/14/22, I/141/17
 ġ.+ yā I/120/43
 ġ.+ y̥ŭ II/28/70
ġuyŭ : bk. ġuyu -1-
 ġ.+ n̥uŋ II/28/72
ġuyū : bk. ġuyu -1-
 ġ.+ ŋ I/153/26
gúzel : bk. güzel -9-
 g. I/08/40, I/45/21, II/08/135, II/08/136, 
II/08/58, II/08/59, II/26/44, II/26/46
ġuzene : bk. ġuzine -1-
 ġ. I/51/48
ġuzey : Kuzey, dört ana yönden biri, yüzünü 
doğuya dönen kimsenin sol tarafına düşen 
yön, şimal. -2-
 ġ.+ i I/17/07, I/17/08
ġuzine : Kuzine, yemek pişirmeye ve 
aynı zamanda ısınmaya yarayan büyük 
soba. -14-
 ġ. I/09/57, I/96/43, I/96/65
 ġ.+ de I/116/11, I/31/06
 ġ.+ m II/33/53
 ġ.+ mi II/33/53
 ġ.+ niŋ I/152/15, I/38/71, II/11/61, 
II/18/12, II/33/53
 ġ.+ ye I/146/47
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ġuzini : bk. ġuzine -2-
 ġ. II/18/12
 ġ.+ ye I/116/11
ġuzu : bk. ḳuzu1 -218-
 ġ. I/105/58, I/105/61, I/108/13, 
I/111/105, I/114/25, I/114/26, I/152/21, 
I/21/06, I/33/30, I/33/32, I/33/79, I/40/18, 
I/40/76, I/53/27, I/58/87, I/78/13, I/90/57, 
I/91/60, II/28/05
 ġ. çonası yapTı I/122/69
 ġ.+ dan I/105/62
 ġ.+ lā I/30/52
 ġ.+ larım I/15/37, I/15/71
 ġ.+ larımız I/36/35
 ġ.+ larῑ I/81/65
 ġ.+ muz I/101/05, I/106/02
 ġ.+ nuŋ I/122/70, I/98/66
 ġ.+ su I/17/52
 ġ.+ sunu II/10/94
 ġ. verilerdi I/90/56
 ġ. yapTıḳ I/141/29
 ġ.+ yu I/121/111, I/33/79

bk. ḳuzu2

ġ.+ m I/07/01, I/102/19, I/102/76, 
I/104/01, I/104/02, I/104/04, I/104/09, 
I/104/22, I/104/29, I/104/40, I/104/44, 
I/104/54, I/104/59, I/104/60, I/104/63, 
I/106/68, I/106/78, I/108/06, I/108/24, 
I/108/27, I/108/30, I/108/34, I/108/37, 
I/108/41, I/108/43, I/108/56, I/109/06, 
I/109/12, I/110/31, I/110/46, I/111/94, 
I/112/04, I/112/05, I/112/56, I/112/62, 
I/112/81, I/113/28, I/113/55, I/113/59, 
I/113/76, I/113/81, I/113/86, I/113/93, 
I/114/01, I/114/43, I/115/50, I/119/04, 
I/119/41, I/119/66, I/119/83, I/119/84, 
I/123/01, I/123/03, I/123/09, I/123/13, 
I/123/14, I/123/15, I/123/22, I/123/28, 
I/123/43, I/123/48, I/123/62, I/123/74, 
I/123/78, I/123/79, I/123/80, I/124/08, 
I/124/20, I/124/27, I/126/19, I/126/30, 
I/126/43, I/126/81, I/128/07, I/128/30, 
I/129/02, I/13/02, I/13/09, I/133/15, 
I/133/35, I/133/36, I/133/54, I/134/04, 
I/134/08, I/134/22, I/134/47, I/137/02, 

I/137/11, I/137/25, I/139/13, I/139/14, 
I/139/24, I/139/32, I/139/48, I/140/05, 
I/143/86, I/144/14, I/144/56, I/148/32, 
I/148/56, I/15/35, I/15/62, I/15/83, I/15/97, 
I/18/34, I/20/34, I/20/51, I/20/53, I/21/45, 
I/21/67, I/21/87, I/22/04, I/25/21, I/27/33, 
I/27/36, I/27/37, I/39/05, I/39/14, I/39/23, 
I/39/36, I/39/54, I/39/56, I/39/59, I/42/08, 
I/51/18, I/51/20, I/51/46, I/52/06, I/52/36, 
I/52/40, I/58/02, I/58/06, I/58/14, I/58/19, 
I/58/24, I/58/38, I/58/43, I/58/53, I/58/55, 
I/58/81, I/58/84, I/62/38, I/63/02, I/63/33, 
I/63/57, I/67/24, I/80/66, I/88/02, I/88/19, 
I/88/29, I/88/71, I/91/32, I/91/82, I/91/85, 
I/93/54, II/05/101, II/05/77, II/05/82, 
II/12/41, II/16/07, II/16/09, II/16/14, 
II/16/30, II/16/35, II/16/54, II/16/57, 
II/16/61, II/16/70, II/16/80, II/16/96, 
II/22/05, II/25/01, II/25/116, II/25/43
ġuzū : bk. ḳuzu1 -12-
 ġ. I/91/57
 ġ.+ ŋdān I/101/55

bk. ḳuzu2

ġ.+ m I/104/02, I/104/60, I/104/67, 
I/104/68, I/110/63, I/126/67, I/58/03, 
I/91/39, II/16/39, II/16/86
ġuzula - : Kuzulamak, (koyun için) 
yavrulamak. -4-
 ġ.- dı I/33/68
 ġ.- mış I/33/75, I/33/77
 ġ.- yıncaḲ I/21/93
ġuzüne : bk. ġuzine -1-
 ġ. I/116/19
gü˽üm : Güğüm, tek kulplu, uzun boyunlu, 
ağzı dar, içine su ve sulu şeyler konan bakır 
kap. -1-
 g. II/21/73
gübil : Bir şeyin yanarken çıkardığı 
ses. -1-
 g. kipil kipil I/64/69
gübre : Verimi arttırmak için toprağa 
karıştırılan hayvan dışkısı, çürümüş 
organik veya kimyevi madde, kemre. -6-
 g. I/16/31, I/85/18, I/96/30, I/96/83
 g.+ lı̄̇ I/18/76
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 g.+ si I/121/10
gübür : Gübre. -1-
 g.+ ü I/68/36
güc : bk. güç II1 -23-
 g.+ ü I/60/37, II/17/42, II/33/22
 işi g.+ ü I/61/26, I/86/15
 g.+ ü yiten II/27/22
 g.+ üm I/62/21, I/95/12, II/16/57
 g.+ ümüŋ I/102/85
 g.+ ümüz I/102/06, I/155/23, I/46/33
 işimiz g.+ ümüz I/25/62
 işimiz var g.+ ümüz var I/66/31
 g.+ ümüzün I/85/14
 işinde g.+ ünde I/65/54
 g.+ ünü II/17/36
 işini g.+ ünü I/64/124
 g.+ üŋ I/45/47, II/15/36
 g.+ üŋ yetiyosa II/17/53
 g.+ üŋ yitmēy̥yo II/27/35

bk. güç II3 -4-
 g.+ ü I/116/35, I/125/41
 g.+ üyne II/21/18
 ġara g.+ üynen I/09/74
gücen - : (Bir söz veya davranışından 
dolayı) Bir kimseye kırılmak, darılmak, 
incinmek, alınmak. -4-
 g.- meŋ I/14/59, II/16/53, II/16/54
 g.- mēŋ II/16/53
gücü : bk. küçük -1-
 g. I/24/40
gücücüg : bk. küçücüK -5-
 g. I/06/102, I/06/106, I/20/77, I/20/78
gücücüK : bk. küçücüK -4-
 g. I/144/52, I/15/53, I/15/61, I/80/41
gücük : bk. küçük -1-
 g. I/30/25
güç I : Kendini zorlayarak, gayret ve 
kuvvet sarfederek, güçlükle, zorla. -1-
 g. I/60/11

güÇ II : 1. Vücuttaki iş yapabilme, faal 
olabilme kuvveti, derman, takat, mecal, 
enerji. -4-
 g. I/159/44, I/159/46
 iş g. I/101/05
 işlen g.+ len II/38/100

2. Bir işi güç kullarak yaptırmak için 
başvurulan yol, zorbalık. -1-
 ġaba g. II/23/128

3. Bir iş veya hareketi sağlayan maddi ve 
fiziki kuvvet.
güçǖ : <<küçük+i- -1-
 g.+ ken II/08/10
güçcǖ : <<küçük+i- -1-
 g.+ ken I/35/07
güççǖ : <<küçük+i- -16-
 g.+ dü I/119/25, I/128/51, I/42/65
 g.+ dük II/05/86, II/05/87
 g.+ düm I/42/62, II/05/86
 g.+ ke I/49/62
 g.+ ken I/04/44, I/12/27, I/133/49
 g.+ kene I/126/37
 g.+ m I/121/93, I/39/56, I/55/18
 g.+ müşdü I/136/33

<<küçük+ü -7-
 g. I/63/16, I/79/50
 bö̇yǖ g. I/104/22

g.+ müz I/65/61
 g.+ n I/94/87
 g.+ ne II/29/12
 g.+ ŋ I/107/34
güççü : bk. küçük -3-
 g.+ e I/05/16, I/152/37
 g.+ üm I/58/14
güççüg : bk. küçük -5-
 g. I/138/36, I/138/46, I/65/13, I/89/16, 
II/25/105
güççük : bk. küçük -45-
 g. I/107/38, I/107/68, I/113/113, 
I/144/22, I/144/31, I/144/51, I/152/123, 
I/153/53, I/158/40, I/158/44, I/20/82, 
I/24/61, I/25/24, I/26/53, I/28/39, I/28/57, 
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I/51/60, I/58/96, I/60/38, I/60/81, I/60/85, 
I/61/52, I/67/37, I/73/40, I/81/15, I/94/87, 
I/98/03, I/98/135, I/98/28, II/03/05, 
II/08/132, II/10/67, II/20/79
 g.+ den I/132/70
 g. eşşām II/30/72
 g.+ le I/98/04
 g.+ lē I/75/57
 g.+ ler I/128/50
 g.+ leri I/10/109
 g.+ lerimiz I/65/23
 g.+ leriyin I/120/18
 g. müççük I/138/45
 g.+ ten II/26/12
güççükbaş : bk. küçükbaş -1-
 g. II/21/09
güççükbȧş : bk. küçükbaş -1-
 g.+ ıŋ II/02/52
güççüklǖ : <<küçüklük+ü (bk. 
güççüklük) -5-
 g. II/08/133
 g.+ mde I/55/24, II/09/04
 g.+ ne I/94/25, I/94/27
güççüklü : Küçüklük, çocukluk, çocukluk 
çağı. -2-
 g.+ ü II/08/132
 g.+ ümde I/49/49
güçüg : bk. küçük -1-
 g. I/107/32
güçük : bk. küçük -9-
 g. I/107/35, I/111/17, I/113/136, I/37/30, 
I/41/18
 güçük g. II/15/114
 g. güçük II/15/114
 g. küçük küçük I/128/36
 g.+ Ten II/08/09
güçül - : bk. küçül- -1-
 g.- dükÇē I/36/14
güd - : bk. güT- -35-
 g.- e I/63/40
 g.- ē II/27/35

 g.- ēdi I/70/63, I/89/20, II/25/38
 g.- ēlerdi I/70/62
 g.- er I/120/22
 g.- ēr I/86/09
 g.- erdig I/24/41
 g.- erdiK I/18/09, I/18/11, I/81/65
 g.- ērdik I/157/68, I/157/69
 g.- erdim I/24/47, I/87/57, I/87/58, 
I/87/61
 g.- ērdim I/47/11
 g.- ēr̥dim I/51/31
 g.- erin I/126/79
 g.- eriz I/120/17
 g.- erken I/81/10, I/81/11
 g.- erlēdi I/153/108
 g.- esiye I/123/50
 g.- eydi I/08/102
 g.- ü I/87/44
 g.- übiliyōsun II/24/33
 g.- ücükle I/87/48
 g.- üP I/86/09
 g.- ürlēdi I/153/108
 g.- üyoS II/24/32
gül - : İnsan, hoşuna veya tuhafına giden 
olaylar, durumlar karşısında, genellikle 
sesli bir biçimde duygusunu açığa 
vurmak. -38-
 g. I/79/27
 g.- cē I/83/74
 g.- cēme gitTi I/11/67
 g.- dǖme I/20/89
 g.- dü I/128/27
 g.- dülē I/64/08
 g.- e I/58/57
 g.- ē II/39/149
 g.- ēlēdi I/30/34, I/30/37
 g.- eller I/114/13, I/114/14, I/114/57, 
I/114/59, I/114/61
 g.- eŋ I/15/73, I/15/75
 g.- ēŋ I/138/75
 g.- er I/125/84, I/44/83, I/79/17
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 g.- erdi I/128/64
 g.- ērdi I/128/56
 g.- ērdig II/11/06
 g.- eri II/05/78
 g.- erin I/52/07
 g.- erler I/138/85
 g.- erlerdi I/87/92
 g.- eyim I/155/99
 g.- me I/15/73
 g.- meden II/16/52
 g.- mez I/08/127
 g.- ü I/77/42
 g.- üceK I/15/37
 g.- ünür I/148/28
 g.- üşiy̥ı̆̇n I/01/09
 g.- üyurlar I/73/32
gül : Gül ağacının güzel kokulu, pek çok 
çeşidi bulunan çok makbul çiçeği. -60-
 g. I/08/110, I/08/111, I/08/112, I/08/126, 
I/08/128, I/11/86, I/52/23
 g.+ ler I/11/86
 g.+ lü I/140/41, I/144/37
 g.+ ü I/144/38
 g.+ üm I/114/28, I/38/46, I/39/94, 
I/42/45, I/63/43, I/81/47, I/98/08, I/98/106, 
I/98/122, I/98/130, I/98/54, I/98/64, I/98/70, 
II/03/08, II/03/12, II/03/26, II/03/40, 
II/07/111, II/07/16, II/07/23, II/07/42, 
II/07/53, II/07/70, II/07/73, II/07/79, 
II/07/92, II/13/50, II/17/02, II/17/57, 
II/19/02, II/19/06, II/19/112, II/19/120, 
II/19/126, II/19/135, II/19/14, II/19/141, 
II/19/153, II/19/165, II/19/167, II/19/168, 
II/19/46, II/19/79, II/34/20, II/38/84
 g.+ ünü I/144/37, I/144/38
güldürtǖ : Aniden çıkan şiddetli ses. -1-
 g. I/157/29
güle güle : Ayrılan bir kimseye söylenen 
uğurlama sözü; “Allahaısmarladık” veda 
sözüne verilen cevap. -4-
 g. I/104/60, I/112/54, I/15/30, I/98/132
güle gülē : bk. güle güle -3-
 g. I/112/54, I/80/68, I/98/132

güle güle̊ : bk. güle güle -1-
 g. II/11/66
gülēr yüz : Gülen, asık olmayan yüz, 
candan ve samimi davranış. -2-
 g. yüz I/50/85
güler yüzlǖ : Yüzü daima gülen, 
mütebessim olan, asık suratlı olmayan. -1-
 g.+ müşün I/60/104
güleş : Güleç, devamlı gülümseyen, her 
zaman gülen, güler yüzlü, beşuş. -1-
 g. I/40/66
gülmek : İnsan, hoşuna veya tuhafına giden 
olaylar, durumlar karşısında, genellikle 
sesli bir biçimde duygusunu açığa vurmak 
işi. -1-
 g.+ ler I/65/57
gülü gülü : bk. güle güle -1-

gülü g.- ü II/05/100
 g.- ü gülü II/05/100
gülüş - : Karşılıklı gülmek, birlikte 
gülmek. -5-
 g.- cēŋiz I/22/43
 g.- düle I/152/134
 g.- eller I/144/12
 g.- sün I/154/30
 g.- üllēdi I/154/31
gǖm : Güğüm, tek kulplu, uzun boyunlu, 
ağzı dar, içine su ve sulu şeyler konan bakır 
kap. -1-
 g.+ üynen II/21/73
gümbür gümbür : Büyük bir gürültüyle, 
kulakta ötercesine ses çıkararak. -2-
 gümbür g. I/145/76
 g. gümbür I/145/75
güme : bk. göme -1-
 g. I/81/63
gümüş : Tabiatta altın, bakır, bazen platinle 
birlikte bulunan, altından sonra en kolay 
dövülüp haddelenebilen, ısı ve elektriği 
en iyi ileten, ziynet ve kıymetli süs eşyası 
imaline yarayan, kendine has beyaz renkte, 
atom ağırlığı 107,88, atom numarası 47, 
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sembolü Ag olan metal element, sim ve bu 
elementten yapılmış eşya. -12-
 g. I/26/36, I/26/37, I/41/22, I/41/28, 
I/41/29, I/77/32
 g.+ den I/113/44, I/113/45
 g.+ ten I/41/21
 g.+ ü II/23/05
gümüşlǖ : Gümüşten yapılmış süs eşyası, 
gelin süsü. -1-
 g. I/41/21
gün : 1. Dünyanın kendi yörüngesi 
etrafında bir defa dönmesinden ibaret 24 
saatlik zaman parçası. -347-
 g. I/03/40, I/03/78, I/05/45, I/06/50, 
I/06/51, I/07/39, I/07/55, I/08/07, I/08/15, 
I/08/71, I/09/24, I/101/35, I/101/37, 
I/101/39, I/101/40, I/101/41, I/102/41, 
I/102/58, I/103/54, I/103/59, I/104/51, 
I/109/05, I/11/60, I/11/68, I/11/69, I/110/10, 
I/111/94, I/114/04, I/114/51, I/114/59, 
I/119/10, I/119/43, I/120/53, I/120/59, 
I/120/65, I/121/18, I/125/07, I/125/16, 
I/125/33, I/125/63, I/125/66, I/125/83, 
I/125/85, I/125/90, I/127/16, I/127/17, 
I/131/37, I/131/61, I/135/49, I/137/13, 
I/143/11, I/143/42, I/144/52, I/144/62, 
I/144/64, I/145/53, I/148/05, I/148/09, 
I/149/50, I/149/52, I/15/89, I/152/125, 
I/152/126, I/153/13, I/154/14, I/155/18, 
I/155/76, I/156/31, I/156/32, I/157/14, 
I/157/64, I/157/65, I/158/30, I/158/37, 
I/159/16, I/20/07, I/20/56, I/22/30, I/22/31, 
I/26/25, I/26/46, I/27/28, I/28/25, I/28/55, 
I/30/16, I/30/29, I/30/32, I/30/37, I/32/61, 
I/32/83, I/33/48, I/34/43, I/36/18, I/37/45, 
I/39/03, I/39/06, I/40/03, I/41/78, I/41/79, 
I/42/62, I/45/14, I/45/42, I/46/40, I/48/69, 
I/49/07, I/50/39, I/52/18, I/54/50, I/56/41, 
I/57/15, I/59/16, I/60/03, I/60/47, I/60/99, 
I/63/62, I/63/63, I/66/40, I/70/38, I/71/04, 
I/71/08, I/71/10, I/72/82, I/74/08, I/74/33, 
I/76/12, I/76/55, I/76/56, I/76/72, I/77/09, 
I/78/15, I/78/31, I/79/33, I/79/34, I/80/27, 
I/80/34, I/82/19, I/82/20, I/82/22, I/82/23, 
I/82/24, I/85/60, I/86/10, I/87/58, I/87/69, 
I/87/77, I/88/63, I/90/20, I/90/45, I/90/48, 
I/90/55, I/91/41, I/91/42, I/91/69, I/94/84, 
I/94/85, I/95/58, I/96/67, I/97/52, I/97/58, 

I/98/17, I/98/80, I/98/81, I/98/90, II/01/47, 
II/01/51, II/02/77, II/03/29, II/06/31, 
II/09/09, II/09/10, II/11/08, II/12/22, 
II/15/07, II/15/83, II/16/107, II/16/108, 
II/16/15, II/16/18, II/16/48, II/17/28, 
II/20/44, II/21/78, II/22/19, II/23/29, 
II/25/110, II/25/51, II/25/52, II/25/53, 
II/25/54, II/25/58, II/25/73, II/26/17, 
II/27/17, II/27/40, II/27/53, II/30/70, 
II/31/07, II/32/41, II/33/80, II/33/81, 
II/34/35, II/34/44, II/35/61, II/35/80, 
II/37/122, II/37/48, II/38/11, II/39/132, 
II/39/147, II/39/23
 g.+ ǖ I/138/130, I/57/52, I/76/65
 g. alıyorum I/73/03
 g.+ de I/05/56, I/05/59, I/05/60, 
I/113/33, I/120/57, I/120/65, I/144/45, 
I/147/10, I/153/120, I/155/26, I/156/36, 
I/17/88, I/30/41, I/31/20, I/38/28, I/39/76, 
I/41/83, I/54/16, I/54/30, I/57/53, I/63/16, 
I/70/47, I/71/15, I/78/33, I/79/99, I/90/62, 
I/91/41, I/96/12, I/96/68, II/02/87
 g.+ dē I/141/11, I/62/36
 g.+ den I/125/68, I/50/03
 g.+ di II/16/30
 g.+ de̊ I/05/55
 g.+ dö I/44/26
 g.+ dü I/137/13, I/90/46, II/01/26, 
II/01/30, II/33/47
 g.+ dür I/19/18, I/83/47, I/83/64, 
I/88/62, II/09/02
 g.+ e I/50/03, II/12/44
 g.+ nerce I/157/32
 g.+ neri II/10/105
 üş gün yataḳ dörd̥ü g. toprāḳ I/104/64
 g.+ ü I/03/77, I/100/33, I/157/38, 
I/157/44, II/33/82
 gėçen g.+ ü I/78/20
 g.+ ü gününe I/153/06
 günü g.+ üne I/153/06
 g.+ üŋ II/01/28, II/01/31
 g.+ üŋü II/38/26
 g. verilmez II/16/24
 g. yaparın I/52/36
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 g. yapıyoz II/19/149
 üş g. yataḳ dörd̥ü gün toprāḳ I/104/64
 g. I/07/54, I/103/21, I/106/21, I/11/59, 
I/127/10, I/131/21, I/155/75, I/24/31, 
I/32/78, I/33/135, I/34/45, I/36/24, I/49/41, 
I/54/48, I/74/08, I/79/98, I/96/66, II/09/70, 
II/16/96, II/24/108, II/24/74, II/25/75, 
II/29/16, II/34/43, II/39/146
 g. yapar I/32/67

2. Haftanın yedi gününden ad verilmiş 
olan biri. -214-
 g. I/02/04, I/02/09, I/04/18, I/04/19, 
I/04/20, I/09/19, I/09/20, I/10/47, I/106/72, 
I/114/48, I/114/59, I/123/08, I/125/63, 
I/125/68, I/125/69, I/125/82, I/131/62, 
I/145/52, I/145/53, I/145/71, I/145/72, 
I/147/43, I/147/46, I/148/07, I/148/08, 
I/148/10, I/148/21, I/148/24, I/148/26, 
I/148/29, I/153/78, I/154/16, I/154/20, 
I/154/23, I/26/25, I/32/60, I/32/63, I/32/67, 
I/32/70, I/32/75, I/32/81, I/32/84, I/32/85, 
I/33/75, I/41/08, I/41/10, I/41/12, I/41/14, 
I/49/31, I/72/72, I/72/73, I/76/17, I/82/20, 
I/82/31, I/83/77, I/86/69, I/94/68, I/94/69, 
I/97/55, I/98/15, I/98/17, I/98/18, I/98/21, 
II/03/19, II/03/24, II/03/25, II/03/26, 
II/05/45, II/06/41, II/06/42, II/06/44, 
II/11/02, II/11/14, II/11/15, II/12/20, 
II/12/21, II/12/22, II/12/35, II/12/44, 
II/12/74, II/12/77, II/12/79, II/15/06, 
II/15/08, II/16/28, II/16/29, II/16/48, 
II/16/49, II/23/46, II/23/55, II/23/56, 
II/23/59, II/23/63, II/23/66, II/23/84, 
II/23/86, II/23/93, II/24/110, II/24/111, 
II/24/113, II/24/114, II/25/101, II/25/55, 
II/25/56, II/34/31, II/34/32, II/34/33, 
II/34/42, II/37/19, II/37/20, II/39/156
 g.+ ǖ I/145/51, I/76/15, I/76/19, I/76/20, 
II/03/22, II/15/07, II/15/09, II/23/57, 
II/35/32
 g.+ den I/153/71, I/72/66, II/35/33
 g.+ e I/10/46, I/87/74, II/15/07
 g.+ i II/35/32
 g.+ nē II/10/98
 g.+ nende I/155/13
 g.+ neri I/139/01, I/16/53, I/68/56, 
I/76/24

 g.+ ü I/02/10, I/101/36, I/101/42, 
I/118/06, I/118/17, I/129/31, I/145/54, 
I/32/64, I/32/71, I/32/79, I/32/85, I/32/89, 
I/59/19, I/59/20, I/59/23, I/76/18, I/76/20, 
I/78/29, I/97/53, II/03/18, II/03/23, 
II/06/41, II/11/06, II/15/08, II/34/26, 
II/35/31, II/37/19, II/37/52, II/39/154, 
II/39/155, II/39/156
 g.+ üne II/15/38
 g.+ ü̆ I/41/08, II/16/28
 g.+ ü̆nden II/35/33, II/35/42
 g.+ ü̆n̥den I/41/08
 g. yapar I/32/67

3. Çağ, devir, zaman, ahd. -142-
 g. I/135/31, I/63/43
 g.+ e I/119/37, I/155/07, I/155/39
 g.+ le geçirdı̄̇k I/79/22
 g.+ lēmiz geçiyo II/19/138
 g.+ nǖ I/152/40
 g.+ ne I/79/21, II/21/23
 g.+ nē I/145/33, I/145/85, I/153/115, 
I/155/34, II/07/62
 g.+ nēde I/75/71
 g.+ nēden II/21/23
 g.+ nēmiS I/154/11
 g.+ nēmiz I/152/39, I/77/68, I/79/20
 g.+ nēmizde I/152/35, I/153/14, 
I/153/58
 g.+ nēŋ I/75/31
 g.+ ner I/08/77, I/58/35, I/91/70, 
I/91/84
 g.+ nēr I/58/35
 g.+ ner geçirdiK I/15/09, I/15/29
 g.+ neri I/122/80, I/145/34, I/15/49, 
I/152/36, I/153/20, I/157/21, I/75/31, 
I/95/41, I/95/42, I/95/78, I/95/79, II/07/76
 g.+ neri gördüK I/122/77
 g.+ nerimi I/15/76
 g.+ nerimiz I/15/34
 g.+ nerimizi I/15/54
 geçirdiK g.+ nerimizi I/15/53
 g.+ nerimizi geÇir21diK I/107/11
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 g.+ úmüz geçiyo II/22/48
 g.+ úmüz geçiyor II/22/23
 g.+ ü I/31/53, II/07/89
 g.+ üm I/119/39, I/30/14, I/35/10, 
I/63/20, I/63/62
 g.+ üm geşdi I/22/46, I/22/47
 g.+ ümde I/04/20, I/115/19, I/115/22, 
I/124/27, I/146/80
 g.+ ümdeykene I/115/19
 g.+ ümdü I/04/14
 g.+ üme I/136/27
 g.+ ümü geçiriyorun I/112/70
 g.+ ümüS I/63/33
 g.+ ümüz I/141/06, I/155/100, I/30/17, 
I/42/28, I/74/05, I/79/13, II/07/19
 geçer g.+ ümüz II/19/159
 geşdi g.+ ümüz I/63/22
 g.+ ümüz baş olup geçiyo I/55/34
 g.+ ümüz baş ōldu gitti I/55/44
 g.+ ümüz geçiyor̥ II/19/168
 g.+ ümüz geçiyu II/22/91
 g.+ ümüz geçiyo I/148/42
 g.+ ümüz geçiyȯr I/113/134
 g.+ ümüz geşdi I/15/42, I/22/31, 
I/22/33, I/59/10, I/63/12
 g.+ ümüzde I/153/10, I/153/57, 
I/157/21, I/20/85, I/20/86, I/31/50, I/31/53, 
I/35/60, I/51/26, I/61/21, I/68/07, I/77/10, 
I/77/13, I/77/16, I/79/05, II/34/65
 g.+ ümüzdē I/35/54, I/70/76, I/77/22, 
II/13/06
 g.+ ümüzd̥e I/02/19
 g.+ ümüzden I/06/59, I/83/35
 g.+ ümüzde̊ I/63/06
 g.+ ümüzdü I/04/14
 g.+ ümüze I/135/32, I/148/39
 g.+ ümüzü I/119/37, I/15/71, I/63/58, 
II/08/108
 g.+ ümüzü baş etTik I/119/34
 g.+ ümüzü geçiriyȯz I/93/64
 g.+ ümüzüŋ dehrindi II/12/77
 g.+ ümüzü̆ II/01/21

 g.+ ünde I/63/35, I/77/22
 g.+ ündē I/62/32, I/88/13
 g.+ ünden I/20/31
 g.+ ünde̊ I/05/07
 g.+ ündü II/24/71
 g.+ üne I/140/51
 g.+ üŋde I/05/42
 geçiriŋ g.+ üŋüzü I/15/30

4. Zaman, vakit. -60-
 g. I/130/32, I/135/26, I/14/20, I/148/34, 
I/15/22, I/152/133, I/152/77, I/27/70, 
I/55/67, I/58/32, I/83/62, II/16/76, 
II/23/113, II/39/188, II/39/91, II/39/92
 g.+ e I/107/12, I/155/27
 g.+ ē I/107/12
 g.+ eri II/30/15
 g. geçirmek I/17/57
 g. geçirmeK I/17/58
 g.+ lē II/37/34
 g.+ leri I/66/38
 g.+ nē I/59/54, II/24/82
 hadi iy g.+ ne I/43/38
 g.+ nēmiz II/38/41
 g.+ ner I/01/16
 iyi g.+ ner I/107/09
 iyi g.+ ner olsun I/113/49, I/113/50
 g.+ neri I/14/29, I/40/62, I/40/63, 
I/66/53
 yāz g.+ neri II/14/34
 g.+ neri geçirdiler I/06/13
 g.+ neri vermesin I/14/32, I/14/58
 g.+ nerinde I/36/63
 hayırlı g.+ neriŋiz olsun I/122/01
 g.+ ü I/45/59, I/77/65, II/01/76
 ġış g.+ ü II/21/11
 yaz g.+ ü I/148/51
 yāz g.+ ü II/21/11
 g.+ ümüS I/11/95
 yaz g.+ ündē̇ II/21/75
 ġış g.+ ündǖ II/21/76
 g.+ ünde I/39/65, I/93/56
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 g.+ ünde yapıyon I/30/29
 g.+ üŋ II/15/21
 g.+ üŋ dehrindi II/12/77

5. (İsim tamlamasının ikinci öğesi 
olarak) Bu zaman parçasının belli bir olayı 
göstereni. -43-
 g. I/114/41, I/126/27, I/131/21, I/148/14, 
I/82/17, I/82/20, I/82/26, II/09/10, II/11/13, 
II/29/30, II/39/146
 areFe g. I/37/46
 dü˽ün g. II/23/84
 ġına g. I/41/14
 mubārek g. I/74/32
 mubāreK g. I/40/62
 g.+ ǖ II/35/85
 arı̆̇fe g.+ den II/31/07
 g.+ nēde I/04/26
 yaş g.+ nēne II/12/84
 yaş g.+ nēni II/12/82
 ġandil g.+ nērde I/04/27
 mubareK g.+ nerdē I/26/51
 g.+ ü I/27/02, II/35/86, II/39/154
 arife g.+ ü I/91/28, I/91/33
 bayram g.+ ü I/91/29, I/91/35
 çıḳma g.+ ü II/35/54
 dovaḳ g.+ ü I/10/50
 dovaḲ g.+ ü I/10/50
 dü˽ün g.+ ü II/17/64
 yaş g.+ ü I/02/48, I/02/50, I/02/51
 yaş g.+ ü yapallar I/02/51
 yaş g.+ ü yaparís I/02/47
 g.+ üm I/07/69
 g.+ ündē I/96/37
 dü˽ün g.+ ünü II/39/150
 duvaġ g.+ ü̆ II/37/53

6. İyi ve mesut geçen zaman, saadet. -15-
 g. I/15/30, I/15/37, I/63/03
 g. gördüK I/14/54
 g. görmedim I/52/17
 g. görmümüş I/14/50
 g. güneş görceŋiS I/79/32

 g.+ ne I/79/31
 g.+ ne görceŋiz I/79/35
 g.+ ner versin I/119/84
 g.+ nerim I/91/64
 g.+ nerini versin I/136/41
 g.+ ü yapmadıŋ I/79/37
 g.+ üŋü I/107/10
 g.+ üŋüz I/79/36

7. Güneşin doğuşu ile batışı arasındaki 
zaman parçası, gündüz. -10-
 g. I/11/79, I/41/62, I/99/18
 g.+ de I/74/48, II/37/123
 g.+ dür I/49/31
 g.+ nē I/28/51
 g.+ ü I/140/45, I/97/54
 g.+ ün I/145/38

8. Güneş. -9-
 g. I/103/32, I/110/56, I/14/53, I/153/21, 
I/82/29, II/01/59
 g. aşıncıya I/41/86
 g. aştıḳan II/16/55

9. Tarih. -9-
 g. I/27/02, I/27/35
 g. aldıḲ II/25/113
 g. āldıġ II/22/16
 g.+ den I/131/55, II/09/09, II/38/80
 g.+ e II/38/80
 g. virdilē II/22/17
gǖn : bk. gün1 -5-
 g. I/104/09, I/59/54, II/12/23, II/22/36

bk. gün2 -3-
 g. I/04/18, I/72/67, I/72/71

bk. gün4 -1-
 g.+ kü I/39/93
gün˽aşırı : Bir gün ara ile, bir gün olup bir 
gün olmayarak, iki günde bir. -1-
 g. I/41/85
gün˽ışῑ : <<günāşıḳ+ı -2-
 g. I/86/31, I/86/33 
günā : <<günah+a -1-
 g. I/13/41
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günah : Allah’ın emirlerine aykırı olan 
davranış. -2-
 g. I/10/52
 g. olur I/14/18
günaş : bk. günāşıḲ -1-
 g.+ ā I/58/28
günāşıḲ : Ayçiçeği. -1-
 g. I/58/28
günaşşῑ : <<günāşıḳ+ı -1-
 g.+ dır I/92/41
gündöndü̆ : Ayçiçeği, günçiçeği, 
günebakan. -1-
 g. II/10/13
gündüS : bk. gündüz -3-
 g. I/25/22
 gece g. I/155/33, I/155/34
gündüz : Güneşin doğuşu ile batışı 
arasındaki aydınlık zaman, gün ve bu 
zaman içinde. -15-
 g. I/114/04, I/114/13, I/153/70, I/38/62, 
I/39/49, I/45/50, I/50/51, I/58/63, I/70/73, 
I/73/70, II/11/22
 gėce g. II/23/24
 g.+ e I/61/36
 g.+ lerı̄̇ I/05/28
 g.+ leri I/51/29
gündüzlėn : Gündüzleyin, gündüz vakti, 
gündüzün. -1-
 g. I/76/96
günec : bk. güneş -2-
 g.+ e I/102/57, II/08/50
güneş : Dünya ve diğer gezegenlerin 
etrafında döndüğü, bunlara ısı, ışık ve 
hayatın devamı için gerekli enerjiyi veren 
gök cisminin adı, dünyaya en yakın yıldız, 
şems ve onun yaydığı sıcaklık. -15-
 g. I/147/26, I/147/27, I/28/39
 gün g. I/79/32
 g.+ de I/28/39, I/28/40, I/28/41, I/31/24
 g.+ e I/01/90, I/100/28, I/39/83
 g.+ i I/37/51, I/95/97
 g.+ lēde I/62/17

günēş : bk. güneş -1-
 g.+ Te I/39/84
güneşle - : Güneşe maruz kalmak, güneşe 
karşı serilmek. -1-
 g.- di I/28/40
güney : Dört ana yönden biri, yüzünü 
doğuya dönen kimsenin sağ tarafına düşen 
yön, cenup. -1-
 g.+ inde I/17/08
günnǖ : <<günlük+ü (bk. günnük) -3-
 g.+ dü I/63/16
 g.+ m I/136/21
 g.+ nen I/58/25
günnü : bk. günnük -1-
 g.+ ne I/25/31
günnük : Günlük, her gün yapılan, her gün 
çıkan, her gün olan, gündelik. -9-
 g. I/120/57, I/136/38, I/34/17, II/01/09, 
II/16/44, II/16/48, II/30/51
 g.+ ken II/19/47
 g.+ lē I/50/04
gününüK : bk. günnük -1-
 g. I/120/56
gür - : bk. gör-4 -1-
 g.- enner I/14/56
gür : bk. gün -1-
 g. aşcaḳ I/41/86
güre : bk. göre -1-
 g. II/14/74
gürültücü : Gürültü çıkaran, gürültü yapan, 
patırtıcı, şamatacı. -1-
 ġavġacı g. II/23/81
güsel : bk. güzel -12-
 g. I/111/37, I/154/24, I/34/30, I/40/56, 
I/40/80, I/76/38, II/12/64, II/19/77, 
II/30/61, II/30/83
 g.+ di I/80/08
güSēl : bk. güzel -1-
 g.+ di I/34/12
güş : bk. güç I -1-
 ġış g. I/122/59
güş : bk. güç II1 -3-
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 iş g. I/143/34, I/56/20
 işleri g.+ leri II/11/52
güT - : (Bir veya birçok hayvanı) Önüne 
katıp sürmek ve otlatmak. -14-
 g.- cez II/28/26
 g.- dü II/03/09
 g.- medi I/08/103
 g.- mediŋ I/08/103
 g.- müş II/10/94, II/10/95
 g.- Tük I/63/60, II/05/17
 g.- tüm I/93/15
 g.- Tüm I/126/80, I/51/16, I/63/39
gütme : Gütmek işi. -1-
 g. II/09/76
gütmē : <<gütme+ye -1-
 g. I/33/30
gütTür - : Gütmesini sağlamak. -6-
 g.- cen II/01/06
 g.- em yapam II/32/12
 g.- ü I/120/15
 g.- üdü I/120/16
 g.- üyōmuşduḳ II/10/54, II/10/55
güvē : bk. güvey -4-
 g. I/114/23
 g. giyimi I/125/76
 g.+ niŋ I/125/77, I/67/08
güveÇ : Yemek pişirmeye mahsus yassıca, 
geniş ağızlı toprak kapta pişirilmiş 
yemek. -1-
 g. müveÇ yapar I/121/74
güvel̥ikÇi : bk. güvennikci -1-
 g. II/09/72
güvem : Bir çeşit yabani erik. -1-
 g. çiçē II/23/188
güven - : (Bir şey veya kimsenin) 
Kendisinden bekleneni vereceğine veya 
yapacağına inanmak, (ona) güven duymak, 
emin olmak, itimat etmek. -3-
 g.- ceklēdi I/151/06
 g.- ene II/20/83
 g.- ir II/20/83

güvennik : Güvenlik, tehlikeden uzak 
bulunma, emin olma durumu, güven, 
emniyet, asayiş. -1-
 g. II/23/13
güvennikci : Güvenlikçi, güvenlik 
görevlisi, mesleği güvenliği sağlamak olan 
kimse. -1-
 g. I/40/64
güver - : Vurma ya da çarpma sonunda 
vücudun herhangi bir yeri morarmak, 
çürümek, göğermek. -2-
 g.- dı̄̇ I/15/47
 g.- miş I/15/47
güvercin : Pek çoğu evcilleşmiş olan, 
çeşitli türleri kutuplar dışında dünyanın 
her yerinde yaygın olarak yaşayan, gagası 
düz, tüyleri kalın ve sık, vücudu kısa, 
uzun zaman hızla uçabildiği için bilhassa 
askerlikte haberleşme işinde kullanılan, 
tane ve meyve ile beslenen tünek kuşu. -2-
 g. I/132/59, I/38/31
güvey : Evlenmekte olan, yeni evlenen 
erkek, damat. -3-
 g. I/15/25, I/59/24

güvey giyimi : Düğünlerde damadın 
kıyafetlerinin giydirilmesinden ibaret 
etkinlik, damat giyimi.
güz : Yazın bitimi sayılan 22 Eylül’de 
başlayıp kışın başlangıcı sayılan 21 
Aralık’ta sona eren mevsim, sonbahar, 
hazan. -3-
 g. I/07/94, I/130/38, I/98/59
güz : bk. göz -1-
 g.+ ünü̆ II/38/102
gǖz : bk. güz -1-
 g. I/94/42
güzel : Göze ve kulağa hoş gelen, 
görülmesi, duyulması insana zevk veren, 
cemil. -216-
 g. I/01/03, I/01/28, I/01/62, I/01/74, 
I/01/87, I/02/43, I/05/70, I/100/22, I/101/25, 
I/103/49, I/103/57, I/104/13, I/104/14, 
I/104/18, I/105/58, I/105/62, I/106/73, 
I/11/52, I/111/100, I/111/113, I/111/115, 
I/111/122, I/111/35, I/111/36, I/111/42, 
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I/111/48, I/111/50, I/111/52, I/111/57, 
I/111/69, I/111/74, I/111/77, I/111/78, 
I/111/84, I/111/86, I/111/99, I/112/49, 
I/112/74, I/119/83, I/120/20, I/121/52, 
I/122/36, I/122/45, I/125/82, I/132/07, 
I/132/24, I/132/46, I/134/51, I/135/03, 
I/135/07, I/135/13, I/138/106, I/139/16, 
I/139/32, I/139/53, I/139/61, I/146/60, 
I/147/48, I/149/21, I/151/32, I/151/39, 
I/154/09, I/157/18, I/157/27, I/157/29, 
I/19/15, I/19/19, I/23/31, I/23/41, I/23/42, 
I/24/03, I/24/04, I/24/07, I/24/09, I/25/13, 
I/27/49, I/27/72, I/27/78, I/31/04, I/32/31, 
I/34/03, I/34/60, I/36/04, I/36/61, I/40/08, 
I/40/26, I/40/46, I/40/51, I/40/59, I/40/71, 
I/40/78, I/44/15, I/44/71, I/44/80, I/49/28, 
I/49/81, I/56/64, I/56/65, I/59/28, I/60/108, 
I/60/109, I/60/61, I/60/67, I/60/71, I/67/12, 
I/67/66, I/67/68, I/68/11, I/68/42, I/71/06, 
I/71/14, I/71/35, I/73/62, I/74/92, I/76/25, 
I/76/29, I/76/36, I/78/02, I/78/52, I/83/33, 
I/83/61, I/85/59, I/86/78, I/88/05, I/90/43, 
I/91/42, I/91/43, I/94/48, I/95/12, I/96/32, 
I/98/37, II/06/12, II/06/19, II/08/120, 
II/08/135, II/08/27, II/08/83, II/09/27, 
II/09/82, II/12/15, II/12/29, II/15/30, 
II/15/70, II/16/69, II/19/146, II/19/72, 
II/19/83, II/21/65, II/23/195, II/23/197, 
II/23/28, I/23/50,II/25/35, II/29/74, 
II/33/11, II/33/58, II/33/61, II/33/62, 
II/33/83, II/37/73, II/38/02, II/38/98
 güzel g. I/15/30, II/08/46
 g.+ di I/09/56, I/103/13, I/111/80, 
I/111/85, I/111/99, I/154/23, I/16/23, 
I/40/29, I/70/69, I/80/15, I/91/56, II/19/84, 
II/22/56, II/23/81, II/34/23
 g.+ d̥i I/104/14
 g.+ dir I/139/30, I/27/41, I/84/02
 g.+ e I/132/62
 g. güzel I/15/30, II/08/46
 g.+ idi I/104/20, I/27/49, I/36/28
 g.+ idir II/23/191
 g.+ im I/128/31, I/132/81, I/45/75

 g.+ lēnden I/45/70
 g.+ leri I/95/122
 g.+ miş I/76/24, I/76/26, I/76/86
 g. yapālamıştı II/19/71
 g. yaparız I/90/72
 g. yaparῐm I/132/21
güzel̥ : bk. güzel -1-
 g. II/19/09
güzēl : bk. güzel -14-
 g. I/05/62, I/44/52, II/08/126, II/15/29, 
II/33/57, II/37/49, II/37/90, II/39/73
 g.+ ce I/90/16, II/12/57
 g.+ di I/09/53, I/09/58, I/09/59, I/34/12
güzēl̥ : bk. güzel -1-
 g.+ se I/73/62
güzelce : Güzel bir şekilde, iyice, 
adamakıllı. -7-
 g. I/09/37, I/125/72, I/40/23, I/132/36, 
I/132/40, I/132/42, II/16/62
güzēlce : bk. güzelce -1-
 g. I/69/106
güzelceceK : Güzelce. -1-
 g. I/11/49
güzellı̄̇ : (<<güzelliḳ+i) Güzel olan şeyin 
niteliği, göze, kulağa hoş gelen veya 
taşıdığı üstün niteliklerle insanda iyi etki 
bırakan, takdir uyandıran şey veya hâlin 
durumu, hüsn, cemal, behçet. -1-
 g. I/24/02
güzelleş - : Güzel olmak, güzel duruma 
gelmek. -1-
 g.- di I/132/82
güzlük : Sonbaharda ekilen tahıl. -2-
 g. I/54/23, I/54/24
güzün : Sonbaharda, güz mevsiminde. -2-
 g. I/35/38, I/76/74
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ha : 1. İşte. -56-
 h. I/10/30, I/104/04, I/104/30, I/11/13, 
I/110/25, I/113/59, I/119/11, I/120/05, 
I/124/23, I/141/05, I/143/35, I/151/39, 
I/160/02, I/17/41, I/26/71, I/28/08, I/35/47, 
I/37/33, I/39/48, I/39/76, I/42/38, I/63/46, 
I/63/59, I/66/19, I/67/48, I/76/40, I/81/16, 
I/86/62, I/86/79, I/87/104, I/87/114, I/87/76, 
I/95/26, II/01/21, II/08/46, II/09/60, 
II/16/93, II/16/94, II/35/40, II/38/27
 h. I/07/02, I/103/51, I/120/48, I/122/62, 
I/13/02, I/145/44, I/155/44, I/31/35, 
I/42/02, I/66/06, I/79/26, I/95/126

2. “Evet” anlamında tasdik için 
kullanılır. -21-
 h. I/06/102, I/06/87, I/52/13, I/52/18, 
I/52/20, I/56/09, I/56/42, I/80/65, I/81/35, 
I/83/48, I/87/10, I/87/119, I/87/14, I/87/16, 
I/87/49, I/87/60, I/91/62, I/95/109, I/95/15, 
I/95/23, II/25/39

3. Gayrete getirmek ve teşvik için 
kullanılır. -16-
 h. I/01/05, I/138/18, I/35/23, I/48/01, 
I/51/77, I/52/101, I/52/32, I/52/34, I/52/40, 
I/79/25, I/86/51, I/86/52, I/88/30, II/29/37, 
II/39/22

4. Bir şeyin o anda akla geldiğini veya 
o anda anlaşıldığını göstermek için 
kullanılır. -14-
 h. I/132/22, I/149/12, I/152/10, 
I/152/125, I/49/59, I/71/22, I/72/34, 
I/87/88, I/95/27, I/95/74, I/98/07, II/24/24, 
II/29/100, II/29/57

5. Soru bildirir. -3-
 h. I/95/102, I/96/43, II/01/34

6. Hayret ifade eder.
7. İhtar, ikaz ve tembih bildirir.

há : bk. ha2 -1-

 h. II/10/09
hā : bk. ha1 -20-
 h. I/14/47, I/19/07, I/19/12, I/28/08, 
I/28/35, I/40/56, I/52/31, I/55/07, I/56/53, 
I/83/75, II/02/104, II/09/28, II/28/70, 
II/29/52, II/36/05, II/37/102, II/37/95
 h. I/158/13, I/49/66, I/71/09

bk. ha3 -5-
 h. I/04/72, I/117/49, I/19/16, I/86/24

bk. ha2 -5-
 h. I/10/16, I/152/51, II/10/59, II/26/51, 
II/28/58

bk. ha4 -5-
 h. I/48/07, I/61/43, I/72/07, II/35/28, 
II/37/55

bk. ha6 -2-
 h. I/122/80, I/40/40

bk. ha5 -2-
 h. I/54/63, I/95/63

bk. ha7 -2-
 h. I/69/70, I/69/93
h̥a : bk. ha1 -3-
 h̥. I/02/61, I/63/46, II/02/62
hab : bk. hap -3-
 h. I/43/03
 h.+ ı I/10/78
 h.+ ını I/50/06
habar : bk. haber -8-
 h.+ ı I/08/123, I/39/51
 h.+ ım I/28/46
 h.+ ımız I/31/16
 h.+ ıŋ I/59/42, I/74/103, II/07/15
 h.+ sız I/120/41
habarlaş - : Haberleşmek, karşılıklı haber 
alıp vermek. -1-

hH



haber

1592

H

 h.- ırdıġ I/113/30
haber : Olmuş veya olmakta bulunan bir 
şeye dair orada olmayanlara erişen bilgi, 
ondan ona nakledilen söz. -18-
 h. I/05/41, I/113/27
 h.+ li II/39/85

haber et- : Haber göndermek, haber 
vermek.

h. etmezdi I/125/22
haberi olma- : (Bir husus hakkında) 

Bilgisi olmamak, duymamış, işitmemiş 
olmak.

h.+ i I/06/134, I/153/107, I/154/26
h.+ im I/109/10, I/94/77

 h.+ imiz I/31/16, I/31/17, I/31/18, 
II/23/32
 h.+ iŋ I/15/74, I/157/53, I/94/75

haber ver- : Bir şeyi bildirmek, bir şey 
hakkında bilgi vermek.

h. velill̥er II/23/163
 h. veriyin I/112/49
haber̥ : bk. haber -1-
 h.+ siz I/80/21
habersiz : Haberi olmadan, haber 
vermeden. -1-
 h. I/153/76
habire : Aralıksız, durmadan. -1-
 h. I/03/49
hı̄̇c : bk. hiç -1-
 h. II/25/107
hacab : bk. acaba -1-
 h. II/22/55
hacaba : bk. acaba -1-
 h. II/22/52
hace : bk. hoca -1-
 h.+ ydi I/71/51
hacı : 1. Din buyruklarını yerine getirmek 
için hacca gitmiş kimse. -8-
 h. I/46/31, II/01/03, II/39/176
 h.+ lā I/99/47

h.+ yı II/39/174
 h.+ yın I/25/03, II/05/04

 h.+ ynan II/39/176
2. Daha çok yaşlı kimseler için kullanılan 

bir seslenme sözü. -22-
 h. I/132/47, I/133/17, I/155/60, I/47/75, 
I/72/03, I/72/52, I/93/59, II/08/66
 h. abam I/72/07
 h. ābeŋ I/28/21, I/28/36, I/28/45
 h. ābiŋ I/71/77
 h. amcaŋ I/93/65
 h. baba I/69/58
 h.+ dan I/133/09
 h. dedeŋe I/25/06
 h. dēzemi I/152/69
 h. yenge II/13/45

hacı pilavı : Hacca giden insanların 
genellikle pilav ve çeşitli yemekler vererek 
düzenledikleri etkinlik.
hacı : bk. haÇc -14-
 h. I/139/25
 h.+ da I/93/21
 h.+ dan I/140/63, I/77/27
 h.+ ya I/139/21, I/139/22, I/139/25, 
I/139/26
 h.+ yı I/139/23, II/05/46
 h.+ yí II/02/49
h̥acı : bk. hacı2 -2-
 h̥. I/07/44

h̥. anne I/152/102
hacıbaba : Aşağı Ilıca köyünde bulunan 
türbe. -1-
 h. I/69/98
hacῐ : bk. hacı2 -1-
 h. ābi I/24/27
hacῐ : bk. haÇc -1-
 h.+ ya II/07/99
hacῑ : bk. hacı2 -1-
 h. I/133/04
haci : bk. hacı1 -1-
 h. pilavlānı II/39/80
hācil : bk. acil -1-
 h. II/25/101



hafif

1593

H

haÇc : Hac, İslam dininde şer’an zengin 
sayılan her müslümanın ömründe bir defa 
kurban bayramı günlerinde belli usullere 
göre Kâbe’yi ziyaret etmesi şeklindeki farz 
ibadet. -1-
 h.+ a I/14/17
haÇı : bk. hacı1 -1-
 h. pilafı II/05/45
had : bk. ad -1-
 h.+ ına I/08/10
hadė : bk. hadi -3-
 h. I/80/66, II/04/94, II/08/137
hadı̄̇ : bk. hadi -4-
 h. I/152/56, I/152/66, I/152/96, I/69/08
hadam : bk. adam -1-
 h. I/65/49
h̥adam : bk. adam -1-
 h̥.+ ıŋ I/50/80
hadd : Sınır. -1-
 h.+ i hesābı I/11/32
hade : bk. hadi -1-
 h. II/08/43
hadek : bk. hadi -1-
 h. I/33/89
hȧdırellez : bk. hıdırellez -1-
 h. I/69/103
hadi : Haydi, teşvik, uyarı, ihtar, 
isteklendirme, kabul, tasdik ve küçümseme 
sözü olarak kullanılır. -135-
 h. I/01/64, I/04/66, I/04/74, I/06/26, 
I/06/35, I/08/113, I/08/84, I/08/95, I/102/17, 
I/104/60, I/106/68, I/106/77, I/107/09, 
I/107/10, I/108/31, I/112/60, I/112/79, 
I/113/48, I/113/50, I/126/18, I/126/61, 
I/126/70, I/126/74, I/126/75, I/127/33, 
I/128/76, I/130/24, I/133/06, I/137/65, 
I/139/28, I/144/51, I/145/38, I/145/69, 
I/147/40, I/147/55, I/147/60, I/148/15, 
I/151/43, I/152/101, I/152/119, I/152/127, 
I/152/133, I/152/135, I/152/21, I/152/55, 
I/152/56, I/153/64, I/153/75, I/155/02, 
I/155/46, I/155/47, I/157/49, I/158/10, 
I/161/53, I/161/56, I/161/57, I/17/85, 
I/17/86, I/25/42, I/28/19, I/28/20, I/31/32, 

I/31/33, I/33/16, I/35/07, I/38/72, I/39/19, 
I/40/52, I/43/34, I/44/11, I/51/77, I/52/78, 
I/52/81, I/61/35, I/66/55, I/69/106, I/69/22, 
I/74/17, I/75/64, I/79/21, I/80/30, I/80/31, 
I/80/68, I/81/38, I/86/14, I/86/71, I/87/111, 
I/87/20, I/87/27, I/87/29, I/91/24, I/91/27, 
I/91/79, I/95/78, I/96/34, I/96/70, I/96/71, 
I/98/132, II/01/49, II/04/94, II/05/96, 
II/07/102, II/07/135, II/09/86, II/11/66, 
II/13/01, II/18/32, II/19/128, II/24/108, 
II/25/24, II/27/17, II/29/31, II/32/86, 
II/38/102, II/39/05, II/39/102, II/39/106, 
II/39/22, I/43/38, I/35/37, I/59/45
h̥adi : bk. hadi -1-
 h̥. I/139/09
hadin : bk. hadi (Yalnızca ikinci şahıslar 
için kullanılır.) -1-
 h. I/112/54
hādise : Olan, ortaya çıkan, vukū bulan her 
türlü hâl, keyfiyet ve oluş, vak’a, olay. -2-
 h.+ li I/05/45
 h.+ yı̆̇ I/05/36
hadėme : Hademe, resmı̂ dairelerde, 
bürolarda hizmet eden kimse(ler). -4-
 h. I/121/13

hadėme tut- : Bir işte hizmet vermesi 
amacıyla hademe görevlendirmek. 

h. tutardıḳ I/121/14
 h. tutulurdu I/121/19
haf : bk. harf -1-
 h.+ lēne II/32/14
hāfız : Kur’an-ı Kerim’i bütünüyle 
ezberlemiş olan ve ezberden okuyabilen 
kimse. -1-
 h. I/132/05
hafıza : İdrak edilen, algılanan, öğrenilen 
şeyleri zihinde tutma ve hatırlama hassası, 
bellek. -1-
 h.+ m I/64/35
hafızȧ : bk. hafıza -1-
 h.+ n̥ă II/03/34
hafif : 1. Belli, tabii veya kabul edilmiş bir 
ölçüye göre yoğunluğu, miktarı, şiddeti, 
etkisi az olan, az miktarda, biraz. -2-
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 h. I/111/64, I/156/59
hafifÇe : Hafif bir şekilde, belli 
belirsiz. -2-
 h. I/106/51, II/29/105
hafifTen : Hafif bir şekilde, yavaşça, 
biraz. -1-

h. I/105/13
haFta : Birbiri arkasına gelen yedi günden 
ibaret zaman bölümü. -30-
 h. I/08/10, I/10/45, I/102/21, I/125/72, 
I/125/81, I/13/13, I/134/34, I/145/51, 
I/154/14, I/154/15, I/157/11, I/157/12, 
I/157/16, I/22/15, I/22/16, I/25/48, I/32/57, 
I/41/79, I/70/36, I/76/21, I/82/14, I/83/79, 
II/07/114, II/07/115
 gelcek h. I/84/25
 h.+ da I/16/53
 h.+ dan I/153/23

hafta öŋü : Hafta başı, haftanın ilk 
günü.

h. öŋü I/154/14
hafta sonu : Cumartesi ve pazar günleri.

haFtȧ : bk. hafta -3-
 h. II/30/18
 h.+ da I/14/38

h.+ ya I/72/78
haFtā : bk. hafta -1-
 h. II/23/52
hāFta : bk. hafta -1-
 h. sonu I/154/15
hafTalıḳ : 1. (Sayı sıfatlarıyla birlikte) ... 
hafta süren, ... haftayı kapsayan. -1-
 h. I/78/34

2. Haftada bir olan, yapılan, çıkan.
hafTalıḲ : bk. haftalıḳ2 -1-
 h. I/129/32
haftı : bk. hafta -1-
 h.+ dır I/39/102
hāftı : bk. hafta -2-
 h. + ya I/72/77, I/72/78
haftılıḳ : bk. haftalıḳ1 -1-
 h. II/19/47

hah : Beklenen veya istenen bir şey olduğu 
zaman “tamam, işte, evet” anlamında 
memnuniyet ve tasdik bildiren söz. -10-
 h. I/104/34, I/104/61, I/109/19, I/59/29, 
I/66/03, I/72/18, I/79/26, I/87/75, I/87/88, 
II/23/116
hah̥ : bk. hah -1-
 h. II/05/40
hāh : bk. hah -1-
 h. II/03/35
h̥ah : bk. hah -1-
 h̥. I/01/44
haḳ : 1. Hukukun veya geleneğin bir 
kimseye tanıdığı şey, hisse, pay. -5-
 h. I/74/96

2. Bir kimseye sarfedilen ve ancak ona 
layık olmakla ödenebilecek büyük emek 
ve gayret.

h.+ ım I/52/101
haḳı işisini ödeme- : Bir işten elde 

edilen kazanç o işin masrafını kurtarmamak.
h.+ ı işisini ödemiyō II/17/87
haḳından gel- : Zor bir işi başarı ile 

sona erdirmek, başa çıkabilmek.
h.+ ından gelemiyom I/83/45
haḳsız yere : Hakkı olmadan, gerçeğe 

dayandırmadan, iftira yoluyla.
h.+ sız yere I/13/41

haḲ : bk. haḳ1 -1-
 h. I/66/43
haḳgete : bk. haḳḲaten -1-
 h. I/74/35
haḲġında : Hakkında, üzerine, için, 
hususunda, dair. -2-
 h. I/06/02, I/06/08
hākim : Yargı yetkisini kullanarak yasaya 
aykırı davranışları ve anlaşmazlıkları 
hukuka göre halletmek ve adaleti 
gerçekleştirmek üzere devlet tarafından 
tayin edilen kimse, yargıç. -4-
 h. II/28/85, II/28/87
 h.+ ler II/02/23
 h.+ lere I/25/65
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haḳḳ : bk. haḳ2 -2-
 h.+ ını I/37/56, II/02/58
haḳḲ : bk. haḳ2 -4-
 ġadın h.+ ı I/47/53, I/47/50
 ġoŋşu h.+ ı I/64/20

bk. haḳ1

h.+ ını I/132/05
haḳḲaten : Hakikaten, hakikat bu ki, 
gerçekten, doğrusu. -3-
 h. II/04/86, II/09/04, II/38/60
haḳl : bk. aḳıl -1-
 h.+ ı başındā I/144/13
haḳlı : (Sözünde, hâl veya işinde) Hak 
sahibi olan, hakkı olan. -1-
 h.+ sın I/99/71
haḳrȧbā : bk. aḳraba -1-
 h. I/48/61
haḳsızlıḳ : Hakka ve adalete uygun 
olmama. -1-
 h. I/69/89
hal I : Bir şeyin içinde bulunduğu şartların 
ve niteliklerin bütünü, durum. -10-
 h.+ de I/129/30
 h.+ ı vahtı I/122/85
 h.+ ın I/33/125
 h.+ ıŋ I/130/34
 h.+ i I/14/42
 h.+ inde I/132/26
 kendi h.+ inde I/122/75
 h.+ ine I/117/45
 h.+ ini I/80/07

hali vaḳtı yerinde : Maddi durumu iyi, 
rahatça geçinecek vaziyette, zengince.

h.+ i vaḳtı yerinde I/61/47
hal hatır sor- : Bir kimseye 

“Nasılsınız?” diyerek ne durumda olduğunu 
ve yakınlarının hâlini sormak.
hal II : Üstü kapalı pazar yer -1-
 h.+ e I/11/45
haÍ : bk. hal I -6-
 h. I/150/57, I/66/39

 h.+ de I/150/41, I/28/02, II/19/31
 h. hatır sorulurdu I/74/28
haÍ : bk. hal II -3-
 h.+ e II/38/10
 h.+ iniŋ II/38/13
 h. maÍ yapıcaḳ II/09/62
hāl : bk. hal I -34-
 h.+ e I/11/96, I/15/04
 h.+ i I/06/26, I/134/35, I/160/16, 
II/30/40
 h.+ i vaḳῐtları I/125/34
 dünyā h. + i I/03/42

h.+ im I/104/18, I/22/02, I/22/03, 
I/37/39, II/39/189
 h.+ imiS II/21/32
 h.+ imiz II/20/17
 kendi h.+ ince I/03/37, I/03/39, I/03/57
 h.+ inde I/01/84, I/01/86, I/139/35, 
I/94/39, II/15/25, II/15/52, II/15/53
 kendi h.+ inde I/150/53, I/150/54
 h.+ inde yapıyoz I/44/13
 kendi h.+ ine I/112/68
 h.+ ini I/132/25, I/52/41
 h.+ iŋde I/153/118
hāÍ : bk. hal I -1-
 h.+ imize I/53/67
hāÍ : bk. hal II -1-
 h.+ e II/36/16
h̥al : bk. hal I -1-
 h̥.+ im I/14/42
h̥āl : bk. hal I -1-
 h̥.+ i II/30/78
hala : Babanın kız kardeşi. -24-
 h. I/48/60, I/65/31
 h.+ lānıŋ I/80/31
 h.+ larınıŋ I/80/31
 h.+ m I/34/05, I/35/21, I/35/22, I/76/09, 
I/98/28, I/98/29, II/19/88
 h.+ mıŋ I/76/69, II/05/98, II/16/38
 h.+ mlāŋ II/06/79
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 h.+ sı I/145/01, I/45/24, II/11/36, 
II/12/50
 h.+ sınıŋ I/122/27, I/140/27, I/48/60
halȧ : bk. hala -1-
 h.+ lar II/15/104
halā : bk. hala -1-
 h.+ mın I/148/38
haÍa : bk. hāÍā -1-
 h. yapıyoz II/19/78
haÍā : bk. hāÍā -4-
 h. I/06/115, I/44/67, I/60/56, II/06/59
hāÍa : bk. hāÍā -1-
 h. I/07/87
hāÍá : bk. hāÍā -1-
 h. I/53/76
hāÍā : Bu zamâna kadar, daha, henüz, 
şimdi bile, hâlen. -33-
 h. I/04/43, I/06/38, I/10/111, I/10/14, 
I/10/60, I/106/35, I/110/65, I/117/19, 
I/117/37, I/117/41, I/117/43, I/117/46, 
I/126/05, I/129/55, I/13/27, I/149/66, 
I/150/19, I/150/38, I/158/42, I/17/23, 
I/17/60, I/28/14, I/33/02, I/54/60, I/63/18, 
I/69/80, I/73/18, I/87/102, I/98/45, I/98/73
 h. yapaÍÍar I/10/58
 h. yaparın I/10/13
 h. yapıyōs I/157/79
h̥aÍā : bk. hāÍā -2-
 h̥. I/128/69, I/67/66
hāÍāhazır : bk. hālihazır -1-

h.+ da I/01/98
halal : bk. helal -2-
 h. olsuŋ I/43/35
 h. ol̥sun II/32/142
h̥alal : bk. helal -1-
 h̥. olsun I/52/101
hālan : bk. hālen -1-
 h. I/13/27
hāÍān̥ : bk. hālen -1-
 h. I/06/40
halbıḳı : bk. haÍbuki -1-
 h. I/06/133

halbuḳu : bk. haÍbuki -1-
 h. I/44/96
haÍbuḳu : bk. haÍbuki -1-
 h. II/27/31
halbuk̥i : bk. haÍbuki -1-
 h. II/28/19
haÍbuki : Anlam bakımından karşıt olan 
iki cümleyi birbirine bağlar; oysa, oysa ki, 
aksine olarak. -1-
 h. II/22/44
hâlbukisi : Hâlbuki. -1-
 h. II/28/19
haÍbūsem : Hâlbuki. -1-
 h. I/45/56
haÍci : Hal(II)de görevli kimse. -2-
 h. II/38/13
 h.+ miz veri II/38/15
hāldır huldur : Haldır haldır, hızla ve 
durmadan. -1-
 h. huldur II/07/134
hale : bk. hāÍā -1-
 h. II/37/71
hāle : bk. hāÍā -1-
 h. I/49/59
hālen : Şu anda, şimdiki hâlde, şimdi, 
henüz. -2-
 h. I/39/38, II/23/55
halġ : bk. halḳ -2-
 h. I/145/98, I/145/99
halı : Yere veya mobilya üzerine serilmek, 
duvara süs olarak gerilmek üzere yün veya 
iplikten dokunmuş kısa tüylü yaygı. -14-
 h. I/21/17, I/21/38, I/90/65, I/96/10, 
I/96/13, I/96/19, II/05/38
 h.+ lā I/160/26
 h.+ lānı II/05/20
 h.+ lar I/14/31, I/27/07
 h.+ lar̥ I/21/23
 h.+ sını I/89/15
 h.+ ya I/94/47
halı : bk. hala -1-
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 h. II/05/98
halıcı : Halı dokuyan veya halı satan 
kimse. -1-
 h. I/67/77
halıFileks : Yer döşemesini boydan boya 
kaplayan keçe görünümündeki makine 
dokuması halı. -1-
 h.+ der II/17/01
halῑ : bk. halı -3-
 h. I/27/12, I/67/77, I/96/13
hālihazır : İçinde bulunulan hâl, bugünkü 
durum. -1-
 h. I/56/25

hāÍihazırda : Şimdi, şu anda, 
bugünlerde.
halinnen : Hāliyle, ister istemez. -1-
 h. II/04/62
haliyle : bk. hāliyle -1-
 h. I/117/54
hāliyle : İster istemez, tabii olarak. -2-
 h. I/106/06, I/16/10
hāliylē : bk. hāliyle -1-
 h. I/106/30
hāliy̥le : bk. hāliyle -2-
 h. I/122/75, I/46/114
hāliyli : bk. hāliyle -1-
 h. II/09/34
halḳ : Belli bir bölgede veya çevrede 
yaşayanların bütünü, ahali. -10-
 h. I/131/20, I/131/22, II/17/29, II/17/33, 
II/17/53, II/34/37, II/34/76, II/34/77
 h.+ ı I/138/128
 h.+ ınan II/17/31
hal̥ḳ : bk. halḳ -1-
 h. I/64/110
hālḳ : bk. halḳ -2-
 h.+ ı I/03/34, II/09/43
halḲ : bk. halḳ -1-
 h. II/17/32
halḳa : Çeşitli metallerden veya tahtadan 
yapılmış çember. -1-
 h. I/62/09

hallā : bk. allah -1-
 h. I/08/14
halled - : Halletmek, çözüm yolu bulup 
sonuca bağlamak, çözmek. -2-
 h.- er̥ I/121/111
 h.- iyim I/116/44
haÍsiz : Vücudunu yeter derecede dinç ve 
zinde hissetmeyen, mecalsiz, dermansız, 
takatsiz. -2-

haÍsiz ġal- : Gücü kuvveti azalmak.
h. ġalınca I/16/13

 h. ġalıyor I/16/10
hāÍsiz : bk. haÍsiz -1-
 h. ġalıyon I/63/52
h̥al̥t : bk. alt -1-
 h̥.+ ında II/22/53
hāltı : Ağartı, süt, yoğurt, ayran vb. süt 
ürünleri. -1-
 h. II/01/48
ham : (Meyve için) Yenecek kadar 
olgunlaşmamış. -4-
 h. I/132/31, II/32/46
 ham h. I/132/31
 h. ham I/132/31
hām : bk. ham -1-
 h. I/17/65
hamam : Yıkanılacak yer. -44-
 h. I/01/86, I/122/33, I/122/35, I/122/41, 
I/122/43, I/122/45, I/20/62, I/32/73, 
I/69/44, II/14/23
 h.+ a I/122/41, I/122/47, I/153/80, 
I/20/32, I/20/48, I/20/58, I/122/44
 h.+ ı I/122/45, I/122/46, I/20/16, 
I/20/17, I/99/52
 ḳıs h.+ ı I/154/20
 ḳıS h.+ ı I/30/35
 gelin h.+ ı I/154/17
 ġız h.+ ı I/32/72, I/32/73
 h.+ ıdı I/20/27
 h.+ ımız I/20/23
 h.+ ımızı I/20/23
 h.+ ına I/154/17
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 h.+ ıŋ I/01/86, I/01/88, I/122/35, 
I/122/42, I/20/27, I/20/53
 h.+ ları I/69/45

hamam gecesi : Düğünlerde gelinle 
birlikte kadınların hamamda düzenledikleri 
eğlence.

h. gecesi I/155/76
h̥amam : bk. hamam -5-
 h̥.+ ı I/20/33
 h̥.+ ına I/145/55, I/145/56
 çengiceK h̥.+ ına I/145/58
 çengiceK h̥.+ ından I/145/58
hamamcı : Hamam işleten kimse. -2-
 h.+ nıŋ II/38/90
 h.+ ya I/20/54
hamān : bk. aman -1-
 h. I/144/20
hambar : bk. ambar -9-
 h. II/33/37
 h.+ a I/74/78, II/37/111
 h.+ da I/01/57
 h. evinē I/153/32
 h.+ ı II/33/37
 h.+ ımız II/33/35
 h.+ ıŋa I/74/75
 h.+ lānı I/153/30
hamd : Kulun Allah’ın yüceliğini, sonsuz 
lutuf ve ihsanı karşısında yaratanına minnet 
ve şükran duygularını bildirmesi. -1-

hamdolsun : Allah’ın nimetlerine ve 
lutuflarına minnet ve teşekkürü bildirmek 
üzere kullanılır, Allah’a şükürler olsun, 
elhamdülillah.
 h. I/23/71
hamıl : bk. hamur -1-
 h.+ lar I/109/46
hamıÍ : bk. hamur -1-
 h.+ Íarı I/154/52
hamır : bk. hamur -108-
 h. I/07/102, I/101/11, I/101/12, I/109/46, 
I/111/43, I/116/33, I/116/34, I/116/35, 
I/116/37, I/129/63, I/130/80, I/148/53, 

I/154/42, I/26/55, I/26/57, I/26/58, I/26/60, 
I/35/04, I/73/48, I/96/55, I/96/57, II/07/90, 
II/22/72, II/37/126, II/39/40
 yo˽urtlu h. I/132/11
 h.+ a I/73/48
 h. aŞı I/87/81
 h.+ dan I/116/36, I/154/51, I/32/62, 
I/36/49
 h.+ ı I/101/11, I/109/47, I/111/61, 
I/116/22, I/116/39, I/116/40, I/129/12, 
I/129/64, I/132/34, I/132/35, I/132/36, 
I/132/47, I/132/54, I/22/41, I/22/42, 
I/26/47, I/26/56, I/26/60, I/30/19, I/31/21, 
I/31/22, I/73/46, I/73/49, I/79/79, I/91/15, 
II/16/64, II/37/125, II/37/64, II/37/69, 
II/39/28, II/39/40, II/39/67
 yo˽urt h.+ ı I/132/55
 h.+ ı bir iki II/15/70
 h.+ ı ilāniyle I/106/42
 h.+ ı yaparlādı I/73/17
 h.+ ım I/97/20
 h.+ ımız I/90/12
 h.+ ımıza I/157/83
 h.+ ımızı II/32/107
 h.+ ımῑz I/157/81
 h.+ ına I/09/39
 h.+ ınan I/116/35
 h.+ ını I/116/22, I/116/27, I/121/53, 
I/121/55, I/129/62, I/152/44, I/91/13, 
I/98/89
 h.+ ıŋ I/07/97, I/111/44, I/116/22, 
I/116/25, I/116/36, I/116/37, I/116/38
 h.+ ῑ I/116/32, I/22/45, I/71/32
 h. işi yaparız I/157/36
 h. işi yapılῑdῑ I/04/37
 h. işi I/96/51
 h.+ lā I/22/44
 h.+ larῐ I/22/44
 h.+ lısı I/116/12
 h. makinesi I/116/19
 h. olur̥ II/39/74
 h. yapar I/132/50
hāmır : bk. hamur -2-
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 h. I/112/24
 h.+ larıŋ I/07/96
hamırs : bk. hamursuz -1-
 h. I/72/80
hamırsız : bk. hamursuz -8-
 h. I/01/62, I/07/104, I/26/49, I/29/17, 
I/76/61
 h. yapıyola I/76/60
 h. yapıyolā I/76/59
hamı̊r : bk. hamur -5-
 h. I/07/28, I/07/29
 h.+ ımıza I/157/82
 h. iş13i I/04/37
 h.+ u I/04/38
hamı̊rsız : bk. hamursuz -1-
 h.+ ı I/76/62
hamile : bk. hāmile -2-
 h. I/126/77
 h. olurdūŋ I/108/31
hāmile : Karnında yavru bulunan (kadın), 
gebe, iki canlı, yüklü. -7-
 h. I/126/77, I/134/32, I/16/05, I/48/43
 h.+ ydim I/126/75

hāmile ġal- (ol-) : Rahminde yavru 
oluşmak, gebe kalmak.

h. ġaldıŋ I/48/42
 h. olunca I/126/75
hāmin : bk. āmin -1-
 h. I/63/56
hamma : bk. amma -1-
 h. I/18/16
hammal : Ücretle yük taşıyan kimse. -1-
 h.+ ıŋ I/53/68
hamur : Unun su ile yoğrulmasından 
meydana gelen, sıvı ile katı arası yumuşak 
madde. -35-
 h. I/111/77, I/148/09, I/152/44, I/153/22, 
I/26/53, I/26/54, I/33/92, I/73/16, I/87/86, 
I/90/18
 h.+ a I/09/38, II/15/81, II/33/65
 h. ġopā I/30/24

 h.+ ları I/30/21
 h.+ u I/116/07, I/22/39, I/71/33, 
II/33/72, II/35/89
 h.+ un II/15/113
 h.+ undan II/15/110
 h.+ unu I/111/29, I/111/52, II/15/113

hamur aşı : Hamurdan yapılan ve ince 
ince kesilen ev makarnası.

hamur iÍānı : İçinde hamur yoğurulan 
ve içine hamur konulan leğen.

hamur işi : Hamurdan yapılan börek, 
tatlı vb. yiyecek(ler).

h. işi I/148/52, I/71/31, I/76/30, 
II/33/74, II/33/75
 h. işleri I/76/31

hamur makinesi : Hamur yoğuran 
makine.

hamur ol- : Hamur hâline gelmek, 
hamurlaşmak.

hamur yap- : Hamur yoğurmak, unu 
su ile iyice karıştırıp hamur durumuna 
getirmek.

h. yapaceksán II/15/119
 h. yapıyodu II/15/84
 h. yapveriydim I/91/01
hamursuS : bk. hamursuz -1-
 h. I/71/25
hamursuz : Mayasız hamurdan yapılan 
yuvarlak çörek, ekmek. -2-
 h. I/76/61
 h.+ u I/71/28
han : Şehirlerde, kasabalarda veya yolların 
geçit yerlerinde yolcuların konaklaması, 
kendilerinin ve hayvanlarının gecelemesi 
için yapılmış bina. -12-
 h. I/156/35
 h.+ da I/156/36, I/156/42, II/20/45
 h.+ ı II/01/50, II/20/45
 ines h.+ ı I/145/56, I/145/57
 h.+ ıŋ I/156/46
 h.+ nāda II/01/50
 h.+ nar I/156/38, I/156/39
hān : bk. han -1-
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 h.+ dı II/01/50
hana : Şaşma bildirir ünlem, doğrusunu 
söylemek gerekirse, hani, vay. -39-
 h. I/101/10, I/102/35, I/102/51, 
I/152/132, I/159/13, I/159/17, I/159/22, 
I/159/23, I/159/27, I/159/37, I/159/39, 
I/16/26, I/54/24, I/70/29, I/70/52, I/74/96, 
I/76/41, I/76/90, I/76/92, I/76/93, I/79/86, 
I/88/06, I/88/07, I/88/16, I/92/05, I/93/09, 
I/93/10, I/93/18, I/93/28, I/94/39, I/94/51, 
I/94/80, I/97/42, I/97/45, I/98/24, I/98/63, 
I/98/73
hana : bk. ana -1-
 h.+ lāna I/77/34
hanā : bk. hana -4-
 h. I/146/18, I/33/110, I/70/63, I/94/06
hāna : bk. hana -1-
 h. I/21/87
h̥ana : bk. ana -1-
 h̥.+ mgilíŋ I/08/118
h̥ana : bk. hana -1-
 h̥. I/76/55
h̥anā : bk. hana -1-
 h̥. I/21/66
hanca : bk. ancaḳ -1-
 h.+ sı I/19/11
hāncȧ : bk. ancaḳ -1-
 h. II/19/154
h̥anca : bk. ancaḳ -1-
 h̥. I/19/11
hane : bk. hāne -12-
 h. I/03/05, I/103/15, I/117/54, I/142/03, 
I/155/64, I/20/05, I/20/06, I/92/05
 h.+ si I/142/07
 h.+ ydi I/11/25, I/128/10
 h.+ ymişTi I/128/01
hanē : bk. hāne -2-
 h. I/73/07, II/35/77
hāne : Ev. -118-
 h. I/01/30, I/111/104, I/111/110, 
I/133/62, I/142/06, I/147/45, I/149/35, 
I/149/36, I/149/59, I/155/62, I/155/64, 
I/156/11, I/156/57, I/158/06, I/158/10, 

I/158/35, I/158/37, I/158/39, I/158/50, 
I/158/55, I/17/76, I/18/43, I/23/48, I/23/49, 
I/25/14, I/30/07, I/46/04, I/46/95, I/52/47, 
I/56/25, I/56/27, I/56/42, I/61/11, I/63/13, 
I/64/113, I/68/32, I/68/57, I/68/58, I/68/60, 
I/68/61, I/68/62, I/68/63, I/69/08, I/69/12, 
I/72/26, I/75/46, I/75/48, I/87/44, I/87/45, 
I/92/05, I/92/17, I/92/18, I/95/17, I/99/19, 
II/04/38, II/04/44, II/09/85, II/10/33, 
II/10/77, II/13/39, II/13/40, II/14/09, 
II/14/12, II/17/76, II/23/35, II/25/14, 
II/37/78, II/37/79
 h.+ de I/156/28
 h.+ den I/108/43, I/158/56, I/23/47, 
I/23/69, I/68/17
 h.+ den̥ I/56/50
 h.+ di I/149/10
 h.+ lē I/75/56
 h.+ ler II/10/57
 h.+ lerd̥ekileri II/10/66
 h.+ lere I/69/88
 h.+ leri I/05/38
 h.+ lerini II/10/81
 h.+ mişmiş I/133/62
 h.+ niŋ I/156/13
 h.+ niŋ et I/03/109
 h.+ si I/20/06, I/75/47, II/10/05
 h.+ Sinı̄̇ I/158/10
 h.+ sine I/155/64
 h.+ sini I/56/31
 h.+ ydi I/128/10, I/158/06, I/64/52, 
I/64/53, I/72/25
 h.+ yd̥i II/14/06
 h.+ ye I/69/10
 h.+ y̥ı̆̇ II/19/36
 h.+ yidik II/21/32
 h.+ ymiş I/68/17
 h.+ ymişdi I/68/17
 h.+ ymişTiḲ II/07/24
h̥ane : bk. hāne -2-
 h̥. I/142/05, I/142/07
h̥āne : bk. hāne -13-
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 h̥. I/142/10, I/142/11, I/142/12, I/142/13, 
I/142/14, I/98/101, II/06/37, II/17/18
 h̥.+ mizde I/03/105
 h̥.+ nin I/03/70
 h̥.+ niŋ I/03/108
hanē̇ : bk. hani1 -1-
 h. II/32/133
hanė : bk. hāne -2-
 h. II/06/15, II/32/117
hānė : bk. hāne -1-
 h. I/57/42
hānelik : Herhangi bir sayıda evi olan, 
evlik. -3-
 h. I/86/23, I/86/25, I/86/27
hanġı : bk. hangi -23-
 h. I/10/94, I/117/26, I/121/120, 
I/121/121, I/127/15, I/138/107, I/63/19, 
I/86/61, I/93/58, I/93/59, II/03/83
 h.+ mıSı I/154/34
 h.+ mızı I/67/34
 h.+ ndan I/94/62
 h.+ nı I/100/13
 h.+ sı I/160/08, I/74/99
 h.+ sına I/10/91, I/137/56
 h.+ sını I/111/48, II/13/61
 h.+ sınıŋ I/87/22
hangi : Adı geçen hususla, iki veya daha 
fazla şeyden neyin veya kimin kastedildiği 
öğrenilmek istendiği zaman kullanılan 
soru sıfatı. -7-
 h. I/139/55, II/03/75, II/03/76
 h.+ si I/08/82, II/38/20
hanġῑ : bk. hangi -2-
 h. I/74/48, II/02/07
hanı : bk. hani1 -24-
 h. I/10/113, I/10/78, I/109/43, I/121/62, 
I/126/07, I/126/22, I/127/49, I/13/37, 
I/132/25, I/132/29, I/141/10, I/28/44, 
I/31/54, I/42/44, I/48/41, I/48/67, I/55/29, 
I/68/39, I/88/42, I/94/34, II/02/78, II/06/20, 
II/15/20, II/17/24

bk. hani2 -3-

 h. I/105/59, I/50/09, II/38/35
bk. hani3 -2-

 h. I/44/63, II/03/73
hanı : bk. hāne -1-
 h. II/02/26
hānı : bk. hāne -2-
 h. II/02/33, II/02/34
hānı : bk. hani1 -1-
 h. II/17/23
h̥anı : bk. hani1 -2-
 h̥. II/17/29, II/38/39
hanım : 1. Kadın. -45-
 h. I/31/67, I/64/41, I/64/84, I/86/53, 
II/26/08, II/26/28, II/26/29, II/28/20, 
II/28/30
 ebi h. II/07/44
 h.+ ı I/105/31, I/110/09, I/110/24, 
I/121/93, I/122/86, I/46/122, I/67/47, 
I/78/39, II/22/63, II/22/64, II/25/43
 ėv h.+ ı I/67/23
 h.+ ıla I/64/102
 h.+ ım I/48/49
 h.+ ın II/15/94
 h.+ ınan II/23/20
 h.+ ınıŋ I/44/32, I/78/50
 h.+ ıŋ I/120/20, I/122/78, I/64/102, 
I/75/72
 h.+ ıyım I/132/01
 h.+ ıynan I/129/55
 h.+ íyín I/44/02
 h.+ lāmızdan I/32/18
 h.+ ları I/24/22
 h.+ nānı I/44/33
 h.+ narı I/48/61, I/51/75
 ev h.+ narı I/108/15
 h. yapTı II/23/182

2. Eş, karı, zevce. -4-
 h. I/44/82
 h.+ lar I/51/66
 h. mardır ġarıyı şe ġocayı genc eden 
ġoca vardır hanımı ġocadan I/132/82
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hanım mardır ġarıyı şe ġocayı genc 
eden ġoca vardır h.+ ı ġocadan I/132/83

3. Kadınlar için kullanılan unvan ve 
hitap sözü. -10-
 h. I/116/44, I/157/19, II/07/146, 
II/23/109
 semrā h. I/116/55
 h. ġısım I/79/30
 h. ġızım I/129/08, I/93/43
 h. ġızımız I/157/19
 h.+ nar I/74/27

4. Hizmetinde bulunulan kadın. -1-
 h. I/154/68

5. Közleme yoluyla yapılan yemek. -4-
 biber̥ h.+ ı II/19/56, II/19/57
 patlıcan h.+ ı II/19/57
 PaTl̥ῐcan h.+ ı II/19/56
hańım : bk. hanım4 -1-
 h. I/67/09
h̥anım : bk. hanım3 -2-
 h̥. I/49/04
 ebe h̥. I/36/12
hanımefendi : Kibar konuşmada saygı 
ifadesi olarak kadın isimlerinden sonra 
getirilen veya ismin yerine kullanılan 
unvan sözü, kadınlar için kullanılan 
hanımdan daha saygılı hitap sözü. -1-
 h. I/33/07
hanımlıḳ : Hanım olma durumu, hanım 
gibi davranma. -1-
 h. I/79/24
hani : 1. Karşıdakinin daha önceden 
bildiği bir şey kendisine hatırlatılmak 
istenildiğinde kullanılan bir söz. -357-
 h. I/01/42, I/02/14, I/02/66, I/02/67, 
I/03/02, I/03/106, I/03/108, I/03/16, 
I/03/28, I/03/29, I/03/32, I/03/37, I/03/70, 
I/03/72, I/03/80, I/03/89, I/04/26, I/04/44, 
I/04/45, I/05/51, I/05/67, I/06/115, I/06/12, 
I/06/128, I/06/146, I/06/19, I/06/45, 
I/06/76, I/06/85, I/06/93, I/06/98, I/08/47, 
I/08/88, I/10/109, I/103/11, I/103/30, 
I/109/03, I/109/11, I/109/15, I/109/20, 
I/109/28, I/109/32, I/109/36, I/109/39, 

I/109/42, I/109/46, I/109/53, I/11/64, 
I/110/26, I/111/08, I/111/114, I/111/25, 
I/111/53, I/111/64, I/111/73, I/112/46, 
I/114/11, I/115/20, I/115/25, I/115/48, 
I/117/11, I/118/09, I/118/15, I/118/18, 
I/120/16, I/120/23, I/121/10, I/121/21, 
I/121/66, I/122/50, I/123/30, I/124/29, 
I/124/33, I/125/03, I/125/10, I/125/17, 
I/125/37, I/125/39, I/125/40, I/125/41, 
I/125/47, I/125/52, I/125/53, I/125/73, 
I/125/96, I/125/97, I/126/02, I/126/11, 
I/126/21, I/127/10, I/127/13, I/127/22, 
I/127/44, I/129/29, I/129/59, I/130/07, 
I/130/21, I/130/28, I/130/31, I/130/43, 
I/130/49, I/130/70, I/130/81, I/130/90, 
I/132/23, I/132/33, I/132/47, I/133/54, 
I/137/39, I/137/49, I/139/61, I/14/03, 
I/140/31, I/141/03, I/141/04, I/141/05, 
I/141/06, I/141/07, I/141/10, I/141/11, 
I/141/13, I/141/18, I/141/19, I/141/23, 
I/141/25, I/141/27, I/141/30, I/142/36, 
I/143/51, I/147/28, I/148/08, I/15/05, 
I/151/07, I/153/70, I/155/74, I/157/13, 
I/16/10, I/16/13, I/16/21, I/16/25, I/16/27, 
I/16/30, I/16/33, I/16/34, I/16/36, I/16/44, 
I/16/54, I/161/47, I/17/40, I/17/46, I/17/47, 
I/17/59, I/17/78, I/17/80, I/17/85, I/20/45, 
I/20/55, I/20/77, I/30/21, I/31/11, I/31/15, 
I/31/16, I/31/66, I/34/29, I/36/12, I/36/15, 
I/39/09, I/39/37, I/39/40, I/41/14, I/41/19, 
I/41/54, I/41/67, I/41/83, I/42/15, I/42/23, 
I/42/51, I/44/37, I/44/38, I/44/67, I/44/90, 
I/44/92, I/46/13, I/46/34, I/46/48, I/46/53, 
I/46/60, I/46/77, I/46/88, I/47/16, I/48/30, 
I/49/08, I/49/65, I/56/45, I/58/17, I/58/22, 
I/58/24, I/58/33, I/58/46, I/58/53, I/58/56, 
I/58/66, I/58/72, I/58/74, I/58/79, I/61/60, 
I/63/23, I/63/26, I/63/38, I/63/40, I/63/59, 
I/64/108, I/64/110, I/64/117, I/64/20, 
I/64/23, I/64/24, I/64/60, I/64/64, I/64/74, 
I/64/75, I/69/47, I/69/70, I/69/73, I/69/90, 
I/73/09, I/73/26, I/73/39, I/73/68, I/73/69, 
I/74/21, I/78/02, I/78/34, I/78/48, I/87/97, 
I/91/82, I/97/05, II/02/10, II/03/82, 
II/05/38, II/05/40, II/05/68, II/05/97, 
II/06/19, II/06/70, II/07/121, II/07/134, 
II/07/18, II/08/88, II/09/04, II/09/05, 
II/09/104, II/09/15, II/09/19, II/09/45, 
II/09/62, II/09/74, II/09/89, II/09/91, 
II/09/93, II/10/52, II/10/99, II/11/12, 
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II/11/32, II/11/45, II/11/58, II/12/08, 
II/12/15, II/12/25, II/12/27, II/12/29, 
II/12/35, II/12/73, II/13/19, II/15/28, 
II/15/34, II/15/37, II/15/53, II/15/95, 
II/15/96, II/16/104, II/16/89, II/17/27, 
II/17/30, II/17/32, II/17/33, II/17/35, 
II/17/41, II/17/59, II/17/61, II/17/67, 
II/17/69, II/17/73, II/17/74, II/17/76, 
II/17/80, II/17/85, II/19/100, II/19/127, 
II/19/129, II/19/154, II/19/159, II/19/59, 
II/19/65, II/19/69, II/19/93, II/21/05, 
II/21/20, II/21/95, II/22/86, II/24/66, 
II/25/20, II/25/54, II/25/88, II/27/28, 
II/30/11, II/30/25, II/30/28, II/31/06, 
II/31/11, II/31/12, II/31/16, II/31/45, 
II/32/02, II/32/109, II/32/111, II/32/14, 
II/32/140, II/32/28, II/32/34, II/32/42, 
II/32/50, II/32/54, II/32/64, II/32/72, 
II/32/87, II/32/96, II/34/72, II/38/83

2. “Doğrusunu söylemek gerekirse, kaldı 
ki, üstelik” anlamlarında kullanılan bir 
söz. -91-
 h. I/06/123, I/06/147, I/06/83, I/103/25, 
I/103/35, I/105/33, I/105/62, I/109/04, 
I/109/14, I/111/14, I/111/24, I/111/92, 
I/113/107, I/115/06, I/115/27, I/120/65, 
I/125/25, I/14/67, I/140/32, I/144/66, 
I/147/59, I/161/23, I/161/52, I/17/08, 
I/17/28, I/17/56, I/17/81, I/18/72, I/20/98, 
I/36/17, I/36/26, I/36/43, I/36/63, I/40/78, 
I/44/95, I/46/90, I/46/93, I/46/94, I/49/75, 
I/50/55, I/52/45, I/53/63, I/58/27, I/58/28, 
I/60/61, I/60/87, I/63/37, I/63/53, I/63/64, 
I/64/05, I/66/01, I/71/04, I/73/21, I/91/45, 
I/92/33, II/02/66, II/02/70, II/06/13, 
II/15/88, II/15/89, II/16/54, II/16/63, 
II/17/17, II/19/10, II/19/134, II/19/36, 
II/22/54, II/31/29, II/31/40, II/31/44, 
II/32/118, II/32/12, II/32/127, II/32/128, 
II/32/15, II/32/22, II/32/43, II/32/79, 
II/32/83, II/32/97, II/33/01, II/33/29, 
II/35/101, II/35/77, II/38/27, II/39/14

3. Bazen “bari” anlamında kullanılan bir 
söz. -14-
 h. I/103/50, I/109/17, I/148/34, I/17/54, 
I/23/68, I/40/55, I/46/09, I/46/38, I/60/25, 
I/63/41, I/97/39, II/31/17, II/32/102

4. “Nerede, ne oldu, nerede kaldı” 
anlamlarında kullanılan bir söz.

h. I/05/71, I/161/29, I/55/47, I/55/61, 
I/55/71, I/58/27, I/62/29, I/64/96, I/67/27
hani : bk. hane -5-
 h.+ miş II/02/68
 h.+ ydi I/57/26, I/57/27, II/02/68
 h.+ ye I/128/11
haní : bk. hani1 -6-
 h. I/03/79, I/05/30, I/20/28, I/25/04, 
II/05/104, II/08/95
hanῑ : bk. hani1 -1-
 h. II/25/61
hanı̆̇ : bk. hani1 -3-
 h. I/03/75, I/08/90, I/142/11
han̥i : bk. hani1 -1-
 h. I/141/14
han̥ı̆̇ : bk. hani1 -3-
 h. I/09/15, II/08/50, II/10/95
háni : bk. hani1 -1-
 h. I/146/83
hán̥ı̆̇ : bk. hani1 -1-
 h. I/04/35
hāni : bk. hani1 -1-
 h. I/04/72
hāni : bk. hane -12-
 h. I/56/27, II/02/28, II/02/30, II/02/69
 h.+ lē II/08/117
 h.+ ydi I/46/96, I/49/44, I/61/10
 h.+ ye I/96/24
 h.+ yin I/52/21
 h.+ y̥mişTi II/07/50
hāni : bk. hani1 -2-
 h. I/105/07, I/109/22
hāni : bk. hani2 -1-
 h. II/06/07
hăni : bk. hani1 -4-
 h. I/82/34, I/83/34, II/19/116, II/19/89
h̥ani : bk. hani1 -9-
 h̥. I/02/15, I/03/26, I/111/06, I/14/07, 
I/63/08, II/11/49, II/12/09, II/12/28, 
II/30/84
h̥aní : bk. hani1 -1-
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 h̥. I/21/59
hanı̄̇ : bk. hani1 -27-
 h. I/06/43, I/09/54, I/10/74, I/105/19, 
I/111/41, I/113/05, I/117/50, I/125/23, 
I/144/77, I/17/15, I/20/94, I/40/04, I/40/56, 
I/42/49, I/43/33, I/46/46, I/49/08, I/69/49, 
I/69/79, II/03/79, II/13/06, II/14/86, 
II/17/28, II/17/79, II/19/37, II/22/21, 
II/32/53
h̥anı̄̇ : bk. hani1 -1-
 h̥. II/01/56
haniK : bk. hani1 -1-
 h. II/07/97
hanḳı : bk. hangi -1-
 h.+ ŋız I/69/55
hanKi : bk. hangi -1-
 h.+ ni II/34/06
hanne - : bk. anla- (?) -1-
 h.- ycen I/72/01
hap : Kolayca yutulabilmesi için ufak 
yuvarlaklar hâline getirilmiş ilaç. -21-
 h. I/21/83, I/30/40, I/43/02, I/45/59, 
I/58/78, I/58/80, I/62/29, I/62/30
 h.+ ı I/133/12, I/37/32
 h.+ ı yutTu I/99/15
 h.+ ım I/107/38, I/30/41
 h.+ ını I/147/10, I/37/38, I/58/79
 topunu h.+ ını veriyodu I/106/32
 h.+ ıŋ I/21/84
 h.+ ları I/147/09
 h. veriyo I/45/59
háP : bk. hap -1-
 h. I/145/57
h̥apıc : Apış, butların iç tarafı. -1-

h̥apıc arası : İki budun arası.
h̥. arasına I/08/92

hapis : Suçluların kapatıldığı yer, 
hapishane. -2-
 h. I/57/50
 h.+ e I/57/49
h̥apsēni : bk. hapis -1-
 h̥.+ den II/01/07

har : Aşağıdaki deyimlerde geçer. -3-
har har : Sürekli ve gürültülü olarak.
har h. I/81/58

 h. har I/81/57
har būr harman savur- : Elindekini 

avcundakini düşüncesizce, hesapsızca 
harcamak.

h. būr harman savurularsa I/14/45
hara - : bk. ara-1 -1-
 h. I/65/14
hara : bk. harar -1-
 h. II/07/49
hārā : Atların yetiştirildiği ve bakımlarının 
yapıldığı, hayvanların rahatça hareket 
etmelerini sağlayan alanların bulunduğu 
tesis, at çiftliği. -2-
 h. I/01/78, I/01/79
harab : bk. harap -2- 
 h. olacaḳ I/14/75, I/67/51
harābe : Harap, yıkılmaya yüz tutmuş 
bina, çok harap ev. -1-
 h. I/46/109
haram : Dinin kesin bir delille yasakladığı, 
işlenmesi azabı, inkâr edilmesi küfrü 
gerektiren (şey, hareket veya davranış). -1-
 h.+ ı II/39/176
harap : Kötü durumda, yıkık dökük, 
yıkılmaya yüz tutmuş, viran. -5-
 h. I/01/99, I/130/34, I/130/89

harap ol- : Harap duruma gelmek, 
yıkılmak.

h. olcaḳ I/14/75
harar : Daha çok kıldan dokunmuş büyük 
çuval. -6-
 h. I/87/122, I/87/123
 h. cuvalı I/87/123
 h. çuvalları I/87/122
 h.+ lānan II/07/45, II/07/48
harar̥ : bk. harar -1-
 h. I/87/123
harb : bk. harp -7-
 h.+ ınnān I/39/76
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 h.+ i I/67/51
 ġore h.+ í I/06/63
 çanaḳḳale h.+ inde I/24/49
 yunan h.+ inde I/24/54
 h.+ inden II/09/08
 çanaḳḳale h.+ inden I/68/18
harc : Bir iş için harcanan para, masraf. -1-
 h. I/148/13
harc : bk. harÇ -2-
 h.+ ımızῐ I/76/80
 h.+ ın I/148/14
hārca - : Harcamak, (parayı bir şey satın 
almak veya bir şey sağlamak için) elden 
çıkarmak, sarfetmek. -1-
 h.- sıŋ II/11/04
harÇ : Kumun çimento veya kireç 
ile karıştırılmasından meydana gelen 
ve yapılarda taş ve tuğla örgüsünün 
yapıştırılmasında, duvarların sıvanmasında 
kullanılan, koyu bulamaç kıvamındaki 
madde. -2-
 h. evi I/73/68, I/73/69
hareket : Bir şeyin, bir nesnenin bütününün 
veya bir kısmının yerini, konumunu 
yahut durumunu değiştirmesi, kımıldama, 
kımıldanma. -2-
 h. I/35/12, I/67/29
hareketli : Canlı, faal. -1-
 h.+ ydi II/04/67
hareketlik : bk. hareketlilik -2-
 h. I/155/100, I/155/101
hareketlilik : Hareketli olma durumu. -1-
 h. II/04/68
harf : Dildeki sesleri gösteren ve alfabeyi 
meydana getiren işaretlerden her biri. -8-
 h. I/99/04
 h.+ leri I/04/05, I/138/06, I/138/09, 
I/33/33, I/87/09
 h. verse I/42/05
harıl harıl : Önüne geldiği fiilin gösterdiği 
işin hiçbir kesintiye uğramadan aralıksız 
devam ettiğini gösterir. -2-
 h. I/129/18

hariç : bk. hāriç -1-
 h. I/46/64
hāriç : ...–nin dışında, ... sayılmamak 
üzere. -1-
 h. I/130/20
hariket : bk. hareket -1-
 h. I/35/64
hāriş : bk. hāriç -2-
 h. I/138/68, I/60/05
harma : Eski yapılarda kırılmak üzere olan 
çatı ağaçlarının altına vurulacak direğe 
başlık olarak konulan parça, destek. -1-
 h. yapar̥lāmıştı II/19/144
harman : Tahılın saptan ayrılması için 
düven, makine veya hayvanla yapılan 
dövme işi ve bu işin yapıldığı zaman. -78-
 h. I/05/32, I/108/14, I/108/19, I/115/14, 
I/115/21, I/124/33, I/141/04, I/38/37, 
I/56/47, I/70/35, I/72/26, I/73/07, I/73/10, 
I/79/01, I/79/23, I/79/96, I/81/31, I/83/40, 
I/87/17, I/87/40, I/90/33, II/01/29, II/08/24
 h.+ a I/108/31, I/130/13, I/141/24, 
I/150/10, I/87/116, II/22/59
 h.+ da I/91/75, II/25/92, II/25/95
 h.+ dan I/07/91, I/153/120
 h.+ d̥an I/141/12
 h. derman I/159/33
 h. edeŋ I/121/86
 h.+ ı I/128/42, I/141/11, I/153/25, 
I/74/78
 h.+ ımız I/108/14
 h.+ ımızı murmanımızı I/115/06
 h.+ ıŋ I/74/77, I/74/78, I/74/82, I/91/80
 h.+ narı I/05/32, I/70/07, II/22/58
 dü˽ün ėl1nen h. yelnen I/155/74

harman savur- : Dövülen tahılı 
samanını ayırmak için kürekle rüzgâra 
karşı savurmak.

h. savrılır I/38/38
 har būr h. savurularsa I/14/45

harman yeri : Üzerine dövülecek 
ekinin konduğu, dövme işinin yapıldığı, 
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sıkıştırılmış ve düzleştirilmiş daire 
biçiminde toprak alan.

h. yelleri I/56/47
h. yeri I/81/30

 h. yerinde I/05/32, I/128/42, I/68/37, 
I/74/61, I/87/19, II/06/32
 h. yerine I/155/19, I/18/55, I/27/30, 
I/74/61, I/87/18, I/91/29, I/94/15
 h. yerinē I/91/71
 h. yeriydi I/87/42
 h. yerlēni I/81/29, I/81/30
har̥man : bk. harman -1-
 h. yerleri I/91/81
hārman : bk. harman -3-
 h. I/73/11
 h.+ a II/06/25
 h.+ ı II/22/61
ḫȧrman : bk. harman -1-
 ḫ. yerine I/155/19
harmancılıġ : Harmancılık, harmanlama 
işçiliği. -1-
 h. I/155/13
harmı˽yen : <<harman yer+i (?) -1-
 h.+ nerde I/126/05
hārmıd : bk. armut -1-
 h.+ ıŋ I/08/96
harp : Devletlerin birbirleriyle diplomatik 
münasebetlerini keserek yaptıkları silahlı 
çarpışma, savaş, cenk. -3-
 h. I/83/72
 h.+ lerde I/24/56
 h.+ ten I/03/28
har̥ş : bk. harc -1-
 h.+ ları II/09/31
har̥şlıḳ : Harçlık, ufak tefek masraflar ve 
şahsi ihtiyaçlar için harcanacak para. -2-
 h. veren I/126/28
 h. veri I/126/28
hasar : Dışarıdan gelen zorlayıcı etkinin bir 
şey üzerinde meydana getirdiği yıpranma, 
zarar, ziyan. -1-

hasar yap- : Zarar vermek, zarara 
uğratmak.

h. yapdῑnı I/69/101
hasda : bk. hasta -25-
 h. I/12/37, I/13/38, I/131/37, I/18/72, 
I/51/04
 h. oldu I/107/67
 h. oldū I/110/10, I/16/47
 h. olduḳlarında I/41/59
 h. oldum I/140/51
 h. olmuş I/22/13
 h. olunca I/125/03
 h. oluyır II/25/36
 h. oluyoŋ I/67/71
 şeker h.+ sı I/144/52
 tansiyon h.+ sıyın I/93/53
 h.+ ya I/12/32
 h.+ ydı I/20/71
 h.+ ydım I/17/21
 h.+ yın I/140/49, I/88/01
 h.+ ymış I/86/09
 h.+ ymışdı I/152/103
hasdȧ : bk. hasta -1-
 h.+ ymışdı I/152/103
hasdā : bk. hasta -1-
 h. I/20/88
hāsda : bk. hasta -2-
 h. II/25/01, II/25/02
hasdalan - : bk. hasTalan- -4-
 h.- dıḳ I/93/52
 h.- ınca I/116/31
 h.- mış I/140/55, I/98/120
hasdalān - : bk. hasTalan- -1-
 h.- ca I/98/121
hasdalıḳ : bk. hastalıḳ -10-
 h. I/106/34, I/13/38, I/131/36, I/15/35, 
I/20/03, I/27/36
 h.+ dan I/159/50
 h.+ lar I/106/26, I/143/50, I/63/10
hasdalıġ : bk. hastalıḳ -4-
 h. I/106/25, I/131/57, I/20/47, I/35/64
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hasdalıḲ : bk. hastalıḳ -8-
 h. I/106/25, I/131/32, I/133/33, I/15/35, 
I/63/54
 h.+ lar I/106/27, I/106/28
hasdalın - : bk. hasTalan- -2-
 h.- dıḳTan I/131/56
 h.- dım I/131/56
hasdalῑ : <<hastalıḳ+ı -4-
 h.+ na I/88/21
 böbrek h.+ na I/112/07
 böbreK h.+ na I/112/18
 böbrek h.+ nı I/112/23
hasdanė : bk. hastāne -1-
 h.+ lēr I/63/28
hasdane : bk. hastāne -5-
 h.+ niŋ I/86/62
 h.+ si I/86/63
 h.+ sinden I/17/32
 h.+ sine I/17/31
 h.+ ye I/113/69
hasdāne : bk. hastāne -3-
 h.+ de I/113/74
 h.+ siymişdi I/24/54
hasdı : bk. hasta -1-
 h. II/18/32
hasdı : bk. hasta -2-
 h.+ yın II/25/81
 h.+ yıs II/25/78
hased : bk. haseT -1-
 h.+ imiS I/144/62
haseT : Başkasında olan bir nimeti 
çekememe, kendisine faydası olmadığı 
hâlde kıskançlık nedeniyle karşısındakinin 
sahip olduğu nimetten mahrum kalmasını 
isteme, çekememe, günüleme. -2-
 h. I/80/22
 h.+ imiz I/144/61
hasger : bk. asker2 -1-
 h.+ den I/86/67
hasıl : bk. hasır -2-
 h. II/29/09

 h.+ ları I/145/78
hasıl - : bk. asıl- -1-
 h.- ı II/07/118
hāsıl : Husule gelen, olan, meydana 
çıkan. -1-

hāsıl ol- : Meydana gelmek, ortaya 
çıkmak, peyda olmak.

h. olduḳ I/91/10
h̥asıl - : bk. asıl- -1-
 h̥.- ı II/07/118
hāsılȧ : bk. hāsılı -6-
 h. II/09/47, II/09/64, II/09/67, II/09/68, 
II/09/71, II/09/88
hasılat : Bir işten, bir yerden elde edilen 
gelir, semere, mahsul. -1-
 h.+ ı I/05/32
hasılı : bk. hāsılı -5-
 h. I/23/62, I/23/65, I/23/71, I/87/09, 
I/87/92
hāsılı : Sonuç olarak, sözün kısası, velhasıl, 
hülasa. -14-
 h. I/64/108, I/64/61, I/88/29, II/09/102, 
II/09/20, II/09/44, II/09/45, II/09/51, 
II/09/53, II/09/69, II/09/81, II/09/82, 
II/09/94, II/26/11
h̥āsılı : bk. hāsılı -1-
 h̥. I/64/89
hasılῐ : bk. hāsılı -1-
 h. II/01/21
hāsılí : bk. hāsılı -1-
 h. I/08/77
h̥āsılí : bk. hāsılı -1-
 h̥. I/64/51
hasım : Hısım. -1-
 hılımıŋa h.+ ıŋa I/77/30
hasır : Saz ve kurumuş bitki saplarından 
örülmüş taban örtüsü. -11-
 h. I/140/09, I/140/10, I/140/47, I/152/60
 h.+ a I/27/27
 h.+ ıŋ II/01/51
 h.+ lar I/140/10
 h. masır I/140/09
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hasır̥ : bk. hasır -1-
 h. I/140/20
hāslat : bk. hasılat -1-
 h. yapȧyo II/20/17
hasta : Sağlığı bozuk olan, sıhhati yerinde 
olmayan kimse. -55-
 h. I/109/56, I/134/05, I/144/52, 
I/153/116, I/155/71, I/45/36, I/45/57, 
I/45/67, I/48/73, I/86/66
 h.+ ları I/155/69, I/49/69
 h.+ mıştı I/136/29
 h.+ ŋız I/48/72
 h.+ sı I/35/35
 şeker h.+ sı I/148/41, I/153/47
 h.+ síyín I/58/78
 h.+ ydı I/13/37, I/84/31
 h.+ yıḳan I/125/03
 h.+ yın I/147/05, I/39/19

hasta ol- : Sağlığı bozulmak, bir 
hastalığa yakalanmak, hastalanmak.

h. musTa oldu I/121/116
h. olannara II/35/72

 h. olcaŋ I/65/17
 h. oldu I/35/38, I/45/67, I/49/67, I/83/76
 h. oldular I/35/42
 h. oldum I/39/02, I/39/06
 h. oldūmuzu I/58/63
 h. oldūŋ I/58/75
 h. olmazdıḳ I/153/115
 h. olmȧzlarıdı II/08/50
 h. olmȧzlarῐdı II/08/60
 h. olmuş I/45/68
 h. olsaŋ I/161/41
 h. olullā II/12/81
 h. oluŋ II/29/07
 h. olur I/58/45
 h. olursuŋ I/153/118
 h. oluverincesi I/58/08
 h. oluvurdu I/03/76
 h. oluyon I/63/20, II/29/22
 h. oldu I/53/78

 h. ōlmazdıḳ II/25/35
 h. ōl̥sa I/53/31, I/53/73
 h. ōl̥saŋ I/58/48
 h. ōsaŋ I/49/61
hāsta : bk. hasta -6-
 h. I/37/33, II/24/78
 h.+ mız II/24/99
 h.+ mızı II/24/101
 h. oldu I/48/66
 h. oluvidi II/24/107
h̥āsta : bk. hasta -1-
 h̥. olunca I/83/48
hasTalan - : Sağlığı bozulmak, hasta 
olmak. -7-
 h.- dım I/30/16, I/45/65
 h.- ınca I/62/30
 h.- ır I/98/109
 h.- ıvērdi I/58/06
 h.- mazlardı I/48/36
hastalān - : bk. hasTalan- -1-
 h.- mış I/49/63
hastaÍán - : bk. hasTalan- -1-
 h.- dídí I/58/09
hasTalῑ : <<hastalıḳ+ı -5-
 diz h. II/07/93
 h.+ na I/01/83
 h.+ nan I/136/29
 mı̄̇de h.+ ndın II/05/93
 h.+ ŋ I/37/36
hastālῑ : <<hastalıḳ+ı -1-
 şeker h.+ nı II/30/24
hastalıḳ : Canlılarda organların yapılarında 
ve işleyişlerinde görülen bozukluk, sağlık 
durumu bozuk olma hâli. -6-
 h. I/143/52, I/33/20, I/83/33, I/83/34
 h.+ ġār I/01/97
 h.+ lā I/54/04
hastalıḲ : bk. hastalıḳ -2-
 h. I/58/10, II/07/84



haşġaş

1609

H

hastalıḳlí : Hastalıklı, sık sık hastalanan, 
hastalıktan hiç kurtulmayan, sağlığı bozuk, 
mariz. -1-
 h. I/55/70
hastana : bk. hastāne -1-
 h.+ da I/41/64
hasTane : bk. hastāne -7-
 h.+ den II/04/88, II/04/89
 h.+ deydim I/91/20
 h.+ niŋ I/139/16
 h.+ sinde I/17/33
 sarı h.+ sini II/07/72
hastāne : Hastane, hastaların yatırılıp 
tedavi edildiği yer. -16-
 h. I/41/64, II/07/118
 h.+ de I/21/13, II/25/110
 h.+ den II/04/89
 h.+ ni II/25/110
 h.+ niŋ II/25/98
 esKişe˽ir h.+ si II/26/27
 eskişēr do˽um h.+ sindi II/07/145
 atatürk h.+ sine I/21/85
 devlet h.+ sine II/25/98
 siḲorta h.+ sine I/60/58
 esKişe˽ir h.+ sini II/26/27
 siḲorta h.+ siniŋ I/139/38
 onvat h.+ siynen II/29/15
 h.+ ye I/60/57
h̥asTāne : bk. hastāne -1-
 bolaTlı can h̥.+ sine I/24/03
hasTani : bk. hastāne -2-
 h.+ de I/57/49
 h.+ di II/07/67
hastāni : bk. hastāne -5-
 h.+ dı̆̇ II/24/77
 ńumune h.+ sine I/42/18
 h.+ ye I/63/17, I/79/99, II/25/101
hastar : bk. astar -1-
 h. I/08/10
hastı : bk. hasta -1-
 h. sāyrı ōlmadıḳTan II/05/100

hāstı : bk. hasta -1-
 h.+ yῐn̥ II/25/03
haşaş : bk. haşeş -9-
 h. I/23/37, I/73/12
 h.+ ı I/87/52
 h.+ ıŋ I/87/17, I/87/54
 h.+ larıŋ I/87/51
 h.+ lı I/07/104
 h.+ lı yapādıḳ II/16/68
 h. veridi I/118/08
haşáş : bk. haşeş -1-
 h.+ ları I/03/91
hāşaş : bk. haşeş -2-
 h. II/37/102, II/37/97
haşaşlı : İçinde haşhaş bulunan börek. -1-
 h. I/32/62
haşat : Bir arada bulunan at, eşek, davar, 
sığır vb. hayvanlar. -4-
 hayvan h. I/154/55, I/154/56, I/78/48
 hayvan h.+ dan I/150/09
haşeş : Haşhaş, gelincikgillerden, uzun bir 
sapın ucunda beyaz veya mor tek bir büyük 
çiçek açan, kapsül biçimindeki meyvesi 
olgunlaşmadan çizildiğinde akan sütten 
afyon elde edilen, Asya ve Afrika’nın ılık 
ve sıcak bölgelerinde pek çok türü bulunan 
bir yıllık otsu bitki. -15-
 h. I/03/102, I/03/91, I/03/92, I/153/19, 
I/71/40, I/71/41, I/73/12, I/87/50, I/94/41
 h.+ i I/73/12
 h.+ lan I/71/41
 h.+ lan yaparız I/71/39
 h.+ li I/145/74
haşeşla - : Üzerine haşhaş sürmek veya 
içine haşhaş katmak. -1-
 h.- rız I/71/34
haşġaş : bk. haşeş -9-
 h. I/27/73, I/40/48, I/51/57
 h.+ ı I/27/73, I/51/64
 h.+ lı I/40/44
 h.+ lı bide I/106/46
 h.+ lı yapār̥dıḲ I/51/49
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 h.+ lısı I/116/12
haşgeş : bk. haşeş -1-
 h. muşgeş I/51/63
haşıl haşıl : bk. haşır haşır -1-
 haşıl h. ġaynıyo I/96/41
haşıla - : bk. aşla- -2-
 h.- dı I/17/63, I/17/64
haşır haşır : Bazı şeylerin sürtünmesinden 
veya kaynamasından çıkan hışırtıdan daha 
sert sesi anlatır. -2-
 haşır h. I/143/57, II/15/69
 h. haşır I/143/57, II/15/69
haşır neşir : Kaynaşma, bir arada 
olma. -1-

haşır neşir ol- : Kaynaşmak, bir arada 
bulunup uğraşmak.

h. neşir oluyola I/69/15
haşḳaş : bk. haşeş -1-
 h.+ ı I/26/50
haşla - : Kaynar suda pişirmek, kaynar suya 
batırmak, üstüne kaynar su dökmek. -8-
 h.- dῑmızı I/129/64
 h.- dῑŋ I/111/43
 h.- ndıḳtan II/34/99
 h.- rıS I/129/64
 h.- rız I/119/55
 h.- rsın I/121/85
 h.- yandan I/121/86
 h.- yıp I/19/03
haşlā - : bk. haşla- -2-
 h.- lā II/34/99
 h.- rsın I/60/61
haşlama : Haşlanarak pişirilen, bu şekilde 
pişirilmiş et yemeği. -3-
 h. I/97/45
 et h. II/31/49
 h.+ sı yapılır I/97/45
haşlȧma : bk. haşlama -1-
 h. II/31/49
haşlı - : bk. haşla- -5-
 h.- yoduġ II/22/79

 h.- yon II/15/107, II/15/26
 h.- yoS II/35/83
 h.- yosun II/15/25
hāşlı - : bk. haşla- -1-
 h.- yōrduġ II/22/78
haşlı̄̇ - : bk. haşla- -1-
 h.- yóz II/11/30
haşlῑ - : bk. haşla- -2-
 h.- yoŋ II/29/105
 h.- yoz II/22/81
haşlıma : bk. haşlama -1-
 h. et I/97/48
hat : bk. at -1-
 h. arabasınıŋ I/77/08
haT : Bir ulaşım aracının takip ettiği 
yol. -1-
 h. II/10/24
hata : bk. hatā -1-
 h. I/56/74
hatā : Aslına uygun olmayan, doğru 
olmayan şey; yanlış, yanlışlık. -3-
 h. II/01/36
 h.+ m I/135/57

hatā yap- : Yanlış hareket etmek, 
yanılmak.

h. yapTı I/69/81
hataş : bk. ateş2 -4-
 h. I/157/27
 h. düştü˽ü yiri yaḳar I/03/38
 h.+ ı I/90/14
 h.+ ta I/33/151
hataşla - : bk. ateşlė- -2-
 h.- dıḳtan I/90/15
 h.- rız II/32/107
hataşlı - : bk. ateşlė- -1-
 h.- yom I/90/14
haTdā : bk. hattā -4-
 h. I/01/38, I/35/55, I/58/91, II/32/05
haTđā : bk. hattā -1-
 h. II/24/112
hateş : bk. ateş2 -9-
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 h. I/03/48, II/07/72
 h.+ i I/102/27, I/26/07
 h.+ iŋ I/102/37

bk. ateş3

h. I/48/37, I/48/38
 h.+ i I/48/71, I/48/76
hatıl : Hayvan yemliği. -1-
 h.+ ımız I/24/65
hatıla - : bk. hatırla- -1-
 h.- yȯr I/121/33
hatılÍa - : bk. hatırla- -1-
 h.- maSsıŋıs I/52/97
hatılÍā - : bk. hatırla- -1-
 h.- rsıŋız I/52/92
hatıÍÍa - : bk. hatırla- -1-
 h.- miyom II/17/57
hatın : bk. hatun1 -1-
 h.+ a I/52/32
hatır : Bir kimsenin biri üzerindeki saygılı 
etkisi, itibar. -6-
 haÍ h. I/74/28
 h.+ ı II/38/87, II/38/88
 h.+ ını II/16/46
 h.+ ınῐ II/16/46

hatırını yıḳ- : Gönül kırmak, incitmek
h.+ ını yıḳmadım I/134/43

hatır˽elli : Hatırşinas, gönül kırmayan, 
gönül alan, hatır gözeten. -1-
 h. I/14/65
hatıra : 1. Bir yer, kişi veya olayı 
hatırlatması için alınan, verilen, 
yaptırılan veya bu maksatla saklanan şey, 
yadigâr. -2-
 h. I/150/38

2. Yaşanmış şeylerden zihinde kalan her 
türlü iz, hatırda kalan, hafızada yaşamaya 
devam eden şey

h.+ ŋ I/157/19
hatırla - : (Daha önce yaşanmış bir durumu, 
görülüp duyulmuş veya öğrenilmiş bir 
şeyi) Zihinde yeniden canlandırmak, akla 
getirmek. -9-

 h.- dı˽ım II/15/39
 h.- dım I/157/47
 h.- ma I/13/22
 h.- mıycam I/157/53
 h.- mıyo I/59/76
 h.- rın I/107/54, I/64/45
 h.- yamȧyorun I/107/49
 h.- yıverin̥ce I/98/34
hatırlā - : bk. hatırla- -1-
 h.- sıŋız II/38/62
h̥atırla - : bk. hatırla- -1-
 h̥.- t II/08/121
hatırlat - : Hatırlamasını sağlamak. -2-
 h.- abilir II/15/13

h.- ır II/15/14
hatırle - : bk. hatırla- -1-
 h.- yyōdum I/152/40
hatırlı - : bk. hatırla- -4-
 h.- yımadım I/157/55, I/157/58, 
I/157/59
 h.- yon I/98/35
hatırli - : bk. hatırla- -2-
 h.- yemeyyorun II/16/72
 h.- yin II/16/71
haTí : bk. hadi -1-
 h. II/12/02
hatim : Kur’an-ı Kerim’i başından 
sonuna kadar ezberden veya yüzünden 
okuma. -3-
 h. I/114/33
 h.+ e I/114/31

hatim yemeği : Kur’an-ı Kerim’in 
okunmasının tamamlanması şerefine 
verilen yemek.

h. yemē I/114/37
haTla - : bk. atla- -1-
 h.- dılla I/125/88
hatta : bk. hattā -8-
 h. I/122/07, I/122/24, I/151/11, I/151/30, 
I/58/89, I/99/31, II/24/25, II/32/24
hatTȧ : bk. hattā -3-



hattā

1612

H

 h. I/155/88, II/01/14, II/23/135
hattā : “Bile, dahi, üstelik, bundan başka, 
hem de” gibi anlamı kuvvetlendirmek için 
kullanılır. -10-
 h. I/01/60, I/122/53, I/129/11, I/14/04, 
I/155/95, I/156/32, I/159/18, I/58/90, 
I/95/54, II/01/44
hatt́ā : bk. hattā -1-
 h. II/03/66
hatt̥a : bk. hattā -2-
 h. II/23/143, II/23/152
hȧTtā : bk. hattā -1-
 h. I/01/31
hȧtt̥ā : bk. hattā -1-
 h. II/01/89
hătTā : bk. hattā -1-
 h. yapTıḳ II/19/29
hav : Köpeğin çıkardığı ses. -1-
 h. I/33/65
hava : 1. Dünyayı belli bir yüksekliğe 
kadar kaplayan, bütün canlıların nefes 
yoluyla alıp verdikleri, çok miktarda 
oksijen, azot ve az miktarda asit, su buharı 
ve başka gazlardan meydana gelmiş 
renksiz, kokusuz, hafif gaz. -6-
 h. I/129/38, I/129/39, I/74/01, I/95/09

2. Bu gaz tabakasının belli bir yer ve 
zamandaki meteorolojik durumu. -9-
 h. I/115/34, II/36/09, II/36/11
 h.+ lā II/36/10, II/38/34
 h.+ lar I/130/21, II/30/11
 h.+ nın II/36/09, II/36/10

3. Bu gaz tabakasının belli bir yerde 
canlılar üzerindeki etkisine göre olan 
niteliği. -4-
 h. I/126/80, I/140/57
 h.+ sı I/32/103
 h.+ yı II/38/33

4. Sonuçsuz, anlamsız, boş söz, hâl vb.
hava al- : Temiz hava teneffüs etmek, 

nefes almak.
h. aldım I/95/06

hava parı(sı) : (< hava parası) Bir yeri 
kiralayabilmek için içindeki kiracıya veya 
mal sahibine kira dışında açıktan verilen 
para, peştemallık.
 h. parı II/25/42
havȧ : bk. hava1 -1-
 h.+ ynan I/95/10
havā : bk. hava1 -9-
 h. I/40/64, I/85/30, I/85/60, II/07/86
 h. alamıyon I/37/51

bk. hava2

h.+ lar I/65/17, I/65/18
 açıḳ h. müh̥endisi II/38/23

bk. hava4 -1-
 h.+ ya gidiyo II/36/19
hȧvā : bk. hava1 -2-
 h. I/76/76

bk. hava2

h. II/22/48
hāvā : bk. hava2 -2-
 h. II/30/18
 h.+ lā II/30/14
h̥ava : bk. hava2 -1-
 h̥.+ lar I/52/88
havā˽fişē : << havai fişek+i (bk. 
havā˽fişek) -1-
 h. I/106/71
havā˽fişek : Havai fişek, gece yapılan 
törenlerde yakılarak havaya uçurulan, 
renkli ışıklar saçan fişek. -1-
 h.+ lerimiz I/106/71
havādar : Havası bol, iyi hava alan (yer, 
ev...). -1-
 h. I/40/15
havalan - : Temiz hava almak, havası 
değişmek. -1-
 h.- ınca I/111/57
havalandır - : Bir yerin veya bir şeyin temiz 
hava almasını sağlamak, kapalı bir yerin 
havasını değiştirmek, temizlemek. -1-
 h.- ıyon I/111/64
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havalandırma : Bir yerin havasını 
değiştirme, temizleme amacıyla bırakılan 
boşluk. -1-
 h. II/19/157
havālanı : Hava alanı, uçakların kalkıp 
inmesine elverişli olacak şekilde 
hazırlanmış alan, meydan. -1-
 h.+ na II/19/98
havas : 1. Heves, istek, arzu, meyil. -7-

2. Hevesli, istekli.
h.+ mış II/34/59
havas et- : Heveslenmek.
h. etmedi I/94/46

 h. etmedim I/95/91
 h. etTim I/95/91, I/95/95
 h. itmedim I/95/91
hȧvas : bk. havas1 -1-
 h. ediyö I/01/29
hȧvās : bk. havas1 -1-
 h.+ ına I/01/26
havayi : Ciddi şeyleri umursamayıp keyif 
ve arzusuna göre hareket eden, etrafına 
aldırmayıp kendini kayıt altına sokmayan, 
bir yerde sebat etmeyip bir meseleden 
öbürüne atlayıveren (kimse). -1-
 h. I/15/40
havıc : bk. avuç -1-
 h. avıc I/58/77
hāvızlı : Hafızlık, Kur’an-ı Kerim’i 
bütünüyle ezberlemek için alınan 
eğitim. -1-
 h.+ ı II/26/10
havı̊z : bk. havuz -3-
 h. I/20/38
 h.+ a II/23/196
 h.+ lı I/20/53
havla : bk. helva -2-
 h. basılırdı I/26/02
 h. basıyoz I/87/81
havlı : bk. havlu -2-
 h. II/08/60
 h.+ ları II/34/20

h̥avlı : bk. havlu -1-
 h̥. II/32/85
hāvlı̊ : bk. havlu -2-
 h. verilirdi II/13/33, II/13/34
havlu : Kurulanmak için kullanılan, üzeri 
havlı, pamuklu kumaş. -2-
 h. I/114/21
 h. mavlu I/114/08
havlū : bk. havlu -1-
 h. II/24/50
havruz : bk. havuz -2-
 h.+ u mavruzu I/68/58
 yüzme h.+ u yapdıla I/68/59
havta : bk. hafta -49-
 h. I/101/35, I/102/24, I/102/27, 
I/153/22, I/155/73, I/155/75, I/155/77, 
I/157/18, I/157/28, I/157/56, I/159/09, 
I/31/50, I/39/105, I/63/24, I/63/31, I/74/87, 
I/74/88, I/76/11, I/76/57, I/76/63, I/76/64, 
I/76/72, I/87/73, I/90/30, I/91/40, II/08/98, 
II/25/73
 h.+ da I/129/31, I/34/43, I/34/45, 
I/90/20, I/94/64, I/94/66, I/94/71
 h.+ da etcek I/94/72
 h.+ nıŋ I/03/77, I/79/98, I/94/68, 
I/94/70, II/01/31
havtȧ : bk. hafta -2-
 h. II/25/75
 h.+ ya I/94/64
havtā : bk. hafta -1-
 h. I/91/40
hāvta : bk. hafta -6-
 h. I/101/40, I/148/20, I/37/44, I/72/67, 
II/25/72
 h.+ da I/44/38
hāvtı : bk. hafta -2-
 h.+ da I/54/16
 h.+ ya I/37/46
hāvtılῑ : <<haftalıḳ2+ı -1-
 h. I/50/04
havulu : bk. havlu -2-
 h. I/114/07, I/114/08



havuz

1614

H

havuz : Bahçeleri süslemek, sulamak, 
içinde yüzmek veya belli maddeleri 
ıslatmak, boyamak, süzmek gibi maksatlar 
için kullanılan, etrafı beton, tuğla, mermer 
vb. şeylerle çevrilmiş su biriktirme 
yeri. -2-
 h. I/20/38, I/87/87
hay : Başına geldiği kelime veya cümlenin 
anlamını kuvvetlendirir. -7-
 h. I/11/55, I/137/11, I/137/15, I/144/14, 
I/145/71, I/24/10, I/52/32
hay : bk. ay III -1-
 h. II/27/39
hay̥ : bk. hay -1-
 h. I/06/128
hāy : bk. hay -1-
 h. I/145/71
hayā : <<ayaḳ+ı -2-
 h.+ m II/22/06
 h.+ ma II/22/07
hayad : bk. hayat I1 -1-
 h. I/143/31
hayad : bk. hayat II -1-
 h.+ ı I/133/29
hayal : Aslı olmadığı hâlde zihinde kurulan 
şey, düş. -3-
 h.+ di I/56/55
 h.+ iyle I/24/35
hayat I : 1. Geçim şartları, geçim. -27-
 h. I/128/12, I/134/26, I/139/29, 
I/141/21, I/141/29, I/143/50, I/159/44, 
I/35/04, I/53/67, I/68/29, I/70/69, I/73/07, 
II/22/61, II/25/37, II/35/23
 h.+ ı I/106/01, I/159/43, I/24/57
 h.+ ım I/33/84, I/33/90
 h.+ ından I/33/126
 h.+ lāmız I/159/08
 h.+ Tan I/58/23
 h.+ Tı I/35/16

2. Doğumdan ölüme kadar geçen süre, 
yaşanan, yaşanmakta olan veya ileride 
yaşanacak zaman, ömür. -7-
 h. I/03/42, I/106/05, I/107/65

 h.+ ım I/33/60
 h.+ ῐ geçidik I/64/81

3. Yaşama gücü, yaşama şevki, 
canlılık. -3-
 h. I/66/01, II/22/62

4. (İsim tamlamasının ikinci öğesi olarak) 
Belli bir yer veya işte geçirilen ömür. -3-
 h.+ ı I/38/40
 h.+ ını I/33/102
 h.+ iniz I/37/17

5. (İsim tamlamasının ikinci öğesi 
olarak) Bahsedilen şeyle ilgili faaliyetlerin 
bütünü. -3-
 sosyal h.+ a I/97/05
 h.+ ından II/38/38
 sosyal h.+ ından II/38/38

hayat geçir- (sür-) : Yaşamak, varlığını 
sürdürmek.

h. geçiriyoz I/159/46
h. sürdü I/11/96
hayat şartları : Hayatta karşılaşılan 

çeşitli durumlar, olumlu ve olumsuz 
yaşanan her şey, hayatın getirdikleri. 
 h. şartları I/141/10
 h. şar̥tları I/141/15
hayat II : Eski evlerde bahçeye bakan, 
üstü kapalı, önü ve bazen yanları da açık 
sofa, avlu. -13-
 h. I/130/101, I/130/98, I/133/28, 
I/133/31, I/160/19, I/36/32
 arā h. I/160/19
 h.+ da I/133/28, I/67/37
 h.+ dan I/134/58

h.+ Ta I/104/31
hayāt : bk. hayat I -30-
 h. I/58/21, I/58/23, I/58/26, I/58/29, 
I/60/46
 h.+ ı I/104/13, I/104/14, I/104/15, 
I/70/05, II/08/16, II/21/08, II/21/101, 
II/24/11
 h.+ ımıS I/157/04
 h.+ ımız I/104/17, I/104/18, I/139/12, 
I/159/45, II/21/16, II/22/56, II/33/39
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 oḳul h.+ ımız II/08/88
 h.+ ında I/115/33, I/47/11, I/60/91, 
II/21/12
 h.+ ını I/60/91
 h.+ í I/58/20
 h.+ ῑ I/76/82
 h.+ ta I/58/29
hȧyat : bk. hayat I5 -1-
 h.+ ı I/01/28
hȧyāt : bk. hayat I2 -1-
 h.+ ımızdan II/08/88
h̥ayat : bk. hayat I5 -1-
 köy h̥.+ í I/24/41
háyát : bk. hayat II -1-
 h. II/12/01
hayatTa : Hiçbir zaman, asla. -1-
 h. I/131/36
hayılla - : bk. hayırla- -2-
 h.- lla I/125/91
 h.- llardı I/125/83
hayıllı : bk. hayırlı -7-
 h. I/104/67, I/104/69, I/145/23, II/22/90
 h.+ sını I/104/68
 h.+ sını versin I/104/67, I/124/31
hayıÍÍı : bk. hayırlı -1-
 h. I/66/01
hayıllῑ : bk. hayırlı -1-
 h. I/114/24
hayınnıḲ : Hainlik, haince davranış. -1-
 h. I/69/90
hayır I : “Öyle değil, olmaz, yok, asla” 
anlamlarında olumsuzluk, ret ve inkâr 
bildirir. -58-
 h. I/03/09, I/03/27, I/09/06, I/09/08, 
I/09/66, I/103/06, I/103/38, I/103/61, 
I/104/68, I/105/46, I/105/53, I/107/66, 
I/107/67, I/112/50, I/113/128, I/116/39, 
I/12/04, I/122/01, I/132/33, I/136/10, 
I/138/87, I/139/10, I/139/56, I/23/11, 
I/23/12, I/23/27, I/24/06, I/24/19, I/33/62, 
I/56/13, I/56/14, I/56/39, I/59/01, I/67/11, 
I/67/40, I/76/23, I/88/18, I/92/14, I/92/46, 

II/07/147, II/12/25, II/29/81, II/30/76, 
II/33/73
hayır II : Her durumda ve şartta herkesin 
katında iyi ve makbul olan hâl ve iş. -5-
 h. I/112/66

hayır ekmēni yap- : Bir kişinin 
ölümünden belli bir süre (7 gün veya 40 
gün) sonra hayrına yemek dağıtmak.

h. ekmēni yapTılar I/125/33
hayır gel- : İyi ve güzel olmak.
soŋumuz h. gelir I/63/44
hayır ola (olsun) : Hayırlı olsun, 

uğurlu olsun.
h. ola I/93/05

 h. ōl̥sun I/52/33
hayır̥ : bk. hayır I -4-
 h. I/09/02, I/105/02, I/90/02, II/37/100
hāyır : bk. hayır I -21-
 h. I/03/07, I/03/09, I/03/111, I/03/27, 
I/03/45, I/03/59, I/03/65, I/09/47, I/112/13, 
I/112/57, I/132/33, I/160/24, I/49/21, 
I/67/11, I/67/40, II/12/82, II/14/61, II/14/76
h̥āyır : bk. hayır I -1-
 h̥. I/41/03
hayırla - : Hayırlı olmasını dilemek. -1-
 h.- dılā II/13/45
hayırlı : Faydalı, makbul, iyi, uğurlu, 
mübarek. -9-
 h. I/112/40, I/122/01, I/122/78, I/20/98, 
I/20/99, I/79/73

hayırlı olsun : Yeni bir iş veya yeni 
alınan bir şey için karşısındakine iyilik 
dileme sözü.

h. olsun I/33/16
hayır̥lı : bk. hayırlı -1-
 h. I/52/31
hayırlí : bk. hayırlı -1-
 h. I/01/72
hayır̥sız̥ : Kendine ve başkalarına faydası 
olmayan, iyiliği, hayrı dokunmayan 
(kimse). -2-
 h. I/64/15
hayıyli : bk. hayırlı -2-
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 h. II/05/81, II/05/82
hayilli : bk. hayırlı -1-
 h. II/05/102
hayíllí : bk. hayırlı -1-
 h. I/48/57
hayir : bk. hayır II -1-
 h. I/52/37
hayḳır - : Çok yüksek sesle bağırmak. -1-
 h.- ır I/122/46
haylā : bk. hāÍā -1-
 h. II/02/17
hāynı : bk. aynı -1-
 h. I/60/30
h̥ayní : bk. hani1 -1-
 h̥. I/06/41
hayr : bk. hayır II -3-
 h. I/69/66
 h.+ ına I/131/23
hayran : Bir kimse veya bir şey karşısında 
hayranlık duyan, onu çok beğenen, çok 
takdir eden kimse. -1-

hayran ol- : Çok beğenmek.
h. olurdun I/137/40

hayva : bk. ayva -1-
 h.+ yı I/88/64
hayvan : Hareket edip yer değiştirebilme 
ve hissetme yeteneği olan canlı 
yaratık. -166-
 h. I/01/83, I/05/15, I/06/33, I/06/38, 
I/102/35, I/102/44, I/113/29, I/120/56, 
I/121/10, I/133/35, I/137/64, I/148/14, 
I/148/46, I/149/27, I/155/46, I/156/42, 
I/158/14, I/158/20, I/159/19, I/16/09, 
I/16/10, I/16/12, I/33/87, I/35/35, I/41/89, 
I/42/14, I/46/67, I/68/30, I/69/16, I/69/20, 
I/70/08, I/72/29, I/72/30, I/72/48, I/78/15, 
I/81/06, I/81/08, I/81/10, I/81/61, I/87/113, 
I/87/81, I/90/76, I/94/06, I/97/44, I/98/44, 
I/98/45, I/98/48, I/99/31, II/02/103, 
II/09/75, II/10/34, II/10/65, II/16/21, 
II/16/23, II/16/86, II/24/102, II/24/36, 
II/31/16, II/31/18, II/37/83
 küçükbaş h. II/37/72

 h.+ a I/73/15, II/14/46
 h. bol I/151/13
 h.+ dan I/12/01, I/95/118
 h.+ ı I/03/111, I/16/08, I/26/08, I/27/24, 
I/68/31, I/68/33, I/98/48, II/04/76, II/09/78, 
II/30/47
 h.+ ımıS II/09/21
 h.+ ımız I/03/110, I/102/14, I/27/24, 
I/70/55, II/21/09, II/21/10, II/37/112
 h.+ ınan I/129/47
 h.+ ını I/26/07
 h.+ ınnān I/42/12
 h.+ ıŋ I/06/21, I/106/12, I/155/46, 
I/41/92, I/99/31, I/99/34
 h.+ lara II/20/69
 h.+ na I/68/40
 h.+ nā I/01/85, I/01/92, I/38/44, I/49/65
 h.+ nāmızῐ II/21/10
 h.+ nan I/150/17, I/62/32, I/63/63, 
I/74/54, I/74/64, II/20/41, II/24/06
 h.+ nān I/63/12
 h.+ nāna I/35/63
 h.+ nānan I/01/85, I/49/65, I/49/68, 
II/09/26
 h.+ nānı I/156/42, II/20/46
 h.+ nāŋ I/98/66, I/98/68
 h.+ nar I/01/83, I/06/21, I/159/19, 
I/62/41, II/31/17
 h.+ nara I/130/15, I/157/85, I/35/08, 
I/41/70, I/74/60, II/25/31
 h.+ nara veriyos I/160/01
 h.+ narda I/96/79
 h.+ narı I/01/89, I/01/90, I/06/41, 
I/117/23, I/158/17, I/35/50, I/69/20, 
II/21/11, II/24/100, II/30/59, II/31/25
 h.+ narımız II/31/06, II/31/32
 h.+ narımızı I/01/27
 h.+ narımızınḳı I/108/13
 h.+ narın I/09/76
 h.+ narından I/115/18
 h.+ narını I/88/26
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 h.+ narıŋ I/117/22, I/129/66, I/130/96, 
I/96/45
 h.+ narıŋḳını I/130/43
 h.+ narnan I/115/54

hayvan ġoş- : Bir işte hayvandan 
faydalanmak, bir hayvana araba çektirmek.

h. ġoşallardı II/14/46
 h. ġoşardıḳ I/74/53

hayvan haşat : Türlü hayvanlar.
h. haşat I/154/55, I/154/56, I/78/48

 h. haşatdan I/150/09
hayvȧn : bk. hayvan -1-
 h. II/25/47
hayvān : bk. hayvan -1-
 h. II/10/67
hȧyvan : bk. hayvan -3-
 h. I/01/79, II/02/51
 büyükbȧş h. II/02/51
h̥ayvan : bk. hayvan -1-
 h̥.+ ına I/03/23
hayvancı : Hayvan yetiştiren ve alıp satan, 
hayvancılıkla uğraşan kimse. -1-
 h.+ lā II/17/79
hayvancılıġ : bk. hayvancılıḳ -1-
 h. yapmışlar II/10/48
hayvancılıḳ : Hayvan yetiştirme ve hayvan 
ticareti yapma işi. -10-
 h. I/33/39, II/04/75, II/09/05, II/09/76
 h.+ lan I/68/30
 h.+ lān I/33/109
 h. yapan I/69/27
 h. yaparıS I/139/02
 h. yapıyō I/69/11
 h. yapıyoduḳ I/33/108
hayvancılıḲ : bk. hayvancılıḳ -8-
 h. I/129/36, I/53/84, I/68/54, I/86/30, 
II/09/35, II/24/36, II/30/36
 h. yapıyoduḳ II/24/37
hāyvancılıḲ : bk. hayvancılıḳ -1-
 h. I/57/31
hayvancılῑ : <<hayvancılıḳ+ı -2-

 h.+ nan I/03/63, II/04/69 
hayvansal : Hayvanla ilgili, hayvandan 
elde edilen, hayvani. -1-

hayvansal yā : Hayvan yağlarından 
elde edilmiş yağ.

h. yālā II/21/21
haz : Bir şeyin insana verdiği hoşa giden 
tatlı duygu, zevk. -2-

haz it- : Hazzetmek, hoşlanmak, zevk 
almak.

h. idiyo I/37/48
haz : bk. az -1-
 h. I/40/22
hazılla - : bk. hazırla- -2-
 h.- llar I/125/85
 h.- rdıḳ I/128/74
hazıllā - : bk. hazırla- -2-
 h.- dı I/58/34

h.- dıḳ I/07/91
hazılÍá - : bk. hazırla- -1-
 h.- Ílē II/08/48
hazıÍla - : bk. hazırla- -1-
 h.- nıḳan II/25/59
hazıÍÍa - : bk. hazırla- -2-
 h.- nıyudu II/25/58
 h.- rız II/33/47
hazıllı : <<hazırlıḳ+ı -1-
 h. yapıyoduḳ I/132/15
hazıllıḳ : bk. hazırlıḳ -2-
 h. yapar̥ I/125/08
 h. yaparlar I/90/50
hazıllıġ : bk. hazırlıḳ -1-
 h. olurdu I/125/69
hazılli - : bk. hazırla- -1-
 h.- yem II/18/24
hazını : bk. hazı̄̇ne -2-
 h.+ dan I/95/23
 h.+ yi I/95/23
hazır : 1. Yapılmış hâlde satılan, ısmarlama 
olmayan. -28-
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 h. I/06/33, I/129/28, I/13/19, I/30/18, 
I/32/31, I/87/122, I/96/18, II/15/35, 
II/15/67, II/34/106, II/37/114, II/38/35, 
II/38/36, II/38/40
 h. bez I/35/06
 h. bėz II/08/49
 h. bėzler I/14/35
 h. çorba I/07/34
 h.+ dan I/06/33
 h. danteller I/90/71
 h. ekmek I/125/60
 h. mȧḳarna I/71/45
 h. mamalar veriliyor I/16/44
 h. yo˽urT II/33/59
 h. yünner I/12/10

2. Belli bir işi yapacak veya belli bir 
işe yarayacak duruma getirilmiş olan 
(şey). -10-
 h. I/13/14, I/44/13, I/49/22, I/97/38, 
I/97/39, I/98/51, I/98/53, II/39/163
 h.+ cecıḳ I/79/91
 h.+ ısa I/59/87

3. Emek sarfetmeden erişilen (şey). -7-
 h. I/08/58, I/116/49, I/26/70, I/35/65, 
I/73/22, I/96/47
 h.+ a bindi I/155/78

4. Bir işi yapmak için gerekli her türlü 
şeyini tamamlamış olan. -2-
 h. II/22/62
 h.+ ın I/01/72

5. Tam sırası, fırsat bu fırsat. -1-
 h.+ a baḳardı I/69/72
hȧzır : bk. hazır1 -1-
 h. I/152/88
hazῑr : bk. hazır1 -1-
 h. I/87/122
hazırla - : (Yapılacak işi) Uygun 
duruma sokmak, istenildiği zaman 
faydalanılmak üzere hazır etmek, hazır 
hâle getirmek. -20-
 h. I/120/24
 h.- dım II/36/07

 h.- madıŋ I/91/63
 h.- mışın I/80/53
 h.- ŋ I/41/31
 h.- r I/76/73
 h.- rdı I/155/82
 h.- rıS I/32/36
 h.- rız I/32/33, I/73/48
 h.- rῑz I/90/46
 h.- rlā I/150/28
 h.- rsın I/96/71
 h.- yın I/112/57, I/116/56
 h.- yıP I/34/16
 h.- yıvemiş II/20/81
 h.- yoduḲ I/120/63
 h.- yyorduḲ I/130/22
hazırlā - : bk. hazırla- -1-
 h.- lā II/34/85
hazırlă - : bk. hazırla- -1-
 h.- mam II/34/48
hazırÍa - : bk. hazırla- -1-
 h.- míş II/20/81
hazırÍá - : bk. hazırla- -1-
 h.- ríz II/21/08
hazır̥la - : bk. hazırla- -1-
 h.- r I/155/82
hazırlan - : 1. (Bir şey) Yapılacak işe 
uygun ve hazır duruma getirilmek, hazır 
edilmek. -6-

h.- caḲ II/24/48
h.- cāsa I/41/31

 h.- ır I/34/15
h.- ıyodu I/78/32

2. Kendini hazırlamak, hazır duruma 
gelmek.

h.- ılır I/59/24
 h.- ırdıḲ II/07/139
hazırle - : bk. hazırla- -3-
 h.- ycen I/123/77
 h.- yiveriyom I/87/68
 h.- yoz I/93/56
hazırlı - : bk. hazırla- -7-
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 h.- ycaḳ II/39/113
 h.- yceK I/78/49
 h.- yodu I/78/49
 h.- yodum II/31/09
 h.- yoz I/93/42, II/24/49, II/38/32
hazırlıḳ : Hazır olmak için gerekli şeyleri 
yapma işi, hazırlanma. -4-

hazırlıḳ yap- : Hazır olmak için 
gereken şeyleri yapmak.

h. yaparız I/107/43
 h. yapıyoruS I/93/11
 h. yapıyoz I/77/05
 h. yapıyȯz I/93/05
hazır̥lıḳ : bk. hazırlıḳ -1-
 ḳışlıḲ h. II/37/104
hazırli - : bk. hazırla- -1-
 h.- yem I/93/04
hazırlῑ : <<hazırlıḳ+ı -3-
 h. I/109/20
 ḳış h. II/32/37
 h.+ mız I/97/41
hazırlu - : bk. hazırla- -1-
 h.- yundu I/52/36
hazine : bk. hazı̄̇ne -1-
 h.+ sinden II/30/41
hazı̄̇ne : Toplu hâlde bulunan altın, gümüş, 
mücevher, para vb. maddi değeri yüksek 
şeylerin bütünü. -2-
 h. I/68/76, II/30/22
haziran : Yılın mayıs ve temmuz ayları 
arasındaki 30 gün çeken altıncı ayı, yaz 
aylarının ilki. -1-
 h. I/87/16
hazírli - : bk. hazırla- -1-
 h.- yóS I/09/38
hazÍā - : bk. hazırla- -1-
 h. II/21/08
he : 1. Evet. -303-
 h. I/10/114, I/10/50, I/10/64, I/10/76, 
I/100/06, I/100/27, I/101/27, I/104/59, 
I/104/61, I/105/08, I/105/09, I/109/08, 
I/109/13, I/109/27, I/109/34, I/109/56, 

I/11/20, I/111/07, I/111/70, I/113/27, 
I/116/28, I/116/30, I/119/20, I/119/55, 
I/121/03, I/121/106, I/121/95, I/122/63, 
I/123/30, I/123/41, I/123/43, I/125/13, 
I/125/92, I/126/14, I/126/27, I/126/55, 
I/126/65, I/126/70, I/127/13, I/127/23, 
I/128/32, I/129/48, I/129/50, I/130/04, 
I/130/102, I/130/46, I/130/54, I/130/60, 
I/130/68, I/130/70, I/130/71, I/130/74, 
I/130/76, I/130/79, I/130/84, I/130/96, 
I/130/97, I/130/98, I/134/25, I/137/55, 
I/138/05, I/138/18, I/138/82, I/138/83, 
I/142/59, I/144/19, I/144/27, I/145/19, 
I/146/22, I/146/66, I/146/75, I/147/40, 
I/148/56, I/149/06, I/149/53, I/149/55, 
I/15/02, I/15/60, I/150/04, I/151/05, 
I/151/11, I/152/33, I/157/49, I/158/16, 
I/159/07, I/159/42, I/16/03, I/16/52, 
I/160/04, I/161/58, I/18/14, I/18/29, 
I/19/19, I/20/40, I/20/64, I/21/74, I/23/06, 
I/23/52, I/24/61, I/29/19, I/33/106, 
I/33/28, I/33/92, I/35/48, I/36/02, I/36/56, 
I/39/07, I/39/54, I/40/49, I/41/07, I/42/45, 
I/42/49, I/42/54, I/42/81, I/44/03, I/44/81, 
I/45/44, I/45/64, I/49/14, I/49/53, I/51/37, 
I/51/72, I/51/73, I/55/22, I/56/32, I/56/33, 
I/58/94, I/59/87, I/63/36, I/64/49, I/65/25, 
I/68/26, I/68/47, I/69/53, I/69/78, I/71/12, 
I/71/45, I/72/08, I/72/13, I/72/42, I/72/69, 
I/72/84, I/73/58, I/74/67, I/78/03, I/78/10, 
I/79/20, I/79/37, I/79/44, I/79/46, I/79/63, 
I/79/77, I/79/83, I/80/41, I/81/17, I/81/19, 
I/81/23, I/81/28, I/81/40, I/81/53, I/86/15, 
I/86/32, I/86/33, I/86/36, I/86/57, I/86/58, 
I/86/63, I/86/69, I/86/73, I/87/06, I/87/111, 
I/87/123, I/87/14, I/87/29, I/87/53, I/87/58, 
I/87/61, I/87/66, I/87/80, I/87/86, I/87/90, 
I/88/51, I/88/54, I/89/28, I/91/13, I/91/83, 
I/91/84, I/92/31, I/95/124, I/95/16, I/96/31, 
I/98/105, I/98/20, I/98/47, I/98/52, I/98/77, 
I/98/86, I/98/94, I/99/43, I/99/66, II/01/03, 
II/01/04, II/01/09, II/01/35, II/01/61, 
II/01/78, II/02/06, II/02/84, II/04/30, 
II/04/39, II/05/44, II/05/58, II/06/11, 
II/07/07, II/08/38, II/08/77, II/11/43, 
II/12/01, II/12/25, II/12/72, II/12/83, 
II/13/37, II/13/44, II/14/08, II/15/97, 
II/16/04, II/16/26, II/16/86, II/17/08, 
II/18/02, II/19/122, II/19/140, II/19/56, 
II/19/57, II/21/55, II/21/72, II/21/83, 
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II/22/12, II/24/20, II/24/61, II/24/86, 
II/25/85, II/32/48, II/32/81, II/32/87, 
II/33/50, II/34/102, II/34/46, II/35/36, 
II/38/108, II/39/08, II/39/14, II/39/148, 
II/39/18, II/39/184, II/39/23, II/39/79
 h. vurullar I/121/63

2. “Ne? Anlamadım” anlamında kullanılır.
h. I/42/79, I/44/81, I/67/53, I/83/29, 

I/95/79, I/95/80, I/95/81, I/95/116, II/08/71, 
II/08/120, II/24/79
hē : bk. he1 -571-
 h. I/02/18, I/02/21, I/02/30, I/02/59, 
I/04/01, I/04/07, I/04/21, I/04/23, I/04/28, 
I/04/30, I/04/31, I/04/38, I/04/48, I/04/55, 
I/04/59, I/04/61, I/04/64, I/04/65, I/05/65, 
I/09/43, I/10/104, I/10/108, I/10/121, 
I/10/122, I/10/17, I/10/18, I/10/35, I/10/41, 
I/10/43, I/10/51, I/10/73, I/10/83, I/10/89, 
I/10/90, I/100/10, I/100/14, I/100/31, 
I/100/50, I/101/06, I/101/09, I/101/14, 
I/101/62, I/102/09, I/102/57, I/102/77, 
I/103/40, I/104/02, I/104/28, I/104/45, 
I/104/47, I/104/48, I/104/58, I/105/49, 
I/106/04, I/106/74, I/106/80, I/107/02, 
I/107/19, I/107/36, I/107/47, I/107/51, 
I/109/02, I/109/14, I/109/39, I/109/40, 
I/109/42, I/109/56, I/11/91, I/11/94, 
I/110/01, I/110/11, I/111/103, I/111/70, 
I/112/59, I/113/05, I/113/130, I/113/17, 
I/113/36, I/113/50, I/114/32, I/115/31, 
I/115/50, I/118/15, I/119/13, I/119/80, 
I/120/52, I/121/112, I/121/20, I/121/31, 
I/121/68, I/121/95, I/122/15, I/122/26, 
I/122/65, I/122/66, I/122/71, I/123/11, 
I/123/31, I/123/53, I/124/42, I/124/44, 
I/125/14, I/126/14, I/126/16, I/126/23, 
I/126/48, I/128/51, I/13/06, I/13/21, 
I/130/103, I/130/53, I/130/55, I/130/86, 
I/130/87, I/130/93, I/133/53, I/134/07, 
I/134/55, I/135/01, I/136/11, I/137/58, 
I/137/60, I/138/18, I/138/48, I/138/69, 
I/140/16, I/144/48, I/144/57, I/144/82, 
I/145/07, I/145/10, I/145/19, I/145/22, 
I/145/97, I/146/03, I/146/06, I/146/17, 
I/146/45, I/146/56, I/146/78, I/146/85, 
I/147/08, I/147/11, I/147/38, I/148/32, 
I/148/61, I/148/62, I/148/63, I/15/09, 
I/15/57, I/15/60, I/150/53, I/151/10, 
I/151/17, I/151/24, I/152/104, I/152/134, 

I/152/47, I/152/68, I/152/79, I/153/02, 
I/153/08, I/155/10, I/157/20, I/157/21, 
I/157/22, I/157/23, I/157/36, I/157/37, 
I/158/01, I/158/04, I/158/07, I/158/08, 
I/158/46, I/158/49, I/158/50, I/158/57, 
I/159/04, I/159/21, I/159/38, I/159/46, 
I/159/52, I/16/22, I/160/14, I/161/38, 
I/18/16, I/18/17, I/18/54, I/19/29, I/19/30, 
I/20/09, I/20/10, I/20/102, I/20/22, I/20/24, 
I/20/40, I/20/66, I/20/93, I/21/23, I/21/68, 
I/21/70, I/22/04, I/22/05, I/22/12, I/23/08, 
I/24/26, I/24/70, I/28/20, I/28/47, I/29/13, 
I/29/19, I/30/04, I/30/08, I/30/39, I/30/45, 
I/31/02, I/31/09, I/31/10, I/31/29, I/31/46, 
I/32/83, I/33/09, I/33/145, I/33/31, I/33/46, 
I/33/80, I/35/21, I/35/29, I/35/42, I/36/33, 
I/37/06, I/37/27, I/39/100, I/39/101, 
I/39/16, I/39/24, I/39/54, I/39/70, I/41/09, 
I/41/13, I/41/42, I/41/43, I/41/71, I/41/76, 
I/41/77, I/41/88, I/42/32, I/42/33, I/42/36, 
I/42/69, I/43/02, I/43/10, I/43/12, I/43/14, 
I/43/22, I/43/36, I/43/37, I/44/81, I/44/83, 
I/44/87, I/45/01, I/45/20, I/45/53, I/46/49, 
I/47/29, I/47/31, I/50/06, I/50/30, I/50/73, 
I/51/09, I/51/64, I/51/67, I/53/12, I/53/40, 
I/53/54, I/53/56, I/55/10, I/56/03, I/56/06, 
I/56/43, I/59/05, I/59/33, I/60/16, I/61/49, 
I/62/04, I/65/41, I/66/10, I/66/11, I/67/07, 
I/67/35, I/67/75, I/68/07, I/68/13, I/68/21, 
I/68/28, I/68/42, I/69/59, I/69/68, I/70/22, 
I/70/65, I/70/82, I/71/06, I/71/54, I/71/61, 
I/71/63, I/71/68, I/71/81, I/71/82, I/72/05, 
I/72/23, I/72/37, I/72/44, I/72/62, I/72/65, 
I/72/66, I/72/70, I/72/72, I/72/74, I/72/83, 
I/73/37, I/74/62, I/74/66, I/74/86, I/75/14, 
I/75/32, I/75/59, I/77/05, I/77/73, I/78/37, 
I/79/09, I/79/33, I/79/95, I/80/02, I/80/21, 
I/80/39, I/80/40, I/80/57, I/81/07, I/81/10, 
I/81/25, I/81/28, I/81/30, I/81/52, I/81/57, 
I/84/02, I/84/28, I/85/26, I/85/41, I/85/45, 
I/86/13, I/86/17, I/86/18, I/86/23, I/86/24, 
I/86/32, I/86/39, I/86/42, I/86/43, I/86/44, 
I/86/47, I/86/50, I/86/57, I/86/58, I/86/59, 
I/86/64, I/86/73, I/86/74, I/86/78, I/87/02, 
I/87/04, I/87/19, I/87/23, I/87/82, I/87/99, 
I/88/35, I/88/64, I/88/66, I/88/67, I/89/02, 
I/90/47, I/91/49, I/91/52, I/91/64, I/93/57, 
I/93/59, I/93/64, I/94/33, I/94/61, I/95/03, 
I/95/108, I/95/11, I/95/116, I/95/125, 
I/95/29, I/95/79, I/95/86, I/95/89, I/96/27, 
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I/97/29, I/97/37, I/98/02, I/98/08, I/98/10, 
I/98/124, I/98/131, I/98/16, I/98/23, I/98/25, 
I/98/27, I/98/35, I/98/46, I/98/60, I/98/69, 
I/98/76, I/98/78, I/98/80, I/98/87, I/98/93, 
I/98/94, I/98/98, I/99/66, II/01/88, II/02/56, 
II/02/76, II/03/34, II/03/83, II/04/11, 
II/04/36, II/04/39, II/04/43, II/04/80, 
II/04/94, II/05/06, II/05/108, II/05/13, 
II/05/21, II/05/25, II/05/30, II/05/37, 
II/05/63, II/05/66, II/05/80, II/05/83, 
II/05/88, II/05/92, II/06/12, II/06/29, 
II/06/46, II/07/109, II/07/121, II/07/34, 
II/08/04, II/08/35, II/08/76, II/10/09, 
II/11/11, II/11/25, II/13/14, II/13/29, 
II/13/48, II/13/49, II/13/54, II/14/08, 
II/14/43, II/16/06, II/16/106, II/16/26, 
II/16/73, II/16/86, II/17/11, II/17/39, 
II/17/82, II/17/89, II/18/19, II/18/22, 
II/19/135, II/19/19, II/20/62, II/21/22, 
II/21/68, II/21/85, II/22/89, II/23/189, 
II/23/190, II/23/203, II/23/34, II/24/104, 
II/24/57, II/24/62, II/24/92, II/24/96, 
II/25/116, II/25/43, II/25/88, II/26/05, 
II/26/19, II/27/19, II/27/22, II/30/19, 
II/30/27, II/30/29, II/30/54, II/30/74, 
II/32/113, II/32/131, II/32/134, II/32/136, 
II/32/78, II/32/96, II/33/51, II/34/28, 
II/35/50, II/35/53, II/35/63, II/35/68, 
II/35/70, II/37/02, II/37/105, II/37/47, 
II/38/22, II/38/74, II/39/161, II/39/17, 
II/39/81, I/54/27, I/60/21, II/37/61, I/62/07

bk. he2

 h. I/04/67, I/100/07, I/150/59, I/158/32, 
II/34/05
hē : bk. her -2-
 h. I/30/29, II/24/106
h̥ē : bk. he1 -3-
 h̥. I/21/11, I/30/54, II/08/43
heb : bk. hep -71-
 h. I/02/14, I/04/27, I/06/108, I/06/117, 
I/06/16, I/06/39, I/08/127, I/08/27, 
I/08/42, I/08/69, I/10/52, I/10/70, I/10/88, 
I/107/40, I/110/67, I/137/51, I/143/37, 
I/143/70, I/158/37, I/158/47, I/18/73, 
I/34/23, I/35/30, I/35/33, I/35/43, I/36/07, 
I/36/09, I/36/14, I/36/18, I/36/27, I/36/28, 
I/36/30, I/39/101, I/41/46, I/41/76, I/41/80, 
I/48/40, I/50/70, I/50/72, I/58/36, I/59/84, 

I/65/23, I/67/29, I/68/53, I/74/71, I/87/113, 
I/91/40, I/99/15, I/99/38, II/03/16, II/07/46, 
II/12/34, II/12/37, II/12/38, II/12/41, 
II/14/19, II/22/58, II/23/39, II/25/10, 
II/25/18, II/25/26, II/25/31, II/25/37, 
II/28/81, II/29/03, II/33/15
 h.+ icēmiS I/134/40
h̥eb : bk. hep -1-
 h̥. II/25/89
hėb : bk. hep -1-
 h. II/05/69
hebı̄̇ : Hepsi. -1-
 h. I/58/53
hebcē : bk. hepcē -1-
 h. I/13/29
hebe : bk. ebe I -1-
 h.+ lē I/61/12
hebesi : bk. hepsi -1-
 emmim dayım h.+ nden āldım payım 
I/64/98
hebicı̄̇ : bk. hepcē -2-
 h.+ ni I/135/58, I/138/24
hebı̆̇ce : bk. hepcē -1-
 h. I/64/86
hebicek : bk. hepceK -1-
 h. I/36/14
hebici : bk. hepcē -3-
 h. I/138/24
 h.+ ni yapan II/32/65
 h.+ ŋ I/75/56
hebı̆̇ci : bk. hepcē -1-
 h.+ ni I/138/25
hebisi : bk. hepsi -4-
 h. I/119/33, I/21/22, I/52/43
hebı̆̇si : bk. hepsi -2-
 h. I/18/76
 h.+ niŋ I/99/28
hebsi : bk. hepsi -2-
 h. I/10/79, I/42/69
hebzi : bk. hepsi -1-
 h. I/155/78
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hec : bk. hiç -1-
 h. I/88/71
hėc : bk. hiç -1-
 h. I/112/45
heÇ : bk. hiç -8-
 h. I/107/07, I/107/70, I/137/45, 
I/144/80, I/158/55, I/64/63, II/19/15
hēç : bk. hiç -1-
 h. I/115/15
h̥eç : bk. hiç -1-
 h̥. I/143/31
h̥ēç : bk. hiç -1-
 h̥. I/149/37
hėç : bk. hiç -10-
 h. I/123/39, I/135/60, I/143/30, I/88/04, 
I/88/05, I/88/07, I/99/20, II/14/84
 h. yapan I/26/65, I/27/37
hėçbi : bk. hiçbir -1-
 h. II/04/45
hediye : Sevgi veya saygı ifadesi olarak 
karşılıksız verilen şey, armağan. -17-
 h. I/04/28, I/04/29, I/27/16, I/40/35, 
I/50/25, I/90/52, I/90/56, I/90/57
 h.+ lerini I/90/59
 h.+ miz II/38/61
 h.+ ninen I/104/50
 h.+ si I/67/77

hediye ver- : Hediye etmek, (bir şeyi) 
bir bedel almadan bağışlamak.

h. vercem II/38/61
 h. verdik I/27/16
 h. verilerdi I/90/52
 h. veririm I/19/16
 h. veriyim I/40/34
heh : bk. hah -9-
 h. I/106/74, I/109/16, I/110/18, I/16/40, 
I/42/06, I/42/08, I/42/24, I/66/43, II/33/62
heh̥ : bk. he2 -1-
 h. II/08/135
hēh : bk. hah -1-
 h. II/08/49

hēkes : bk. herkes -1-
 h.+ iŋ I/126/43
hēkeş : bk. herkes -2-
 h. I/126/44
 h.+ iŋ I/126/44
hēkez : bk. herkes -1-
 h. I/132/35
hekėş : bk. herkes -1-
 h. I/145/94
hel : bk. hal I -1-
 h.+ lerim I/42/77
helal : bk. helāl -11-
 h. I/139/26
 h. et I/85/64
 h.+ lar ōsun I/98/132
 h. olsun I/91/62
 h. olsūŋ II/33/81
 h. ol̥sun I/37/55, I/85/63
 h. ōl̥sun I/49/82, I/60/103
 h. ōsun I/59/82
 h. ōsuŋ I/50/84
helaÍ : bk. helāl -2-
 h. et I/60/103
 h. ōsun I/52/98
helāl : Dinin yasaklamadığı (şey, hareket 
ve davranış). -10-
 h. I/42/77

helāl et- : (Yaptığı veya verdiği 
şeyi) Canıgönülden bağışlamak, verdiği 
kimsenin hakkı olarak kabul etmek.

h. ediŋ I/143/86
 h. et I/37/56

helālı hoş ōsuŋ : İsteye isteye verdim, 
canıgönülden bağışladım, yaptıklarımı 
helal ettim, karşılığını beklemiyorum, 
gönlüm hoş, helal olsun.

h.+ ı hoş ōsuŋ I/48/50
helāl(lar) olsun : “Yaptıklarımdan, 

verdiklerimden dolayı bir karşılık 
beklemiyorum, isteye isteye yaptım, isteye 
isteye verdim” anlamında kullanılır.

h. olsun I/107/20, I/119/83, I/98/130
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 h. ōl̥sun I/37/55
helāÍ : bk. helāl -1-
 h. ėdiŋ I/50/85
helāl̥ : bk. helāl -1-
 h. I/37/56
heÍāl : bk. helāl -2-
 h. olsun I/119/82, I/119/83
helallaş - : (Bir alış veriş veya ayrılış 
sırasında, ölüm döşeğinde) Karşılıklı 
olarak haklarını birbirine bağışlamak, helal 
etmek. -1-
 h.- ır I/126/29
helbet : Elbet, elbette, şüphesiz, muhakkak, 
mutlaka. -3-
 h. I/75/08, I/87/62, I/87/76
hele : 1. Bir kimse veya şey diğer kimse 
veya şeylerin içinde ayrıca belirtilmek 
istendiği zaman bunu ifade eden kelimenin 
başına veya sonuna getirilir, özellikle, 
bilhassa, her şeyden önce. -25-
 h. I/03/49, I/04/53, I/04/54, I/06/98, 
I/104/23, I/122/02, I/126/52, I/136/38, 
I/14/57, I/144/48, I/144/49, I/46/92, 
I/47/25, I/55/66, I/60/97, I/61/65, I/69/14, 
I/80/29, II/03/75, II/14/01, II/23/186

2. Belli, belli ki. (?) -1-
 h.+ si I/39/96

hele bi : Önce, evvela.
h. bi I/144/47
hele hele : “Haydi söyle bakalım” 

anlamında bir kimseyi söyletmek, 
anlatmaya teşvik etmek için kullanılır.

hele h. I/94/47
 h. hele I/94/47

hele ki : Üstelik.
h. ki I/96/62

helke : Genellikle bakırdan yapılan, 
bakraçtan büyük bir çeşit kova. -4-
 h. I/87/70, I/91/40
 h.+ lēnen I/134/49
 h.+ lerinen I/126/10
helkē : bk. helke -1-
 h. I/87/70

h̥elli : bk. elli1 -1-
 h̥. I/08/111
helva : Un veya unlu maddelerle şeker ve 
yağdan yapılan, muhtelif şekil ve çeşitleri 
olan tatlı. -27-
 h. I/121/119, I/26/03, I/26/13, I/26/14, 
I/26/15, I/30/46, II/11/11, II/11/12, II/15/31, 
II/15/32, II/19/65
 h. melvā I/138/69
 h. mėlva I/119/45
 un h.+ mız I/31/04
 h.+ nın I/132/45
 h.+ nıŋ I/132/41, I/132/43
 h.+ sı I/151/14
 un h.+ sı I/132/21
 un h.+ sı yaparıs I/132/32
 un h.+ sını I/132/21
 h.+ yı I/132/39

helva bas- (yap-) : Gerekli malzemeleri 
biraraya getirerek helva hazırlamak.

h. basarıS I/90/84
 h. basılır̥dı I/125/65

h. yapaŋ I/132/21
helvȧ : bk. helva -1-
 h.+ yῑ I/26/11
helvā : bk. helva -7-
 h. I/104/55, I/138/67, I/75/25, II/15/20, 
II/15/21, II/15/31
 h. basarlarmış I/76/23
hēlva : bk. helva -3-
 h. I/152/88, II/11/10
 h.+ sından I/125/72
hem : Kullanıldığı cümleye “üstelik, bir 
de, şu da var ki, zaten” anlamları katarak 
anlamı kuvvetlendirir. -101-
 h. I/02/36, I/02/46, I/06/43, I/06/44, 
I/06/51, I/108/29, I/110/56, I/110/57, 
I/116/50, I/121/109, I/122/59, I/125/46, 
I/126/68, I/129/39, I/13/24, I/130/30, 
I/132/05, I/133/65, I/135/44, I/136/30, 
I/139/19, I/14/63, I/144/70, I/144/79, 
I/146/49, I/148/47, I/152/120, I/154/58, 
I/155/22, I/155/23, I/155/33, I/156/62, 
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I/161/20, I/17/52, I/28/44, I/48/25, I/52/51, 
I/53/58, I/54/65, I/55/62, I/59/22, I/59/24, 
I/59/64, I/70/22, I/72/13, I/72/53, I/73/15, 
I/73/18, I/78/37, I/85/59, I/86/37, I/87/125, 
I/90/18, I/97/10, I/99/73, II/01/83, II/08/43, 
II/09/45, II/16/62, II/16/95, II/19/151, 
II/22/79, II/26/43, II/29/76, II/31/04, 
II/33/18, II/33/19, II/33/20, II/33/21, 
II/33/24, II/33/83, II/38/61, II/39/117
h̥em : bk. hem -3-
 h̥. I/56/35, I/56/36, I/58/34
heman : bk. hemen2 -1-
 h. II/20/25
hemen : 1. Derhâl, hiç vakit geçirmeden, 
çabucak. -83-
 h. I/01/100, I/05/39, I/05/58, I/06/104, 
I/06/67, I/06/72, I/08/39, I/08/50, I/08/51, 
I/08/99, I/104/07, I/106/17, I/107/27, 
I/11/71, I/116/52, I/12/46, I/126/13, 
I/127/43, I/127/44, I/13/14, I/13/17, 
I/135/42, I/136/15, I/138/86, I/14/34, 
I/14/71, I/145/07, I/145/33, I/145/37, 
I/146/70, I/146/82, I/146/83, I/15/63, 
I/152/95, I/152/97, I/155/85, I/16/07, 
I/16/11, I/28/52, I/28/55, I/28/56, I/32/55, 
I/36/76, I/36/78, I/36/80, I/36/81, I/36/84, 
I/37/15, I/44/79, I/45/26, I/54/50, I/54/51, 
I/76/25, I/96/42, I/96/46, I/96/60, I/97/40, 
I/98/47, I/98/48, I/98/51, II/01/36, 
II/07/127, II/09/43, II/10/105, II/16/30, 
II/18/09, II/19/76, II/20/80, II/23/48, 
II/24/107, II/24/108, II/28/88, II/29/08, 
II/29/41, II/29/93, II/33/74, II/39/100, 
II/39/107
 h.+ e I/53/38
 h. yapardım I/91/32

2. Aşağı yukarı, yaklaşık, takriben. -31-
 h. I/102/10, I/122/33, I/126/51, 
I/126/64, I/136/16, I/158/20, I/158/60, 
I/40/65, I/49/57, I/58/59, I/68/61, I/70/23, 
I/75/47, I/95/14, II/09/60, II/09/97, 
II/09/98, II/39/63
 hemen h. I/155/97, I/38/23, I/46/08, 
I/73/64, I/78/53, I/99/67
 h. hemen I/155/97, I/38/22, I/46/08, 
I/73/64, I/78/53, I/99/67
 h. imen I/04/09

3. Artık. -6-
 h. I/145/42, I/145/43, I/157/81, I/58/75, 
I/78/36, II/09/85

4. Ancak, yalnız, sadece. -2-
 h. I/28/46, II/18/05
hemen̥ : bk. hemen1 -1-
 h. II/37/120
hemēn : bk. hemen1 -1-
 h. I/71/37
h̥emen : bk. hemen1 -2-
 h̥. I/140/45, I/32/46

bk. hemen2 -1-
 h̥. I/85/51
hėmen : bk. hemen1 -6-
 h. I/58/64, II/05/107, II/08/62, II/25/87, 
II/25/93, II/28/67

bk. hemen2 -3-
 h. I/38/20
 hėmen h. II/01/75
 h. hėmen II/01/75
h̥ėmen : bk. hemen1 -2-
 h̥. I/41/70
hemme : bk. emme -1-
 h. I/58/76
hemşeri : bk. hemşirē -1-
 h. I/37/15
hemşeri : Hitap sözü olarak kullanılır. -1-
 h.+ m I/56/54
hemşirē : Hemşire, diplomalı hastabakıcı 
genç kız veya kadın. -1-
 h. I/36/12
hēmşire : bk. hemşirē -1-
 h.+ miz I/36/12
hendek̥ : Hendek, şehir, hisar, kale, 
tarla vb. yerlere girilmesini önlemek, 
arazide, yol kenarlarında suların akmasını 
sağlamak için kazılan, iki tarafı yüksek, 
uzunlamasına derin çukur. -1-
 h. I/95/10
heP : Hiçbiri veya hiçbir kimse dışarıda 
kalmamak üzere, bütün, her zaman, 
daima. -395-
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 h. I/01/100, I/01/37, I/01/55, I/02/25, 
I/03/106, I/03/20, I/03/64, I/03/66, I/05/57, 
I/06/09, I/06/144, I/06/146, I/06/33, I/06/58, 
I/06/63, I/07/10, I/08/03, I/08/20, I/08/36, 
I/10/08, I/10/122, I/10/66, I/102/03, 
I/102/05, I/102/29, I/102/70, I/102/84, 
I/103/14, I/103/16, I/103/25, I/108/20, 
I/108/33, I/108/41, I/108/48, I/109/06, 
I/11/24, I/11/60, I/110/41, I/111/40, 
I/112/39, I/113/08, I/113/43, I/113/58, 
I/113/59, I/113/61, I/113/71, I/113/72, 
I/113/75, I/115/09, I/116/06, I/118/08, 
I/119/78, I/121/60, I/121/97, I/124/10, 
I/124/11, I/124/17, I/124/18, I/124/21, 
I/124/25, I/124/26, I/125/40, I/126/09, 
I/126/44, I/126/65, I/129/06, I/129/07, 
I/130/67, I/131/13, I/131/50, I/131/63, 
I/132/07, I/132/46, I/133/42, I/134/09, 
I/134/23, I/135/09, I/135/47, I/136/29, 
I/136/32, I/136/33, I/136/37, I/138/28, 
I/138/82, I/139/28, I/139/63, I/14/13, 
I/140/66, I/141/24, I/143/29, I/143/35, 
I/143/48, I/143/63, I/143/82, I/145/60, 
I/145/72, I/145/90, I/146/06, I/148/15, 
I/148/23, I/148/31, I/149/31, I/15/22, 
I/150/27, I/151/06, I/152/04, I/152/107, 
I/152/112, I/152/12, I/152/29, I/152/52, 
I/152/81, I/152/90, I/153/109, I/153/113, 
I/153/19, I/155/49, I/155/51, I/155/68, 
I/157/35, I/157/84, I/158/08, I/158/11, 
I/159/53, I/16/46, I/16/48, I/16/57, I/16/61, 
I/160/30, I/161/19, I/17/27, I/17/41, 
I/17/68, I/17/86, I/18/42, I/18/70, I/21/59, 
I/21/60, I/21/72, I/21/82, I/21/89, I/23/67, 
I/23/72, I/25/05, I/25/63, I/27/38, I/27/67, 
I/29/06, I/30/20, I/30/35, I/32/14, I/32/51, 
I/34/13, I/34/26, I/36/05, I/38/19, I/39/10, 
I/39/39, I/39/53, I/39/55, I/39/88, I/40/69, 
I/41/33, I/41/51, I/44/57, I/45/21, I/46/114, 
I/46/19, I/46/29, I/47/45, I/47/63, I/49/47, 
I/49/57, I/49/58, I/54/08, I/54/60, I/55/37, 
I/55/47, I/55/48, I/55/54, I/55/62, I/57/10, 
I/58/52, I/58/53, I/58/74, I/58/88, I/58/97, 
I/59/27, I/60/37, I/60/93, I/61/12, I/61/47, 
I/61/56, I/63/51, I/64/124, I/64/22, I/64/51, 
I/64/52, I/64/53, I/64/54, I/64/55, I/64/65, 
I/65/17, I/65/21, I/65/22, I/65/23, I/65/24, 
I/65/30, I/65/56, I/65/60, I/67/08, I/67/42, 
I/67/46, I/67/71, I/68/43, I/69/08, I/69/13, 
I/69/33, I/69/46, I/70/06, I/70/09, I/70/69, 

I/72/83, I/73/39, I/74/87, I/76/52, I/76/91, 
I/78/23, I/78/24, I/78/45, I/80/28, I/80/53, 
I/82/09, I/82/11, I/83/61, I/83/64, I/83/65, 
I/83/79, I/84/08, I/86/16, I/86/28, I/86/29, 
I/86/59, I/87/121, I/87/122, I/87/42, 
I/87/76, I/88/71, I/90/67, I/92/57, I/94/56, 
I/94/65, I/95/48, I/96/66, I/97/32, I/99/11, 
I/99/28, I/99/37, I/99/57, II/03/76, II/05/37, 
II/05/68, II/06/08, II/07/48, II/08/45, 
II/08/67, II/10/56, II/11/35, II/12/06, 
II/12/33, II/12/36, II/12/78, II/13/31, 
II/13/43, II/14/09, II/15/45, II/16/99, 
II/17/27, II/17/31, II/17/33, II/19/73, 
II/19/83, II/19/85, II/20/08, II/20/12, 
II/20/15, II/20/16, II/20/17, II/21/23, 
II/21/26, II/21/36, II/21/41, II/21/92, 
II/22/28, II/22/47, II/23/147, II/23/16, 
II/23/22, II/23/38, II/23/39, II/23/68, 
II/23/83, II/23/85, II/24/66, II/25/78, 
II/26/15, II/27/27, II/29/10, II/29/90, 
II/29/96, II/29/98, II/30/73, II/30/85, 
II/34/60, II/34/90, II/34/92, II/35/07, 
II/35/10, II/35/16, II/35/38, II/35/45, 
II/35/46, II/35/66, II/35/67, II/37/108, 
II/37/73, II/38/87, II/39/139, II/39/157, 
II/39/168, II/39/188, II/39/89

h. vurdu II/23/208
 h. yapallā I/44/64

hepicēmiz : Hepimiz, ben ve benimle 
beraber olanlar.

hepimiz : Ben ve benimle beraber 
olanlar.

h. + imiS I/115/28, I/61/67
h. + ı̆̇miS I/61/69
h.+ imiz I/07/65, I/133/42, I/155/40, 

I/20/58, I/58/53, I/85/53, I/91/04
 h.+ imiz yapardıḳ I/87/110
 h.+ imize I/91/09
 h.+ imizi I/61/26
 h.+ imizin I/113/53
 h.+ imiziŋ I/06/146, I/22/22, I/61/14

hepiniz : Sen ve seninle beraber olanlar.
h.+ iŋiz II/39/178

 h.+ iŋize I/122/80
h.+ iŋizi I/64/29, I/15/37

 h.+ iŋiziŋ I/06/26



hēP
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hēP : bk. heP -8-
 h. I/114/16, I/126/27, I/14/26, I/147/26, 
II/04/09, II/29/95, II/35/13
 h.+ imiz II/07/118
h̥ep : bk. heP -4-
 h̥. I/21/88, I/84/37, II/19/69

h̥. + imiz I/22/29
hėP : bk. hep -2-
 h. I/58/61, I/58/97
hepcı̄̇ : bk. hepcē -1-
 h. I/45/42
hepce : bk. hepcē -5-
 h. I/03/86, I/42/05, I/58/50, I/60/102, 
I/60/32
hepcē : Hepsi. -8-
 h. I/18/43, I/18/57, I/63/63, II/08/114
 h.+ miz I/18/38, I/18/42
 h.+ ni II/08/81, II/08/82
hepcē˽e : bk. hepcē -1-
 h. II/08/93
hepceg : bk. hepceK -1-
 h. I/64/08
hepceK : Hep birlikte, hepsi birden. -1-
 h. I/46/56
hepci : bk. hepcē -1-
 h.+ niŋ I/18/36
hēPi : bk. hepsi -1-
 h. I/26/65
hepicı̄̇ : bk. hepcē -2-
 h. II/32/138
hēPicı̄̇ : bk. hepcē -1-
 h.+ ni I/135/58
hePicē : bk. hepcē -2-
 h. I/20/88, I/84/43
hepı̆̇cē : bk. hepcē -1-
 h. II/08/82
hePisi : bk. hepsi -5-
 h. I/08/59, I/100/19, I/18/72, I/99/41
 h.+ ni I/88/69
hepı̆̇si : bk. hepsi -7-

 h. I/131/31, I/22/25, I/27/18, II/05/07, 
II/29/04
 h. bol I/131/31
 h.+ ni I/64/83
hepı̆̇zi : bk. hepsi -1-
 h. I/147/16
hepsı̄̇ : bk. hepsi -2-
 h. I/157/28, I/158/56
hepsı : bk. hepsi -1-
 h. II/17/64
hepsi : (Bahsedilenlerin) Bütünü, 
tamamı. -154-
 h. I/01/17, I/01/27, I/01/48, I/01/73, 
I/05/52, I/05/56, I/05/61, I/06/34, I/06/35, 
I/09/75, I/10/36, I/100/20, I/102/04, 
I/102/68, I/103/31, I/105/26, I/105/54, 
I/110/14, I/131/51, I/133/34, I/14/75, 
I/147/44, I/147/50, I/15/13, I/152/112, 
I/152/81, I/153/114, I/153/55, I/154/55, 
I/160/12, I/26/35, I/32/101, I/32/102, 
I/32/17, I/32/95, I/32/99, I/34/24, I/51/14, 
I/55/75, I/56/54, I/56/77, I/59/51, I/59/84, 
I/60/34, I/61/14, I/61/31, I/67/70, I/72/20, 
I/74/14, I/74/24, I/74/35, I/74/80, I/82/05, 
I/85/52, I/88/69, I/92/13, I/92/44, I/94/64, 
I/97/16, I/97/17, I/97/33, I/98/44, I/98/45, 
I/98/71, II/03/72, II/04/40, II/04/41, 
II/04/42, II/04/45, II/04/46, II/04/80, 
II/05/36, II/06/08, II/06/25, II/06/39, 
II/06/82, II/07/121, II/07/145, II/19/16, 
II/20/29, II/20/38, II/20/39, II/23/24, 
II/25/77, II/29/67, II/29/88, II/30/74, 
II/30/83, II/34/16, II/34/25, II/34/38
 h.+ lēne II/29/05
 h.+ nden I/140/41, I/143/14, I/21/26, 
I/72/51
 h.+ nden yapiyüz I/40/11
 h.+ ne I/01/73, I/152/23, I/36/81, 
I/42/52, I/66/09, I/66/27
 h.+ ne viriyorun I/54/55
 h.+ ne yapardıḳ I/102/86
 h.+ ni I/102/14, I/102/71, I/103/48, 
I/105/56, I/123/78, I/131/63, I/137/52, 
I/152/24, I/152/50, I/153/72, I/155/49, 
I/21/80, I/30/49, I/42/47, I/61/61, I/64/12, 
I/65/14, I/67/32, II/06/10, II/07/64, 



her
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II/23/04, II/26/15, II/26/42, II/27/65, 
II/29/60, II/30/58, II/39/32
 h.+ ni verdi I/61/63
 h.+ ni yaparıS I/26/62
 h.+ ni yaparız I/26/61
 h.+ ni yaparsın I/121/84
 h.+ ni yapıyōdu II/06/10
 h.+ ni yapıyoduk̥ I/21/93
 h.+ ni yapıyodum I/106/37
 h.+ ni yapıyoS I/32/36
 h.+ niŋ I/155/65, I/48/54, I/54/56, 
I/66/05, I/97/28
 emmim dayım h.+ niŋ āldım payım 
I/64/94
hepsí : bk. hepsi -1-
 h. I/06/22
hepsı̆̇ : bk. hepsi -1-
 h. I/69/41
hēpsi : bk. hepsi -11-
 h. I/01/17, I/31/59, I/36/78, I/56/54, 
II/06/09, II/10/62, II/30/84
 h.+ nd̥en I/72/50
 h.+ niŋ I/06/149, II/31/36
h̥epsi : bk. hepsi -2-
 h̥. I/150/28, I/85/57
hepzi : bk. hepsi -1-
 h.+ n̥ı̆̇ŋ I/41/38
her : Tekil kelimelerin önüne getirilir ve 
o kelime için verilen hükmün aynı cinsten 
olan şeylerin hepsi için teker teker geçerli 
olduğunu gösterir, –nin hepsi, bütün, 
cümle. -425-
 h. I/01/24, I/01/26, I/01/82, I/02/60, 
I/03/26, I/03/45, I/03/58, I/03/91, I/04/32, 
I/04/48, I/04/57, I/04/65, I/05/38, I/06/141, 
I/06/75, I/06/79, I/07/18, I/07/62, I/07/64, 
I/08/33, I/09/79, I/10/106, I/10/120, 
I/10/78, I/100/24, I/100/38, I/103/28, 
I/103/36, I/105/13, I/105/58, I/105/59, 
I/105/61, I/106/34, I/107/56, I/108/32, 
I/109/07, I/11/37, I/11/38, I/11/68, I/110/39, 
I/111/122, I/111/40, I/111/44, I/111/81, 
I/111/82, I/111/89, I/113/93, I/115/39, 
I/116/13, I/116/49, I/12/14, I/120/65, 

I/121/45, I/122/65, I/123/45, I/124/30, 
I/126/09, I/126/40, I/128/29, I/128/35, 
I/128/41, I/129/12, I/129/19, I/129/24, 
I/129/28, I/13/16, I/13/19, I/13/24, I/13/25, 
I/13/29, I/131/37, I/132/08, I/133/27, 
I/134/05, I/134/31, I/134/37, I/134/45, 
I/135/14, I/135/20, I/135/34, I/135/40, 
I/139/17, I/139/54, I/139/55, I/14/37, 
I/143/38, I/143/41, I/143/42, I/143/62, 
I/144/13, I/146/15, I/146/26, I/146/52, 
I/146/61, I/146/64, I/146/65, I/147/21, 
I/147/22, I/147/42, I/147/46, I/147/47, 
I/148/51, I/149/30, I/15/47, I/150/08, 
I/150/18, I/150/33, I/152/69, I/152/73, 
I/152/74, I/152/80, I/153/114, I/153/122, 
I/153/123, I/153/76, I/154/57, I/155/47, 
I/156/28, I/156/32, I/157/06, I/157/26, 
I/16/34, I/16/53, I/16/59, I/161/16, I/17/88, 
I/17/89, I/19/13, I/19/17, I/20/02, I/20/07, 
I/20/28, I/20/61, I/20/75, I/20/84, I/21/65, 
I/23/69, I/26/62, I/27/17, I/27/18, I/27/30, 
I/27/36, I/27/51, I/28/55, I/30/48, I/31/41, 
I/32/28, I/33/102, I/33/135, I/34/04, 
I/34/15, I/34/18, I/34/20, I/34/29, I/34/58, 
I/35/51, I/35/65, I/36/69, I/36/83, I/37/20, 
I/37/49, I/38/21, I/38/39, I/38/41, I/38/48, 
I/38/50, I/38/55, I/39/97, I/40/43, I/41/28, 
I/41/38, I/41/67, I/41/74, I/41/78, I/41/91, 
I/46/40, I/46/89, I/47/13, I/47/21, I/50/27, 
I/50/65, I/52/36, I/53/68, I/54/48, I/58/40, 
I/58/84, I/58/85, I/59/26, I/59/41, I/59/57, 
I/60/53, I/60/58, I/60/98, I/62/18, I/64/11, 
I/64/122, I/64/123, I/64/14, I/64/19, 
I/64/76, I/65/14, I/65/23, I/65/28, I/65/30, 
I/66/50, I/67/01, I/67/48, I/67/50, I/67/63, 
I/67/70, I/68/38, I/69/103, I/69/104, 
I/71/48, I/73/22, I/74/55, I/74/97, I/76/52, 
I/76/77, I/76/78, I/76/81, I/77/03, I/77/05, 
I/77/56, I/77/60, I/78/04, I/78/52, I/78/53, 
I/79/01, I/79/24, I/79/40, I/79/69, I/79/89, 
I/80/19, I/80/22, I/80/27, I/80/33, I/82/21, 
I/83/16, I/83/34, I/83/51, I/83/56, I/83/61, 
I/83/63, I/83/65, I/83/78, I/84/45, I/85/52, 
I/87/32, I/87/38, I/88/61, I/89/02, I/89/15, 
I/90/27, I/90/35, I/90/59, I/90/61, I/90/64, 
I/90/66, I/90/72, I/90/78, I/90/84, I/90/85, 
I/90/86, I/91/36, I/91/69, I/93/19, I/93/55, 
I/94/10, I/94/11, I/94/18, I/94/31, I/94/32, 
I/95/54, I/96/17, I/96/18, I/96/47, I/96/48, 
I/97/04, I/97/07, I/97/27, I/98/33, I/98/36, 
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I/98/39, I/98/40, I/99/63, II/03/39, II/04/56, 
II/04/68, II/04/80, II/05/21, II/05/39, 
II/07/107, II/07/32, II/07/35, II/07/53, 
II/07/64, II/07/97, II/08/15, II/08/44, 
II/09/30, II/09/31, II/09/70, II/12/04, 
II/12/10, II/12/74, II/12/77, II/13/63, 
II/14/25, II/15/107, II/15/120, II/15/22, 
II/16/26, II/17/26, II/19/120, II/19/140, 
II/19/150, II/19/161, II/19/162, II/19/163, 
II/19/164, II/19/67, II/19/77, II/20/04, 
II/20/07, II/20/14, II/20/20, II/20/21, 
II/21/21, II/23/198, II/23/212, II/23/28, 
II/23/68, II/23/89, II/24/11, II/24/39, 
II/24/51, II/25/35, II/25/36, II/25/65, 
II/27/24, II/27/26, II/27/45, II/28/55, 
II/30/73, II/31/33, II/31/34, II/31/35, 
II/32/100, II/32/101, II/32/106, II/32/132, 
II/32/14, II/32/22, II/32/27, II/32/37, 
II/32/39, II/32/48, II/32/63, II/33/34, 
II/35/108, II/35/12, II/35/18, II/35/21, 
II/35/22, II/35/39, II/35/76, II/35/78, 
II/36/12, II/37/106, II/37/114, II/37/87, 
II/38/11, II/39/129, II/39/142, II/39/149, 
II/39/152, II/39/39, II/39/66

her bir : Tek tek, ayrı ayrı.
h. bi I/159/35, I/27/07, I/42/74, I/54/37, 

II/29/82, II/29/89, II/29/94
 h. bir I/121/46, II/20/83

her biri(si) : Teker teker, hepsi.
h. biri I/145/92, I/69/67

 h. birí II/05/70
 h. birinı̄̇ II/39/69
 h. bisi I/65/14

her neyse : Sözü uzatmaya gerek yok.
h. neyse I/98/115
her türlü : Bahsedilen türlerin hepsini 

kapsayan.
h. türlǖ II/38/48

her̥ : bk. her -10-
 h. I/141/11, I/32/30, I/38/67, I/38/68, 
I/54/33, I/85/36, I/90/67, II/07/34, II/07/35, 
 II/16/24
hēr : bk. her -18-
 h. I/07/39, I/08/30, I/08/62, I/109/22, 
I/146/15, I/146/19, I/148/27, I/151/07, 
I/47/21, I/47/41, I/47/61, II/15/120, 

II/15/90, II/19/149, II/19/161, II/25/108, 
II/39/42
hēr̥ : bk. her -1-
 h. II/07/51
h̥er : bk. her -6-
 h̥. I/15/10, I/153/122, I/74/73, I/85/33, 
II/19/46
 h̥. bir I/15/10
h̥ēr : bk. her -1-
 h̥. I/02/13
herā : bk. heralda -1-
 h. II/12/49
heral : bk. heralda -14-
 h. I/06/145, I/146/02, I/52/50, I/63/52, 
I/67/43, I/72/43, I/76/27, I/81/38, I/87/04, 
II/02/41, II/09/101, II/17/72, II/22/10, 
II/25/80
heraÍ : bk. heralda -1-
 h. I/75/44
herál : bk. heralda -1-
 h. II/01/40
heralda : Herhâlde, büyük bir 
ihtimalle. -39-
 h. I/09/04, I/10/73, I/105/17, I/105/18, 
I/105/63, I/110/06, I/112/77, I/113/75, 
I/117/05, I/122/09, I/123/26, I/13/04, 
I/143/57, I/144/16, I/149/42, I/15/82, 
I/157/47, I/30/22, I/38/31, I/38/58, I/43/14, 
I/45/36, I/46/86, I/48/66, I/49/44, I/58/83, 
I/59/38, I/64/113, I/81/11, I/81/18, I/81/36, 
I/87/55, I/92/28, II/12/50, II/23/144, 
II/23/158, II/23/24
 h. vermemiş I/108/22
heraldā : bk. heralda -1-
 h. I/122/10
herālda : bk. heralda -3-
 h. I/48/77, I/53/21
 h.+ ki I/71/49
heralde : bk. heralda -10-
 h. I/07/111, I/125/13, I/127/36, I/147/45, 
I/80/58, I/87/36, I/98/11, I/98/13, II/23/155, 
II/38/88
heraÍde : bk. heralda -4-
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 h. I/129/03, I/129/57, I/14/03, II/35/70
herālde : bk. heralda -5-
 h. I/34/51, I/34/52, I/35/12, I/46/13, 
II/14/74
herāÍde : bk. heralda -2-
 h. II/27/06, II/31/50
her̥alde : bk. heralda -1-
 h. II/37/27
herāldė : bk. heralda -1-
 h. II/10/39
herāÍdė : bk. heralda -1-
 h. II/35/05
heraldı : bk. heralda -1-
 h. II/03/40
herāldım : bk. heralda -1-
 h. II/06/02
heraldi : bk. heralda -2-
 h. II/17/06, II/17/38
here : bk. kere -1-
 h. I/37/35
heren : Tencere, kazan. -1-
 h.+ e I/90/81
herfene : Herkesin getirdikleri yiyecekleri 
birleştirerek birlikte yemek. -1-
 h. I/75/25
herif : Adam. -30-
 h. I/03/39, I/126/77, I/128/22, I/128/27, 
I/135/27, I/15/31, I/15/69, I/45/55, I/52/49, 
I/52/82, I/53/71, I/64/17, I/64/21, I/64/33, 
I/88/31, II/01/21
 soŋ ġarı buŋ ġarı soŋ herif buŋ h. 
I/125/37
 soŋ ġarı buŋ ġarı soŋ h. buŋ herif 
I/125/37
 h.+ e I/108/49, II/29/26
 h.+ i II/05/21
 h.+ idi I/135/17, I/88/18
 h.+ inen I/15/11
 h.+ iŋ I/52/15, I/64/26
 h.+ lē I/47/82
 h.+ ler I/15/80

 h.+ lēr I/47/50
 h.+ leri I/126/82
h̥erif : bk. herif -2-
 h̥. I/53/35, II/38/39
heriv : bk. herif -2-
 h.+ iŋ II/17/59, II/17/75
herkeç : bk. herkes -1-
 h. I/94/47
herkej : bk. herkes -1-
 h.+ iŋ I/58/88
herkek : bk. erkek -1-
 h.+ ler I/10/56
herkes : Kim varsa hepsi, mevcut olan 
bütün insanlar. -96-
 h. I/02/52, I/03/23, I/03/32, I/03/33, 
I/03/35, I/03/37, I/03/56, I/03/60, I/03/80, 
I/07/102, I/07/34, I/07/38, I/07/45, I/07/82, 
I/07/89, I/103/37, I/115/26, I/125/64, 
I/129/28, I/130/50, I/131/23, I/136/38, 
I/14/25, I/141/19, I/149/58, I/153/35, 
I/155/79, I/155/80, I/156/43, I/157/42, 
I/16/29, I/17/75, I/18/50, I/25/11, I/32/25, 
I/32/45, I/33/40, I/33/41, I/34/41, I/34/45, 
I/38/10, I/44/95, I/47/52, I/60/53, I/61/13, 
I/61/68, I/65/54, I/67/09, I/68/35, I/68/56, 
I/80/22, I/94/72, I/95/34, II/04/69, 
II/19/112, II/19/12, II/19/120, II/19/15, 
II/24/33, II/25/63, II/34/35, II/37/115, 
II/39/160, II/39/89
 h.+ de I/59/65
 h.+ e I/17/41, I/32/81, I/37/44, I/60/97
 h.+ i I/32/90, I/38/68, I/60/31
 h.+ in I/32/42, I/32/44, II/19/59, 
II/19/67, II/26/54
 h.+ iŋ I/02/17, I/03/38, I/07/30, I/07/46, 
I/103/40, I/126/39, I/128/41, I/129/23, 
I/14/25, I/46/63, I/46/65, I/55/63, I/73/64, 
II/19/66, II/23/129, II/23/51, II/35/108
 h.+ íŋ I/03/63
hērkes : bk. herkes -3-
 h. I/60/32, I/61/67, II/35/41
herkės : bk. herkes -8-
 h. I/07/35, I/103/42, I/150/53, I/150/54, 
II/15/44, II/15/48, II/35/105, II/35/111
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hėrkes : bk. herkes -1-
 h. I/27/58
herkeş : bk. herkes -83-
 h. I/03/79, I/08/22, I/08/33, I/10/84, 
I/10/93, I/11/31, I/126/44, I/126/51, I/13/05, 
I/137/40, I/14/36, I/145/99, I/148/11, 
I/30/37, I/30/55, I/38/44, I/39/87, I/44/90, 
I/45/41, I/45/42, I/55/49, I/55/69, I/56/28, 
I/58/39, I/58/40, I/61/13, I/63/38, I/64/127, 
I/64/134, I/64/53, I/76/83, I/77/12, I/83/46, 
I/88/41, I/94/58, I/96/74, I/96/89, I/97/50, 
II/05/96, II/07/25, II/07/76, II/07/84, 
II/09/48, II/09/62, II/16/106, II/23/98, 
II/24/63, II/24/64, II/27/13, II/29/92
 h.+ den I/144/14
 h.+ e I/148/23, I/38/51, I/54/31
 h.+ i I/147/52, I/75/42
 h.+ in II/20/09
 h.+ inen I/137/32
 h.+ iŋ I/08/28, I/101/18, I/101/19, 
I/14/26, I/39/34, I/39/76, I/51/43, I/51/44, 
I/51/45, I/56/47, I/74/89, I/79/81, I/86/15, 
I/93/07, II/07/37, II/09/66, II/17/36, 
II/17/42, II/35/11, II/35/111
 h.+ íŋ I/06/25
 h.+ iŋ yapTῑn̥ῐ yapíyódúḳ II/14/26
hērkeş : bk. herkes -2-
 h. I/148/24, I/30/09
h̥erkeş : bk. herkes -1-
 h̥. I/91/56
herkėş : bk. herkes -17-
 h. I/145/54, I/145/78, I/145/79, I/145/84, 
I/75/50, I/75/55, I/76/13, II/02/89, II/23/84, 
II/39/112, II/39/93, II/39/94
 h.+ iŋ I/03/111, I/76/78
 h.+ ler I/91/72
herkez : bk. herkes -49-
 h. I/05/39, I/07/31, I/07/36, I/07/55, 
I/07/60, I/106/62, I/107/50, I/125/10, 
I/125/60, I/128/57, I/131/21, I/131/22, 
I/131/33, I/131/38, I/133/38, I/18/22, 
I/18/47, I/35/36, I/52/07, I/65/29, I/67/06, 
I/67/47, I/68/45, I/68/55, I/80/51
 h.+ den I/23/69

 h.+ e I/121/119, I/128/56, I/128/63, 
I/19/11, I/87/30
 h.+ i I/23/68
 h.+ in I/132/35
 h.+ iŋ I/07/11, I/107/55, I/125/10, 
I/131/16, I/131/17, I/132/33, I/143/60, 
I/156/46, I/17/06, I/68/31, I/68/56, I/72/34, 
I/80/24, I/88/35
 h.+ lere verillerdi I/128/19
hērkez : bk. herkes -2-
 h. I/68/51, I/72/70
h̥erkez : bk. herkes -1-
 h̥.+ íŋ I/07/18
herkėz : bk. herkes -2-
 h. I/155/89, I/155/91
herkij : bk. herkes -1-
 h.+ iŋ I/10/83
herkis : bk. herkes -3-
 h. I/39/35, I/78/14, II/06/16
herkiş : bk. herkes -5-
 h. I/09/55, II/23/41, II/29/90
 h.+ iŋ II/02/78
hērkiş : bk. herkes -2-
 h. II/05/56, II/05/97
hesab : bk. hesaP2 -7-

h. et I/144/17
h.+ ı II/31/12
h.+ ım I/120/10

 h.+ ım kitabım I/134/14
bk. hesaP3

h.+ ı II/38/28, II/39/181
bk. hesaP4

h.+ a ġatan I/152/38
hesāb : bk. hesaP1 -6-
 h.+ ı I/56/30
 diyeniŋ h.+ ı I/50/56

bk. hesaP2

h.+ ımızı I/107/61
h. it I/155/09
bk. hesaP3

haddi h.+ ı I/11/32
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bk. hesaP4

h. it I/74/45
hesaP : 1. Tamlamalarda belirtilen olarak 
kullanıldığında “hükmünce, imiş, gibi” 
anlamlarına gelir. -5-
 h. I/06/21, I/51/72, II/10/53
 diyenin h. II/09/76

2. Bilinen veya kabul edilen sayı ve 
değerler üzerinde matematik işlemlerin 
yapılması işi.

3. Alınan şeylerin veya yapılan masrafın 
tutarı.

4. Tahmin, önceden verilen hüküm, 
düşünüş.

hesaba ḳat- : Göz önünde bulundurmak, 
yer vermek, dikkate almak.

hasabı kitabı (iyi ol-) : Hesap işlerinden 
iyi anlamak, iyi hesap yapabilmek.

hesap et- : Düşünmek, zihnen ölçüp 
biçmek.

hesapsız : Bir plana dayanmayan, 
inceden inceye düşünülmemiş, nereye 
varacağı hesap edilmemiş.

h.+ sız I/145/19
hesapla - : Saymak, hesabını yapmak, 
hesap etmek. -3-
 h. I/112/55
 h.- r I/56/62
hesaplā - : bk. hesapla- -1-
 h. I/56/61
hesaplı - : bk. hesapla- -1-
 h.- yan I/56/61
hesaplı : bk. hesapla- -1-
 h. II/02/39
hėsar : bk. hisar -2-
 h. I/17/07
h̥ēsKiden : bk. eskiden -1-
 h̥. II/29/90
hesse : bk. hisse -1-
 h.+ me I/140/42
heş : bk. hiç -18-
 h. I/102/64, I/114/45, I/115/19, I/115/27, 
I/115/53, I/115/56, I/119/08, I/130/17, 

I/131/30, I/144/35, I/67/34, I/67/36, 
I/89/22, I/94/06, II/24/29, II/27/31
 h. birimiz I/131/06
hėş : bk. hiç -12-
 h. I/08/26, I/137/05, I/137/47, I/138/11, 
I/138/41, I/138/42, I/144/03, I/27/74, 
I/91/60, II/39/139
 h. bir I/135/56
heşbi : bk. hiçbir -1-
 h. I/115/33
hēşbi : bk. hiçbir -1-
 h. I/115/07
hėşbi : bk. hiçbir -1-
 h. I/123/61
het : bk. et -1-
 h.+ iŋ I/74/16
hev : bk. ev -1-
 h. yapıldı I/97/04
hēv : bk. ev -1-
 h.+ den II/30/81
hevā : bk. hava2 -1-
 h.+ lā I/94/39
heved : bk. evet -1-
 h. I/65/04
heveldė : bk. evelde -1-
 h. II/30/55
hevelden : bk. evelden -1-
 h. II/30/53
heveli : bk. eveli -1-
 h. I/96/61
hevet : bk. evet -2-
 h. II/24/80, II/33/50
hevēT : bk. evet -1-
 h. I/87/63
hevla : bk. helva -2-
 h. I/154/17
 h.+ sı I/30/44
hevlā : bk. helva -1-
 h.+ nan I/145/61
hēvla : bk. helva -1-
 h. I/30/46
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hevle : bk. helva -3-
 h. I/30/43
 h. yapāsıŋ I/30/43
hey : Seslenmek ve bir kimsenin dikkatini 
çekmek için kullanılır ve kullanıldığı 
cümledeki duyguya kuvvet verir. -3-
 h. I/91/37, I/95/32, I/96/86
hēy : bk. hey -2-
 h. I/101/50, I/101/53
heyal : bk. hayal -2-
 h. I/27/12
heyāl : bk. hayal -1-
 h.+ imdesin I/25/22
heybe : Yolculukta binek hayvanlarının 
eyerine geçirilerek iki yana sarkıtılan 
veya omuzda taşınan, kilim, deri, kıl veya 
meşinden, içine öteberi koymaya mahsus 
iki taraflı torba. -5-
 h.+ ler I/45/47
 h.+ nen I/05/57
 h.+ sine I/120/55, I/120/58
 h.+ yē I/154/45
heybē : bk. heybe -1-
 h.+ ydi I/67/74
heyet : Bir işi yapmak veya yönetmekle 
görevlendirilmiş kimselerden meydana 
gelen topluluk, kurul ve bu kuruldan 
olan. -1-
 h.+ mişTi II/09/40
heyvah : Eyvah, kötü bir haber veya olay 
karşısında duyulan üzüntüyü, korku, panik, 
pişmanlık, esef, hayıflanma gibi duyguları 
ifade etmek için kullanılır, yazık. -1-
 h. I/03/40
hez : bk. kez -1-
 h. I/114/55
hı : 1. Evet. -184-
 h. I/03/100, I/04/52, I/09/51, I/09/58, 
I/09/70, I/104/69, I/139/17, I/139/48, 
I/141/03, I/151/04, I/16/58, I/160/04, 
I/20/20, I/20/34, I/27/73, I/34/62, I/34/63, 
I/34/68, I/34/69, I/34/70, I/34/71, I/35/03, 
I/36/57, I/42/44, I/42/53, I/43/06, I/44/03, 
I/45/46, I/49/15, I/49/17, I/51/32, I/66/32, 

I/71/09, I/71/78, I/81/15, I/87/124, I/87/30, 
I/87/48, I/87/72, I/91/02, I/95/02, II/07/69, 
II/11/41, II/11/43, II/21/09, II/24/80, 
II/29/16, II/29/79

2. “Ne, anlamadım” anlamında soru sözü 
olarak kullanılır.

h. I/83/47, I/140/08, II/23/34
hı hı : Onay sözü, evet.
hı h. I/03/96, I/103/03, I/103/55, 

I/107/69, I/129/69, I/139/04, I/15/75, 
I/16/01, I/19/18, I/19/27, I/20/04, I/20/13, 
I/20/17, I/32/08, I/34/62, I/34/64, I/34/67, 
I/34/69, I/34/71, I/36/31, I/36/53, I/49/38, 
I/49/60, I/54/42, I/60/79, I/71/62, I/71/65, 
I/71/76, I/83/31, I/87/48, I/91/24, I/91/34, 
I/91/47, II/06/76, II/11/14, II/14/40, 
II/15/17, II/15/19, II/17/49, II/18/21, 
II/18/28, II/19/03, II/29/64, II/31/23, 
II/31/31, II/31/32, II/31/39, II/32/04, 
II/32/05, II/32/119, II/32/121, II/32/140, 
II/32/29, II/32/54, II/32/64, II/32/69, 
II/32/72, II/32/94, II/34/53, II/34/83, 
II/34/95, II/38/10
 h. hı I/03/96, I/103/03, I/103/55, 
I/107/69, I/129/69, I/139/04, I/15/75, 
I/16/01, I/19/18, I/19/27, I/20/04, I/20/13, 
I/20/17, I/32/08, I/34/62, I/34/64, I/34/67, 
I/34/69, I/34/71, I/36/31, I/36/53, I/49/38, 
I/49/60, I/54/42, I/60/79, I/71/62, I/71/65, 
I/71/76, I/83/31, I/87/48, I/91/24, I/91/34, 
I/91/47, II/06/76, II/11/14, II/14/40, 
II/15/17, II/15/19, II/17/49, II/18/21, 
II/18/28, II/19/03, II/29/64, II/31/23, 
II/31/31, II/31/32, II/31/39, II/32/04, 
II/32/05, II/32/119, II/32/121, II/32/140, 
II/32/29, II/32/54, II/32/64, II/32/69, 
II/32/71, II/32/72, II/32/94, II/34/53, 
II/34/83, II/34/95, II/38/10
 h. hῑ I/20/18
hῑ : bk. hı1 -68-
 h. I/02/50, I/03/100, I/03/96, I/04/11, 
I/04/41, I/05/01, I/09/15, I/09/51, I/09/70, 
I/09/82, I/10/77, I/100/05, I/120/13, 
I/122/72, I/130/08, I/145/14, I/150/33, 
I/151/04, I/151/10, I/20/05, I/20/20, 
I/20/34, I/24/28, I/34/62, I/34/63, I/34/68, 
I/36/59, I/43/06, I/49/12, I/49/14, I/53/08, 
I/53/83, I/59/55, I/60/84, I/64/114, I/66/20, 
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I/71/09, I/71/11, I/71/78, I/87/113, I/90/53, 
I/90/54, I/90/80, I/91/03, I/98/28, I/98/41, 
I/99/22, I/99/51, II/06/62, II/11/41, II/11/43, 
II/13/02, II/15/16, II/15/91, II/16/96, 
II/17/66, II/23/93, II/29/46, II/29/72, 
II/29/78, II/31/35, II/32/127, II/34/56, 
II/36/02, II/37/70
 hı h. I/20/18
 h. vurmuşlar I/08/121
hıç : bk. hiç -1-
 h. II/29/36
hıdırellez : Her yılın 6 Mayıs gününde 
kutlanan geleneksel bayram. -2-
 h.+ de I/29/14
 h.+ den I/127/16
hıh : İşte. -9-
 h. I/104/63, I/114/36, I/116/24, I/117/07, 
I/128/04, I/132/14, I/139/07, II/01/41
hıh̥ : bk. hıh -1-
 h. II/08/46
hῑh : bk. hıh -1-
 h. I/87/82
hılım : Hasım’a benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 h.+ ıŋa hasımıŋa I/77/30
hıncı : bk. hinci -1-
 h. I/08/66
hıristiyan : Hz. İsa’nın dinine bağlı olan 
(kimse), İsevi, nasrani. -2-
 h. I/14/24
 h.+ narla I/14/21
hır̥ḳa : Hırka, özellikle elbise üstüne 
giyilen, ceket boyunda, yün veya 
pamukludan yapılmış, önden açık, kollu 
giyecek. -1-
 h.+ sını I/98/14
hırḳı : bk. hır̥ḳa -1-
 h. I/03/61
hırsız : Başkasının malını çalan kimse, 
uğru. -3-
 h. I/127/55, I/136/17, II/05/19
hırsızlıḳ : Başkasına ait olan bir şeyi çalma 
işi ve bu suretle işlenen suç. -1-

 h. I/69/90
hırsızlῑ : <<hırsızlıḳ+ı -1-
 h. mursuzlū I/13/28
hırtıl : Gübre. -1-
 h. II/07/83
hıS : Hırs, bir çeşit tuz. -1-
 h.+ ı I/10/26
hısım : Aynı soydan gelen veya evlenme 
yoluyla aralarında yakınlık bulunanlardan 
her biri. -10-
 h. I/131/13
 h.+ ıŋı I/138/84
 h.+ ları I/77/59
 h.+ narımızdan I/138/29

hısım aḳraba (ġa˽ām) : Yakın uzak 
bütün akrabalar.

h. aḳrabā I/148/15
 h. aḳrabānıŋ I/148/31
 h. aḳrȧbāsı I/03/43
 h. āḳrabayı I/148/07
 h. aḳrıba I/150/29
 h. ġa˽ām I/138/94
hısm : bk. hısım -1-
 h.+ ımızı I/131/11
hış : bk. hiç -1-
 h. I/50/19
h̥ızırlı : bk. hazırlıḳ -1-
 h̥.+ ı II/35/87
hızlı : Çabuk, süratli, seri. -7-
 h. I/145/48, I/156/29, I/41/82, II/15/76

hızlıca : Hızlı bir biçimde.
h.+ ca I/145/48
hızlı hızlı : Hızlı bir şekilde, çabuk 

çabuk.
hızlı h. I/145/47
h. hızlı I/145/47

hızmat : bk. hizmet -3-
 h. ėdē I/03/35
 h. eder̥dim I/88/53
 h.+ ı yapar I/03/36
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hızmatçı : Hizmetçi, daha çok çeşitli 
ev işlerini ve hizmetini gördüğü kişinin 
bireysel işlerini görmek üzere ücretle 
tutulan kimse. -3-
 h.+ lar I/11/71
 h.+ lara I/11/83
 h.+ larına I/11/70
hızmet : bk. hizmet -3-
 h. I/93/30
 h.+ e I/80/09
 h.+ iŋizi II/33/84
hi : Evet, işte. -8-
 h. I/153/69, I/49/42, I/55/47, I/58/44, 
I/61/11, I/88/08, II/07/141, II/39/04
hi : bk. hı2 -1-

h. I/67/62
hi : bk. ki -1-
 h. I/64/06
hi : bk. yameç -1-
 h. II/20/65
hı̄̇ : bk. hi -3-
 h. I/100/46, I/54/32, II/25/23
hibe : bk. ebe II -1-
 kö h.+ lerine I/58/49
hic : bk. hiç -29-
 h. I/08/108, I/104/23, I/119/02, I/126/26, 
I/126/27, I/128/60, I/131/37, I/131/55, 
I/132/46, I/14/13, I/146/43, I/155/15, 
I/24/06, I/28/58, I/28/59, I/38/60, I/43/15, 
I/60/90, I/80/58, I/91/64, I/98/22, II/12/40, 
II/14/84, II/35/107, II/35/97
 h. olmaSsa II/04/83
 h. olmazsa I/28/03
 h. olmasa I/112/57
h̥ic : bk. hiç -1-
 h̥. I/22/37
hice : Hece, en az bir sesliden, bazen bir 
sesliyle birlikte söylenebilen bir veya 
birkaç sessizden meydana gelen ve 
kelimeyi oluşturan ses öbeklerinden her 
biri. -2-
 h. II/32/13
 h.+ yi I/42/05

hiç : Olumsuz yargılı cümlelerde fiilin 
anlamını pekiştiren ve soru cümlelerinde 
belirsiz bir zamanı anlatan bir söz. -224-
 h. I/03/59, I/06/143, I/06/98, I/07/22, 
I/07/31, I/07/87, I/08/08, I/08/102, 
I/08/125, I/08/32, I/08/68, I/102/65, 
I/11/22, I/11/23, I/11/50, I/110/21, I/110/41, 
I/111/62, I/112/65, I/112/67, I/113/125, 
I/113/138, I/120/02, I/120/03, I/120/10, 
I/120/44, I/120/46, I/121/36, I/123/27, 
I/123/77, I/128/08, I/128/51, I/13/02, 
I/139/27, I/139/30, I/140/18, I/142/59, 
I/143/02, I/143/23, I/143/29, I/146/04, 
I/146/85, I/147/13, I/147/14, I/148/02, 
I/15/77, I/152/124, I/155/15, I/155/62, 
I/155/64, I/158/07, I/158/55, I/159/41, 
I/16/38, I/16/44, I/16/45, I/16/49, I/160/22, 
I/160/24, I/160/25, I/160/26, I/17/69, 
I/21/85, I/22/17, I/23/11, I/24/08, I/24/20, 
I/24/21, I/25/62, I/33/03, I/33/06, I/33/24, 
I/33/28, I/33/29, I/33/64, I/34/17, I/34/27, 
I/34/48, I/34/53, I/35/41, I/36/16, I/37/53, 
I/38/27, I/41/27, I/42/23, I/42/44, I/42/51, 
I/44/54, I/46/85, I/48/36, I/51/72, I/54/28, 
I/54/41, I/55/20, I/55/45, I/55/71, I/56/40, 
I/59/76, I/59/81, I/63/05, I/64/16, I/64/18, 
I/64/19, I/68/32, I/68/50, I/68/79, I/70/86, 
I/71/19, I/71/20, I/71/45, I/71/68, I/73/42, 
I/75/10, I/76/35, I/76/89, I/77/59, I/78/05, 
I/78/40, I/79/97, I/80/59, I/83/06, I/83/07, 
I/83/21, I/83/22, I/83/23, I/83/43, I/83/48, 
I/83/58, I/85/34, I/85/64, I/86/76, I/88/39, 
I/89/18, I/89/19, I/89/25, I/90/03, I/91/74, 
I/91/87, I/94/46, I/94/47, I/94/77, I/96/81, 
I/97/15, I/97/22, I/97/27, I/97/33, I/98/87, 
II/01/72, II/03/13, II/04/46, II/05/34, 
II/06/56, II/07/110, II/07/118, II/07/121, 
II/07/20, II/07/77, II/08/101, II/08/56, 
II/08/83, II/09/13, II/09/23, II/09/69, 
II/09/80, II/10/62, II/11/46, II/11/49, 
II/11/52, II/12/09, II/12/33, II/14/72, 
II/14/90, II/15/62, II/15/80, II/15/92, 
II/17/09, II/19/109, II/19/11, II/19/111, 
II/19/117, II/19/142, II/19/149, II/19/15, 
II/19/161, II/19/75, II/19/94, II/20/70, 
II/23/110, II/23/121, II/24/68, II/24/70, 
II/25/11, II/25/35, II/32/13, II/33/27, 
II/33/59, II/35/99, II/36/16, II/19/72, 
I/111/62, I/113/124, I/113/125, II/18/35

hiç olmazsa : En azından, bari.
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h. olmaSsı II/07/126
 h. olmaz̥sa I/96/62
 h. olmȧz II/08/56
 h. olmassa I/41/68
 h. olmaSsa I/145/87
 h. ōmaza II/14/70
híç : bk. hiç -5-
 h. I/01/48, I/08/59, I/64/89, I/64/90, 
II/29/28
h̥iç : bk. hiç -20-
 h̥. I/08/07, I/120/17, I/43/17, I/52/92, 
I/55/43, I/83/06, I/83/08, I/85/02, I/85/16, 
II/03/45, II/07/20, II/15/92, II/19/10, 
II/19/109, II/19/110, II/19/133, II/19/141, 
II/19/75, II/36/14
hı̄̇Ç : bk. hiç -9-
 h. I/08/129, I/13/02, I/148/02, I/16/49, 
I/160/06, I/37/14, I/39/43, I/65/53, II/08/61
h̥ı̄̇ç : bk. hiç -2-
 h̥. II/10/31, II/36/14
hiçbi : bk. hiçbir -13-
 h. I/113/07, I/33/47, I/41/50, I/71/70, 
I/84/14, I/85/61, II/12/80, II/20/10, 
II/20/14, II/24/78, II/34/25, II/34/48
hiçbir : Olumsuz cümlelerde ismin başına 
getirildiği zaman o cinsten olan şeylerden 
birinin bile cümlede verilen hükmün 
dışında kalmadığını, bu hükmün o şeyin 
bütününe ait olduğunu anlatır. -1-

h. I/106/36
h̥idroluḲ : Hidrolik, sıvıların meydana 
getirdiği basınçla işleyen (makine, 
alet...). -1-
 h̥. I/17/24
hı̊rdan : bk. oradan -1-
 h. II/07/125
hiḳaye : Sırasıyla ve etraflıca anlatılan 
olay. -1-
 h. I/99/51
hiki : bk. iki -1-
 h. I/133/30
hikmet : Bir şeyin oluşundaki akıl 
erdirilemeyen sebep, gizli sebep. -2-

 h.+ i I/01/90
 ne h.+ se I/119/34
hilḳoḳul : bk. ilḳoḳul -1-
 h. I/36/11
hile : Bir kimseyi aldatmak, kandırmak 
ve yanıltmak amacıyla yapılan tertip, 
düzen. -1-
 h. I/01/74
hı̆̇le : bk. hile -1-
 h. I/84/14
himci : bk. hinci -1-
 h. II/20/15
himdi : bk. hindi I -1-
 h. I/90/67
hin - : bk. in-4 -1-
 h. II/25/67
hı̄̇n : bk. hinci -1-
 h. II/22/74
hincē : bk. hinci -1-
 h. II/05/77
hincen : <<hinci+den -1-
 h. keri I/79/35
hinci : Şimdi, hemen. -304-
 h. I/04/32, I/04/37, I/06/05, I/06/07, 
I/06/100, I/06/22, I/06/23, I/06/27, I/06/41, 
I/06/45, I/06/56, I/06/70, I/08/32, I/08/42, 
I/08/58, I/08/67, I/108/05, I/112/29, 
I/112/58, I/112/66, I/123/20, I/123/38, 
I/123/39, I/124/10, I/124/16, I/124/37, 
I/125/10, I/125/12, I/125/38, I/125/42, 
I/125/67, I/126/08, I/127/32, I/127/54, 
I/138/05, I/138/15, I/138/16, I/138/27, 
I/138/89, I/144/50, I/144/53, I/145/100, 
I/145/11, I/145/51, I/145/63, I/145/71, 
I/145/85, I/145/88, I/148/06, I/148/18, 
I/148/43, I/152/10, I/152/112, I/152/136, 
I/152/37, I/152/39, I/152/45, I/152/49, 
I/152/50, I/152/54, I/152/65, I/152/75, 
I/152/90, I/152/93, I/152/98, I/152/99, 
I/153/07, I/153/102, I/153/112, I/153/114, 
I/153/115, I/153/12, I/153/120, I/153/121, 
I/153/125, I/153/13, I/153/20, I/153/23, 
I/153/24, I/153/29, I/153/34, I/153/35, 
I/153/37, I/153/49, I/153/51, I/153/53, 
I/153/62, I/153/65, I/153/67, I/153/69, 
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I/153/73, I/153/77, I/153/89, I/153/91, 
I/154/23, I/154/25, I/154/46, I/154/48, 
I/154/60, I/157/76, I/157/77, I/159/20, 
I/159/21, I/159/33, I/159/34, I/159/36, 
I/159/44, I/159/46, I/159/47, I/159/49, 
I/161/17, I/161/18, I/161/26, I/161/27, 
I/161/38, I/28/39, I/28/40, I/28/41, I/28/43, 
I/29/20, I/38/32, I/38/51, I/43/22, I/45/12, 
I/45/26, I/45/35, I/45/50, I/48/31, I/48/58, 
I/51/14, I/51/36, I/51/58, I/51/61, I/51/62, 
I/51/63, I/51/65, I/51/66, I/53/72, I/53/78, 
I/54/27, I/55/61, I/55/69, I/59/29, I/59/43, 
I/59/70, I/59/86, I/60/27, I/60/39, I/62/20, 
I/67/12, I/67/22, I/67/34, I/67/35, I/67/64, 
I/67/70, I/70/76, I/72/36, I/75/48, I/75/54, 
I/75/65, I/76/77, I/77/01, I/77/03, I/77/13, 
I/77/15, I/77/28, I/77/42, I/77/61, I/77/62, 
I/77/68, I/77/76, I/79/12, I/79/17, I/80/19, 
I/83/09, I/83/25, I/83/27, I/83/34, I/83/45, 
I/83/54, I/83/56, I/88/37, I/96/62, I/98/07, 
I/98/103, I/98/19, I/98/39, I/98/54, I/98/66, 
I/98/67, I/98/73, I/99/17, II/03/41, II/05/07, 
II/05/09, II/05/42, II/05/43, II/05/46, 
II/05/47, II/05/57, II/06/21, II/07/53, 
II/08/08, II/08/10, II/08/102, II/08/112, 
II/08/114, II/08/121, II/08/41, II/08/98, 
II/12/26, II/12/29, II/12/78, II/16/10, 
II/16/11, II/16/35, II/16/59, II/16/66, 
II/16/81, II/16/87, II/16/92, II/17/63, 
II/17/77, II/20/04, II/20/06, II/20/07, 
II/20/09, II/20/14, II/20/20, II/21/58, 
II/22/35, II/22/61, II/22/74, II/22/80, 
II/24/107, II/24/108, II/24/110, II/24/20, 
II/24/21, II/24/25, II/24/28, II/24/32, 
II/24/62, II/25/04, II/25/104, II/25/108, 
II/25/109, II/25/110, II/25/38, II/27/35, 
II/27/50, II/27/51, II/29/07, II/29/09, 
II/29/12, II/29/21, II/29/50, II/29/86, 
II/29/88, II/29/99, II/32/116, II/32/135, 
II/32/137, II/32/142, II/32/35, II/32/54, 
II/32/61, II/33/12, II/34/66, II/39/109, 
II/39/112, II/39/122, II/39/150, II/39/167
 hincı̄̇ h. II/16/106
 hinci h. II/32/132
 h.+ den I/10/88
 h. et I/152/87
 h. hinci II/32/132
 h. vinci I/59/69

 h. yapamam yapamam II/29/84
 h. yapıP II/32/62
hincῑ : bk. hinci -1-
 h. I/75/57
hínci : bk. hinci -3-
 h. I/02/51, I/06/147, I/06/52
h̥inci : bk. hinci -4-
 h̥. I/145/57, I/153/02, I/48/39, I/83/08
hincı̄̇ : bk. hinci -18-
 h. I/08/01, I/145/62, I/153/06, I/153/123, 
I/153/29, I/153/31, I/153/70, I/157/76, 
I/159/15, I/159/24, I/51/13, I/55/54, 
I/67/17, II/16/106, II/17/48, II/24/107, 
II/32/105
 h. hinci II/16/106
híncı̄̇ : bk. hinci -2-
 h. I/08/57, II/08/109
hı̄̇nci : bk. hinci -3-
 h. I/154/67, II/12/02
 h. yapmēyoz I/153/23
hincig : bk. hinciK -3-
 h. I/08/13, I/126/34, I/29/16
hinciK : Şimdi. -25-
 h. I/06/146, I/126/35, I/126/37, 
I/126/38, I/126/39, I/126/43, I/126/68, 
I/126/70, I/126/81, I/145/60, I/29/06, 
I/51/18, I/79/01, I/79/02, I/79/19, I/79/24, 
I/79/36, I/79/89, I/83/36, I/83/56, I/83/64, 
II/21/51
 h. yapınca II/20/07
hinciki : Şimdiki. -24-
 h. I/02/09, I/04/22, I/06/19, I/126/80, 
I/138/12, I/145/16, I/145/39, I/159/21, 
I/159/44, I/45/49, I/48/12, I/48/34, I/53/23, 
I/55/62, I/83/32, II/20/54, II/34/65, II/39/14
 h.+ lē I/145/32
 h.+ lēŋ I/152/80, I/159/12
 h.+ ler I/06/129
 h.+ lere I/123/62
hínciki : bk. hinciki -1-
 h. I/06/55
hinciliK : Şimdilik. -1-
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 h. II/32/17
hincir : bk. incir -1-
 h. II/29/48
hinÇı̄̇ : bk. hinci -1-
 h. II/32/50
hinçi : bk. hinci -23-
 h. I/08/28, I/08/44, I/112/67, I/123/21, 
I/123/22, I/51/18, I/51/62, I/51/65, I/51/69, 
 I/51/72, I/51/73, II/05/20, II/05/92, 
II/08/125, II/08/128, II/08/48, II/08/93, 
II/16/69, II/29/90, II/29/92
 h.+ lēde I/08/24
 h. yapamıyo II/29/91
 h. yapardıḳ I/51/47
hinÇiki : bk. hinciki -5-
 h. I/06/55
 h.+ lē I/148/06, I/154/06, II/39/57
 h.+ nnēriŋ I/02/57
hindı̄̇ : bk. hindi I -8-
 h. I/10/27, I/26/67, I/27/67, I/43/22, 
I/49/03, I/88/53, II/07/32, II/35/92
hindi I : Şimdi. -116-
 h. I/02/68, I/04/05, I/04/41, I/10/24, 
I/10/41, I/10/45, I/10/53, I/10/54, I/10/60, 
I/10/66, I/10/69, I/10/70, I/10/82, I/10/89, 
I/10/97, I/102/08, I/102/15, I/102/25, 
I/102/28, I/102/29, I/102/33, I/102/68, 
I/102/86, I/103/37, I/120/19, I/121/80, 
I/123/26, I/124/11, I/124/12, I/124/17, 
I/127/35, I/142/16, I/142/27, I/144/75, 
I/146/13, I/159/32, I/159/50, I/26/29, 
I/26/32, I/26/37, I/26/59, I/26/63, I/26/64, 
I/26/70, I/26/73, I/26/76, I/27/38, I/27/47, 
I/33/101, I/33/123, I/37/23, I/37/46, I/43/34, 
I/44/55, I/44/95, I/47/14, I/47/31, I/47/39, 
I/47/41, I/47/53, I/47/56, I/48/52, I/48/53, 
I/49/01, I/49/10, I/49/14, I/49/16, I/49/44, 
I/49/45, I/49/50, I/52/86, I/52/95, I/57/23, 
I/57/25, I/57/28, I/58/57, I/58/58, I/58/79, 
I/60/07, I/74/76, I/88/11, I/88/22, I/88/69, 
I/89/05, I/89/13, I/89/14, I/89/25, I/89/26, 
I/98/126, I/98/33, I/99/22, II/07/127, 
II/07/32, II/07/62, II/07/68, II/07/92, 
II/08/134, II/09/79, II/17/33, II/21/45, 

II/22/42, II/24/113, II/24/19, II/25/51, 
II/30/51, II/30/59, II/34/15, II/35/65
 h.+ niŋ II/07/116
hindi II : Tavukgiller familyasından, 
Amerika’dan dünyaya yayılmış olan, 
parlak esmer renkli, alnı, boynu, başı 
tüysüz, boyu 1 metreyi bulabilen, ibikli 
büyük kümes hayvanı. -10-
 h. I/44/75, II/08/84
 h.+ dēn I/121/60
 h.+ lēŋ I/44/69
 h.+ yi I/44/69, I/44/77
 h.+ yle I/132/16

hindi eti : Hindi hayvanının rengi 
beyaza yakın ve yumuşak, parçalanmış eti.

h. etinden I/105/38
hindihi : bk. hindiki -1-
 h. I/58/52
hindiki : Şimdiki. -6-
 h. I/10/78, I/10/98, I/58/58, I/58/75, 
II/07/116
 h.+ lē I/10/79
hindüki : bk. hindiki -1-
 h.+ lēden I/10/25
hinki : bk. hindiki -1-
 h.+ lē II/20/07
hinne : bk. iğne -1-
 h. minne I/58/44
hinTiki : bk. hindiki -2-
 h. II/07/82
 h.+ lē II/07/142
hisar : Bir yerin korunması için 
yapılan yüksek duvarlı, kuleli, bazen 
etrafı hendeklerle çevrili küçük kale, 
kerman. -1-
 h. II/02/04
hisde : bk. hisse -1-
 h.+ mize I/39/75
hisde - : bk. iste-1 -1-
 h.- llersi I/42/53
hisse : Bölünen bir bütünden bir kimseye 
düşen kısım, pay. -1-
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 h.+ sini II/19/94
hissed - : Hissetmek, sezmek, farketmek. -2-
 h.- iyom I/110/26
 h.- iyoz I/110/26
hiş : bk. hiç -186-
 h. I/02/13, I/06/09, I/06/105, I/06/110, 
I/06/113, I/06/131, I/06/142, I/06/15, 
I/06/48, I/06/64, I/06/78, I/08/28, I/10/74, 
I/100/21, I/100/25, I/106/12, I/110/51, 
I/110/68, I/110/69, I/113/128, I/113/131, 
I/113/70, I/116/35, I/119/02, I/12/20, 
I/120/18, I/123/43, I/123/48, I/123/63, 
I/123/74, I/125/23, I/126/31, I/126/44, 
I/131/33, I/133/45, I/134/57, I/138/133, 
I/138/30, I/138/91, I/139/26, I/139/27, 
I/14/51, I/14/57, I/140/48, I/145/86, 
I/146/79, I/147/14, I/15/45, I/15/77, 
I/15/91, I/152/127, I/152/139, I/152/34, 
I/152/38, I/152/47, I/152/49, I/152/70, 
I/152/76, I/152/92, I/154/23, I/154/46, 
I/154/61, I/154/67, I/155/66, I/16/07, 
I/16/45, I/16/48, I/161/02, I/161/29, 
I/21/78, I/21/85, I/24/10, I/24/22, I/25/06, 
I/25/27, I/25/34, I/25/35, I/28/50, I/30/11, 
I/33/11, I/35/18, I/36/13, I/36/15, I/36/26, 
I/37/38, I/38/56, I/39/26, I/40/77, I/42/76, 
I/44/52, I/44/56, I/45/37, I/45/43, I/46/129, 
I/46/132, I/46/16, I/47/09, I/47/44, I/47/58, 
I/48/34, I/48/36, I/48/51, I/51/55, I/52/15, 
I/52/17, I/52/30, I/53/75, I/55/54, I/56/39, 
I/56/66, I/58/77, I/59/41, I/63/24, I/63/52, 
I/64/52, I/65/58, I/69/101, I/69/77, I/70/07, 
I/74/19, I/76/48, I/76/57, I/87/108, 
I/87/46, I/88/07, I/88/09, I/89/10, I/91/59, 
I/91/82, I/94/04, I/94/74, I/94/75, I/95/118, 
I/95/122, I/96/83, I/99/56, II/04/81, 
II/06/64, II/07/119, II/07/133, II/08/34, 
II/08/50, II/08/60, II/11/32, II/11/47, 
II/11/52, II/12/09, II/14/17, II/14/88, 
II/14/89, II/15/43, II/15/46, II/18/14, 
II/21/35, II/23/127, II/23/36, II/23/43, 
II/25/100, II/25/24, II/25/97, II/28/39, 
II/28/66, II/28/75, II/30/06, II/32/12, 
II/33/54, II/35/94, II/35/98, II/35/99, 
II/38/72, II/38/80, II/39/130, II/39/169, 
II/39/175, II/39/179
 h. durmadan I/08/47, I/153/112
 h. vermedim I/123/64

hiş : bk. iş -1-
 h.+ delē II/27/39
hiş : bk. hiç -1-
 h. II/35/98
híş : bk. hiç -1-
 h. I/08/66
h̥iş : bk. hiç -3-
 h̥. I/47/27, II/12/38, II/17/04
hı̄̇ş : bk. hiç -7-
 h. I/13/03, I/152/75, I/24/10, I/36/16, 
I/86/54, II/23/30
 h.+ e I/48/39
hişbi : bk. hiçbir -60-
 h. I/06/04, I/06/32, I/07/08, I/07/80, 
I/08/58, I/110/70, I/119/26, I/120/45, 
I/138/12, I/138/13, I/138/54, I/14/50, 
I/146/18, I/146/44, I/147/30, I/147/49, 
I/150/32, I/159/32, I/18/02, I/18/75, 
I/22/20, I/25/59, I/29/12, I/36/16, I/39/17, 
I/39/51, I/44/96, I/45/61, I/45/68, I/49/29, 
I/50/52, I/52/27, I/56/24, I/56/39, I/59/30, 
I/61/64, I/63/07, I/68/01, I/71/27, I/74/40, 
I/75/66, I/78/13, I/82/27, I/82/28, I/90/35, 
I/96/72, I/96/86, I/97/04, I/98/55, I/99/40, 
II/04/66, II/04/79, II/04/82, II/08/38, 
II/08/42, II/08/44, II/23/142, II/25/81, 
II/29/79
hı̄̇şbi : bk. hiçbir -3-
 h. I/126/53, I/68/03, I/85/37
hişbiri : Hiçbiri, olumsuz cümlelerde yerini 
tuttuğu ismin cinsinden olan şeylerden bir 
tanesinin bile cümlede verilen hükmün 
dışında kalmadığını anlatır. -3-
 h. I/11/96, II/13/35

h.+ niz I/56/44
hişde : bk. işte -3-
 h. I/153/28, I/77/42, I/88/59
h̥işde : bk. işte -1-
 h̥. II/22/55
h̥ı̄̇şde : bk. işte -1-
 h̥. I/77/09
hişt : “Bana bak” anlamında kaba seslenme 
sözü. -1-
 h. fişt II/39/130
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hişTe : bk. işte -2-
 h. I/01/71, I/44/49
hitāb : Sözü veya yazıyı bir kimseye 
yöneltme, tevcih etme. -1-

hitāb id- : (Birine) Söz söylemek, söz 
yöneltmek.

h. ideller I/132/07
hitit : Karadeniz ötesinden gelerek 
Anadolu’da Kızılırmak boyuna yerleşen, 
MÖ 1340’larda Yakındoğu’nun büyük bir 
kısmına hakim olan antik Hint-Avrupa 
halkı. -1-
 h.+ ler I/23/11
hı̄̇yet : bk. heyet -1-
 h.+ i II/25/23
hizmeT : Birinin işini görme veya birine 
yarayan bir işi yapma, görev, iş. -9-
 h. I/07/02
 h.+ i I/23/53, I/23/54
 h.+ lē I/23/53

hizmeT ver- : İş görmek, çalışmak, 
başkalarının işini yapmak, hizmet etmek, 
hizmet görmek.

h. verdi I/46/38
 h. vėrenden I/23/64
 h. vėrennerden I/23/64
 h. veriyor I/23/53
hizmeTçiliK : Hizmetçi olan kimsenin 
işi. -1-
 h. yapdıḳ I/155/06
ho : bk. o -4-
 h. I/43/07
 hö h. II/32/56
 h.+ ndan I/58/88
 h.+ nnar I/143/18
hō : Bir seslenme sözü. -3-
 h. I/33/114, I/49/72
h̥o : bk. o -1-
 h̥.+ nnarı I/58/88
h̥o : bk. o -1-
 h̥.+ ndan I/60/68

hobi : Bir kimsenin asıl mesleği dışında 
zevk için severek yaptığı oyalayıcı, 
dinlendirici iş, uğraşı. -4-
 h. olaraḳ yapar̥sıŋız II/38/112
 h. olaraḳ II/38/111
 h. olaraḲ II/31/25
hoca : 1. Dinı̂ hizmetlerde görevli kimse, 
din görevlisi, imam. -100-
 h. I/08/115, I/104/38, I/114/20, I/114/21, 
I/114/23, I/118/12, I/123/17, I/125/04, 
I/125/78, I/125/80, I/137/29, I/158/01, 
I/16/36, I/17/50, I/26/44, I/26/45, I/38/20, 
I/38/27, I/38/33, I/57/09, I/57/33, I/57/40, 
I/59/27, I/64/18, I/82/26, I/83/50, II/21/49
 cāfer h. I/68/25
 kemal h. I/14/01, I/14/04, I/14/06, 
I/14/74
 oḳan h. I/82/26
 h.+ da II/16/41
 h.+ dır I/32/16
 h.+ lā I/38/32
 h.+ lar I/114/07, I/126/27
 h.+ ları I/119/01, I/155/69
 h.+ m II/05/61, II/05/62
 h.+ mız I/30/54, I/32/17, II/05/51, 
II/05/53, II/05/57, II/05/60
 h.+ mızı II/05/54
 h.+ mızıŋ II/05/53, II/05/54
 h.+ sı I/34/44, I/67/74
 h.+ sındı II/16/41
 müzük h.+ sıynan I/137/31
 h.+ síydı II/05/53
 h.+ ydı I/21/79, I/25/62
 h.+ yı I/137/29
 h.+ yınan I/107/51

2. Bir öğretim kurumunda ders okutan 
kimse, öğretmen, muallim.

h. I/11/01, I/43/37, I/68/08, I/90/70
māmut h. I/11/46
h.+ lā I/151/30, I/158/61, I/61/29
h.+ lar I/61/30, I/90/05
h.+ lar̥ I/131/38
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h.+ m I/142/11, I/142/19, I/142/22, 
I/142/24, I/142/25, I/142/26, I/142/36, 
I/142/52, I/142/57, I/69/05, I/69/79, 
I/69/81, I/69/87, I/69/96, I/75/75

h.+ ŋız II/37/119
h.+ sı I/56/07, I/60/22
müzük h.+ sı I/137/09
h.+ ya I/74/05
h.+ yın I/44/66

3. Kuran kursu.
h.+ lāda I/08/09
h.+ ya I/08/07

4. Akıl danışılan, bilgili kimse.
h.+ m I/132/07
hoca ėvi : Köylerde din hizmetinde 

bulunan görevliler için ayılmış lojman.
h. ėvi II/28/36

 h. ėvini II/28/34
hoca niḳahı : İmam nikâhı, İslam dinı̂ 

kurallarına göre kıyılan dinı̂ nikâh.
hocȧ : bk. hoca2 -1-
 h.+ yı I/158/62
hocalıḲ : Hoca olan kimsenin durumu ve 
mesleği. -1-
 h.+ dan I/71/73
hocānım : <<hoca+hanım -1-
 h. II/07/44
hoce : bk. hoca1 -1-
 h.+ ydi I/71/51
hocı : bk. hoca1 -5-
 h.+ yı II/07/107, II/30/65
 ömer˽osmȧn h.+ yı II/02/21

bk. hoca3

h.+ ya I/114/31, I/74/09
hocu : bk. hoca1 -7-
 h. II/05/54, II/05/57, II/05/60
 ömer˽usman h. II/02/19
 h.+ dan II/39/177
 h.+ ydu I/55/18
hoÇa : bk. hoca1 -2-
 h.+ m II/05/64

 h. nı̄̇Ḳahı ġıyılır̥ II/23/86
hoÇā : bk. hoca2 -1-
 h. I/90/69
h̥oḳu - : bk. oḳu- -1-
 h̥.- ydum II/07/20
hoḳume : bk. oḳuma -1-
 h.+ yi I/87/14
hōlan : bk. oğlan -1-
 h. evi I/125/58
holluḳ : Bostanları beklemek için yapılan 
çardak. -3-
 h. I/32/45, I/33/52
 h.+ da I/33/52
holluğ : bk. holluḳ -1-
 h.+ un I/32/46
hop : Uyarmak amacıyla kullanılan bir 
söz. -2-
 h. I/66/55
hōp : bk. hop -1-
 h. I/66/55
hopla - : Bulunduğu yerden havaya doğru 
sıçramak, zıplamak. -2-
 h.- mış I/63/27
 h.- nırdı I/04/46
hoplā - : bk. hopla- -2-
 h.- dı I/29/12
 h.- r̥dıḲ I/04/45
h̥oplu - : bk. hopla- -1-
 h̥.- yoduḳ I/09/31
hoppā : Hoppala, “şu olan işe bak, Allah 
Allah, bu da nereden çıktı?” anlamında 
hayret ve şaşkınlık ifade eder. -1-
 h. I/160/15
hor : “Çok makbule geçmek, çok işe 
yaramak” anlamına gelen Hora geçmek ve 

“yedik, harcadık” anlamında Hora geçirdik 
deyimlerinde geçer. -6-

hora geç- (geçir-) : Beğenilmek, hoşa 
gitmek, makbule geçmek, kendisine 
verilen kimsenin işine çok yaramak.

h.+ a geçirmedi I/126/73, I/126/74, 
II/22/15
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 h.+ a geşdı̆̇ I/91/80
 h.+ a geşmedi I/119/32
 h.+ a geşti I/91/80
hora : bk. ora -2-
 h.+ ya II/32/82, II/32/83
horā : bk. ora -1-
 h. I/121/78
horaz : bk. horuz -2-
 h. II/20/10, II/20/11
horåz : bk. horuz -1-
 h. I/132/64
horda : <<ora+da -3-
 h. I/100/44, I/58/59
hordacı : bk. hurdacı -1-
 h.+ lar II/39/20
hȯrdacῑ : bk. hurdacı -1-
 h. II/39/19
hordalıġ : Hurdalık, hurda yığını, hurdanın 
atıldığı yer. -4-
 h. II/39/135, II/39/17, II/39/20
hōrdalıḲ : bk. hordalıġ -1-
 h. II/39/18
hordı : <<ora+da -1-
 h. II/32/141
horman : bk. orman -1-
 h. çitlı̄̇ II/30/43
hormonnu : Hormonlu, hormonu olan, 
hormon verilmiş. -2-
 h. II/16/63
horta : Dedikodu. -1-
 h.+ lā I/08/11
hortlā : (<<hortlaḳ+ı) Dirilip geceleri 
mezardan çıktığına ve insanlara kötülük 
ettiğine inanılan ölü. -1-
 h.+ ŋ I/15/75
hortum : Suyu bir yerden bir yere akıtmak 
için kullanılan kauçuk, plastik veya bez 
gibi maddelerden yapılmış boru. -1-
 h.+ u I/126/69
horul horul : Hor hor diye ses çıkararak, 
horlayarak, devamlı ve sürekli olarak 
(akmak). -2-

 horul h. I/01/93
horuz : Horoz, tavuk cinsinin dişisine göre 
daha iri ve gösterişli, renkleri parlak, ibiği 
büyük olan erkeği. -2-
 h.+ dan I/121/59
 h.+ larıŋ I/101/25
hoş : Duyguları okşayan, zevk veren, 
beğenilen, güzel, iyi, latif. -28-
 h. I/10/117, I/82/34, II/38/102
 bi h. I/10/118, II/22/34

bi h. oldu I/159/15, II/22/33
 helālı h. ōsuŋ I/48/50

hoş geldin(iz) : Gelen bir kimseye 
söylenen karşılama sözü.

h. geldin I/25/34
 h. gel̥din I/33/01
 h. geldiniS I/157/06
 h. geldiniz I/147/01
 h. geldiŋ I/07/44, I/12/16, I/24/27, 
I/99/01
 h. gel̥diŋ I/82/34
 h. geldiŋis I/24/27
 h. geldiŋiS I/12/16
 h. gel̥diŋis II/14/01
 h. geldiŋiz I/104/01, I/122/01, I/28/18
 h. geldiŋíz II/12/02
 h. gēl̥diŋiz II/38/105

hoşuna git- : (Birini, bir şeyi) 
Beğenmek, hoşlanmak.

h.+ uma gitti I/132/46
h̥oş : bk. hoş -2-
 bi h̥. I/10/119
 h̥. geldiŋ I/155/02
hoşaf : Kayısı, vişne, erik, üzüm vb. 
meyvelerden birinin kurusunun şekerli 
suda kaynatılmasıyla elde edilen şerbet 
kıvamındaki tatlı yiyecek. -4-
 h. I/87/81, II/32/59
 h. yaparıS II/19/65
 h. yaparlādı I/33/154
hoşāf : bk. hoşaf -2-
 h. I/119/44, I/29/22
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hoşet : bk. poşet -2-
 h. I/73/32, I/73/33
hoşlaş - : 1. Hoş duruma gelmek, bir hoş 
olmak, tuhaf hissetmek. -4-
 h.- ırdı I/20/61
 h.- ır̥dῑ I/20/49

2. (Bir şey bir kimsenin) Hoşuna gitmek, 
o şeyi beğenmek, ondan hazzetmek, 
hoşlanmak.

h.- madı I/142/61
hoşmerim : bk. höşmelim -1-
 h. yapādıḳ I/33/94
hov : Köpeğin çıkardığı ses. -1-
 h. I/33/66
hoyna - : bk. oyna-1 -1-
 h.- rken I/87/14
hö : <<öyle -13-
 h. II/32/113, II/32/57, II/32/62, II/32/84
 hö h. II/32/111
 h. ho II/32/56
 h. hö II/32/111
hȫ : <<öyle -2-
 h. II/30/73, II/32/60
hökǖmet : bk. hükümeT -1-
 h. I/136/12
h̥ökül - : bk. dökül-2 -1-
 h̥.- di I/33/06
hökümet : bk. hükümeT -11-
 h. I/53/48, I/99/66, I/99/67, I/99/72
 h.+ dēn II/01/20
 h.+ e I/159/36
 h.+ imiz I/159/36, I/88/38
 h.+ imize I/112/74, I/159/36
 h.+ imizi I/88/39
höle : bk. öyle -1-
 h. II/32/93
h̥öle : bk. öyle -1-
 h̥. I/98/82
hȫle : bk. öyle -20-
 h. I/132/03, I/144/29, I/43/28, I/49/16, 
I/50/80, II/25/89, II/32/113, II/32/115, 

II/32/23, II/32/36, II/32/65, II/32/70, 
II/32/73, II/32/74, II/32/84, II/32/93, 
II/32/94
 hȫle h. II/32/84
 h. hȫle II/32/84
hölek : Bostan ve bağlara çalı çırpıdan 
yapılan bekçi kulübesi. -1-
 h. II/16/87
h̥ȫlelikÇe : bk. ölelikce -1-
 h̥. II/30/66
hölü : bk. öyle -1-
 h. II/24/90
hȫlü : bk. öyle -7-
 h. I/43/28, I/44/56, I/79/26, II/07/130, 
II/16/27, II/24/90, II/30/46
hönden : bk. önden -1-
 h. II/32/11
hörmed : bk. hürmet -1-
 h. edeŋ I/138/95
hörmet : bk. hürmet -2-
 h. I/64/21
 suyu yüzü h.+ ine I/69/100
hörmetli : Hürmetli, saygılı. -1-
 h.+ lerdi I/20/78
höşlemelim : bk. höşmelim -2-
 h. I/31/21, I/31/22
höşmelı̄̇m : bk. höşmelim -2-
 h.+ ı̄̇ I/44/43
 h.+ iz I/44/46
höşmelim : Tuzsuz taze peynir veya 
kaymak, tereyağı, un ve şekerle yapılan bir 
tatlı. -4-
 h. I/148/62, II/33/72
 h. yapā II/33/83
 h. yaparız I/148/56
höşmellim : bk. höşmelim -4-
 h. I/40/23
 h.+ ı̄̇ I/44/42
 h.+ iŋ yaparıs I/40/26
 h. yapı̆̇yóz I/40/20
höşmerim : bk. höşmelim -3-
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 h. I/19/29, II/33/64
 h. yapardıḳ I/96/52
hȫy : <<öyle -1-
 h. II/01/29
höyle : bk. öyle -1-
 h. I/08/118
hu : bk. o -16-
 h. I/153/54, I/58/83, II/07/09, II/07/20, 
II/07/70, II/07/76, II/24/88, II/27/22, 
II/27/48
 h.+ nnarı II/16/39, II/32/136
 h.+ nu I/43/23
 h.+ nuŋ II/24/88, II/32/26
hū : bk. o -2-
 h. I/36/36, I/47/49
h̥u : bk. o -1-
 h̥. II/22/55
hu˽ubat : Hububat, buğday, arpa, mısır vb. 
taneli bitkiler, tahıl. -1-
 h. II/10/12
huḲuġ : Hukuk, toplumun yaşayışını 
düzenleyen, devlet müeyyidesiyle 
güçlendirilmiş yasa ve kuralların 
bütünü. -1-
 medeni h. I/56/80
húkümet : bk. hükümeT -2-
 h. II/38/116
 h.+ dēn I/01/32
hullara : <<ora+lara -1-
 h. I/38/18
hura : bk. ora -1-
 h.+ sını I/36/38
hurda : <<ora+da -1-
 h. I/01/70
hurdā : <<ora+da -1-
 h. II/33/06
hurdacı : Hurda alıp satan kimse. -1-
 h.+ nıŋ I/60/102
hurdan : <<ora+dan -1-
 h. I/143/47
hurdu : <<ora+da -1-

 h. II/33/28
hurı : bk. ora -3-
 h.+ yı II/07/95, II/07/96, II/33/20
hurma : Hurma ağacının tatlı, besleyici, 
etli meyvesi. -2-
 cennet h.+ sı I/32/101
 tırabzon h.+ sı I/32/101
hurşun : ḳurşun -1-
 h. dökeriz I/58/46
husisı̄̇ : bk. husuSi -1-
 h. II/23/50
husuSi : Özel olarak, özel bir biçimde, 
özellikle. -1-
 h. I/154/59
hususü : bk. husuSi -1-
 h. I/154/61
ḫutu : bk. ḳutu -1-
 ḫ.+ lāda I/131/40
huylan - : Kuşkulanmak, tedirgin 
olmak. -1-
 h.- mış I/117/29
huysuz : Geçimsiz, aksi, hırçın. -2-
 h.+ du I/77/53
 h.+ udu I/115/31
huzaḳ : bk. uzaḳ -1-
 h. I/144/45
huzuÍÍu : Huzurlu, gönlü rahat, içi huzur 
dolu. -1-
 h.+ ydum I/154/09
huzuÍÍū : bk. huzuÍÍu -1-
 h.+ dum I/152/136
huzur : 1. İç rahatlığı, hâlinden memnun 
olup gönlünde rahatlık duyma, kendini 
rahat ve memnun hissetme durumu. -18-
 h. I/05/52, I/154/07, I/46/130, I/64/14, 
I/64/16, I/64/19, I/64/20, I/64/89, I/64/91, 
II/25/77
 h.+ ları I/17/54
 h.+ u I/64/13
 h.+ ŭ I/64/61
 h.+ unu I/38/47
 h.+ uŋ I/46/129, I/64/89
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2. Allah’ın varlığının her şeyi kaplayıp 
başka şeye yer bırakmayacak şekilde 
hissedildiği mertebe.

h.+ unda I/69/92
huzuŕ : bk. huzur1 -1-
 h.+ Íarı I/152/80
huzūr : bk. huzur2 -1-
 h.+ undā I/69/92
huzursuz̥luġ : bk. huzursuzluḲ -1-
 h. II/23/74
huzursuzluḲ : Huzursuz olma durumu, 
rahatsızlık, tedirginlik. -1-
 h. I/64/14
hübre : bk. gübre -1-
 h. makinesi I/137/26
hücum : 1. Bir şey üzerine birçok kimsenin 
birden üşüşmesi. -1-

2. Üstüne yürüme, saldırma, saldırı, 
savlet.

hücum et- : Üşüşmek.
h. etdilēr I/01/26
hücum marşı : Düşmana hücuma 

geçilmesi için askere boru ile verilen 
kumanda.
hücüm : bk. hücum2 -1-
 h. marşı I/95/83
hüdud : Hudut, bir devletin veya belli 
bir bölgenin topraklarını diğer komşu 
devletlerden veya bölgelerden ayıran çizgi, 
sınır. -5-
 h.+ a I/138/114, I/138/132
 h.+ umuz I/122/42
 h.+ umuzda I/122/42
hüduT : bk. hüdud -4-
 h. I/138/107

 h.+ da I/138/111, I/138/112
hükümeT : Hükûmet, devletin, ülkeyi 
içeride ve dışarıda yönetmesinde yetkili 
olan yürütme organı, yönetme, yürütme 
kuvveti ve bu kuvveti temsil eden bakanlar 
kurulu. -6-
 h. I/10/106, I/10/89, I/88/58, II/06/38, 
II/32/44
 h. yapmışımış I/111/106
hür- : Gir-’e benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. (?) -1-
 h. I/144/47
hürmet : Bir şeye veya bir kimseye değer 
vermekten ileri gelen ölçülü davranma 
hissi, çekinme ile karışık bir sevginin 
verdiği dikkat ve itina gösterme duygusu, 
saygı. -1-
 sayġı h. I/05/61
hürriyet : Hür olma durumu, köle ve esir 
olmama, yasa ve toplum kuralları dışında 
kendinden üstün bir kuvvetin boyunduruğu 
altında bulunmama hâli. -2-
 h. I/155/28
hürtös : Fritöz, içine konan yağın 
elektrikle kızdırılması yoluyla patates, 
patlıcan, et, balık vb. yiyecekleri kızartan 
alet, elektrikli kızartma tenceresi. -1-
 h. makinesi II/30/84
hüst : bk. üst1 -1-
 h.+ ünde I/74/79
hüviyet : Kimlik. -1-
 h. I/64/127
hüyük : Höyük, yassı toprak tepe. -1-
 h. II/23/151
hüz : bk. yüz I -1-
 h.+ leri I/159/22
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ı : bk. o -16-
 ı. I/61/17, II/39/153
 ı.+ ndan I/04/49, I/10/03, I/32/13, 
II/07/66, II/12/16, II/12/53, II/12/58, 
II/30/17, II/37/124, II/37/95
 ı.+ nd̥an I/36/52, I/46/34
 ı.+ nı I/48/44
 ı.+ nnān II/01/27
ı : bk. ῑ -2-
 ı. I/40/19, II/01/75
ῑ : Konuşma esnasına düşünmek ya da 
zaman kazanmak için kullanılır. -73-
 ῑ. I/05/25, I/05/39, I/109/01, I/109/39, 
I/15/41, I/157/08, I/23/68, I/40/14, I/46/46, 
I/48/26, I/62/13, I/64/03, I/66/44, I/66/47, 
I/66/48, I/66/49, I/66/50, I/71/26, I/76/70, 
I/80/60, I/91/65, I/97/36, I/99/54, II/01/07, 
II/03/62, II/03/77, II/04/27, II/10/04, 
II/10/05, II/10/06, II/10/08, II/10/11, 
II/10/17, II/10/19, II/10/22, II/10/24, 
II/10/25, II/10/27, II/10/32, II/10/34, 
II/10/36, II/10/37, II/10/40, II/10/45, 
II/10/55, II/10/57, II/10/58, II/10/61, 
II/10/63, II/10/68, II/10/88, II/10/92, 
II/13/14, II/16/35, II/23/11, II/23/132, 
II/23/145, II/23/149, II/23/15, II/23/162, 
II/23/210, II/23/31, II/29/86, II/32/54, 
II/37/07, II/37/13, II/37/81, II/39/25
ı˽aş : bk. ağaç -1-
 ı.+ ları II/24/86
ı˽ı : bk. ı˽ıh -2-
 ı. I/10/110, I/10/49
ı˽ıh : “Hayır, değil, yok” anlamlarında 
olumsuz cevap verme amacıyla 
kullanılır. -4-
 ı. II/27/62, II/29/29, II/29/36, II/37/108
ı˽ın - : Ikınmak, nefesini içinde tutarak 
kendini zorlamak, şiddetli kabızlıkta veya 

doğum sırasında kaslarını zorlayarak 
nefesini tutmak. -4-
 ı.- a I/58/49, I/58/51
ı˽ῑ : bk. ı˽ıh -2-
 ı. I/77/64, II/13/65
ıbrῑ : (<<ıbrıḳ+ı) Kulplu, emzikli, karınlı 
ve ince boyunlu su kabı. -3-
 ı. I/72/58
 ocaġ ı. I/72/55
 ı.+ nı II/39/95
ıccā : <<ısıcaḳ+ı (bk. ıscaḳ) -1-
 ı.+ ŋ I/06/136
ıccaḳ : bk. ıscaḳ -2-
 ı. I/08/39
 ı.+ lāda I/21/87
ıccaḲ : bk. ıscaḳ -1-
 ı.+ da I/06/150
ıÇcā : <<ısıcaḳ+ı (bk. ıscaḳ) -5-
 ı.+ nan I/123/61
 ı.+ nda I/107/45, I/140/36
 ı.+ sa I/48/16
 ı.+ ynan I/138/86
ıÇcaḳ : bk. ıscaḳ -11-
 ı. I/107/41, I/12/12, I/123/34, I/126/40, 
I/126/65, I/127/44, I/144/01, I/48/14, 
I/48/34
 ı.+ da I/133/05
 ı.+ larda I/140/35
ıÇcacıḳ : bk. ıscacıḳ -1-
 ı. I/86/79
ıÇcacıḲ : bk. ıscacıḳ -1-
 ı. I/137/64
ıçcıcıḳ : bk. ıscacıḳ -1-
 ı. I/58/69

ıI
(ıI)
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ıçÇā : <<ısıcaḳ+ı (bk. ıscaḳ) -1-
 ı. I/144/04
ıçÇaḳ : bk. ıscaḳ -1-
 ı.+ dan I/144/43
ıçın : bk. için -1-
 ı. II/21/94
ı̊̇çin : bk. için -1-
 ı̊̇. II/01/10
ı̊̇çün : bk. için -1-
 ı̊̇. I/05/22
ı̊̇kı̊̇ : bk. iki -1-
 ı̊̇. I/20/56
ı̊̇kı̆̇ : bk. iki -1-
 ı̊̇. I/70/38
ı̊̇le : bk. öyle -1-
 ı̊̇. II/07/64
ıÍāzım : bk. Íāzım -1-
 ı. I/91/30
ılıca : Şifalı suyu yerden sıcak olarak çıkan 
tabii hamam, kaplıca, kaynarca. -1-
 ı. I/69/43
ılıd - : Ilıtmak, ılık duruma getirmek. -7-
 ı.- ıP I/100/30
 ı.- ırsın I/102/37
 ı.- ıyoduḳ II/21/62
 ı.- ıyoS I/98/49
 ı.- ıyoz I/98/47
ılıġ : bk. ılıḳ -2-
 ı. duttu I/35/38
 ı. ılıḲ I/133/03
ılıḳ : Sıcakla soğuk arası, az sıcak. -1-
 ı. I/36/51

ılıḳ dut- : Hasta olmak.
ılıḲ : bk. ılıḳ -4-
 ı. II/15/81, II/26/47, II/39/73
 ılıġ ı. I/133/03
ılıman : Ilık, ılıkça, ... ılıklığında, 
mutedil. -2-
 ġan ı. I/111/77
 ı.+ ıdı I/20/55

ılımāncȧcıḳ : Ilıman, ılıkça. -1-
 ı. I/58/72
ılışdır - : Ilıştırmak, (suyu) soğuksa sıcak, 
sıcaksa soğuk su katarak ılık duruma 
getirmek. -1-
 ı.- ıP II/21/70
ılῑ : <<ılıḳ+ı -1-
 ı.+ nan I/106/17
ımıl ımıl : Yavaş yavaş, ağır ağır, hafif 
hafif. -1-
 ımıl ı. I/129/68
ınce : bk. ince -1-
 ı. ince I/109/20
ırḳ : İnsan cinsinin belli başlı çeşitlerinden 
her biri, nesil, sülale, zürriyet. -2-
 ı. I/23/13, II/13/39
ıraḳ : Uzak. -2-
 ı. I/159/32
 ı.+ dı I/39/79
ıraḫım : bk. raḳam -1-
 ı.+ narı II/32/15
ırȧ˽at : bk. rahat -1-
 ı.+ sıŋız I/135/37
ırahatlā : <<rahatlıḳ+a -2-
 ı. I/14/61, I/14/63
ırahatsız : bk. rahatsız -1-
 ı. oluyon I/63/19
ırahmetlik : bk. rahmetlik -1-
 ı. I/153/03
ıramazan : bk. ramazan -1-
 ı. I/74/32
ırāmetlı̄̇ : bk. rahmetli -1-
 ı.+ n I/91/72
ırāmetlıḲ :  : bk. rahmetlik -1-
 ı. I/115/36
ırāmetlig :  : bk. rahmetlik -1-
 ı. I/148/02
ırāmetliK : bk. rahmetlik -18-
 ı. I/115/33, I/122/73, I/128/74, I/13/04, 
I/133/64, I/133/65, I/138/102, I/138/99, 
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I/14/48, I/153/33, I/91/44, I/91/59, I/91/66, 
I/91/74, I/91/76, I/91/79, II/01/06
 ı.+ in I/50/78
ıramῑ : <<römorḳ (bk. romoḳ) -1-
 ı.+ nan I/58/22
ırāt : bk. rahat -9-
 ı. I/126/81, I/67/47, I/67/48
 ı.+ ı I/113/87
 ı.+ ım I/112/68, I/113/87, I/113/96
 ı.+ ımız I/112/74
 ı.+ ız I/47/31
ırātÇa : Rahatça, rahat bir biçimde. -1-
 ı. I/14/59
ırātdıḳ : bk. rahatlıḳ -1-
 ı.+ dan I/126/81
ıratlaş - : Rahatlaşmak, rahat bir duruma 
gelmek. -1-
 ı.- ıvėdi I/98/119
ırātsıS : bk. rahatsız -1-
 ı. I/67/01
ırātsız : bk. rahatsız -2-
 ı.+ ın I/67/64, I/67/65
ırazı : bk. rāzı -1-
 ı. ol̥sun I/88/58
ırāzı : bk. rāzı -3-
 ı. gelcēŋ I/135/32
 ı. ol̥sun I/134/65
 ı. osun I/88/72
ırbıḳ : İbrik, kulplu, emzikli, karınlı ve 
ince boyunlu su kabı. -1-
 ı. I/136/04
ırġȧlȧ - : Yerinden oynatmak, harekete 
getirmek, sarsmak, sallamak, ırgamak. -2-
 ı.- yoruz I/84/11, I/84/12
ırġat : Toprak işlerinde ve yapılarda 
en basit ve ağır işleri yapan işçi, amele, 
rençber ve bunların yaptığı iş, ırgatlık. -2-
 ı.+ a I/37/26
ırġatlı : bk. ırġātlıḳ -2-
 ı.+ a I/135/25, I/47/13

ırġatlıḳ : Irgat olma durumu, ağır işlerde 
çalışma. -2-
 ı. I/07/48, I/130/24
ırġātlıḳ : bk. ırġatlıḳ -1-
 ı. I/115/14
ırġatlıḲ : bk. ırġatlıḳ -1-
 ı. I/47/30
ırġatlῑ : <<ırġātlıḳ+ı -1-
 ı.+ mız I/37/21
ırmazan : bk. ramazan -2-
 ı. I/159/40
 ı.+ dā I/159/38
ırmızan : bk. ramazan -1-
 ı. II/05/39
ırz : Bir kimsenin başkaları tarafından 
dokunulmaması ve kirletilmemesi gereken 
namusu, iffet, şeref ve haysiyeti. -2-
 ı. I/69/91
 ı.+ ına I/93/29
ırza : bk. rızā -1-
 ı.+ sıynan I/17/40
ırza : bk. rāzı -1-
 ı. I/108/47
ısbab : Bir kil çeşidi. (?) -1-
 ı. kili I/126/63
ıscā : <<ısıcaḳ+ı (bk. ıscaḳ) -1-
 ı. I/153/116
ıscaḳ : Sıcak. -16-
 ı. I/153/119, I/36/51, I/69/67, I/76/32
 ı.+ da I/152/42, I/153/118
 ı.+ dan II/05/106, II/16/72, II/25/88
 ı.+ dı II/05/105
 ı.+ dῑ II/05/105
 ı.+ lā I/153/119, I/153/120
ıscaḳlıḲ : Sıcaklık. -1-
 ı. I/150/30
ıscacıḳ : Sıcacık. -1-
 ı. II/19/167
ıscacıḲ : bk. ıscacıḳ -1-
 ı. II/19/167
ıscaḲ : bk. ıscaḳ -1-
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 ı.+ da I/70/08
 ı.+ dı II/05/24
ısdar : Kilim, haba, yastık, şalvar, heybe 
vb. dokunduğu dokuma tezgâhı. -2-
 ı. I/21/16, I/21/17
ısdır - : Dişler arasına alıp sıkmak, 
dişlemek, dişleyerek yemek. -1-
 ı.- caḳ I/33/77
ısı - : bk. ısıt- -1-
 ı.- sın II/19/154
ısıd - : bk. ısıt- -20-
 ı. I/116/29
 ı.- an II/21/75
 ı.- ıP II/21/74
 ı.- ır I/55/56, I/55/57, II/21/80
 ı.- ırdı I/80/41
 ı.- ırdıḲ I/107/44, I/123/32, I/14/40
 ı.- ır̥dıḲ I/107/41
 ı.- ırız I/48/12
 ı.- ırsıŋ I/100/31
 ı.- ıyo II/19/154
 ı.- ıyoduḳ II/21/62
 ı.- ıyōduḳ II/21/69
 ı.- ıyoS I/70/56, I/98/49
 ı.- l̥an II/21/72
ısıdıcı : Isıtıcı, herhangi bir şeyi ısıtmaya 
yarayan alet veya cihaz. -2-
 ı. I/116/52
 ı.+ lar I/96/41
ısın - : Sıcak duruma gelmek. -14-
 ı.- amaz II/19/156
 ı.- dım I/24/11
 ı.- dıysa I/100/22
 ı.- ıŋ I/06/43
 ı.- ıP I/16/36
 ı.- ır II/21/81
 ı.- ıyoruz II/33/42
 ı.- ıyoS II/21/81
 ı.- ıyoz II/19/151, II/21/81
 ı.- madan I/127/44, I/94/39
 ı.- maz II/19/156

 ı.- sın II/19/155
ısırım : Bir kerede ısırılacak miktarda 
olan. -1-
 ı. I/144/65
ısıt - : Sıcak duruma getirmek. -5-
 ı.- ır II/21/80
 ı.- ırdῑḳ I/34/58
 ı.- ırın I/44/21
 ı.- mıyo II/19/153
ısῑ : Isı, sıcaklık. -1-
 ı. I/121/09
ısla - : Islatmak. -2-
 ı.- lÍā II/23/195
 ı.- r I/12/03
ıslă - : bk. ısla- -1-
 ı.- yon I/32/45
ıslā : <<ıslaḳ+ı -1-
 ı.+ nı I/48/22
ıslā - : bk. ısla- -3-
 ı.- dıḳ I/49/10
 ı.- lādı II/34/93
 ı.- n I/60/10
ıslaḳlῑ : (<<ıslaḳlıḳ+ı) Islak olma durumu, 
nemlilik, yaşlık. -1-
 ı.+ na I/126/62
ıslad - : bk. ıslat- -6-
 ı.- abiliseŋ I/72/82
 ı.- ıŋ I/04/59
 ı.- ırız I/102/60
 ı.- ırsıŋ I/97/39, II/39/56
 ı.- ıyoŋ I/76/32
ıslaḲ : Üzerine su dökülmüş, sürülmüş, 
serpilmiş veya suya batırılmış olduğu için 
yaş durumda olan, nemli, rutubetli. -1-
 ı. I/97/13
ıslan - : Islak duruma gelmek. -6-
 ı.- ȧ I/85/30
 ı.- ı II/07/145
 ı.- ırdıḲ I/144/36
 ı.- maycaḲ I/48/11
ῑslan - : bk. ıslan- -1-
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 ῑ.- mış I/60/10
ıslat - : Islanmasına sebep olmak, ıslak 
duruma getirmek. -13-
 ı.- ceŋ I/72/82
 ı.- dım I/127/46
 ı.- ır I/127/45, II/37/65
 ı.- ırıS I/71/38
 ı.- ırız I/31/08, I/71/38
 ı.- ırlādı II/34/95
 ı.- ırsıŋ II/39/48
 ı.- ıyȯz I/103/49
 ı.- madan I/127/47
 ı.- maz I/127/46
ıslı - : bk. ısla- -3-
 ı.- yosun I/105/39
 ı.- yosuŋ I/105/42
 ı.- yuru II/22/52
ısmaÍÍa - : Ismarlamak, bir şeyin 
hazırlanmasını, alınmasını veya 
getirilmesini bir kimseden istemek, sipariş 
etmek. -1-
 ı.- saŋ I/45/54
ıspanā : <<ısPanaḳ+ı -3-
 ı. II/19/145, II/38/40
 ı.+ ı II/34/99
ısPanaḳ : Ispanakgiller familyasından, 
memleketimizde sonbahar ve kış sebzesi 
olarak yenen, terkibinde demir, vitaminler 
ve enzimler bulunan, killi ve kumlu 
toprakları seven bitki. -2-
 ı. II/38/37

ıspanaḳ boranası : Ispanak, yoğurt ve 
yumurta ile yapılan bir çeşit yemek.

ı. boranası II/34/98
ıspanaġ : bk. ısPanaḳ -1-
 ı. I/32/20
ıspanaḲ : bk. ısPanaḳ -1-
 suvan ossuŋ ı. ossuŋ II/19/142
ıspınā : <<ısPanaḳ+ı -1-
 ı. II/38/39
ıssız : Kimsenin bulunmadığı, boş, tenha 
(arazi, yer). -1-

 ı. I/89/28
ışı : bk. ışıḳ2 -1-
 ı.+ ıŋ I/64/71
ışıḳ : 1. Aydınlatma aracı. -11-
 ı. I/115/46, I/146/18, I/59/61, I/59/62, 
I/59/74, I/76/84
 ı.+ lā I/157/27, II/01/63

2. Aydınlık.
ı. I/64/76, I/64/77
ı.+ Tı II/38/39

3. Elektrik sistemi.
ışıḲ : bk. ışıḳ1 -4-
 ı. I/146/52, I/59/59, I/59/63, I/64/71
ışılamı : Işılama, ışılamak işi, 
parlamak. -1-
 ı.+ ya I/116/38
ışıldaḲ : Uzaktaki bir yeri aydınlatmak 
için kullanılan, kuvvetli bir ışık demeti 
çıkaran alet, projektör. -1-
 ı. II/39/139
ışῑ : <<ışıḳ1+ı -2-
 ı.+ nı I/45/16
 ı.+ sa I/67/52
ışῑ : <<ışıḳ2+ı -6-
 ı. I/145/32, II/01/64
 ı.+ na I/76/86
 ı.+ ylá I/64/71

<<ışıḳ1+ı
ı.+ ŋı yaḳıyoŋ I/147/53

 ı.+ ŋῐ yaḳmadan I/147/54
ışşā : <<aşağı -1-
 ı. yuḳarā II/10/05
ışşıḳ : bk. ışıḳ3 -3-
 ı. I/27/18
 ı.+ ları I/27/16
 ı.+ larῑ I/27/16
ışşῑ : <<ışıḳ3+ı -1-
 ı.+ nı I/27/13
ızdırap : Iztırap, maddi veya manevi acı, 
eziyet, zahmet, sıkıntı. -1-
 ı. I/63/11
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ızdırap çek- : Bir şeyin verdiği acının, 
azabın etkisi altında bulunmak.
ızġara : Maden veya ağaç çubukların 
aralıklı olarak yan yana dizilmesinden 
meydana gelen ve kullanılacağı yere göre 
çeşitli büyüklükte ve şekilde yapılan kafes 
veya parmaklık. -1-
 ı. I/95/21
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i : bk. ı̄̇ -4-
 i. I/17/56, I/108/35, I/129/47, I/138/63
i - : Bugün yalnız idi, imiş, ise, iken 
şekilleri kullanılan cevher fiili. -10- 
 birisi i.- di II/09/29
 i. - se I/106/28, I/138/66, I/27/33, 
I/60/42, I/61/03, I/79/58, I/86/39
 i. - sen I/124/11
 nė i. - si I/41/23
í- : bk. i- -1-
 í. - dı II/01/22
ı̊ : bk. o -29-
 ı̊.+ ndan I/01/13, I/04/35, I/08/109, 
I/08/112, I/08/94, I/08/96, I/40/19, I/40/79, 
I/49/14, I/64/08, I/64/41, I/64/64, I/64/72, 
I/69/93, II/06/23, II/06/54, II/10/47, 
II/11/28, II/12/44, II/12/74, II/30/83, 
II/37/118, II/37/120, II/37/49, II/37/76
 ı̊.+ nd̥an I/38/59
 ı̊.+ n̥dan II/06/25
 ı̊.+ nnan I/08/123, I/64/126
ı̄̇ : bk. iyi -9-
 ı̄̇. I/55/17, I/61/51, II/03/15, II/17/10
 ı̄̇. ġaÍpliymiş I/06/69
 ı̄̇. kötü I/23/46
 ı̄̇.+ yim I/55/44

ı̄̇.+ yin I/44/06
ı̄̇.+ yiz I/30/03

ı̄̇ : Başına getirildiği cümledeki kavrama 
göre çeşitli tonlar alarak birtakım duygular 
anlatan bir söz. -15-
 ı̄̇. I/10/15, I/105/23, I/106/16, I/106/30, 
I/121/04, I/138/62, I/138/78, I/23/48, 
I/67/38, I/69/90, II/04/43, II/07/108, 
II/11/20, II/23/200, II/24/70

ibāre : Kalıntı, iz, söz konusu edilen 
bir nesneye ait herhangi bir söz veya 
değer. -1-
 i.+ si I/56/24
ibāret : Sadece -den meydana gelmiş, 

-den oluşmuş, başka bir şey değil, ancak 
bu. -1-
 i. I/28/07
ibe : bk. ebe2 -1-
 köv i.+ sinne II/07/117
ibi : bk. ebe1 -1-
 i. II/17/06
ic : bk. iç -1-
 i.+ ine et I/119/58
icāb : Gerek, lüzum. -1-
 i.+ ı II/22/45
icar : bk. ı̄̇car -2-
 i.+ ı verili II/04/59
 i.+ ınan I/96/90
ı̄̇car : Kiraya verme, kira. -9-
 ı̄̇. II/17/86
 ı̄̇.+ a veriyoÍÍā I/46/111
 ı̄̇.+ ı I/03/88
 ı̄̇.+ ını veriyorlā I/158/49
 ı̄̇.+ lı I/39/74
 ı̄̇. verdiK I/136/20
 ı̄̇. verimiyennēn II/17/86
 ı̄̇. veriyu II/17/86
 ı̄̇. veriyular II/17/86
icār̥cılıḲ : İcar ile geçinme, tarlasını kiraya 
verme işi. -1-
 i. yaptıḲ I/155/07
icat : Yeni bir şey bulma, ortaya koyma, 
varlığı bilinmeyen bir şeyi meydana 

iİ
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getirme ve bu şekilde meydana getirilmiş 
şey. -1-
 i.+ ınan I/133/59

icat ol- : Yeni bir şey meydana 
getirilmek.
icik bı̄̇ciK : Çok az, birkaç tane. -1-
 i. bı̄̇ciK II/27/65
iç : Bir şeyin kendi sınırları arasında kalan 
kısmı, dâhil. -334-
 i. II/22/67
 i.+ ı̄̇ I/130/61
 i. çamaşırı I/97/14
 i.+ ē I/72/12
 i.+ i I/07/62, I/10/26, I/116/48, I/28/28, 
I/32/25, I/39/83, I/40/38, II/32/101, 
II/32/102, II/37/97, II/39/19
 i.+ iden I/125/75
 i.+ idi II/02/05
 i.+ im I/120/35, II/16/44, II/16/87
 i.+ imden II/22/52
 i.+ imizde I/46/85
 i.+ indá I/20/20
 i.+ inde I/09/64, I/102/51, I/103/58, 
I/104/31, I/107/43, I/11/80, I/116/04, 
I/116/12, I/116/34, I/116/35, I/12/21, 
I/120/58, I/123/37, I/137/15, I/138/129, 
I/144/62, I/155/97, I/157/28, I/157/39, 
I/159/20, I/159/34, I/161/29, I/17/74, 
I/20/27, I/25/14, I/39/98, I/43/06, I/48/19, 
I/48/24, I/50/70, I/53/67, I/61/16, I/65/34, 
I/68/42, I/69/12, I/69/57, I/70/21, I/70/36, 
I/70/39, I/72/09, I/76/47, I/77/11, I/79/98, 
I/81/25, I/83/17, I/83/39, I/87/54, I/90/62, 
I/94/68, I/94/70, I/94/80, I/95/104, I/95/22, 
I/95/84, I/97/36, I/98/85, II/06/71, II/09/92, 
II/11/59, II/12/19, II/14/99, II/15/113, 
II/15/70, II/15/73, II/20/16, II/20/61, 
II/20/65, II/20/68, II/20/70, II/21/12, 
II/21/64, II/23/15, II/23/84, II/23/92, 
II/28/71, II/33/18, II/34/71, II/34/72, 
II/36/15, II/39/152
 i.+ indē I/101/34, I/130/58, II/01/31
 i.+ ind̥e I/28/16
 başıŋız yarılırsa örtmeŋiziŋ i.+ inde 
I/152/75

 ġoluŋuz ġırılsa yeŋiŋiziŋ i.+ inde 
I/152/76
 ġolı̊n ġırılıssā yėnı̄̇ŋ i.+ inde başın 
yarılıssā ȫrtünüŋ içindi I/01/70
 i.+ indeki I/105/65, II/29/10
 i.+ inden I/137/10, I/14/05, I/155/37, 
I/27/15, I/41/11, I/42/19, I/46/94, I/54/66, 
I/64/69, I/97/08, II/04/33, II/25/96, II/26/52
 i.+ indēse I/32/77
 i.+ indeydi I/134/18
 i.+ indeydim I/01/68
 i.+ indėyin I/124/06
 i.+ indeymişdi I/11/18
 i.+ indi I/144/04, I/59/44, I/79/40, 
II/01/28, II/02/08, II/05/69, II/18/30, 
II/22/04, II/24/66, II/28/92, II/33/77, 
II/39/127, II/39/19
 i.+ ind̥i II/38/30
 ġolı̊n ġırılıssā yėnı̄̇ŋ içinde başın 
yarılıssā ȫrtünüŋ i.+ indi I/01/71
 i.+ indiydi I/65/34
 i.+ ine I/02/32, I/02/33, I/10/17, 
I/101/32, I/102/55, I/104/34, I/104/35, 
I/105/57, I/106/50, I/111/08, I/111/30, 
I/116/07, I/116/20, I/119/48, I/12/18, 
I/122/70, I/123/42, I/123/56, I/125/34, 
I/125/49, I/127/43, I/128/18, I/128/38, 
I/129/65, I/130/39, I/130/80, I/130/81, 
I/131/49, I/132/17, I/132/19, I/132/28, 
I/133/58, I/143/19, I/148/10, I/148/21, 
I/148/58, I/148/59, I/153/74, I/157/10, 
I/160/07, I/23/22, I/23/23, I/23/24, 
I/27/52, I/27/71, I/28/47, I/31/13, I/32/46, 
I/33/140, I/33/151, I/33/154, I/33/46, 
I/33/90, I/36/61, I/37/52, I/42/14, I/44/78, 
I/45/53, I/49/74, I/57/56, I/60/08, I/60/105, 
I/60/107, I/60/12, I/60/13, I/60/62, I/60/70, 
I/62/19, I/62/28, I/64/75, I/68/40, I/68/52, 
I/70/37, I/70/43, I/70/57, I/70/58, I/71/17, 
I/76/33, I/76/34, I/77/07, I/79/79, I/79/85, 
I/84/17, I/90/77, I/94/30, I/95/111, I/96/14, 
I/96/54, I/97/14, I/97/16, I/98/77, II/11/61, 
II/12/17, II/12/58, II/15/29, II/15/67, 
II/15/68, II/15/85, II/18/15, II/21/96, 
II/23/182, II/28/73, II/29/56, II/32/113, 
II/32/115, II/32/55, II/32/60, II/32/75, 
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II/33/76, II/34/100, II/35/69, II/35/72, 
II/39/32, II/39/52, II/39/55, II/39/76
 i.+ inē I/26/12, I/31/06, I/77/11, II/34/21
 i.+ ine atıyo I/38/48
 i.+ ine vermedı̄̇ I/116/09
 i.+ ine vermez I/116/09
 i.+ ini I/138/84, I/143/18, I/143/24, 
I/15/41, I/20/27, I/27/71, I/34/57, I/34/58, 
I/44/43, I/77/12, I/49/07, I/51/47, I/71/40, 
II/01/23, II/08/126, II/08/58, II/11/03, 
II/11/60, II/15/73, II/16/23, II/16/61, 
II/16/67, II/16/91, II/17/39, II/17/40, 
II/17/50, II/18/25, II/18/28, II/21/61, 
II/21/67, II/21/95, II/33/69, II/33/76, 
II/33/78, II/37/118, II/39/30, II/39/33, 
II/39/39, II/39/42, II/39/55, II/39/57, 
II/39/69, II/39/70
 i.+ inῑ II/11/55
 i.+ inı̆̇ I/03/96
 i.+ inin I/09/80
 i.+ iniŋ I/121/83, I/48/17, I/49/03
 i.+ iŋe I/70/66
iç - : 1. Bir sıvıyı ağza alıp yutmak. -82-
 i. I/112/58, I/135/03, I/54/72, I/86/52, 
II/08/115, II/13/50, II/28/88
 i.- cig I/21/91
 i.- ē II/35/51
 i.- ēdi II/07/77
 i.- ēdik I/64/78
 yı̄̇r i.- ēdik I/152/20
 i.- ēdin I/145/38
 i.- ēdiŋ II/07/79
 i.- el II/05/79
 i.- elēdi II/07/77
 yillē i.- ellē II/34/85, II/34/87
 yillēdi i.- elle I/145/61
 i.- ellēdi II/07/78
 yiller i.- ellerdi I/128/29
 i.- em I/52/35
 i.- emiŋ II/38/54
 yiyene i.- ene bol I/67/48
 i.- eŋ I/54/72, II/23/204

 i.- er I/04/62, I/100/10
 yı̄̇r i.- er I/10/84
 yir i.- er I/136/26, II/16/108
 i.- erdi I/134/31, II/33/06
 i.- ērdi I/134/34
 i.- ērdik I/36/50, I/47/22
 i.- ērdiK I/47/23
 i.- ēr̥dik I/47/22
 yirdik i.- erdik I/134/28
 i.- ērdim I/07/40
 i.- erdiŋ I/100/24
 i.- erin I/43/11
 yiriz i.- eriz I/150/28, II/39/150
 yir i.- erler I/90/27
 i.- ersiŋiz I/89/30
 i.- ēsiŋiz I/31/71
 i.- eydiŋ I/98/136, II/13/49
 i.- ilir I/125/89, I/36/58, I/36/60
 i.- ilirdi I/60/40
 i.- ilirmiş I/86/56
 i.- iliyudu II/35/68
 i.- imiŋ II/07/135
 i.- in I/67/38
 i.- iŋ I/04/62, I/12/17, I/139/16, I/37/57, 
II/08/114
 yidíriŋ i.- irı̄̇ŋ I/06/50
 i.- irdim I/52/42, I/98/119
 i.- irilerdi I/98/98
 i.- irivı̄̇mişlē II/05/95
 i.- iriyolāmışımış I/98/112
 i.- irmişle II/05/93
 i.- ive I/98/118
 yiniyo i.- iyo II/25/61
 i.- iyoduḳ I/20/37
 i.- iyolādı II/35/52, II/35/69
 i.- iyoÍler I/42/51
 i.- iyoŋ I/20/40, II/23/202
 i.- iyȯŋ I/96/64
 yı̄̇yoz i.- iyoruz I/61/63
 i.- miş I/33/143
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2. (Sigara, esrar, eroin vb. keyif verici 
maddeleri kullanmayı) Alışkanlık hâline 
getirmiş olmak. -4-
 i.- iyor I/12/36, I/12/37, I/12/38, I/12/44

3. (Bir şeyi) Su veya sulu bir madde ile 
yutmak, ilaç kullanmak. -3-
 i.- er I/131/34
 i.- iyorun I/58/77, I/58/79

4. İçki kullanmak. -2-
 i.- erlē II/23/75
 i.- erler I/89/25

5. (Sigara, puro, nargile, çubuk 
vb. şeylerin dumanını) Nefesle içe 
çekmek. -1-
 siġara i.- iliyo II/26/34
iç : bk. iş -1-
 i.+ ini I/64/36
íç : bk. iç -1-
 í.+ íni II/11/06
ı̄̇ç : bk. iç -1-
 ı̄̇. I/40/38
iç güvēsi : İç güveyisi, ayrı bir ev açmayıp 
eşinin ailesinin evinde oturan damat. -1-
 i. II/19/102
içē : <<içeri1 -1-
 i.+ de I/56/36
içecē : <<içeceK+i -1-
 i.+ ŋ II/32/138
içeceK : Su ihtiyacını gidermek, serinlemek 
veya zevk almak için içilen sıvıların ortak 
adı. -1-
 i. II/32/132
içel : <<içeri1 -1-
 i.+ lerini I/06/76
içeli : bk. içeri1 -1-
 i. I/52/72
içer : bk. içeri1 -13-
 i.+ de I/11/71, I/11/84, I/133/07, 
I/139/24, I/155/99, I/27/56, I/56/38
 i.+ dē I/139/24
 i.+ den I/42/19
 i.+ sinde I/139/53

 i.+ sinden I/68/69, I/68/72
 i.+ sine I/98/14
içere : bk. içeri1 -2-
 i. II/05/65, II/25/104
içeri : 1. İç yan, iç bölüm, dışarı 
karşıtı. -10-
 i. I/11/82, I/110/54, I/139/62, I/35/33, 
I/56/36, I/98/12
 i.+ ye I/153/80, I/153/82

2. Gönül, yürek. -2-
 i.+ m I/145/72
 i.+ mde I/137/43
içerı̆̇ : bk. içeri1 -1-
 i. I/88/56
içėri : bk. içeri -1-
 i. II/01/85
içērsi : <<içeri1+si -1-
 i.+ ndi II/01/27
için : Sebep veya amaç bildirir; nedeniyle, 

-den ötürü, -den dolayı, maksadıyla, 
amacıyla. -170-
 i. I/02/15, I/06/123, I/06/125, I/06/43, 
I/06/94, I/07/14, I/08/07, I/09/54, I/10/26, 
I/102/76, I/103/36, I/103/58, I/105/63, 
I/105/64, I/106/23, I/106/55, I/108/15, 
I/109/53, I/110/38, I/111/49, I/111/63, 
I/118/10, I/119/18, I/12/17, I/120/03, 
I/120/13, I/121/106, I/125/36, I/125/95, 
I/128/08, I/129/08, I/129/19, I/129/44, 
I/131/27, I/131/28, I/133/07, I/136/29, 
I/136/38, I/137/14, I/138/39, I/139/21, 
I/139/25, I/139/27, I/14/71, I/140/32, 
I/141/06, I/142/45, I/143/14, I/147/46, 
I/147/51, I/149/18, I/155/30, I/155/54, 
I/155/59, I/155/77, I/157/26, I/157/31, 
I/157/85, I/16/35, I/16/59, I/160/02, 
I/160/28, I/19/26, I/19/27, I/23/39, I/23/46, 
I/23/55, I/23/61, I/26/55, I/30/21, I/30/46, 
I/31/70, I/33/145, I/34/51, I/35/57, I/38/02, 
I/39/38, I/44/14, I/50/10, I/53/04, I/53/22, 
I/53/31, I/53/79, I/55/03, I/58/11, I/60/109, 
I/60/61, I/65/27, I/65/34, I/66/32, I/71/37, 
I/71/44, I/73/05, I/78/09, I/78/48, I/81/01, 
I/81/18, I/81/55, I/81/57, I/85/29, I/85/55, 
I/92/03, I/92/34, I/93/21, I/95/94, I/95/96, 
I/96/08, I/96/14, II/02/38, II/02/66, 
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II/02/83, II/03/81, II/04/62, II/09/23, 
II/11/05, II/15/95, II/17/80, II/17/81, 
II/19/10, II/19/12, II/19/149, II/19/27, 
II/19/52, II/19/53, II/19/84, II/20/15, 
II/22/42, II/23/180, II/24/06, II/24/08, 
II/24/11, II/24/41, II/24/47, II/26/30, 
II/26/31, II/26/32, II/26/33, II/26/40, 
II/31/17, II/31/21, II/31/25, II/31/39, 
II/33/51, II/34/40, II/34/70, II/34/83, 
II/39/11, II/39/130, II/39/33
 ne i. I/08/101, I/08/120, I/08/85, I/35/44
 i. vurdular I/08/114
 i. yaparıs I/132/39
 i. yaparız I/157/61
 i. yapıyosuŋuz I/53/54
için için : Açığa vurmadan, dışarıya 
aksettirmeden, belli etmeden. -1-

i. için yanıyordu I/95/55
için̥ : bk. için -5-
 i. I/139/35, I/19/21, I/30/12, I/79/53, 
I/81/41
içín : bk. için -2-
 i. II/01/13, II/02/04
íçin : bk. için -2-
 í. I/05/02, II/11/05
içı̄̇n : bk. için -3-
 i. I/101/52, I/56/41, I/74/101
içir - : İçmesini sağlamak veya içmeye 
mecbur etmek. -5-
 i.- iŋ II/23/211
 i.- iverı̆̇dik II/08/55
 i.- iydiK I/101/38
 i.- mēzdig II/08/55
 i.- min II/08/54
içir : bk. için -1-
 i. I/128/23
içirı̄̇ : <<içiriK+i -1-
 i. I/152/110
içiri : bk. için -1-
 i. I/116/45
içiriK : Pekmez, şıra. -1-
 i. I/152/107

içme : İçmek işi. -3-
 yime i. I/83/34
 i.+ mizeydi I/106/11

içme suyu : Derecesi yüksek olmayan 
içilmeye elverişli su.

i. suyumuz I/142/37
içmek : Bir sıvıyı ağza alıp yutmak işi. -1-
 i. I/85/55
içmi : bk. içe -1-
 i.+ ye I/135/10
içün : bk. için -2-
 i. I/15/92, I/46/77
içür : bk. için -1-
 i. I/15/92
id - : bk. et-1 -180-
 i.- ediK I/26/70, I/31/26
 i.- ellēdi I/31/51
 i.- em I/17/28
 i.- emedi I/101/07, I/121/27
 i.- en I/73/58
 i.- enner I/87/29
 i.- ennere I/93/29
 i.- er I/121/74, I/121/75, I/121/88, 
I/132/08, I/132/24, I/132/42, I/91/31
 i.- ėr I/121/74
 i.- erdi I/115/45, I/115/48, I/121/117, 
I/121/12, I/121/16, I/121/27
 i.- erdik I/76/93, I/90/47
 i.- erdiK I/102/44, I/107/52, I/115/10, 
I/115/55, I/153/32
 i.- erdim I/123/67
 i.- erdiniS I/18/32
 i.- erimiş I/20/48
 i.- erin I/107/27, I/28/47
 i.- eriS I/102/55, I/130/70, I/26/60, 
I/27/75, I/31/22
 i.- eriz I/31/12, I/31/19, I/71/33, I/79/85, 
II/32/04
 i.- erler I/26/38, I/76/11
 i.- erlerdi I/98/125
 i.- erleri I/80/42
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 i.- erse I/130/82
 i.- ēsiŋ I/72/81
 i.- esiye I/100/33
 i.- eyim II/13/61
 i.- incē I/71/73
 i.- irdim I/152/49
 i.- iriŋ I/31/13
 i.- irler I/26/42
 i.- irse I/31/17, I/31/45
 i.- iyȯ I/79/51
 i.- iyoduḲ I/72/30
 i.- iyollar I/104/38
 i.- iyȯm I/90/44
 i.- iyoŋ I/111/47
 i.- iyor I/20/28
 i.- iyoruz I/138/56

tėslim i.- ē II/08/88
 vaz i.- ē I/30/54
 şiḳāt i.- ecen II/25/111
 sohbet i.- ēdik I/146/49
 sohbet i.- ēdiK I/146/45
 yar̥dım i.- ēdik I/146/71
 dovā i.- ēlē I/30/54
 dovā i.- elek I/28/56
 du˽ā i.- ellē I/57/22, I/57/23
 müsādi i.- ellē II/02/25
 du˽a i.- ellēdi I/107/52
 yar̥dım i.- ellēdi I/145/48
 hitāb i.- eller I/132/07
 dāvet i.- eÍlērdi II/03/21
 du˽a i.- ellerdi I/144/66
 ameliyed i.- em I/17/28
 tavsiyi i.- en I/87/03
 du˽ā i.- er I/114/23
 duvā i.- er I/131/22
 mu˽ayini i.- er I/41/65
 parḳ i.- er I/156/41
 teslim i.- ēr II/20/83
 teslim i.- ēr̥ I/74/18
 yas i.- er I/15/78

 banyo i.- erdik I/107/40
 banyo i.- erdiK I/107/44
 idāre i.- erdiK I/108/12
 ziyāret i.- erdik I/155/70
 alt üst i.- erin II/25/110
 idāre i.- erin I/43/34
 şiḳāt i.- erin II/25/113
 du˽ā i.- eriz II/28/47, II/28/49
 idāri i.- eriz II/20/82
 iÍāvi i.- eriz I/31/21
 teslim i.- eriz I/62/34
 teşekkür i.- eriz I/31/70, II/33/81
 ziyāret i.- eriz II/01/84
 nası̄̇b i.- erse I/54/40
 af i.- ersin I/120/14, I/120/24, I/120/27
 ziyāret i.- ersin I/79/66
 af i.- ersiŋ I/150/08, I/74/100, I/74/13, 
I/74/16, I/74/38, I/74/50, I/74/53
 ġabul i.- ēse I/08/66
 nası̄̇b i.- ēsi II/01/83
 af i.- ēsiŋ II/09/06
 sohbet i.- imiyyoS II/11/53
 haz i.- iyo I/37/48
 sürgün i.- iyȯ I/93/19
 şiḳāt i.- ı̆̇yolā I/146/82
 banyo i.- iyollar I/20/28
 du˽ā i.- iyom I/78/52
 dova i.- iyon I/30/17
 yardım i.- iyon II/20/32
 yaslā i.- iyon II/07/110
 ra˽atsız i.- iyoŋ I/45/16
 idārı̆̇ i.- iyuz II/02/86

bk. et-2 -44-
 i.- eciyseK I/26/48
 i.- ēdiK I/130/12
 i.- ēm I/148/40
 i.- emen I/21/14
 i.- er I/116/34, I/130/66
 i.- erdig I/102/48, I/108/17
 i.- erdik I/87/92
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 i.- erdiK I/102/49, I/20/42, I/30/31
 i.- erdim I/27/74, I/94/10
 i.- erin I/109/38
 i.- eriS I/26/52
 i.- eriz I/109/46, I/26/48, I/26/49, 
I/26/50, I/26/51, I/26/52, I/26/53, I/26/54, 
I/26/59, I/33/53, I/70/46, I/79/56
 i.- erlerdi I/102/71, I/102/73, I/94/65
 i.- erseK I/26/49
 i.- ersiŋ I/87/60, I/98/66
 i.- iŋ II/34/64
 i.- iverdi I/10/119
 i.- ividi I/10/120
 i.- iviTTı̄̇ I/10/119
 i.- iyo I/87/36, I/87/37, I/90/26
 i.- iyola I/79/56
 i.- iyorduḳ I/57/55
ı̆̇d - : bk. et-1 -8-
 ı̆̇.- e II/08/72
 ı̆̇.- ediK I/31/33, I/31/34
 baş ı̆̇.- ēdik II/24/75
 ı̆̇.- er I/139/60
 ı̆̇.- irin II/08/89
 ı̆̇.- iyoruz I/17/40

bk. et-2

ı̆̇.- iceŋ I/86/03
idārė : bk. idāre I -1-
 i. ediyorlā I/159/40
idare : bk. idāre I -1-
 i.+ leri I/112/69
idāre I : Sadece gerektiği kadar harcama, 
tutumlu davranma, tasarruf, iktisat. -17-

i.+ mizı̄̇ I/18/12
idāre et- : Ancak gerektiği kadar 

harcamak, israf etmeyip yetişmesini 
sağlayacak şekilde tutumlu kullanmak, 
geçinmek, yeterli olmak, yetişmek.

i. ederiz II/20/82
 i. ediyo I/96/89
 i. ediyom I/50/82
 i. ediyoS I/61/71

 i. ėtcek II/09/77
 i. etçeK II/30/35
 i. etmed̥i II/03/80
 i. etTi I/125/45
 i. iderdiK I/108/12
 i. iderin I/43/34
 i. itdim I/43/34

idāre ol- : Geçinmek, idāre edilmek.
i. olurduḲ I/18/24

 i. oluP I/130/47
 i. olurdu I/108/12
 i. oluyodu I/158/35
 i. oluyoruz I/130/45
idāre II : Eskiden gece lambası yerine 
kullanılan, hafif ışıklı en küçük boyda gaz 
lambası, idāre lambası, idāre kandili. -8-
 i. I/28/32, I/64/68, I/64/71
 i.+ leri I/146/36, I/146/39
 i.+ mişdi I/146/36
 i.+ yi I/155/38
 i.+ ynen I/87/88
idarelı̄̇ : İyi idare etmesini bilen. -1-
 i. I/50/48
idari : bk. idare I -1-
 i. olcáḳ II/09/62
idāri : bk. idāre I -8-
 i. ediyoz I/102/07
 i. etcik I/102/10
 i. ideriz II/20/82
 i. itcek I/52/48
 i. itcez I/50/29, I/63/44
 i. itsin I/52/52
 i.+ yne II/01/15
idārı̆̇ : bk. idāre I -1-
 i. idiyuz II/02/86
idāri : bk. idāre II -1-
 i.+ ler I/64/67
ı̄̇de : İğde, iğdegillerden, nemli kumsallarda 
ve kalkerli yerlerde yetişen, sarı çiçekli, 
genellikle çalı, bazen de ağaççık şeklindeki 
odunsu bitki ve bu bitkinin kırmızımsı sarı 
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renkte, ince bir kabukla kaplı, içi beyaz ve 
unlu meyvesi. -3-
 ı̄̇. I/09/58, I/59/57
 ı̄̇.+ lēmiz I/59/57
ı̄̇di : bk. ı̄̇de -1-
 ı̄̇.+ lē II/29/33
idrā : <<idrar+ı -1-
 i.+ m I/45/61
idrā : bk. idrar -1-
 i. tor̥basından I/54/06
idrar : Sidik. -1-
 i. I/45/59
ı̄̇drar : bk. idrar -1-
 ı̄̇.+ ı I/123/45
ifāde : Zihinde tasarlanan bir şeyi söz veya 
yazı ile anlatma, söyleme, bildirme. -1-

ifāde al- : Adliye veya polisçe birini 
sorguya çekip söylediklerini kaydetmek.

i.+ ŋi alır I/48/63
iFtar : Oruçlu bir kimsenin orucunu 
açması, güneşin batma zamanı olan orucun 
sona erme vakti. -3-
 i. II/31/09
 i.+ a I/148/66
 i.+ ı II/17/26
igi : bk. iki -1-
 i.+ miz I/10/39
iğir - : bk. eyir- -3-
 i.- ip yapıyoduḳ I/27/42
 i.- iyoduḳ I/27/42
iǵrām : bk. ikrām -1-
 i. ediyim I/04/63
ı̄̇ğri : Eğri, doğru ve kırık çizgi biçiminde 
olmayıp yönünü değiştirerek devam eden, 
aynı istikāmet üzere gitmeyen, çarpık. -1-
 ı̄̇. II/07/120
ih : bk. ihi -1-
 i. I/84/24
ı̄̇hale : Devlete veya bir kuruluşa ait olup 
arttırma veya eksiltmeye çıkarılan bir işi 
en uygun şartları teklif edene bırakma. -1-
 ı̄̇.+ yi II/30/41

ihdiyarla - : bk. ihtiyarla- -1-
 i.- dım I/16/18
ihen̥kli : bk. ehen̥kli -1-
 i. I/146/63
ihi : bk. iki -4-
 i. I/24/49, I/37/35
 i.+ si I/107/35
ihi : İşte. -19-
 i. I/101/08, I/101/14, I/48/77, I/51/29, 
I/51/42, I/51/52, I/51/64, I/60/56, I/62/38, 
I/79/88, II/32/101, II/32/11, II/32/122, 
II/32/124, II/32/26, II/32/51, II/32/67, 
II/32/88
ihrāc : Ülkede elde edilen veya yapılan bir 
malı yurt dışına satma. -2-

ihrāc ol- : Yurt dışına mal veya hizmet 
satılmak, ihrāc edilmek.

i. olur II/30/20, II/30/21
ihtiyāc : İhtiyaç, gereği duyulan şey. -1-
 i.+ ın I/156/39
ı̄̇h̥tiyāc : bk. ihtiyāc -1-
 ı̄̇.+ ı viriyor II/33/44
ı̄̇h̥tiyaç : bk. ihtiyāc -1-
 ı̄̇.+ ları II/26/40
ihtiyar : Yaşlı, kocamış. -2-
 i.+ ın I/65/51
 i.+ ları II/39/90
ihtiyarla - : Yaşı ilerlemek, ihtiyar 
olmak. -1-
 i.- dı II/39/18
ı̄̇h̥tiyaş : bk. ihtiyāc -2-
 ı̄̇.+ lāna II/26/19
 ı̄̇.+ larına II/26/19
ik˽üş : <<iki üç -3-
 i. I/58/62, II/24/19, II/24/20
ı̆̇ke : bk. iki -1-
 ı̆̇. I/63/50
iki : Birden sonra, üçten önce gelen sayının 
adı. -881-
 i. I/01/13, I/01/57, I/01/66, I/02/02, 
I/02/29, I/02/55, I/03/13, I/03/22, I/03/71, 
I/03/77, I/03/83, I/04/25, I/05/04, I/05/65, 
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I/05/68, I/06/104, I/06/124, I/06/14, 
I/06/27, I/07/102, I/08/87, I/10/107, 
I/10/59, I/10/99,I/101/35, I/101/62, 
I/102/11, I/102/30, I/103/62, I/105/40, 
I/105/41, I/105/53, I/106/45, I/106/58, 
I/107/25, I/107/58, I/107/69, I/109/13, 
I/11/33, I/11/56, I/11/60, I/11/76, I/11/84, 
I/111/107, I/111/11, I/111/114, I/111/120, 
I/111/55, I/112/31, I/113/05, I/113/09, 
I/113/103, I/113/104, I/113/105, I/113/110, 
I/113/111, I/113/112, I/113/113, I/113/114, 
I/113/125, I/113/132, I/113/23, I/113/88, 
I/116/41, I/117/12, I/117/13, I/117/18, 
I/117/41, I/117/42, I/119/18, I/12/35, 
I/120/16, I/120/33, I/120/34, I/120/48, 
I/120/49, I/121/116, I/121/72, I/122/21, 
I/122/46, I/122/65, I/122/81, I/122/87, 
I/123/43, I/124/05, I/125/20, I/125/21, 
I/125/22, I/125/27, I/125/29, I/125/30, 
I/125/63, I/125/67, I/125/68, I/126/50, 
I/126/75, I/127/09, I/127/10, I/127/19, 
I/127/29, I/127/33, I/128/58, I/128/71, 
I/129/07, I/131/48, I/131/53, I/132/23, 
I/133/09, I/133/31, I/133/39, I/134/11, 
I/134/12, I/134/31, I/134/57, I/134/60, 
I/134/61, I/135/46, I/137/05, I/137/16, 
I/138/20, I/139/06, I/139/12, I/139/31, 
I/14/56, I/140/22, I/140/26, I/140/28, 
I/140/40, I/140/45, I/142/08, I/142/13, 
I/142/14, I/143/04, I/143/40, I/143/41, 
I/143/79, I/144/61, I/144/84, I/145/05, 
I/145/06, I/145/14, I/145/47, I/145/75, 
I/146/25, I/147/53, I/148/08, I/148/09, 
I/148/10, I/148/23, I/148/35, I/148/45, 
I/148/53, I/148/59, I/149/17, I/149/35, 
I/149/49, I/149/50, I/149/61, I/149/66, 
I/15/10, I/15/68, I/15/86, I/15/92, I/150/02, 
I/150/18, I/150/60, I/151/24, I/152/106, 
I/152/108, I/152/11, I/152/115, I/152/117, 
I/152/25, I/152/59, I/152/72, I/152/96, 
I/153/06, I/153/42, I/153/43, I/154/13, 
I/154/39, I/155/08, I/155/09, I/155/14, 
I/155/23, I/155/24, I/155/26, I/155/32, 
I/155/33, I/155/35, I/155/42, I/155/47, 
I/155/63, I/155/65, I/155/66, I/156/04, 
I/156/09, I/156/12, I/157/38, I/158/04, 
I/158/23, I/158/33, I/159/05, I/16/33, 
I/16/50, I/160/14, I/160/20, I/160/21, 
I/17/03, I/17/37, I/17/56, I/17/63, I/17/64, 
I/17/65, I/18/64, I/19/18, I/21/08, I/21/31, 

I/21/41, I/21/74, I/21/75, I/21/76, I/21/81, 
I/21/88, I/22/03, I/22/29, I/22/43, I/23/37, 
I/24/14, I/24/28, I/24/49, I/24/50, I/24/65, 
I/25/08, I/25/31, I/25/37, I/25/42, I/26/06, 
I/27/07, I/27/31, I/27/33, I/27/57, I/27/75, 
I/29/03, I/30/01, I/30/07, I/30/08, I/30/18, 
I/32/43, I/32/61, I/32/83, I/32/92, I/33/129, 
I/33/35, I/33/48, I/33/51, I/33/63, I/33/64, 
I/35/35, I/35/37, I/35/39, I/36/21, I/36/24, 
I/36/29, I/36/30, I/36/31, I/36/65, I/36/67, 
I/36/75, I/38/28, I/38/70, I/39/03, I/39/06, 
I/39/07, I/39/09, I/39/14, I/39/42, I/39/74, 
I/39/76, I/39/81, I/40/22, I/40/37, I/40/60, 
I/41/52, I/41/58, I/41/85, I/42/19, I/42/39, 
I/42/61, I/42/62, I/42/80, I/43/10, I/44/05, 
I/44/08, I/44/11, I/44/25, I/44/48, I/44/49, 
I/44/94, I/45/05, I/45/09, I/45/49, I/45/56, 
I/46/86, I/46/90, I/47/03, I/47/16, I/47/44, 
I/47/58, I/47/82, I/48/81, I/49/07, I/49/40, 
I/49/55, I/50/24, I/50/54, I/50/56, I/50/57, 
I/50/64, I/50/75, I/51/18, I/51/74, I/52/20, 
I/52/26, I/52/29, I/52/52, I/52/77, I/52/82, 
I/53/36, I/53/40, I/54/06, I/54/52, I/55/15, 
I/55/18, I/55/39, I/55/40, I/55/59, I/55/75, 
I/56/41, I/56/50, I/56/71, I/57/33, I/57/37, 
I/58/14, I/58/80, I/60/37, I/60/43, I/61/10, 
I/61/35, I/61/52, I/61/57, I/61/58, I/62/15, 
I/63/16, I/64/108, I/64/11, I/64/130, 
I/64/39, I/64/43, I/64/49, I/65/12, I/65/24, 
I/65/37, I/66/11, I/66/22, I/66/28, I/66/53, 
I/68/16, I/68/17, I/68/45, I/68/46, I/68/58, 
I/68/60, I/69/09, I/69/20, I/69/21, I/69/35, 
I/69/36, I/69/41, I/69/42, I/69/68, I/69/70, 
I/69/85, I/69/86, I/69/93, I/71/08, I/71/15, 
I/71/33, I/71/57, I/71/74, I/72/09, I/73/18, 
I/73/35, I/73/42, I/74/94, I/75/11, I/75/12, 
I/75/18, I/75/40, I/75/44, I/75/53, I/75/69, 
I/76/12, I/76/72, I/76/99, I/77/49, I/77/75, 
I/78/13, I/78/33, I/79/60, I/79/99, I/80/40, 
I/80/64, I/81/61, I/83/47, I/84/23, I/84/31, 
I/84/32, I/84/33, I/85/55, I/85/60, I/86/45, 
I/86/58, I/87/122, I/87/47, I/87/69, I/88/37, 
I/88/63, I/89/12, I/89/16, I/89/19, I/90/20, 
I/90/62, I/90/73, I/91/14, I/91/41, I/92/07, 
I/92/17, I/92/18, I/92/27, I/92/38, I/92/39, 
I/93/03, I/93/40, I/93/48, I/93/60, I/94/21, 
I/94/23, I/94/26, I/94/85, I/94/86, I/95/03, 
I/95/108, I/95/15, I/95/22, I/96/26, I/96/66, 
I/96/67, I/96/91, I/99/18, I/99/19, I/99/33, 
I/99/35, I/99/49, II/01/26, II/01/30, 
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II/01/45, II/01/53, II/01/69, II/02/26, 
II/02/29, II/02/31, II/02/49, II/02/50, 
II/02/51, II/02/67, II/02/69, II/02/83, 
II/02/95, II/02/97, II/04/10, II/04/23, 
II/04/27, II/04/38, II/04/53, II/05/05, 
II/05/57, II/06/22, II/06/37, II/07/102, 
II/07/109, II/07/13, II/07/149, II/07/49, 
II/07/85, II/07/94, II/08/10, II/08/11, 
II/08/115, II/08/52, II/08/90, II/09/02, 
II/09/09, II/09/11, II/09/12, II/09/13, 
II/09/54, II/09/98, II/09/99, II/10/10, 
II/10/24, II/10/67, II/10/80, II/10/93, 
II/11/08, II/12/22, II/12/23, II/14/05, 
II/14/45, II/14/46, II/14/56, II/14/68, 
II/14/70, II/15/52, II/15/53, II/15/83, 
II/16/102, II/16/107, II/16/14, II/16/30, 
II/16/48, II/16/59, II/17/18, II/17/47, 
II/17/74, II/19/138, II/19/156, II/19/160, 
II/19/19, II/19/41, II/19/43, II/19/44, 
II/20/10, II/20/23, II/20/29, II/20/30, 
II/20/47, II/20/48, II/20/51, II/21/47, 
II/22/02, II/22/53, II/22/83, II/22/85, 
II/23/181, II/24/19, II/24/20, II/24/44, 
II/24/47, II/25/101, II/25/105, II/25/111, 
II/26/31, II/26/42, II/26/52, II/27/17, 
II/27/30, II/27/31, II/27/36, II/27/41, 
II/28/01, II/28/03, II/28/15, II/28/21, 
II/28/28, II/28/63, II/28/81, II/28/93, 
II/28/94, II/29/100, II/29/15, II/29/16, 
II/29/29, II/29/53, II/29/64, II/30/76, 
II/31/16, II/32/103, II/32/18, II/32/19, 
II/33/47, II/33/69, II/34/18, II/34/21, 
II/34/73, II/35/92, II/35/94, II/37/01, 
II/37/59, II/37/75, II/37/79, II/38/119, 
II/38/42, II/38/50, II/38/63, II/38/92, 
II/38/96, II/39/122, II/39/126, II/39/132, 
II/39/146, II/39/175, II/39/48, II/39/66, 
II/39/90, II/39/92, II/39/98
 ama bir i. I/07/99
 bı̄̇ i. II/01/09
 bi i. I/119/24, I/125/07, I/155/23, 
I/158/13, I/158/14, I/158/20, I/158/45, 
I/27/40, I/36/18, I/46/85, I/53/83, II/09/44, 
II/10/77, II/12/23, II/14/11, II/25/14, 
II/32/117
 bi bir i. I/88/71
 bile bir i. I/103/16
 bugünnēde bir i. II/09/85

 didim bir i. I/42/67
 ġırıyoŋ bir i. I/09/35
 ġomşu bir i. I/34/15
 hamırı bir i. II/15/70
 işde bir i. I/119/07, I/143/11
 işTi bir i. II/04/69
 mu bir i. II/39/184
 şe bir i. I/69/48
 şindi bir i. I/108/32
 yat bir i. I/41/80
 yoḲ bir i. II/14/12
 i.+ dı̄̇ II/38/42
 i.+ de I/64/03, I/64/73, I/78/32
 ḳanal i.+ de I/60/55
 i.+ den I/30/05, I/30/12, I/33/33
 i.+ di II/38/43, II/39/104
 i.+ dir̥ I/15/56
 i.+ lerecek I/148/28
 i.+ y̥di I/46/43
 i.+ ye I/120/34, I/33/30, I/33/31, 
I/36/23, I/64/73, I/70/02, I/92/24, I/92/25, 
I/99/22, II/38/69, II/38/95, II/39/104
 i.+ yė II/39/104
 i.+ yi I/27/76

iki bē : Orman vasfını kaybetmiş 
hazine arazileri için verilen ad.

i. bē I/93/41
ikimiz : Ben ve benimle olan.
i.+ miS II/05/98, II/13/15

 i.+ miz I/136/13, I/141/29, I/144/77, 
I/152/32, I/161/49, I/33/117, I/39/18, 
I/50/30, I/50/75, I/59/13, II/20/50, II/20/51, 
II/23/114
 i.+ mizi I/25/51
 i.+ miziŋ I/107/12

ikisi : O ve onunla olan.
i.+ sı̄̇ I/113/135

 i.+ si I/107/25, I/11/85, I/110/08, 
I/110/22, I/113/112, I/113/135, I/113/136, 
I/113/138, I/117/02, I/119/78, I/129/07, 
I/136/13, I/137/17, I/137/56, I/138/26, 
I/138/63, I/143/20, I/146/54, I/15/22, 
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I/150/26, I/152/10, I/157/03, I/16/06, 
I/17/56, I/17/57, I/17/58, I/20/92, I/24/62, 
I/30/15, I/32/88, I/33/127, I/33/128, 
I/33/129, I/33/137, I/37/29, I/40/06, 
I/42/24, I/43/21, I/48/26, I/48/27, I/48/58, 
I/48/59, I/48/60, I/48/61, I/50/54, I/51/75, 
I/55/67, I/60/66, I/60/76, I/69/36, I/89/18, 
I/90/24, I/90/25, I/94/46, II/08/98, II/12/11, 
II/13/29, II/19/139, II/19/48, II/21/41, 
II/24/77
 i.+ Si I/23/69
 i.+ sı̆̇ I/44/32, I/47/10, I/84/30, II/28/21
 bi i.+ si I/158/16
 sorıdān bir i.+ si II/06/62
 i.+ sidē I/48/61
 i.+ sin II/12/33
 i.+ sinden I/124/50, I/40/12
 i.+ sine I/138/76, I/53/49, I/95/04
 i.+ Sine I/107/20
 i.+ sinė I/24/14
 i.+ sini I/104/11, I/105/60, I/11/84, 
I/125/27, I/137/21, I/51/74, I/75/69, 
I/75/70, II/08/32
 i.+ sini yapdıḳ I/152/26
 i.+ siniŋ I/138/127, I/48/45

ikişer : İki sayısının her birine iki 
veya her defasında iki tane anlamına gelen 
üleştirme şekli.

i.+ şē II/27/04, II/27/29
 i.+ şer I/114/07, I/48/41, I/48/42, 
I/48/44, I/48/54, I/96/25, II/15/52
ikı̆̇ : bk. iki -7-
 i. I/102/58, I/44/19, I/85/04, II/14/12, 
II/26/17, II/31/45
 i.+ si I/02/29
íki : bk. iki -1-
 í. II/29/28
ı̆̇ki : bk. iki -2-
 buydu bir ı̆̇. II/24/72
 napcek bir ı̆̇. I/161/29
ikı̄̇ : bk. iki -1-
 i. II/27/30
iki bin bir : 2001 yılı. -1-

 i. II/31/02
iki biŋ : 2000 yılı. -1-
 i. II/04/54
ikicik : Yalnızca iki tane, iki tanecik. -1-
 i. I/146/79
ikinci : İki sayısının sıra sıfatı, sırada 
yeri birinciden sonra, üçüncüden önce 
olan. -26-
 i. I/11/92, I/121/50, I/125/28, I/144/26, 
I/158/30, I/24/29, I/42/34, I/42/35, I/48/66, 
I/50/22, I/52/80, I/52/81, I/54/23, I/65/40, 
I/82/20, I/86/64, I/88/14, I/89/02, II/09/08, 
II/13/27
 i.+ ye I/37/36, I/54/25, II/21/38
 i.+ yi II/28/07
ikindı̄̇ : bk. ikindi1 -2-
 i.+ ne I/64/133
 i.+ nen I/145/61
ikindi : Öğle ile akşam arasındaki 
zaman. -4-
 i.+ den yapardıḳ I/118/15

2. İkindi namazı ve ikindi ezanı.
i. oḳunasıya I/114/57

 i. oḳununca I/114/57
ikindi namazı : Beş vakit namazdan 

ikindi vaktiyle akşam vakti arasında 
kılınanı.

i. namazı ġıldım I/155/101
ikindilēn : bk. ikindiyelin -1-
 i. I/114/54
ikindileyin : İkindi saatlerinde, ikindi 
olduğunda, ikindi saati, ikindi vakti. -3-
 i. I/112/73, I/118/13, I/118/16
ikindinnen : bk. ikindiyelin -5-
 i. I/32/72, I/32/75, I/32/77, I/32/86
ikindiyin : bk. ikindiyelin -1-
 i. I/64/133
ikiS : bk. ekiz -1-
 i. I/129/08
ikki : bk. iki -5-
 i. I/125/44, I/136/34
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iklim : Yeryüzünün herhangi bir yerinin 
hava şartlarına göre uzun yılların 
ortalamasına dayanan durumu. -1-
 i.+ lēden I/54/19
iklimsel : İklime bağlı, iklimle ilgili. -1-
 i. II/38/49
ikram : bk. ikrām -3-
 i. II/37/12
 i. ediyin I/67/72
 i.+ ıŋ I/111/83
ikrām : Ağırlama, kıymet vererek hürmet 
etme, misafirperverlik gösterme. -3-

ikrām et- : Hürmeten veya gönül 
hoşluğu için bir şey vermek, sunmak, 
takdim etmek.

i. ėdemedim I/42/77
 i. ederlermiş I/76/76
 i. ediyim I/07/71
il : Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, 
vilayet. -2-
 i.+ den II/10/80
 i.+ lerinen I/138/107
il : bk. el I -2-
 i.+ imizde I/41/73
 i.+ iyle II/02/27
il : bk. el II -2-
 i.+ lē I/145/47
il : bk. yer -1-
 i.+ lēne I/48/19
il : bk. yıl -1-
 i. II/14/21
il˽ocā : bk. ocaḳ2 (?) -1-
 i. I/53/28
ilā : bk. ilāhi -2-
 i. sȫlelerdı̄̇ I/157/57
 i. söyler I/157/12
ilā : bk. illa -1-
 i. II/38/68
ilā˽i : bk. ilāhi -1-
 i. sȫlēlēdi I/29/15
ilȧ : <<öyle (?) -1-

 i. II/14/33
ilac : bk. ilaç -11-
 i. I/131/34, I/131/37, I/87/53, II/10/104
 ġocaġarı i.+ ı II/25/86
 i.+ ı yapíyós II/06/21
 i.+ ım I/52/28
 i.+ ımız II/38/24
 i.+ ınan I/50/10
 i.+ ını I/27/54
 i. yapınceg I/98/121
ilác : bk. ilaç -1-
 i.+ ı I/63/53
ilāc : bk. ilaç -2-
 i.+ ımı I/52/28
 i.+ ımız I/85/32
iÍac : bk. ilaç -2-
 i.+ ı I/123/60
 i.+ ıynan I/123/59
ilaç : Bir hastalığı, bir yarayı iyi etmek 
üzere içilmek, herhangi bir yolla vücuda 
verilmek veya dışarıdan sürülmek yoluyla 
kullanılan maddelere verilen isim, em. -9-
 i. I/131/37, I/133/26, I/58/77, I/68/36, 
I/85/18, I/98/127, II/38/16

ilaç yap- : İlaç hazırlamak, ilaç imal 
etmek.

i. yapmazsaŋ I/85/32
 i. yapmış I/98/115
ilahi : Tanrı ile ilgili olan, Tanrı’ya özgü 
olan, tanrısal, lahuti. -1-
 i. taḳTir II/38/61
ilāhi : Tanrı’yı övmek, ona dua etmek için 
yazılıp makamla okunan nazım. -2-
 i. sǖletTiler I/48/80
 i. sȫlēlēdi II/37/36
ilāh̥i : bk. ilāhi -1-
 i.+ nen I/157/56
ilāh̥ı̆̇ : bk. ilāhi -1-
 i. I/148/17
ilān : leğen -1-
 hamırı i.+ iyle I/106/42
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ilaş : bk. ilaç -10-
 i. I/45/36, I/79/50, II/07/83
 i.+ lar yapardıḳ I/58/73
 i.+ ları I/58/44
 i.+ ları yapılırdı I/58/47, I/58/73
 i.+ larımı I/52/30
 i.+ lırı I/50/02
 i. veriyoÍÍar I/42/17
iÍaş : bk. ilaç -1-
 i. I/45/57
ilaşlı - : İlaçlamak, (mikrop veya 
haşerelerden temizlemek için) bir yere ilaç 
püskürtmek, ilaç sıkmak. -1-
 i.- yo I/103/38
iÍāvi : İlāve, bir şeyin yanına başka bir 
şey daha koyma, ekleme, katma; eklenme, 
katılma. -1-

ilāve et- : Katmak, eklemek.
 i. ideriz I/31/21
iÍazım : bk. Íāzım -1-
 i. olursa I/26/62
iÍāzım : bk. Íāzım -2-
 i.+ ısa II/29/90
 i. olur II/33/50
ῐÍāzım : bk. Íāzım -1-
 ῐ. I/08/14
ı̆̇Íāzım : bk. Íāzım -1-
 ı̆̇. oluyo II/16/40
ilçe : Ülkenin idari taksimatında ilden 
sonra gelen bir kaymakam yönetimindeki 
bölüm, kaymakamlık, kaza. -2-
 i.+ mizde II/04/17
 sivereg i.+ si I/138/127
il̥çe : bk. ilçe -2-
 i.+ niŋ I/56/18
 i.+ ye II/10/10
ile : 1. İki kelimeyi, iki öbeği birbirine 
bağlar. -5-
 finō i. ėlele kinto ile ėlele I/47/60
 finō i. ėlele kintō ile ėlele I/47/61
 finō ile ėlele kinto i. ėlele I/47/60

 finō ile ėlele kintō i. ėlele I/47/61
2. İsimlerin sonuna gelerek beraberlik, 

refakat, vasıta, araç, hâl, tarz, ilişki vb. 
anlamlarda zarflar yapar.

i. I/05/24
ilēde : <<ileri1+de -2-
 i. I/154/64, II/21/47

<<ileri2+de -1-
 i. I/64/49
ilēdi : <<ileri2+de -2-
 i. II/38/14
ilēden : bk. ileri2 -1-
 i. II/24/19
ile˽en : bk. ilēn -1-
 i.+ iŋ I/02/32
ilēce : <<ileri2+ce -1-
 i.+ si II/12/43
ı̄̇lēÇ : bk. ilaç -1-
 ı̄̇. II/29/91
ileçbellik : bk. leşbēlik -1-
 i. I/49/56
ileçil : bk. reçel -1-
 badılcan i.+ i yapcāsaŋ I/128/73
ilehen : bk. ilēn -4-
 i.+ de I/59/48
 i.+ ne I/59/49
 i.+ nerde I/59/51
 i.+ nere I/59/50
ilelled - : bk. ilerleT- -1-
 i.- irsēŋ I/63/55
ilelli : bk. ileri4 -1-
 i. I/42/15
ilēn : Leğen, içinde öteberi yıkanan veya 
çeşitli işlerde kullanılan yayvan kap. -11-
 i. I/129/31
 i.+ e I/04/50
 i.+ i I/106/67, I/106/68
 i.+ imiz I/106/75
 i.+ in II/15/70
 i.+ ini I/106/68
 i.+ nere I/128/68
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 i.+ nerimiz I/106/67
 i.+ nerimizi I/106/68
ῑlēn : bk. ilēn -1-
 ῑ.+ iŋ I/70/58 
ı̄̇len - : bk. ēlen- -1-
 ı̄̇.- mez II/32/43
ilerde : <<ileri2+de -9-
 i. I/01/32, I/01/87, I/40/09, I/87/24, 
I/98/84

<<ileri1+de
 i. I/149/57, II/31/20, II/31/21, 

II/33/37
iler̥de : <<ileri1+de -1-
 i. II/39/88
ilērde : <<ileri1+de -3-
 i. I/61/04, II/11/65

<<ileri2+de
i. II/24/49

iler̥den : <<ileri1+den -1-
 i. II/03/65
il̥erden : <<ileri2+den -1-
 i. II/03/68
ilerdi : <<ileri1+de -1-
 i. II/17/76
ileri : 1. Bir yerin veya şeyin arka kabul 
edilen kısmına göre önde bulunan taraf, ön 
taraf. -9-
 i. II/26/06
 i. gelen II/02/60
 i. gelennēdendi II/13/25
 i. gelenneri I/01/53
 i. geri II/08/89
 i.+ sini I/122/39
 i.+ ye I/06/82, I/58/17
 i.+ yi I/122/13

2. Gelecek zaman. -2-
 i.+ ki I/03/20
 i.+ ye I/06/127

3. Öne doğru. -4-
 i. I/31/43
 i.+ ye I/01/43, I/154/35, II/23/118

4. Benzerlerinden daha seçkin olan, onları 
geride bırakmış olan, çok gelişmiş. -1-
 i. I/01/25

5. Öte. -2-
 i. I/17/73, II/21/48

6. Fazla. -2-
 i. II/07/103, II/10/70
ı̄̇leri : bk. ileri2 -1-
 ı̄̇. II/10/49
ilerle - : 1. Bulunduğu seviyeden daha 
yüksek, daha ileri bir duruma gelmek, 
yükselmek, terakki etmek. -7-
 i.- di II/35/16, II/35/21, II/37/13
 i.- miş II/10/56
 i.- mişler II/10/96
 i.- yo II/35/09

2. (Zaman süreci içinde) Daha ileri bir 
noktaya gelmek.

i.- se I/110/23
ilerleri : <<ileri5+leri -2-
 i. I/03/21
 i.+ ni II/15/41
ilerleT - : (Bulunduğu seviyeden) Daha 
yüksek, daha ileri bir seviyeye çıkartmak, 
ilerlemesini sağlamak, ilerlemesine yol 
açmak. -1-
 i.- cēn I/53/27

i.- miş II/10/51
ilerli : <<ileri6+li -1-
 i. I/125/93
ilėrli - : bk. ilerle-1 -1-
 i.- di I/42/24
ilersi : <<ileri1+si -2-
 i. I/161/10

<<ileri5+si
i.+ ni I/122/12

ilērsi : <<ileri5+si -2-
 i. II/17/14
 i.+ ni II/07/123
ı̄̇leş - : bk. iyileş- -1-
 ı̄̇.- miş II/09/19
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ileşbelliK : bk. leşbēlik -4-
 i. I/124/09, I/130/09
 i. yapıyollar I/17/53
 i. yapıyoz I/93/41
ileşber : bk. leşber -1-
 i.+ iŋ I/93/01
ilet - : Götürmek veya getirmek, ulaştırmak, 
eriştirmek. -1-
 i.- irdik II/24/94
iletişim : Bir bilginin çeşitli yollarla 
başkalarına aktarılması, haberleşme, 
komünikasyon. -1-
 i. I/44/31
ileyı̆̇n : bl ilēn -1-
 i.+ iŋ II/32/85
ilezil : bk. rezil -1-
 i. I/124/26
ilgi I : 1. İki şey arasındaki bağ, alaka, 
rabıta. -5-
 i. I/23/39
 i.+ si I/112/58, I/112/60, I/124/22
 i.+ siymiş I/112/60

2. Dert. -1-
 i.+ m I/152/78
ilgi II : Düğünden önce gelinin 
arkadaşlarının kız evinde toplanarak 
yaptıkları eğlence. -10-
 i. I/59/19

i.+ ye I/119/68
ilgi ḳur- : İlgi gecesi düzenlemek, 

düğünden önce gelinin arkadaşları eğlence 
tertiplemek.

i. ḳurulurdu I/59/19
ilgi gecesi : Düğünden ve kına 

gecesinden önce daha çok kadınlar arasında 
düzenlenen eğlencenin yapıldığı gece.

i. gecemiz I/119/68
 i. gecesi I/114/01, I/114/02
 i. gėcesi I/114/01, I/118/05, I/118/06
ilgilen - : İlgi göstermek, meşgul olmak, 
alaka göstermek, alakalanmak. -9-
 i.- dim II/03/10

 i.- emiyon II/22/47
 i.- en I/149/65, II/20/71
 i.- ennerden I/23/64
 i.- ir I/03/37
 i.- irdi I/41/49, II/20/46
 i.- iyo I/110/28
il̥gilen - : bk. ilgilen- -1-
 i.- emiyoz II/38/99
ilginç : İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çeken, 
enteresan. -1-
 i. I/68/68
ilġoḳul : bk. ilḳoḳul -3-
 i. I/149/14, II/19/03
 i.+ u I/32/07
ilġoḲul : bk. ilḳoḳul -1-
 i. I/149/02
iliğen : bk. ilēn -1-
 i. I/130/79
ı̄̇liK : bk. iyilik -1-
 ı̄̇. I/107/06
ilimon : bk. limon -2-
 i. II/32/64
 i. Tuzu I/94/30
ilisdir : bk. ilisTir -1-
 i.+ den I/103/56
ilisTir : Salça, bulgur, pirinç vb. 
yiyeceklerin sularını süzmek ve bekletmek 
için kullanılan bir mutfak gereci, süzgeç, 
kevgir. -2-
 i.+ den II/37/124
 i.+ lēmiz I/31/14
ilişı̄̇ : (<<ilişik+i) İlgi, münasebet. -1-
 i.+ ŋ I/45/07
ilişKi : İki şey veya kimse arasındaki bağ, 
karşılıklı bağlantı, alaka. -2-
 i.+ ler I/17/81, I/129/57
iliyen : bk. ilēn -4-
 i. I/33/06
 i.+ e I/102/41
 i.+ iŋ I/120/58
 i.+ nēde II/21/71
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iliyėn : bk. ilēn -1-
 i.+ de II/32/03
ilk : (Sıra, zaman ve yer bakımından) En 
önce olan, en önde gelen, en önce, en başta, 
birinci olarak. -63-
 i. I/07/28, I/10/109, I/105/42, I/112/50, 
I/128/39, I/131/61, I/142/38, I/144/37, 
I/155/93, I/157/38, I/30/33, I/34/44, I/39/43, 
I/39/72, I/42/78, I/46/37, I/46/96, I/53/03, 
I/53/21, I/54/36, I/68/61, I/68/62, I/69/58, 
I/69/60, I/73/78, I/88/14, II/06/21, II/07/28, 
II/09/39, II/10/87, II/15/37, II/15/66, 
II/15/73, II/15/75, II/16/44, II/16/47, 
II/16/52, II/23/39, II/25/54, II/30/56, 
II/31/33, II/34/09, II/34/10, II/39/154
 i.+ den I/146/36, I/52/49, II/13/63
 i. ėl I/54/24, I/54/26
 i. evelā I/106/59
 i.+ inden I/112/54
 i. peşin allah I/06/123
 i. peşin I/06/137, I/06/78, I/06/96
 i. Peşin I/06/117
 i. sevtā I/157/56
 i. yapılan I/28/27

ilkyaz : İlkbahar.
i. yaz II/30/14

il̥k : bk. ilk -2-
 i. I/126/59, I/126/61
ı̄̇lk : bk. ilk -1-
 ı̄̇. II/25/53
ilkbār : İlkbahar, 21 Mart’ta başlayıp 22 
Haziran’da sona eren kış ile yaz arasındaki 
mevsim, bahar. -1-
 i.+ ı II/36/11
ilKden : bk. ilkTen -1-
 i. II/35/79
ilkin : İlk önce, başlangıçta, ilk 
olarak. -33-
 i. I/06/101, I/104/29, I/11/12, I/11/20, 
I/119/03, I/125/59, I/138/55, I/148/43, 
I/153/81, I/18/59, I/25/04, I/25/18, I/25/27, 
I/25/54, I/25/65, I/25/67, I/36/76, I/49/06, 
I/54/11, I/63/13, I/66/13, I/66/27, I/76/48, 
I/88/23, I/88/24, I/90/22, II/04/38

 eŋ i. I/42/13
 i.+ en I/106/25
 i.+ ginde I/88/31
 i.+ ki I/110/07, I/112/31
 i.+ nerde I/24/20
ilkı̄̇n : bk. ilkin -1-
 i. II/14/14
ilḳoġul : bk. ilḳoḳul -2-
 i. II/06/03
 i. mēzunu II/02/02
ilḳoḳul : İlköğretim yapan okul, 
ilkmektep. -61-
 i. I/111/02, I/118/04, I/130/04, I/155/60, 
I/160/18, I/28/09, I/34/10, I/36/23, I/46/02, 
I/61/07, I/61/24, I/68/09, I/68/10, I/73/26, 
I/78/37, I/95/89, I/99/06, II/09/87, II/10/02, 
II/11/01, II/12/06, II/13/65, II/14/02, 
II/15/03, II/17/04, II/25/06, II/30/09, 
II/36/04, II/39/07
 i.+ a I/114/31, I/134/13, I/151/05, 
I/16/19, I/36/02, I/91/02, II/06/53, II/19/12, 
II/34/54
 i.+ dā II/23/10
 i.+ dan I/130/03, I/146/03, I/73/11, 
II/05/03
 i.+ dı II/07/101
 i.+ u I/105/05, I/157/02, I/31/03, 
I/38/03, I/42/59, I/85/09, II/07/11, II/09/87, 
II/23/26, II/34/10, II/34/11, II/34/12
 i.+ ŭ I/108/08
ilḳoḳúÍ : bk. ilḳoḳul -3-
 i. I/05/05, I/05/06
ilḳóḳúÍ : bk. ilḳoḳul -1-
 i. I/58/05
ilḳȯḳul : bk. ilḳoḳul -1-
 i. I/73/03
ilḳoḲul : bk. ilḳoḳul -3-
 i. I/142/41, I/76/02
 i.+ u II/02/39
ilḳuḳul : bk. ilḳoḳul -1-
 i. I/09/02
ilḲoḳul : bk. ilḳoḳul -11-
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 i. I/121/96, I/149/14, I/151/04, I/154/63, 
I/68/05, I/92/02, I/97/02
 i.+ a I/114/30, II/32/11
 i.+ u I/31/02
 i.+ umuz I/149/15
ilḲȯḳul : bk. ilḳoḳul -1-
 i. I/73/06
ilḲoġul : bk. ilḳoḳul -1-
 i. II/35/02
ilḲoḲul : bk. ilḳoḳul -1-
 i. I/142/02
ı̄̇lḳoḳul : bk. ilḳoḳul -1-
 ı̄̇.+ a I/36/02
ilkȫretim : İlköğretim, öğretimin okuma 
yazmayı ve en gerekli bilgileri veren ilk 
kademesi, bu bilgileri öğretme işi, ilk 
tedrisat. -1-
 i. II/04/35
ilkTen : İlk önce. -1-
 i. I/85/49
illá : bk. illā -1-
 i. I/07/37
illā : Ne olursa olsun, muhakkak, mutlaka, 
ille. -3-
 i. I/115/43

illā ki : İllā.
i. ki I/01/69, I/50/49

ille : Ne olursa olsun, muhakkak, mutlaka, 
illa. -31-
 i. I/06/99, I/10/60, I/10/72, I/109/06, 
I/119/17, I/119/19, I/123/12, I/137/32, 
I/138/105, I/15/61, I/15/90, I/31/66, 
I/37/47, I/38/61, I/38/68, I/41/18, I/42/25, 
I/42/63, I/42/64, I/62/29, I/64/89, I/78/38, 
I/78/44, I/78/45, I/79/74, I/79/87, I/90/82, 
II/22/45
il̥let : İllet, hastalık. -1-
 i. I/01/97
iltā˽ab : İltihap, vücudun, herhangi 
bir dokusunda mikroplara veya başka 
zararlılara karşı şişkinlik, kızarıklık, ısı 
artışı, ağrı ile şekillenen ve ileri safhasında 

irin toplanması da görülen, hayati özellik 
taşıyan koruyucu reaksiyonu, yangı. -1-

iltā˽ab al- : İltihaplanmak, iltihaplı 
duruma gelmek, dokusunda irin oluşmak.

i. aldı˽ı II/25/87
imḱ́an : bk. imḱ́ān -3-
 i. II/09/23
 i.+ ı II/20/54
imḱ́ān : Faydalanılabilecek, kullanılabilecek 
uygun şart. -7-
 i.+ ı II/09/94
 i.+ ım I/125/95
 i.+ ımız I/106/56, II/09/70
 i.+ ıŋ I/41/90, I/46/107
imḱ́ansıs : bk. imḱ́ānsıS -1-
 i. I/35/25
imḱ́ānsıS : İmkânsız, gerçekleşmesi 
mümkün olmayan, kesin biçimde 
olamayacak olan, olanaksız. -1-
 i. I/35/25
imam : Cemaatle kılınan namazlarda en 
önde duran ve namaz kılınırken kendisine 
uyulan kimse. -13-
 i. I/142/43, I/21/79, I/56/64, II/23/159, 
II/23/160, II/23/161, II/23/91, II/23/92
 i.+ a I/142/42, I/142/45
 i.+ nardan I/69/86

imam evi : İmamların konaklaması 
için yapılmış ev.

i. evi I/142/42
imamlıḳ : İmam olma durumu. -1-
 i. yapTım I/14/06
iman : Allah’a inanma, dinı̂ inanç. -4-
 i. I/88/43, I/93/58
 i.+ ı I/147/26, I/147/27
imece : Toplanıp el birliğiyle birine veya 
birbirine yardım ederek sıra ile herkesin 
işinin görülmesi şeklindeki ortak çalışma 
usulü. -1-
 i.+ sinnen II/09/43
imen : bk. hemen -1-
 hemen i. I/04/09
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imı̄̇ : (<<imik+i) Ümük. -1-
 i.+ ŋi I/59/34
imrallah : Emir Allahtan, baş sağlığı. -1-
 i.+ ını II/08/07
imrin - : İmrenmek, başkasında olan bir 
şeyin kendisinde de olmasını istemek, 
onun gibi olmayı arzulamak, özenmek, 
gıpta etmek. -1-
 i.- iyorum I/120/29
imriy - : imrin- -1-
 i.- en I/44/91
imtān : İmtihan, bir kimsenin bilgi 
derecesini anlamak, daha üst seviyede bir 
öğrenime veya gireceği bir işe ehliyetli 
olup olmadığını belirlemek için yapılan 
yoklama, sınav. -1-
 i.+ nara I/24/66
imza : bk. imzā -1-
 i.+ yı I/134/15
imzā : Bir kimsenin bir metinde yazılı 
olanları kabul ettiğini, gördüğünü veya 
bir şeyin kendisi tarafından yapıldığını 
göstermek üzere kendi eliyle ve kendine 
has bir biçimde yazdığı ismi. -1-
 i.+ mῐ I/161/04

imzā at- : Bir yere imzasını yazmak, 
imzalamak.
ı̄̇mza : bk. imzā -1-
 ı̄̇. atıman II/16/40
in - : 1. (Bulunduğu yerden) Aşağıya doğru 
gelmek. -37-
 i. I/95/100, I/95/106, I/95/114
 i.- cēz I/17/17
 i.- dı̄̇mi II/22/25
 i.- di I/18/07, I/38/27, I/94/81
 i.- diK I/10/97
 i.- dim I/134/59, I/33/85, I/33/87
 i.- ē I/38/28, II/07/94
 i.- em II/38/109
 i.- emiyoduḳ I/97/12
 i.- ēr̥ I/38/27
 i.- erdi I/130/55, I/97/12
 i.- erdik I/135/43

 i.- erdiŋ I/135/44
 i.- ince I/08/100, I/142/38, I/17/20
 i.- incēn I/134/58
 i.- inci II/05/40, II/06/46
 i.- iŋ I/117/23
 i.- ip I/102/90, I/38/34
 i.- iveriyoduḲ I/38/20
 i.- iyodu I/38/33
 i.- me I/134/59
 i.- niyoduḳ II/14/28
 i.- seŋ I/135/44

2. (Bir yere) Kalmak üzere gelmek, 
konaklamak. -22-
 i.- dı̄̇mde II/19/23
 i.- di I/149/08, I/149/09
 i.- dik I/156/20, II/19/114, II/19/116, 
II/19/21, II/37/04, II/37/76, II/37/79
 i.- dikten II/07/18
 i.- dilē I/10/103
 i.- dim II/37/04
 i.- ēdik II/07/33
 i.- ēdik̥ II/07/41
 i.- em II/19/20
 i.- ēr̥dik II/07/32
 i.- ilceK II/07/40
 i.- ilmedi II/07/39
 i.- memişlē I/46/25
 i.- miş I/133/61

3. (Gelin veya damat) Düğün evine 
gelmek. -16-
 gėlin i.- dı̄̇˽i II/11/13
 i.- di I/102/25
 i.- dikden I/71/21
 i.- er̥ I/101/42
 i.- ēr II/25/68
 i.- ērdi I/06/51, I/94/68, I/94/70
 i.- ēr̥di I/72/73
 i.- erken I/151/21
 i.- erlērdi I/34/31
 i.- ermiş I/76/47
 i.- iliyo I/98/18
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 i.- inci II/25/68
 i.- ivirincisi II/23/106
 i.- iyoŋ I/98/18

4. (Binilen bir hayvan veya taşıttan 
ayrılarak) Yere ayak basmak. -15-
 i. II/23/103
 i.- cek II/25/71
 i.- cēmişin I/44/85
 i.- di II/25/66
 i.- dilē I/10/102
 i.- dim II/23/101
 i.- ecēse I/08/22
 i.- er inmez I/06/67
 i.- erken II/25/65
 i.- ince II/25/62
 i.- iyo I/153/86
 i.- iyoŋ I/161/39
 in2er i.- mez I/06/67
 i.- mezdi II/25/66
 i.- miyyō II/23/102

5. Bulunduğu yerden daha büyük, daha 
merkezı̂ bir yere gitmek, varmak. -5-
 i.- dı̄̇ I/35/11
 i.- diK I/24/30
 i.- erdim I/24/34
 i.- erin I/18/28
 i.- iyōz I/18/25

6. (Fiyat için) Düşmek, azalmak. -2-
 i.- di II/10/18
 i.- miş I/134/53

7. (Hızı, gücü, değeri, verimi, 
miktarı, sayısı vb.) Azalmak, eksilmek, 
düşmek. -2-
 i.- di I/46/96, II/14/06

8. (Güneş, gün vb.) Batmak, gözden 
kaybolmak. -2-
 i.- esiye I/103/32

9. (Bulunduğu yerden ayrılmadan) 
Aşağıya doğru sarkmak. -1-
 i.- ēr̥di I/61/44

10. Düşmek, yıkılmak. -1-

 i.- ivirir I/52/96
in : Yabani hayvanların kendilerine barınak 
edindikleri kovuk, mağara. -8-
 i. I/86/02, I/86/18, II/25/68
 i.+ e I/86/03
 i.+ i I/86/04
 i.+ miş I/86/01
 i.+ ner I/86/02
 i.+ nerden I/86/18
inaç : bk. inanc -1-
 i. I/79/72
inan - : (Bir şeyi) Doğru olarak kabul 
etmek, bir şeyin var olduğunu, gerçek 
olduğunu kabul etmek. -17-
 i. I/122/77, I/134/58, I/80/04, II/15/92
 i.- alaġ yapacaŋ I/06/116
 i.- an II/20/71
 i.- ıŋ I/14/73
 i.- ır I/122/37
 i.- madılā II/20/71
 i.- mamış I/06/81
 i.- maŋ I/06/112
 i.- mayıŋ I/14/73
 i.- māyoru I/06/98
 i.- maz I/06/105, I/06/129
 i.- meyyollā I/152/38
 i.- míyan I/06/80
inanc : İnanç, Allah’a, bir dine veya insan 
üstü bir güce inanma, iman. -9-
 i.+ ı I/06/116, I/06/149
 i.+ ım I/06/123
 i.+ ını I/06/131
 i.+ ıŋ I/06/116, I/79/55, I/79/58
 i.+ ıŋa II/35/69
 i.+ ıŋızı I/06/137
inanş : bk. inanc -1-
 bātıl i. I/152/38
inaş : bk. inanc -2-
 i. I/79/57, I/79/72
inaşlı : İnançlı, inancı olan, inanç sahibi, 
imanlı. -1-
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 i.+ ca I/79/51
inaT : Dediğinden vazgeçmeyen, ayak 
direyen, inatçı. -1-
 i.+ dı I/83/12
ince : Kendi cinsinden olanlara göre 
kalınlığı az olan, taneleri ufak olan, kalın 
karşıtı. -27-
 i. I/02/64, I/109/17, I/121/82, I/31/14, 
I/40/25, II/17/55
 i.+ lēden I/80/37
 i.+ lerden I/98/31
 i.+ leri I/80/41
 i. tarana yaparıS II/37/127

ince ince : Hafif hafif, belli belirsiz.
 ınce i. I/109/20
 ince i. I/109/26, I/126/60, I/127/18, 
I/132/17, I/54/66, I/60/105, II/22/79
 i. ince I/109/26, I/126/60, I/127/18, 
I/132/17, I/54/66, I/60/105, II/22/79
 i. incē I/21/18
incē : bk. ince -3-
 ince i. I/21/18
 incē i. I/109/13
 i. incē I/109/13
incė : bk. ince -1-
 inci i. II/32/73
incecig : bk. incėciK -1-
 i. I/111/36
incĕcik : bk. incėciK -1-
 i. II/20/01
incėciK : İncecik, çok ince. -3-
 i. I/109/02, I/109/03
 i. yapāsın I/40/49
incel - : İnce duruma gelmek. -5-
 i.- di I/111/15
 i.- en I/111/36
 i.- ir I/129/70
 i.- iyo I/111/32, I/111/36
inci : bk. ince -5-
 i. I/28/42
 inci i. I/28/47

 i. incė II/32/73
 i. inci I/28/47

incı̆̇ i. II/27/56
inci : bk. şimdi -2-
 i. I/152/81, II/25/97
incı̆̇ : bk. ince -1-
 i. inci II/27/56
incı̄̇ : bk. hinci -1-
 i. I/152/80
ı̄̇nci : bk. şimdi -1-
 ı̄̇. II/25/114
ı̄̇nciciK : İncecik, çok ince. -1-
 ı̄̇. I/60/65
incı̄̇r : bk. incir -1-
 i.+ den II/29/99
inciciK : bk. incėciK -1-
 i. I/55/05
incil : bk. incir -1-
 i.+ leri II/29/05
incili : İncileri olan, incilerden oluşan. -1-
 i. I/25/11
incillen - : İncelenmek, (hakkında bir 
hükme varmak için) bir şeyin özellik ve 
ayrıntıları üzerinde dikkatle durulmak. -1-
 i.- iyo I/62/24
incir : Dutgillerden, asıl yurdu Akdeniz 
kıyıları olan, geniş ve dilimli yapraklı, 
sütlü, bazıları tırmanıcı olan ağaç veya 
ağaççık ve bu ağacın etli ve tatlı, içinde 
küçük çekirdekler bulunan meyvesi. -9-
 i. I/17/07, I/54/19
 deri i. II/29/103
 i. ağacı I/17/03
 deri i.+ den II/29/104
 i.+ imiz bol II/19/162
 i.+ lē II/29/33
 i. virmez I/54/21
incı̄̇r : bk. incir -1-
 deri i.+ den yaparız II/29/102
ı̄̇ncir : bk. incir -3-
 ı̄̇. II/09/28, II/27/08, II/29/94
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incirlik : İncir bahçesi, incir ağaçları çok 
olan yer. -1-
 i.+ lēmiz II/29/97
indi : bk. şimdi -2-
 i. I/88/57, II/35/79
indil - : bk. indir-1 -1-
 i.- ilēdi I/77/45
indir - : 1. (Yukarıdan aşağıya doğru) 
Gelmesini, inmesini sağlamak. -25-
 i. I/109/16, II/07/50
 i.- cen II/15/29
 i.- di I/77/44
 i.- dig I/39/79
 i.- emen I/66/12
 i.- emeŋ I/66/07
 i.- en I/100/21
 i.- idi I/77/44
 i.- idik I/128/73
 i.- ilēdi I/77/47
 i.- iler I/26/08
 i.- in I/132/44, I/152/96
 i.- iŋ I/21/30
 i.- iP I/96/06
 i.- ir I/143/64
 i.- iydi I/77/46
 i.- iydiK I/94/23
 i.- iyolar I/106/64
 i.- iyoŋ I/60/04
 i.- iz I/44/44
 i.- ve II/19/165

2. (Binilen bir hayvan veya taşıttan) 
İnmesini sağlamak. -11-
 i.- enden I/26/13
 i.- ile I/71/19
 i.- ilē II/34/84, II/34/86
 i.- ilēdi I/08/22, II/34/75
 i.- iler I/26/11
 i.- ir I/143/66
 i.- iveriydi I/153/18
 i.- iyola I/76/49
 i.- iyor I/143/69

3. (Gelin, damat) Düğün evine 
getirmek. -4-
 i.- iydiK I/101/36, I/87/78
 i.- iyola I/98/21
 i.- iyoz II/25/60

4. (Yük için) Boşaltmak. -4-
 i.- irdik II/07/14
 i.- iyo II/38/13
 i.- iyoz II/15/74
 i.- iz II/33/79

5. (Hızını, değerini, verimini, miktarını, 
sayısını, fiyatını) Azaltmak, eksiltmek, 
düşürmek. -4-
 i.- dilē II/16/59
 i.- diler II/10/15, II/10/19
 i.- iveridi I/110/46

6. Konaklamak üzere götürmek. -3-
 i.- miş I/111/108, I/111/109
 i.- mişler I/111/113

7. (Kalmakta olduğu yerden) Daha 
merkezı̂ bir yere götürmek. -2-
 i.- di I/65/32, I/65/33

8. (Bulunduğu yerden) Biraz daha 
aşağıya almak, seviyesini düşürmek. -1-
 i.- dim I/95/63
ine : bk. inek -7-
 i.+ i I/152/127, I/152/131, I/152/56
 i.+ i çana˽ı II/39/110
 i.+ i vurdu II/26/26
 i.+ imiz I/148/64
 i.+ iŋ I/103/33
inē : <<inek+i -18-
 i. I/21/88, I/56/50, II/30/47
 i.+ e I/05/46
 i.+ len I/71/52
 i.+ m II/09/77
 i. minē I/133/37
 i.+ miz I/102/13, I/109/28, I/131/50, 
I/24/42, II/21/09, II/24/24
 i.+ mizden II/21/22
 i.+ ne II/10/95
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 i.+ niŋ I/56/50
 i.+ ŋ II/07/61
 i.+ ŋkini I/98/49
inē : bk. inek -1-
 i.+ i I/148/56
inē̇ : <<inek+i -1-
 i.+ ŋ I/155/47
ı̄̇ne : bk. inek -1-
 ı̄̇.+ e I/07/57
ı̄̇ne : İğne, sıvı hâlindeki bir ilacı vücuda 
vermek için kullanılan alet, şırınga, 
enjektör ve vücuda zerkedilen ilaç. -3-
 ı̄̇. I/43/03, I/50/01

ı̄̇ne vur- : Vücuda zerk yoluyla ilaç 
vermek.

ı̄̇. vurdu II/26/27
ı̄̇nė : bk. ı̄̇ne -1-
 ı̄̇.+ yi I/50/03
ineg : bk. inek -4-
 i. I/134/60, II/22/57
 i.+ leri I/152/124
 i. mineg II/08/16
ineğ : bk. inek -1-
 i.+ imiz II/20/12
inek : Sığır türünün dişisi. -93-
 i. I/05/49, I/101/06, I/101/10, I/108/13, 
I/108/16, I/108/30, I/110/35, I/126/79, 
I/128/23, I/128/24, I/143/32, I/143/46, 
I/148/64, I/152/127, I/152/17, I/152/24, 
I/152/55, I/154/56, I/158/59, I/21/88, 
I/21/94, I/24/41, I/24/47, I/24/48, I/25/24, 
I/25/25, I/35/04, I/40/16, I/40/75, I/58/88, 
I/60/52, I/73/21, I/78/09, I/90/26, I/91/57, 
I/94/06, II/02/91, II/08/39, II/20/01, 
II/20/05, II/20/32, II/24/26, II/24/35, 
II/25/67, II/26/26, II/27/14
 i. çanaġ yunnaġ I/06/34
 i. çanaġ I/145/16
 i.+ den I/143/43, I/152/129, I/31/12
 i.+ den yapıyom I/90/09
 i.+ lē I/152/56, I/158/58, II/20/05
 i.+ lēden I/70/55
 i.+ lēmiz I/103/39, II/32/80

 i.+ ler I/07/58, I/129/24, I/21/70, 
I/91/57
 i.+ lerı̄̇ I/73/23, II/06/81
 i.+ lerden I/70/56
 i.+ lere I/07/58, I/126/69
 i.+ leri I/143/44, I/24/64, I/41/32, 
I/41/71, I/46/66, I/60/53, II/32/36
 i.+ lėri I/73/24
 i.+ lerimden I/102/36
 i.+ lerimiS II/33/58
 i.+ lerimiz I/01/49, I/65/44
 i.+ lerimizi I/110/67
 i.+ lerimiziŋ I/90/27, II/33/61
 i.+ leriŋ I/130/40, I/21/93, II/25/32, 
II/32/100, II/32/87
 i.+ leriŋkini yapmayıS I/130/43
inēk : bk. inek -2-
 i. I/104/16, I/91/59
inėk : bk. inek -2-
 i. I/152/124, I/90/76
ı̄̇nek : bk. inek -1-
 ı̄̇. I/07/57
inekcilig : İnekçilik, inek besleme, inek 
ve inek sütünden elde edilen şeyleri satma 
işi. -1-
 i. I/101/22
inėy : bk. inek -2-
 i.+ i I/152/129
ingilizci : İngilizce, İngiliz dilinin 
öğretildiği ders. -1-
 i. II/38/97
ı̄̇ni : bk. ı̄̇ne -1-
 ı̄̇.+ ynėn II/08/76
inik : bk. inek -1-
 i.+ lerimiz II/33/14
inilē - : bk. iŋilē- -1-
 i.- di II/05/48
iniş : İnmek işi ve tarzı. -1-
 i.+ i I/149/55
inişde : bk. enişte -3-
 i.+ m I/86/11
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 i.+ miz I/77/43
 i.+ si I/52/60
inmelig : İnmelik, gelinin gelin arabasından 
inmesi için verilen hediye. -1-
 i. II/25/71
ı̄̇nmelig : bk. inmelig -1-
 ı̄̇. II/25/69
inmem : <<bilmem -1-
 i. ne I/74/12
innı̄̇li : <<enlilik+i (bk. enniliK) -1-
 i.+ nde I/130/61
inne : bk. ı̄̇ne -7-
 i. I/42/17, I/50/04, I/66/02
 i.+ sini veriyodu I/106/32
 i. vurdular I/21/84
 i. vurunmıya I/25/46
 i. vururdu I/112/27
ı̄̇nne : bk. ı̄̇ne -2-
 ı̄̇.+ ylen I/50/10
 ı̄̇.+ ynen I/50/10
inni : bk. ı̄̇ne -1-
 i. II/26/28
in̥sa : bk. insan -1-
 i. I/03/96
insan : İki ayaklı, iki elli, aklı ve konuşma 
yeteneği olan memeli canlı ve bu türden 
olan canlı, birey, fert. -62-
 i. I/03/29, I/101/37, I/102/03, I/103/16, 
I/103/26, I/116/35, I/147/46, I/150/50, 
I/153/66, I/155/80, I/160/10, I/17/47, 
I/17/48, I/38/48, I/45/21, I/46/25, I/64/20, 
I/95/43, I/98/24, II/05/98, II/17/05, 
II/19/128, II/19/36, II/31/18, II/39/183
 i.+ a II/19/73
 i.+ ı I/53/70, II/19/142, II/19/77, 
II/34/37
 i.+ ımız I/46/97
 i.+ ınıŋ I/146/53
 i.+ ıŋ I/05/62, I/103/33, I/38/47, 
II/02/19
 i.+ nā I/157/46, I/38/45, I/46/102, 
I/53/30, II/07/17, II/38/35

 i.+ nan I/153/65, I/62/37
 i.+ nān II/19/121, II/19/131
 i.+ nar I/11/27, I/126/41, I/143/51, 
I/35/16, I/35/18, I/46/109, I/46/11, I/95/08, 
II/23/13
 i.+ narda II/22/62
 i.+ nardż II/22/62
 i.+ narż I/36/26, I/46/50
 i.+ nar̥ı I/95/11

insan ol- : İnsana yakışır üstün 
niteliklere sahip olmak.

i. olsunna I/149/39
in̥san : bk. insan -11-
 i. I/03/04, I/03/97, I/120/55, I/144/49, 
I/28/17, II/20/83, II/38/46
 i.+ ı I/49/58
 i.+ nar I/03/19
 i.+ narı II/23/80
in̥san̥ : bk. insan -1-
 i. I/40/73
ı̄̇nsan : bk. insan -1-
 ı̄̇.+ lar̥lan I/33/101
ı̄̇n̥san : bk. insan -2-
 ı̄̇.+ nar I/03/30, I/41/49
insānitli : İnsaniyetli, ahlakı ve huyu 
üstün nitelikli olan, ahlaklı, merhametli, 
vicdanlı. -1-
 i.+ lerdi I/20/77
insannıḲ : İnsanlık, insana yakışır şekilde 
davranma, insanca davranış. -2-
 i. I/147/18, I/61/10
insan˽ōlu : İnsan. -2-
 i. I/50/27, I/91/09
inşalla : bk. inşallah -3-
 i. I/46/61, I/95/15, II/08/77
inşallah : “Eğer Allah isterse, Allah nasip 
ederse” anlamında dilek sözü. -4-
 i. I/154/10, I/63/44, I/88/59, I/88/66
inşallah̥ : bk. inşallah -3-
 i. I/24/68, I/24/70
inşāt : İnşaat, yapı, yapı işleri. -6-
 i.+ a I/40/52
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 i.+ ı I/50/64, II/33/82
 i.+ ım I/149/60, I/149/61
 i.+ ımız II/33/64
intām : bk. imtān -1-
 i.+ a I/68/09
internet : Birçok bilgisayar sisteminin 
birbirine bağlı olduğu, dünya çapında 
yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim 
ağı. -1-
 i.+ imiz II/33/01
intizar : İnkisar, beddua. -1-

intizar al- : Beddua almak, kendisine 
beddua edilmiş olmak, bu yüzden işleri 
ters gitmek.

i. alma I/112/52
iŋilē - : İnlemek, (bir yer) yankılanan gür 
ve kuvvetli seslerle dolmak. -3-
 i. II/05/48
 i.- di II/05/48
iŋsan : bk. insan -1-
 i. I/20/76
iŋsānetli : bk. insānitli -1-
 i. I/20/76
ip : Dokuma malzemesinden yapılan ve 
bağlamak için kullanılan, çeşitli kalınlıkta 
bükülmüş sicim, iplik. -42-
 i. I/08/59, I/09/31, I/128/15, I/15/52, 
I/51/28, I/87/100, I/87/112, I/94/61
 i.+ den I/08/53
 i.+ e I/08/43, I/08/73
 i.+ i I/08/64, I/96/07, II/24/62
 i.+ ine I/08/60
 i.+ inen I/140/37, II/32/93
 i.+ inėn I/08/62
 i.+ ini I/87/109, I/94/21, I/94/43, 
I/96/03, II/24/56
 i.+ lē I/08/75
 i.+ lēni I/94/36
 i.+ ler I/08/76, I/12/10
 i.+ lere I/08/76
 i.+ leri I/119/46, I/94/27, I/94/34, 
I/96/10

 i.+ leriŋ I/08/75, I/96/08
 i.+ lernen I/102/73

ip ağacı : Dokuma yapılan ağaç.
i. a˽acı I/08/62

 i. ācısı I/08/62
ip atla- : (Oyun veya spor amacıyla) 

Çevrilmekte olan bir ipin, her çevrilişinde 
baş ve ayakları değdirmeden yerinde 
sıçramak yoluyla üzerinden atlamak.

i. atlālādın̥ I/29/12
 i. atlallarmış I/111/85
 i. atlardıḳ I/76/97
íp : bk. ip -1-
 í. II/24/60
ı̄̇p : bk. ip -1-
 ı̄̇. atlardıḳ II/15/58
ipburnu : Yaban gülünün meyvesi, 
kuşburnu. -1-
 i. I/80/06
iPdal : bk. iptal -1-
 i. etTim I/56/35
iPdaÍ : bk. iptal -1-
 i. oldu I/69/54
ipek : İpek böceği kozasından elde edilen 
ve dokumacılıkta kullanılan çok ince 
parlak tel ve bu telden yapılmış. -7-
 i. I/71/12, I/76/41, I/98/31, II/15/40, 
II/15/42
 i.+ den I/41/24, II/15/41
ipek böcē˽i : bk. ipek böceği -2-

i. I/85/41, I/85/42
ipek böceği : Ördüğü kozalardan ipek elde 
edilen, dut yaprağı ile beslenen, kanatları 
pullu bir kelebeğin tırtılı. -1-
 i. I/85/16
ipēk : bk. ipek -1-
 i. I/41/23
ipekli : İpek ipliğiyle dokunmuş, ipekten 
mamul (kumaş). -6-
 i. I/151/29, I/41/25, I/71/12, II/34/43, 
II/37/31
 i.+ lēdēn II/37/28
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ipeklı̄̇ : bk. ipekli -1-
i. I/153/105

ipiy : bk. epey -1-
 i. I/18/03
iplı̄̇ : <<ipliK+i -1-
 i.+ ni I/119/56
ipli : bk. ipliK -2-
 i.+ e I/08/43, I/119/54
ipliK : Pamuk, keten, yün, ipek vb.nden 
bükülerek yapılan ve dikiş dikmekte 
kullanılan ince uzun lif. -4-
 i. I/08/63, I/140/68
 i.+ lerini I/96/04
 i.+ te I/119/46
iptal : Hükümsüz bırakma, bozma, 
feshetme. -1-

iptal et- : Kullanıştan kaldırmak, 
bozmak, hükümsüz bırakmak.

iptal ol- : İptal edilmek, hükümsüz 
bırakılmak.

i. olannā II/09/69
ı̄̇r : Er, erken. -1-
 ı̄̇. I/39/76
irahat : bk. rahat -1-
 i. I/58/29
ῐrahat : bk. rahat -1-
 ῐ.+ ız I/39/74
irahatlıḳ : bk. rahatlıḳ -1-
 i. II/25/78
ῐrahmetliK : bk. rahmetlik -1-
 ῐ. I/03/02
iramazan : bk. ramazan -1-
 i.+ da I/28/55
ῐramazan : bk. ramazan -1-
 ῐ.+ dā I/07/37
ῐrazı : bk. rāzı -1-
 ῐ. ōl̥sun I/65/19
irbet : İbret, bir olaydan çıkarılan göz açıcı, 
uyarıcı ders. -1-

irbet al- : İbret almak, (olan bir şeyden) 
kendi payına bir ders çıkarmak.

i. alacaŋ I/06/140
ircat : bk. icat -1-
 i. oldu I/96/41
ı̊rdan : <<ora+dan -1-
 ı̊. bırdan I/02/61
ireçel : bk. reçel -1-
 i. I/71/59
irēlde : <<ileri1+de -1-
 i. I/49/11
ireli : bk. ileri1 -1-
 i. II/01/80
irendele - : bk. rendele- -1-
 i.- yoŋ I/76/33
iren̥kli : bk. rekli -1-
 i. I/94/35
iresim : bk. resim -4-
 i.+ i I/133/57, I/133/58
 i.+ imi I/137/31
 i.+ ner I/86/14
irēsim : bk. resim -1-
 i.+ neri I/67/29
irezil : bk. rezil -3-
 i. II/16/39, II/16/43
 i. oluyoru I/144/78
irezilli : bk. rezillik -1-
 i.+ ydi I/79/25
irezilliK : bk. rezillik -1-
 i. çekdim I/126/72
iri : Ölçüleri olağandan daha hacimli olan, 
kocaman. -9-
 i. I/119/49, I/22/11, I/73/47, II/06/18, 
II/39/68
 i.+ lēden II/38/70
 i.+ ydi II/32/84

iri iri : Çok büyük, koca koca.
iri i. I/113/40

 i. iri I/113/40
iri - : bk. eri- -2-
 i.- mez I/60/110
 i.- yinceye I/39/70
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ı̄̇ri : bk. ı̄̇ğri -1-
 ı̄̇. II/08/45
iriş - : bk. eriş- -1-
 i.- emedilē I/54/71
irk - : Biriktirmek, toplamak. -2-
 i.- eriz I/31/20, I/98/77
ı̄̇r̥k - : bk. irk- -2-
 ı̄̇.- erdig I/102/46
 ı̄̇.- erdiK I/102/45
irkil - : Birikmek, toplanmak. -1-
 i.- cek I/141/21
is : Dumanın bir yüzey üzerinde bıraktığı 
kara leke. -4-
 i. I/87/90
 i.+ ı̄̇nen I/146/41
 i.+ i I/116/09, I/146/40
isaÍ : İshal, tabii olandan daha çok, daha 
sık ve daha sulu dışkı çıkarma, amel, 
sürgün. -2-
 i.+ den I/48/71

isaÍ ol- : Amel olmak, bağırsakları 
bozulmak.

i. oldu I/48/66
ı̄̇san : bk. insan -25-
 ı̄̇. I/146/07, I/161/18, I/31/33, I/36/04, 
I/47/17, I/49/45, I/96/25, I/96/87, I/97/14, 
II/03/27, II/05/86, II/21/18, II/38/88
 ı̄̇.+ a I/86/75, I/87/51
 ı̄̇.+ ı I/39/53
 ı̄̇.+ ımız I/100/20
 ı̄̇.+ ıŋ I/95/88
 ı̄̇.+ nan I/47/59
 ı̄̇.+ nar I/47/02, I/96/80
 ı̄̇.+ nar̥ I/157/31
 ı̄̇.+ nara I/32/59
 ı̄̇.+ narı I/150/58, I/95/09
ı̄̇sannıḳ : bk. insannıḲ -1-
 ı̄̇. I/56/80
isde : bk. işTe -1-
 i. II/25/50
isde - : bk. iste-1 -60-

 i.- dı̄̇ I/97/46
 i.- dı̄̇m I/125/76
 i.- dı̄̇miz I/90/38
 i.- dı̄̇ŋ I/108/53
 i.- dı̄̇ŋi yap I/12/38
 i.- di I/79/91
 i.- dig I/59/09
 i.- diK I/20/90, I/20/91
 i.- dikÇe I/79/94
 i.- dim I/94/80
 i.- llerse I/131/15
 i.- men I/104/14
 i.- meyyon I/24/06
 i.- miş I/122/26, I/122/28
 i.- miyo I/104/23
 i.- miyollar I/104/23
 i.- miyor I/108/50
 i.- miyoru I/54/38
 i.- r I/127/08, I/127/09, I/16/08, I/20/90, 
I/56/42, I/76/38, I/79/27, I/97/38, II/15/117, 
II/39/181
 i.- r inanıŋ isder inanmayıŋ I/14/73
 isder inanıŋ i.- r inanmayıŋ I/14/73
 i.- rdi I/113/43
 i.- rdin I/125/94
 i.- rim I/56/42
 i.- rin I/123/12
 i.- rse I/117/27, I/118/18, I/156/68, 
I/73/67
 i.- r̥se I/155/84
 i.- rsen I/132/17, I/132/19, I/15/83
 i.- r̥sen I/132/20
 isdeseŋ girin i.- rsen girme I/20/52
 i.- rseŋ I/10/41, I/122/88, I/157/48
 i.- r̥seŋ I/135/03
 i.- rseŋiz I/127/52
 i.- rseŋíz I/05/71
 i.- sek I/90/38
 i.- seŋ girin isdersen girme I/20/52
 i.- yorum I/90/04

bk. iste-2 -49-
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 i.- dı̄̇ni I/89/10
 i.- di I/28/45
 i.- dile I/95/93
 i.- dilē I/151/31
 i.- medik I/35/34
 i.- meŋ II/39/179
 i.- meyolar I/21/38
 i.- meyollar I/21/37
 i.- miş I/11/20, II/09/41
 i.- miyo I/21/40
 i.- miyolar I/21/43
 i.- nmez I/06/96
 i.- rlēdi I/153/77
 i.- rler I/89/09
 i.- rlerdi I/70/67, I/90/82
 i.- rseK I/90/29
 i.- yiŋ I/06/133
 i.- yyon I/153/66

bk. iste-3 -29-
 i.- dı̄̇ne I/47/08
 i.- di I/138/51, I/138/52, I/140/27, 
I/52/59, I/91/44
 i.- dik I/113/15, I/113/16, I/143/85, 
I/39/50
 i.- dile I/17/56
 i.- dilē I/47/08
 i.- diler I/113/116, I/113/12, I/138/50, 
I/47/07
 i.- dim I/138/54, I/42/68
 i.- diydi I/91/46
 i.- medik I/39/51
 i.- men I/42/65
 i.- mişlē I/94/78
 i.- miyoru I/42/67
 i.- rdi I/115/45
 i.- şiyōduḳ I/09/25
 i.- yince I/138/64
 i.- yo I/138/63
 i.- yyoruz I/138/51, I/138/57
isdē - : bk. iste-1 -7-
 i. I/28/45, I/39/12, I/39/13, I/73/61

 i.- se I/133/14
 i.- seŋ I/152/66
 i.- yin I/67/49
isdė - : bk. iste-3-1-
 i.- yecēz I/113/12
isdemi : bk. isteme -1-
 i.+ ye I/94/78
isdet - : İstetmek, istemek işini başkasına 
yaptırmak, talep ettirmek. -1-
 i.- diriyoŋ I/138/40
isdi - : bk. iste-1 -37-
 i.- meyosaŋ II/20/53
 i.- yceŋ I/06/96
 i.- yen I/08/44, I/118/18, I/126/49, 
I/21/96
 i.- yolā I/39/39, I/39/41
 i.- yoŋ I/99/17
 i.- yor II/24/47
 i.- yorum I/35/12
 i.- yorun I/63/09
 i.- yosa I/96/63
 i.- yoseŋ I/79/63
 i.- yoz I/110/27

bk. iste-2 -19-
 i.- yen I/42/54, I/59/86, I/67/76
 i.- yolā I/99/32
 i.- yolar I/21/43
 i.- yollar I/21/38, I/21/43

bk. iste-3 -8-
 i.- niyō II/17/45
 i.- ye I/151/23
 i.- yeleg I/91/45
 i.- yō II/17/45
 i.- yoduḳ II/14/81
 i.- yodum I/59/08

bk. iste-6 -1-
 i.- yor I/23/39
isdiḳbaÍ : bk. istiḳbaÍ -1-
 i. I/56/51
isdimi : bk. isteme -1-
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 i.+ ye II/16/78
isdimlaġ : bk. istimnaḲ -1-
 i. ėdiyo I/86/20
isdėmi : bk. isteme -1-
 i.+ ye I/74/98
isgiden : bk. eskiden -1-
 i. I/57/07
isim : Varlıkları birbirinden ayırmaya, tek 
tek veya cins cins karşılamaya yarayan 
kelime, ad. -23-
 i. I/05/69, I/06/147, I/110/08, I/110/16, 
I/81/01, II/11/34, II/11/39, II/17/17, 
II/19/53
 i.+ den I/110/03
 i.+ ı̆̇ II/10/09
 i.+ lē II/11/35
 i.+ leri II/11/35, II/19/61
 i.+ ler̥i II/19/54
 i.+ lerini II/30/63
 i.+ nerden I/110/13
 i.+ neri II/11/35

isim al- : İsim verilmek, (bir kimse 
veya nesne) bir adla adlandırılmak.

i. al̥mış I/81/26
 i. almışdır I/81/51

isim ver- : İsim koymak, (bir kimse 
veya nesneyi) bir adla adlandırmak, ad 
koymak.

i. veremicım I/01/33
isı̄̇v : (?) -1-
 i. zalatalῑsı II/08/105
ı̄̇ski : bk. eski -1-
 ı̄̇. I/57/06
islen - : İsli duruma gelmek. -1-
 i.- iyo I/72/59
islēn - : bk. islen- -1-
 i.- iyō I/72/59
ism : bk. isim -57-
 i.+ ı̄̇ I/68/64
 i.+ i I/05/65, I/05/67, I/05/68, I/110/07, 
I/122/08, I/122/09, I/122/11, I/122/83, 
I/142/35, I/147/25, I/155/81, I/156/03, 

I/24/03, I/31/59, I/61/03, I/81/46, I/95/42, 
II/09/14, II/14/14, II/30/50, II/31/36
 i.+ im I/122/53, I/158/02, I/73/01, 
I/91/08, II/33/02
 i.+ imi I/110/04, I/122/53, I/147/15
 i.+ inde I/122/82
 i.+ ini I/106/62, I/11/17, I/142/27, 
I/17/32, I/44/68, I/75/02, I/81/39, II/31/37, 
II/38/30, II/38/31
 i.+ íní II/02/04
 i.+ inídí II/02/04
 i.+ iniz I/05/61
 i.+ iŋ I/120/19, I/120/20, I/122/77, 
I/24/09, I/44/21, I/58/81, I/64/128, I/87/29, 
I/99/12, II/30/66, II/33/83
 i.+ iŋiz I/64/09
ı̄̇ssan : bk. insan -1-
 ı̄̇.+ nar I/01/26
iste : bk. işTe -1-
 i. II/10/14
iste - : 1. (Bir şeye karşı) İstek duymak, (o 
şeyi) arzulamak, arzu etmek. -48-
 i.- dı̄̇ I/17/59, I/47/53, I/76/64
 i.- dı̄̇˽i I/05/68
 i.- dı̄̇di II/21/84
 i.- dı̄̇m I/125/29, II/38/117
 i.- dı̄̇miz I/90/53
 i.- dı̄̇n I/85/43
 i.- dı̄̇ne I/88/11
 i.- dı̄̇ni I/44/96
 i.- dı̄̇ŋ I/12/24, I/74/16, I/74/48, II/32/66
 i.- di I/78/50
 i.- diklēm II/19/58
 i.- dim II/13/29
 i.- mem I/38/51
 i.- meSseŋ I/111/25
 i.- meyenne II/38/40
 i.- meyolā II/19/36
 i.- mēyon I/38/64
 i.- meyyon I/45/65
 i.- mişle I/147/30
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 i.- miyo I/46/100, I/73/38, II/24/51
 i.- miyolā II/35/97
 i.- miyollar I/21/40
 i.- miyom II/13/23, II/13/24, II/38/09
 i.- miyor˽idim I/54/36
 i.- müyüz II/24/52
 i.- ŋ I/61/38
 i.- r I/52/37, I/60/25, II/07/122
 i.- rse I/92/01
 i.- rsē II/15/89
 i.- rsem I/81/26, I/92/01
 i.- rsen I/60/25, II/15/68
 i.- rseŋ I/10/41, I/111/25

2. (Bir şeyin yapılmasını veya kendine 
verilmesini) Dilemek, talep etmek. -21-
 i. I/06/117
 i.- dı̄̇miz I/23/54, II/38/26
 i.- dı̄̇ŋiz I/85/66
 i.- di I/28/21, I/54/69, I/55/12
 i.- dik I/151/06, I/46/33
 i.- dilē II/09/43
 i.- mem I/03/03, I/33/08
 i.- meyom I/33/03
 i.- miş I/27/14
 i.- mişler I/78/22
 i.- miyo I/53/29
 i.- r I/53/29, I/54/69
 i.- rsiŋiS II/39/59
 i.- yen II/32/97
 i.- yene II/38/64

3. Evlenme dileğinde bulunmak. -18-
 i.- dı̄̇ŋ I/94/77
 i.- dıḲ II/08/21
 i.- di I/94/74, I/94/75, II/13/61
 i.- dik II/08/20
 i.- diK I/01/68, II/15/59
 i.- dilē I/10/39, II/13/60
 i.- dilēr I/09/24
 i.- diŋ II/08/23
 i.- medi I/91/44, I/94/74

 i.- meSseŋ I/147/59
 i.- mezdin I/94/75
 i.- miyon I/147/59
 i.- niyo II/31/42

4. Gelmesini dilemek, görmek arzusunu 
bildirmek, aramak, çağırmak. -1-
 i.- medi I/91/06

5. Gerekli kılmak, icap ettirmek; gerekli 
olmak. -1-
 i.- di II/09/68

6. Gerekmek, gerekli olmak, lazım 
gelmek. -1-
 i.- r I/53/72
istĕ - : bk. iste-1 -1-
 i.- sĕm II/19/08
istē - : <<istek+i -1-
 i.- ŋiz I/04/63
istē - : bk. iste-1 -7-
 i.- lē II/35/97
 i.- rdim I/157/59
 i.- se I/66/17, II/32/123, II/32/83
 i.- sem II/08/120

bk. iste-3 -1-
 i.- di II/08/23
istek : Bir şeye karşı içten gelen yönelme 
duygusu, arzu, rağbet, meyil. -1-
 i.+ lerine II/31/44
isTeklı̄̇ : İstekli, bir şeye karşı isteği olan, 
arzulu, talip. -1-
 i.+ dik I/151/09
isteme : İstemek işi. -2-
 i.+ ye II/34/19
 ġız i.+ ye II/35/48
isti - : bk. iste-1 -31-
 i.- medi II/38/93
 i.- Sen II/19/167
 i.- seŋ II/38/15
 i.- yȫ I/01/80
 i.- yen I/148/62, II/19/65
 i.- yenner I/08/17
 i.- yine II/19/64
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 i.- yo I/139/43
 i.- yō II/19/09
 i.- yom I/73/28, II/24/45
 i.- yoŋ II/38/38
 i.- yoŋūS I/79/36
 i.- yoru I/46/128
 i.- yoz II/38/15

bk. iste-2 -14-
 i.- yennere veriyoz II/06/14
 i.- yenneri II/31/30
 i.- yiP II/09/46
 i.- yon I/147/59
 i.- yor I/53/23

bk. iste-3 -9-
 i.- cē I/74/98
 i.- cekler I/09/22
 i.- yereK II/15/60
 i.- yince I/65/59
 i.- yincesi I/65/60
 i.- yoduḳ II/14/81
 i.- yolardı I/09/23

bk. iste-6 -2-
 i.- yo II/38/115, II/38/46
istı̄̇ - : bk. iste-1 -3-
 i.- yoÍÍā I/53/23
 i.- yom II/29/21
 i.- yon II/29/23
istiḳbaÍ : Gelecek, gelecek zaman, ati. -1-
 i. virecem I/56/81
istikrar : Belli bir noktada karar kılma, 
karar ve sebat üzere bulunma. -1-
 i. II/04/77
istime : bk. isteme -1-
 i.+ ye II/31/41
istimnaḲ : İstimlak, bina, arazi, tesis 
vb.ni bir bedel karşılığı sahibinden alarak 
kamuya mal etme. -1-
 i. yapdı II/07/38
isyan : Karşı gelme, itaatsizlik etme, baş 
kaldırma. -1-
 i. I/95/59

iş : 1. Bir sonuç elde etmek, herhangi bir 
şey ortaya koymak için güç harcayarak 
yapılan etkinlik, çalışma. -206-
 i. I/07/08, I/07/52, I/103/23, I/124/08, 
I/124/15, I/124/16, I/14/41, I/141/04, 
I/143/44, I/143/45, I/144/24, I/144/81, 
I/15/40, I/157/71, I/159/33, I/159/34, 
I/159/44, I/159/46, I/22/17, I/23/33, 
I/23/37, I/23/70, I/23/72, I/25/64, I/32/26, 
I/32/28, I/35/18, I/45/09, I/53/50, I/64/43, 
I/68/51, I/74/71, I/83/09, I/84/45, I/90/07, 
I/91/74, I/96/37, I/98/09, II/02/105, 
II/07/26, II/10/20, II/16/12, II/19/130, 
II/19/135, II/19/146, II/36/16, II/39/90
 i.+ ı̄̇ I/10/07, I/124/09
 i.+ ı̄̇17 I/42/60
 i.+ den I/132/08
 i.+ di I/23/44
 ġara i.+ di I/23/44
 i.+ e I/110/34, I/110/36
 i.+ i I/103/36, I/121/44, I/125/31, 
I/130/83, I/144/13, I/21/64, I/23/37, 
I/23/38, I/23/39, I/23/67, I/37/22, I/52/84, 
I/55/41, I/60/25, I/62/30, I/64/124, I/83/59, 
I/87/26, I/90/40, II/08/102, II/14/46, 
II/19/121, II/39/18
 i.+ i yapıyor I/17/52
 i.+ i yapiyoz II/22/70
 i.+ i yapmıyoz I/105/28
 i.+ im I/90/39, II/28/88
 i.+ ime I/03/41
 i.+ imiz I/10/84, I/111/105, I/124/27, 
I/139/25, I/32/21, I/34/56, I/34/58, I/90/34, 
II/20/75, II/21/87, II/36/14, II/38/56
 i.+ imíz I/07/28

i.+ imize yapdıḳ II/12/10
 i.+ imizi yapam I/149/45
 i.+ imizinen I/108/15
 i.+ inden II/39/134
 i.+ ine I/145/100, I/17/51
 i.+ ini I/17/51, I/44/90, I/44/91, I/93/01, 
II/10/84, II/19/126, II/19/131, II/39/81
 i.+ ini yapamíyörüz I/49/12
 i.+ ini yapamiyöz I/49/12
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 i.+ iŋ I/91/61, I/96/29
 i.+ iŋi yapıyolar I/105/33
 i.+ iŋizi I/161/56, II/22/89
 i.+ iynen I/124/22
 i.+ lē I/145/23, I/153/120, I/153/14, 
I/157/76, I/38/38, I/66/19, II/35/12, 
II/35/13, II/35/49
 i.+ lē yapardıḳ I/157/75
 i.+ lēde I/145/17
 i.+ lēni yapıvecek I/85/08
 i.+ ler I/06/117, I/130/19, I/143/51
 i.+ lēr I/58/27
 i.+ lerden I/90/07
 i.+ leri I/121/33, I/141/03, I/145/60, 
I/21/64, I/50/59, I/90/39, I/94/40
 i.+ leri yaptık̥ I/47/21
 i.+ lerimi I/90/44
 i.+ lerini yapıyolar I/90/31
 i.+ leriŋiz I/122/01
 i. yapa I/15/26
 i. yapam I/153/13
 i. yapamayon II/19/133
 i. yapamıncası I/58/10
 i. yapar I/130/30
 i. yapardıḳ I/36/47
 i. yapārdıḳ I/153/125
 i. yaparlar I/07/78
 i. yapdı I/159/49
 i. yapdılar I/90/30
 i. yapdıysaŋ I/112/80, I/112/81
 i. yapdῑ I/159/49
 i. yapıcām II/09/34
 i. yapılırdı I/07/59
 i. yapıveridı̄̇ II/19/129
 i. yapıveridi II/19/130
 i. yapıyoz I/46/58
 i. yapman II/25/04
 i. yapmış I/35/19
 i. yapmışlar II/10/92
 i. yapmıyȯduḳ I/71/65
 i. yapsam II/19/134

 i. yapTı I/112/77
 i. yapTım I/58/11
 i. yaptıtTırıyo I/108/56

2. Geçim sağlamak için herhangi bir 
alanda yapılan çalışma, meslek. -106-
 i. I/112/40, I/143/37, I/39/33, I/52/55, 
I/53/23, I/57/29, I/57/35, I/90/48, I/92/53, 
I/92/60, I/92/61, II/10/62, II/10/70, II/22/45
 i.+ ı̄̇ I/40/52, I/52/59, I/52/61
 i.+ den I/150/20, I/75/48
 i.+ e I/108/55, I/11/31, I/11/34, I/110/58, 
I/123/77, I/141/27, I/141/28, I/150/20, 
I/161/17, I/50/37, I/52/61, I/75/57, I/99/37, 
II/06/40
 i.+ ė I/40/52
 i.+ i I/23/40, I/23/41, I/41/42, I/44/55, 
I/49/42, I/52/67, I/57/29, I/64/63, I/92/55, 
II/02/96, II/17/73, II/19/99, II/27/41, 
II/39/82, II/39/87
 i.+ imize I/50/73, I/51/29
 i.+ imizi yapardı I/50/51
 i.+ ine I/122/60, I/50/51, I/63/64, 
I/73/25
 i.+ ini I/143/09, I/52/54, I/52/57, 
I/52/58, I/61/13, I/64/64
 i.+ innen I/52/56
 i.+ iŋ I/75/58, I/75/59
 i.+ iŋi I/135/31
 i.+ iŋiz I/122/79
 i.+ lēde I/50/39
 i.+ lere I/159/47, I/46/100
 i.+ leri I/44/55
 i.+ te I/75/58
 i.+ Ten II/39/174

3. Herhangi bir yere düzen verici, günlük 
yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma. -68-
 i. I/103/22, I/103/34, I/103/36, I/39/104, 
I/43/17, I/55/42, I/55/43, I/71/49, I/73/07, 
I/73/10, I/73/11, I/83/59, I/94/05, I/94/12, 
I/94/15, I/94/45, I/94/65, I/94/72, I/96/47
 i.+ den I/79/90, I/96/38
 i.+ diydim I/74/10
 i.+ e I/04/07, I/58/32
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 i.+ i I/07/46, I/23/66, I/32/41, I/67/59, 
I/72/24, I/74/41
 ėv i.+ i II/09/45
 i.+ i yapārdım I/73/22
 i.+ im I/74/43
 ėv i.+ imi I/42/24
 i.+ imiS I/143/33
 i.+ imiz I/150/21, I/157/62, I/23/71, 
I/67/59
 i.+ imizd̥e I/155/06
 i.+ imizi yapardıḳ I/134/50
 i.+ inde II/23/47
 ev i.+ inde II/19/137
 i.+ ine I/07/31, I/07/45
 i.+ ini II/19/136
 i.+ ini yapādım I/152/19
 i.+ ini yapārdım I/73/19, I/73/25
 i.+ iŋi yapameyyosaŋ I/153/95
 i.+ iŋizi I/38/65
 i.+ le I/71/53
 i.+ lē II/39/104
 i.+ lēmiz I/57/04
 i.+ lēnde II/22/01
 i.+ lēnı II/22/28
 i.+ ler I/78/43, I/78/44
 i.+ leri II/17/32, II/27/51
 i.+ ler̥i I/141/16
 i.+ ten I/58/06

4. İşlem. -32-
 i. II/01/01
 i.+ i I/159/34, I/161/40, I/161/51, 
I/69/35, I/94/11, II/25/39
 i.+ im I/143/68
 i.+ imi I/122/62, I/135/59
 i.+ imi yapallādın I/137/51
 i.+ imi yaparın çatarın II/32/14
 i.+ imi yapeyörün II/32/17
 i.+ in II/15/90
 i.+ iŋ I/146/72
 i.+ iŋiz II/07/136

 āşamki i.+ iŋizi yarına bıraḳman 
I/147/31
 i.+ lē I/113/19
 i.+ lėr II/10/100
 i.+ leri I/161/50

5. Nakış, örgü, makrome gibi elde 
yapılan şey. -15-
 i. I/146/45, I/18/39, I/90/69
 i.+ i I/07/67, I/36/47
 el i.+ i I/96/21
 el i.+ i yapādıḳ I/146/45
 el i.+ i yaparlar I/07/78
 i.+ i yaparlardı I/161/16
 i.+ ini I/128/13
 i. işlēdi I/18/39
 i. yapar I/18/39
 i. yaparım I/27/36
 i. yaparlar I/03/57
 i. yapcaḳlā I/161/15

6. Sorun, konu, mesele, maslahat. -11-
 i. I/131/23, I/42/60, I/64/60, II/38/56
 başına bi i. geliver̥i II/39/14
 i.+ i II/17/73
 i.+ imiz II/02/84
 i.+ in II/02/58, II/15/96
 i.+ inden II/04/63
 i.+ iŋ II/02/59

7. Emek, işçilik, ustalık. -10-
 hamır i.+ i I/96/51
 hamı̊r i.+ i I/04/37
 hamur i.+ i I/148/52, I/71/31, I/76/30, 
II/33/74, II/33/75
 hamır i.+ i yaparız I/157/36
 hamır i.+ i yapılῑdῑ I/04/37
 hamur i.+ leri I/76/31

8. Sanayi, ticaret, tarım, maliye vb. 
alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin 
bütünü. -7-
 i. II/35/09
 i.+ imi II/19/136
 i.+ imiz II/19/140
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 i.+ inde II/19/137
 i.+ inden II/10/74
 i.+ ini II/10/51
 i.+ lēnde II/19/127

9. Bazı deyimlerde “yarar, çıkar” 
anlamında kullanılan bir söz. -7-
 i.+ e yaramadı I/157/03
 i.+ ime gelmez I/110/49
 i.+ ine ġoley geliyo I/78/28
 i.+ ini I/96/75
 yetmiş i.+ iŋ bitmiş I/67/21
 i.+ iŋi gelise II/17/34

10. Birinden istenen hizmet veya birine 
verilen görev. -6-
 i. II/21/37
 i.+ i I/25/16
 i.+ im I/18/30, I/80/56
 i.+ imiz I/34/13
 i. viriyū II/30/38

11. Kamu yararına yapılan işler. -5-
 i.+ i I/64/37
 devlet su i.+ lēnde I/40/63
 devlet su i.+ leri I/40/65, II/09/37, 
II/09/52

12. Herhangi bir maksatla kurulan 
düzen. -2-
 i.+ i II/19/100
 i.+ iŋ I/89/08

13. Gizli neden veya maksat. -1-
 i. I/01/87

iş başı : (Bir iş yerinde) Çalışma saati 
gelince işe başlama.

i. başí II/34/16 
i. başına II/39/102

 i. başındıydı I/74/10
iş birliği : Amaç ve çıkarları bir 

olanların oluşturdukları çalışma ortaklığı, 
teşrikimesai.

i. billı̄̇miS I/10/83
 i. billi˽i I/10/85

iş bul- : Herhangi bir yerde çalışmak 
amacıyla işe başlamak.

i. bulan II/17/82
 i. buldu II/09/56
 i. buldulā I/150/20
 i. buldusa I/145/17
 i. bullādı II/02/74
 i. bulmuş II/17/82
 i. bulumuyō II/02/74

i. bulur II/02/75 
i.+ ini bulan II/09/81
i. buluyom I/155/103
iş dut- : Kendi başına serbest bir iş 

kurmak, iş sahibi olmak.
i. duta I/136/26

 i. dutaman I/136/26
 i. dutan II/09/51
 i. dutārmışdı II/25/80
 i. dutcāz II/05/03

i.+ imi dutādım I/37/20
i.+ imizi dutādıḳ II/08/38
iş(ini) gör- : İş yapmak, çalışmak.
i. görmesini II/19/131

 i. görüdük I/36/47
i. gördürceŋ I/146/72

 i. görmüyō I/156/52
 i. görüyodu I/156/28, I/156/49

i.+ imi görüyon II/19/135
 i.+ imi görüyȯn I/109/56
 i.+ imi görüyorun II/32/13

i.+ ini görüydüm I/94/10
i.+ leri görüldǖ II/02/38
iş güç : Üzerinde çalışılan iş, meslek, 

zanaat.
i. güÇ I/101/05

 i. güş I/143/34, I/56/20
i.+ i gücü I/61/26, I/86/15
i.+ imiz gücümüz I/25/62

 i.+ imiz var gücümüz var I/66/31
 i.+ inde gücünde I/65/54

i.+ ini gücünü I/64/124
i.+ len güçlen II/38/100
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i.+ leri güşleri II/11/52
iş yeri : Bir görevin yapıldığı yer.
i. yeri I/61/66

 i. yėri I/99/75
 i. yerim II/23/24

i. yerinde I/61/68, I/61/69
işe gir- : Göreve, çalışmaya başlamak.
i.+ e gı̄̇rdi II/10/70

 i.+ e gir I/53/19, I/53/21
 i.+ e girdi I/68/55, I/71/74, II/27/29
 i.+ e girdilē II/19/17
 i.+ e girdiler I/06/35, I/90/60
 i.+ e girdiŋ I/99/24
 i.+ e girdiydi I/04/71
 i.+ e girermiş I/52/62
 i.+ e girincesi I/46/05
 i.+ e giriyō II/19/98
 i.+ e giriyoÍlēr̥ I/46/98
 i.+ e girmişTi I/142/59

i.+ i gircez II/06/40
işi düş- : (Orada) Yapılacak bir işi 

bulunmak.
i. düşüP I/46/32
i.+ imiz düşüyo I/46/40

iş : bk. hiç -1-
 i. I/23/39
iş : bk. iç -19-
 i. donu I/96/22
 i. fasille II/22/67
 i. güveline I/126/72, I/68/18
 i.+ i II/01/88, II/22/67
 i.+ imden II/29/28
 i.+ inde I/109/07, I/109/13
 i.+ ine I/131/35, I/132/29, I/132/36
 i.+ ini I/71/41
 i.+ lerinde I/126/81
 i.+ li börek yapālādı II/34/91
 i.+ li mantı II/39/58
 i.+ l̥i mantı II/39/27
 i.+ li mantıya II/39/28

 i.+ li yaparıS II/35/91
iş - : bk. iç-1 -37-
 i. II/35/64
 i.- cen I/145/37
 i.- cēseŋ I/135/03
 i.- çen I/45/01
 i.- çi II/07/76
 i.- dı̄̇miz I/18/73
 yidı̄̇mizi i.- dı̄̇mizi I/52/11
 i.- dim I/139/37, I/95/07, II/16/16, 
II/29/40
 i.- diŋ I/139/33
 i.- diydik I/86/53
 i.- diysen I/139/40
 i.- erdik vermeSse I/134/29
 i.- inci II/35/65
 i.- iŋ I/04/74
 i.- mediŋ I/52/99, II/13/49
 i.- meyen II/35/53
 i.- mēz II/35/51
 i.- miş I/63/31
 yimiş i.- miş I/11/87
 i.- sėm I/86/52
 i.- sin I/100/10, II/30/01
 i.- sinne I/98/13
 i.- sinnē II/08/43
 i.- Tiŋ II/35/66

bk. iç-2 -6-
 i.- me I/12/35
 i.- meyceK I/12/36

bk. iç-4 -4-
 i.- me I/89/24
 i.- mişlē I/145/69

bk. iç-3 -2-
 i.- ip I/52/28
 i.- medik I/131/37
íş : bk. iş2 -1-
 í.+ í I/64/63
ı̄̇ş : bk. iş1 -6-
 ı̄̇. I/07/51, I/102/67, I/138/11
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bk. iş2

ı̄̇. I/57/29
ı̄̇.+ i II/10/62
bk. iş3

ı̄̇.+ ini görüp I/156/40
ı̄̇ş - : bk. iç-1 -1-
 ı̄̇. II/08/43
ı̄̇şā˽at : bk. inşāt -1-
 ėv ı̄̇.+ ı II/33/04
işallah : bk. inşallah -3-
 i. I/123/14, I/88/59
ı̄̇şallah : bk. inşallah -3-
 ı̄̇. I/139/24, I/88/20, I/88/59
işāret : Bir şeyi, anlatılmak istenen 
bir anlamı el, parmak, kaş, göz, baş ile 
gösterme. -2-
 i.+ inen II/23/110
işār̥et : bk. işāret -1-
 i. I/05/48
ı̄̇şat : bk. inşāt -1-
 ı̄̇. yapıyoz II/33/09
işbi : bk. hiçbir -1-
 i. I/35/06
işbíġ : bk. hiçbir -1-
 i. ġaşῑmı I/07/39
işcē : <<içecek+i -1-
 i.+ miz I/115/25
işcek : bk. içeceK -2-
 i. I/155/48, I/76/22
işci : bk. işÇi -20-
 i. I/03/91, I/110/54, I/110/64, I/110/66, 
I/144/59, I/22/19, I/41/34, I/41/54, I/45/09, 
I/96/66, II/39/89
 i. + lē I/46/39

i.+ ler I/16/15
 i.+ lerē II/10/53
 i.+ leri I/57/46
 i.+ niŋ I/96/71
 i.+ ydı̄̇ I/143/06
 i.+ yi I/96/67
 i.+ ynen̥ II/39/82

 i.+ ynen yapıyolar I/41/55
işcilı̄̇ : <<işçilik+i -1-
 i. I/110/46
işcilig : bk. işÇiliK -1-
 i. II/39/84
işÇi : Beden gücüyle gündelikle veya belli 
bir ücretle çalışan kimse, amele. -16-
 i. I/144/09, II/09/64, II/39/162
 i.+ le II/39/85
 i.+ lēden II/09/48
 i.+ lēnen II/39/120
 i.+ ler II/37/34
 i.+ lerı̄̇ II/39/106
 i.+ leri II/39/119, II/39/96
 i.+ m II/39/81
 i.+ si I/125/31
 i.+ ye II/39/121, II/39/91
 i.+ yi II/19/125
işÇiliK : İşçi olma durumu. -4-
 i. II/09/37, II/19/123
 i.+ Ten II/09/57, II/09/89
ı̄̇şdā : bk. işte -1-
 ı̄̇. II/14/09
işde : bk. işTe -871-
 i. I/02/05, I/02/14, I/02/25, I/02/59, 
I/03/24, I/03/93, I/03/95, I/04/18, I/04/20, 
I/04/31, I/04/42, I/04/45, I/04/47, I/04/55, 
I/04/67, I/06/08, I/06/103, I/06/125, 
I/06/13, I/06/135, I/06/136, I/06/141, 
I/06/150, I/06/21, I/06/27, I/06/35, I/06/36, 
I/06/37, I/06/42, I/06/51, I/06/57, I/06/79, 
I/06/81, I/07/61, I/08/07, I/08/11, I/08/118, 
I/08/17, I/08/36, I/08/52, I/08/77, I/09/71, 
I/100/02, I/100/05, I/100/14, I/100/18, 
I/100/29, I/100/36, I/101/19, I/102/03, 
I/102/05, I/102/07, I/102/16, I/102/26, 
I/102/31, I/102/50, I/103/05, I/103/20, 
I/103/24, I/103/39, I/103/45, I/103/52, 
I/103/56, I/104/40, I/104/44, I/104/59, 
I/105/07, I/105/23, I/105/30, I/105/35, 
I/105/42, I/105/50, I/105/65, I/106/10, 
I/106/50, I/107/06, I/107/18, I/107/32, 
I/108/13, I/108/17, I/108/19, I/108/22, 
I/108/24, I/108/28, I/108/35, I/108/43, 
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I/108/50, I/109/01, I/11/23, I/11/30, 
I/11/34, I/11/90, I/11/95, I/11/96, I/110/08, 
I/110/09, I/110/11, I/110/24, I/110/40, 
I/110/44, I/110/45, I/110/64, I/111/04, 
I/111/05, I/111/07, I/111/102, I/111/110, 
I/111/19, I/111/28, I/111/38, I/111/71, 
I/112/51, I/113/06, I/113/100, I/113/102, 
I/113/105, I/113/106, I/113/114, I/113/116, 
I/113/121, I/113/132, I/113/133, I/113/20, 
I/113/21, I/113/23, I/113/30, I/113/38, 
I/113/39, I/113/68, I/113/70, I/113/71, 
I/113/75, I/113/76, I/113/84, I/113/90, 
I/113/99, I/114/06, I/114/21, I/114/23, 
I/114/36, I/114/37, I/114/40, I/114/47, 
I/114/49, I/114/51, I/114/54, I/114/59, 
I/115/05, I/115/12, I/115/13, I/115/32, 
I/115/50, I/115/51, I/115/58, I/117/24, 
I/118/06, I/118/10, I/118/12, I/118/14, 
I/118/16, I/118/19, I/119/03, I/119/06, 
I/119/12, I/119/15, I/119/22, I/119/26, 
I/119/34, I/119/36, I/119/38, I/119/44, 
I/119/45, I/119/50, I/119/54, I/119/58, 
I/119/59, I/119/60, I/119/62, I/119/64, 
I/12/11, I/12/35, I/12/41, I/12/43, I/12/44, 
I/12/48, I/12/49, I/120/18, I/121/43, 
I/121/68, I/121/83, I/122/56, I/123/61, 
I/124/20, I/124/31, I/124/50, I/125/03, 
I/125/04, I/125/05, I/125/06, I/125/07, 
I/125/12, I/125/21, I/125/22, I/125/39, 
I/125/45, I/125/46, I/125/47, I/125/50, 
I/125/54, I/125/57, I/125/58, I/125/62, 
I/125/66, I/125/67, I/125/69, I/125/74, 
I/125/77, I/125/82, I/125/84, I/125/87, 
I/125/90, I/126/21, I/126/27, I/126/45, 
I/126/48, I/127/07, I/127/10, I/127/11, 
I/127/14, I/127/17, I/127/18, I/127/28, 
I/127/29, I/127/30, I/127/34, I/127/35, 
I/127/47, I/127/51, I/129/24, I/129/34, 
I/129/38, I/129/43, I/13/15, I/13/22, 
I/130/36, I/130/83, I/131/13, I/131/16, 
I/131/41, I/131/47, I/132/06, I/132/18, 
I/132/50, I/132/51, I/132/52, I/133/21, 
I/133/22, I/133/23, I/133/32, I/133/40, 
I/133/42, I/133/51, I/133/60, I/134/11, 
I/134/20, I/134/25, I/135/32, I/136/08, 
I/136/28, I/136/35, I/136/36, I/136/37, 
I/136/38, I/137/06, I/137/19, I/137/24, 
I/137/29, I/137/42, I/138/04, I/138/23, 
I/138/34, I/138/46, I/138/67, I/138/71, 
I/139/19, I/139/25, I/139/27, I/139/29, 

I/139/52, I/139/60, I/139/61, I/14/02, 
I/14/67, I/140/05, I/140/07, I/140/20, 
I/141/09, I/141/28, I/141/29, I/143/09, 
I/143/14, I/143/20, I/143/36, I/143/48, 
I/143/78, I/143/82, I/143/83, I/144/08, 
I/144/12, I/144/20, I/144/21, I/144/32, 
I/144/57, I/144/58, I/144/68, I/145/04, 
I/145/05, I/145/10, I/145/100, I/145/101, 
I/145/14, I/145/16, I/145/18, I/145/29, 
I/145/31, I/145/46, I/145/49, I/145/66, 
I/145/91, I/145/92, I/145/93, I/145/94, 
I/146/09, I/146/10, I/146/11, I/146/57, 
I/146/63, I/146/64, I/146/76, I/146/78, 
I/146/87, I/147/09, I/147/22, I/147/34, 
I/148/20, I/148/25, I/148/28, I/148/29, 
I/148/32, I/148/40, I/148/42, I/148/48, 
I/148/49, I/148/50, I/148/53, I/148/54, 
I/148/55, I/148/63, I/149/29, I/149/57, 
I/15/12, I/15/40, I/150/02, I/150/19, 
I/150/21, I/150/22, I/150/26, I/151/03, 
I/151/08, I/151/14, I/151/15, I/151/18, 
I/151/24, I/151/28, I/151/35, I/152/05, 
I/152/131, I/152/139, I/152/28, I/152/29, 
I/152/39, I/152/62, I/152/63, I/152/81, 
I/152/91, I/153/108, I/153/112, I/153/114, 
I/153/40, I/153/55, I/153/78, I/153/80, 
I/154/06, I/154/31, I/154/54, I/154/64, 
I/155/38, I/155/48, I/155/56, I/155/93, 
I/156/03, I/156/38, I/157/04, I/157/17, 
I/157/28, I/157/46, I/157/56, I/157/70, 
I/157/83, I/158/53, I/159/13, I/159/14, 
I/159/16, I/159/21, I/159/26, I/159/29, 
I/159/37, I/159/38, I/159/39, I/159/41, 
I/159/46, I/159/51, I/159/52, I/159/53, 
I/16/02, I/16/04, I/16/10, I/16/14, I/16/22, 
I/16/32, I/16/41, I/16/42, I/16/44, I/16/56, 
I/160/02, I/160/03, I/160/04, I/160/05, 
I/160/07, I/160/10, I/160/22, I/161/10, 
I/161/11, I/161/14, I/161/24, I/161/25, 
I/161/45, I/161/46, I/17/09, I/17/16, 
I/17/21, I/17/27, I/17/44, I/17/52, I/17/53, 
I/17/57, I/17/58, I/17/77, I/18/76, I/18/80, 
I/20/21, I/20/44, I/21/05, I/21/09, I/21/16, 
I/21/46, I/21/70, I/21/71, I/21/78, I/21/83, 
I/22/13, I/22/29, I/22/30, I/22/31, I/22/46, 
I/23/17, I/23/35, I/23/67, I/23/70, I/24/29, 
I/26/19, I/26/46, I/26/75, I/26/76, I/29/04, 
I/29/07, I/29/22, I/30/07, I/30/15, I/30/17, 
I/30/46, I/31/19, I/31/22, I/31/26, I/31/32, 
I/31/35, I/31/53, I/31/55, I/31/59, I/31/62, 
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I/31/65, I/31/66, I/34/41, I/34/71, I/35/29, 
I/35/32, I/35/38, I/36/79, I/36/82, I/39/03, 
I/39/05, I/39/06, I/39/08, I/39/10, I/39/12, 
I/39/38, I/39/49, I/39/52, I/39/83, I/39/97, 
I/41/30, I/41/36, I/41/58, I/42/20, I/42/32, 
I/42/70, I/42/74, I/43/10, I/43/17, I/43/22, 
I/43/25, I/43/26, I/44/50, I/45/41, I/47/82, 
I/50/10, I/50/13, I/50/16, I/50/17, I/50/21, 
I/50/30, I/50/35, I/50/83, I/51/67, I/51/71, 
I/52/09, I/52/45, I/52/51, I/55/16, I/56/27, 
I/56/77, I/57/18, I/57/22, I/57/38, I/57/42, 
I/57/44, I/57/54, I/58/66, I/59/09, I/59/34, 
I/59/55, I/59/57, I/59/72, I/59/88, I/59/89, 
I/61/51, I/62/22, I/62/26, I/62/27, I/62/30, 
I/62/33, I/62/42, I/63/03, I/63/07, I/63/08, 
I/63/10, I/63/11, I/63/13, I/63/17, I/63/19, 
I/63/21, I/63/22, I/63/24, I/63/27, I/63/29, 
I/63/31, I/63/32, I/63/33, I/63/44, I/63/56, 
I/63/57, I/63/61, I/65/46, I/67/02, I/67/30, 
I/67/31, I/67/52, I/67/71, I/67/74, I/67/75, 
I/68/56, I/68/57, I/68/60, I/69/08, I/69/100, 
I/69/105, I/69/11, I/69/15, I/69/18, I/69/22, 
I/69/29, I/69/30, I/69/33, I/69/37, I/69/39, 
I/69/60, I/69/62, I/69/63, I/69/79, I/69/98, 
I/69/99, I/70/66, I/70/72, I/71/38, I/71/52, 
I/72/20, I/72/25, I/72/37, I/72/46, I/72/61, 
I/72/72, I/72/84, I/73/19, I/73/25, I/73/33, 
I/73/40, I/73/63, I/74/62, I/75/62, I/76/100, 
I/76/11, I/76/25, I/76/28, I/76/55, I/76/69, 
I/77/14, I/77/51, I/77/55, I/78/07, I/78/08, 
I/78/11, I/78/14, I/78/27, I/78/28, I/78/39, 
I/78/43, I/78/44, I/79/02, I/79/20, I/79/50, 
I/79/68, I/79/72, I/79/79, I/79/87, I/79/92, 
I/79/93, I/79/96, I/79/99, I/80/18, I/80/46, 
I/80/47, I/81/35, I/81/38, I/81/39, I/81/45, 
I/81/52, I/81/53, I/81/66, I/86/03, I/86/04, 
I/86/18, I/86/34, I/86/35, I/86/38, I/87/106, 
I/87/116, I/87/117, I/87/14, I/87/35, 
I/87/64, I/88/33, I/88/36, I/88/54, I/88/55, 
I/88/62, I/88/63, I/89/02, I/89/06, I/89/07, 
I/89/12, I/89/15, I/89/20, I/89/28, I/90/23, 
I/90/55, I/91/18, I/91/21, I/91/33, I/91/34, 
I/91/42, I/91/47, I/91/54, I/91/86, I/92/09, 
I/92/26, I/92/32, I/92/41, I/92/48, I/92/52, 
I/93/01, I/93/03, I/93/38, I/93/40, I/93/51, 
I/93/52, I/93/53, I/93/60, I/93/61, I/93/62, 
I/93/64, I/94/20, I/94/42, I/95/12, I/95/62, 
I/96/09, I/96/28, I/96/50, I/96/51, I/97/16, 
I/97/18, I/97/19, I/97/20, I/98/23, I/98/24, 
I/98/33, I/98/34, I/98/38, I/98/61, I/98/62, 

I/98/73, I/98/88, I/99/08, I/99/27, I/99/59, 
I/99/65, I/99/71, I/99/73, II/01/76, II/02/75, 
II/03/74, II/04/80, II/06/26, II/06/35, 
II/06/36, II/07/54, II/08/134, II/09/08, 
II/09/12, II/09/41, II/09/60, II/10/48, 
II/11/14, II/11/47, II/12/07, II/12/14, 
II/12/18, II/12/20, II/12/23, II/12/31, 
II/12/60, II/12/65, II/12/82, II/13/61, 
II/15/10, II/15/106, II/15/107, II/15/11, 
II/15/119, II/15/121, II/15/123, II/15/29, 
II/15/36, II/15/56, II/17/09, II/17/20, 
II/17/34, II/19/17, II/22/05, II/22/21, 
II/22/26, II/22/29, II/22/34, II/22/48, 
II/25/108, II/25/115, II/25/25, II/25/43, 
II/25/45, II/25/62, II/25/64, II/25/65, 
II/25/77, II/25/91, II/28/69, II/28/86, 
II/33/05, II/33/13, II/33/26, II/33/39, 
II/33/43, II/33/48, II/33/50, II/39/100, 
II/39/156, II/39/159, I/119/07, I/143/11, 
I/143/53, I/16/46, I/134/33, I/111/06, 
I/130/45
işde - : bk. işe- -1-
 i.- rdin I/123/34
işdĕ : bk. işTe -1-
 i. I/50/17
işdē : bk. işTe -54-
 i. I/02/51, I/10/53, I/103/18, I/106/50, 
I/106/52, I/113/10, I/113/31, I/113/32, 
I/115/52, I/121/03, I/127/15, I/127/18, 
I/127/43, I/136/20, I/136/31, I/143/17, 
I/143/20, I/143/78, I/143/80, I/149/35, 
I/150/57, I/151/19, I/157/45, I/157/73, 
I/158/15, I/161/39, I/161/46, I/20/14, 
I/22/28, I/29/12, I/31/18, I/36/37, I/39/25, 
I/58/33, I/69/34, I/69/60, I/75/10, I/80/54, 
I/81/47, I/94/62, II/01/08, II/01/44, 
II/10/27, II/10/61, II/10/92, II/13/54, 
II/24/46, II/25/29, II/25/48, II/28/77, 
II/32/30, II/33/11, II/33/21, I/91/67
işd̥e : bk. işTe -3-
 i. I/125/24, I/99/14, I/99/35
işd̥ĕ : bk. işTe -1-
 i. I/63/45
işdė : bk. işTe -10-
 i. I/114/01, I/145/07, I/152/32, I/155/23, 
I/22/16, I/22/23, I/26/21, I/31/05, I/78/09, 
II/09/84
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işdē̇ : bk. işTe -1-
 i. I/06/17
ı̄̇şde : bk. işte -7-
 ı̄̇. I/104/40, I/153/89, I/21/16, I/29/07, 
I/59/90, I/77/70, I/93/52 
işdı : bk. işTe -1-
 i. II/01/15
işdi : bk. işTe -139-
 i. I/02/11, I/02/25, I/02/60, I/03/22, 
I/08/24, I/10/40, I/102/48, I/106/51, 
I/106/62, I/122/87, I/124/21, I/125/42, 
I/127/03, I/128/31, I/130/84, I/134/05, 
I/143/55, I/146/45, I/15/71, I/23/45, 
I/35/47, I/39/34, I/39/44, I/41/10, I/42/29, 
I/42/38, I/42/73, I/45/26, I/50/22, I/50/25, 
I/50/30, I/50/39, I/50/80, I/52/11, I/55/11, 
I/56/03, I/56/50, I/56/59, I/56/61, I/56/71, 
I/57/06, I/57/48, I/59/13, I/59/77, I/59/83, 
I/63/44, I/67/03, I/67/70, I/70/87, I/71/63, 
I/72/65, I/74/62, I/75/03, I/76/32, I/76/43, 
I/77/45, I/77/62, I/87/53, I/87/59, I/88/37, 
I/88/45, I/90/74, I/93/48, I/93/54, I/96/83, 
I/99/64, II/01/16, II/01/18, II/01/25, 
II/01/34, II/01/46, II/01/68, II/02/07, 
II/02/104, II/02/96, II/04/22, II/04/29, 
II/05/68, II/06/43, II/06/58, II/07/116, 
II/08/133, II/08/21, II/08/91, II/09/23, 
II/10/13, II/10/74, II/11/06, II/11/08, 
II/11/17, II/11/19, II/11/26, II/11/44, 
II/12/10, II/12/13, II/12/44, II/12/48, 
II/12/80, II/14/24, II/15/08, II/15/114, 
II/15/123, II/15/20, II/15/28, II/15/49, 
II/16/29, II/16/42, II/17/06, II/17/16, 
II/17/20, II/17/40, II/17/44, II/17/55, 
II/17/83, II/18/05, II/22/11, II/22/21, 
II/22/22, II/22/23, II/22/42, II/22/48, 
II/22/80, II/22/91, II/25/04, II/25/101, 
II/25/13, II/25/55, II/25/92, II/28/62, 
II/28/82, II/33/09, II/33/12, II/33/17, 
II/33/23, II/33/74, II/39/116, II/39/167
işdῑ : bk. işTe -1-
 i. II/01/21
işdı̆̇ : bk. işTe -2-
 i. I/143/12, I/79/12
işdı̄̇ : bk. işTe -15-
 i. I/06/50, I/138/78, I/41/12, I/57/17, 
I/57/31, I/73/39, II/02/88, II/06/29, 

II/06/43, II/12/37, II/12/69, II/15/75, 
II/17/38, II/22/65, II/22/86
işe : bk. şey -15-
 i. I/120/42, I/146/27, I/146/51, I/50/64, 
I/67/55, I/69/67, I/72/09, II/03/69, II/24/99
 i.+ de I/33/153
 i.+ den II/32/02
 i.+ leri I/70/09
 i.+ si I/146/51, I/146/76
 i.+ yim I/147/05
işe - : İdrar kesesinde toplanan idrarı dışarı 
akıtmak, çiş etmek, su dökmek. -3-
 i.- di I/123/34
 i.- lēdi II/24/102
 i.- rdi I/125/22
işē : bk. şey -21-
 i. I/150/50, I/155/50, I/28/53, I/33/55, 
I/39/09, I/72/22, II/03/18, II/32/14, II/32/80
 i.+ de I/29/13, I/87/119
 i.+ le I/28/58
 i.+ lē I/152/137
 i.+ li I/60/82
 i.+ miş I/69/59
 i.+ nen I/149/65
 i.+ si I/33/97, I/56/71
 i.+ sine II/20/05
 i.+ sini I/30/38, II/32/01
ı̆̇şe : bk. şey -4-
 ı̆̇. I/39/86, II/32/115, II/32/40
 ı̆̇.+ si I/150/35
ı̆̇şē : bk. şey -5-
 ı̆̇. II/32/113, II/32/91
 ı̆̇.+ de II/03/19
 ı̆̇.+ sinde II/21/53
 ı̆̇.+ sini I/03/17
işė : bk. şey -2-
 i. itTı̄̇miz I/98/127
 i.+ miz II/29/79
ı̆̇şė : bk. şey -8-
 ı̆̇. I/40/64, II/03/30, II/07/148, II/29/51
 ı̆̇.+ de I/40/63
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 ı̆̇.+ den II/10/33
 ı̆̇.+ si II/29/45
işē̇ : bk. şey -2-
 i. II/29/60
 i.+ si II/32/129
işed - : <<şey+et- -2-
 i.- eriz I/31/08
 i.- ir I/35/33
işēd - : <<şey+et- -2-
 i.- iyo I/147/53
 i.- iyȯlar I/86/30
ı̆̇şed - : <<şey+et- -1-
 ı̆̇.- eyo II/29/100
işėt - : <<şey+et- -1-
 i.- ceŋ I/79/58
işētmek : <<şey+etmek -1-
 i. I/146/84
işey : bk. şey -8-
 i. I/159/25, I/31/48, I/95/19
 i.+ de I/159/09
 i.+ e I/50/67, II/26/16
 i.+ i I/159/35
 i.+ ı̆̇ II/24/62
işey̥ : bk. şey -3-
 i. I/146/85, I/69/100, II/38/09
ı̆̇şey : bk. şey -3-
 ı̆̇. I/03/51, I/03/52, I/35/06
işėy : bk. şey -6-
 i. I/98/125, II/29/47
 i.+ i I/124/45
 i. itmiyince I/98/24
 i.+ li I/105/20, I/63/55
ı̆̇şėy : bk. şey -2-
 ı̆̇.+ i I/60/84, I/60/95
işgembe : bk. işKembe -1-
 i. I/97/47
işgi : İçki, ispirtolu içecek, müskirat. -5-
 i. I/153/77, I/153/83, I/87/53
 i. mişgi II/23/75
 i.+ sini I/89/23

işgici : İçkici, içkiye düşkün, içki müptelası 
kimse, ayyaş. -1-
 i. I/70/84
işgili : bk. işkili -1-

i. I/148/27
işgüzar : Kendini göstermeye hevesli olup 
üstüne vazife olmayan şeylere karışan. -1-
 i. I/75/62
işi : bk. işTe -1-
 i. I/51/71
işi : bk. şey -4-
 i. I/52/33
 i.+ leri II/29/90
 i.+ sini II/29/101
 haḳı i.+ sini ödemiyō II/17/87
işı̆̇ : bk. şey -1-
 i. I/03/12
ı̆̇şi : bk. şey -6-
 ı̆̇. II/13/05, II/32/106, II/32/117
 ı̆̇.+ i II/11/50
 ı̆̇.+ de II/32/120
işı̄̇ : bk. şey -6-
 i. II/07/18, II/32/11
 i. it II/05/101
 i.+ si I/48/26
 i.+ sinde I/63/38
 i.+ sini II/10/37
ı̆̇şı̄̇ : bk. şey -2-
 ı̆̇.+ den I/48/07
 ı̆̇.+ sini II/24/102
işid - : <<şey+et- -1-
 i.- iyon II/22/82
işin : bk. için -1-
 i. I/41/19
ı̆̇şin : bk. için -1-
 ı̆̇. II/09/03
işiri : ötürü (?) -1-
 i. I/06/119
işit - : <<şey+et- -1-
 i.- tı̄̇ II/16/102
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işit - : Haber almak, öğrenmek. -1-
 i.- Tik I/99/57
işiy : bk. şey -5-
 i. I/98/18
 i.+ den II/22/88
 i.+ e I/52/65
 i.+ i I/52/30
 i.+ lerimizi II/04/68
işiy̥ : bk. şey -1-
 i.+ si I/17/65
ı̆̇şiy : bk. şey -1-
 ı̆̇.+ i I/10/115
işKembe : Geviş getirenlerin ilk ve en 
büyük mide bölümünden yapılan çorba, 
işkembe çorbası. -1-
 i. II/39/25
işki : bk. işgi -1-
 i.+ si I/53/60
işkili : İçkili, içinde içki içilen. -1-
 i. I/148/27
işle - : 1. (El emeği, göz nuru ile sanatlı bir 
şekilde) İnce iş yapmak. -15-
 i.- diler I/102/82, I/102/83, I/102/84
 i.- dim II/23/185
 i.- llēr II/25/65
 i.- miyo I/83/55
 i.- niyodu II/35/41
 i.- rdik I/90/72, I/94/36, I/94/37
 i.- rdiK II/11/46
 i.- riS I/90/69
 i.- r̥ler II/39/161
 i.- yyollā II/39/159

2. (Bir şeyi daha elverişli duruma getirmek 
için) Üzerine emek sarfetmek. -10-
 i.- dim I/140/51
 i.- llerdi I/135/29, I/135/30
 i.- nir̥di I/130/10
 i.- rdi I/135/27
 i.- rdik I/135/26, I/140/50
 i.- rdiK I/124/10
 i.- riken I/135/27

 i.- yeceḲ II/26/54
3. Yapmak. -5-

 suç i.- dı̄̇miz I/115/10
 hatā i.- dik II/01/36
 suş i.- diŋ II/23/140, II/23/141
 ġaba˽aT i.- meseŋ vurmaz I/74/23

4. Durağan hâlden hareketli duruma 
geçmek, hareket hâlinde olup kendinden 
beklenen işi yapmak, çalışmak. -1-
 i.- rdiK I/115/14

5. (Bir yol üzerinde) Sefer yapmak, gidip 
gelmek. -1-
 i.- llēdi I/121/41
işlē - : bk. işle-1 -11-
 iş12 i.- di I/18/39
 i.- dik I/77/02, II/07/138
 i.- rdig I/94/43, II/11/46
 i.- rdik I/36/47, I/77/03, II/11/45
 i.- rdiK I/94/28

bk. işle-2 -2-
 i.- rdiK I/115/21
 i.- yor I/130/17
işlė - : bk. işle-1 -1-
 i.- yen II/35/41
işled - : bk. işleT- -4-
 i.- emiyeninki II/17/84
 i.- en II/17/84
 i.- ilceK II/30/40
 i.- irlē II/39/160
işleme : 1. İnce ve süslü el işi. -7-
 i. I/67/42, I/77/02, II/35/40
 i.+ ler yapılırdῑ I/90/64 
 i. yaparlardı I/102/82
 i. yapıyȯdūḳ I/71/64

2. İşlemek işi.
i.+ e I/07/70

işlemeli : Üzerine nakış veya oyma 
yapılmış olan. -10-
 i. I/41/25, I/77/21, I/90/58, I/90/68, 
I/151/26, I/154/66, II/03/41, II/23/171
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işleT - : İşlemesini sağlamak, işlemek işini 
yaptırmak, çalıştırmak. -2-
 i.- iyon I/82/06
 i.- iyu II/17/84
işleTmė : bk. işletme -1-
 i.+ ye II/04/24
işletme : Sermaye yatırılarak kâr etmek 
amacıyla oluşturulan kurum, kuruluş, 
müessese, iş yeri. -6-
 i. I/46/76
 i.+ niŋ II/02/63
 i.+ níŋ II/01/73
 orman i.+ si II/30/38
 orman i.+ siniŋ II/30/19
 i.+ yi II/24/45
işletmi : bk. işletme -1-
 i.+ niŋ II/01/85
işli dışlı : İçli dışlı, senli benli, teklifsiz. -1-
 i. I/52/13
işlı̄̇ - : bk. işle-2 -1-
 i.- yo I/46/119
işlid - : bk. işleT- -1-
 i.- emiyennēnki II/17/87
işlimeli : bk. işlemeli -1-
 i. II/07/139
işlimi : bk. işleme1 -1-
 i.+ sini II/39/160
işlėme : bk. işleme1 -1-
 i.+ sı̄̇ I/89/15
işmı̄̇ : bk. içme -1-
 yimi i. yapaÍÍā II/01/87
işme : bk. içme -7-
 i. I/90/46
 i.+ si II/28/17
 i. sulāmız II/09/70
 i. suyu I/141/07, I/142/39, II/21/54
 i. suyumuz II/02/85
işmē : bk. içme -1-
 yėme i. I/156/43
işmek : bk. içmek -1-
 i. I/75/25

işmi : bk. içme -2-
 i.+ ye I/141/18, I/98/12
işsiz : Kendini geçindirecek bir işi olmayan 
(kimse). -2-
 i.+ di II/09/72
 i.+ lē II/09/56
işsizlik : İşsiz olma, kendisini geçindirecek 
bir işi olmama, iş bulamama. -5-
 i. II/04/61
 i.+ den I/92/49, II/02/74
 i.+ ten I/92/44, II/09/55
işşallah : bk. inşallah -3-
 i. I/104/62, I/104/63, I/98/131
işTe : Bir kimse, şey veya durumu 
işaret etmek, dikkati çekmek için ve 

“sonuç olarak, bu kadar” anlamlarında 
kullanılır. -645-
 i. I/01/100, I/01/51, I/01/98, I/02/15, 
I/02/43, I/02/61, I/02/71, I/04/04, I/04/08, 
I/04/15, I/04/19, I/04/26, I/04/35, I/05/33, 
I/06/11, I/07/53, I/08/02, I/09/05, I/09/19, 
I/09/22, I/09/24, I/09/32, I/09/76, I/09/77, 
I/103/18, I/103/59, I/106/74, I/106/81, 
I/107/12, I/107/59, I/107/62, I/11/47, 
I/11/91, I/110/34, I/110/42, I/113/113, 
I/113/17, I/113/65, I/114/10, I/114/17, 
I/115/41, I/115/57, I/119/12, I/119/26, 
I/119/28, I/119/38, I/12/31, I/121/11, 
I/121/112, I/122/12, I/125/86, I/126/12, 
I/127/09, I/130/28, I/130/89, I/135/59, 
I/136/32, I/139/12, I/143/32, I/143/49, 
I/143/72, I/146/06, I/146/07, I/146/53, 
I/147/53, I/148/55, I/148/62, I/15/53, 
I/150/34, I/150/46, I/150/50, I/151/39, 
I/151/42, I/152/10, I/152/125, I/152/66, 
I/153/121, I/153/124, I/153/17, I/153/40, 
I/153/61, I/154/14, I/155/05, I/155/10, 
I/155/12, I/155/40, I/155/57, I/155/92, 
I/157/04, I/157/08, I/157/13, I/157/14, 
I/157/20, I/157/77, I/158/13, I/158/26, 
I/158/34, I/159/19, I/159/50, I/160/13, 
I/160/27, I/161/05, I/161/21, I/19/06, 
I/19/08, I/19/10, I/19/12, I/19/24, I/20/09, 
I/20/30, I/20/90, I/21/22, I/21/32, I/21/83, 
I/21/86, I/22/35, I/24/59, I/24/63, I/25/16, 
I/28/52, I/32/05, I/32/06, I/32/54, I/32/55, 
I/32/66, I/32/70, I/32/74, I/32/85, I/32/95, 
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I/32/96, I/32/98, I/33/100, I/33/50, I/33/93, 
I/34/09, I/36/60, I/37/30, I/37/40, I/37/42, 
I/37/46, I/38/17, I/38/22, I/38/46, I/38/53, 
I/38/57, I/38/64, I/38/67, I/40/36, I/40/42, 
I/44/41, I/44/92, I/44/96, I/45/03, I/45/19, 
I/45/29, I/45/31, I/45/35, I/45/45, I/46/101, 
I/46/102, I/46/103, I/46/105, I/46/109, 
I/46/115, I/46/118, I/46/119, I/46/122, 
I/46/123, I/46/130, I/46/132, I/46/133, 
I/46/19, I/46/22, I/46/23, I/46/24, I/46/25, 
I/46/26, I/46/27, I/46/29, I/46/30, I/46/32, 
I/46/33, I/46/34, I/46/35, I/46/36, I/46/44, 
I/46/50, I/46/54, I/46/57, I/46/59, I/46/61, 
I/46/65, I/46/68, I/46/72, I/46/74, I/46/75, 
I/46/87, I/46/88, I/46/89, I/46/98, I/46/99, 
I/47/53, I/48/21, I/48/24, I/48/38, I/48/39, 
I/48/55, I/49/01, I/49/19, I/49/30, I/49/37, 
I/49/40, I/49/41, I/49/58, I/49/60, I/49/78, 
I/50/07, I/50/12, I/50/69, I/50/80, I/53/04, 
I/53/05, I/53/09, I/53/11, I/53/18, I/53/19, 
I/53/21, I/53/27, I/53/35, I/53/36, I/53/42, 
I/53/44, I/53/47, I/53/52, I/53/60, I/53/61, 
I/53/64, I/53/68, I/53/69, I/53/70, I/53/71, 
I/53/72, I/54/17, I/54/30, I/55/01, I/55/07, 
I/55/10, I/55/19, I/55/20, I/55/24, I/55/27, 
I/55/28, I/55/30, I/55/33, I/55/34, I/55/37, 
I/55/41, I/55/42, I/55/45, I/55/51, I/55/52, 
I/55/53, I/55/58, I/55/62, I/55/64, I/55/67, 
I/58/05, I/58/14, I/58/26, I/58/34, I/58/47, 
I/58/51, I/58/64, I/58/66, I/58/70, I/58/84, 
I/58/96, I/58/98, I/60/52, I/60/75, I/60/87, 
I/60/88, I/60/92, I/60/93, I/61/04, I/61/09, 
I/61/34, I/61/38, I/61/52, I/61/53, I/61/58, 
I/61/64, I/61/69, I/61/71, I/63/12, I/64/08, 
I/64/10, I/64/103, I/64/109, I/64/122, 
I/64/26, I/64/27, I/64/31, I/64/35, I/64/38, 
I/64/42, I/64/43, I/64/44, I/64/48, I/64/53, 
I/64/57, I/64/59, I/64/64, I/64/72, I/64/84, 
I/64/87, I/64/88, I/64/91, I/64/97, I/64/99, 
I/65/18, I/65/31, I/65/45, I/66/19, I/67/31, 
I/67/66, I/68/09, I/68/29, I/68/35, I/68/36, 
I/68/37, I/68/45, I/68/51, I/69/30, I/69/87, 
I/70/15, I/70/18, I/70/44, I/70/86, I/71/45, 
I/71/70, I/74/39, I/74/43, I/74/57, I/74/91, 
I/74/94, I/74/96, I/75/15, I/75/24, I/75/25, 
I/75/33, I/75/46, I/76/100, I/76/56, I/76/70, 
I/77/71, I/77/75, I/77/76, I/78/08, I/78/14, 
I/78/17, I/78/19, I/78/21, I/78/22, I/78/25, 
I/78/39, I/78/51, I/79/57, I/79/67, I/79/68, 
I/79/98, I/80/03, I/81/12, I/81/14, I/81/16, 

I/82/08, I/82/31, I/83/10, I/83/30, I/83/38, 
I/83/40, I/83/42, I/83/63, I/83/68, I/83/69, 
I/83/74, I/84/18, I/84/30, I/84/37, I/84/40, 
I/84/42, I/85/11, I/85/22, I/85/25, I/85/28, 
I/85/33, I/85/37, I/85/43, I/85/44, I/85/50, 
I/85/52, I/85/54, I/85/61, I/86/32, I/86/69, 
I/88/18, I/88/23, I/88/28, I/89/21, I/90/62, 
I/90/77, I/93/08, I/94/02, I/94/16, I/94/18, 
I/96/07, I/96/73, I/97/25, I/98/107, 
I/98/123, I/98/21, I/98/22, I/99/16, I/99/17, 
I/99/30, I/99/31, I/99/63, II/01/12, II/02/02, 
II/03/10, II/03/17, II/03/27, II/03/64, 
II/03/66, II/04/35, II/04/44, II/04/57, 
II/04/63, II/04/73, II/04/77, II/04/78, 
II/04/86, II/04/91, II/06/10, II/06/22, 
II/06/48, II/06/53, II/07/34, II/07/38, 
II/07/39, II/07/51, II/07/62, II/08/16, 
II/09/06, II/09/14, II/09/25, II/09/35, 
II/09/38, II/09/42, II/09/73, II/09/88, 
II/09/90, II/10/35, II/12/23, II/12/46, 
II/12/69, II/13/40, II/14/03, II/14/38, 
II/14/84, II/14/96, II/15/08, II/15/113, 
II/15/117, II/15/12, II/15/25, II/15/27, 
II/17/51, II/18/11, II/18/12, II/18/22, 
II/19/04, II/19/100, II/19/116, II/19/117, 
II/19/118, II/19/132, II/19/135, II/19/139, 
II/19/16, II/19/168, II/19/21, II/19/23, 
II/19/27, II/19/29, II/19/30, II/19/44, 
II/19/60, II/19/77, II/19/98, II/20/25, 
II/20/28, II/20/31, II/20/32, II/20/51, 
II/20/52, II/20/55, II/20/56, II/20/59, 
II/20/62, II/20/65, II/20/68, II/20/76, 
II/20/78, II/20/82, II/23/06, II/23/09, 
II/23/10, II/23/103, II/23/107, II/23/108, 
II/23/116, II/23/133, II/23/138, II/23/142, 
II/23/156, II/23/157, II/23/158, II/23/16, 
II/23/163, II/23/165, II/23/174, II/23/180, 
II/23/196, II/23/203, II/23/30, II/23/56, 
II/23/59, II/23/95, II/24/30, II/24/73, 
II/24/74, II/24/79, II/24/82, II/24/98, 
II/25/57, II/26/09, II/27/03, II/27/04, 
II/27/08, II/27/11, II/28/52, II/29/27, 
II/29/43, II/29/73, II/29/74, II/29/77, 
II/29/80, II/30/23, II/30/71, II/30/77, 
II/31/05, II/31/08, II/31/10, II/31/11, 
II/31/13, II/31/14, II/31/22, II/31/28, 
II/31/30, II/31/42, II/32/110, II/32/129, 
II/32/34, II/32/37, II/33/08, II/33/10, 
II/34/22, II/34/23, II/34/46, II/34/47, 
II/34/77, II/34/94, II/35/114, II/35/13, 
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II/35/14, II/35/44, II/35/69, II/35/81, 
II/35/87, II/35/90, II/36/04, II/36/06, 
II/36/08, II/37/06, II/37/07, II/37/12, 
II/37/13, II/37/24, II/37/32, II/37/35, 
II/37/46, II/37/54, II/37/59, II/37/66, 
II/37/69, II/37/78, II/37/87, II/37/88, 
II/38/107, II/38/24, II/38/39, II/38/52, 
II/38/74, II/38/91, II/38/98, II/39/131, 
I/32/62, II/18/13, I/19/14, I/19/19, I/60/26
iştĕ : bk. işTe -4-
 i. II/21/17, II/31/15, II/31/26, II/31/49
işTē : bk. işTe -39-
 i. I/146/45, I/152/06, I/153/10, I/155/24, 
I/157/12, I/33/24, I/38/21, I/44/50, I/46/17, 
I/48/03, I/49/34, I/49/56, I/53/10, I/53/27, 
I/55/36, I/55/49, I/58/09, I/68/43, I/68/54, 
I/72/39, I/72/76, I/73/13, I/75/60, I/82/11, 
I/96/03, II/03/04, II/03/08, II/06/23, 
II/06/80, II/07/55, II/09/03, II/09/69, 
II/09/82, II/09/88, II/10/65, II/23/202, 
II/25/58, II/35/55, II/35/72
işt̥ĕ : bk. işTe -3-
 i. II/24/65, II/31/19, II/31/24
iştė : bk. işTe -16-
 i. I/153/55, I/38/04, I/54/25, I/54/30, 
I/54/39, I/55/48, I/78/29, I/78/31, II/03/15, 
II/03/26, II/07/09, II/09/102, II/09/55, 
II/09/93, II/09/94, II/35/05
iştē̇ : bk. işTe -6-
 i. II/09/21, II/09/28, II/09/83, II/09/97, 
II/24/38, II/24/50
işt̥e̊ : bk. işTe -1-
 i. II/38/78
ı̄̇şte : bk. işte -5-
 ı̄̇. I/153/12, I/153/23, I/153/60, I/40/66, 
II/37/103
işTi : bk. işTe -131-
 i. I/02/08, I/02/37, I/02/39, I/02/40, 
I/04/70, I/103/49, I/113/137, I/117/01, 
I/142/45, I/143/76, I/28/32, I/38/38, 
I/44/13, I/44/27, I/44/60, I/45/04, I/46/109, 
I/46/21, I/46/40, I/46/59, I/48/69, I/53/20, 
I/53/22, I/53/25, I/53/26, I/53/29, I/53/37, 
I/53/39, I/53/48, I/53/81, I/53/83, I/53/84, 
I/53/85, I/54/52, I/55/31, I/55/40, I/55/43, 
I/55/68, I/55/71, I/58/69, I/58/73, I/60/89, 

I/64/128, I/67/22, II/02/09, II/02/54, 
II/02/76, II/04/15, II/04/59, II/04/70, 
II/04/78, II/04/79, II/06/36, II/06/81, 
II/06/82, II/07/112, II/07/26, II/07/30, 
II/07/81, II/07/86, II/07/88, II/07/89, 
II/07/95, II/08/134, II/08/46, II/08/69, 
II/08/89, II/10/37, II/10/39, II/10/74, 
II/15/40, II/18/17, II/21/09, II/21/12, 
II/21/57, II/21/79, II/23/113, II/23/13, 
II/23/168, II/23/19, II/23/192, II/23/197, 
II/23/20, II/23/21, II/23/210, II/23/22, 
II/23/23, II/23/30, II/23/36, II/23/54, 
II/23/65, II/23/91, II/24/105, II/24/94, 
II/27/33, II/29/10, II/29/18, II/30/16, 
II/30/43, II/30/45, II/30/46, II/30/54, 
II/31/03, II/31/05, II/31/09, II/31/37, 
II/31/41, II/31/43, II/33/12, II/35/105, 
II/35/17, II/35/28, II/35/31, II/35/36, 
II/35/39, II/35/40, II/35/47, II/35/48, 
II/35/75, II/35/82, II/37/52, II/37/56, 
II/38/10, II/38/46
 i. bir iki II/04/69
iştı̄̇ : bk. işTe -14-
 i. I/53/24, II/02/103, II/06/41, II/07/76, 
II/23/196, II/23/32, II/35/18, II/35/27, 
II/35/29, II/35/38, II/35/42, II/35/73, 
II/35/89, II/38/37
it - : bk. et-1 -56-
 dėvām i. II/01/02
 du˽a i. II/05/101
 hesāb i. I/155/09, I/74/45
 işı̄̇ i. II/05/101
 idāri i.- cek I/52/48
 şė i.- cen I/86/16
 idāri i.- cez I/50/29, I/63/44
 itāT i.- diK II/08/29
 i.- dilē II/22/05
 gelin i.- dilē I/30/12
 ameliyed i.- dilēr II/22/05
 idāre i.- dim I/43/34
 şe i.- diŋ I/79/51
 şey i.- dú II/11/19
 i.- er I/154/34
 şey i.- me I/115/48
 devam i.- medim I/20/72
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 ġavġa i.- medim II/19/109
 havaS i.- medim I/95/91
 mı̊̇sāde i.- memişlē I/153/88
 şe i.- memişle I/72/56
 tenezil i.- mez II/01/39
 şėy i.- mezle I/107/60
 şėy i.- mezlerdi I/143/35
 şė i.- mişle I/79/68
 işėy i.- miyince I/98/24
 ġabı̊l i.- sin I/148/65, I/148/66
 idāri i.- sin I/52/52
 mesut i.- sin I/15/73
 uzun i.- sin I/79/30
 işė i.- Tı̄̇miz I/98/127
 devam i.- ti I/155/94
 mefat i.- ti I/40/04
 mefaT i.- Ti I/82/06, I/82/08
 mefāt i.- Ti II/17/88
 şe i.- Ti I/78/08
 vifāt i.- ti II/16/54
 yardım i.- Ti I/63/64
 şey i.- Tik I/99/57
 şėy i.- Tik I/91/19
 şiḳāt i.- tilē II/28/15
 şėy i.- Tim I/130/03
 taḳdir i.- tim II/09/47
 tēsir i.- Tiydi I/21/84

bk. et-2 -8-
 ne i.- ciŋ I/101/19
 ne i.- ciŋ I/101/22
 sāldıḲ i.- dik I/30/09
 şindi i.- dim I/86/79
 i.- Ti II/22/35

bȫle i.- Ti II/22/37
 ne i.- Tiyse I/113/123

bk. et-5 -1-
 olcuḲ i.- miyo II/10/27 
itāT : İtaat, emre uyma, söz dinleme. -1-
 i. itdiK II/08/29
itdir - : bk. etTir- -1-

 ameliyet i.- ecēz I/42/26
itfāyė : bk. itfāye -1-
 i. II/31/14
itfāye : İtfaiye, yangın söndürme 
teşkilatı. -1-
 i. II/31/12
ı̄̇tibar : Saygı görme, saygı gösterme, değer 
verme, kendine değer verilme. -2-
 ı̄̇. I/64/21

ı̄̇tibar et- : Saygı göstermek, hürmet 
etmek, değer vermek.

ı̄̇tibar gösTer- : Önem ve kıymet 
vermek, dikkate almak.

ı̄̇. gösTermiyȯz I/23/43
itibarlı : İtibrı olan, değerli, muteber. -1-
 i. II/23/80
ı̄̇tiḳat : İnanma, kalben tasdik ederek 
inanma, inanç, inan. -2-
 ı̄̇. I/69/97
ı̄̇tim : Eğitim, eğitmek işi, yetiştirme ve 
terbiye etme, talim ve terbiye. -2-
 ı̄̇. I/57/35
 ı̄̇. yapıyorduġ I/57/54
ı̄̇tiraz : Bir fikri, bir kararı kabul etmeyerek 
karşı çıkma ve bu tarzda söylenen söz -2-
 ı̄̇.+ ımız II/21/37, II/21/38

ı̄̇tiraz et- : Bir fikir veya kararı kabul 
etmeyerek karşıtını ileri sürmek.
ı̄̇tirāz : bk. ı̄̇tiraz -1-
 ı̄̇. etse I/05/40
ı̄̇tiyac : bk. ihtiyāc -3-
 ı̄̇.+ ı I/05/16
 ı̄̇.+ ım I/155/103
 ı̄̇.+ ını I/46/39
ı̄̇tiyāc : bk. ihtiyāc -1-
 ı̄̇.+ ımız II/31/28
ı̄̇tiyaç : bk. ihtiyāc -4-
 ı̄̇. I/160/28, I/75/31
 ı̄̇.+ ları I/46/41, I/46/42
itiyal : bk. ihtiyar -1-
 i.+ lar I/65/24
ı̄̇tiyal : bk. ihtiyar -3-



iyi

1695

İ

 ı̄̇.+ Íā I/10/08
 ı̄̇.+ lar I/56/29, II/14/09
ı̄̇tiyalla - : bk. ihtiyarla- -1-
 ı̄̇.- dıḳ I/59/70
ı̄̇tiyar : bk. ihtiyar -3-
 ı̄̇. I/56/41, II/19/128
 ı̄̇.+ ı I/65/38
ı̄̇tiyarla - : bk. ihtiyarla- -1-
 ı̄̇.- dıḳ I/93/52
ı̄̇tiyel : bk. ihtiyar -1-
 ı̄̇.+ leri I/46/113
itme : bk. etme -1-
 Kö̇ç i. I/68/26
itmē : <<etme+ye -2-
 tamir i. I/158/48
 teslim i.+ e I/39/49
ı̆̇tme : bk. etme -1-
 ı̆̇.+ si I/159/12
itmi : bk. etme -1-
 i.+ ye II/22/14
ittir - : bk. etTir- -3-
 rahat i.- dik II/08/29
 ameliyet i.- diler I/42/04
 i.- me I/49/17
iv : bk. ev -3-
 i.+ den I/157/56
 i.+ e II/14/54
 i.+ iniŋ I/46/89
ivelı̄̇ : bk. eveli -1-
 i. I/04/37
ivēlde : bk. evelde -1-
 i. II/12/35
iveli : bk. eveli -6-
 i. I/04/03, I/04/46, II/07/83, II/16/62, 
II/22/57, II/25/19
ivet : bk. evet -7-
 i. I/03/23, II/07/03, II/12/04, II/17/03, 
II/17/66, II/17/79
ivit : bk. evet -1-
 i. I/57/06

ı̄̇vlen - : bk. evlen- -1-
 ı̄̇.- ceK II/29/65
iy : bk. iyi -2-
 hadi i. I/43/38
 hē i. ki I/54/27
ı̄̇y : bk. iyi -1-
 ı̄̇. ki I/35/26
iyan : inan -1-
 i. ōsun II/22/62
iyce : <<iyi+ce -1-
 i. II/37/64
ı̄̇yce : bk. iyice -2-
 ı̄̇. I/10/35, I/35/44
ı̄̇ycene : İyice. -1-
 ı̄̇. I/36/51
ı̄̇yci : bk. iyice -1-
 ı̄̇. I/36/56
ı̄̇y̥ci : bk. iyice -1-
 ı̄̇. I/71/40
iye I : Eye, kaburga kemiği. -1-

i.+ sine I/47/18
iye II : Pamuk, yün gibi şeylerden iplik 
eğirmekte kullanılan, ortası şişkince, sivri 
olan uçlarından biri çengelli olan ağaç araç. 

-1-
i.+ si I/21/20

iyē : bk. iye I -2-
 i.+ si I/47/19
 i.+ sine I/47/18
iyer : bk. eğer -4-
 i. I/10/115, I/10/15, I/98/109, II/22/37
iy̥er : bk. eğer -1-
 i. II/05/16
iyi : Beğenilecek, makbule geçecek 
nitelikleri olan, kendisinde bulunması 
gereken vasıfları taşıyan, güzel, hoş. -348-
 i. I/01/42, I/01/69, I/04/17, I/05/20, 
I/05/21, I/06/116, I/06/25, I/08/102, 
I/08/103, I/09/27, I/100/44, I/104/02, 
I/104/17, I/105/61, I/106/01, I/106/05, 
I/107/05, I/107/09, I/107/10, I/107/26, 
I/109/06, I/109/13, I/109/32, I/11/89, 
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I/110/16, I/110/17, I/110/43, I/110/51, 
I/110/58, I/112/08, I/112/28, I/112/43, 
I/112/48, I/112/52, I/112/68, I/112/74, 
I/113/48, I/113/49, I/113/50, I/113/87, 
I/119/21, I/119/39, I/12/43, I/121/44, 
I/122/49, I/122/80, I/122/85, I/123/59, 
I/124/18, I/126/34, I/126/35, I/127/37, 
I/129/57, I/13/18, I/130/10, I/130/34, 
I/130/41, I/131/18, I/131/58, I/132/38, 
I/133/40, I/134/62, I/135/39, I/137/30, 
I/138/08, I/138/106, I/138/18, I/138/24, 
I/138/28, I/14/12, I/14/64, I/140/23, 
I/140/26, I/144/31, I/144/56, I/147/02, 
I/147/40, I/149/13, I/15/35, I/15/53, 
I/15/54, I/150/03, I/155/01, I/157/22, 
I/157/54, I/17/34, I/17/35, I/17/55, I/17/61, 
I/17/71, I/17/80, I/20/03, I/20/23, I/21/03, 
I/21/85, I/23/40, I/23/41, I/23/71, I/24/58, 
I/27/33, I/32/31, I/33/16, I/35/55, I/35/58, 
I/36/17, I/36/19, I/36/44, I/36/72, I/37/13, 
I/39/81, I/40/17, I/41/30, I/41/49, I/41/57, 
I/41/94, I/42/39, I/44/21, I/44/54, I/44/70, 
I/44/90, I/45/07, I/47/32, I/47/54, I/47/63, 
I/47/66, I/48/20, I/48/58, I/48/59, I/49/70, 
I/51/66, I/51/67, I/52/04, I/52/06, I/52/19, 
I/52/81, I/53/22, I/53/26, I/53/34, I/53/78, 
I/54/17, I/55/51, I/56/08, I/57/49, I/58/23, 
I/58/39, I/58/40, I/58/59, I/58/82, I/59/09, 
I/59/10, I/60/94, I/60/98, I/63/09, I/63/32, 
I/64/38, I/67/39, I/70/52, I/70/68, I/72/07, 
I/75/10, I/75/16, I/75/32, I/75/42, I/76/07, 
I/79/42, I/79/73, I/83/01, I/83/13, I/85/02, 
I/86/15, I/90/61, I/93/55, I/93/57, I/96/29, 
I/96/75, I/96/76, I/98/91, II/01/24, II/03/13, 
II/05/41, II/05/58, II/07/63, II/07/84, 
II/08/108, II/08/27, II/08/95, II/09/56, 
II/12/08, II/14/66, II/15/62, II/16/26, 
II/17/24, II/19/09, II/19/10, II/19/134, 
II/19/90, II/19/91, II/21/23, II/21/24, 
II/23/28, II/23/33, II/23/41, II/24/85, 
II/25/37, II/25/42, II/25/87, II/29/106, 
II/29/14, II/30/24, II/32/64, II/35/17, 
II/36/10, II/37/14, II/37/15, II/38/20, 
II/38/35, II/39/133, II/39/134 
 i.+ di I/05/51, I/115/31, I/115/42, 
I/115/44, I/115/45, I/115/49, I/134/27, 
I/17/05, I/25/10, I/36/11, I/44/29, I/74/15, 
I/82/19, II/19/105, II/19/108, II/34/106
 i.+ dik II/35/114

 i.+ diK I/55/23
 i.+ din I/55/20
 i.+ dir I/34/52
 i. et I/111/97
 i. etmişiŋ I/37/02
 i.+ le II/13/45
 i.+ lē I/17/45
 i.+ lēni I/77/69
 i.+ ler I/113/131, I/122/86, I/138/30, 
I/143/35, I/143/85, I/17/46, I/44/92, 
I/51/18, I/52/81, II/06/60
 i.+ lēr̥di II/17/23
 i.+ leri I/21/04
 i.+ leridi I/143/34
 i.+ leridin I/143/35
 i.+ lerinen I/15/37
 i.+ lerini I/111/98, I/12/30
 i.+ si I/06/148, I/52/03, II/25/24
 i.+ sini I/108/14
 i.+ siniz I/33/16
 i. yapar I/134/15
 i. yapılırdı II/23/28
 i. yapmadı I/47/54
 i. yapsın I/74/26, I/74/35, I/74/45
 i. yaptı I/45/18
 i.+ yı̄̇z I/147/02
 i.+ ydi I/115/08, I/115/12, I/125/34, 
I/125/96, I/125/97, I/129/53, I/134/26, 
I/135/17, I/137/11, I/138/07, I/21/76, 
I/35/16, II/07/28, II/20/57
 i.+ y̥di I/05/60
 i.+ ydim I/15/43
 i.+ ydin I/137/12
 i.+ ye I/58/88
 i.+ yin I/133/05, II/05/99
 i.+ yiS I/07/01
 i.+ yiz I/107/06, I/157/04, I/17/60, 
I/39/17
 i.+ yTi I/143/28

iyi ġalpli : Temiz düşünceli, 
başkalarının iyiliğini isteyen, fesatlık ve 
kötülük düşünmeyen.
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i. ġalplı̄̇miş I/06/73
iyi gel- : Yaramak, fayda vermek.
i. gelirmiş I/98/120
iyi ki : İsabet, çok yerinde oldu.
iyi kötü : Ne çok iyi ne de çok kötü, 

ikisi arası, şöyle böyle.
i. kötü I/109/56, I/112/70, I/119/37, 

I/133/22, I/23/63, I/64/59, II/05/89, 
II/07/128
iyı̆̇ : bk. iyi -6-
 i. I/48/21, I/48/58, II/22/32, II/32/77
 i.+ sidir II/23/191
 i.+ yiz II/22/42
iy̥ı̆̇ : bk. iyi -1-
 i. II/35/10
íyi : bk. iyi -1-
 í. I/24/10
iyı̄̇ : bk. iyi -72-
 i. I/06/62, I/06/74, I/113/139, I/113/96, 
I/116/49, I/135/31, I/136/28, I/138/28, 
I/15/68, I/156/29, I/16/23, I/17/81, I/27/29, 
I/36/11, I/44/05, I/44/46, I/60/98, I/65/17, 
I/70/64, I/75/45, I/77/26, II/01/19, II/07/62, 
II/08/27, II/17/24, II/23/40, II/25/43
 i.+ di I/01/39, I/128/16, I/147/44, 
I/18/40, I/18/42, I/36/15, I/40/68, I/44/89, 
I/47/39, I/65/55, II/08/88, II/11/51, 
II/22/61, II/29/88, II/37/07
 i.+ diK I/55/37, I/55/41
 i. kötü II/35/11
 i.+ lēdi II/08/33
 i.+ mişdi I/41/48
 i.+ ydi I/104/24, I/107/23, I/107/55, 
I/107/56, I/115/42, I/131/30, I/21/76, 
I/35/64, I/36/17, I/37/18, I/59/64, I/64/13
 i.+ y̥di I/44/49, II/01/38, II/08/28, 
II/22/63
 i.+ ydig I/119/35
 i.+ ydiK I/119/32
 i.+ y̥dik I/110/39
 i.+ ydim I/37/20
 i.+ yiz II/05/58
 i.+ yken I/65/18

íyı̄̇ : bk. iyi -1-
 í. II/01/76
ı̄̇yi : bk. iyi -12-
 ı̄̇. I/58/21
 ı̄̇.+ di I/01/08, I/07/85, I/112/53, I/36/45, 
I/44/31, I/44/32, I/44/34
 ı̄̇. ki I/35/14
 ı̄̇. kötü I/74/26
 ı̄̇.+ miş I/133/07
iyice : Adamakıllı, iyi bir şekilde. -5-
 i. I/33/56, I/44/60, I/54/59, II/19/25, 
II/37/63
iyı̆̇ce : bk. iyice -5-
 i. I/36/42, I/49/82, I/94/39, II/09/65, 
II/37/117
ı̄̇yı̆̇ce : bk. iyice -1-
 ı̄̇. I/151/15
ı̄̇yice : bk. iyice -1-
 ı̄̇. I/84/42
ı̄̇yı̆̇ce : bk. iyice -1-
 ı̄̇. I/26/12
iyileş - : Hastalığı geçmek, sağlığı yerine 
gelmek, düzelmek. -3-
 i.- di II/07/25
 i.- dim I/112/28
 i.- ti II/07/18
iyı̆̇leş - : bk. iyileş- -1-
 i.- diKden II/09/20
iyilı̄̇ : <<iyiliK2+i -2-
 i.+ ni II/09/47

<<iyiliK1+i 
i.+ ŋizi virsin I/91/22

iyilig : bk. iyiliK2 -1-
 i. I/60/98
iyiliK : 1. Sağlığı yerinde olma 
durumu. -1-
 i. versin I/107/05

2. Maddi bir karşılık beklemeden insani 
duygularla yapılan yardım, lütuf ve ihsan.
iyin : bk. iyi -1-
 i. I/74/25
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iyir - : bk. eyir- -2-
 i.- isiŋ I/96/04
 i.- iydiK I/94/43
ı̄̇yir - : bk. eyir- -1-
 ı̄̇.- diK I/08/59
iyirme : bk. eyirme -1-
 i.+ sini I/87/112
iylı̄̇ : <<iyiliK2+i -1-
 i.+ ni II/05/56
iyle - : bk. eyle- I -1-
 rāmet i.- sin I/115/46
ı̄̇ylen - : bk. ēlen-1 (?) -1-
 ı̄̇.- im II/05/56
iylence : bk. ēlence -1-
 i. I/157/26
iyyi : bk. iyi -2-
 i.+ di I/152/35
 i.+ dik II/07/129
iz : Bir şeyin bir yerde bıraktığı belirti. -5-
 i.+ i I/121/47, I/13/35
 i.+ inden I/68/70
 i.+ inen I/121/47
 i. yapmış I/68/73
izā : Ezâ, kibrit. -2-

izā ġabı : Ezâ kabı, kibrit kutusu.
i. ġabı II/01/22

 i. ġabınıŋ II/01/22
izbe : Yiyeceklerin içinde saklandığı bir 
çeşit dolap. -1-
 i.+ de I/132/15

izdıraP : bk. ızdırap -1-
 i. çeKdik I/50/59
izin : 1. Çalışan veya hizmette bulunan 
bir kimseye çalıştığı veya hizmetinde 
bulunduğu kurumca verilen tatil, haberli 
olarak işten ayrılma. -14-
 i.+ e I/24/63, I/34/08
 i.+ i II/27/40
 i.+ neri II/27/42
 i.+ nerinde I/143/36

2. Bir şeyi yapmak için verilen 
serbestlik, müsaade, ruhsat, destur.

i. I/48/76, I/48/77, II/19/30
izin al- : Çalıştığı yerden tatil yapmak 

için müsaade almak.
i. almış I/25/31
izin ver- : Müsaade etmek.
i. vėmemişle I/153/89

 i. verise I/76/72
 i. vėrmezdi I/121/21
izle - : Bir olaya, bir televizyon programına 
eğlenmek, görmek, öğrenmek için bakmak, 
seyretmek, gözle tâkip etmek. -2-
 i.- sin I/34/43
 i.- yuz II/03/16
izlemi : İzleme, izlemek işi. -2-
 i.+ ye I/34/44, I/34/45
izn : bk. izin2 -3-
 i.+ innen II/20/38
 i.+ iylen̥ II/19/03
 i.+ iynen II/19/30
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jandarma : Güvenliği sağlamak ve kamu 
düzenini korumakla görevli silahlı askerı̂ 
inzibat kuvveti, candarma. -8-
 j. I/138/129, I/138/130, I/138/134, 
I/93/19, II/04/17
 j.+ nıŋ I/138/134

seyyar jandarma : Gezici jandarma.
seyyar j.+ nıŋ I/138/131

 seyar j.+ ydı I/138/111

jandȧrma : bk. jandarma -1-
 j. II/04/17
jandırma : bk. jandarma -2-
 j. I/69/72
 j.+ nıŋ I/69/72

jJ





1701

ḳā : bk. ḳadar -1-
 nek ḳ. II/19/97
ḱ́a˽at : bk. ḱ́ād -6-
 ḱ́. I/53/23, I/53/72, I/76/71, I/88/57
 ḱ́.+ tan I/94/58
 ḱ́. yapamın II/25/22
ḱ́a˽āt : bk. ḱ́ād -2-
 ḱ́. bez II/07/133
ḱ́ā˽at : bk. ḱ́ād -3-
 ḱ́. fabrıġasındı II/08/131
 ḱ́. fabriḳasındı II/08/18
 ḱ́. fabriġasınd̥ῐ II/08/132
ḱ́ā˽d : bk. ḱ́ād -1-
 ḱ́.+ ı I/33/05
ḳaba : 1. Hafif olduğu hâlde kalın veya 
hacmi büyük olan. -2-
 ḳaba ḳ. II/37/73
 ḳ. ḳaba II/37/73

2. Sert, yemesi veya içmesi zor olan.
ḳaba et : Kuyruk sokumunun iki 

yanındaki şişkin kısım, kaba.
ḳaba güç : Kaba kuvvet, bir işi güç 

kullarak yaptırmak için başvurulan yol, 
zorbalık.
ḳabaca : Kaba bir şekilde. -1-
 ḳ. II/37/121
ḳabaḳ : Kabakgillerden, birçok cinsi 
bulunan, sürüngen gövdeli bitki. -1-
 ḳ.+ lı I/60/108
ḳabar - : Ağırlığı artmadan hacmi büyümek, 
şişmek, şişkin bir durum almak. -2-
 ḳ.- ır I/116/07
 ḳ.- ıyo I/90/13

ḱ́ābe : Bütün müslümanların kıblesi 
ve ziyaret yeri olan Mekke şehrindeki 
mukaddes bina, beytullah. -1-
 ḱ́. I/11/84
ḳabıġ : bk. ġabuḲ -1-
 ḳ. I/151/16
ḳabırġa : Kaburga, göğüs kafesini 
meydana getiren kemiklerin her biri. -1-
 ḳ.+ lār I/39/104
ḳabı̄̇le : Aynı soydan gelen ve bir başkanın 
yönetiminde yaşayan göçebe topluluk, 
boy. -1-
 ḳ. II/10/82
ḳabir : Mezar. -1-
 ḳ.+ inen I/45/07
ḳabȯl : bk. ḳabul -1-
 ḳ. etmemiş1 I/93/20
ḳabr : bk. ḳabir -1-
 ḳ.+ e I/45/07
ḳābr : bk. ḳabir -1-
 ḳ.+ ine I/66/45
ḳabristan : Mezarlık. -1-
 ḳ.+ dan I/93/24
ḳabul : Bir şeye isteyerek veya istemeyerek 
peki deme, razı olma, muvafakat etme. -1-

ḳabul et- : 1. Yapısı gereği bir şeyi 
alabilecek, kendine mal edebilecek 
yetenekte olmak, kabule elverişli olmak.

ḳ. ėder I/56/80
2. (Allah) Katında makbul saymak, 

beğenip karşılığını vermek.
ḳabul ol- : Kabul edilmek, onaylanmak.

Ḳabul : bk. ḳabul -1-
 Ḳ. etmem1 II/34/49
ḳaç - : 1. (Birinden veya bir şeyden) 
Kurtulmak için süratle uzaklaşmak. -2-

kK
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 ḳ.- eyoduḳ I/38/20
2. (İzinsiz ayrılmaması gereken yerden) 

Gizlice ayrılmak, firar etmek.
ḳ.- ar I/64/16

3. (Genç kız veya kadın) Evini terkedip 
gizlice evlenmek istediği erkeğe gitmek.

4. (Bir şey) Girmemesi gereken veya 
sakıncalı olan bir yere girmek.
ḳaç : Bir şeyin niceliğini sormaya yarayan 
soru sıfatı, ne kadar, nice. -20-
 ḳ. I/111/110, I/134/11, I/150/17, 
I/155/81, I/72/13, I/72/51, I/75/20, I/75/22, 
I/79/09, I/85/34, I/85/51, I/90/01, I/90/17, 
I/98/101, II/15/119, II/17/05, II/19/38, 
II/38/12
 ḳ.+ a yapıyomuş I/69/52
 ḳ.+ tan II/38/13
ḳaçaḳ : Yasalara, kurallara uymayarak, 
gizlice. -1-

ḳaçaḳ muçaḳ : İzin almadan, gizlice.
ḳ. muçaḳ I/40/80

ḳaçaḲ : bk. ḳaçaḳ -1-
 ḳ. I/138/88
ḳaçıncı : Kaç soru sıfatının sıra şekli. -1-
 ḳ. I/29/07
ḱ́ād : Kâğıt, hamur hâline getirilmiş 
bitki maddelerindeki çok ince liflerin 
keçeleştirilmesi yoluyla yapılan, yazı 
yazmak, kitap basmak, sarmak, kaplamak 
gibi birçok işte kullanılan ince yaprak. -9-
 ḱ́.+ ı I/85/06, II/16/103
 núvus ḱ́.+ ı I/153/07
 nüvus ḱ́.+ ı I/99/69
 ḱ́.+ ım I/128/07
 núFus ḱ́.+ ım I/153/05
 ġafa ḱ́.+ ımı I/88/03
 nüvus ḱ́.+ ındı II/14/02
 nö̇vus ḱ́.+ ını I/138/123
ḳada : bk. ḳadar -1-
 ḳ. I/46/96
Ḳada : bk. ḳadar -1-
 Ḳ. I/98/68
Ḳadā : bk. ḳadar -4-

 Ḳ. I/152/112, I/54/52, I/64/31, II/37/92
ḳadan : bk. ḳadar -1-
 ḳ. I/125/98
ḳadān : bk. ḳadar -1-
 ḳ. I/135/44
ḳadana : bk. ḳadar -1-
 ḳ. I/72/78
ḳadar : Bir şeyin, kıyaslandığı diğer 
bir şey ölçüsünde, derecesinde veya 
büyüklüğünde olduğunu anlatır, ölçüde, 
derecede. -10-
 ḳ. I/07/46, I/14/24, I/32/09, I/46/14, 
I/46/44, II/15/84, II/31/34, II/38/115
 ne ḳ. II/14/69
 ḳ.+ ı I/05/69
ḳadār : bk. ḳadar -1-
 ḳ. I/34/50
ḳadār̥ : bk. ḳadar -1-
 ḳ. I/139/34
Ḳadar : bk. ḳadar -5-
 Ḳ. I/07/23, I/103/31, I/113/38, I/16/21, 
II/38/86
Ḳadar̥ : bk. ḳadar -1-
 Ḳ. II/37/53
ḳadın : Erişkin duruma gelmiş dişi 
insan. -12-
 ḳ. I/16/33, I/106/41, I/122/10
 ḳ.+ ımıştı I/136/30
 ḳ.+ nā I/151/20
 ḳ.+ nar I/34/29, I/34/30, I/41/70, I/95/41
 ḳ.+ nara I/95/09
 ḳ.+ narıŋ I/95/104

ḳadınnar ḳāvesi : Kadınlar kahvesi, 
kadınların buluşup sohbet ettiği yer.

ḳ.+ nar ḳāvesi I/59/84
Ḳadın : bk. ḳadın -1-
 Ḳ.+ na I/68/18
ḳadife : Bir yüzü kısa, ince, sık tüylerle 
kaplı, ipek, pamuk veya yünden, parlak 
yumuşak kumaş. -2-
 ḳ. I/151/26
 ḳ.+ leri I/154/65
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Ḳadife : bk. ḳadife -4-
 Ḳ. I/154/65, I/77/21
 Ḳ.+ lē I/77/21
 Ḳ.+ leri I/154/66
ḳafa : 1. Baş. -2-
 ḳ.+ sınıŋ I/74/14

2. Zekâ, akıl.
ḳafası sulan- : Düşünemez olmak.
ḳ.+ la sulandı I/01/33
ḳafasına göre : İstediği gibi.

Ḳafa : bk. ḳafa2 -3-
 Ḳ. II/38/58
 Ḳ.+ sına görü II/38/92
 Ḳ.+ sını göre II/38/53
ḳafıtası : Kafatası, insanda ve omurgalı 
hayvanlarda kafanın beyni koruyan 
kemikten kısmı. -1-
 ḳ. II/02/19
ḱ́āfi : Yeten, yetişen, elveren, yeterli, 
kifayet eden. -1-

ḱ́āfi gel- : Yetmek, yetişmek.
ḱ́. gelmedi I/148/41

ḱ́ah : Bazen, bazı zaman, gâh. -10-
 ḱ́. I/119/39, I/159/45, I/159/46, I/98/61, 
I/98/91
ḱ́ah̥at : bk. ḱ́ād -1-
 ḱ́.+ ları I/88/58
ḱ́ah̥kil : bk. ḱ́ākil -1-
 ḱ́. I/77/18
Ḳaḳ - : bk. ḳaḳ- -2-
 Ḳ.- allardı I/130/52
 Ḳ.- żŋ I/07/50
ḳaḳ - : bk. ḳalḳ-4 -2-
 ḳ.- ȧn I/18/62
 ḳ.- arız I/113/76

bk. ḳalḳ-2 -8-
 ḳ. I/143/46
 ḳ.- allar̥dı I/128/29
 ḳ.- an I/123/20
 ḳ.- ardıḳ I/91/65
 ḳ.- ınca I/143/32

bk. ḳalḳ-1 -14-
 ḳ. I/132/83, I/133/28
 düşe ḳ.- a I/123/66
 ḳ.- dı I/104/22

bk. ḳalḳ-5 -9-
 ḳ.- ar I/108/49

bk. ḳalḳ-6 -3-
 ḳ.- ar I/117/39

bk. ḳalḳ-3 -10-
 ḳ.- tı I/143/30
ḳaḳ - : El ve ayakla itmek, ittirmek, itip 
dürtmek, vurmak. -4-
 ḳ.- ardı I/130/52
 ḳ.- ardıḳ I/17/87

ḳ.- ardıḲ I/130/54
 ḳ.- dıḳ I/135/43
ḳaḳ : Kurutulmuş, kurumuş şey. -1-
 tomatis ḳ.+ ı yapıyoz II/29/60
ḳaḳa : Çocuk dilinde dışkı. -1-
 ḳ.+ sız I/48/22
ḱ́ākil : Kâkül, alna düşen kısa saç demeti, 
perçem. -1-
 ḱ́. I/77/19
ḳaḳmaḳ : Büyük taş kitlesi. -1-
 ḳ.+ larῑ I/38/08
ḳal - : 1. Olduğu yeri ve durumu korumak, 
sürdürmek. -10-
 ḳ.- annar I/03/72, I/49/70
 ḳ.- dı II/10/63
 ḳ.- dıḳ I/94/07
 ḳ.- dım I/42/22
 ḳ.- madı II/10/62, II/13/35, II/15/45
 ḳ.- mış II/10/39, II/23/154

2. Zaman, uzaklık veya nicelik belirtilen 
miktarda bulunmak. -4-
 ḳ.- dı I/142/03, I/142/14
 ḳ.- ıncıya I/155/102
 ḳ.- mamış I/06/64

3. Konaklamak, konmak. -4-
 ḳ.- caḳ I/151/07
 ḳ.- dılar I/78/51
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 ḳ.- ıyolar II/31/22
 ḳ.- mışla I/46/25

4. Varlığını korumak, sürdürmek. -4-
 ḳ.- madı II/15/82, II/26/02
 ḳ.- madım I/108/17

5. (Yardımcı eylem) Olmak, herhangi bir 
durumda bulunmak. -3-
 hāmile ḳ.- dı I/16/05
 mejbıra ḳ.- ısaŋ I/58/66
 gerek ḳ.- mıyo II/38/27

6. Miras olarak veya başka bir yolla bir 
başkasının eline geçmek, bırakılmak. -2-
 ḳ.- ma II/23/154, II/23/155

7. Oyalanmak, vakit geçirmek. -1-
 ḳ.- ırdı I/59/21

8. (Bir işin olması birine veya bir şeye) 
Bağlı olmak. -1-
 arzusuna ḳ.- mış II/19/66

9. Oturmak, yaşamak.
10. Hayatını sürdürmek, yaşamak
11. Annesi, babası, eşi veya kendine 

bakan bir yakınının vefat etmesi ardından 
zor şartlarda yaşamaya mecbur olmak. 

12. Ölmek, şehit olmak, geri dönmemek. 
13. İçinde bulunmak. 
14. Artanını almak, payına aktarmak, 

payına düşmek. 
15. Bir işlem sonucu belli bir duruma 

gelmek. 
16. Unutulmak, yetişmemek suretiyle bir 

yerde bulunmak. 
17. Eksik bırakılmak, söylenmemek 

veya yapılmamak, unutulmak. 
18. Belli bir gerekçeye dayanarak isim 

olarak almak. 
19. Kimse yapmadığı için yapmaya 

mecbur bırakılmak. 
20. Ezilmek.
21. Bir şeyle kaplanmak, bir şeye 

bulanmak.
22. Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e), 

-ıp (-ip) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek 
süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur.

23. Geriye atılmak, ertelenmek.
24. Belli bir gelirle geçinmek zorunda 

bulunmak.
25. Sınıf geçmemek.
26. Eğleşmek.
27. Herhangi bir durumu sürdürmek.
28. İşlemez, yürümez duruma gelmek.
29. Yapamamak.
30. Yetinmek.

ḳalan : Artık.
ḳāl - : bk. ḳal-3 -3-
 ḳ.- mış II/23/139
 ḳ.- mışlā I/46/20

bk. ḳal-1 -4-
 ḳ.- dı I/65/25

bk. ḳal-9 -1-
 ḳ.- ıyoru II/25/63
Ḳal - : bk. ḳal-10 -3-
 Ḳ.- dı I/22/35

bk. ḳal-4 -2-
 Ḳ.- madı I/152/33, I/26/75

bk. ḳal-1 -9-
 Ḳ.- a I/117/54
 Ḳ.- an II/03/65
 Ḳ.- dım I/50/22
 Ḳ.- madı I/71/20

bk. ḳal-5 -5-
 dul Ḳ.- dım I/112/54

bk. ḳal-3 -4-
 Ḳ.- ıyom II/34/29
Ḳal̥ - : bk. ḳal-4 -1-
 Ḳ.- maS II/37/117
ḲalabalıḲ : bk. ḳalabalıḳ -1-
 Ḳ. II/37/89
Ḳalabalῑḳ : bk. ḳalabalıḳ -1-
 Ḳ. I/91/43
ḳalabalı : bk. ḳalabalıḳ -1-
 ḳ.+ yız I/19/11
ḳalabalıḳ : Çok sayıda insanın bir 
arada bulunmasından meydana gelen 
topluluk. -4-
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 ḳ.+ dῑḳ I/152/27
 ḳ.+ lārmışTı II/23/158
 ḳ.+ mış I/103/15
 ḳ.+ tı I/128/02
ḳalabalıḳlaş - : Kalabalık duruma gelmek, 
sayıca çoğalmak. -1-
 ḳ.- ıyodu I/46/114
ḳalabalῑ : <<ḳalabalıḳ+ı -1-
 ḳ.+ dın II/21/25
ḳalb : bk. ġalp3 -1-
 ḳ.+ ı̄̇m I/95/35
ḳalbır : bk. ġalbır -2-
 ḳ.+ a II/15/16
ḳalbūr : bk. ġalbır -1-
 ḳ. I/19/23
ḳaldır - : 1. Bulunduğu yerden yukarıya 
doğru hareket ettirmek. -2-
 ḳ.- dı I/16/59
 ḳ.- ıp I/105/51

2. Toplamak. -1-
 ḳ.- ır I/139/01

3. Açmak. -1-
 ḳ.- ız II/20/02

4. Uykudan uyandırmak.
5. Taşımak, çekmek. 
6. Varlığına son vermek, lağvetmek, 

feshetmek, hazfetmek.
7. Bulunduğu yerden almak, alıp başka 

yere götürmek.
8. Oturur veya yatar durumdan çıkararak 

ayakları üzerinde doğrultmak.
Ḳaldır - : bk. ḳaldır-2 -1-
 Ḳ.- ıyōduḳ II/21/36

bk. ḳaldır-4 -1-
 Ḳ.- ız II/37/122
ḳale : Eskiden düşmana karşı koymak 
ve güvenliği sağlamak için savunulması 
gereken önemli noktalara yapılan yüksek, 
kalın duvarlı, burçlu, mazgallı, sağlam ve 
kuvvetli yapı, kermen, germen. -1-
 ḳ. II/23/149
Ḳale : bk. ḳale -1-

 Ḳ.+ niŋ II/23/150
ḳalem : Yazı yazmaya mahsus, genellikle 
çubuk biçiminde alet. -3-
 ḳ. I/111/19, I/111/20, I/61/49
Ḳali : bk. ġāli -2-
 Ḳ. I/152/58, I/33/108
Ḳāli : bk. ġāli -3-
 Ḳ. I/102/84, I/153/69, I/94/42
Ḳaliba : bk. ġaliba -1-
 Ḳ. I/98/14
ḳal̥ḳ - : bk. ḳalḳ-1 -5-
 ḳ. I/106/68
 ayā ḳ. I/117/34
 ḳ.- dı I/104/22

bk. ḳalḳ-2 -2-
 ḳ.- ardıḳ I/120/21
 ḳ.- dım I/119/14
Ḳalḳ - : bk. ḳalḳ-4 -1-
 Ḳ.- ıyo II/38/12
ḳalḳ - : 1. Oturur veya yatar durumdan 
çıkarak ayakları üzerinde doğrulmak, ayak 
üstü durmak. -1-
 ḳ.- an I/58/56

2. Uykudan uyanıp yataktan 
ayrılmak. -1-
 ḳ.- āŋ I/44/52

3. Yok olmak, son bulmak, artık mevcut 
olmamak. -1-
 ḳ.- Tῑ I/02/44

4. Gitmek üzere harekete geçmek, 
bulunduğu yeri terketmek, ayrılmak.

5. Yapmaya girişmek, kalkışmak, 
yeltenmek, teşebbüs etmek.

6. Dik bir hâl almak, dik durmak.
7. (Ölü için) Canlanmak, hayata dönmek.
8. Bulunduğu yerden başka yere 

götürülmek, kaldırılmak, taşınmak.
9. Bazı kipleri bir cümlede fiilden önce 

veya isim-fiil durumunda kullanıldığında 
işin çok uygun düşmediğini, beklenmediği, 
umulmadığı hâlde yapıldığını anlatır.

10. Oturmakta olduğu yerden ayrılmak.
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11. Fırlayıp uçmaya veya koşmaya 
başlamak.

12. (Ölü için) Dinı̂ merasimi yapılmak ve 
defnedilmek, kaldırılmak.

13. Bir işi yapmak üzere harekete geçmek.
14. Kaldırılmak, hazfedilmek.
15. Yola çıkmak, hareket etmek.

ḳalḳınma : Kalkınmak işi, eski hâline göre 
durumunu düzeltip gelişme. -1-
 tarım ve orman ḳ. ḳōparatifi II/02/47
ḳalma : Bir kimse veya nesneden, bir 
zaman veya devirden kalmış olan. -1-
 ḳ. II/23/175
Ḳalp : bk. ġalp1 -1-
 Ḳ. Ḳrizinden I/60/51
ḳamara : bk. ḳamera -1-
 ḳ.+ ya I/90/43
Ḳamare : bk. ḳamera -1-
 Ḳ.+ ye II/39/01
ḳamarı : bk. ḳamera -1-
 ḳ.+ ya I/53/52
ḳamera : Sinema, video ve fotoğraf filmi 
çekme makinesi. -6-
 ḳ. I/139/10, I/84/25
 ḳ.+ da I/48/65
 ḳ.+ ya I/48/63, II/37/66
ḳamere : bk. ḳamera -1-
 ḳ.+ ye II/33/06
ḳamıra : bk. ḳamera -4-
 ḳ.+ ya I/04/73, I/04/75
ḳamış : Buğdaygillerden, sulak yerlerde 
yetişen, çeşitli türleri olan, içi boş, yüzü 
boğumlu bitki. -1-
 ḳ. II/10/48
Ḳamışlıġ : bk. kāmışlıḳ -1-
 Ḳ.+ mışdıḳ II/10/43
ḳāmışlıḳ : Kamışlık, üzerinde kamış 
bitmiş olan, kamışları bol olan (yer). -1-
 ḳ. II/10/47
ḳamyon : Ağır yük taşımak için yapılmış, 
çekiş gücü yüksek, dört tekerlekli motorlu 
araç. -2-

 ḳ.+ unanan II/30/34
 ḳ.+ uŋ II/08/87
Ḳamyoncu : Kamyon sahibi, kamyonla 
taşımacılık yapan kimse. -1-
 Ḳ. II/38/12
ḳan : Plazma ve kan yuvarlarından 
meydana gelen ve damarların içinde 
dolaşarak vücut dokularını besleyen 
kırmızı renkli sıvı. -3-
 ḳ.+ a I/95/49
 ḳ.+ ı I/121/73

ḳan ver- : (Başka birine verilmesi için) 
Kanını aldırmak.

ḳ.+ ını verüyó II/08/76
ḳan ılıman : Kan sıcaklığı derecesinde.
ḳan ḳanseri : Lösemi hastalığının halk 

ağzındaki adı.
ḳan şekeri : Kanda bulunan şeker.
ḳan tahlili : Kanda bulunun çeşitli 

değerlerin ölçülmesi.
ḳan yap- : Kanını çoğaltmak, kan 

değerlerini yükseltmek.
ḳana˽āt : Az şeyle yetinme, iktisatlı 
davranma. -1-
 ḳıt ḳ. I/85/16
ḳanal I : Deniz, göl, ırmak sularını başka 
tarafa akıtmak veya bunlardan birini 
diğerine bağlamak için açılmış, bazısı 
ulaşıma elverişli su yolu. -2-
 ḳ.+ ā II/10/45
 ḳ.+ ı II/10/46

2. Radyo, televizyon, telsiz telgraf gibi 
haberleşme araçları yayınlarının nakline 
yarayan, elektromanyetik dalgalardan 
meydana geldiği farzedilen yol. -1-
 ḳ. ikide I/60/55
ḳaŋal : bk. ḳanal2 -1-
 ḳ.+˽ādı II/03/16
Ḳandil : Kandil, kandil gecesi. -1-
 Ḳ.+ i II/13/45
ḳaneviçe : El işi yapmak için kullanılan 
seyrek telli, kolalı keten bezin üzerine 
renkli ipliklerle yapılan işleme. -1-
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 ḳ. I/07/13
ḳānı̊ : bk. ġānı -1-
 ḳ.+ larῐnan I/68/69
ḳapā : <<ḳapaḳ+ı (bk. ḲaPaḳ2) -1-
 diz ḳ.+ nı I/133/36
ḳapad - : bk. ḳapat- -1-
 ḳ.- ıyoz I/42/39
ḲaPaḳ : 1. Her türlü kap kacak, kutu 
vb. lerini kapamaya, örtmeye yarayan 
nesne. -1-
 Ḳ. I/60/27

2. Bazı organları örtmeye yarayan zar 
veya organ.
ḳapȧlȧ : bk. ḳapalı1 -1-
 ḳ. II/10/10
ḳapalı : 1. Geçici veya sürekli olarak 
çalışması durdurulmuş, işlemesine son 
verilmiş. -2-
 ḳ. I/03/66, I/142/42

2. Kapanmış veya kapatılmış, açık 
olmayan. -1-
 ḳ. I/139/53

3. Dışarı ile bağlantısı olmayan. -1-
 ḳ. I/17/08

4. (Kadın için) Örtülü, mesture. -1-
 ḳ.+ yıS II/37/24

5. Üstü örtülü.
6. Dışarı ile olan ilgisi kesilecek şekilde 

kapısı veya kapağı kapanmış.
7. Dış etkileri kabul etmeyen, kendi 

dışındaki şeylerle ilişki kurmayan, 
muhafazakâr.
ḳapama : Taze soğan ve yeşil salata ile 
pişirilmiş et yemeği. -1-
 ḳ. I/105/37
ḳapan - : 1. Üstüne bir şey örtülerek açık 
durumdan çıkarılmak. -1-
 ḳ.- ıyor I/142/52

2. Faaliyetine tamamen son 
verilmek. -1-
 ḳ.- caḲ II/09/51

3. Geçilmez duruma gelmek. -1-

 ḳ.- dı I/122/21
4. Dışarı ile ilişiğini kesmek, içeride 

kalmak. -1-
 ḳ.- dı I/95/52

5. Kapalı duruma getirilmek.
6. Çalışmasına tekrar faaliyete geçinceye 

kadar son verilmek.
ḳapat - : Kapamak. -1-
 ḳ.- acaz I/42/36
ḳapı : Bir yere girilip çıkılırken içinden 
geçilen yer. -5-
 ḳ.+ na I/123/57
 ḳ.+ sı I/06/80
 ḳ.+ yı I/87/75

ḳapı ḳapı gez- : Bütün komşuları 
dolaşmak, her yere baş vurmak.

ḳapı ḳ. gezeller I/119/63
 ḳ. ḳapı gezeller I/119/63
Ḳapı : bk. ḳapı -6-
 Ḳ.+ dan I/155/91
 Ḳ.+ lı I/156/59, I/156/60
 Ḳ.+ yı I/136/14, I/160/15
ḳapı - : bk. ġapa-4 -1-
 ḳ.- yosuŋ I/105/44
ḳar : bk. kör II -2-
 öllüğüŋ ḳ.+ ı ġannı˽ıŋ ārısı I/113/125
 öllüğüŋ ḳ.+ ı ġarnıyıŋ ārısı I/113/130
ḳar : Havadaki su buharının donmasından 
meydana gelen ve yağmur gibi yağan 
hafif beyaz taneler ve bu tanelerin yerde 
birikmesinden meydana gelen beyaz 
tabaka. -6-
 ḳ. I/121/07, I/121/71, I/139/57
 ḳ.+ a I/121/71
 ḳ.+ ıŋ I/135/43
 ḳ.+ ῐnı I/121/08

ḳar gibi : Bembeyaz, tertemiz.
ḳar ḳış : Çok kar yağan kış mevsimi.
ḳar topu : Elle sıkılarak top hâline 

getirilmiş kar.
ḳar̥ : bk. ḳar -1-
 ḳ.+ ınan I/137/61
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ḱ́ar : Bir iş sonucunda elde edilen fayda, 
çıkar. -4-
 ḱ́. I/85/31
 ḱ́.+ ımız I/28/56
 ḱ́.+ ını I/107/61
 ḱ́. yapmāyodu I/85/31
ḳarȧ : bk. ḳara -1-
 ḳ.+ ya I/95/109
ḳara : Yeryüzünün denizlerin dışında 
kalan kısmı, toprak. -1-
 ḳ. parçasınıŋ I/95/109
Ḳara : bk. ḳara -1-
 Ḳ. I/92/36
ḳarabiber : Ana yurdu Hint yarımadası 
olan, yürek biçimindeki yaprakları meşin 
gibi sert, meyvesi üzümsü, kısa boylu 
tırmanıcı ağacın, baharat olarak kullanılan 
mercimek büyüklüğündeki yuvarlak koyu 
renkli taneleri, bu tanelerden çıkarılan 
toz. -1-
 ḳ. I/111/25
Ḳaraġol : bk. ḳaraḲol -1-
 Ḳ.+ lāda I/147/17
ḳaraḲol : Bir yerin asayiş ve huzurunu 
sağlamakla görevli polis ve jandarma 
kuvvetlerinin barındıkları bina, 
karakolhane. -1-
 ḳ.+ a I/64/134
ḳarar : 1. Bir iş veya mesele hakkında 
verilen kesin hüküm. -1-

ḳarar ver- : Bir meseleyi hükme 
bağlamak, ne yapılması gerektiği hakkında 
kesin hükme varmak.

ḳ. vėrilir I/131/21
2. Ölçü, derece, miktar, tarz.

ḳararsıS : Kararsız, karar veremeyen, 
ne yapacağını bir türlü kestiremeyen, 
mütereddit (kimse). -1-
 ḳ. I/53/28
ḳardaş : bk. ḳardeş -1-
 ḳ.+ larım I/14/71
ḳardeş : Aynı anne babadan doğmuş veya 
yalnız anneleri ya da babaları aynı olan 
kimselerin birbirine göre durumu. -11-

 ḳ. I/113/138, II/10/33
 ḳ.+ i I/132/08, I/16/03
 ḳ.+ lēm I/39/67
 ḳ.+ lēmiş II/19/95
 ḳ.+ ler I/113/135, I/16/03
 ḳ.+ lerdi I/16/05
 ḳ.+ leriŋ I/121/32
Ḳardeş : bk. ḳardeş -2-
 Ḳ.+ iŋ I/121/32
 Ḳ.+ Tik I/85/09
ḳārdeşşiġ : bk. ġardeşliK -1-
 ḳ. II/10/33
ḳare : Kenarları birbirine eşit ve iç açıları 
90’ar derece olan dört kenarlı geometrik 
şekil ve bu şekilde olan. -9-
 ḳ. I/111/69
 ḳ.+ den I/31/38
 ḳ.+ niŋ II/39/42
 ḳ.+ ye I/31/39

ḳare ḳare : Kare olacak biçimde.
ḳare ḳ. I/111/71

 ḳ. ḳare I/111/71
 ḳ. ḳáre II/39/41

ḳ. kere II/39/41
ḳáre : bk. ḳare -1-
 ḳare ḳ. II/39/41
ḳareli : Üzerinde kareler bulunan, karelere 
bölünmüş, damalı. -2-
 ḳareli ḳ. I/31/27
 ḳ. ḳareli I/31/27
ḳarı : 1. Bir ekreğin evlenmiş olduğu 
kadın, eş, zevce -1-
 ḳ.+ sı I/125/21

2. (Kaba konuşmada) Kadın.
ḳarı ḳoca : Birbiriyle evli bulunan 

kadın ve erkek ikilisi.
ḳarış - : 1. (İki veya daha fazla madde) 
Birbiri içinde dağılmak, birleşmek. -2-
 ḳ.- mış II/10/59

2. (Bir iş veya olayın) Kendi düşüncesine 
göre olmasını isteyip el atmak, fikir 
yürütmek, müdahale etmek.
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3. Düzeni bozulmak, karmakarışık 
olmak.
Ḳarışdır - : bk. ḳarışTır- -1-
 Ḳ.- alım I/05/57
ḳarışıḳ : Birbirine geçmiş, birbirinin içine 
girmiş, karmakarışık. -2-
 ḳ. I/98/20, II/10/04
ḳarışTır - : Karışmasını, bir maddenin 
başka bir madde içinde dağılmasını 
sağlamak. -6-
 ḳ.- a II/37/118
 ḳ.- can II/15/29
 ḳ.- ı I/62/26
 ḳ.- ıyon II/15/70
 ḳ.- ıyoŋ I/111/47
Ḳărıştır - : bk. ḳarışTır- -2-
 Ḳ.- a Ḳărıştıra I/84/07
ḱ́āriber : Kehribar, süs eşyası yapımında 
kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü 
renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir 
yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri 
kendine çeken, fosilleşmiş reçine, ve bu 
maddeden yapılmış. -1-
 ḱ́. I/113/40
ḳarn : bk. ḳarın -1-
 ḳ.+ ıŋız I/33/13
Ḳār̥ne : Karne, ders yılı içinde ve 
sonunda belirli zamanlarda okul yönetimi 
tarafından öğrencilere verilen, ders ve 
devam durumlarını gösterir belge. -1-
 Ḳ.+ mi I/154/03
ḳarpuS : bk. ḳarpuz -1-
 ḳ. II/15/22
ḳarpuz : Kabakgiller familyasından, 
sürüngen gövdeli bir yıllık bitki ve bu 
bitkinin çeşitli büyüklükteki iri, yuvarlak 
veya basık, dış kabuğu kalın ve yeşil renkte, 
içi kırmızı, etli ve sulu, çok çekirdekli 
meyvesi. -1-
 ḳ.+ ları I/139/11
ḳarşı : 1. Bir şey, yer veya kimsenin yüz 
tarafının ilerisi. -6-
 ḳ.+ da I/122/23, I/149/23, I/90/10
 ḳ.+ dan I/122/22

 ḳ.+ sında I/156/38
 ḳ.+ ya I/122/25

2. ... yaklaşırken, –e doğru.
ḳar̥şı : bk. ḳarşı1 -1-
 ḳ.+ da I/46/18
ḳārşı : bk. ḳarşı1 -3-
 ḳ. I/46/76
 ḳ.+ da I/46/47
 ḳ.+ sından gelmēŋ I/44/52
Ḳarşı : bk. ḳarşı1 -2-
 Ḳ.+ da I/151/04
 Ḳ.+ lāda I/83/72
ḳarşılıḳlı : Biri diğerinin karşısına gelecek 
şekilde. -1-
 ḳ. I/106/66
ḳarşılῑ : (<<ḳarşılıḳ+ı) Alınan bir şeye 
karşı verilen şey, bedel. -1-
 ḳ.+ nda I/90/59
ḳart : Üzerine çeşitli bilgilerin yazıldığı 
düğün davetiyesi. -2-
 ḳ. I/119/60, I/119/67
ḳartun : Karton, kâğıt hamurundan yapılan 
ve içinde bir veya birkaç lif tabakası 
bulunan sert, kalınca kâğıt, mukavva. -2-
 ḳ.+ nar I/116/26
 ḳ.+ narıŋ I/116/26
ḳasaba : Köyle şehir arası yerleşim yeri, 
küçük şehir. -1-
 ḳ.+ larda I/89/27
ḳasaP : Koyun, kuzu, sığır, dana gibi eti 
yenecek dört ayaklı hayvanları kesen veya 
kesilmiş hayvanları parçalayarak satan 
kimse ve bunların satıldığı dükkan. -1-
 ḳ. II/04/26
Ḳasap : bk. ḳasaP -1-
 Ḳ.+ lar II/04/29
ḱ́āse : Çini, toprak veya camdan yapılmış 
çukur çanak. -2-
 ḱ́. I/07/43
 ḱ́.+ ye I/07/44
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ḳasım : Senenin ekim ve aralık ayları 
arasındaki 30 gün çeken on birinci ayı, 
sonbahar aylarının üçüncüsü. -4-
 ḳ. I/03/104, I/27/02, II/21/78
 ḳ.+ da I/03/101
Ḳasım : bk. ḳasım -3-
 Ḳ.+ da I/64/43, II/36/09
 Ḳ.+ ın II/36/10
ḳasῑ : (<<ḳasıḳ+ı) Vücudun karnın altı ile 
uyluğun üstü arasında kalan kısmı. -1-
 ḳ. I/123/33
ḳasnaḳ : Herhangi bir işte kullanılan enli 
çember. -1-
 ḳ. I/19/23
ḳaş : bk. ḳaç -19-
 ḳ. I/03/39, I/03/68, I/152/02, I/152/137, 
I/153/71, I/46/78, I/75/08, I/77/54, I/79/33, 
I/79/54, I/86/21, I/87/25, I/93/41, I/95/05, 
I/96/24, I/99/18, II/39/65, II/39/89
 ḳ.+ da I/69/38
Ḳaş : bk. ḳaç -4-
 Ḳ. I/59/02, I/94/63
 Ḳ.+ ta I/75/33
 Ḳ.+ tan I/24/36
ḳaş - : bk. ḳaç- -2-
 ḳ. I/95/71
 ḳ.- dıḳ I/74/09
ḳaşıḳ : Sulu veya taneli şeyleri yemeye 
mahsus, ağza giren kısmı genişçe ve 
çukurca, saplı sofra aleti. -1-
 ḳ. II/15/112
ḳaşıntı : Vücudun herhangi bir yerinde 
duyulan hafif yanma ve batmaya benzer 
his. -1-
 ḳ. maşıntı I/01/97
ḳaşῑ : <<ḳaşıḳ+ı -1-
 ḳ.+ lan I/71/58
ḳat - : (Bir şeyin içine, üstüne veya yanına 
miktar veya niteliğini değiştirecek bir şey) 
Koymak, ilave etmek, eklemek. -3-
 ḳ.- aŋ I/111/25
 ḳ.- ıyon II/15/27
 ḳ.- madan I/139/26

ḳat : 1. Bir binanın üst üste olan 
ve döşemelerle birbirinden ayrılan 
kısımlarından her biri. -4-

ḳ. yapcáḳsan II/15/119
 ḳ.+ a I/160/20
 ḳ.+ larῑ II/33/15

2. Apartman dairesi, bir apartmanın başlı 
başına ve ayrı ayrı kullanılmaya elverişli 
bağımsız bölümlerinden her biri.

ḳ. I/126/13
3. (Sayı sıfatları ile) Tabakalar veya 

sıralar hâlinde bulunan şeylerin her bir 
tabaka veya sırası.

4. Kez, defa, misil.
ḳat ḳat : Katlar hâlinde.

Ḳat : bk. ḳat1 -4-
 Ḳ. II/37/27
 Ḳ.+ ımızda II/33/13
 Ḳ.+ lı I/139/57, II/38/82
ḱ́āt : bk. ḱ́ād -2-
 núFus ḱ́. II/30/04
 nüvus ḱ́.+ larından I/99/68
ḳatı : 1. Kolaylıkla şekil verilemeyen, 
kolay işlenemeyen, üzerine parmakla 
basıldığında çökmeyen. -4-
 ḳ. I/132/48
 ḳ.+ dır I/71/59
 ḳ.+ sı I/131/44
 ḳ. yaparsıŋ II/37/118

2. Haşin, sert, kırıcı, acı.
ḳatı yoğurt : Süzme işlemi uygulanarak 

sıvı bölümü ayrılmış yoğurt.
ḳatıḳ : Karın doyurulurken baş yiyecek 
sayılan ekmeğin yanına katılan herhangi 
bir yiyecek. -1-
 ḳ.+ lı II/37/97
Ḳatır : Erkek eşekle kısrağın 
çiftleşmesinden doğan, eşekten büyük, 
başı iri ve uzun, yelesi kısa, göğsü dar, 
karnı geniş, sağrısı ve bacakları cılız, uzun 
kulaklı, kuvvetli, dayanıklı, ağır işlere, 
dağlık araziye uygun melez hayvan. -1-
 Ḳ. I/49/66
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ḳatıraḳ : Katarakt, göz merceğinin 
saydamlığını kaybetmesi ve beyazlaşması 
şeklinde beliren göz hastalığı, ak su, ak 
basma, perde. -1-
 ḳ. I/119/05
ḳati : Şüphe ve tereddüte yer bırakmayan, 
kesin. -1-
 ḳ. I/69/73
ḱ́āTib : Kâtip, bir resmı̂ dairede, bir 
kurumda veya bir kişinin yanında yazı 
yazmakla görevli kimse, yazan, yazıcı. -1-
 ḱ́.+ ı̄̇ II/06/51
ḳatiyetd̥i : Kat’iyetle, kat’iyen, 
kesinlikle. -1-
 ḳ. II/23/110
ḳȧtı̄̇y̥yen : Kat’iyen, hiçbir zaman, 
asla. -1-
 ḳ. I/01/55
ḳatla - : (Yufka, kâğıt, kumaş vb. şeyleri) 
Düzgün bir şekilde birbiri üstünde katlar 
meydana getirecek şekilde kıvırmak. -7-
 ḳ. I/40/54
 ḳ.- rız I/111/65, I/111/67, I/71/34
 ḳ.- yınca I/111/69
ḳatlı : (Sayı sıfatı ile bina için) Katı 
olan. -1-

ḳ. II/15/119
ḳatli˽am : Hiç kimseyi sağ bırakmadan 
öldürme, kılıçtan geçirme. -1-
 ḳ. I/46/19
Ḳȧtmer : bk. ġatmer -1-
 Ḳ. II/06/74
ḳatyen : bk. ḳȧtı̄̇y̥yen -1-
 ḳ. I/108/52
ḳavalin : (?) -2-
 ḳ. II/23/191
ḳāvaltı : bk. ġāvaltı -1-
 ḳ. I/19/28

ḳāvaltı yap- : Sabah veya akşam üzeri 
yenmesi âdet olan hafif yemeği yemek.
ḳāve : bk. ġāve2 -2-
 ḳ. II/04/25
 ḳadınnar ḳ.+ si I/59/84

ḳavır - : bk. ġavır- -1-
önüm nohut ḳ.- ı arḳam tınaz savırı 

II/19/155
ḳav̇rı̊ḳlü - : bk. ġavrıḳla- -1-
 ḳ.- yöS I/40/16
ḳav̇urma : Kendi yağı ile kavrulduktan 
sonra ileride yenmek üzere saklanan 
et. -2-
 ḳ. I/40/11
 ḳ.+ mıS I/40/10
ḳav̇ı̊rma : bk. ḳav̇urma -1-
 ḳ.+ yı yapıyo I/40/14
ḳav̇ı̊rmá : bk. ḳav̇urma -1-
 ḳ.+ yí I/40/16
Ḳavuş - : 1. (Erişilmek istenen bir şeyi) 
Elde etmek, yokluğu duyulan şeye 
erişmek. -1-
 Ḳ.- dı I/78/08

2. Katılmak.
ḳaya : Sert ve iri taş kütlesi. -11-
 ḳ. I/28/15, I/92/39
 ḳ.+ dan I/139/49
 ḳ.+ lar I/68/71
 ḳ.+ larıŋ I/68/70
 ḳ. mezarları II/23/174
 ḳ. mezarlıḳlar I/92/34
 ḳ.+ sı I/139/48
 ḳ.+ sınıŋ I/139/48
 ḳ.+ yı I/139/51
Ḳaya : bk. ḳaya -2-
 Ḳ. I/28/15
 Ḳ.+ larȧ I/68/74
ḳayb : Kayıp, elden çıkma, yitme, zayi 
olma, telef olma. -2-
 cān ḳ.+ ı II/31/17, II/31/18
Ḳaybol - : bk. ḳaybol- -1-
 Ḳ.- ur I/142/50
ḳaybol - : Ortadan kalkıp ne olduğu 
bilinmez olmak. -1-
 ḳ.- uyo I/142/52
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ḳayın : Bir erkeğe göre karısının, bir 
kadına göre kocasının erkek kardeşi, 
kayınbirader. -1-
 ḳ.+ ım II/13/59
Ḳayın : bk. ḳayın -1-
 Ḳ.+ ı I/24/51
ḳayınboba : bk. ġayınboba -2-
 ḳ. II/14/57
 ḳ.+ nıŋ II/30/65
ḳayınpeder : Kaynata, kayınbaba. -2-
 ḳ.+ im II/19/47, II/31/03
ḳayınta : bk. ḳaynata -1-
 ḳ.+ m II/21/30
ḳayınvalde : bk. ḳayınvālide -1-
 ḳ.+ miz II/21/29
ḳayınvālde : bk. ḳayınvālide -1-
 ḳ.+ m II/21/33
ḳayınvalide : bk. ḳayınvālide -1-
 ḳ.+ m II/19/48
ḳayınvālide : Kaynana. -1-
 ḳ.+ m II/21/30
ḳayῐsı : Kayısı, iki çenekliler sınıfının 
gülgiller familyasından, 4 – 6 metre 
boyunda, dalları dik ve yaygın, çiçekleri 
pembemsi beyaz renkte, anayurdu Doğu 
Anadolu olan meyve ağacı ve bu ağacın 
etli, az sulu, tek çekirdekli, sarı-turuncu 
renkli, kokulu, bol şeker ve vitaminli, yaş 
ve kuru olarak yenen meyvesi. -1-
 ḳ.+ m I/139/63
ḳayna - : (Bir kap içindeki sıvı) Sıcaklığı 
belli bir dereceyi bulunca fokurdamak. -2-
 ḳ.- dı II/15/29
 ḳ.- dıḳt̥an II/23/199
ḳaynā : (<<ḳaynaḳ+ı) (İsim tamlamasının 
ikinci öğesi olarak) Bir şeyin çıktığı yer, 
doğuş yeri, menşe. -1-
 geçim ḳ. I/46/56
ḳaynad - : bk. ḳaynat- -5-
 ḳ.- acaz I/42/36
 ḳ.- aydım I/67/67
 ḳ.- ırıS II/23/209

 ḳ.- ırsıŋ II/37/117
 ḳ.- ıyoŋ II/23/206
Ḳaynad - : bk. ḳaynat- -1-
 Ḳ.- ırıS II/18/08
ḳāynad - : bk. ḳaynat- -2-
 ḳ.- alım II/23/211
 ḳ.- ıb I/42/51
ḳaynana : Kadına göre kocasının, erkeğe 
göre karısının annesi, kayınvâlide. -7-
 ḳ. II/30/64
 ḳ.+ m I/104/24, II/13/59, II/24/08
 ḳ.+ mla II/19/106
 ḳ.+ sı II/06/83
Ḳaynana : bk. ḳaynana -1-
 Ḳ. II/14/57
ḳaynanȧ : bk. ḳaynana -1-
 ḳ.+ nıŋ II/30/65
ḳaynat - : Kaynamasını sağlamak, 
kaynamış duruma getirmek. -6-
 ḳ.- cam I/42/48
 ḳ.- dıḳdan I/42/38
 ḳ.- ırıS I/139/54
 ḳ.- ırsıŋ II/23/192
 ḳ.- madān I/42/51
 ḳ.- tıḳ II/23/211
ḳaynata : Bir kadına göre kocasının, bir 
erkeğe göre karısının babası, kayınpeder, 
kayınbaba. -5-
 ḳ.+ ları II/13/40
 ḳ.+ larımıS II/13/17
 ḳ.+ m II/13/20, II/13/32
 ḳ.+ ma II/13/26
ḳaynı - : bk. ḳayna- -1-
 ḳ.- yoru II/23/199
ḳaynıbuba : bk. ġayınboba -1-
 ḳ. II/30/64
ḳaysı : bk. ḳayῐsı -1-
 ḳ. I/139/63
Ḳaz - : bk. ḳaz- -1-
 Ḳ.- ıyosun I/85/23
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ḳaz - : Toprağı herhangi bir şeyle yarıp 
eşerek yerinden çıkarmak. -4-
 ḳ.- a I/68/76
 ḳ.- dılar I/68/76, I/68/77
ḳaz : Ördekgiller familyasından, gri ve 
beyaz tüylü, bitkiyle beslenen, bazı türleri 
göçebe olan, bazı türleri ise kümes hayvanı 
olarak yetiştirilen, perde ayaklı büyük kuş 
cinsi. -1-
 ḳ.+ ınan I/132/16
Ḳaza : bk. ḳazā I -1-
 motosiklet Ḳ.+ sında II/38/78
ḳazā I : Kimsenin kastı olmadan ortaya 
çıkan, zarara veya can kaybına sebep 
olabilen hadise. -1-
 ḳ. I/89/28

ḳazā geçir- : Can ve mal kaybına 
veya zararına neden olan kötü bir olayla 
karşılaşmak.

ḳazā yap- : Kaza geçirmek.
ḳazā II : Eskiden ülkenin idari 
yönetiminde bir kadının hükmü ve idaresi 
altında bulunan, daha sonra bir kaymakam 
tarafından yönetilen yer, kaymakamlık, 
ilçe. -2-
 ḳ.+ da I/64/73
 ḳ.+ sından II/23/135
ḳazan : İçinde çok miktarda yemek 
pişirilen veya bir şey kaynatılan büyük ve 
derin kap. -3-
 ḳ. II/21/72, II/23/190
 ḳ.+ dan II/37/119
Ḳazan : bk. ḳazan -1-
 Ḳ. II/21/73
ḱ́azan : bk. ḳazan -1-
 ḱ́. II/21/61
kē : bk. keri -1-
 k. I/25/21
kė : bk. ki -1-
 tabi k. I/32/44
Kėber̥tmi : Gebertme, gebertmek işi. -1-
 K.+ ye I/87/122
kebab : bk. kebaP -8-

 k. I/26/02, I/26/10
 k.+ ı I/26/08, I/26/09
 tas k.+ ı yapıyōm II/39/25
kebaP : Ateşte veya susuz olarak bir kap 
içinde pişirilen et yemeği. -3-
 k. I/26/07, I/26/08, I/78/23
kebaPlıḳ : Kebap yapılmaya elverişli, 
kebap yapılmak için ayrılmış. -3-
 k. II/38/67, II/38/68
 k. yapıyoS II/38/52
kebaPlῑ : <<kebaPlıḳ+ı -1-
 k. II/38/70
keçı̄̇ : bk. keçi -2-
 k. I/68/30
 k.+ ymiş I/01/89
keçe : Dokuma yoluyla değil yapağıyı 
döverek veya ayakla teperek yapılan kaba 
kumaş ve bu kumaştan yapılmış. -2-
 k. I/12/05, I/27/35
Keçe - : Dokumak. -1-
 pala K.- rdiK I/20/61
keçi : Geviş getirenlerden, eti, sütü, derisi 
ve pöstekisi için yetiştirilen, çenesinde 
sakalı bulunan, bitkilere çok zararlı, evcil 
memeli hayvan. -24-
 k. I/01/89, I/151/13, I/158/34, I/158/58, 
I/158/59, I/33/67, I/33/72, I/68/33, I/87/48, 
II/08/90, II/24/35, II/31/03, II/31/31
 K. I/148/46
 k.+ lere I/33/71
 k.+ lerimiz II/31/03
 k.+ ler̥iŋ I/87/15
 k.+ nin I/33/64
 k.+ yi I/158/34, I/33/66, I/33/69

keçi erik : Dağ eriği.
k. erik II/30/27

keçı̆̇ : bk. keçi -1-
 k. erik II/30/30
keçiciK : Küçük keçi. -1-
 k. I/08/102
keder : Gönül üzüntüsü, iç darlığı, gam, 
tasa -3-



kederliK

1714

K

 k. I/125/97, I/63/22, II/16/60
kederliK : Keder. -1-
 k. I/122/86
kedi : Kedigiller familyasının evcilleşmiş 
yegâne türü olan meşhur hayvan. -7-
 k. I/08/88, I/160/15, II/17/68
 k.+ ler I/08/104
 k.+ lerimiz II/31/35
 k.+ si I/08/87
 k.+ ye I/08/105
kefenni - : bk. kefinne- -1-
 k.- yollar I/104/34
kefil : Bir kimsenin borcunu ödememesi 
durumunda ödemeyi veya yapması 
gereken şeyi yerine getirmediği takdirde 
yapmayı üzerine alan kimse. -4-
 k.+ in I/79/43, I/79/48

kefil ol- : Biri borcunu ödemediği veya 
üzerine düşeni yapmadığı takdirde o borcu 
ödemeyi veya o işi yapmayı üzerine almak.

k. oldu II/19/27, II/19/28
kefillik : Kefil olma durumu, kefalet. -1-
 k. II/19/28
kefinne - : Kefenlemek, ölüyü kefene 
sarmak, tekfin etmek. -2-
 k.- dik I/104/27
 k.- diK I/107/21
kēfir : bk. kevgir -1-
 k.+ den I/100/14
keFkir : bk. kevgir -1-
 k.+ den I/100/28
keh : bk. ḱ́ah -2-
 k. I/98/06
kekig : bk. kekik -1-
 k. I/09/36
kekik : Ballıbabagillerden, odunsu saplı, 
başak durumunda beyaz, pembe ve kırmızı 
çiçekler açan, karşılıklı küçük yapraklı, çok 
yıllık, ıtırlı sürüngen bitki ve bu bitkinin 
bahar gibi kullanılan çiçeği. -3-
 k. I/60/70, II/15/29, II/23/188
keklig : bk. keklik -2-

 k. I/121/42, I/121/47
keklik : Tavukgillerden, eti için avlanan, 
tüyleri boz, ayakları ve gagası kırmızı, 
güvercin büyüklüğünde kuş. -5-
 k. I/121/43, I/121/44, I/121/61
 k.+ le I/121/42
 k. vururlardı I/121/48
kel : Kellik hastalığa tutulmuş olan, 
hastalık, irsiyet, yaşlılık gibi başka 
sebeplerle saçları dökülmüş olan, başında 
saç bulunmayan. -4-
 k. II/07/120

kel etmedi kör etmedi : İyi kötü bir 
şekilde yetiştirmek, elinden geleni yaparak 
büyütmek.

k. etmedi kör etmedi I/125/41
 ne çocuḳlarımı k. etTim ne çocuḳlarımı 
kör etTim I/91/61

kel peynir : Bir peynir çeşidi.
k. peynir I/106/15

Kel - : bk. gel-3 -3-
 K.- dim I/37/45

bk. gel-5 -1-
 K.- dik I/52/09

bk. gel-2 -2-
 K.- en I/86/52
kelām : Tek kelime veya kelimelerden 
meydana gelmiş söz, ifade. -1-
 k.+ ı I/14/16
kele : kelek -1-
 k.+ yi I/87/37
kelem : Lahana. -6-
 k. I/144/02
 k.+ i I/111/09
 k.+ iŋ I/111/11

kelem dolması : Lahananın içi 
doldurularak hazırlanan dolma.

k. dolması I/111/05, I/87/82
kelem turşusu : Lahanadan yapılan 

turşu.
k. turşusu I/04/65

kel̥em : bk. kelem -1-
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 k. dolmasῑ I/105/36
kelepçē : Kelepçe, kaçmasını önlemek için 
suçlu kabul edilen kimsenin bileklerine 
takılan demir halka. -1-

kelepçē vur- : Ellerini kelepçe ile 
bağlamak.

k. vurdulā I/64/132
keli : bk. keri -4-
 k. I/26/13, I/26/59, I/27/64
kēli : bk. keri -1-
 k. I/27/64
kelime : Bir veya birkaç heceden meydana 
gelen anlamlı söz, sözcük. -4-
 k. I/113/30
 k.+ si I/95/102, I/95/108, I/95/116
kelimē˽şādet : Kelimeişehadet, İslam 
dininin beş temel şartından birincisi 
olan, “Şahitlik ederim ki Allah’tan başka 
İlah yoktur ve yine şahitlik ederim ki 
Hz. Muhammed O’nun kulu ve elçisidir” 
anlamındaki “Eşhedü en lâ ilâhe illallah 
ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve 
resûlüh” cümlesi. -1-
 k. getiriyȯ I/155/99
kelle : Ekinin başak kısmı. -1-
 k.+ si I/50/60
kelli : “Sonra” edatı gibi, çıkma 
durumundaki sözlerin ardı sıra geldiğinde 
birbirine bağladığı iki yargıdan birincisini 
zorlayıcı bir sebep olarak gösteren bir 
söz. -5-
 k. I/27/76, I/90/16, I/90/22, I/90/65
kemera : bk. ḳamera -1-
 k. çekti I/100/37
kemı̄̇ : <<kemik+i -2-
 k. I/121/30
 k.+ nden I/78/25
kėmı̄̇ : <<kemik+i -1-
 k.+ ne I/121/74
kemig : bk. kemik -1-
 k. erimeden I/21/82
kemik : İnsanda ve omurgalı hayvanlarda 
vücudun çatısını meydana getiren ve 

yumuşak kısımlara destek olan beyazımsı 
sert organların ortak adı. -8-
 k. I/97/48
 k.+ den I/97/47
 k.+ lerim I/39/04
 k.+ li I/97/43

kemik erimesi : Düşük kemik kütlesi 
ve kemik dokusunun yapısında bozulma 
sonucu kemik kırılganlığına, yatkınlığa ve 
kırık riskinde artışa neden olan bir hastalık 
türü, osteoporoz.

k. erimesi I/88/21, I/93/53
kemikli et : Kemiklerle birlikte 

pişirilen et yemeği.
k.+ li et yaparl̥adı I/97/44

 k.+ li et I/97/44
keminēr - : <<kemik+eri- -2-
 k.- miş I/33/18
kemire : bk. kemre -1-
 k. I/121/11
kėmire : bk. kemre -1-
 k. I/121/12
kemre : Gübre. -6-
 k. I/06/39, I/130/41, I/44/15
 k.+ le I/152/15
 k.+ ler I/129/67
 k.+ leri I/129/67
kenaÍ : bk. kenar -1-
 k.+ Íarındı I/42/43
kenar : Bir şeyin bitiş kısmı, bitiş yeri, 
uçta kalan kısmı. -26-
 k.+ a I/74/27
 k.+ da I/06/39, I/06/54
 k.+ daḳı I/161/14
 k.+ dan I/94/57
 k.+ ı I/67/76
 k.+ ına I/05/43, I/05/44, I/105/44, 
I/105/49, I/116/35, I/161/15
 k.+ ına veridi I/128/46
 k.+ ında I/105/44, I/117/36, II/15/76
 k.+ ındȧ I/142/25, II/09/100
 k.+ ından I/07/86, I/105/43
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 k.+ ındı II/38/63
 k.+ ınıŋ I/14/05
 k.+ lādā I/72/31
 k.+ lānda II/09/97
 k.+ lānı I/01/91
 k.+ ları I/130/62
kenar̥ : bk. kenar -1-
 k.+ da I/06/53
kende : bk. kendi -1-
 k. I/58/62
kendı : bk. kendi -1-
 k.+ ları I/87/38
kendi : Kişinin öz varlığı, zatı. -575-
 k. I/01/02, I/01/03, I/01/36, I/02/16, 
I/03/32, I/03/33, I/03/39, I/07/34, I/07/82, 
I/08/116, I/09/79, I/10/90, I/100/35, 
I/102/09, I/102/36, I/102/60, I/103/42, 
I/105/11, I/106/18, I/108/15, I/112/69, 
I/113/122, I/116/37, I/117/48, I/120/59, 
I/121/110, I/121/17, I/122/59, I/122/62, 
I/123/50, I/125/36, I/127/55, I/131/16, 
I/131/27, I/131/58, I/134/02, I/134/31, 
I/135/21, I/135/57, I/139/26, I/145/43, 
I/145/45, I/148/58, I/151/16, I/152/130, 
I/153/04, I/153/123, I/153/31, I/154/65, 
I/155/06, I/156/41, I/156/42, I/158/40, 
I/16/29, I/16/46, I/17/15, I/17/32, I/17/48, 
I/17/54, I/20/55, I/22/39, I/23/40, I/32/76, 
I/33/14, I/33/82, I/34/11, I/40/39, I/41/87, 
I/44/80, I/46/35, I/46/81, I/49/36, I/50/43, 
I/50/51, I/50/73, I/51/37, I/51/45, I/51/54, 
I/55/72, I/55/73, I/55/77, I/60/53, I/63/38, 
I/64/111, I/64/17, I/65/58, I/67/59, I/68/35, 
I/69/12, I/70/85, I/75/62, I/75/64, I/77/53, 
I/77/67, I/77/74, I/78/27, I/79/98, I/83/13, 
I/83/52, I/86/66, I/88/11, I/88/17, I/88/41, 
I/89/11, I/91/08, I/91/62, I/93/38, I/93/61, 
I/95/19, I/98/61, II/01/16, II/02/27, II/04/68, 
II/08/115, II/08/26, II/08/76, II/11/37, 
II/11/38, II/12/72, II/15/104, II/16/96, 
II/19/112, II/19/135, II/19/20, II/19/34, 
II/19/66, II/20/33, II/21/44, II/22/40, 
II/23/24, II/23/39, II/23/61, II/23/98, 
II/24/12, II/24/39, II/25/82, II/27/41, 
II/28/41, II/29/06, II/30/64, II/31/44, 
II/32/80, II/34/15, II/34/17, II/38/24, 
II/38/35, II/38/92, II/38/97, II/39/91

 k.+ iŋ I/109/12, I/79/63
 k.+ lē I/121/17, I/17/56
 k.+ lēni I/45/22
 k.+ leri I/10/106, I/113/98, I/119/73, 
I/121/17, I/126/61, I/158/52, I/17/58, 
I/68/79, I/77/66, I/83/55, I/89/22, II/12/53, 
II/24/64, II/37/48, II/39/168
 k.+ leri yapallar I/119/77
 k.+ lerini veriyim II/17/09
 k.+ m I/01/57, I/04/03, I/07/43, I/107/55, 
I/112/34, I/112/40, I/112/70, I/113/65, 
I/113/80, I/122/47, I/122/62, I/122/86, 
I/123/75, I/131/52, I/135/59, I/136/21, 
I/136/40, I/138/124, I/138/16, I/139/39, 
I/140/52, I/143/79, I/152/130, I/152/32, 
I/152/45, I/152/63, I/161/03, I/161/21, 
I/17/43, I/21/06, I/24/13, I/28/53, I/35/20, 
I/38/63, I/42/53, I/45/72, I/50/22, I/50/75, 
I/51/34, I/52/02, I/52/21, I/52/29, I/52/30, 
I/52/86, I/63/05, I/63/35, I/71/79, I/73/35, 
I/73/36, I/82/06, I/86/73, I/87/100, I/87/83, 
I/90/15, I/90/21, I/94/19, I/95/91, I/95/95, 
II/05/69, II/13/29, II/16/65, II/20/46, 
II/24/56, II/30/46, II/39/119, II/39/120, 
II/39/91
 k.+ m yapādım I/152/82
 k.+ m yapamıyorum I/65/51
 k.+ m yapdır̥mışdım I/131/54
 k.+ m yapıyom I/35/20, II/37/85
 k.+ m yapıyorun I/54/54
 k.+ m yapiyöm I/40/30
 k.+ mden I/67/59, II/24/57, II/39/188
 k.+ me I/109/26, I/147/05, I/155/103, 
I/40/18, I/75/65
 kendi k.+ me I/112/47, I/37/40
 k.+ mi I/24/35, I/37/35, I/37/37, 
I/87/110, II/22/37
 k.+ min I/52/46, I/60/39
 k.+ miŋ I/45/51, I/54/37, I/76/99
 k.+ mı̆̇ŋ I/53/13
 k.+ mis II/08/12, II/12/73
 K.+ mis I/62/11
 k.+ miS I/03/105, I/03/110, I/103/44, 
I/119/60, I/143/84, I/153/19, I/154/57, 
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I/94/28, II/05/10, II/12/51, II/12/69, 
II/24/13, II/29/89
 k.+ mis yapıyoduḳ I/154/56
 k.+ miSÇi II/21/34
 k.+ miz I/01/28, I/01/66, I/08/34, 
I/102/06, I/106/13, I/106/14, I/107/44, 
I/115/18, I/115/58, I/131/50, I/140/50, 
I/143/83, I/153/32, I/154/19, I/155/37, 
I/16/34, I/16/35, I/16/37, I/19/05, I/19/19, 
I/27/70, I/38/56, I/40/12, I/40/15, I/40/76, 
I/42/61, I/49/12, I/52/20, I/59/50, I/62/42, 
I/64/110, I/84/30, I/94/17, I/94/24, I/94/30, 
I/94/36, I/94/37, I/96/66, I/97/32, II/07/14, 
II/07/89, II/08/114, II/11/54, II/12/71, 
II/12/72, II/20/13, II/21/36, II/21/86, 
II/21/91, II/21/93, II/22/66, II/24/80, 
II/27/09, II/29/91, II/32/116, II/33/30, 
II/35/87, II/35/89, II/38/10, II/38/21, 
II/38/34, II/38/36, II/38/40
 k.+ míz I/47/46
 k.+ miz yapam I/26/66
 k.+ miz yapardıḳ I/115/56, I/124/18, 
I/90/69
 k.+ miz yaparıS I/139/54
 k.+ miz yaparız II/29/10, II/32/95
 k.+ miz yapdıḳ I/149/56, I/27/32
 k.+ miz yapıyo I/129/20
 k.+ miz yapıyoduḳ I/83/27, I/85/27, 
I/94/18, I/98/89
 k.+ miz yapıyōduḳ II/04/68, II/29/90
 k.+ miz yapıyoruS II/24/15
 k.+ miz yapıyoS I/103/41
 k.+ miz yapıyoz I/98/46, II/24/39, 
II/29/95
 k.+ miz yapıyoz̥ I/19/18
 k.+ miz yapíp I/01/65
 k.+ miz yapiyiz II/24/14
 k.+ miz yapiyóz I/40/69
 k.+ miz yapiyöz I/01/42
 k.+ miz yapTıḳ I/149/57
 k.+ mizden II/08/104, II/08/119
 k.+ mize I/106/11, I/149/62, I/23/43, 
I/31/27, I/40/38, II/27/44, II/32/97

 k.+ mizi I/102/10, I/107/62, I/16/44, 
II/30/35
 K.+ mizi II/07/96
 k.+ mizı̆̇n̥ I/109/28
 k.+ miziŋ I/143/15, I/143/71, I/152/111, 
I/42/42, II/29/04, II/29/14, II/29/94, 
II/29/96, II/29/97
 k.+ miziŋdi I/152/111
 k.+ mnēni I/159/40
 k.+ n I/109/06, I/145/30, I/156/42, 
I/53/24, I/83/25, I/83/56, I/88/72, II/01/61, 
II/24/33, II/24/40
 k.+ nde I/136/36
 k.+ nden I/151/29, I/156/43, II/35/39
 k.+ ne I/03/60, I/06/25, I/107/56, 
I/113/123, I/155/91, I/75/50, I/79/81, 
I/88/25, I/96/28, II/19/59, II/23/96, 
II/31/25, II/32/102, II/35/27
 k.+ ne verdi I/125/41
 k.+ ne yapar I/03/57
 k.+ ni I/08/123, I/108/48, I/108/52, 
I/11/64, I/11/81, I/132/45, I/138/20, 
I/156/65, I/40/55, I/71/70, I/91/22, II/02/97
 k.+ ni yaḳTı I/125/36
 k.+ niŋ I/03/111, I/51/44, I/65/54, 
II/17/36
 k.+ nsin I/139/14
 k.+ ŋ I/131/46, I/156/54, I/58/48, 
I/67/26, I/67/68, I/79/37, I/79/54, II/07/88
 k.+ ŋ yap I/35/04
 k.+ ŋ yapa’biliŋ yapāsaŋ I/40/32
 k.+ ŋ yapādıŋ II/07/87
 k.+ ŋ yapar̥sın II/19/125
 k.+ ŋi I/49/82, I/93/43
 k.+ ŋiz I/86/54
 k.+ ŋiz yapmadıŋız I/124/34
 k.+ ŋizi I/144/57
 k.+ si I/106/41, I/149/58, I/16/26, 
I/50/44, I/63/62, I/78/21, I/93/37, II/17/76, 
II/19/100, II/39/49
 k.+ si veridi I/134/19
 k.+ sine I/115/26, I/123/67
 k.+ sini II/09/44
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 k. yapā II/30/48
 k. yapar̥ II/19/120
 k.+ y̥mişti I/136/30

kendi aramızda (aralarında) : 
Yabancı olmadan, biz bize.

k. aralānda II/23/77
 k. aralarında II/15/15
 k. aramızda yapādıḳ II/23/82
 k. aramızda II/23/82

kendi başına (başıma, başımıza) : Yalnız 
başına, başkalarının yardımı olmaksızın.

k. başıma I/112/29, I/112/40, I/113/63, 
I/113/77, I/126/73, I/138/15, I/143/12, 
I/159/07, I/159/41, I/55/30, I/65/11, I/73/36
 k. başımayın I/113/64
 k. başımızı II/08/35
 k. başına I/107/64, I/107/65, I/88/65, 
II/19/102
 k. başınȧydı I/78/47

kendi hâlinde (hâlince) : Kimsenin 
işine karışmayan, sessiz, sakin.

k. hālince I/03/37, I/03/39, I/03/56
 k. halinde I/122/75
 k. hālinde I/150/53, I/150/54
 k. hāline I/112/68

kendi (kendimiz) kendine (kendime, 
kendimize) : Kendi başına, yalnız başına.

k. kendime I/112/47, I/37/40
 k. kendimiz II/22/22
 k. kendimize I/123/59, I/15/27, I/93/66
 k. kendimizi I/155/04

kendi k.+ miz II/22/22
k.+ miS kendimize I/17/44

 kendi k.+ mize I/123/59, I/15/27, 
I/93/67
 kendimiS k.+ mize I/17/44

kendi k.+ mizi I/155/04
kendi k.+ ne I/106/21, I/106/52, I/17/29, 

I/17/34
kendi k.+ ni I/108/50, I/15/70, I/94/50, 

I/96/89, II/04/79

k. kendine I/106/20, I/106/52, I/17/29, 
I/17/34
 k. kendini I/108/50, I/15/70, I/94/50, 
I/96/89, II/04/78
kendí : bk. kendi -6-
 k. başıma I/06/108
 k. başına I/06/75
 k.+ m II/11/39
 k.+ miz II/11/55
 k.+ míz I/143/48
 k.+ ŋize I/06/27
kendı̆̇ : bk. kendi -4-
 k. kend̥ı̆̇ne I/142/52
 k.+ leri I/64/109, II/24/103
 k.+ miz yapardıḳ II/37/111
kend̥i : bk. kendi -3-
 k. I/66/03
 k.+ m yaparım II/37/71
 k.+ si I/123/65
kend̥ı̆̇ : bk. kendi -3-
 k.+ leri II/24/101
 kendı̆̇ k.+ ne I/142/52
 k.+ ni I/38/59
kēndi : bk. kendi -11-
 k. I/54/32, II/05/104, II/06/16, II/26/39
 K. I/54/17
 k.+ m I/30/19, II/32/15
 k.+ miS II/13/19
 k.+ miz I/42/61, I/94/27
 k.+ miz yaparız II/21/92
kēndí : bk. kendi -1-
 k.+ miz II/11/55
kendı̄̇ : bk. kendi -4-
 k. I/138/29, I/153/43, II/38/99
 k.+ inKi I/109/06
kē̇ndi : bk. kendi -1-
 k.+ nden II/38/38
kėndi : bk. kendi -1-
 k. II/15/03
kändi : bk. kendi -5-
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 k. I/33/75, II/07/85
 k. başını I/72/86
 k.+ miz II/07/16
 k.+ mizi II/07/74
kändı̆̇ : bk. kendi -1-
 k.+ miz yapıyoz II/36/17
kendilimden : bk. kendilı̄̇nden -1-
 k. I/23/61
kendilı̄̇nden : Kendiliğinden, bir dış etki 
ve zorlama olmaksızın, kendi kendine. -1-
 k. II/25/25
kėndilı̄̇nden : bk. kendilı̄̇nden -1-
 k. I/142/50
kendı̄̇r : Kendir, kendirgiller familyasından, 
sap liflerinden halat ve çuval yapılan bitki, 
kenevir ve bu bitkiden yapılmış. -1-
 k.+ de I/08/88
kendirik : Deriden veya çadır bezinden 
yapılan ve hamur tahtasının altına serilen 
yaygı. -1-
 k. I/157/39
kenel : bk. kenar -1-
 k.+ lēde II/32/42
kener : bk. kenar -5-
 k.+ e II/25/70, II/32/119, II/32/120, 
II/32/129
 sözüm k.+ i I/52/20
kenni : bk. kendi -1-
 k.+ mizden yapādıḳ II/08/85
kepāze : Kepazelik. -1-
 k.+ y̥nen I/22/46
kepāzelı̄̇ : (<<kepāzelik+i) Kepaze, kötü 
nitelikli, değersiz olma durumu. -1-
 k.+ di I/96/36
kepāzeli : <<kepāzelik+i -1-
 k.+ nen̥ I/22/33
kepçe : 1. Çorba, hoşaf vb. sulu yiyecekleri 
karıştırmaya ve dağıtmaya yarayan uzun 
saplı, büyük ve derince kaşık. -10-
 k. I/147/31, I/74/95, I/84/29, I/84/30
 k.+ leri I/74/94
 k.+ niŋ yüzü I/84/28

 k.+ sini II/23/198
2. Kum, kömür, tahıl vb. dökme yüklerin 

yüklenip boşaltılmasında kullanılan iki 
veya daha çok çeneli alet.

k. I/135/07, II/28/12
kėpçe : bk. kepçe2 -1-
 k.+ ler II/23/12
kepÇeci : Kum, kömür, tahıl vb. dökme 
yüklerin yüklenip boşaltılmasında 
kullanılan iki veya daha çok çeneli kepçe 
aletini kullanan kimse. -2-
 k. II/30/21
 k.+ le II/30/20
kepçi : bk. kepçe2 -2-
 k. I/99/16, II/23/14
kepe : bk. kepek -2-
 k.+ e I/49/13
 k.+ i I/68/42
kepē : <<kepek+i -4-
 k. I/49/18, I/49/23
 k.+ ni mepēni I/155/36
kepek : Öğütülüp elenen tahıl tanelerinden 
eleğin üstünde kalan kabuk kırıntıları. -3-
 k. I/58/67
 k.+ leri I/58/68
 k.+ siS I/10/26
kepēklen - : Kepeklenmek, kepek peydā 
etmek, kepekleri çıkmak. -1-
 k.- sin I/49/10
kepekli : İçinde kepek bulunan. -1-
 k. I/10/27, I/68/43, I/126/55
 k. ekmek I/155/37
 k. un II/07/89, II/07/90
 k. unumuz II/07/91
kepenek : Kebe denen en kalın keçeden 
dövülerek yapılmış kolsuz çoban 
üstlüğü. -1-
 k. I/12/04
keperd - : Kepertmek, dibekte tahıl 
dövmek. -3-
 k.- iciK I/87/118
 k.- ir I/87/120
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kepez : Yüksek tepe, dağ. -3-
 k.+ de I/30/53
 k.+ e I/29/10

k.+ iŋ I/30/38 
kepir : Verimsiz killi toprak. -3-
 k. II/17/66, II/17/67, II/17/69
ker : bk. keri -1-
 ondan k. I/83/70
kerāmet : Bir ermişin, Allah’ın kendisine 
yakın kullarına lutfettiği olağanüstü şeyler 
yapma gücü ile ortaya koyduğu, akıl 
sınırlarını aşan tabiat üstü iş, harikulade 
hâl. -1-
 k. I/117/29
kerde : Sonra. -1-
 ŭrdan k. I/83/19
kere : Defa, kez, sefer. -47-
 k. I/01/47, I/08/21, I/08/70, I/112/82, 
I/12/34, I/12/36, I/12/43, I/128/71, I/128/72, 
I/135/23, I/135/32, I/135/33, I/135/40, 
I/135/52, I/138/119, I/138/120, I/14/19, 
I/14/51, I/145/40, I/148/35, I/148/37, 
I/154/13, I/21/08, I/27/57, I/36/10, I/47/44, 
I/49/73, I/54/05, I/54/25, I/54/26, I/69/06, 
I/88/38, II/07/94, II/15/70, II/22/21, 
II/22/22, II/25/02, II/25/109, II/25/110
 bi k. I/108/30, I/135/33, I/148/37
 ġırḳ bir k. maşallā I/96/80
 bi k.+ ydi I/128/12
kėre : bk. kere -1-
 k. I/04/25
kere : bk. ḳare -1-
 ḳare k. II/39/41
keresdeci : Keresteci, kereste satan 
kimse. -1-
 k. II/02/62
kerestė : Kereste, tomrukların cins 
ve kalitelerine göre belli ölçülerde 
boylamasına biçilmesinden elde edilen, 
marangozluk ve inşaat malzemesi olarak 
kullanılan odun. -1-
 k. II/28/04
keri : Sonra. -20-

 k. I/101/12, I/101/13, I/101/41, I/102/38, 
I/102/42, I/102/79, I/115/55, I/125/63, 
I/125/82, I/25/07, I/25/11, I/25/28, I/25/54, 
I/69/59, I/90/15
 K. I/59/46
 hincen k. I/79/35
 şincid̥en k. I/79/32
 undan k. I/79/86
kēri : bk. keri -16-
 k. I/102/37, I/102/38, I/102/39, I/102/45, 
I/102/52, I/102/56, I/102/58, I/125/06, 
I/125/78, I/25/08, I/25/14, I/25/17, I/25/22, 
I/25/30, I/25/57
 urdan k. I/83/21
kėrkit : bk. kirkit -1-
 k.+ inen I/08/63
kerme : bk. kemre -2-
 k.+ si I/15/32
 k.+ sini I/130/42
kerpic : bk. kerpiÇ2 -1-
 k.+ inen I/126/76
kerpiÇ : 1. Kerpiçten yapılmış. -2-
 k. II/37/07
 k. evler II/37/06

2. Tuğla gibi kalıplara dökülerek güneşte 
kurutulmuş samanlı balçık, çiğ tuğla.
kerri : bk. keri -2-
 k. I/90/08, I/90/12
kertik : Bir şeyin üzerinde açılan veya 
doğal olarak bulunan küçük girinti 
şeklindeki oyukçuk, çentik. -1-

kertikli kürtüklü : Üstünde kertikler 
bulunan, girintili çıkıntılı, tırtık tırtık.

k.+ li kürtüklü I/122/38
kes : Harman savrulduktan sonra yerde 
kalan taşlı ve samanlı buğday. -5-
 k. I/74/77, I/74/79
 k.+ i I/74/82
kes - : (Bıçak, makas, balta vb. kesici bir 
aletle) Bir şeyi ikiye ayırmak, parçalamak, 
doğramak, yerinden ayırmak. -222-
 k. I/40/48, I/79/48
 lafıŋı k.- cem I/112/56
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 k.- ce’miş I/33/15
 k.- ceS I/40/18
 k.- Çeŋ II/39/72
 k.- dı̄̇ I/120/43, I/36/75
 asTῑ asTıḳ k.- dı̄̇ kesdik II/23/166
 k.- dı̄̇m I/109/24
 k.- di I/140/44, I/156/66, II/05/107
 k.- dik I/105/60, I/132/11, I/132/12, 
I/132/50, I/132/51, I/36/73, I/36/75, 
I/36/76, I/93/08
 asTῑ asTıḳ kesdı̄̇ k.- dik II/23/166
 k.- dikten II/15/121
 k.- dilē I/25/61
 k.- dim I/109/27, I/132/52, I/132/53, 
I/54/69
 k.- diŋ I/19/30
 k.- e I/55/02, I/55/04, I/55/05
 k.- ē II/08/94
 k.- ebilirsı̄̇ŋ I/41/90
 k.- ecez I/35/34, II/27/66
 k.- ēdi I/06/87, I/07/38, I/126/31, 
I/75/36, II/16/23
 k.- ēdig II/11/59
 k.- ēdik II/11/59, II/37/83
 k.- ēdim II/28/87, II/39/163
 k.- ellē I/28/57
 k.- ellēdi I/77/18
 k.- eller I/121/87
 baha k.- eller I/113/33
 k.- ellerdi I/08/03
 k.- em I/128/65, I/132/55, I/54/62, 
I/54/64, I/93/04
 k.- ēm I/128/66
 k.- emı̄̇y̥yoŋ II/27/36
 k.- emez I/132/54
 k.- emiyiz I/93/04
 k.- en I/126/31, I/148/46
 k.- eŋ I/04/51, I/06/85, I/127/11
 k.- er I/06/84, I/126/32, I/36/52, I/36/81, 
I/40/71
 k.- ēr I/06/84, I/115/36

 k.- erdi I/110/68, I/13/18
 k.- ēr̥dik I/75/38
 k.- erim I/109/43
 k.- erimişdi I/62/37
 k.- erin I/109/23, I/109/26, I/109/40, 
I/109/44
 k.- eris I/36/52, I/36/54, I/36/58
 k.- eriS I/03/110, I/35/38, I/71/44, 
I/79/57, II/33/47, II/39/41
 k.- eriz I/111/67, I/26/54, I/26/55, 
I/26/59, I/30/48, I/54/16, I/70/49, I/70/50, 
I/70/51, I/70/53, I/70/54, I/70/59, I/71/35, 
I/71/45, I/90/76, II/28/48
 k.- eriz et bol I/90/76
 k.- erle I/69/105
 k.- erlē I/31/36
 k.- erlēdi I/159/11
 k.- erler I/26/07
 k.- erler̥di I/97/44
 k.- erlermişti II/16/21
 k.- erseg I/26/59
 k.- ersin I/40/50
 k.- er̥sin II/38/74
 k.- ersiŋ I/100/33, I/102/41
 k.- ēseŋ I/111/13
 k.- ēseŋ et II/27/45
 k.- ēsiŋ I/111/13, I/75/37, II/37/99
 k.- ey̥ı̆̇n I/54/63
 k.- icez II/24/85
 k.- icig I/03/111
 baha k.- ilı̄̇r I/113/34
 k.- ildi I/11/69, I/54/06, II/28/18
 k.- ilecēmiş I/12/39
 k.- ilen II/30/41
 k.- ilidi I/13/18
 k.- ilir I/105/64, I/125/87, I/36/78, 
I/44/72, I/45/07, I/52/69, II/28/48
 k.- ilirdi I/125/69, I/13/17, I/159/22, 
II/25/52, II/25/53
 K.- ilirdi I/148/46
 k.- iliyo I/97/45



kės -

1722

K

 k.- iliyordu I/16/30
 k.- ilmedi I/55/12
 k.- ilmeS I/36/78
 k.- ilmezdi I/78/24
 k.- ilmiş I/11/69, I/11/82, I/31/41
 k.- ince I/111/14, I/115/36
 k.- iŋ I/128/65, I/76/72, II/39/181
 k.- ip I/103/05, I/79/55, II/21/48
 k.- iP I/71/46
 k.- ip veriyoz II/31/30
 k.- ip yapmış II/33/08
 k.- iveriyōdu II/08/84
 k.- iyim I/125/56
 k.- iyo I/69/48
 k.- iyō I/96/74
 k.- iyom I/132/47, II/23/159
 k.- iyon I/111/69
 k.- iyoŋ I/111/71, I/96/74
 k.- iyoruz I/130/36
 k.- iyóS II/11/27
 k.- iyoz I/87/80, I/87/81
 k.- iyóz II/11/29
 k.- iyuruz I/130/46
 k.- medik II/38/80
 k.- mediK I/54/61
 k.- meŋ I/06/137
 k.- meS I/36/81
 k.- mesiŋ I/50/28
 k.- meSseŋ I/111/13
 k.- mezdi I/74/27
 k.- miden II/39/72
 k.- miş I/156/63, I/67/75, II/07/75
 k.- mişdim I/132/54
 k.- mişle I/28/28
 k.- mişlē I/38/13
 k.- mişler I/117/43
 k.- miyiz II/33/54
 k.- Ti II/05/107, II/09/81
 k.- tik I/40/76
 k.- tiK I/24/32

 k.- Tik I/40/76, II/12/36
 k.- Tikten II/15/121
 k.- tim I/44/69
 k.- Tim I/109/26
kės - : bk. kes- -8-
 k.- ellē I/04/49
 k.- er I/06/73, I/06/94
 k.- ērdi II/25/88
 k.- ērdik I/09/61
 k.- eriS II/33/47
 k.- erke I/52/80
 k.- ermiş II/25/92
kēs - : bk. kes- -2-
 k.- iyóz II/11/26, II/11/28
ke̊s - : bk. kes- -1-
 k.- Tim I/109/23
kesė : bk. kese1 -1-
 k.+ ynen I/128/71
kesdir - : bk. kestir-1 -3-
 k.- iller I/119/43
 k.- iyo II/02/60
 k.- mėden I/21/95
ḱ́ásdir - : bk. kestir-2 -1-
 ḱ́.- isiŋ I/31/13
kesdirme : Kestirme, bir yere en kısa 
yoldan varan yol. -1-
 k.+ den I/41/62
kese : 1. Yoğurt vb. şeylerin içine konularak 
suyunun süzülmesini sağlayan torba.
 -11-
 k.+ lere I/70/34

k.+ leri I/152/117
k.+ sinde I/103/07

 k.+ ye I/70/40
2. Para, tütün, mühür, saat vb. cepte 

taşınan şeyleri koymaya mahsus kumaş, 
örgü, deri veya boncuktan ufak torba.

k. I/144/43, I/144/44
3. Bazı şeylerin içine konduğu kumaş 

veya meşin kılıf
k. I/31/24, I/58/69
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4. Organizmadaki, iç duvarları epitel 
hücreleriyle örtülmüş kapalı boşluklara 
verilen isim.

safra k.+ m I/139/34
saFra k.+ sinden I/44/50

keselē - : Keselemek, keseye koymak. -1-
 k.- diK I/152/116
keser : Ortasında çivi çıkarmaya mahsus 
bir delik bulunan, bir tarafı köşeli, bir tarafı 
keskin ağızlı bir demir ve bunun geçirildiği 
sert tahta bir saptan ibaret kesme, yontma 
ve çakma aleti -2-
 k. II/23/116
kesi : bk. kese3 -1-
 k.+ ye I/58/72
kesici : Kesmek işini yapan, kesen. -1-
 ārı k. verd̥iler I/119/13
kesil - : 1. Sona ermek, bitmek. -2-
 yel k.- di I/49/39

2. (Yiyecekler için) İçindeki maddeler 
birbirinden ayrılarak bozulmak.

k.- misiŋ II/17/40
3. Akışı durmak.

kesíl - : bk. kesil-3 -1-
 k.- di I/01/31
kesilme : Kesilmek, karara bağlanmak, 
kararlaştırılmak işi. -1-
 baha k.+ si I/113/34
kesim I : 1. Kesme işi. -2-
 k. motuÍÍarımız II/33/47
 k. motuÍÍarınan II/33/47

2. Hazineye ait herhangi bir gelirin belli 
bir bedel karşılığı keseneğe verilmesi, 
mukataa. -1-
 şė verı̄̇ k. veri I/76/71

3. Bölüm. -1-
 k. II/10/92
kesim II : Biçim. -3-
 k. I/106/11, I/106/23, I/106/48
kesin : Şüphe, duraksama ve tereddüde yer 
bırakmayan, kati. -3-
 k. I/126/23, I/142/16

 k.+ miş yaptı I/53/43
kesinniklē : Kesinlikle, kesin bir şekilde, 
kesin olarak, kati surette, mutlak. -1-
 k. I/42/66
kesiT : Kadar, derece. -1-
 k. I/46/13
keskin : İyi kesen, çok kesici. -1-
 k. I/55/04
kesme : 1. Kesmek işi. -4-
 k. I/69/75, II/10/91

2. Kesilerek şekil verilmiş, kesilerek 
yapılmış.

k.+ si I/70/53
 k. taranā I/04/55
kestir - : 1. Kesmek işini başkasına 
yaptırmak, kesici bir aletle ikiye veya 
parçalara böldürmek veya kökünden 
ayırtmak. -2-
 k.- ilerdi I/128/20

2. Kesilmesine sebep olmak.
k.- idik I/33/53

keş : Yağı alınmış sütten veya yoğurttan 
yapılan peynir. -5-
 k. I/102/48, I/33/98, I/33/99
 k.+ i I/33/98
 k. yaparsın I/33/98
keşfed - : Keşfetmek, (gizli, bilinmeyen 
veya tanınmayan bir şeyi) anlamak, 
tanımak, öğrenmek, ne olduğunu anlayıp 
bilmek. -1-
 k.- iyon I/64/29
keşge : bk. keşke -1-
 k. I/12/39
keşke : Dilek cümlelerinin başına getirilen 
ve “ne olurdu” anlamında özlem veya esef 
bildiren temenni sözü. -10-
 k. I/125/93, I/148/62, I/36/75, I/47/65, 
I/52/08, I/69/64, I/88/04, II/07/122, I/91/19, 
I/150/47
keşkek : Et ve buğdayın hamur hâline 
gelinceye kadar dövülmesi yoluyla yapılan 
meşhur yemek. -8-
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 k. I/151/11, I/151/15, I/33/153, I/82/17, 
I/82/20, I/82/22, I/33/152, I/33/154
ket : Set, engel. -1-
 şindi k. I/20/10
Ket - : bk. get- -1-
 K.- mesin I/54/31
ketil : Su ısıtıcı alet (İngilizce kettle 
sözünden). -1-
 k.+ e I/96/42
kevgir : Kaynayan bir şeyin köpüğünü 
almak, yemek kotarmak gibi işlerde 
kullanılan uzun saplı, yayvan ve delikli 
kepçe. -5-
 k. I/42/37
 k.+ de I/127/48
 k.+ den I/103/56
 k.+ e I/119/57
 k.+ iŋ I/111/33
kēvgir : bk. kevgir -1-
 k. I/42/37
keyf : 1. Keyif, sağlık, sıhhat, afiyet. -2-
 k.+ im II/19/75

2. Arzu, heves, istek.
k.+ ini I/130/30

kez : Defa, kere, sefer. -2-
 k. I/117/18, I/34/44
ḳı : bk. ki -29-
 ḳ. I/08/104, I/10/05, I/10/74, I/100/39, 
I/106/77, I/11/77, I/138/99, I/157/03, 
I/22/28, I/48/33, I/59/70, I/61/41, I/84/35, 
I/91/11, II/11/49, II/19/154, II/20/69, 
II/23/114, II/23/90
 ne var ḳ. I/129/26
 tabí ḳ. I/32/28
 vayāh̥ut ḳ. I/106/66
 veyah̥ut ḳ. I/106/63
 veyāh̥ut ḳ. I/106/63
 ḳ.+ na I/135/20, I/135/21, I/93/10
 ḳ.+ nı I/152/126
 diyo ḳ.+ nı I/05/54
Ḳı : bk. ki -1-
 Ḳ. I/155/45

ḳıbıdeg : Bir çocuk oyunu adı. -1-
 ḳ. I/87/11
ḳıdār : bk. ḳadar -1-
 nı ḳ. II/05/53
ḳıl - : (Namaz için) Eda etmek, yerine 
getirmek. -3-
 ḳ. I/06/94
 namaz ḳ.- amıyo I/74/41
 namazımızı ḳ.- ȧrız II/21/05
ḳıl̥çıḳ : Fasulye, bakla gibi sebzelerin yeşil 
kabuklarının bitiştiği yerde, arpa, buğday 
gibi tahılların başaklarında bulunan sert, 
ince kıl gibi lif. -1-
 ḳ.+ sız I/85/59
ḳılıḳ : 1. Kıyafet, elbise. -1-

2. Görünüş, biçim, suret, şekil.
ḳılıḳ kıyāvet : Üst baş, görünüş, giyiniş.
ḳ. ḳıyāvet I/146/22

ḳılῑ : <<ḳılıḳ2+ı -1-
 ḳ.+ nda I/117/15
ḳımçı : Küçük, ince değnek, ince dal, 
kamçı. -3-
 ḳ.+ lādan I/127/12
 ḳ.+ larından I/127/11
 ḳ.+ sı I/127/13
ḲımÇı : bk. ḳımçı -1-
 Ḳ.+ larından I/127/13
ḳına : 1. Kına ağacının kurutulmuş 
yapraklarından elde edilen ve saç, tırnak 
ve elleri turuncu bir renge boyamakta 
kullanılan toz. -18-
 ḳ. I/59/22

ḳ.+ sı I/59/21
 ḳ.+ yı I/118/15, I/59/21

2. Kına gecesi. -2-
 ḳ. II/15/38
 ḳ.+ lāda I/09/11

ḳına gecesi : Düğünden bir gece önce 
gelin evinde kadınlar arasında yapılan 
eğlence.

ḳ. gėcelerindē I/09/11
 ḳ. gecemiz II/10/99
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 ḳ. gecesē̇ II/10/102
 ḳ. gecesı̄̇ II/37/33
 ḳ. gecesi I/118/14, I/118/16, I/138/103, 
II/31/43, II/34/33
 ḳ. gėcesi I/78/30
 ḳ. gecesini I/67/03
 ḳ. gicesinde II/15/44

ḳına yaḳ- : Kınayı bulamaç yapıp 
boyanacak yere bağlamak, kına ile 
boyamak, kına çalmak.

ḳ. yaḳılı I/41/09
 ḳ. yaḳılırdı I/118/16
Ḳına : bk. ḳına1 -1-
 Ḳ. gėcesi II/23/60
Ḳınȧ : bk. ḳına1 -1-
 Ḳ. II/03/11
ḳınacı : Düğünlerde kına yakan kimse. -2-
 ḳ. I/59/21
 ḳ.+ lar I/59/22
ḳınacῑ : bk. ḳınacı -1-
 ḳ. I/59/21
ḳınor : (Marka adından) Bulyon, et veya 
tavuk suyunun kurutulmasıyla elde edilen, 
tabletler hâlinde satılan özü. -3-
 ḳ. I/132/29
 ḳ.+ lar I/132/30
 tavuḳ ḳ.+ ları I/132/30
ḳır - : 1. Azalmasına sebep olmak, haleldar 
etmek. -1-
 ḳ.- mışlar I/46/26

2. Sert bir şeyi üzerine vurarak veya bir 
kuvvet tatbik ederek parçalamak.

3. Öldürmek.
4. (Yumurta vb.) Kabuğunu parçalamak 

suretiyle içini pişirmek.
5. Düşme veya çarpma sonunda 

(vücudunun bir kemiğini) parçalamak.
6. İncitmek, gücendirmek, rencide etmek.
7. Sağlam durumdan çıkarıp bozmak.
8. (Para için) Çok fazla sahip olmak.

9. Düşürme, çarpma... sonucunda (cam, 
porselen vb. kırılmaya elverişli şeylerin) 
parçalara ayrılmasına sebep olmak.

10. Bir şeyin olumsuz etkisiyle zor 
durumda kalmak.
Ḳır - : bk. ḳır-3 -2-
 Ḳ.- ılannarı II/07/65

bk. ḳır-2

Ḳ.- ıp yapıyorlā I/83/64
ḳır : Şehir ve kasaba dışındaki işlenmemiş 
geniş, boş arazi. -1-
 ḳ.+ a I/126/73
Ḳır : bk. ḳır -2-
 Ḳ. II/30/42
 Ḳ.+ a I/103/25
ḳıral : Bütün yetkileri elinde bulunduran 
devlet başkanı. -4-
 ḳ. I/139/47, I/139/48

ḳıral yolu : Eskiden kalma ticaret vb. 
önemli devlet işleri için yapılmış yol.

ḳ. yolu I/139/45
Ḳıremşanti : Sütteki yağlı maddelerin 
makine aracılığıyla kaymak hâlinde 
yoğunlaşmasından elde edilen, pastacılıkta, 
bazı tatlı ve yemeklerde kullanılan madde, 
şekerli krema. -1-
 Ḳ.+ li II/39/61
Ḳırep : Çok bükümlü iplikle dokunmuş 
ince kumaş ve bu kumaştan yapılmış. -1-
 Ḳ. I/153/105
ḳırġ : bk. ḳırḳ1 -2-
 ḳ. II/19/01, II/19/02
ḳırh sekiz : bk. ḳırḳ seKiz -2-
 ḳ. II/14/59
ḳırış : Bir kimsenin nişanlısının ölmesi 
sonucu onun nişanlı olduğu kişinin 
kardeşiyle evlendirilmesi. (?) -1-

ḳırış gel- : Ölen ağabeyinin nişanlısıyla 
evlenmek. (?)

ḳ. geldi I/95/124
Ḳırız : bk. Ḳriz -1-
 ġalP Ḳ.+ ı geçirdim I/91/21
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Ḳırızmalı : Kırıştırmalı, cilveleşmeli, 
içinde aşk hikayesi bulunan. (?) -1-
 Ḳ. I/11/52
ḳırḳ : 1. Otuz dokuzdan sonra, kırk birden 
önce gelen sayının adı. -37-
 ḳ. I/111/01, I/112/64, I/113/09, I/113/38, 
I/113/58, I/116/23, I/116/33, I/122/68, 
I/128/01, I/139/03, I/14/73, I/155/64, 
I/33/139, I/33/148, I/34/01, I/41/05, 
I/46/96, I/53/06, I/67/20, I/75/46, I/85/57, 
I/92/04, I/92/47, I/97/01, II/06/78, II/10/03, 
II/15/83, II/24/10, II/28/48, II/31/01, 
II/34/83
 ḳ.+ ῐdı I/46/04

2. Doğum, ölüm vb. olayların kırkıncı 
günü.

ḳırḳ bir kere maşallah : Allah korusun, 
nazar değmesin.

ḳırḳda (ḳırḳ yılda) bi : Çok seyrek 
olarak, çok uzun zaman içinde bir defa.
ḳırḳ - : (Koyun, keçi gibi tüylü hayvanların) 
Yününü veya kılını makasla kesmek. -2-
 ḳ.- ıyōS II/24/13
 ḳ.- tıḳ II/24/38
ḳır̥ḳ : bk. ḳırḳ1 -2-
 ḳ. I/111/01, II/34/54
Ḳırḳ : bk. ḳırḳ1 -4-
 Ḳ. I/14/73, I/155/32, II/06/57
 Ḳ.+ da bi I/129/26
ḲırḲ : bk. ḳırḳ1 -1-
 Ḳ. II/06/78
ҟırḳ : bk. ḳırḳ1 -1-
 ҟ. I/53/06
ḳırḳ˽altı : 1946 yılı. -2-
 ḳ.+ da I/64/108
 ḳ.+ dan I/64/122
ḳırḳ beş : 1945 yılı. -2-
 ḳ. I/140/12, II/14/02
ḳırḳ bir : 1941 yılı. -1-
 ḳ. I/98/02
ḳırḳ doḳuz : 1949 yılı. -2-
 ḳ. I/139/03, I/139/04
ḳırḳ˽ki : bk. ḳırḲ˽iKi -1-

 ḳ. I/33/22
ḳırḳ segiz : bk. ḳırḳ seKiz -1-
 ḳ.+ de I/155/09
ḳırḳ seKiz : 1948 yılı. -1-
 ḳ.+ de I/155/08
ḳırḳ yedi : 1947 yılı. -2-
 ḳ.+ liyim I/120/01
 ḳ.+ liyin I/140/05
Ḳırḳ yedi : bk. ḳırḳ yedi -1-
 Ḳ. I/140/02
ḳırḲ˽iKi : 1942 yılı. -1-
 ḳ. I/124/05
ḳırḲ˽üş : 1943 yılı. -1-
 ḳ. I/129/03
ḳırḳız : Tecavüz (?) -1-
 ḳ. I/95/76
ḳırḳızl̥ıḳ : Tecavüz (?) -1-
 ḳ. I/95/76
ḳırma : bk. yarma I (Metinde “kişiye bağlı 
kullanım” olarak geçer.) -1-
 ḳ. I/98/79
ḳırmızı : Kan rengi, al renk. -2-
 ḳ. I/97/36, I/97/37

ḳırmızı mercimek çorbası : Kırmızı 
mercimek ile yapılan çorba.

ḳırmızı salça : Domates salçası.
ḳırmızῑ : bk. ḳırmızı -1-
 ḳ. I/27/51
ḳırom : Beyaz, çok sert, kristal yapılı, 
korozyona karşı çok dayanıklı, elektrik 
yardımıyla kaplamada, çelik alaşımlarında, 
nikel, bakır, manganez ve diğer metalleri 
ihtiva eden alaşımlarda kullanılan, 
yoğunluğu 7,1, erime derecesi 1600°, atom 
ağırlığı 52,01, atom numarası 24, sembolü 
Cr olan metal element. -10-
 ḳ. I/49/59, I/61/68, I/61/69
 ḳavaḳ ḳ.+ da I/46/56
 ḳ.+ dan I/60/33
 ḳavaḳ ḳ.+ dı II/23/11

ḳırom mādeni : Krom elementinin 
çıkarıldığı maden.
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ḳ. mādeni I/60/33, I/61/66
 ḳ. mādeninden I/60/33
 ḳ. mādenine I/60/50
Ḳırt - : Bir şeyi oymak. -1-
 Ḳ.- ıyın I/23/19
ḳıs - : bk. ġız-2 -1-
 ḳ.- allardı I/121/22
ḳıS : bk. ḳız -7-
 ḳ. I/118/13, I/118/14, I/118/16
 ḳ. hamamı I/154/20, I/30/35
 ḳ.+ ım I/58/37
 ḳ.+ ları II/03/46
Ḳıs : bk. ḳız -1-
 Ḳ.+ ım II/08/49
ḳısa : 1. Az bir zaman içinde olan, az süren, 
az zaman alan. -4-
 ḳ. II/23/159, II/31/45
 ḳ.+ dan I/82/10

2. İki ucu arasında az mesafe olan, boyu 
uzun olmayan.

ḳ. I/71/13,
ḳısım : 1. Avuç. -1-
 ḳ. II/33/69

2. Bir bütünün bir bölümü.
ḳısıtlıma : Kısıtlamak işi, sınırlandırma, 
tahdit etme -1-
 ḳ. II/02/66
Ḳısḳan - : Başkasının bir üstünlük ve 
iyiliğe sahip olmasından rahatsız ve 
huzursuz olmak, kendisine faydası olmasa 
bile karşısındakinin sahip olduğu nimetten 
mahrum olmasını arzulamak, çekememek, 
haset etmek. -3-
 Ḳ.- ıyollar I/55/22
 Ḳ.- ıyor I/55/22
 Ḳ.- ma I/144/70
ḳısm : bk. ḳısım2 -8-
 ḳ.+ ı I/68/11, I/68/12, I/73/58, I/46/108, 
I/99/42
 bi ḳ.+ ı II/23/158
 ḳ.+ ῑ I/146/84
ḳıstır - : Dar bir yere sıkıştırmak. -1-

 ḳ.- mış II/24/86
ḳış : 22 Aralık’ta başlayıp 21 Mart’ta sona 
eren, sonbahar ile ilkbahar arasındaki yılın 
en soğuk mevsimi. -17-
 ḳ. I/139/57, I/36/44, I/39/104, I/39/57, 
I/42/40, I/68/57, I/92/06, I/93/55, II/19/146
 ġar ḳ. II/07/42
 ḳ.+ a II/33/48, II/37/106
 ḳ.+ ınan I/137/61
 ḳ.+ sῑ II/15/21

ḳış hazırlῑ : Kış mevsimi gelmeden 
önce kışın yemek için yiyecek vb. 
hazırlanması.

ḳ. hazırlῑ II/32/37
ḳış ḳış : Kış vakti gelince, kışları.
ḳış ḳ. I/40/05
ḳ. ḳış I/40/05

Ḳış : bk. ḳış -4-
 Ḳ. I/15/39, I/73/68, I/93/42, II/21/94
ḳışı : bk. kişi -1-
 ḳ.+ da I/78/15
ḳışın : Kış mevsiminde, kış aylarında. -33-
 ḳ. I/103/49, I/113/65, I/143/17, I/143/19, 
I/19/03, I/32/21, I/33/42, I/33/43, I/33/50, 
I/40/16, I/44/72, I/46/118, I/46/120, I/51/27, 
I/76/70, I/76/73, I/76/75, I/76/76, I/78/47, 
II/06/77, II/07/41, II/07/50, II/17/77, 
II/17/80, II/18/26, II/19/145, II/20/23, 
II/24/13, II/31/05, II/36/13, II/37/106, 
II/19/149

ḳışın ḳışın : Kış mevsiminde, her kış 
geldiğinde.
Ḳışın : bk. ḳışın -6-
 Ḳ. I/113/132, I/158/37, I/77/24, I/94/43, 
II/19/159, II/33/40
ḳışla : Kışın barınılan yer, kışlık yer. -1-
 ḳ.+ mız I/93/14
ḳışlıḳ : Kış mevsimine mahsus. -2-
 ḳ. I/103/08, I/98/74
ḳışlıḲ : bk. ḳışlıḳ -2-
 ḳ. I/143/17
 ḳ. hazır̥lıḳ II/37/104
Ḳışlıḳ : bk. ḳışlıḳ -1-
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 Ḳ. I/54/40
ḳıt : İhtiyacı karşılamayacak kadar az, 
gerektiğinden daha eksik. -1-

ḳıt ḳana˽āt : İhtiyaçları zorlukla ve 
en azından karşılayacak şekilde, yetişir 
yetişmez bir hâlde.

ḳ. ḳana˽āt I/85/16
ḳıtı ḳıtına : İhtiyaca ancak ve güçlükle 

yetişecek kadar.
ḳıvam : Her şeyin kendine göre olan en 
uygun derecesi ve zamanı, istenen ölçü, 
tav. -2-

ḳıvama gel- : İstenen kararı bulmak.
ḳ.+ a gelesiye II/15/28

ḳıvām : bk. ḳıvam -2-
 ḳ.+ ı II/15/28, II/15/69
ḳıvır : bk. ıvır -1-
 ḳ. zıvıra I/51/29
ḳıyaFed : bk. ḳıyāfet -1-
 ḳ.+ i I/76/15
ḳıyafet : bk. ḳıyāfet -1-
 ḳ. II/37/22
ḳıyāfet : Bir yer, meslek veya döneme has 
giyiniş tarzı, kılık. -2-
 ḳ. II/15/46
 ḳ.+ ı̄̇ II/15/41
ḳıyasla - : Karşılaştırmak, mukāyese 
etmek. -1-
 ḳ.- meyom II/21/42
ḳıyavet : bk. ḳıyāfet -1-
 millı̄̇ ḳ.+ ler I/41/14
ḳıyāvet : bk. ḳıyāfet -1-
 ḳılıḳ ḳ. I/146/22
Ḳıyı : Kenar. -1-
 Ḳ.+ ları I/58/82
ḳıyma : Kıyılmış et. -1-
 ḳ.+ lısı I/111/48
Ḳıymıḳlı - : Çok küçük parçalara 
ayırmak. -1-
 Ḳ.- yoz I/85/49
ḳız : Dişi cinsten olan evlat. -58-

 ḳ. I/10/42, I/15/82 I/108/37, I/151/20, 
I/34/51, I/42/80, I/53/04, I/59/20, II/03/05, 
II/13/54, II/21/30
 ḳ.+ a I/41/09
 ḳ.+ dı II/06/83
 ḳ.+ ı I/09/22, I/119/64, I/53/05, I/53/15, 
I/98/29, II/07/101, II/13/57
 ḳ.+ ıdı II/06/82
 ḳ.+ ım I/140/64, I/18/38, I/41/77, 
I/46/51, I/91/26, II/19/128
 ḳ.+ ımı II/13/28, II/13/29, II/37/75, 
II/37/76
 ḳ.+ ımız II/24/43
 ḳ.+ ımızıŋ II/24/44
 ḳ.+ ınan II/07/104
 ḳ.+ ıŋ I/59/21, II/20/30
 ḳ.+ ıydı I/73/13
 ḳ.+ ıydım I/78/04
 ḳ.+ ıyım I/38/24
 ḳ.+ lā I/53/29, II/19/11
 ḳ.+ lar I/118/06, I/118/07
 ḳ.+ lara I/90/64
 ḳ.+ ları I/71/03, I/78/51
 ḳ.+ larımız II/15/45
 ḳ.+ larıŋ I/15/63

ḳız al- : Bir ailenin kızını gelin olarak 
almak.

ḳız başġanı (başı) : Eskiden köylerde 
kızların kendi aralarında seçtiği, çeşitli 
organizasyonlarda liderlik eden kız.

ḳız çıḳar- : Bir evden gelin olarak 
ayrılmak.

ḳız evi : Evlenme sürecinde kız tarafı.
ḳ. evinde I/78/30

 ḳ. ėvinde I/59/19, I/59/22
 ḳ. evine II/34/26, II/34/86
 ḳ. ėvine I/59/27
 ḳ. ėvinē I/59/21

ḳız hamamı : Düğünlerden önce 
kızların hamamda yaptıkları eğlence.

ḳız isteme : Evlenmek için bir kıza 
talip olmak işi.
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ḳız ōşama : Düğünlerde söylenen bir 
türkü adı.

ḳız vir- : Bir ailenin kızını bir başka 
aileye gelin etmek.

ḳ. virmiyoÍÍā I/53/22
ḳ.+ ını verdik II/38/81

Ḳız : bk. ḳız -7-
 Ḳ. I/119/21, I/83/47
 Ḳ.+ ı II/38/77
 Ḳ.+ ım II/37/12, II/37/76
 Ḳ.+ ımῐ II/37/77
 Ḳ.+ ına II/04/57
Ḳız - : bk. ġız-2 -2-
 Ḳ.- dıḳTan II/37/64
 Ḳ.- mış II/30/77
ḳızar - : (Şiddetli ısı veya cereyan etkisiyle) 
Ateş rengi almak. -1-
 ḳ.- ı II/15/74
Ḳızard - : bk. ḳızart- -1-
 Ḳ.- ır II/37/93
Ḳızart - : Kızgın yağda veya ateş karşısında 
pişirmek. -2-
 Ḳ.- ırsın II/15/30
 Ḳ.- Tῑdıġ II/37/89
ḳızdır - : 1. Kızmasını sağlamak, kızmasına 
yol açmak. -2-
 ḳ.- dıḳTan II/15/122
 ḳ.- ıyosun II/15/122

2. Öfkelendirmek, sinirlendirmek.
ḳῑ : bk. ki -2-
 ḳ. I/126/26, I/58/24
ḳı̊ : bk. ki -1-
 ḳ. II/37/91
ki : İki cümleyi sebep, sonuç vb. çeşitli 
fonksiyonlarda birbirine bağlayarak 
birleşik cümle hâline getirir. -202-
 k. I/02/13, I/03/106, I/03/23, I/03/41, 
I/03/44, I/03/59, I/03/81, I/03/82, I/03/90, 
I/05/47, I/06/134, I/06/75, I/08/82, I/08/97, 
I/10/63, I/103/16, I/103/34, I/105/31, 
I/11/70, I/110/17, I/110/28, I/110/47, 
I/111/88, I/113/119, I/115/25, I/115/56, 
I/117/11, I/117/13, I/117/22, I/117/29, 

I/117/30, I/125/53, I/128/22, I/13/33, 
I/131/45, I/133/37, I/136/09, I/136/10, 
I/136/11, I/137/63, I/139/39, I/14/69, 
I/141/14, I/147/14, I/149/41, I/15/45, 
I/151/07, I/152/127, I/155/16, I/155/46, 
I/158/21, I/158/23, I/24/14, I/31/17, 
I/32/02, I/34/36, I/34/48, I/36/05, I/39/10, 
I/39/51, I/39/69, I/39/79, I/41/88, I/45/14, 
I/45/24, I/48/29, I/48/31, I/48/37, I/50/55, 
I/52/55, I/52/63, I/56/49, I/56/58, I/56/70, 
I/58/16, I/58/40, I/58/52, I/58/55, I/62/07, 
I/63/38, I/63/53, I/64/33, I/68/53, I/68/68, 
I/71/23, I/71/60, I/71/70, I/72/64, I/74/09, 
I/74/30, I/75/05, I/75/06, I/77/62, I/77/63, 
I/80/52, I/80/62, I/81/25, I/81/39, I/85/18, 
I/85/23, I/85/31, I/86/07, I/88/19, I/88/20, 
I/88/26, I/90/38, I/90/44, I/91/82, I/92/58, 
I/94/45, I/98/63, I/98/75, I/98/76, II/02/88, 
II/03/77, II/03/79, II/04/11, II/04/84, 
II/04/87, II/05/56, II/05/97, II/06/70, 
II/07/118, II/07/121, II/07/133, II/08/59, 
II/08/85, II/10/20, II/13/43, II/13/55, 
II/14/97, II/15/43, II/15/79, II/15/92, 
II/19/15, II/19/49, II/19/72, II/22/39, 
II/22/88, II/23/110, II/23/113, II/23/121, 
II/23/160, II/24/11, II/25/10, II/25/15, 
II/25/23, II/27/09, II/27/15, II/28/26, 
II/28/29, II/31/11, II/32/09, II/37/30, 
II/37/63, II/38/113, II/38/99
 K. I/06/138, I/139/38, I/48/65, I/64/85, 
II/08/83
 ı̄̇y k. I/35/26
 ı̄̇yi k. I/35/14
 bel̥li k. I/12/43
 demek k. I/06/113, I/06/115, I/06/21, 
I/06/97, I/10/14, I/81/01, I/81/02, I/81/13, 
I/96/60
 demeK k. I/06/91
 dėmek k. I/06/121
 hē iy k. I/54/27
 hele k. I/96/62
 illā k. I/01/69, I/50/49
 mesā k. II/21/14
 meseÍā k. I/106/74, II/21/19, II/21/26
 mesĕl̥ā k. II/21/92
 mesiÍā k. II/21/09
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 nė yazıḲ k. I/07/73
 niye k. II/20/60
 tabı̄̇ k. I/01/50, I/07/30, I/129/02, 
I/60/74, I/60/91
 tabi k. I/105/58, I/32/18, II/19/46
 yeter k. I/144/70
ki : bk. iki -1-
 k. I/39/10
kı̆̇ : bk. ki -1-
 k. II/07/74
k̥i : bk. ki -1-
 k̥. II/25/103
kı̄̇ : bk. ki -18-
 k. I/01/97, I/04/05, I/103/26, I/40/43, 
I/50/47, I/50/58, I/56/78, I/56/81, I/71/69, 
I/76/22, II/01/61, II/15/83, II/19/128, 
II/21/16, II/23/10, II/25/21
 demek k. I/56/56, II/15/80
kibar : Herkese terbiye dâhilinde ve 
nezaketle muamele eden, ince, nazik ve 
zarif (kimse). -2-
 k. II/21/100

kibar ol- : Kibar ve nazik davranmak.
k. ol II/21/99

kibarláş - : Kibarlaşmak, kibar bir durum 
almak. -1-
 k.- amıyȯz I/73/30
kibidig : Çocukların hayvan tırnağı dikip, 
taşla vurarak oynadıkları bir çeşit kaydırak 
oyunu. -2-
 k. I/87/12
Kid - : bk. git-1 -2-
 k.- ellē II/23/164
 K.- iyoS I/76/80

bk. git-6 -3-
 yidiP K.- iyo I/98/67
Kı̊n : bk. gün -1-
 K.+ dür II/23/181
kil : Çanak çömlek yapımında kullanılan, 
ıslanınca kolay şekil verilebilen, 
yeşilimtrak, yağlı ve yumuşak toprak. -20-

 k. I/126/63, I/14/48, I/14/49, I/152/54, 
I/58/31, I/59/46, I/60/49, I/85/24, II/21/59, 
II/21/60
 k.+ ı̄̇ II/21/63
 k.+ i I/60/49
 ısbab k.+ i I/126/63
 k.+ imiz I/59/46
 k.+ inen I/14/49, I/60/52
 k.+ iynen I/60/52
 k.+ lē I/152/54
 k.+ leri I/59/46
kilė : bk. kile -3-
 k. II/02/81, II/02/82
 k.+ sine I/74/96
kile : Tahılın türüne, kullanıldığı yere ve 
zamana göre ağırlığı değişen ölçek. -24-
 k. I/07/91, I/152/113, I/155/31, I/155/35, 
I/60/43, I/60/44, I/68/44, I/68/45, I/68/46, 
I/74/95, I/87/121, I/87/122
 k.+ dir I/155/31, I/155/32
 k.+ si I/155/30, II/02/82
 k.+ sini II/02/81
 k.+ ye I/155/33
 k.+ yi I/155/29
kilelik : Herhangi bir kile ağırlığında. -3-
 k. I/74/72, I/87/123
kilemetire : bk. kilometre -2-
 k. II/01/70, II/01/71
kilemetı̆̇re : bk. kilometre -1-
 k. II/35/60
kiler : Erzak ve yiyecekleri saklamaya 
mahsus oda. -1-
 k. II/33/25
kili : bk. kile -4-
 k. II/01/26, II/02/81, II/07/59 
kilim : Zemine veya sedir, divan vb. 
yerlere serilen, çeşitli renklerde motif ve 
çizgilerle süslü, halıdan daha ince, havsız, 
kıl veya yün dokuma. -39-
 k. I/101/32, I/102/73, I/12/03, I/12/06, 
I/140/34, I/140/35, I/140/41, I/140/47, 
I/152/60, I/155/97, I/21/17, I/21/18, 
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I/21/32, I/21/34, I/71/16, I/71/19, I/76/51, 
I/87/100, I/87/103, I/87/106, I/90/65, 
I/96/20, I/96/21, II/20/01
 k.+ den I/140/55
 k.+ i I/140/55, I/77/04
 k.+ inen I/76/46
 k.+ ini I/140/63
 k.+ ler I/27/07
 k.+ ner I/41/80
 k.+ ner milimner I/21/33
 k.+ nere I/96/06
 k.+ neri I/102/79, I/71/17, I/87/111
 k.+ nerimizi I/129/21
kilisė : bk. kilise -1-
 k.+ yi II/23/172
kilise : Hıristiyanların ibadet yeri, 
hıristiyan tapınağı -5-
 k. II/23/167, II/23/169, II/23/173
 k.+ niŋ II/23/170, II/23/171
kilisi : bk. kilise -3-
 k.+ yi II/23/168, II/23/169
 k.+ y̥ı̆̇ II/23/168
killė - : bk. kille- -1-
 k.- yyoduḳ II/21/67
kille - : (Kirli çamaşırları) Kille 
tokaçlayarak yıkamak. -1-
 k. I/59/46
killē - : bk. kille- -1-
 k.- dim I/152/54
killi : bk. kirli -2-
 k. I/72/59, II/27/23
killik I : Kil çıkarılan, kili bol olan yer. -1-
 k. II/21/63
killik II : Kirlik, kadın giysisi, fistan, 
gömlek. -2-
 k. I/31/68, I/31/69
kilo : Kilogram sözünün kısaltılmış şekli, 
1000 gram. -11-
 k. I/103/50, I/148/12, I/148/13, 
I/155/31, I/158/58, I/32/43, I/67/66, 
I/87/121, II/27/17
 k. et I/74/17

kilō : bk. kilo -19-
 k. I/02/33, I/144/83, I/144/84, I/21/42, 
I/45/56, I/74/96, II/06/16, II/08/90, 
II/21/97, 
 II/27/10, II/33/69
 kilō k. II/06/15
 k. kilō II/06/15
 k.+ sunu I/42/42, I/42/44
 k.+ ynan II/06/17
kiÍo : bk. kilo -1-
 k.+ yla II/31/30
kiÍō : bk. kilo -2-
 kiÍō k. I/134/36
 k. kiÍō I/134/36
kilolu : Kilosu çok olan, şişman. -1-
 k.+ yun I/119/40
kilōlu : bk. kilolu -1-
 k. I/152/41
kiloluḳ : 1 kilo ağırlığında olan veya 1 kilo 
alan. -1-
 k. I/131/41
kilōluḳ : bk. kiloluḳ -5-
 k. I/48/12, I/71/57, I/74/94, I/74/95
 k.+ lānan I/50/77
kilōluḲ : bk. kiloluḳ -1-
 k. I/71/57
kilometire : bk. kilometre -5-
 k. I/121/110, I/142/38, I/56/19, I/68/75, 
I/86/25
kilometı̆̇re : bk. kilometre -5-
 k. I/05/66, I/46/40, I/64/47, I/64/48, 
II/04/10
kilometre : 1000 metreye eşit uzunluk 
ölçüsü birimi. -1-
 k. I/18/71
kilt : Kirt, sert, katı. -1-
 k. I/60/08
kim : Hangi kimse. -110-
 k. I/03/39, I/03/72, I/04/72, I/06/91, 
I/101/06, I/112/47, I/13/08, I/13/10, 
I/136/17, I/136/39, I/14/06, I/14/13, 
I/15/06, I/15/59, I/15/62, I/152/88, 
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I/154/36, I/155/106, I/155/60, I/161/19, 
I/21/59, I/33/121, I/45/55, I/46/72, I/65/39, 
I/67/67, I/72/06, I/72/28, I/72/80, I/75/74, 
I/78/48, I/82/13, I/86/14, I/86/54, I/91/11, 
I/93/27, I/97/06, II/01/77, II/02/07, 
II/02/78, II/02/98, II/05/12, II/05/69, 
II/05/97, II/07/29, II/10/102, II/13/33, 
II/14/75, II/14/77, II/16/57, II/16/82, 
II/23/107, II/27/27, II/38/103, II/39/113, 
II/39/130, II/39/183, II/02/78, I/105/31, 
I/44/60, I/69/27, I/69/51, I/03/59 
 k.+ ı̄̇di I/98/84
 k.+ de I/09/81, I/15/06
 k.+ e I/124/49, I/131/05, I/155/82, 
I/49/22, I/75/53, I/75/65, I/80/23, II/05/64, 
II/08/17, II/13/56, II/16/82, II/22/30, 
I/14/25, I/35/40, I/88/12, I/88/19, I/94/47
 k.+ i I/155/81, I/58/48, I/95/123
 k.+ idi I/66/44
 k.+ im I/50/31
 k.+ in I/82/13
 k.+ in̥ı̆̇ŋ I/54/12
 k.+ iŋ I/03/39, I/06/90, I/09/62, I/11/93, 
I/25/12, II/28/18
 k.+ ise I/46/25
 k.+ lē I/145/89
 k.+ ler II/02/98
 k.+ miş II/07/95, II/18/32
 k.+ sin I/152/37
 k.+ siŋ I/06/66, I/87/22, II/28/16

kimi kimsesi : Ailesinden olan 
kimseler, akraba ve yakınları.

k.+ i kimsesi I/18/67
kı̄̇m : bk. kim -2-
 k. I/10/38, I/95/87
kimı̄̇ : bk. kimi -1-
 k. II/08/18
kimı : bk. kimi -1-
 k.+ sı II/11/20
kimi : Bahsedilen kimse veya şeylerden 
yalnız bir kısmını kastetmek için tekrar 
edilerek kullanılır. -129-
 k. I/06/124, I/100/40, I/106/77, I/117/54, 
I/145/91, I/155/80, I/155/89, I/158/54, 

I/38/17, I/52/10, I/64/15, I/64/54, I/73/59, 
I/73/69, I/75/49, I/85/52, I/86/47, I/90/60, 
I/91/72, II/07/47, II/08/18
 k.+ mı̄̇z I/72/48, I/72/49
 k.+ miz I/72/30, I/72/48
 k.+ ni II/07/38
 k.+ niŋ I/64/15, I/76/98, II/07/38
 k. yapıyo I/76/78
 k. yaptı I/76/78

kimisi (kimileri) : (İyelik ekinin 
kalıplaşması ve ek yığılmasıyla) Bazısı 
(Bazıları), kimi.

k.+ leri I/126/29, I/127/45, I/127/46
k.+ sē̇ II/10/69

 k.+ sı̄̇ I/73/68
 k.+ Sı̄̇ II/35/73
 k.+ si I/111/58, I/111/72, I/119/73, 
I/123/23, I/124/41, I/127/45, I/138/86, 
I/138/87, I/145/31, I/15/13, I/15/14, 
I/155/89, I/156/22, I/158/54, I/32/67, 
I/32/91, I/38/47, I/46/88, I/46/99, I/63/27, 
I/64/100, I/64/15, I/64/54, I/64/55, I/64/59, 
I/65/22, I/65/23, I/65/54, I/65/55, I/90/73, 
I/94/51, II/05/33, II/07/142, II/10/60, 
II/10/61, II/10/69, II/10/94, II/14/09, 
II/17/69, II/19/16, II/19/66, II/23/07, 
II/23/102, II/23/103, II/25/78, II/25/79, 
II/27/31, I/01/29, I/06/138, I/06/98, I/08/67, 
I/08/68, I/18/33, I/46/21, I/49/42
 k.+ Si I/156/22
 k.+ sini II/10/54
 k.+ síniŋ I/06/149

k.+ siniŋ I/143/11, I/64/14, I/65/54, 
I/06/12, I/49/42
kimí : bk. kimi -2-
 k.+ sı̄̇ II/10/95
 k.+ sí II/10/60
kimı̆̇ : bk. kimi -2-
 k.+ leri I/132/27
 k.+ si I/46/96
kimlik : Bir kimsenin kim olduğunu 
gösteren belge, hüviyet. -1-
 k. II/16/41
kimre : bk. kemre -1-
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 k. mimre yapıyoz I/121/10
kimsė : bk. kimse -4-
 k.+ lerde I/120/51
 k.+ ye I/45/48
 k.+ yi I/45/46
kimsı̄̇ : bk. kimse -1-
 k. II/16/82
kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu 
belirtilmeyen bir şahıs. -111-
 k. I/04/68, I/06/105, I/06/114, I/07/04, 
I/07/111, I/07/22, I/07/31, I/07/89, I/103/41, 
I/107/10, I/11/34, I/110/70, I/111/103, 
I/125/18, I/125/74, I/128/30, I/13/40, 
I/134/64, I/138/15, I/14/04, I/14/13, 
I/142/07, I/145/89, I/15/14, I/152/33, 
I/152/99, I/154/25, I/158/19, I/158/51, 
I/161/52, I/21/23, I/21/57, I/21/58, I/21/63, 
I/21/72, I/36/19, I/45/08, I/45/52, I/45/66, 
I/47/33, I/47/48, I/47/49, I/47/50, I/48/70, 
I/48/71, I/49/44, I/49/45, I/50/40, I/55/49, 
I/56/25, I/61/40, I/64/52, I/65/37, I/65/51, 
I/65/56, I/69/63, I/69/95, I/71/19, I/76/46, 
I/76/48, I/80/22, I/87/39, I/88/40, I/89/03, 
I/91/87, I/93/03, I/93/19, I/93/20, I/93/55, 
I/98/110, I/99/36, I/99/56, II/03/28, 
II/06/39, II/19/126, II/19/15, II/23/42, 
II/25/102, I/88/13, I/152/46
 k.+ den I/20/98, I/97/33
 k.+ lē I/145/88
 k.+ lere I/145/13
 k.+ m I/113/63, I/113/64, I/113/77, 
I/18/62
 k.+ miz I/119/28
 k.+ niŋ I/06/134, I/139/26, I/144/67, 
I/152/48, I/152/49, I/152/91, I/154/26, 
I/50/23, I/80/20, I/87/39
 k.+ si I/142/20, II/25/20
 kimi k.+ si I/18/67
 k.+ ye I/103/41, I/11/67, I/44/57, 
I/96/63, II/19/126
 k.+ yi I/45/08, I/80/22
 k.+ y̥nen I/69/77
kimsē : bk. kimse -2-
 k. I/07/87, I/36/17

kimsi : bk. kimse -29-
 k. I/76/87, II/04/81, II/07/53, II/08/42, 
II/10/62, II/16/82, II/23/114, II/23/127, 
II/24/68, II/25/100, II/26/08, II/28/22, 
II/28/35, II/28/85
 k.+ ye I/115/42, I/128/53, I/152/76, 
I/20/98, I/45/39, I/45/62, I/52/18, I/72/31, 
I/95/90
 k.+ yē I/76/87
 k.+ yi II/16/82, II/23/127, II/23/39
 k.+ ylen II/22/47
kı̄̇msi : bk. kimse -1-
 k.+ yi I/49/46
kimyon : Maydanozgillerden, beyaz ve 
pembe çiçekli yaprakları dar ince şeritler 
hâlinde, 15 – 20 santim boyunda bir yıllık 
ıtırlı otsu bitki. -4-
 k. I/129/43, I/14/44, I/144/58
 k.+ u I/124/23
kina : bk. ki -1-
 k. II/29/18
kine : bk. ki -4-
 k. I/131/31, I/59/76, I/69/65, I/97/14
kinē : bk. ki -1-
 k. I/139/33
kini : bk. ki -1-
 k. I/97/13
Kini : bk. gine -1-
 K. II/30/57
kinto : Erkek ve kızın evlenmeden samimi 
tavırlar sergilediğini anlatmak amacıyla 
kullanılan “fino ile elele kinto ile elele” 
söyleyişinde geçer. -1-
 finō ile ėlele k. ile ėlele I/47/60
kintō : bk. kinto -1-
 finō ile ėlele k. ile ėlele I/47/61
kipil kipil : Bir şey yanarken çıkardığı ses. 
(?) -2-
 gübil kipil k. I/64/70
 gübil k. kipil I/64/69
kiprid : bk. kirbid -1-
 k.+ ine II/23/04
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kipriK : Kirpik, göz kapağının kenarlarında 
sıralanmış olan kıllar ve bu kıllardan her 
biri. -1-
 k.+ li I/95/104
kiprit : bk. kirbid -1-
 k. I/96/47
kir : Vücudun veya nesnelerin üzerinde 
oluşan pislik. -4-
 k. I/44/37
 k.+ imizinen II/23/01
 k.+ ini I/152/53

kir pas : Kir.
k.+ ini pasını II/24/38

kira : bk. kirā -2-
 k. II/19/33
 k.+ da I/158/55
kirā : Bir şeyin, bir mülkün belli bir ücret 
karşılığında bir süre için başka birine 
verilmesi, icar. -4-
 k. I/53/33
 k.+ da I/127/55, I/158/55
 k.+ dan I/64/83
kiracı : Bir şeyi, özellikle bir binayı kira 
ile tutan kimse. -1-
 k.+ yı I/131/59
kirāla - : (Bir şeyi) Kira vererek 
tutmak. -2-
 k.- mıştıḳ II/12/24, II/12/25
kirālı - : bk. kirāla- -3-
 k.- ycāŋ II/39/151
 k.- yolā I/09/81
 k.- yolar I/09/82
kiraS : bk. kiraz -1-
 k. I/149/29
kirās : bk. kiraz -1-
 k. I/34/03
kiraz : Gülgillerden, genellikle 
yapraklanmadan önce çiçek açan, bazı 
türlerinin odunu ince marangozlukta 
kullanılan ve aynı isimdeki meyveyi 
veren ağaç ve bu ağacın kırmızı renkli, tek 
çekirdekli, etli ve sulu meyvesi. -4-

 k. I/30/30, I/53/83, I/65/48, I/81/63
kiráz : bk. kiraz -1-
 k.+ lēden I/53/83
kíraz : bk. kiraz -1-
 k.+ lāda I/53/81
kirbid : Kibrit, bir ucuna, sert bir şeye 
sürtüldüğü zaman tutuşan bir ecza 
sürülmüş çöp parçası. -3-
 k.+ i I/126/08, I/126/18, I/64/69
kirbit : bk. kirbid -2-
 k. I/126/16
 K. I/130/66
kirec : bk. kireç -7-
 k. I/60/10
 k.+ e I/60/108, I/60/109
 k.+ i I/60/10
 k.+ in I/33/18
 k.+ iŋ I/60/07
kireç : Kireç taşının bu işe mahsus 
ocaklarda kavrulmasıyla elde edilen, 
kalsiyum oksitten ibaret taşımsı beyaz 
madde. -1-
 k.+ li I/95/13
kireçlen - : Kalsiyum tuzları organik 
dokularda organın görevine engel olacak 
şekilde birikmek. -1-
 k.- miş I/33/18
kiremit : Yağmurun içeriye girmesini 
önlemek için binaların çatılarına döşenen, 
kızıl toprak renginde ve aynı büyüklükte 
parçalar hâlindeki pişmiş balçık. -5-
 k. I/152/118, I/33/03, I/81/64
 k.+ li I/55/54
kireş : bk. kireç -1-
 k. I/67/13
kireşle - : Kireçlemek, içine kireç katmak, 
kireçli suya batırmak veya üstüne kireç 
sürmek. -1-
 k.- rinirdi I/67/13
kireşleme : Kalsiyum tuzları organik 
dokularda organın görevine engel olacak 
şekilde birikmesi durumu. -1-
 k.+ ler I/63/48
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kirez : bk. kiraz -6-
 k. I/158/60, I/30/30, I/57/43
 k.+ ı̄̇ I/57/48
 k.+ imiz I/100/12
 k.+ lē I/158/61
kirezci : Kirazcı, kiraz alıp satan 
kimse. -1-
 k.+ le I/57/42
kirēzci : bk. kirezci -1-
 k.+ lē I/57/44
kirezciliK : Kirazcılık, kiraz alıp satma 
işi. -1-
 k. I/46/60
kiriş : Kasları kemik ve eklemlere 
bağlayan, sedef renkli, sert, sağlam, yoğun 
lif yapısı gösteren doku. -1-
 k.+ inı̄̇ I/87/113
kiriz : bk. kiraz -4-
 k. II/32/49
 k. ā˽acı II/32/49, II/32/50
kirkid : bk. kirkit -4-
 k.+ i I/21/31
 k.+ inen I/140/37, I/27/10, I/96/09
kirkit : Halı dokunurken düğümleri 
sıkıştırmaya, atkı tellerini çözgü telleri 
arasına iyice oturtmaya yarayan demir 
tarak. -5-
 k. I/08/63, I/87/106, I/96/10, I/96/11
 k.+ ler I/08/73
kirkitle - : Kirkitten geçirmek, kirkit 
kullanarak dokumak. -2-
 k.- rdik I/140/38
 k.- r̥dik I/140/38
kı̄̇r̥kitle - : bk. kirkitle- -1-
 k.- r̥diK I/08/63
kirlen - : Kirli duruma gelmek, kirli 
olmak. -2-
 k.- di I/96/27
 k.- ir I/96/37
kirli : Üzerinde veya içinde leke, toz, yağ 
vb. bulunan, temizliği kirle bozulmuş olan, 
pis -5-

 k. I/123/35, I/123/47, I/25/18, I/25/20, 
I/95/09
kirlik : Kir, kirlilik, kirli olma durumu. -1-
 k. I/125/37
kir̥lik : bk. killik II -1-
 k. I/31/69
kirman : Elde yün eğirmeye ve sarmaya 
yarayan, ağaçtan yapılmış araç, öreke, 
eğirmen. -12-
 k. I/12/08
 K. I/73/73
 k.+ da I/94/36, I/94/43
 k.+ ı I/21/20, I/21/21, I/73/76
 K.+ nā I/21/21
 k.+ nan I/27/42, I/27/44, I/73/76
kirpit : bk. kirbid -2-
 k. I/130/65
 k.+ i I/130/65
kı̄̇se : Kısa yol, kestirme. -1-
 k.+ sinden II/09/26
kişı̄̇ : bk. kişi -6-
 k. I/10/87, I/27/60, II/13/58, II/17/73, 
II/23/06
kíşı̄̇ : bk. kişi -1-
 k. II/01/77
kişi : İnsan, kimse, şahıs. -160-
 k. I/03/22, I/03/54, I/05/23, I/07/57, 
I/07/82, I/103/16, I/106/40, I/110/62, 
I/112/68, I/114/19, I/114/33, I/121/45, 
I/133/63, I/14/24, I/14/38, I/140/40, 
I/140/45, I/142/59, I/146/07, I/146/25, 
I/15/86, I/151/38, I/151/39, I/155/84, 
I/158/23, I/158/24, I/158/48, I/16/33, 
I/27/39, I/27/60, I/31/30, I/31/34, I/31/44, 
I/36/65, I/36/67, I/39/07, I/39/74, I/46/121, 
I/46/20, I/46/72, I/46/78, I/49/44, I/54/69, 
I/55/27, I/56/33, I/56/34, I/57/09, I/59/44, 
I/65/04, I/65/06, I/65/07, I/65/37, I/68/49, 
I/69/06, I/69/68, I/73/51, I/73/52, I/74/41, 
I/74/42, I/74/54, I/75/44, I/86/46, I/87/71, 
I/92/05, I/92/45, I/93/40, I/94/23, I/94/26, 
I/94/63, I/96/09, I/96/12, I/96/13, II/02/43, 
II/02/95, II/06/50, II/08/92, II/10/81, 
II/14/52, II/15/100, II/15/52, II/15/53, 
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II/15/55, II/17/70, II/17/72, II/19/41, 
II/19/43, II/19/44, II/19/95, II/23/11, 
II/27/29, II/27/30, II/28/38, II/28/81, 
II/28/82, II/38/86, II/39/187, I/94/66
 k.+ de I/07/102, I/108/42, I/158/20, 
I/27/50
 k.+ deki II/15/55
 k.+ den I/27/15
 k.+ di II/30/76
 k.+ ler I/01/73, I/33/33, I/90/56, 
II/10/83, II/10/84, II/10/94, II/13/61, 
II/15/19
 asil k.+ lerden II/02/26
 āsil k.+ lerden II/02/28
 k.+ leri II/10/89, II/15/56
 k.+ leriŋ I/01/67
 k.+ lerne I/01/31
 k.+ niŋ I/01/68, II/09/98, II/10/84
 k.+ niŋmişdi I/156/06
 k.+ ydik I/16/42, I/87/111
 k.+ ydiK I/55/25
 k.+ ye I/156/12, II/21/82, II/39/89, 
II/39/90
 K.+ ye I/156/12
 k.+ yi I/110/63, II/15/55
 k.+ yik II/27/04
 k.+ yin I/52/22
 k.+ yiS II/27/31
 k.+ yiz I/93/03, II/14/53
 k.+ ynen I/50/47, I/73/50
kişilı̄̇ : (<<kişilik+i) Herhangi bir kişi 
için, herhangi bir kişiye yetecek miktarda 
olan. -2-
 k.+ se I/94/23
Kit - : bk. git-3 -22-
 K.- medim I/121/106, I/145/05, 
I/161/02, I/58/05, I/75/63, I/75/64, I/75/65, 
II/05/02
 K.- ti I/156/22
 K.- tik II/07/27
 K.- TiK I/146/29

 K.- tim I/38/03, I/76/02, II/21/02, 
II/21/03, II/34/54
 K.- Tim I/136/03, I/145/04, I/58/05, 
I/60/17

bk. git-6 -47-
 K.- Tı̄̇ I/146/21
 K.- ti I/150/50
 K.- t̥i I/155/34
 ġodu K.- Ti I/52/50

bk. git-2 -58-
 K.- me I/144/27
 K.- medim I/114/35
 K.- miş II/01/10
 K.- ti II/16/55
 K.- Ti II/01/10
 K.- Tik I/54/39
 K.- Tiler I/112/45

bk. git-9 -51-
 K.- ceŋ II/07/60
 K.- Çeŋ I/161/41
 K.- mezmiş I/76/45
 K.- tim II/01/45

bk. git-5 -24-
 K.- mezdi I/91/73
 K.- tik II/20/58

bk. git-1 -43-
 K.- medim II/14/97
 K.- mişdir II/02/69
 K.- tı̄̇ I/146/06, I/156/22
 K.- Tı̄̇ I/153/39
 K.- ti I/146/06, I/146/08, II/07/54
 K.- tik I/100/03
 K.- tillē II/26/08
 K.- tim II/30/05

bk. git-4 -28-
 K.- ÇeS II/01/47, II/01/48
 K.- Tim I/104/10, I/122/41

bk. git-10 -29-
 K.- tim I/156/20

bk. git-8 -32-
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 K.- Çek II/05/44
 K.- ti II/34/04
 K.- Ti II/34/03
kitab : bk. kitap -5-
 k.+ ı I/134/20, I/61/46
 oḳuma k.+ ı I/113/06
 hesabım k.+ ım I/134/14
 k.+ ımız I/113/06
kitap : Bir araya getirilmiş yazılı veya 
basılı yapraklardan meydana gelen 
bütün. -6-
 k. I/11/19, I/125/94, I/134/13, I/56/38
 k.+ ları I/11/55
 k.+ larınan I/10/11
kitep : bk. kitap -1-
 k.+ leriŋ I/10/13
Kitişat : bk. gidişāt -1-
 K.+ ımıza I/01/36
kitle - : Kilitlemek. -1-
 k.- rlermiş I/28/27
kitli : Kilitlenmiş, kilitli. -2-
 k. I/06/110, I/06/115
kitli - : bk. kitle- -1-
 k.- yolādı II/35/55
kitme : bk. gitme -4-
 K. I/146/75, I/155/42
 k.+ si II/38/26
 k.+ ye I/64/26
KitmeK : bk. gitmek -3-
 K. I/54/37, I/78/50, II/39/09
ḳo - : bk. ḳoy-2 -3-
 ḳ.- nur I/59/26

bk. ḳoy-1 -2-
 ḳ.- nmuş II/10/37
 ḳ.- nur II/30/65

bk. ḳoy-10 -2-
 ḳ.- rlā II/34/85

bk. ḳoy-3 -1-
 ḳ.- ruz I/70/59
Ḳo - : bk. ḳoy-8 -1-

 Ḳ.- rdu I/121/17
bk. ḳoy-5 -2-

 Ḳ.- dum I/136/08
bk. ḳoy-9 -4-

 yanῐna Ḳ.- ma II/07/97
bk. ḳoy-1 -3-

 Ḳ.- nuyo II/30/66
ḳō - : bk. ḳoy-1 -1-
 ḳ.- rdu II/13/17
ḳoca : Bir kadının evli olduğu erkek, eş, 
zevç. -2-
 ḳ.+ sı II/13/24
 ḳ.+ sını I/55/39
Ḳoca : Ölçüleri emsalinden çok daha 
büyük olan, büyük, geniş ve iri. -1-
 Ḳ. I/155/81
Ḳocaman : Çok iri, pek büyük, koca. -1-
 Ḳ. I/83/48
ḳoç : Damızlık erkek koyun. -2-
 ḳ. II/15/10, II/15/11
ḳoçan : Mısırın taneleri taşıyan, üstü 
yapraklarla sarılı, sert, silindir biçimindeki 
alt ucu püsküllü meyvesi. -1-
 ḳ.+ ınnan I/76/60
kóçek : Köçek, kadın kılığına girip, çalgı 
eşliğinde kadın gibi oynamayı meslek 
edinmiş erkek. -1-
 k. I/04/21
ḳōfer : Kuaför, kadın berberi. -1-
 ḳ. mufer II/37/49
ḳoḳ - : Koku çıkarmak, (şöyle veya böyle) 
bir koku yaymak. -10-
 ḳ.- ar̥ I/132/31
 ḳ.- ardı I/122/77
 ḳ.- ardır I/105/64
 ḳ.- maS I/121/69
 ḳ.- mayoru I/121/70
 ḳ.- maz I/40/79
 ḳ.- uvurudu I/13/12
 ḳ.- uyó I/01/61, I/01/62
 ḳ.- uyōdun II/21/65
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ḳoḳu : Cisimlerden yayılan zerrelerin 
burun zarındaki sinirlerde meydana 
getirdiği duyu. -2-
 ḳ.+ su I/53/69
 ḳ.+ súndán I/01/63
ḳoḳŭlu - : bk. ġoḳla- -1-
 ḳ.- yo I/01/87
Ḳol : 1. İnsanın omuzundan parmak 
uçlarına kadar olan organı. -1-
 Ḳ.+ undan I/12/44

2. Makinelerin, bazı alet ve edevatın 
tutup çekmeye veya çevirmeye yarayan 
madenı̂ yahut tahta kısmı.

3. Elbisenin bu organı saran kısmı.
ḳola : Kola bitkisinin yapraklarından 
çıkan, kokulu madde, şeker ve karbonatla 
hazırlanan çok yaygın içecek. -8-
 ḳ. I/07/72, I/109/39, I/111/83, I/125/99, 
II/13/01, II/13/35, I/04/62
ḳolā : bk. ḳola -1-
 ḳ. I/104/55
ḳolay : Zahmetsizce, sıkıntı çekmeden 
yapılan, güçlüğü olmayan (iş). -5-
 ḳ. I/141/11, I/141/21, I/46/100, I/91/16
 ḳ.+ dı I/16/59

ḳolay gelsin : Bir iş yapmakta olana 
söylenen, “Yaptığın işte bir zorluğa uğrama, 
işin rast gitsin” anlamında iyi dilek sözü.
Ḳolay : bk. ḳolay -3-
 Ḳ. I/125/40, II/36/15, II/36/16
ḳoli : İçinde gönderilecek çeşitli eşya 
bulunan paket. -4-
 ḳ. II/38/59, II/38/70, II/38/71
 ḳ.+ niŋ II/38/67
ḳollesto : bk. ḳulestere -1-
 ḳ. II/19/75
ḳoma : Bir kimsenin işitme, görme, anlama 
ve hareket etme gibi iradi faaliyetlerini 
hemen hemen tamamen kaybettiği, hastalık, 
yaralanma, zehirlenme vb. sırasında 
görülen bilinç kaybı durumu. -3-
 ḳ.+ da I/45/37
 ḳ.+ ya I/28/52

 ḳ.+ yá I/28/54
ḳompåsta : bk. ḳomposto -1-
 ḳ.+ muz II/31/48
ḳompåsto : bk. ḳomposto -1-
 ḳ.+ sunu II/23/51
ḳompile : Komple, her şeyi tamam olan, 
eksiksiz, tam takım hâlinde. -4-
 ḳ. I/131/33, I/131/59, I/131/60, I/138/84
ḳompı̆̇le : bk. ḳompile -1-
 ḳ. I/131/61
ḳompostı : bk. ḳomposto -1-
 ḳ. yapáÍÍārdı II/11/13
ḳomposto : Şekerli suda kaynatılmış yaş 
meyvelerden ibaret tatlı, hoşaf. -4-
 ḳ. II/35/44, II/37/88
 ḳ.+ su I/103/20, I/151/14
ḳompostŏ : bk. ḳomposto -1-
 ḳ.+ lā II/34/106
ḳompostu : bk. ḳomposto -4-
 ḳ.+ sundan I/125/72
 ḳ.+ ya I/07/40
 ḳ.+ yo I/07/42
 ḳ.+ yu I/07/40
ḳompusdu : bk. ḳomposto -1-
 ḳ. I/67/63
ḳompustu : bk. ḳomposto -2-
 ḳ. I/76/28
 ḳ. yapılır I/26/03
ḳomşu : Evleri birbirine yakın veya bitişik 
olan kimselerin birbirlerine göre aldıkları 
ad. -7-
 ḳ. ḳomşuya I/09/57
 ḳ.+ lām I/46/117
 ḳ.+ muzuŋ I/90/10
 ḳ.+ nuŋ I/106/39, I/140/26
 ḳ.+ ya I/32/05

ḳomşu ḳomşuya : Komşularla birlikte.
ḳomşu ḳ.+ ya I/09/57
ḳomşu haḳḳı : Komşu olmanın 

gerektirdiği saygı ve sevgi.
Ḳomşu : bk. ḳomşu -1-
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 Ḳ.+ lar I/91/55
Ḳōmşu : bk. ḳomşu -1-
 Ḳ.+ lar I/91/55
ḳomşuluḳ : Komşular arasındaki 
ilişki. -4-
 ḳ. I/09/55, I/41/49
 ḳ.+ ları II/23/41
ḳōmşuluḳ : bk. ḳomşuluḳ -1-
 ḳ. II/23/40
ḳomşuluġ : bk. ḳomşuluḳ -1-
 ḳ. I/07/84
ḳomşuluḲ : bk. ḳomşuluḳ -1-
 ḳ. I/09/59
kómür : bk. kömür -3-
 k. I/06/46
 k. mümür I/06/45
ḳomutan : Askerı̂ bir birliğin başı, 
kumandan. -7-
 serdar ḳ. I/146/31
 ḳ.+ ı I/25/50, I/25/52, I/75/09
 ḳ.+ ına I/25/26
 ḳ.+ ınıŋ I/25/48
 ḳ.+ nāna I/05/35
ḳonā : <<ḳonaḳ+ı -1-
 ḳ.+ dı I/20/10
Ḳonā : <<ḳonaḳ+ı -1-
 köv̥ Ḳ. I/142/42
ḳonaḳ : Büyük, gösterişli ev. -2-
 ḳ.+ dan I/95/114
 ḳ.+ larından I/95/100
ḳonaḳla - : Yolculukta bir yerde durup 
geceyi geçirmek. -1-
 ḳ.- rmıŞdı I/56/20
ḳonaḳlamá : Konaklama, konaklamak 
işi. -1-
 ḳ.+ yá I/01/82
ḳonaḳlı - : bk. ḳonaḳla- -1-
 ḳ.- yo I/01/83
ḳonselve : bk. ḳonserve -1-
 ḳ. yapaÍÍā II/26/32

ḳonserve : Yüksek derecede ısı veya 
buharla mikroplardan arındırılmış ve 
ileride kullanılmak üzere kavanoz veya 
kutulara konmuş (yiyecek) ve bu şekilde 
hazırlanmış yiyecek maddesi. -12-
 ḳ. I/154/35, I/42/38, I/83/58, I/83/60
 ḳ.+ si yaparῑS I/60/24
 ḳ. yapan yapıyo I/83/58
 ḳ. yapardıḲ I/60/27
 ḳ. yaparız I/26/62
 ḳ. yapáyo II/35/75
 ḳ. yapıyōS I/32/34
 ḳ. yapTżḳ I/83/59
 ḳ.+ ye I/103/44
ḳonserveliK : Konserve yapmaya 
uygun, konserve yapmak için ayrılmış 
yiyecek. -1-
 ḳ. II/26/30
ḳonsēve : bk. ḳonserve -1-
 ḳ. II/22/84
ḳoŋşu : bk. ḳomşu -2-
 ḳ. I/18/47
 ḳ.+ lar II/31/14
ḳoŋşú : bk. ḳomşu -1-
 ḳ.+ yá I/06/115
ḳōŋşu : bk. ḳomşu -1-
 ḳ.+ ya II/25/04
ḳoŋşulū : <<ḳomşuluḳ+u -1-

ḳ.+ muz I/36/15
ḳontā : (<<ḳontaḳ+ı) Karşı elektrik yüklü 
iki maddenin birbirine dokunmasını 
sağlayan anahtar, kontak anahtarı. -1-
 elektirik ḳ.+ ndan II/31/10
ḳonturol : Kontrol, bir şeyin usulüne ve 
gerçeğe uygun olup olmadığını inceleme, 
denetleme, denetim. -3-
 ḳ.+ a I/01/52, I/01/53, II/22/34
ḳonu : Ele alınan, incelenen, üzerinde 
konuşulan mesele, olay, fikir veya durum, 
mevzu. -1-
 ḳ.+ ŋ II/09/72
ḳonuş - : Düşüncelerini sözle anlatmak. -1-
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 ḳ.- mazlar II/23/126
Ḳonuş - : bk. ḳonuş- -1-
 Ḳ.- urum II/38/02
ḳonveyır : Konveyör, yükü havadan veya 
yerden taşımaya yarayan ve kapalı devre 
çalışan alet, taşıyıcı. -1-
 ḳ. II/23/18
ḳonvoy : Birlikte aynı yere giden taşıt 
araçları veya insan topluluğu, kāfile. -2-
 ḳ. II/13/09
ḳop - : 1. (Hamur) Kabarmak. -3-
 ḳ.- ar II/37/122
 ḳ.- du I/09/45
 ḳ.- sun II/15/71

2. (Organlar için) Vücuttaki yerinden 
ayrılmak.

3. Herhangi bir yerinden ikiye ayrılmak.
4. Koşmak.
5. Kıyamet gününde dirilmek, haşrolmak.
6. Yerinden ayrılmak, bağlı bulunduğu 

yerle bağlantısı kesilmek.
7. (Gürültü veya tehlikeli bir olay) 

Birdenbire patlak vermek, ortaya çıkmak, 
birden başlamak.
Ḳopād - : bk. ḳopart- -1-
 Ḳ.- ıla II/30/81
ḳoparatif : Kooperatif, üreticilerin, 
mallarını daha uygun şartlarla pazarlamak 
için kurdukları ortaklık. -5-
 ḳ. II/04/22
 sulımı ḳ.+ i II/04/22
 süt ḳ.+ i II/04/22
 tarım ġıredi ḳ.+ i II/04/22
 ḳ.+ ler̥ II/04/28
ḳōparatif : bk. ḳoparatif -4-
 ḳ.+ i I/69/18
 pancar ḳ.+ i II/04/21
 tarım ġıredi ḳ.+ ı̆̇ II/04/20
 tarım ve orman ḳalḳınma ḳ.+ i II/02/47
ḳopart - : Koparmak, kopmasına yol açmak, 
bağlı bulunduğu yerden ayırmak. -1-
 ḳ.- Tım I/85/56

ḳopdur - : (Hamur) Kopmasını sağlamak, 
kabartmak, koputmak. -1-
 ḳ.- uyom I/09/45
ḳoperetif : bk. ḳoparatif -1-
 ḳ. başġanıyın II/28/94
ḳōpıratif : bk. ḳoparatif -2-
 ḳ. II/02/45, II/02/46
ḳopma : Yerinden ayrılarak bağlı 
bulunduğu yerle bağlantısı kesilmiş. -1-
 ḳ. I/147/20
ḳoput - : (Hamur) Kopmasını sağlamak, 
kabartmak. -3-
 ḳ.- tuḳTan II/15/70
 ḳ.- uyodun II/15/81
 ḳ.- uyon II/15/70
ḳordon : Rıhtım, sahil yolu, kıyı şeridi. -1-
 ḳ. I/95/20
ḳoridor̥ : Koridor, bir yapıda odaların 
arasında bulunan genellikle dar geçit. -1-
 ḳ.+ lȧra I/94/52
ḳorḳ - : Korkuya kapılmak, korku duymak, 
ürkmek. -2-
 ḳ.- ardım I/122/70
 ḳ.- ulcaḳ I/150/56
Ḳorḳ - : bk. ḳorḳ- -1-
 Ḳ.- ardım I/122/70
ḳorḳu : Bir tehlike veya tehlike ihtimali 
karşısında duyulan ürkütücü duygu. -1-
 ḳ. I/95/17
ḲorlaşTır - : Kor durumuna gelmek, 
korlaşmasını sağlamak. -1-
 Ḳ.- sıŋ II/37/93
ḳorŭ - : bk. ġoru-1 -1-
 ḳ.- dular I/05/35
ḳoruluḳ : Korumacılık, himaye etme, 
gözetme. -1-
 ḳ. I/93/28
ḳoruma : Koruma altına alınmış, korunmuş 
yer. -1-
 ḳ. I/92/40
ḳosa : Bir çeşit uzun saplı orak. -1-
 ḳ.+ ynan I/150/10
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ḳoş - I : 1. Bir yere hızla, acele ile 
gitmek. -3-
 ḳ.- aÍÍādı I/145/58
 ḳ.- ardı I/145/99
 ḳ.- Tum I/136/16
ḳoş - II : 1. (Hayvanı) Çekeceği şeye 
bağlamak. -2-
 at ḳ.- an I/23/34
 gėyik ḳ.- ar̥mışdı II/28/62

2. Bir iş için güçlük çıkarmak.
Ḳoş - : bk. ḳoş- II -1-
 öküz Ḳ.- ārdıḳ I/72/44
ḳoşul : Şart. -1-
 ḳ.+ lar̥ına II/15/21
ḳota : Bir ülkede yetiştirilece, ithal edilecek 
mallar için getirilen sınırlama. -1-
 ḳ.+ yȧ vura vura vura vura II/10/15
ḳotā : bk. ḳota -1-
 ḳ. II/10/15
ḳotu : bk. ḳota -1-
 ḳ. II/10/16
kótú : bk. ḳota -1-
 k. I/21/04
ḳova : Her türlü nesneyi ve özellikle 
sıvıları taşımaya, bir yerden su çekmeye 
yarayan üstünden kulplu kap -1-
 ḳ.+ ları I/139/36
ḳovålambaç : Kovalambaç, birbirini 
kovalamak suretiyle oynanan bir çeşit 
çocuk oyunu. -1-
 ḳ. II/15/57
Ḳovale - : bk. ġovala- -1-
 Ḳ.- yodu I/38/20
ḳoy - : 1. Vermek, ... olarak belirlemek. -12-
 adını ḳ.- arsa II/13/33
 ḳ.- arsaŋız II/13/18
 ḳ.- cam II/13/20, II/13/22, II/13/26
 adını ḳ.- cam II/13/27
 ḳ.- caz II/13/19
 ḳ.- dum II/13/29, II/31/37
 ḳ.- muşla I/53/05

 ḳ.- muşlar I/53/03
 ḳ.- uŋ II/13/19

2. (Bir yere) Bırakmak, yerleştirmek. -6-
 ḳ. I/139/09, I/139/10
 ḳ.- alım II/24/50
 ḳ.- du˽unda II/15/120
 ḳ.- dulā I/37/14
 ḳ.- uyom I/40/16

3. Katmak. -3-
 ḳ.- arıS II/33/70
 ḳ.- dum I/40/39
 ḳ.- uyoduḳ I/19/07

4. (Bir yiyeceği veya kaynatılması 
gereken bir şeyi) Pişmek veya kaynamak 
üzere hazırlayıp ateşe oturtmak. -2-
 ḳ.- uyoz I/23/22

5. Bir iş için ayırmak. -1-
 ḳ.- dum I/139/25

6. Uygun biçimde hazırlamak, tertip 
etmek, düzenlemek. -1-
 ḳ.- up II/21/36

7. (Yeme, içme vb.) İhtiyacını karşılamak 
üzere vermek.

8. (Birini) Bir işe yerleştirmek, tayin 
etmek.

9. İzin vermek, serbest bırakmak, 
ellememek.

10. Dökmek, sıvı şeyler için ikram etmek.
11. Bırakmak, terketmek.
12. Atmak.
13. Uyulması gereken kuralları 

belirlemek, vazetmek.
14. Yetmek, olanak vermek.
15. Sermek.
16. Dağılmak, salmak.
17. ... duruma getirmek, o hâl üzere 

kalmasına sebep olmak.
18. Kaydetip yayımlamak.
19. (Genellikle olumsuz cümlede) Eser 

bırakmak, kalmasını sağlamak. 
20. Yerleştirmek.
21. Eklemek.
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22. (Saç, sakal vb.) Uzatmak, bırakmak, 
bir süre kesmeyerek görünür hâle getirmek.

23. Yapmak, etmek, olmak anlamlarında 
yardımcı eylem.

24. Küfür, hakaret amacıyla kullanılır.
25. O şekilde kabul etmek, öyle 

varsaymak.
26. Gömmek, defnetmek.
27. İçine işleyecek şekilde tesir etmek, 

etkilemek, dokunmak.
28. Başlatmak, yazdırmak, kaydettirmek.
29. Kapatmak, hapsetmek.
30. Oturtmak veya yatırmak suretiyle 

almak.
31. Bir yerden içeri almak, girmesine 

izin vermek.
32. Yemek.

ḳoy̥ - : bk. ḳoy-2 -1-
 ḳ.- ŭyoS I/19/11
ḳōy - : bk. ḳoy-1 -3-
 ḳ.- du II/13/27
 ḳ.- duḳ II/13/30
 ḳ.- muş II/13/20
Ḳoy - : bk. ḳoy-1 -4-
 Ḳ.- dum II/31/37
 Ḳ.- muşlar I/53/05

bk. ḳoy-3 -1-
 Ḳ.- arız I/111/67

bk. ḳoy-7 -2-
 Ḳ.- ar I/138/67
kóy : bk. köy -1-
 k.+ dáḳını II/07/49
ḳoyma : Koymak işi. -1-
 ḳ. II/13/48
ḳoyu : Sıvılık derecesi fazla olan, 
yoğunluğu nedeniyle güç akan, akışkanlığı 
az olan, kesif. -1-
 ḳ. II/15/28
ḳoyun : Geviş getirenlerden, eti, sütü 
ve yapağısından faydalanılan, boynuzlu, 
memeli, evcil hayvan. -8-
 ḳ. I/139/21, I/58/87, II/31/16

 ḳ. a˽ılları II/23/153
 ḳ.+ nā I/139/21
 ḳ.+ narımız II/24/12
 ḳ.+ narımızῑ II/24/12
 ḳ.+ umu I/139/26
Ḳoyun : bk. ḳoyun -1-
 Ḳ.+ umuz II/24/34
Ḳoza : İçinde, tohum veya kelebek 
durumuna gelmemiş böcek bulunan 
yuvarlak mahfaza. -3-
 Ḳ.+ ları I/85/20
 Ḳ.+ ya I/85/47, I/85/48
kö : bk. köy -211-
 k. I/56/15, II/33/39
 k.+ ǖ I/06/58, I/142/11
 k.+ e I/07/100, I/125/64, I/71/81, 
II/25/19
 k.+ oŋ II/02/24
 k.+ óŋ I/08/19
 k.+ uŋ II/25/23
 k.+ ü I/03/09, I/05/36, I/06/56, I/11/17, 
I/110/44, I/111/108, I/147/51, I/149/34, 
I/30/19, I/35/30, I/69/56, I/69/68, I/71/81, 
I/86/37, I/89/08, II/02/33, II/02/36, 
II/21/77, II/23/34, II/28/34
 ḳur̥tşey̥h k.+ ü I/132/01
 aTlar k.+ ü I/11/12
 bacısar k.+ ü I/05/37
 bilvanis k.+ ü I/142/21, I/142/23
 bozan k.+ ü II/02/40
 çaḳmaḳ k.+ ü I/15/02
 dereyalaḳ k.+ ü I/28/07
 ġarage˽ikli k.+ ü II/28/23
 ġavıncı k.+ ü I/11/29
 ġayı k.+ ü I/155/92, II/25/19
 sadıḳbağı k.+ ü I/105/02, I/105/03
 seviş k.+ ü I/03/10
 uşbaşlı k.+ ü I/110/43
 k.+ üdür I/95/16
 k.+ üm I/105/02
 k.+ ümde I/105/11
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 k.+ üme I/35/11, I/50/69, I/50/72
 k.+ ümüs I/155/64
 k.+ ümüS II/23/36, II/23/62
 k.+ ümüşdü I/11/14
 k.+ ümüz I/110/43, I/111/115, I/129/06, 
I/139/30, I/140/15, I/149/39, I/153/39, 
I/154/68, I/36/04, I/36/11, I/72/50, I/73/56, 
I/86/74, I/92/09
 k.+ ümüzde I/137/07, I/145/88, 
I/154/55, I/72/29, I/92/15, II/23/29
 k.+ ümüzdē I/153/72, I/34/71
 k.+ ümüzden I/05/24, I/75/33, I/79/06
 k.+ ümüzd̥en I/75/34
 k.+ ümüzdeydi I/134/18
 k.+ ümüzdü II/23/45
 k.+ ümüze I/75/10, I/75/16, I/75/18
 k.+ ümüzü I/108/54, I/139/43, I/139/44
 k.+ ümüzüŋ I/05/64, I/07/85, I/11/12, 
I/134/18, I/34/04, I/79/40, I/92/33, II/17/24
 k.+ ün I/148/10, I/148/21
 k.+ ünde I/06/68, I/17/10, I/17/49, 
I/17/50, I/36/04, I/39/65, I/41/27
 ḳaracă˽ören k.+ ünde I/111/03
 adah̥isarı k.+ ünde I/41/03
 balsar k.+ ünde I/121/109
 ġaraca˽ören k.+ ünde I/121/108
 k.+ ünden II/28/08
 bozdā k.+ ünden I/155/08
 çayḲoz k.+ ünden I/142/08
 dinek k.+ ünden I/09/72
 diŋek k.+ ünden II/25/17
 ġarasar k.+ ünden I/17/18
 ġavacıḳ k.+ ünden I/140/03
 ġayabelen k.+ ünden I/73/41
 hamamḳarah̥isar k.+ ünden I/116/02
 sadıḳba˽ı k.+ ünden I/137/02
 dācı k.+ ündü I/41/96
 k.+ üne I/137/37
 ġaraca k.+ üne I/110/66
 ġarasar k.+ üne I/17/17
 k.+ ünü I/139/46

 cumhuriyet k.+ ünün I/149/55
 seviş k.+ ünüŋ I/03/12
 k.+ üŋ I/05/44, I/05/46, I/10/120, 
I/117/36, I/117/44, I/117/50, I/121/97, 
I/122/11, I/122/15, I/125/49, I/126/46, 
I/133/65, I/137/38, I/142/12, I/142/31, 
I/144/28, I/150/23, I/157/39, I/157/84, 
I/158/23, I/161/43, I/161/46, I/17/76, 
I/23/36, I/28/16, I/34/44, I/35/35, I/39/53, 
I/39/76, I/41/11, I/41/51, I/41/54, I/56/30, 
I/67/74, I/68/12, I/68/64, I/69/12, I/69/36, 
I/69/57, I/69/58, I/69/69, I/73/39, I/78/07, 
I/80/09, I/81/03, I/86/01, I/88/37, I/90/62, 
I/97/08, II/02/18, II/02/19, II/02/25, 
II/10/44, II/10/52, II/11/03, II/11/06, 
II/13/38, II/17/50, II/23/149, II/23/73, 
II/23/84, II/25/09, II/25/17, II/25/26, 
II/25/59, II/39/168, II/39/19, II/39/26, 
II/39/45, II/39/46, II/39/47, II/39/87
 k.+ dē I/71/50
 k.+ den II/08/118
 k.+ e I/01/07
 k. hibelerine I/58/49
 k.+ ümüz I/01/25
 k.+ üŋ I/01/10, I/01/11
kȫ : bk. köy -229-
 k. I/01/87, I/10/60, I/100/24, I/100/37, 
I/11/05, I/138/67, I/145/66, I/147/45, 
I/149/07, I/149/09, I/149/26, I/150/49, 
I/150/50, I/155/64, I/17/74, I/17/76, 
I/17/77, I/17/78, I/17/83, I/20/14, I/34/03, 
I/56/17, I/57/26, I/57/27, I/59/09, I/64/116, 
I/68/11, I/72/31, I/75/28, I/77/25, I/80/08, 
II/01/82, II/02/26, II/02/39, II/02/55, 
II/06/49, II/09/34, II/09/41, II/10/63, 
II/15/72, II/17/31, II/21/101, II/25/20, 
II/32/76
 güce k. II/25/13
 k.+ e I/157/84, II/25/15
 k.+ ümüz I/47/05
 k.+ ümüzüŋ II/25/17
 k.+ üŋ I/10/14, II/17/32
 k. çorbası II/12/31
 k. dǖ˽ünü I/148/28
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 k.+ de I/07/102, I/07/88, I/09/02, 
I/09/63, I/100/24, I/100/39, I/100/40, 
I/100/42, I/105/12, I/111/113, I/122/87, 
I/126/03, I/126/10, I/126/79, I/129/04, 
I/129/52, I/129/67, I/135/04, I/138/39, 
I/145/89, I/147/43, I/148/21, I/153/38, 
I/155/62, I/17/57, I/17/88, I/25/45, I/34/60, 
I/34/61, I/36/03, I/39/10, I/41/25, I/41/95, 
I/47/33, I/55/49, I/57/41, I/67/68, I/68/31, 
I/68/50, I/71/23, I/75/57, I/80/08, I/87/104, 
I/93/34, I/96/38, II/02/31, II/05/53, 
II/10/75, II/12/26, II/22/56, II/25/08, 
II/25/27, II/28/35, II/28/66
 k.+ dē I/69/08, II/30/55
 k.+ dekiler I/15/34
 k.+ den I/09/68, I/105/32, I/137/13, 
I/138/29, I/139/43, I/153/48, I/158/05, 
I/56/67, I/67/47, I/67/57, I/72/32, II/08/118, 
II/25/111, II/25/112, II/25/27
 k.+ den̥ II/28/12
 tutlu k.+ den I/17/02
 k.+ denim II/01/03
 k.+ densē I/105/32
 k.+ densin II/03/83
 k.+ deyiz II/15/59
 k.+ diydik I/35/57
 k.+ de̊ I/01/20
 k.+ de̊˽iz II/08/04
 k.+ dö I/03/77
 k.+ dü I/69/78, I/79/19, II/08/02, 
II/08/84, II/21/25, II/21/76, II/25/07, 
II/25/11, II/30/10
 k.+ düyse II/25/69
 k.+ düyüS II/08/04
 k.+ le I/69/78
 k.+ lede I/158/55
 k.+ lemis I/71/83
 k.+ lemiS I/28/05
 k.+ lēnden I/75/29
 k.+ ler I/57/29, I/74/87, I/78/03
 k.+ ler̥ I/142/56
 k.+ lerde I/10/24, I/15/05, I/15/06, 
I/15/13, I/15/60, I/69/06, I/78/34
 k.+ lerde yapan I/51/73

 k.+ lerden I/11/05, II/25/61
 k.+ lerdi II/17/77
 k.+ lere I/09/76, I/69/100, II/28/48
 k.+ leri I/30/49, I/93/56
 k.+ lerı̆̇ II/39/129
 k.+ lerimizde I/17/82
 k.+ leriŋ I/63/26
 k.+ lü I/21/92
 k.+ müş I/17/75
 k.+ müşdü I/17/77
 k.+ müz I/11/05, I/122/51, I/135/16, 
I/137/11, I/137/12, I/138/51, I/17/61, 
I/69/73, I/72/28
 k.+ müzǖ I/69/101
 k.+ müzde I/01/26, I/03/29, I/11/06, 
I/11/32, I/113/43, I/122/56, I/126/44, 
I/129/53, I/13/04, I/14/25, I/148/30, 
I/17/61, I/17/69
 k.+ müzd̥e II/12/67
 k.+ müzde bir tek I/69/69
 k.+ müzdi II/05/59
 k.+ müzde̊ II/08/24
 k.+ müzdö I/03/28
 k.+ müzdü II/01/13, II/05/34, II/16/84
 k.+ müze I/121/111, II/21/17
 k.+ müzüŋ II/05/53
 k.+ nen I/112/60
 k.+ nen yapılır II/17/31
 k.+ sünden I/25/10
 k.+ süz I/54/35
 k. yeri I/28/51, I/63/11, I/63/12
 k. yerinde I/06/29, I/101/21, I/138/11
 k. yerindē I/138/09
kö̇ : bk. köy -1-
 k.+ ümüzüŋ I/131/26
Kö̇ç : bk. göç -1-
 K. itme I/68/26
köfte : İçine soğan, biber, baharat, 
maydanoz, ekmek, yumurta vb. konmuş 
kıymanın yoğrulduktan sonra yuvarlak 
veya uzun küçük topaklar hâlinde ve 
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muhtelif şekillerde pişirilmesi yoluyla 
yapılan meşhur yemek. -1-
 k. I/76/34
köFtē : bk. köfte -1-
 k. II/39/25
köFtecı̄̇ : bk. köFteci -1-
 k. II/23/203
köFteci : Köfte satılan veya yenilen 
yer. -1-
 k.+ lēde II/23/203
köfti : bk. köfte -1-
 sulu k. II/39/56
köğ : bk. köy -2-
 sekören k.+ ünden II/23/27
 k.+ üŋ I/64/51
kök : Bitkilerin, toprağın altında kalan ve 
topraktaki besi maddelerini emmelerine 
yarayan kısmı, cezr. -18-
 k. atmış I/25/50
 k.+ lerinden I/54/33
 k.+ ü I/117/37, I/74/99
 k.+ ünnen I/127/40

2. Bir şeyin ilk çıktığı, ilk var olduğu 
nokta, geçmişteki kökeni.

k. I/158/08
k.+ ten I/75/03

 k.+ ü I/110/43, I/82/08, I/82/09, I/82/11, 
I/158/26

k.+ üm I/158/03
k.+ ümüS I/134/09
k.+ ümüz I/21/79
ekindė k.+ ündė I/45/25

 k.+ ünden II/28/36
köken : Bir şeyin geçmişte dayandığı 
temel, geçmişteki kökü, menşe. -1-
 k.+ nere II/35/06
kökenni : Asıllı. -2-
 k. II/14/19, II/23/162
kökle - : Kökünü kurutmak, bitirmek. 
(?) -2-
 k.- dik I/85/42

kökleme : İçindeki pamuk, yün gibi 
şeylerin oynamaması için iki yüzü 
dikişlerle tutturulmuş minder, şilte vb. -1-
 k. I/152/60
köklü : Esaslı, kökleşmiş. -1-

köklü ayle : Eskiden beri bilinen ve iyi 
tanınan aile.

k. I/68/27
köl : bk. kör I -2-
 k.+ lē I/77/57, I/77/58
köle : Birinin hâkimiyeti altında bulunan 
ve özgürce hareket edemeyen kimse. -1-
 k. I/52/49
kölelik : Köle olma durumu. -1-
 k. yapcaḳ I/52/48
kölgė : bk. gölge1 -1-
 k.+ ye I/06/136
kölge : bk. gölge1 -7-
 k. I/123/70
 k.+ de I/123/71, I/124/47, I/28/40, 
I/81/07
 k. yapardıḳ I/123/70

k.+ ŋizi kesmesin I/50/28
kȫli : bk. köylü -2-
 k.+ yin I/54/34
 k.+ yis I/10/39
kȫlü : bk. köylü -25-
 k. I/03/90, I/10/101, I/100/24, I/126/09, 
I/126/14, I/148/27, I/161/44, I/161/47, 
I/23/42, I/58/36, I/77/12, II/05/34, 
II/25/115
 isTikl̥albağı k. I/142/08
 k.+ lēden II/26/38
 k.+ müs I/27/60
 k.+ sü II/02/56
 k.+ süne I/125/91
 k.+ ye I/125/71
 k.+ yün I/05/37, I/161/58, I/55/10, 
I/55/11
 k.+ yüs I/52/45
kȫl̥ü̆ : bk. köylü -1-
 k.+ leden I/161/47
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kömbodo : Davul vb. vurmalı aletlere 
vurulduğunda çıkan ses. -1-
 k. tombodo I/59/67
kömúr : bk. kömür -1-
 k. I/06/40
kömür : Yüksek basınç veya yüksek 
sıcaklık altında bitkilerin yapısının 
değişmesi sonucu meydana gelen, 
karbonca çok zengin, siyah, yanıcı, kalorisi 
yüksek madde. -47-
 k. I/104/16, I/130/35, I/130/37, 
I/130/45, I/136/10, I/136/11, I/15/34, 
I/34/57, I/45/66, I/46/76, I/46/78, I/55/57, 
I/55/58, I/55/59, I/76/74, I/76/75, I/81/04, 
I/88/59, I/93/09, I/93/10, I/94/14, II/21/80, 
II/27/37, II/33/42, II/33/43
 k.+ de II/19/55
 k.+ dü II/23/17
 k.+ lēde II/23/17
 k.+ ler I/88/20
 k.+ nen I/66/48
 k.+ ü I/130/47, I/136/12, I/137/64, 
I/155/38, I/34/58, I/55/58, I/73/19, I/81/04
 k.+ ü vuruyosuŋ I/93/09
 k.+ ümüzü viri I/52/25
 k.+ ünde I/125/43
 k.+ ünü I/32/51
 k.+ üŋ I/93/09
 k. verirle II/21/82
 k. viri I/52/46
kömürlüg : Kömürlük, kömür konan 
yer. -1-
 k. I/160/05
köpe : bk. köpek -7-
 k.+ i II/25/39
 av k.+ i I/16/13
 av̇ k.+ i I/16/13
 k.+ inden I/16/05
 k.+ ine I/96/81
 k.+ yi I/16/02, I/16/14
köpē : <<köpek+i -3-
 k. I/120/25

 k.+ m I/122/81
 k.+ miz I/24/40
köpek : Köpekgiller familyasından, 
birçok çeşidi bulunan, bekçi olarak ve 
avcılıkta kullanılan, sadık, evcil memeli 
hayvan. -9-
 k. I/120/53, I/16/14, I/33/65
 k.+ le I/120/60
 k.+ lē I/152/101
 k.+ ler I/120/27
 k.+ lere I/120/24
 k.+ lerin I/120/59
köprü : Aralarında doğrudan doğruya 
geçişi önleyen bir engel bulunan iki yeri 
birbirine bağlayan veya bir trafik akımının 
diğerini kesmeden üstten geçmesini 
sağlayan yapı. -8-
 k. I/122/42, II/10/38
 k.+ den I/122/43, II/09/97
 k.+ sü I/23/50
 k.+ sünüŋ I/11/28
 k.+ yü I/69/102
kör I : Görme duyusundan mahrum olan, 
görmeyen, âmâ. -7-
 k. I/77/58, II/07/120
 kel etmedi k. etmedi I/125/41
 ne çocuḳlarımı kel etTim ne çocuḳlarımı 
k. etTim I/91/61

kör olsun (olasıca) : Beddua sözü 
olarak kullanılır.

k. olasıcalar I/133/21
 k. olsun I/95/72
kör II : Mezar. -2-
 öllüğüŋ k.+ ü I/134/42, I/113/130
kör - : bk. gör-1 -1-
 k.- ennen II/39/12
kȫr : bk. kör I -1-
 k.+ dü I/77/58
körėbe : Körebe, gözleri bağlı bir ebenin 
oyundakilerden birini yakalaması esasına 
dayanan bir çocuk oyunu. -1-
 k. I/09/30
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körel - : (İşleyen, çalışan bir şey) Gücünü 
kaybetmek, gücü azalmak. -1-
 k.- di I/01/40
körfez : Kara içine girmiş deniz 
parçası. -2-
 k. I/95/109, I/95/111
körlük : Gerçeği görememe durumu, 
gāfillik. -3-
 k. II/07/131, II/07/132
körü : bk. körük -2-
 k.+ ü II/26/11, II/26/16
körük : Açılıp kapandıkça içindeki havayı 
üflemek yoluyla ateşi canlandırmaya 
yarayan, deri, meşin veya tahtadan alet -1-
 k. II/26/11
kös : Üzerinde çamaşır yıkanan uzun tahta 
veya taş. -4-
 k. II/21/59
 k.+ lere I/59/40
 k.+ lerimiz I/59/40
 k.+ ü II/21/62
kösür : Kös, üzerinde çamaşır yıkanan 
uzun tahta veya taş. -1-
 k.+ e I/59/45
köşe : Bir nesnede en ve boyun kesiştiği 
sivri yer, iki yerin birleştiği nokta, uç. -5-
 k. I/135/39
 k.+ de I/64/74, I/64/75
 k.+ si I/02/66
 k.+ sinde I/64/74
köşi : bk. köşe -1-
 k.+ ye I/135/28
köşşe : bk. köşe -3-
 k. I/152/62
 k.+ ye I/152/61
köşşĕ : bk. köşe -1-
 k. I/152/62
kötǖ : bk. kötü -2-
 k. II/01/35
 ėyi k. II/38/114

kötü : İstenilen nitelikte olmayan, 
sahip bulunması gereken vasıfları 
taşımayan. -72-
 k. I/01/03, I/06/01, I/07/51, I/10/66, 
I/111/87, I/113/131, I/119/39, I/12/47, 
I/135/45, I/15/24, I/15/25, I/17/29, I/21/72, 
I/23/13, I/24/58, I/45/07, I/48/74, I/50/38, 
I/52/03, I/52/13, I/52/14, I/53/31, I/58/10, 
I/58/35, I/63/48, I/63/59, I/64/38, I/67/02, 
I/69/84, I/69/85, I/74/25, I/93/29, I/96/84, 
I/96/88, II/06/85, II/07/01, II/12/09, 
II/16/98, II/25/01, II/33/01, II/39/09
 ı̄̇ k. I/23/46
 ı̄̇yi k. I/74/26
 ėyi k. I/93/65
 iyı̄̇ k. II/35/11
 iyi k. I/109/56, I/112/70, I/119/37, 
I/133/22, I/23/63, I/64/59, II/05/89, 
II/07/128
 kötü k. I/80/42
 k.+ dü I/131/30
 k. kötü I/80/42
 k.+ lerinen I/15/38
 k. mütü I/150/55
 k.+ sü I/06/148
 k.+ ydü I/130/09, I/58/26, II/27/16, 
II/27/18
 k.+ ydük I/79/25
 k.+ ymüş I/77/73
 k.+ y̥müştü I/131/30
 k.+ yü I/21/66
 k.+ yün I/13/04
Kötülǖ : (<<kötülük+ü) Kötü olma 
durumu. -1-
 K.+ nden I/07/51
köv : bk. köy -218-
 k. I/01/28, I/01/30, I/01/68, I/01/75, 
I/03/34, I/03/78, I/10/07, I/104/13, 
I/104/15, I/11/05, I/11/16, I/11/18, I/11/25, 
I/125/45, I/128/09, I/129/05, I/132/06, 
I/134/40, I/135/11, I/152/89, I/153/16, 
I/158/37, I/23/46, I/23/47, I/26/07, I/28/03, 
I/28/06, I/30/50, I/32/38, I/32/39, I/33/102, 
I/39/96, I/47/11, I/64/116, I/64/120, I/69/02, 
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I/69/09, I/69/60, I/69/78, I/70/05, I/72/29, 
I/79/80, I/79/84, I/79/88, I/83/07, I/83/72, 
I/86/26, I/86/35, I/89/03, I/98/25, II/03/75, 
II/03/76, II/06/05, II/07/23, II/07/24, 
II/07/49, II/07/50, II/09/45, II/13/55, 
II/20/16, II/21/50, II/22/76, II/23/166, 
II/25/13, II/25/25, II/25/28, II/26/02, 
II/28/35, II/28/42, II/34/101, II/34/106, 
II/37/78, II/37/88
 ev k. I/146/21
 k.+ de I/100/07, I/107/02, I/161/18, 
I/28/16, I/42/60, I/74/45, I/80/50, I/83/09, 
II/07/46, II/19/101, II/26/25
 k.+ den I/102/16, I/153/55, I/32/16, 
I/32/71, I/52/03, I/82/02, II/34/03, II/38/11
 k.+ deniS I/09/26
 k.+ denyiz I/33/111
 k.+ desin I/85/43
 k.+ deyı̄̇z I/33/111
 k.+ deydı̄̇ I/72/10
 k.+ de̊ I/108/40, I/61/67, II/28/42
 k.+ dü I/01/25, II/07/112, II/26/50
 k.+ e I/03/83, I/08/22, I/10/64, I/108/44, 
I/113/79, I/125/70, I/149/62, I/159/31, 
I/161/28, I/27/08, I/35/12, I/44/07, I/44/15, 
I/59/09, I/64/123, I/70/15, I/73/39, I/99/60, 
II/19/101, II/19/143, II/25/08, II/25/25, 
II/28/33, II/34/72
 k.+ e virin I/54/31
 k. ėkmē˽e II/08/122
 k. ibesinne II/07/117
 k.+ lēde II/03/15
 k.+ lēŋ I/72/51
 k.+ ler I/01/75, I/89/28
 k.+ lerde I/89/26, I/89/28
 k.+ lere I/131/21
 k.+ lerindē II/03/76
 k.+ leriŋ I/69/06
 k. meydanına I/98/25
 k. odaları I/153/72
 k.+ ü I/138/83, I/15/66, I/64/116, 
I/88/47, I/89/04, II/03/75, II/03/76, 
II/23/131, II/28/42, II/28/43
 ḳara˽ören k.+ ü I/92/03

 aḳca˽ö̇ren k.+ ü II/26/51
 başören k.+ ü I/71/72, I/72/32
 bekdeş k.+ ü I/153/50
 çalcı k.+ ü I/45/35
 danni k.+ ü I/28/05
 dümrek k.+ ü I/46/27
 ġoşmat k.+ ü I/01/22
 gürle˽iK k.+ ü II/26/01
 kümbet k.+ ü I/92/10
 lütfiye k.+ ü I/60/82
 mercan k.+ ü I/24/18
 osmaniye k.+ ü I/28/05
 otluḳ k.+ ü II/30/05
 yenidoğan k.+ ü I/23/47
 k.+ ümde II/37/04
 k.+ ümüS I/129/38
 k.+ ümüz I/83/07, II/26/03
 Sekerı̆̇yā k.+ ümüz I/49/11
 k.+ ümüzün I/32/77, II/09/39
 k.+ ümüzüŋ I/46/34, II/09/54, II/34/82
 k.+ ün I/83/17, II/19/79
 başören k.+ ünde I/71/72
 ġayı k.+ ünde I/159/07
 k.+ ünden II/21/63
 başı̊ren k.+ ünden II/07/22
 özden k.+ ünden II/17/13
 seki k.+ ünden I/46/54
 yuḳarῐ˽ılıcı k.+ ündēn II/03/83
 k.+ üne I/153/53
 k.+ üŋ I/11/19, I/153/74, I/153/76, 
I/16/05, I/32/60, I/37/43, I/49/58, I/60/34, 
I/69/57, I/69/61, I/84/14, II/03/11, II/10/37, 
II/16/65, II/17/05, II/34/71, II/34/72, 
II/34/73, II/37/05
 aḳca˽ö̇reni k.+ üŋ II/26/53
 k.+ ü̆ II/21/50
 k. yeri I/104/14
kȫv : bk. köy -5-
 k. I/01/75, I/61/09, II/25/77
 k.+ dü I/61/09
 k. ėbe1sinnen II/08/35
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kȫv̥ : bk. köy -8-
 k. I/10/05, II/28/34
 k.+ de I/06/141, I/113/137, I/154/50, 
I/46/127, II/20/12
 k.+ dü I/45/26
kö̇v : bk. köy -1-
 k.+ ü II/21/57
kövlǖ : bk. köylü -1-
 k. I/72/80
kövlü : bk. köylü -11-
 k. I/32/64, II/26/17, II/34/91
 k.+ müzmüşTü I/153/05
 k.+ ydü I/113/15
 k.+ ye I/32/63
 k.+ yü I/32/82, I/95/13, II/03/24
 k.+ yüm II/34/28
 k.+ yün I/61/07
kövlük : bk. köylüK -1-
 k.+ leri II/17/14
kövte : bk. köfte -3-
 k. I/26/70, I/28/58
köv̥ : bk. köy -17-
 k. I/68/32, II/23/166
 k.+ ǖ II/17/15
 k.+ de I/104/58, II/30/62
 k.+ deki I/104/59
 k.+ e I/152/88
 k. ġonā I/142/45
 k. ġonānı I/142/42
 k. Ḳonā I/142/42
 k. odası I/99/73
 k.+ ü I/06/141, I/53/47
 k.+ ümüştü II/32/131
 k.+ ü̆ŋ II/14/09
köv̥lü : bk. köylü -2-
 k. I/153/85
 sorḳun k. I/50/14
köy : Belediye teşkilatı olmayan, genel 
karar organları halk tarafından seçilen, 
nüfus, yönetim durumu, toplumsal 
ve ekonomik özellikleri bakımından 

şehirden ayrılan, halkı daha çok tarım ve 
hayvancılıkla uğraşan, konutları ve öteki 
yapıları bu hayata uygun olan yerleşim 
birimi ve buranın halkı. -339-
 k. I/05/14, I/05/37, I/05/41, I/101/34, 
I/103/14, I/103/15, I/108/43, I/117/04, 
I/117/51, I/117/53, I/118/11, I/120/03, 
I/121/100, I/121/110, I/122/51, I/125/75, 
I/129/39, I/133/55, I/133/61, I/142/28, 
I/146/05, I/157/69, I/157/72, I/31/18, 
I/37/17, I/40/68, I/41/19, I/45/21, I/47/29, 
I/49/43, I/49/44, I/53/62, I/55/51, I/58/20, 
I/58/47, I/58/58, I/58/61, I/58/74, I/60/80, 
I/64/53, I/65/29, I/65/56, I/67/58, I/69/62, 
I/72/24, I/76/82, I/78/22, I/79/15, I/80/09, 
I/86/17, I/87/37, I/93/62, I/95/16, I/97/28, 
I/99/10, I/99/22, I/99/34, I/99/36, I/99/42, 
I/99/43, I/99/54, I/99/60, I/99/62, I/99/63, 
II/04/85, II/06/37, II/09/43, II/09/84, 
II/19/120, II/21/07, II/21/12, II/21/56, 
II/21/64, II/23/175, II/24/11, II/27/26, 
II/33/07, II/35/87, II/39/183
 K. I/108/12
 bacısar k.+ ǖ I/05/33
 k.+ de I/05/44, I/05/54, I/111/103, 
I/111/109, I/111/93, I/115/03, I/117/52, 
I/123/28, I/124/23, I/125/74, I/132/02, 
I/132/16, I/147/12, I/156/17, I/24/17, 
I/27/17, I/34/16, I/34/20, I/34/60, I/34/69, 
I/37/38, I/46/03, I/49/44, I/53/22, I/53/62, 
I/53/64, I/64/124, I/71/09, I/71/23, I/75/38, 
I/76/83, I/92/61, I/99/06, I/99/21, I/99/36, 
II/15/60, II/17/06, II/19/20, II/24/16, 
II/27/04, II/27/52, II/35/08
 k.+ dē II/30/49
 k.+ deki I/92/57
 k.+ den I/121/110, I/138/42, I/143/82, 
I/144/59, I/144/60, I/46/121, I/49/67, 
I/60/91, II/05/18, II/09/85
 k.+ dēn I/144/59
 k.+ denin I/147/03
 k.+ desin I/144/13
 k.+ deyin I/93/33
 k.+ deyiz I/09/71
 k.+ dey̥iz II/15/59
 k.+ deymişdi I/56/22
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 k.+ de̊ II/19/10
 k.+ dü I/61/10, II/25/06, II/39/183
 k.+ e I/05/35, I/05/41, I/05/43, I/05/45, 
I/07/88, I/108/32, I/114/16, I/129/31, 
I/140/24, I/154/64, I/157/14, I/161/30, 
I/17/51, I/25/29, I/44/58, I/45/26, I/65/17, 
I/76/06, I/76/15, I/78/01, I/99/58, II/09/58, 
II/19/114, II/19/47, II/19/93
 k.+ ē I/76/79
 k.+ i II/19/21
 k.+ le I/149/66, I/58/53, I/74/93
 k.+ lē I/38/42, I/60/46, I/64/49, II/01/81
 k.+ lēde I/49/10
 k.+ lēden I/125/75, II/05/35
 k.+ lēnde II/19/164
 k.+ lēŋ I/75/02
 k.+ ler I/01/94, II/15/46
 k.+ lerde I/09/50, I/125/04, I/125/74, 
I/17/81, I/71/22
 k.+ lerden I/60/78
 k.+ lere I/03/79, I/16/60, I/16/61, 
I/32/14, II/09/26, II/32/128
 k.+ leri I/111/122, I/45/34, I/60/92, 
I/92/22, I/99/57, II/24/04, II/26/36
 k.+ lerimizde I/17/80
 k.+ lerine II/28/04
 k.+ leriŋ II/23/69
 k.+ müşdü I/17/77
 k.+ nen I/46/129
 k.+ ü I/05/33, I/117/52, I/18/45, I/28/07, 
I/38/05, I/44/39, I/44/40, I/56/16, I/60/85, 
I/65/08, I/75/02, I/83/70, I/93/12, I/99/44, 
I/99/54, I/99/55, I/99/59, II/01/14, II/04/66, 
II/05/107, II/05/18, II/05/46, II/09/89, 
II/20/63, II/21/54, II/30/56
 alanya k.+ ü I/122/64
 bacısar k.+ ü I/05/23
 deyiş k.+ ü I/99/61
 seki˽ören k.+ ü I/149/06
 sökören k.+ ü I/64/50
 taḳmaḲ k.+ ü I/156/08
 yeşildepe k.+ ü I/93/49
 k.+ ümüS II/09/04

 k.+ ümüş I/99/55
 k.+ ümüşdü I/56/17
 k.+ ümüz I/05/59, I/120/04, I/49/70, 
I/65/55, II/09/54, II/09/65, II/31/12, 
II/37/77
 k.+ ümüzde I/34/11
 k.+ ümüzdi II/09/67
 k.+ ümüzüŋ II/09/49, II/09/79, II/09/82
 k.+ ünde I/41/17
 ḳarageyikli k.+ ünde II/13/52
 mülk k.+ ünden I/134/08
 k.+ ündenim I/34/02
 k.+ üne I/56/70
 yārı k.+ üne I/22/32
 k.+ ünen I/46/52
 ġayı k.+ ünnen II/02/27
 k.+ ünüŋ I/46/51
 k.+ üŋ I/05/43, I/117/09, I/141/18, 
I/16/29, I/30/10, I/46/07, I/46/52, I/46/56, 
I/64/49, I/73/65, I/81/68, I/92/08, II/09/66, 
II/09/74, II/09/77, II/19/46, II/20/45, 
II/27/51, II/27/61, II/34/37, II/39/79
 k.+ ü̆ I/65/08

köy dili : Yöre ağzı.
k. dilinnen I/76/71
köy ebesi : Köylerde doğum yaptıran 

kadın.
k. ebeleri I/58/52, I/58/56

 k. ebeleriylen I/58/53
 k. ėbelēni II/30/57
 k. ėbelēnnen II/30/58

köy ekmeği : Tandır, sac, fırın vb.nde 
pişirilen bir pide türü veya somun.
 k. ekme˽i yapıyoS I/154/20
 k. ekme˽i II/19/76
 k. ekmē˽i II/15/64
 k. ekmē˽ini II/19/76
 k. ekmeğimiz yapıyoS yapıyoS II/19/77

köy hayatı : Köyde yaşanan, köy 
şartlarını

k. h̥ayatí I/24/41
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köy meydanı : Genellikle köyün 
ortasında bulunan geniş alan.

köy muhdarı : Muhtar.
k. muhdarıydı I/123/75
köy odası : Köylülerin çeşitli 

toplantıları yaptıkları, misafir ağırladıkları 
oda.

köy oḳulu : Köydeki çocukların gittiği 
küçük okul.

k. oḳulu I/121/107
 k. oḳulunda I/121/107

köy yeri : Kırsal kesim, köy.
k. yeri I/111/88, I/72/64

 k. yėri I/73/21
 k. yerinde I/07/07, I/101/05, I/116/45, 
I/138/88, I/144/08, I/40/42, I/55/74, 
II/19/120
 k. yerindē I/05/15, I/69/15
 k. yėrinde I/04/39, II/15/82, II/39/99
 k. yeriniŋ I/144/13
 k. yiri II/21/100, II/27/02, II/39/34
 k. yirinde I/53/37, I/53/64, II/15/90, 
II/21/05
 k. yirindē I/76/07
köy̥ : bk. köy -9-
 k. I/17/51, I/67/51, I/71/82
 k.+ de I/155/81
 k.+ dü I/11/31
 k.+ lerde II/03/27
 k.+ lerinden I/142/13
 k.+ ü I/05/25
 k.+ üŋ II/26/19
kȫy : bk. köy -10-
 k. I/48/45, I/56/10, I/56/14, I/58/44, 
I/58/73, I/75/46, II/09/43
 k.+ de I/34/19, I/34/68, I/53/22
kȫy̥ : bk. köy -7-
 k. I/150/48, I/73/21, II/08/16, II/32/67
 k.+ de I/34/25, II/09/103
 k.+ den II/23/100
kö̇y : bk. köy -8-
 k. I/131/20, I/45/74

 k.+ de I/22/21, I/22/41
 k.+ den I/138/29
 k.+ e I/140/24
 k.+ lerde I/21/44
 k.+ ü I/122/52
köylü : Köyde yaşayan, köy halkından 
olan kimse. -12-
 k. I/76/72, I/87/37
 üşbaşlı k. I/65/04
 k.+ ceK I/81/49
 k.+ le I/111/15
 k.+ lēden I/33/02
 k.+ ler I/111/111, I/117/17
 k.+ ye I/154/53, I/32/62, I/76/24
 k.+ ye veriydik I/90/53
köylüK : Köy bulunan, köy kurulmuş olan 
(yer) -2-
 k.+ Tü II/09/27
közbasdı : Közbastı, ateşte pişirilmiş 
kemiksiz et. -1-
 k. I/36/73
közle - : (Et, sebze vb.ni) Kömür ateşi 
üzerinde pişirmek. -1-
 k.- riz II/19/56
közleme : Közde pişirilen (yiyecek). -2-
 k.+ si II/19/57
 patlıcan k.+ si II/19/55
közlėme : bk. közleme -1-
 k. et I/95/07
Ḳriz : Birdenbire gelen ve kısa süren 
hastalık nöbeti. -1-
 Ḳalp Ḳ.+ inden I/60/51
Ḳrom : bk. ḳırom -2-
 Ḳ.+ a I/46/81
 Ḳ.+ dan I/60/34
ḳu : bk. ki -44-
 ḳ. I/01/24, I/04/76, I/06/134, I/06/64, 
I/10/79, I/100/25, I/108/46, I/126/25, 
I/137/07, I/138/13, I/138/44, I/143/42, 
I/146/77, I/150/33, I/153/117, I/158/50, 
I/161/09, I/161/18, I/161/28, I/161/32, 
I/17/69, I/18/75, I/23/13, I/23/34, I/23/57, 
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I/29/06, I/32/02, I/39/51, I/49/45, I/55/61, 
I/61/01, I/61/02, I/61/21, II/03/45, II/09/97, 
II/20/33, II/20/69, II/27/35, II/29/26, 
II/29/31, II/35/05, II/38/116
 ḳ.+ na I/93/20
Ḳu : bk. ki -1-
 Ḳ. I/158/09
ḳū : bk. ki -2-
 ḳ. I/126/58, I/39/09
ḳūban : bk. ḳurban -1-
 ḳ. bayramındı II/14/91
ḳuççük : bk. küçük -1-
 ḳ. küççük II/11/27
ḳuççüklǖ : (<<küçüklük+ü) Çocukluk, 
çocukluk çağı. -1-
 ḳ. II/08/134
ḳuçucuḲ : bk. küçücüK -1-
 ḳ. I/14/05
ḳulā : (<<ḳulaḳ+ı) Başın iki yanında 
bulunan işitme organı. -1-
 ḳ.+ na II/13/31
ḳulestere : Kolesterol, vücudun yağ 
metabolizmasının esas öğelerinden 
biri. -1-
 ḳ. I/37/37
ḳullan - : (Bir şeyden) Hangi işe yarıyorsa 
o maksatla yararlanmak. -4-
 ḳ.- ırdıḳ I/35/07
 ḳ.- ıyo I/142/44
 ḳ.- ıyorum I/42/41
ḳullān - : bk. ḳullan- -1-
 ḳ.- ırın I/08/66
ḳullanım : Kullanma, yararlanma. -1-

ḳullanım suyu : İçmek dışında çeşitli 
amaçlarla kullanılan, çoğunlukla içilmeyen 
su.

ḳ. suyu I/142/39
Ḳulube : Kulübe, kerpiç, saman, odun 
vb.nden yapılmış küçük, basit ev. -1-
 Ḳ. I/81/63
ḳum : Silisli kütlelerin, bazı kaya ve maden 
parçalarının tabii tesirlerle parçalanıp 
ufalanması sonucu ortaya çıkan küçük 

ve sert tanecikler ve bunlardan oluşan 
kütle -5-
 ḳ. I/19/09, I/81/36
 ḳ.+ a I/19/09
 ḳ.+ lu I/81/35, I/81/36
ḳumaş : İpek, yün, pamuk vb. malzemeden 
makine veya tezgâhlarda dokunmuş her 
türlü dokuma. -1-
 ḳ.+ ını I/12/26
ḳumpustu : bk. ḳomposto -1-
 ḳ. I/07/39
ḳun : bk. gün -1-
 ḳ.+ ḳu II/02/25
ḳur - : 1. Yapmak, inşā etmek. -1-
 ḳ.- ālādı I/29/13

2. Bir araya getirmek. -1-
 ilgi ḳ.- ulurdu I/59/19

3. Hazırlamak.
4. Hazırlayıp olması için bırakmak.
5. (Parçalardan oluşan bir şeyi) Parçaları 

birleştirerek bütün durumuna getirmek, 
çatmak.

6. (Bir şeyi) İşleyecek duruma getirmek.
7. (Sürekli olacak bir şeyi) Başlatıp 

ortaya koymak, oluşturmak, tesis etmek.
Ḳur - : bk. ḳur-1 -1-
 çadırā Ḳ.- uyóÍler II/10/81
ḲuraḲlıḳ : Kurak olma, yağmur yağmama 
durumu. -1-
 Ḳ.+ lā I/01/24
Ḳuran : bk. ḳuran -1-
 Ḳ. I/29/13
ḳuran : Kur’an, Allah tarafından Hz. 
Muhammed’e vahyedilen kutsal kitap, 
İslam dininin temel kitabı, kelam-ı kadim, 
Kur’an-ı Kerim. -3-
 ḳ. I/16/35
 ḳ.+ ı I/33/28

ḳuran ḳursu : Kur’an okumanın 
ve Kur’an’da geçen sure ve ayetlerin 
öğretildiği kurs.
ḳurān : bk. ḳuran -1-
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 ḳ.+ ımı II/37/14
ḳurban : 1. Kurban bayramı. -1-
 ḳ.+ a I/46/64

2. Bir amaç uğruna kendini feda eden 
veya feda edilen kimse.

ḳurban bayramı : Zilhicce ayının 
onunda başlayan ve kurban kesilip 
dağıtılan dört günlük dinı̂ bayram.

ḳurban ol- : Bir amaç veya kimse için 
kendini feda etmek.
Ḳurban : bk. ḳurban1 -2-
 Ḳ. bayramında I/155/68

bk. ḳurban2

Ḳ. olurum I/67/31
ḳurbannıḳ : bk. ġurbannıḲ -2-
 ḳ. I/91/27, II/31/30
Ḳurbet : bk. ġurbet -1-
 Ḳ.+ ere I/15/63
ḳurdāle : Kurdele, elbiselerde, saçlarda ve 
çeşitli yerlerde süsleme malzemesi olarak 
kullanılan kumaş şerit. -1-
 ḳ.+ si I/151/32
ḳurs : Belli ve sınırlı bir konu üzerinde 
kısa süreli dersler şeklinde uygulanan 
öğretim. -2-
 ḳ.+ a II/37/14
 ḳ.+ lāna I/16/35
Ḳurşun : Ağır, yumuşak, kolayca 
dövülebilen, maviye çalan gri (kurşuni) 
renkli, boru imali ve birçok kimyevi 
birleşikte kullanılan, yoğunluğu 11,3, 
erime derecesi 327°, atom ağırlığı 207,21, 
atom numarası 82, sembolü Pb olan metal 
element. -1-

Ḳurşun dök- : Halk inanışına göre 
nazar, büyü, hastalık vb. şeyleri önlemesi 
için, eritilmiş kurşunu bunlardan korunmak 
istenen kimsenin başından çevirerek içinde 
su bulunan bir kaba dökmek.

Ḳ. dökērdik I/58/45
kúrt : bk. kürt -1-
 k. taranası I/04/56
Ḳurt : Köpekgillerden, gri sarı renkli, 
yırtıcı, etçil memeli hayvan. -1-

 Ḳ. I/66/12
ḳurt : Uzun ve yumuşak gövdeli, 
omurgasız, bacaksız, ayaksız veya çok 
ilkel ayaklı, sürünerek hareket eden küçük 
hayvan. -1-
 ḳ. yapar I/122/75
ḳurtar - : Kurtulmasını sağlamak; bir 
canlıyı bir tehlikeden, mahvolmaktan, 
helak olmaktan uzaklaştırmak. -2-
 ḳ. I/95/51
ḳurtuluş : Kurtulmak işi, kurtulma, 
necat. -1-

ḳurtuluş savaşı : 1919 – 1922 yılları 
arasında Anadolu’yu işgal eden devletlere 
karşı yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulması ile sonuçlanan savaş, İstiklal 
harbi, Millı̂ Mücadele.

ḳ. savaşından I/35/31
ḳuru : 1. Daha sonra yenmek veya 
kullanılmak için kurutulmuş. -8-
 ḳ. I/19/01
 ḳ.+ sundan I/42/51

2. Nemi, suyu olmayan.
ḳ. II/20/02

3. (Çeşme vb. için) Suyu kalmamış, akıcı 
özelliğini yitirmiş.

ḳuru fasulye : Fasulye bitkisinin 
kurutulmuş taneleri ve bu tanelerden 
yapılmış yemek.

ḳ. fası̊̇lyemiz II/31/48
 ḳ. fasille II/31/47
 ḳ. fasülleyi I/127/43
 ḳ. fasülye II/37/81
ḳuru - : Islaklığı, yaşlığı kaybolarak kuru 
duruma gelmek. -3-
 ḳ.- du I/54/67
 ḳ.- duḳtan I/54/67
 ḳ.- r I/19/05
Ḳuru : bk. ḳuru1 -3-
 Ḳ. fasülye I/103/20
 duT Ḳ.+ su I/19/12

bk. ḳuru3

Ḳ. I/70/12



ḳurud -

1754

K

ḳurud - : bk. ḳurut- -1-
 ḳ.- uyoz II/21/94
ḳurul - : 1. (Parçalardan oluşan bir 
şey) Parçaları birleştirilerek bütün hâle 
getirilmek. -5-
 ḳ.- du II/31/20
 soba ḳ.- uyordu I/16/25

2. Ortaya konulmak, oluşturulmak, tesis 
edilmek.

3. Rahatça oturmak, yerleşmek.
4. (Yayı ve zembereği gerilerek) 

İşleyecek duruma getirilmek.
5. Bir araya getirilmek, toplanmak, teşkil 

edilmek.
ḳuruluş : Kurulma işi. -2-
 ḳ.+ ları II/23/136
 ḳ.+ ŭ I/92/09
ḳurum : Kuruluş, müessese. -2-
 ḳ.+ lışa II/38/24
 tek ḳ.+ u II/09/52
Ḳuruş : 1 liranın yüzde biri değerindeki 
Türk para birimi, guruş. -1-
 Ḳ. I/156/49
ḳurut - : (Bazı sebze, meyve, çiçek vb.ni) 
Güneşte bırakıp kuru duruma gelmesini 
sağlamak. -3-
 ḳ.- ursaŋ I/19/05
 ḳ.- uyoz I/19/03, I/19/25
ḲuruT - : bk. ḳurut- -1-
 Ḳ.- uruz II/37/124
ḲuSu : bk. ḳuzu2 -1-
 Ḳ.+ m I/58/11
ḳusur : Eksiklik, noksan. -6-
 ḳ.+ lu II/07/142

ḳusura bakmamak (kalmamak), 
(ḳusurunu ba˽aşlamak) : Hoş görmek.

ḳ.+ a baḳma I/148/19, I/42/77
 ḳ.+ a ġalmaŋ I/28/01, I/28/33

ḳ.+ unu ba˽aşlaŋ I/05/71
ḳusur : bk. küsür -2-
 ḳ. II/09/16
 ḳ.+ u II/09/101

Ḳusur : bk. ḳusur -1-
 Ḳ.+ a baḳmaŋ II/38/120
ḳuşā : <<ḳuşaḳ+ı -1-
 ḳ. I/41/29
ḳuşaḳ : Bele bağlanan uzun, enli veya 
ensiz kumaş. -1-
 ḳ. I/41/29
Ḳuşaḳ : bk. ḳuşaḳ -1-
 Ḳ.+ lā I/153/61
ḳuşam : “Giyilip kuşanılan şeyler, üst baş” 
anlamında olup giyim kuşam deyiminde 
geçer. -1-
 gėyim ḳ. I/72/63
ḳuşandır - : Giyinmesini sağlamak. -1-
 giyindiri ḳ.- ı II/08/79
ḳuşat - : Kuşandırmak, giyindirmek. -1-
 ḳ.- ırla II/34/37
ḳutli - : Kutlamak, mutlu, sevindirici bir 
olaydan duyulan memnuniyeti yazı veya 
sözle bildirmek, tebrik etmek. -1-
 ḳ.- yyóS II/12/84
ḳutmi : Bir kumaş türü. -1-

ḳutmi şaÍvar : Kutmi denilen kumaş 
türünden yapılmış yöresel bir şalvar.

ḳ. şaÍvar I/41/23
ḳutu : Çeşitli malzemeden yapılmış, 
genellikle kapaklı, taşınabilir kap. -3-
 ḳ. I/154/33, I/154/35
 ḳ.+ yu I/154/36
ḳútū : bk. ḳutu -1-
 ḳ. I/02/57
Ḳutu : bk. ḳutu -1-
 Ḳ.+ su I/154/35
ḳuva : bk. ḳova -1-
 ḳ. I/07/75
ḲuvaT : bk. ġuvvet -1-
 Küş Ḳ. I/88/39
Ḳuvvetlı̄̇ : Kuvvetli, maddi güce sahip 
olan, kuvveti olan, güçlü. -1-
 Ḳ.+ dim II/19/132
ḳuy - : bk. ḳoy-2 -5-
 ḳ.- arıs I/36/51
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 ḳ.- arlardı I/77/07
 ḳ.- dular II/23/12
 ḳ.- uyoz I/46/106

bk. ḳoy-3 -1-
 ḳ.- uyȯm I/90/08
ḳuzu : 1. Koyunun yavrusu. -2-
 ḳ.+ lāmız I/40/81
 ḳ.+ lar I/40/80

2. Yavru.
kü : bk. ki -3-
 k. I/32/82, I/65/54, II/22/55
kǖ : bk. köy -2-
 k.+ uŋ II/02/31
 k.+ de̊ I/48/29
kübre : bk. gübre -3-
 k. I/85/31
 K.+ miz I/85/32
 K. yapmazsan I/85/32
Kübür : bk. gübür -6-
 k. II/07/83, II/38/16
 feni k. I/85/18
 k.+ süS II/08/83
 K.+ ü I/33/88
 k.+ ümüz II/38/24
kücü : 1. Dokuma tezgâhlarında arış 
ipliklerini açıp kapayan tarak.

2. Heybe dokumakta kullanılan, üzerine 
teller çakılmış tahta, basit dokuma 
aygıtı. -3-
 k. I/96/07
 k. yaparıS I/96/07
kücücüg : bk. küçücüK -1-
 k. et I/111/20
kücüle - : Tezgâhta halı, kilim, kumaş vb. 
dokurken çözgü ipliklerini gücü ağacına 
bağlamak. -1-
 k.- riS I/96/06
kücülü - : bk. kücüle- -1-
 k.- yoz I/96/08
küçǖ : <<küçük+ü -7-
 k. I/121/92, I/33/80, II/03/34, II/21/26

 k.+ düm I/01/09
 k.+ me I/85/11
 k.+ ne II/29/11
küççǖ : <<küçük+ü -7-
 K.+ dü II/07/105
 k.+ düm I/101/08, I/39/27
 k.+ ken I/39/27
 K.+ mü verdiK I/125/49
 k.+ müz I/38/24
Küççüg : bk. küçük -1-
 K. I/119/79
Küççük : bk. küçük -9-
 k. I/60/86, II/24/70
 K. I/153/54, I/28/42, I/91/28
 ḳuççük k. II/11/27
 K. ġāş2 I/81/17
 k.+ leri I/39/30
 K.+ tüm I/76/69
Küçü : bk. küçük -3-
 k.+ ü II/29/11, II/37/77
 K.+ üz I/110/22
küçücüK : Çok küçük, ufacık. -1-
 k. II/09/77
küçüg : bk. küçük -5-
 k. I/111/31, I/111/68, I/119/31, I/33/68
 K. II/33/37
küçük : Ölçüleri bakımından aynı cinsteki 
benzerlerinden daha alçak, daha dar, daha 
kısa ve daha ufak olan. -64-
 k. I/09/69, I/111/14, I/111/18, I/111/19, 
I/111/20, I/111/70, I/119/31, I/140/19, 
I/33/131, I/33/77, I/33/86, I/35/23, I/40/14, 
I/53/37, I/60/77, I/73/18, I/74/19, I/83/35, 
I/85/24, I/85/52, II/15/82, II/15/94, 
II/29/103, II/30/12, II/30/36, II/37/76
 K. I/110/33, I/113/136, II/09/41, 
II/09/83
 k.+ de I/73/35
 k.+ ken I/09/07
 k.+ Ken II/35/104
 k.+ kēn I/09/56
 k.+ le II/34/15
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 k.+ lē II/34/14
 k.+ lēden II/38/69
 k.+ lerden II/38/91
 k.+ leri I/121/38

küçük küçük : Küçük parçalardan 
oluşacak biçimde.

güçük küçük k. I/128/36
 küçük k. I/103/52, I/111/15, I/111/16, 
I/111/21, I/111/72, I/119/59, II/29/104, 
II/37/122, II/37/99
 Küçük k. I/71/35
 küçük̥ k. I/154/52, I/73/59

k. küçük I/103/52, I/111/14, I/111/15, 
I/111/21, I/111/72, I/119/58, II/29/104, 
II/37/122, II/37/99
 K. küçük I/71/34
 güçük k. küçük I/128/36
küçük̥ : bk. küçük -3-
 bö̇yük̥ k. I/104/22
 k. küçük I/154/52, I/73/58
küçükbaş : Koyun ve keçi cinsi kasaplık 
hayvanlara verilen ortak ad. -4-
 k. I/46/67, I/57/33
 k. hayvan II/37/72
 k.+ ımız II/24/37
küçül - : Küçük duruma gelmek, daha 
küçük olmak. -1-
 ne büyür ne k.- ür I/117/38
küFecik : Meyve, sebze vb. taşımaya 
yarayan, ağaç dallarından örülmüş büyük, 
kaba sepet, küçük küfe. -1-
 k.+ lere I/128/74
küflen - : Küflü duruma gelmek, küf 
tutmak, küf bağlamak. -1-
 k.- ir I/103/61
küFür : Sövme sözü, söverken kullanılan 
çirkin söz. -1-

küfür ėd- : Sövmek, küfür sözleri 
söylemek.

k. ėderdi I/128/64
küFür küfür : (Rüzgâr için) Hafif hafif ve 
serin serin, püfür püfür. -1-
 küFür k. I/139/30

kül : Yanan şeylerden arta kalan toz 
hâlindeki madde. -9-
 k.+ e I/146/46, I/146/47
 k.+ ümü I/77/40
 k.+ ünü II/15/74
 k.+ ünü̆ I/116/15
 k.+ üŋü I/77/36

kül suyu : Küle su karıştırılarak elde 
edilen ve şifa umulan karışım.

k. suyu II/35/64, II/35/65, II/35/66
külbasdi : Külbastı, ateşte pişirilmiş 
kemiksiz et. -1-
 k. II/28/87
külle - : Üstünü kül ile örtmek. -3-
 k.- dim I/36/81, I/36/82
 k.- riz I/26/52
külle : Tandırdaki ateşin yanmasını 
sağlayan hava deliği. -3-
 k.+ si I/116/05
 k.+ sini I/130/62
 k.+ yi I/116/05
küllē - : bk. külle- -3-
 k.- dig II/11/62, II/11/63
 k.- rdig II/11/63
külleme : Külde pişirilen yiyecek. -1-
 k. II/14/33
küllemelig : Külde pişirmek için ayrılmış 
olan veya bunun için uygun yiyecek. -1-
 k. II/29/52
külli - : bk. külle- -1-
 k.- yip II/14/30
küllü - : bk. külle- -1-
 k.- yolardı II/14/29
küllük : Kül ve süprüntü atılan yer, 
çöplük. -5-
 k.+ de I/132/64
 k.+ lēden I/02/61, I/02/62
 k.+ lerde I/51/19
 k.+ lere I/02/62
küllüme : bk. külleme -2-
 k. II/08/95
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küllümi : bk. külleme -1-
 k. yapáÍÍā II/08/94
kültür : Bir milletin inanç, fikir, sanat, 
âdet ve geleneklerinin, maddi ve manevi 
değerlerinin bütünü, hars. -1-
 k. II/23/44
kültürel : Kültürle ilgili. -1-
 k. I/92/33
kültürsüzlüK : Kültürsüz olma durumu. -1-
 k. II/23/168
külüsdür : Külüstür, yıpranmış, eskimiş, 
kalitesinin düşük olduğu görünüşünden 
anlaşılan (şey). -1-
 k.+ ler I/21/59
küm : Patlayan, düşen, bir yere çarpan 
veya üzerine vurulan bir şeyin çıkardığı 
kuvvetli, tok ve gürültülü ses. -1-

küm kümbüde : Bir şeyin üzerine 
vurulmasıyla çıkan gürültülü ses.

k. kümbüde I/126/66
kümbüde : Patlayan, düşen, bir yere çarpan 
veya üzerine vurulan bir şeyin çıkardığı 
kuvvetli, tok ve gürültülü ses. -1-
 küm k. I/126/66
Küme : bk. güme -1-
 K. yapārdıḳ I/81/61
kümes : Tavuk, hindi vb. evcil hayvanların 
barınması için yapılmış kapalı yer. -2-
 k. I/16/11
 k.+ i I/16/11
küme̊s : bk. kümes -1-
 k.+ e I/61/55
kümüş : bk. gümüş -1-
 k.+ lü I/153/61
Kün : bk. gün1 -4-
 K. I/42/62
 k.+ de I/119/69, I/46/40
 K.+ de I/55/11

bk. gün5 -1-
 dü˽ün K.+ ü II/23/55
küna : bk. günah -1-
 k.+ ı I/154/49

künge : Toz, çöp, süprüntü, pislik. -1-
 tozuŋ k.+ niŋ I/159/34
künye : Bir kimsenin kim olduğu üzerinde 
yazılı olan ve eskiden bilhassa askerler 
tarafından üstlerinde taşınan üçgen 
şeklindeki kâğıt. -2-
 k.+ si II/09/14
küp : İçine su, yağ, pekmez gibi sıvılar ve 
buğday, un vb. erzak konan, karnı geniş, 
dibi dar toprak kap. -1-
 k.+ lere I/60/41
küPbüdü küPbüdü : Patlayan, düşen, 
bir yere çarpan veya üzerine vurulan bir 
şeyin çıkardığı kuvvetli, tok ve gürültülü 
ses. -3-
 küPbüdü küPbüdü k. I/126/42
 k. küPbüdü küPbüdü I/126/42
 küPbüdü k. küPbüdü I/126/42
küpe : Genellikle kadınların kulak 
memelerine taktıkları süs. -1-
 k.+ ler I/25/11
küpecik : 1. Kulplu, küçük küp. -2-
 k. I/19/06, I/96/59

2. Küçükler, gençler.
k. I/96/59

küpecik̥ : bk. küpecik2 -1-
 k. I/96/58
küpü : bk. küpe -2-
 k. II/17/55
 k.+ nü II/17/54
kürd : bk. kürt -1-
 k.+ üm I/23/26
kürdan : Diş aralarında kalan şeyleri 
çıkarmak için kullanılan, ucu sivri, tahta, 
plastik vb.nden yapılmış ufak alet. -2-
 k.+ nā II/39/32
 k.+ nan II/39/32
küre : bk. kürek -4-
 k.+ i I/73/50, I/73/62
 k.+ ye I/76/85
 k.+ ynen I/97/23
kürē : <<kürek+i -4-
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 k. I/23/20, I/73/51
 k.+ e I/10/16, II/37/66 
kürek : Kömür, toprak, kum, kar vb. 
maddeleri bir yerden alıp bir yere atmaya 
yarayan, uzun bir sapa geçirilmiş madenı̂ 
yayvan bir parçadan ibaret alet. -9-
 k. I/23/23, I/76/85, I/84/27, I/84/30, 
I/88/54
 k.+ le I/157/83
 k.+ lēnen I/39/59
 k.+ lēŋ I/88/56
 k.+ lerne I/88/47
kürt : Bugün çoğunluğu Türkiye, İran, 
Irak, Suriye ve Güney Kafkasya’da 
yaşayan topluluk ve bu topluluktan olan 
kimse. -28-
 k. I/03/11, I/03/14, I/06/144, I/149/35, 
I/149/36, I/23/25, I/23/26, I/23/27, 
I/74/100, 
 I/86/49, I/92/20, II/04/44
 k.+ den I/86/41
 k.+ dēn I/03/07
 k.+ dür I/158/07
 k.+ lē I/150/47, I/150/48, I/33/118
 k.+ lēden I/124/23, I/57/40
 k.+ ler I/06/147, I/86/40
 k.+ lerde I/89/07
 k.+ lerden I/57/41
 k.+ leri I/58/27
 k. mürt I/11/23
 k.+ Ten I/23/15

kürt taranası : Kürtlerin yaptığı bir 
tarhana çeşidi.
kür̥t : bk. kürt -3-
 k. I/56/76, I/99/40
 k.+ lēden I/46/86
kürtǖ : <<kürtük+ü -1-
 k.+ nen I/121/41
kürtçü : Kürtçe, Hint-Avrupa dil öbeğinden 
olup Kürtler tarafından kullanılan, içinde 
Türkçe, Farsça, Arapça, Çerkesçe, Gürcüce 
ve Keldanice gibi dillerden pekçok kelime 
bulunan dil. -1-

 k.+ yü II/17/91
kürtü : bk. kürtük -1-
 k.+ üŋ I/121/41
kürtük : Kuytu yerlere toplanmış kar ya 
da kum yığını. -1-
 k. yapardῑ I/121/40
kürtük : Üstünde kertikler bulunan, 
girintili çıkıntılı, tırtık tırtık anlamındaki 
kertikli kürtüklü sözünde geçer. -2-
 kertikli k.+ lü I/122/38
kürü - : Küremek, kürekle temizlemek. -5-
 k.- llē II/32/43
 k.- llerdi I/121/08
 k.- r II/32/43
 k.- rdük I/55/55
kürǖ - : bk. kürü- -3-
 k.- r I/24/65, I/24/66
 k.- yoS I/10/113
küs : Küsmüş, dargın kimse. -3-
 k. darġın I/69/105
 k. müs I/42/67
 k.+ üS I/13/27
küs - : 1. Darılmak, gücenmek, gücenip 
görüşmez olmak. -8-
 k.- dük I/13/35
 k.- ecek I/47/56
 k.- ēr I/47/43
 k.- erin I/111/90
 k.- medik II/19/111
 k.- mezdi I/47/44
 k.- seŋiz I/42/67
 k.- Tüm I/132/72

2. Yemekler iyi karıştırılmayarak top top 
olmak. -1-
 k.- er̥ I/127/44
Küsel : bk. güzel -1-
 K. I/71/57
Küsēl : bk. güzel -1-
 K.+ dir I/71/60
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küskü : Taş, duvar vb. sert yerleri yarmak, 
parçalamak için kullanılan, ucu sivri ağır 
demir çubuk. -1-
 k.+ sü I/98/95
küssü : kürsü -1-
 k.+ de I/01/53
küsür : Küsur, bir sayıdan sonra 
kullanıldığında belli olmayan küçük bir 
miktar bildirir. -1-
 k. II/23/11
Küş : bk. güç -1-
 K. ḲuvaT I/88/39
küt : Kötürüm, sakat. -2-
 k. I/18/10
 k.+ üm I/134/04
küt - : bk. güt- -3-
 k.- cek I/33/35
 k.- tüm I/33/32
küt : bk. kürt -1-
 k.+ lēr̥dín II/02/92
kütled - : Kütletmek, küt diye ses 
çıkartmak, kütlemesine yol açmak. -1-
 k.- irdig I/76/95

Kütmē : <<gütme+ye -1-
 K. I/155/47
kütük : 1. Kalın odun, kesilmiş ağaç 
gövdesi. -3-
 k.+ lėre I/80/40
 k.+ leri I/80/38

2. Resmı̂ bilgilerin kayıtlı olduğu ana 
defter.

k.+ lerde I/122/10
kütür kütür : Çok taze, sert ve gevrek. -2-
 kütür k. I/17/71
 k. kütür I/17/71
küv : bk. köy -1-
 k.+ e I/125/44
küy : bk. köy -1-
 k.+ lerde I/48/78
kǖy : bk. köy -1-
 k. II/02/28
kǖy̥ : bk. köy -1-
 k. I/05/23
Küzel : bk. güzel -1-
 K. II/08/66
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la : Ey, ulan anlamında kabaca seslenme 
ünlemi. -2-
 l. I/64/124, II/28/81
lā : bk. la -1-
 l. II/23/211
lā˽am : Lağım, pis suların, dışkıların akıp 
gitmesi için açılmış yer altı yolu, geriz. -1-
 l. II/23/14
laf : Bir düşünce anlatan kelime veya 
kelime dizisi, söz, lakırdı. -24-
 l. I/06/89, I/113/131, I/123/37, I/152/70, 
I/52/53, I/52/73, I/76/91, II/22/49
 l.+ ı I/113/118, I/15/89, I/152/70, 
I/27/76
 l.+ ımı I/43/23
 l.+ ımız I/120/45
 l.+ ıŋızı I/120/49
 l.+ ῑnı II/14/65
 l.+ lā I/10/66
 l.+ lāmı I/43/19
 l.+ ları I/47/62, I/47/65, I/52/92
 l.+ larıŋ I/120/37
 l.+ Ta II/23/128

lafını kes- : Biri konuşurken lafa 
karışıp sözünü yarım bıraktırmak, sözünü 
kesmek.

 l.+ ıŋı kescem I/112/56
lafcı : Çok konuşan, geveze. -1-
 l. I/47/62
lağaP : bk. laḫap -2-
 l. I/128/47
 l.+ ları I/128/47
lahana : Turpgillerden, pek çok türü olan, 
kat kat sarılı yapraklardan ibaret güz ve kış 
sebzesi. -2-

 l. I/121/66
 beyaz l. sarması I/07/61
Íahana : bk. lahana -2-
 Í. I/106/09
laḫap : Lakap, bir kimse veya aileye 
herhangi bir münasebetle asıl adından 
başka sonradan takılan ad, takma ad. -3-
 l. II/23/134, II/23/143
 l.+ lā II/23/133
lahmācın : Lahmacun, üzerine kıyma, 
soğan, biber vb. konularak fırında pişirilen 
bir çeşit pide. -1-
 l. I/125/11
lāḳāb : bk. laḫap -1-
 l.+ ı II/30/23
Íakin : Ama, ancak, fakat. -1-
 Í. I/99/49
lāle : Zambakgiller familyasından, Asya 
menşeli olduğu sanılan, çok değişik türleri 
bulunan, mızrak biçiminde uzun yapraklı, 
çok yıllık soğanlı bitkinin, yapraklarının 
ortasından çıkan bir sap üzerinde bir tane 
açan kadeh biçimindeki çiçeği. -1-
 l.+ lerı̄̇ I/95/37
lamba : İçindeki petrol vb. maddenin 
yanması veya tellerin elektrik akımı ile 
akkor duruma gelmesi yoluyla ışık veren 
aydınlatma aracı. -21-
 l. I/18/39, I/72/39, I/72/40
 l.+ lā I/146/36, I/146/37, I/146/38
 l.+ lādan I/146/37
 l.+ nıŋ I/06/132
 ġaz l.+ sı I/15/50, I/161/13, II/24/89, 
II/24/90, II/24/91
 ġaz l.+ sınnan I/76/84
 ġaz l.+ sῑ II/25/30

lL
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 l. yaḳādıḳ I/161/12
 l.+ ynan I/18/38, I/18/39
lambā : bk. lamba -1-
 l. I/146/35
Íamba : bk. lamba -41-
 Í. I/07/67, I/115/47, I/15/50, I/32/04, 
I/32/05, I/45/49, I/51/27, I/64/67, I/64/68, 
I/72/38, I/72/39, I/87/88, I/91/71
 Í.+ la I/72/46, I/72/47
 Í.+ lādan I/64/74
 Í.+ lāmız I/59/62
 Í.+ lānan I/32/03
 Í.+ lar I/115/46, I/41/75, I/64/67
 Í.+ ları I/115/48
 Í.+ larımız II/25/29
 Í.+ nıŋ I/07/68, I/73/19, I/73/71
 Í.+ sı I/115/46
 el Í.+ sı I/72/47
 ġaz Í.+ sı I/07/67, I/32/06, I/34/39
 ġaz Í.+ sınnan I/28/32
 ġaz Í.+ sῑ I/34/39
 ġaz Í.+ siynan I/36/46
 Í. yaḳıyoduḳ I/57/16
 Í.+ yı I/145/30, I/87/89
Íambȧ : bk. lamba -1-
 Í. I/80/32
Íambā : bk. lamba -1-
 Í. I/34/38
Íāmba : bk. lamba -1-
 Í. II/25/30
Íambı : bk. lamba -5-
 Í.+ yı I/57/20
 Í.+ ynan II/11/19, II/11/20
 Í.+ ynan yapārdı I/57/20
 Í.+ ynan yapār̥dı I/57/19
lāmbῐ : bk. lamba -1-
 l. II/05/51
lambiri : Ahşap, plastik, metal veya taşla 
yapılan tavan ya da iç duvar kaplaması. -1-
 l.+ y̥di II/30/74
lamma : bk. lamba -1-
 ġaz l.+ sı I/57/17

Íamma : bk. lamba -1-
 ġaz Í.+ sı I/87/88
lanġır lunġur : Kaba bir şekilde. -1-
 l. lunġur II/21/99
lapor : Rapor, incelenmesi gereken bir 
husus hakkında o işi inceleyen kimse 
veya kurul tarafından hazırlanan, gözlem, 
düşünce ve tespitleri bildiren yazılı 
açıklama. -1-

lapor dut- : Rapor vermek, bir konuda 
yapılan inceleme ve araştırma sonucu 
ortaya çıkan hususları, gözlem, tespit ve 
düşünceleri, bir kimsenin sağlık durumu 
hakkındaki bilgileri yazı ile bildirmek.

l. dutTulā II/26/28
lastik : Kauçuktan yapılmış olup 
çekildiğinde uzayan esnek madde. -1-
 l.+ len I/32/55
Íāyıḳ : Uygun, yaraşır, münasip. -1-
 āzına Í. I/148/55
laylån : bk. naylon -2-
 l. I/20/84, I/20/86
laylån̥ : bk. naylon -1-
 l. I/20/84
laylım : bk. leylim -1-
 l. I/15/87
laylon : bk. naylon -4-
 l. I/157/37, I/20/85, I/20/87
 l.+ u I/33/05
lāy̥lon : bk. naylon -1-
 l. I/121/03
Íaylon : bk. naylon -1-
 Í. I/70/58
ÍayÍon : bk. naylon -1-
 Í. I/96/17
laylun : bk. naylon -1-
 l. I/121/05
lāylun : bk. naylon -1-
 l. II/12/32
lāzım : bk. Íāzım -2-
 l. I/46/130
Íazım : bk. Íāzım -2-
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 Í. I/28/17, I/92/08
Íāzım : Gerekli, lüzumlu. -22-
 Í. I/03/30, I/110/18, I/112/65, I/112/77, 
I/120/35, I/122/10, I/146/84, I/156/40, 
I/55/05, I/55/11, I/69/97, I/96/24, I/97/51, 
II/04/91, II/04/92, II/28/12
 Í.+ ımış I/55/12
 Í.+ sa yapıyoz I/34/64

Íāzım ol- : Gerekmek, gerekli olmak, 
ihtiyaç duyulmak.

Í. oldu yapdıḳ I/149/63
 Í. oldu yapTıḳ I/149/62
 Í. oldu II/22/25
 Í. oldū I/142/44
le : Ey, ulan anlamında kabaca seslenme 
ünlemi. -18-
 l. I/05/71, I/111/101, I/149/51, I/161/42, 
I/161/43, I/161/44, I/64/134, I/69/38, 
I/74/56, I/86/24, II/04/87, II/19/52, 
II/23/172, II/28/15, II/28/53, II/28/84, 
II/28/85
lē : bk. le -14-
 l. I/111/101, I/155/106, I/33/76, I/56/75, 
I/61/01, II/04/87, II/24/87, II/28/45, 
II/28/82, II/28/84, II/28/85, II/39/115, 
II/39/22
lēblebi : Eğlencelik olarak yenen 
kavrulmuş nohut. -1-
 l. I/72/81
leçber : bk. leşber -1-
 l.+ idi I/143/12
leK : bk. renk -1-
 ren̥k l. I/08/70
len : Ey, ulan anlamında kabaca seslenme 
ünlemi. -22-
 l. I/128/50, I/128/60, I/128/65, I/137/30, 
I/138/98, I/139/46, I/14/69, I/144/47, 
I/144/61, I/25/52, I/67/37, I/69/70, I/69/79, 
I/69/80, I/75/54, I/95/93, I/99/54, II/23/74, 
II/28/12, II/28/53
 l. veriydiŋ I/95/93
lēn : bk. len -1-
 l. I/134/54
lēs : Lens, göz merceği. -2-

 l. I/42/26, I/42/27
leşbelı̄̇ : <<rençperlik+i (bk. leşberliK) -1-
 l.+ nen II/09/67
leşbēlik : bk. leşberliK -4-
 l. II/09/05, II/09/51
 l.+ mişti II/09/04
 l. yaptı II/09/20
leşbellig : bk. leşberliK -1-
 l. I/154/55
leşbellik : bk. leşberliK -3-
 l. I/03/22
 l. yapıyolar I/158/14
 l. yapıyoz I/150/03
leşber : Rençper, geçimini toprağı ekip 
biçerek sağlayan kimse, çiftçi. -7-
 l. I/100/19
 l. altınına I/113/42
 l.+ idiK I/52/06
 l.+ in I/130/08, I/52/51
 l.+ iŋ I/130/83
leşber̥li : bk. leşberliK -1-
 l.+ imiz II/09/22
leşberliK : Rençperlik, rençper olma 
durumu ve rençperin yaptığı iş, ırgatlık, 
çiftçilik. -1-
 l. yapıyoz I/87/116
leşber̥liK : bk. leşberliK -1-
 l. I/150/02
leyēn : Leğen, içinde öteberi yıkanan veya 
çeşitli işlerde kullanılan yayvan kap. -1-
 l. II/15/82
leylek : Leylak, zeytingillerden, on kadar 
türü, pek çok çeşidi bulunan, doğu asıllı, 
kokulu, güzel çiçekler açan ağaççığın 
salkım hâlindeki kokulu, beyaz, pembe, 
mor renkli çiçeği. -8-
 l. I/95/100, I/95/102, I/95/103, I/95/104, 
I/95/106, I/95/112, I/95/114, I/95/98
leylim : Bir enstrümana sözle edilen 
eşlik. -1-
 l. I/15/87
lēyn : bk. len -1-
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 l. I/128/49
lezzet : Ağızla duyulan tat, çeşni. -3-
 l.+ i I/105/52, I/105/59
 l.+ inde I/117/27
lezzetli : Tadı güzel, yenmesi hoş ve zevkli 
olan. -7-
 l. I/105/45, I/105/46, I/105/51, I/129/69, 
II/16/62, II/34/96
 l.+ si I/105/39
li˽a : bk. lira -1-
 l. II/12/77
lif : Hayvani ve nebati maddelerin iplik 
gibi ince ve uzun parçası. -1-
 l.+ lē I/17/27
lik : Merkezinden çıkan oka at koşulan, 
bulgur, yarma yapmaya yarayan 
değirmen. -4-
 l. I/18/55, I/87/119, I/87/32
 l.+ ler I/87/118
limon : Turunçgillerden, sıcak ülkelerde 
yetişen ve aynı isimdeki meyveyi veren, 
kerestesi makbul ağacın sarı renkli, kokulu, 
kabuğundan sıkma veya damıtma yoluyla 
esans elde edilen, C vitamini bakımından 
zengin, suyu ekşi, yumurta biçimindeki 
meyvesi. -11-
 l. I/111/55, I/111/75, I/119/48, I/119/49, 
I/119/50, I/121/90, I/132/36, I/132/37, 
II/39/58

limon suyu : Limon meyvesinin 
sıkılmış suyu.

l. suyu II/39/58
limon duzu : bk. limon tuzu -1-

l. duzu I/119/49
limon tuzu : Sitrik asit denen limon 
asidinin tuzu. -1-
 l. tuzu I/119/50
limȯn : bk. limon -2-
 l. II/39/75, II/39/76
lira : Yüz kuruştan ibaret Türk para 
birimi. -28-
 l. I/06/88, I/106/63, I/110/47, I/113/38, 
I/122/68, I/125/67, I/134/52, I/136/19, 
I/143/62, I/155/103, I/156/48, I/44/75, 

I/52/69, I/52/70, I/69/16, I/85/57, II/04/72, 
II/12/77, II/23/02, II/39/123
 l.+ sı I/148/30
 l.+ ya I/154/59
lirá : bk. lira -1-
 l.+ yı I/66/38
lirȧ : bk. lira -1-
 l.+ dan II/04/76
lirā : bk. lira -1-
 l. viriyȯŋ I/20/29
liŕa : bk. lira -1-
 l. I/75/28
liŕá : bk. lira -1-
 l. I/159/38
líra : bk. lira -4-
 l. I/06/24, I/06/25, I/06/29, II/10/27
liralıḲ : Lira, lira değerinde. -1-
 l. I/53/27
lire : bk. lira -7-
 l. I/52/29, I/69/16, I/69/19, II/01/52, 
II/39/133
 l. veridiK II/01/52
 l.+ ye I/149/45
lirı : bk. lira -10-
 l.+ ya I/122/68, I/143/40, I/143/61
 l.+ yı II/04/71, II/04/72, II/04/76
 l.+ ynan I/52/70
liri : bk. lira -2-
 l.+ ye I/69/17
lisan : (Anlaşma aracı olarak) Dil. -1-
 l.+ ından I/14/17
lisde : bk. liste -2-
 l.+ ye I/155/82
lisdi : bk. liste -1-
 l.+ yi veridi I/155/81
lise : Sekiz yıllık ilk öğretimden sonra üç 
yıllık öğretim yapan ve gençleri üniversiteye 
veya hayata hazırlayan okul. -4-
 l. I/117/03, I/56/05
 l.+ lere I/32/13, II/10/69
lı̄̇sė : bk. lise -1-
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 l.+ ye I/120/34
lı̄̇se : bk. lise -4-
 l. I/53/56
 l.+ m II/09/86
 l.+ yi I/04/70, I/73/26
lı̄̇sē : bk. lise -1-
 l. I/149/19
lisė : bk. lise -1-
 l.+ yi II/24/44
lisi : bk. lise -3-
 l.+ ye I/41/44
 l.+ yi I/53/49, II/07/103
lı̄̇si : bk. lise -1-
 l.+ yi II/07/30
lisTe : Kişi, nesne vb. şeylere ait isimlerin 
alt alta yazılmasından meydana gelmiş 
cetvel, isimler dizisi. -1-
 l. yapdıḳdῑ I/158/38
litı̆̇rē : bk. litri -1-
 l. II/10/24
litri : Litre, sıvıların miktarını belirlemek 
için kullanılan 1 desimetreküp hacminde 
ölçü birimi. -2-
 l. II/10/22, II/10/24
liyen : bk. leyēn -1-
 l.+ in II/15/67
loḳanta : Ticari maksatla açılmış, para 
ile yemek yenilen yer, büyük ahçı 
dükkânı. -4-
 l. II/04/30, II/27/46
 l.+ dan I/96/48
 l.+ yı II/19/100
loḳantā : bk. loḳanta -1-
 l.+ ya II/19/99
loḳantı : bk. loḳanta -1-
 l. II/04/29
loḳum : Dilim dilim tepsiye yerleştirilip 
üzerine haşhaş sürülüp zeytinyağıyla 
yağlandıktan sonra fırında pişirilen buğday 
ekmeği. -3-
 l. I/109/47
 l.+ u I/109/47

Íoḱ́um : Hafif ağdalaştırılarak pişirilip 
küçük parçalar hâlinde kesilen, şekerli 
nişasta eriyiğinden yapılmış şekerleme, 
kesme. -2-
 Í. II/17/50
locman : bk. lojman -1-
 l. yapılıncı II/07/18
loh̥usa : Yeni doğum yapmış kadın. -1-
 l. I/98/97
lojman : Bir kuruluşun kendi bünyesinde 
çalışanlara az bir ücretle veya ücretsiz 
olarak tahsis ettiği ev. -5-
 l.+ nā II/09/38
 l.+ narı I/121/100, II/09/48
 l.+ narında I/121/100
lonġus : Bir çocuk oyunu. -2-
 l. I/76/96
Íor : Taze, yumuşak ve tuzsuz bir çeşit 
peynir. -1-
 Í.+ nan II/37/91
lormaÍ : bk. normaÍ -1-
 l. I/126/80
löbeTci : bk. nöbetçi -1-
 l. I/16/33
löbetÇi : bk. nöbetçi -2-
 l. I/16/26
löküs : bk. lüküs -2-
 l. I/146/38
 l.+ lēmiz I/59/62
löküz : bk. lüküs -4-
 l. I/145/78, I/146/38
 l.+ ünen I/145/78, I/145/79
löP : Yuvarlak, yumuşak ve irice, lop. -2-

löp löp : Yumuşak ve yuvarlak.
l. löP I/28/35

löpür löpür : Sarkık ve gevşek bir et yığını 
hâlinde -2-
 löpür l. I/152/58
 l. löpür I/152/57
lüküs : Lüks, kuvvetli ışık veren, hava 
basınçlı bir çeşit petrol lambası. -2-
 l.+ ler I/19/07
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 l.+ ünen II/11/19

lülĕ : Lüle, halka gibi dürülmüş şey, kıvrım, 
saç kıvrımı. -1-

 l. yapTılar II/37/50

lüzǖm : bk. lüzum -1-

 l. ōl̥du I/64/05

lüzum : Gerekme, lazım olma, gereklilik, 
gerek. -1-

lüzum et- (ol-) : Gerekmek.
l. edip I/131/55

lüzumsuS : Lüzumsuz, varlığına ihtiyaç 
duyulmayan, gereksiz. -1-
 l. II/23/125
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ma : bk. var -33-
 m. I/03/73, I/127/29, I/145/86, I/152/39, 
I/157/03, I/39/14, I/39/15, I/41/58, I/41/59, 
I/50/31, I/51/03, I/51/39, I/52/46, I/52/78, 
I/58/97, I/58/98, I/74/43, I/86/67, II/04/71, 
II/14/23, II/14/64, II/16/101, II/16/40, 
II/16/85, II/18/04, II/27/14, II/29/04, 
II/29/64, II/29/65, II/32/46
mā : bk. var -4-
 m. I/112/47, II/05/36, II/14/23
 m.+ dı I/152/12
ma˽alle : bk. mahalle -2-
 m.+ mizde I/27/58
 huzur m.+ sindeyiz I/40/05
mā˽alle : bk. mahalle -2-
 aşşā m. I/46/04
 m.+ de yapTıḳ II/19/31
ma˽aş : Bir kimseye aydan aya ödenen 
para, ücret, aylık. -4-
 m. I/110/38, I/63/34

ma˽aş bāla- : Aylık bağlamak, bir 
kimseye her ay belli bir para ödemeyi 
taahhüt etmek.

m. bālatmış I/24/51
mā˽aş : bk. ma˽aş -1-
 m.+ ı I/46/75
mābi : bk. mavi -1-
 m. I/153/106
macera : bk. mācera -1-
 m.+ yı II/20/57
mācera : Yaşanan olaylar dizisi, baştan 
geçen, vukū bulan hâl ve olay. -1-
 m.+ ydı II/25/97
mācıl : bk. mācır -2-
 m.+ lā I/10/102
 m.+ lar II/10/42

macır : bk. mācır -1-
 m. I/92/14
mācır : Muhacir, farklı tarihlerde özellikle 
Balkanlardan Türkiye’ye göç etmiş kişilere 
verilen ad. -40-
 m. I/02/34, I/02/36, I/02/37, I/03/52, 
I/10/92, I/10/93, I/10/94, I/10/95, I/111/117, 
I/156/53, I/20/65, I/20/66, I/56/40, I/60/82, 
I/60/84, I/65/07, I/65/08, I/72/32, I/99/39, 
II/03/74, II/03/76, II/03/81, II/10/30, 
II/13/10, II/13/40
 m.+ dı II/13/38
 m. dilinnen II/13/09
 m.+ ı I/111/119
 m.+ ın I/02/37
 m.+ lā II/14/45
 m.+ lādan II/10/60
 m.+ lar I/11/23
 m.+ lȧrla II/10/59
mācırlıġ : Muhacirlik, muhacir olma 
durumu. -1-
 m. I/10/95
mācir : bk. mācır -3-
 m. II/10/06, II/14/48
macur : bk. mācır -2-
 m. I/92/21
 m.+ dur I/92/24
mācur : bk. mācır -6-
 m. I/149/37, II/06/52, II/19/104, 
II/19/86
 m.+ dur I/92/24
 m.+ lar II/06/70
māça : Bāça’ya benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 bāçaya m.+ ya I/161/17

mM
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madalya : Savaş kahramanlarına, 
askerlikte yararlılık gösterenlere mükâfat 
olarak verilen, üzerine tarihı̂ bir olayı 
belirten yazı, resim, sembol gibi bir alamet 
basılmış veya kazılmış olan, genellikle 
göğse takılan madenı̂ nişan. -1-
 m. II/09/18
maddı̄̇ : bk. maddi -1-
 m. I/125/51
maddi : Mal, para, varlıkla ilgili olan. -3-
 m. I/03/81, I/131/58

maddi durum : Varlık, sahip olunan 
para, mal ve diğer maddeler.

m. durumu II/38/35
madem : bk. mādem -1-
 m. II/38/67
mādem : Başına getirildiği cümleyi 

“değil mi ki, –diği için, –diğine göre” 
gibi anlamlarla daha sonraki cümleye 
bağlar. -4-
 m. I/28/20, I/28/45, I/35/32, II/14/78
maden : bk. māden -3-
 m.+ de I/46/70, I/46/99
 m.+ e I/46/39
māden : Kendine has parlaklığa sahip, 
dövülüp haddelenebilen, ince levha ve 
tel hâline getirilebilen, asitler ve bazlarla 
birleşebilen demir, altın, bakır gibi 
elementlerin ortak adı, metal ve bunların 
çıkarıldıkları ocak. -22-
 m. I/53/28, II/17/69
 m.+ de I/161/22, I/48/06, I/49/63, 
I/53/44, I/61/67
 marġı m.+ de I/161/21
 m.+ den I/49/57, I/53/45, I/55/58, 
I/63/10
 m.+ e II/23/11
 m.+ i I/55/58
 ḳırom m.+ i I/60/33, I/61/66
 saḳarya m.+ i II/17/66
 m.+ imiz I/49/57
 ḳırom m.+ inden I/60/34
 ḳırom m.+ ine I/60/50

 m.+ nē II/07/129
māden mü˽endiSi : Māden işleri ile 

ilgili eğitim almış ve bu alanda çalışan 
mühendis.

m. mü˽endiSi I/44/55
māden suyu : İçinde erimiş madenı̂ 
maddeler bulunan ve bazı hastalıklarda 
tedavi amacıyla kullanılan kaynak 
suyu. -1- 

m. suyu verin II/39/186
māden̥ : bk. māden -2-
 m. I/04/08
mādullū : (<<mağdurluḳ+u) Gadre 
uğramış olma durumu, mağduriyet. -1-
 m.+ nan II/16/58
mādur : Mağdur, gadre uğramış, haksızlık 
ve zulüm görmüş, hakkını alamamış. -3-
 m. I/64/65, II/21/82
 m.+ udu II/16/58
māfaza : Muhafaza, saklama, olduğu 
gibi kalmasını sağlama, koruma, koruyup 
gözetme; korunma. -2-
 allah m. I/35/19, I/35/26
mahabbed : bk. muhabbet -1-
 m. etTiK I/59/83
mahabbet : bk. muhabbet -1-
 m.+ i I/59/83
mah̥abbet : bk. muhabbet -1-
 m. I/59/85
mahāle : bk. mahalle -1-
 m.+ de II/24/28
mahalle : Şehir, kasaba, nahiye ve büyük 
köylerin, çeşitli isimlerle birbirinden 
ayrılan ve idari yönden bir muhtarlığa 
bağlı olan kısımlarından her biri. -10-
 m. II/35/19, II/35/20, II/35/21, II/37/78
 m.+ de I/27/57
 aşşā m.+ de II/35/116
 aşşā˽ı m.+ den I/48/80
 m.+ miŋ I/27/32
 m.+ miz I/27/31
 m.+ si I/20/05
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mahallē : bk. mahalle -1-
 m. II/35/112
mahaÍle : bk. mahalle -1-
 yuḳar m.+ de II/38/81
mȧhalle : bk. mahalle -1-
 m. I/65/32
māh̥alle : bk. mahalle -1-
 m.+ den I/46/121
mahalli : bk. mahalle -1-
 m.+ de I/03/74
mahalli : Bir yere ait veya bir yere mahsus 
olan, yerli, yerel, yöresel. -1-

mahalli seçim : Yerel seçim.
m. seÇimnerden I/142/28

mahFet - : Mahvetmek, yok etmek, ortadan 
kaldırmak, varlığına son vermek. -2-
 m.- miş I/108/20, I/108/26
māhkeme : Davalara bakmak, suçluları 
cezalandırmak ve adaleti yerine 
getirmekle görevli hâkim veya hâkimlerin 
başkanlığında kurulan heyet -1-
 m.+ ye I/48/64

māhkemeye ver- : Dava açmak.
māh̥kimė : bk. māhkeme -1-
 m.+ yi II/01/59
mahkime : bk. māhkeme -1-
 m. II/02/23
mahkimi : bk. māhkeme -1-
 m.+ ye I/126/22
mahkėme : bk. māhkeme -1-
 m.+ ye I/78/44
mahrimat : bk. mahrumiyet -1-
 m. bölgesı̄̇ II/33/43
mahrumiyet : Mahrum olma, mahrumluk, 
yoksunluk. -1-
 m. I/78/03

mahrumiyet bölgesi : Orada 
yaşayanların ihtiyaçlarını güçlükle 
karşıladıkları ya da pek çok ihtiyacını 
karşılayamadıkları bölge.
mahsur : Mahzur, sakınılacak, çekinilecek 
şey, sakınca, engel, mâni. -1-

 m.+ u I/19/13
māhsül : Buğday, arpa, tütün, meyve vb. 
topraktan elde edilen şey, ürün. -1-
 m. I/127/28
maht : bk. vakit2 -1-
 m.+ ımızda I/138/96
maḳane : bk. makine -2-
 m. I/51/35
 süt m.+ si I/51/35
maḳani : bk. makine -1-
 m.+ ye I/96/40
maḳara : Bir yere takılıp üzerindeki 
oluktan urgan, halat vb. bir şey geçirilerek 
çekilmek yoluyla yuvası içinde kolayca 
döndürülebilen, madenı̂ bir tekerlek 
yardımıyla ağır yüklerin kaldırılmasında 
veya çekilmesinde kullanılan araç, 
palanga. -1-
 m. I/51/35
maḳarna : Yumurtalı un veya irmik 
hamurunun çeşitli şekillerde kesilip 
kurutulmasıyla elde edilen yiyecek. -9-
 m. I/26/57, I/26/58
 m.+ m I/132/55
 m.+ mızı I/70/49
 m.+ nın I/33/100
 ev m.+ sı yaparıS I/97/32
 m.+ sını I/40/71
 m. yaparız I/97/32
maḳarn̥a : bk. maḳarna -1-
 m.+ mızı I/132/11
maḳar̥na : bk. maḳarna -1-
 m. II/22/75
maḳārna : bk. maḳarna -1-
 m. yapiyoduḳ II/22/75
maḳār̥na : bk. maḳarna -1-
 m. I/09/61
mȧḳarna : bk. maḳarna -3-
 m. I/71/44, I/71/46
maḳas : Ortadan bir pimle çapraz şekilde 
birleştirilmiş, iç tarafları keskin iki 
bıçaktan meydana gelen ve saplarındaki 
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yuvalara yerleştirilen el parmaklarının 
kumandasıyla açılıp kapanarak aralarına 
konulan kâğıt, bez, kumaş, saç vb. şeyleri 
kesmeye yarayan alet. -2-
 m. I/63/28
 ġırḳlıḳ m.+ ıynan I/12/01
maḳasÇı : Demir yollarında makasları 
açıp kapamakla görevli kimse. -1-
 m. I/67/30
maḳat : bk. maket -3-
 m. I/133/22
 m. yapTı I/133/17
maḳbul : Beğenilen, hoşa giden, hoş. -2-
 m. I/146/51, II/32/27
mākeme : bk. māhkeme -3-
 m.+ deydi I/99/33
 m.+ ye I/83/12
 m.+ ye vėri I/47/57
mākėme : bk. māhkeme -1-
 anıyasa m.+ si başġanını I/56/02
mākemi : bk. māhkeme -1-
 m.+ y̥i II/01/47
maket : Sedir. -2-
 m. I/77/02, I/77/04
maḳına : bk. makine -1-
 m.+ ya I/26/59
maḳıne : bk. makine -2-
 m. I/26/59
 m. mēndisi I/64/36
māḳímē : bk. māhkeme -1-
 m.+ m II/01/47
mākime : bk. māhkeme -2-
 m.+ de I/99/33
 m.+ miz II/01/50
mākimi : bk. māhkeme -1-
 m.+ yi verem II/39/174
makinė : bk. makine -3-
 m. I/18/73
 m.+ de I/130/69
 m.+ ynen I/152/105
makina : bk. makine -8-

 m. I/129/23, I/129/24
 m.+ da I/129/23, I/129/25
 m.+ lā I/73/08, I/73/09
 m.+ ları I/73/09
 süt m.+ larında I/129/15
makinalaş - : Her alanda makineden daha 
çok faydalanmak, üretimde el emeğinden 
makine kullanımına geçmek. -1-
 m.- Tı I/129/24
makine : Elektrik, buhar, su, insan gücü 
vb. bir enerjiyle çalışan ve belirli bir işi, 
belirli bir hareketi düzgün, seri ve devamlı 
yapabilecek, bir enerjiyi bir başka enerjiye 
dönüştürebilecek şekilde birleştirilmiş 
parçalar ve mekanizmalar bütünü -90-
 m. I/108/16, I/116/24, I/137/26, 
I/152/105, I/41/33, I/41/71, I/41/72, 
I/47/44, I/60/53, I/74/11, I/74/53, I/74/56, 
I/88/53, I/96/23, II/06/27, II/09/05, 
II/23/16, II/26/23, II/27/23
 m.+ de I/07/97, I/12/22, I/121/65, 
I/35/08, I/41/32, I/62/12, I/77/73
 m.+ den I/54/50, I/54/51, I/98/91
 m.+ dir I/71/69
 m.+ lė I/01/21
 m.+ lē I/35/65, I/41/36, I/62/11
 m.+ lēle I/07/82
 m.+ lēn II/06/28
 m.+ lēnen̥ I/154/58
 m.+ ler I/02/44
 m.+ lēr II/25/40
 m.+ leri I/74/57
 süt m.+ leri I/106/14
 m.+ lerimiz I/135/09
 çamaşır m.+ m II/33/06
 bulaşıḳ m.+ mı̄̇S I/76/82
 m.+ miz II/30/82
 çamaşır m.+ miz I/76/82
 m.+ niŋ I/74/53
 çamaşır m.+ ŋ I/59/41
 m.+ sėn̥e I/01/21
 m.+ si I/130/18, I/41/38, I/83/40
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 bulaşıḳ m.+ si I/38/40, I/47/44
 çamaşır m.+ si I/38/40, I/59/52, 
II/27/23, II/30/73
 çekme m.+ si I/02/44
 dǖme m.+ si I/02/44
 hamır m.+ si I/116/20
 hübre m.+ si I/137/26
 hürtös m.+ si II/30/84
 süd m.+ si I/35/09
 süt m.+ si I/129/13, I/130/84
 m.+ sinde I/116/29
 çamaşır m.+ sine I/144/35
 oraḳ m.+ sinen I/115/21
 çamaşır m.+ sini I/144/41
 m.+ siniŋ I/30/02
 çamaşır m.+ siymiş I/89/13
 m.+ ye I/116/32, I/124/10, I/62/12, 
I/62/23, II/18/07
 m.+ yi I/116/20, I/19/26, II/18/03
 m.+ ynen I/124/24, I/130/10, I/130/70, 
I/135/26, I/135/27
 m.+ ynen yaparız I/129/13

makine mühendizi : Makine işleri ile 
ilgili eğitim almış ve bu alanda çalışan 
mühendis.

m. mühendizi I/149/67
makinē : bk. makine -1-
 m. I/126/44
makini : bk. makine -8-
 m. II/18/07
 ekim m. I/137/25
 bulaşıġ m.+ si I/35/05
 çamaşır m.+ si I/35/05
 m.+ yi I/41/72
 m.+ ynan I/129/24
 m.+ ynen I/108/30, I/143/44
maḳkeme : bk. māhkeme -1-
 m.+ ye vėri I/47/58
maḳsı̄̇ : bk. maḳsi -1-
 m.+ nen I/154/70
maḳsi : Maksi etek, uzun etek. -3-

 m. I/06/01, I/77/16
 m.+ lē I/146/22
māḳsi : bk. maḳsi -1-
 m. I/47/47
mal : 1. Bir kimsenin tasarrufu altında 
bulunan inek, manda vb. hayvan. -40-
 m. I/24/65, I/33/81, I/46/64, I/90/40, 
I/94/06, II/19/97, II/27/14
 m.+ a I/46/58
 m.+ ım I/131/24, I/33/82
 m.+ ım melalım II/07/104
 m.+ ımız I/120/14, I/52/48, I/52/51, 
I/53/79
 m.+ ına I/88/25
 m.+ ını I/35/36, II/19/93, II/19/94
 m.+ ınıŋ I/96/35
 m.+ ıŋ II/01/16
 m.+ ıŋa I/96/89
 m.+ lānā II/12/04
 m.+ lar I/21/67, I/21/70, I/87/124
 m.+ lara I/96/32, I/96/92
 m.+ lara veriyoz I/79/94
 m.+ ları II/24/74
 m.+ larımız II/22/57
 m.+ larımızı II/21/08
 m.+ larıŋ I/100/36
 m. yapdılā II/12/11

2. Bir kimse veya kurumun mülkiyetinde 
bulunan, taşınır, taşınmaz her çeşit 
değerli ve gerekli şey, mülk, irat, varlık, 
servet. -9-
 m.+ ı I/14/28, II/30/21
 yerli m.+ ım I/135/54
 m.+ ını I/93/28
 m.+ ῑ I/99/37
 m.+ lar I/01/40
 m.+ larından I/16/30
 m.+ sa I/11/76

3. Ürün. -4-
 m. II/38/116
 m.+ ı II/30/20
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 m.+ ımızıŋ II/04/87
 m.+ ῑ II/04/78

mal maşad (maşag, melal) : Büyük ve 
küçük baş hayvanlar.

m.+ a maşada I/96/92
 m.+ ı maşaġı I/05/15

m.+ ınan maşadınan I/69/28
m.+ ını maşadını I/86/32
m.+ lānı melanınῑ I/28/02
m.+ ları meÍal II/23/163

maÍ : HaÍ’e benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 haÍ m. yapıcaḳ II/09/62
māl : bk. mal1 -4-
 m. II/24/73, II/27/12

bk. mal2

asgerı̄̇ m. II/02/08
malabı : Malama, taneleri ayrılmamış, 
samanla karışık tahıl. -1-
 m. I/74/64
malaş : Talaş’a benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 talaşı m.+ ı I/62/27
malaz : Hayvanlara yedirilen kuru ot. -1-
 m. I/24/65
malcılıḳ : Mal1 alıp satma, hayvan 
yetiştirme ve hayvan ticareti yapma 
işi. -2-
 m. I/100/18
 m. yapmışlā I/33/110
malcılıḲ : bk. malcılıḳ -1-
 m. I/100/01
māle : bk. mahalle -1-
 yeŋi m.+ de I/43/21
mālıḲ : DālıḲ’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 dālıḲ m. II/03/62
mālim : Mālum, bilinen, belli. -1-

mālim ō- : Mālum olmak, içine 
doğmak, bir işin olduğunu ya da olacağını 
sezinlemek, tahmin etmek.

m. ōmuş II/05/105

māliye : Devletin bütçesini düzenlemek 
ve mali işlerini yürütmekle görevli resmı̂ 
teşkilat, Maliye Bakanlığı. -1-
 m.+ de II/29/76
māliyet : Bir şeyin mal olma değeri, 
üretilen bir mal için iş gücü, para vb. 
harcanan değerlerin bütünü. -1-
 m.+ i II/04/73
mallā : bk. vallahi -2-
 m. I/120/51, I/69/08
mallāhi : bk. vallahi -1-
 m. I/144/80
mallāh̥i : bk. vallahi -1-
 m. I/113/66
malle : bk. mahalle -3-
 m.+ de I/46/119, I/86/61
 ulu˽önder m.+ si I/86/62
mālle : bk. mahalle -17-
 m.+ de I/97/24
 m.+ dĕ I/18/57
 yeŋi m.+ de I/43/29
 m.+ den I/33/114
 aşşa˽ı m.+ m I/56/26
 m.+ mizde I/18/43, I/18/48
 m.+ miziŋ I/59/83
 m.+ nilen I/56/26
 m.+ niŋ I/18/35, I/97/24
 m.+ si I/68/20
 alanöŋü m.+ si I/68/20
 atatürk m.+ si II/04/01, II/04/03
 isTikÍaÍ m.+ si II/04/02
malzeme : Bir iş için gerekli olan 
nesnelerin bütünü, gereç. -1-
 m.+ sini I/105/57
malzemi : bk. malzeme -1-
 m.+ yle II/23/171
malzime : bk. malzeme -2-
 m.+ sini I/121/83
 m.+ yi I/121/84
maÍzime : bk. malzeme -2-
 m.+ yı̄̇ II/15/27
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 m.+ yı̆̇ II/15/27
malzėme : bk. malzeme -1-
 m. I/23/72
mama : Bebekler için hazırlanan lapa 
kıvamındaki yiyecek. -7-
 m. I/16/44, I/16/45, II/07/147
 m.+ lar veriliyor I/16/44
 m. verdı̄̇mi I/123/48
 m. verilermiş I/45/39
 m. vermedim I/123/49
māmele : Muamele, başkasına karşı olan 
davranış, davranış biçimi, tutum. -1-

māmele yap- : Davranmak, belli bir 
tutum almak, davranış sergilemek.

m.+ yi yapdılar I/113/93
māna : bk. mānā -1-
 m.+ sını II/23/132
māná : bk. mānā -1-
 m.+ ye I/69/85
mānā : Kelime, söz, hareket, davranış 
vb.nin ifade ettiği şey, anlatılmak istenen 
veya onlardan anlaşılan şey, anlam, medlul, 
mefhum. -2-
 m. I/61/02
 m.+ ya I/69/84
māńā : bk. mānā -1-
 tam m.+ sınnan II/39/48
manaF : bk. manav I -2-
 m. I/73/55, I/79/09
mańāsıyla : Gerekçe göstererek, 
sayesinde. -1-
 m. I/147/22
manav I : Yerli halk, çoğunluğu Batı 
Anadolu ve Marmara bölgesinde yaşayan 
bir topluluk. (Ayrıntılı bilgi için bk. 1.5. 
Manavlar). -139-
 m. I/02/36, I/06/141, I/09/08, I/09/67, 
I/10/92, I/11/22, I/111/116, I/111/117, 
I/111/118, I/111/119, I/111/120, I/122/52, 
I/142/09, I/149/34, I/154/11, I/155/41, 
I/155/42, I/156/53, I/158/07, I/17/74, 
I/18/79, I/18/80, I/23/09, I/23/10, I/23/25, 
I/23/27, I/44/40, I/45/23, I/46/84, I/47/17, 

I/56/38, I/56/40, I/56/70, I/57/08, I/57/10, 
I/65/07, I/65/08, I/74/100, I/79/09, I/86/35, 
I/86/36, I/86/37, I/86/39, I/86/40, I/86/49, 
I/92/12, I/92/15, I/93/12, I/98/10, I/99/39, 
I/99/41, II/03/71, II/03/72, II/03/73, 
II/03/75, II/03/76, II/04/40, II/04/42, 
II/04/51, II/10/04, II/10/05, II/14/10, 
II/17/08, II/17/10, II/17/11, II/19/85, 
II/23/131, II/23/145, II/23/147, II/23/34, 
II/30/08, II/35/05, II/35/06, II/35/07
 m.+ a I/56/62
 m.+ da II/23/145
 m.+ dan I/21/58
 m.+ dır I/92/13, I/92/25
 m.+ ın I/130/08, II/10/31
 m.+ ıŋ I/06/148, II/23/132
 m.+ ıs II/17/14
 m.+ ıS I/111/116
 m.+ ız I/09/08, I/111/118, I/111/119, 
I/157/16, I/157/17, I/44/40, I/71/30
 m.+ ı̊m II/13/13
 m.+ íS II/35/04
 m.+ lar II/14/45, II/23/177
 m.+ lara I/02/37
 m.+ lardan I/122/52
 m.+ ları II/03/81
 m.+ larıŋ II/06/71
 m.+ mışıŋ II/03/82

manav dili : Manavların konuştuğu dil, 
manav ağzı.
 m. dilinde I/31/69

manav milleti : Manavlardan oluşan 
topluluk.

m. milletindi II/03/80
manav yėmeyi : Manavlara mahsus, 

Manavlarca yapılan yemek.
 m. yėmeyi I/78/17
manav II : Dükkânında meyve ve sebze 
satan kimse. -1-
 m.+ ımız I/76/79
manáv : bk. manav I -2-
 m. I/71/30
manȧv : bk. manav I -5-



manāv

1774

M

 m. I/03/06, I/03/14, I/23/10, II/02/32, 
II/02/34
manāv : bk. manav I -6-
 m. I/47/16, I/47/17, I/69/83, II/13/39
mȧnav : bk. manav I -2-
 m. II/02/36, II/14/11
manav̥ : bk. manav I -1-
 m. II/14/11
manȧv̥ : bk. manav I -1-
 m. II/17/07
manav̇ : bk. manav I -6-
 m. I/11/24, I/58/42
 m.+ ı̊S I/58/42
 m.+ uz I/58/41
manda : Geviş getirenlerden, öküze 
benzeyen, fakat ondan daha iri, siyah derili, 
uzun ve seyrek kıllı, memeli hayvan, su 
sığırı, camız. -1-
 m.+ ŋ I/155/47
mandalin : Turunçgillerden, portakala 
benzeyen ağacın portakaldan küçük, 
kabuğu kolay soyulan tatlı, lezzetli, kokulu 
meyvesi. -1-
 m.+ neŋ I/145/63
mandara : bk. mandıra -1-
 m. I/21/69
mandıra : Koyun, keçi vb. süt veren 
hayvanların beslendiği, süt ve süt 
mamulleri elde edilen yer. -1-
 m. I/158/59
mandırā : bk. mandıra -1-
 yeşilçay m.+ sı I/149/46
mandız : bk. māndız -1-
 m.+ ımız I/34/55
māndız : Maltız, içinde kömür yakılmak 
yoluyla yemek pişirme, su ısıtma gibi 
işlerde kullanılan, ızgaralı, ayaklı, 
taşınabilir ocak. -3-
 m. I/34/57, I/34/60
 m.+ da I/34/56
maneylen : Manayla, bahaneyle, bir 
gerekçe ile, ... sayesinde. -1-
 m. I/98/126

manġal : Toprak, saç, bakır, pirinç vb.nden 
yapılıp içinde kömür yakılarak veya 
yanmış ateş konularak oda ısıtma, yemek 
pişirme gibi işlerde kullanılan, ayaklı ve 
taşınabilir ısıtma aracı. -4-
 m. I/72/57

manġal yap- : Mangal üzerinde bir 
yemek pişirmek.
 m. yaparıs I/03/107
 m. yapıyoduḲ I/72/56
 m. yapıyodūḲ I/72/57
mānġal : bk. manġal -1-
 m.+ ı I/72/57
manısı : bk. manisa -1-
 m.+ ya II/14/49
manış - : Tanış-’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 tanıştıḳ m.- tıḳ I/42/60
manıv̇ : bk. manav I -2-
 m. I/102/02
mani : bk. māni I -14-
 m. I/132/67, I/157/49, I/95/119, 
II/34/56
 m.+ den I/132/69
 m.+ lē I/154/47
 m.+ lerden I/47/76
 m.+ si I/47/66
 m. vericiK I/95/118
 m.+ yı̄̇ I/47/67
 m.+ ye I/132/61, I/47/78, I/95/119
 m.+ yin I/47/70
māni I : Türk halk şiirinde ekseriyetle 
hecenin yedili ölçüsü ile söylenen ve 
üçüncüsü serbest, diğerleri kafiyeli dört 
mısradan meydana gelen nazım şekli. -5-
 m. I/08/108, I/95/122, II/34/57
 m. atardıḳ I/153/102, I/153/92
māni II : Bir işin yapılmasını önleyen şey, 
engel. -1-

māni ol- : Engel olmak, engellemek, 
önlemek.
 m. oluyoz I/93/29
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manicı̄̇ : bk. manici -1-
 m.+ m I/132/57
manici : Māni (I) söyleyen. -3-
 m. I/132/65, I/47/76
 m.+ yin I/47/71
mantı : İçine kıyma, mercimek, patates 
vb. konduktan sonra bohça gibi kapanmış 
küçük hamur parçalarından yapılan, 
genellikle yoğurtla yenen yemek -18-
 m. I/111/70, I/71/32
 işli m. II/39/58
 işl̥i m. II/39/27
 mērcimekli m. II/39/38
 mercimikli m. II/39/58
 m.+ mız I/76/30, I/76/36
 mērcimekli m.+ mız II/11/25
 m.+ nıŋ II/39/35
 mercimek m.+ sı II/39/27
 zini m.+ sını I/148/53
 işli m.+ ya II/39/28
 m. yaparız I/71/32
 m. yaptῑm II/19/50
 m.+ yı I/71/36, I/76/38
māntı : bk. mantı -5-
 m. I/31/15
 m.+ larımız I/76/35
 m.+ mıS II/06/75
 m.+ mız II/11/25
 m. yaparız II/11/25
mantῑ : bk. mantı -1-
 m. I/76/30
manto : Elbise üzerine giyilen, kalın 
kumaştan giyecek. -1-
 m. I/08/26
mantō : bk. manto -2-
 m. I/08/27, I/08/28
mānto : bk. manto -1-
 m. I/08/26
manyaḳ : Gülünç ve garip davranışları 
olan (kimse). -2-
 m. I/86/66

 m.+ dır I/86/66
manyaḲ : bk. manyaḳ -1-
 m. I/69/55
mȧŋ : bk. ben -1-
 m.+ ı II/01/39
maŋġal : bk. manġal -5-
 m. I/34/57, II/14/32
 m.+ da yapmiyiz I/36/74
 m.+ ıŋ I/34/59
 m. yapılır I/36/74
maŋġāl : bk. manġal -1-
 m. I/36/74
maŋġın : Yanġın’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 yaŋġın m. yapmasınnar̥ I/65/35
mapalı : Gapalı’ya benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 ġapalı m. I/76/68
maPġula : Üzerine su veya süt sürülerek 
yapılan, ortası delik küçük bir çeşit 
ekmek. -2-
 m. I/73/57, I/73/58
mapis : Mahpus, suçluların kapatıldığı yer, 
hapishane. -1-
 m.+ e I/136/06
mar : bk. var -111-
 m. I/06/123, I/106/31, I/107/25, 
I/108/48, I/109/58, I/11/36, I/11/96, 
I/112/29, I/112/48, I/113/114, I/113/125, 
I/113/64, I/117/12, I/120/17, I/120/31, 
I/120/31, I/121/93, I/122/81, I/123/08, 
I/125/26, I/126/72, I/127/53, I/129/08, 
I/129/35, I/13/30, I/131/24, I/132/09, 
I/132/10, I/132/55, I/136/23, I/138/20, 
I/138/27, I/138/48, I/140/25, I/140/52, 
I/144/21, I/144/26, I/17/15, I/18/13, 
I/18/30, I/18/67, I/19/09, I/20/103, I/21/59, 
I/25/32, I/36/68, I/36/67, I/45/31, I/48/25, 
I/50/24, I/54/45, I/56/26, I/56/36, I/58/12, 
I/58/15, I/58/96, I/60/75, I/65/38, I/67/23, 
I/67/24, I/89/16
 m.+ dı I/01/73, I/102/67, I/106/07, 
I/109/42, I/112/33, I/123/08, I/123/78, 
I/137/22, I/140/22, I/145/13, I/149/60, 
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I/152/26, I/153/42, I/153/43, I/16/41, 
I/16/42, I/18/35, I/22/14, I/25/45, I/40/29, 
I/87/23, I/91/73
 hanım m.+ dır ġarıyı şe ġocayı genc 
eden ġoca vardır hanımı ġocadan I/132/82
 m.+ ıdı I/101/07, I/106/07, I/112/33, 
I/113/40, I/113/88, I/123/05, I/128/19, 
I/128/46, I/13/26, I/137/16, I/137/39, 
I/140/28, I/39/28, I/55/75, I/59/12, I/93/36, 
II/33/19
 m.+ ıdῑ I/113/88, I/137/41
mȧr : bk. var -1-
 m. I/01/12
mār : bk. var -8-
 m. I/107/32, I/36/20, I/36/67, II/22/42
 m.+ dı I/102/67, I/50/75, I/69/96, 
II/16/92
mara I : Yara’ya benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 yara m. I/122/47
mara II : Para’ya benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 para m. virmimiş II/25/24
māra : Mağara, yer altında, dağ 
yamaçlarında, kayalar arasında çeşitli 
sebeplerle tabii olarak meydana gelmiş 
olan, insan ve hayvanlara barınak 
olabilecek genişlikteki oyuk veya kovuk, 
in. -7-
 m. I/95/25, I/95/26
 m.+ lar I/35/46
 m.+ lara I/35/46
 m.+ sı II/05/15, II/05/16
 m.+ ya I/48/09
maraḳlı : Meraklı, (isim tamlamasının 
ikinci öğesi olarak) bir şeye çok düşkün 
olan kimse, müptela. -1-
 m. II/32/80
maraba : Araba’ya benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 araba m. I/82/03
maraz : Hastalık, illet. -1-
 m. I/132/61

marı : Parı’ya benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 parı m. II/03/38
mārı : bk. māra -1-
 m. II/05/22
marıbı : Arabı’ya benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 arıbılarıŋ m.+ larıŋ II/03/78
mārıl : bk. marul -1-
 m. II/20/20
marḳa : Bir ticari malı, herhangi bir 
nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya 
yarayan özel ad ya da işaret. -1-
 m. I/141/17
market : Çeşitli eşya ve bilhassa yiyecek 
maddeleri satılan, alıcının işini kendisinin 
gördüğü büyük dükkan. -2-
 m. I/143/68
 m.+ Ten I/47/42
mārket : bk. market -2-
 m.+ lēden I/49/76
 m.+ lērden I/49/37
marliy : Marley, döşeme malzemesi olarak 
kullanılan, genellikle kare şeklinde plastik 
yapı malzemesi. -1-
 m.+ leri I/94/50
marş : Askerı̂ yürüyüşlerde çalınıp 
söylenmek üzere yürüyüş temposuna uygun 
olarak bestelenmiş müzik parçası. -1-
 hücüm m.+ ı I/95/83
mart : Yılın şubat ve nisan ayları arasındaki 
31 gün çeken üçüncü ayı, ilkbahar aylarının 
birincisi. -2-
 m. I/32/52, I/62/39
marul : Birleşikgillerden, salatası yapılan, 
çiğ olarak yenebilen, yeşil ve bol yapraklı 
bitki. -2-
 m. II/36/12, II/38/37
mārul : bk. marul -1-
 m. I/28/52
masa : Bir destek veya ayaklar üstüne 
oturtulan ve üzerinde yemek yemek, yazı 
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yazmak gibi çeşitli işler yapılan, genişçe 
bir tabladan ibaret mobilya. -7-
 m. II/25/64
 m.+ da I/75/72
 m.+ dan I/119/11
 m.+ larımız I/106/58
 m.+ ya I/114/49, I/139/10

masa örtüsü : Masa üzerine serilen 
kumaş vb. maddeden yapılan örtü.

masa ḳur- : Sofra hazırlamak.
masȧ : bk. masa -1-
 m.+ ya I/110/54
masal : Kulaktan kulağa nakledilerek 
zamanımıza kadar gelen ve olağanüstü 
maceralarla, kahramanlıklarla süslenmiş 
olan hayalı̂ hikâye. -29-
 m. I/08/80, I/145/24, I/155/53, I/155/54, 
I/155/59, I/59/71, I/59/72, I/59/75, I/95/117, 
II/11/48, II/11/49, II/11/51, II/12/41, 
II/15/92, II/15/93
 m.+ cıġ I/59/81
 m.+ ı I/08/81, I/145/24, I/95/117, 
II/16/70
 m.+ ıŋ I/155/58, I/155/59
 m.+ lā I/145/26, I/59/77

masal sat- : Masal okumak, masal 
anlatmak.
 m. satışıÍÍādı I/47/34
 m. satıvercem I/59/78
 m. satıveriŋ I/47/34
masȧl : bk. masal -1-
 m. I/76/90
masāl : bk. masal -1-
 m. I/145/25
mȧsal : bk. masal -4-
 m. II/11/48, II/12/38, II/35/97, II/35/98
mȧsāl : bk. masal -1-
 m. II/12/39
masaraf : bk. masraf -1-
 m. yapaÍÍādı II/16/25
masārıf : bk. masraf -2-
 m. I/134/51, I/134/52

masdı : Kısa boylu. (?) -1-
 m.+ m I/132/69
māsebeci : Muhasebeci, devlet dairelerinde 
yahut ticari kuruluş, ortaklık vb. yerlerde 
hesap ve muhasebe işlerini yürütmekle 
görevli kimse. -1-
 m.+ ye II/38/113
maseÍā : bk. meseÍā -1-
 m. I/10/119
ması : bk. masa -1-
 m. ȫrtüsǖ II/24/51
māsım : Masum, suç ve günah işlemesi 
düşünülemeyecek kadar küçük olan çocuk, 
sabi. -1-
 m. I/48/18
masır : Hasır’a benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 hasır m. I/140/09
māsıs : bk. māsuz -1-
 m. II/28/86
māsı̊z : bk. māsuz -1-
 m. I/128/66
mason : Masonluğu benimseyen ve 
masonluk derneğine üye olan kimse, 
farmason. -1-
 m. I/14/23
masraf : Sarfedilen, harcanan para, gider, 
harcama. -2-
 m. I/124/13, I/124/16
masrav : bk. masraf -2-
 m.+ ı II/02/39
 m.+ ını yapar II/23/04
masrȧv : bk. masraf -1-
 m. II/02/39
massı : bk. masa -1-
 m.+ yı ġuruvemiş II/20/81
maste : Gaste’ye benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 ġasteye m.+ ye I/161/61
masti : Gaste’ye benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 ġasteye m.+ ye I/161/59
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māsuz : Mahsus, şaka olsun diye, şakadan, 
yalandan. -1-
 m. II/39/20
māş : bk. ma˽aş -7-
 m. I/68/33
 m.+ ı I/14/26, I/14/27
 m.+ ınan II/23/06
 m.+ ıyla I/61/71
 m.+ sız I/14/26
maşad : “mal maşad” ikilemesinde 
geçer. -3-
 mala m.+ a I/96/92
 malınan m.+ ınan I/69/28
 malını m.+ ını I/86/32
maşaġ : “mal maşaġ” ikilemesinde 
geçer.-1-
 malı m.+ ı I/05/15
maşalla : bk. maşallah -12-
 m. I/01/24, I/132/07, I/144/31, I/154/62, 
I/157/25, I/20/74, I/20/76, I/28/55, I/39/92, 
I/48/25, I/91/37, II/12/08
maşallā : bk. maşallah -1-
 ġırḳ bir kere m. I/96/80
maşallah : Beğenme ve övme ile birlikte 
nazardan sakındırma sözü olarak “Ne iyi, 
ne kadar güzel, Allah nazardan saklasın!” 
anlamında kullanılır. -1-
 m. I/133/02
maşallah̥ : bk. maşallah -1-
 m. I/33/10
maşandız : Marşandiz, yük treni. -2-
 m.+ la I/74/48
 m.+ nan I/74/47
maşınġa : Fırınlı soba. -3-
 m. I/29/18, I/29/19
maşınġı : bk. maşınġa -1-
 m.+ ya I/29/17
maşıntı : Kaşıntı’ya benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 ḳaşıntı m. I/01/97
maşşalla : bk. maşallah -1-
 m. I/15/64

maşşallā : bk. maşallah -1-
 m. I/32/14
maşşallı : bk. maşallah -1-
 m. II/08/96
mat - : Yat-’a benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 yatTıḳ m.- Tıḳ I/150/47
māt : At’a benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 at m. ġoşarken I/156/26
matı̄̇ : (<<matik+i) Patik’e benzetilerek 
yapılan tekrar ikilemesi. -1-
 patı̄̇ m. I/102/88
matamatiK : bk. matematik -1-
 m. I/29/07
matematik : Sayı ve semboller kullanarak 
niceliklerin şekillerini, büyüklüklerini, 
özelliklerini, aralarındaki ilişki ve 
bağıntıları belirli kurallara uyarak 
inceleyen aritmetik, cebir, geometri gibi 
ilimlerin öğretildiği dersin adı. -1-
 m.+ den I/27/06
māvet - : bk. mahFet- -1-
 m.- tik I/45/27
mavi : bk. māvi -3-
 m. I/126/63, I/94/32, II/37/52
māvi : Denizin, gölün veya bulutsuz 
gökyüzünün rengi, yeşil ile mor arasındaki 
renk ve bu renkte olan. -2-
 m. I/94/32, II/25/105
mavlu : Havlu’ya benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 havlu m. I/114/08
mavruz : Havruz’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 havruzu m.+ u I/68/58
maya : Hamur, yoğurt, peynir, şıra, boza 
gibi yiyecek ve içeceklerin mayalanıp 
istenilen kıvama gelmesini sağlayan bakteri, 
enzim gibi maddeler, ferment. -30-
 m. I/10/33, I/79/77, I/79/84, I/90/08, 
II/15/84
 ėkşi m. II/15/78
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 m.+ da I/79/84
 m.+ lādan II/15/82
 m.+ lar I/10/29
 m.+ lı I/154/51, I/71/28
 m.+ mı I/97/18
 m.+ sı I/106/50, I/116/25, I/79/84
 süt m.+ sı II/25/93
 m.+ sından I/103/04, II/25/93
 m.+ sını I/09/38, I/100/31, I/106/50, 
I/73/49, I/98/90
 m.+ sınῐ I/09/38
 m.+ sınnan I/97/30
 m.+ sıS I/40/46
 m.+ sız I/71/28
 m. tutarıS I/73/46
 m.+ yı I/10/29
mayala - : Hamur, süt vb. besin 
maddelerinin içine ekşiyerek başka bir 
besin maddesine dönüşmesi için maya 
karıştırmak. -6-
 m.- rıS I/26/47
 m.- rız I/129/12, I/31/19, II/35/89
 m.- yoz I/98/49, I/98/50
mayalā - : bk. mayala- -1-
 m.- r II/22/72
mayală - : bk. mayala- -1-
 m.- dıḳtan I/44/13
mayalı - : bk. mayala- -3-
 m.- yoz I/103/04, I/44/13, I/98/50
mayalı : Daire şeklinde açılan mayalanmış 
hamurun, sac veya fırında pişirilmesiyle 
elde edilen ekmek. -6-
 m. I/130/58, I/130/59, I/130/63, 
I/130/64, I/130/67
mayalí - : bk. mayala- -1-
 m.- yyoS I/44/12
mayan : bk. mu˽ayini -1-
 m. etti I/37/35
mayana : bk. mu˽ayini -2-
 m. I/47/09
 m.+ da I/47/09

maydanos : bk. maydunus -2-
 m. I/111/25
 m.+ u II/37/91
māydınoz : bk. maydunus -1-
 m.+ ları I/54/61
māydınuz : bk. maydunus -1-
 m. I/54/29
maydonos : bk. maydunus -2-
 m. II/29/08, II/36/13
māydonos : bk. maydunus -1-
 m. II/29/56
maydunus : Maydanoz, maydanozgillerden, 
parçalı küçük yeşil yapraklı, lezzet 
vermesi için çeşitli yemeklere katılan, 30 

– 100 santim boyunda güzel kokulu otsu 
bitki. -3-
 m. I/111/48, I/121/83
 m.+ u I/121/84
maye : bk. maya -1-
 m. I/157/64
māyenė : bk. mu˽ayini -1-
 m.+ da II/23/36
māyene : bk. mu˽ayini -1-
 m. II/16/103
māyeni : bk. mu˽ayini -1-
 m.+ yi II/23/36
mayır - : Bir mânide geçer. -1-
 m.- áma I/47/78
mayıs I : Yılın nisan ve haziran ayları 
arasındaki 31 gün çeken beşinci ayı, 
ilkbahar aylarının üçüncüsü. -10-
 m. I/125/16, I/27/34, I/62/39, II/22/03
 m.+ dā I/27/43
 m.+ ıŋ I/127/16, I/27/35, I/27/43, 
I/30/47, II/30/14
mayıs II : Yaş sığır pisliği, taze gübre. -4-
 m. I/104/16, I/121/10
 m.+ ları I/104/17, I/130/39
mayış : bk. ma˽aş -4-
 m. II/09/18
 m. alınıyō II/09/17



may̥ı̆̇ş

1780

M

 m. bālanmış II/09/15
m.+ lāmızdā bālandı I/146/19

may̥ı̆̇ş : bk. ma˽aş -1-
 m. aldı II/09/18
mayram : bk. bayram -1-
 m.+ a I/63/30
mayşallah̥ : bk. maşallah -1-
 m. I/48/54
māyTınoz : bk. maydunus -1-
 m. I/54/28
mazġal : Eskiden düşmana ok, taş, tüfek, 
top vb. atmak veya dışarıyı gözetlemek 
için kale, hisar, şato duvarlarında ve 
burçlarda uzunlamasına açılmış olan dışı 
dar, içi geniş yarık. -1-

mazġal deliği : Kale duvarlarında 
uzunlamasına açılmış dışı dar, içi geniş 
yarık şeklindeki pencere.
 m. delikleri I/95/27
mazıt : bk. mazot -2-
 m. I/116/46
 m.+ ı I/06/64
mazı̊t : bk. mazot -1-
 m. II/10/24
mazlım : Mazlum, yumuşak, uysal, sessiz, 
sakin (kimse). -7-
 m. I/104/26, I/140/23, I/140/24, 
I/140/25, I/140/26, II/01/76
 m.+ ıdı I/104/25
mazod : bk. mazot -1-
 m. II/17/87
mazot : Petrolden elde edilen ve dizel 
motorlarında yakıt olarak kullanılan akar 
yakıt, motorin. -1-
 m.+ lu I/28/15
mazȯt : bk. mazot -1-
 m. I/143/62
māzot : bk. mazot -1-
 m.+ lu II/23/12
måzot : bk. mazot -1-
 m.+ lu I/28/13
mazut : bk. mazot -6-

 m. I/116/46, II/07/73, II/10/22
 m.+ u I/116/46
 m.+ um I/06/67
me : bk. ben -1-
 m. I/10/119
mė : bk. mi -2-
 m. I/01/03, II/38/112
me˽er̥se : Meğerse, oysaki, hâlbuki, 
meğer. -1-
 m. II/28/13
me˽ersem : Meğerse. -1-
 m. I/59/80
mecal : Güç, kuvvet, derman, takat. -1-
 m.+ ım II/16/56
mecbı̊r : bk. mecbur -1-
 m. II/01/59
mecbur : Bir şeyi yapmak zorunda 
olan. -9-
 m. I/108/24, I/85/06, I/96/76, I/96/94, 
II/19/06, II/33/29, II/33/55, II/34/59

mecbur tut- : Zorlamak, mecbur etmek.
mecbur ġal- : Bir şeyi yapmak zorunda 

kalmak.
 m. ġaldı II/20/54
mecburen : Zoraki, zorlanarak, mecbur 
olarak. -1-
 m. I/92/60
mecbūri : İsteğe bırakılmayan, ister 
istemez yapılan, kaçınılmaz, zaruri, 
zorunlu. -1-
 m. I/75/31
mece : Gece’ye benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 gece m. I/68/08
meci : Parasız iş gören yardımcı. -3-
 m. I/86/73, I/94/38
mēcimeg : bk. mercimek -1-
 ġırmızı m. çorbası yapıyular II/17/41
mēciz : Aciz’e benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 āciz m. I/93/18
meclis : Büyük Millet Meclisi. -2-
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 m.+ deler̥ I/141/26
 m.+ Te yapallādı I/64/109
mede : Dede’ye benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 dede m. I/150/34
medeni : Medeniyetin sağladığı 
imkânlardan yararlanan, medeniyetle ilgili, 
uygar. -1-

medeni huḲuġ : Şahıs, aile, eşya, 
miras ve borçlarla ilgili hukuk dalı.
 m. huḲuġ I/56/80
meder : Güç. -1-
 m.+ siS I/125/51
medet : Yardım, imdat, nusret -1-
 m. I/63/62
medrėse : Medrese, ders okutulan, İslam 
dininin koyduğu esaslara uygun olarak 
eğitim öğretim yapılan yer, mektep. -2-
 m.+ ler I/56/22, I/56/24
mefā : bk. vefāt -1-
 m. eTdi II/29/17
mefat : bk. vefāt -6-
 m. etti I/40/03
 m. etTilē II/13/30
 m. etTiydi I/110/16
 m. itti I/40/04
 m. itTi I/82/06, I/82/08
mefāt : bk. vefāt -15-
 m. edince I/139/20
 m. edip I/106/29
 m. etdiler II/10/61
 m. etmiş I/61/54
 m. etmişler II/10/87
 m. etti I/110/10, II/03/03
 m. etTi I/123/09, I/143/12, I/143/74, 
II/29/30, II/29/38
 m. ėtti I/110/43
 m. ėtTilē I/84/36
 m. itTi II/17/88
mehtap : Ay ışığı, ay aydınlığı. -1-
 m.+ lı I/95/99

mejbır : bk. mecbur -5-
 m. I/62/31
 m.+ a ḳalısaŋ I/58/66
 m.+ a ġalırsaḲ I/58/66
 m. ġaldı I/116/32, I/62/31
mejbı̊r : bk. mecbur -1-
 m. I/07/52
mejbur : bk. mecbur -17-
 m. I/105/32, I/111/89, I/111/90, 
I/111/95, I/116/45, I/124/24, I/138/120, 
I/141/27, I/41/41, I/65/59, II/38/45
 m.+ a I/17/31
 m. dutcaḲ I/65/59
 m. dutmōladı I/94/03
 m. ġaldı I/17/26
 m. ġalıyo I/17/20
 m. tutȧcaḳ I/65/59
mējbur : bk. mecbur -1-
 m. I/44/55
meḱ́ān : Yer, mahal. -3-
 m. II/28/91
 m.+ ı I/139/05
 cennet m. olsun I/122/72
meKdeb : Mektep, herhangi bir derecede 
öğrenim görecek olanların toplu olarak 
devam ettikleri öğretim kurumu, okul. -1-
 ḳırḳa yatı m.+ ine I/93/35
meker : şeker’e benzetilere yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 şeker m. I/138/55
meKtub : bk. mektup -4-
 m. I/25/23
 m.+ u I/25/47, I/25/50, I/25/53
mektup : Başka yerde bulunan bir kimseye 
haber ulaştırmak, hâl hatır sormak, istek 
bildirmek vb. bir maksatla elden yahut 
posta aracılığı ile gönderilen yazılı kâğıt, 
name. -10-
 m. I/06/06, I/15/69, I/25/42, I/25/44, 
I/25/45, I/25/48, I/25/52, I/33/115, I/64/24



mektuPlaş -

1782

M

mektuPlaş - : Karşılıklı olarak gönderilen 
mektuplarla haberleşmek, birbirine mektup 
yazmak. -1-
 m.- dı I/25/43
meÍāke : Melekler. -1-
 m.+ le I/98/103
melal : “mal melal” ikilemesinde 
geçer. -1-
 malım m.+ ım II/07/104
meÍal : “mal meÍal” ikilemesinde 
geçer. -1-
 malları m. II/23/163
melan : “mal melan” ikilemesinde 
geçer. -1-
 mallānı m.+ ınῑ I/28/02
mele : Mala, dokumacılıkta kullanılan bir 
araç. -1-
 m.+ yi I/87/107
mele - : (Koyun, kuzu, keçi için) “Meee” 
diye ses çıkarmak, bağırmak. -2-
 m.- me I/101/54
melemin : Menemen, yumurta, yeşil biber 
ve domatesle yapılan bir yemek. -1-
 m. yapardῑ I/91/77
melinniK : GelinniK’e benzetilerek 
yapılan tekrar ikilemesi. -1-
 gelinniK m. I/161/32
mellem : Merhem, içinde gerekli etkili 
maddeler bulunan, yumuşak ve koyu 
kıvamda, yağlı veya yağsız, deri üzerine 
sürülerek kullanılan ilaçların ortak adı. -1-
 m. I/45/18
mēllem : bk. mellem -1-
 m. II/25/88
melvā : Helva’ya benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 helva m. I/138/69
mėlva : Helva’ya benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 helva m. I/119/45
meme : 1. İnsanların ve memeli 
hayvanların dişilerinde bulunan ve süt 

salgılayarak yavruların emzirilmesine 
yarayan organ. -6-
 m.+ sinden I/98/48
 m.+ ylen I/123/48
 m.+ ynen I/123/49

2. Vücudun herhangi bir yerinde 
meydana gelen ve memeye yahut meme 
başına benzeyen çıkıntı, kabarcık.
 ġulaḳ m.+ si II/39/29
 ġulaḲ m.+ si II/39/40
 ġulaḳ m.+ sinden I/129/63
mėmē : bk. meme1 -1-
 m. I/109/48
mėmekli : Emekli’ye benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 emekli m. I/64/62
memeli : Memelik, hayvanların yaralı 
memelerine, dış etkilerden korumak veya 
yavruların emmesini önlemek maksadıyla 
takılan meme mahfazası. -1-
 m.+ i I/133/37
mēmır : bk. mēmur -1-
 tapı m.+ ı I/143/80
memleKed : bk. memleket -1-
 m. I/122/43
memleKet : Bir kimsenin doğup büyüdüğü 
yer, şehir, yurt. -6-
 m. I/60/16, I/61/17, I/68/54
 m.+ i I/69/93
 m.+ ime I/50/69
 m.+ Te I/11/22
memlet : bk. memleket -1-
 m.+ imiz̥ I/122/43
memlikeT : bk. memleket -4-
 m. II/24/87, II/33/51
 m.+ imiz II/33/43
 m.+ ine I/03/104
memlikēt : bk. memleket -1-
 m. I/79/14
memlėket : bk. memleket -1-
 m. I/37/53
memmun : bk. memnun -3-
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 m.+ duḳ II/08/88
 m.+ us I/01/15
 m.+ uz II/08/89
memneket : bk. memleket -1-
 m.+ ine I/137/37
memniḱ́át : bk. memleket -1-
 m.+ ıŋ II/07/42
memnı̆̇ket : bk. memleket -1-
 m. II/07/21
memnun : Sevinen, sevinç duyan (kimse), 
mutlu, mesrur, hoşnut, razı. -15-
 m. I/24/10, I/33/126, I/92/58
 m.+ um I/01/32, I/90/39, II/19/108
 m.+ ūm II/06/60
 m.+ un I/01/31, I/33/126, I/67/60, 
II/29/79
 m.+ us I/76/08
 m.+ uz I/157/07

memnun ġal- (ol-) : Sevinmek, hoşnut 
olmak.
 m. ġalırın I/135/52
 m. olucuḳlar I/96/49
memnuniyetle : Memnun olarak, memnun 
bir hâlde, seve seve, isteye isteye. -1-
 m. vērdim I/01/65
memul : bk. mēmur -1-
 m.+ lar I/01/33
mēmúl : bk. mēmur -2-
 m.+ lári II/29/77
 m.+ leri II/29/76
memur : bk. mēmur -1-
 m.+ u I/93/40
mēmur : Devlet hizmetinde çalışan maaşlı 
kimse. -12-
 m. I/01/12, I/14/07, I/27/14
 depō m.+ ı̊ydı II/06/05
 m.+ lar̥ I/56/36
 m.+ ları II/30/20
 depō m.+ u II/06/50
 m.+ udu II/08/27, II/08/28
 m.+ umuz I/01/37

 m.+ uy̥du II/08/28
 depō m.+ uydu II/06/48
mē̇mur : bk. mēmur -2-
 m.+ lā II/09/48
 m.+ lādan II/09/49
men : bk. ben -12-
 m. I/08/58, I/35/12, I/87/57, II/10/31, 
II/10/33, II/10/66, II/24/02, II/37/03, 
II/37/102, II/37/58
men̥ : bk. ben -1-
 m. II/23/03
mėn : bk. ben -1-
 m. II/02/59
menámin : Melamin, tabak vb. mutfak 
eşyası yapımında kullanılan, petrolden 
elde edilen sert plastik madde. -1-
 m. tabaḳlā II/34/105
mēncimek : bk. mercimek -1-
 m.+ lı̄̇ I/31/15
mendil : 1. Sofra yaygısı, sofra bezi. -7-
 ekmek m.+ ı̄̇niŋ I/73/50
 m.+ i I/97/21
 ekmek m.+ imiz I/73/49
 m.+ inen I/103/05
 m.+ lere I/103/49, I/103/60
 m. veriyoruz I/106/79

2. Bir erkekle bir kadının evlenme 
vaadiyle birbiriyle yaptıkları sözleşme 
ve bu sözleşme nedeniyle yapılan tören, 
söz. -4-
 m. almaḲ II/17/49
 m.+ i alınıyō II/17/50
 m.+ inēn II/08/23
 m.+ ini I/74/102
mendil ḳapmaca : Mendil kullanılarak 
oynanan bir çocuk oyunu. -1-
 m. II/15/57
mēndis : bk. mühendis -1-
 maḳıne m.+ i I/64/36
menfāt : Menfaat, fayda, yarar, çıkar, 
kâr. -1-
 m. II/04/83
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men̥fāt : bk. menfāt -1-
 m. II/04/84
mēnşur : bk. meşur -1-
 m. II/23/53
mēn̥şur : bk. meşur -1-
 m.+ udu II/23/45
mepē : (<<mepek+i) Kepek’e benzetilerek 
yapılan tekrar ikilemesi. -1-
 kepēni m.+ ni I/155/37
mer - : bk. ver-2-3-
 m.- di I/25/47

bk. ver-3 -2-
 ev verdi dam m.- di I/61/63

bk. ver-4 -1-
 m.- dı̄̇ I/113/13
mera : Sera’ya benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 sera m. I/33/38
meraḳ : Bir şeyin özünü, esasını anlama, 
kavrama isteği, öğrenme arzusu. -1-

meraḳ et- : Anlamaya, kavramaya 
çalışmak, öğrenmek, bilmek istemek.
 m. ediyo II/31/25
merāḳ : bk. merak -2-
 m. ediyo I/146/31
 m. etmiş I/06/67
meraba : Merhaba, “iyi günler, günaydın” 
anlamında selamlaşma sözü. -1-
 m. I/104/01
merabalıḳ : Merhabalaşmış olma, tanıdık 
olma durumu. -1-
 m. II/38/87
mercımē : <<mercimek+i -2-
 m. I/04/59
mercımeg : bk. mercimek -1-
 m. I/04/59
mercime : bk. mercimek -4-
 m.+ i II/39/38, II/39/39
 m.+ yi II/37/109, II/39/42
mercimē : <<mercimek+i -3-
 m. I/129/51, I/153/31, II/11/27

mērcime : bk. mercimek -1-
 m.+ i I/148/53
mercimeg : bk. mercimek -2-
 m. I/41/51, I/98/119
mercímeg : bk. mercimek -1-
 m.+ lí I/04/61
mercimek : Baklagillerden, ufak boylu, 
beyaz çiçekli ve pek çok türü olan bir tarım 
bitkisinin çorbası ve yemeği yapılan, besin 
değeri yüksek, yassı ve yuvarlak taneli 
tohumu. -10-
 m. I/129/51, I/148/44, I/153/34, I/71/33, 
I/97/47, I/98/70, II/11/32

mercimek çorbası : Ana malzemesi 
kırmızı, yeşil veya sarı mercimekten 
oluşan, soğan, un, tereyağı, et suyu, tuz, 
kırmızı veya karabiber ile hazırlanan çorba.
 m. çorbası yapar II/19/66
 m. çorḇası I/78/22

mercimek mantısı (mercimekli 
mantı) : İçine mercimek konularak 
hazırlanan mantı.
 m. mantısı II/39/27 
mer̥cimeK : bk. mercimek -2-
 m.+ li I/71/37
 m.+ li yaparız̥ I/71/36
mērcimek : bk. mercimek -3-
 m.+ li I/71/32
 m.+ li mantı II/39/38
 m.+ li mantımız II/11/25
mērcimēk : bk. mercimek -1-
 m. I/152/83
mēr̥cimek : bk. mercimek -1-
 m. çorbası I/32/65
mercimik : bk. mercimek -3-
 m. çorbasῑ II/39/25
 m.+ li mantı II/39/58
 m.+ li yapardıḳ I/76/37
merdāne : Hamur açmaya yarayan ve 
kenarlarında elle tutulup hareket ettirilecek 
şekilde gövdeden daha ince sapları bulunan 
tahta silindir, kısa ve kalın oklava. -1-
 m.+ ylen II/15/116
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merdiman : bk. merdiven -2-
 m.+ nardan I/15/46
 m.+ nı I/76/49
merdimȧn : bk. merdiven -1-
 m.+ a I/76/51
merdimen : bk. merdiven -3-
 m.+ den I/153/64
 m.+ e I/48/70
 m.+ neri I/45/30
mērdimen : bk. merdiven -2-
 m. II/05/40
 m.+ i II/05/39
merdiven : Yüksek bir yere çıkmaya yahut 
yüksek bir yerden inmeye yarayan, seyyar 
veya sabit pek çok çeşidi olan basamaklar 
dizisi. -2-
 m. I/81/55
 m.+ nen I/139/49
merdiyan : bk. merdiven -2-
 m. I/130/49
 m.+ dan I/134/59
merdiyan : bk. vardiye -2-
 m.+ nan I/121/29, I/121/33
mer̥diyan : bk. vardiye -1-
 m.+ ınan I/121/29
mēremet : bk. merhemet -1-
 m.+ e I/05/48
meresci : Mirasçı, kendisine miras kalan 
kimse, vâris. -1-
 m.+ lē I/145/91
merhemet : Merhamet, herhangi bir 
canlının acısını, kederini, mutsuzluğunu 
yüreğinde hissedip üzüntü duyma ve ona 
karşı yardım hisleriyle dolma, acıma. -1-
 m.+ i I/77/59
merhemetli : Merhametli, merhameti bol 
olan. -1-
 m. I/77/59
merh̥emetli : bk. merhemetli -1-
 m. I/136/24
merik : Erik’e benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-

 erik m. I/76/28
merkeb : bk. merkep -11-
 m. I/74/13
 m.+ imiz II/24/27
 m.+ inen I/141/19, I/48/09, I/48/10, 
I/61/72, I/87/62, II/07/44, II/07/45, II/09/06
 m.+ iŋ I/41/91
mērkeb : bk. merkep -1-
 m.+ inen II/07/59
merkep : Eşek. -14-
 m. I/41/81, I/66/39, I/66/40, II/24/27, 
II/34/83, II/34/84, II/34/86
 m.+ i II/34/86
 m.+ lēlen I/32/42, II/35/10
 m.+ lēnen I/41/83, II/09/44, II/24/28
 m.+ leri II/34/82
mērkep : bk. merkep -1-
 m.+ le II/07/43
merkez : Belirli bir yerin ortası, orta kabul 
edilen en önemli yeri. -1-
 m.+ imişdi I/56/15
mėrkez : bk. merkez -1-
 m. II/25/08
mermer : Renkli, damarlı ve beyaz 
çeşitleri olan, perdah ve cilaya elverişli, 
billurlaşmış bir çeşit kireç taşı ve bu taştan 
yapılmış olan. -4-
 m. I/122/37, II/02/16
 m.+ i I/122/36

mermer ocā : Mermer çıkarılan taş 
ocağı.
 m. ocā I/122/31
mērmer : bk. mermer -1-
 m. II/23/171
mertlik : Mert olma durumu, yiğitlik, erlik, 
cesaret. -1-
 m. I/95/29
mes : Mest, incik kemiğinin üstüne kadar 
çıkan, kundura yahut lastik içine giyilen, 
abdest alırken üzerine meshedilmesi dinen 
caiz olan, kısa konçlu, hafif ve yumuşak 
ayakkabı. -1-
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 m. I/102/87
mesa : bk. meseÍā -18-
 m. I/116/37, I/121/18, I/121/37, 
I/141/19, I/141/26, I/147/58, I/68/44, 
I/74/33, I/74/95, I/74/98, I/92/15, II/04/86, 
II/19/164, II/19/86, II/19/93, II/19/95, 
II/35/100
 m. et I/105/11
mesā : bk. meseÍā -17-
 m. I/103/35, I/103/47, I/105/59, 
I/121/86, I/156/25, I/32/33, I/74/101, 
I/75/01, I/97/46, I/97/50, I/97/55, I/99/26, 
II/04/84, II/19/09, II/21/07, II/21/36
 m. ki II/21/14
mesă : bk. meseÍā -1-
 m. II/19/70
mēsa : bk. meseÍā -1-
 m. II/14/28
mesā˽it : bk. vesait -1-
 m.+ ler I/62/34
mesaFe : bk. mesāfe -1-
 m.+ si I/95/15
mesāfe : Uzaklık, ara. -1-
 m.+ si I/95/14
mėsāFir : bk. misāfir -1-
 m. I/137/44
mesal : bk. masal -3-
 m. I/157/60
 m.+ ı I/87/95
mesal̥ă : bk. meseÍā -1-
 m. I/32/12
mesaş : Mesaj, cep telefonu veya Genel 
Ağ aracılığıyla yazı ile verilen, gönderilen 
bilgi, ileti. -1-

mesaş çek- : Mesaj atmak, cep telefonu 
veya Genel Ağ aracılığıyla ileti göndermek.
 m. çek II/16/105
mesel : bk. masal -7-
 m. I/11/51, I/113/86, I/145/27, II/05/92
 m. satışírdıḳ I/08/79
mesela : bk. meseÍā -2-
 m. I/86/43

 m. yapıveridik II/19/129
meseÍa : bk. meseÍā -147-
 m. I/101/63, I/103/37, I/106/76, I/11/29, 
I/11/57, I/11/73, I/11/74, I/110/07, I/110/12, 
I/110/15, I/110/26, I/113/43, I/120/65, 
I/121/65, I/124/25, I/124/27, I/129/16, 
I/13/10, I/131/24, I/141/03, I/141/13, 
I/146/30, I/146/32, I/146/72, I/146/79, 
I/147/52, I/15/86, I/154/35, I/156/30, 
I/16/24, I/16/26, I/16/33, I/16/34, I/16/36, 
I/32/10, I/32/24, I/32/34, I/32/42, I/32/47, 
I/32/49, I/32/58, I/32/62, I/32/63, I/32/71, 
I/32/81, I/32/84, I/32/88, I/41/68, I/46/100, 
I/46/17, I/46/95, I/49/48, I/49/49, I/49/76, 
I/56/22, I/58/24, I/58/27, I/58/44, I/58/45, 
I/58/54, I/58/63, I/61/04, I/64/18, I/64/79, 
I/68/31, I/68/32, I/68/33, I/68/40, I/71/54, 
I/74/21, I/74/32, I/74/77, I/78/11, I/78/20, 
I/81/62, I/86/59, I/86/70, I/90/57, I/92/44, 
I/96/89, I/96/91, I/97/38, II/04/14, II/04/88, 
II/06/19, II/10/52, II/10/53, II/10/82, 
II/11/35, II/14/35, II/15/110, II/19/101, 
II/19/106, II/19/108, II/19/109, II/19/11, 
II/19/110, II/19/114, II/19/120, II/19/121, 
II/19/122, II/19/123, II/19/124, II/19/127, 
II/19/130, II/19/142, II/19/143, II/19/144, 
II/19/146, II/19/147, II/19/150, II/19/154, 
II/19/155, II/19/158, II/19/162, II/19/163, 
II/19/46, II/19/55, II/19/57, II/19/62, 
II/19/65, II/19/80, II/19/82, II/19/85, 
II/19/89, II/19/92, II/23/123, II/30/21, 
II/33/74, II/37/114, II/37/29, II/37/55, 
II/37/58, II/38/12, II/38/30, II/38/36, 
II/38/39, II/38/43
meseÍá : bk. meseÍā -10-
 m. I/07/67, I/46/112, I/46/115, I/46/117, 
I/46/131, I/46/41, I/46/46, I/46/91, I/46/97
meseÍă : bk. meseÍā -1-
 m. I/32/16
meseÍā : Misal olarak, örnek olarak, söz 
gelişi. -205-
 m. I/01/52, I/02/17, I/02/49, I/04/27, 
I/04/36, I/04/57, I/05/22, I/07/48, I/07/72, 
I/07/85, I/08/31, I/08/33, I/08/42, I/09/12, 
I/09/62, I/09/80, I/10/17, I/10/59, I/10/69, 
I/103/16, I/103/23, I/106/03, I/106/37, 
I/106/73, I/108/48, I/11/08, I/110/26, 
I/110/32, I/111/115, I/113/26, I/113/27, 
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I/113/29, I/114/33, I/115/06, I/115/08, 
I/115/09, I/115/10, I/115/11, I/115/19, 
I/115/20, I/115/53, I/120/27, I/121/112, 
I/121/23, I/121/60, I/121/68, I/121/75, 
I/122/48, I/124/09, I/124/15, I/124/17, 
I/124/32, I/124/35, I/124/41, I/124/43, 
I/127/07, I/127/08, I/127/11, I/127/12, 
I/127/24, I/127/26, I/127/27, I/127/48, 
I/127/49, I/129/07, I/13/12, I/134/52, 
I/134/64, I/138/42, I/138/66, I/138/81, 
I/138/83, I/141/16, I/143/62, I/143/64, 
I/143/84, I/146/24, I/146/26, I/146/47, 
I/146/49, I/146/59, I/146/66, I/146/70, 
I/146/81, I/147/41, I/147/43, I/147/50, 
I/147/55, I/148/30, I/15/68, I/151/27, 
I/154/33, I/154/42, I/154/55, I/155/47, 
I/156/12, I/157/45, I/157/68, I/16/28, 
I/20/80, I/23/30, I/29/01, I/36/41, I/39/40, 
I/41/27, I/41/29, I/46/10, I/46/101, I/46/102, 
I/46/105, I/46/28, I/46/59, I/46/64, I/47/52, 
I/49/08, I/49/33, I/49/52, I/49/55, I/49/65, 
I/54/12, I/54/33, I/55/59, I/57/36, I/58/27, 
I/58/78, I/58/87, I/64/29, I/64/30, I/65/61, 
I/68/66, I/69/34, I/69/73, I/69/74, I/69/85, 
I/70/67, I/71/16, I/73/68, I/74/31, I/95/41, 
I/96/24, I/96/25, I/97/07, I/97/38, II/02/09, 
II/02/10, II/04/85, II/06/44, II/10/57, 
II/10/69, II/10/92, II/10/94, II/11/02, 
II/11/22, II/11/53, II/11/57, II/12/55, 
II/15/103, II/15/104, II/15/111, II/15/118, 
II/15/122, II/15/54, II/15/68, II/15/77, 
II/15/81, II/18/09, II/19/124, II/21/15, 
II/21/21, II/21/52, II/22/57, II/22/66, 
II/22/70, II/22/75, II/22/76, II/22/81, 
II/23/02, II/23/73, II/23/74, II/23/78, 
II/25/07, II/27/45, II/29/78, II/30/12, 
II/30/33, II/30/38, II/30/55, II/30/57, 
II/30/64, II/31/48, II/33/44, II/33/52
 m. ki I/106/74, II/21/19, II/21/26
 m.+ sῑ I/121/109
meseÍă : bk. meseÍā -5-
 m. II/19/35, II/19/55, II/19/59, II/19/75, 
II/19/77
mesel̥a : bk. meseÍā -2-
 m. I/103/27, I/99/25
mesel̥ă : bk. meseÍā -1-
 m. II/19/128
mesĕlă : bk. meseÍā -1-

 m. I/07/36
mesĕÍa : bk. meseÍā -1-
 m. II/19/70
mesĕl̥ā : bk. meseÍā -1-
 m. ki II/21/92
mĕseÍă : bk. meseÍā -1-
 m. II/19/33
mesėÍa : bk. meseÍā -8-
 m. I/78/04, I/78/30, I/78/41, II/35/10, 
II/35/66, II/39/89, II/39/90
mesėÍā : bk. meseÍā -25-
 m. I/115/08, I/115/14, I/115/18, 
I/115/24, I/115/25, I/115/27, I/115/28, 
I/115/29, I/115/57, I/116/17, I/146/15, 
I/151/28, I/157/36, I/56/28, I/78/47, 
II/02/68, II/04/68, II/06/28, II/12/75, 
II/23/125, II/23/139, II/23/17, II/39/111, 
II/39/66
mėseÍa : bk. meseÍā -1-
 m. II/37/49
mėseÍā : bk. meseÍā -5-
 m. I/04/19, I/113/35, I/44/55, I/62/16, 
II/12/78
mesele : Çözüme kavuşturulması, bir 
sonuca bağlanması gereken durum, 
sorun. -6-
 m. I/147/35, I/155/42, I/62/26, I/64/96, 
II/14/34
 m.+ si II/04/84
mesele : bk. meseÍā -1-
 m. II/14/55
meShē : (<<mezhep+i) Bir dinde belirli 
görüş ve anlayış farklılıklarından doğan 
kollardan her biri. -1-
 m.+ ŋ I/74/101
mesı̊d : bk. mesuT -1-
 m. oluŋ I/113/82
mesiÍa : bk. meseÍā -1-
 m. II/39/98
mesiÍā : bk. meseÍā -11-
 m. II/02/16, II/02/59, II/02/61, II/02/68, 
II/02/80, II/21/60, II/21/69, II/39/41, 
II/39/87
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 m. ki II/21/09
mesiÍāsı : Mesela. -1-
 m. I/137/64
meslē̇ : <<meslek+i -1-
 m.+ miS I/28/11
meslē : <<meslek+i -1-
 m. II/09/57
mesleK : Bir kimsenin geçimini sağlamak 
maksadıyla seçtiği sürekli iş veya iş 
dalı. -2-
 m. II/34/16

mesleK yǖsek : Meslek yüksek okulu, 
bir meslek üzerine eğitim verilen okul.
 m. yǖse˽idi I/93/60
mesnē : <<meslek+i -1-
 m.+ miz I/64/59
mesnek : bk. mesleK -2-
 m. I/64/04
 m. yapTıḳ I/64/38
mesud : bk. mesuT -2-
 m. ėTsin I/113/82
 m. oluŋ I/113/81
mesuT : Saadete ermiş, saadetli, mutlu, 
bahtlı, bahtiyar. -2-

mesuT it- : Saadete erdirmek, mutlu 
kılmak.
 m. itsin I/15/73

mesuT ol- : Saadete ermek, mutlu ve 
bahtiyar olmak.
 m. ol I/15/73
meşė : bk. meşe -1-
 m. II/21/81
meşe : Kayıngillerden, ak meşe, kara ve 
kızıl meşe, mantar meşesi, palamut meşesi, 
mazı, yer meşesi gibi pek çok türü olan, 
dayanıklı, uzun ömürlü, gösterişli orman 
ağacı. -8-
 m. I/40/79, I/75/37, I/76/73, I/76/75, 
II/21/81, II/30/12, II/33/44
 m.+ ler I/76/75
mėşe : bk. meşe -2-
 m. I/55/57

meşgül : Meşgul, bir şeyle uğraşan, bir iş 
yapmakta olan. -1-
 m. II/21/11
meşi : bk. meşe -2-
 m. II/24/31, II/33/41
meşi : Meşin, hayvan derilerinin kalitesi 
en düşük olan çeşidi. -1-
 m. I/74/13
meşrubāt : İçilecek şeyler, içecekler. -1-
 m. veriliyor I/129/60
meşur : Meşhur, herkesçe bilinen, adı sanı 
her tarafa yayılmış, ünlü, şöhretli. -19-
 m. I/02/13, I/10/78, I/40/44, I/60/59, 
I/60/65, I/76/30, I/78/18, II/04/31, II/06/68, 
II/06/74, II/11/24, II/11/25
 m.+ du II/34/100
 m.+ dur I/30/57
 m.+ u I/36/72
 m.+ ŭmuşTu I/07/82

meşur ol- : Ün kazanmak, şöhret sahibi 
olmak.
 m. olur I/07/62
meşūr : bk. meşur -3-
 m. II/19/05, II/19/06, II/37/87
mēşur : bk. meşur -13-
 m. I/07/83, I/148/44, I/148/50, I/152/84, 
I/157/68, I/31/03, I/76/35, I/76/36, I/84/14, 
II/04/31, II/06/12, II/16/35
 m.+ du II/23/103
met I : Çelik çomak oyununda kullanılan 
değnek parçası ve bu oyuna verilen ad. -7-
 m. I/07/22, I/154/32, I/154/37, I/157/67, 
I/51/24
met II : Bir kimse veya bir şeyin iyiliklerini, 
üstün niteliklerini söyleyerek değerini 
yüceltme, övme, övgü, sena. -1-

met et- : Övmek.
 m. etmeyen I/87/110
metire : bk. metre -1-
 m. II/03/80
metı̆̇re : bk. metre -1-
 m. II/28/71
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mėtı̆̇re : bk. metre -1-
 m. II/28/71
metireliK : Metrelik, uzunluğu herhangi 
bir metre olan. -1-
 m. I/95/15
metiri : bk. metre -4-
 m. II/03/79
 m. yapıveriŋ II/03/79
 m.+ ymiş II/09/101, II/09/98
metmek : Etmek’e benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 etmek m. yapmışlar I/129/42
metre : Yer meridyen dairesinin kırk 
milyonda birine eşit olduğu kabul edilen 
ve kısaltması m. olan uzunluk ölçüsü 
birimi. -3-
 m. II/19/156, II/38/50
metri : bk. metre -1-
 m. II/02/05
metro : bk. metre -1-
 m. I/27/40
metrō : bk. metre -2-
 m. I/27/40
mev : Ev’e benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -2-
 evden m.+ den I/60/99
 ev m. yapıcā I/150/52
mėv : Ev’e benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 ėvlerini m.+ lerini II/23/164
mevkı̄̇ : bk. mevki -3-
 inönü m. I/92/38
 m.+ miz I/68/66
 gedig˽ören m.+ sini II/04/49
mevki : Yer, mahal. -4-
 küldüren m.+ sı̄̇nden I/149/25
 m.+ si I/81/68
 tuz˽tepesi m.+ si I/92/39
 küldüren m.+ sinden I/149/24
mevla : bk. mevlā -1-
 m.+ m I/138/25

mevlā : Kâinatın yegâne sahibi ve efendisi 
durumunda olan Allah. -1-
 m. II/01/29
mevlid : Hz. Muhammed’in dünyaya 
gelişini ve onun hayatındaki peygamber 
olma, miraca çıkma gibi önemli olayları 
anlatan manzum eserden, özellikle 
Süleyman Çelebi’nin asıl adı “Vesı̂letü’n-
necât” olan eserinden bazı bölümlerin 
okunmasıyla yapılan dinı̂ tören. -8-
 m. I/126/30, I/131/22
 m.+ imiz I/104/48, I/119/62
 m.+ ini I/104/43

mevlid oḳut- (yap-) : Mevlithanlara 
Süleyman Çelebi’nin Mevlidi’nden 
bölümler okutmak yoluyla dinı̂ tören 
yapmak.
 m. oḳudullar I/119/43
 m. yaparlā II/39/154
 m. yapılırdı I/29/13
mēvlid : bk. mevlid -1-
 m. oḳutÇān II/05/107
mevlit : bk. mevlid -4-
 m. I/147/58
 m.+ lēde I/38/21
 m.+ lerde I/02/13
 m.+ lere II/39/79
mevlüd : bk. mevlid -1-
 m. oḳudūlūrdu II/03/23
mevlüt : bk. mevlid -1-
 m. yimē II/39/118
mevsim : Bir takvim yılının iklim 
şartları bakımından farklılıklar gösteren 
ve ilkbahar, yaz, sonbahar, kış diye 
adlandırılan dört bölümünden her biri. -4-
 m.+ de I/56/47
 m.+ i II/24/32
 m.+ inde I/15/39
 m.+ ner I/135/45
mēvsim : bk. mevsim -1-
 m.+ ine II/15/107
mevşur : bk. meşur -1-
 m. olur II/30/27
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meydan : Üzerinde bina vb. şeyler 
bulunmayan düz, açık ve geniş yer, açıklık, 
alan, saha. -18-
 m. I/102/27
 m.+ da I/159/18, I/27/50, II/27/62
 m.+ damış I/33/70
 m.+ ına I/98/25
 köv m.+ ına I/98/25
 m.+ narda II/15/44

meydan yeri : Geniş ve açıklık alan.
 m. yėrinde I/125/85
 m. yėrindeki I/125/82
 m. yerinden I/135/47
 m. yerindeydi I/135/05
 m. yerine II/34/101
 m. yėrine I/125/78, I/125/79, I/125/80, 
I/125/89
 m. yėriniŋ I/125/90
meydān : bk. meydan -1-
 m.+ da II/07/145
meyva : Bitkilerin, çiçeğin döllenmesinden 
sonra yumurtalığın gelişip büyümesiyle 
meydana gelen ve tohumları taşıyan kısmı, 
yemiş. -16-
 m. I/139/55, I/46/61, I/65/28, II/07/36, 
II/09/22, II/30/31
 m.+ dan II/09/31
 m.+ lāmız I/32/98
 m.+ lar I/11/27, I/65/50, I/65/57
 m.+ ları I/139/63
 m.+ mız II/19/161
 m.+ mız bol I/34/04
 m.+ ya II/09/28

meyva suyu : Meyveden elde edilen su.
meyvá : bk. meyva -1-
 m. II/07/36
mēyva : bk. meyva -1-
 m.+ lā I/54/37
meyvacılıḳ : Meyve yetiştirme işi. -1-
 m. I/33/40
meyve : bk. meyva -6-

 m. I/111/118, I/143/39, II/26/46, 
II/29/93
 m. suyu I/111/83
meyvė : bk. meyva -1-

m. II/09/94
meyvecılıḲ : bk. meyvacılıḳ -1-
 m. I/149/28
mezalíġ : bk. mezarlıḳ -1-
 m. II/02/16
mezar : Bir kimsenin öldükten sonra 
gömüldüğü yer, kabir. -5-
 m. I/92/40, II/02/18
 m.+ ı I/08/18
 ḳaya m.+ ları II/23/174

mezar daşı : Ölünün kimliğini, ölüm 
tarihini belirtmek, gelip geçenden hayır 
dua istemek vb. düşüncelerle mezarın baş 
tarafına dikilen yazılı taş.
 m. daşına I/91/08
mezár : bk. mezar -4-
 m. II/03/70
 m.+ á I/08/115
 m.+ ímí I/122/25
 m.+ Íēŋ II/20/70
mezarlı : bk. mezarlıḳ -6-
 m.+ a I/30/59, I/56/59
 m.+ ı I/46/52
 m.+ ımız I/46/48
 m.+ ımıza I/46/50
 m.+ ynan I/46/51
mezarlıḳ : Mezarların toplu olarak 
bulunduğu yer, kabristan. -6-
 m. I/122/17, I/122/22
 ḳaya m.+ lar I/92/34
 m.+ lárá I/46/115
 m.+ ta II/20/57
mezarlıḲ : bk. mezarlıḳ -3-
 m. I/56/59, I/61/31
 m.+ da I/46/113
mezarlῑ : <<mezarlıḳ+ı -3-
 m. II/02/16
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 m.+ ŋ I/117/49, I/55/13
mezaylı̄̇ : <<mezarlıḳ+ı -1-
 m.+ ŋ II/02/17
mezbur : bk. mecbur -4-
 m. I/135/18, I/135/40, I/58/11
 m. veriler I/138/64
mezeÍā : bk. meseÍā -1-
 m. II/10/41
mezellı̄̇ : bk. mezarlıḳ -2-
 m.+ ŋ I/145/66, I/145/67
mezelli : bk. mezarlıḳ -1-
 m.+ i I/10/105
mezellik : bk. mezarlıḳ -1-
 m. I/10/105
mezer : bk. mezar -15-
 m. I/122/23, I/122/24, I/153/73, I/99/15, 
II/20/65, II/28/63
 m.+ e I/08/21, I/79/27
 m.+ i I/99/61, II/05/28
 m.+ iŋ I/70/15, I/70/80, I/99/62, 
II/20/67
mezerlı̄̇ : <<mezarlıḳ+ı -3-
 m. I/99/60
 m.+ ŋ I/10/97, I/95/19
mezerliy : bk. mezarlıḳ -1-
 m.+ ē I/06/120
mezerlig : bk. mezarlıḳ -1-
 m.+ de I/06/107
mezerlik : bk. mezarlıḳ -3-
 m. I/122/28
 m.+ de I/132/78
 m.+ deki I/06/110
mezun : Bir eğitim ve öğretim kurumunu, 
bir okulu bitirmiş, diploma almış 
(kimse). -3- 
 m.+ u II/30/09
 m.+ uyun I/73/03

mezun ol- : Bir eğitim kurumunu 
bitirmek, diploma almak.
 m. oldum I/122/13
mēzun : bk. mezun -9-

 m. oldu I/52/67
 m. olduḳTan I/05/14
 m.+ u I/151/25, II/35/02
 m.+ ú I/61/07
 ilḳoġul m.+ u II/02/02
 m.+ uyum I/46/02
 m.+ uyun I/113/04
 m.+ uyuz I/111/02
mı : Soru ve pekiştirme işlevlerinde 
kullanılan, sözcükten ayrı yazılan bir 
ek. -483-
 m. I/02/72, I/03/20, I/04/32, I/04/66, 
I/06/129, I/06/36, I/06/86, I/06/103, 
I/07/27, I/07/50, I/07/91, I/08/79, I/09/11, 
I/09/12, I/10/110, I/10/116, I/10/27, I/10/42, 
I/10/73, I/10/82, I/10/92, I/10/95, I/10/97, 
I/10/98, I/100/12, I/100/36, I/100/41, 
I/101/60, I/102/38, I/102/42, I/102/81, 
I/103/61, I/105/33, I/108/10, I/108/29, 
I/108/39, I/110/62, I/111/117, I/111/83, 
I/112/27, I/112/58, I/112/62, I/112/64, 
I/112/77, I/113/103, I/113/38, I/118/15, 
I/119/06, I/119/42, I/119/66, I/119/72, 
I/120/02, I/121/122, I/121/13, I/121/44, 
I/121/46, I/121/48, I/121/70, I/121/71, 
I/122/49, I/122/67, I/122/78, I/123/30, 
I/123/51, I/124/19, I/127/05, I/127/55, 
I/128/04, I/129/67, I/13/42, I/130/02, 
I/131/37, I/132/43, I/133/38, I/134/07, 
I/134/27, I/135/33, I/135/43, I/136/19, 
I/137/03, I/138/01, I/138/04, I/14/41, 
I/140/41, I/143/27, I/144/43, I/144/44, 
I/144/75, I/145/29, I/145/37, I/145/67, 
I/146/14, I/146/67, I/146/69, I/146/82, 
I/147/40, I/147/61, I/148/56, I/149/64, 
I/15/97, I/15/99, I/150/29, I/151/35, 
I/152/123, I/152/138, I/153/25, I/154/40, 
I/154/41, I/155/101, I/155/37, I/155/59, 
I/155/70, I/156/38, I/156/48, I/158/05, 
I/158/32, I/16/06, I/160/08, I/18/68, I/19/30, 
I/20/61, I/20/73, I/21/63, I/21/93, I/23/11, 
I/23/27, I/24/36, I/27/72, I/28/21, I/28/54, 
I/30/22, I/31/33, I/32/24, I/32/30, I/33/08, 
I/33/119, I/33/13, I/33/14, I/33/26, I/33/28, 
I/33/46, I/33/47, I/33/53, I/33/55, I/33/98, 
I/35/39, I/35/46, I/35/58, I/38/30, I/39/01, 
I/39/33, I/39/59, I/40/11, I/42/65, I/43/38, 
I/45/26, I/45/31, I/45/34, I/46/77, I/47/03, 
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I/47/46, I/48/15, I/48/28, I/48/38, I/48/42, 
I/48/44, I/48/73, I/49/21, I/49/66, I/50/11, 
I/50/39, I/51/10, I/51/32, I/51/68, I/52/08, 
I/52/101, I/52/40, I/52/55, I/52/62, I/53/35, 
I/53/53, I/56/78, I/57/09, I/57/33, I/57/41, 
I/58/37, I/58/55, I/58/81, I/60/71, I/60/73, 
I/61/18, I/61/27, I/61/54, I/63/18, I/63/19, 
I/63/32, I/63/52, I/64/02, I/64/125, I/64/55, 
I/65/22, I/67/27, I/67/38, I/68/29, I/68/31, 
I/68/59, I/68/68, I/69/44, I/69/48, I/70/35, 
I/73/30, I/74/100, I/75/01, I/75/08, I/75/51, 
I/76/94, I/76/95, I/77/35, I/77/36, I/77/37, 
I/78/10, I/78/30, I/78/40, I/79/29, I/79/37, 
I/79/38, I/79/62, I/79/64, I/80/01, I/80/17, 
I/80/57, I/80/64, I/80/67, I/81/29, I/81/30, 
I/81/36, I/83/16, I/83/47, I/83/66, I/83/75, 
I/84/25, I/84/45, I/85/06, I/86/37, I/86/41, 
I/86/54, I/86/56, I/86/58, I/86/60, I/86/69, 
I/86/70, I/87/01, I/87/06, I/87/10, I/87/101, 
I/87/124, I/87/51, I/87/84, I/87/93, I/88/33, 
I/91/05, I/91/31, I/91/86, I/92/55, I/93/07, 
I/93/23, I/93/25, I/93/41, I/93/55, I/94/41, 
I/94/60, I/95/05, I/95/117, I/95/17, I/95/21, 
I/95/22, I/95/79, I/95/86, I/96/15, I/98/102, 
I/98/65, II/01/34, II/01/38, II/01/75, 
II/01/90, II/02/21, II/03/07, II/03/08, 
II/03/40, II/03/46, II/03/50, II/03/74, 
II/03/75, II/04/82, II/05/14, II/05/74, 
II/06/45, II/06/69, II/07/04, II/07/120, 
II/07/58, II/07/83, II/09/15, II/09/68, 
II/09/93, II/10/35, II/10/56, II/12/18, 
II/12/55, II/12/56, II/12/78, II/13/66, 
II/14/99, II/15/03, II/15/125, II/15/29, 
II/17/05, II/17/71, II/17/73, II/18/17, 
II/19/105, II/19/117, II/19/146, II/19/152, 
II/20/54, II/21/04, II/21/10, II/21/101, 
II/22/53, II/22/61, II/22/63, II/22/76, 
II/23/129, II/23/169, II/24/76, II/24/79, 
II/24/80, II/24/93, II/25/101, II/26/05, 
II/27/31, II/28/17, II/28/26, II/28/32, 
II/28/58, II/28/87, II/29/96, II/30/22, 
II/30/23, II/30/26, II/30/28, II/31/19, 
II/31/44, II/32/80, II/33/67, II/33/69, 
II/33/71, II/33/79, II/33/84, II/34/58, 
II/35/26, II/35/70, II/36/15, II/37/106, 
II/37/127, II/37/49, II/38/27, II/38/56, 
II/39/120, II/39/121, II/39/144, II/39/15, 
II/39/187, II/39/54, II/39/55, II/39/70, 
II/39/73, I/153/66, I/153/67, I/146/12, 

I/52/58, I/146/69, I/64/132, I/111/44, 
II/20/03, I/69/89, II/31/22, I/158/51
 m.+ dı I/145/44, I/33/40, I/48/66, 
II/20/04, II/20/06
 m.+ dım II/20/49
 m.+ dır I/52/53 
 m. ne I/122/58, I/143/07, I/146/34, 
I/161/31, I/78/15
 m.+ ŋ I/147/39 
 m.+ sın I/132/65, I/132/66, I/132/68, 
I/15/72
 m.+ sınῐz̥ I/132/13
 m.+ sıŋ I/10/95, I/119/83, I/122/37, 
I/123/13, I/47/76, I/47/77, I/52/54, II/38/77
 m.+ Sıŋ I/43/37
 m.+ sıŋız I/23/25, I/93/22, II/26/15
 m.+ ydı I/07/77, I/10/40, I/127/19, 
I/127/20, I/127/46, I/143/43, I/159/28, 
I/48/33, I/59/55, I/59/68, I/66/35, I/98/31, 
II/26/35
 m.+ y̥dı II/15/32
 m.+ ydın I/61/35
 m.+ yız I/133/13
 m.+ ymış I/54/63, I/65/39
 m.+ yo I/87/32, I/87/33
mıçır : Tereyağı. (?) -1-
 m. I/98/98
mıhaḳḳıḳ : bk. mu˽aḳḲaḲ -1-
 m. I/01/70
mıhdarlῑ : <<muhtarlıḳ2+ı -1-
 m.+ m I/68/02
mıḳdar : bk. muhtar -1-
 m.+ ı I/161/26
mıḳdȧr : bk. muhtar -1-
 m. I/86/19
mıkil : Aḳıl’a benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 aḳıl m. I/64/32
mıḳTā : <<muhtar+ı -1-
 m. I/86/18
mıḳTar : bk. muhtar -1-
 m. I/149/28
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mıl : Gıl’a benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 ġıl m. I/52/96
mıl - : Çıl-’a benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 çalar̥ m.- ar̥ II/23/87
mımal : Şımal’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 şımal m. I/133/51
mına : Dana’ya benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -2-
 dana m. I/18/08, I/18/11
mıntazam : Muntazam, yerli yerinde, 
düzenli, tertipli. -1-
 m. II/09/47
mır : Gırā’ya benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 ġırā m.+ ā II/30/14
mıṟ : bk. var -1-
 m.+ dı I/01/72
mıra : Para’ya benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 para m. I/08/23
mıraḳtör : Tıraḳtör’e benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 tıraḳtör m. I/156/26
mıraba : Araba’ya benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 araba m. I/47/30
mırıḳ : Suyun dibine çöken ince kum. -2-
 m. I/105/64
 m.+ ları I/105/65
mırın ġırın : Bir işi veya bir isteği 
açıkça reddetmeyip kaçamaklı sözler 
söyleme, çeşitli bahaneler ileri sürme, 
nazlanma. -1-

mırın ġırın yap- : Bir işten kurtulmak 
veya bir isteği yerine getirmemek için 
bahaneler uydurmak, nazlanmak.
 m. ġırın yapıyoru I/45/55
mısāfir : bk. misāfir -2-
 m. I/52/71
 m.+ iŋ I/52/39

mısıl : bk. mısır I -1-
 m.+ ları I/54/14
mısır I : Buğdaygillerden, boyu 2 metreye 
kadar uzayabilen, kalın gövdeli, geniş şerit 
yapraklı bir tarım bitkisi ve bu bitkinin, 
bir koçan üzerinde sıralanmış sarı renkli 
büyücek ve yassı taneli ürünü. -17-
 m. I/129/48, I/153/19, I/54/10, I/59/56, 
I/83/79, I/86/32, II/11/42, II/11/43, II/11/54
 m.+ ı II/11/56
 m.+ ıŋ II/09/75

mısır ekmeği : Mısır unundan 
hazırlanarak yapılan ekmek.

mısır patlat- : Cin mısırını kalburda ve 
ateş üzerine tutarak patlamasını sağlamak.
 m. patladırdıḳ I/09/58
 m. patladırdıḲ I/09/57
 m. patladırdῑḲ I/59/56
 m. patladíÍÍādı II/11/53
mısille : Fasille’ye benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 fasille m. I/143/40
mısḳa : bk. mŭsḳa -1-
 m. I/111/12
mısḲa : bk. mŭsḳa -2-
 mısḲa m. I/111/15
 m. mısḲa I/111/15
mış : Dış’a benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 dışa m.+ a I/119/54
mışamba : Muşamba, bir tarafına mum, 
kauçuk, yağlı boya vb. sürülerek su 
geçirmeyecek duruma getirilmiş kalın bez 
ve böyle bir bezden yapılmış. -1-
 m. II/07/126
mıvāḳ : Kavaḳ’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 ḳavaḳ m. II/23/153
mıvar : Dȧvar’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 dȧvar m. II/23/10
mıvıġ : Tavıġ’a benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
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 tavıġ m. I/35/34
mıvlar : ŞavÍar’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 şavÍarı m.+ ı I/21/66
mıv̥ıl : Bav̥ıl’a benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 bav̥ıl m. I/61/46
mıy : Çay’a benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -2-
 çay m. I/139/16
 çayῑ m.+ ı I/91/76
mızā : Gaza’ya benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 ġaza m. I/58/37
mızma : Yazma’ya benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 yazmamῐ m.+ mı I/25/03
mi : Soru ve pekiştirme işlevlerinde 
kullanılan, sözcükten ayrı yazılan bir 
ek. -657-
 m. I/01/13, I/01/64, I/01/72, I/01/95, 
I/02/19, I/02/57, I/03/104, I/03/91, I/04/13, 
I/04/24, I/04/34, I/04/62, I/05/48, I/06/114, 
I/06/30, I/06/37, I/06/49, I/06/74, I/07/08, 
I/07/111, I/07/112, I/07/12, I/07/50, I/08/09, 
I/08/128, I/08/50, I/08/51, I/09/04, I/09/14, 
I/09/39, I/10/11, I/10/118, I/10/14, I/10/27, 
I/10/37, I/10/53, I/10/66, I/10/87, I/10/94, 
I/100/28, I/100/29, I/100/37, I/102/35, 
I/102/42, I/102/52, I/103/01, I/103/33, 
I/104/03, I/107/69, I/108/07, I/108/21, 
I/108/31, I/108/39, I/108/42, I/108/43, 
I/108/48, I/108/50, I/108/52, I/109/07, 
I/109/21, I/109/47, I/11/03, I/11/71, I/11/72, 
I/110/24, I/111/110, I/111/117, I/111/119, 
I/111/120, I/111/122, I/111/87, I/111/93, 
I/112/14, I/112/21, I/112/43, I/113/11, 
I/113/138, I/113/23, I/114/36, I/116/44, 
I/116/54, I/119/06, I/119/42, I/12/27, 
I/120/08, I/120/42, I/121/105, I/121/118, 
I/121/123, I/121/27, I/121/51, I/122/03, 
I/122/34, I/123/15, I/123/73, I/124/19, 
I/124/28, I/125/32, I/125/44, I/126/16, 
I/126/32, I/126/52, I/126/74, I/126/75, 
I/127/19, I/127/21, I/127/31, I/127/38, 
I/127/55, I/128/33, I/128/34, I/128/42, 
I/128/68, I/13/29, I/131/36, I/134/01, 

I/134/55, I/138/01, I/138/61, I/138/70, 
I/138/97, I/14/28, I/14/46, I/14/63, 
I/14/64, I/140/41, I/141/03, I/141/20, 
I/144/30, I/144/53, I/144/55, I/144/73, 
I/144/74, I/144/75, I/145/02, I/145/15, 
I/145/72, I/145/79, I/146/34, I/146/41, 
I/146/42, I/146/79, I/147/38, I/147/40, 
I/148/37, I/148/52, I/149/12, I/149/38, 
I/15/15, I/15/40, I/15/41, I/15/77, I/150/02, 
I/150/53, I/150/54, I/151/35, I/151/43, 
I/152/130, I/152/131, I/152/134, I/152/135, 
I/152/65, I/152/72, I/152/73, I/152/80, 
I/152/97, I/153/06, I/153/76, I/153/93, 
I/153/94, I/154/35, I/155/10, I/155/11, 
I/155/18, I/155/29, I/155/30, I/155/99, 
I/157/62, I/158/06, I/158/23, I/158/24, 
I/159/21, I/16/05, I/160/17, I/160/31, 
I/161/26, I/17/48, I/17/72, I/18/30, I/18/51, 
I/20/05, I/20/06, I/20/21, I/20/26, I/20/40, 
I/20/77, I/20/90, I/20/92, I/20/93, I/22/12, 
I/23/07, I/23/14, I/23/29, I/24/02, I/24/07, 
I/24/36, I/25/02, I/25/55, I/27/72, I/28/37, 
I/28/40, I/28/42, I/29/08, I/30/38, I/31/35, 
I/31/47, I/33/141, I/33/142, I/33/17, 
I/33/29, I/35/51, I/35/58, I/36/42, I/38/27, 
I/38/31, I/39/102, I/39/30, I/39/32, I/39/33, 
I/39/53, I/39/80, I/40/60, I/40/66, I/41/15, 
I/41/76, I/41/81, I/41/91, I/42/59, I/42/78, 
I/43/06, I/43/19, I/43/36, I/44/22, I/44/37, 
I/44/38, I/45/35, I/45/48, I/45/55, I/46/12, 
I/46/19, I/46/20, I/46/44, I/46/68, I/47/24, 
I/47/39, I/47/56, I/48/59, I/48/65, I/48/78, 
I/50/03, I/50/13, I/51/62, I/52/41, I/52/43, 
I/52/56, I/52/59, I/52/83, I/52/90, I/52/91, 
I/53/67, I/54/60, I/54/73, I/55/60, I/56/67, 
I/56/80, I/57/21, I/57/25, I/57/40, I/57/41, 
I/57/50, I/58/02, I/58/36, I/58/37, I/58/39, 
I/58/64, I/58/90, I/59/36, I/60/16, I/60/77, 
I/61/32, I/61/42, I/61/51, I/62/14, I/63/13, 
I/64/03, I/64/07, I/64/117, I/65/30, I/65/59, 
I/66/03, I/67/27, I/67/39, I/67/61, I/69/41, 
I/69/72, I/69/75, I/70/43, I/70/70, I/72/73, 
I/72/85, I/73/38, I/73/58, I/74/02, I/74/100, 
I/74/21, I/74/23, I/74/36, I/74/65, I/74/89, 
I/75/12, I/77/43, I/77/47, I/77/60, I/78/33, 
I/78/43, I/79/28, I/79/37, I/79/51, I/79/53, 
I/79/63, I/79/90, I/79/91, I/79/96, I/80/44, 
I/81/21, I/81/31, I/81/62, I/82/10, I/82/14, 
I/83/26, I/83/34, I/83/57, I/84/29, I/84/35, 
I/85/02, I/85/07, I/85/43, I/86/21, I/86/22, 
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I/86/24, I/86/74, I/86/76, I/86/78, I/87/04, 
I/87/16, I/87/36, I/87/53, I/87/69, I/87/71, 
I/88/17, I/88/20, I/88/45, I/89/24, I/90/42, 
I/91/28, I/91/83, I/92/26, I/92/31, I/93/44, 
I/95/123, I/95/40, I/95/75, I/95/77, I/95/87, 
I/96/27, I/97/07, I/97/11, I/97/26, I/97/44, 
I/97/49, I/97/56, I/98/06, I/98/13, I/98/134, 
I/98/31, I/98/42, I/98/59, I/99/19, I/99/53, 
II/01/32, II/01/36, II/02/100, II/02/29, 
II/02/30, II/03/52, II/03/80, II/04/63, 
II/04/88, II/04/91, II/05/100, II/05/45, 
II/05/56, II/06/02, II/06/69, II/07/01, 
II/07/120, II/07/121, II/07/133, II/07/147, 
II/07/58, II/08/129, II/08/60, II/08/71, 
II/08/72, II/09/60, II/09/92, II/10/31, 
II/12/07, II/12/20, II/12/30, II/12/56, 
II/13/39, II/13/47, II/13/51, II/13/65, 
II/14/78, II/16/18, II/16/26, II/17/39, 
II/17/46, II/18/09, II/19/134, II/19/41, 
II/19/51, II/19/75, II/20/02, II/20/29, 
II/20/35, II/20/69, II/20/83, II/21/101, 
II/21/34, II/21/37, II/21/45, II/21/84, 
II/21/85, II/21/86, II/22/06, II/22/60, 
II/23/122, II/23/129, II/23/173, II/23/186, 
II/23/74, II/23/76, II/24/108, II/24/86, 
II/25/103, II/25/106, II/25/115, II/26/50, 
II/27/06, II/27/23, II/27/42, II/27/50, 
II/27/65, II/28/15, II/28/65, II/28/78, 
II/28/87, II/29/22, II/29/65, II/30/54, 
II/30/61, II/30/65, II/30/69, II/31/51, 
II/32/109, II/32/78, II/34/06, II/34/50, 
II/34/56, II/35/74, II/36/09, II/36/11, 
II/37/107, II/37/21, II/37/62, II/37/80, 
II/38/103, II/38/22, II/38/23, II/38/24, 
II/38/26, II/38/34, II/38/72, II/39/106, 
II/39/121, II/39/136, II/39/166, II/39/172, 
II/39/178, II/39/187, II/39/22, II/39/72, 
II/39/73, I/44/38, I/22/45, I/05/49, I/138/61, 
I/152/123, II/31/22, I/134/39, I/134/40, 
I/111/65, I/111/66, I/111/45, I/71/39, 
I/111/110, I/10/106, I/10/106, II/34/78, 
II/16/45, I/05/12
 yannıḲ ot bitēr m. I/52/95
 m.+ dē̇ II/26/28
 m.+ di I/65/21, I/81/59, I/98/16, 
II/07/32
 m.+ din I/83/17
 m. ne I/159/05, I/92/07, I/92/47, 
II/28/29

 m. nė I/158/10
 m.+ ŋ I/33/98, I/75/63, II/20/59
 m.+ sı̄̇ŋ II/29/43
 m.+ sin I/113/81, I/126/82, I/139/14, 
I/15/67, I/15/72, I/60/72, II/19/56, II/24/84
 m.+ sin̥ı̆̇z I/13/05
 m.+ siŋ I/06/01, I/123/13, I/161/44, 
I/21/92, I/35/27, I/35/28, I/41/92, I/56/42, 
I/58/39, I/69/92, I/69/96, I/72/15, I/72/22, 
I/96/43, II/04/33, II/05/75, II/22/20
 m.+ siŋiS I/79/15
 m.+ siŋiz I/104/02, I/137/09, I/138/32, 
I/146/73, I/17/66, I/21/90, I/36/48, I/36/59, 
I/40/41, I/59/78, I/79/78
 m.+ siŋı̆̇z I/147/02
 m.+ ydı̄̇ I/30/44, I/74/68, II/06/31
 m.+ ydi I/112/79, I/123/11, I/123/34, 
I/127/30, I/127/44, I/127/47, I/140/44, 
I/143/43, I/143/69, I/20/81, I/25/12, 
I/35/07, I/36/73, I/44/69, I/66/34, II/22/35, 
II/22/41, II/25/66

m. + y̥díġ I/07/96
 m.+ ydim I/107/69
 m.+ ydin I/10/05, II/27/18
 m.+ yim I/140/54, II/15/14
 m.+ yin I/130/02, I/138/134, I/138/135, 
I/42/56
 m.+ yo I/79/37
 bili m.+ yo I/30/02
 gidi m.+ yoŋuz I/158/61
 çeki m.+ yosun I/152/01
mí : bk. mi -3-
 m. I/03/36
 m.+ ydı II/02/57
 m.+ ydῑ II/23/201
mῐ : bk. mi -4-
 m. I/25/39, I/54/66, II/02/78, II/11/12
mῑ : bk. mi -18-
 m. I/112/27, I/121/26, I/134/06, 
I/139/43, I/27/20, I/31/48, I/33/122, 
I/69/71, I/74/02, I/79/22, I/79/39, I/80/26, 
I/81/29, I/87/15, I/98/92, II/03/49, II/03/50, 
I/154/28
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mı̆̇ : bk. mi -1-
 m. II/07/124
mı̄̇ : bk. mi -26-
 m. I/08/40, I/10/38, I/128/33, I/13/42, 
I/138/52, I/15/98, I/37/53, I/39/66, I/47/56, 
I/54/19, I/60/84, I/69/67, I/72/16, I/72/28, 
I/80/07, I/86/21, II/03/51, II/28/27, II/38/40
 m.+ di I/39/31, II/19/75
 m.+ dik II/16/79, II/16/80
 m.+ diK II/07/141
 m.+ miş I/112/44
 m.+ y̥di I/54/13
mide : bk. mı̄̇de -2-
 m.+ dēn II/25/79
 m.+ m I/96/60
mı̄̇de : İnsanlarda ve hayvanlarda karın 
boşluğunun üst kısmında bulunan ve 
yenilen yiyecekleri sindirmeye yarayan 
torba şeklindeki iç organ, kursak. -4-
 m.+ mı̆̇ I/132/49
 m.+ sinde II/29/21
 m.+ sini II/05/94

mı̄̇de hastalῑ : Midede çeşitli sebeplerle 
görülen hastalık.
 m. hastalῑndın II/05/93
mideş : Ateş’e benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 ateşi m.+ i II/08/56
midı̆̇ : bk. mı̄̇de -1-
 m. I/36/70
mihane : bk. miyāne -4-
 m. I/132/42
 m.+ si I/132/41, I/132/43
 m.+ sini I/132/40
mih̥ane : bk. mihane -1-
 m.+ sini I/132/41
mı̊ : bk. mi -1-
 m.+ ydu I/44/56
mı̊ḳdar : bk. muhtar -3-
 m. I/149/65
 m.+ ıŋ I/138/26, I/138/27
mı̊ḳTar : bk. muhtar -1-

 m.+ ın I/149/43
mı̊hTallıġ : bk. muhtarlıḳ1 -1-
 m.+ da I/149/64
mı̊sḲa : bk. mŭsḳa -1-
 m.+ lı yapdῑmız I/111/63
mı̊TfaḲ : bk. mutfaḳ -2-
 m. I/160/15
mikrob : bk. mikrop -1-
 m.+ u I/106/23
mikrop : Sadece mikroskopla görülebilen 
ve çeşitli hastalıklara sebep olan tek hücreli 
canlıların ortak adı. -2-
 m.+ lu I/154/60

mikrop ġab- : Mikrop bulaşmak, 
mikrop taşımak, mikrop bulaşarak 
hastalanmak.
 m. ġabmış II/26/28
miKser : Karıştırmaya, çırpmaya yarayan 
alet. -1-
 m.+ inen I/62/22
mik̥ser : bk. miKser -1-
 m.+ inen I/62/26
mil - : Gel-’e benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 gelen m.- en I/108/11
miÍah : SiÍah’a benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 siÍah m. I/05/27
mile : Bilye. -2-
 m. I/155/50
 m. yapadıḳ I/155/51
milet : bk. millet -5-
 m. I/01/82, I/01/98, I/64/52, I/64/65, 
II/35/75
milim : Kilim’e benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 kilimner m.+ ner I/21/33
milinniK : GelinniK’e benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 gelinniK m. I/25/56
millar : bk. milyar -2-
 m. I/53/26
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 m.+ larınan I/144/10
milled : bk. millet -1-
 m. II/11/22
millet : Genellikle aynı topraklar üzerinde 
yaşayan, aynı soydan gelen ve aralarında 
dil, din, tarih, sanat, töre, dünya görüşü 
ve ülkü birliği bulunan insanlar topluluğu, 
ulus. -109-
 m. I/03/05, I/08/10, I/08/12, I/08/16, 
I/09/54, I/108/19, I/108/47, I/108/50, 
I/108/53, I/110/58, I/111/120, I/117/44, 
I/125/10, I/125/64, I/125/73, I/125/84, 
I/128/15, I/131/15, I/131/37, I/143/37, 
I/15/59, I/150/44, I/153/37, I/153/39, 
I/153/68, I/158/33, I/17/31, I/17/32, I/17/33, 
I/27/18, I/27/60, I/32/51, I/32/74, I/38/44, 
I/60/33, I/64/103, I/64/54, I/64/56, I/66/47, 
I/66/51, I/67/50, I/67/54, I/68/39, I/69/74, 
I/72/47, I/75/40, I/78/08, I/78/33, I/82/18, 
I/91/71, I/95/80, I/96/18, I/96/19, I/96/29, 
I/96/47, I/96/58, I/96/60, I/96/66, I/96/79, 
I/96/82, I/96/83, I/96/93, II/07/52, II/07/53, 
II/07/60, II/07/93, II/09/35, II/09/64, 
II/09/92, II/10/25, II/20/16, II/21/27, 
II/23/178, II/27/48, II/28/35, II/35/09, 
II/35/10, II/35/40, II/37/14, II/37/78
 m.+ de II/35/23
 m.+ e I/02/49, I/114/16, I/114/34, 
I/145/86, I/148/28, I/77/30, I/96/60
 m.+ ē I/126/32, I/93/18
 m.+ i I/145/68, I/147/51, I/159/36, 
I/159/37
 m.+ imize I/112/75
 manav m.+ indi II/03/80
 m.+ ini I/14/21
 m.+ iŋ I/10/52, I/108/55, I/145/60, 
I/53/83, I/78/28, I/86/27
 m.+ ler I/91/70
 m.+ Te I/125/10, I/147/19
 m.+ t̥i I/64/14
millet̥ : bk. millet -1-
 m. II/05/43
mill̥eT : bk. millet -16-
 m. II/35/106, II/35/108, II/35/109, 
II/35/112, II/35/16, II/35/26, II/35/28, 

II/35/29, II/35/33, II/35/35, II/35/39, 
II/35/49, II/35/66, II/35/78, II/35/85
mı̊̇lleT : bk. millet -1-
 m. II/01/38
milletvekil : bk. milleTvekili -1-
 m.+ lēni I/64/110
milleTvekili : Genel bir seçimde halk 
tarafından seçilerek Büyük Millet 
Meclisi’ne giren millet temsilcisi, 
mebus. -3-
 m. I/142/18, II/13/26
 m.+ ymişmiş I/142/19
millı̄̇ : Millete ait ve mahsus olan. -1-

millı̄̇ ḳıyavet : Bir milletin kendine 
mahsus giyim-kuşam özelliklerini 
aksettiren kıyafet.
 m. ḳıyavetler I/41/13
millon : bk. milyon -8-
 m. I/134/53, I/143/41, I/53/34, II/01/52
 m.+ u I/134/54
milÍon : bk. milyon -3-
 m. II/10/22
 m.+ a I/40/13
 m.+ nan II/10/23
milyáÍlik : Milyarlık, miktarı milyarla 
ölçülen veya milyar değerinde olan. -1-
 m. II/30/82
milyar : 1000 milyona eşit sayı ve bu sayı 
kadar olan (nüfus, para vb.). -10-
 m. I/32/91, I/53/83, I/89/09, II/09/100, 
II/09/101, II/09/68, II/09/99, II/28/55
 m.+ ı II/39/160
milyar̥ : bk. milyar -1-
 m. II/28/11
milyār : bk. milyar -1-
 m. I/53/82
milyon : Bin tane bine eşit sayı ve bu sayı 
kadar olan. -1-
 m. II/38/114
mimeg : YemeK’e benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 yemeK m. I/125/12
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mimek : Yimek’e benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 yimek m. I/104/52
mimre : Kimre’ye benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi.-1-
 kimre m. yapıyoz I/121/10
minamid : Dinamid’e benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 dinamidiŋ m.+ iŋ II/23/16
mināre : Müezzinlerin ezan okuması 
ve okunan ezanın çevreden rahatça 
duyulabilmesi için camilerle birlikte 
yapılan bir, iki veya üç şerefeli, zarif yapılı, 
yüksek kulelerden her biri, menar. -8-
 m.+ de I/38/32
 m.+ ler I/95/50
 m.+ si I/46/37
 m.+ sini I/46/37
 m.+ ye I/38/26, I/38/28, I/99/56
mināri : bk. mināre -6-
 m.+ niŋ II/05/13
 m.+ yi II/05/49, II/05/50, II/05/52
 m.+ ymişdi II/05/32
 m.+ ynen II/05/28
mínasıb : bk. mināsiP -1-
 m. I/60/88
mināsiP : Münasip, uygun, yerinde. -1-
 m. I/119/64
mindē : bk. minder -1-
 m. I/152/60
minder : Oturmak, yaslanmak veya yatmak 
için pamuk, yün, sünger vb. maddelerden 
biriyle doldurularak dikilen, kullanıldığı 
yere yahut içindeki maddeye göre sedir 
minderi, köşe minderi, yer minderi, ot 
minder gibi isimler alan şilte, döşek. -6-
 m. I/112/61, I/27/27, I/77/02
 m.+ i I/77/08
 m.+ ini I/145/99

minder yüzü : Minder kılıfı.
 m. yüzlēmiz I/152/59
mindēr : bk. minder -1-

 m. I/77/02
minē : (<<minek+i) İnek’e benzetilerek 
yapılan tekrar ikilemesi. -1-
 inē m. I/133/37
mineg : İneg’e benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 ineg m. II/08/16
minet : (?) -1-
 m.+ de I/56/15
minġán : Cinġán’e benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 cinġán m. II/05/34
minibüs : On-on beş kişilik küçük otobüs, 
kaptıkaçtı. -3-
 m. I/41/93
minne : Hinne’ye benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 hinne m. I/58/44
minneT : Yapılan bir iyiliğin yükü, ağırlığı 
altında ezilme, iyilik yapana karşı kendini 
daima borçlu hissetme. -1-

minneT et- : Borcu ve yükü altında 
kalacağını bile bile bir kimseden kendisi 
için iyilikte bulunmasını istemek, boyun 
eğip yalvarmak.
 rica m. etTi I/78/42
miŋir : Siŋir’e benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 siŋir m. II/22/06
mir : bk. mısır I -1-
 m. II/37/12
miras : Ölen bir kimseden yakınlarına 
kalan mal, mülk, para vb. -1-
 m. II/19/21
mirbeT : Şerbet’e benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 şerbet m. I/125/89
mirs : Ders’e benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 ders m. yapamadıḳ I/121/26
mis : Çok güzel kokulu madde, misk. -4-

mis gibi : Çok iyi, mükemmel.
 m. gibi I/11/49, I/31/25, I/76/74, I/78/26
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mı̊̇sāde : bk. müsāde -1-
 m. itmemişlē I/153/88
misāfil : bk. misāfir -1-
 m.+ leri II/23/59
misafir : bk. misāfir -6-
 m. II/23/181
 m.+ e I/76/24
 m.+ ine I/148/45
 m.+ iS II/05/80
 m.+ le I/32/81
 m.+ lere I/76/63
misāfir : Görüşme, ziyaret vb. amaçlarla 
birinin evine veya bir yere gelen ve geçici 
olarak kalan kimse, konuk, mihman. -10-
 m. I/72/58
 m.+ i I/06/125, I/86/53
 m.+ imiz I/153/33, I/36/78
 m.+ imizi II/24/82
 m.+ ine II/15/34
 m.+ ini II/16/23
 m.+ lēmiz I/72/12
 m.+ lerim I/112/48
mı̊̇sāfir : bk. misāfir -2-
 m.+ iyiS II/05/80
 m.+ leri II/20/80
misafirāne : Misafir kabul edip ağırlamak 
için ayrılmış veya yapılmış yer. -1-
 m.+ dedi I/33/129
misal : 1. Örnek olarak alınabilen, 
gösterilen şey, örnek.

m. I/61/60, 
2. Benzer, gibi. -1-

 m. II/19/155
misāvil : bk. misāfir -4-
 m.+ ine I/125/70
 m.+ lēne I/125/91
 m.+ ler I/125/69, I/125/89
misavir : bk. misāfir -3-
 m. I/93/21
 m.+ lēŋ I/08/34
 m. odası I/160/22

misāvir : bk. misāfir -11-
 m. I/07/15, I/107/27, I/117/03, I/135/53, 
I/28/55, I/75/66
 m.+ lē II/18/30
 m.+ lēne I/125/11
 m.+ lere I/02/15, I/125/09
 m.+ lerimiz I/07/74
misāvir̥ : bk. misāfir -1-
 m. I/147/43
mı̊̇sāvír : bk. misāfir -1-
 m. II/01/33
miseÍā : bk. meseÍā -1-
 m. II/25/76
misget : bk. misket -1-
 m. I/155/52
misir : bk. mısır I -18-
 m. I/02/48, I/122/74, I/122/77, I/123/56, 
I/76/59, I/96/91, I/98/72, I/98/73, II/08/103, 
II/08/105
 m. ekmē II/01/19
 m.+ i I/122/75
 m.+ imizi I/115/58
 m.+ inen I/76/63
 m.+ iŋ I/96/89
 m.+ lerden I/76/60
mísír : bk. mısır I -3-
 m. I/83/64
 m.+ í I/83/64
 m. patlat II/37/12
misket : Çocukların oynadığı bir çeşit 
bilye. -6-
 m. I/58/94, I/58/95, II/39/51
 m.+ leri I/155/52, I/58/95
missı̄̇r : bk. mısır I -1-
 m. I/87/38
mişgi : İşgi’ye benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 işgi m. II/23/75
mitek : Etek’e benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -2-
 etek m. I/161/34, II/37/26
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mitiri : Fitire’ye benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 fitire m. virillē I/43/33
miy : Rey’e benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 rey m. I/64/133
miyāne : Belirli ölçülerde tereyağı ve un 
karıştırılarak yapılan sos. -1-
 m. I/30/44
miyöm : Kas dokusu uru. -2-
 m. I/54/07
 m. ur I/54/07
mo˽abbet : bk. muhabbet -1-
 m. II/23/125
mobilya : Ev, büro vb. yerleri döşemek 
için kullanılan koltuk, masa, sandalye, 
büfe, sehpa, karyola, dolap vb. taşınabilir 
eşyaların genel adı, möble. -1-
 m. I/131/62
moça : bk. moḳa -1-
 m. I/154/37
moda : İnsanların yeniye olan 
meraklarından, başkalarından farklı olma, 
güzel görünme isteklerinden kaynaklanıp 
hemen her alanda, özellikle giyim kuşamda 
toplum hayatına giren geçici yenilik ve 
değişikliklerden her biri. -3-
 m. II/34/40

modası geş- : Günün modasına uymaz 
duruma gelmek, moda olmaktan çıkmak, 
eskimiş olmak.
 m.+ sı geşdi I/14/63, I/14/64
model : Biçim, şekil, tip. -4-
 m.+ i I/146/56, I/146/59
 m.+ leri I/102/75
modern : İçinde bulunulan zamana, 
yaşanılan çağa uygun, yeni, asri. -1-
 m. I/78/14
modērnleş - : Yaşanılan zamana uymak, 
çağdaşlaşmak, yenileşmek, asrileşmek, 
modern duruma gelmek. -1-
 m.- Ti II/15/46
modirenneş - : bk. modērnleş- -1-

 m.- di I/30/53
modun : Odun’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -2-
 odun m. I/76/11
 odunu m.+ u I/137/64
mȯhaḳġaḲ : bk. mu˽aḳḲaḲ -1-
 m. I/69/100
moḳa : Oyun oynarken yere konulan kutu, 
taş parçası vb. -1-
 m.+ yıdı I/154/35
moḳtur : Toḳtur’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 toḳtura m.+ a I/48/46
moḳu : Kaydırak oyunu. -1-
 m. I/154/32
mol : ōl’a (oğul) benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 ōlumuz m.+ umuz I/126/26
mola : Yürüyüş, yolculuk veya yorucu bir 
iş sırasında dinlenmek için verilen ara. -1-
 ȫlėn m.+ sı II/39/103
molu : bk. mola -1-
 m. veridim II/39/102
mōlu : Tōlu’ya benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 tōlu m. II/19/25
momō : Omō’ya benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 omō m. I/126/62
mor : Kırmızıya çalan menekşe rengi, mavi 
ile kırmızının karışmasından meydana 
gelen renk ve bu renkte olan. -1-
 m. I/94/32
moráÍ : Çeşitli güçlükler, tehlikeler 
karşısında inanç ve ahlaki değerlere 
bağlılıktan doğan dayanma gücü, ruh 
kuvveti, maneviyat. -1-

moráÍ ver- : Dayanma ve direnme 
gücünü arttırmak, cesaretlendirmek, 
maneviyatını yükseltmek.
 m. veriyi I/05/58
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morar - : Hastalık, soğuk, berelenme vb. 
bir sebeple vücudun herhangi bir yeri mor 
renk almak. -1-
 m.- ı I/48/70
morba : Çorba’ya benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 çorba m. II/32/23
morġ : Adli soruşturmayı gerektiren ani 
ve şüpheli ölümlerde, cinayet, kaza, intihar 
gibi olaylarda cesedin kimlik tespiti ve 
ölüm sebebinin araştırılması için muayene, 
otopsi vb. işlemler yapılmak üzere 
konulduğu soğuk hava tertibatlı yer. -2-
 m.+ da I/104/31, I/104/33
mōt : ōt’a benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 ōt m. I/05/34
motóÍ : bk. motor -1-
 m.+ Íár II/10/49
motȯÍ : bk. motor -2-
 m.+ Íā II/24/25, II/24/26
motor : Herhangi bir enerjiyi mekanik 
enerjiye dönüştüren makine ve bu 
makineyle çalışan araç. -7-
 m. I/103/37, I/28/15
 m.+ lan II/06/22
 m.+ larınan II/06/25
 m.+ nan I/103/36, II/06/29
motȯr : bk. motor -3-
 m. I/28/13, I/72/27
 m.+ lar I/103/31
motosiklet : Motor gücüyle hareket eden 
iki tekerlekli, bisikletten daha büyük ve 
ağır taşıt. -1-
 m. Ḳazasında II/38/78
motul : bk. motor -1-
 m.+ lēr̥ II/01/27
motuÍ : bk. motor -8-
 m.+ Íānan II/24/30
 m.+ Íár II/10/50
 case m.+ Íár II/10/49
 farb m.+ Íár II/10/49
 kesim m.+ Íarımız II/33/47

 kesim m.+ Íarınan II/33/47
 m.+ larıŋ II/10/25
 m.+ lēr II/01/30
motur : bk. motor -72-
 m. I/04/69, I/100/20, I/110/64, I/113/73, 
I/121/114, I/127/41, I/129/19, I/141/11, 
I/141/24, I/143/72, I/144/25, I/18/37, 
I/28/14, I/48/09, I/48/10, I/85/24, I/99/14, 
II/08/106, II/08/107, II/10/50, II/27/36, 
II/28/59
 m.+ a I/17/24, I/18/33, I/96/34
 m.+ ā I/41/82
 m. arabası I/96/87
 m. arabasına I/25/57
 m. arabasını II/06/32
 m. arabasıynan I/25/55
 m.+ da I/137/26
 m.+ dan I/17/22
 m.+ du I/110/68
 m. ġazāsı I/17/24
 m.+ la II/21/18
 m.+ lā I/121/114
 m.+ lāna I/04/68
 m.+ lānan II/09/61
 su m.+ lānan II/09/61
 m.+ lar I/129/19, I/129/47, I/25/55
 m.+ lār I/126/44
 m.+ lara I/130/18
 m.+ larınan II/13/07
 m.+ lları I/18/33
 m.+ nānan I/74/51
 m.+ u I/110/60, I/150/15, I/17/25, 
I/18/34, I/28/15, I/39/74, I/41/81, I/99/16, 
II/08/107, II/09/67, II/28/45
 m.+ umus II/12/11
 m.+ umuz I/100/20, I/144/51
 m.+ unā I/36/38
 m.+ unan I/110/60, I/110/61, I/141/05, 
I/159/31
 m.+ unān II/06/32
 m.+ uŋ I/113/74, I/17/26, I/95/88
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motur - : Otur-’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 otur1a m.- a I/159/53
motur̥ : bk. motor -1-
 m.+ ŭ I/155/103
mŏtur : bk. motor -2-
 m.+ a II/34/67
mōtur : bk. motor -1-
 m. II/09/05
moturcu : Motorcu, motor kullanan 
kimse. -3-
 m.+ lā I/99/13, I/99/14, I/99/16
moyun I : Oyun’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 oyuna m.+ a II/15/95
moyun II : Goyun’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 ġoyunnarı m.+ nırı II/02/103
mozalaḲ : Çam kozası, kozalak. -2-
 m. I/51/22
 m.+ lardan I/51/22
möbeK : Böbek’e benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 böbek m. I/02/58
mölle : Gölle’ye benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 gölle m. I/128/13
möretmen : ȫretmen’e benzetilerek 
yapılan tekrar ikilemesi. -1-
 ȫretmen m. I/122/57
mörme : Görme’ye benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 görme m. II/23/33
mu I : Soru ve pekiştirme işlevlerinde 
kullanılan, sözcükten ayrı yazılan bir 
ek. -261-
 m. I/03/25, I/06/133, I/06/149, I/06/77, 
I/06/86, I/07/46, I/07/72, I/07/94, I/07/98, 
I/08/102, I/08/125, I/08/36, I/09/39, 
I/09/45, I/10/05, I/10/51, I/10/84, I/102/42, 
I/102/46, I/107/05, I/110/47, I/110/54, 
I/110/56, I/111/101, I/111/119, I/111/83, 
I/112/58, I/120/52, I/121/116, I/126/32, 

I/126/67, I/127/31, I/131/04, I/132/38, 
I/134/07, I/134/17, I/134/48, I/136/17, 
I/137/08, I/137/27, I/137/62, I/138/04, 
I/138/101, I/14/27, I/14/46, I/143/73, 
I/144/07, I/145/75, I/145/81, I/146/02, 
I/146/15, I/146/83, I/146/84, I/147/43, 
I/148/21, I/148/29, I/152/110, I/152/119, 
I/152/138, I/155/16, I/155/34, I/155/46, 
I/156/48, I/158/62, I/159/04, I/161/61, 
I/20/36, I/21/63, I/25/59, I/27/76, I/31/31, 
I/33/130, I/33/56, I/33/58, I/34/13, I/34/49, 
I/34/58, I/37/09, I/39/43, I/40/02, I/40/08, 
I/41/36, I/41/46, I/41/91, I/45/19, I/45/25, 
I/51/32, I/51/33, I/52/49, I/53/68, I/54/67, 
I/55/73, I/55/77, I/56/74, I/56/75, I/57/30, 
I/59/60, I/61/39, I/61/55, I/64/04, I/64/19, 
I/64/97, I/67/06, I/67/30, I/69/06, I/69/47, 
I/69/80, I/69/90, I/69/94, I/70/57, I/71/42, 
I/71/56, I/72/41, I/72/47, I/74/08, I/74/32, 
I/74/36, I/74/65, I/74/94, I/74/95, I/74/96, 
I/75/58, I/78/45, I/79/47, I/79/55, I/79/56, 
I/79/57, I/80/28, I/80/50, I/83/18, I/83/28, 
I/84/38, I/84/46, I/87/30, I/87/54, I/91/30, 
I/91/39, I/91/56, I/93/09, I/94/88, I/95/102, 
I/95/23, I/95/42, I/95/77, I/95/86, I/96/24, 
I/96/77, I/97/09, I/98/120, I/98/122, 
I/98/126, I/98/47, I/98/69, I/98/83, I/99/27, 
I/99/77, II/01/80, II/03/13, II/04/20, 
II/04/82, II/05/96, II/07/42, II/07/73, 
II/08/64, II/10/105, II/10/84, II/11/65, 
II/11/67, II/13/48, II/14/56, II/16/04, 
II/16/76, II/17/06, II/17/30, II/18/17, 
II/19/150, II/19/52, II/20/08, II/20/74, 
II/21/37, II/21/99, II/23/122, II/23/179, 
II/23/76, II/25/52, II/26/17, II/27/04, 
II/27/11, II/28/12, II/30/05, II/30/11, 
II/30/12, II/30/15, II/30/28, II/32/130, 
II/32/34, II/32/56, II/32/74, II/33/82, 
II/33/83, II/34/06, II/34/07, II/34/44, 
II/34/51, II/34/98, II/36/16, II/37/09, 
II/37/30, II/38/34, II/38/42, II/39/44, 
II/39/53, II/39/59, II/39/62, II/39/70, 
II/39/84
 olmaz olur̥ m. I/20/46
 ol̥maz olur m. I/01/48
 m. bir iki II/39/184
 m.+ ŋ I/33/126
 m.+ sunuz I/21/09, I/56/03
 m.+ suŋ I/157/24, I/63/10, II/38/04
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 m.+ suŋuS I/140/08
 m.+ suŋuz I/151/43, I/21/92, I/34/59, 
II/08/67, II/21/70
 m.+ ydu I/111/77, I/127/45, I/13/31, 
I/131/47, I/20/57, I/42/40, I/42/41, I/88/73, 
II/22/08, II/22/66, II/24/81
 m.+ y̥du II/22/83
 m.+ yduŋuz I/23/34
 m.+ ymuş I/87/109
 m.+ yo II/13/46
 m.+ yum I/16/17
 m.+ yun I/137/45, I/137/46, I/137/52
 m.+ yūz I/157/74
mu II : Su’ya benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-

su m. yapamıyōduḲ I/46/60
mu : bk. bu -1-
 unnan m.+ nnan II/01/17
 unnar m.+ nnar I/126/13
mū : bk. mu I -9-
 m. I/06/116, I/148/11, I/28/40, I/39/94, 
I/48/71, I/62/06, I/69/47, II/23/123
 m.+ dū I/43/15
mū : Doğu’ya benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 doğudan m.+ dan I/143/48
mu˽aḳaḳ : bk. mu˽aḳḲaḲ -1-
 m. I/05/11
mu˽aḳḲaḲ : Muhakkak, şüphesiz, 
kesinlikle, ne olursa olsun, mutlaka. -1-
 m. I/94/83
mu˽abbet : bk. muhabbet -8-
 m. II/16/50, II/21/43
 m. edellēmiş II/16/108
 m. ederelerdi I/76/92
 m. ediyomuşdu I/117/15
 m.+ imizi II/38/80
 m.+ lē II/37/07
 m. yaparsıŋ II/37/13
mu˽aPbet : bk. muhabbet -1-
 m. I/155/89

mu˽ayini : Hasta olup olmadığını anlamak 
veya hastalığına teşhis koymak için 
doktorların bir kimse üzerinde yaptıkları 
inceleme, araştırma, sağlık kontrolü. -1-

mu˽ayini id- : Bir kimsenin hastalığını 
veya hasta olup olmadığını anlamak için 
araştırma yapmak.
 m. ider I/41/65
mubareK : bk. mübarek -1-
 m. I/26/51
mubāreK : bk. mübarek -2-
 m. I/40/62, I/74/32
mucādele : Bir şeyin üstesinden gelmek 
için yılmadan, bıkmadan uğraşma, çalışma, 
didinme. -1-

mucādele çek- : Bir amaç uğruna 
savaşmak, uğraşmak, mücadele etmek, 
mücadele vermek.
 m. çeKdim I/63/11 
mucuġ : Çocuġ’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 çocuġ m. I/46/14
muçaḳ : Kaçaḳ’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 ḳaçaḳ m. I/40/80
mūçe : Bāçe’ye benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 bāçe m. I/03/24
mudernleş - : bk. modērnleş- -1-
 m.- di II/15/48
mudufi : Gadifi’ye benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 ġadifilē m.+ lē II/39/157
mudun : Odun’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 odun m. I/45/65
mufer : Kōfer’e (kuaför) benzetilerek 
yapılan tekrar ikilemesi. -1-
 ḳōfer m. II/37/49
muġābele : bk. muḳābile -1-
 m. I/147/50
muhabbet : Sohbet, yârenlik. -3-
 m.+ le I/76/87
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 m.+ li I/59/64
muhabbet et- (yap-) : Karşılıklı olarak 

dostça konuşmak, yârenlik ve sohbet 
etmek.
 m. ederlermiş I/76/87
mŭhabbet : bk. muhabbet -1-
 m. II/34/38
muhābet : bk. muhabbet -1-
 m.+ ler I/157/30
muhallime : bk. yuvaÍÍámá -1-
 m. II/32/54
muhaned : Korkak, alçak, kalleş, namert 
(kimse), muhannes. -1-
 m.+ e I/01/41
muhdar : bk. muhtar -7-
 m. I/108/52, I/27/16, I/99/18, II/05/63
 m.+ ımız I/129/21
 m.+ ıŋ I/137/54
 köy m.+ ıydı I/123/75
muḫdȧr : bk. muhtar -1-
 m. odası I/99/74
muhdarlıḳ : bk. muhtarlıḳ1 -1-
 m. I/99/74
muhTā : bk. muhtar -3-
 m. II/28/31, II/28/32
muh̥ta : bk. muhtar -1-
 m.+ lanan I/56/01
muhtaÇ : Bir şeye veya kimseye ihtiyacı 
olan, ihtiyaç duyan. -1-
 m. II/19/165

muhtaÇ ol- : Bir kimse veya şeye 
ihtiyaç duymak.
muhtaÍ : bk. muhtar -1-
 m.+ Íar̥ıŋ II/28/79
muh̥talıḳ : bk. muhtarlıḳ2 -1-
 m. yapamaz II/28/16
muhtaÍÍıġ : bk. muhtarlıḳ2 -1-
 m. II/01/77
muh̥tallıḲ : bk. muhtarlıḳ1 -1-
 m. I/56/34
muh̥tallῑ : <<muhtarlıḳ1+ı -1-

 m.+ m I/56/36
muhtar : Bir köy veya mahalle halkı 
tarafından o köy yahut mahallenin kānunla 
belirlenmiş idari işlerini yürütmek üzere 
seçilen kimse. -17-
 m.+ a I/44/11, I/45/44
 m.+ ı I/44/02, II/04/03
 m.+ ıḳan I/47/45
 m.+ ıdı I/44/32
 m.+ ımız I/108/55, II/01/75
 m.+ ın I/132/01, I/33/42, II/28/01, 
II/28/15
 m.+ ıŋ I/121/93, I/44/02, I/44/03
 m. yapTı I/33/59

muhtar odası : Muhtarlık binası, 
muhtarın görev yaptığı yer.
muh̥tar : bk. muhtar -4-
 m. I/27/14
 m.+ ımız I/27/14
 m.+ ıŋ I/116/31, I/116/52
muhtarlıḳ : 1. Muhtarın görevini yaptığı 
yer. -1-
 m.+ lā II/04/19

2. Muhtar olma durumu, muhtarın işi 
veya görevi.

3. Muhtar tarafından yönetilen yerleşim 
birimi.
muh̥tarlıḳ : bk. muhtarlıḳ1 -1-
 m. I/142/41
muh̥tarlıġ : bk. muhtarlıḳ1 -2-
 m. I/142/34, I/142/44
muhTarlῑ : <<muhtarlıḳ3+ı -1-
 m.+ dı I/20/14
muhüt : Muhit, yöre, semt. -1-
 m.+ üŋ I/01/39
muḳābile : Mukabele, cami, konak vb. 
yerlerde hafızların cemaate karşı oturup 
okuyana şaşırdığı veya unuttuğu zaman 
gerekli hatırlatmayı yapmak yoluyla 
birbirini kontrol ederek ezberden Kur’an-ı 
Kerim okumaları. -1-
 m. I/53/10
muḳdal : bk. muhtar -1-
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 m.+ larıŋ I/18/35
muḳdar : bk. muhtar -22-
 m. I/157/06, I/18/30, I/69/09, I/69/12, 
I/69/37, I/69/39, I/69/50, I/69/71, I/69/95, 
I/76/06, I/99/77, II/17/10
 m.+ ı I/161/48, I/161/49, I/69/36, 
II/18/16, II/18/30
 m.+ ın I/158/03, I/158/04, I/18/28
 m.+ ıŋ I/69/35, I/99/19
muḲdar : bk. muhtar -1-
 m. I/24/51
muḳdarlıḳ : bk. muhtarlıḳ2 -1-
 m. I/74/06
muḳTa : bk. muhtar -1-
 m.+ lāla I/28/44
muḳtā : bk. muhtar -1-
 m. II/17/32
múḳtál : bk. muhtar -1-
 m.+ lāmız II/01/20
muḳTar : bk. muhtar -17-
 m. II/17/32, II/18/17
 m.+ a I/149/25, I/161/42, I/18/29, 
I/95/10, I/95/13
 m.+ ı I/161/43, I/161/50, I/161/51, 
II/18/30
 m.+ ıdı I/52/63
 m.+ ıŋ I/149/26, I/161/43, I/52/31
 m.+ ıyın I/157/23
mŭḳtarlıḳ : bk. muhtarlıḳ2 -1-
 m.+ tan I/33/04
muḳTır : bk. muhtar -1-
 m. II/17/09
muḳtur : ToḳTor’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 toḳTor m. I/58/74
muḳul : Oḳul’a benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 oḳul m. I/05/08
mulmanya : Almanya’ya benzetilerek 
yapılan tekrar ikilemesi. -1-
 almanya m.+ da I/161/47

mulmuş : Dolmuş’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 dolmuş m. I/143/75
mum : Bal mumu, erimiş iç yağı, parafin, 
stearik asit gibi maddelerden daha çok 
çubuk şeklinde dondurularak yapılan 
ve ışığından faydalanmak için ortasına 
yerleştirilmiş bir fitili üst kısmından 
yakmak yoluyla kullanılan basit bir 
aydınlatma aracı, şem’. -4-
 m.+ larınan I/106/65, I/106/66
 m.+ unan I/106/69

mum dik- : Mum yakmak veya adamak.
 m. dikiyoruz I/106/69
munā : (<<munaḳ+a) Yunaḳ’a benzetilerek 
yapılan tekrar ikilemesi. -1-
 yunā m. I/108/37
muncu : āncı’ya benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 āncı m. I/91/20
muŋġun : Yaŋġın’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 yaŋġın m. I/03/32
mupḳa : Şapḳa’ya benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 şapḳalı m.+ lı I/91/07
mur : Zor’a benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 zor m. I/84/38
muraba : Araba’ya benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 araba m. I/112/36
murad : bk. murād -1-
 m.+ ına geşmiş I/11/88
murād : Erişilmek istenen, olması, 
gerçekleşmesi arzu edilen şey, istek, dilek, 
amaç. -3-

murādını ver- : İsteğine kavuşturmak, 
amacına ulaştırmak.
 m.+ ıŋı versin I/123/14
 m.+ ıŋızı versin I/123/01
 m.+ ıŋızı versiŋ I/123/80
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muran : Guran’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 ġurannı m.+ nı I/147/58
murman : Harman’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 harmanımızı m.+ ımızı I/115/06
mur̥s : Gurs’a benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 ġursa m.+ a I/144/31
mursuzlū : Hırsızlık’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi -1-
 hırsızlῑ m. I/13/28
murt : Yurt’a benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 yurt m. I/151/07
murtFā : <<mutfaḳ+ı -1-
 m.+ m II/33/19
murtFaḲ : bk. mutfaḳ -2-
 m. II/33/20

m. yapıyōz II/33/21
murun : Torun’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 torun m. I/64/99
mŭsḳa : Üçgen biçiminde katlanmış olan 
şey. -2-
 mŭsḳa m. II/37/99
 m. mŭsḳa II/37/99
musTa : HasTa’ya benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 hasTa m. oldu I/121/116
muşgeş : Haşgeş’e benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 haşgeş m. I/51/63
muştulā - : İyi ve muştulu haber getirmek, 
müjde vermek, müjdelemek. -1-
 m.- rdı I/121/24
mut : Ot’a benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 ot m. I/126/12
mūtac : bk. muhtaÇ -2-
 m. olmadan I/45/63
 m. olmadım I/45/48

mūtallıḳ : bk. muhtarlıḳ1 -1-
 m. I/56/37
mūtar : bk. muhtar -11-
 m. I/46/36, I/53/46, I/56/52, I/59/55, 
I/90/36
 m.+ dan I/90/38
 m.+ ımız I/30/50
 m.+ ınıŋ I/45/38
 m.+ ıŋ I/45/45, I/46/34
 m.+ lan I/150/57
mutarlıġ : bk. muhtarlıḳ1 -1-
 m. I/57/11
mutdar : bk. muhtar -5-
 m. II/05/63
 m.+ a I/47/03, II/25/21
 m.+ ıŋ I/136/07, II/25/42
mūteÇ : bk. muhtaÇ -1-
 m. I/145/14
mutfa : bk. mutfaḳ -1-
 m.+ a I/36/36
mutFā : <<mutfaḳ+ı -6-
 m. I/134/57, II/32/103
 m.+ mız II/12/01
 m.+ nı II/33/23
 m.+ ŋ II/22/36
mutfaḳ : Ev, otel, lokanta gibi yerlerde 
yemek yapmak için ayrılan ve bu iş için 
gerekli araç gereçle donatılan bölüm, 
mutbak, matbah. -7-
 m. I/35/23, I/36/36, I/36/40, II/33/04
 m.+ da I/34/55
 m.+ dan II/12/02
 m.+ lar I/64/79
mutfāḳ : bk. mutfaḳ -1-
 m. II/30/74
mutfaġ : bk. mutfaḳ -2-
 m. II/33/18
 m. etTiler I/36/43
mutfaḲ : bk. mutfaḳ -5-
 m. II/33/05, II/33/12, II/33/18, I/133/19, 
II/33/24
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mutlaḳa : Ne olursa olsun, kesinlikle, her 
şeye rağmen. -1-
 m.+ na I/05/16
mutlıḳa : bk. mutlaḳa -1-
 m. I/42/75
mutlu I : Huzurlu, bahtiyar, mesut. -10-
 m. I/114/24
 ne m. I/135/52
 m.+ lā I/17/45
 m.+ ydu I/35/16, I/35/17
 m.+ yduŋ I/70/71
 m.+ yum I/140/32
 m.+ yuz I/42/22

mutlu ol- : Sevinmek, sevinçli ve 
bahtiyar olmak.
 m. olsun I/114/23
 m. olsunna I/17/54
mutlu II : Datlı’ya benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi -2-
 datlı m. I/138/69, I/143/57
mutlū : bk. mutlu I -2-
 m.+ duḳ I/154/09
 m. olunca I/154/29
mutluluḳ : Mutlu, huzurlu, mesut ve 
bahtiyar olma durumu, saadet. -2-
 m. II/34/25
muTluluḲ : bk. mutluluḳ -1-
 m. I/154/31
mutobis : Otobis’e benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 otobis m. I/161/39
muttā : bk. muhtar -1-
 m.+ da I/47/63
mut̥taç : bk. muhtaÇ -1-
 m. I/01/41
mutTālı : bk. muhtarlıḳ2 -1-
 m.+ ı II/28/22
muttar : bk. muhtar -14-
 m. II/28/31, II/28/33
 m.+ ı I/03/78

 m.+ ın I/44/65, II/19/40, II/19/41, 
II/28/94
 m.+ ıŋ I/55/06, I/55/07, I/57/11, 
II/22/63, II/22/64
 m.+ ız II/28/12
mut̥tar : bk. muhtar -1-
 m. II/09/83
muttarlıḳ : bk. muhtarlıḳ1 -1-
 m. II/02/45
mutTarlıġ : bk. muhtarlıḳ3 -1-
 m. I/142/22
mutu : Arkadaş canlısı, dost. -2-
 m.+ yduŋ I/70/70
 m.+ ydūŋ I/80/16
mutur - : Yatır-’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 yatırdılar m.- dular I/125/52
mutvaḳ : bk. mutfaḳ -4-
 m. I/130/93, I/35/23, II/32/112
muvā : Dua’ya benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 duvā m. I/126/31
muval : Çuval’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 çuvalı m.+ ı I/96/18
muvlu : Avlu’ya benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 avlular m.+ lar I/126/15
muvul : Davul’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 davulunan m.+ unan I/51/74
muyġu : Sayġı’ya benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 sayġı m. I/64/16
muymaḳ : Gaymaḳ’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 ġaymaḳ m. II/39/34
muyun : Goyun’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 ġoyunnar m.+ nar I/125/69
muzul - : Bozul-’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
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 bozuldu m. - u I/51/62
muzur : Muzır, zararlı. -1-
 m. I/35/44
mü : Soru ve pekiştirme işlevlerinde 
kullanılan, sözcükten ayrı yazılan bir 
ek. -64-
 m. I/04/17, I/07/69, I/10/50, I/100/30, 
I/121/102, I/121/70, I/121/88, I/126/74, 
I/128/10, I/137/28, I/138/91, I/14/70, 
I/142/38, I/145/71, I/148/57, I/155/36, 
I/158/44, I/159/21, I/20/17, I/23/03, 
I/23/20, I/23/27, I/25/20, I/38/61, I/41/46, 
I/45/41, I/45/44, I/57/34, I/58/36, I/60/08, 
I/61/16, I/69/07, I/72/60, I/74/100, I/85/49, 
I/85/50, I/86/36, I/91/05, I/91/52, I/94/85, 
I/95/116, I/98/92, II/03/47, II/05/30, 
II/07/120, II/07/83, II/18/06, II/22/52, 
II/28/10, II/28/54, II/30/14, II/30/70, 
II/32/75, II/32/79, II/37/05
 m. ne I/92/38
 m.+ süŋ I/152/37
 m.+ süŋüz I/23/25
 m.+ ydǖ I/21/83, II/22/46
 m.+ ydü I/103/59, I/128/71
mǖ : bk. mü -1-
 m. II/38/15
mü˽endiS : bk. mühendis -1-
 māden m.+ i I/44/55
mü˽ēndis : bk. mühendis -1-
 m. I/64/82
mü˽endiz : bk. mühendis -1-
 m.+ ler̥ I/56/37
mü˽ün : Dü˽ün’e benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 dü˽ün m. I/94/70
mǖ˽ün : Dǖ˽ün’e benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 dǖ˽üne m.+ e I/83/22
mübārē : <<mübarek+i -1-
 m.+ ŋ I/79/92
mübarek : Hayırlı, uğurlu, kutlu, 
mukaddes. -1-

mübarek olsun : “Hayırlı, uğurlu 
olsun” anlamında tebrik veya iyi dilek 
sözü olarak kullanılır.
 m. olsun I/33/136
müççük : Güççük’e benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 güççük m. I/138/46
müddeT : Bir şeyin, bir olayın başı ile sonu 
arasında geçen zaman bölümü, süre. -4-

müddetce : Müddet içinde, sürece.
 m.+ ce I/06/131, I/75/18, II/23/109
 m.+ cē I/06/137
müdür : Resmı̂ bir kuruluşu yöneten, ticari 
bir müessesede daire, şube vb. bölümlerin 
başında bulunan kimse. -8-
 m. I/127/54, I/138/19, I/64/05, I/78/41
 m.+ lē II/23/22
 m.+ leriŋ II/23/23
 özel˽idāre m.+ ü I/68/63
 m.+ ünen I/42/10
müdür̥ : bk. müdür -1-
 baş m.+ üŋ II/28/05
müdürlǖ : <<müdürlük+ü -2-
 müze m. I/149/21, I/149/22
müdürlüy : Müdürlük, müdürün işi ve 
makāmı. -1-
 m.+ e I/78/21
müfettiş : Bir işin usulüne göre yapılıp 
yapılmadığını yerinde denetleyip 
sonucu bir raporla bağlı olduğu kuruma 
bildirmekle görevli kimse. -2-
 m. I/75/68, I/75/69
müftü : İl ve ilçelerdeki imam, hatip, vaiz, 
müezzin gibi din görevlilerinin amiri 
durumunda olan ve dinı̂ hususlarda fetva 
verme yetkisine sahip bulunan memur. -1-
 m. I/14/16
mühendis : Mesleği mühendislik olan 
kimse. -1-
 m.+ lē II/38/19
müh̥endis : bk. mühendis -1-
 açıḳ havā m.+ i II/38/23
mühendiz : bk. mühendis -2-
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 makine m.+ i I/149/67
 m.+ lēden II/09/49
mǖh̥taşlῑ : (<<muhtaçlıḳ+ı) Bakmaya 
mecbur olduğu aile bireylerini veya 
kendisini geçindirmeye yetecek geliri, malı, 
kazancı olmayanların içinde bulunduğu 
durum. -1-
 m.+ m I/135/60
mühür : Üzerine bir kimse, makam veya 
kuruluşun ismi kazınmış olan ve basıldığı 
kâğıt vb. yerde bıraktığı iz imza yerine 
geçen maden, plastik vb. den yapılmış 
damga, kaşe. -4-
 m. II/16/40
 m.+ lēnen II/16/41
 m.+ üm II/16/40

mühür bas - : (Yazı, belge, evrak 
vb.ne) Doğruluğunu tasdik etmek, kabul 
ve kontrol edildiğini belirtmek amacıyla 
mühür vurmak, mühürlemek.
 m. basarın II/16/40
mük : Gök’e benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 gök m. I/17/65
mülk : 1. Dükkân, ev, arsa vb. taşınmaz 
mal. -2-
 m.+ üne I/75/49

2. Bir hükümdar veya devletin hüküm ve 
idaresi altında bulunan toprakların tamamı 
ya da bir bölümü, memleket.

mülk āmiri : Bir bölgedeki en yetkili 
idari amir.
 m. āmiriyin II/28/59
müllet : bk. millet -1-
 m. II/07/47
mümkün : Olması, gerçekleşmesi imkân 
dâhilinde olan, olabilir, muhtemel. -1-
 m. I/23/32
mümür : Kómür’e benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -2-
 kómür m. I/06/45, I/06/46
müŋ : Yüŋ’e benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 yüŋǖ m.+ ǖ I/21/38

mǖn : Dǖn’e benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 dǖne m.+ e I/121/23
müpür - : Süpür-’e benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 süPürdüK m.- düK I/138/98
mürācad : Müracaat, bir istek için bir kimse 
veya makāma başvurma, başvuru. -1-

mürācad ėT- : Başvurmak.
 m. ėTdim I/23/62
mǖretmen : ȫretmen’e benzetilerek 
yapılan tekrar ikilemesi. -1-
 ȫretmen m. I/137/07
müriş : Piriş’e benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 piriş m. I/125/71
mürkü : Türkü’ye benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 türkü m. I/15/89
mürt : Kürt’e benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 kürt m. I/11/23
müs : Küs’e benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 küs m. I/42/67
müsā˽it : Elverişli, uygun. -1-
 m. olmadῑn II/15/89
müsāde : İzin. -4-

müsāde et- : İzin vermek, elverişli 
olmak.
 m. edeceK II/23/110
 m. etmedı̄̇ŋ II/23/108
 m. etmedilē II/34/13
 m. etTim II/23/111
müsādi : bk. müsāde -1-
 m. idellē II/02/25
müsāfir : bk. misāfir -1-
 m. I/52/33
müslüman : İslam dininden olan kimse, 
müslim, Muhammedı̂. -3-
 m. I/06/148
 m.+ ı I/06/148
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 m.+ nar I/14/21
mǖsür - : ȫsür-’e (öksür-) benzetilerek 
yapılan tekrar ikilemesi. -1-
 ȫsürü m.- ü I/58/70
müşTeri : Satın alan kimse, alıcı. -1-
 m. II/04/57
müT : Süt’e benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 süT m. yapaman I/06/32
mütcü : Sütçü’ye benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 sütcü m. I/106/13
mütü : Kötü’ye benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 kötü m. I/150/55
müv - : Se̊v-’e benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 se̊vüp m.- medik II/12/08

müveÇ : GüveÇ’e benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 güveÇ m. yapar I/121/74
müze : İlim ve sanatın her dalıya ilgili 
kıymetli eserlerin, eski çağlardan kalma 
değerli eşyanın saklandığı ve sergilendiği 
yer. -2-
 m. müdürlǖ I/149/20, I/149/21
müzüK I : Müzik, duygu ve düşünceleri 
seslerle ifade sanatı, musiki ve bu sanatın 
okullarda öğretildiğ dersin adı. -2-

müzük hocası : Müzik dersi veren 
kimse, müzik öğretmeni.
 m. hocası I/137/09
 m. hocasıynan I/137/31
müzüK II : YüzüK’e benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 yüzüK m. I/113/21
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n˽ap - : <<ne+yap- -4-
 n.- can I/83/62
nė˽ap - : <<ne+yap- -3-
 n.- dῑ II/02/61
 n.- ıyo II/02/58, II/02/62
nė˽āp - : <<ne+yap- -1-
 n.- ıyō II/02/57
n˽āra - : <<ne+ara- -1-
 n.- r I/117/16
n˽iyı̆̇ : <<ne+iyi -1-
 n. I/144/40
n˽ol - : <<ne+ol- -2-
 n.- du I/83/28
 n.- usa II/37/87
n˽ōl - : <<ne+ol- -1-
 n.- ur I/83/12
na : bk. ne I1 -3-
 n. I/08/97, I/143/17, I/55/73

bk. ne I6-10-
 n. I/101/64, I/101/65, I/101/66, 
I/101/67, I/101/68, I/101/69, I/101/70, 
I/101/71, I/101/72, I/101/73
ná : bk. ne I1 -2-
 n. I/44/64, II/23/98
na˽hap - : <<ne+yap- -1-
 n.- acādıŋızdır II/25/02
nab - : <<ne+yap- -8-
 n.- caḳlar I/138/64
 n.- caŋ I/109/09, I/47/65
 n.- cāŋ II/22/48
 n.- ıcam I/21/14
 n.- ıcaŋ I/21/30
 n.- ıcaŋız I/21/01
 n.- ῐcaḳ I/17/54

nāb - : <<ne+yap- -28-
 n.- acāŋ I/37/53
 n.- am I/64/105
 n.- aŋ II/18/30
 n.- can II/22/55
 n.- cāz II/25/115
 n.- ıcaḳlar I/138/64
 n.- ıcȧḲlā I/07/09
 n.- ıcaŋ I/108/16, I/124/39, I/124/40, 
I/144/51, I/44/56, I/48/20, I/59/31, I/64/44, 
I/67/26, II/16/103
 n.- ıcāŋ I/39/71
 n.- ıceg I/03/81
 n.- ıcek I/03/44
 n.- ıceŋ I/109/51, I/109/56
 n.- ıcıŋ I/93/41, II/16/96
 n.- ıcῑŋ II/16/95
 n.- ıyın I/114/43
 n.- ῐcaŋ I/135/18
nadȧs : Nadas, tarlayı yabani ve zararlı 
otlardan temizlemek için sürüp yeniden 
ekilmek üzere dinlenmeye bırakma. -1-

nadȧs et- : Tarlayı sürüp dinlenmeye 
bırakmak.

n. ediyon II/02/83
nādir : Az bulunur, az görülür, seyrek, 
ender. -4-
 n. I/03/70, I/03/74, I/146/61, II/14/58
nāh̥ : Nah, kaba konuşmada “işte, bak, gör” 
anlamında kullanılır. -1-
 n. I/65/61
nahat : bk. nohut -1-
 n. I/33/154
nahiye : bk. nāhiye -1-
 n. I/18/25

nN
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nāhiye : İdari taksimatta ilçelerin bir 
müdürle yönetilen bölümlerinden her biri, 
bucak. -4-
 n.+ de I/18/30
 n.+ den I/113/92
nåhud : bk. nohut -1-
 n.+ ū I/44/42
naḳış : Kumaş üzerine renkli iplikler, 
sırma veya simle el veya makinede yapılan 
işleme. -2-
 n.+ a I/78/54
 dikiş n.+ a I/21/44
nām : Ün, şöhret, şan. -4-
 n.+ ım II/28/84, II/28/88

nām al- : Şöhret sahibi olmak, 
tanınmak, ünlenmek.

n. aldım II/28/92
namaS : bk. namaz1 -1-
 n.+ dan II/06/30
namaz : 1. İslam dinince belli kurallara göre 
günde beş vakit yapılması müslümanlar 
üzerine farz kılınmış olan ve İslam’ın beş 
şartından birini teşkil eden ibadet. -30-
 n. I/04/26, I/123/78
 n.+ a I/112/72, I/38/35

n.+ ı I/63/25
 n.+ ımı II/39/124

n.+ ına I/36/80
 Çuma n.+ ına I/155/26
 öle n.+ ına I/125/78
 sabā n.+ ından I/80/54

2. Ezan.
sabah̥ n.+ ı oḳundu I/145/81
namaza dur- : Namaz kılmaya 

başlamak.
 n.+ a durdum I/152/138
 n.+ a durun I/152/137

namaz ḳıl- : Namaz ibadetini yerine 
getirmek.
 n. ġılāḳan I/39/93
 n. ġılabilirsen I/145/35
 n. ġılacam I/06/111

 n. ġılār I/06/125
 n. ġılcāz I/112/72
 n. ġılıyordum I/119/08
 n. ġılmaSsıŋız I/14/62
 n. ḳılamıyo I/74/41

ġılıyon n.+ ı I/64/27
 ikindi n.+ ı ġıldım I/155/101
 ġıların n.+ ımı I/112/71
 n.+ ımı ġılıyom II/29/85
 n.+ ımızı ḳılȧrız II/21/05
 n.+ ımızı ġılarız I/59/89

n.+ lānı ġılmıyollar I/14/60
 n.+ ları ġılarız I/113/76

namaz ḳıldır- : Bir cemaate imamlık 
etmek.

ȫle n. + ını ġıldırandan I/125/78
namāz : bk. namaz1 -1-
 zabah̥ n.+ ına I/115/35
nȧmaz : bk. namaz1 -1-
 n. ġıldım I/06/104
namazlā : Namazlık, üzerinde namaz 
kılınan seccade veya yaygı. -2-
 n. I/12/04, I/157/10
namnı : Biçilmiş ekin, ot demetleri 
sırası. -3-
 n. I/130/12
 n.+ nıŋ I/135/26
 n. yapar I/135/29
namus : Irz, iffet, hayâ. -1-
 n. I/69/91
nāná : bk. nāne -1-
 n. I/09/36
nāne : Ballıbabagillerden, beyaz, pembe ve 
morumsu çiçekli, sapsız ve tüylü yapraklı, 
ıtırlı, hazmı kolaylaştırıcı, spazm kesici, 
uyarıcı hassaları nedeniyle eczacılık ve 
ıtriyatçılıkta kullanılan otsu bitki. -13-
 n. I/109/29, I/111/25, I/111/47, I/111/48, 
I/54/32, I/60/70, I/90/78, II/12/59, II/15/29
 n.+ ler I/54/59
 n.+ yi I/120/42, I/54/58, I/54/59
nap - : <<ne+yap- -94-
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 n. I/35/59
 n.- acaŋ I/58/40
 n.- ādıḳ I/33/45
 n.- alādı II/24/99
 n.- aÍÍa II/32/58
 n.- am I/45/29, I/88/42, II/05/91
 n.- ám I/45/02
 n.- an I/45/51
 n.- aŋ I/15/67
 n.- áŋ I/49/61
 n.- ar I/116/41
 n.- caḳ I/33/83, II/05/36
 n.- caḳlā I/84/23
 n.- caḳlar I/47/63
 n.- caḳsıŋız I/38/65, I/60/93
 n.- cādım I/161/22
 n.- cādıŋıS I/161/26
 n.- cak̥ II/39/130
 n.- caḲ I/58/08
 n.- can I/15/82
 n.- cán I/38/60, II/20/51
 n.- cȧn I/152/99
 n.- caŋ I/103/35, I/155/48, I/46/106, 
I/51/02, I/59/72, I/77/56, II/05/100, 
II/07/01, II/24/82, II/39/190
 n.- cáŋ I/45/06, II/05/78, II/05/79, 
II/07/42
 n.- cāŋ II/24/76
 n.- cāŋız II/37/43
 n.- cāsaŋız yapıŋ I/35/39
 n.- cāsıŋız II/18/16
 n.- caz I/63/55
 n.- cek II/20/29, II/21/100
 n.- cek bir ı̆̇ki I/161/29
 n.- cen II/39/127
 n.- ceŋ I/62/40, I/63/33, II/20/55
 n.- cėŋ I/152/68
 n.- cēŋ II/27/23
 n.- cesiŋiS I/146/13
 n.- cez I/80/52
 n.- cın I/45/61

 n.- cıŋ I/138/72, I/79/95, II/05/70, 
II/39/108
 n.- cız II/21/76
 n.- Çan I/119/41
 n.- Çaŋ I/115/41, I/50/25, II/05/85
 n.- dı I/06/86
 n.- eyı̆̇n II/39/131
 n.- ıcaŋ I/64/99
 n.- ıyın I/08/104
 n.- ıyosuŋuz I/33/16
 n.- ıyoz I/87/88
 n.- ῐcān I/46/102
 n.- ῐcaŋ I/64/31
 n.- ῐcaŋ yapcaḲ I/48/55
 n.- iyin I/107/17
 n.- mā II/20/08
 n.- san I/13/38
 n.- sın I/144/63, I/52/17, I/62/31
 n.- sınnar I/03/90
 n.- sıŋ I/123/69, I/75/43, I/77/63, 
I/90/38
 n.- tı I/52/60, I/74/22
 n.- tım I/33/87
 n.- Tımıŋ II/39/127
 n.- Tıysı II/07/73
 n.- tῑ II/23/145
náp - : <<ne+yap- -1-
 n.- ar I/64/15
nāp - : <<ne+yap- -99-
 n. I/35/59
 n.- ā I/107/05
 n.- acaḳ I/53/28
 n.- acaŋ I/144/30
 n.- acaz II/22/91
 n.- acῑŋ II/22/21
 n.- ādıḳ I/152/14
 n.- áÍÍā II/12/80
 n.- allar I/113/33
 n.- allardı I/20/101
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 n.- am I/06/29, I/133/12, I/155/12, 
I/159/52, I/18/12, I/18/21, I/24/69, I/87/55, 
I/88/54
 n.- ȧm II/08/21
 n.- an I/04/74, I/113/53, I/45/54, I/45/66, 
I/88/59
 n.- aŋ I/128/61, I/144/04
 n.- ar I/04/66, I/06/72
 n.- ār I/116/41
 n.- ardıḳ I/52/25
 n.- ardıḲ I/143/32
 n.- arız I/146/42, I/48/28
 n.- arlādı I/82/22
 n.- arsaŋ I/115/16
 n.- ar̥sıŋ I/128/61
 n.- arsıŋız I/104/02, I/67/19
 n.- āsıŋ I/152/66
 n.- ayım I/53/19
 n.- caḳ I/138/135, II/15/61
 n.- can I/21/39
 n.- caŋ I/03/85, I/119/82, II/05/68
 n.- cek I/146/11
 n.- cem I/30/03, I/30/06
 n.- ceŋ I/148/42, I/41/41, I/62/06, 
II/27/37
 n.- cıḳ I/124/31, I/71/53
 n.- Çın I/115/51
 n.- ecek II/27/53
 n.- em I/67/49
 n.- ıcaŋ I/120/09
 n.- ılῑ I/39/71, II/28/81
 n.- ıvırdım I/52/99
 n.- ıyım I/114/45, I/21/37, I/63/45, 
II/29/03
 n.- ıyın I/136/27, I/67/45
 n.- ıy̥ῐn I/67/45
 n.- ıyo I/80/56, II/13/45
 n.- ıyola I/69/80
 n.- ıyollar I/14/63
 n.- ıyon I/152/33
 n.- ıyoŋ I/158/32, II/13/45

 n.- ıyoŋuz I/127/02
 n.- ıyuŋ I/155/71
 n.- ῐcāŋ II/24/52
 n.- ῐcıḳ I/30/17
 n.- in I/52/57
 n.- iyim II/16/39
 n.- iyin I/18/61, I/18/64, II/16/09
 n.- sıŋ I/108/52
 n.- Tı I/65/63
 n.- TıḲ I/133/28
 n.- tım I/125/55
 n.- Tıŋız I/44/81
 n. yap I/11/62, I/11/72
nar I : Nargillerden, yaprakları karşılıklı, 
çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte, 
küçük ağacın kırmızımtırak sarı sert 
bir kabukla örtülü, içinde çok sayıda 
kırmızımtırak, sulu taneler bulunduran 
yuvarlak yemişi. -6-
 n. I/32/100, I/33/41, II/27/08
 n. gibi I/148/59
 n.+ ımız I/32/99
 n.+ ımῑz II/19/163
nar II : Ateş, od. -1-

nar gibi : Çok güzel kızarmış (yiyecek).
 n. gibi I/148/59
nār : bk. nar I -2-
 n. I/55/45, I/85/43
narḳoz : İlaçla sağlanan derin uyku 
hâli. -3-
 n.+ dan II/08/73, II/08/74
nárá : bk. nere -1-
 n. II/16/80
nas˽ol̥ - : <<nasıl+ol- -1-
 n.- sa II/27/54
nası : bk. nasıl -163-
 n. I/01/92, I/04/35, I/05/26, I/06/11, 
I/06/38, I/06/48, I/08/37, I/08/68, I/08/81, 
I/09/22, I/10/10, I/104/54, I/108/23, 
I/108/28, I/114/26, I/119/06, I/119/39, 
I/123/27, I/125/39, I/125/47, I/126/24, 
I/126/68, I/126/70, I/127/03, I/127/07, 
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I/128/42, I/133/29, I/134/02, I/136/08, 
I/138/133, I/144/10, I/144/51, I/144/73, 
I/145/24, I/146/42, I/146/43, I/146/76, 
I/15/45, I/151/19, I/152/06, I/152/127, 
I/153/91, I/154/44, I/155/34, I/155/58, 
I/155/59, I/159/28, I/16/24, I/161/20, 
I/161/41, I/17/39, I/24/67, I/25/16, I/29/16, 
I/36/25, I/37/39, I/39/69, I/41/53, I/45/09, 
I/45/10, I/47/07, I/48/03, I/48/57, I/49/27, 
I/49/48, I/49/77, I/50/51, I/50/55, I/51/15, 
I/52/59, I/52/76, I/55/62, I/55/63, I/56/12, 
I/56/81, I/58/95, I/60/74, I/61/03, I/63/18, 
I/69/04, I/69/06, I/69/08, I/71/07, I/72/62, 
I/72/63, I/72/85, I/74/01, I/77/46, I/79/22, 
I/86/56, I/87/63, I/95/80, I/96/03, I/97/15, 
I/98/15, I/99/75, II/02/100, II/03/33, 
II/03/48, II/04/40, II/04/83, II/07/104, 
II/07/105, II/07/123, II/07/124, II/12/56, 
II/13/03, II/15/06, II/16/14, II/16/15, 
II/16/71, II/16/74, II/17/34, II/17/41, 
II/17/59, II/19/141, II/19/143, II/19/154, 
II/19/97, II/19/98, II/21/33, II/22/11, 
II/22/30, II/22/36, II/22/39, II/22/41, 
II/22/55, II/22/85, II/23/112, II/23/151, 
II/23/156, II/25/01, II/27/40, II/27/41, 
II/35/09, II/35/29, II/37/63, II/38/107, 
II/39/154, II/39/176, II/39/60
 n.+ sınız I/16/01
 n.+ sıŋız II/12/03
 n. yapacāz I/41/53
 n. yapādıḳ I/33/52
 n. yapardın I/128/32
 n. yapardınız I/128/04
 n. yaparıS I/127/43
 n. yapāsın II/19/122
 n. yapıyodun I/128/34
 n. yapıyolārdı II/15/79
 n. yapıyoŋuS I/98/77
 n. yapıyoŋuz I/84/04, I/98/76
 n. yapıyosuŋuz II/38/106
 n. yapıyoz II/15/109
 n. yapiyöz I/34/25
 n.+ ydı I/115/05, II/27/16
 n.+ ysa II/25/90
nāsıb : bk. nası̄̇b -1-

 n.+ ımışdı II/29/96
nasıl : Bir işin ne biçimde, hangi yolla 
olduğunu belirtmek için kullanılan bir söz, 
ne gibi, ne türlü. -13-
 n. I/01/48, I/122/37, I/139/34, I/17/42, 
I/49/77, I/69/90, II/19/152, II/21/13, 
II/38/83
 n.+ dı I/29/01, I/29/05
 n.+ Sa I/156/65
 n. yapılır I/128/32
nasıl̥ : bk. nasıl -2-
 n. I/08/01, I/52/88
nasılsa : Herhangi bir sebeple veya 
bilinmeyen bir sebeple. -1-
 n. I/78/17
nasın : bk. nasıl -2-
 n. I/11/51, I/15/70
nasır : En çok el ve ayağın sürekli 
sürtünmelere uğrayan noktalarında üst 
derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle 
oluşmuş deri. -1-
 n. I/15/84
nasi : bk. nasıl -4-
 n. I/40/64, II/14/96, II/22/25
 n.+ ydi II/08/22
nasí : bk. nasıl -10-
 n. I/04/75, I/07/11, I/07/42, I/46/106, 
I/53/30, I/54/03, I/56/71, II/29/99
 n.+ sıŋız I/07/01
 n.+ ydí I/55/35
nasῐ : bk. nasıl -3-
 n. I/146/03, II/03/15, II/39/09
nasῑ : bk. nasıl -3-
 n. I/06/70, I/72/86, II/07/143
nási : bk. nasıl -1-
 n.+ ydi I/37/17
násí : bk. nasıl -4-
 n. I/37/19, II/11/34, II/27/26, II/37/94
nȧsi : bk. nasıl -1-
 n. I/83/30
nȧsí : bk. nasıl -1-
 n. I/83/20
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nāsῐ : bk. nasıl -2-
 n.+ sın I/137/29
 n.+ sıŋ I/69/49
nasib : bk. nası̄̇b -6-
 n. etsin I/114/24, I/88/43
 n. oldu II/19/25
 n. oluncısı II/08/100
 n. ōldu I/121/120
nāsib : bk. nası̄̇b -5-
 n. I/30/13
 n. etsin I/93/58
 n.+ imiş I/87/20
 n.+ ini I/87/39
 n.+ iŋiz I/87/27
nası̄̇b : Allah’ın bir kimseye tayin ve 
kısmet ettiği şey, talih, baht. -19-
 n. I/01/100, I/01/99, I/17/72, I/49/22, 
II/06/54, II/08/100, II/13/61
 n.+ ini I/53/43
 n.+ iynen I/60/96

nası̄̇b et- : (Allah birine bir şeyi) Kader 
olarak belirlemiş olmak, (birini bir şeye) 
eriştirmek, kısmet etmek.
 n. ėtsin I/01/72
 n. iderse I/54/40
 n. idēsi II/01/83

nası̄̇b ol- : (Bir şey bir kimseye) Kader 
olarak belirlenmiş olmak, onun kısmeti 
hâline gelmek, ona müyesser olmak, 
gerçekleşmek.
 n. ola I/116/11
 n. olıydı I/148/61
 n. olmadı I/149/71
 n. olu I/116/05
 n. olursa I/34/61
 n. olursaŋız I/17/71
nası̊̇b : bk. nası̄̇b -1-
 n. etsin I/14/14
nasip : bk. nası̄̇b -4-
 n. I/143/83, I/53/60, II/19/17
 n. olursa I/131/64

nāsiP : bk. nası̄̇b -1-
 n. I/87/21
nası̄̇P : bk. nası̄̇b -6-
 n. I/33/83, I/42/68
 yā n. I/98/13
 n.+ den I/17/73
 n. yapcaḳ I/33/83
nāsiyed : vasiyet -1-
 n. etmiş I/122/27
nasōsa : bk. nasılsa -1-
 n. I/56/76
naşal : Dik kafalı, ters, kavgacı 
(kimse). -1-
 n.+ ıdı I/55/38
n̥aşı : bk. nasıl -1-
 n̥. II/05/06
naşi : bk. nasıl -1-
 n. yapiyin I/10/21
nato : (?) -1-
 n.+ nuŋ I/150/60
naylon : Bazı ev ve giyim eşyası, balık 
ağı ipliği, dişli çark ve yatak gibi makine 
parçaları imalinde ve kimya sanayiinde 
çeşitli amaçlarla kullanılan poliamitlerin 
ticari adı ve bu maddeden yapılmış 
olan. -4-
 n. I/02/32, I/31/14
 n.+ narı I/16/31
 n.+ uŋ I/116/09
naylonnuḲ : Naylonluk, içine gübre 
konan naylon çuval. -1-
 n. I/16/31
naz : Bir şeyi istediği hâlde kendini 
ağıra satmak için hemen kabul etmeyip 
istemiyormuş gibi davranma. -1-
 n.+ ınan I/96/90
nazar : Belli kimselerde bulunduğuna 
inanılan, kıskançlık veya hayranlıkla 
bakıldığında insanlara, eve, mala mülke 
hatta cansız nesnelere kötülük verdiğine 
inanılan uğursuzluk. -3-

nazar değ- : Göze gelmek, nazara 
gelmek, nazara uğramak.



ne

1817

N

nazar er- : Nazar değmek, göze gelmek.
 n. erer̥ I/156/14

nazar ol- : Bir aksilikle karşılaşmak, 
nazara gelmek, nazara uğramak.
 n. ōldu I/58/47
nȧzar : bk. nazar -1-

nȧzar dėy̥- : bk. nazar değ-
 n. dėy̥miş II/35/73
nāzlı : Sağlığını, dayanıklılığını çabuk 
yitiren. -2-
 n.+ nıŋ I/42/14, I/42/19
ne : 1. Hangi şey. -592-
 n. I/01/01, I/02/06, I/02/72, I/06/02, 
I/06/08, I/06/109, I/06/130, I/06/131, 
I/06/17, I/06/33, I/06/50, I/06/80, I/06/81, 
I/06/82, I/06/85, I/07/02, I/07/11, I/07/12, 
I/07/17, I/07/71, I/08/108, I/08/46, I/08/83, 
I/09/11, I/09/12, I/10/119, I/10/40, I/10/57, 
I/10/63, I/10/69, I/10/88, I/100/38, I/102/18, 
I/102/64, I/104/10, I/104/29, I/106/46, 
I/107/02, I/108/25, I/109/06, I/109/11, 
I/109/18, I/109/29, I/109/39, I/109/47, 
I/111/04, I/111/101, I/111/117, I/113/45, 
I/113/93, I/114/28, I/114/38, I/114/39, 
I/115/10, I/115/48, I/115/50, I/115/55, 
I/117/27, I/117/29, I/117/30, I/120/19, 
I/120/20, I/120/65, I/123/58, I/123/76, 
I/124/41, I/125/19, I/125/87, I/126/41, 
I/126/66, I/127/38, I/128/05, I/128/09, 
I/128/41, I/129/48, I/13/12, I/131/58, 
I/133/58, I/135/22, I/135/33, I/136/10, 
I/136/31, I/137/13, I/137/61, I/138/59, 
I/138/66, I/139/42, I/14/27, I/14/35, 
I/143/08, I/144/30, I/145/02, I/145/27, 
I/146/01, I/146/03, I/146/10, I/146/45, 
I/15/79, I/151/37, I/152/27, I/155/51, 
I/155/58, I/155/88, I/156/40, I/159/06, 
I/159/21, I/16/15, I/16/29, I/17/33, I/17/34, 
I/17/40, I/18/22, I/18/37, I/19/16, I/20/42, 
I/21/08, I/22/04, I/22/06, I/23/15, I/23/30, 
I/25/43, I/27/17, I/31/26, I/32/100, I/32/36, 
I/33/107, I/33/140, I/33/147, I/33/15, 
I/34/64, I/35/06, I/35/36, I/35/51, I/37/36, 
I/40/60, I/43/22, I/43/24, I/44/61, I/45/21, 
I/46/128, I/46/87, I/47/36, I/48/01, I/50/39, 
I/50/49, I/50/83, I/51/09, I/51/52, I/51/54, 
I/52/74, I/56/01, I/56/04, I/56/50, I/58/03, 
I/58/19, I/58/24, I/58/81, I/58/94, I/63/45, 

I/65/40, I/65/55, I/66/40, I/66/45, I/67/62, 
I/69/10, I/69/46, I/69/74, I/71/22, I/71/23, 
I/72/08, I/72/74, I/74/01, I/74/100, I/74/18, 
I/74/96, I/74/99, I/75/01, I/75/24, I/75/25, 
I/79/16, I/79/80, I/81/50, I/83/04, I/84/29, 
I/84/44, I/85/14, I/85/31, I/87/29, I/87/55, 
I/88/09, I/88/10, I/88/69, I/90/29, I/92/37, 
I/93/27, I/93/43, I/93/56, I/95/23, I/95/75, 
I/95/76, I/96/62, I/98/104, I/98/112, 
I/98/115, I/98/34, I/98/64, I/99/01, I/99/03, 
I/99/12, I/99/17, I/99/52, II/03/79, II/04/61, 
II/04/62, II/07/146, II/07/22, II/07/39, 
II/08/66, II/08/75, II/11/26, II/12/55, 
II/13/03, II/13/06, II/13/18, II/15/96, 
II/16/01, II/16/20, II/16/22, II/16/31, 
II/16/68, II/19/51, II/19/53, II/20/10, 
II/20/34, II/22/17, II/22/26, II/23/114, 
II/23/147, II/23/163, II/23/172, II/27/62, 
II/28/23, II/28/67, II/29/103, II/29/25, 
II/29/47, II/30/84, II/32/80, II/34/39, 
II/34/52, II/35/28, II/36/13, II/37/127, 
II/38/61, II/39/144, II/39/175, II/39/99
 bilmem n. I/143/53, I/56/45, I/57/48, 
I/64/65, I/99/44, II/04/46
 bilmen n. I/128/32, I/87/65
 inmem n. I/74/12
 mı n. I/122/58, I/143/07, I/146/34, 
I/161/31, I/78/15
 mi n. I/159/05, I/92/07, I/92/47, 
II/28/29
 mü n. I/92/38
 nēse n. I/155/106
 nu n. I/134/53
 n. ḳadar II/14/69
 n. arasın I/121/35, I/49/64, I/96/78
 n. arasıŋ I/64/63
 n. areyoŋ I/152/40
 n. biçim I/108/29, I/54/48, I/83/01
 n. bilı̄̇m I/01/26, I/07/77, I/20/24, 
II/19/77
 n. bilı̄̇n I/08/26
 n. bilceK I/98/84
 n. bilceŋ I/82/12, II/05/21
 n. bilēceŋ I/04/47
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 n. bilem I/08/24, I/09/54, I/103/18, 
I/146/08, I/38/02, I/38/67, I/55/30, I/60/92, 
I/61/38, I/69/38, I/71/60, I/87/56, I/94/03, 
II/13/58, II/15/93, II/15/98, II/19/37, 
II/25/101, II/35/09, II/35/100, II/35/104, 
II/35/12, II/35/23, II/35/49, II/35/72, 
II/35/74, II/36/13, II/37/46, II/37/67, 
II/38/63
 n. bilēm I/49/38
 n. bílem I/61/04
 n. bı̆̇lem I/84/29
 n. bilen I/06/21, I/08/107, I/113/37, 
I/114/28, I/133/40, I/143/49, I/146/63, 
I/146/64, I/146/66, I/146/85, I/146/87, 
I/151/08, I/153/44, I/31/26, I/52/19, 
I/79/02, I/84/44, I/98/30
 n. bileyim II/37/32
 n. bı̆̇leyim I/53/50
 n. bileyin I/100/46, I/12/26, I/124/49, 
I/126/03, I/151/37, I/151/42, I/161/05, 
I/53/61
 n. biley̥ı̆̇n I/53/02, I/84/44, II/32/30
 n. bilėyin I/06/60
 n. bilĕy̥in II/03/44
 n. bilim I/138/01, I/40/59, II/06/68, 
II/19/70, II/19/80
 n. bilin I/08/37, I/08/46, I/10/26, 
I/112/20, I/146/26, II/22/54
 n. biliyim I/07/33, I/08/71, I/109/32, 
I/50/05, I/59/69
 n. biliy̥im II/03/40
 n. bíliyim I/07/21
 n. biliyin I/06/103, I/06/15, I/08/14, 
I/100/48, I/109/33, I/112/81, I/13/04, 
I/131/05, I/136/14, I/144/20, I/15/81, 
I/20/93, I/51/09, I/55/45, II/01/25, II/06/10, 
II/12/38, II/22/63, II/25/77
 n. biliy̥ı̆̇n I/06/129, I/08/36
 n. biliyn I/159/29
 n. bilsinner I/137/57
 n.+ dı̄̇r I/143/68
 n. de ōsa II/23/39
 n.+ den I/131/46
 n. dėyem II/35/09

 n. deyen I/115/04
 n. deyim I/136/24
 daha n. deyiyin yapmayíz I/02/46
 n.+ di II/01/52
 n. disin I/13/32
 n. diyı̄̇n I/15/82
 n. diycēsem I/15/85
 n. diye I/08/103, I/44/92
 n. diyem I/63/22, I/77/55, II/37/112
 n. diyen I/96/85
 n. diyim I/106/03, I/120/25
 n. et I/111/102
 n. ġada I/10/121, I/42/05, I/42/67, 
I/46/12, I/70/43
 n. ġadā I/85/06
 n. ġadaġ I/32/55
 n. ġadar I/110/23, I/24/09, I/76/72, 
I/87/28
 n. ġȧdar̥ I/33/97
 aḳlıŋa n. gelir̥se I/129/49
 aḳlıŋı n. gelisē II/10/13
 n. gezer I/156/44
 n. gibi I/138/50, I/20/01
 n. hiKmetse I/119/34
 n. için I/08/101, I/08/120, I/08/85, 
I/35/44
 n. itciŋ I/101/19
 n. itTiyse I/113/123
 n.+ lē I/22/46, I/64/11, I/64/12, 
II/07/131, II/16/103, II/16/97
 n.+ lēni I/66/38
 n.+ ler I/01/45, I/11/26, I/113/85, 
I/113/86, I/12/24, I/134/32, I/14/42, 
I/14/44, I/15/24, I/22/26, I/22/36, I/22/46, 
I/64/10, I/93/23, I/96/84, I/96/85, II/23/171, 
II/23/172
 n.+ ler̥ I/93/24
 n.+ lēr I/101/46
 n.+ lēr̥inen I/50/27
 n.+ m I/10/119, I/10/63, I/10/64, I/12/24
 n. mutlu I/135/52
 n. olursa ōsun I/06/137
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 n. olursa ōsun I/115/58
 n.+ s I/117/21
 n.+ si I/113/66, I/88/26, II/17/59
 bilmen n.+ si I/08/12
 neyiŋ n.+ si I/74/99
 n.+ sine I/133/06
 n.+ sini I/54/09, I/83/15
 n.+ siŋ II/03/82
 n.+ siŋiz I/23/25
 n.+ sı̆̇siŋiz I/05/01
 n. va I/108/30, I/159/35, I/67/49, 
I/74/14, I/77/11, I/82/25, I/87/121, I/93/31, 
II/21/100, II/27/62
 n. vā I/61/74
 n. var ḳı I/129/26
 n. var I/107/02, I/110/44, I/113/70, 
I/126/80, I/134/26, I/144/61, I/144/66, 
I/16/14, I/17/10, I/40/62
 n. vār I/67/52
 n. vercēseŋ I/153/66
 n. verdı̄̇se I/120/65, I/67/15
 n. verebilirseŋ I/125/72
 n. verecek I/85/32
 n. veridim I/123/67
 bilmem n. verı̆̇r̥im II/23/103
 n. veriyim II/37/85
 n. veriyōsun I/106/46
 n. yapacan I/45/41
 n. yapādıḳ I/33/148
 n. yapādım I/152/82
 n. yapaÍÍā I/48/26
 n. yapan I/67/62
 n. yaparlȧrdı I/07/77
 n. yapāsıŋız II/32/80
 n. yapcā˽ıdım I/10/111
 n. yapcan I/83/58
 n. yapcaz I/60/26
 n. yapıcıŋ I/102/82, I/96/50
 n. yapıvırdı I/107/23
 n. yapmış I/122/74
 n. yapsın I/50/47

 n.+ ydi I/111/101, I/132/73, II/10/78, 
II/33/84, II/39/143
 n.+ ye II/27/64
 n.+ yese I/31/53
 n.+ yi I/109/29, I/92/17, II/07/36
 n.+ yı̆̇dı̄̇ I/48/67
 n.+ yine I/139/42
 n.+ yinen I/52/52
 n.+ yiŋ I/117/21
 n.+ yiŋ nesi I/74/99
 n.+ yle II/09/97, II/10/48
 n.+ ymiş I/144/48, I/146/86, I/98/103
 n.+ ynen I/41/81, I/43/30, I/87/63

2. Hangi. -41-
 n. I/06/115, I/10/101, I/111/121, 
I/117/29, I/136/17, I/138/107, I/139/14, 
I/145/95, I/15/18, I/153/13, I/159/49, 
I/159/52, I/19/30, I/21/50, I/29/01, I/33/139, 
I/35/28, I/39/102, I/46/07, I/47/66, I/51/21, 
I/61/38, I/64/22, I/64/24, I/64/26, I/66/39, 
I/72/24, I/83/43, I/94/83, I/99/54, II/02/94, 
II/04/84, II/04/87, II/08/65, II/12/44, 
II/16/90, II/31/47

3. Bazı kelimelerle kullanıldığında 
bunlara aşırılık kavramı katar ve 
kelimenin anlamına göre şaşma, yakınma, 
memnuniyet, beğenme, takdir vb. ifade 
eder. -34-
 n. I/101/46, I/109/07, I/109/18, 
I/110/58, I/111/122, I/120/28, I/122/66, 
I/125/82, I/126/78, I/140/59, I/18/41, 
I/24/03, I/30/47, I/44/15, I/46/68, I/59/77, 
I/59/88, I/64/12, I/65/62, I/67/68, I/78/52, 
I/79/22, I/83/13, I/84/45, I/91/43, I/95/12, 
I/96/32, I/96/39, II/19/146

4. (Şart kipiyle kullanıldığında) Bir şey, 
herhangi bir şey. -31-
 n. I/08/04, I/08/33, I/08/41, I/100/44, 
I/106/60, I/106/61, I/114/49, I/115/24, 
I/118/18, I/12/42, I/122/14, I/131/15, 
I/131/59, I/133/14, I/138/58, I/142/16, 
I/144/58, I/152/20, I/28/43, I/39/12, 
I/49/07, I/51/63, I/71/23, I/74/63, I/86/71, 
II/29/36, II/34/52
 n. yapabilise II/32/66
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 dizleriŋ n.+ yiŋ I/106/30
5. Niçin. -16-

 n. I/122/03, I/14/71, I/15/73, I/153/118, 
I/60/100, I/64/07, I/67/59, I/88/32, I/91/86, 
I/94/83, II/03/14, II/18/02, II/23/168, 
II/23/195, I/88/40

6. Bazı kelimelerle kullanıldığında 
onların gereksizliğini ve yokluğunu 
bildirir. -5-
 n. I/144/85, I/64/124, I/64/90, II/16/03, 
II/27/08

7. Bazı cümlelerin sonunda, “Onu 
ne ilgilendiriyor, onu alakadar etmez” 
anlamında kullanılır. -4-
 n. I/111/24, I/115/56, I/15/75, I/72/69

8. Şaşkınlık, hiddet vb. anlamlar ifade 
eder. -3-
 n. I/10/91, I/138/98, I/54/60

9. Nasıl. -2-
 n. I/144/09, I/159/12

10. Kaba konuşmada “efendim, 
anlamadım” anlamında kullanılır. -2-
 n. I/80/30

ne ... ne ... : Her ikisi de (değil). -86-
 n. I/07/97, I/108/56, I/119/02, I/126/58, 
I/138/11, I/138/12, I/143/59, I/145/85, 
I/145/86, I/147/31, I/152/48, I/152/71, 
I/154/06, I/154/07, I/158/59, I/18/65, 
I/18/66, I/33/116, I/34/05, I/39/74, I/39/75, 
I/41/33, I/45/06, I/67/09, I/69/77, I/69/78, 
I/74/91, I/77/60, I/82/24, I/82/26, I/82/27, 
I/84/14, I/84/15, I/91/03, I/91/60, II/05/16, 
II/14/93, II/23/36, II/23/37, II/25/98, 
II/38/99
 n. ā˽ala ne bėylē I/01/45
 n. azalῑr ne ço˽alır I/117/46
 ne seniŋkı̄̇ n. benimki I/152/81
 ne ā˽ala n. bėylē I/01/45
 n. büyür ne küçülür I/117/38
 ne azalῑr n. ço˽alır I/117/46
 n. çocuḳlarımı kel etTim ne çocuḳlarımı 
kör etTim I/91/60
 ne çocuḳlarımı kel etTim n. çocuḳlarımı 
kör etTim I/91/61

 ne gėyiliyor n. ėdiliyor I/09/10
 n. eltimle ne ġayınvaldemle II/19/110
 n. ġabiliyet ne şı̄̇y̥ I/06/90
 ne eltimle n. ġayınvaldemle II/19/110
 n. gelinnē ne ōlannar II/23/126
 n. gėyiliyor ne ėdiliyor I/09/10
 ne büyür n. küçülür I/117/38
 ne gelinnē n. ōlannar II/23/126
 n. seniŋkı̄̇ ne benimki I/152/81
 ne ġabiliyet n. şı̄̇y̥ I/06/90
ne II : Falan. -108-
 n. I/02/67, I/06/01, I/06/39, I/06/85, 
I/104/09, I/106/10, I/107/33, I/107/47, 
I/107/50, I/107/51, I/110/62, I/111/06, 
I/113/46, I/114/12, I/115/12, I/115/53, 
I/12/20, I/12/26, I/123/25, I/123/26, 
I/123/42, I/123/71, I/123/78, I/124/10, 
I/125/20, I/125/24, I/125/80, I/125/99, 
I/126/05, I/127/19, I/129/41, I/130/06, 
I/132/23, I/134/15, I/135/09, I/135/20, 
I/135/30, I/137/30, I/137/31, I/14/66, 
I/140/55, I/143/10, I/144/02, I/144/03, 
I/144/33, I/145/47, I/16/12, I/16/30, 
I/16/31, I/16/44, I/16/45, I/17/22, I/17/71, 
I/18/51, I/20/18, I/20/65, I/20/66, I/25/03, 
I/25/05, I/28/18, I/28/44, I/29/20, I/36/70, 
I/39/101, I/48/33, I/49/74, I/49/75, I/52/70, 
I/86/54, I/87/11, II/12/58, II/15/36, II/25/64, 
II/32/40, II/39/01, II/39/04, II/39/124, 
II/39/138
 n.+ de I/121/79, I/127/15, I/127/36, 
I/13/37, I/130/07, I/143/06, I/143/36, 
I/26/30
 n.+ den I/130/47, I/143/47
 n. itciŋ I/101/22
 n.+ lē I/143/42
 n. virmemişler II/25/24
 n. vuruyorur I/130/91
 n.+ yı̄̇ I/111/06
 n. yapār̥dım I/37/20
 n. yapıP II/32/130
 n.+ yi I/13/14, I/13/38, I/130/18, 
I/130/29, I/14/17, I/20/16, I/20/17
 n.+ yin I/143/19
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 n.+ yinen I/02/68
 n.+ yini I/132/46, I/20/75
 n.+ yiŋ I/20/20
nē : bk. ne I1 -30-
 n. I/07/02, I/121/36, I/122/03, I/138/01, 
I/138/45, I/18/04, I/32/27, I/57/32, I/59/72, 
I/68/64, I/72/06, I/81/22, II/04/14, II/16/39, 
II/19/52, II/23/177, II/39/172
 n.+ de I/56/29, I/56/30
 n.+ di I/113/56, I/80/21
 n.+ dig I/08/103
 n.+ m I/51/68
 n.+ miş I/58/90, I/73/31
 n.+ se I/155/23, I/48/07
 n.+ se ne I/155/106
 n.+ ydi I/136/20
 n.+ yinen II/04/50

bk. ne I6 -40-
 n. I/101/64, I/101/65, I/101/66, 
I/101/67, I/101/68, I/101/69, I/101/70, 
I/101/71, I/101/72, I/101/73
 n. vurdular I/101/64
nė : bk. ne I1 -145-
 n. I/06/138, I/07/73, I/08/10, I/08/33, 
I/10/57, I/104/12, I/112/24, I/112/64, 
I/113/129, I/115/24, I/121/119, I/121/124, 
I/121/61, I/129/42, I/145/85, I/150/37, 
I/151/34, I/152/125, I/152/41, I/155/10, 
I/155/16, I/155/29, I/155/53, I/161/37, 
I/161/52, I/28/06, I/29/09, I/34/55, I/36/79, 
I/42/21, I/44/21, I/47/29, I/52/47, I/56/57, 
I/68/19, I/69/77, I/69/83, I/71/69, I/72/04, 
I/72/19, I/72/37, I/72/53, I/72/63, I/75/26, 
I/75/65, I/75/66, I/76/39, I/77/62, I/79/52, 
I/79/73, I/80/52, I/86/03, I/86/05, I/88/42, 
I/89/01, I/95/06, I/95/30, I/95/65, II/02/78, 
II/05/97, II/07/143, II/07/98, II/08/34, 
II/09/90, II/10/16, II/10/21, II/16/30, 
II/16/69, II/17/53, II/18/23, II/24/50, 
II/24/83, II/25/103, II/25/109, II/27/63, 
II/28/61, II/32/35, II/39/158, II/39/45, 
II/39/59
 bilmem n. I/150/09, I/68/37, I/69/91, 
II/23/135
 bize n. I/72/34

 mi n. I/158/10
 nėse n. I/161/51
 n. bilı̄̇m II/16/13, II/16/15
 n. bilı̄̇n I/41/46
 n. bilem I/152/133, II/05/95, II/25/100
 n. bilen I/06/57, I/161/03
 n. bilėn I/06/59, I/143/52
 n. bileyı̆̇n I/46/17
 n. bilim I/129/12, I/129/57, II/30/69
 n. biliy̥ı̆̇n II/22/11, II/25/109
 n. diye I/81/14
 ėlinden n. gelirse I/114/39
 aḳlıŋa n. geliyosa I/92/41
 n. ġıdā II/02/52
 n. gibi I/38/36, II/02/93, II/39/60
 n. isi I/41/23
 n.+ ler I/113/95, I/22/17, I/79/02, 
I/79/03
 n.+ lerlen I/120/37
 n.+ se nė I/161/51
 n. verdiyse I/120/64
 n. veriŋ II/02/80
 n. yapacaḳTı I/97/06
 n. yapam I/69/49
 n. yaparlar I/06/135
 n. yapcaḳ I/161/16
 n. yapcāsıŋ I/29/09
 n. yapcaz I/21/45
 n. yapceŋ I/71/42
 n. yapcesaŋ I/71/42
 n. yapcēsaŋ I/71/39
 n. yapiyöllē II/17/69
 n. yazıḲ ki I/07/73
 n.+ ydi I/140/61, I/145/59, I/58/06, 
I/72/79
 n.+ ye I/131/17
 n.+ yi I/95/41, II/34/48
 n.+ ylen II/15/77

bk. ne I4 -17-
 n. I/138/66, I/150/59, I/161/24, I/42/75, 
I/79/43, I/79/46, I/79/47, I/79/52, I/79/58, 
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I/80/10, I/86/39, II/05/31, II/09/102, 
II/09/91, II/20/80, II/24/51, II/24/73

bk. ne I2 -15-
 n. I/112/80, I/112/81, I/144/81, I/145/24, 
I/145/27, I/153/05, I/157/15, I/161/40, 
I/161/51, I/75/58, I/83/23, I/95/117, 
II/09/08, II/16/16

bk. ne I3 -4-
 n. I/01/74, I/145/33, I/145/39, I/79/36

bk. ne I6 -2-
 n. I/70/68, I/79/36

bk. ne I5 -2-
 n. I/75/66, II/25/99

bk. ne I9 -2-
 n. II/07/17, II/21/40

bk. ne ... ne ... -5-
 n. I/74/30, II/08/45, II/25/98, II/38/99
nė : bk. ne II -41-
 n. I/07/72, I/08/25, I/104/10, I/122/85, 
I/126/40, I/127/17, I/141/29, I/146/66, 
I/160/26, I/21/06, I/23/14, I/42/69, I/43/18, 
I/49/21, I/50/55, I/50/61, I/54/37, II/05/73, 
II/05/78, II/25/10, II/25/31, II/32/15, 
II/32/29, II/32/75, II/33/01, II/33/29, 
II/39/44
 n. I/106/10
 n.+ de I/143/36
 n.+ den I/143/47
 n. yapamān II/22/01
 n.+ ye I/132/05, I/140/34, I/143/59
 n.+ yi I/11/88, I/144/41, I/15/43, I/48/17
 n.+ y̥i I/11/47
 n.+ y̥ı̆̇ I/15/47
 n.+ yimiz I/129/38
nē̇ : bk. ne I1 -6-
 n. I/157/07
 n.+ miş I/08/33, I/10/52
 n.+ nen I/161/21, I/161/23, I/161/37
nē̇ : bk. ne II -1-
 n. I/113/20
nebet : bk. nöbet -1-
 n. I/126/51

neci : Ne iş yapıyor? -2-
 n. I/66/54
nēde : bk. nerde1 -2-
 n. I/59/29, I/59/68
neden : 1. Ne sebepten, niçin? -9-
 n. I/122/38, I/152/77, I/30/11, I/30/40, 
I/67/51, I/81/38
 n.+ i II/23/176

2. Sebep.
 n.+ inden II/09/55
 n.+ le II/10/71
neden̥ : bk. neden1 -2-
 n. I/08/102, I/08/90
nedēn : bk. neden1 -1-
 n. I/43/01
nēden : bk. neden1 -1-
 n. I/20/93
nėden : bk. neden1 -8-
 n. I/143/51, I/54/19, I/92/43, I/92/44, 
I/92/49, II/09/42, II/13/49, II/39/188
nefes : Akciğerlere hava alıp verme ve bu 
yolla alınıp verilen hava, soluk. -1-

nefes darlığı : Solunum sistemi 
hastalıklarında veya kalp yetmezliklerinde 
ortaya çıkan ve nefes alma zorluğu şeklinde 
görünen rahatsızlık.
 n. darlῑna I/84/31
nehr : Nehir, akarsu, büyük ırmak. -2-
 n.+ i I/24/42
 saḳary̥a n.+ iniŋ I/142/24
ne˽ise : bk. neyse -1-
 n. I/148/24
nekḳā : <<ne+ḳadar -1-
 n. ḳā II/19/97
nėllere : <<nere+lere -1-
 n. I/45/63
nemaz : bk. namaz1 -1-
 n.+ a I/25/32
nemli : Hafif ıslak, hafif yaş, rutubetli. -1-
 n. I/85/46
nen : bk. neyin -1-
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 n. I/122/81
nē̇n : bk. neyin -1-
 n. I/107/38
nēna : Nakaratında “ne na” sözlerinin 
söylendiği bir türkü adı. -2-
 n.+ la vurudu I/101/59
 n. vurulurdu I/101/59
nene : bk. nine1 -5-
 n.+ m II/09/12, II/09/15, II/09/31

bk. nine2

 n. II/20/57
bk. nine4

n. I/08/86
nerde : 1. Nerede, hasret, arayış, esef 
bildiren ve “imkânsız, yok” anlamında 
kullanılan bir söz. -50-
 n. I/109/39, I/126/02, I/126/37, 
I/126/43, I/138/45, I/143/29, I/145/96, 
I/15/41, I/15/42, I/152/60, I/161/39, 
I/21/21, I/21/22, I/33/44, I/39/02, I/48/07, 
I/58/48, I/59/34, I/59/59, I/59/61, I/59/83, 
I/61/40, I/61/44, I/66/37, I/67/70, I/82/34, 
I/87/65, I/95/09, I/98/83, II/34/09
 n.+ ydı̄̇ I/15/07
 n.+ ydi I/112/25, I/145/42

2. Hangi yerde?
n. I/145/17, I/145/92, I/30/01, I/52/05, 

I/52/85, I/58/44, I/63/47, I/69/52, I/83/51, 
I/92/53, II/07/98, II/16/75, II/27/53
 n.+ siŋ I/52/87
nerdē : bk. nerde1 -4-
 n. I/143/31, I/143/40, I/39/93, I/59/33
nerd̥e : bk. nerde2 -1-
 n. I/04/74
ner̥de : bk. nerde2 -2-
 n. I/56/29, II/29/18
nērde : bk. nerde1 -7-
 n. I/47/48, I/48/12, I/67/74, II/16/105, 
II/21/46
 n.+ ydi I/112/11

bk. nerde2

n. I/61/13

nērdē : bk. nerde1 -1-
 n. I/55/19
nēr̥de : bk. nerde1 -1-
 n. I/49/62
nėrde : bk. nerde2 -10-
 n. I/120/12, I/133/59, I/72/03, I/86/14, 
I/87/37, I/95/93, II/23/116
 n.+ siŋ I/39/19

bk. nerde1

n. I/48/23, I/152/100
nėrdē : bk. nerde1 -2-
 n. I/152/79

bk. nerde2

n. I/72/18
nėr̥de : bk. nerde2 -1-
 n. I/24/57
nē̇rde : bk. nerde1 -3-
 n. I/07/22, I/137/03, I/49/68
nerden : 1. Nereden, “hangi yerden, hangi 
taraftan?” anlamlarında kullanılır. -31-

n. I/08/61, I/10/116, I/139/13, I/139/40, 
I/145/19, I/156/61, I/61/02, I/64/09, 
I/93/29, II/04/32, II/17/59, II/19/42, 
II/22/15, II/22/16, II/24/69 

2. “Nasıl, imkânı mı var?” anlamlarında 
kullanılır. 

n. I/130/35, I/32/15, I/32/19, I/32/20, 
I/59/50, I/80/63, I/94/72, I/96/92 

3. “Nasıl, hangi yolla?” anlamlarında 
kullanılır.

n. I/158/38, II/13/04
4. “Neden, hangi maddeden?” 

anlamlarında kullanılır.
 n. yapıldῑnı I/71/60

5. “Her nasılsa, bir şekilde” anlamlarında 
kullanılır.

n. I/115/29
nerden baḳsan : Bir tahminde 

bulunurken “en azından” anlamında 
kullanılan bir söz.

n. baḳsaŋ I/92/51
ner̥den : bk. nerden1 -5-



nērden
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 n. I/03/15, I/139/33, I/72/65, II/03/83, 
II/28/30
nērden : bk. nerden1 -1-
 n. I/44/81
nēr̥den : bk. nerden1 -1-
 n. II/23/148
nėrden : bk. nerden1 -4-
 n. I/135/54, I/23/31, II/01/87

bk. nerden3

 n. I/152/127
nėr̥den : bk. nerden3 -1-
 n. II/32/128
nerdeyse : Neredeyse, hemen hemen, az 
kaldı ki. -2-
 n. I/93/47, II/19/162
nerdi : bk. nerde1 -1-
 n. II/10/103
nērdi : bk. nerde1 -5-
 n. II/08/59, II/11/61
 n.+ ydi I/58/48
nerdisi : bk. nerdeyse -1-
 n. II/08/96
nē̇rdiysi : bk. nerdeyse -1-
 n. II/05/16
nere : Hangi yer. -32-
 n. I/16/49, I/18/62, I/61/17, I/75/42, 
I/81/04, II/29/35
 n.+ lere I/08/93
 n.+ m I/153/113
 n.+ me I/15/48
 n.+ si I/24/04, II/02/20
 n.+ sinde I/145/20
 n.+ sinden I/145/21
 n.+ sindi II/05/19
 n.+ sine I/08/98
 n.+ ydi I/129/37
 n.+ ye I/08/22, I/116/56, I/126/69, 
I/128/27, I/146/24, I/74/18, I/80/01, 
I/88/10, I/94/45, I/94/81, II/32/142
 n.+ yi I/156/37, I/37/52
 n.+ ynen I/138/107

nerē : bk. nere -4-
 n. II/19/99, II/38/25
 n.+ di I/139/46
 n.+ yse I/69/93
ner̥ĕ : bk. nere -1-
 n.+ yē I/48/45
nerė : bk. nere -3-
 n.+ ye I/69/25, I/72/05, I/76/65
nėre : bk. nere -8-
 n. II/24/87
 n.+ de I/06/99
 n.+ si II/25/109
 n.+ ydi I/15/65
 n.+ ye I/06/103, I/45/12, I/48/46
 n.+ ye verise I/113/117
nereli : Hangi memleketli, hangi 
yerli. -12-
 n.+ sin I/134/47, I/155/29, I/40/07, 
I/53/51
 n.+ siniz I/111/117, I/16/18
 n.+ siŋ I/05/37, I/124/19, I/144/54
 n.+ siŋiz I/127/02, I/23/03, I/23/24
nerelí : bk. nereli -2-
 n.+ siŋ I/05/36
 n.+ siŋiz I/06/30
nėreli : bk. nereli -2-
 n.+ sin I/120/11
 n.+ siŋiS I/79/14
neri : bk. nere -16-
 n.+ sinde II/05/21
 n.+ ye I/122/73, I/139/24, I/151/06, 
I/23/30, I/39/37, I/47/24, I/52/58, I/62/29, 
I/98/110, II/05/64, II/22/15, II/39/02
 n.+ yi I/10/04, II/10/26, II/11/21
nėri : bk. nere -2-
 n.+ ye II/22/16
 n.+ yi II/17/69
nerili : bk. nereli -2-
 n.+ siŋ I/63/47
nėrlē : <<nere+ler -1-
 n.+ de I/79/21
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nerlere : <<nere+lere -2-
 n. I/159/27, II/38/58
nesḳafe : Granül hâline getirilen kahveye 
sıcak su veya süt eklenerek hazırlanan 
içecek, hazır kahve. -1-
 n. I/132/55
nese : bk. neyse -1-
 n. I/148/12
nēse : bk. neyse -4-
 n. I/122/65, I/153/106, I/30/13, I/89/06
nėse : bk. neyse -2-
 n. I/155/47, II/05/17
nē̇se : bk. neyse -1-
 n. I/68/44
nesi : bk. nasıl -1-
 n.+ ydi I/58/20
nesῑ : bk. nasıl -1-
 n. I/56/12
nesil : Bir kimsenin zürriyeti, evlat ve 
torunları, soy, sülale, kuşak. -9-
 n. I/110/12, I/110/27, I/129/34, I/143/41, 
I/36/14, I/41/77, I/41/84
 n.+ e I/110/11
 n.+ imiz II/33/23
nesl : bk. nesil -2-
 aslıŋ n.+ iŋ I/144/54
 n.+ iŋiz I/129/67
neşe : Gönülde duyulan ve dışa vuran 
ferahlık hâli, üzüntüsü olmamaktan ileri 
gelen ve kendini çeşitli şekillerde belli 
eden iç ferahlığı, sevinç. -1-

neşe duy- : Mutlu olmak, memnun 
olmak, mutluluk duymak.
 n. duyarın I/37/23
neşeli : Neşesi hâlinden belli olan, şen, 
keyifli. -7-
 n. I/38/45, I/38/47, I/38/48, II/21/27
 n.+ dik II/21/27
 n.+ ydı̄̇k I/36/45
 n.+ ydi I/55/71
neşesiz : Keyifsiz, durgun, üzgün. -2-
 n. I/38/46, I/38/47

neşir : “Kaynaşmak, bir arada bulunup 
uğraşmak” anlamındaki haşır neşir olmak 
deyiminde geçer. -1-
 haşır n. oluyola I/69/15
neşrü˽nümālı : Neşvünemālı, neşvünemā 
bulan, gelişip büyüyen. -1-
 n.+ ydı I/14/03
net : Açık seçik olan, anlaşılmaz yanı 
bulunmayan. -1-
 n. I/56/01
net - : <<ne+et- -2-
 n.- ceŋ I/101/07, I/161/37
nėtegiŋ : bk. niTekim -1-
 n. I/05/31
neteKim : bk. niTekim -1-
 n. I/05/27
nevresim : İçine yorgan, battaniye vb. 
konan torba biçiminde çarşaf kılıf. -1-
 n. geçiriyoŋ I/12/20
ney : bk. ne I1 -6-
 n. I/12/37, I/139/10, I/26/62, II/29/90
 n.+ idı̄̇ I/41/86
 n.+ idi I/70/84

bk. ne I4 -5-
 n. I/12/40, I/12/42, I/130/95, I/139/50
 n.+ den II/35/74
nėy : bk. ne I1 -2-
 n. II/05/106
 n. yapvedilē II/05/88
nėy̥ : bk. ne I4 -1-
 n. II/32/127
nėy : bk. neyin -1-
 n. II/16/05
neye : bk. niye -1-
 n. II/03/13
ney̥ĕ : bk. niye -2-
 n. II/23/22
nėye : bk. niye -5-
 n. I/08/117, I/60/93, II/29/18, II/29/19
nėyė : bk. niye -1-
 n. I/64/06
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neyi : bk. neyin -2-
 n. I/121/21, I/143/30
neyin : Falan. -1-
 n. I/121/64
nėyle - : <<ne+eyle- -2-
 n.- siŋ I/157/52, I/157/57
neyse : Önemi yok, uzatmaya değmez, 
olan oldu. -11-
 n. I/119/30, I/125/68, I/13/07, I/15/13, 
I/15/64, I/15/85, I/45/56, I/81/32, I/87/56
 her n. I/98/115
ney̥se : bk. neyse -1-
 n. I/119/32
nēyse : bk. neyse -1-
 n. I/66/11
nėyse : bk. neyse -12-
 n. I/07/53, I/08/14, I/113/81, I/125/63, 
I/125/82, I/15/87, I/156/40, I/48/69, 
I/64/120, I/78/43, I/79/68, I/95/64
nēysi : bk. neyse -1-
 n. II/10/53
nı : bk. ne I1 -1-
 n. ḳıdār II/05/53
nı : bk. mı -22-
 n. I/08/90, I/10/22, I/122/17, I/145/03, 
I/15/74, I/15/82, I/152/100, I/57/40, 
I/67/53, I/67/55, I/67/73, I/72/03, I/74/47, 
I/95/63, II/02/07, II/02/09, II/05/39, 
II/05/74, II/08/68, II/29/12
 n.+ ydı I/66/35
ŋı : bk. mı -20-
 ŋ. I/04/66, I/05/53, I/05/59, I/06/129, 
I/109/19, I/114/42, I/144/72, I/144/80, 
I/145/43, I/46/112, I/70/74, I/91/63, 
II/23/115, II/39/101
 ŋ. vuramiyöler I/05/27
 ŋ.+ ydı I/111/109, I/13/42, I/15/06
nışan : bk. nişan1 -2-
 n.+ ı I/131/14
 n. yapTılar I/95/126
nışannan - : bk. nişanlan- -2-
 n.- dım I/154/04, I/154/07

nışannı : bk. nişannı -1-
 n. I/154/05
ni : bk. ne I1 -11-
 n. I/04/44, I/33/139, I/35/36, I/97/06, 
II/07/136, II/34/56
 n. I/122/77
 n. ġadāsa II/39/75
 n.+ ye II/15/36

bk. ne I4 -12-
 n. I/130/66, I/14/54, II/03/16, II/06/54, 
II/07/01, II/27/66, II/17/42, II/39/35
 n. .+ ne II/32/63
 n.+ ye I/123/77, I/130/85, I/143/33

bk. ne I2 -1-
 n. I/20/25

bk. ne I5 -3-
 n. II/01/62, II/16/78

bk. ne I9 -1-
 n. II/07/93

bk. ne ... ne ... -1-
 n. I/74/30
ni : bk. ne II -1-
 n. I/03/59
ni : bk. mi -42-
 n. I/04/02, I/04/51, I/04/62, I/08/01, 
I/10/02, I/10/101, I/104/15, I/116/27, 
I/118/05, I/121/03, I/121/92, I/124/02, 
I/125/61, I/128/07, I/128/53, I/13/01, 
I/134/01, I/137/62, I/143/08, I/145/37, 
I/147/07, I/152/107, I/153/96, I/18/13, 
I/19/14, I/42/01, I/52/54, I/57/24, I/57/40, 
I/63/10, I/66/33, I/66/55, I/67/45, I/69/84, 
I/74/24, I/84/24, II/35/66, II/39/110
 n.+ sin I/137/10
 n.+ siŋ I/119/83
 n. yapcan I/10/87
ní : bk. mı -1-
 n. II/08/25
nῑ : bk. mı -1-
 n. I/67/59
nı̄̇ : bk. ne I1 -4-
 n. I/58/62



nı̄̇san

1827

N

 n.+ di I/47/80
 n.+ miş I/65/39
 n.+ nen I/63/60
nı̄̇ : bk. mi -3-
 n. I/08/25, I/113/47, I/20/67
ŋı̄̇ : bk. mi -2-
 ŋ. I/66/44, II/18/36
ŋi : bk. mi -22-
 ŋ. I/04/66, I/04/72, I/10/42, I/114/44, 
I/116/28, I/119/25, I/126/07, I/128/25, 
I/131/40, I/144/62, I/144/64, I/161/43, 
I/22/06, I/35/25, I/37/52, I/49/24, I/49/34, 
I/49/57, I/79/20, II/08/23, II/27/53
ŋí : bk. mi -1-
 ŋ.+ ydı I/04/61
nice : Çok, pek çok, birçok. -1-
 n. I/01/46
niçin : Bir şeyin sebebini ve amacını 
sormak maksadıyla kullanılan “neden, 
hangi sebeple, hangi sebepten ötürü?” 
anlamında soru zarfı. -1-
 n. I/153/116
nı̄̇çin : bk. niçin -3-
 n. I/08/100, I/146/29, I/146/32
nı̄̇d - : <<ne+et- -1-
 n.- em I/03/84
niden : bk. neden -1-
 n. I/45/16
niḱ́ā : bk. niḱ́ah -1-
 n. I/73/34
niḱ́ah : Bir kadınla bir erkeğin kānun 
nazarında karı koca sayılmalarını sağlayan 
işlem. -2-

niḱ́ah ḳıy- : Nikâh için gereken 
muameleyi yapmak, nikâhlanmak işini 
gerçekleştirmek.
 n. ġıyılır I/42/65
 n. ġıyılmaz I/42/63
niḱ́ah̥ : bk. niḱ́ah -2-
 n. I/94/87, I/94/88
nı̄̇Ḳah : bk. niḱ́ah -1-
 hoÇa n.+ ı ġıyılır̥ II/23/86

nimet : Allah’ın kullarına bağışı olan 
yiyecek içecek vb., özellikle ekmek. -1-
 n.+ lere I/135/40
nincer̥ : bk. incir -1-
 n.+ lēden II/29/32
nine : 1. Büyükanne, anneanne veya 
babaanne. -20-
 n. I/145/13, I/149/68
 n.+ ler I/150/33
 n.+ m I/150/34, I/150/41, I/87/101, 
I/87/99
 n.+ me I/150/38
 n.+ miŋ I/150/36
 n.+ miz I/90/31
 şāziye n.+ ŋ I/39/60

2. Yaşlı kadın.
n. I/30/08, I/30/09

 n.+ le I/79/02, I/79/20
 n.+ n̥ı̆̇ŋ I/30/13
 n.+ yi I/08/89

3. Yaşlı kadınlar için kullanılan bir unvan 
ve seslenme sözü.
 ayşe n. I/87/04
 şāziye n. I/39/92

4. Anne, üvey anne, analık.
ninė : bk. nine2 -2-
 n.+ yi I/95/123
nira : bk. lira -3-
 n. I/64/56, I/64/57
nirå : bk. lira -1-
 n.+ ynan̥ I/64/57
nire : bk. nere -2-
 n.+ sinden I/86/60
 n.+ ye I/10/94
niri : bk. nere -1-
 n.+ ye II/27/53
nisan : Yılın, mart ve mayıs ayları 
arasındaki 30 gün çeken dördüncü ayı, 
ilkbahar aylarının ikincisi. -1-
 n.+ da I/04/71
nı̄̇san : bk. nisan -3-
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 n. I/62/39
 n.+ da I/03/101
 n.+ ıŋ I/127/15
nı̄̇se : bk. neyse -1-
 n. I/148/16
nişan : 1. Bir erkekle bir kadının evlenme 
vaadiyle birbiriyle yaptıkları sözleşme 
ve bu sözleşme nedeniyle yapılan yüzük 
takma töreni. -23-
 n. I/08/02, I/113/20, I/113/21, I/138/71, 
I/138/72, I/138/76, I/17/41, II/13/05, 
II/17/47, II/17/53, II/39/148
 n.+ ı I/138/75

2. İşaret, belirti, iz, alamet.
 n. ediyoŋ II/29/106

nişan yap- (ġo-) : Nişan töreni 
düzenlemek.
 n. ġodular I/113/19
 n. ġonur I/113/21
 n.+ ımızı yaparıS II/39/150
 n. yapallardı I/113/117
 n. yaparla II/39/147
 n. yapdıḳ I/157/17
 n. yapılıyo II/31/43
 n. yapılıyō II/17/51
 n. yapmıdan II/39/143
nı̄̇şan : bk. nişan1 -1-
 n. II/31/43
nişanlan - : Nişanlı duruma gelmek, 
evlenme kararının belirtisi olarak yüzük 
takmak. -1-
 n.- dı I/145/06
nişanlıḳ : Nişan töreni için kıyafet vb. -1-
 n. I/82/30
nişanna - : Nişanlamak, evlilik kararının 
belirtisi olarak bir kadınla bir erkeğin 
parmaklarına yüzük takmak. -3-
 n.- dıḳ I/74/102
 n.- ÍÍar II/25/68
 n.- rdıḳ I/08/03
nişanna : bk. nişannı -1-
 n.+ sı I/08/122

nişannan - : bk. nişanlan- -5-
 n.- dıġ I/04/15
 n.- ıdῑ II/39/147
 n.- ıncı I/34/07
 n.- ıvırdı I/24/25
nişannı : Nişanlı, nişanlanmış olan kimse 
ve bunların birbirine göre durumu. -26-
 n. I/04/14, I/113/24, I/121/34, I/125/58, 
I/157/04, I/21/11, I/21/12, I/25/07, I/42/61, 
I/47/58, I/94/86, II/31/44, II/34/23
 n.+ larımız I/25/06
 n.+ m I/25/29
 n.+ n I/08/127
 n.+ ŋ I/113/27
 n.+ sı I/08/112, I/08/126, I/08/128
 n.+ sına I/06/05
 n.+ sını I/138/91
 n.+ ya I/25/46
 n.+ ydı I/95/125
 n.+ ydım II/16/79
nı̄̇şannı : bk. nişannı -1-
 n.+ ydı II/07/106
nişannıḳ : bk. nişanlıḳ -3-
 n. I/02/18, I/02/20
 n.+ la I/153/58
nişannῑ : <<nişanlıḳ+ı -1-
 n.+ mız I/153/59
nişasdı : bk. nişasta -1-
 n. II/39/69
nişasta : Mısır, buğday vb. tahıllardan, 
mercimek, bezelye gibi baklagillerden 
ve patatesten elde edilen, mensucat 
sanayinde, apre maddesi imalinde, ilaç, 
kibrit, kola sanayi gibi çeşitli yerlerde ve 
besin maddesi olarak kullanılan una benzer 
madde. -4-
 n. I/111/54
 n.+ lı I/111/61
 n. unu I/111/61
nişasTā : bk. nişasta -2-
 n. I/111/51, I/111/64
nişasTı : bk. nişasta -1-
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 n.+ yla II/15/115
niTekim : Cümle başında kendisinden 
önce gelen cümledeki hükmü doğrulamak 
için “gerçekten, hakikaten, nasıl ki ... 
olduğu gibi” anlamlarında kullanılır. -1-
 n. I/122/32
niy : bk. ne I1 -1-
 n.+ nen I/63/61
nı̄̇y : bk. ne I1 -1-
 n. I/44/68
niye : Bir şeyin sebebini sormak için 
kullanılır; niçin, neden. -64-
 n. I/05/39, I/06/134, I/06/91, I/11/69, 
I/112/14, I/112/58, I/121/25, I/124/48, 
I/128/38, I/128/55, I/13/40, I/136/11, 
I/138/03, I/138/50, I/14/61, I/14/66, 
I/18/31, I/21/29, I/21/65, I/23/70, I/24/36, 
I/25/25, I/25/29, I/31/16, I/39/38, I/40/42, 
I/43/12, I/43/19, I/48/18, I/48/64, I/52/55, 
I/52/83, I/56/58, I/56/76, I/59/70, I/66/27, 
I/66/36, I/67/05, I/69/66, I/72/15, I/73/32, 
I/79/35, I/81/09, I/86/77, I/87/109, I/87/38, 
I/95/02, I/95/27, I/95/76, I/95/80, I/96/94, 
II/14/51, II/22/39, II/25/113, II/28/17, 
I/140/65, I/53/66, I/74/24, I/65/49, I/31/17
 n. ki II/20/60
niye : bk. neyin -2-
 n. I/121/42, I/122/47
niyē : bk. niye -4-
 n. I/63/32, I/79/31, I/79/37, I/95/04
niy̥e : bk. niye -2-
 n. I/128/50, I/14/70
nı̆̇y̥e : bk. niye -1-
 n. I/64/07
niyet : Bir şeyi yapmayı önceden kurma, 
zihinde tasarlama, yapmayı aklına koyma, 
yapmaya karar verme. -3-
 n.+ imiz II/19/30
 n.+ ine I/06/80
 n.+ liler I/48/60
niyi : bk. niye -6-
 n. I/75/63, II/01/01, II/06/70, II/29/19, 
II/29/20
niyı̆̇ : bk. niye -1-

 n. I/56/74
niy̥ı̆̇ : bk. niye -1-
 n. I/48/18
niy̥in : bk. neyin -1-
 n. II/39/23
niyse : bk. neyse -1-
 n. II/23/196
noḳta : Belli bir yer. -1-
 n. I/31/45
noḳTȧ : bk. noḳta -1-
 n.+ ya I/31/45
noḳuş : Bir çocuk oyunu. -12-
 n. I/31/29, I/31/31, I/31/32, I/31/43, 
I/31/48
 n.+ u I/31/30, I/31/44, I/31/46, I/31/47
no˽ot : bk. nohuT -1-
 n. II/02/53
no˽ud : bk. nohuT -3-
 n. I/75/40
 n.+ a I/75/40
 n.+ u II/37/110
no˽ut : bk. nohuT -2-
 n. II/01/12
 n.+ lādan I/75/41
nohȯd : bk. nohuT -3-
 n. I/123/56, I/152/22
 n.+ umuS I/152/111
nohōd : bk. nohuT -1-
 n. I/101/21
noh̥ȯd : bk. nohuT -5-
 n. I/134/45, I/144/58, I/72/49
 n.+ u I/124/23, I/134/46

nohoT : bk. nohuT -1-
 n. II/30/43
nohōT : bk. nohuT -1-
 n. I/152/83
nohud : bk. nohuT -16-
 n. I/102/08, I/153/37, I/30/42, I/55/43, 
I/80/58, I/90/33, I/90/83
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 n.+ u I/124/17, I/129/52, I/41/37
 n.+ ū I/105/45, I/153/31
 n.+ unu I/105/42, I/128/17
 n.+ uŋ I/105/47
 n. yaparῑz̥ I/90/33
noh̥ud : bk. nohuT -2-
 n. I/80/59
 n.+ umuzu I/103/44
nohuT : Baklagillerden, sarımtırak çiçekli, 
50 santim boyunda, yurdumuzda tanesi 
için, bazı ülkelerde ise yem bitkisi olarak 
yetiştirilen bir yıllık bitki ve bu bitkinin 
yemek veya leblebi yapılan, besleyici 
maddesi zengin, bol nişastalı yuvarlak 
tanesi. -10-
 n. I/103/20, I/105/50, I/129/51, I/129/52, 
I/153/34, I/153/36, I/29/22, I/41/51
 önüm n. ḳavırı arḳam tınaz savırı 
II/19/155
 n.+ dur I/02/14
nohūt : bk. nohuT -1-
 n. yaparız II/27/45
noḫutluḫ : Nohut için kullanılan. -1-

noḫutluḫ makinesi : Nohut tartmak 
için kullanılan makine.
 n. makinemiz II/30/82
nol - : <<ne+ol- -32-
 n.- acaḳ II/22/88
 n.- acaġ I/59/86
 n.- caḳ I/40/61, II/17/77
 n.- caḳdῑ I/34/08
 n.- cādı I/98/37
 n.- caġ I/146/01, I/58/37
 n.- caḲ I/138/23, I/40/35, I/40/36, 
I/40/43
 n.- cȧḲ I/60/97
 n.- cāsaŋ II/39/141
 n.- ceK I/03/04
 n.- cek̥ I/03/82
 n.- cıḳ I/40/57
 n.- cıġ I/03/42, I/59/82
 n.- cıḲ II/05/37

 n.- Çek II/08/37
 n.- du I/22/15, I/24/35, I/45/50
 n.- dūnu II/19/50
 n.- duysa I/22/16
 n.- ū I/87/53
 n.- ŭcaḳ I/37/41
 n.- ur I/76/47
 n.- uyo I/87/53, II/39/141
 n.- uyȯdu I/91/52
nol̥ - : <<ne+ol- -1-
 n.- duysa I/83/23
nōl - : <<ne+ol- -24-
 n.- acaḲ I/44/93
 n.- caḳ I/138/11
 n.- cág I/58/84
 n.- caḲ I/109/58, I/20/82, I/20/83
 n.- cāsaŋ II/39/153
 n.- ceK I/86/12
 n.- ceŋ I/146/30
 n.- cıḳ I/34/09, I/34/41, II/16/84
 n.- cıġ II/08/76
 n.- du I/133/04, I/149/51, I/88/34, 
II/24/79, II/25/43
 n.- duysa II/09/16
 n.- ucuḲ I/95/102
 n.- ur I/41/09, I/52/70
 n.- uyo II/04/62
normal : bk. normaÍ -5-
 n. I/135/46, I/97/46, II/19/62, II/38/02
 n.+ a I/116/19
normaÍ : Kurala, alışılmışa uygun, doğal, 
tabii ve bu durumda olan. -7-
 n. I/106/01, I/16/14, I/49/26, I/97/42, 
II/37/69
 n.+ de II/19/140, II/19/60
normál : bk. normaÍ -1-
 n. II/38/52
normáÍ : bk. normaÍ -1-
 n. II/37/21
nōrmaÍ : bk. normaÍ -2-
 n.+ de I/151/35
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normel : bk. normaÍ -1-
 n. I/03/82
not : Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa 
yazı. -2-

not devteri : Hatırlanacak şeyler için 
not yazılan defter.
 n. devteri I/75/72
 n. devterini I/75/73
nöbed : bk. nöbeT -1-
 n. alırdıġ I/47/43
nöbeT : Sıra ile yapılan görev. -1-

nöbeT dut- : (Bir yer veya kimseyi 
korumak veya gözetlemek amacıyla) 
Bulunduğu yerden belli bir süre 
ayrılmamak, nöbetçilik etmek.
 n. dutmuş I/95/19
nöbetçi : Nöbet bekleyen, nöbet sırası 
kendisinde olan kimse. -1-
 n. I/121/17
nöbetlig : Nöbet tutulan yer. -1-
 n. I/95/24
nö̇vus : bk. nüFus -2-
 n. ḱ́ādını I/138/123
 n.+ da I/147/12
nu : bk. mu -14-
 n. I/138/03, I/146/30, I/161/44, I/30/46, 
I/33/123, I/44/05, I/48/60, I/62/29, I/66/10, 
I/73/77, I/87/101, I/87/58, I/95/76
 n. ne I/134/53
n̥u : bk. mu -1-
 n̥. I/21/93
ŋu : bk. mu -25-
 ŋ. I/04/07, I/04/47, I/113/49, I/131/43, 
I/131/44, I/161/45, I/161/46, I/21/48, 
I/21/92, I/26/51, I/48/63, I/48/64, I/74/65, 
I/74/77, I/76/42, I/78/09, I/80/61, I/95/29, 
II/04/61, II/39/115, II/39/121, II/39/131, 
II/39/152, II/39/153, II/39/62
nuFus : bk. nüFus -3-
 n. II/02/31, II/02/68
 n.+ ları II/24/04
núFus : bk. nüFus -2-
 n. ḱ́ādım I/153/05

 n. ḱ́āt II/30/04
nuFuz : bk. nüFus -1-
 n. ǵādına I/20/67
numara : 1. Bir şeyin bir dizi teşkil eden 
benzerleri arasındaki yerini gösteren 
sayı. -6-
 n. I/146/37
 n.+ lānı I/48/68
 n.+ lar I/48/68
 n.+ ları I/33/33, I/48/68

2. Rakamla ifade edilen çeşitli 
kullanılışlarda kısaltma yoluyla tamladığı 
nesne veya kimse yerine kullanılır.
 n.+ da II/29/13
nur : Kalp gözüyle his ve idrak edilen 
gönül açıcı aydınlık, maddi olmayan 
hususlarda basiret gözüyle görülen ve 
gerçeği görmeyi sağlayan manevi ışık. -7-
 n. I/148/02
 n.+ da I/107/30, I/122/69, I/50/52

nurda yassın : Ölmüş bir kimse için 
kullanılan hayır dua sözü.
 n.+ da yassın I/52/66
 n.+ da yassıŋ I/06/24
nur̥ : bk. nur -1-
 n.+ da I/52/23
nuşādiye : Reşadiye altını, Reşat altını. 
(?) -1-
 n.+ ler I/131/19
nuvus : bk. nüFus -3-
 n. I/56/67
 n. sayımı I/56/73
 n.+ umuS I/146/05
núvus : bk. nüFus -3-
 n. II/09/63
 n. ḱ́ādı I/153/07
 n. cüzdanıma I/153/08
nuv̥us : bk. nüFus -1-
 n.+ unu II/09/77
nü : bk. mü -9-
 n. I/117/17, I/134/02, I/50/39, I/94/84, 
I/96/87, II/02/16, II/39/132
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 n. yapıyola I/145/85
ŋü : bk. mü -7-
 ŋ. I/137/44, I/49/19, I/64/26, II/08/46, 
II/32/81, II/32/83, II/39/74
nüfı̊s : bk. nüFus -1-
 n. I/61/67
nüFus : Kişi, belli bir bölge, şehir veya 
memlekette yaşayanların tamamı. -11-
 n. I/142/03, I/23/52, I/99/19, II/04/38, 
II/04/39
 n.+ a I/23/54
 n.+ u II/04/38
 n.+ ŭ II/02/31
 n.+ umda I/73/04

 n.+ unu I/23/56
nüFus ḱ́ağıdı : Bir ülkenin 

vatandaşlarına devletçe verilen kimlik 
belgesi, kafa kâğıdı.
nüvus : bk. nüFus -9-
 n. I/56/66, I/92/44, II/10/64
 n. ḱ́ādı I/99/69
 n. ḱ́ādındı II/14/02
 n. ḱ́ātlarından I/99/68
 n.+ umuS I/92/46
 n.+ unu I/46/11
nüvūs : bk. nüFus -1-
 n.+ a I/92/48
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o : Tekil üçüncü şahsı ve işaret zamiri 
olarak yerini tuttuğu en uzaktaki kimse 
veya şeyi gösterir. -2137-
 o. I/01/10, I/03/14, I/03/21, I/04/43, 
I/04/49, I/04/67, I/05/65, I/06/68, I/07/11, 
I/07/12, I/07/18, I/07/21, I/07/34, I/07/37, 
I/07/43, I/07/49, I/07/51, I/07/52, I/07/63, 
I/07/83, I/07/86, I/08/21, I/08/26, I/08/32, 
I/08/48, I/08/50, I/08/56, I/08/69, I/08/77, 
I/09/40, I/10/13, I/10/15, I/10/80, I/100/26, 
I/101/17, I/101/27, I/101/60, I/101/62, 
I/103/15, I/103/62, I/104/17, I/105/16, 
I/105/37, I/105/43, I/105/44, I/105/45, 
I/105/46, I/105/50, I/105/51, I/105/64, 
I/106/18, I/106/34, I/106/41, I/106/43, 
I/106/45, I/106/62, I/106/77, I/107/23, 
I/107/53, I/108/23, I/108/32, I/108/51, 
I/108/56, I/109/05, I/109/10, I/109/36, 
I/109/47, I/11/06, I/11/17, I/11/18, I/11/42, 
I/11/48, I/11/59, I/11/61, I/11/63, I/11/65, 
I/11/66, I/11/69, I/11/81, I/11/85, I/11/86, 
I/11/87, I/110/09, I/110/10, I/110/27, 
I/110/47, I/110/63, I/110/71, I/111/121, 
I/111/31, I/111/33, I/111/34, I/111/35, 
I/111/57, I/111/67, I/111/70, I/111/75, 
I/111/77, I/111/98, I/113/106, I/113/107, 
I/113/14, I/113/15, I/113/30, I/113/37, 
I/113/38, I/113/39, I/113/43, I/113/45, 
I/113/69, I/114/16, I/114/37, I/115/10, 
I/115/17, I/115/47, I/115/48, I/115/50, 
I/115/55, I/116/09, I/116/21, I/116/25, 
I/116/26, I/116/28, I/116/41, I/116/53, 
I/117/12, I/117/20, I/117/27, I/117/30, 
I/117/31, I/117/34, I/117/42, I/117/45, 
I/117/46, I/119/10, I/119/27, I/119/35, 
I/119/44, I/119/48, I/119/56, I/119/78, 
I/119/79, I/12/43, I/120/09, I/120/35, 
I/120/50, I/120/51, I/121/24, I/121/25, 
I/121/32, I/121/33, I/121/43, I/121/57, 
I/121/81, I/121/88, I/121/94, I/122/12, 
I/122/14, I/122/22, I/122/24, I/122/26, 
I/122/28, I/122/42, I/122/48, I/122/53, 

I/122/62, I/122/68, I/122/71, I/122/73, 
I/122/85, I/123/18, I/123/20, I/123/26, 
I/124/13, I/124/50, I/125/16, I/125/23, 
I/125/44, I/125/67, I/125/98, I/126/08, 
I/126/20, I/126/26, I/126/28, I/126/63, 
I/127/08, I/127/13, I/127/23, I/127/25, 
I/127/26, I/127/34, I/128/46, I/128/54, 
I/128/55, I/128/59, I/128/71, I/129/19, 
I/129/68, I/129/70, I/129/71, I/13/07, 
I/13/08, I/13/18, I/13/19, I/13/35, I/13/38, 
I/130/05, I/130/41, I/130/48, I/130/50, 
I/130/56, I/130/71, I/130/72, I/130/75, 
I/130/83, I/130/92, I/131/13, I/131/15, 
I/131/21, I/131/30, I/131/31, I/131/32, 
I/131/39, I/131/50, I/131/55, I/131/60, 
I/132/04, I/132/07, I/132/08, I/132/09, 
I/132/25, I/132/38, I/132/43, I/132/45, 
I/132/48, I/132/51, I/132/52, I/132/53, 
I/133/07, I/133/10, I/133/51, I/133/59, 
I/134/12, I/134/23, I/134/26, I/134/29, 
I/134/58, I/135/17, I/135/35, I/135/44, 
I/135/49, I/135/53, I/136/15, I/136/20, 
I/136/28, I/136/29, I/136/31, I/136/33, 
I/136/34, I/137/35, I/137/49, I/138/10, 
I/138/102, I/138/118, I/138/125, I/138/13, 
I/138/34, I/138/35, I/138/39, I/138/44, 
I/138/58, I/138/65, I/138/68, I/138/71, 
I/138/87, I/138/90, I/138/91, I/138/96, 
I/139/12, I/139/33, I/139/34, I/139/39, 
I/139/49, I/14/02, I/14/15, I/14/27, I/14/30, 
I/14/40, I/14/55, I/14/58, I/14/71, I/140/09, 
I/140/10, I/140/24, I/140/28, I/140/35, 
I/140/46, I/140/48, I/140/53, I/140/56, 
I/140/70, I/141/23, I/141/27, I/141/28, 
I/142/07, I/142/18, I/142/22, I/142/37, 
I/142/38, I/142/43, I/142/60, I/143/28, 
I/143/77, I/144/19, I/144/60, I/144/61, 
I/144/64, I/145/97, I/145/99, I/146/44, 
I/146/60, I/146/75, I/146/86, I/148/41, 
I/148/50, I/149/12, I/149/14, I/149/56, 
I/149/65, I/15/05, I/15/07, I/15/17, I/15/19, 
I/15/36, I/15/40, I/15/41, I/15/57, I/15/69, 
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I/15/89, I/15/90, I/15/92, I/15/94, I/15/95, 
I/152/105, I/152/14, I/152/54, I/156/17, 
I/157/32, I/157/69, I/157/70, I/158/32, 
I/158/41, I/16/04, I/16/20, I/16/24, I/16/28, 
I/16/31, I/16/43, I/16/57, I/16/58, I/16/60, 
I/17/07, I/17/25, I/17/28, I/17/33, I/17/69, 
I/17/71, I/17/83, I/17/88, I/18/05, I/18/08, 
I/18/19, I/18/22, I/18/26, I/18/29, I/18/31, 
I/18/70, I/18/80, I/19/04, I/19/08, I/19/22, 
I/19/23, I/19/26, I/19/29, I/20/20, I/20/39, 
I/20/43, I/20/44, I/20/45, I/20/48, I/20/51, 
I/20/53, I/20/55, I/20/99, I/21/07, I/21/22, 
I/21/67, I/21/68, I/21/74, I/21/77, I/21/84, 
I/21/96, I/22/24, I/23/16, I/23/17, I/23/51, 
I/24/52, I/24/57, I/24/62, I/24/63, I/25/11, 
I/25/18, I/25/23, I/25/24, I/25/36, I/25/37, 
I/25/43, I/25/55, I/25/60, I/26/12, I/26/19, 
I/27/05, I/27/16, I/27/21, I/27/59, I/28/25, 
I/31/38, I/31/39, I/31/43, I/32/56, I/33/131, 
I/33/141, I/33/34, I/33/41, I/33/52, I/33/53, 
I/33/67, I/33/72, I/33/90, I/33/97, I/33/99, 
I/34/05, I/34/14, I/34/15, I/34/60, I/35/32, 
I/35/48, I/36/12, I/36/55, I/36/56, I/36/57, 
I/36/63, I/36/77, I/37/02, I/37/20, I/37/21, 
I/37/23, I/37/24, I/37/38, I/37/42, I/37/43, 
I/37/45, I/37/49, I/38/14, I/38/44, I/39/25, 
I/39/46, I/39/56, I/39/59, I/39/86, I/39/91, 
I/40/03, I/40/37, I/40/40, I/40/46, I/40/47, 
I/40/50, I/40/66, I/40/70, I/41/23, I/41/24, 
I/41/48, I/41/57, I/41/73, I/42/04, I/42/46, 
I/42/63, I/42/73, I/43/01, I/45/36, I/45/40, 
I/45/44, I/45/60, I/45/62, I/45/67, I/46/101, 
I/46/107, I/46/120, I/46/13, I/46/14, I/46/31, 
I/46/44, I/46/51, I/46/52, I/46/53, I/46/70, 
I/46/72, I/46/96, I/47/25, I/47/70, I/48/09, 
I/48/10, I/48/13, I/48/17, I/48/21, I/48/24, 
I/48/31, I/48/33, I/48/34, I/48/43, I/48/66, 
I/48/68, I/48/69, I/48/77, I/49/09, I/49/10, 
I/49/33, I/49/56, I/49/57, I/49/64, I/49/70, 
I/50/03, I/50/20, I/50/21, I/50/38, I/50/49, 
I/50/54, I/50/73, I/50/74, I/51/03, I/51/22, 
I/51/25, I/51/26, I/52/77, I/53/57, I/53/70, 
I/53/77, I/53/78, I/53/80, I/54/32, I/54/33, 
I/54/53, I/54/72, I/55/38, I/56/45, I/56/55, 
I/56/61, I/56/69, I/56/73, I/57/37, I/58/27, 
I/58/77, I/58/80, I/58/97, I/59/62, I/59/64, 
I/59/68, I/59/80, I/60/04, I/60/06, I/60/106, 
I/60/11, I/60/52, I/60/65, I/60/66, I/60/99, 
I/61/03, I/61/16, I/61/40, I/61/42, I/61/66, 
I/62/15, I/62/18, I/62/24, I/63/43, I/63/58, 

I/64/107, I/64/109, I/64/114, I/64/116, 
I/64/121, I/64/27, I/64/31, I/64/34, I/64/39, 
I/64/41, I/64/42, I/64/46, I/64/49, I/64/62, 
I/64/63, I/64/69, I/64/73, I/64/74, I/64/75, 
I/64/78, I/64/79, I/64/80, I/64/88, I/65/27, 
I/66/29, I/66/33, I/66/35, I/66/38, I/66/44, 
I/66/53, I/66/55, I/67/05, I/67/13, I/67/35, 
I/67/37, I/67/51, I/67/57, I/67/58, I/68/62, 
I/68/63, I/68/64, I/68/69, I/68/78, I/69/14, 
I/69/29, I/69/48, I/69/94, I/70/45, I/73/37, 
I/74/06, I/74/18, I/75/23, I/75/24, I/75/26, 
I/75/31, I/75/63, I/75/64, I/75/71, I/78/24, 
I/81/45, I/82/07, I/82/09, I/82/20, I/83/51, 
I/83/52, I/83/64, I/83/74, I/85/07, I/85/13, 
I/85/31, I/85/35, I/85/42, I/85/65, I/88/16, 
I/89/17, I/90/26, I/90/66, I/90/69, I/91/03, 
I/91/07, I/92/48, I/93/03, I/93/18, I/93/35, 
I/94/03, I/95/124, I/95/125, I/95/53, 
I/99/14, I/99/18, I/99/22, I/99/29, I/99/31, 
I/99/37, I/99/38, I/99/48, I/99/59, I/99/61, 
II/01/09, II/02/103, II/02/104, II/03/37, 
II/03/43, II/05/63, II/06/04, II/06/08, 
II/06/35, II/06/57, II/06/67, II/07/18, 
II/07/42, II/07/74, II/08/119, II/08/134, 
II/08/135, II/09/10, II/09/25, II/09/40, 
II/10/19, II/10/25, II/10/33, II/11/22, 
II/12/32, II/12/40, II/12/76, II/13/09, 
II/13/60, II/13/65, II/14/24, II/15/15, 
II/15/28, II/15/52, II/15/55, II/15/82, 
II/15/84, II/17/09, II/17/67, II/19/05, 
II/19/07, II/19/102, II/19/11, II/19/117, 
II/19/125, II/19/129, II/19/133, II/19/155, 
II/19/156, II/19/23, II/19/47, II/20/05, 
II/20/26, II/20/57, II/21/31, II/21/35, 
II/23/02, II/23/06, II/23/104, II/23/113, 
II/23/123, II/23/125, II/23/133, II/23/138, 
II/23/139, II/23/15, II/23/151, II/23/165, 
II/23/174, II/23/184, II/23/185, II/23/191, 
II/23/202, II/23/203, II/23/204, II/23/206, 
II/23/23, II/23/36, II/23/82, II/24/05, 
II/26/11, II/26/39, II/27/46, II/29/103, 
II/29/13, II/29/21, II/29/28, II/29/32, 
II/29/37, II/29/44, II/29/45, II/29/86, 
II/30/37, II/30/67, II/30/77, II/31/17, 
II/31/34, II/32/46, II/32/48, II/32/49, 
II/32/50, II/32/81, II/32/83, II/33/74, 
II/34/100, II/34/13, II/34/95, II/37/122, 
II/38/115, II/38/71, II/38/77, II/38/79, 
II/38/86, II/39/17, II/39/176, II/39/51
 o.+ lur̥ II/37/94
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 o.+ na I/07/65, I/105/31, I/105/43, 
I/105/61, I/106/06, I/108/47, I/108/53, 
I/109/42, I/11/59, I/111/19, I/111/23, 
I/111/24, I/113/117, I/113/29, I/113/70, 
I/114/34, I/115/43, I/119/55, I/123/09, 
I/124/24, I/128/54, I/128/64, I/128/70, 
I/129/49, I/13/11, I/130/41, I/131/57, 
I/132/52, I/132/53, I/138/102, I/139/09, 
I/139/43, I/14/61, I/144/60, I/15/56, 
I/16/15, I/16/31, I/17/33, I/17/36, I/21/13, 
I/21/96, I/24/51, I/36/74, I/41/35, I/44/83, 
I/44/91, I/46/04, I/53/80, I/64/69, I/69/53, 
I/73/32, II/15/16, II/15/17, II/22/18, 
II/22/39, II/23/194, II/37/66, II/37/90, 
II/38/50, II/39/185
 o.+ nā I/109/39
 o.+ nå I/41/57
 o.+ na verdiK I/17/49
 o.+ na veriyoŋ I/124/17
 o.+ nannan I/15/08
 o.+ nda I/104/30, I/104/31, I/109/10, 
I/116/29, I/116/30, I/122/74, I/123/68, 
I/130/84, I/26/49, 
 I/26/54, I/54/68, I/74/06, II/12/68
 o.+ ndå I/128/73
 o.+ nd̥ā II/29/67
 o.+ nda yapıyoz I/105/41
 o.+ ndan I/03/103, I/03/41, I/08/04, 
I/08/12, I/08/16, I/08/22, I/08/49, I/08/86, 
I/101/41, I/101/74, I/104/38, I/104/43, 
I/105/64, I/106/21, I/106/22, I/106/64, 
I/106/71, I/108/35, I/109/16, I/109/17, 
I/109/40, I/11/59, I/11/77, I/11/81, I/11/83, 
I/110/07, I/110/08, I/111/30, I/111/66, 
I/111/67, I/111/75, I/111/82, I/111/83, 
I/112/54, I/113/07, I/113/102, I/113/68, 
I/114/03, I/114/04, I/114/07, I/115/16, 
I/116/36, I/116/38, I/116/40, I/117/26, 
I/117/52, I/118/11, I/118/12, I/118/16, 
I/118/17, I/119/56, I/119/57, I/12/02, 
I/120/11, I/121/124, I/122/07, I/122/28, 
I/122/58, I/122/60, I/122/66, I/123/53, 
I/124/14, I/125/91, I/127/07, I/127/10, 
I/127/20, I/127/30, I/127/41, I/127/42, 
I/128/62, I/13/16, I/130/13, I/130/15, 
I/131/13, I/131/41, I/131/56, I/132/30, 
I/133/09, I/134/59, I/135/15, I/135/16, 

I/138/22, I/138/40, I/138/67, I/138/74, 
I/138/76, I/138/84, I/138/85, I/139/19, 
I/139/34, I/139/36, I/139/37, I/139/50, 
I/140/47, I/141/22, I/142/06, I/144/62, 
I/146/28, I/15/21, I/15/26, I/15/62, 
I/157/13, I/157/14, I/157/43, I/157/80, 
I/17/05, I/18/13, I/18/37, I/18/55, I/18/60, 
I/18/74, I/19/03, I/19/08, I/19/28, I/24/03, 
I/24/22, I/24/25, I/24/31, I/25/07, I/25/08, 
I/25/11, I/25/14, I/25/17, I/25/21, I/25/22, 
I/25/28, I/25/30, I/25/57, I/26/03, I/26/13, 
I/26/58, I/27/16, I/27/63, I/27/64, I/27/76, 
I/31/44, I/32/35, I/32/86, I/33/114, I/33/45, 
I/33/88, I/35/05, I/36/78, I/39/41, I/40/03, 
I/40/16, I/40/50, I/45/47, I/46/10, I/46/26, 
I/46/93, I/49/06, I/49/26, I/49/27, I/49/74, 
I/49/75, I/49/78, I/54/07, I/58/21, I/58/46, 
I/58/47, I/58/51, I/58/57, I/58/67, I/58/69, 
I/58/87, I/58/98, I/59/16, I/59/20, I/59/26, 
I/59/47, I/59/85, I/60/101, I/61/21, I/62/23, 
I/64/28, I/64/76, I/69/36, I/69/76, I/71/39, 
I/74/64, I/75/08, I/75/76, I/76/79, I/78/01, 
I/78/04, I/78/08, I/78/22, I/81/12, I/81/15, 
I/81/31, I/81/45, I/81/52, I/82/19, I/85/11, 
I/85/22, I/85/36, I/86/32, I/97/54, I/99/53, 
I/99/58, II/06/23, II/06/26, II/06/31, 
II/06/49, II/07/86, II/08/107, II/09/08, 
II/09/12, II/09/13, II/09/35, II/09/38, 
II/09/50, II/09/57, II/10/29, II/14/15, 
II/15/67, II/15/84, II/19/12, II/19/27, 
II/21/06, II/23/104, II/23/161, II/23/64, 
II/24/76, II/26/22, II/26/28, II/26/32, 
II/29/41, II/31/12, II/31/14, II/38/88, 
II/39/10, II/39/145
 o.+ ndan̥ I/157/18
 o.+ ndán I/58/62
 o.+ ndȧn I/49/02, II/23/197
 o.+ ndån I/114/50, I/121/88, I/126/61, 
I/128/35, I/128/36, I/128/40, I/131/39, 
I/132/25, I/132/41, I/132/43, I/133/50, 
I/16/12, I/17/15, I/17/30, I/17/39, I/18/07, 
I/18/54, I/18/63, I/20/39, I/24/30, I/49/09, 
II/08/64, II/09/74, II/09/83, II/29/06
 o.+ nd̥an I/11/59, I/11/67, I/11/84, 
I/11/92, I/11/95, I/113/105, I/113/13, 
I/113/23, I/113/34, I/113/42, I/114/03, 
I/114/08, I/114/25, I/114/34, I/115/17, 
I/115/22, I/115/37, I/115/44, I/131/63, 
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I/25/54, I/32/74, I/36/85, I/44/90, I/58/44, 
I/59/45, I/60/09, I/60/12, II/22/60, II/26/02
 o.+ nd̥an̥ I/38/08
 o.+ nd̥ån I/114/13, I/114/14, I/114/15, 
I/114/18, I/114/22, I/114/56, I/114/57, 
I/128/72, II/29/17
 o.+ n̥dan I/33/23
 o.+ ndan ker I/83/70
 o.+ ndan veriyóÍÍā I/49/33
 o.+ ndan yapardıḳ I/36/48
 o.+ ndon I/36/73, I/50/27, I/59/23, 
II/23/164, II/29/105, II/29/56, II/29/89
 o.+ nd̥on II/29/100, II/29/60
 o.+ n̥don II/08/119
 o.+ ndun I/121/23
 o.+ ne II/29/48
 o.+ nı I/60/11
 o.+ nla II/19/109
 o.+ nlā I/83/17, II/19/43
 o.+ nlā yapTılā I/33/137
 o.+ nlāda I/33/88
 o.+ nlar I/137/49, I/90/28, II/19/88
 o.+ nlar̥ I/33/74
 o.+ nlarla II/38/79
 o.+ nna I/46/42, I/66/03, I/66/30, 
I/71/26, II/11/44, II/37/94
 o.+ nnā I/03/51, I/09/50, I/108/35, 
I/111/84, I/124/48, I/130/89, I/139/60, 
I/145/65, I/31/44, I/31/48, I/38/38, I/46/114, 
I/46/19, I/49/80, I/54/38, I/55/50, I/60/56, 
I/64/108, I/75/33, I/76/92, I/85/43, I/85/66, 
II/17/82, II/29/96, II/32/46, II/34/14
 o.+ nnă I/83/71
 o.+ nnāda I/34/56, I/53/82
 o.+ nnadan I/142/20
 o.+ nnādan I/130/89, II/30/85
 o.+ nnādan yapardıḲ I/07/104
 o.+ nnādaydı I/16/04
 o.+ nnan I/07/53, I/105/24, I/105/27, 
I/106/76, I/107/41, I/120/17, I/135/16, 
I/14/13, I/14/14, I/143/72, I/15/59, 
I/158/35, I/16/08, I/21/78, I/24/62, I/39/37, 
I/42/28, I/45/14, I/46/61, I/48/10, I/51/23, 

II/11/20, II/15/12, II/23/192, II/27/11, 
II/37/04, II/37/95
 o.+ nnān I/32/41, I/54/03, I/63/62, 
I/64/43, II/29/59
 o.+ nnan yapıyoduḳ II/15/78
 o.+ nnana I/17/52
 o.+ nnāna I/139/19
 o.+ nnanan I/128/15
 o.+ nnānan I/16/12, I/39/34, I/49/66, 
I/58/46, II/09/06
 o.+ nnāŋ I/22/10, I/60/100, I/99/60
 o.+ nnar I/03/20, I/08/20, I/08/35, 
I/104/17, I/105/33, I/105/64, I/105/65, 
I/106/08, I/107/60, I/11/71, I/110/67, 
I/111/05, I/111/99, I/113/126, I/113/131, 
I/115/52, I/117/41, I/119/32, I/119/33, 
I/12/49, I/123/57, I/123/78, I/128/66, 
I/129/42, I/130/40, I/131/19, I/134/45, 
I/135/21, I/137/34, I/137/50, I/137/51, 
I/137/58, I/138/20, I/138/27, I/138/67, 
I/14/53, I/14/57, I/140/33, I/140/39, 
I/140/69, I/143/30, I/143/48, I/144/75, 
I/15/58, I/17/19, I/17/20, I/18/15, I/19/06, 
I/19/07, I/19/21, I/19/26, I/21/46, I/21/56, 
I/34/17, I/34/19, I/36/20, I/37/28, I/37/42, 
I/37/47, I/40/06, I/42/51, I/42/53, I/44/09, 
I/44/16, I/45/42, I/49/41, I/50/61, I/55/19, 
I/60/66, I/67/74, I/68/61, I/68/63, I/85/46, 
I/90/59, I/91/30, I/99/23, II/04/45, II/06/72, 
II/13/20, II/13/29, II/19/40, II/23/146, 
II/23/162, II/23/165, II/23/53
 o.+ nnar̥ I/129/45, I/17/20
 o.+ nnār I/39/75, II/15/53
 o.+ nnar veridi I/134/20, I/140/39
 o.+ nnar yapıyola II/23/18
 o.+ nnara I/07/57, I/105/33, I/105/34, 
I/106/69, I/121/124, I/127/30, I/128/64, 
I/128/74, I/140/29, I/140/33, I/140/70, 
I/15/19, I/49/35, I/54/26, I/64/118, I/85/24, 
II/15/78, II/38/32, II/39/188
 o.+ nnardan I/113/43, I/130/91, 
I/143/48, I/18/75, I/32/102, I/40/59, 
I/41/80
 o.+ nnarı I/09/76, I/101/25, I/105/62, 
I/105/65, I/106/10, I/106/15, I/106/69, 
I/11/53, I/11/89, I/110/13, I/111/65, 
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I/111/85, I/111/98, I/113/45, I/116/13, 
I/120/43, I/121/86, I/123/30, I/123/62, 
I/124/34, I/125/24, I/128/01, I/129/68, 
I/130/12, I/130/14, I/130/20, I/130/54, 
I/130/69, I/132/12, I/132/15, I/134/20, 
I/137/42, I/137/51, I/138/57, I/139/01, 
I/139/09, I/140/42, I/143/24, I/143/25, 
I/144/22, I/15/42, I/152/16, I/18/20, 
I/22/24, I/34/35, I/34/37, I/34/41, I/37/28, 
I/37/29, I/42/05, I/46/53, I/46/59, I/48/39, 
I/48/47, I/49/09, I/49/66, I/52/36, I/54/13, 
I/54/39, I/58/64, I/59/57, I/59/62, I/64/39, 
I/64/58, I/74/33, I/85/23, I/85/46, I/91/75, 
II/03/09, II/06/38, II/06/71, II/07/138, 
II/11/57, II/13/43, II/13/46, II/14/34, 
II/15/15, II/15/32, II/17/12, II/26/15, 
II/26/35, II/29/90, II/37/70
 o.+ nnar̥ı I/75/44
 o.+ nnarı yapacaŋ I/42/75
 o.+ nnarı yapādıḳ I/33/93, I/58/47
 o.+ nnarı yapıyoz I/46/58
 o.+ nnarı yapmıyolar I/59/18
 o.+ nnarın I/117/45, I/68/65
 o.+ nnarınan I/101/30, I/113/06, 
I/115/54, I/12/09, I/130/83, I/18/48
 o.+ nnarıŋ I/11/30, I/113/65, I/135/56, 
I/137/24, I/143/18, I/15/28, I/24/57, I/34/05, 
I/50/18, I/68/64, II/23/136, II/23/158
 o.+ nnarıŋKi I/129/40
 o.+ nnarí I/08/12
 o.+ nnarῑ I/123/76, I/38/34, II/10/80, 
II/15/114
 o.+ nnarῑ veriyoru I/106/78
 o.+ nnarla I/105/65
 o.+ nnarnan I/15/73
 o.+ nnāy̥ῐ I/64/59
 o.+ no II/13/11
 o.+ nTa I/37/45
 o.+ nu I/01/23, I/01/52, I/03/47, 
I/04/57, I/04/58, I/04/61, I/05/18, I/07/19, 
I/08/50, I/08/75, I/10/75, I/10/76, I/101/33, 
I/101/60, I/104/58, I/105/18, I/105/22, 
I/105/24, I/105/25, I/105/26, I/105/27, 
I/105/39, I/105/55, I/105/57, I/106/15, 
I/106/17, I/106/18, I/106/19, I/106/22, 

I/106/43, I/106/78, I/107/48, I/107/49, 
I/108/38, I/109/03, I/109/23, I/109/24, 
I/109/29, I/109/36, I/109/42, I/11/48, 
I/11/53, I/111/09, I/111/12, I/111/16, 
I/111/18, I/111/21, I/111/23, I/111/29, 
I/111/32, I/111/42, I/111/43, I/111/44, 
I/111/47, I/111/56, I/111/62, I/111/63, 
I/111/64, I/111/65, I/111/66, I/112/08, 
I/113/41, I/113/42, I/114/09, I/114/45, 
I/115/31, I/115/34, I/115/36, I/115/37, 
I/116/20, I/117/18, I/119/30, I/119/31, 
I/119/46, I/119/54, I/119/57, I/12/20, 
I/12/28, I/120/23, I/120/53, I/120/54, 
I/120/56, I/120/57, I/120/58, I/121/56, 
I/121/65, I/121/90, I/122/14, I/123/32, 
I/123/34, I/123/45, I/124/15, I/124/44, 
I/125/11, I/125/52, I/127/16, I/127/40, 
I/128/09, I/128/26, I/128/34, I/128/35, 
I/128/37, I/128/38, I/128/67, I/129/63, 
I/129/64, I/129/65, I/13/40, I/130/15, 
I/130/75, I/131/42, I/132/05, I/132/30, 
I/132/40, I/132/42, I/132/43, I/132/48, 
I/133/54, I/134/21, I/138/123, I/138/124, 
I/138/94, I/14/13, I/14/61, I/140/44, 
I/140/68, I/141/09, I/141/18, I/142/16, 
I/144/31, I/144/69, I/144/81, I/144/83, 
I/15/15, I/15/41, I/15/50, I/152/61, I/157/42, 
I/158/01, I/17/65, I/17/68, I/18/56, I/18/67, 
I/18/74, I/19/16, I/19/18, I/20/98, I/21/91, 
I/21/93, I/24/51, I/26/36, I/26/38, I/26/50, 
I/26/53, I/26/56, I/26/60, I/26/64, I/27/52, 
I/27/57, I/27/58, I/31/68, I/33/08, I/33/98, 
I/34/05, I/34/48, I/34/59, I/34/60, I/34/61, 
I/36/51, I/36/54, I/36/56, I/36/74, I/38/11, 
I/38/12, I/39/20, I/40/21, I/40/24, I/40/48, 
I/41/09, I/42/12, I/43/11, I/44/44, I/45/41, 
I/45/55, I/46/49, I/46/75, I/46/81, I/46/83, 
I/46/87, I/48/14, I/48/30, I/48/53, I/49/28, 
I/49/29, I/49/49, I/50/07, I/50/42, I/50/57, 
I/52/19, I/52/64, I/53/80, I/55/01, I/58/28, 
I/58/32, I/58/68, I/60/05, I/60/106, 
I/60/109, I/60/41, I/60/64, I/60/67, I/61/08, 
I/61/50, I/64/37, I/64/38, I/65/50, I/66/13, 
I/67/13, I/68/44, I/69/84, I/70/26, I/75/06, 
I/75/11, I/75/37, I/75/76, I/76/44, I/76/73, 
I/76/86, I/83/39, I/83/40, I/83/64, I/83/76, 
I/84/04, I/85/26, I/85/31, I/85/47, I/87/53, 
I/91/49, I/97/39, II/05/108, II/07/114, 
II/09/03, II/11/29, II/13/25, II/13/26, 
II/13/56, II/15/123, II/15/66, II/15/72, 
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II/15/79, II/15/80, II/16/24, II/16/44, 
II/19/53, II/20/02, II/20/53, II/20/75, 
II/23/05, II/23/06, II/23/125, II/23/182, 
II/23/183, II/23/189, II/23/193, II/23/195, 
II/23/196, II/23/200, II/23/204, II/23/209, 
II/23/37, II/23/91, II/24/99, II/27/56, 
II/29/15, II/32/35, II/34/92, II/34/94, 
II/37/112, II/37/118, II/37/122, II/37/40, 
II/37/77, II/37/89, II/37/92, II/37/96, 
II/37/99, II/38/24, II/38/72, II/39/187, 
II/39/31, II/39/50, II/39/75
 o.+ nŭ I/04/56, I/115/36, I/15/06, 
I/15/69, I/58/71, I/58/95, I/66/43, II/23/206
 o.+ nū I/33/48, I/40/48, I/73/74
 o.+ nu verin I/64/128
 o.+ nu verir I/133/14
 o.+ nu yapamadıḲ I/46/33
 o.+ nu yapar I/51/54
 o.+ nu yapıyola I/111/60
 o.+ nun I/106/66, I/109/53, I/156/34, 
I/156/58, I/48/13, I/68/64, II/15/28, 
II/15/73, II/19/144, II/19/158, II/19/83, 
II/19/84
 o.+ nun̥ I/52/10
 o.+ nŭn I/38/66
 o.+ nūn I/33/09
 o.+ nunan I/139/07
 o.+ nunna I/07/23
 o.+ nuŋ I/07/20, I/07/67, I/101/08, 
I/101/32, I/105/41, I/105/47, I/105/50, 
I/105/53, I/106/20, I/11/15, I/11/48, 
I/111/08, I/111/29, I/111/34, I/111/67, 
I/113/119, I/113/41, I/113/72, I/113/73, 
I/113/77, I/121/106, I/121/82, I/122/83, 
I/122/85, I/125/31, I/128/08, I/128/71, 
I/13/04, I/13/40, I/130/72, I/130/75, 
I/131/44, I/132/08, I/132/31, I/132/38, 
I/132/39, I/134/43, I/135/06, I/135/28, 
I/136/07, I/139/25, I/139/27, I/139/59, 
I/140/32, I/140/59, I/140/61, I/140/70, 
I/142/19, I/15/51, I/152/30, I/161/35, 
I/17/49, I/19/26, I/20/44, I/21/31, I/23/14, 
I/23/39, I/24/42, I/30/46, I/31/36, I/40/65, 
I/41/92, I/42/43, I/45/38, I/46/68, I/47/22, 
I/49/08, I/50/16, I/50/22, I/53/04, I/53/76, 
I/54/66, I/55/25, I/55/32, I/58/11, I/58/33, 
I/60/22, I/62/08, I/65/40, I/66/47, I/67/68, 

I/68/19, I/73/59, II/01/89, II/02/66, 
II/06/18, II/07/04, II/10/37, II/11/05, 
II/20/01, II/20/15, II/23/15, II/23/180, 
II/23/190, II/23/201, II/23/203, II/23/96, 
II/26/33, II/29/25, II/37/93, II/38/78, 
II/38/79, II/38/85, II/39/53
 o.+ nŭŋ I/45/12, I/45/19
 o.+ nuŋ úçuru I/21/78
 o.+ nuŋ üçün I/23/19
 o.+ nuŋḳu I/113/73, I/130/41
 o.+ nuŋdu I/142/18
 o.+ nuŋki I/41/58
 o.+ nuynan I/130/71
 o.+ nuy̥nan I/130/91
 o.+ ŋa I/21/12, I/41/91, I/45/57, I/46/33, 
I/49/11, I/49/34, I/52/71, I/54/62, I/54/64, 
I/59/70, I/60/84, I/61/46, II/05/78, II/27/46, 
II/34/59, II/34/68
 sözüm o.+ ŋa I/49/65
 sözüm o.+ ŋā II/23/89
 o.+ ŋu I/07/42, I/111/31
 o.+ rdan I/146/17, I/146/23, I/146/57, 
II/32/56
 o. yapanı I/75/76
 o. yapdı I/128/23
 o. yapTı I/25/41, I/50/65
 o.+ ydu I/02/61, I/141/05
 o.+ yudu I/39/90
 o.+ yudū I/39/90
ȯ : bk. o -13-
 ȯ. I/63/15, I/78/25
 ȯ.+ ndan II/34/14
 ȯ.+ ndån II/09/49
 ȯ.+ nnā yapmış I/99/52
 ȯ.+ nnar I/149/19
 ȯ.+ nu I/152/31, I/48/38, II/17/09, 
II/31/04, II/39/115
 ȯ.+ nū I/62/18
 ȯ.+ nuŋ I/95/90
ȯ : bk. o -4-
 ȯ. I/23/42, I/25/07, I/62/19, I/91/05
ŏ : bk. o -2-
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 ŏ.+ ndan I/85/23, I/85/47
ō : bk. o -66-
 ō. I/03/50, I/05/09, I/06/93, I/101/63, 
I/106/09, I/109/45, I/119/01, I/121/89, 
I/137/31, I/139/07, I/139/10, I/139/17, 
I/140/67, I/145/08, I/145/25, I/152/88, 
I/18/19, I/18/46, I/21/12, I/23/40, I/33/03, 
I/34/12, I/36/64, I/39/46, I/40/14, I/47/39, 
I/55/28, I/59/66, I/66/44, I/67/09, I/67/13, 
I/67/62, I/67/76, I/74/05, I/75/20, I/75/71, 
I/87/63, I/87/91, I/91/34, I/99/61, II/02/12, 
II/03/13, II/11/12, II/13/60, II/15/55, 
II/16/90, II/20/26, II/23/110, II/23/125, 
II/23/21, II/23/30
 ō.+ dan I/113/10
 ō.+ du I/04/42
 ō.+ ndan I/54/30
 ō.+ nnā I/144/64
 ō.+ nnar II/04/20
 ō.+ nu I/101/27, I/26/36, I/34/04, 
II/15/54
 ō.+ nun I/48/13
 ō. yaparız I/157/36
 ō.+ ydu I/07/07
 ō.+ yŭdu II/23/85
o - : bk. ol-1 -9-
 ırāzı o.- sun I/88/72
 razı o.- sun I/146/20, I/80/51, I/88/38
 rāzı o.- sun I/155/02
 razı o.- sun̥ I/52/25, I/66/05
 razi o.- sun I/17/29
 rāzi o.- sun I/136/22

bk. ol-5 -1-
 o.- sun varsın I/49/79

bk. ol-2 -1-
 o.- suŋ II/39/14

bk. ol-26 -8-
 o. +sun I/121/57, I/144/02, I/144/03, 
I/33/06, II/19/137
 o. +sun̥ I/121/57
ō - : bk. ol-1 -41-
 ō.- duḳ II/08/12
 ō.- sa II/02/78

 ō.- sun I/10/41, I/23/26, I/52/101
 geşmişlerden ō.- sun II/25/82
 helal ō.- sun I/59/82
 helaÍ ō.- sun I/52/98
 helallar ō.- sun I/98/132
 iyan ō.- sun II/22/62
 razı ō.- sun I/44/89, II/06/60, II/38/101
 rāzı ō.- sun I/01/98, I/148/35, I/52/38, 
I/52/66, I/52/98, I/64/105, I/78/52, 
I/87/126, I/98/133
 şüḳúr ō.- sun I/01/12
 şükürler ō.- sun I/50/81
 afiyet ō.- suŋ II/39/77
 helal ō.- suŋ I/50/84
 razı̄̇ ō.- suŋ I/45/34
 sa ō.- suŋ II/05/70
 sav̥ ō.- suŋ I/54/35

bk. ol-2 -22-
 ō.- maz I/04/40
 gȫŋü ō.- mazsı II/17/48
 ō.- muştu I/42/79
 ō.- sa I/07/85, I/161/20, I/161/23, 
I/161/55, I/35/14, I/47/43, I/56/61, 
II/35/102, II/35/52
 ō.- sun II/27/08
 ne olursa ō.- sun I/115/58
 sālıġ ō.- sun II/22/48

bk. ol-4 -21-
 ō.- cek I/32/95
 ō.- madıḲ II/05/84
 hiç ō.- maza II/14/70
 ō.- muş II/10/96
 mālim ō.- muş II/05/105
 ne de ō.- sa II/23/39
 ō.- sun I/01/43, I/09/83, I/42/63, I/42/64, 
I/44/75, I/74/99
 ne olursa ō.- sun I/06/137
 olursa ō.- sun I/06/131
 ō.- sun vasın II/16/07
 ō.- suŋ I/07/86, I/144/29, I/28/19, 
II/22/58
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bk. ol-18 -7-
 ō.- sun I/06/99

bk. ol-9 -6-
 ō.- du I/10/116, II/05/58
 ō.- duġ II/11/39
 ō.- muş II/14/21

bk. ol-19 -2-
 ō.- sa I/41/74

bk. ol-3 -12-
 ō.- dum I/43/01
 rātsız ō.- muş II/23/160
 ō.- sa I/138/46
 ō.- sun I/77/31, I/77/32, I/77/33, 
II/08/41
 helālı hoş ō.- suŋ I/48/50

bk. ol-10 -24-
 hasta ō.- saŋ I/49/61

bk. ol-5 -37-
 zėlzile ō.- du II/05/83
 ō.- muş II/05/87
 ō.- sa I/62/08, II/28/66, II/39/09
 ō.- sun II/13/27
 olursa ō.- sun I/50/49
 ō.- sun varsın II/22/88

bk. ol-6 -30-
 ō.- sun I/93/31, I/124/31
 ō.- suŋ I/64/90, II/05/108, II/05/77

bk. ol-12 -2-
 ō.- sun I/70/73

bk. ol-17 -1-
 ameyed ō.- muş II/05/95

bk. ol-11 -3-
 ō.- duḳ II/08/12

bk. ol-7 -23-
 ō.- masın II/23/195
 ō.- sa yapamıcaz II/25/114

bk. ol-26 -15-
 ō. +sun I/39/11, I/58/63, I/155/67, 
II/03/42, II/17/32, II/17/33
 ō. +suŋ II/21/45, II/22/57, II/23/97, 
II/23/98

bk. olsun2 -6-
 ō. +sun I/40/07, I/40/08, I/40/80, 
II/37/41
 ō. +sun vasın I/86/79
 ō. +suŋ I/50/85
o˽ul : 1. Oğul, cinsiyeti erkek olan 
evlat. -1-
 o.+ suz ö˽ünsüz I/79/70

2. (İsim tamlamasının ikinci öğesi 
olarak) Sülale isimlerini belirtmek için 
kullanılır. -1-
 molla ömer o.+ ları II/23/133
o˽ursaḲ : Oğursak, çiftleşmek isteyen dişi 
sığır, kısrak vb. hayvan. -1-
 o. I/152/125
obıyo : Şaşma ve korku ünlemi. -1-
 o. I/86/55
obiyū : bk. obıyo -1-
 o. I/86/61
obruḳ : Çukur, çukur yer, oyuk. -1-
 o. I/56/09
obür : bk. öbür -1-
 o. II/33/52
óbür : bk. öbür -2-
 ó. I/50/30, II/09/08
óbürKü : bk. öbürkü -1-
 ó. II/33/33
oca : bk. hoca -1-
 cāmi o.+ sı II/07/108
oca : bk. ocaḳ1 -4-
 o.+ a I/07/27, II/29/101
 o.+ aŋ I/64/71
 o.+ ıŋ I/08/79

bk. ocaḳ3 -1-
 boba o.+ a II/14/97
ocā : bk. ocaḳ1 -7-
 o. I/133/65
 o.+ a I/05/58, I/42/36, I/42/47, I/49/06
 o.+ ŋ I/116/48, I/89/08

<<ocaḳ1+a -7-
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 o. I/05/54, I/109/03, I/117/26, I/123/52, 
I/26/08, I/72/80, I/80/36

<<ocaḳ1+ı -2-
 o. I/116/45, I/135/49

<<bk. ocaḳ2+ı -1-
 mermer o. I/122/31
ocaġ : bk. ocaḳ1 -5-
 o. II/18/11, II/35/66
 o.+ da I/42/33
 saÇ o.+ dȧ I/04/40
 o. ıbrῑ I/72/55
ocaḳ : 1. (Isınma, pişirme vb. işlerde 
kullanılmak üzere) Ateş yakılan yer. -19-
 o. I/116/43, I/35/32, I/36/73, II/18/12
 o.+ da I/117/32, I/49/06
 o.+ dı II/08/44
 o.+ dῑ II/32/105
 o.+ la I/80/35
 o.+ lā I/99/38, II/35/67
 o.+ lāmız II/08/44
 o.+ larda I/13/25, I/64/70, I/90/81
 o.+ ları II/34/89, II/34/94
 o.+ ta I/32/35

2. Maden veya taş çıkarılan yer. -1-
 daş o.+ lānda I/153/124

3. Ev bark, aile.
ocaḳ ıbrῑ : Ocak üzerine konularak 

içinde su kaynatılan kulplu, emzikli su 
kabı.
ocaḲ : bk. ocaḳ1 -17-
 o. I/04/40, I/09/51, I/116/47, I/133/65, 
I/146/61, I/64/70, II/18/12, II/33/33, 
II/33/34, II/35/67
 o.+ da I/26/48, I/26/58, I/31/07, I/72/59
 o.+ dan I/132/44
 o.+ dı II/18/33
 o.+ Ta I/38/71
ocȧḳ : bk. ocaḳ1 -1-
 o.+ lāmız II/23/190
ocåḳ : bk. ocaḳ1 -1-
 o. II/29/87

ōcaḳ : bk. ocaḳ1 -1-
 ō. II/37/123
ocaḲbaşı : Kuzinenin arkasında bulunan, 
üzerinde yemek pişirilen fırın. -3-
 o. I/152/122
 o.+ mız I/152/15
 o.+ nıŋ I/152/121
ocaḳlıḳ : (Isınma, pişirme vb. işlerde 
kullanılmak üzere) Ateş yakılan yer, 
ocak. -2-
 o.+ lar I/22/24, I/87/90 
ocaḲlıḳ : bk. ocaḳlıḳ -3-
 o. I/72/46
 o.+ lāmız I/72/45
 o.+ ları I/72/45
oda : 1. Bir binanın, özellikle bir evin 
mutfak, banyo, giriş ve salon dışındaki 
çalışma, oturma, yatma vb. işlere 
yarayan, bir veya daha fazla çıkışı olan 
bölümlerinden her biri. -46-
 o. I/160/20, I/57/13
 góz o. II/21/31
 göz o. I/77/10
 o.+ da I/11/65, I/48/67
 o.+ lā I/28/30
 o.+ lāmız I/152/13
 o.+ lara I/07/76, I/28/30
 o.+ lı I/36/32
 o.+ mda II/33/29
 o.+ mdı II/33/52
 yataġ o.+ mdıydı II/33/06
 o.+ mız II/33/17
 o.+ nıŋ I/77/11, I/99/74
 o.+ sı I/10/83, II/32/103
 misavir o.+ sı I/160/22
 şārk o.+ sı II/13/42
 yataġ o.+ sı I/160/25
 o.+ sına I/11/72
 o.+ sında I/11/66
 o.+ sını I/142/43, II/39/140

2. Köylerde bütün köye ait olan misafir 
ağırlama ve toplantı yeri.
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o. I/07/76, I/153/72,
 o.+ da I/83/78

o.+ lāda I/28/29, I/28/30, I/29/19, 
I/57/13, I/75/24
 o.+ lar̥a I/75/25
 köv o.+ ları I/153/72
 o.+ mız I/57/13, I/72/68
 köv̥ o.+ sı I/99/73
 muḫdȧr o.+ sı I/99/74

3. İçinde, tohum veya kelebek 
durumuna gelmemiş böcek bulunan 
yuvarlak küçük mahfaza, koza.
 o.+ ya I/85/51
odȧ : bk. oda1 -1-
 o.+ nıŋ II/21/31
odā : bk. oda1 -2-
 o. II/33/17

bk. oda2

 o. I/149/14
odı : bk. oda1 -2-
 o.+ dı II/33/21

bk. oda2

 o. yapıldı II/09/43
ȯdı : bk. oda1 -1-
 ȯ.+ dı II/33/34
odi : bk. oda2 -1-
 o.+ ye I/07/79
odu : bk. oda2 -1-
 o.+ dā II/28/57
odun : Yakılmak üzere kesilmiş 
ağaç. -113-
 o. I/09/43, I/09/62, I/104/16, I/107/42, 
I/109/10, I/116/45, I/118/10, I/121/12, 
I/129/66, I/130/34, I/130/35, I/130/45, 
I/130/63, I/137/63, I/15/32, I/152/93, 
I/157/21, I/157/22, I/158/44, I/16/28, 
I/16/37, I/45/09, I/47/43, I/50/41, I/50/42, 
I/52/90, I/55/56, I/60/05, I/64/70, I/72/69, 
I/72/70, I/75/28, I/76/74, I/84/43, I/93/10, 
I/94/14, I/96/64, I/98/93, II/11/03, II/15/77, 
II/21/07, II/21/77, II/21/79, II/21/83, 
II/24/28, II/27/36, II/30/12, II/30/32, 
II/33/44

 o.+ a I/109/09, I/151/37, I/82/17, 
I/86/76, II/23/57, II/34/82
 o.+ dan I/151/36, I/31/41
 o.+ ları II/34/87
 o. modun I/76/11
 o. mudun I/45/65
 o.+ na I/02/67, I/88/49
 o.+ nā I/158/44
 o.+ nan I/152/99, I/96/44, II/21/07, 
II/21/08, II/21/84, II/33/41, II/33/42, 
II/33/55
 o.+ nan̥ II/21/76
 o.+ nāna I/116/47
 o.+ nānan̥ II/21/81
 o.+ nāŋ I/45/11
 o.+ nārȧ I/72/42
 o.+ narı I/16/35, I/87/75, II/23/58, 
II/34/84
 o.+ narından I/16/30
 o.+ narıŋ I/96/44
 o.+ u I/144/46, I/151/36, I/16/32, 
I/86/76, I/90/15, I/93/42, II/11/02
 o.+ ū I/152/15, I/75/38
 o.+ u modunu I/137/64
 o.+ um I/109/09
 o.+ umuzu II/07/13, II/07/16
 o.+ unu I/09/62, I/76/73, I/88/36
 o.+ uŋ I/130/33, I/130/34, II/27/35
 o. yapıcȧz I/93/08

odun emri : Odun kesmek amacıyla 
belirli günlerde devlet tarafından verilen 
yasal izin.
 o. ėmri virir̥ler II/27/37
 o. emri viriyóÍÍá II/21/78
odūn : bk. odun -1-
 o. I/107/42
ȯdun : bk. odun -1-
 ȯ. I/136/12
ōdun : bk. odun -4-
 ō. I/121/11
 ō. emri II/21/79



oḳu

1843

O

 ō.+ narı I/45/42
 ō.+ u II/11/04
odunnuḲ : Odunluk, odun konan yer. -2-
 o. I/160/04, II/32/100
of : bk. oh -2-
 o. II/19/146, II/39/164
ōf : Usanç, sıkıntı, bezginlik, ağrı, ıztırap, 
şikayet vb. duyguları anlatmak için 
kullanılır. -1-
 ō. I/79/26
ofis : İktisadi ve sınai bir faaliyetin 
yürütülebilmesi için devlet tarafından idari 
ve mali özerkliğe sahip olmak ve tüzel 
kişiliği bulunmak üzere kurulmuş kamu 
kurumu. -1-
 o.+ ler I/96/80
oġı̊ - : bk. oḳu-1 -1-
 o.- dum II/06/04
oġud - : bk. oḳut-1 -1-
 o.- u I/122/60
oh : Beğenme, hayranlık, sevgi, sevinç, 
rahatlama vb. duyguları anlatır. -11-
 o. I/15/53, I/157/24, I/157/25, I/59/52, 
I/59/88, I/67/04, I/96/32, I/96/41

oh bicik : Sevgi göstermek amacıyla 
söylenen biricik anlamında bir söz.
 o. bicik II/39/182
 o. biÇik II/39/134, II/39/138
ōh : bk. oh -2-
 ō. I/152/79, I/22/12
ohō : Bir şeyin çokluğunu, uzaklığını 
anlatan daha neler anlamında ünlem. -6-
 o. I/13/24, I/13/31, I/144/07, I/159/20, 
I/59/56, I/61/25
ōhō : bk. ohō -1-
 ō. I/49/45
oḫşa - : Okşamak, (sevgisini, şefkatini 
belli etmek için) elini bir şey üzerinde hafif 
hafif gezdirmek. -1-
 o.- yıp I/135/20
oḫu - : bk. oḳu-1 -6-
 o.- dum I/131/10
 o.- madım II/32/12

 o.- p II/32/16
 o.- yan II/09/83
 o.- yaydım I/144/12
oḫul : bk. oḳul -5-
 o. I/78/37
 o.+ lara II/26/12
 yüKseg o.+ lara II/10/69
 o.+ u II/26/09, II/26/14
oḫūl : bk. oḳul -1-
 o. yapmadıḲ II/26/10
oḫumė : bk. oḳuma -1-
 o.+ y̥ı̆̇ II/32/16
oḳ : Yay denilen aletle fırlatılan ve 
ucunda sivri bir demir bulunan ince kısa 
değnek. -1-
 o. I/95/28
oḲ : bk. oḳ -2-
 o. I/95/28
ōḳar : bk. yuḳarı -1-
 ō.+ Ta II/07/48
oke̊ - : bk. oḳu-1 -1-
 o.- yyo II/38/97
oḳı - : bk. oḳu-2 -1-
 o.- yamam I/71/06
oḳῑ - : bk. oḳu-1 -1-
 o.- caḲ II/24/48
oḳıt - : bk. oḳut-1 -1-
 o.- caz I/10/06
oḳlava : Hamur açmakta kullanılan, 
uzunca ve yuvarlak çekme değnek. -1-
 o.+ ynan I/111/71
oḳlaveş : Oklava. -1-
 o. II/14/33
oḳlıva : bk. oḳlava -1-
 o.+ ynan II/15/117
oḳtū : bk. oḳ (?) -1-
 o.+ nan I/95/19
oḳu : Küçük armağanlarla yapılan düğün 
çağrısı. -1-
 o. yazıldı I/86/69
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oḳu - : 1. Öğrenim görmek, tahsil 
yapmak. -272-
 o.- cam II/19/08, II/19/09
 o.- du I/06/35, I/120/06, I/122/57, 
I/129/06, I/132/04, I/135/59, I/138/20, 
I/156/22, I/24/26, I/44/57, I/53/57, I/61/22, 
I/72/18, I/72/19, I/85/09, II/05/51, II/09/56, 
II/09/73, II/10/69, II/14/80, II/20/31
 o.- dū I/68/07
 o.- duḳ I/03/02, I/108/09, I/11/09, 
I/11/10, I/121/97, I/121/98, I/134/20, 
I/141/25, I/146/03, I/146/29, I/53/56, 
I/61/22, I/72/10, I/93/48
 o.- duḲ I/151/05, I/156/18
 o.- dula I/150/20, II/07/103, II/10/68
 o.- dulā I/151/24, II/07/18, II/25/10
 o.- dular I/120/19, I/53/49, II/25/11
 o.- dum I/108/08, I/11/04, I/111/03, 
I/115/02, I/115/03, I/115/04, I/122/55, 
I/122/59, I/125/93, I/129/04, I/130/04, 
I/130/05, I/132/04, I/133/11, I/145/04, 
I/150/04, I/150/05, I/156/15, I/16/21, 
I/23/05, I/27/05, I/29/04, I/32/07, I/39/66, 
I/41/95, I/41/96, I/42/59, I/44/28, I/46/03, 
I/51/05, I/53/07, I/53/55, I/55/09, I/57/02, 
I/57/03, I/59/06, I/59/07, I/68/06, I/76/03, 
I/78/52, I/87/08, I/93/36, I/95/90, II/06/06, 
II/06/49, II/14/61, II/17/04, II/25/06, 
II/28/29, II/30/10, II/34/12, II/37/04
 o.- dūm I/121/37
 o.- dūnan I/121/36
 o.- dunu I/51/10
 o.- duŋ I/146/30, I/29/08
 o.- duŋuz I/64/108
 o.- duydum I/51/07
 o.- lla II/28/28
 o.- llā II/28/28
 o.- ÍÍārdı II/25/12
 o.- madı I/04/70, I/109/53, I/48/26, 
I/48/27, I/74/04
 o.- madıḳ I/74/05, I/74/09, II/05/10, 
II/28/26
 o.- madıḲ I/06/07, I/112/06, I/156/16, 
I/156/17

 o.- madıla II/07/103
 o.- madılar I/53/42
 o.- madım I/101/03, I/122/12, I/13/02, 
I/135/57, I/135/59, I/147/13, I/147/14, 
I/39/66, I/43/15, I/51/05, I/53/56, I/73/19, 
I/74/03, I/75/14, I/84/23, I/88/04, II/05/03
 o.- madῑm I/20/72
 o.- mamaz̥ I/20/73
 o.- mamıS I/130/07
 o.- mamış I/121/104, I/121/106, 
II/19/15
 o.- máyá II/10/68
 o.- mayıncȧ I/119/26
 o.- mayıncası II/26/14
 o.- mazdıġ I/43/16
 o.- mıyınca I/05/10
 o.- musŭ II/28/06
 o.- muş I/05/09, I/11/09, I/120/10, 
I/121/106, I/32/08, I/32/10, I/34/47, 
II/05/51, II/05/58, II/05/59, II/25/07
 o.- muşdur I/34/51, I/34/52
 o.- muşlar II/25/08
 o.- muşuŋ I/99/65
 o.- muşuŋuz I/144/57
 o.- nmadı II/19/07
 o.- nuyodu I/95/90
 o.- nuyōdu II/06/08
 o.- r I/144/31, I/146/83, I/20/73, I/33/26, 
I/43/15, I/44/74
 o.- rḳan I/03/84, I/10/96, I/10/98, 
II/39/10
 o.- rdu I/121/39, I/129/30
 o.- rduḳ I/122/63, I/146/32
 o.- rdum I/146/29, II/39/10, II/39/15
 o.- su II/28/06
 o.- yacaŋ I/144/09
 o.- yam II/28/26
 o.- yamadıḳ I/130/05, I/130/07, 
I/134/14, I/57/03, II/19/03, II/23/10
 o.- yamadıġ I/57/04
 o.- yamadım I/112/09, I/152/03, I/87/08
 o.- yamayannarı I/112/16



oḳu -

1845

O

 o.- yamazdım II/19/08
 o.- yan I/156/11, I/21/52, II/09/81, 
II/23/06, II/23/07
 o.- yán I/156/23
 o.- yana I/16/49
 o.- yanna I/98/04
 o.- yannā I/06/98, I/149/48, I/53/57
 o.- yannarıŋ II/08/15
 o.- yaydıġ I/144/08
 o.- yaydῑm I/125/93
 o.- ycaḳ I/44/62
 o.- ycam I/78/38, I/78/45
 o.- ycaŋ I/138/105
 o.- ycāŋ I/121/103
 o.- yo I/74/07, II/20/31, II/24/44, 
II/38/93, II/38/94, II/38/97
 o.- yodu II/19/11
 o.- yȯduḲ I/93/35
 o.- yōdun II/26/10
 o.- yola I/32/13
 o.- yolar I/07/10
 o.- yollar I/129/07
 o.- yoŋ I/119/60
 o.- yor I/143/12, I/21/53
 o.- yor̥lā I/32/14
 o.- yup II/34/16
 o.- yúp I/58/08
 o.- yyo I/46/105
 o.- yyȯ I/90/73
 o.- yyoduḳ I/10/100, I/10/104
 o.- yyola I/98/08

2. Bir yazıyı meydana getiren harf ve 
işaretlere bakıp bunları çözümlemek veya 
seslendirmek. -59-
 o. I/14/15, I/20/42
 o.- cān I/34/53
 o.- du II/13/33
 o.- dulā I/122/15, I/29/15
 o.- dulÍārdı II/03/23
 o.- dūnu II/08/15
 o.- duydu I/11/19

 o.- llādı I/28/32
 o.- llar I/104/39
 o.- madıŋ I/121/25
 o.- maz I/53/59
 o.- mazlardı I/07/80
 o.- n II/05/57

o.- nu II/05/57
 o.- nŭ II/05/57
 o.- nur I/131/22
 o.- r I/06/126, I/25/50, I/34/53, I/34/54, 
I/53/59
 o.- rdu I/48/68, I/80/28
 o.- rduḳ I/29/13
 o.- rduḲ I/29/13
 o.- rlardı I/123/18
 o.- rsaŋ I/20/42
 o.- rum I/27/07
 o.- run I/14/10, I/22/11
 o.- rus I/104/39
 o.- tÇan II/05/106
 o.- yabilirin I/122/62
 o.- yabiliyon I/33/28
 o.- yamam I/71/04
 o.- yamayyon I/138/06
 o.- yamıyo I/110/13
 o.- yamıyon I/14/10, I/85/06
 o.- yamıyorsun I/33/29
 o.- ycāmı I/39/93
 o.- yo I/104/38
 o.- yō I/104/33
 o.- yollar I/114/34
 o.- yom I/78/53
 o.- yoŋ I/20/38
 o.- yorduḳ I/16/36
 o.- yoz I/147/50
 o.- yum I/06/103
 o.- yup I/161/04
 o.- yyōdum I/138/10

3. Bir yere çağırmak, davet etmek, 
okuntu göndermek. -23-
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 o.- dū I/114/37
 o.- duḳ I/157/18
 o.- duḳları I/138/83
 o.- dular I/114/38
 o.- dular̥ I/114/35
 o.- dūŋ I/138/80
 o.- llardı I/119/69, I/119/70
 o.- nmıyan I/155/80
 o.- nurdu I/125/64
 o.- nuyȯ I/106/74
 o.- nuyodu I/104/46
 o.- r I/30/50
 o.- rdu I/107/50
 o.- rlā I/30/50
 o.- rlādı I/32/59
 o.- rlar I/138/84
 o.- rsa I/155/80
 o.- rsā I/155/81
 o.- rsuŋ I/138/83
 o.- yo II/39/155
 o.- yor I/119/65
 o.- yoS I/104/44

4. (Bir kimseye veya bir kimsenin 
arkasından) Dua etmek, dua maksadıyla 
belli sözleri söyleyerek Allah’tan mağfiret 
dilemek. -14-
 fatih̥a o.- duḳ I/140/54
 mevlüd o.- dūlūrdu II/03/23
 fati˽áyí o.- dum I/06/104
 fatiha o.- madan I/91/09
 fatihá o.- madan I/91/11
 ġuran o.- nuyo I/64/17
 ġuran o.- rduḲ I/53/10
 o.- rdun̥ I/29/14
 ġuran o.- rlādı I/29/15
 fāti˽a o.- rlar I/06/124
 ġuran o.- run I/71/06
 mēvlid o.- tÇān II/05/107
 ġuran o.- yollar I/114/33
 fatih̥ayı o.- y̥ŭP I/06/77

5. Müslümanlıkta namaz vakti geldiğinde 
genellikle minareden insanları yüksek 
sesle namaza davet etmek. -13-
 ezan o.- du II/13/31, II/13/32
 ezan o.- nan I/139/49
 ezan o.- naraḲ II/13/31
 ikindi o.- nasıya I/114/57
 ezan o.- ndu I/112/72
 sabah̥ namazı o.- ndu I/145/81
 o.- nmayıncası I/38/33

ikindi o.- nunca I/114/58
ezen o.- nuyo I/64/17

 o.- r ezennē II/05/56
o.- rdu ezanı I/38/32

 ezan o.- rdu II/13/34
6. Anlatmak, ortaya dökmek, 

yapmak. -1-
 bildine o.- yō yapıyo I/146/28
oḲu - : bk. oḳu-1 -12-
 o.- du I/03/84, II/08/09
 o.- duḲ I/122/61
 o.- dum I/156/21, I/34/11, II/23/26, 
II/23/27
 o.- llar I/119/62
 o.- madan II/32/14
 o.- rdu I/80/28
 o.- rduġ I/44/31
 o.- rum I/71/06

bk. oḳu-2 -1-
 o.- r II/05/60
oḳŭ - : bk. oḳu-1 -1-
 o.- duydu I/11/18
oḳū - : bk. oḳu-2 -15-
 o.- caḳ II/27/41, II/27/54
 o.- mazdıḳ II/28/26
 o.- p I/84/23
 o.- ycān I/135/56
 o.- yo I/149/15, I/151/25, I/70/86
 o.- yolardı I/72/10
 o.- yoŋ I/72/23
 o.- yyo I/73/26
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bk. oḳu-1 -2-
 o.- yon I/70/03

bk. oḳu-3 -1-
 o.- ŋ I/138/74
ȯḳu - : bk. oḳu-2 -2-
 ȯ.- rum I/89/02
ōḳu - : bk. oḳu-1 -1-
 ō.- rsaŋ I/46/116

bk. oḳu-2 -1-
 ō.- yanı II/05/54
oḳud - : bk. oḳut-1 -15-
 o.- amadım I/63/38
 o.- amadıysa I/11/34
 o.- amamışlar I/137/06
 o.- ān I/128/10
 o.- e I/66/34
 o.- eydi II/39/08
 o.- ullar̥ I/20/74
 o.- umamış II/05/06
 o.- urdu I/16/20, I/68/09
 o.- urduḲ I/129/29
 o.- uyollar I/104/44
 o.- uyoS I/104/44
 o.- uyoz I/46/106

bk. oḳut-2 -1-
 mevlid o.- ullar I/119/43
oḲud - : bk. oḳut-1 -3-
 o.- amadı I/101/06
 o.- en II/39/13
 o.- urdu I/138/08
oḳul : Herhangi bir derecede öğrenim 
görecek olanların toplu olarak devam 
ettikleri öğretim kurumu, mektep ve 
öğretimin yapıldığı bina. -287-
 o. I/01/94, I/03/67, I/04/03, I/10/12, 
I/101/04, I/109/55, I/11/05, I/11/06, 
I/120/07, I/13/04, I/130/03, I/134/16, 
I/147/14, I/149/13, I/149/16, I/15/05, 
I/15/06, I/150/04, I/154/63, I/156/17, 
I/158/28, I/158/29, I/161/27, I/161/28, 
I/33/24, I/33/31, I/36/05, I/36/08, I/36/24, 
I/37/08, I/37/09, I/39/64, I/41/02, I/43/17, 

I/44/38, I/46/02, I/46/42, I/46/45, I/50/20, 
I/63/06, I/68/05, I/68/07, I/69/38, I/69/39, 
I/69/54, I/69/55, I/72/86, I/74/08, I/78/38, 
I/78/53, I/79/05, I/83/10, I/87/24, I/90/03, 
I/93/35, I/98/07, II/04/35, II/05/11, 
II/06/04, II/06/05, II/07/102, II/07/17, 
II/07/18, II/07/19, II/08/08, II/09/42, 
II/09/55, II/14/02, II/15/03, II/19/12, 
II/19/137, II/25/11, II/27/03, II/27/26, 
II/27/27, II/27/28, II/28/24, II/28/28, 
II/28/77, II/34/06, II/34/07
 o.+ a I/01/94, I/04/03, I/08/08, I/10/103, 
I/10/11, I/11/57, I/11/60, I/112/09, I/113/02, 
I/119/02, I/120/08, I/121/105, I/121/29, 
I/123/77, I/125/28, I/127/05, I/133/48, 
I/133/49, I/135/56, I/136/03, I/136/06, 
I/136/33, I/138/38, I/146/09, I/146/29, 
I/146/30, I/146/33, I/146/34, I/146/79, 
I/153/09, I/157/02, I/16/23, I/16/24, 
I/16/27, I/24/23, I/34/41, I/36/06, I/36/21, 
I/39/57, I/39/65, I/69/55, I/71/03, I/72/46, 
I/78/40, I/83/06, I/83/07, I/83/08, I/83/47, 
I/85/05, I/88/07, I/91/05, I/94/45, I/98/05, 
II/19/11, II/34/09, II/34/10
 o.+ ā I/146/32, I/53/55
 o.+ ă I/47/05
 o.+ da I/02/54, I/10/104, I/120/09, 
I/121/32, I/121/34, I/138/43, I/141/06, 
I/146/80, I/15/68, I/151/30, I/151/39, 
I/24/66, I/27/03, I/48/60, I/66/52, I/74/07, 
I/90/06, II/09/50, II/28/29
 o.+ dā I/36/23
 o.+ d̥a I/147/15
 o.+ dan I/112/07, I/112/09, I/112/12, 
I/112/13, I/112/18, I/113/04, I/113/07, 
I/122/64, I/122/68, I/122/72, I/158/30, 
I/16/37, I/16/38, I/22/10, I/24/25, I/62/03, 
II/03/04, II/07/115, II/10/69, II/28/25
 o.+ dān I/62/03
 o.+ dayken I/16/57
 o.+ deyken I/87/47
 o.+ dı II/07/17
 o.+ du I/66/52, II/07/114
 o.+ ı II/09/44
 o.+ la I/68/55, II/27/38
 o.+ lā I/153/10, II/04/19, II/28/77
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 o.+ lāda I/61/27, I/61/28
 o.+ lāmız I/161/29
 o.+ lar I/113/03, I/119/61, I/125/28, 
I/126/05, I/55/52, II/02/37, II/04/19, 
II/37/34
 o.+ lar̥ā I/109/55
 o.+ larda I/112/15, I/26/30
 o.+ ları I/119/01, I/130/05, I/153/11, 
I/45/34, I/72/25
 o. muḳul I/05/08
 o.+ u I/10/102, I/101/03, I/120/10, 
I/156/23, I/159/03, I/24/63, I/39/67, 
I/46/33, I/79/06, II/01/07, II/03/02, 
II/05/02, II/07/113, II/08/79, II/08/80, 
II/24/44, II/25/09, II/26/11
 o.+ ū I/72/19
 köy o.+ u I/121/107
 o.+ um I/109/53, I/120/03
 o.+ umu II/01/05
 o.+ umuS I/47/29
 o.+ umuz I/149/13, I/153/12, I/29/05, 
I/36/05, I/69/54, II/04/35, II/07/09, 
II/09/38, II/09/39
 o.+ umuz yapıldı II/09/47
 o.+ umuzdan I/28/11
 ȫretmen o.+ una I/132/05
 o.+ unda I/01/06, I/53/55
 köy o.+ unda I/121/107
 ȫretmen o.+ undo II/23/07
 o.+ unu II/38/97
 ġız ȫretmen o.+ unu I/35/56
 o.+ uŋ I/120/06, I/121/16, I/146/28, 
I/87/13, I/88/08, II/07/115, II/39/88

oḳul hayatı : Öğrenim görülen zaman 
ve öğrenimle ilgili faaliyetler, öğrenim 
hayatı.
 o. hayātımız II/08/88

oḳul yap- : Okul binası inşaa etmek.
 o. yapdılā I/158/33
 o. yapdılādı I/153/12
 o. yapdılar I/11/06

oḳuldan al- : Öğrenime son vermek.

 o.+ dan āldılar II/03/03
oḳulu(a) yazdır- : Öğrenime görmesi 

için bir okula kaydetmek.
 o.+ u yazdırdım II/07/114
oḲul : bk. oḳul -3-
 o.+ a I/88/05
 o.+ da I/74/05
 o.+ uŋ I/142/43
oḳul̥ : bk. oḳul -1-
 o. I/02/03
oḳūl : bk. oḳul -2-
 o. II/02/36, II/09/73
ōḳul : bk. oḳul -1-
 ō. I/03/65
oḳuma : Okumak işi. -18-
 o.+ dan I/27/06
 o.+ mınsa I/05/17
 o.+ sını I/42/05
 o.+ ya I/151/09, I/20/71
 o.+ yı I/109/53, I/125/94, I/14/14, 
I/34/51, I/98/04

oḳuma kitabı : İlkokullarda 
öğrencilere okuma yazma öğretilirken 
kullanılan kitap, kıraat kitabı.
 o. kitabı I/113/06

oḳuma yazma : Okumak ve yazmak 
işi, okuyup yazma, bir yazıyı okuyabilme 
ve yazabilme yeteneği.
 o.+ m yazmam I/18/05, I/90/03
 o. yazma I/134/25, I/159/04, I/21/51, 
I/90/02, II/20/74
oḲuma : bk. oḳuma -2-
 o. yazma I/63/09
oḳumá : bk. oḳuma -1-
 o.+ ye II/08/16
oḳumȧ : bk. oḳuma -1-
 o.+ yȧ II/08/16
oḳumaḳ : Öğrenim görmek, tahsil yapmak 
işi. -10-
 o. I/132/03, I/14/15, I/151/06, I/151/08, 
I/58/06, I/74/06, II/19/05, II/19/06, 
II/19/08, II/37/13
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oḳumaġ : bk. oḳumaḳ -3-
 o. I/129/08, I/16/35, II/19/09
oḳumaḲ : bk. oḳumaḳ -1-
 o. II/38/93
oḳumȧḲ : bk. oḳumaḳ -1-
 o. I/07/07
oḳume : bk. oḳuma -3-
 o.+ ye I/01/29
 o.+ y̥e I/80/27
 o.+ yi I/87/15
oḳumı : bk. oḳuma -4-
 o.+ ya I/11/05, I/130/06, I/68/55
 o.+ yı II/08/15
oḳumuş : Okumuşluk. -4-
 o.+ um I/43/16, I/83/06, I/83/13
 o.+ un I/83/13
oḳumuş : Öğrenim görmüş, tahsilli 
kişi. -2-
 o.+ Tū I/80/26
 o.+ u I/43/18
oḳumuşlū : <<oḳumuşluḳ+u -7-
 o. I/34/52
 o.+ m I/112/05, I/112/06, I/112/46, 
I/120/02, I/20/70
 o.+ ŋ I/144/10
oḳumuşluġ : Oḳumuşluḳ, okumuş olma 
durumu, tahsilli olma. -1-
 o. I/159/04
oḳuncu : Düğüne çağırmak için gönderilen 
armağan (şeker, mendil, terlik,mum vb. 
küçük şeyler ve bunların gönderildiği 
kimseler. -15-
 o. I/148/27, I/155/76, I/155/79, 
I/155/80, I/155/81, I/155/82, I/155/83
 o.+ lar I/114/55, I/41/10, II/25/61
 o.+ lara II/03/25
 o.+ ları I/114/51
 o.+ muz I/157/15
oḳunÇu : bk. oḳuncu -1-
 o.+ sunu II/16/25
oḳur yazar : Okuma yazma bilen 
(kimse). -1-

 o. II/16/37
oḳur yazarlā : <<oḳur yazarlıḳ+ı -1-
 o. + m I/161/02
oḳur yazarlῑ : <<oḳur yazarlıḳ+ı -1-
 o. + m II/34/80
oḳur yazarlıḳ : Okur yazar olma 
durumu. -1-
 o. II/16/35
oḳuş : Oḳumuşluḳ. -1-
 o.+ um I/83/08
oḳut - : 1. Öğrenim görmesini sağlamak, 
tahsil ettirmek. -59-
 o.- amadı I/125/39
 o.- caḳ I/39/65
 o.- cāḳ I/39/65
 o.- cādıḳ II/24/79
 o.- cādım II/24/79
 o.- caz II/06/39
 o.- cāz II/07/30
 o.- cen I/72/25, I/72/35, I/72/36
 o.- madı I/122/64, I/58/07
 o.- madılā I/130/06, I/84/24, I/85/05
 o.- madılar I/06/07, I/15/08
 o.- mamışla I/06/07
 o.- mamışlar̥ I/06/05
 o.- muşla I/06/07
 o.- sun I/125/39
 o.- sūŋ II/05/07
 o.- Tu I/11/31, I/11/32, I/11/33, I/135/58, 
I/138/106, I/64/54
 o.- Tū I/72/17
 o.- tuḳ I/53/58, II/07/103
 o.- Tuḳ I/63/61, II/05/09
 o.- tuḲ I/53/49
 o.- Tuk̥ I/44/51, I/44/54
 o.- TuḲ I/138/19
 o.- tum I/53/59, II/07/101
 o.- Tum I/143/06, I/52/50, I/64/36, 
I/64/58
 o.- Turulardı I/80/28
 o.- Tuydu I/138/07
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 o.- ullar̥ I/134/61
 o.- urdu I/75/70
 o.- uyollardı I/123/78
 o.- uyordu I/16/36
 o.- uyoz I/46/105

2. Okuma işini başkasına yaptırmak, 
kıraat ettirmek. -1-
 o.- uyo II/30/65
oḲuT - : bk. oḳut-1 -1-
 o.- uyōdu II/06/11
oḳutmá : Okutma, okut1mak işi. -1-
 o.+ yá I/58/51
oḳutmaḳ : Okuma işini başkasına 
yaptırmak, kıraat ettirmek işi. -1-
 o. I/126/30
oḳutme : bk. oḳutmá -1-
 o.+ ye I/46/14
oḳutmē : bk. oḳutmá -1-
 o. I/80/27
oḳutmı : bk. oḳutmá -1-
 o.+ ya I/15/69
oḳutmi : bk. oḳutmá -2-
 o.+ yi II/27/29
 o.+ yı̆̇ II/27/27
óküz : bk. öküz -1-
 ó.+ ümüz I/22/43
ol : bk. o˽ul1 -3-
 o.+ um I/120/31, I/144/29, I/88/05
ol - : bk. öl- -1-
 burda o.- an I/155/92
ol - : 1. (İsimlerden sonra geldiğinde) ... 
hâline gelmek. -759-
 o. I/15/73, I/60/104, I/67/26, I/70/82, 
I/88/24, II/39/141 
 sa o. I/113/52, I/123/09, I/123/80, 
I/139/17, I/143/27, I/143/86, I/146/86, 
I/155/02, I/17/66, I/17/73, I/26/76, I/33/08, 
I/37/02, I/37/03, I/37/54, I/49/82, I/54/08, 
I/55/31, I/55/76, I/59/14, I/59/82, I/72/23, 
I/79/35, I/80/03, I/80/66, I/85/63, I/86/10, 
I/91/21, I/91/22, II/33/81, II/38/101, 
II/38/103

 sā o. I/38/71, I/49/82, I/58/99
 saġ o. I/98/132
 sağ o. I/98/132
 yardımcı o. I/95/14
 nası̄̇b o.- a I/116/11
 berāber o.- abilillerse I/143/36
 o.- abilir I/105/53, I/52/97
 o.- abilirdik I/122/63
 yoḳ o.- acaḳ I/14/74
 o.- acāz I/06/140
 o. + alaḳ I/42/51
 o.+ alaḳdar I/73/34
 o.- ālaḲ I/08/122
 o.- alı I/30/40
 o.- ālı I/46/36
 o.- alım I/14/72, I/28/04
 o.- amadıḳ I/144/08
 o.- amadım I/144/07
 o.- amazdım I/125/96
 o.- amazlarsa I/143/37
 o.- amıyo I/149/48
 o.- an I/46/111, I/61/47, I/67/37, I/93/39, 
II/04/83, II/09/30, II/10/94, II/31/44, 
II/31/45
 ġurban o.- an I/88/30, I/88/41, I/88/45
 o.- ana I/74/66, I/74/67, I/74/68
 o.- anı I/42/38
 o.- annā I/32/18, II/09/36, II/09/69
 emekli o.- anna I/76/77
 emekli o.- annā I/153/40, I/75/49
 iptal o.- annā II/09/69
 emekli o.- annādan I/46/101
 o.- annar II/09/39
 emekli o.- annar II/06/40
 o.- annara I/122/47
 o.- araḳ I/14/04, I/122/58, I/131/20, 
I/142/35, I/155/63, I/156/09, I/156/54, 
I/23/13, I/33/145, I/50/72, I/61/43, I/61/67, 
II/31/49, II/36/13, II/38/117, II/38/49
 o.- ar̥aḳ I/142/03, II/04/85
 doval o.- áraḳ II/31/32
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 hobi o.- araḳ II/38/111
 o.- araḳ veriyoz II/31/30
 hobi o.- araḳ yapar̥sıŋız II/38/112, 
II/38/113
 o.- ar̥aḳtan II/19/35, II/19/37, II/19/38
 o.- araḫ II/03/05
 o.- araġ I/156/68, I/50/70, I/51/71, 
II/02/28, II/10/33
 o. + arág I/75/18
 o.- araḲ I/122/67, I/142/44, I/46/55, 
I/46/89, I/46/90, I/46/92, I/50/16, I/50/65, 
I/50/71, II/02/26, II/06/52, II/13/40, 
II/23/143, II/23/162
 hobi o.- araḲ II/31/25
 o.- araḲTan II/06/74
 kör o.- asıcalar I/133/21
 o.- asıya I/103/50
 o.- aydı I/24/12
 emekli o.- áydıŋ II/39/172
 emekli o.- áy̥ῐnda I/64/05
 o.- caḳ I/103/07, I/111/66, I/114/42, 
I/114/48, II/30/70
 o.- cȧḳ I/103/52
 o.- caḳmış I/83/61
 o.- caḳmışım I/91/13
 o.- cādı II/28/07, II/28/09, II/28/52
 o.- cādım I/42/21
 o.- caġ I/01/100, I/01/99
 gelin o.- caġ I/101/40
 o.- caḲ I/17/12
 o.- cȧḲ I/101/44, II/09/84
 o.- cām I/52/92
 o.- can I/148/37
 o.- cān I/148/37
 o.- cāna I/125/62
 o.- cāŋıza I/152/46
 o.- cāsa I/125/59
 o.- cen I/146/31
 o.- dı̊̇ I/23/51
 o.- du I/113/03, I/113/54, I/125/31, 
I/125/35, I/125/46, I/133/22, I/138/19, 
I/138/90, I/14/54, I/140/48, I/142/22, 

I/142/28, I/142/34, I/142/43, I/146/38, 
I/146/39, I/150/09, I/150/58, I/152/129, 
I/157/38, I/18/37, I/19/15, I/20/62, I/23/51, 
I/23/61, I/44/33, I/52/29, I/52/47, I/60/46, 
I/64/54, I/73/21, I/75/01, I/76/06, I/80/65, 
I/87/85, I/93/37, I/97/17, I/98/47, I/99/07, 
I/99/08, I/99/71, II/04/07, II/07/114, 
II/20/30, II/20/31, II/22/65, II/23/144, 
II/28/06, II/31/34, II/33/51, II/35/19, 
II/39/135, II/39/17, II/39/20
 o.- dū I/108/15, I/109/53, I/11/05, 
I/111/76, I/120/03, I/122/43, I/125/63, 
I/136/29, I/147/46, I/149/18, I/152/132, 
I/18/37, I/23/55, I/34/51, I/41/19, I/42/03, 
I/42/11, I/75/02, I/81/18, II/02/04, II/02/52, 
II/02/83, II/25/08, II/28/79
 ādet o.- du I/10/64
 alt üst o.- du I/95/85
 bedel o.- du I/13/26
 çamır o.- du I/116/55
 düşman o.- du I/95/44
 emekli o.- du I/122/83, I/158/40, 
I/46/72, I/46/74, I/64/39
 emeKli o.- du I/143/06, I/143/82
 ėmekli o.- du I/123/05, I/52/67
 felÇ o.- du I/52/16
 ġayῐb o.- du II/14/27
 hasta o.- du I/53/79
 kefil o.- du II/19/27, II/19/28
 Íāzım o.- du I/149/63, I/149/62, II/22/25
 Íāzım o.- dū I/142/44
 mēzun o.- du I/52/67
 nasib o.- du II/19/25
 rahmetlı̆̇ o.- du II/30/68
 telef o.- du II/31/16
 toz o.- du II/14/27
 yara o.- du I/122/48
 yardımcı o.- du I/16/42, I/63/41
 yazıġ o.- du I/03/40
 yoḳ o.- du I/06/34
 zebeb o.- du I/113/16
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 o.- duḳ I/02/23, I/128/02, I/143/84, 
I/153/62, I/25/27, I/52/13, I/77/04, I/77/19, 
I/77/26, I/77/42
 emekli o.- duḳ I/61/69
 ėmeklı̆̇ o.- duḳ I/23/59
 ġayınnȧ o.- dūḳ I/120/30
 ġız o.- dūḳ I/120/29
 ġurban o.- duḳ I/120/43
 yoḳ o.- duḳdan I/14/73
 o.- duḳlırı II/08/65
 temam o.- duḳtan I/113/19
 o.- du˽u I/44/29
 o.- duḲ I/119/38, I/15/25, I/154/68
 o.- dūḲ I/15/09
 emeKli o.- duḲ I/140/11
 emekli o.- dula I/69/14
 ėmeKli o.- dula I/06/36
 emekli o.- dulā I/33/128
 ėmekli o.- dulā I/46/57
 rahmetlik o.- dulā II/19/48
 o.- dular I/119/78
 emekli o.- dular I/33/130
 o.- dum I/09/07, I/113/85, I/113/98, 
I/140/03, I/140/06, I/140/07, I/152/06, 
I/154/04, I/25/38, I/27/22, I/27/27, I/42/21, 
I/50/21, I/56/52, I/63/36, I/67/57, I/69/09, 
I/76/04, I/82/01, I/82/02, I/88/54, II/28/33, 
II/37/60, II/39/135
 bubanne o.- dum I/120/30
 emekli o.- dum I/63/36, I/64/04, I/68/02
 ġayıd o.- dum I/52/26
 ġayıt o.- dum I/23/62
 gelin o.- dum I/101/09, II/32/08
 ġurban o.- dum I/115/41, I/15/71
 ġurban o.- dūm I/113/83, I/133/36, 
I/144/40, I/88/19
 mezun o.- dum I/122/13
 ziyan o.- dum I/52/04
 o.- dūma I/122/03, I/145/08
 o.- dumda I/76/69
 o.- dūmu I/14/04, I/27/23
 ġurban o.- dumun I/15/23

 o.- dūmuz I/120/19
 cāhil o.- dūmuz II/33/01
 o.- dūmuzdan I/23/43
 o.- dūndan I/23/70, II/03/81
 o.- dūnı I/64/29
 o.- dūnu I/122/15, I/155/29, I/155/88, 
I/82/13, II/19/51, II/19/53, II/25/104, 
II/25/109
 faydası o.- dūnu II/02/100
 o.- duŋ I/120/09
 emekli o.- duŋ I/99/24, I/99/25
 emeKli o.- duŋ I/65/47
 o.- duydu II/25/96
 o.- eydig I/150/12
 o.- ımıcān II/03/32
 nası̄̇b o.- ıydı I/148/61
 ġurban o.- ıyım I/123/72
 ġurban o.- ıyın I/86/52, I/88/09
 o.- madı̄̇ II/28/07
 emekli o.- mȧdan I/71/74
 gelin o.- madan I/159/25
 o.- madı I/155/87, I/155/92, I/155/93, 
II/03/05, II/25/11
 nası̄̇b o.- madı I/149/71
 rāzı o.- madı I/12/42, I/99/34
 rāzı o.- madıḳ I/99/31
 o.- madıḲ I/154/61
 emekli o.- madıḲ I/61/68
 o.- madῑndan I/142/42
 sahib o.- mamış I/122/44
 o.- maS I/55/77, I/90/18
 o.- masam I/14/13
 emeKli o.- masaŋ I/65/47
 o.- masın II/21/98
 ayıb o.- masın I/103/30, I/63/40
 ayıb o.- maSın II/01/48
 o.- maSsa II/23/108
 ayıb o.- maSs̥ă I/47/64
 pişig o.- maSsa I/123/72
 o.- mȧyannā I/153/40
 ziyan o.- māycaḲ I/48/22
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 o.- mayınca I/138/40
 şayid o.- mayınca I/126/22
 o.- mayo I/99/27
 o.- māyor I/12/20
 o.- maz I/110/47, I/34/49, I/55/73, 
II/07/42, II/17/30, II/25/107, II/28/31
 ayıb o.- maz I/54/41
 geçim o.- maz I/152/74
 rāzı o.- maz I/99/27
 rāzi o.- maz I/108/53
 perişan o.- mazdım II/16/56
 o.- mıcaḳ II/03/32
 o.- mıyınca I/52/96
 o.- muş I/11/17, I/12/25, I/152/118, 
I/24/51, I/39/40, I/46/30, I/56/09, I/67/09, 
I/88/64, I/99/44, II/10/51, II/17/16, 
II/23/156
 ādet o.- muş II/24/52
 def o.- muş I/08/106
 sah̥ıb o.- muş I/122/44
 sahıl̥ o.- muş I/122/44
 veran o.- muş I/17/75
 o.- muşlā II/23/159
 emekli o.- muşla I/72/28
 o.- muşTu I/142/05
 o.- muyȯ I/69/66
 zāmet o.- muyo I/96/33
 o.- sa I/105/31, I/116/40, I/132/59, 
I/136/39, I/138/12, I/155/80
 gelin o.- saŋ I/159/24
 o.- sun I/10/41, I/114/23, I/114/24, 
I/136/22, I/157/54, I/24/05, I/43/35, 
I/69/61, I/69/62, I/78/06, I/96/32
 afiyed o.- sun I/23/30
 h̥alal o.- sun I/52/101
 helal o.- sun I/91/62
 helāl o.- sun I/107/20, I/119/83, 
I/98/130
 heÍāl o.- sun I/119/82, I/119/83
 razı o.- sun I/23/59, I/33/125, I/33/59, 
II/38/64, II/38/65, II/38/66
 rāzı o.- sun II/09/45

 rāzi o.- sun I/134/62, I/136/24, I/137/56, 
I/137/59
 sa o.- sun I/107/71, I/129/35, I/131/05, 
I/23/53, I/64/38, I/78/08, II/16/59, II/26/29
 şúküller o.- sun II/05/58
 şükür o.- sun I/136/26
 o.- sunna I/150/16
 insan o.- sunna I/149/39
 sa o.- sunnar I/37/43, I/91/38
 sa o.- sunnār̥ I/37/15
 o.- suŋ I/106/26
 halal o.- suŋ I/43/35
 helal o.- sūŋ II/33/81
 rāzı o.- suŋ II/19/138
 sa o.- suŋ II/31/14
 o.- ū I/58/47, II/32/02, II/32/90, II/39/56
 nası̄̇b o.- u I/116/05
 yoḳ o.- ucaḳ I/14/20
 o.- ucuḳ I/103/07
 o.- ucuḲ I/95/102
 o.- ullar I/21/62
 sa o.- un I/93/53
 o.- unca I/113/67, I/125/58, I/128/59, 
I/154/68, I/42/21, I/52/92, I/98/63, II/03/67, 
II/23/144, II/34/12
 emekli o.- unca I/49/60, I/76/05
 emekli o.- uncā I/71/73
 hāmile o.- unca I/126/75
 zerhoş o.- unca I/145/69
 nasib o.- uncısı II/08/100
 o.- uncu II/07/143, II/21/78
 emekli o.- uncu II/31/03
 o.- unÇa I/79/07
 o.- ŭnÇu I/58/17
 ėmekli o.- undu II/09/89
 seyir o.- unur I/26/21
 o.- unuyodu II/07/29
 o.- uŋ I/08/51, I/08/52
 mesı̊d o.- uŋ I/113/82
 mesud o.- uŋ I/113/81
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 sa o.- uŋ I/129/72, I/161/57, I/17/13, 
I/31/70, I/51/76, I/63/32, I/69/82, I/72/07, 
I/93/57, II/38/102
 sā o.- uŋ I/40/04
 sa o.- ūŋ I/31/70
 sağ o.- uŋ I/45/33
 o.- up I/82/12
 o.- uP I/03/03, I/44/61
 baş o.- up I/55/34
 emeKli o.- uP II/31/24
 emeklı̆̇ o.- up II/31/02
 o.- ur I/09/26, I/11/86, I/113/86, 
I/114/52, I/116/10, I/116/40, I/116/41, 
I/117/39, I/127/14, I/127/19, I/127/22, 
I/127/26, I/127/40, I/132/31, I/144/71, 
I/147/41, I/147/42, I/15/06, I/17/29, 
I/26/18, I/31/13, I/36/19, I/52/49, I/54/68, 
I/55/73, I/55/77, I/58/40, I/70/42, I/70/59, 
I/94/53, I/94/54, II/17/25, II/38/102
 o.- ur̥ I/111/119, I/54/65, II/15/30
 o.- ūr I/36/18
 ayıb o.- ur I/14/18, I/15/81, I/47/83, 
II/37/38
 ayıp o.- ur I/14/05, I/14/16
 belli o.- ur I/116/36, I/121/47
 bėlli o.- ur I/42/27
 ġabı̊l o.- ur I/06/133
 günah o.- ur I/14/18
 hamır o.- ur̥ II/39/74
 iÍāzım o.- ur II/33/50
 yardımcı o.- ur II/17/30, II/17/33
 yardımÇı o.- ur II/23/95
 yoḳ o.- ur I/117/39
 zāhmet o.- ur I/54/57
 zerhoş o.- ur I/145/76
 o.- urḳa I/159/28
 o.- urdu I/159/11, I/31/50, I/55/36, 
I/74/11, I/91/57, II/09/30, II/23/80, 
II/23/96, II/34/103, II/34/66
 o.- ur̥du I/130/11
 aracı o.- urdu I/113/27
 gelin o.- urdu I/102/25

 yārdım o.- urdu II/12/79
 zerhoş o.- urdu I/145/69
 o.- urduḳ I/141/29, I/144/08, I/25/05, 
I/77/19
 gelin o.- urduḳ I/101/31
 o.- urduḲ I/121/102
 idāre o.- urduḲ I/18/24
 o.- urdum I/144/12, II/39/08
 ėmekli o.- urdum II/39/173
 o.- urdun I/126/64
 o.- urduŋ I/108/31
 hamile o.- urdūŋ I/108/31
 o.- urmuş I/01/41
 o.- ursa I/03/43, I/127/10
 o.- ur̥sa I/111/78
 o.- ūr̥sa I/44/75
 iÍazım o.- ursa I/26/62
 nası̄̇b o.- ursa I/34/61
 nasiP o.- ursa I/131/64
 yardımcı o.- ursa II/22/28
 o.- ursaŋ I/130/34
 nası̄̇b o.- ursaŋız I/17/71
 Ḳurban o.- urum I/67/31
 yardımcı o.- urum I/147/32
 o.- urun I/140/06, I/144/07
 o.- urus I/36/71
 yardımcı o.- uruS I/129/39
 perişan o.- uruz I/108/53
 o.- ŭsaḳ II/32/99
 o.- uvemiş II/24/86
 o.- uvurdu II/28/40
 o.- uydu I/46/31
 o.- uyo I/103/05, I/103/59, I/105/45, 
I/105/50, I/110/08, I/111/25, I/111/26, 
I/111/70, I/111/77, I/147/34, I/150/02, 
I/151/03, I/152/92, I/38/44, I/87/53, 
I/90/48, II/10/82, II/20/30, II/37/34
 o.- uyȯ I/69/68, I/87/90, I/91/42
 o.- uyō II/19/104
 gelin o.- uyo I/102/26
 göç o.- uyo II/04/62
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 ı̆̇Íāzım o.- uyo II/16/40
 yardımcı o.- uyo II/19/137
 o.- uyodu II/35/37
 düŋür o.- uyōdu II/13/56
 sıra o.- uyōdu I/38/44
 o.- uyola I/69/67
 haşır neşir o.- uyola I/69/15
 o.- uyollar I/143/37
 o.- uyom I/120/02
 o.- uyōmuş I/12/28
 o.- uyon II/09/03
 pişmān o.- uyȯŋ I/78/46
 o.- uyor I/134/33, I/152/75, II/24/66
 o.- uyȯr I/12/27
 o.- uyorsa I/12/29
 o.- uyoru I/60/06
 irezil o.- uyoru I/144/78
 o.- uyoS II/13/16
 o.- uyoz II/13/15
 māni o.- uyoz I/93/29
 sebeb o.- úyö I/05/17
 o.- uyunca I/36/43
 o.- uyuz II/08/92

2. Bulunmak, var olmak. -626-
 o.- abilir I/06/144
 o.- acȧḳ I/62/15
 o.- acaḲ I/23/67, I/62/15
 o.- acıġ I/07/37
 o.- an I/121/04, I/150/47, I/152/70, 
I/21/64, I/21/65, I/46/64, I/81/19, I/84/15, 
II/04/80, II/07/38, II/09/66, II/16/23, 
II/22/53, II/23/84, II/27/56, II/33/25
 o.- ān I/139/01, II/38/88
 o.- anā I/134/51
 abes o.- anı II/38/52
 o.- anna I/79/71, II/35/14
 o.- annā I/146/78, I/46/113, II/23/47
 o.- annar I/13/18
 o.- annara I/117/40
 o.- annarı I/42/43
 o.- araḳ I/69/99

 o.- aydı I/148/19, I/25/41
 o.- áydı II/11/64
 o.- ȧydı I/145/16
 o.- aydı yapādıḳ I/31/16
 o.- ȧydı yapādıḳ I/31/16
 o.- aydım I/21/06
 o.- áydím II/39/10
 o.- caḳ I/97/47, II/33/18
 o.- caḲ I/21/67, I/30/38, II/33/17, 
II/33/18
 o.- cȧḲ I/71/23
 o.- cek I/32/15, I/32/19
 o.- cıġ I/90/82
 o.- cuḲ II/10/26
 o.- Çaḳ I/50/50
 o.- du I/06/77, I/14/56, I/28/40, I/34/13, 
I/44/56, I/46/101, I/48/80, I/73/09, I/75/48, 
I/96/15, I/96/17, I/97/45, II/04/60, II/09/69, 
II/13/39, II/39/53
 o.- dū I/03/23, I/20/16, I/110/38, 
I/116/46, I/127/25, I/127/26, I/129/30, 
I/129/44, I/142/54, I/145/75, I/34/14, 
I/39/102, I/78/48, II/02/18, II/07/30, 
II/07/32, II/07/33, II/07/37, II/07/51, 
II/17/73, II/17/80, II/23/174, II/24/99
 o.- dū gibi I/23/56, II/33/11
 o.- duḳca II/22/84
 o.- du˽u I/44/26
 o.- du˽unda I/05/67
 o.- dū˽uŋuz I/06/130
 o.- dūm I/73/28, II/39/135
 o.- dūna I/81/12
 o.- dūnu I/09/81, I/109/06, I/133/59, 
II/30/22
 o.- dūŋ I/116/26
 o.- eydi I/148/17
 o.- ıydı I/145/11, I/161/34
 o.- ıyunca I/36/67
 o.- ma I/86/41, I/86/69
 o.- madan I/03/108
 o.- madı I/112/29, I/142/59, I/27/31, 
I/35/38, I/46/34, I/61/54, I/83/70, I/94/04, 
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II/20/71, II/24/93, II/25/101, II/38/27, 
II/39/120, II/39/130
 o.- madığı I/33/145
 o.- madıyi I/50/66
 o.- madῑ I/157/31, I/90/35, II/01/13, 
II/17/73, II/17/80
 o.- madῑnda II/19/137
 o.- mamış I/88/63
 o.- mas I/11/50, II/17/55
 o.- maS I/03/46
 o.- māS II/23/178
 o.- masa I/144/10, I/15/17, I/66/12, 
I/69/37, I/90/82, I/99/15
 o.- maSa II/22/35
 o.- masā I/17/17
 o.- mȧsa I/99/13
 o.- masam I/15/17
 o.- masaydı I/34/09, I/95/36, I/95/39
 o.- ması I/37/49, II/38/02
 o.- masın II/37/97
 o.- massa I/42/54
 o.- maSsa I/103/33, I/123/69, I/153/37, 
I/75/59, I/97/59
 gȫnü o.- maSsa I/18/51
 o.- mȧyanı II/27/24
 o.- mayınca I/13/13, I/13/41, I/133/19, 
I/85/18, I/88/72
 o.- mayıncȧ II/27/03
 o.- mȧyınca I/60/90
 o.- mayınca yapdıġ I/133/20
 o.- may̥ıncası I/46/60
 o.- mayıncısı I/51/68
 o.- mayındeK I/124/31
 o.- mayo II/19/75
 fursantımız o.- máyo II/35/95
 o.- mayodu II/35/53
 o.- maz I/03/109, I/110/62, I/137/08, 
I/137/62, I/138/59, I/146/14, I/154/28, 
I/25/43, I/31/60, I/41/46, I/41/63, I/48/23, 
I/53/62, I/59/60, I/61/39, I/61/55, I/75/51, 
I/97/09, II/24/106
 o.- maz olur̥ mu I/20/46

 o.- mazdı I/122/77, I/130/32, I/36/16, 
I/48/46, I/94/75
 o.- māzdı II/03/36
 o.- mazsa I/64/89, I/88/71
 o.- mēnca I/159/04
 o.- mıdan I/59/42
 o.- mınca I/50/80
 o.- mıyan I/51/45
 o.- mıyan yapar I/51/47
 o.- mıyannara I/50/83
 o.- mıycaḲ II/09/78
 o.- mıyınca I/161/21, I/59/09, I/65/51, 
I/73/11
 o.- mıyıncā I/36/05
 o.- mıyıncı I/50/55, II/07/26
 o.- mıy̥ῐnca II/09/75
 o.- mıy̥ῐncā I/146/44
 o.- mῑcȧḳ I/62/16
 o.- mῑnca I/49/29, I/50/80
 o.- moyo I/32/25
 o.- muş I/108/39
 o.- muyo I/111/36, II/38/97
 o.- muyȯ I/26/70
 o.- muyō II/06/18
 o.- muyodu I/61/73, I/83/37
 o.- muyomuşTuḲ II/24/04
 o.- muyor I/132/29
 o.- muyŭdu II/09/54
 o.- muyyoru II/16/63
 o.- mūy̥yoru I/53/24
 o.- sa I/109/49, I/115/29, I/120/42, 
I/150/22, I/152/80, I/161/54, I/27/50, 
I/41/30, I/83/08, I/86/52, I/87/102, 
I/87/115, I/90/35, I/95/24, I/96/82, I/98/48, 
II/19/165, II/39/107
 o.- sā I/141/18, I/90/34
 o.- sa girek II/17/72
 o.- sa yapardım I/40/27
 o.- saydı I/122/63, I/48/10, I/73/33
 o.- sȧydı I/73/70
 o.- sāydı II/23/173
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 o.- sun I/125/95, I/127/33, I/31/18
 o.- u I/132/16, I/44/78, I/64/19, II/23/75
 o.- ū I/07/64, II/24/106, II/27/45, 
II/32/110
 o.- ū viriz II/32/97
 o.- ucek I/32/51
 o.- ucēk I/32/20
 o.- udu I/31/34, I/51/59, I/59/62, 
II/12/35
 o.- ūdu I/59/59
 o.- unca I/130/31, I/132/43, I/160/10, 
I/48/42, I/53/20, I/83/41, I/92/05, I/97/07, 
II/20/77
 o.- uncaḲ I/130/53
 o.- uncası II/26/07
 o.- uP I/63/59
 o.- ur I/01/59, I/03/34, I/07/72, I/07/73, 
I/07/94, I/10/18, I/111/98, I/114/21, 
I/121/47, I/121/67, I/127/18, I/129/67, 
I/130/81, I/131/45, I/132/38, I/135/12, 
I/137/25, I/138/79, I/151/26, I/157/15, 
I/157/49, I/157/58, I/159/04, I/26/16, 
I/26/36, I/26/53, I/26/68, I/28/55, I/30/49, 
I/31/14, I/31/24, I/31/39, I/32/21, I/41/46, 
I/47/46, I/49/08, I/53/63, I/58/72, I/59/60, 
I/66/41, I/70/63, I/72/51, I/73/47, I/74/74, 
I/76/62, I/79/71, I/80/38, I/84/30, I/84/46, 
I/87/30, I/87/52, I/91/35, I/96/05, I/97/47, 
I/98/39, II/07/41, II/17/55, II/18/11, 
II/19/128, II/25/69, II/26/46, II/30/20, 
II/33/35, II/35/53, II/35/56, II/35/90, 
II/37/27, II/37/50, II/37/93, II/37/94, 
II/39/161
 o.- ur̥ I/31/14, I/32/56, I/63/26, 
II/37/101
 o.- ūr I/101/38, I/121/67, II/02/43
 o.- ūr̥ II/36/16
 olmaz o.- ur̥ mu I/20/46
 o.- ur yaparsaŋ I/34/68
 o.- urdu I/01/37, I/03/70, I/07/64, 
I/101/37, I/102/68, I/102/73, I/110/46, 
I/110/47, I/111/103, I/113/29, I/123/64, 
I/124/29, I/125/64, I/125/81, I/130/56, 
I/146/60, I/146/62, I/146/63, I/148/46, 
I/15/39, I/15/40, I/151/14, I/151/15, 

I/151/18, I/151/41, I/152/114, I/152/44, 
I/152/54, I/153/102, I/153/22, I/153/59, 
I/153/60, I/153/61, I/157/16, I/157/23, 
I/157/75, I/161/33, I/31/30, I/31/36, 
I/31/54, I/32/05, I/32/43, I/34/56, I/35/62, 
I/41/29, I/41/34, I/49/50, I/50/61, I/51/35, 
I/58/70, I/59/46, I/59/57, I/60/49, I/61/28, 
I/67/67, I/68/37, I/68/42, I/70/77, I/74/103, 
I/74/52, I/74/73, I/74/88, I/74/92, I/75/69, 
I/77/08, I/77/17, I/89/15, I/90/54, I/94/25, 
I/94/29, I/94/67, I/96/16, I/98/23, I/98/68, 
II/03/37, II/07/35, II/07/90, II/07/91, 
II/11/13, II/14/98, II/16/66, II/20/75, 
II/21/15, II/23/69, II/23/93, II/30/55, 
II/34/45, II/34/66, II/34/74, II/35/54, 
II/37/111, II/37/112, II/37/28, II/37/30, 
II/37/56, II/37/70
 o.- urdū I/07/62, I/157/71, I/68/37, 
I/76/41
 o.- ur̥du I/111/82, I/121/34, I/31/39, 
I/31/54, I/58/32, I/59/40, I/85/16, II/34/45, 
II/34/62, II/37/28
 o.- ūrdu I/07/39, I/58/44
 o.- urduḲ I/31/27
 o.- ūrdúk I/07/57
 o.- urdun I/145/31, I/38/38
 o.- urmuşTu I/05/66
 o.- ursa I/114/49, I/146/72, I/153/37, 
I/155/84, I/160/05, I/28/58, I/48/22, 
I/97/59, I/98/101, II/16/22, II/35/43
 o.- ursā I/28/58
 gȫnü o.- ursā I/18/51
 gönlü o.- ursa I/41/65
 ne o.- ursa ōsun I/115/58
 o.- ursam I/90/21
 o.- ur̥su II/04/57
 o.- usa I/123/28, I/42/54
 o.- ŭsa II/39/183
 o.- ūsa II/35/43
 o.- usa yaparız I/31/17
 gȫnü o.- ŭsu II/17/47
 o.- úyǖ I/05/16
 o.- úye̊ II/01/63
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 o.- uyo I/102/59, I/103/36, I/121/79, 
I/147/33, I/148/49, I/153/37, I/157/43, 
I/21/48, I/26/43, I/31/46, I/32/49, I/38/46, 
I/38/48, I/46/113, I/71/56, I/71/57, I/83/13, 
I/83/42, I/85/20, I/86/23, I/90/39, I/98/79, 
II/04/20, II/19/150, II/20/45, II/30/59, 
II/38/51
 o.- uyȯ I/74/64, I/79/84, I/90/47
 o.- uyō I/30/32, II/15/90, II/19/59
 o.- úyo I/01/24
 o.- uyodu I/09/12, I/106/03, I/106/14, 
I/110/67, I/120/23, I/34/20, I/61/39, 
I/78/13, I/96/26, I/98/54, II/23/79, II/35/37, 
II/35/38, II/35/40
 o.- uyōdu I/157/69, II/21/69, II/21/70, 
II/21/71, II/22/67
 o.- uyodu veriyoduŋ I/110/33
 o.- uyodu yapıyodu I/83/20
 o.- uyōdum I/77/60
 o.- uyodun II/19/148
 o.- uyōdun II/21/71
 o.- uyōmuş II/17/68
 o.- uyomuşTuḲ II/24/05
 tek baş o.- uyoŋ II/01/62
 o.- uyor I/133/17, I/143/67, I/21/95
 o.- uyōrdu I/42/74
 o.- uyoru I/106/67, II/01/17, II/24/106
 o.- uyorū I/53/69
 o.- uyorudu I/36/36
 o.- uyú I/01/24
 o.- uyudu II/25/56
 o.- uy̥ŭnca I/36/67
 o.- uyurdu II/22/79

3. (Sıfatlardan sonra geldiğinde) ... 
vasfını taşımak. -419-
 o. I/01/05
 kibar o. II/21/99
 hayır o.- a I/93/05
 o.- abilir I/105/54
 harab o.- acaḳ I/14/75, I/67/51
 zengin o.- acaḳ I/14/25
 o.- acáḲ I/06/116

 o.- acıḳ I/62/27
 o.- alaḳ I/138/88
 o.- alaḲ I/138/88, I/138/89
 o.- an I/110/60, I/119/79, I/136/24, 
I/38/45, I/38/46, I/68/62, I/77/53, II/07/54, 
II/07/55, II/10/62, II/23/80
 o.- anınḳı I/94/54
 o.- anınḳῑ I/94/54
 o.- anna II/21/82
 o.- annā I/08/80, I/153/104, I/43/33, 
II/09/36, II/38/35
 o.- annar I/03/82, I/131/18, I/97/11, 
II/35/17
 o.- annara I/44/36, II/30/63
 o.- annarınḳınῑ II/10/20
 o.- araḳ I/01/78, I/53/11, II/13/34
 tam o.- araḳ II/17/71
 o.- araḲ I/01/79
 o.- caḳ I/132/38, I/52/19, I/70/04
 harap o.- caḳ I/14/75
 o.- cādıḳ I/98/37
 o.- caḲ I/13/29, I/52/19
 o.- canı I/146/28
 o.- du I/06/116, I/107/05, I/110/16, 
I/110/17, I/111/77, I/111/87, I/116/18, 
I/119/40, I/122/87, I/127/28, I/13/31, 
I/130/10, I/132/38, I/132/46, I/133/20, 
I/157/18, I/24/05, I/46/102, I/57/49, 
I/75/22, I/98/69, II/01/11, II/03/07, 
II/14/95, II/20/16, II/28/14, II/28/27, 
II/30/11, II/30/14, II/30/15, II/32/42, 
II/39/59, II/39/69
 o.- dū I/01/58, I/105/63, I/11/75, 
I/120/29, I/14/71, I/150/41, I/157/26, 
I/60/109, I/74/91, II/19/53, II/21/87, 
II/24/11, II/30/15, II/31/39
 bi hoş o.- du I/159/15, II/22/33
 zor o.- du I/17/58
 o.- duḳları II/19/89
 mēzun o.- duḳTan I/05/14
 o.- dū˽u I/09/54
 o.- duġ I/52/13
 o.- duğuna II/34/02
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 o.- dulā I/126/34
 pişman o.- dular I/65/36
 o.- dum I/112/28
 o.- dūm I/112/46
 pişman o.- dum II/07/99
 o.- dūmuza II/21/83
 o.- duna I/76/37
 o.- dūna I/46/40, I/89/28
 o.- duyŭnu I/53/26
 mūtac o.- madan I/45/63
 o.- madı II/32/41
 mūtac o.- madım I/45/48
 o.- madῑ II/19/10
 o.- malı I/138/108
 o.- maS I/139/57, I/60/08
 eKsig o.- maS I/139/30
 o.- masa I/42/53
 o.- masın I/11/95, I/111/71, I/151/17
 ziyān o.- masın I/85/61
 o.- maSsā II/22/66
 o.- mayannā II/35/18
 o.- may̥ῐnca I/03/85
 o.- mayyi I/43/05
 o.- maz I/06/149, I/110/56, I/133/18, 
I/58/02, I/79/22, I/85/28, II/03/07, II/03/08, 
II/24/85
 bėlli o.- maz II/33/01
 o.- mazdın I/120/44
 o.- mıyannar I/131/18
 o.- mıyan̥nara I/44/36
 o.- mıycaḳlar II/39/114
 o.- muş I/08/118, I/145/23, I/22/01, 
I/80/02, I/80/03, I/85/02, I/98/121
 o.- muyo I/111/37, I/111/77, I/92/07, 
II/37/15
 o.- mūyoru II/30/13
 o.- sa I/111/34, I/122/38, I/126/57, 
I/20/98, I/20/99, I/83/33, II/18/05
 o.- sam I/126/02, II/21/100
 o.- sun I/17/55, I/20/82, I/97/39
 belli o.- sun I/125/63

 hayırlı o.- sun I/33/16
 kör o.- sun I/95/72
 mutlu o.- sun I/114/23
 mübarek o.- sun I/33/136
 peK o.- sun I/123/57
 tedirgin o.- sun I/95/72
 mutlu o.- sunna I/17/54
 şen o.- suŋ I/79/74
 o.- Tuḳdan I/58/40
 o.- u I/121/52, I/60/67, II/08/120, 
II/16/08, II/16/09, II/32/41, II/32/77, 
II/32/78, II/33/61
 o.- ū I/121/52, II/32/64, II/32/85, 
II/33/62, II/37/125
 ġolay o.- u II/05/55
 o.- ub II/22/37
 memnun o.- ucuḳlar I/96/49
 o.- ucuḲ I/100/44
 o.- udu II/05/37, II/12/29, II/12/76, 
II/32/47
 o.- ūdu I/07/65, I/33/90, II/16/69
 o.- uġāldı II/24/88
 o.- úlÍādí II/08/51
 deli o.- ullar I/15/58
 o.- ullarmışımış I/121/35
 o.- unca I/110/28, I/13/28, I/151/13, 
II/20/82, II/27/29, II/37/89
 ġayıb o.- unca I/65/46
 mutlū o.- unca I/154/29
 o.- uncaḲ I/130/34, I/130/53, I/15/54
 o.- uncası II/18/36
 o.- uncı II/35/61
 o.- unmuyȯ I/93/55
 o.- uŋ I/63/48
 o.- ur I/06/149, I/105/38, I/105/58, 
I/105/62, I/106/73, I/109/13, I/109/14, 
I/109/18, I/111/20, I/111/32, I/111/35, 
I/111/36, I/111/42, I/111/48, I/111/69, 
I/111/78, I/111/84, I/112/07, I/116/10, 
I/119/46, I/121/69, I/123/33, I/127/37, 
I/129/69, I/137/62, I/139/57, I/148/61, 
I/21/07, I/27/71, I/28/40, I/28/41, I/28/42, 
I/30/46, I/30/50, I/41/30, I/48/20, I/52/06, 
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I/54/66, I/55/04, I/60/08, I/60/108, 
I/60/109, I/60/67, I/60/71, I/63/09, I/73/62, 
I/98/49, II/03/77, II/08/45, II/15/14, 
II/23/201, II/23/203, II/24/49, II/30/01, 
II/30/31, II/33/12, II/33/40, II/33/48, 
II/33/50, II/33/61, II/33/75, II/37/73, 
II/38/20, II/39/09, II/39/31, II/39/55
 o.- ur̥ I/139/55, II/32/84
 o.- ūr I/03/45, II/33/40, II/33/58
 meşur o.- ur I/07/62
 mevşur o.- ur II/30/27
 o.- ur bol II/30/31
 o.- uraḳ II/30/36
 o.- urdu I/102/20, I/102/35, I/102/75, 
I/111/100, I/111/99, I/121/40, I/123/59, 
I/128/30, I/130/54, I/146/60, I/150/47, 
I/151/39, I/151/41, I/157/27, I/159/29, 
I/40/74, I/41/57, I/74/55, I/91/42, I/91/43, 
I/94/26, II/16/62, II/23/212, II/24/67, 
II/34/96, II/37/16, II/37/31
 o.- urdū I/107/24, I/130/53, I/159/24, 
II/23/28
 o.- ūrdu II/08/45
 ağır o.- urdu I/102/72
 uyġun o.- urdu I/159/22
 o.- urdun I/24/44
 hayran o.- urdun I/137/40
 o.- urmuş I/120/11, I/122/50, I/129/43, 
I/76/29
 o.- urmuşumuş I/111/86
 o.- ursa I/106/17
 o.- ur̥sa I/111/68
 o.- ursa verin I/42/53
 o.- uruz I/36/19
 o.- ūsa I/54/20
 o.- uvedile I/70/70
 o.- uyo I/09/17, I/10/91, I/100/22, 
I/105/45, I/105/46, I/105/51, I/111/14, 
I/111/33, I/111/36, I/111/50, I/111/57, 
I/111/70, I/111/74, I/142/36, I/21/04, 
I/23/53, I/38/47, I/38/48, I/44/70, I/60/106, 
I/70/52, I/97/38, I/98/58, I/98/69, II/07/142, 
II/17/80, II/19/149, II/19/72, II/29/107
 o.- uyȯ I/97/37

 o.- uyō I/111/20, I/111/37, I/121/77, 
I/159/26, I/44/71, II/06/19, II/19/54, 
II/19/55, II/19/61, II/29/104
 o.- uyodu I/146/61, I/21/43, I/97/12, 
II/25/42
 o.- uyȯdu I/97/13
 o.- uyōdu II/06/06, II/09/27
 o.- uyor I/105/61, II/33/49
 o.- uyorḳan I/128/73
 şifālı o.- uyormuş I/122/48

4. Gerçekleşmek, tahakkuk etmek. -408-
 o.- acaḳ I/82/20
 o.- acaḲ I/53/50
 o.- ȧcaḲ I/07/32
 o.- amaS I/14/24
 o.- an II/21/18
 o.- araḳ I/118/09
 doval o.- ȧraḳ II/21/06
 o.- arak̥ I/113/115
 o.- asıyı I/47/60
 o.- aydı I/01/36
 o.- åyo II/37/48
 o.- caḳ I/09/62, I/18/37, I/74/03, I/83/20, 
I/83/30, II/37/36
 o.- caḳmışımış I/91/12
 o.- caḳsa II/09/91
 o.- caġ I/36/79
 o.- caḲ I/37/39, I/53/50, I/58/03
 o.- cȧḲ I/98/15
 o.- casa I/152/20
 o.- cāsȧ II/09/102
 o.- ceK I/75/26
 o.- cēse I/94/64
 o.- cıḳ I/40/60
 o.- du I/01/17, I/02/20, I/03/25, I/05/08, 
I/07/86, I/101/59, I/113/32, I/125/23, 
I/125/49, I/126/14, I/128/72, I/129/14, 
I/129/29, I/135/22, I/138/76, I/14/12, 
I/140/27, I/140/28, I/148/21, I/148/33, 
I/15/90, I/150/09, I/150/57, I/158/29, 
I/17/14, I/18/57, I/32/24, I/41/67, I/46/90, 
I/47/61, I/51/16, I/53/11, I/76/18, I/76/19, 
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I/76/20, I/78/21, I/78/23, I/83/21, I/83/22, 
I/98/11, I/99/29, II/09/90, II/14/20, 
II/17/30, II/19/12, II/19/150, II/32/130
 o.- dū I/05/70, I/110/54, I/113/43, 
I/148/33, I/23/46, I/38/02, I/53/52, I/85/29
 toplantı o.- du II/28/10
 yayın o.- du I/138/118
 o.- duḳ I/02/21, I/113/17
 gelin bir o.- duḳ I/77/24
 o.- duḳdan I/36/65
 o.- duḳtan I/113/19
 o.- dūdu I/126/06
 o.- duġ I/35/51
 o.- dular I/67/30
 o.- dum I/17/22, I/17/36
 o.- dun I/91/39
 o.- dūnu I/150/37
 o.- dūn̥ŭ II/08/67
 o.- duydu I/91/47, I/91/48
 o.- ıcıġ II/10/21
 o.- ma I/08/69
 o.- madı I/03/26, I/03/27, I/120/45, 
I/120/50, I/130/07, I/149/42, I/150/59, 
I/42/23, I/43/38, I/94/87, I/94/88, II/17/61, 
II/19/110
 Tā o.- madı II/19/150
 o.- madım I/17/36
 o.- madıydı I/133/16
 o.- mamış I/153/04
 o.- mas I/39/87
 o.- masa I/144/04, I/17/54
 o.- maSsa II/33/29
 Tā o.- maSsa II/18/07
 o.- mayınca I/17/51, I/62/24
 o.- mayıvırıyor I/25/28
 o.- måyo I/32/95
 o.- mayyo I/38/49
 o.- maz̥ II/28/66
 o.- mȧz I/08/72
 hiÇ o.- mȧz II/08/56

 o.- mazdı I/145/87, I/42/75, I/94/64, 
I/94/73
 hic o.- mazsa I/28/03
 o.- mısa I/152/72
 o.- mıycaḳ II/09/74
 o.- muş I/11/88, I/150/35, I/66/15, 
I/78/42, II/32/136, II/38/88
 çatışma o.- muş I/138/112
 o.- muyo I/147/58, I/39/91
 o.- muyōdu I/69/72
 o.- muyordu I/16/34
 o.- muyudu I/52/24
 o.- sa I/91/12, I/92/55, II/19/110
 o.- sun I/110/32, I/118/08, II/04/84, 
II/34/31
 o.- u I/10/47, I/43/28, I/58/38, I/69/08, 
II/04/57, II/12/22, II/25/52, II/28/88, 
II/32/123
 o.- ū I/08/125, II/17/47, II/23/60, 
II/27/11, II/32/97
 o.- u¥muş I/76/21
 o.- ucaḳTı II/16/49
 o.- ucū I/102/50
 o.- udu I/145/53, I/43/28, II/12/23
 o.- udū II/12/74
 o.- ūdu I/32/60, I/82/16, II/35/32
 o.- ullalsa I/17/40
 o.- unca I/32/25, I/42/16
 o.- ūnca I/36/42
 o.- ūncā I/36/41
 o.- uncaḲ I/23/52
 o.- uncı II/31/42
 o.- uP I/03/90, I/44/91, II/10/102
 o.- ur I/01/89, I/03/25, I/100/37, 
I/101/63, I/114/01, I/114/02, I/114/04, 
I/114/05, I/127/27, I/131/12, I/138/71, 
I/138/74, I/144/29, I/148/21, I/148/25, 
I/148/26, I/148/30, I/148/32, I/155/16, 
I/26/22, I/32/68, I/32/69, I/32/70, I/32/72, 
I/32/74, I/33/58, I/36/57, I/41/09, I/41/12, 
I/41/13, I/48/03, I/52/37, I/54/16, I/60/13, 
I/73/50, I/94/88, I/98/20, II/07/43, II/10/99, 
II/11/07, II/17/28, II/30/02, II/31/41
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 o.- ur̥ I/138/77, I/32/85, I/59/18, I/69/87, 
II/37/33
 o.- úr I/07/12
 o.- ūr I/06/117, II/17/47
 ol̥maz o.- ur mu I/01/48
 o.- urdi II/06/66
 o.- urdu I/08/24, I/10/40, I/102/25, 
I/102/27, I/103/18, I/103/19, I/106/07, 
I/118/06, I/118/10, I/118/13, I/118/14, 
I/118/17, I/119/73, I/135/45, I/137/11, 
I/138/75, I/145/51, I/154/17, I/157/46, 
I/157/70, I/159/09, I/159/10, I/159/14, 
I/159/17, I/159/18, I/29/16, I/39/87, I/61/32, 
I/77/14, I/87/92, I/94/71, I/94/73, II/06/66, 
II/11/07, II/11/08, II/34/36, II/37/53
 o.- urdū I/04/18, I/145/53, I/157/37, 
I/72/85, II/28/29
 o.- ur̥du I/125/70, I/125/76, I/125/84, 
I/130/17, I/145/51, I/145/53, I/145/54, 
I/30/33, I/97/51
 o.- ūrdu II/11/08
 o.- ūr̥du I/07/11
 hazıllıġ o.- urdu I/125/69
 o.- urmuşdu I/18/70
 o.- ursa I/07/61, I/104/49, I/13/12, 
I/155/15, I/155/16, I/46/61, II/31/41
 o.- ursā I/80/10
 o.- ur̥sa II/34/32
 o.- ursa ossun I/93/27
 o.- ursa ōsun I/06/131
 ne o.- ursa ōsun I/06/137
 o.- urumuş I/76/13, I/76/14, I/76/28
 o.- usa II/32/129
 o.- ūsa I/36/26
 o.- ussa I/74/99
 o.- uyo I/102/26, I/106/72, I/106/80, 
I/114/37, I/125/76, I/146/55, I/147/57, 
I/147/58, I/147/60, I/150/54, I/159/16, 
I/17/41, I/17/42, I/30/22, I/32/81, I/32/93, 
I/72/62, I/73/49, I/76/13, I/90/63, I/94/71, 
II/02/23, II/03/29, II/04/58, II/12/44, 
II/17/53, II/31/42, II/31/43, II/31/45
 o.- uyȯ I/91/41
 o.- uyō I/69/04

 o.- uyodu I/146/12, I/32/79, I/78/30, 
I/88/10, I/98/17, I/98/19, II/13/07, II/13/08, 
II/15/07, II/15/08, II/15/09
 o.- uyodū I/78/31
 o.- uyod̥ŭ II/25/57
 o.- uyȯdu I/72/85
 o.- uyōdu I/09/19, I/71/07, II/13/07
 o.- uyomuşdu II/16/107, II/16/108
 o.- uyoŋ I/98/18
 o.- uyor I/106/79, I/106/80, I/125/74, 
I/125/75, I/138/103, I/17/41, I/25/28
 o.- uyȯr I/142/51, I/142/52
 o.- uyoru II/32/130
 o.- uyudu II/25/54
 o.- uyud̥ŭ II/25/55

5. Meydana gelmek, vukū bulmak. -251-
 o. I/20/101
 o.- å I/08/64
 o.- abilir I/106/54, II/25/34
 o.- acaḳ I/123/27, I/27/18
 o.- acādı I/12/40
 o.- acaġ I/06/38, I/64/31
 o.- acȧġ I/07/11
 o.- acaḲ I/08/68
 o.- araḳ II/30/37
 o.- aydı I/12/39
 o.- cā I/10/88
 o.- caḳ I/151/19, II/21/33
 o.- cādı II/39/09
 o.- caġ II/22/85
 o.- cȧġ I/91/86
 o.- caḲ I/110/16, I/152/68, I/161/52, 
II/14/77
 o.- can II/22/30
 o.- canı II/07/98
 o.- cāsa I/44/61
 o.- ce˽ı I/86/12
 o.- cek I/80/52, I/99/77
 o.- ceK II/08/96
 o.- cēmiş I/72/04
 o.- cuḳ I/95/76
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 o.- du I/08/65, I/09/27, I/107/02, 
I/110/66, I/113/44, I/121/115, I/126/19, 
I/126/32, I/128/18, I/14/76, I/145/21, 
I/146/76, I/147/43, I/150/44, I/155/89, 
I/17/05, I/23/37, I/24/67, I/27/55, I/30/27, 
I/49/55, I/69/47, I/96/41, I/98/07, I/99/63, 
II/13/28, II/19/04, II/19/25, II/20/08, 
II/22/21, II/23/156, II/23/76, II/38/34
 o.- dū I/116/28, I/126/19, I/130/92, 
I/23/38, I/27/17, I/93/23, I/98/76, I/99/53, 
II/02/15
 debrem o.- du I/155/87
 o.- duḳTan II/13/62
 o.- dūdu II/19/25
 o.- dūnu I/06/90, I/155/58, I/155/59
 o.- duysa I/24/20
 o.- madı I/12/38, I/123/15, I/123/16, 
I/126/11, I/130/89, I/155/91, I/24/20, 
I/24/21, I/27/56, I/69/71, I/91/45, II/19/134
 o.- madῑ I/91/45
 o.- mamış I/122/76, I/13/37, I/80/58
 o.- masa I/96/92
 o.- masın I/17/54
 hic o.- maSsa II/04/83
 hiç o.- maSsı II/07/126
 o.- mayo II/19/135
 o.- máyo II/35/23, II/35/24
 o.- măyo I/85/51
 o.- mayor I/108/34
 o.- maz I/109/11, I/21/91, I/56/63
 o.- maz̥dı I/25/67
 hiç o.- maz̥sa I/96/62
 o.- mēyo II/21/98
 o.- mōdu I/94/77
 o.- muş I/117/05, I/117/06, I/124/51, 
II/07/74
 o.- muşdu I/06/63
 o.- muşdur I/99/46
 o.- mūyor I/49/51
 o.- sa I/108/49, I/79/29
 o.- să I/95/05
 o.- sun I/155/105, I/157/54, II/04/83, 
II/15/96, II/34/51

 o.- sūŋ I/157/49
 aşġ o.- suŋ I/67/26
 o.- u I/04/58, I/40/20
 o.- ū I/07/46
 o.- ucaḲ I/109/11
 o.- ucū I/90/44
 o.- unca I/06/63, I/125/13, I/85/05
 o.- únca I/64/32
 o.- uncaḲ I/11/81, I/23/37
 o.- unda I/11/83
 o.- ur I/06/39, I/109/18, I/12/42, 
I/119/50, I/123/14, I/123/22, I/132/45, 
I/21/92, I/21/97, I/55/50, I/55/62, I/55/72, 
I/56/74, I/56/75, I/69/100, I/69/101, I/69/47, 
I/82/31, I/98/130, II/18/08, II/18/15, 
II/19/134, II/19/73, II/22/55, II/35/46
 o.- ūr I/114/01
 o.- ur̥ I/06/86, I/18/24
 o.- urdu I/06/20, I/113/28, I/115/24, 
I/123/69, I/49/51, I/49/54, I/49/56, 
I/64/109, I/82/23, I/96/30, II/03/18, 
II/03/26, II/03/29, II/03/31, II/03/33, 
II/03/38, II/15/06, II/16/14
 o.- ūrdu I/06/50
 o.- ursa I/155/105, I/32/55, I/93/23
 o.- ur̥sā I/69/71
 o.- ursa ōsun I/50/49
 o.- ursa yapıyoS I/32/36
 o.- uSa I/145/88
 o.- ūsa I/05/71
 o.- uverı̄̇ydi II/29/33
 o.- uyo I/09/11, I/10/32, I/102/88, 
I/102/89, I/35/64, I/38/39, I/83/63, I/85/47, 
I/89/28, II/07/74, II/21/98
 o.- uyȯ I/106/44
 o.- uyō I/04/53, I/04/54, II/05/85
 o.- ūyo I/148/06
 o.- uyodu I/01/23, I/96/26, II/15/85
 o.- uyom II/22/30
 o.- uyor I/10/36, I/106/47, I/126/20, 
I/143/51, I/17/06, I/17/07, I/23/37, I/56/63
 ġazā o.- uyor II/01/21
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 o.- uyoru I/106/71, I/59/53, I/89/28
 o.- uyosa II/19/98

6. (Bir şeye) Sahip olmak. -145-
 o.- amadıḳ I/145/49
 o.- amadılā II/34/17
 o.- an I/03/62, I/03/63, I/110/60, I/39/73, 
I/82/14, I/82/15, I/83/11, I/96/15, II/09/57, 
II/21/74, II/30/33, II/39/110
 o.- ān I/39/74
 o.- ana I/134/51, II/30/43
 o.- anda I/145/96
 o.- anıŋ I/102/13
 o.- anna I/68/31
 o.- annā II/09/78, II/30/34, II/30/47, 
II/30/48, II/35/77
 o.- aydı II/20/55
 o.- cāḳ I/53/73
 o.- du I/113/09, I/113/101, I/113/109, 
I/113/111, I/113/17, I/113/68, I/126/34, 
I/152/07, I/22/35, I/24/14, I/24/62, I/40/09, 
I/43/34, I/53/68, I/63/04, I/65/61, I/79/47, 
I/79/55, I/88/42, II/10/70, II/17/30, 
II/32/09, II/38/42, II/39/116
 o.- dū I/113/09, I/120/05, I/146/21, 
I/53/79, II/06/57
 o.- duḳ I/119/28, I/53/77, II/20/56
 o.- dula II/07/48
 o.- dulā I/39/15
 o.- dum I/46/07
 o.- madan II/27/54
 o.- madı I/113/110, I/52/84, II/24/93, 
II/28/51
 o.- madıġlar I/06/94
 o.- madıḲlar I/06/95
 o.- mamış I/11/77, I/53/02, I/77/50, 
II/15/95
 o.- maS II/17/29
 o.- mȧsa I/66/06
 o.- masıŋ I/70/74
 o.- maSsa I/130/34, I/134/64
 o.- mayan I/82/15
 o.- mayannā II/19/81, II/30/34

 o.- mayıncası II/19/103
 o.- maz I/06/149
 o.- mıyan I/39/73, II/09/57
 o.- mıyanda I/145/96
 o.- mıyanıŋ I/68/32
 o.- mıyannara I/96/75
 o.- muş I/25/51, I/50/57, I/70/85
 o.- muşla I/46/26
 o.- sun I/137/30
 o.- ū I/10/05
 o.- ub II/30/43
 o.- udu I/155/46
 o.- uncu II/31/06
 o.- ur I/129/11, I/131/16, I/132/24, 
I/152/60, I/157/65, I/157/66, I/58/30, 
I/66/11, II/17/29
 o.- ūr I/157/21
 o.- urdu I/106/02, I/120/25, I/120/46, 
I/121/99, I/129/16, I/153/103, I/153/107, 
I/154/51, I/157/56, I/41/89, I/48/36, 
II/07/61, II/08/114
 o.- ur̥du I/154/46, I/155/47
 o.- ursa I/123/71
 o.- ursā I/130/34
 o.- usa I/121/32
 o.- uvesin I/93/31
 o.- uyo I/46/103, I/70/74, II/19/151, 
II/30/35
 o.- uyō II/02/82
 o.- úyō I/05/15
 o.- uyudu I/07/20

7. Yapılmak. -149-
 o.- abilir I/60/64
 o.- ȧcaḳ I/64/115
 o.- anını I/102/61
 o.- caḳ I/83/24
 o.- cıḲ I/79/87
 o.- du I/152/109, I/16/58, I/27/08, 
I/64/123, I/71/78, I/79/56, I/99/77, II/07/17
 o.- dū I/10/26, I/103/36, I/103/58
 o.- dūn I/10/27
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 o.- mas I/36/17, I/79/87
 o.- mayo I/90/23
 o.- mayor I/12/10
 o.- māyor I/12/03, I/12/07
 o.- maz I/105/41, I/109/24, I/12/18, 
I/53/34, II/07/126, II/39/84
 o.- mazdı I/07/38
 o.- muş I/46/19
 o.- muyo I/146/68, I/28/16, I/98/73
 o.- muyō I/98/67
 o.- muyo yapmiyȯS I/98/128
 o.- u I/152/107, I/39/76, I/51/46, 
II/17/31, II/17/34, II/32/48, II/32/95, 
II/39/84
 o.- ū I/03/107, II/23/197, II/32/91
 o.- udu I/30/32
 o.- ūdu I/04/75, I/07/39, I/10/28
 o.- ūdun I/10/47
 o.- unca II/20/19
 o.- ur I/08/73, I/103/20, I/105/39, 
I/111/79, I/12/02, I/12/05, I/121/65, 
I/121/68, I/147/23, I/148/43, I/18/75, 
I/26/01, I/26/14, I/26/22, I/26/46, I/28/42, 
I/32/65, I/32/67, I/34/68, I/36/66, I/36/69, 
I/36/84, I/79/80, I/98/92, II/17/34, II/17/35, 
II/17/40, II/31/47, II/31/48, II/31/49, 
II/35/42, II/35/45, II/35/87
 o.- ur̥ I/11/40
 o.- ūr II/23/195, II/35/77
 o.- ur yapmıyoz I/98/86
 o.- urdu I/12/03, I/12/05, I/152/87, 
I/152/88, I/157/30, I/29/14, I/34/31, 
I/34/58, I/41/54, I/87/81, I/96/66, II/11/09, 
II/11/10, II/34/90
 o.- urdū I/34/31
 o.- ūr̥du I/151/17
 o.- urdu yapālādı I/83/24
 o.- ursa I/98/61
 o.- uyo I/103/21, I/146/68, I/148/51, 
I/152/87, I/30/39, I/71/29, I/73/57, I/84/18, 
I/85/40, I/98/61, II/35/43
 o.- uyȯ I/12/07, I/87/53, I/96/42
 o.- uyō I/105/37

 o.- uyodu I/103/20, I/34/40, II/15/84
 o.- uyōdun I/10/51
 o.- uyomuş I/76/23, I/80/50
 o.- uyor I/131/51, I/23/37
 o.- uyordu I/12/07

8. Geniş zamanın ve şimdiki zamanın 
tekil üçüncü şahsı “-dir” anlamında 
kullanılır ve bildirme ifade eder. -136-
 o.- iyı̆̇ I/05/49
 o.- mas I/36/72
 o.- măyo I/83/01
 o.- mazsa I/85/51
 o.- u I/66/03, II/26/45, II/29/41
 o.- ū I/04/61, I/34/60, II/32/22
 o.- ūdu I/07/15
 o.- ūdun I/10/25
 o.- ur I/01/03, I/06/127, I/10/19, 
I/100/37, I/101/28, I/103/49, I/103/57, 
I/108/09, I/111/22, I/119/29, I/119/59, 
I/120/02, I/120/55, I/121/05, I/122/26, 
I/122/27, I/139/57, I/140/53, I/26/43, 
I/27/72, I/27/78, I/30/57, I/36/61, I/37/13, 
I/39/63, I/40/26, I/40/46, I/40/51, I/40/56, 
I/40/71, I/47/02, I/49/28, I/56/31, I/60/11, 
I/66/24, I/71/35, I/71/57, I/76/36, I/79/80, 
I/79/82, I/84/46, I/86/19, I/87/28, I/87/29, 
I/87/96, I/90/43, I/90/44, I/90/61, I/90/76, 
I/92/53, II/06/12, II/06/15, II/07/42, 
II/19/162, II/24/13, II/24/15, II/26/45, 
II/30/43, II/36/15
 o.- ur̥ I/08/102, I/44/73, I/85/52
 o.- ūr I/84/46
 gelinnēŋ yüzü yırtıḲ o.- ur I/76/52
 o.- ur yaparız I/76/38
 o.- urdu I/07/28, I/121/09, I/138/73, 
I/26/37, I/34/30, I/39/57, I/59/28, I/59/29, 
I/59/64
 o.- urdū I/35/22
 o.- urmuştu I/39/57
 o.- uyo I/105/19, I/105/53, I/120/56, 
I/34/72, I/66/14, I/69/19, I/70/47, I/78/03, 
I/80/30, I/81/05, I/81/37, I/82/30, I/85/52, 
I/87/28, I/90/61, I/90/80, I/94/65, I/98/28, 
II/31/44
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 o.- uyó I/40/80
 o.- uyȯ I/109/19, I/19/15
 o.- uyō I/09/82, I/42/39, II/01/61, 
II/04/50
 o.- uyodu I/35/21
 o.- uyolar I/105/20
 o.- uyon I/99/07
 o.- uyor I/110/24, I/120/56, I/17/44, 
I/47/53, I/67/66
 zor o.- uyor I/65/16
 o.- uyoru I/60/29
 o.- uyudu I/05/12

9. (Zaman bildiren kelimelerle) Geçmek, 
tamamlanmak. -86-
 o.- annar I/68/07
 o.- du I/07/94, I/09/04, I/10/84, 
I/107/31, I/109/52, I/113/51, I/113/54, 
I/124/05, I/126/67, I/126/68, I/143/76, 
I/17/05, I/17/37, I/17/64, I/25/38, I/37/14, 
I/43/32, I/45/06, I/46/08, I/53/20, I/53/36, 
I/53/77, I/54/45, I/57/52, I/59/36, I/59/38, 
I/60/51, I/78/36, I/83/65, I/84/31, I/87/46, 
I/91/20, I/93/51, II/01/11, II/14/20, 
II/19/117, II/19/118, II/19/133, II/19/22, 
II/28/21, II/39/23
 o.- dū I/139/23
 o.- duḳ I/111/111, I/17/60, I/44/49, 
I/76/05
 o.- duḲ I/16/50
 o.- dum I/144/50, I/17/60, I/37/45, 
I/41/05, I/43/10, I/59/03, I/60/35, I/65/03
 o.- duŋ I/79/54, II/23/115
 o.- madan I/125/33
 o.- madı I/113/109, I/125/33, II/39/170
 o.- madıydı I/110/42
 o.- madῑ II/28/51
 o.- muş I/112/64, I/41/05, II/19/23, 
II/39/174
 o.- muştur I/59/38
 o.- unca I/58/84
 o.- uncaḳ I/08/17
 o.- ur I/03/90, I/140/44, II/16/04
 o.- urdu I/17/85, I/30/32, I/94/65

 o.- uyo II/13/51
 o.- uyȯ I/79/10, I/93/51
 o.- uyō I/04/08

10. (Hastalık bildiren kelimelerle) 
Yakalanmak, tutulmak, müptela 
olmak. -65-
 o.- anı I/20/47
 hasta o.- annara II/35/73
 o.- cāmış I/48/47
 o.- cāna II/25/83
 hasTa o.- caŋ I/65/17
 o.- ceŋ I/98/112
 o.- du I/148/41, I/150/24, I/22/15, 
I/51/04, I/63/18
 felÇ o.- du I/119/36
 hasda o.- du I/107/67
 hasda o.- dū I/110/10, I/16/47
 hasTa musTa o.- du I/121/116
 hasta o.- du I/45/68, I/49/67, I/83/76
 hasTa o.- du I/35/38
 hāsta o.- du I/48/66
 isaÍ o.- du I/48/66
 hasda o.- duḳlarında I/41/59
 hasTa o.- dular I/35/42
 o.- dum I/144/49, I/148/41
 hasda o.- dum I/140/52
 hasTa o.- dum I/39/02, I/39/06
 hasta o.- dūmuzu I/58/63
 hasta o.- dūŋ I/58/75
 o.- ıyın II/25/83
 hasTa o.- mazdıḳ I/153/115
 hasTa o.- mȧzlarıdı II/08/50
 hasTa o.- mȧzlarῐdı II/08/60
 hasda o.- muş I/22/13
 hasta o.- muş I/45/68
 hasTa o.- saŋ I/161/41
 o.- suysam I/63/18
 amel o.- ullā II/12/80
 hasTa o.- ullā II/12/81
 o.- uncā I/62/20
 hasda o.- unca I/125/03
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 h̥āsta o.- unca I/83/48
 hasta o.- uŋ II/29/07
 o.- ur II/28/67
 hasta o.- ur I/58/45
 o.- urdu I/24/46, I/58/70
 o.- ur̥du I/20/36
 hasTa o.- ursuŋ I/153/118
 o.- urumuş I/133/11
 felc o.- usuŋ I/91/23
 hasta o.- uverincesi I/58/08
 hāsta o.- uvidi II/24/107
 hasta o.- uvurdu I/03/76
 hasda o.- uyır II/25/36
 o.- uyo I/01/89
 hasTa o.- uyon I/63/20, II/29/22
 ırahatsız o.- uyon I/63/19
 hasda o.- uyoŋ I/67/71
 o.- uyōrun I/58/78

11. İsim-fiillerden sonra anlamı 
kuvvetlendirmek, değişik bir ifade 
sağlamak için bir üslup özelliği olarak 
kullanılır. -54-
 o.- asıca I/05/33
 o.- du I/112/45, I/17/43, I/41/71, 
I/75/58, II/10/105
 o.- dū I/127/22
 o.- duḳ I/61/64, II/20/37
 o.- dū˽uŋ II/01/14
 o.- dulā II/06/63
 o.- dum I/119/08, II/39/86
 o.- madı II/16/78
 o.- maS I/08/127
 o.- maz I/117/30, I/49/55
 o.- muşlā I/153/88
 o.- sa I/92/45
 o.- sam II/34/30
 o.- sanız I/83/65
 geçmiş o.- sun I/107/08, I/107/09
 o.- u I/137/62, I/59/60, I/61/39, II/07/42, 
II/16/76, II/30/05
 o.- ū I/34/49, I/67/30

 o.- unca I/138/68
 o.- ur I/110/56, I/110/62, I/131/04, 
I/137/27, I/137/45, I/137/46, I/137/52, 
I/144/07, I/157/73, I/16/17, I/41/46, 
I/97/09
 o.- ur̥ I/137/08, I/40/02
 o.- urdu I/143/40
 satıcıġ o.- ursuŋ I/96/33
 o.- urun I/142/16, I/46/83
 o.- uydu I/100/23
 o.- uyoÍÍār I/35/19
 o.- uyoz I/53/74
 o.- úyösüŋ I/05/16

12. (Zaman bildiren kelimelerle) Gelip 
çatmak, yaklaşmak. -52-
 o.- du I/07/56, I/10/84, I/143/73, 
I/145/75, I/148/11, I/148/29, I/27/07, 
I/42/40, I/42/41, I/51/32, I/61/55, I/74/32, 
I/78/45, I/80/28, I/80/33, I/91/30, I/91/56, 
I/95/02, II/23/179, II/39/184
 o.- dū II/31/17
 o.- du˽u II/15/21
 o.- madı I/40/04
 o.- madῑ II/31/17
 o.- muşdur I/99/49
 o.- ŭcaḳ I/53/40
 o.- unca I/113/76
 o.- ur I/148/15, I/80/67, II/33/81
 āşam o.- ur I/128/22
 o.- urmuş I/21/15
 o.- uve˽inça II/29/17
 o.- uyo I/113/54, I/155/10, I/27/34, 
I/27/35, I/32/83, I/37/31, I/38/58, II/27/18
 o.- uyȯ I/158/02, I/99/68
 o.- uyō I/37/11
 o.- uyōdu I/09/20
 o.- uyōm II/06/02
 o.- uyor I/108/07
 o.- uyoru I/52/27
 o.- uyorŭ I/37/12

13. Doğmak, dünyaya gelmek. -43-
 o.- acaḳ I/138/22



ol -

1868

O

 o.- acaḲ I/48/38
 o.- acāsa I/48/39
 o.- annar I/110/26, I/110/27
 o.- cȧḳ II/07/120
 o.- cāsa I/48/38
 o.- cıḲ I/79/75
 o.- du I/112/38, I/138/22, I/138/23, 
I/63/30, I/79/44, I/79/57, II/20/78
 o.- dular I/112/38
 o.- madı I/79/38, I/79/50
 o.- masın II/14/70
 o.- mayı I/79/37
 o.- mayo I/79/51
 o.- maz I/79/39
 o.- muş I/11/78, I/15/64
 o.- suŋ II/14/70
 o.- u II/05/75
 o.- ū II/28/50
 o.- unca I/53/04
 o.- ur I/108/32
 o.- urdu I/48/38, II/16/102
 o.- uveri I/79/54
 o.- uyo I/85/41
 o.- uyodu I/85/42, II/08/37

14. Yetişmek, üretilmek. -35-
 o.- du I/88/34
 o.- dū II/07/82
 o.- madı I/80/59
 o.- mayan II/19/161
 o.- māzdı II/07/58
 o.- mō I/100/42
 o.- muyo I/100/42, II/19/164, II/29/93
 o.- ū II/32/40
 o.- ur I/32/100, I/32/101, I/32/102, 
I/32/99, I/40/43, II/19/161, II/19/163
 o.- urdu I/73/12
 o.- ur̥du I/33/41
 o.- uyo I/100/43, I/32/102, I/85/21, 
II/19/163, II/20/21
 o.- uyō II/29/103
 o.- ŭyo I/32/101

 o.- ŭyō II/19/164
 o.- uyodu I/83/39, I/83/41
 o.- uyoru I/84/40

15. Uygun düşmek, yerinde olmak. -34-
 o.- du I/126/70, I/161/61, I/28/08, 
I/59/29, I/72/07, I/87/30, II/11/65, II/11/66, 
II/13/01, II/33/83
 o.- madı I/110/52
 o.- mas I/109/23
 hic o.- masa I/112/57
 o.- masSa I/20/102
 o.- maSsa I/142/17
 hiç o.- massa I/41/68
 hiÇ o.- maSsa I/145/87
 o.- mayo I/90/82
 o.- mayodu I/90/82
 o.- māyor I/12/37, I/24/08
 o.- maz I/07/111, I/108/53, I/14/37, 
I/45/54, I/62/07
 o.- mey̥ceK I/28/03
 o.- meyῐcıḳ I/100/45
 o.- muyor I/131/58
 o.- ur I/110/54, I/146/84, I/147/29, 
II/23/122, II/23/123

16. Olgunlaşmak, kemale ermek. -33-
 o.- asıya I/81/62
 o.- cek I/32/53
 o.- dı̄̇ II/01/31
 o.- du I/100/45, I/69/30, I/88/65, 
II/07/85, II/22/83, II/31/33
 o.- dū I/127/34, I/127/35
 o.- duḳd̥an I/106/10
 o.- madı I/133/27, I/133/30, I/54/19, 
I/69/30
 o.- mazmış II/31/35
 o.- muyomuş II/31/34
 o.- u II/26/44
 o.- uncū I/133/30
 o.- ur I/127/36, I/67/68, I/88/66
 o.- ursa II/22/82
 o.- ur̥sa I/134/53
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 o.- uyo II/20/20, II/20/21
 o.- uyor I/139/63, I/17/70
 o.- uyoru I/65/28

17. Māruz kalmak, (bir şey) 
edilmek. -29-
 o.- amıyodum I/139/35
 ameliyet o.- cādıḳ II/22/17
 süned o.- cıġ II/08/98
 amelet o.- du I/132/54
 ameliyet o.- du I/107/08, I/51/03, 
I/63/27
 sünnet o.- du I/98/108
 tıraş o.- duḳTan II/23/90
 o.- dum I/133/08, I/91/20, II/19/132
 amaliyaT o.- dum I/148/42
 ameleT o.- dum I/67/01
 amĕlit o.- dum I/33/11
 ameliyet o.- dum I/133/36, I/54/05, 
II/22/07, II/22/19, II/25/109
 ameliyet o.- dūm I/42/40
 o.- madıḳ II/08/73
 āmelit o.- muş II/05/93
 o.- unca II/19/134
 ameliyet o.- uḳan I/24/09
 ameliyet o.- unca I/42/09
 ameliyet o.- ursaŋ II/22/31
 ameliyet o.- uyoŋ I/106/32

18. Yaşamak, hayat sürmek, 
bulunmak. -24-
 o.- an II/32/125
 o.- ana I/97/58
 o.- annar II/10/92
 o.- caḳ I/92/45
 o.- dū I/138/39, I/53/22
 o.- dum I/45/06
 o.- dūmuz I/116/45, I/119/18
 o.- madılar I/35/41, I/35/42
 o.- masam I/63/20
 o.- muş I/92/45
 o.- muşlā II/19/88
 o.- muyo I/79/74

 o.- sam I/63/20
 o.- san II/19/54
 o.- u II/32/125
 o.- ursa I/06/99
 o.- ursan I/45/07
 o.- urum I/40/62, I/40/63
 o.- usa II/27/49

19. Herhangi bir durumda bulunmak. -16-
 o.- an I/42/19
 o.- caḳsıŋız I/52/76
 o.- dū I/120/39, I/139/35, I/157/26, 
I/92/03, I/92/34, II/10/92
 o.- duyúnu I/01/63
 o.- madῑn II/15/89
 o.- sun I/88/65
 o.- ur I/07/98, II/39/29
 o.- ur̥ I/11/49
 o.- uyorŭ I/03/53
 o.- uyoruz I/93/29

20. Etmek, edilmek. -15-
 idari o.- cáḳ II/09/62
 iPdaÍ o.- du I/69/54
 ircat o.- du I/96/41
 şiḲayed o.- dū I/69/69
 baş o.- maz I/63/43, I/63/58
 baş o.- māz I/52/95
 şiḱ́ayet o.- mazdῑ I/69/69
 idāre o.- uP I/130/47
 ihrāc o.- ur II/30/20, II/30/21
 idāre o.- urdu I/108/13
 idāre o.- uyodu I/158/35
 idāre o.- uyoruz I/130/45

21. Hazır duruma gelmek. -13-
 o.- asıya I/84/41
 o.- du I/102/46, I/116/38, I/28/20
 o.- dū I/116/36, I/116/37
 o.- duḳdan I/101/12
 o.- dūnu I/36/25
 o.- ur I/33/98, I/62/27
 o.- ur̥du I/33/99
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 o.- uyo II/23/206
 o.- uyu I/40/23

22. Dilek-temenni ifade eden sözlerden 
sonra kullanılır. -5-
 o.- sun I/113/49, I/113/50, I/122/01
 cennet meḱ́ān o.- sun I/122/72

23. Bulanmak, etrafı bir şeyle kaplanmak, 
dolmak. -5-
 o.- dū I/116/37, I/150/08
 o.- sun I/148/02
 o.- ur̥ II/39/53
 o.- uyo I/147/46

24. Bir yere mensup olmak. -4-
 o.- an I/110/13, II/27/56
 o.- madıḳ I/76/67
 o.- mıyınca I/79/87

25. (İyelik eki almış bazı kelimelerle) 
Dokunmak. -4-
 o.- cū I/98/127
 o.- uyo I/98/126
 o.- uyomuş I/98/126

26. Cümlede aynı değerde iki kelime 
arasında bağlama vazifesi görür. -5-
 o.- sun II/19/137
 ḳadın olsun erkeg o.- sun I/16/33
 adama olsūn ġoyuna o.- sun I/105/19
 ḳadın o.- sun erkeg olsun I/16/33
 adama o.- sūn ġoyuna olsun I/105/19

27. Dolmak, tamamlanmak. -2-
 o.- muyo I/74/45
 o.- uyo I/74/45

28. Mahrum kalmak, elinden kaçırmak, 
yitirmek. -1-
 o.- dum I/54/07

29. Yaratılmak. -1-
 o.- duḳ I/91/10

30. Yokken bulunur hâle gelmek.
olmaz : İmkânsız, gerçekleşemez, 

gayrimümkün. -17-
 o.- maS I/103/61, I/111/36, I/24/20, 
I/43/36, II/08/101, II/39/182, II/39/183

 o.- maSsa I/111/36, I/17/40, II/31/42
 o.- maz I/155/68, II/08/101, II/19/167, 
II/39/01
 o.+ mazdı I/159/23, II/20/55

olsun : 1. Bile, dahi. -1-
 o.- sun I/125/43
 o.- suŋ I/126/28

2. “Peki, kabul” anlamında cevap sözü.
oÍ - : bk. ol-4 -1-
 o.- dúyú I/63/61
ol̥ - : bk. ol-4 -8-
 o.- caḳ II/14/96
 o.- du I/02/24, I/83/23
 o.- dū II/16/15
 o.- maz̥ I/83/12
 o.- maz olur mu I/01/48
 o.- sun I/129/46
 o.- sun vasın II/39/170

bk. ol-5 -3-
 o.- mῑncası I/03/32
 o.- muş I/08/83
 o.- suŋ I/06/146

bk. ol-6 -4-
 o.- madı I/40/09
 o.- sun I/53/66, II/39/117
 o.- ur I/03/47

bk. ol-2 -13-
 o.- du II/19/127
 o.- maz II/34/72
 o.- sa I/06/29, I/152/54, I/44/64, I/83/13, 
I/96/38, II/33/48, II/36/11
 o.- sā I/76/41
 o.- sa yaparım I/40/57
 o.- sun I/92/34, II/39/183

bk. ol-1 -25-
 o.- du I/149/05
 ėmekli o.- du I/46/70
 emekli o.- duḳ I/85/54
 o.- muş I/85/57
 ėmekli o.- muş I/46/122
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 zayi o.- muş II/09/10
 o.- sȧ II/38/39
 o.- sun II/38/61
 afiyet o.- sun II/39/36, II/39/45
 canıŋ sa o.- sun I/66/18
 halal o.- sun II/32/142
 helal o.- sun I/37/55, I/85/63
 ırazı o.- sun I/88/58
 ırāzı o.- sun I/134/65
 rāzı o.- sun I/120/50, I/88/38, I/96/88
 razi o.- sun I/107/30
 razí o.- sun I/14/12
 rāzi o.- sun I/137/55
 şükürler o.- sun I/61/72
 şüKürler o.- sun I/14/51

bk. ol-17 -1-
 amelı̆̇yet o.- dūm I/43/04

bk. ol-12 -1-
 o.- sa I/83/49

bk. ol-3 -4-
 datlı o.- sun I/101/68, I/101/73
 ġutlu o.- sun I/101/72
 ġutlŭ o.- sun I/101/67

bk. ol-11 -1-
 o.- duḳ II/18/35

bk. ol-13 -1-
 o.- du II/30/51

bk. ol-18 -1-
 o.- saḳ II/30/62

bk. ol-9 -2-
 o.- d̥ŭ II/37/59
 o.- muş II/37/60

bk. olmaz -1-
 o- maSsa I/01/43

bk. olsun2 -1-
 o.- sun I/07/89
ól - : bk. öl- -2-
 ó.- düler I/03/20
 ó.- úrsē I/69/07
ȯl - : bk. ol-1 -2-

 sa ȯ. II/30/50
 ȯ.- an II/09/07

bk. ol-21 -1-
 ȯ.- maz I/62/14

bk. ol-3 -1-
 ȯ.- ur I/62/17
ōl : bk. o˽ul1 -286-
 ō.+ u I/03/76, I/05/47, I/100/12, 
I/108/09, I/11/56, I/11/78, I/112/31, 
I/113/58, I/113/71, I/113/72, I/113/73, 
I/113/76, I/119/24, I/119/34, I/120/37, 
I/120/39, I/120/40, I/122/26, I/122/27, 
I/125/20, I/125/26, I/125/27, I/128/58, 
I/134/61, I/138/49, I/15/60, I/153/84, 
I/156/58, I/17/45, I/33/113, I/33/129, 
I/41/44, I/48/39, I/50/57, I/52/12, I/52/58, 
I/52/82, I/53/13, I/53/36, I/53/77, I/56/29, 
I/58/98, I/64/14, I/64/39, I/65/61, I/68/26, 
I/68/55, I/69/35, I/73/13, I/76/09, I/88/15, 
I/88/22, I/92/32, II/05/104, II/06/82, 
II/08/133, II/16/45, II/19/103, II/20/48, 
II/23/159, II/23/161, II/28/09, II/28/45, 
II/28/46, II/38/90
 ō.+ ū I/33/112
 ō.+ um I/01/05, I/01/14, I/02/28, 
I/05/29, I/05/47, I/06/14, I/10/115, 
I/102/67, I/107/25, I/107/32, I/108/48, 
I/11/01, I/11/36, I/11/46, I/113/09, I/113/10, 
I/113/111, I/113/113, I/113/114, I/113/136, 
I/113/53, I/113/58, I/113/61, I/122/81, 
I/123/03, I/123/04, I/131/57, I/134/07, 
I/136/23, I/137/30, I/138/20, I/138/48, 
I/139/24, I/14/69, I/144/20, I/144/24, 
I/146/86, I/147/05, I/149/61, I/15/10, 
I/15/67, I/151/24, I/151/25, I/152/49, 
I/153/50, I/157/04, I/158/27, I/158/32, 
I/158/36, I/158/39, I/158/41, I/158/43, 
I/161/02, I/161/60, I/161/61, I/17/38, 
I/18/31, I/18/67, I/27/29, I/28/46, I/30/03, 
I/36/75, I/39/14, I/40/14, I/40/65, I/41/44, 
I/41/59, I/43/20, I/46/74, I/46/81, I/48/25, 
I/48/66, I/48/74, I/52/49, I/52/53, I/52/78, 
I/53/13, I/53/19, I/53/66, I/56/55, I/58/50, 
I/58/51, I/58/96, I/60/37, I/60/38, I/60/75, 
I/60/77, I/64/22, I/64/24, I/64/83, I/64/88, 
I/65/12, I/65/13, I/65/16, I/67/24, I/73/35, 
I/74/102, I/74/56, I/75/54, I/80/03, I/80/04, 
I/80/09, I/80/18, I/80/20, I/80/22, I/80/35, 
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I/80/45, I/80/54, I/84/33, I/86/08, I/86/43, 
I/86/67, I/88/27, I/88/40, I/89/16, I/90/73, 
II/05/105, II/06/56, II/14/64, II/16/101, 
II/16/27, II/16/33, II/22/17, II/22/40, 
II/22/54, II/26/21, II/26/22, II/28/53, 
II/28/82, II/29/66, II/29/75, II/32/09, 
II/32/19, II/32/20, II/37/76, II/37/77
 ō.+ uma I/152/49, I/25/14, I/25/15
 ō.+ umȧ II/13/27
 ō.+ umınan I/47/16
 ō.+ umnān I/73/35
 ō.+ umu I/108/55, I/113/135, I/152/26, 
I/152/28, II/06/59
 ō.+ umunan I/107/74
 ō.+ umuŋ I/11/18, I/144/21, I/153/54, 
I/153/55, I/36/21, I/58/50, I/58/98, II/23/23, 
II/28/51
 ō.+ umuz I/01/42, I/102/30, I/126/24, 
I/17/12, I/60/88, I/86/67, II/20/29, II/24/44, 
II/38/92
 ō.+ umuz molumuz I/126/26
 ō.+ un II/28/06
 ō.+ una I/119/31, I/145/46, I/145/47, 
I/25/19, I/45/24, I/52/13, I/76/09, I/76/69, 
I/86/68, II/04/57
 ō.+ una verivirdi I/120/39
 ō.+ undan I/06/119, I/132/81, II/16/83
 ō.+ unnan I/148/38
 ō.+ unu I/11/62, I/72/17, II/02/96, 
II/20/50, II/23/158, II/23/160
 ō.+ unuŋ I/107/64, I/136/37, I/15/15, 
I/55/49, I/78/20, I/92/32
 ō.+ unuzu II/23/161
 ō.+ uŋ I/11/72, I/20/98, I/46/103, 
I/52/74
 ō.+ usuŋ I/87/22
 ō.+ uydu I/154/05, I/47/07
 ō.+ uyına I/25/29
 ō.+ uynan I/06/121, II/28/52
 ō.+ uyudu I/25/10
ōl - : bk. ol-4 -26-
 ō.- dı̊ I/58/37
 ō.- do II/10/35

 ō.- du I/06/109, I/152/06, I/155/16, 
I/34/06, I/42/60, I/44/83, I/53/54, I/77/24, 
II/13/04, II/13/05, II/32/119, II/33/82
 şehid ō.- du II/12/48
 ō.- duḳ II/12/41
 ġışı bir ō.- duḳ I/77/24
 ō.- madı I/03/25
 ō.- mȧsdı II/08/56
 ō.- mazdı I/34/09, II/07/83
 zayi ō.- muş II/09/34
 ō.- muyodu I/34/25
 ō.- muyōdu II/07/82
 ō.- ur I/08/13
 ō.- urdu I/08/15

bk. ol-1 -24-
 sa ō. I/113/10, II/25/116
 ō.- caz II/06/40
 ō.- du I/07/55, I/36/24, I/48/70, I/52/48, 
I/64/36, II/07/144, II/08/18, II/09/51, 
II/10/36, II/10/62, II/23/143
 ayıP ō.- du II/23/181
 emekli ō.- du I/53/75
 nasib ō.- du I/121/120
 sebeb ō.- du I/48/77
 ġayıb ō.- du yapTım II/14/04
 vasῐta ō.- muş I/06/93
 ō.- sun II/03/53
 şükr ō.- sun I/01/14
 şükürler ō.- sun I/50/81
 ayıb ō.- ur I/47/83

bk. ol-9 -24-
 ō.- du I/34/12, I/42/24, I/44/48, I/45/28, 
I/45/38, I/46/36, I/50/22, I/53/39, I/55/14, 
I/55/15, I/65/11, II/09/52, II/26/26, 
II/27/05, II/29/28, II/31/05
 ō.- duḳ I/54/35
 ō.- dum I/10/02, II/25/33
 ō.- madı I/47/20
 ō.- mınca I/42/65
 ō.- muş II/25/34
 ō.- muşdir II/25/34



ōl -

1873

O

bk. ol-3 -20-
 ō. I/58/40
 ō.- caz II/29/13
 ō.- du I/46/102, I/46/107, I/46/108, 
I/46/109, I/58/82, I/86/57, II/07/121, 
II/13/39, II/32/41, II/32/42
 uyġun ō.- du II/09/50
 üstün ō.- du II/07/107
 ō.- dula II/07/121
 pişman ō.- dular I/65/33
 ō.- madı I/54/17, II/07/84
 ō.- muş I/54/48

bk. ol-2 -14-
 ō.- du I/46/12, I/59/54, II/05/66, 
II/09/54, II/09/69
 ō.- dū I/65/34, II/08/137
 yid ō.- du II/24/88
 ō.- masıŋ I/08/117
 ō.- maz I/67/30
 ō.- mῑncȧ II/09/93
 ō.- muş II/09/33
 ō.- sa II/07/116
 ō.- uyo II/15/18

bk. ol-13 -14-
 ō.- acaḲ II/27/53
 ō.- du I/152/08, I/152/09, I/152/10, 
I/55/65, I/77/50, II/05/76, II/07/109, 
II/24/77, II/30/12
 ō.- du˽u II/05/101
 ō.- duġ I/63/02

bk. ol-5 -10-
 ō.- caḳ I/10/89
 ō.- du I/09/27, I/10/40, II/05/83, 
II/09/73
 debrem ō.- du I/150/43, I/155/86
 tā ō.- maSsa I/60/69
 ō.- muş II/05/87
 yaŋġın ō.- muş II/17/58

bk. ol-6 -8-
 ō.- du II/05/76, II/12/10, II/16/84, 
II/16/85

 ō.- madan I/48/39
 ō.- madı II/05/76
 ō.- masaydı I/136/23
 ō.- mıyannara I/45/72

bk. ol-10 -8-
 ō.- du I/153/47, II/07/84
 dil fēlci ō.- du II/05/55
 felc ō.- du I/08/84
 fēl̥ç ō.- du II/05/53
 ġanser ō.- du II/29/21
 hastı sāyrı ō.- madıḳTan II/05/100
 hasta ō.- mazdıḳ II/25/36

bk. ol-25 -6-
 ō.- du I/58/81
 nazar ō.- du I/58/47
 faydası ō.- madı I/38/66

bk. ol-1 -5-
 ō.- dum I/25/23

bk. ol-17 -5-
 süned ō.- cıḳ II/08/99
 ō.- dum I/43/10, II/22/19, II/22/20
 ameliyet ō.- dum II/25/03

bk. ol-30 -4-
 ō.- du II/07/24, II/07/25, II/09/85

bk. ol-16 -3-
 ō.- madı II/32/45
 ō.- mamış II/29/104
 ō.- muşŭ II/30/25

bk. ol-7 -2-
 ō.- du II/09/38

bk. ol-12 -2-
 ō.- du I/43/37, I/52/08

bk. ol-15 -1-
 ō.- mıyyō I/42/49

bk. ol-18 -1-
 ō.- dum I/45/06

bk. ol-20 -1-
 baş ō.- du I/55/44

bk. ol-24 -1-
 ō.- du I/65/04
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bk. ol-23 -1-
 ō.- du I/65/22

bk. ol-11 -1-
 ō.- dum I/152/50

bk. olmaz -2-
 ō.+ maS II/24/85
 ō.+ maz I/09/24
ōl̥ - : bk. ol-1 -20-
 ō.- du I/64/52
 emekli ō.- du I/64/102
 ėmekli ō.- du I/60/31
 ėmeKli ō.- du I/46/57
 ġayıb ō.- du II/07/40
 lüzǖm ō.- du I/64/05
 emekli ō.- duḳ II/12/12
 gelin ō.- dum II/06/34
 ō.- sa I/73/21, I/94/06, II/21/11
 ō.- sun I/53/35, II/03/59, II/28/91
 helal ō.- sun I/49/82, I/60/103
 helāl ō.- sun I/37/55
 ῐrazı ō.- sun I/65/19
 rāzı ō.- sun I/52/38

bk. ol-4 -18-
 ō.- du I/04/15, I/04/17, I/42/68, I/44/50, 
II/02/67, II/10/36, II/13/05, II/30/70
 ō.- dū II/22/11
 ō.- sa I/45/68, II/24/73, II/25/109
 ō.- sun I/52/42, I/52/70
 hayır ō.- sun I/52/33
 ō.- sun varsın I/48/21
 ō.- suŋ II/07/64
 ō.- suŋ vasıŋ I/45/73

bk. ol-2 -13-
 ō.- du I/46/108, I/48/71
 ō.- madan II/25/52
 ō.- mazsa I/46/129
 ō.- sa I/06/24, I/06/25, I/40/28, I/51/12, 
I/63/09, I/95/23, II/27/48
 ō.- sa yaparıs I/40/28
 ō.- sun I/54/24

bk. ol-3 -8-
 ō.- caġ II/29/14
 ō.- du II/05/68
 ō.- masın I/44/90
 ō.- maycaḲ I/48/35
 ō.- sun I/65/27
 aÍ ō.- sun II/03/52, II/03/58

bk. ol-6 -6-
 ō.- du I/86/08
 ō.- sa I/63/50, I/63/51, I/66/04, I/75/63
 ō.- suŋ vermem I/53/66

bk. ol-9 -4-
 ō.- du I/47/45, I/49/40, I/63/29, II/06/78

bk. ol-17 -4-
 ō.- cam II/22/03
 ō.- dum II/22/02, II/22/03, II/22/04

bk. ol-10 -3-
 hasta ō.- sa I/53/31, I/53/73
 hasta ō.- saŋ I/58/48

bk. ol-11 -3-
 ō.- du I/62/21, I/62/22
 ō.- muş I/45/68

bk. ol-18 -2-
 ō.- sa I/53/65
 ō.- sun I/53/35

bk. ol-5 -1-
 ō.- sun II/33/06

bk. ol-23 -1-
 ō.- du I/10/106
olā : bk. ōlaḳ -2-
 o.+ yῐ I/33/71, I/33/74

<<oğlaḳ+ı (bk. ōlaḳ) -2-
 o. I/128/48, I/128/65
ōla : bk. ōlaḳ -2-
 ō.+ yı I/33/69
 ō.+ yῐ I/33/68
ōla : bk. ōlan -1-
 ō. I/134/07
ōlā : bk. ōlaḳ -3-
 ō. I/128/49, I/128/66
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ōlaḳ : Oğlak, keçi yavrusu. -6-
 ō. I/128/48, I/128/65, I/157/68, I/33/32
 ō. yapcaz I/51/22
 ō. yaptı I/33/73
ōlaḲ : bk. ōlaḳ -2-
 ō. I/128/48, I/128/49
olan : bk. ōlan -15-
 o. I/120/42, I/40/13, I/88/26, I/92/60, 
I/93/41, I/95/04
 o. ėvine II/25/60
 o. ėvinē I/76/47
 o.+ ın II/19/81
 o.+ ıŋ I/51/44
 o.+ nā I/76/49
 o.+ nar I/138/27, I/88/11
 o.+ nardan I/93/26
 o.+ narıŋ I/11/30
olān : bk. ōlan -1-
 o. II/08/53
ȯlan : bk. ōlan -1-
 ȯ. I/45/09
ōlan : Oğlan, erkek çocuk. -445-
 ō. I/100/20, I/100/26, I/107/05, 
I/107/37, I/107/58, I/11/65, I/11/77, I/11/78, 
I/111/100, I/112/38, I/119/22, I/119/33, 
I/119/34, I/119/36, I/119/80, I/120/16, 
I/120/32, I/120/33, I/121/94, I/123/08, 
I/125/21, I/125/29, I/125/30, I/125/38, 
I/125/81, I/126/07, I/132/69, I/132/70, 
I/132/72, I/136/41, I/137/17, I/137/18, 
I/137/23, I/138/111, I/138/119, I/138/22, 
I/138/23, I/138/39, I/138/63, I/143/04, 
I/143/79, I/144/23, I/146/06, I/148/13, 
I/148/22, I/148/31, I/149/20, I/149/24, 
I/149/43, I/15/09, I/15/68, I/150/26, 
I/151/23, I/151/36, I/152/11, I/153/54, 
I/154/20, I/154/23, I/157/43, I/158/50, 
I/159/41, I/160/29, I/21/41, I/21/83, 
I/22/25, I/23/69, I/24/50, I/32/92, I/33/127, 
I/33/68, I/33/86, I/36/41, I/39/105, I/39/29, 
I/40/17, I/41/18, I/42/80, I/43/21, I/43/22, 
I/43/26, I/44/54, I/45/26, I/46/132, I/48/37, 
I/48/38, I/48/54, I/49/31, I/50/29, I/50/30, 
I/50/32, I/52/10, I/52/52, I/52/65, I/52/67, 
I/52/75, I/52/86, I/53/14, I/53/17, I/53/26, 

I/53/27, I/53/30, I/53/59, I/53/62, I/53/66, 
I/53/71, I/55/18, I/55/31, I/57/37, I/58/13, 
I/59/12, I/59/21, I/59/23, I/59/24, I/64/112, 
I/64/35, I/64/42, I/64/57, I/65/31, I/65/61, 
I/66/03, I/66/14, I/66/22, I/66/27, I/66/28, 
I/67/24, I/67/27, I/67/70, I/69/11, I/69/36, 
I/69/39, I/70/82, I/72/16, I/72/58, I/74/99, 
I/76/99, I/78/21, I/83/18, I/83/74, I/86/09, 
I/86/49, I/86/66, I/88/22, I/88/25, I/88/27, 
I/88/28, I/88/45, I/88/59, I/90/25, I/90/26, 
I/93/39, I/98/20, I/99/14, II/01/89, II/02/96, 
II/05/107, II/05/84, II/06/57, II/07/105, 
II/07/115, II/07/120, II/08/92, II/12/74, 
II/14/65, II/14/67, II/14/70, II/16/43, 
II/16/53, II/16/95, II/20/30, II/20/53, 
II/20/78, II/22/17, II/22/54, II/23/158, 
II/24/20, II/25/39, II/25/76, II/26/23, 
II/27/31, II/27/59, II/28/04, II/28/06, 
II/28/09, II/28/10, II/28/13, II/28/21, 
II/28/41, II/28/52, II/28/53, II/28/92, 
II/28/95, II/29/14, II/29/18, II/29/19, 
II/29/20, II/29/26, II/32/18, II/32/19, 
II/34/16, II/35/92, II/37/51, II/37/59, 
II/38/115, II/39/149
 ō.+ a I/05/49, I/114/12, I/114/15, 
I/119/31, I/126/75, I/138/56, I/25/23, 
I/25/25, I/45/17, I/45/18, I/52/68, I/53/19, 
I/66/02, I/88/25, II/16/79
 ō.+ da I/137/18, II/14/65, II/14/66
 ō.+ dan I/132/09, I/66/01, I/79/74
 ō.+ dı II/08/133, II/14/69
 ō.+ dıḳ I/145/14, II/28/02
 ō.+ ı I/02/27, I/125/39, I/152/30, 
I/158/41, I/39/99, I/42/31, I/45/27, I/46/79, 
I/52/21, I/52/50, I/53/37, I/59/08, I/70/86, 
I/76/04, I/76/05, II/02/97, II/05/104, 
II/07/101, II/07/103, II/07/109, II/07/113, 
II/07/144, II/16/102, II/28/04, II/28/07, 
II/28/51, II/28/93
 ō.+ ıdı I/39/29, I/55/66, I/64/40, 
II/12/48, II/12/49
 ō.+ ıdıḳ I/61/59
 ō.+ ın I/33/74
 ō.+ ıŋ I/04/10, I/11/65, I/11/68, I/120/32, 
I/131/56, I/137/19, I/137/47, I/143/05, 
I/143/79, I/149/26, I/15/64, I/158/44, 
I/16/50, I/25/24, I/33/136, I/37/42, I/42/31, 
I/43/22, I/45/06, I/46/64, I/58/16, I/69/35, 
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I/88/28, I/88/29, II/08/133, II/12/52, 
II/20/31, II/22/43, II/23/210, II/29/30, 
II/30/67
 ō.+ ıS II/28/39
 ō.+ ῐŋ II/05/76
 ō.+ la I/33/77
 ō.+ lāmız II/20/33
 ō.+ ları I/83/10, II/20/36
 ō.+ na I/138/63, I/66/05
 ō.+ nā I/138/19, I/145/41, I/145/68, 
I/145/74, I/145/92, I/158/52, I/159/06, 
I/26/17, I/37/30, I/58/94, I/64/88, II/08/78, 
II/08/96, II/16/107, II/23/189, II/32/98
 ō.+ nādan I/159/41
 ō.+ nām I/145/18, I/153/45
 ō.+ nāmız I/159/39, I/72/12, II/08/19, 
II/21/46
 ō.+ nāmızıŋ II/08/03
 ō.+ nan I/107/74, I/154/26, I/36/41, 
I/47/56, I/47/57, I/66/01, I/66/02, II/17/48
 ō.+ nān̥ I/60/76
 ō.+ nāna II/27/51
 ō.+ nānan I/145/63
 ō.+ nāŋ II/08/130
 ō.+ nar I/111/50, I/12/48, I/121/34, 
I/138/51, I/26/19, I/55/18, I/66/22, I/80/17, 
II/16/104, II/23/126
 ō.+ nar̥ I/145/55
 ō.+ nār II/08/68
 ō.+ nar yapar I/26/20
 ō.+ nara I/15/97, I/26/18
 ō.+ nara verisiŋ I/145/64
 ō.+ nardan I/65/31
 ō.+ narı I/06/07, I/119/22, I/20/99, 
I/39/14, I/51/17, I/63/61, I/73/36, I/80/31, 
II/12/33
 ō.+ narım I/107/37, I/113/112, I/138/30, 
I/27/29
 ō.+ narımıŋ I/113/112
 ō.+ narıŋ I/113/112, I/138/76, II/17/80
 ō.+ sā II/17/44
 ō. yaparlar I/26/16

 ō. yapTım I/10/77
ōlan evi : Evlenmelerde erkeğin ailesi, 

erkek tarafı.
 ō. evı̄̇ I/32/69
 ō. evi veriyo I/32/89
 ō. evi I/08/35, I/147/59, I/31/51, I/32/92, 
I/77/25, II/34/26, II/39/154
 ō. ėvi I/04/25, I/113/35, II/17/44, 
II/25/56
 ō. evinde I/145/73, I/32/86, I/78/31, 
I/97/52
 ō. evindė I/145/53
 ō. ėvinde I/114/55, II/15/06, II/15/08, 
II/25/57, II/25/58
 ō. ėvindē II/25/54
 ō. evinden I/145/77, I/153/64
 ō. evine I/145/76, I/153/64, I/26/25, 
I/89/10, I/90/49, II/34/86
 ō. ėvine I/113/42, I/114/55, I/125/65, 
I/157/10, II/23/87, II/25/56, II/34/20
 ō. ėvinē I/125/62
 ō. evinin II/34/75
 ō. ėviniŋ I/125/73, I/125/77, I/138/94, 
II/23/64

ōlan ġardeş : Bir kimsenin erkek 
kardeşi.
 ō. ġardaşım I/18/13, I/52/54, I/58/15
 ō. ġardaşımıŋ I/47/01
 ō. ġardaşları I/39/28
 ō. ġārdeşim I/73/72
 ō. ġārdeşimiŋ I/73/72

ōlan ġınası : Düğünlerde önce 
damatlara kına yakılarak gerçekleştirilen 
eğlence.
 ō. ġınası I/30/36

ōlan giyimi : Düğünlerden önce 
damadın giydirilmesi töreni.
 ō. giyimi I/125/69
ōlȧn : bk. ōlan -1-
 ō.+ nā II/08/47
olanā : (<<olanaḳ+ı) İmkân. -1-
 o. I/92/60
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olay : bk. ōlaḳ -1-
 o. I/33/74
olay : Olan, ortaya çıkan, meydana gelen 
her türlü hâl ve keyfiyet, vak’a, hadise. -1-
 o. I/126/07
oldur - : Olmasını sağlamak, meydana 
getirmek, vücut vermek, gerçekleştirmek. -5-
 o.- dum I/128/61
 o.- udu I/128/47, I/128/48
 o.- uP I/17/65
ole : bk. öyle -1-
 o.+ ydi I/96/65
ōlē : bk. öyle -1-
 ō. I/08/10
olġunnaş - : Olgunlaşmak, gelişmek, 
kıvamını bulmak. -1-
 o.- ıyor I/17/70
ōlın : bk. ōlan -1-
 ō.+ nā II/08/133
oÍÍā : <<ora+lar -2-
 o. II/32/100, II/32/101
olÍāda : <<ora+larda -1-
 o. II/20/26
oÍÍāda : <<ora+larda -2-
 o. I/49/50, I/53/82
oÍÍānı : <<ora+ları -1-
 o. I/48/17
oÍÍārda : <<ora+larda -1-
 o. I/40/71
oÍÍon : bk. orÍon -1-
 o. I/73/77
ollu : Olluk, suyun aktığı yer. -1-
 o.+ a II/23/14
olma : Olmak işi. -4-
 o. I/125/29
 o.+ sı I/110/18, I/92/07
 o.+ ya I/85/37
olmaġ : ... Hâline gelmek işi. -1-
 o. II/38/09
olmı : bk. olma -4-
 o.+ ya I/28/30, I/39/92

 amilē̇d o.+ yı II/08/73
 o.+ yῐnan I/46/129
olū : <<oluḳ+u -1-
 o.+ muz I/139/53
oluḳ : Bir şeyin akmasına yarayan üst 
tarafı açık boru. -7-
 o.+ da I/126/55
 o.+ lar I/11/45, I/126/46, I/126/50
 o.+ larda I/11/47
 o.+ larımız I/11/45
 o.+ larıŋ I/11/45
olūk : bk. oluḳ -1-
 o.+ ları I/11/47
om : bk. on -5-
 o. I/37/14, I/37/31, I/49/31, II/01/28, 
II/31/15
omo : (Marka adından) Çamaşır 
deterjanı. -2-
 o. II/21/60, II/21/67
omō : bk. omo -1-
 o. momō I/126/62
omuz : Vücutta boynun iki yanında kalan, 
kolların gövdeye bağlandığı kısım. -3-
 o.+ dan I/17/27
 o.+ larına I/104/35

omuzlarına birer adam otur- : 
Çok güçlü, iri yarı ve sağlıklı olduğunu 
anlatmak için kullanılan bir deyim. 
 o.+ larıma birer adam oturudu I/137/41

omzuna vur- : Yüklenmek.
ȯmuz : bk. omuz -1-
 ȯ.+ dan I/17/22
omz : bk. omuz -3-
 o.+ umŭza vurduḳ I/51/33
 o.+ umuzunan I/150/13
 o.+ unda I/41/85
on : Dokuzdan sonra gelen sayının 
adı. -435-
 o. I/01/10, I/01/46, I/04/15, I/04/16, 
I/05/14, I/08/19, I/10/81, I/101/08, I/103/48, 
I/103/54, I/103/58, I/104/26, I/104/27, 
I/105/03, I/106/05, I/106/25, I/107/11, 
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I/107/31, I/107/36, I/108/34, I/110/49, 
I/110/50, I/111/104, I/111/65, I/113/103, 
I/113/104, I/113/105, I/113/40, I/113/84, 
I/113/98, I/116/51, I/117/38, I/117/54, 
I/120/06, I/120/07, I/120/09, I/121/109, 
I/121/45, I/121/47, I/121/73, I/122/02, 
I/122/65, I/122/70, I/127/10, I/127/15, 
I/127/16, I/128/24, I/129/54, I/13/26, 
I/13/29, I/13/30, I/131/18, I/131/41, 
I/132/51, I/132/52, I/132/53, I/137/48, 
I/138/47, I/14/18, I/14/19, I/14/38, 
I/140/06, I/140/22, I/140/23, I/143/08, 
I/143/61, I/143/62, I/144/52, I/145/05, 
I/145/06, I/145/47, I/145/75, I/146/37, 
I/147/07, I/148/08, I/148/12, I/148/30, 
I/148/37, I/148/46, I/149/50, I/149/71, 
I/151/02, I/152/06, I/152/124, I/152/129, 
I/152/17, I/152/24, I/152/55, I/152/56, 
I/152/67, I/152/96, I/153/41, I/153/42, 
I/153/43, I/154/04, I/154/35, I/155/08, 
I/155/09, I/155/18, I/155/63, I/156/10, 
I/156/13, I/156/24, I/157/76, I/158/29, 
I/158/30, I/158/31, I/158/55, I/16/39, 
I/16/40, I/17/15, I/17/16, I/18/80, I/21/75, 
I/21/76, I/22/14, I/22/29, I/22/34, I/23/08, 
I/23/36, I/23/58, I/24/62, I/25/04, I/25/37, 
I/27/02, I/27/43, I/27/75, I/27/76, I/30/01, 
I/30/14, I/30/27, I/30/28, I/30/47, I/31/53, 
I/35/41, I/36/12, I/36/37, I/37/26, I/37/45, 
I/39/100, I/39/16, I/39/44, I/40/02, I/41/68, 
I/41/79, I/42/24, I/42/62, I/42/65, I/43/34, 
I/46/04, I/46/36, I/46/40, I/46/43, I/46/72, 
I/49/55, I/50/03, I/50/19, I/50/20, I/50/21, 
I/50/39, I/50/77, I/52/16, I/52/46, I/52/93, 
I/53/44, I/54/50, I/54/52, I/55/15, I/56/19, 
I/56/25, I/56/50, I/56/65, I/57/09, I/59/03, 
I/59/37, I/63/07, I/63/13, I/63/16, I/63/36, 
I/64/108, I/64/11, I/64/113, I/64/116, 
I/64/120, I/64/51, I/64/73, I/64/87, I/64/99, 
I/68/02, I/68/31, I/68/33, I/68/57, I/68/58, 
I/69/53, I/69/54, I/69/85, I/69/86, I/73/18, 
I/74/10, I/74/41, I/74/95, I/76/03, I/76/05, 
I/76/69, I/78/32, I/79/32, I/79/34, I/80/13, 
I/82/07, I/84/31, I/86/21, I/86/46, I/87/122, 
I/87/123, I/87/58, I/87/71, I/88/15, I/88/16, 
I/88/49, I/88/62, I/90/17, I/90/20, I/91/04, 
I/91/87, I/92/05, I/92/07, I/92/50, I/93/50, 
I/94/07, I/94/08, I/94/11, I/94/63, I/94/66, 
I/94/68, I/94/70, I/94/85, I/94/86, I/94/87, 
I/98/101, I/99/14, I/99/53, I/99/67, II/01/28, 

II/01/31, II/01/44, II/02/26, II/02/29, 
II/02/70, II/02/81, II/02/82, II/02/85, 
II/02/89, II/02/92, II/03/03, II/04/76, 
II/05/75, II/05/90, II/06/16, II/06/34, 
II/06/35, II/07/59, II/08/104, II/08/25, 
II/08/92, II/09/23, II/09/29, II/09/40, 
II/10/23, II/10/33, II/11/30, II/12/63, 
II/12/64, II/12/77, II/13/28, II/14/05, 
II/14/20, II/14/49, II/14/50, II/14/52, 
II/14/54, II/14/69, II/15/115, II/15/117, 
II/15/58, II/16/102, II/16/33, II/16/96, 
II/19/159, II/19/160, II/19/23, II/19/47, 
II/22/19, II/22/76, II/22/77, II/23/20, 
II/23/21, II/25/111, II/25/73, II/25/75, 
II/25/82, II/26/26, II/27/18, II/28/20, 
II/28/71, II/29/28, II/29/29, II/29/31, 
II/30/70, II/31/05, II/31/15, II/32/07, 
II/32/09, II/33/44, II/34/66, II/34/73, 
II/34/84, II/34/86, II/35/113, II/36/02, 
II/37/60, II/38/114, II/38/42, II/38/43, 
II/39/102, II/39/103, II/39/104, II/39/115, 
II/39/124, II/39/128, II/39/133, II/39/174, 
II/39/69, II/39/80, II/39/92
 o.+ a I/122/60, II/06/24, II/06/30
 o.+ ā I/148/13, II/10/24
 o.+ ar I/06/88, II/10/15
 o.+ dı II/21/39
 o.+ u II/02/82, II/39/102
 o.+ unda I/127/15, I/27/43
 o.+ unu II/39/70
on̥ : bk. on -2-
 o. II/23/06
ȯn : bk. on -4-
 ȯ. I/22/30, I/79/98
ōn : bk. on -21-
 ō. I/10/81, I/151/38, I/152/129, 
I/152/96, I/154/07, I/28/48, I/39/100, 
I/44/84, I/50/22, I/53/30, II/05/56, II/05/75, 
II/07/59, II/09/85, II/12/68, II/15/114, 
II/32/08, II/33/82, II/39/82
oncā˽az : Oncağız, o kadar. -1-
 o. I/60/69
onucŭ : bk. onuncŭ -1-
 o. II/01/90



oraḳ
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onuncŭ : Onuncu, on sayısının sıra sıfatı, 
sırada dokuzuncudan sonra gelen. -3-
 o. II/01/29, II/01/89
oŋar - : 1. Bozulmuş, eskimiş olan bir 
şeyi düzeltip işler veya kullanılır duruma 
sokmak, işe yarar duruma getirmek, tamir 
etmek. -3-
 o.- an I/57/40
 o.- mayınca I/116/52

2. Düzeltmek, uygun duruma getirmek.
oP - : bk. öp- -1-
 o.- miden II/01/37
ora : O yer. -109-
 o. I/111/112, I/111/113, I/111/117, 
I/130/93, I/130/96, I/133/16, I/17/75, 
I/21/73, I/23/48, I/23/49, I/23/50, I/24/70, 
I/36/08, I/40/07, I/49/59, I/95/24, I/99/33, 
II/23/156
 o.+ da I/124/47
 o.+ dan I/61/69
 o.+ lāda I/46/29, I/46/48, I/46/50
 o.+ lādan I/03/09
 o.+ lar I/03/93, I/135/12, I/138/125, 
I/46/30
 o.+ lara I/135/51, I/139/17, I/46/133, 
I/46/29, I/61/13, I/81/11
 o.+ larda I/03/94, I/108/38, I/15/57, 
I/21/21, I/61/48, I/67/29
 o.+ lardan I/105/18, I/123/31, I/25/59
 o.+ ları I/139/18
 o.+ lıymış I/108/02
 o.+ nın I/32/103, I/83/50
 o.+ nınk̥ınῐ II/06/65
 o.+ nıŋ I/138/128, I/140/16, I/146/76, 
I/23/56, I/46/53, II/10/09, II/23/77
 o.+ nıŋḳı I/17/84
 o.+ nıŋḳına I/130/101
 o.+ nıŋḳını I/64/50
 o.+ sı I/130/96, I/146/76, I/156/67, 
I/46/48, I/60/16, I/69/62, II/04/11, II/06/47
 o.+ sından I/96/06
 o.+ sını I/122/50, II/14/16
 o.+ Sını I/07/81

 o.+ ya I/106/40, I/114/18, I/122/66, 
I/124/32, I/135/49, I/135/55, I/38/14, 
I/39/43, I/39/44, I/45/01, I/64/61, I/78/05, 
I/81/11, I/83/73, I/86/75, I/99/30, I/99/32, 
II/19/103
 o.+ yā I/13/05, I/99/29, I/99/77
 o.+ yı I/108/20, I/108/22, I/111/109, 
I/122/26, I/18/45, I/24/69, I/46/49, II/01/88, 
II/23/151

oralı : O yerli, orada doğup büyümüş.
 o. I/60/85
ora : bk. oraḳ2 -2-
 o.+ a I/87/18

bk. oraḳ1

 o.+ ı I/150/09
orá : bk. ora -9-
 o.+ yá I/05/25, I/158/23, I/39/67, 
I/61/75, I/64/120, I/64/128, II/35/59
 o.+ yí I/05/66, I/64/114
orȧ : bk. ora -6-
 o.+ ya I/15/27, I/32/69, I/38/12, I/53/28, 
I/99/32
 o.+ yı II/09/98
orā : bk. oraḳ2 -7-
 o. I/123/29
 o. dırmῑ I/159/35
 o.+ lan I/98/72
 o.+ nan I/01/18, II/07/58, II/24/96
 o.+ nan yapardıḳ I/124/11
orā : <<ora+ya -1-
 o. I/75/05
orā : bk. ora -1-
 o. I/142/26
oră : bk. ora -1-
 o.+ yı II/19/21
or̥a : bk. ora -1-
 o. I/142/42
ȯra : bk. ora -1-
 ȯ. I/142/28
oraḳ : 1. Ekin. -13-
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 o. I/01/19, I/01/21, I/07/48, I/150/13, 
I/153/14, I/79/01, I/79/23, I/87/04, I/87/18, 
I/87/57

2. Bir sapın ucuna geçirilmiş yarım 
çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin bir 
bıçaktan ibaret ekin biçme aleti, tırpanın 
küçüğü.
 o.+ ları I/155/18, I/157/71

oraḳ makinesi : Ekin biçme makinesi.
 o. makinesinen I/115/21
orāḳ : bk. oraḳ2 -1-
 o. dırmıḳ I/159/33
orağ : bk. oraḳ2 -1-
 el o.+ ı I/96/31
oraḲ : bk. oraḳ2 -3-
 o. I/01/19
 o.+ lar I/01/19
 o.+ lı II/21/16
orda : Orada, sözü edilen yerde, işaret 
edilen görece olarak uzak yerde. -182-
 o. I/05/45, I/07/16, I/08/18, I/105/13, 
I/106/48, I/109/02, I/109/31, I/11/17, 
I/11/29, I/11/78, I/11/86, I/111/106, 
I/111/109, I/111/91, I/113/117, I/113/30, 
I/113/69, I/114/03, I/114/06, I/116/26, 
I/117/47, I/117/48, I/120/05, I/122/65, 
I/123/05, I/124/46, I/124/47, I/128/13, 
I/129/11, I/129/21, I/129/22, I/130/94, 
I/131/62, I/132/10, I/132/27, I/132/45, 
I/132/53, I/135/53, I/136/07, I/136/35, 
I/137/23, I/137/28, I/138/123, I/138/136, 
I/138/85, I/139/36, I/139/48, I/14/41, 
I/14/48, I/140/08, I/140/15, I/140/56, 
I/147/20, I/147/22, I/147/33, I/147/37, 
I/149/15, I/149/44, I/156/57, I/158/10, 
I/158/45, I/16/02, I/16/36, I/16/51, 
I/17/19, I/18/08, I/18/11, I/19/10, I/20/35, 
I/20/37, I/20/44, I/20/45, I/20/54, I/21/70, 
I/21/74, I/24/42, I/24/43, I/24/62, I/26/23, 
I/32/70, I/33/68, I/33/70, I/33/74, I/33/77, 
I/33/78, I/34/18, I/34/20, I/34/44, I/36/25, 
I/39/52, I/39/53, I/39/81, I/40/64, I/40/66, 
I/41/79, I/41/81, I/41/84, I/41/91, I/42/17, 
I/46/132, I/46/52, I/46/78, I/46/97, I/48/13, 
I/48/63, I/49/03, I/49/42, I/49/58, I/50/68, 
I/52/71, I/53/45, I/53/56, I/53/79, I/54/09, 
I/54/57, I/56/73, I/59/26, I/60/48, I/60/50, 

I/60/51, I/60/77, I/60/86, I/62/24, I/64/101, 
I/64/102, I/64/132, I/64/135, I/64/80, 
I/66/36, I/67/55, I/67/58, I/68/68, I/69/67, 
I/69/75, I/86/11, I/86/77, I/97/23, II/06/48, 
II/07/105, II/07/71, II/10/56, II/19/113, 
II/19/19, II/19/81, II/19/83, II/19/87, 
II/19/88, II/19/95, II/19/97, II/19/98, 
II/20/59, II/23/135, II/23/153, II/23/174, 
II/23/190, II/23/67, II/23/87, II/27/22, 
II/29/78, II/32/115, II/32/86, II/33/26, 
II/34/105, II/35/107, II/35/112, II/35/86, 
II/37/73
 o.+ ḳı I/64/75, I/87/64
 o.+ Ḳu I/158/44
 o.+ lā I/37/02
 o.+ lādı I/39/54
 o.+ yım I/40/05
 o.+ ymışTı I/83/69
ordȧ : bk. orda -4-
 o. II/07/17, II/23/167, II/28/45
 o.+ ymışdı II/04/49
ordā : bk. orda -8-
 o. I/158/22, I/42/18, I/46/19
 o.+ ḳan I/20/48
 o.+ dı I/39/55
 o.+ ken I/20/33
 o.+ ḳı I/11/70
 o.+ mışdı I/11/13
ordă : bk. orda -2-
 o. II/09/97, II/19/17
or̥da : bk. orda -3-
 o. I/130/95, I/20/36, I/85/31
ȯrda : bk. orda -1-
 ȯ. I/14/39
ōrda : bk. orda -27-
 ō. I/11/91, I/139/48, I/15/26, I/158/38, 
I/39/47, I/39/80, I/47/10, I/49/11, I/49/37, 
I/59/21, I/68/66, I/68/75, I/86/64, II/06/05, 
II/06/48, II/06/53, II/20/68, II/23/149, 
II/23/162, II/23/170, II/23/23, II/23/39, 
II/29/24, II/29/59, II/32/24, II/35/21
ordan : Oradan, o yerden, sözü edilen 
yerden. -98-



orlādan
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 o. I/05/23, I/105/04, I/105/17, I/107/67, 
I/108/02, I/11/13, I/11/77, I/11/87, I/115/36, 
I/116/08, I/117/35, I/122/23, I/122/28, 
I/122/74, I/126/50, I/128/39, I/128/68, 
I/13/21, I/132/35, I/132/36, I/133/61, 
I/134/49, I/136/14, I/138/68, I/139/36, 
I/139/37, I/140/15, I/142/38, I/143/65, 
I/144/46, I/146/20, I/147/20, I/158/24, 
I/158/60, I/16/54, I/16/56, I/16/58, I/17/12, 
I/17/19, I/17/32, I/18/71, I/19/08, I/23/15, 
I/24/56, I/26/74, I/33/54, I/39/42, I/40/70, 
I/42/46, I/46/122, I/46/20, I/46/21, I/46/39, 
I/46/57, I/48/08, I/48/09, I/49/18, I/49/35, 
I/49/58, I/49/60, I/49/73, I/54/72, I/60/34, 
I/61/16, I/61/74, I/64/49, I/64/61, I/68/71, 
I/68/72, I/81/40, I/83/66, I/89/08, I/99/24, 
I/99/63, I/99/72, II/15/11, II/20/62, II/20/63, 
II/22/47, II/23/05, II/23/59, II/32/114, 
II/37/75
 o. veririz I/130/103

ordan burdan : “Belli bir sıra 
gözetmeksizin, karışık olarak” anlamında 
kullanılan bir söz.
 o. bırdan II/09/89
 o. burdan I/143/82
ordan̥ : bk. ordan -1-
 o. I/17/18
ordȧn : bk. ordan -1-
 o. II/23/186
ȯrdan : bk. ordan -1-
 ȯ. II/12/12
ŏrdan : bk. ordan -1-
 ŏ. II/38/16
ordē : bk. orda -1-
 o. I/03/48
ordı : bk. orda -8-
 o. II/06/61, II/06/62, II/19/21, II/19/22, 
II/23/15, II/33/36, II/33/37
ōrdı : bk. orda -1-
 ō. II/06/04
ordu : Bir devletin silahlı kuvvetlerinin 
bütünü, askerler topluluğu. -4-
 o. I/117/08
 o.+ ynan I/117/08, I/117/11

 o.+ yu I/117/28
ordu : bk. orda -1-
 o. yaparın II/33/53
ȯrdu : bk. orda -1-
 ȯ. II/18/04
ore : bk. ora -1-
 o.+ ye I/72/33
orġan : İnsan, hayvan ve bitki gövdesinde 
belirli hayati bir vazife gören ve sınırları 
kesin olarak tespit edilmiş olan kısım, 
uzuv. -2-
 o.+ narını I/95/88
orġaniK : Doğal yolla yapılan. -3-
 o. I/18/73, I/18/76, II/24/11
orı : bk. ora -64-
 o.+ ya I/108/05, I/108/26, I/11/93, 
I/110/61, I/122/27, I/122/49, I/129/07, 
I/129/22, I/129/56, I/130/95, I/130/99, 
I/133/39, I/133/61, I/134/22, I/135/49, 
I/138/133, I/138/135, I/139/47, I/143/15, 
I/143/24, I/144/23, I/15/61, I/15/69, 
I/16/15, I/16/59, I/17/20, I/17/77, I/17/78, 
I/18/45, I/18/47, I/20/38, I/21/71, I/23/48, 
I/41/85, I/42/13, I/46/05, I/46/76, I/48/64, 
I/49/41, I/49/68, I/56/29, I/59/39, I/64/119, 
I/64/128, I/68/61, I/86/58, I/95/24, I/99/25, 
I/99/55, II/03/79, II/12/03
 o.+ yá I/50/61, I/50/62
 o.+ yı I/108/26, I/122/28, I/151/05, 
I/36/42, II/09/101, II/12/22
 o.+ yῐ I/46/21
ori : bk. ora -3-
 o.+ ye I/124/45, I/128/13, I/17/25
orῐ : bk. ora -1-
 o.+ yı II/03/69
orlā : <<ora+lar -1-
 o. I/75/22
or̥lā : <<ora+lar -1-
 o. I/160/09
orlāda : <<ora+larda -2-
 o. I/33/118, I/75/37
orlādan : <<ora+lardan -1-
 o. I/32/54
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orlal : <<ora+lar -1-
 o.+ la I/37/22
orlan : <<ora+ilen -1-
 o. I/68/09
orlar : <<ora+lar -3-
 o. I/123/31, I/23/49, I/23/51
orlara : <<ora+lara -3-
 o. I/32/14, I/59/39, II/19/157
orÍara : <<ora+lara -1-
 o. II/20/70
orlarda : <<ora+larda -4-
 o. I/156/34, I/24/35, I/24/41, I/24/47
orlār̥da : <<ora+larda -1-
 o. I/59/39
orlardı : <<ora+larda -1-
 o. I/23/51
orları : <<ora+ları -1-
 o. II/36/06
orlarımızıŋ : <<ora+larımızın -1-
 o. I/24/33
orlarıŋ : <<ora+ların-2-
 o. I/24/33
orÍon : Orlon, akrilikten elde edilen lif 
veya iplik. -1-
 o.+ nādan I/94/52
orman : Ağaçlarla kaplı geniş alan, büyük 
koru. -42-
 o. I/28/28, I/46/30, I/65/34, I/93/15, 
II/01/79, II/02/56, II/02/66, II/21/77
 tarım ve o. ḳalḳınma ḳōparatifi II/02/47
 o.+ a I/158/34, I/93/15, I/94/51
 o.+ da I/95/06, II/28/03, II/32/139, 
II/32/32
 o.+ dan I/76/73, I/94/51, II/30/19, 
II/33/08, II/33/44
 o.+ dȧn II/02/54
 o.+ dı II/02/64
 o.+ ı II/02/55
 o.+ ımız I/75/27
 o.+ ınḳı II/30/80
 o.+ ıŋ I/65/34, I/68/69, I/68/72

 o.+ ıŋda II/32/138
 o.+ nan II/02/55
 o.+ nārda II/23/177

orman deposu : Ormanlarda 
ağaç, tomruk, kereste, yakacak ve sair 
mahsullerin korunduğu depo.
 o. depōsu II/06/46, II/30/19
 o. depōsuydu II/06/47, II/06/49

orman fidannıḳ : Orman ürünlerinin 
yetiştirildiği tesis.
 o. fidannıḳ I/156/33

orman işletmesi : Ormanla ilgili işleri 
yürüten kamu kurumu.
 o. işletmesi II/30/38
 o. işletmesiniŋ II/30/19
ōrman : bk. orman -15-
 ō. I/46/111, II/09/80
 ō.+ a II/28/02
 ō.+ dȧ II/31/27
 ō.+ dan II/21/77, II/30/37
 ō.+ dı II/01/86
 ō.+ dı̊ II/01/86
 ō.+ ı I/46/26, II/02/64, II/09/68, II/30/38
 ō.+ ımışdı I/46/19
 ō.+ ımız II/09/80
 ō.+ ınḳı II/32/44
ormancı : Ormana ait işlere bakan kimse, 
orman memuru, orman bekçisi. -13-
 o. I/75/34, I/76/71, I/76/72, II/08/28, 
II/28/04, II/28/06, II/28/94
 o.+ lā II/06/50, II/21/78
 o.+ lānı I/75/32
 o.+ ydı II/08/28
ormannıġ : Ormanlık, ormanı bol olan, 
orman hâlini almış olan (yer). -1-
 o. II/02/04
ort˽ōḳul : bk. orta˽oḳul -1-
 o.+ dan II/07/28
ōrt˽oḳul : bk. orta˽oḳul -1-
 ō.+ u II/07/30
orta : 1. İki uçtan veya bütün noktalardan 
aynı uzaklıkta olan yer. -11-



orta˽oḳul
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 o.+ da I/02/66
 o.+ larını I/88/51
 o.+ lar̥ῐnı I/88/51
 o.+ sı I/92/39
 o.+ sına I/106/70, I/73/63
 o.+ sındeki I/94/54
 o.+ sını I/73/54, I/73/59, I/98/41
 o.+ ya I/121/58

2. Herkesin görebileceği yer. -9-
 o. I/145/30, I/145/78, I/152/34, 
I/152/60, I/157/27, II/12/62
 o.+ da I/11/87, I/159/48, I/18/38

3. Başlangıçla sondan veya etraftaki 
yerlerden aynı uzaklıkta kabul edilen 
yer. -8-
 o.+ lāda I/75/23
 o.+ sı I/78/07
 o.+ sında I/126/46, I/47/62, I/68/59
 o.+ sındaki II/21/56
 o.+ sından I/122/20
 o.+ sını II/18/19

4. (İsim tamlamasının ikinci öğesi 
olarak) Ara, iç. -8-
 o. I/67/76
 o.+ daki I/105/48
 o.+ sı I/27/78
 o.+ sına I/105/43, I/105/47
 o.+ sında I/105/51
 o.+ ya I/105/42, II/19/156

5. Bir nesnenin eşit olarak ikiye 
ayrılabildiği kısmı. -5-
 o. II/32/94
 o.+ dan I/133/58
 o.+ larına I/143/22
 o.+ Sınan II/11/59
 o.+ sından I/143/21

6. Kendi türünden şeylerin arasında yer 
alan. -5-
 o. I/17/75, I/17/77, I/17/78, I/36/32
 o.+ da ġalıyomuşdu I/17/78

7. Ne çok fazla ne çok az olan, ifrat ve 
tefrit arasında, mutedil. -2-
 o. yaşlar II/10/63
 o. yaşlılar II/15/47

8. Orta okul. -1-
 o. I/36/23

9. Merkez. -1-
 o. II/25/08

10. Belirli bir zamanın başlangıcı ile 
bitimi arasında olan zaman. -1-
 o.+ da I/07/20

ortada ḳal - : Yersiz ve sahipsiz 
kalmak, barınacak yer bulamamak.
ortá : bk. orta3 -1-
 o.+ yá I/154/39
ortȧ : bk. orta4 -1-
 o.+ ya I/129/65

bk. ortada ḳal- -1-
 o.+ da ġalır I/13/33
ōrta : bk. orta8 -1-
 ō.+ yı I/53/49

bk. orta5 -1-
 ō.+ sından I/60/25

bk. orta3 -1-
 ō.+ sı II/05/16
ortaḳ : Birden çok kimse veya şeyi 
ilgilendiren, onlara has olan, onların 
katılmasıyla meydana gelen, müşterek. -3-
 o. I/16/30, I/73/65, I/90/25
ortaḳçılıḲ : Ortakçı olma durumu, 
geçimini başkalarının mallarına bakarak 
onların gelirine ortak olmak yoluyla 
sağlama. -1-
 o. yaptık̥ I/155/07
ortă˽asya : Asya kıtasının okyanuslardan 
uzakta iç bölümleri için kullanılan coğrafi 
terim, Türklerin ata yurdu. -1-
 o.+ dan I/01/77
orta˽oḳul : Öğrencileri genel eğitim 
yoluyla bir yandan hayata, bir yandan 
da liseye hazırlayan, genellikle üç yıllık 
ortaöğretim okulu. -8-
 o. I/120/34, I/149/19, I/32/12, II/19/10
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 o.+ a I/32/12, I/36/23
 o.+ da II/19/11
 o.+ umuz I/36/11
ortȧ˽oḳul : bk. orta˽oḳul -5-
 o. II/09/50, II/09/84, II/09/86
 o.+ du II/09/82
 o.+ u II/09/82
ortă˽oḳul : bk. orta˽oḳul -1-
 o. II/04/35
ōrta˽oḳul : bk. orta˽oḳul -1-
 ō.+ undan I/35/57
ōrtȧ˽oḳūl : bk. orta˽oḳul -1-
 ō. II/09/86
ortalā : <<ortalıḳ+a -1-
 o. I/08/23
ortalama : İki değer arasında olan, çok 
ileride veya çok geride olmayan. -1-
 o.+ sı I/92/48
ortalıḳ : Bulunulan yer, çevre, etraf. -3-
 o. I/111/87, I/116/55
 o.+ da I/124/39
ortalıḲ : bk. ortalıḳ -1-
 o. I/143/37
ortalῑ : <<ortalıḳ+ı -1-
 o. I/69/81
ortanca : Üç kardeşten yaş bakımından 
ortada olan, yaşı büyük kardeşten daha 
küçük, küçükten daha büyük olan. -2-
 o. I/35/23, I/60/86
ōrtanca : bk. ortanca -2-
 ō. I/18/14, I/64/40
ortancı : bk. ortanca -1-
 o. I/89/17
ortē : <<orta8+ya -1-
 o. I/02/02
ortı : bk. orta1 -1-
 o.+ ya I/17/63

bk. orta8 -2-
 o.+ ya I/41/44
 o.+ yı I/35/54

bk. orta2 -1-

 o.+ ya I/118/12
bk. orta6 -1-

 o.+ daḳı II/08/97
ortoḳul : bk. orta˽oḳul -2-
 o. I/05/10
ortōḳul : bk. orta˽oḳul -1-
 o.+ umuz II/02/37
orto˽oġul : bk. orta˽oḳul -1-
 o.+ u II/02/38
ortolumū : bk. ortalama -1-
 o. II/02/43
ortopedē : bk. ortopedi -1-
 o. I/104/10
ortopedi : Vücudun hareket sistemindeki 
(kemik, eklem, kas, sinir vb.) hastalıkları, 
doğuştan ve sonradan olan şekil 
bozukluklarını, kırık ve çıkıkları tedavi 
eden cerrahi kolu ve hastanelerde bu çeşit 
hastalıkları tedavi eden bölüm. -1-
 o. II/22/30
ortŭ˽oḳul : bk. orta˽oḳul -1-
 o. I/73/11
ōrtulumō : bk. ortalama -1-
 ō. II/02/52
oru : bk. ora -5-
 o. II/09/58
 o.+ ya I/128/70
 o.+ yu II/02/105, II/04/94, II/23/156
oruç : 1. İslam dininin beş şartından biri 
olan, imsaktan güneş batıncaya kadar 
yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durma 
şeklindeki ibadet. -3-

2. Oruç ibadetini yerine getiren, oruç 
tutan, hâlihazırda oruç tutmakta olan, 
oruçlu.
 o.+ ı̆̇seŋ I/76/38

oruç tut- : Oruç ibadetini yerine 
getirmek.
 o. tutan I/74/42
 o. tutarken I/81/43
oruş : bk. oruç1 -8-
 o. tutan I/154/48, I/154/49
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 o. tutardım I/13/24
bk. oruç2

 o. I/151/43, I/157/24
 o.+ suŋuz II/39/178, II/39/36
oruşluḲ : Oruçluk, Ramazan ayı. -1-
 o.+ da I/26/52
os - : bk. ol-1 -11-
 o.- sun I/104/69, I/111/88, I/112/66, 
I/112/67
 razı o.- sun I/23/64, II/19/82, II/38/26
 rāzı o.- sun II/30/50
 razi o.- sun I/17/14, I/17/67

bk. ol-2 -1-
 o.- sa I/91/71

bk. ol-4 -14-
 o.- sun II/19/166
 olursa o.- sun I/93/27

bk. ol-5 -16-
 o.- sun I/112/57, I/112/69

bl ol-26 -2-
 suvan o.- suŋ ıspanaḲ ossuŋ II/19/141
 suvan ossuŋ ıspanaḲ o. II/19/142
os̥ - : bk. ol-1 -2-
 rāzı o.- sun I/52/22
 sa o.- suŋ I/53/75
ōs - : bk. olsun2 -1-
 ō.- sun I/87/23
osan - : Usanmak, (bir kimse veya şeyden) 
sıkılıp artık ondan hoşlanmaz, onu istemez 
duruma gelmek, bıkmak, bezmek. -1-
 o.- dım I/22/40
ōşbeş : Hoşbeş, öteden beriden konuşma, 
şundan bundan sohbet etme. -1-
 ō. beş II/16/50
ōşama : Okşama, okşamak işi. -1-
 ġız ō. I/101/60
oşdā : bk. işte -1-
 o. I/73/37
ot : Bir iki mevsim veya bir yıl, pek azı 
da daha fazla yaşadıktan sonra kuruyan, 
toprak üstündeki kısımları odunlaşmayıp 

yumuşak kalan küçük bitkilerin ortak 
adı. -33-
 o. I/121/50, I/127/18, I/140/19, I/140/20, 
I/144/37, I/49/08, I/50/37, I/68/37, I/98/114, 
I/98/117, II/06/21, II/16/93, II/20/42
 o.+ a I/113/29, II/27/67
 yannıḲ o. bitēr mi I/52/95
 o.+ dan II/32/133
 o.+ lardan I/144/03
 o.+ ları II/19/129
 o. mut I/126/12
 o.+ u I/126/13, I/98/119, II/16/90
 o.+ una I/121/65, I/45/52
 o.+ uŋ II/09/75

ot şepidi : İçine çeşitli otlar konularak 
hazırlanan, sacda pişirilen ekmek. 
 o. şepidi II/32/134

ot yağı : Sıvı yağ.
 o. yā II/33/78

ot çöp : İşe yaramaz şeyler. 
ot - : bk. otur-1 -40-
 o.- caz I/134/02, II/36/15
 o.- cez I/79/25
 o.- ÇeS I/63/45
 o.- dūm I/44/05, I/64/27
 o.- dūn II/19/154
 o.- Tu I/07/35
 o.- tuḳ II/25/98
 o.- Tuḳ II/34/44
 o.- Tū˽u I/38/62
 o.- Tum I/152/132, I/88/73
 o.- Tūm I/117/34, I/117/35, I/44/06
 o.- Tūmuz I/89/29
 o.- Tuŋ I/87/54
ot - : bk. otur-2 -16-
 o.- ceg II/02/97
 o.- duḳ II/19/24, II/19/31, II/19/32, 
II/19/33
 o.- duḫ II/19/24
 o.- dulā I/10/105
 o.- dūm II/16/98
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 o.- duŋuS I/52/75
 o.- sa I/86/75
 o.- Tu I/127/54
ot - : bk. otur-3 -2-
 o.- caz I/52/101
 o.- TuḲ I/94/84

bk. otur-4 -5-
 o.- duḲ I/152/30
 o.- Tuġ I/152/29
 o.- Tum II/28/93
oT - : bk. otur-11 -22-
 o.- muş I/75/12, II/05/11, II/05/25

bk. otur-6 -18-
 o.- muş II/05/18
ot̥ - : bk. otur-1 -1-
 o.- suŋ I/67/78
ót - : bk. ört- -1-
 ó.- erlerdi I/04/29
ōt : bk. ot -4-
 ō. II/10/48, II/25/40
 ō. çȫp I/02/67
 ō. mōt I/05/34
ōT - : bk. otur-1 -4-
 ō.- dum II/25/108

bk. otur-2

 ō.- muş II/05/32, II/05/33
bk. otur-3

 ō.- Tun II/27/52
oTa : bk. oda1 -1-
 o.+ mız II/33/17
oTå : Oto, otomobil sözünün kısaltılmış 
şekli. -1-

oTå tāmircisi : Otomobil arızalarının 
tamiri veya bakımı ile uğraşan kimse.
 o. tāmircisiymişti I/53/44
otır - : bk. otur-1 -2-
 o.- ıydíŋ II/23/118
 o.- ıyım I/67/39
otlākiyi : Otlakiye, hayvan otlatılan yer, 
otluk alan. -1-
 o. II/09/80

otlamā : (<<otlama+ya) Hayvan, dolaşarak 
yerdeki ot, çimen, yaprak vb.ni yemek, 
yayılmak, otlamak işi. -1-
 o. II/20/58
otlanma : Otlu duruma gelme, otlanmak 
durumu. -1-
 o.+ ya I/127/18
otlandır - : Otla doldurmak, ot 
koymak. -1-
 o.- ıyom I/90/14
otlat - : (Hayvan veya sürüyü) Ot yemesi 
için otluk yerlere götürmek, ot yemesini 
sağlamak, otlamaya bırakmak. -3-
 o.- ırḲan II/20/59
 o.- ırken II/20/57
 o.- iyi I/81/07
ōtlat - : bk. otlat- -1-
 ō.- araḳtan II/31/27
otlatmā : (<<otlatma+ya) Otlatma, 
otlatmak işi. -1-
 o. II/20/58
ote̊bis : bk. otobüS -1-
 o.+ e I/160/31
otobı̊̇S : bk. otobüS -1-
 o.+ e I/18/25
otobis : bk. otobüS -1-
 o. mutobis I/161/39
otobos : bk. otobüS -2-
 o. II/28/78
 o.+ ȧ II/07/22
otobüS : Karada yolcu taşıyan motorlu 
büyük taşıt. -3-
 o. I/161/38, I/20/11, II/25/97
ótóbüs : bk. otobüS -1-
 ó.+ ler I/16/57
otobüsÇülük : Otobüs işletmeciliği. -1-
 o. yaptıḳ I/28/12
otomatik : Mekanik yollarla hareket 
ettirilen veya kendi kendini yöneten 
(alet). -1-
 o. I/97/17
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otomatikleş - : Otomatik duruma 
gelmek. -1-
 o.- di I/97/07
otoPis : bk. otobüS -1-
 o.+ lere I/154/17
otTur - : bk. oturt- -1-
 o.- lā II/34/37
otu - : bk. otur-1 -18-
 o. I/08/116, I/102/18, I/126/03, I/30/30, 
I/33/07, I/42/56, I/79/25, I/79/27, II/16/27, 
II/17/01, II/17/02, II/25/01, II/39/21
 o.- mayō I/79/26
 o.- muşum I/152/133
 o.- ŋ I/79/25
 o.- saḲ I/159/45
otu - : bk. otur-11 -4-
 o.- muş I/28/25

bk. otur-1 -1-
 o. I/79/26

bk. otur-2 -1-
 o.- sun I/93/22

bk. otur-5 -1-
 o. I/148/04

bk. otur-6 -3-
 o.- muş II/17/19, II/17/20
otŭ - : bk. otur-1 -1-
 o.- saŋ II/25/102
otū - : bk. otur-1 -3-
 o. I/33/07, I/75/06, II/23/68

bk. otur-2 -2-
 o.- duḳ II/19/22
 o.- duḫ II/19/21
otuma : bk. oturma2 -1-
 o. I/75/23
otumā : <<oturma1+ya -1-
 o. I/146/40
otumaḲcı : Misafir. -1-
 o. I/145/30
otumi : bk. oturma1 -2-
 o.+ ye I/70/73, I/75/55

otur - : 1. Vücudun belden yukarı kısmı dik 
duracak ve vücut ağırlığı kaba etler üzerine 
binecek şekilde bir yere yerleşmek. -132-
 o. I/104/07, I/106/57, I/112/61, I/114/42, 
I/12/16, I/125/55, I/128/05, I/140/04, 
I/33/06, I/38/61, I/67/38
 o.- a motura I/159/53
 o.- abiliŋ I/79/28
 o.- abilisez I/79/25
 o.- am I/52/35
 o.- amadım I/33/12
 o.- amadıŋ I/79/29
 o.- amazdı I/74/55
 o.- amazdῑ I/74/55
 o.- ameyyoz I/159/45
 o.- amıŋ I/92/01
 o.- amıy̥oŋ I/100/25
 o.- an II/19/155, II/34/11
 o.- annār I/38/35
 o.- cek I/81/55
 o.- dū I/12/23
 o.- duḳ I/125/98
 o.- duġ I/136/13
 o.- duḲ I/136/13
 o.- dum I/119/15
 o.- dūm I/50/08
 o.- dūmuz I/11/90, I/11/93, I/11/94, 
I/143/52, I/15/29
 o.- duŋ I/60/100
 o.- mazsāŋ I/38/62
 o.- u I/145/77, I/15/16, I/161/15, 
I/26/25, I/30/55, I/56/37, I/74/54, II/25/66
 o.- ū I/161/15
 o.- ucun I/87/05
 o.- udu I/138/91, I/145/80, I/64/70
 omuzlarıma birer adam o.- udu I/137/42
 o.- uduḳ I/126/57, I/137/64, II/11/19, 
II/21/47
 o.- uduġ II/11/19, II/11/20
 o.- uduḲ I/126/57, I/14/39, I/15/51, 
I/18/42, II/39/96, II/39/98
 o.- udun I/145/30
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 o.- ulā I/120/47, I/145/78, I/47/10
 o.- ulādı II/35/54
 o.- ular I/124/40
 o.- ulu I/152/127
 o.- ulur II/23/120
 o.- um I/33/07, II/16/28
 o.- un I/136/26, I/15/46
 o.- unca I/143/53
 o.- uŋ I/06/01, I/116/55, I/12/16, 
I/122/01, I/122/02, I/122/03, I/122/04, 
I/161/14, II/17/01
 o.- up I/52/22
 o.- urdum I/07/68
 o.- urlārdı I/07/68
 o.- urun I/143/27
 o.- uruz I/130/73, I/130/94, I/130/95
 o.- uS I/100/25
 o.- usaŋ I/38/62
 o.- usuŋuz II/25/99
 o.- uvesinner I/86/15
 o.- uvidiK II/07/122
 o.- uvururduḲ I/126/60
 o.- uydu II/21/47
 o.- uyduḳ I/55/29
 o.- uyduġ I/29/11
 o.- uyduḲ I/87/58
 o.- uyo I/152/40, I/152/41, II/20/67, 
II/20/68
 o.- uyȯ I/96/09, I/96/61
 o.- uyōduḳ II/21/48
 o.- uyōdum II/29/39
 o.- uyoÍÍā II/21/46
 o.- uyollar I/38/35
 o.- uyom II/39/136
 o.- uyon II/29/85
 o.- uyoz I/159/46, II/19/158
 o.- uyun I/06/01, I/27/05, I/27/06
 o.- uz I/59/87, I/77/70, II/20/01, 
II/20/02

2. (Bir yerde) Devamlı olarak kalmak, 
ikāmet etmek. -59-

 o.- am I/133/19
 o.- an I/86/75, II/09/48
 o.- annar II/17/83
 o.- dum I/71/77
 o.- dūmuz I/160/09
 o.- u I/06/85, I/132/10, I/53/78, II/33/26
 o.- uḳa I/86/51
 o.- ulla I/64/42
 o.- ulur I/36/31
 o.- un I/45/31
 o.- uŋ I/127/55
 o.- uP I/46/120, I/46/70
 o.- urun I/11/36
 o.- usuŋuz I/127/38
 o.- uvedilē II/29/66
 o.- uydum I/48/67
 o.- uyo I/142/43, I/147/47, I/149/67, 
I/53/79, II/17/76, II/33/24, II/38/82
 o.- uyȯ I/75/49, I/86/68
 o.- uyō I/02/69
 o.- uyoduḳ I/02/70
 o.- uyȯduḳ I/86/07
 o.- uyōduġ II/06/04
 o.- uyodum II/33/19
 o.- uyolar I/90/74
 o.- uyolardı I/121/100
 o.- uyom I/11/35, II/07/66, II/37/72
 o.- uyomuşTu I/07/108
 o.- uyon II/29/13
 o.- uyonuS I/145/20
 o.- uyȯŋ I/86/61
 o.- uyȯŋus I/86/61
 o.- uyor I/132/11
 o.- uyōrsuŋuz II/29/65
 o.- uyoru I/06/107
 o.- uyorun I/06/68
 o.- uyoS I/111/106
 o.- uyosuŋuz I/120/12
 o.- uyoz I/133/22, I/160/07, I/49/31, 
II/20/12
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 o.- uyu II/02/34, II/17/83
 o.- uyular II/17/81
 o.- uz I/15/95

3. Sohbet etmek maksadıyla birinin 
evinde toplanmak. -32-
 o. I/112/48
 o.- ā I/75/24
 o.- acā I/04/63
 o.- duḲ I/135/01
 o.- udu I/152/35
 o.- uduġ II/11/53
 o.- uduḲ II/11/50
 o.- ulādı I/28/30
 o.- ular I/112/72, I/59/85
 o.- ular̥ I/112/81
 o.- ŭlar I/07/78
 o.- ulārdı I/08/78
 o.- úÍÍādí II/08/64
 o.- ullar I/112/73
 o.- uP I/135/52
 o.- urdu I/152/35
 o.- urduḲ I/09/57
 o.- urlar I/59/85
 o.- urmuş I/135/01
 o.- uruz I/113/76
 o.- usaŋ I/152/74
 o.- usun I/75/24
 o.- usuŋ II/37/13
 o.- uveriz I/83/78
 o.- uvurdum I/135/02
 o.- uyduġ II/25/30
 o.- uyȯ I/155/89
 o.- uyoduḳ I/34/40
 o.- uyoruz I/59/86
 o.- uyudum I/155/88
 o.- uz I/113/71

4. (Bir yerde biriyle birlikte veya yalnız 
başına) Yaşamak. -19-
 o.- acaŋ I/49/46
 o.- dum I/107/22, I/112/63

 o.- ū I/50/30
 o.- un I/50/30
 o.- urdu I/73/14
 o.- uyȯ I/152/31
 o.- uyōdum I/72/60
 o.- uyoler II/10/83
 o.- uyom I/50/31
 o.- uyon I/43/21
 o.- uyȯn I/152/32
 o.- uyordum I/106/04
 o.- uyorudu I/36/40, I/36/41
 o.- uyos I/42/29
 o.- uyoS II/29/25
 o.- uyȯs I/152/32
 o.- uyóz I/50/30

5. Durmak, beklemek. -10-
 o.- a I/144/27
 o.- uḳan I/128/21
 o.- udu I/128/15
 o.- uduḳ I/148/05
 o.- ullar̥dı I/128/13
 o.- uS I/115/16
 o.- usaŋ I/135/39
 o.- uz I/115/15

6. (Yerine) Yerleşmek. -4-
 o.- an I/69/60
 o.- muşlar II/23/180, II/25/14
 o.- muşlar̥ II/23/165

7. Bir işi yapmaya başlamak, o işe 
girişmek. -3-
 o.- u I/152/113
 o.- uduḳ I/152/119
 o.- uz I/26/51

8. Hiçbir iş yapmadan durmak, boş 
oturmak. -3-
 o.- duḳ I/79/20
 o.- ıyoz I/43/30
 o.- ūdu I/18/39

9. (Bir mevkiye) Geçmek, orada yer 
almak. -1-
 o.- ur I/01/53
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10. (Bir sıvının tortusu) Dibe çökmek, 
dipte toplanmak, teressüp etmek. -1-
 o.- ur I/21/96

11. İşgal etmek, ordusuyla 
konaklamak. -1-
 o.- muş I/11/15
oTur - : bk. otur-4 -1-
 o.- uduġ II/14/54
otŭr - : bk. otur-1 -2-
 o.- a I/38/55
ōtur - : bk. otur-2 -1-
 ō.- uyoduḳ II/30/75
oturaḲ : Oturulacak şey veya yer. -1-
 o.+ dan I/17/27
oturd - : bk. oturt- -1-
 o.- uyorlā I/159/20
oturma : 1. Kısa süre için konukluğa 
gitme. -3-
 o.+ ya I/91/48
 o. yapādıḳ II/37/08

2. Oturmak işi.
 o. I/130/94
oturmá : bk. oturma1 -1-
 o.+ yá II/11/20
oturmı : bk. oturma1 -2-
 o.+ ya I/143/30, II/11/21
oturmu : bk. oturma1 -1-
 o.+ yu II/11/23
oturt - : Oturmasına izin vermek, 
oturmasını sağlamak veya oturmaya 
zorlamak, yerleştirmek. -2-
 o.- du II/28/13
 o.- tu I/45/17
otuS : bk. otuz1 -18-
 o. I/03/70, I/112/64, I/128/10, I/142/03, 
I/155/31, I/157/06, I/158/18, I/23/07, 
I/23/09, I/23/49, I/35/41, I/46/04, I/52/16, 
I/79/33, II/02/41, II/04/54, II/10/05

otuS˽altı : bk. otuz˽altı -1-
 o.+ da I/28/10
otuTdur - : bk. otuttur- -2-
 o.- uŋ I/64/75

 o.- uz I/70/58
otuttur - : Oturtmak. -13-
 o.- mazlardı I/110/53
 o.- sȧz I/01/35
 o.- u I/123/29
 o.- uduḳ I/64/77
 o.- ula I/126/65
 o.- ulādı I/71/17
 o.- um II/23/129
 o.- uŋ I/67/04
 o.- uS II/32/113
 o.- uyoŋ I/96/10
 o.- uyorus I/10/16
 o.- uz I/12/44, II/32/113
otuz : 1. Yirmi dokuzdan sonra, otuz birden 
önce gelen sayının adı. -66-
 o. I/106/53, I/106/54, I/106/63, 
I/108/42, I/108/51, I/111/110, I/128/01, 
I/128/10, I/14/06, I/142/07, I/143/40, 
I/144/20, I/146/05, I/146/80, I/152/44, 
I/153/22, I/18/71, I/24/60, I/24/64, I/27/08, 
I/33/60, I/43/27, I/54/57, I/56/27, I/56/30, 
I/64/82, I/65/44, I/65/45, I/68/32, I/69/16, 
I/69/17, I/69/32, I/69/33, I/69/53, I/70/43, 
I/70/57, I/86/71, I/87/121, I/88/17, I/92/49, 
II/02/41, II/04/76, II/05/51, II/05/52, 
II/05/55, II/07/110, II/09/101, II/09/41, 
II/09/55, II/10/19, II/10/64, II/11/39, 
II/28/48, II/29/13, II/29/19, II/34/83, 
II/37/78
 o.+ a I/46/04, I/57/33
 o.+ u I/30/47
 o. yıllıḳ I/92/29

2. 1930 yılı. -3-
 o. I/59/03
 o.+ lāda I/09/71

otuz˽altı : 1936 yılı. -1-
 o. I/75/13

otuz beş : 1935 yılı. -1-
 o.+ dē I/28/10

otuz dört : 1934 yılı. -1-
 o. I/14/02

otuz˽iki : 1932 yılı. -1-
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 o.+ liyiz I/150/02
otuz seKiz : 1938 yılı. -7-

 o. I/11/03, I/152/02, I/42/56
 o.+ de I/64/106, I/95/63
 o.+ inde I/27/02
 o.+ li I/21/15

otuz˽üç : 1933 yılı. -1-
 o. II/20/72

otuz˽üş : bk. otuz˽üç -2-
 o. II/20/51, II/20/72

otuz yėdi : bk. otuz yedi -1-
 o. I/155/09

otuz yedi : 1937 yılı. -1-
 o.+ liyin I/144/17
ōtuz : bk. otuz1 -3-
 ō. I/56/32, II/12/66, II/12/67
otübüs : bk. otobüS -3-
 o. I/69/40, I/69/42
ótür - : bk. otur-1 -1-
 ó. II/12/03
ova : Çevresindeki yüksek ve arızalı 
topraklara göre çukurda kalan geniş ve düz 
arazi. -2-
 o. I/75/28, I/99/62
ove : bk. ova -1-
 o.+ ye I/75/28
ovu : bk. ova -1-
 o.+ ydu II/09/27
oy - : (Sivri uçlu, sert veya keskin 
bir cisimle) Yontmak, kazmak veya 
delmek yoluyla bir şey üzerinde çukur 
oluşturmak. -12-
 o.- an I/34/65
 o.- ar̥sın II/38/74
 o.- āsıŋ II/18/24, II/18/27
 o.- dun I/143/25
 o.- muşlar I/08/73, I/139/51
 o.- ub II/12/62
 o.- ulmuş I/68/70
 o.- uyoduġ II/12/63
 o.- uyoz I/34/65

 o.- ŭyoz I/34/62
oy - : bk. ol-4 -1-
 o.- sun I/55/37
oy : Bir toplantıya katılanların bir meseleyle 
ilgili ihtimallerden biri hususundaki 
tercihini bildirmesi, rey. -5-
 o. I/56/76, II/28/31, II/28/33
 o.+ nan II/28/33

oy ġullanma : (Bir seçimde) Tercihini 
bildirmek işi, oy verme.
 o. ġullanma II/23/78
oy : bk. oya -1-
 o. I/87/72
oy̥ : bk. oy -1-
 o. I/36/22
ōy - : bk. oy- -2-
 ō. II/22/81
 ō.- dum I/40/39
oya : İpek ibrişim, iplik vb. malzemeden 
tığ, iğne, mekik ve firkete ile yapılan, 
yemeni, baş örtüsü, mendil kenarlarına 
vb. yerlere dikilen, bir nevi ince örgüden 
süs. -4-
 o. I/90/71
 o.+ lar I/90/66
 o.+ lı II/07/130
 o.+ sῑ I/89/15
oyala - : Karşısındakine vakit 
kaybettirmek. -2-
 o.- mῑcın I/86/15
oyalan - : 1. Kendi kendini meşgul etmek, 
avunmak. -3-
 o.- ırsam II/29/27
 o.- madῑm II/29/27

2. (Bir yerde) Meşgul olup kalmak, vakit 
geçirmek, zaman harcamak.
 o.- ma I/86/14
oyanan - : bk. oyalan-1 -1-
 o.- ırsām yaparsam II/29/27
oye : bk. oya -2-
 o. yaparlar I/03/57, I/03/61
óyle : bk. öyle -2-
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 ó. I/04/51, I/146/68
óy̥le : bk. öyle -1-
 ó. I/32/54
ōyle : bk. öyle -1-
 ō. II/15/14
oyna - : 1. Eğlenmek, oyalanmak 
maksadıyla bir şeyle meşgul olmak. -59-
 o.- lādı II/35/28
 o.- llā I/151/34
 o.- llādı I/07/17, I/51/25
 o.- llardı I/07/22, I/51/20, I/51/25, 
II/14/38
 o.- llārdı I/51/20, I/51/24, I/58/94
 o.- mazlārdı I/51/20
 o.- míyo I/07/22
 o.- nır I/154/38
 o.- nırdı I/04/45, I/74/38, II/35/104, 
II/35/106, II/35/25, II/35/28
 o.- nır̥dı II/35/27
 o.- nıyodu I/91/53, II/35/29
 o.- r I/87/92
 o.- rdı I/63/25
 o.- rdıḳ I/08/47, I/11/90, I/11/93, 
I/155/48, I/155/49, I/74/38, I/76/92, 
I/76/95, I/76/96, I/79/18, II/15/57
 o.- rdıġ I/79/17
 o.- rdıḲ I/11/93, I/74/40, I/76/97, 
I/87/12
 o.- rdıŋ I/91/54
 o.- rdῑḳ I/76/93
 şaP o.- rız I/51/25
 o.- rlā I/157/67
 o.- rlādı I/153/62, I/153/68, I/153/69, 
I/157/67
 o.- rlardı I/80/17, I/80/18
 o.- rsa I/155/48
 o.- rsȧ I/123/68
 o.- y̥ăn I/29/12

2. (Düğün, nişan vb. törenlerde eğlenmek 
amacıyla) Bir müzik eşliğinde genellikle 
birlikte veya karşılıklı olarak müziğin 

gerektirdiği uyumlu hareketleri yapmak, 
raksetmek. -59-
 o.- dıḳTan I/106/65
 o.- dıyolā I/76/57
 o.- dῑ I/152/103
 o.- dῑdıḳ I/10/48
 o.- ladı II/34/22
 o.- llā II/34/86
 o.- lÍā I/10/60
 o.- ÍÍā II/23/64
 o.- llādı I/77/26
 o.- ÍÍādı II/23/68
 o.- llaldı I/07/16
 o.- llar I/04/20, I/113/21, I/114/13, 
I/114/14, I/114/57, I/114/59, I/114/61, 
I/131/14, I/67/04
 o.- llardı I/02/08, I/07/16
 o.- maz I/119/72
 o.- mazdı I/02/07, I/02/08, I/151/20
 o.- mazdıḲ I/159/18
 o.- mıyan I/145/80
 o.- mıyolar II/15/44
 o.- nılırdı II/03/22
 o.- nır I/148/28, I/32/75
 o.- ŋ I/138/75
 o.- r I/119/72, I/119/73, I/125/84
 o.- r̥ I/25/13
 o.- rdı I/02/08, I/02/16, I/119/72, 
I/87/74
 o.- r̥dı I/77/26
 o.- rdıḳ I/15/87, I/59/67, II/12/69
 o.- r̥dıḳ I/59/67
 o.- rdıḲ I/15/88
 o.- rdım I/25/12
 o.- rdın I/10/57
 o.- rdῑn I/10/56
 o.- rla I/101/45
 o.- rlā II/34/27
 o.- r̥lā II/34/38
 o.- rlardı I/02/06
 o.- rlardῑ I/08/12
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 o.- rlarmış I/76/16
3. Elinde evirip çevirmek, orasını 

burasını ellemek. -2-
 o.- rken I/16/09
 o.- şῑr I/16/12

4. (Eşya için) Bulunduğu yerden 
ayrılmadan oynar, hareket eder duruma 
gelmek, sabitliğini kaybetmek. -1-
 o.- madan I/25/49

5. (Bir filim) Sinema veya televizyonda 
gösterilmek, (bir piyes) sahneye 
konulmak. -1-
 o.- dıÍÍādı I/145/100

6. Bir oyuna katılmak.
oyná - : bk. oyna-1 -1-
 o.- llar I/51/22
oynȧ - : bk. oyna-2 -1-
 o.- rlar I/138/85
oynā - : bk. oyna-1 -39-
 o. II/08/64
 o.- dı I/09/29
 o.- dıḳ I/02/54, I/07/22, I/09/29, 
I/151/38, I/154/31, II/12/65, II/15/50, 
II/15/57
 o.- dıġ I/02/53, I/02/60, I/04/44, I/04/45, 
I/08/52, II/12/61
 o.- dıḲ I/02/54, I/151/36, I/151/37
 o.- nῑdῑ I/04/45
 o.- rdıḳ I/09/29, I/154/32, I/58/86, 
I/58/90, I/58/93
 o.- rdıġ I/06/18, I/10/10, I/157/68, 
I/58/87, I/58/93, II/15/51
 o.- rdıḲ I/51/23, I/58/86, I/58/92
 o.- r̥dıḲ I/06/17
 o.- yoz II/20/59

bk. oyna-2 -25-
 o. I/30/34, II/39/149
 o.- dı I/04/22, I/145/80, I/151/21, 
I/30/35, I/77/26, I/82/19, II/23/67, 
II/39/108
 o.- dıḳ II/12/71, II/12/72, II/12/74
 o.- dıġ I/59/68

 o.- dıḲ II/12/69, II/12/70, II/39/108
 o.- lā I/30/37
 o.- lādı I/30/35, II/34/20, II/34/21, 
II/34/34
 o.- r II/11/06
 o.- rdı I/151/21
ōyna - : bk. oyna-2 -2-
 ō.- dıḲları I/06/54
 ō.- nırdı II/15/11
ōyná - : bk. oyna-2 -1-
 ō.- ÍÍādı II/11/04
oynad - : bk. oynat-1 -4-
 o.- ılÍā II/23/104
 o.- ıllārdı I/04/21
 o.- ırla I/26/40
 o.- ırlar I/26/21
oynama : Oynamak işi. -1-
 o. I/04/23
oynamā : <<oynama+ya -1-
 o. I/155/48
oynamaḳ : 1. Eğlenmek, oyalanmak 
maksadıyla bir şeyle meşgul olmak işi. -1-
 o.+ lar I/65/57

2. Bir musiki parçasına uyarak ahenkli 
hareketler yapmak, raksetmek işi.
oynamaġ : bk. oynamaḳ2 -1-
 o. I/159/18
oyname : bk. oynama -1-
 o.+ ye I/153/63
oynaş - : Birbiriyle oynamak. -1-
 o.- ıyoduḲ I/91/52
oynaşmaġ : Oynaşmak, birbiriyle oynamak 
işi. -1-
 o. I/16/08
oynat - : 1. Raksettirmek. -1-

2. Aklını yitirmek, çıldırmak.
 ġafayı o.- mış I/24/53
oyne - : bk. oyna-1 -2-
 o.- yiviriyo I/150/32
 o.- yoz I/87/10

bk. oyna-2 -1-



oynē -

1894

O

 o.- ycıḲ I/87/77
oynē - : bk. oyna-1 -3-
 o.- yoduḲ II/12/65
 o.- yoz I/87/11

bk. oyna-2 -2-
 o.- yo I/87/95
 o.- yolā I/153/87
oynı - : bk. oyna-2 -3-
 o.- mazdı I/77/29
 o.- yan I/145/80
 o.- yanna I/154/22

bk. oyna-1 -3-
 o.- yamaSsıŋ I/155/45
 o.- yan II/14/93, II/35/107
ōynı - : bk. oyna-1 -2-
 ō.- ya I/06/22
oynı̊ - : bk. oyna-1 -2-
 o.- yōduḳ I/09/31
oynımaġ : bk. oynamaḳ2 -1-
 o. I/77/29
oynıtma : Oynatmak1 işi. -1-
 o. I/04/20
oynu - : bk. oyna-1 -10-
 o.- la I/150/32
 o.- llardı II/14/92
 o.- yam I/10/10
 o.- yo I/155/89
 o.- yodu I/69/34
 o.- yoduḳ I/31/26
 o.- yoduġ I/74/39
 o.- y̥ŏduḲ I/08/46
 o.- yodūŋ I/91/53
 o.- yolardı II/14/41

bk. oyna-2 -3-
 o.- yō I/77/28
 o.- yōdu I/09/19
 o.- yorla I/106/64

bk. oyna-6 -5-
 o.- yo I/64/18
 o.- yoSa I/64/18

oynú - : bk. oyna-1 -1-
 o.- yódúk I/07/24
oynū - : bk. oyna-2 -1-
 o.- yo I/77/28
ōynu - : bk. oyna-2 -1-
 ō.- yolardı II/14/29
oyu : bk. oyun1 -1-
 o. I/150/32
oyuḳ : Oyulmuş, içi boş ve çukur olan. -5-
 o. I/34/66, I/34/70, I/34/71
 o.+ dur I/79/45
ȯyuḳ : bk. oyuḳ -1-
 ȯ.+ dur I/79/46
oyuḲ : bk. oyuḳ -1-
 o. I/34/72
oyuld - : Oymak. -1-
 o.- uyoz I/143/18
oyulġa - : Oyulgamak, seyrek seyrek, 
gelişigüzel dikmek. -2-
 o. +ŋ I/21/31
oyulġı - : bk. oyulġa- -2-
 o.- ya I/102/73
oyun : 1. Bir menfaat olmadan hoşça 
vakit geçirmek için yapılan, çeşidine göre 
belli kurallara bağlanmış, maharete dayalı 
eğlence. -23-
 o. I/10/10, I/150/32, I/155/48, I/155/89, 
I/31/29, I/31/35, I/87/10, I/91/30
 o.+ a moyuna II/15/95
 o.+ nardın II/14/39
 o.+ u I/151/34, I/155/45, I/31/46, 
I/31/48, I/51/21
 o.+ ŭ I/08/46
 soḳaḲ o.+ u yapādı II/35/105
 o. yapādıḳ I/31/28
 o. yapādıġ I/31/35
 o. yapallārsa I/58/95
 o. yaparken I/151/30

2. Bir musiki parçasının ahengine ayak 
uydurularak yapılan vücut hareketlerinin 
bütünü. -11-
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 o. I/02/16, I/101/45, I/29/12, I/32/72, 
I/32/75
 o.+ a I/59/68, II/34/34, II/34/35
 o.+ na I/59/69
 o.+ nar I/09/12
 arap o.+ u I/146/64

3. Herkes tarafından seyredilen hüner 
gösterisi. -9-
 o. II/11/17
 o. çıḳarılardı I/102/28
 o. çıḳarıveridik I/154/30
 o. çıḳartTırıyodu II/35/27
 o.+ lar I/26/16
 o.+ nā yapáÍlármıştı II/11/16
 o.+ umuz II/11/16
 o. yaparlarmış I/76/16
 o. yapdılā II/12/22

4. Kumar. -3-
 o. I/64/18
 o.+ a I/50/32

oyŭn : bk. oyun1 -1-
 o. I/07/18
ōyun : bk. oyun3 -1-
 ō. çıḳarıyolardı II/14/38
oyuncā : <<oyuncaḲ+ı -2-
 o.+ mız I/02/57, I/02/61
oyŭncaḳ : bk. oyuncaḲ -2-
 o.+ lāmızı I/02/55
 o.+ larımızı I/02/54
oyuncaġ : bk. oyuncaḲ -1-
 o. II/20/59
ōyŭncaġ : bk. oyuncaḲ -1-
 ō.+ larımız I/02/57
oyuncaḲ : Çocukların oynayıp 
eğlenmelerine ve oyalanmalarına yarayan 
çeşitli nesneler ve bu maksatla yapılmış 
alet, bebek vb. şeyler. -2-
 o. I/123/67, II/35/26
oyunÇū : Oyuncu, bir oyunda oynayan 
kimse. -1-
 o. I/10/59
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ö : bk. öyle -1-
 ö. II/32/118
ȫ : bk. ev -1-
 ȫ.+ de I/134/32
ȫ : bk. öksüz -1-
 ȫ. ġalmışiS II/05/06
ȫ : bk. ön -1-
 ȫ.+ ne I/54/69
ȫ - : bk. öl- -1-
 ȫ.- müş II/05/95
ȫ : bk. öyle -5-
 ȫ. II/05/37, II/05/79, II/32/118, 
II/32/130, II/32/135
ȫ˽ün : bk. ö˽ün -2-
 ȫ. I/37/26, II/16/26
ö˽üd - : bk. ö˽üt- -3-
 ö.- ür II/07/90
 ö.- ür̥düg I/51/13
 ö.- ürdüŋ II/07/88
ö̇˽üd - : bk. ö˽üt- -1-
 ö̇.- üb I/155/36
ö˽ün : Öğün, (daha çok yemek için) defa, 
kez, kere. -6-
 ö. I/34/16, I/44/30, I/72/75, II/11/61
 ö.+ de I/123/45
 o˽ulsuz ö.+ süz I/79/70
ö˽üs : bk. ofis -1-
 ö. I/03/100
ö˽üt - : Öğütmek, tane hâlindeki 
maddeleri bir araçla ezerek un durumuna 
getirmek. -1-
 ö.- Tük I/155/36
öbür : Diğer, öteki. -25-
 ö. I/03/10, I/07/96, I/101/34, I/105/02, 
I/117/10, I/130/97, I/142/33, I/156/38, 

I/16/55, I/31/38, I/31/43, I/40/16, I/56/72, 
I/92/11, I/97/24, I/97/27, I/97/28, II/02/11, 
II/09/58, II/37/31
 ö.+ lēni I/16/06
 ö.+ lere II/23/146
 ö.+ leri II/23/161
 ö.+ lerin II/19/42

öbür dünya : Ölümden sonra gidilecek 
olan âlem, ahiret. 

ö. dünyadı I/154/10
ȫbür : bk. öbür -1-
 ȫ. I/10/30
öbürkü : Öbürü, diğeri, öteki. -3-
 ö. I/40/67, I/97/37, II/39/57
öbürü : Diğeri, öteki. -8-
 ö. I/07/19, I/131/24, I/131/25, I/18/66, 
I/31/47, I/73/53
 ö.+ ne II/13/56
ȫd - : bk. ö˽üt- -1-
 ȫ.- üllēdėg I/01/23
öde - : 1. Bir şeyin karşılığını alacaklı 
olana vermek, tediye etmek. -9-
 ö.- dik I/85/54
 ö.- dikden I/52/71
 ö.- meden I/52/76
 ö.- medi I/06/29
 ö.- mişler I/111/111
 ö.- ŋ II/23/05
 ö.- r I/108/50
 ö.- siŋ I/108/52

2. Kendisine yapılan bir şeyin karşılığını 
vermek.
 haḳı işisini ö.- miyō II/17/87
ödē - : bk. öde-1 -2-
 ö.- di I/52/71

öÖ



ödem

1898

Ö

 ö.- yı̆̇p II/38/28
ödem : Hücreler arasında biriken aşırı 
sıvının deri altı dokularında meydana 
getirdiği şişkinlik. -1-
 ö. yaparımış I/45/60
ödemeli : Taksitli, taksite bağlanmış bir 
şekilde, belli zaman ve belli miktarlarda 
ödenmek suretiyle. -2-
 ö. I/108/47, I/108/49
ödi - : bk. öde-1 -1-
 ö.- ycēn I/46/75
ȫdü - : bk. öldür-4 -1-
 ȫ.- seŋ II/14/63
ödüç : Ödünç, geri verilmek veya alınmak 
şartıyla verilen veya alınan. -1-
 ö. II/24/94
ödüş : bk. ödüç -1-
 ö. I/94/38
öf : bk. örf -1-
 ö. I/41/17
ögüz : bk. öküz -2-
 ö.+ e II/28/44
 ö.+ nen II/28/43
öğlen : 1. Öğle, öğle vakti, öğleyin. -1-
 ö. II/39/111

2. Öğle namazı.
öğütle - : Öğüt vermek, nasihat etmek. -1-
 ö.- r I/111/102
ȫksüz : bk. öksüz -1-
 ȫ. I/50/16
öksüz : Annesi veya hem annesi hem 
babası ölmüş çocuk. -4-
 ö. I/137/19
 ö.+ ümüştü I/48/50, I/48/51

öksüz ġal- : Annesi veya annesi babası 
ölmüş olmak.
 ö. ġaldı I/137/14
öksüzlǖ : <<öksüzlük+ü -1-
 ö. I/50/22
öksüzlük : Öksüz olma, annesi babası 
bulunmama durumu. -1-
 ö.+ de I/61/48

öküz : Çift sürmek, araba çekmek gibi 
hizmetlerde kullanılan enenmiş erkek 
sığır. -76-
 ö. I/153/108, I/39/33, I/55/01, I/68/40, 
I/74/62, I/74/65, I/87/03, I/87/45, I/87/57, 
I/87/58, I/87/61, I/87/63, II/07/45, II/07/48, 
II/21/14, II/28/70, II/28/71, II/28/74, 
II/28/75
 ö.+ le I/85/22
 ö.+ lē I/55/01, I/85/13
 ö.+ lēmiz I/72/44
 ö.+ len I/150/08
 ö.+ lēne I/56/46
 ö.+ lēnen I/87/19, II/09/07, II/21/15, 
II/22/57, II/22/59, II/24/30
 ö.+ lere I/22/45, II/07/61
 ö.+ leriŋ I/87/10
 ö.+ lernen I/103/30
 ö.+ nen I/68/36, I/74/50
 ö.+ nēn I/153/125
 ö.+ ü II/28/74
 ö.+ ümüz I/27/23, II/21/15
 ö.+ ünen I/70/06, II/01/25, II/01/26, 
II/09/06
 ö.+ ünen yapıyoduḳ II/24/27
 ö.+ ünü I/146/69
 ö.+ üŋ I/155/47, I/27/25, I/42/04, 
I/42/12
 ö.+ üynen I/11/42
 ö.+ ü̆ II/28/73

öküz arabası : Öküz veya öküzler 
tarafından çekilen yük arabası.
 ö. arabalānan I/146/70, II/09/06
 ö. arabası ġoşuyoduḳ I/155/96
 ö. arabası I/121/113
 ö. arabasına I/156/32, I/157/08
 ö. arabasınā I/76/45
 ö. arabasındān I/76/50
 ö. arabasını I/87/02
 ö. arabasınnan I/76/45, I/96/36
 ö. arȧbasῑ I/87/02
 ö. arıbası II/03/78



öl -

1899

Ö

öküz ḳoş- : Herhangi bir işi öküze 
yaptırmak.
 ö. ġoşādıḳ II/24/25, II/24/26
 ö. ġoşarıdıḳ I/64/117
 ö. ġoşmūyoruz II/24/25
 ö. ġoşulurdu I/23/36
 ö. Ḳoşārdıḳ I/72/44
 ö.+ leri ġoşaÍÍādı I/59/14
ökǖz : bk. öküz -1-
 ö. I/68/29
ö̇küz : bk. öküz -1-
 ö̇.+ lere ġoşulurdu I/157/74
öl - : Hayatı sona ermek, yaşamaz olmak, 
can vermek, vefat etmek. -299-
 ö. I/140/59, I/79/27
 ġıÇıŋı çeke çeke ö. I/140/58
 ö.- ǖ II/24/105
 ö.- ceK I/136/31, I/136/32, I/15/21, 
I/20/97
 ö.- cēmişlēdi II/07/71
 ö.- cez I/133/42, I/91/86
 ö.- dǖ I/03/41, I/113/58, I/113/63, 
I/125/28, I/158/25, I/20/88, I/27/02, 
II/08/07
 ö.- dǖnde I/52/07, I/63/12
 ö.- dǖnü I/20/90, I/20/91, I/95/126
 ö.- dü I/01/71, I/03/87, I/100/26, 
I/102/03, I/107/12, I/107/13, I/107/65, 
I/107/66, I/109/50, I/11/81, I/110/42, 
I/110/62, I/110/65, I/112/31, I/113/112, 
I/113/53, I/113/57, I/113/58, I/113/60, 
I/113/62, I/113/67, I/113/69, I/113/71, 
I/113/72, I/113/74, I/113/75, I/115/38, 
I/115/39, I/119/29, I/119/33, I/119/35, 
I/119/36, I/119/37, I/122/25, I/125/15, 
I/125/17, I/132/09, I/133/38, I/133/45, 
I/133/48, I/136/40, I/137/15, I/137/16, 
I/137/17, I/137/18, I/138/117, I/138/118, 
I/139/06, I/140/59, I/140/64, I/143/33, 
I/143/77, I/144/66, I/145/90, I/15/19, 
I/15/20, I/150/22, I/154/08, I/155/93, 
I/158/25, I/18/65, I/21/74, I/21/75, I/22/14, 
I/22/27, I/22/28, I/22/35, I/24/60, I/50/54, 
I/55/18, I/55/25, I/60/51, I/64/106, I/65/45, 
I/69/07, I/83/15, I/84/35, I/88/16, I/88/17, 

I/88/22, I/89/18, I/89/21, I/91/87, I/95/125, 
I/96/69, II/14/99, II/16/101, II/16/45, 
II/16/46, II/19/118, II/19/19, II/24/20, 
II/25/10, II/26/29, II/28/20, II/29/16, 
II/34/04, II/38/77
 ö.- düK I/116/55
 ö.- dükden I/06/35
 ö.- düle I/22/16
 ö.- dülē I/55/75, II/19/48, II/28/81
 ö.- düler I/110/42, I/119/33, I/119/34, 
I/137/17, I/35/41, I/65/56
 ö.- düm I/43/08, I/83/60, II/28/20, 
II/28/91
 ö.- dün I/126/73
 ö.- düTtürür I/11/84
 ö.- ecen I/47/28, I/64/08
 ö.- eceŋ I/64/06
 ö.- eli I/113/51, I/45/06, I/50/22, 
I/55/14, I/63/29, I/65/11, II/19/117, 
II/28/20, II/28/21
 ö.- ēm I/125/17
 ö.- emesin I/13/39
 ö.- en I/128/11, I/155/87, I/155/93, 
I/46/12, I/55/48, II/07/109, II/27/30, 
II/28/75, II/28/76
 ö.- enden I/137/43, II/29/24
 ö.- enden sona I/152/121
 ö.- enin I/112/80
 ö.- eniŋ I/112/80
 ö.- ennē II/24/106
 ö.- ennen I/147/34
 ö.- ennēŋ I/10/70, II/11/36
 ö.- enner I/113/72
 ö.- ennere I/125/03, II/07/70
 ö.- esiyi II/08/32
 ö.- meden I/143/78, I/39/31, I/91/78
 ö.- meden yapıyor I/21/14
 ö.- medi I/57/47, II/28/42
 ö.- men II/28/66
 ö.- mes II/28/67
 ö.- meS II/28/67, II/28/72
 ö.- meSsem I/79/48



öldü fiyata

1900

Ö

 ö.- meyen II/27/30
 ö.- meyince I/93/55
 ö.- meyyoru I/06/71, I/06/72
 ö.- mez II/28/42
 ö.- mezd̥im II/28/20
 ö.- mise II/28/20
 ö.- miyince I/79/27
 ö.- müş I/08/125, I/11/15, I/112/78, 
I/113/75, I/125/04, I/140/22, I/149/69, 
I/149/70, I/155/106, I/155/60, I/46/25, 
I/55/26, I/88/15, I/88/32, I/91/07, II/09/14, 
II/20/47, II/20/48, II/24/20, II/38/90
 ö.- müşdü I/39/27
 ö.- müşlē II/24/18
 ö.- müşler I/140/70
 ö.- müyo II/28/75
 ö.- müyȯru II/28/71
 ö.- müyü II/28/91
 ö.- Tü I/39/25, I/39/27
 ö.- üceg I/05/41
 ö.- üceK I/11/66, I/15/20, I/15/21
 ö.- ücez I/133/38
 ö.- üllēdi II/16/102
 ö.- üncá˽a I/48/49
 ö.- ünce I/125/52, I/149/62, I/22/09, 
I/22/14, I/46/25, I/64/107, I/64/41, I/65/46, 
I/88/24, II/13/32
 ö.- üncek I/11/85
 ö.- ünci I/39/23
 ö.- üncü II/16/45
 ö.- üncüyü II/26/12
 ö.- ünÇe II/06/63
 ö.- ünmedi I/125/17
 ö.- ünmėyo I/79/27
 ö.- ünmüyȯ I/93/55
 ö.- üŋ I/39/13
 ö.- üp I/46/94
 ö.- ür I/11/86, I/55/62, I/74/13
 ö.- ürdü I/47/19, II/16/102
 ö.- ürdüK I/126/70
 ö.- ürse I/74/13

 ö.- ürsem I/52/78
 ö.- ürsüŋ I/91/23
 ö.- ürüm I/04/76
 ö.- ürün I/86/53
 ö.- üsem I/79/48
 ö.- üvedi I/148/34
 ö.- üve̊rinci I/64/88
 ö.- üvürdü I/119/38, I/137/21, I/25/43
 ö.- üvürünce I/133/46
 ö.- üyo II/28/71, II/28/75
 ö.- üyola I/153/116
 ö.- üyom I/65/53
 ö.- üyomuşTu II/23/178
 ö.- üyor I/16/13
 ö.- üyö I/05/45
 ö.- üyün I/15/13
 ö.- ü̆y̥ȯ I/96/47

öldü fiyata : Çok ucuz, değerinin çok 
altında bir fiyatla, yok pahasına.
ȫl - : bk. öl- -133-
 ȫ.- dǖ I/09/55, I/22/13
 ȫ.- dü I/03/29, I/10/108, I/10/109, 
I/10/76, I/107/11, I/107/12, I/107/58, 
I/109/50, I/112/33, I/112/37, I/113/10, 
I/113/114, I/113/51, I/113/52, I/113/57, 
I/115/37, I/125/27, I/125/30, I/133/47, 
I/133/49, I/137/14, I/137/16, I/137/19, 
I/137/20, I/145/91, I/152/08, I/152/09, 
I/152/10, I/152/11, I/152/33, I/18/13, 
I/21/36, I/22/16, I/44/47, I/45/06, I/47/20, 
I/47/41, I/48/74, I/50/22, I/50/24, I/50/27, 
I/50/56, I/50/58, I/52/06, I/55/14, I/55/26, 
I/55/27, I/55/64, I/55/66, I/55/68, I/55/75, 
I/58/14, I/59/13, I/60/50, I/63/03, I/63/29, 
I/63/31, I/66/16, I/74/91, I/75/57, I/86/64, 
I/95/63, II/03/03, II/05/104, II/07/109, 
II/07/111, II/08/05, II/08/07, II/12/49, 
II/13/28, II/14/09, II/14/98, II/16/101, 
II/16/43, II/16/58, II/16/84, II/16/93, 
II/16/95, II/17/75, II/17/88, II/25/79, 
II/25/82, II/26/08, II/28/90, II/29/19, 
II/29/20, II/31/05, II/32/20
 ȫ.- dü verdı̄̇ I/125/30



öle

1901

Ö

 ȫ.- düler I/35/43, I/55/19, I/58/36, 
I/58/37, II/10/61
 ȫ.- düm I/43/08
 ȫ.- enden I/147/34
 ȫ.- mez II/28/65
 ȫ.- müş I/08/83, I/121/105, I/149/69, 
I/46/20, I/49/63, I/61/53, I/67/22, II/05/05, 
II/05/27, II/05/91, II/05/92, II/05/93, 
II/05/95, II/08/09, II/08/10, II/29/64
 ȫ.- müşdü II/05/92
 ȫ.- ü II/29/19
 ȫ.- ü˽ü II/15/95
 ȫ.+ dü fiyata I/154/59
öl̥ - : bk. öl- -2-
 ö.- dü II/01/09, II/26/28
ȫl̥ - : bk. öl- -10-
 ȫ.- dü I/55/67, I/86/11, II/05/55, 
II/11/36, II/16/95
 ȫ.- dükten II/06/82
 ȫ.- müş I/08/86, II/05/93
 ȫ.- müşdü II/11/37
ö̇l - : bk. öl- -2-
 ö̇.- müş I/113/121
ölç - : Bir niceliğin miktarını kendine 
mahsus bir ölçü ile belirlemek, tayin 
etmek. -2-
 ö.- üyo I/132/23
 ö.- üyosun I/111/71
öl̥ç - : bk. ölç- -1-
 ö.- er I/134/34
ȫlç - : bk. ölç- -1-
 ȫ.- erdi I/134/33
ölçē : bk. ölçek -1-
 ö.+ i I/155/32
ölçek : Bir şeyi ölçmek için birim kabul 
edilen ölçü. -1-
 ö. I/111/52
ölçu : bk. ölçü -1-
 ö. II/22/53
ȫlçü : bk. ölçü -2-
 ȫ.+ lü II/39/65
 ȫ.+ sü II/15/110

ölçü : Ölçmek işi, bir şeyi kendi cinsinden 
birim olarak alınmış bir miktara nispetle 
değerlendirme, derece, miktar. -3-
 ö. I/38/14
 ö.+ sü I/155/32
 ö.+ yü II/22/54
ölçül - : Bir niceliğin miktarı kendine 
mahsus bir ölçü ile belirlenmek. -1-
 ö.- cekmiş II/09/91
öldür - : 1. Bir canlının hayatına son 
vermek, ölümüne sebep olmak. -18-
 ö.- ceK I/21/85
 ö.- ceKlēmişti I/28/26
 ö.- dü II/23/161
 ö.- eli II/01/11
 ö.- medı̄̇ni I/125/17
 ö.- medi I/125/18
 ö.- meŋ II/28/40
 ö.- müş II/03/66, II/23/159
 ö.- müşlē II/23/158
 ö.- ücen I/11/72
 ö.- ülē I/33/118
 ö.- üyor I/16/09
 ö.- üyoru I/21/08

2. (Soğan ve bazı sebzeler için) Yağda 
hafifçe çevirmek veya tuzla ovmak yoluyla 
sertliğini gidermek.
 ö.- üller I/119/47

3. Ölümüne şahit olmak, biri öldüğünde 
hâlen sağ olmak.
 ö.- düK II/10/104

4. Zorlamak.
 ö. I/45/11
ȫldür - : bk. öldür-1 -3-
 ȫ.- ǖ II/25/92
 ȫ.- dü I/113/61, II/01/08
öldürme : Öldürmek işi. -1-
 ö.+ ye I/28/02
öldürmi : bk. öldürme -1-
 ö.+ ye I/11/81
öle : bk. öyle -216-



ölē

1902

Ö

 ö. I/04/45, I/05/27, I/08/36, I/09/18, 
I/09/29, I/101/74, I/103/11, I/105/08, 
I/106/11, I/106/15, I/106/25, I/106/26, 
I/106/38, I/11/24, I/11/60, I/11/67, I/11/79, 
I/11/81, I/11/89, I/11/93, I/11/95, I/110/21, 
I/111/100, I/111/102, I/111/103, I/111/104, 
I/111/21, I/111/25, I/111/61, I/111/73, 
I/112/78, I/114/12, I/116/40, I/117/09, 
I/117/20, I/117/21, I/119/67, I/119/81, 
I/12/49, I/120/25, I/120/42, I/121/68, 
I/121/76, I/121/81, I/122/30, I/122/39, 
I/123/41, I/123/43, I/123/54, I/125/16, 
I/126/14, I/126/16, I/126/21, I/126/29, 
I/126/48, I/126/58, I/128/57, I/129/05, 
I/129/17, I/129/20, I/13/39, I/130/22, 
I/132/18, I/132/20, I/132/22, I/133/02, 
I/136/33, I/14/03, I/14/41, I/140/41, 
I/140/64, I/141/20, I/143/11, I/143/82, 
I/146/15, I/146/21, I/146/40, I/146/46, 
I/146/49, I/147/60, I/15/08, I/15/19, 
I/15/21, I/15/29, I/15/30, I/15/42, I/15/48, 
I/15/53, I/15/62, I/15/63, I/15/70, I/15/81, 
I/15/88, I/15/89, I/15/94, I/15/98, I/150/08, 
I/153/40, I/16/08, I/16/43, I/17/23, I/17/47, 
I/17/53, I/17/57, I/17/61, I/17/80, I/17/81, 
I/17/82, I/18/24, I/20/24, I/20/26, I/20/42, 
I/20/43, I/20/48, I/20/53, I/20/72, I/20/77, 
I/20/92, I/20/94, I/21/60, I/21/69, I/22/28, 
I/22/31, I/23/41, I/24/09, I/24/36, I/24/59, 
I/24/66, I/25/05, I/25/28, I/25/56, I/28/42, 
I/32/78, I/32/81, I/32/87, I/33/100, I/33/20, 
I/37/53, I/42/14, I/46/106, I/46/65, I/56/63, 
I/58/35, I/60/84, I/61/32, I/70/68, I/71/13, 
I/71/21, I/72/72, I/73/27, I/76/69, I/76/97, 
I/77/07, I/77/19, I/77/42, I/78/54, I/79/51, 
I/81/59, I/89/12, I/94/68, I/94/71, I/95/05, 
I/97/42, II/03/64, II/08/67, II/17/34, 
II/19/118, II/19/12, II/19/139, II/19/159, 
II/19/168, II/19/44, II/23/145, II/23/192, 
II/23/20, II/23/33, II/23/75, II/23/92, 
II/35/39, II/35/55, II/35/68, II/35/76, 
II/35/77, II/35/78, II/39/58
 ȫle ö. I/112/28
 ö.+ di I/146/24, I/147/17, I/149/49
 ö. verilir II/35/44
 ö. yapılırdı I/71/15
 ö. yapılıyȯdu I/78/27
 ö. yapıyoS I/111/62

 ö.+ ydı̄̇ I/81/44
 ö.+ ydi I/131/50, I/20/79
 ö.+ y̥di I/04/47
 ö.+ yidi I/25/18, I/25/27, I/25/54, 
I/25/56, I/25/57, I/25/67
 ö.+ ymişTi I/24/57
ölē : bk. öyle -14-
 ö. I/108/37, I/126/37, I/132/37, 
I/147/51, I/76/66, II/23/126, II/23/128, 
II/23/145, II/23/75, II/23/78, II/35/85
 ö.+ di I/13/09
öl̥ĕ : bk. öyle -1-
 ö. I/92/56
öle : bk. ȫle -1-
 ö. namazına I/125/78
ȫlė : bk. öyle -5-
 ȫ. II/14/24, II/31/25
 ȫ.+ di I/78/33
 ȫ.+ ydi I/77/75, II/06/45
ȫlė : bk. ȫle -2-
 ȫ.+ den I/121/32
 ȫ.+ ye I/121/29
ölė : bk. öyle -1-
 ö.+ ydi II/39/158
ȫle : bk. öyle -1278-
 ȫ. I/01/67, I/01/75, I/02/14, I/02/35, 
I/02/41, I/02/57, I/02/60, I/02/61, I/03/02, 
I/03/106, I/03/107, I/03/22, I/03/26, 
I/03/28, I/03/29, I/03/32, I/03/51, I/03/52, 
I/03/53, I/03/57, I/03/59, I/03/61, I/03/72, 
I/03/78, I/03/80, I/03/90, I/03/97, I/04/05, 
I/04/14, I/04/22, I/04/42, I/04/58, I/05/62, 
I/05/65, I/06/114, I/06/119, I/06/12, 
I/06/122, I/06/130, I/06/138, I/06/147, 
I/06/150, I/06/17, I/06/21, I/06/30, I/06/32, 
I/06/48, I/06/52, I/06/61, I/06/67, I/06/79, 
I/06/85, I/06/86, I/06/88, I/06/90, I/06/93, 
I/06/99, I/07/112, I/07/54, I/07/87, I/07/88, 
I/07/91, I/08/102, I/08/116, I/08/122, 
I/08/125, I/08/129, I/08/13, I/08/55, 
I/08/64, I/08/72, I/08/88, I/09/17, I/09/19, 
I/09/30, I/09/31, I/09/60, I/10/05, I/10/121, 
I/10/37, I/10/41, I/10/79, I/10/90, I/10/93, 
I/10/94, I/100/34, I/101/10, I/101/43, 
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I/102/49, I/102/73, I/103/05, I/103/16, 
I/103/20, I/103/25, I/103/26, I/103/35, 
I/103/39, I/103/49, I/103/54, I/103/60, 
I/104/03, I/104/20, I/104/25, I/104/51, 
I/104/57, I/104/58, I/105/13, I/105/21, 
I/105/24, I/105/28, I/105/29, I/105/41, 
I/105/58, I/106/03, I/106/04, I/106/07, 
I/106/10, I/106/30, I/106/32, I/106/35, 
I/106/44, I/106/47, I/107/21, I/108/20, 
I/108/26, I/109/32, I/109/33, I/109/34, 
I/109/49, I/109/51, I/109/58, I/110/11, 
I/110/18, I/110/20, I/110/25, I/110/26, 
I/110/28, I/110/29, I/110/41, I/110/57, 
I/110/66, I/111/08, I/111/09, I/111/68, 
I/111/87, I/112/63, I/112/70, I/113/114, 
I/113/122, I/113/133, I/113/137, I/113/28, 
I/113/36, I/113/65, I/113/71, I/113/84, 
I/113/95, I/113/99, I/114/36, I/115/02, 
I/115/05, I/115/08, I/115/13, I/115/20, 
I/115/23, I/115/25, I/115/30, I/115/41, 
I/115/42, I/115/44, I/115/50, I/115/51, 
I/115/52, I/116/28, I/116/46, I/117/05, 
I/118/09, I/118/10, I/118/12, I/118/19, 
I/119/06, I/119/21, I/119/22, I/119/34, 
I/119/37, I/119/59, I/119/62, I/119/75, 
I/119/81, I/121/115, I/121/17, I/121/21, 
I/121/23, I/121/26, I/121/35, I/121/37, 
I/121/49, I/121/74, I/121/89, I/121/91, 
I/122/38, I/122/51, I/122/76, I/123/35, 
I/124/12, I/124/20, I/124/29, I/124/35, 
I/124/50, I/125/12, I/125/13, I/125/49, 
I/125/68, I/125/75, I/126/20, I/126/21, 
I/126/38, I/126/39, I/126/43, I/127/27, 
I/127/52, I/128/30, I/128/45, I/129/14, 
I/129/16, I/129/19, I/129/23, I/129/34, 
I/13/27, I/130/17, I/130/32, I/130/50, 
I/130/56, I/130/83, I/131/28, I/131/31, 
I/131/34, I/132/19, I/132/24, I/132/37, 
I/132/45, I/133/02, I/133/08, I/133/18, 
I/134/01, I/134/53, I/134/55, I/135/01, 
I/135/11, I/135/19, I/135/20, I/135/53, 
I/136/06, I/137/07, I/137/33, I/137/34, 
I/138/100, I/138/62, I/138/66, I/138/77, 
I/139/61, I/141/11, I/142/51, I/143/22, 
I/143/24, I/143/35, I/143/70, I/144/12, 
I/144/20, I/144/32, I/144/44, I/144/55, 
I/145/07, I/145/10, I/145/101, I/145/16, 
I/145/29, I/145/49, I/145/65, I/145/86, 
I/145/92, I/146/01, I/146/10, I/146/12, 
I/146/16, I/146/22, I/146/26, I/146/34, 

I/146/41, I/146/43, I/146/49, I/146/50, 
I/146/55, I/146/57, I/146/58, I/146/59, 
I/146/64, I/146/69, I/146/71, I/146/72, 
I/146/73, I/146/81, I/146/84, I/147/28, 
I/147/34, I/147/37, I/147/55, I/148/03, 
I/148/45, I/148/61, I/148/63, I/15/09, 
I/15/26, I/150/28, I/150/33, I/150/53, 
I/150/54, I/150/59, I/151/18, I/151/26, 
I/151/27, I/151/32, I/151/42, I/151/43, 
I/152/136, I/152/28, I/152/49, I/152/70, 
I/152/72, I/152/73, I/152/81, I/152/86, 
I/152/99, I/153/07, I/153/119, I/153/33, 
I/153/34, I/153/38, I/153/45, I/153/60, 
I/153/62, I/153/69, I/153/71, I/153/73, 
I/153/89, I/154/25, I/155/34, I/155/42, 
I/155/67, I/156/44, I/157/09, I/157/70, 
I/157/75, I/157/77, I/157/81, I/158/24, 
I/158/25, I/158/37, I/159/27, I/159/38, 
I/159/41, I/159/47, I/160/25, I/161/05, 
I/161/10, I/161/11, I/161/23, I/161/26, 
I/161/29, I/161/32, I/161/34, I/161/39, 
I/17/78, I/18/23, I/18/51, I/18/73, I/18/76, 
I/19/03, I/20/15, I/20/40, I/20/61, I/20/89, 
I/21/70, I/22/12, I/22/23, I/23/52, I/26/41, 
I/26/59, I/26/60, I/26/76, I/27/22, I/27/40, 
I/27/59, I/27/61, I/28/54, I/28/57, I/28/59, 
I/29/10, I/29/17, I/30/17, I/30/22, I/30/31, 
I/30/36, I/30/39, I/31/09, I/31/11, I/31/32, 
I/31/35, I/31/50, I/31/54, I/32/05, I/32/12, 
I/32/20, I/32/30, I/32/44, I/32/73, I/32/94, 
I/32/95, I/33/106, I/33/155, I/33/48, 
I/33/58, I/33/88, I/34/09, I/34/23, I/34/25, 
I/34/27, I/34/69, I/34/70, I/34/71, I/35/09, 
I/35/13, I/35/25, I/35/61, I/36/16, I/36/17, 
I/36/30, I/36/41, I/36/42, I/36/58, I/37/12, 
I/37/23, I/37/44, I/37/51, I/38/03, I/38/51, 
I/39/34, I/39/40, I/39/78, I/39/97, I/40/04, 
I/40/34, I/40/35, I/40/51, I/40/74, I/40/77, 
I/40/78, I/41/13, I/41/14, I/41/20, I/41/23, 
I/41/27, I/41/38, I/41/41, I/41/58, I/41/88, 
I/42/06, I/42/08, I/42/16, I/42/22, I/42/23, 
I/42/28, I/42/32, I/42/38, I/42/50, I/42/54, 
I/42/62, I/42/81, I/43/14, I/43/27, I/43/28, 
I/43/36, I/43/37, I/44/27, I/44/53, I/44/66, 
I/45/19, I/46/06, I/46/102, I/46/103, 
I/46/109, I/46/112, I/46/115, I/46/116, 
I/46/118, I/46/119, I/46/130, I/46/134, 
I/46/22, I/46/24, I/46/30, I/46/32, I/46/35, 
I/46/41, I/46/48, I/46/53, I/46/54, I/46/55, 
I/46/61, I/46/83, I/46/88, I/46/90, I/47/08, 



ȫle

1904
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I/47/60, I/47/61, I/47/75, I/48/01, I/48/16, 
I/48/20, I/48/21, I/48/69, I/48/72, I/49/14, 
I/49/27, I/49/54, I/49/67, I/50/08, I/50/69, 
I/51/09, I/51/12, I/51/16, I/51/46, I/51/47, 
I/51/55, I/51/61, I/51/63, I/52/08, I/52/09, 
I/52/24, I/52/55, I/52/60, I/52/76, I/52/92, 
I/53/33, I/53/38, I/53/39, I/53/47, I/53/49, 
I/53/50, I/53/67, I/53/68, I/53/69, I/53/70, 
I/53/71, I/53/75, I/54/16, I/54/71, I/55/20, 
I/55/22, I/55/23, I/55/28, I/55/29, I/55/33, 
I/55/34, I/55/36, I/55/42, I/55/43, I/55/45, 
I/55/52, I/55/53, I/55/60, I/55/68, I/55/69, 
I/55/71, I/55/74, I/56/74, I/56/75, I/57/40, 
I/57/49, I/58/10, I/58/14, I/58/19, I/58/37, 
I/58/38, I/58/39, I/58/53, I/58/55, I/58/59, 
I/58/72, I/58/73, I/58/74, I/58/75, I/58/91, 
I/59/83, I/60/108, I/60/16, I/60/48, I/60/63, 
I/60/75, I/61/03, I/61/04, I/61/36, I/61/45, 
I/61/73, I/62/24, I/62/30, I/63/08, I/63/10, 
I/63/33, I/63/44, I/63/57, I/64/16, I/64/78, 
I/64/81, I/64/92, I/65/07, I/65/23, I/65/59, 
I/65/60, I/66/03, I/66/20, I/66/37, I/66/43, 
I/67/35, I/67/39, I/67/52, I/68/14, I/68/39, 
I/68/47, I/68/54, I/68/68, I/68/79, I/69/47, 
I/70/46, I/70/63, I/70/68, I/70/70, I/71/03, 
I/71/04, I/71/05, I/71/24, I/71/29, I/71/42, 
I/71/45, I/71/47, I/71/53, I/71/63, I/71/67, 
I/71/68, I/71/71, I/71/82, I/72/28, I/72/37, 
I/72/46, I/72/48, I/72/58, I/72/76, I/72/84, 
I/72/85, I/73/13, I/73/25, I/73/26, I/73/29, 
I/73/33, I/73/39, I/73/58, I/73/60, I/74/102, 
I/74/25, I/74/28, I/74/31, I/74/56, I/76/100, 
I/76/17, I/76/18, I/76/28, I/76/35, I/76/42, 
I/76/55, I/76/68, I/76/83, I/76/91, I/76/95, 
I/76/97, I/77/13, I/77/14, I/77/34, I/77/46, 
I/77/55, I/77/60, I/77/67, I/77/68, I/78/02, 
I/78/11, I/78/12, I/78/16, I/78/18, I/78/23, 
I/79/02, I/79/03, I/79/50, I/79/56, I/79/72, 
I/79/87, I/79/96, I/80/34, I/80/39, I/80/42, 
I/80/46, I/80/53, I/80/56, I/80/58, I/81/09, 
I/81/19, I/81/20, I/81/26, I/81/32, I/81/39, 
I/81/49, I/82/08, I/82/13, I/82/22, I/82/29, 
I/82/31, I/83/56, I/83/64, I/84/37, I/85/05, 
I/85/22, I/85/37, I/85/60, I/86/30, I/86/44, 
I/87/04, I/88/06, I/88/11, I/88/12, I/88/41, 
I/91/05, I/91/59, I/91/81, I/92/17, I/92/31, 
I/92/36, I/92/47, I/93/27, I/93/55, I/93/64, 
I/94/18, I/94/71, I/94/73, I/96/26, I/96/35, 
I/96/67, I/96/68, I/96/73, I/96/78, I/96/92, 
I/97/13, I/97/14, I/97/57, I/98/127, I/98/19, 

I/98/41, I/98/42, I/98/54, I/99/41, I/99/63, 
I/99/70, II/01/22, II/02/10, II/02/79, 
II/03/10, II/03/47, II/03/64, II/04/06, 
II/04/28, II/04/58, II/04/73, II/06/17, 
II/06/23, II/09/07, II/09/72, II/10/102, 
II/10/39, II/10/76, II/10/77, II/10/96, 
II/12/08, II/12/09, II/12/13, II/12/15, 
II/12/18, II/12/19, II/12/23, II/12/24, 
II/12/28, II/12/41, II/12/60, II/12/69, 
II/12/79, II/13/07, II/13/08, II/13/30, 
II/13/56, II/13/57, II/14/09, II/14/22, 
II/14/41, II/15/08, II/15/104, II/15/106, 
II/15/108, II/15/11, II/15/113, II/15/117, 
II/15/22, II/15/29, II/15/30, II/15/35, 
II/15/37, II/15/39, II/15/40, II/15/42, 
II/15/43, II/15/44, II/15/45, II/15/46, 
II/15/47, II/15/49, II/15/51, II/15/56, 
II/15/57, II/15/58, II/15/68, II/15/71, 
II/15/73, II/15/75, II/15/76, II/15/77, 
II/16/09, II/16/105, II/16/18, II/16/71, 
II/16/86, II/17/06, II/17/25, II/17/27, 
II/17/30, II/17/56, II/17/58, II/17/63, 
II/18/08, II/18/27, II/18/31, II/19/04, 
II/19/110, II/19/116, II/19/117, II/19/123, 
II/19/125, II/19/126, II/19/130, II/19/138, 
II/19/168, II/19/32, II/19/43, II/20/11, 
II/20/76, II/21/06, II/21/47, II/21/53, 
II/21/60, II/21/62, II/21/73, II/21/94, 
II/21/95, II/21/96, II/22/21, II/22/39, 
II/22/42, II/22/48, II/22/58, II/22/70, 
II/22/78, II/22/80, II/22/82, II/22/85, 
II/23/07, II/23/117, II/23/123, II/23/125, 
II/23/127, II/23/154, II/23/16, II/23/185, 
II/23/205, II/23/209, II/23/211, II/23/25, 
II/23/38, II/23/54, II/23/55, II/23/65, 
II/23/72, II/23/81, II/23/90, II/24/88, 
II/24/94, II/25/04, II/25/09, II/25/103, 
II/25/108, II/25/115, II/25/16, II/25/18, 
II/25/19, II/25/20, II/25/25, II/25/28, 
II/25/47, II/25/52, II/25/62, II/25/76, 
II/25/77, II/25/86, II/25/90, II/25/94, 
II/26/13, II/27/13, II/27/26, II/27/33, 
II/27/41, II/27/43, II/27/45, II/27/46, 
II/27/49, II/28/64, II/29/26, II/29/93, 
II/30/61, II/31/06, II/31/16, II/31/25, 
II/31/28, II/31/37, II/31/43, II/32/04, 
II/32/104, I/32/105, II/32/111, II/32/115, 
II/32/127, II/32/128, II/32/134, II/32/137, 
II/32/14, II/32/15, II/32/67, II/32/76, 
II/32/94, II/32/99, II/33/13, II/33/15, 
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II/33/21, II/33/41, II/33/66, II/34/106, 
II/34/13, II/34/60, II/34/88, II/35/101, 
II/35/104, II/35/105, II/35/106, II/35/29, 
II/35/34, II/35/35, II/35/46, II/35/47, 
II/35/54, II/35/64, II/35/70, II/35/74, 
II/35/80, II/35/83, II/35/85, II/35/95, 
II/35/97, II/35/99, II/37/102, II/37/114, 
II/37/118, II/37/32, II/37/52, II/37/54, 
II/37/59, II/37/63, II/37/67, II/38/113, 
II/38/46, II/39/10, II/39/115, II/39/40
 ȫle ȫ. I/110/22, I/113/134, I/113/75, 
I/119/64, I/125/45, I/138/46, I/145/84, 
I/159/13, I/161/32, I/64/81, I/85/50, 
II/24/33, II/24/98
 ȫ. ȫle veremeyiz I/138/60
 ȫ. ȫle I/110/22, I/113/133, I/113/75, 
I/119/64, I/125/45, I/138/46, I/145/84, 
I/159/13, I/161/32, I/64/81, I/85/50, 
II/24/33, II/24/98
 ȫ. bȫle I/08/24
 ȫ.+ di I/101/31, I/107/23, I/146/43, 
I/146/51, I/146/72, I/32/29, I/90/47, 
II/34/104
 ȫ.+ dik II/21/48
 ȫ.+ diK I/04/17
 ȫ.+ dir I/127/03, I/34/71
 ȫ.+ lēmiş I/30/60
 ȫ.+ miş I/08/94, I/30/13
 ȫ.+ mişimiş I/86/51
 ȫ. öle I/112/28
 ȫ.+ sine I/35/15, I/35/62
 ȫ.+ sini I/65/55
 ȫle ȫ. veremeyiz I/138/60
 ȫ. verilēdi I/153/67
 ȫ. veriyoduḳ I/153/44
 ȫ. vermeyiz I/67/07
 ȫ. viridig II/12/36
 ȫ. yapādı II/12/37
 ȫ. yapādıḲ I/152/62, I/30/39
 ȫ. yapalÍādı II/23/197
 ȫ. yapaÍÍādῑ I/146/63
 ȫ. yapan yapıyo II/20/82
 ȫ. yapardıḳ I/51/36, II/25/48, II/37/102

 ȫ. yapar̥dıḳ I/33/57
 ȫ. yapārdıḳ I/70/19
 ȫ. yapardıġ I/114/27
 ȫ. yapardıḲ I/115/57
 ȫ. yaparıS yapallā I/03/55
 ȫ. yaparıS yaparız II/23/207
 ȫ. yaparıS I/111/08, I/48/08
 ȫ. yaparız I/51/43
 ȫ. yaparlāmış II/37/126
 ȫ. yaparlar I/26/19, I/76/27
 ȫ. yaparlardı I/98/41
 ȫ. yapdılar I/157/76
 ȫ. yapdım II/12/33, II/12/37
 ȫ. yapınca I/08/76
 ȫ. yapıyoduḳ II/15/81
 ȫ. yapıyoruz I/84/13
 ȫ. yapıyoz I/40/42, I/84/29
 ȫ. yapıyurun II/22/81
 ȫ. yapíyóÍÍā I/53/84
 ȫ. yapíyöllē I/53/84
 ȫ. yapiyöz I/40/19
 ȫ. yapmayız et veridik et II/37/82
 ȫ. yaptıḳ I/110/37
 ȫ.+ ydi I/01/08, I/02/17, I/02/24, 
I/02/25, I/02/27, I/02/62, I/04/14, I/04/23, 
I/07/08, I/07/21, I/104/25, I/105/05, 
I/110/23, I/110/31, I/110/33, I/110/34, 
I/110/48, I/113/116, I/113/118, I/113/36, 
I/113/94, I/115/12, I/115/19, I/115/22, 
I/115/49, I/121/34, I/123/66, I/123/68, 
I/123/71, I/124/16, I/125/09, I/128/02, 
I/136/28, I/138/90, I/138/93, I/138/96, 
I/144/39, I/151/22, I/18/70, I/20/06, 
I/20/15, I/34/16, I/34/20, I/35/29, I/41/65, 
I/41/92, I/51/59, I/53/57, I/64/71, I/68/38, 
I/68/53, I/68/54, I/70/79, I/71/53, I/73/10, 
I/77/04, I/77/05, I/80/18, I/85/25, I/85/33, 
I/88/19, I/96/17, I/96/29, I/97/10, II/13/08, 
II/13/19, II/13/35, II/13/56, II/13/62, 
II/13/64, II/15/56, II/15/86
 ȫ.+ y̥di I/04/30, I/32/06, I/37/21
 ȫ.+ ydiK I/107/27, I/138/95
 ȫ.+ y̥diK I/04/64
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 ȫ.+ ydim I/137/42
 ȫ.+ ydin I/126/30, I/126/66
 ȫ.+ yidi I/25/06
 ȫ.+ yin I/107/21, I/107/36
 ȫ.+ yiS I/13/27
 ȫ.+ yken I/96/47
 ȫ.+ ymiş I/88/13
 ȫ.+ ymişdi I/128/02
 ȫ.+ ymişimiş I/105/09, I/108/23
 ȫ.+ y̥mişTi I/32/10
ȫlĕ : bk. öyle -1-
 ȫ. II/12/42
ȫlē : bk. öyle -18-
 ȫ. I/105/62, I/46/127, I/80/35
 ȫ.+ di I/153/44, I/153/58, I/159/15, 
I/75/70, I/77/20, I/80/43, I/96/25, II/16/29, 
II/20/02, II/21/52
 ȫ.+ dik I/153/125, I/159/47
 ȫ.+ miş I/76/48
 ȫ.+ mişdi I/136/35
 ȫ.+ mişti I/32/12
ȫle : Öğle, güneşin gökyüzünde en yüksek 
noktada bulunduğu, günün sabahla ikindi 
arasındaki vakti, gün ortası. -3-
 ȫ.+ den II/37/19
 ȫ.+ ye I/152/20

ȫle namazı : Öğle namazı, beş vakit 
namazdan öğle vakti ile ikindi vakti 
arasında kılınanı.
 ȫ. namazını ġıldırandan I/125/78
öle̊ : bk. öyle -3-
 ö. I/67/43
 öle̊ ö. I/157/28
 ö. öle̊ I/157/28
ȫle̊ : bk. öyle -7-
 ȫ. I/08/77, I/119/44, I/55/21, II/01/49, 
II/10/91, II/31/49, II/31/51
ö̇le : bk. öyle -1-
 ö̇. I/23/46
ölece : bk. ȫlece -2-
 ö. I/106/79, I/46/101

ȫlece : Öylece, o biçimde, tam öyle, 
öylelikle. -5-
 ȫ. I/157/65, I/58/56, I/65/39, II/23/181
 ȫ.+ ne I/97/24
ȫlĕçe : bk. ȫlece -1-
 ȫ. I/52/22
ȫlelē : bk. ȫlenneyin -1-
 ȫ. I/18/23
ȫleleyı̆̇n̥ : bk. ȫlenneyin -1-
 ȫ. I/18/24
ȫlel̥ı̆̇gce : bk. ȫlelikle -1-
 ȫ. I/06/72
ȫleliK : bk. ȫlelikle -1-
 ȫ. I/15/26
ölelikce : bk. ȫlelikle -1-
 ö. I/112/18
ölelikÇe : bk. ȫlelikle -2-
 ö. I/135/23, I/21/61
ȫlelikçe : bk. ȫlelikle -3-
 ȫ. I/106/71, I/64/85, II/31/11
ȫlelikde : bk. ȫlelikle -2-
 ȫ. I/101/08, I/90/85
ȫlelikdē : bk. ȫlelikle -1-
 ȫ. I/90/39
ȫleliklė : bk. ȫlelikle -1-
 ȫ. II/21/90
ȫlelikle : Öylelikle, bu biçimde, en 
sonunda. -11-
 ȫ. I/09/27, I/42/60, I/46/21, I/46/26, 
I/46/27, I/47/09, I/60/89, I/90/74, II/19/103, 
II/21/98, II/32/12
ȫleliklē : bk. ȫlelikle -1-
 ȫ. II/10/59
ȫlel̥ikle : bk. ȫlelikle -1-
 ȫ. II/10/63
ȫlelikli : bk. ȫlelikle -1-
 ȫ. II/21/62
ȫleliknen : bk. ȫlelikle -2-
 ȫ. I/145/49, I/145/66
ȫlelı̄̇nen : bk. ȫlelikle -2-
 ȫ. I/101/20, I/99/29



ölşmeK

1907

Ö

ölen : bk. öğlen1 -1-
 ö.+ neri I/52/36
ȫlen : bk. öğlen1 -13-
 ȫ. I/33/139, I/72/02, II/03/23, II/16/49
 ȫ.+ e I/153/70, II/37/20, II/37/53, 
II/37/54
 ȫ. soŋuna II/25/114
 ȫ. yemē I/121/29
 ȫ. yėmēne I/121/101
 ȫ. yėmeyine II/39/105

bk. öğlen2

 ȫ.+ i ġılālā I/30/54
ȫlėn : bk. öğlen1 -1-
 ȫ. molası II/39/103
ȫlenci : Öğlenci, öğleden sonra ders gören 
öğrenci. -1-
 ȫ. II/07/114
ölennen : bk. ȫlenneyin -1-
 ö. I/32/76
ȫlennėn : bk. ȫlenneyin -1-
 ȫ. I/40/29
ȫlenen : bk. ȫlenneyin -1-
 ȫ. I/07/47
ȫlennen : bk. ȫlenneyin -2-
 ȫ. I/114/16, I/32/86
ȫlennēn : bk. ȫlenneyin -2-
 ȫ. I/114/13, II/19/159
ȫlenneyin : Öğlenleyin, öğle vakti. -3-
 ȫ. I/02/10, I/07/55, I/118/11
ölenni : bk. ȫlenneyin -1-
 ö. II/16/29
ȫlennin : bk. ȫlenneyin -2-
 ȫ. I/32/76
 ȫ. verilir I/32/78
ȫlesine : Öylesine, o biçimde. -3-
 ȫ. I/51/12, I/55/20, II/19/126
öleş - : bk. üleş- -1-
 ö.- iliyó I/01/40
ȫletici : Öğretici, bir işin nasıl yapılması 
gerektiğini öğreten kimse. -1-
 ȫ. I/01/50

öli : bk. öyle -1-
 ö. II/39/146
ȫlı̊̇ : bk. öyle -1-
 ȫ.+ ydı̄̇ II/23/128
ȫli : bk. öğle -2-
 ȫ.+ ye I/02/04, II/39/83
ȫli : bk. öyle -14-
 ȫ. I/115/58, I/42/41, II/06/17, II/19/37, 
II/20/82, II/22/44, II/39/12
 ȫ.+ ydi I/10/06, I/151/28, I/46/13, 
I/97/45
 ȫ.+ ydi yapıyoduḳ II/25/51
 ȫ.+ yse I/112/48
öllüğ : Öllük, ölü, ölmüş, cansız. -4-

öllüğüŋ körü : Bıktırıcı, usandırıcı 
durum karşısında kullanılan bir azarlama 
sözü.
 ö.+ üŋ ḳarı ġannı˽ıŋ ārısı I/113/125
 ö.+ üŋ ḳarı ġarnıyıŋ ārısı I/113/130

ö.+ üŋ körü I/134/42
 ö.+ üŋ körü I/113/130
ölmek : Hayatı sona ermek, yaşamaz olmak, 
can vermek, vefat etmek durumu. -2-
 ö. I/52/31, I/79/36
ȫlo : bk. öyle -1-
 ȫ. I/53/60
ȫlö : bk. öyle -1-
 ȫ.+ süne̊ I/03/75
ȫlö : bk. öyle -13-
 ȫ. I/121/19, I/58/07, I/61/56, I/64/08, 
II/10/52, II/10/58, II/10/91, II/11/23, 
II/16/23, II/16/51
 ȫ. ȫlö vurup II/10/91
 ȫlö ȫ. vurup II/10/91
ölş - : bk. ölç- -2-
 ö.- mem I/132/23, I/132/46
ölşdür - : Ölçtürmek, ölçmek işini 
başkasına yaptırmak. -1-
 ö.- üyüm I/143/58
ölşmeK : Bir niceliğin miktarını kendine 
mahsus bir ölçü ile belirlemek, tayin etmek 
işi. -1-



ölü

1908

Ö

 ö. I/155/30
ölü : Hayatı sona ermiş bulunan, artık 
yaşamayan. -7-
 ö. I/06/64, I/06/70, I/06/71, I/140/56
 ö.+ leri I/06/92, I/38/31
 ö.+ sü I/22/19
ölü : bk. öyle -8-
 ö. I/06/113, II/08/101, II/17/33, II/31/32, 
II/39/146, II/39/150
 ölü ö. II/39/92
 ö. ölü II/39/92
ölǖ : bk. öyle -1-
 ö.+ ydü I/58/34
ölǖ : bk. ölü -1-
 ö. I/140/56
ȫlǖ : bk. ölü -1-
 ȫ.+ lere I/06/92
ȫlǖ : bk. öyle -2-
 ȫ. II/06/26
 ȫ.+ müştü II/07/23
ȫlü : bk. öyle -103-
 ȫ. I/02/25, I/06/58, I/10/53, I/126/30, 
I/40/53, I/58/36, II/02/22, II/02/35, 
II/03/26, II/03/29, II/03/38, II/04/13, 
II/04/29, II/04/34, II/04/46, II/04/63, 
II/04/69, II/07/118, II/07/14, II/07/66, 
II/07/89, II/08/51, II/08/62, II/08/63, 
II/08/65, II/08/79, II/08/85, II/08/87, 
II/10/19, II/10/25, II/10/84, II/11/14, 
II/11/19, II/11/21, II/11/44, II/11/47, 
II/11/62, II/15/28, II/17/61, II/18/08, 
II/18/13, II/18/33, II/20/84, II/21/16, 
II/21/42, II/22/91, II/23/165, II/24/103, 
II/24/112, II/24/67, II/24/74, II/24/86, 
II/30/07, II/31/28, II/31/30, II/32/03, 
II/33/01, II/33/26, II/33/61, II/33/62, 
II/35/20, II/38/07, II/38/09, II/39/10, 
II/39/66, II/39/67
 ȫlü ȫ. II/05/36, II/07/88, II/10/55, 
II/10/71, II/10/95, II/24/82
 ȫ. ȫlü II/05/36, II/07/88, II/10/55, 
II/10/71, II/10/95, II/24/82
 ȫ. verilērdi II/01/23
 ȫ. yaparım II/21/05

 ȫ. yapılırdı I/04/36
 ȫ. yapmıyoz II/37/113
 ȫ.+ ydǖ I/42/73
 ȫ.+ ydü I/10/04, I/42/74, I/51/13, 
I/51/26, I/52/95, I/58/53, I/58/54, I/58/73, 
I/59/59, I/74/103, II/07/51, II/07/52
 ȫ.+ ydük I/91/35, II/25/43
 ȫ.+ yken I/35/26
 ȫ.+ yüm II/23/128
ȫlü : bk. ȫle -3-
 ȫ.+ ye I/06/108, I/07/46, I/07/47
ȫl̥ü̆ : bk. öyle -2-
 ȫl̥ü̆ ȫ. II/30/57
 ȫ. ȫl̥ü̆ II/30/57
ȫlücü : bk. ȫlece -1-
 ȫ. I/58/67
ölüm : Bir canlıda hayati fonksiyonların 
tam ve kesin bir şekilde sona ermesi 
durumu, mevt, irtihal, vefat. -10-
 ö. I/109/51, I/113/53, I/64/60, I/79/25, 
I/95/38, I/95/84, II/09/10
 ö.+ ü I/125/48
 ö.+ ünü vermesin I/125/47
 ö. zulum I/03/90
öme : Nokta. -3-
 ö. I/31/44
 ö.+ ye I/31/47
ömr : bk. ömür -11-
 ö.+ ü I/143/77
 ö.+ ümde I/33/64
 ö.+ ümüz I/143/16, I/148/41, I/150/18, 
I/159/52, I/32/37
 ö.+ ümüzü I/15/18
 ö.+ ünü I/89/21
 ö.+ üŋüzde I/85/65
 ö.+ üŋüzü I/79/30
ȫmr : bk. ömür -2-
 ȫ.+ ü I/59/13
 ȫ.+ ümüS II/05/68
ömül : bk. ömür -3-
 ö.+ lü II/05/102, II/05/81, II/05/82



öncüden

1909

Ö

ömür : Yaşama veya var olma süresi, bir 
şeyin yaşadığı müddet, hayat. -32-
 ö. I/112/38, I/122/80, I/123/05, 
I/123/08, I/124/21, I/93/58, II/05/70, 
II/07/63, II/07/64, II/07/68, II/29/64
 ö. dedi˽iŋde I/60/54
 ö.+ lēmizi versin I/79/14
 ö.+ lēni I/48/54, II/20/39
 ö.+ ler I/01/72, I/109/50, I/151/24
 ö.+ ler virsin II/22/90
 ö.+ lerini I/136/41
 ö. versin I/104/66, I/104/68, I/123/09, 
I/137/56, I/66/38
 ö. versiŋ I/144/39, I/144/40, I/66/07, 
I/66/09, I/66/14, I/66/27
ȫmür : bk. ömür -1-
 ȫ. I/44/48
ön : Arka, sağ ve soldan başka dördüncü 
yön, görünen ileri taraf. -16-
 ö.+ de I/42/79, II/20/63
 ö.+ nen II/14/46
 ö.+ nēni II/21/48
 ö.+ ü I/28/06
 ö.+ ünde I/02/26
 ö.+ ündē I/106/67
 ö.+ üne I/114/06, I/132/35, I/145/98, 
I/145/99, I/149/20, I/155/70, I/77/46
 ö.+ ü̆n̥de I/41/29

ön arabası : Eşek, öküz vb. bir hayvan 
tarafından çekilen araba. 

önüm nohut ḳavırı arḳam tınaz 
savırı : Kışın soğuklarda yakılan ateşin 
insanın bir yanını ısıtırken diğer yanının 
soğukta kalmasını anlatan bir söz.

ö.+ üm nohut ḳavırı arḳam tınaz savırı 
II/19/155
ȫn : bk. ön -1-
 ȫ.+ de I/51/45
ȫnce : bk. önce -3-
 ȫ. II/21/04, II/21/05
 ȫ.+ lerı̄̇ I/103/22

önce : İçinde bulunulan veya bahsedilen 
anın gerisinde kalan bir zamanda, 
evvel. -44-
 ö. I/105/42, I/12/03, I/140/10, I/142/47, 
I/146/80, I/16/38, I/21/42, I/23/36, I/24/30, 
I/31/44, I/31/45, I/33/139, I/33/148, 
I/38/11, I/44/90, I/60/02, I/60/60, I/60/62, 
II/04/05, II/06/21, II/09/10, II/10/29, 
II/15/106, II/15/37, II/15/73, II/15/83, 
II/31/05, II/31/07, II/34/67
 ö.+ lēden I/32/22, II/31/34
 ö.+ lerden I/103/15, I/103/41
 ö.+ leri I/103/20, I/32/79
 ö.+ si I/32/73, I/97/58, II/10/35
 ö.+ sini I/142/40
öncē : bk. önce -4-
 ö. I/21/52, II/03/12, II/15/66, II/30/18
önceden : Başlarken, başlangıçta, daha 
önce, eskiden, evvelce. -12-
 ö. I/117/53, I/118/07, I/136/31, I/136/35, 
I/19/07, I/31/08, I/32/42, II/13/05, II/34/21, 
II/34/24, II/34/88
öncėden : bk. önceden -1-
 ö. I/60/47
ȫnceden : bk. önceden -1-
 ȫ. II/06/41
ȫncedēn : bk. önceden -1-
 ȫ. II/06/20
önceki : Daha önce olan, daha evvel 
meydana gelen, evvelki. -3-
 ö. I/24/56, II/15/04, II/34/22
ȫncelikli : Öncelikle, öne alınarak, daha 
önce olarak. -1-
 ȫ. II/21/05
önci : bk. önce -1-
 ö. II/39/48
önciden : bk. önceden -3-
 ö. I/142/23, II/06/05, II/06/08
öncü : bk. önce -6-
 ö. II/11/17, II/17/71, II/32/85
 ö.+ den II/19/69
 ö.+ leri yapıyȯduḳ I/103/45
öncüden : bk. önceden -3-



öncüT

1910

Ö

 ö. II/03/17, II/06/80, II/24/35
öncüT : bk. ödüç -1-
 ö. yapardı I/96/66
önÇe : bk. önce -1-
 ö. I/39/31
önÇeden : bk. önceden -1-
 ö. II/06/48
önÇeki : bk. önceki -1-
 ö. I/80/07
önden : Eskiden, evvelden. -3-
 ö. I/109/02, I/83/37, I/83/55
öndüÇ : bk. ödüç -1-
 ö. I/130/44
ȫndüç : bk. ödüç -1-
 ȫ. I/70/66
öndüş : bk. ödüç -2-
 ö. I/47/40
 ö. yapardıḲ I/134/47
ȫne : bk. öyle -6-
 ȫ. I/102/42, I/102/78, I/102/79, 
I/102/88, I/102/89, I/87/86
önem : Bir şeyin dikkate değer olma, 
üzerinde durulacak hâl ve değerde olma 
durumu, ehemmiyet. -1-

önem verme- : Değer vermemek, 
önemli sayıp üstünde durmamak.
 ö. vemiyolāmış I/98/99
önemli : Önemi olan, ehemmiyetli, 
mühim. -3-
 ö. I/105/59, II/24/99
 ö.+ ydi I/07/14
ö̇nemli : bk. önemli -1-
 ö̇. I/23/54
önemni : bk. önemli -1-
 ö. I/135/19
önkü : Önceki. -1-
 ö. I/112/80
önnek : bk. örnek -1-
 ö.+ lerimiz I/27/48

önnük : Önlük, özellikle ilkokul 
öğrencilerinin okula giderken giydikleri 
üstlük. -1-
 ö.+ lēŋ I/44/37
öŋ : bk. ön -69-
 ö. arabasınan II/07/47
 ö.+ eceK I/26/41
 hafta ö.+ ü I/154/14
 ö.+ ümde I/33/67
 ö.+ üme II/16/75
 ö.+ ümü II/16/82, II/39/91
 ö.+ ümüz I/14/46
 ö.+ ümüzde I/41/40
 ö.+ ümüze I/155/65, I/24/40
 ö.+ ünde I/02/27, I/102/09, I/102/10, 
I/114/48, I/114/60, I/125/50, I/125/52, 
I/131/32, I/138/130, I/155/90, I/161/45, 
I/17/62, I/46/66, I/67/04, I/94/67, I/97/23, 
II/23/102, II/23/64, II/23/67, II/29/40, 
II/35/107
 ö.+ ünden I/20/81, I/20/83, II/28/70
 ö.+ ünd̥en II/28/75
 ö.+ ündeydiK I/107/06
 ö.+ ündi II/07/115
 ö.+ üne I/02/28, I/102/23, I/107/01, 
I/109/17, I/11/60, I/11/63, I/120/62, 
I/123/65, I/140/68, I/15/51, I/26/41, 
I/34/69, I/39/49, I/54/65, I/73/44, I/80/36, 
I/80/40, I/91/78, I/94/67, II/23/51, II/23/58, 
II/23/64, II/38/13
 ö.+ üne yapdım I/73/67
 ö.+ üne yapTı I/103/42
 ö.+ ünü I/27/25, I/74/27, I/74/53
 ö.+ ü̆n̥de I/145/70
öŋ : bk. en -1-
 ö. I/39/30
öŋ : bk. önce -6-
 ö. I/25/41, I/144/14, I/69/75, II/32/131, 
II/32/132
öŋce : bk. önce -11-
 ö. I/12/09, I/135/49, I/158/03, I/158/51, 
I/24/41, I/41/09, I/73/08, I/73/46, I/73/48, 
I/92/11, II/34/19



ör -

1911

Ö

ȫŋce : bk. önce -1-
 ȫ. I/101/11
öŋceden : bk. önceden -21-
 ö. I/07/81, I/07/83, I/07/91, I/15/75, 
I/15/85, I/18/20, I/20/85, I/20/94, I/73/74, 
I/92/35, II/34/102, II/34/104, II/34/105, 
II/34/106, II/34/19, II/34/27, II/34/57, 
II/34/88, II/34/93, II/34/96
ȫŋceden : bk. önceden -1-
 ȫ. I/07/77
öŋcėden : bk. önceden -4-
 ö. I/142/31, I/38/17, I/38/32, I/38/43
öŋceki : bk. önceki -1-
 ö. II/39/111
öŋcü : bk. önce -3-
 ö. I/24/57, II/04/70
 ö.+ den II/39/80
öŋcüden : bk. önceden -1-
 ö. II/21/40
öŋcüde̊n : bk. önceden -1-
 ö. II/02/59
öŋde : Eskiden, evvelden, önceden. -6-

ö. I/08/21, I/46/68, I/64/62, I/64/63, 
I/85/58 

ö.+ kinde I/97/28
öŋdė : bk. öŋde -1-
 ö. I/52/89
öŋdē : bk. öŋde -1-
 ö. I/114/18
ȫŋde : bk. öŋde -1-
 ȫ. I/42/79
öŋden : bk. önden -23-
 ö. I/116/32, I/125/09, I/125/60, 
I/125/71, I/138/56, I/138/62, I/14/56, 
I/39/95, I/143/80, I/157/08, I/157/45, 
I/55/25, I/55/45, I/61/57, I/80/65, II/08/94, 
II/20/76, II/24/19, II/24/25, II/24/26, 
II/24/27, II/24/30, II/24/99 
öŋde̊n : bk. önden -1-
 ö. II/07/24
öŋden̥ : bk. önden -1-
 ö. I/55/37

ȫŋden : bk. önden -3-
 ȫ. I/10/62, I/99/06, I/109/55
ȫŋki : bk. önkü -1-
 ȫ. I/46/127
öŋkü : bk. önkü -6-
 ö. I/24/39, I/125/72, I/125/81, I/157/21, 
I/158/03, II/32/77
öp - : Sevgi ve saygısını göstermek üzere 
dudaklarını bir şeye değdirmek. -13-
 ö.- düm I/107/10
 ö.- ēdiK I/155/65
 ö.- ēlēdi II/34/58
 ö.- ellēdin I/126/37
 ö.- eller II/25/74
 ö.- eŋ I/138/95
 ö.- er I/123/19, I/126/28
 ö.- erdi I/125/83
 ö.- erdiK I/107/53
 ö.- ersin I/79/66
 ö.- ėyin I/123/01
 ö.- ülürdǖ I/110/29
ȫp - : bk. öp- -1-
 ȫ.- mez II/25/73
öpme : Öpmek işi. -1-
 el ö. II/25/72
öpmē : <<öpme+ye -1-
 el ö. II/19/49
ör - : İplik, yün, saz vb. şeyleri elde, şiş 
veya tığ yardımı ile birbiri arasından 
geçirmek yoluyla kumaş, giyecek veya 
kullanılacak eşya hâline getirmek. -44-
 ö. I/159/47
 ö.- cen I/73/77
 ö.- e I/52/95
 ö.- ēdi I/73/78
 ö.- ēdig II/11/45
 ö.- ēdik I/71/65
 ö.- ellerdı̄̇ I/128/15
 ö.- erdi I/52/93
 ö.- ērdi I/73/71
 ö.- ēr̥di I/64/71



ȫr -

1912

Ö

 ö.- ērdig I/51/28
 ö.- erdik I/87/70
 ö.- erdiK I/15/52, I/15/53, I/87/72
 ö.- er̥dík I/08/53
 ö.- ērdik I/71/64
 ö.- ērdiK I/90/71
 ö.- ēr̥diK I/102/86, I/126/59
 ö.- eris I/10/16
 ö.- eriz I/39/102
 ö.- erler I/03/58, I/59/85, II/25/64
 ö.- er̥ler I/03/58
 ö.- ēr̥ler I/03/58
 ö.- erse I/71/70
 ö.- ēyo I/39/102
 ö.- müyorun I/08/58
 ö.- ülür I/10/19
 ö.- ülürd̥ü I/15/52
 ö.- üyoduġ I/07/13
 ö.- üyōduḲ I/96/21
 ö.- üyȯn I/102/85, I/102/86
 ö.- üyorduḳ I/12/09
 ö.- üyoz I/12/08
ȫr - : bk. ör- -1-
 ȫ.- düle I/79/68
ördeg : Ördek, perde ayaklılardan, evcil 
ve yabani cinsleri bulunan, kazdan küçük, 
paytak yürüyüşlü su kuşu. -3-
 ö. etidir I/105/39
 ö. etinden I/105/38
ördür - : Örmek işini başkasına 
yaptırmak. -1-
 ö.- müş I/01/93
ȫrdür - : bk. ördür- -1-
 ȫ.- üyo I/01/91
ȫred - : bk. ȫret- -1-
 ȫ.- irdi I/51/53
ören - : bk. ȫren-1 -1-
 ö.- dim I/14/12
ören : Harabe, virane. -17-
 ö. I/17/75, I/61/02, I/61/03, I/61/05, 
I/92/03, II/03/61, II/03/64

 ö.- miş I/92/35
 ö.+ nē I/99/51, I/99/60
 ö.+ nēden I/99/71
 ö.+ nēŋ I/99/60
ȫren - : 1. Öğrenmek, eğitim yoluyla belli 
bir konu üzerinde bilgi kazanmak, taallüm 
etmek, tederrüs etmek. -17-
 ȫ.- di I/74/06
 ȫ.- dig I/68/09
 ȫ.- dik I/147/16
 ȫ.- dim I/109/33, I/33/27, II/07/114, 
II/37/14
 ȫ.- diysi I/15/70
 ȫ.- ememişim I/161/03
 ȫ.- irim I/90/04
 ȫ.- iyorun I/109/31
 ȫ.- meden I/21/52
 ȫ.- meg I/05/71, I/90/04
 ȫ.- miş I/58/62
 ȫ.- mişimiş I/15/70
 ȫ.- mişsiŋizdir̥ I/05/21

2. Bir şeyi yapma hususunda alışkanlık 
kazanmak, yetenek sahibi olacak duruma 
gelmek. -16-
 ȫ.- dik I/21/26
 ȫ.- dikten I/90/15, II/19/99
 ȫ.- diler I/119/78
 ȫ.- dim I/62/05
 ȫ.- dim yapardım I/91/18
 ȫ.- eyoru I/62/06
 ȫ.- irdig I/128/75
 ȫ.- irdim I/91/18
 ȫ.- iyollar I/104/33
 ȫ.- medi I/94/47
 ȫ.- medilē I/94/46
 ȫ.- mez yapman I/62/06
 ȫ.- miş II/06/72

3. Bir husus hakkında bilgi sahibi olmak, 
bilgi edinmek. -7-
 ȫ. II/27/63
 ȫ.- cem I/83/15



ȫretmen

1913

Ö

 ȫ.- cēm I/155/10
 ȫ.- di II/25/108
 ȫ.- ip I/77/56
 ȫ.- iyoru I/48/39
 ȫ.- sen I/83/14

4. Anlamak, bilmek, idrak etmek. -4-
 ȫ.- di II/19/145
 ȫ.- dikTen I/94/59
 ȫ.- diler II/06/14
 ȫ.- dim I/82/13

5. Elde etmek, fayda sağlamak. -3-
 ȫ.- dim I/112/65
 ȫ.- ir I/02/72
 ȫ.- medim I/112/65
ȫrenci : Öğrenci, bir öğretim kurumunda 
öğrenim gören kimse, talebe. -7-
 ȫ. I/146/05, I/146/80, II/02/41, II/04/37
 ȫ.+ lē II/28/78
ȫrenim : Öğrenim, bilgi kazanmak, bir 
meslek, sanat veya iş için gerekli alışkanlık 
ve tecrübeyi elde etmek amacıyla planlı 
şekilde yapılan öğrenme işi, tahsil. -2-
 yüksek ȫ. I/56/21, I/56/24
ȫrenme : Öğrenme, öğrenmek işi. -2-
 ȫ. I/123/79
 ȫ.+ e I/44/83
ȫrenmi : bk. ȫrenme -1-
 ȫ.+ ye I/14/12
örennik : bk. ȫrennik -2-
 ö. I/92/03, II/03/63
ȫrennik : Örenlik, ören hâline gelmiş yer, 
harabelik, viranelik. -5-
 ȫ. I/149/23
 ȫ.+ ler I/149/22, I/149/23
ȫret - : Öğretmek, bir şeyi yapmak 
hususunda alışkanlık kazandırmak, 
yetenek sahibi etmek, talim etmek. -10-
 ȫ. I/109/29
 ȫ.- ir I/90/06
 ȫ.- miyyoÍÍā I/35/58
 ȫ.- ti II/07/107

 ȫ.- Ti I/14/12, I/90/70, II/14/45
 ȫ.- tik I/155/05
 ȫ.- TiK I/27/38
 ȫ.- Tiydi I/14/11
ȫretim : Öğretim, belli bir seviyede 
bilgi vermek, bir kimseyi belli konularda 
yetiştirmek veya bir mesleğe hazırlamak 
amacıyla yapılan öğretme işi, tedris, 
tedrisat. -2-
 ȫ. I/35/57
 eyitim ȫ. I/35/55
öretmen : bk. ȫretmen -3-
 ö.+ e I/02/55
 ö.+ nemiS I/146/81
 ö.+ ner I/05/12
ȫretmen : Öğretmen, ilim, sanat veya teknik 
dallarında bildiğini öğretmeyi meslek 
edinmiş kimse, muallim, muallime. -127-
 ȫ. I/02/56, I/03/03, I/10/102, I/11/19, 
I/112/16, I/120/04, I/120/09, I/121/102, 
I/121/103, I/121/17, I/121/21, I/127/54, 
I/128/03, I/134/16, I/134/19, I/136/06, 
I/138/98, I/149/13, I/158/33, I/16/20, 
I/16/22, I/161/29, I/29/05, I/34/42, 
I/34/45, I/35/59, I/39/64, I/44/15, I/44/33, 
I/44/74, I/48/25, I/60/73, I/61/34, I/64/101, 
I/64/102, I/64/54, I/75/62, I/75/63, I/75/68, 
I/75/69, I/75/70, I/91/06, I/93/37, I/99/08, 
I/99/09, I/99/48, II/02/38, II/06/09, 
II/08/80, II/09/42, II/09/46, II/20/30, 
II/20/73, II/38/105, II/39/08, II/39/12
 sėfa ȫ. II/39/12
 baş ȫ. I/78/41
 ȫ.+ de I/16/21, I/93/48
 ȫ.+ den I/112/13, I/112/14, I/138/106
 ȫ.+ dir I/32/16
 ȫ.+ e I/120/08, I/121/24, I/121/31, 
I/149/12, I/149/13, I/34/43, I/44/30, I/74/06
 ȫ.+ i I/120/08, I/146/82, II/09/43
 ȫ.+ idi I/121/108, I/136/07, I/87/24
 ȫ.+ im I/121/24, I/75/62, I/75/64
 ȫ.+ imis I/34/42
 ȫ.+ imişTi I/25/65



ȫretmēn

1914

Ö

 ȫ.+ imiz I/121/99, I/149/17, I/16/21, 
I/32/17, I/36/12, I/44/73, I/72/10
 ȫ.+ iŋ I/138/104, I/149/22, I/44/17, 
I/44/32, I/75/72
 ȫ. mǖretmen I/137/07
 ȫ.+ miş I/128/03
 ȫ. möretmen I/122/57
 ȫ.+ ne I/151/31
 ȫ.+ nē I/121/22, I/146/08, I/146/12, 
I/43/18, I/61/30
 ȫ.+ neden I/61/32
 ȫ.+ nēmiz I/146/85, I/44/29
 ȫ.+ nen I/42/10, I/99/47
 ȫ.+ nēnki I/48/61
 ȫ.+ ner I/93/48
 ȫ.+ nerde I/115/04
 ȫ.+ neri I/112/20, I/146/83
 ȫ.+ neriŋ I/135/55
 ȫ. virmedilē II/27/28
ȫretmēn : bk. ȫretmen -1-
 ȫ. I/61/26
ȫr̥etmen : bk. ȫretmen -1-
 ȫ.+ ne I/146/08
ȫretmen˽oḳulu : Öğretmenlik mesleğini 
yapacak kimseleri yetiştiştiren, 
öğrencilerini bu mesleğe hazırlayan 
okul. -3-
 ȫ. oḳuluna I/132/05
 ȫ. oḳulundo II/23/07
 ġız ȫ. oḳulunu I/35/56
ȫretmen˽ōḳulu : bk. ȫretmen˽oḳulu -1-
 ȫ.+ na I/52/82
ȫretmin : bk. ȫretmen -1-
 ȫ.+ nē I/42/10
ȫretmėn : bk. ȫretmen -2-
 ȫ. I/05/07, I/44/29
ȫretmennik : Öğretmenlik, öğretmen olan 
kimsenin mesleği. -2-
 ȫ.+ nik yapāḳa I/44/76
 ȫ.+ nik yaptı I/44/74

ȫrf : Örf, yasalarla belirlenmediği 
hâlde halkın kendiliğinden uyduğu âdet, 
gelenek. -2-
 ȫ. I/29/01
 ȫ.+ ünü I/151/02
örgü : Tığ veya şişle örülmekte olan veya 
örülerek yapılmış olan şey -4-
 ö. I/159/47, II/37/51
örgücǖ : Örgü örüp satan kimse. -2-
 ö. I/139/19
 ö. sevgi I/139/18
örgücülük : Örgücünün yaptığı iş. -1-
 ö. yapardım I/139/18
ȫritmē̇n : bk. ȫretmen -1-
 ȫ. II/08/80
örme : Örülerek yapılmış. -1-
 ö. I/71/65
örne : bk. örnek -1-
 ö.+ ine I/27/48
örnē : <<örnek+i -1-
 ö.+ ni I/27/10
örnek : Yapılacak bir şeyin kendisine 
benzetilmek istendiği şey, model. -3-
 ö.+ lerinen yapdıḳ I/27/47
 ö.+ li I/27/39, I/27/40
ȫrs : Örs, kullanıldığı işe göre çeşitli boy ve 
şekillerde olan, üzerinde maden dövmeye 
mahsus çelik yüzeyli demir alet. -1-
 ȫ.+ ü II/26/16
ört - : 1. Korumak, gizlemek veya 
görünmez duruma getirmek için üstüne bir 
şey koymak, örtülü duruma getirmek. -28-
 al ö.- ēdik I/101/26
 başörtü ö.- ĕdik II/34/68
 ö.- ēdim I/152/97
 ö.- eġomuş I/128/26
 peçe ö.- ellēdi I/77/27
 ö.- eŋ I/116/38, I/127/10
 ö.- er I/128/26
 ö.- eris I/79/85
 al ö.- erlē I/71/15
 ö.- erlēdi I/157/09



ȫsá

1915

Ö

 al yeşil ö.- erlēdi I/157/46
 ö.- erler̥ II/37/57
 ö.- erlermiş I/76/46
 alῐ ö.- erlermiş I/76/47
 ö.- ersin I/132/44
 ö.- lerdi I/71/14
 ö.- lerler̥di I/71/14
 ö.- müş I/117/25
 ö.- Tüm I/128/28
 ö.- ülür I/26/33
 al emir ö.- ülür I/26/33
 al ö.- ülür I/26/34
 emir ö.- ülür I/26/34
 ö.- ünüyor̥lar II/37/31
 ö.- üvürdüydüm I/67/43
 al1 ö.- üyolārdı I/09/17

2. Kapatmak -6-
 ö. II/28/37
 ö.- em I/160/15
 ö.- er̥siŋ II/37/121
 ö.- Tüler I/20/52
 ö.- üldü II/20/16
ȫrt - : bk. ört-1 -9-
 ȫ.- eġorduḳ I/10/35
 ȫ.- eġōrduḳ I/10/31
 ȫ.- eŋ I/116/25, I/152/96, I/67/04
 ȫ.- eriS I/73/48
 ȫ.- eriz I/03/54
 ȫ.- ünür I/10/60

bk. ört-2 -1-
 ȫ.- mediŋ I/35/50
ȫrtme : bk. örtme -1-
 ȫ. I/77/15
örtme : Baş örtüsü. -13-
 ö. I/154/67, I/47/48, I/76/44, I/77/14, 
II/19/143, II/35/39
 ö.+ leri I/154/68
 ö.+ li I/145/58
 ö.+ nen I/146/23

 başıŋız yarılırsa ö.+ ŋiziŋ içinde 
I/152/75
 ö.+ sini II/19/13
 ö.+ yi I/146/24, I/31/64
örtmeli - : Örtmelemek, örtme ile 
örtünmek. -1-
 ö.- yoz I/31/65
örtmeŋ : bk. ȫretmen -1-
 ö. I/29/03
örtü : Örtmeye yarayan şey. -7-
 baş ö. II/34/68
 baş ö.+ lü I/146/24
 ö.+ sü I/77/02
 baş ö.+ süceK I/146/23
 ö.+ ydü I/130/52, I/18/59, I/18/60
örtǖ : bk. örtü -2-
 ö. I/18/60
 ö.+ ydü I/18/59
ȫrtü : bk. örtü -6-
 ȫ. I/03/54, I/70/79, I/71/14
 ȫ.+ nüŋ I/157/65
 ġolı̊n ġırılıssā yėnı̄̇ŋ içinde başın 
yarılıssā ȫ.+ nüŋ içindi I/01/71
 ması ȫ.+ sǖ II/24/51
örtük : Örtülmüş, örtülü. -1-
 ö. II/25/100
ȫrtülü : Örtülü, örtülmüş, bir şeyle 
kaplanmış, kapatılmış. -2-
 ȫ. I/59/43, I/59/44
örtün - : (Kadın) Erkekten kaçmak için 
başını ve yüzünü örtmek. -3-
 ö.- dü II/19/13
 ö.- ürdük I/154/67
 ö.- ürlermiş I/76/44
örü : Saç örgüsü. -1-
 ö. I/52/93
örülü : Örülmüş. -1-
 ö. I/34/69
örüzǵar : bk. rüzǵar -3-
 ö. I/124/35, I/74/69
ȫsá : bk. össen -1-



ȫse

1916

Ö

 ȫ. I/04/62
ȫse : bk. össen -2-
 ȫ. I/135/55, I/52/01
össe : bk. össen -2-
 ö. I/149/38, I/159/03
össen : Herhâlde, sanırım, belki. -9-
 ö. I/69/49, I/69/51, I/69/81, I/72/14, 
I/91/52, I/98/102, I/98/109, II/18/17, 
II/20/72
ȫsür - : Öksürmek, akciğerlerdeki havayı 
birdenbire ve gürültülü bir sesle dışarı 
vermek. -1-
 ȫ.- ü mǖsürü I/58/69
ȫsürüK : Öksürük, solunum organlarının 
kasılması ve zorlanmasıyla ciğerlerdeki 
havanın gürültülü bir şekilde ağızdan 
dışarı atılması. -1-
 ȫ. I/21/85
ȫsüz : bk. öksüz -9-
 ȫ. I/149/70, I/52/76, I/64/92, II/05/07, 
II/16/36
 ȫ. ġaldıḳ I/119/28
 ȫ. ġaldıġ II/05/02
 ȫ. ġalmış I/121/105
 ȫ.+ üdüK I/101/04
ȫsüzlük : bk. öksüzlük -1-
 ȫ. II/16/36
öt : bk. öte -2-
 ö. yan I/33/02
 ö. yannā I/81/03
öt - : 1. (Herhangi bir nesne) Ses 
çıkarmak. -8-
 ö.- ēdi I/121/117
 ö.- er I/143/57, I/87/115
 ö.- erdi I/140/38

2. (Kuş ve böcek) Değişik tonlarda 
nağmeli sesler çıkarmak.
 ö.- ē II/20/10
 ö.- üyo II/20/11

3. Boş boş konuşup durmak, gevezelik 
etmek.
 ö.- üyȯ I/76/54

4. Diklenmek, dayılanmak.
 ö.- cük II/28/39
ötė : bk. öte -2-
 ö. I/136/13, I/161/15
öt’ : bk. öte -3-
 ö. yandan I/83/01, I/83/03
 ö. yanna I/83/03
öte : Daha uzaktaki yer, iki uzaklıktan daha 
uzak olanı. -22-
 ö. I/10/93, I/133/20, I/147/28, I/152/110, 
I/21/81, I/30/32, I/36/17, I/46/62, I/64/113, 
I/74/93, I/77/20, I/81/31, I/87/25, I/96/69
 ö. anna I/124/04
 ö.+ de I/27/51, I/91/85
 ö.+ mizi I/91/85
 ö.+ si II/19/156
 ö.+ sini II/09/65
 ö.+ Sini berisini I/114/02
ötĕ : bk. öte -3-
 ö. I/46/81, I/65/56, I/87/43
ötē : bk. öte -1-
 ö. I/91/06
öte̊ : bk. öte -1-
 ö. I/55/13
öteberi : Küçük ve önemsiz, ikinci 
derecedeki nesne veya eşya, çeşitli ufak 
tefek şeyler. -5-

ö. I/114/09, I/123/65, I/140/63, I/89/13, 
II/19/129
ötegi : bk. öteki -3-
 ö. I/119/79, I/152/109, II/07/67
ötekė : bk. öteki -1-
 ö. I/11/14
ötekı̄̇ : bk. öteki -1-
 ö. I/67/36
öteki : Bahsedilen veya benzeyen iki nesne 
yahut kimseden önem veya yer bakımından 
uzakta olanı, başka, diğer, öbürü. -39-
 ö. I/08/52, I/10/18, I/100/30, I/113/113, 
I/119/21, I/122/85, I/130/77, I/137/47, 
I/138/26, I/161/28, I/18/64, I/24/51, 



öyne

1917

Ö

I/49/27, I/63/42, I/77/73, I/93/25, I/98/38, 
II/04/57
 ö.+ lē I/64/41, I/83/77
 ö.+ lēden II/07/63
 ö.+ leŋ II/39/190
 ö.+ ler I/08/21, I/123/05, I/137/49, 
I/138/27, I/15/28, I/93/63
 ö.+ lēr II/10/08
 ö.+ lērden I/41/26
 ö.+ leri I/96/27
 ö.+ nde I/116/30
 ö.+ ne I/30/27
 ö.+ ni II/38/52
 ö.+ ninki I/94/35
 ö.+ niŋ I/93/28
 ö.+ si I/65/38
 ö. yapma I/99/29
ötėki : bk. öteki -1-
 ö. I/103/57
ö̇tekı̄̇ : bk. öteki -1-
 ö̇. I/113/137
öti : bk. öte -6-
 ö. I/153/109, I/93/15, I/93/17, II/07/72, 
II/20/25, II/39/09
ötökü : bk. öteki -1-
 ö. I/101/39
ötü : bk. öte -3-
 ö. I/70/04, I/99/21, II/05/33 
ötübeti : bk. öteberi -1-

ö. II/07/36
ötübötü : bk. öteberi -1-

ö. II/07/35
ötükü : bk. öteki -2-
 ö. I/145/09
 ö.+ lēŋ I/77/59
ötürü : -den dolayı, -in yüzünden, -in 
nedeniyle, sebebiyle. -2-
 ö. I/42/64, I/77/59
öv - : Üstüne sürmek, yaymak. -2-
 ö.- ēsiŋ I/30/24
övey : bk. üvey -2-

 ö. ana I/30/12
 ö. annē II/15/95
ȫvle : bk. öyle -1-
 ȫ. I/33/119
ȫv̥le : bk. öyle -2-
 ȫ. I/32/98, II/24/94
övü : bk. üvey -1-
 ö. ana I/55/77
övün : bk. ö˽ün -1-
 ö. verilerdı̄̇ I/72/77
övüs :  : bk. ofis -4-
 ö. I/03/96, I/03/99
öyle : Ona benzer, onun gibi, o kadar, o 
derece, o biçimde. -30-
 ö. I/02/67, I/03/18, I/27/11, I/123/58, 
I/32/45, I/123/20, I/123/22, I/123/42, 
I/123/52, I/145/43, I/24/41, I/26/22, 
I/27/78, I/32/90, I/32/98, I/34/72, I/38/49, 
I/48/49, I/50/39, I/84/04, II/19/100, 
II/22/88, II/31/38
 ö.+ ydi I/123/46, I/123/57, I/123/78, 
I/85/15, II/21/47, II/34/104, II/34/105
öylē : bk. öyle -1-
 ö.+ di II/34/35
öy̥le : bk. öyle -1-
 ö. II/31/45
öyle : bk. ȫle -1-
 ö.+ ye I/120/63
ȫyle : bk. öyle -3-
 ȫ. I/34/08, II/22/28, II/31/31
ȫy̥le : bk. öyle -6-
 ȫ. I/08/52, I/32/41, I/32/47, I/32/60, 
I/32/94, I/36/23
ȫyle̊ : bk. öyle -1-
 ȫ. I/49/47
öy̥le̊ : bk. öyle -1-
 ö. II/31/49
öy̥leliklē : bk. ȫlelikle -1-
 ö. II/19/27
öyne : bk. öyle -5-
 ö. I/102/87, I/87/109, I/87/36, I/87/81
 ö.+ dir I/87/34



ȫy̥nük

1918

Ö

ȫy̥nük : bk. önnük -2-
 ȫ. II/07/12, II/07/13
öyü : bk. üvey -2-
 ö. I/55/73
öyün : bk. oyun2 -1-
 ö. I/26/40
öz I : İçine yabancı bir unsur karışmamış 
olan, arı, saf, halis. -1-
 āz ġaldırıdıḲ ama ö. ġaldırıdıḳ I/115/18
öz II : 1. Bir kimsenin kendi manevi varlığı, 
zatı, kendisi. -2-
 ġız çocū ö. çocū I/66/09, I/66/15

2. Bir şeyin en kıvamlı kısmı -1-
 ö.+ ünü I/74/93
öz III : 1. Sulak, verimli yer. -6-
 ö. I/20/15, I/20/20
 ö.+ lere I/135/30
 ö.+ leri I/135/13, I/95/120
 ö.+ ümüzü I/135/15

2. Dere, çay. -1-
 ö.+ den II/28/73
ö̇z : Düz ve toprak damlı evlerde, damın 
üzerinde oturduğu kalın ağaç. -1-
 ö̇.+ lēne I/121/05
öze - : Yoğurt, pekmez vb. koyu şeyleri 
suyla inceltmek, sulandırmak. -2-
 ö.- ŋ I/21/91
 ö.- riz I/109/28
özē - : bk. öze- -1-
 ö.- ndan I/121/55
ȫze - : bk. öze- -1-
 ȫ.- rsin I/121/55
özel : Yalnız bir kişiye, bir şeye has olan, 
ona mahsus bulunan, hususi. -9-
 ö. I/07/69, I/142/45, I/148/52, II/11/16, 
II/35/45, II/38/22, II/38/24, II/38/32, 
II/38/35
özel˽idāre : İllerde kamu hizmetlerini 
yürüten, ayrı gelir ve görevleri olan mahallı̂ 
kuruluş. -1-
 ö. müdürü I/68/63

özellı̄̇ : (<<özellik+i) Bir şeyin diğer 
şeylerden ayrılmasını sağlayan ve ona has 
olan niteliği, hususiyet. -2-
 ö. I/19/26, I/19/27
özelleşdir - : Özelleştirmek, bir kamu 
kurumunu yasanın öngördüğü işlemleri 
yaparak satış yoluyla özel teşebbüse 
devretmek. -1-
 ö.- diler I/20/33
özelleşme : Özelleşmek işi. -1-
 ö.+ yi II/09/65
özelti : Sel sularının aktığı yerde yaptığı 
yarıklar, çukur. -1-
 ö. I/56/06
özen - : Beğendiği bir şey veya kimseye 
sahip olma, onun gibi yapma veya ona 
benzeme arzusu duymak, o yolda gayret 
sarfetmek. -1-
 ö.- en I/68/51
özenc : İstek, imrenme. -1-
 ö.+ imiz II/33/13
özgür : Davranış ve düşüncelerinde 
herhangi bir kısıtlamaya ve şarta bağlı 
olmayan, serbest. -2-
 ö.+ dük I/78/02
 ö.+ düm I/78/04
özle - : Şiddetle arzu etmek, elde etmeyi, 
yemeyi istemek. -1-
 ö.- dı̄̇miz I/07/100
özleş - : Öz durumuna veya özlü bir duruma 
gelmek. -2-
 ö.- iyodu II/15/85
 ö.- medi I/62/14
özleşdir - : bk. özleşTir- -1-
 ö.- ı̄̇dik I/62/13
özleşTir - : Öz durumuna getirmek, özlü 
durum kazandırmak, arılaştırmak. -1-
 ö.- ı̄̇dik I/62/14
özlü : Özü olan, öz kısmı fazla olan. -1-
 ö. I/87/14
özúrlü : bk. özürlü -2-
 ö. I/06/121, I/06/122
özü - : bk. öze- -1-



özürlü

1919

Ö

 ö.- yoŋ I/09/35
özür : Yanlış, hatalı bir davranışın elde 
olmadan veya mecbur kalındığı için 
yapıldığını bildirmek ve hoş görülmesini 
istemek üzere öne sürülen sebep, 
mazeret. -1-

özür dile- : Bir hata veya kusurundan 
dolayı affedilmesini istemek.

 ö. dilerim I/69/67

özürlü : Bir sakatlığı olan, engelli. -1-

 ö. I/06/121





1921

pacı : bk. paça3 -1-
 p. çorbası yaparsıŋ I/97/46
paça : 1. Düğünlerden bir gün sonra 
yapılan bir eğlence merasimi. -9-
 p. I/72/76, I/76/55
 p.+ sı I/72/75, I/76/65

2. Pantolon, şalvar, don, çakşır gibi 
belden aşağı giyeceklerin, giyilirken 
ayağın geçmesi için açık bırakılan aşağı 
kısmı. -1-
 yaḳa p. gidiyom I/01/31

3. Koyun, sığır, keçi gibi kasaplık 
hayvanların kesilmiş ayağı.

paça pilavı : Düğünlerden bir gün 
sonra verilen pilavlı yemek.
 p. pilavı I/72/74, I/72/75, I/72/76
 p. Pilavı I/72/74

paçayı yırt- : Zor bir durumdan veya 
tehlikeden kurtulmak -2-
 p.+ yı yırttı II/20/37, II/20/38
paçá : bk. paça1 -2-
 p. pilavı I/72/74
 p. yapārdıḳ I/72/73
Pāça : bk. bahçe -1-
 P.+ lamızdan II/07/85
paçı : bk. paça3 -1-
 p. I/97/47
Padılcan : bk. patlıcan -1-
 P.+ lā I/32/50
padik : bk. patiK -1-
 p. I/102/86
padişah : bk. pādişah -4-
 p. I/117/16, I/117/21, I/117/34, I/155/56
pādişah : Büyük hükümdar. -1-
 p. I/117/28

paġḇaġ : bk. ḳabaḳ -1-
 p. I/60/108
Pahalı : Fiyatı yüksek olan. -1-
 P.+ ydı I/87/49
paḳ : Temiz. -1-
 aḳ p. I/63/49
paket : Bir veya bir çok şeyin kâğıda 
sarılıp bağlanmasından meydana gelen, 
elle taşınabilir nesne. -3-
 p. II/38/30
 p.+ lēden I/127/50
 p.+ Te I/26/64
paKetlen - : Paket şekline getirilmek. -1-
 p.- iyōmuş II/17/74
paKetlet - : Paketleme işini yaptırmak, 
paket şekline getirtmek, paket edip 
sardırmak. -1-
 p.- Tiriyȯruz I/106/76
paḳla - : Temizlemek. -7-
 p.- dım II/29/09
 p.- llardı I/121/18
 p.- ndı I/140/47
 p.- nırdı I/121/18
 p.- rdı I/73/74
 p.- rız II/32/35

... paḳlar : Layığı ...dir, ancak ... 
hakkından gelir, ancak ... halleder.
 hasdalıḳ p.- r I/13/38
paḳlı : Temiz, paklanmış. -1-
 p. II/08/51
paḳlı - : bk. paḳla- -2-
 p.- ycāma II/22/41
 p.- y̥cān II/22/39
paḳlıḲ : Pak olma durumu, temizlik, saflık, 
iffet. -1-

pP



paḳmaya

1922

P

 p. I/24/11
paḳmaya : (Marka adından) Hamurun 
mayalanıp istenilen kıvama gelmesini 
sağlayan bakteri, enzim gibi maddeler, 
ferment. -1-
 p. II/15/82
paḳmıya : bk. paḳmaya -1-
 p. I/97/30
paḳpen : (Marka adından) Plastikten 
yapılmış kapı ve pencerede kullanılan PVC 
profili. -1-
 p.+ di II/30/74
pala : İnce uzun kesilmiş bez parçalarından 
dokunmuş veya örülmüş taban yaygısı, 
kaba ve adi kilim. -17-
 p. I/08/54, I/08/59, I/12/06, I/14/40, 
I/20/60, I/27/27, I/96/14, I/96/18, I/96/20
 p. KeçerdiK I/20/61
 p.+ lara I/126/54
 p.+ larda I/70/26
 p.+ mıS I/129/21
 p.+ nıŋ I/124/38, I/98/52
 p.+ ya I/98/52
 p.+ yí I/08/60
Pȫle : bk. böyle -3-
 p. II/22/83
 P. I/70/18
 P.+ di I/70/09
pālı : Pahalı, fiyatı yüksek olan. -4-
 p. I/21/24, II/04/75, II/04/88, II/09/93
pamıḳ : Pamuk, ebegümecigillerden, koza 
durumundaki meyvesi üç dört veya beş 
dilim hâlinde açılan, büyümesi sırasında 
bol su isteyen, otsu veya odunsu tropikal 
bitki ve bu bitkinin tohumlarının etrafını 
kaplayan, yatak ve yastık doldurmakta, 
eğirilip iplik hâline getirildikten sonra 
dokuma sanayiinde ve çeşitli işlerde 
kullanılan yumuşak, ince beyaz teller. -11-
 p. I/21/03, I/48/24, I/79/40, I/79/66, 
I/83/36, I/83/42, I/85/15, I/85/16, I/85/35
 p. yapıyoduḳ I/83/38
pāmıḳ : bk. pamıḳ -1-

 p. I/37/05
pamı̊ḳ : bk. pamıḳ -2-
 p. I/21/02, I/21/03
pamŭḳ : bk. pamıḳ -2-
 p. I/85/21
 p.+ Ta I/85/13
pancā : bk. pancar -1-
 p.+ dan I/75/39
pancar : Ispanakgillerden, şeker pancarı, 
sebzelik pancar, yem pancarı gibi cinsleri 
bulunan, zengin vitaminli, iki yıllık otsu 
bitki ve bu bitkinin şeker elde edilen etli 
kökü. -45-
 p. I/03/22, I/125/45, I/129/19, I/129/53, 
I/134/44, I/140/48, I/142/56, I/145/38, 
I/145/39, I/150/14, I/153/28, I/52/80, 
I/68/34, I/69/25, I/71/47, I/73/12, I/73/70, 
I/74/18, I/74/19, I/75/39, I/79/23, I/86/31, 
I/96/68, I/96/69, I/96/70, II/10/14, II/14/13
 P. I/73/14, I/94/41
 p.+ ā II/10/18
 p.+ a I/145/47, I/47/13, I/91/46
 p.+ da I/65/55, I/67/28
 p.+ dan I/68/35
 p.+ dır I/92/41
 p.+ ı II/10/14
 p.+ ımız I/103/25
 p.+ ına I/10/86
 p.+ lar I/96/72

pancar ḳōparatifi : Pancar ekim 
sahalarında faaliyet gösteren kooperatif.
 p. ḳōparatifi II/04/21

pancar bekmezi : Pancarın kazanda 
şeker ile kaynatılması sonucu elde edilen 
pekmez.
 p. bekmezini I/71/62
pancar̥ : bk. pancar -2-
 p. I/145/38, I/47/11
pancȧr : bk. pancar -2-
 p. I/03/22
 p. yapādıḳ II/08/86
pāncar : bk. pancar -1-



para I

1923

P

 p. I/144/58
pāncȧr : bk. pancar -1-
 p. II/10/14
pancır : bk. pancar -1-
 p. I/03/102
pançā : bk. pancar -1-
 p. I/159/27
pançaÍ : bk. pancar -1-
 p.+ Íaŕı I/152/106
panÇar : bk. pancar -8-
 p. I/149/28, I/152/105, I/152/110, 
I/152/23
 p.+ a I/86/73
 p.+ dan I/152/104
 p.+ ından yapıyoduḳ II/25/47
 p. yapdı I/14/42
panġı : bk. banḳa -1-
 p.+ da II/20/30
pano : 1. Ağaç duvar kaplamalarına veya 
tavanlara süs işin konulan resim. -2-
 p. II/25/64

2. Hafif malzemeden yapılan ve iki yüzü 
kontrplakla kaplanan levha.
 p.+ lara I/98/82
pansiyon : Oda oda veya bütünüyle birkaç 
gün yahut belli bir zaman için kiraya 
verilen, eşyalı, istenildiğinde yemek de 
yenilebilen ev. -1-
 p.+ nară I/46/105
pantāze : Fantezi, lüks, çeşitlilik. -1-
 p. I/125/71
pāntol : bk. pantolon -1-
 p. II/24/58
pantolon : Belden ayak bileklerine kadar 
inen ve bacaklara geçirilerek giyilen 
giyecek. -2-
 p. I/61/43
 p.+ u II/18/31
parḳ : Halkın gezme ve hava alma 
ihtiyacını karşılamak üzere düzenlenmiş 
çiçekli ve ağaçlık geniş alan. -2-
 p. II/04/24

parḳ et- : Bir taşıtı belli bir süre kalmak 
üzere bir yere bırakmak.
 p. ider I/156/41
par̥ḳ : bk. parḳ -2-
 p.+ a II/35/106
 p.+ lȧra II/35/26
para I : Alış verişte ödeme aracı olarak 
kullanılmak üzere devlet tarafından basılıp 
tedavüle çıkarılan, üzerinde itibari değeri 
yazılı kâğıt veya maden. -171-
 p. I/05/39, I/06/88, I/08/24, I/106/61, 
I/106/63, I/111/95, I/113/39, I/114/14, 
I/114/15, I/114/37, I/114/38, I/114/60, 
I/115/27, I/115/28, I/115/29, I/116/46, 
I/121/19, I/123/26, I/123/57, I/125/67, 
I/131/58, I/138/79, I/138/82, I/144/10, 
I/145/49, I/146/12, I/146/72, I/153/66, 
I/156/43, I/156/44, I/156/47, I/156/48, 
I/156/49, I/156/51, I/156/52, I/156/64, 
I/161/21, I/161/23, I/161/37, I/161/39, 
I/25/31, I/25/36, I/25/39, I/31/54, I/33/36, 
I/46/87, I/51/16, I/52/07, I/52/08, I/52/23, 
I/52/30, I/63/64, I/64/05, I/64/55, I/64/56, 
I/69/02, I/69/03, I/74/39, I/85/34, I/86/76, 
I/95/04, I/96/81, I/96/94, II/04/71, II/12/76, 
II/12/78, II/23/106, II/25/41, II/25/61, 
II/34/21, II/38/118, II/38/64
 p.+ lar I/41/22, II/25/62
 p.+ larȧ I/64/55
 p.+ ları II/39/189
 p. mara virmimiş II/25/24
 p.+ mı I/136/08, I/52/30, I/53/33
 p. mıra I/08/23
 p.+ mız I/31/54
 p.+ mız pulumuz I/115/24
 p.+ mızınan I/121/14
 p.+ n II/19/125
 p.+ nınan I/104/50
 p.+ ŋ I/146/68, I/146/71, I/161/25
 p.+ sı I/122/68, I/134/51, I/14/26, 
I/25/36, I/52/59, II/04/80, II/09/100, 
II/09/101, II/23/04, II/23/05, II/29/14, 
II/38/16, II/39/163
 ekmek p.+ sı I/112/78, I/18/21
 yol p.+ sı I/134/65



para dök-

1924

P

 p.+ sına I/74/18
 p.+ sını I/118/09, I/139/26, I/140/42, 
II/04/93, II/38/14
 p.+ sınnan I/69/15, I/96/90, II/19/144
 p.+ sıynan I/113/37, I/113/38, I/20/28, 
I/20/56, I/52/68
 p.+ sız I/41/56
 p. veridi I/113/35
 p. verilerdi I/123/25
 p. veriller I/113/33
 p. veriyolā I/159/38
 p. virdi I/52/23
 p. yapādıḳ II/12/75
 p.+ ya I/115/17, I/156/51
 p.+ yı I/125/68, I/136/09, I/136/14, 
I/136/16, I/136/18, I/22/20, I/25/40, 
I/52/08, I/64/55
 p.+ y̥ı I/156/50
 p.+ yınan I/44/86
 p.+ yῐna II/32/97
 p.+ ylan vermem II/38/60
 p.+ yna I/139/26
 p.+ ynan I/124/16, I/144/64
 p.+ ynan vericik I/96/94

para dök- : Çok para harcamak.
 p. dökdülē I/150/25

para ġır- : Çok para kazanmak, para 
kesmek.
 p. ġırıyoru I/67/54

para pul : Para ve para edebilecek şey.
 p. pul vermeden I/156/54
 p.+ sı pulu I/134/51

para yap- : Satıldığında iyi para 
getirmek, para etmek.
 p. yapar̥sa I/32/50
 p. yapsın II/25/70

paraya boğ- : Çok para vermek.
 p.+ ya bōdu I/75/42
parȧ : bk. para I -6-
 p. II/26/03
 p. yatıyo II/09/92

 p.+ yı I/74/39
 p.+ yla I/80/24
 p.+ ylan I/80/23
 p.+ ynan I/65/52
parā : bk. para I -2-
 p. I/156/51
 p.+ na I/62/23
par̥ă : bk. para I -1-
 p. I/14/30
para II : Az, azıcık, bir parça. -21-
 p. I/14/30, I/45/65, I/51/05, I/51/28, 
I/51/62, I/52/46, I/52/51, I/52/79, I/52/89, 
I/54/13, I/67/12, I/74/38, II/22/01, II/22/22, 
II/22/23, II/22/42, II/32/57
parā : bk. para II -1-
 p. I/159/12
paralı : 1. Para karşılığında yapılan veya 
sağlanan. -2-
 p. I/35/59

2. Parası olan, varlıklı, servet sahibi.
p. II/16/36

paralıġ : Paralık, belli bir miktarda para 
değerinde olan. -1-
 p. I/35/18
parça : Bir bütünden ayrılmış kısım. -19-
 p. I/26/71, II/38/10, II/38/117, II/38/40
 p.+ sı I/125/94
 p.+ sını I/61/49
 ḳara p.+ sınıŋ I/95/110

parça arabası : Üreticiden tarım 
ürünlerini alıp hale götüren araç.
 p. arabası II/38/12

parça parça : Parçalar hâlinde, bölüm 
bölüm, bölük bölük, küçük küçük.
 parça p. I/103/52, II/32/70, II/32/73
 parÇa p. I/103/60
 parça parça p. I/26/72
 p. parça parça I/26/72
 p. parça I/103/52, II/32/70, II/32/73
 p. parÇa I/103/60
 parça p. parça I/26/72



paşa

1925

P

par̥ça : bk. parça -2-
 p. I/85/54, I/85/55
parçala - : Parçalara ayırmak, parça parça 
etmek, bölmek. -4-
 p. I/60/25
 p.- nmış I/17/27
 p.- rlardı I/118/10
 p.- rsıŋ I/96/57
parçală - : bk. parçala- -1-
 p.- yoz I/85/49
parçalı - : bk. parçala- -2-
 p.- yola I/76/62
 p.- yosun I/85/51
parçalῑ - : bk. parçala- -1-
 p.- yosun II/18/15
Pardaḳ : bk. bardaḳ -1-
 P. I/135/03
parı : bk. para I -19-
 p. I/95/24, I/96/93, II/01/49, II/02/63, 
II/04/62, II/07/58, II/09/90, II/11/03, 
II/38/27
 hava p. II/25/42
 p.+ lānı II/07/39
 p.+ larđan̥ II/03/38
 p.+ ları II/39/190
 p. marı II/03/38
 p.+ yla I/41/56
 p.+ ynan I/27/08, I/55/60
 p.+ ynan̥ I/65/53
 p.+ ynandı II/27/16
pari : bk. para I -1-
 p. bul II/39/179
parῐ : bk. para I -1-
 p. II/39/130
parῑ : bk. para I -1-
 p. I/89/06
parmā : <<parmaḳ+ı (bk. barmaḳ) -2-
 p.+ m I/33/19
 P.+ m I/33/19
parnaḳ : <<parmaḳ+ı (bk. barmaḳ) -1-
 p.+ lā˽ı I/08/64

parsel : İmar yasasına göre üzerine tek bina 
yapılmak üzere ayrılıp sınırı belirlenmiş 
arazi parçalarından her biri. -5-
 p. II/09/100, II/09/101, II/09/68
 p. başı II/09/92
pārti : bk. parti -1-
 p. başġanı II/28/40
parti : Bir ülkenin yönetimini üzerine 
almak veya yönlendirmek amacıyla 
kurulmuş, aynı düşünce ve görüşteki 
kimselerin meydana getirdiği siyasi 
topluluk, fırka. -5-
 p. I/141/27, II/07/66, II/07/68
 p.+ ye I/01/34
pas : Kirlilik, kir. -2-
 p.+ ımızınan II/23/01
 kirini p.+ ını II/24/38
pasa : Ekmek pazısı konulan, uzun, göz 
göz tahta tabla. -1-
 p. I/30/21
pasā : bk. pasa -1-
 p. I/30/20
pasta : Hamuruna çeşitli maddeler 
katılarak türlü biçimlerde yapılan şerbetsiz 
tatlı. -2-
 p. yapíyoS II/12/83
 p. yapiyöz II/12/84
pāsTa : bk. pasta -1-
 p.+ dır I/29/09
pasTāne : Pasta satılan veya içinde 
oturularak pasta yenen dükkân. -2-
 p.+ den II/04/89
 p.+ sinden II/04/89
pastı : bk. pasta -1-
 p. II/08/43
pasu : posa -1-
 p.+ sunu II/23/194
paşa : Osmanlı Devleti’nde mirlivalara 
(tuğgeneral) ve daha yüksek rütbedeki 
askerlerle yüksek rütbeli sivil memurlara 
verilen resmı̂ unvan. -5-
 p. I/01/78, I/01/87, I/95/65
 ġarȧ ḱ́āzım P. I/95/64



paşā

1926

P

 timuçin p.+ nıŋ I/117/07
paşā : bk. paşa -3-
 p. I/01/80, I/117/11, I/69/68
paşalıḳ : Paşalar gibi olma durumu, 
kolaylık ve rahatlık. -1-
 p. I/87/66
patadaḲ : Beklenmedik bir zamanda, 
birdenbire, ani olarak. -1-
 p. I/138/55
Patates : Patlıcangillerden, yeşil 
kısımlarında, filizlerinde ve yeşilimsi 
yumrularında solanin denen zehirli bir 
alkaloit bulunduğu için bu kısımları 
yenmeye elverişli olmayan bitki ve bu 
bitkinin toprak altında oluşan, yem bitkisi 
ve çeşitli yemekleri yapılan bir sebze 
olarak kullanılan, nişasta ve C vitamini 
bakımından zengin yumruları. -2-
 P.+ li I/32/66
 p.+ li yapālā II/34/91

patates ḳızartması : Patetesin ince 
ince doğranarak kızartılmasıyla hazırlanan 
yiyecek.

patates yemeği : İçine patates 
doğranarak hazırlanan sulu yemek.
patatis : bk. Patates -2-
 p. I/10/28
 p. yimē I/120/64
pate : bk. Patates -6-
 p. I/102/08, I/79/23, I/98/90
 p.+ sini I/101/12
 p. vurār I/98/124
 p. vurarlā I/98/124
patē : bk. Patates -2-
 p. I/98/122, I/98/125
PaTedis : bk. Patates -5-
 p. I/152/22, I/71/47, II/25/50
 p.+ ı̄̇ I/41/87
 P. yimē yapardıḳ I/08/41
patēs : bk. Patates -1-
 p. yėmēdir I/83/24
pātes : bk. Patates -1-
 p. ġızartmā II/30/84

Pātesis : bk. Patates -1-
 P. II/10/13
paTetı̄̇s : bk. Patates -1-
 p. I/152/83
patetı̄̇z : bk. Patates -1-
 p. I/96/81
patetes : bk. Patates -4-
 p. I/92/41, II/37/81, II/37/88
 p.+ iydi I/13/15
patetez : bk. Patates -2-
 p. I/103/37
 p.+ dir I/103/25
patetis : bk. Patates -39-
 p. I/08/33, I/152/111, I/29/22, I/71/63, 
I/80/12, I/90/08, I/90/34, I/90/36, I/98/123, 
I/98/124, II/11/56, II/11/62, II/11/63, 
II/16/68, II/22/67, II/22/69, II/30/36, 
II/37/102
 p.+ ı̄̇ I/105/56, I/98/91
 p.+ e I/96/82
 p.+ i I/146/47, II/22/68, II/37/91
 p.+ imi I/97/19
 p.+ imizi II/08/82, II/08/86, II/37/110
 p.+ ini I/73/69
 p.+ le I/71/37
 p.+ lē I/146/46
 p.+ le yaparız I/71/36
 p.+ lēŋ I/145/63
 p.+ ler I/96/85, I/96/86
 p.+ leri I/145/65
 p.+ lerimízi II/11/55
 p.+ li I/71/37
 p. yemėyi I/96/51
patetis̥ : bk. Patates -1-
 p. I/88/67
patet̥ı̆̇s : bk. Patates -1-
 p. I/88/68
patetiz : bk. Patates -7-
 p. I/73/47, II/23/54, II/32/67
 p.+ i I/29/16
 p.+ lı̄̇ I/76/37



patlıcȧn

1927

P

 p.+ li I/76/36
 p.+ li yapār̥dıḲ I/51/49
patır pıtır : Gürültülü sesler çıkararak. -1-
 p. pıtır II/23/113
patısḳa : bk. patisḳa -1-
 p. I/77/02
patısġı : bk. patisḳa -1-
 p.+ dan II/07/140
patı̄̇ : <<patiK+i -1-
 p. matı̄̇ I/102/88
patı̄̇k : bk. patiK -1-
 p. II/24/50
patiK : Sıcak tutması için ayağa giyilen 
yün vb.nden yapılmış giyecek. -4-
 p. I/03/58, I/03/61, II/25/64
 p. yaparlardı I/90/66
patı̆̇s : bk. Patates -2-
 p. II/07/82
patisḳa : Pamuktan dokunmuş ince, 
düzgün bez. -1-
 p. I/48/07
paTişā : bk. pādişah -1-
 p. I/11/15
patitiS : bk. Patates -3-
 p. II/21/92, II/35/43
patit̥is : bk. Patates -1-
 p. yimē˽e II/16/61
patitiz : bk. Patates -1-
 p. II/32/40
patla - : 1. İçten gelen bir basınç etkisiyle 
bir şeyin içindeki nesne büyük bir gürültü 
çıkararak dışarıya fırlamak, dışarıya doğru 
dağılmak, infilak etmek. -9-
 p.- dı I/115/32, I/115/33, I/17/03, 
I/39/86, I/39/94, I/59/55
 p.- r II/23/14

2. (Bitkiler için) Baş verip ortaya çıkmak, 
yeşermek.
 p.- dı I/17/03
 p.- dılar I/17/04
patlad - : bk. patlat- -5-

 p.- ır I/115/37
 mısır p.- ırdıḳ I/09/58
 mısır p.- ırdıḲ I/09/57
 mısır p.- ırdῑḲ I/59/56
 mısır p.- íÍÍādı II/11/54
patlama : Beklenmedik şekilde gelişme, 
birdenbire yayılma, gelişim gösterme. -1-
 p. yapTı I/23/47
patlat - : Patlamak işine sebep olmak, 
patlamasına yol açmak. -2-
 mísír p. II/37/12
 p.- ırımışdı II/25/90
patlı - : bk. patla-1 -3-
 p.- yan I/135/07
 p.- yoru I/59/53
 p.- yorū I/59/53
patlıcan : Patlıcangiller familyasından, 
kalın saplı, uzunca yapraklı, mor ve beyaz 
çiçekli, bir yıllık otsu bitki ve bu bitkinin 
besin değeri az olmakla birlikte sebze olarak 
çok yenen ve sevilen, lezzetli, mor renkli, 
uzunca veya toparlak meyvesi. -26-
 p. I/11/37, I/121/67, I/143/14, I/19/01, 
I/32/33, I/54/15, II/12/56, II/18/24, 
II/18/27, II/19/160, II/19/55, II/35/14, 
II/37/88, II/38/106
 p.+ ı I/105/56, II/18/26, II/22/81
 p.+ ıŋ II/38/31
 p.+ na II/18/27
 p.+ narı I/60/08, I/60/12

patlıcan hanımı : Patlıcan közlemesi.
 p. hanımı II/19/57

patlıcan közlemesi : Patlıcanın 
kabuğuyla birlikte ateş üzerinde 
pişirilmesiyle elde edilen yiyecek.
 p. közlemesi II/19/55

patlıcan yemeği : Patlıcanla hazırlanan 
sulu yemek.
 p. yemē II/35/43
 p. yeme˽e II/37/86
 p. yemeyi yapalla II/35/43
patlıcȧn : bk. patlıcan -1-
 p. I/54/10



PaTl̥ῐcan

1928

P

PaTl̥ῐcan : bk. patlıcan -1-
 P. hanımı II/19/56
patoz : Harman dövme makinesi. -7-
 p. I/157/71
 p.+ da I/41/37, II/25/92
 p.+ lār I/41/37
 p.+ uŋ II/25/96
 p. yapılıyodu I/103/23
 p. yapıyoduḳ II/25/96
patōz : bk. patoz -1-
 p. yapılıyō I/157/77
patron : Bir ticaret ve sanayi kuruluşunun 
sahibi durumunda olan kimse, iş veren. -1-
 p.+ uŋ II/04/59
PaTuz : bk. patoz -1-
 P. yapa I/21/55
pay : Bir bütünden bir kimseye düşen 
kısım, hisse. -3-
 emmim dayım hebesinden āldım p.+ 
ım I/64/98
 emmim dayım hepsiniŋ āldım p.+ ım 
I/64/95
 p. vericig I/96/74
paydȯs : Paydos, daha sonra devam 
etmek üzere işi, çalışmayı bırakma, ara 
verme. -1-
 yimek p.+ u II/39/105
payı̆̇tát : Paytak, çok çiğnenmiş, gezilmiş, 
basılmış toprak. -1-
 p. yol I/46/53
payla - : Hatasını söyleyerek çıkışmak, 
azarlamak. -1-
 p.- maycız I/107/29
paylaş - : Bölüşmek, pay etmek. -6-
 p.- ıldı I/01/40
 p.- ıŋ I/19/12
 p.- ırım I/48/52
 p.- ırın I/48/53
 p.- ırız I/125/06
 p.- ırlardı I/118/10

paytın : Payton, dört tekerlekli, körüklü, 
karşılıklı oturma yerleri olan atlı binek 
arabası. -1-
 p. arabasíydı II/01/57
pazā : bk. pazar1 -2-
 p. II/12/44, II/23/86
pazar : 1. Cumartesi ile pazartesi 
arasındaki gün. -59-
 p. I/02/04, I/02/09, I/02/10, I/04/19, 
I/09/20, I/101/36, I/101/41, I/114/59, 
I/118/17, I/147/46, I/153/78, I/32/67, 
I/32/70, I/32/75, I/32/78, I/32/85, I/32/88, 
I/36/22, I/41/12, I/41/14, I/49/31, I/59/23, 
I/71/08, I/76/20, I/76/23, I/78/29, I/94/68, 
I/94/69, I/97/51, I/97/53, I/97/55, II/11/08, 
II/11/15, II/12/21, II/15/07, II/15/38, 
II/16/29, II/16/48, II/16/49, II/23/56, 
II/23/93, II/25/101, II/25/56, II/35/33, 
II/37/20, II/37/52, II/39/155, II/39/156
 P. I/145/51, II/35/32
 p.+ a I/02/04, I/41/08, I/97/55, II/23/56
 p.+ ıdı II/25/97
 P.+ ına II/34/32

2. Satıcıların belirli günlerde mallarını 
satmak için sergiledikleri belirli geçici 
yer. -5-
 p. I/07/25
 p.+ a I/07/24, I/07/25
 P.+ a II/36/16
 p.+ ı II/03/46

3. Alışveriş. -5-
pazȧr : bk. pazar1 -1-
 p. II/10/99

bk. pazar2 -1-
 p.+ ā I/156/29
pazār : bk. pazar1 -2-
 p. I/02/10, II/12/79
pāzar : bk. pazar2 -1-
 p.+ ā II/03/49
Pazarcı : Haftanın belli günlerinde kurulan 
pazarlarda mal satan kimse. -1-
 P.+ sı II/38/53



pėK

1929

P

pazartesi : Pazarla salı arasındaki günün 
adı, haftanın ikinci günü. -4-
 p. I/131/62, I/32/79, II/12/21
 P. II/35/32
Pazār̥tesi : bk. pazartesi -1-
 P. I/145/51
pȧzārtesi : bk. pazartesi -1-
 p. II/12/22
pazı : Bir ekmeklik veya bir yufkalık 
hamur topağı, beze. -15-
 p. I/03/47, I/03/48, I/09/46, I/10/34, 
I/111/29, I/111/30, I/148/53, II/15/120, 
II/15/85
 p.+ nıŋ I/10/30
 p. yapādım II/16/88
 p. yaparıS I/03/54
 p. yapiyöz II/15/71
pazılā - : Pazı hâline getirmek, hamuru 
topak yapmak. -1-
 p.- dıḳ II/16/65
Pazlama : bk. bazlama -2-
 P. I/09/39
 P. yapādıġ I/02/64
peçe : Kadınların sokakta yüzlerini 
gizlemek için örttükleri yüz örtüsü. -2-
 p. I/77/27
 p.+ lēden I/77/27
peder : Baba. -1-
 p. I/149/62
peg : bk. peK1 -17-
 p. I/07/26, I/115/31, I/115/49, I/119/21, 
I/129/05, I/137/11, I/137/12, I/159/22, 
I/27/03, I/36/42, I/52/81, II/05/99, II/16/39, 
II/25/04, II/37/15
Peh : bk. peK1 -1-
 P. II/05/47
pehmez : bk. pekmez -1-
 p. I/131/44
peK : 1. Çok, fazla, ziyade. -194-
 p. I/01/64, I/02/27, I/03/61, I/03/94, 
I/05/70, I/07/14, I/07/90, I/08/113, I/08/119, 
I/08/19, I/08/84, I/08/93, I/08/97, I/10/25, 

I/10/78, I/10/86, I/100/21, I/105/06, 
I/105/15, I/105/21, I/105/28, I/105/29, 
I/105/62, I/105/63, I/107/71, I/108/22, 
I/110/03, I/110/04, I/113/108, I/113/95, 
I/116/39, I/117/10, I/119/32, I/119/33, 
I/12/24, I/121/115, I/123/73, I/125/13, 
I/125/18, I/125/73, I/126/14, I/126/71, 
I/126/72, I/126/78, I/126/80, I/129/51, 
I/129/57, I/130/53, I/131/55, I/132/03, 
I/132/29, I/133/54, I/137/11, I/138/88, 
I/140/26, I/140/57, I/144/54, I/146/34, 
I/146/36, I/146/39, I/146/61, I/148/19, 
I/149/44, I/151/05, I/151/19, I/154/24, 
I/155/68, I/157/35, I/16/60, I/160/29, 
I/20/57, I/21/51, I/23/43, I/25/13, I/25/29, 
I/25/64, I/30/47, I/33/141, I/34/34, I/34/37, 
I/36/25, I/37/02, I/38/50, I/39/35, I/39/92, 
I/42/05, I/45/47, I/46/07, I/47/51, I/48/15, 
I/48/56, I/49/17, I/51/15, I/52/88, I/54/68, 
I/58/03, I/58/16, I/60/100, I/60/104, 
I/60/106, I/68/27, I/71/03, I/71/04, I/71/30, 
I/71/50, I/71/65, I/73/37, I/73/39, I/75/30, 
I/75/40, I/77/52, I/78/16, I/78/55, I/81/10, 
I/83/59, I/83/61, I/83/76, I/83/78, I/85/19, 
I/88/29, I/88/63, I/91/30, I/91/37, I/91/59, 
I/91/80, I/91/81, I/91/84, I/98/06, I/98/105, 
I/98/97, I/98/99, II/01/86, II/02/29, 
II/02/56, II/02/65, II/05/41, II/05/60, 
II/06/66, II/06/84, II/06/85, II/09/93, 
II/11/24, II/12/40, II/15/01, II/15/17, 
II/15/93, II/15/95, II/15/97, II/16/100, 
II/16/102, II/16/80, II/16/85, II/16/97, 
II/17/06, II/19/146, II/20/08, II/23/148, 
II/24/28, II/24/99, II/29/92, II/30/36, 
II/30/45, II/30/56, II/32/127, II/32/29, 
II/32/47, II/33/64, II/34/58, II/34/59, 
II/38/81, II/39/04, II/39/05, II/39/109, 
II/39/134, II/39/164
 P. I/08/24, I/107/68, I/34/53, I/34/68, 
I/60/55, I/91/54
 p. vermiş I/108/21
 p. yapardı I/04/65
 p. yapārdı I/04/65

2. Sağlam, kavi, sert. -2-
 p. I/123/33
 p. olsun I/123/57
pėK : bk. pek1 -3-
 p. I/54/71, I/85/19, II/16/62



peket

1930

P

peket : bk. paket -1-
 p.+ lere II/32/62
pekmeS : bk. pekmez -4-
 p. II/23/198, II/23/201
 P.+ i II/23/212
 dut P.+ in̥e II/23/211
pekmez : Üzüm, dut vb. meyvelerin 
koyuca bir kıvama gelinceye kadar 
kaynatılmasından elde edilen tatlı 
sıvı. -19-
 p. I/131/43, I/18/75, I/19/06, I/19/14, 
I/60/06, I/71/47, II/23/190
 P. I/60/06
 p.+ ı̄̇ II/23/189
 p.+ e I/60/08
 P.+ e II/23/192
 P.+ i I/33/57
 dut p.+ i II/23/211
 dut p.+ i yaparız II/23/209
 p.+ imiz I/18/75
 dut P.+ inı̆̇ I/84/11
 p.+ ler̥ II/37/98
 P.+ nen II/34/96

pekmez yap- : Kaynatma yoluyla 
üzümden pekmez yapmak.

p. yapar̥dıḲ II/37/98
pēlifan : Pehlivan, güreş yapan kimse, 
güreşçi. -1-
 p.+ nā I/153/68
pelit : Meşe ağacı ve meyvesi, palamut. -1-
 p. I/40/79
peltelen - : Pelte kıvamında olmak. -1-
 p.- irmişdi I/133/07
pembe : Açık al renk, açık kırmızı 
gülün rengi, kırmızıya biraz beyaz 
karıştırılmasıyla elde edilen renk. -2-
 p. I/94/32
 p.+ li I/151/29
pembileş - : Pembeleşmek, pembe bir renk 
almak. -1-
 p.- di II/39/73
Pen : bk. ben -11-

 P. I/152/57, I/52/36, II/25/104, II/32/07
 p.+ i I/119/15
 P.+ i I/101/04, II/23/37
 P.+ im I/152/06, I/17/62, I/24/22, 
I/24/23
pençere : Pencere, bina duvarlarında, 
taşıtların belli yerlerinde, hava ve ışığın 
içeriye girmesi ve içeridekilerin dışarıyı 
görmesi için bırakılan açıklık. -4-
 p. I/133/18
 p.+ den I/11/70, I/95/98
 p.+ niŋ I/12/47
pençire : bk. pençere -2-
 p. I/133/20
 p.+ leri I/126/05
pençėre : bk. pençere -1-
 p.+ den I/121/27
pēnir : bk. peynir -3-
 p. I/90/08, I/90/09
 p.+ imizi II/21/22
pē̇nir : bk. peynir -1-
 p.+ i I/70/57
penselin : Penisilin, mantarlardan elde 
edilen ve enfeksiyon hastalıklarının 
çoğunda kullanılan, etkisi kuvvetli bir 
antibiyotik. -1-
 p. I/154/60
perde : Bir yerin dışarıdan görünmesini 
önlemek, ışığı engellemek veya iki yeri 
birbirinden ayırmak için gerilen kumaş, 
naylon vb. -1-
 p.+ yi I/25/33
perişan : Dağınık, düzensiz, 
karmakarışık. -4-
 p. I/119/06, I/42/77

perişan ol- : Düzeni bozulmak, 
acınacak duruma gelmek.
 p. olmazdım II/16/56
 p. oluruz I/108/53
perişān : bk. perişan -1-
 p. I/06/76
pē̇riz : Perhiz, beslenme düzeninde 
sağlığın gerektirdiği kısıtlamayı yapma, 



petrol

1931

P

bazı yiyecekleri hiç yememe veya belli 
miktarlarda yeme, diyet, rejim. -2-
 p. I/112/23

pē̇riz tut- : Perhiz yapmak, kısıtlamalı 
bir beslenme düzeni takip etmek.
 p. tutTum I/112/27
pėriz : bk. pē̇riz -2-
 p.+ lerimde I/112/24
 p.+ lerimi I/112/23
perşembe : Çarşamba ile cuma arasındaki 
günün adı, haftanın beşinci günü. -21-
 p. I/02/10, I/101/35, I/101/42, I/125/63, 
I/41/07, I/41/08, I/41/09, I/72/72, I/72/73, 
I/76/18, I/76/19, I/94/68, I/94/69, II/23/46, 
II/25/55, II/34/32, II/37/33
 p.+ den I/41/07, II/21/88
 P.+ den I/90/47
 p.+ ye I/90/46
perşembē : bk. perşembe -1-
 p. II/21/89
per̥şembe : bk. perşembe -3-
 p. I/10/47, I/82/15, II/03/19
pėrşembe : bk. perşembe -2-
 p. I/02/09, I/123/08
perşembi : bk. perşembe -3-
 p. II/15/06, II/15/08
 p.+ den I/76/11
per̥şembi : bk. perşembe -2-
 p. II/23/55, II/23/57
pēr̥şembi : bk. perşembe -1-
 p. II/23/55
pėşembi : bk. perşembe -1-
 p.+ ye I/98/16
Pesbē : bk. besbē -1-
 P. I/58/82
pesdil : bk. pesTil -2-
 p.+ dir I/100/15
 p. yaparın I/100/08
PesTil : İnce, yufka görünüşünde 
kurutulmuş meyve ezmesi. -1-
 P. yapmayız I/84/19

Peş : bk. beş -1-
 üş P. II/01/17
peş : Arka, art. -5-
 p. I/47/36
 p.+ ine I/07/103, I/11/65
 P.+ ini I/24/68
peşdemal : Peştamal, hamamda vücudun 
belden aşağısını örtecek şekilde bele 
sarılan bez. -1-
 p. I/76/44
peşembe : bk. perşembe -3-
 p. I/98/18, I/98/21, II/37/19
pēşembe : bk. perşembe -5-
 p. I/10/46, I/154/16, I/32/59, I/32/60, 
I/32/63
peşembi : bk. perşembe -1-
 p.+ ye I/98/16
peşete : Peçete, yemek yerken sofra 
örtüsünün veya elbisenin kirlenmesini 
önlemek ve ağız silmek için kullanılan, bu 
iş için hazırlanmış bez veya kâğıt. -1-
 p. I/40/51
peşin : Önceden, daha önce. -5-
 ilk p. I/06/137, I/06/78, I/06/96
 ilk P. I/06/117
 ilk p. allah I/06/123
peT : Pet şişe. -1-
 p.+ e I/40/37
peT şişi : Pet şişe, naylondan yapılmış 
içecek kabı. -1-
 p. şişiyi I/40/37
peteg : Petek, arıların kendi salgıladıkları 
bal mumu denen madde ile yumurtalarını 
bırakmak için yaptıkları ve içini balla 
doldurdukları, altı köşeli yuvacıklar 
topluluğuna verilen isim. -2-

peteg peteg : Petek şeklinde.
 peteg p. I/116/10
 p. peteg I/116/10
petrol : Bazı arazilerde yer altında 
kayaların içindeki oyuklarda birikmiş, 
çeşitli hidrokarbonların karışımından 



Pey

1932

P

ibaret, sarımsı yeşil veya siyah renkli, 
koyu yağ kıvamında madde. -1-
 p.+ üŋ II/38/63
Pey : bk. bey1 -1-
 P.+ lēmiz yapıyo I/44/59
Peyġamber : Allah tarafından emirlerini 
kullarına bildirmekle görevlendirilmiş 
kimse, Tanrı elçisi, nebi, resul. -7-
 p. I/69/85
 P. I/14/62
 p.+ e I/14/72
 allāŋ emri p.+ iŋ ġavli II/14/81, II/17/45
 allāŋ emrinnen p.+ iŋ ġavliynen 
I/138/57
 allāŋ emriynen p.+ iŋ ġavliynen 
I/113/12

Peyġamber efendimiz : Hz. 
Muhammed.
peyġammer : bk. Peyġamber -1-
 p. efendimiziŋ I/69/91
pėynil : bk. peynir -2-
 p.+ lerimiz II/33/61
 p.+ li yapār̥dıḲ I/51/50
peynı̄̇r : bk. peynir -1-
 p. I/100/31
peynir : Sütün, bu işe mahsus bir maya 
ile mayalanıp katılaştırılması yoluyla elde 
edilen ve birçok çeşidi bulunan meşhur 
yiyecek. -50-
 p. I/100/23, I/100/30, I/100/36, I/102/36, 
I/102/48, I/103/43, I/111/45, I/129/12, 
I/143/43, I/25/26, I/28/53, I/73/47, I/91/60, 
I/98/47, I/98/55, II/37/100, II/37/101, 
II/37/96, II/39/35, II/39/36, II/39/99
 kel p. I/106/15
 p.+ ı̄̇ I/103/04
 p.+ ȧ I/154/59
 p.+ den I/33/94, II/21/22
 p.+ dir I/143/68
 p.+ ē I/106/16
 p.+ i I/33/95
 p.+ ı̆̇ I/70/55
 tulum p.+ i I/102/49

 p.+ imiz II/37/112
 p.+ imizi II/30/47, II/30/48
 p.+ in I/33/88
 p.+ ini yapıyoŋ I/53/69
 p.+ iŋ I/102/37, I/102/50
 p.+ ler I/19/17
 p.+ leri I/19/18
 p.+ lerimizi I/19/10
 p.+ li I/71/39
 p.+ li yaparım I/111/49
 p.+ siz yapar̥sıŋ II/37/96
 p. yapādıḲ I/152/21
 p. yaparın I/100/08
 p. yaparız I/130/69
 p. yapāsıŋ II/37/90
 p. yapılırdı I/40/73
 p. yapTım I/33/87
peynir̥ : bk. peynir -1-
 p. I/28/50
pēy̥nir : bk. peynir -1-
 p.+ i I/70/59
pėynir : bk. peynir -5-
 p. I/128/14, I/130/85, II/08/91, II/28/05
 p.+ den I/148/56
pėynir̥ : bk. peynir -1-
 p. yapῐp I/51/50
pıçaḳla - : Bıçaklamak, bıçakla yaralamak, 
öldürmek. -3-
 p.- dılā I/57/46
 p.- tTı I/57/45
 p.- tTῑ I/57/45
pılı : “Giysi türü eşya” anlamındaki pılı 
pırtı söyleyişinde geçer. -1-

pılı pırtı : Giysi türü eşya.
 p. pırtıyı I/20/33
pınar : Yerden kaynayarak çıkan su, 
kaynarca. -2-
 p. I/05/67, I/05/68
pındır : Üstünde ekmek pişirilen küçük 
sac. -1-
 ġaya p.+ lā II/37/70
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pınıḳ : “Çarçabuk kaçmak, hızla 
koşarak birdenbire gözden kaybolmak” 
anlamındaki pınık pınık ikilemesinde 
geçer. -1-
 p. pınıḲ I/121/102
pınıḲ : bk. pınıḳ -1-
 pınıḳ p. I/121/102
Pıra - : bk. bıraḳ-4 -1-
 P.- ırdım I/152/79
PıraḲ - : bk. bıraḳ-3 -1-
 P.- dım I/01/59
pırasa : Zambakgiller familyasından, 
soğanı çok uzun ve gömlekli, idrar 
söktürücü ve öksürüğü önleyici hassalara 
sahip, kış sebzesi olarak yaygın, çok yıllık 
bitki. -2-
 p. I/106/09, I/93/64
pırasā : bk. pırasa -1-
 p. I/100/16
PıraTig : Pratik, kolaylıkla uygulanabilen 
veya kullanılabilen, tatbik kābiliyeti 
olan, yapılmaya, kullanılmaya elverişli, 
kullanışlı. -1-
 P. I/97/38
pırıtez : Protez, eksik, hasta, arızalı bir 
organın yerine takılan, genellikle onun 
görevinin tamamını veya bir kısmını yapan, 
aynı görünüşe sahip yapay organ. -1-
 p. II/22/11
pırtı : Giysi türü eşya. -6-
 p. I/138/80, I/138/81, I/20/35, I/20/49
 p.+ lȧrı I/98/19

pılı pırtı : Giysi türü eşya.
 pılı p.+ yı I/20/33
pıs : bk. pis -1-
 p. I/98/115
Pi : bk. bir3 -7-
 p. II/25/73
 P. I/01/32, I/01/34, I/48/28, I/71/80, 
I/98/90, II/01/16

bk. bir1 -8-
 p. I/37/11, I/37/12, I/52/20, II/08/90
 P. I/04/08, I/42/62, I/58/39, I/92/05

bk. bir8 -1-
 P. I/152/96

bk. bir9 -1-
 P. II/01/09

Pi dā : bk. bir daha -1-
 P. dā I/21/20

Pi de : bk. bir de -1-
 P. de I/48/53

Pi yandan : bk. bir yandan -1-
 P. yandan II/19/154
Pi˽ki : bk. bi˽ki -3-
 P. II/07/24, II/07/55, II/32/140
piç - : bk. biç- -4-
 P.- ilirdı̄̇ I/157/71
 p.- iliyōdú I/01/19
 P.- iyo I/103/24
 p.- iyoS II/02/54
pide : İnce ve yassı bir çeşit ekmek. -4-
 p. I/88/50, I/88/51
 P. II/15/64
 p. yapiliyo II/15/35
pı̊rasa : bk. pırasa -2-
 p.+ lar I/121/66
 p.+ yı I/121/68
piknē : <<piknik+e -1-
 p. I/14/60
pikniğ : bk. piknik -1-
 p.+ e I/135/12
piknik : Yemekli kır gezmesi. -1-

piknik yeri : Piknik alanı, piknik 
yapılan yer.
 p. yeri I/40/64
pilaF : bk. pilav -24-
 p. I/02/11, I/02/13, I/07/37, I/08/31, 
I/49/23, I/49/74, II/23/45, II/23/46
 ē̇tli p. II/23/49
 ėtli p. I/02/11
 p.+ dan I/07/42
 p. dökeller II/23/48
 p. dökülüllē II/23/49
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 p. dökülür II/23/57
 p. döküya II/05/46
 bulġur p.+ ı I/07/49
 haÇı p.+ ı II/05/45
 p.+ ını II/23/51
 p.+ ıŋ II/23/52
 p.+ lar II/25/60
 P.+ lar II/25/59
 p. verilirdi II/23/45
 p. viriler I/51/71
 p. yĕmeyi II/23/45
pilāf : bk. pilav -5-
 p. I/157/15, II/15/20, II/15/36
 p.+ lar II/25/58
 p. yapıyȯz I/157/43
piÍan : Plan, bir eserde uygulanan genel 
düzen. -1-
 p.+ ı I/38/08
pilannama : Planlama, yurt kalkınmasında 
hükûmet tarafından ulaşılacak hedefleri ve 
uygulanması gereken hususları önceden 
gösteren ekonomik ve sosyal programın 
hazırlanması işi. -1-
 p. I/56/73
pilasdiK : Plastik, ısı ve basınç etkisiyle 
biçim verilen, organik veya sentetik olarak 
yapılan madde. -1-
 p. I/152/92
pilatin : Platin, kolayca dövülüp 
haddelenebilen, havanın etkisiyle 
bozulmayan, kimyada katalizör olarak 
faydalanılan, ısıya, elektriğe dayanıklı, 
buji ve dişçi aletlerinin yapımında ve 
kuyumculukta kullanılan, atom ağırlığı 
195,23, atom numarası 78, yoğunluğu 21,4, 
erime derecesi 1755°C, sembolü Pt olan 
metal element. -4-
 p. I/104/06, I/104/07, I/21/81, II/20/27
pilav : Pirinçten, bulgurdan veya kuskustan 
yapılan bir yemek. -81-
 p. I/104/55, I/105/45, I/105/49, 
I/105/50, I/121/119, I/148/22, I/148/24, 
I/152/88, I/19/29, I/25/67, I/78/23, I/78/24, 
I/87/56, I/87/67, I/97/46, II/17/34, II/19/73, 

II/19/74, II/31/47, II/31/48, II/37/86, 
II/37/88
 ē̇tli p. II/23/49
 p.+ dan I/105/46, I/105/52
 p. et I/97/42
 p.+ ı I/07/40, I/09/63, I/105/43, 
I/105/50, I/148/49, I/67/16
 ana p.+ ı I/148/22
 bulġur p.+ ı I/07/37, I/09/64, I/26/01, 
I/87/68, II/19/70
 bulǥur p.+ ı II/19/72, II/37/80
 paça p.+ ı I/72/74, I/72/75, I/72/76
 paça P.+ ı I/72/74
 paçá p.+ ı I/72/74
 piriç p.+ ı II/19/69
 pirinç p.+ ı I/118/18
 bulġur p.+ ı yapālamış II/19/71
 bulġur p.+ ı yaparlarmış I/76/27
 p.+ ımız I/32/65, I/78/18, II/19/67
 pirin̥ç p.+ ımız II/19/68
 p.+ ımızῑ II/27/44
 p.+ ın I/148/23
 p.+ ını I/49/14, I/49/24
 p.+ ıŋ I/78/26
 P.+ ıŋı I/49/20
 piriş p.+ ῑ I/76/27
 etli p.+ ῐmıS II/31/49
 p.+ lā II/11/05
 p.+ lām I/152/92
 haci p.+ lānı II/39/80
 p.+ lara I/90/83
 p.+ ları I/152/91, I/78/27
 p. veridi I/72/74
 p. verilēdi II/11/13, II/11/15
 p. yapālādı I/83/24
 p. yaparıS I/90/75, II/19/63
 p. yaparız I/90/83
 p. yapāsıŋ I/30/42
 p. yapdılā I/30/55
 p. yapıÍıyon II/19/73
 p. yapıyōm II/39/25
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pilāv : bk. pilav -12-
 p. I/09/32, I/148/45, I/148/48, I/148/50, 
I/78/22, I/87/65, II/11/09, II/12/30, II/25/50, 
II/34/90, II/35/44
piÍav : bk. pilav -2-
 p. et I/119/44
 bulġur P. yapar I/18/74
pilav̥ : bk. pilav -3-
 p. I/02/05, I/02/11, I/103/19
pilav̇ : bk. pilav -1-
 bulġur p.+ ı I/60/44
pile : bk. kile -1-
 p. II/06/17
pilim : bk. filim1 -1-
 p. çekdi II/22/31
pilōt : Pilot, bir hava taşıtını kullanan ve 
yöneten kimse. -1-
 p. II/08/97
pin - : bk. bin-2 -1-
 p.- ēr I/01/52
pı̄̇nar : Yaprakları dikenli bir çeşit meşe, 
pırnal. -3-
 p. I/72/70, I/81/01, I/81/02
pindih : bk. piknik -1-
 p. I/57/21
pindik : bk. piknik -1-
 p. I/57/21
Pindir - : bk. bindir- -2-
 P.- ilē II/16/15
 P.- iydiK I/101/33
pir : bk. bir1 -2-
 P. I/136/03
 p.+ er̥ I/51/18
pirı̄̇nç : bk. pirinç -1-
 p. II/15/24
Pirbiri : bk. birbiri -1-
 P.+ mizē I/134/47
piric : bk. pirinç -2-
 p. I/121/82, I/55/43
piriç : bk. pirinç -5-
 p. I/07/37, I/83/40, II/11/14

 p. pilavı II/19/69
pirim : Prim, Sosyal Sigortalar Kurumu’na 
bağlı iş yerlerinde işçi ve iş verenin ücretin 
belli bir yüzdesi nispetinde bu kuruma 
ödediği para. -2-
 p. I/85/54

pirim yap- : Değeri artmak.
 p. yapıyōdu II/04/75
pirinc : bk. pirinç -14-
 p. I/09/36, I/32/84, I/32/89, I/55/46, 
I/60/70, II/17/41
 p.+ i I/105/39, I/105/49, I/152/86, 
II/15/26
 p.+ ilen I/60/63
 p.+ inen I/111/23
 p.+ in̥en I/121/65
 p.+ iŋ II/12/58
pirinç : Buğdaygillerden, sıcak bölgelerde 
kökleri bol su içinde kalarak yetişen 
bir yıllık bitkinin pilav, çorba ve çeşitli 
yemeklerde yaygın olarak kullanılan, 
ezilerek un hâline getirilen, nişasta ve 
vitamin bakımından zengin tanesi. -11-
 p. I/02/42, I/152/113, I/32/63, I/55/46, 
I/83/38, II/12/57, II/15/25, II/26/37
 p.+ ini II/15/25

pirinç pilavı : Pirinç ile yapılan pilav.
 p. pilavı I/118/18
pirin̥ç : bk. pirinç -1-
 p. pilavımız II/19/67
pirin̥ş : bk. pirinç -2-
 p. I/60/63
 p.+ ten II/26/37
piriş : bk. pirinç -8-
 p. I/111/24, I/40/19, I/40/20, I/87/68
 p.+ den I/105/37
 p.+ lēm I/152/92
 p. müriş I/125/71
 p. pilavῑ I/76/27
pirket : Briket, çimento, kum ve curufun 
karıştırılıp sıkıştırılması sonunda elde 
edilen, özellikle gecekondu vb. eğreti 
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inşaatlarda kullanılan, büyücek tuğlaya 
benzer inşaat malzemesi. -2-
 p. I/111/107
 p.+ Ten yapmış I/111/110
Pirlik : bk. birlik3 -1-
 P. beraberlı̄̇K I/143/29
pis : Üzerinde leke, toz veya kir bulunan, 
kirle kaplı olan, temiz olmayan, kirli. -5-
 p. I/77/69, I/98/113, I/98/115
 P. II/18/29
 p.+ idim I/07/39
Pis : bk. biz -2-
 P. II/08/07
 P.+ im I/101/22
pisirgeÇ : bk. bişirgeç -2-
 p. II/37/94
pisle - : Pis duruma getirmek, 
kirletmek. -3-
 p.- r I/123/45, I/14/32
 p.- rlē II/20/05
pisli : bk. pislik -4-
 p.+ i I/35/40, I/53/69
 p.+ iŋ I/53/67, II/23/182
pislı̄̇ : <<pislik+i -1-
 p. I/35/43
pislı̆̇˽ēç : Bisliğeç, saçta yufka ekmeği 
çevirmeye yarayan tahta aygıt. -1-
 p. I/44/18
pislig : bk. pislik -1-
 p. I/133/17
pisliK : Pis olma durumu, pis olan şeyin 
hâli, kir. -1-
 p. I/53/68
pissik : bk. pislik -1-
 p.+ leri I/77/68
pist : Kedi kovma sözü. -1-
 bist p. I/100/34
pistan : bk. fistan -5-
 p. I/61/42, I/61/43, I/61/44
 p.+ ı I/61/43

piş - : 1. (Yiyecekler) Isı etkisiyle çiğliği 
ve hamlığı giderek yenilebilir duruma 
gelmek. -26-
 p.- e II/37/118
 p.- ē I/148/23
 p.- ēdi I/151/14
 p.- ēkėn I/01/60
 P.- enden II/39/33
 p.- er I/127/38, I/27/77, I/36/52, 
II/11/05, II/37/117
 P.- er I/49/27
 p.- ēr I/127/38
 P.- ēr I/145/74
 p.- erdi yapılıdῑ I/146/46
 p.- esiye I/73/63
 p.- ince I/148/54
 P.- inci I/60/13
 p.- iyo I/105/50
 p.- iyȯ I/97/23, I/97/40
 p.- iyodu I/105/11, I/78/24
 p.- meS II/18/29
 p.- Ti I/07/96
 P.- Ti I/40/39
 P.- tikTen II/37/120

2. (Vücudun kasık, koltuk altı gibi 
yerleri) Sürtünme, ter ve sıcaktan kızarmak, 
pişik oluşmak. -2-
 P.- ēdi II/07/143
 p.- mesiŋ I/98/107
Piş - : bk. biç- -1-
 P.- dik I/150/13
pişi - : bk. pişir- -1-
 p.- dim II/12/35
pişig : Pişik, özellikle çocuklarda kasık, 
koltuk altı vb. yerlerde sürtünme, ter ve 
sıcaktan meydana gelen kızarıklık. -1-
 p. olmaSsa I/123/72
Pişir - : Isıda tutarak yenecek duruma 
getirmek. -121-
 P. I/49/24, I/49/26
 p.- ı̄̇dim I/33/89
 p.- ı̄̇z I/71/33
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 P.- cēk I/85/08
 p.- cēm I/22/10
 p.- cēn II/33/30
 p.- cez I/10/31
 p.- dı̄̇mizden I/105/34, I/105/35
 p.- dik II/30/77
 P.- dik I/01/62
 p.- dikt̥en I/146/48
 p.- dim I/88/35, II/39/80
 P.- dim I/88/37
 p.- diydik II/30/71
 p.- em I/132/56
 p.- emedim I/133/37
 p.- ı̊̇r II/08/128
 p.- i I/03/55
 P.- i I/08/59, I/125/16, I/51/46
 p.- icēnden II/15/83
 p.- idig I/04/42, I/07/30
 p.- idik I/02/48, I/13/25, I/146/48, 
I/146/49, I/51/50, II/19/83
 P.- idik I/146/50, II/12/33
 p.- idiK I/58/89, II/16/64, II/39/111
 p.- idim II/16/65, II/16/66, II/39/118, 
II/39/119
 p.- ike I/49/23
 p.- iken II/39/56
 p.- ilēdi I/32/58, I/33/151, I/33/152
 p.- ilēr̥di I/08/31
 p.- ilērdin̥ II/01/48
 P.- ilerimişdi II/32/134
 P.- ilir I/78/23
 p.- ilirdi I/118/11
 P.- ilirdi I/151/18
 P.- ilirTi I/04/38
 p.- illerdi I/128/16
 p.- imeyyon II/16/67
 p.- iŋ I/04/60
 P.- iŋ II/18/27
 p.- ip I/96/48
 p.- ir I/07/29, II/19/65, II/35/89

 p.- irdiK II/03/18
 p.- irsiŋ II/37/117
 p.- iS I/148/09, I/148/22
 P.- iseŋ I/49/27, II/18/33
 p.- isiŋ I/71/43, I/79/57
 p.- iveri I/70/50
 p.- iverim II/39/115
 p.- ivēsem I/36/61
 p.- iviriyodum II/30/76
 p.- iydiK I/96/46
 p.- iydiŋ I/96/46
 p.- iyō II/19/81
 p.- iyoduḳ I/120/64
 P.- iyōduḲ I/44/16
 p.- iyodum I/44/81
 p.- iyȯlar I/78/27
 p.- iyom I/90/16
 p.- iyoŋ I/91/15
 p.- iyoruz I/105/58
 p.- iyoS II/19/84
 p.- iyosun I/105/39
 p.- iyosuŋ I/105/43, I/105/45
 p.- iyoz II/15/90, II/19/80, II/21/86, 
II/21/91, II/34/88
 P.- iyoz I/49/24
 p.- iyóz I/07/101
 p.- iyōz II/33/31
 p.- iyöz I/09/40
 p.- iz I/116/16, I/148/10, I/28/36, 
I/40/60, II/21/85, II/31/47, II/33/31, 
II/35/88, II/37/70
 P.- iz II/32/67
 P.- lē I/145/75
 p.- meden II/22/79
 P.- meg I/06/43

p.- mek I/155/77
P.- miş I/54/48

 p.- miyolar I/129/26
pişir̥ - : bk. pişir- -1-
 p.- idig I/22/24
pişird - : Pişirmek. -2-



pişirmi

1938

P

 p.- irdim II/39/119
 p.- irin II/39/79
pişirmi : Pişirme, pişirmek işi. -3-
 p.+ ye I/129/30, I/129/31
 P.+ ye II/15/75
pişirtmi : Pişirmek işi. -1-
 p.+ yi II/39/120
pişman : Yaptığına üzülüp hayıflanan, esef 
eden. -7-
 p.+ ım I/85/04
 p.+ yım I/85/06

pişman ol- : Yaptığı şeyin yanlış sonuç 
verdiğini görerek üzülmek, yaptığına 
hayıflanmak, esef etmek.
 p. oldular I/65/36
 p. oldum II/07/99
 p. ōldular I/65/33
pişmān : bk. pişman -2-
 p.+ ın I/135/57
 p. oluyȯŋ I/78/46
pişmāne : Pişmaniye, tel tel ayrılan bir 
helva çeşidi. -2-
 p. I/36/66

pişmāne çek- : Pişmaniye yapmak.
 p. çekerdı̄̇k I/36/48
pişmāniyi : bk. pişmāne -1-
 p. I/36/64
pişmiş : Pişirilme işine tâbi tutulmuş, çiğ 
olmayan. -2-
 p. et I/127/48, I/127/49
pişr - : bk. pişir- -1-
 p.- i I/07/58
Pit - : bk. bit- I1 -11-
 P.- ēdi II/07/86
 P.- ti II/21/85, II/21/86
 P.- Ti II/07/102
 P.- tikTen II/02/105

bk. bit- I2 
 P.- medi I/81/24, I/81/26
 P.- mezlerse vurulan I/151/41

 P.- Ti I/153/113, I/157/76

bk. bit- I3

P.- Ti II/39/136
Pitir - : bk. bitir- -6-
 P.- ı̄̇diK I/152/24
 P.- di II/07/102
 P.- dik II/07/17
 P.- dim I/76/03, II/07/10, II/07/11
Pitirt - : Bitirtmek, bitirme işini 
yaptırmak. -1-
 P.- dim II/39/116
piyāde : Yaya savaşan asker sınıfından 
olan asker. -1-
 p.+ dik I/147/17
Piz : bk. biz -1-
 P. I/98/67
pocet : bk. poşet -2-
 p.+ inen I/13/14
 p.+ lere I/08/44
poçu : Başa sarılan, çevresi saçaklı, ipek 
örtü. -2-
 P. I/90/65
 p.+ lar I/90/58
polı̊̇s : bk. polis -3-
 p. I/67/28, I/67/31, I/67/37
polis : Kamu düzenini, huzur ve güvenliği 
sağlamakla görevli teşkilatta bulunan 
kimse, kolluk görevlisi. -3-
 p. I/15/15, I/32/18
 p.+ d̥im I/56/52
poltiḳacı : Politika ile uğraşan kimse, 
siyasetçi, siyasi. -2-
 p. II/03/32
polüs : bk. polis -1-
 p. I/15/67
porasa : bk. pırasa -3-
 p. sarmasıynan I/121/66
 p.+ yı I/121/85
 p.+ ynan I/121/65
porıġıram : Program, radyo ve 
televizyonda sunulan, haber, müzik, 
eğlence gibi kendi başına bir bütün 
oluşturan yayınlardan her biri. -1-
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 gezelim gözelim p.+ ları II/03/16
poropuġanda : Propaganda, bir fikir veya 
harekete taraftar kazandırmak, düşünce, 
kanaat ve değer hükümlerini değiştirmek, 
davranış tarzlarını istenen yönde etkilemek 
amacıyla söz, yazı vb. yollarla yapılan 
çalışma. -2-
 p. I/64/132
 p. yapTí I/64/134
porselen : Kaliteli ince kil çamurundan 
yapılıp üzeri sırlanmış kap kacak, biblo 
cinsinden yarı saydam eşya, fağfur, 
çini. -1-
 p. I/132/33
portaḳal : Turunçgiller familyasından, 
Akdeniz çevresinde sıcak bölgelerde 
yetişen, düz kenarlı yaprakları sert ve 
dayanıklı, çiçekleri güzel kokulu ağacın 
üstü pütürlü, güzel kokulu, kırmızıya çalan 
sarı renkli, içi beyaz bir kabukla kaplı 
olan, şeker ve C vitaminince zengin, küçük 
çekirdekli, sulu, mayhoşça, toparlak veya 
oval meyvesi. -1-
 p. I/102/24
posta : 1. Belirli zamanlarda yapılan sefer 
ve bu seferi yapan taşıt. -2-
 p.+ nıŋ I/138/128
 p.+ yı I/138/126

2. Kez, defa, sefer . -1-
 p. I/91/09

posta posta : Kısım kısım, bölük bölük.
posTane : Postaya verilen mektup, 
paket vb.nin teslim alındığı, ayırım ve 
dağıtımların yapıldığı posta teşkilatı 
binası. -1-
 p. I/93/39
poşed : bk. poşet -6-
 p.+ e I/100/17, I/40/38, I/54/46, II/37/64
 p.+ inen I/116/47
 p.+ iŋ II/18/28
poşet : Kâğıt veya plastikten küçük 
torba. -17-
 p. I/116/45, I/127/30, I/45/74, I/49/20, 
I/60/02, I/73/31, I/73/32, II/38/67, II/38/75

 poşet p. I/129/33
 p.+ e I/54/41
 p.+ iŋiz I/49/21
 p.+ lere I/144/68, I/26/73
 p.+ leri I/116/47
 p.+ leriŋ II/21/96
 p. poşet I/129/33
poyraz : Kuzeydoğu yönünden esen 
rüzgâr. -2-
 p. I/74/69, I/96/72
Pöle : bk. böyle -1-
 P. böle böle I/128/36
pörpüle - : Közlemek, (et, sebze vb.ni) 
kömür ateşi üzerinde pişirmek. (?) -1-
 p.- dik I/32/35
pösteki : Koyun veya keçi postu. -2-
 p.+ den II/07/126
pravo : Bravo, aferin, yaşa anlamında 
takdir sözü. -1-
 p. I/95/07
Pu : bk. bu -3-
 P. I/35/38, II/24/07
 P.+ nnānan I/70/09
pu˽an : Bir sınavda sorulara verilen 
değerin sayı olarak ifadesi. -2-

pu˽an al- : Genellikle test biçimindeki 
sınavda herhangi bir puan elde etmek.
 p. aldı II/28/09, II/28/52
Puçuḳ : bk. buçuḳ -1-
 P.+ Tā I/147/53
pul : 1. İşlemelerde kullanılan parlak, 
ortası delik, küçük, çok ince maden, jelatin 
veya sedeften levhacık. -9-
 p. II/12/29
 p.+ lānan II/12/16
 p.+ larılan I/71/11
 p.+ ulan I/98/35, I/98/36

2. Eskiden kullanılan küçük madenı̂ para, 
kuruşun küsuratından biri.
 p. I/156/64
 parası p.+ u I/134/51
 paramız p.+ umuz I/115/24



pullu

1940

P

 para p. vermeden I/156/54
pullu : Üzerine pul işlenmiş, pulu olan, 
süslü. -5-
 P. II/12/29, II/39/139
 allı p. I/26/39
 āllı p. I/09/15
 telli p. II/39/157
pullū : bk. pullu -1-
 p.+ I/153/105
pulluḳ : Çift sürmekte kullanılan ağır 
sapan. -1-
 p. I/150/18
pulluḲ : bk. pulluḳ -1-
 p. I/17/24
punus : “Alpunuz” yer adı için konuşucu 
tarafından yapılan bölünme sonucu 
kullanılmıştır. -4-
 p. I/99/64, I/99/65
Puralı : bk. buralı -1-
 P. I/134/09
Purı : bk. bura -1-
 P.+ ya I/112/44
purí : bk. bura -1-
 p.+ yá I/52/12
purut : Topraktan yapılmış çanak, çömlek 
vb. kaplar. -3-
 p. I/152/93
 p.+ Tur I/152/95
pusula : Üzerine kısa bir yazı, bir not veya 
hesap yazılmış küçük kâğıt. -3-

 rey p.+ lānı I/64/126
 p. veriyollā I/64/127
 p.+ yı I/64/135
pǖ : Bir şeyin çokluğu veya zorluğu 
durumunda kullanılan ünlem. -1-
 p. I/68/53
Pük : bk. bük1 -1-
 P.+ lēden II/18/29
pürüz : Bir şeyin düzgünlüğünü bozacak 
çıkıntı, kusur. -2-
 p. I/28/08
püs : “Süs püs” ikilemesinde geçer. -2-
 süsümüz yōdu p.+ ümüz yōdu I/159/28
 süs yōdu p. yōdu I/159/27
Püs˽sürü : bk. bi˽sürü -1-
 P. I/161/22
püskǖt : Bisküvi, hamurdan yapılan ve 
piştikten sonra kurutularak gevrek duruma 
getirilen tatlı veya tuzlu ufak yiyecek. -1-
 p. II/37/12
püsküllǖ : Püsküllü olan, ucunda püskül 
bulunan. -1-
 p. I/27/13
püslē - : “Süsleyip püslemek” ikilemesinde 
geçer. -1-
 süslēp p.- P I/159/20
Pütüm : bk. bütün1 -2-
 P. II/07/10, II/35/85
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ra˽at : bk. rahat -14-
 r. I/10/79, I/150/15, I/150/16, I/92/51, 
I/96/62, II/24/40
 r.+ a erdi I/79/02
 r.+ ı I/96/75
 r.+ ımıS I/01/42
 r.+ ın I/43/10
 r.+ Tım I/152/77
rȧ˽at : bk. rahat -1-
 r.+ ları I/122/85
ra˽atla - : bk. rahatla- -1-
 r.- dıḳ I/10/80
ra˽atlı : bk. rahatlıḳ -1-
 r.+ a I/14/45
ra˽atlıḳ : bk. rahatlıḳ -1-
 r. I/73/21
ra˽atlıḳla : Rahatlıkla, rahat bir biçimde, 
sıkıntı çekmeden. -1-
 r. II/21/58
ra˽atsıSlan - : bk. rahatsızlān- -1-
 r.- dῑ II/23/210
ra˽atsız : bk. rahatsız1 -6-
 r. I/38/51

r.+ ıdı I/115/37
 r.+ mışTı I/18/06

bk. rahatsız2

 r. edici II/23/76
 r. olmasın I/11/95
 r. idiyoŋ I/45/16
ra˽ātsız : bk. rahatsız1 -1-
 r. II/09/02
rabb : Bütün mahlukatı yetiştiren, kayıran, 
besleyen, terbiye eden Cenabıhak, Allah, 
Tanrı ve Allah’a seslenme sözü. -18-

 yā r.+ ı̄̇ II/05/71
 r.+ ım I/133/14
 yā r.+ i I/66/53, I/69/98, I/88/39, 
II/38/57, II/38/97, II/38/98
 r.+ im I/15/23, I/28/34
 ya r.+ im I/69/99, I/88/59, II/38/87
 yā r.+ im I/155/100, I/72/17, I/77/62, 
II/16/35, II/38/18
rább : bk. rabb -1-
 r.+ i I/95/51
radō : bk. radyo -1-
 r. I/138/12
radyo : Bir merkezden Herzt dalgaları 
hâlinde yayılan sesleri alarak yeniden sese 
çeviren alet. -1-
 r.+ lāda I/34/40
rādyo : bk. radyo -1-
 r. I/34/40
rahad : bk. rahat -1-
 r. II/08/57
rahat : Üzüntüsüz ve sıkıntısız olma 
durumu, huzur. -17-
 r. I/110/50, I/46/128, I/78/14, I/92/06, 
I/92/29, I/92/51, I/96/65, I/96/73, I/96/78, 
I/96/95, II/21/21, II/24/49, II/25/38, 
II/29/78

rahat et- : İçinde bulunduğu durum 
kendisine sıkıntı vermemek, o durumdan 
memnun olmak, rahatlık duymak.
 r. etTik I/78/09
 r. itTirdik II/08/29

rahata er- : Rahatlığa kavuşmak, 
sıkıntılı durumdan kurtulmak.
rahāt : bk. rahat -2-
 r. I/71/53, II/25/42
rah̥at : bk. rahat -2-

rR
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 r.+ a I/111/105
 r.+ Ça I/110/55
rȧhat : bk. rahat -4-
 r. I/47/14, I/58/35, I/96/78
 r.+ Tῑm I/152/136
r̥ahat : bk. rahat -1-
 r̥. I/92/29
rahatla - : Sıkıntı, ıztırap ve huzursuzluk 
veren bir durum ortadan kalkıp rahata 
kavuşmak, sükûnete ermek. -1-
 r.- ycādıḳ I/143/53
rah̥atlı : bk. rahatlıḳ -1-
 r.+ a I/14/46
rahatlıḳ : Rahat olma durumu, üzüntüsü 
ve sıkıntısı olmama. -1-
 r. II/25/41
rahatsız : 1. Sağlığı yerinde olmayan 
(kimse), hasta. -1-
 r.+ ın II/25/04

2. Tedirgin ve sıkıntılı olan, rahat 
olmayan, huzursuz.

rahatsız et- : Huzurunu kaçırmak, 
rahatını bozmak.

rahatsız ol- : Keyfi kaçmak, rahatı 
bozulmak. 
rah̥atsız : bk. rahatsız1 -2-
 r.+ dı I/139/34
rahatsızlān - : Rahatsızlanmak, 
hastalanmak, sağlığı bozulmak. -2-
 r.- dım II/22/13, II/22/14
rahatsızlı : Rahatsızlık, rahatsız olma 
durumu, hastalık. -1-
 r.+ ῑŋ II/30/26
rahmed : bk. rahmet -1-
 r. eylesin I/23/60
rahmet : Allah’ın yaratıklarına olan 
merhameti, acıma ve esirgemesi. -1-

rahmet eyle- : (Allah) Merhamet ve 
rahmetini göstermek.
 r. eylesiŋ II/19/48
rahmetli : Ölmüş bir kimseden 
bahsedilirken isminin başına veya sonuna 
getirilerek “Allah’ın rahmetine kavuşmuş 

olan” anlamında kullanılır; merhum, 
merhume. -4-
 r. I/07/108, I/139/35, I/49/67, II/13/59
rahmetlı̆̇ : bk. rahmetli -1-
 r. oldu II/30/68
rahmetl̥i : bk. rahmetli -1-
 r. I/52/63
rahmetlig : bk. rahmetlik -2-
 r. I/44/32, I/44/33
rahmetlik : Rahmetli, merhum. -7-
 r. I/08/116, I/123/76, I/149/61, I/48/15, 
I/77/57, II/20/45
 r. oldulā II/19/48
rahmetlik̥ : bk. rahmetlik -1-
 r.+ gil I/142/06
rah̥metliK : bk. rahmetlik -1-
 r. I/141/23
rāhmetlik : bk. rahmetlik -1-
 r. I/64/62
raḳı : Üzüm, erik, elma, hurma vb. şekeri 
bol meyvelerin mayalanmasından elde 
edilen, alkole anason karıştırılarak yapılan, 
kuvvetli sarhoşluk verici sert içki. -1-
 r.+ ları II/34/85
raḳım : Bir yerin deniz seviyesinden 
yüksekliği ve bunu gösteren rakam, 
yükselti. -1-
 r. II/38/50
ramazan : Ay takviminin dokuzuncu 
ayı, üç ayların sonuncusu, oruç tutulan 
ay. -19-
 r. I/147/48, I/71/54, I/97/31, II/17/27
 r.+ da I/155/67, I/34/18, I/81/43, 
I/91/37, II/19/118
 r.+ dı II/11/30, II/31/08
 r.+ na I/29/16
 r.+ nā I/154/44
 r.+ nāda I/38/21, II/17/26

ramazan bayramı : Ramazan ayı 
bittikten sonra üç gün boyunca kutlanan 
bayram, şeker bayramı.
 r. bayramı I/147/41, I/155/67
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 r. bayramında I/155/68
ramazān : bk. ramazan -1-
 r. I/34/18
ramȧzan : bk. ramazan -1-
 r. bayramına I/57/38
rȧmazan : bk. ramazan -4-
 r. I/50/46, I/50/61, I/50/76
 r. bayramıynan I/63/23
rȧmazān : bk. ramazan -1-
 r.+ da II/11/25
ramazannıḳ : Ramazaniyelik, Ramazan 
sofrasında yenmek üzere önceden 
hazırlanan yiyecekler. -2-
 r. I/103/10
 r. yaparız I/103/10
rāmen : Rağmen, bir şeyin olması 
lazım gelenin aksine geliştiğini, o şeyin 
gerektirdiği hâlin aksine davranıldığını 
ifade eder. –e karşı, –e karşın. -2-
 r. I/35/16, II/09/22
ramet : bk. rahmet -1-
 r. eylesin I/88/16
rāmet : bk. rahmet -6-
 r. II/19/104
 r. ėylesı̄̇n II/08/33
 r. eylesin II/08/28, II/19/90
 r. eyles̥ı̆̇n̥ I/63/04
 r. iylesin I/115/46
rāmetlı̄̇ : bk. rahmetli -1-
 r.+ nen II/28/30
rāmetli : bk. rahmetli -3-
 r. I/151/09, I/81/65
 r.+ yne I/18/11
rāmetlig : bk. rahmetlik -1-
 r. I/150/34
rāmetliK : bk. rahmetlik -17-
 r. I/06/84, I/108/26, I/111/16, I/115/49, 
I/145/28, I/18/07, I/18/19, I/64/101, 
I/64/84, I/73/72, I/80/47, I/91/45, I/91/46, 
I/91/72, I/91/76, II/10/45
 r.+ lē II/09/41

rampa : 1. Bir arazinin, bir kara yolunun, 
bir demir yolu hattının yatay doğrultuya 
göre yokuş olan bölümü. -1-
 r.+ yı I/156/59

2. Araçlara eşya vb. yüklemek veya 
boşaltmak için yapılan, ambarın önünde 
bulunan set.
rāmpa : bk. rampa2 -1-
 r.+ sını yapıyo II/30/39
randevü : Randevu, belli bir saatte ve yerde 
yapılması kararlaştırılan buluşma. -1-

randevü al- : Bir kimseden belli bir 
saatte ve yerde buluşma sözü almak.
 r. alıyóz II/25/111
randıman : Verim. -1-

randıman al- : Verimini görmek, 
verimli şekilde kullanmak, (bir şeyden) 
ürün elde etmek veya faydalanmak.
 r. alamadıḳ I/75/41
rāndıman : bk. randıman -1-
 r. virmedi I/54/18
rap : bk. rabb -1-
 yā r. I/154/48
rāpor : İncelenmesi gereken bir husus 
hakkında o işi inceleyen kimse veya kurul 
tarafından hazırlanan, gözlem, düşünce ve 
tespitleri bildiren yazılı açıklama. -1-

rāpor ver- : Bir konuda yapılan 
inceleme ve araştırma sonucu ortaya 
çıkan veya daha önceden bilinen hususları, 
gözlem, tespit ve düşünceleri bildirmek.
 r. verebildik II/30/69
ras : Rast, doğru, düz, eğri olmayan, 
müstakim. -3-

ras getirsin : Tanrı, uygun getirmek, 
başarılı kılmak.
 r. gessin II/22/89
 r. getsin I/161/56
rasgele : Rastgele, gelişigüzel. -1-
 r. II/38/51
rasülallah : “Allah’ın elçisi” Hz. 
Muhammed ve ona yönelik seslenme 
sözü. -1-
 yā r.+ ām II/05/71
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rāt : bk. rahat -11-
 r. I/141/30, I/43/05
 r. etmiş I/24/52
 r.+ ı I/124/18
 r.+ ım I/145/40
 r.+ ımız I/133/40, I/76/07, II/08/108, 
II/08/95
 r.+ ız I/112/74, I/140/09
rātsız : bk. rahatsız2 -1-
 r. ōmuş II/23/160
razı : bk. rāzı -17-
 r. olsun I/23/59, I/33/125, I/33/59, 
II/38/64, II/38/65, II/38/66
 r. ossun I/23/64, II/19/82, II/38/26
 r. osun I/146/20, I/80/51, I/88/38
 r. osun̥ I/52/25, I/66/05
 r. ōsun I/44/89, II/06/60, II/38/101
rāzı : Kabul eden, uygun bulup benimseyen, 
hoşnut olan, rıza gösteren. -26-
 r.+ sı I/10/71

rāzı gel- : Razı olmak, kabul etmek, 
uygun bulmak.
 r. gelmedi I/108/53
 r. gelmeyör I/135/32

rāzı ol- : 1. Kabul etmek, uygun 
bulmak, istemek.
 r. olmadı I/12/42, I/99/34
 r. olmadıḳ I/99/31
 r. olmaz I/99/27

2. Hoşnut ve memnun olmak.
 r. olsun II/09/45
 r. olsuŋ II/19/138
 r. ol̥sun I/120/50, I/88/38, I/96/88
 r. ōl̥sun I/52/38
 r. ossun II/30/50
 r. os̥sun I/52/22
 r. osun I/155/02
 r. ōsun I/01/98, I/148/35, I/52/38, 
I/52/66, I/52/98, I/64/105, I/78/52, 
I/87/126, I/98/133
razi : bk. rāzı -4-

 r. ol̥sun I/107/30
 r. ossun I/17/13, I/17/66
 r. osun I/17/29
razí : bk. rāzı -1-
 r. ol̥sun I/14/12
rāzi : bk. rāzı -7-
 r. olmaz I/108/53
 r. olsun I/134/62, I/136/24, I/137/56, 
I/137/59
 r. ol̥sun I/137/55
 r. osun I/136/22
razı̄̇ : bk. rāzı -1-
 r. ōsuŋ I/45/33
re i˽si˽ cumur : Reisicumhur, cumhurbaşkanı. -3-
 r. I/66/44
 r.+ udu I/66/35, I/66/54
rebb : bk. rabb -2-
 yā r.+ im I/138/31, I/139/23
reçel : Meyvelerin şekerle kaynatılması 
yoluyla yapılan ve özellikle kahvaltılarda 
yenen tatlı yiyecek. -2-
 r. I/148/63, I/100/22
redı̆̇yo : bk. radyo -1-
 r. I/145/96
redyo : bk. radyo -3-
 r. I/145/95, I/145/96
 r.+ yu I/145/96
rekli : bk. ren̥kli -1-
 r. I/101/25
remoḳ : bk. romoḳ -1-
 r.+ larınan II/33/45
rendele - : Rende ile ufalamak. -1-
 r.- dim I/97/19
rendeli - : bk. rendele- -1-
 r.- yon I/91/15
rendile - : bk. rendele- -1-
 r.- rsin II/39/35
reng : bk. renk -3-
 r.+ i I/27/51, II/33/78
 r.+ ini II/39/73
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renǵane : Rengārenk, çeşit çeşit renkli, 
renk renk. -1-
 r. I/98/40
renk : Cisimler tarafından aksettirilen 
ışığın gözde yaptığı etki sonucu meydana 
gelen duyum. -3-
 r. I/08/63, I/98/41

renk lek : Renk renk, çeşit çeşit, 
rengārenk.
ren̥k : bk. renk -2-
 r. leK I/08/70
 r.+ lerini I/94/62
ren̥kli : Beyaz veya siyah olmayan, beyaz 
ve siyah dışında bir rengi olan. -1-
 r. I/94/61
rePb : bk. rabb -1-
 yā r.+ m I/36/83
resim : Fotoğraf. -6-
 r.+ i I/86/13
 r.+ lē II/08/45
 r.+ lēni I/44/67
 r.+ lerde I/124/33

resim çek- : Bir şeyin veya kimsenin 
görüntüsünü fotoğraf makinesiyle kâğıda 
geçirmek, fotoğrafını çekmek.
 r. çekeller I/114/09
 r. çekilēr I/47/10
resm : bk. resim -4-
 r.+ i II/08/132
 r.+ ini I/149/66, I/91/07
 r.+ íni II/05/71
resmi : Devletin olan, devlete ait, devletle 
ilgili, sivil olmayan. -1-
 r. I/68/79
restore : Aslına göre onarılmış. -2-

restore et- : Bir eseri aslına uygun 
biçimde onarmak, tamir etmek.
 r. edellēken I/38/08
 r. ettiler I/38/17
rey : Oy. -13-
 r. I/64/117, I/64/120, I/64/125, I/64/126, 
I/64/127, I/64/131, I/64/134

 r.+ inen II/28/17, II/28/18
 r.+ ini I/64/129
 r. miy I/64/133

rey pusulası : Seçimlerde kullanılan, 
üzerinde partilerin veya adayların 
sembolleri ve oy işareti bulunan resmı̂ 
belge.
 r. pusulalānı I/64/126
rėy : bk. yer -1-
 r.+ e I/113/95
rezil : Alçak, adi, aşağılık, soysuz, 
hayâsız. -1-
 r. I/126/79
rezillı̄̇ : <<rezilliK+i -1-
 r.+ mizi II/38/07
rezilliK : Çok utanılacak veya sıkıntılı 
durum. -2-
 r.+ ler I/126/67

rezilliK çek- : Sıkıntı yaşamak.
 r. çekdim I/126/71
rıhat : bk. rahat -2-
 r.+ ız I/59/52
 r.+ ları I/152/80
rıvzıḳ : Bir üzüm cinsinin adı. -1-
 r. I/33/106
rızā : Hoşnut ve memnun olma durumu, 
hoşnutluk, memnunluk. -5-
 r.+ sı I/05/02, I/06/123, I/06/125, 
I/06/94
 r.+ sını I/06/104
rızıḳ : Allah tarafından herkese takdir 
edilen nimet, yenip içilecek şeyler. -1-
 r. I/56/53
rızıḲ : bk. rızıḳ -1-
 r. I/56/56
riḳat : Rekat, namazda kıyam, rükû ve iki 
defa secdeden meydana gelen bölüm. -1-
 r. I/06/125
riḱ́āt : bk. riḳat -1-
 r. I/06/104
rica : Dilek, istek. -2-
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rica (minnet) et- : Birinden bir şeyin 
yapılmasını istemek, dilemek.
 r. ediyon I/67/41
 r. minneT etTi I/78/42
roḳa : Turpgillerden, 20 ile 40 santim 
boyunda, üzeri mor damarlı, beyaza 
çalan çiçekleri saplarının ucunda salkım 
durumunda bulunan, yaprakları salata 
olarak yenen, çok kokulu bir veya iki yıllık 
bitki. -4-
 r. II/19/142, II/20/21, II/20/25
 r.+ yı II/19/145
roḳā : bk. roḳa -1-
 r. II/20/19
roḳo : bk. roḳa -3-
 r. I/32/20, II/36/12
 r.+ ları I/32/46
roḳu : bk. roḳa -1-
 r. yapıyóÍÍā II/18/35
robot : Mutfak robotu, yiyecekleri 
parçalamak için kullanılan küçük, 
elektirikli mutfak aleti. -1-
 r.+ Tan I/103/55
romalılā : Romalılar, Roma İmparatorluğu 
ve orada yaşayan halk. -2-
 r.+ II/23/155
 r.+ dan II/23/155
romatizme : Romatizma, kaslarda ve 
eklemlerde sızı ve ağrı şeklinde kendini 
gösteren hastalıkların genel adı. -4-
 r. I/33/18, I/33/19, I/33/20, I/52/79
romatizmē : bk. ramatizme -1-
 r. I/33/11
romatizmı : bk. ramatizme -1-
 r.+ yā I/20/18
romoḳ : Römorḳ, motorlu bir taşıtın 
arkasına bağlanarak çekilen, hayvan ve 
yük, nadiren insan taşımaya yarayan 
taşıt. -1-
 r. II/33/45

romuḳ : bk. romoḳ -1-
 r. II/33/46
röpörtaj : Bir radyo veya televizyon 
muhabiri tarafından hazırlanan, kişilerle 
konuşmaya, araştırma ve soruşturma. -1-

röpörtaj yap- : Aydınlanması istenen 
bir konuda bir kimseye sorular sorarak 
bilgi almak ve fikrini öğrenmek.
 r. yapıyosuŋuz I/121/120
rum : Doğu Roma İmparatorluğu sınırları 
içinde oturanlara verilen isim. -5-
 r. I/99/64
 r.+ la I/99/53
 r.+ lāŋ I/99/61
 r.+ muş I/99/52
rutubetli : Rutubeti hissedilen, nemi 
fazlaca olan. -1-
 r. I/63/55
rütbe : Ordu hizmetinde bulunanların 
sahip olduğu derece. -1-
 r.+ si I/95/64
rüya : bk. rüyā -1-
 r. I/95/66
rüyā : Uyku sırasında zihinde beliren 
görüntülerin bütünü, görülen hayaller 
dizisi, düş -2-
 r.+ mdasın I/25/22

rüyā gör- : Uykusunda bir hayaller 
dizisi görmek.
 r. gördüm I/24/35
rüzǵar : Yer değiştiren hava, bu havanın 
hissedilen etkisi, yel. -4-
 r. I/141/10, I/141/13, I/141/14, 
II/23/179
rüzǵarlı : (Yer için) Rüzgâr alan. -2-
 r.+ lı I/89/29
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sa : bk. sen -16-
 s.+ a I/04/52, I/11/52, I/112/49, I/116/25, 
I/119/83, I/125/25, I/125/47, I/125/55, 
I/145/65, I/40/34, I/52/99, I/56/56, I/62/24, 
I/75/27, I/87/115, I/87/16
sa : bk. sağ I1 -3-
 s.+ a I/64/51
 s.+ a sola I/122/66
 s.+ ıŋıza I/35/48
sā : bk. sağ I1 -1-
 s.+ da I/122/84
sa : bk. sağ II -68-
 s. I/06/130, I/60/104, I/70/82, II/16/56
 s. ȯl II/30/50
 s. ōl I/113/10, II/25/116
 s. ol I/113/52, I/123/09, I/123/80, 
I/139/17, I/143/27, I/143/86, I/146/86, 
I/155/02, I/17/66, I/17/73, I/26/76, I/33/08, 
I/37/02, I/37/03, I/37/54, I/49/82, I/54/08, 
I/55/31, I/55/76, I/59/14, I/59/82, I/72/23, 
I/79/35, I/80/03, I/80/66, I/85/63, I/86/10, 
I/91/21, I/91/22, II/33/81, II/38/101, 
II/38/103
 s. olsun I/107/71, I/129/35, I/131/05, 
I/23/53, I/64/38, I/78/08, II/16/59, II/26/29
 s. olsunnar I/37/43, I/91/38
 s. olsunnār̥ I/37/15
 s. olsuŋ II/31/14
 s. olun I/93/53
 s. oluŋ I/129/72, I/161/57, I/17/13, 
I/31/70, I/51/76, I/63/32, I/69/82, I/72/07, 
I/93/57, II/38/102
 s. olūŋ I/31/70
 canıŋ s. ol̥sun I/66/18
 s. os̥suŋ I/53/75
 s. ōsuŋ II/05/70

sā : bk. sağ II -7-
 s. I/64/101
 s.+ ıdı I/06/84
 s.+ dı II/13/32
 s. ol I/38/71, I/49/82, I/58/99
 s. oluŋ I/40/04
sa - : bk. sağ- -33-
 s.- a I/104/16
 s.- ā II/08/39
 s.- ādım I/152/130, I/152/17
 s.- alır I/129/25
 s.- ar I/07/58, I/41/71, I/58/87, I/58/88
 s.- ār̥ I/152/21
 s.- ardı I/73/25
 s.- ardıḳ I/129/24
 s.- ārdıḳ I/70/08
 s.- ardıḲ I/115/15, I/124/14, I/18/24, 
I/91/57
 s.- ārdım I/141/25, I/51/34
 s.- ardῑ I/157/69
 s.- arım I/152/17
 s.- arız I/31/12, I/70/56, I/73/24
 s.- arsıŋ I/41/32
 s.- ılı I/152/127
 s.- ılır I/129/24
 s.- ılırdı I/40/72, I/40/73
 s.- ıp I/108/30, I/70/55
 s.- ıyoz I/70/56
sȧ - : bk. sağ- -4-
 s.- ār I/60/53
 s.- ardı I/60/53
 s.- ılıyodu I/78/12
 s.- ıyoduḲ I/78/13
sā - : bk. sağ- -26-

sS
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 s. I/108/30, I/111/105, I/152/127, 
I/152/131, I/35/04
 s.- a I/41/71
 s.- aŋ I/108/16
 s.- arız I/108/16
 s.- arsıŋ I/31/12
 s.- ıyōduḳ II/08/16
 s.- ıyuz II/31/28
 s.- caŋ I/152/25, I/152/56
 s.- cāsıḲ II/08/39
 s.- dıḳ I/148/56, I/35/08
 s.- dıḳdan I/106/16
 s.- dım I/33/87
 s.- dıŋ I/98/48
 s.- madım I/152/124
 s.- mazdım I/73/22
 s.- mıyoz II/31/28
 s.- rdı I/18/23
 s.- yoz I/90/27
sā : <<sen+a -1-
 s. I/50/84
sa˽ab : bk. sahib -1-
 s.+ ı I/119/27
sa˽ad : bk. sa˽at -3-
 s. I/131/36, I/38/70, II/15/83
sa˽ād : bk. sa˽at -1-
 s. II/25/111
sa˽am : bk. sahan -1-
 s.+ ı I/105/52
sa˽an : bk. sahan -4-
 s.+ ı I/105/41
 S.+ ı I/105/41
 S.+ ıŋ I/105/45
 s.+ narı I/105/40
sa˽at : Gece ile gündüzden meydana gelen 
bir günün yirmi dörtte birine eşit olan 
altmış dakikalık zaman birimi, bu eşit 
birimlerden her biri. -45-
 s. I/05/60, I/07/47, I/07/53, I/110/56, 
I/110/57, I/116/22, I/116/51, I/121/72, 
I/122/60, I/138/129, I/139/27, I/145/75, 

I/147/53, I/155/102, I/155/26, I/155/27, 
I/41/85, I/60/50, I/64/119, I/72/51, I/73/48, 
I/78/32, I/90/11, I/90/17, II/01/75, II/02/86, 
II/29/100
 s.+ de I/41/69, I/90/17
 s.+ i I/154/46, I/20/89, I/72/52
 s.+ lē II/01/55
 s.+ ler II/01/72
 s.+ lı I/41/86
 s.+ Te I/90/17, II/16/49
 s.+ tı II/02/87
 s.+ ti II/01/71
sa˽at́ : bk. sa˽at -2-
 s. II/39/106, II/39/108
sa˽at̥ : bk. sa˽at -1-
 s.+ i II/01/54
sā˽at : bk. sa˽at -3-
 s. II/06/24
 s.+ i II/01/71, II/02/85
sa˽atlıḳ : Saatlik, belli bir saat süresince 
yapılan veya olan. -2-
 s. I/05/53, I/41/47
sa˽ıl - : Sağılmak, sağma işine konu 
olmak. -1-
 sağım s.- ırdῑ I/06/34
sa˽ım : bk. sağım -1-
 s.+ ı I/110/32
sȧ˽ımcı : Sağımcı, süt sağım işlemini 
gerçekleştiren kişi. -3-
 s. I/78/11, I/78/12, I/78/13
sa˽ır : Sağır, kulağı duymayan, işitme 
duyusundan mahrum olan (kimse). -2-
 s. ayşa I/52/94
 s. ayşiyi I/52/94
sa˽ib : bk. sahib -7-
 s.+ ı̄̇ I/72/68
 s.+ i I/145/49, I/146/21, I/149/46, 
I/153/04, I/72/74
sā˽ib : bk. sahib -6-
 s.+ i I/35/21, I/39/15, I/46/07, I/53/77, 
II/10/70, II/34/17
sab : bk. sap1 -1-
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 s.+ a I/91/78
saba : bk. sabah -6-
 s.+ a I/60/03, I/64/76
 s.+ aceg I/79/86
 s.+ ı I/118/07
 s.+ lar̥ı II/39/89
 s.+ ycek II/07/51
Sabā : bk. sabah -28-
 s. I/153/71, I/155/17, I/155/20, I/155/23, 
I/156/35, I/33/55, I/70/45, I/95/82, II/01/59, 
II/16/16, II/35/109, II/38/43
 S. I/02/33
 s.+ a II/23/179
 s.+ caḲ I/96/39
 s.+ daġ I/101/44, II/01/66, II/01/72
 s.+ dȧġ II/01/59
 S.+ daḳ I/128/71
 s. ezanínde II/20/11
 s. ġarşı I/101/45
 s.+ na I/96/59
 s. namazından I/80/54
 s.+ ndı II/01/47
 s.+ ŋ I/96/70
 s.+ sı II/34/36
 s.+ yceK II/07/54
Saba˽an : bk. sabahın -1-
 S. I/41/87
sabah : Günün başlangıcı, gündüzün ilk 
saatleri ve bu vakitte. -35-
 s. I/07/27, I/07/28, I/103/48, I/103/60, 
I/118/06, I/156/31, I/19/28, I/40/67, 
I/41/31, I/44/84, I/69/13, I/95/97, II/06/24, 
II/19/159, II/19/168, II/19/76, II/37/121, 
II/37/122, II/37/48, II/39/111, II/39/98
 S. I/39/18
 s.+ an II/16/15
 S.+ ăna I/26/43
 s.+ dan I/102/57, I/103/32, I/39/17
 s.+ ları I/33/139, II/03/20
 s.+ Tan I/120/21, I/155/17, II/23/86

sabah ezanı : Sabah namazının kılınma 
vaktinin başladığını bildiren ezan.

 s. ezáninde II/20/10
 s. ezeni II/21/05

sabah ġavaltısı : Sabah vakti yenilen 
yemek.
 s. ġavaltısından II/39/98

sabah namazı : Beş vakit namazın ilki 
olan ve tan yerinin ağarmasından güneşin 
doğuşuna kadar olan zaman içinde kılınan 
namaz. 

sabaha ḳarşı : Sabaha yakın, sabah 
olurken.
sabah̥ : bk. sabah -7-
 s. I/77/39, II/06/30, II/31/27
 s. ezanında I/103/29
 s. ezeninde I/98/81
 s.+ ları I/05/29
 s. namazı oḳundu I/145/81
sabāh̥ : bk. sabah -1-
 s. II/38/45
sabahın : Sabahleyin, sabah vakti. -2-
 s. I/10/84, I/72/70
sabah̥ıŋ : bk. sabahın -1-
 s. II/39/124
sabahleyin : Günün başlangıcı, günün ilk 
saatleri, sabah, sabah vakti, horoz vakti, 
sabah vaktinde. -2-
 s. I/97/39, I/97/53
sabālı̄̇n : bk. sabahleyin -2-
 s. I/82/29
sabāle : bk. sabahleyin -1-
 s. II/21/04
sabalen : bk. sabahleyin -1-
 s. II/24/111
sabālen : bk. sabahleyin -17-
 s. I/145/35, I/149/31, I/152/56, I/153/79, 
I/159/30, I/37/19, I/39/49, I/39/59, I/60/41, 
I/69/18, I/70/45, I/72/75, I/77/65, I/91/32, 
II/21/04, II/27/66
sabaleyin : bk. sabahleyin -1-
 s. I/100/33
sabāley̥in : bk. sabahleyin -1-
 s. I/79/90
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sabāley̥ı̆̇n : bk. sabahleyin -1-
 s. II/39/84
sabāleyn : bk. sabahleyin -1-
 s. I/153/21
sabāli : bk. sabahleyin -1-
 s. II/03/20
sabālin : bk. sabahleyin -8-
 s. I/148/56, I/152/118, I/152/125, 
I/152/14, I/60/40, I/60/44, I/70/56, I/97/55
sābālin : bk. sabahleyin -1-
 s. II/07/77
sabāliyin : bk. sabahleyin -1-
 s. I/79/84
sabalėn : bk. sabahleyin -1-
 s. I/77/65
sabālėn : bk. sabahleyin -2-
 s. I/145/52
sabālėyin : bk. sabahleyin -1-
 s. I/78/31
sabālėy̥ı̆̇n : bk. sabahleyin -1-
 s. II/39/101
saban : Daha çok bir çift öküze çektirilen 
demir uçlu çift sürme aleti. -2-
 s. II/05/29
 s.+ ımız I/46/28
saban : bk. sabahın -1-
 s. II/08/79
sabān : bk. sabahın -2-
 s. II/24/108, II/29/08
sabānan : bk. sabahleyin -6-
 s. I/131/34, I/18/27, I/26/28, I/87/86
 S. I/116/50, I/26/40
sabbā : <<sabah+a -1-
 s.+ daġ II/01/73
sabeh̥ : bk. sabah -1-
 s. I/77/35
sabíllıġ : Sabırlık, sabır. -1-
 s. veriyorū II/01/68
sabın : bk. sabun -4-
 ġalıp s. I/126/63

 s.+ nȧ II/10/105
 s.+ nı I/59/48
sabı̊n : bk. sabun -1-
 s. I/58/31
sabınna - : Sabunlamak, yıkamak 
için üzerine sabun sürmek, sabunla 
yıkamak. -2-
 s. I/59/46
 s.- r I/59/47
sabır : Katlanılması zor olan haksızlık, 
sıkıntı, acı, hastalık, yoksulluk, felaket 
vb. durumlar karşısında umutsuzluğa 
kapılmayıp şikayet etmeden, sızlanmadan 
dayanma, tahammül gösterme. -5-
 s. II/10/26
 ecir s. II/05/81
 s. vērsin I/58/38
sābit : Yerinde duran, yer değiştirmeyen, 
durağan. -1-
 s. I/56/17
sabun : Yağlı maddelerden ve alkalilerden 
yapılan, kirli, yağlı şeyleri temizlemekte ve 
her türlü yıkama işinde kullanılan temizlik 
maddesi. -2-
 s. I/14/49, II/21/60
sac : Yassı demir çelik ürününden yapılmış 
olup üzerinde yufka, ekmek, gözleme vb. 
hamur işleri veya et yemekleri pişirilen 
hafif tümsek levha. -24-
 s. I/69/103, II/21/84
 s.+ a II/32/105, II/32/107
 s.+ ı I/05/54, I/05/58, I/130/58, I/130/62, 
I/19/21, I/26/52, I/34/63, I/34/66, I/44/86
 sorḳun s.+ ı I/40/59
 sorġun s.+ ı I/44/86
 yir s.+ ı II/33/31
 s.+ ı et I/19/21
 s.+ ımız I/116/29, I/40/58
 s.+ ınan II/33/33
 s.+ ıŋ I/130/75, II/16/91
sacicā : <<sacicaḲ+ı -1-
 s.+ ŋ II/18/12
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sacicaḲ : Sacayak, ateş üzerine 
konacak tencere, tava vb. kapların 
üstüne oturtulduğu, çember veya üçgen 
biçimindeki üç ayaklı demir alet. -3-
 s. II/18/11
 s.+ lāmız II/18/11
saç - : (Bir şeyi) Ortalığa dağıtmak, etrafa 
serpmek, dökmek. -7-
 s.- ādıḳ I/70/09
 s.- aÍÍā II/23/105
 s.- allar I/114/09
 s.- aÍÍardın I/10/51
 s.- ār̥dıḳ I/70/18
 s.- ıyō I/111/72
 s.- ıyoz I/111/64
saÇ : bk. sac -18-
 s. I/04/38, I/10/15, I/44/18, I/70/51, 
II/32/109
 s.+ da I/04/42, II/15/72
 s. et I/19/20
 s.+ ı I/130/65
 yuḳa s.+ ı I/130/75, I/130/77
 bazlama s.+ ımız I/116/29
 s.+ ıŋ I/130/78
 topr̥aḳ s.+ larınd̥a II/37/71
 s. ocaġdȧ I/04/40
saç : Başı kaplayan kıllar. -9-
 s. I/61/41
 s.+ ım I/25/58, I/25/61
 s.+ ıma II/37/50
 s.+ ımı I/25/61, II/37/50
 s.+ ıŋı II/06/42

saç baş : Saçların bütünü, baş kısmı.
 s.+ ını başını II/37/46, II/37/49
saçala - : Saçmak, serpmek. -1-
 s.- rız I/27/75
saçıḳ : “Açık saçık” söyleyişinde geçer. 
(Göreneğe, ahlak anlayışına göre yeterince 
edepli veya örtülü olmayan, fazla serbest 
ve pervasız.) -1-
 açıḳ s. I/115/09

saÇıl - : Ortalığa dağıtılmak, etrafa 
dökülmek. -2-
 s.- ı II/05/82
 s.- ıp I/155/15
saçım : “Ekim saçım” ikilemesinde geçer. 
Saçmak işi. -1-
 ekim s. I/146/16
saçῑ : <<saçıḳ+ı -1-
 açῑmız s.+ mız I/115/09
sad - : bk. sat- -1-
 s.- ıcȧḲ I/133/41
sād : bk. sa˽at -1-
 s.+ imiz II/01/55
sādacá : bk. sadece -1-
 s. II/19/11
sade : bk. sāde1 -3-
 s. I/03/108, I/12/25, I/46/80
sadē : bk. sāde1 -1-
 s. II/23/90
sādē : bk. sāde1 -1-
 s. II/10/73
sāde : 1. Yalnız, yalnızca, sadece. -12-
 s. I/111/23, I/111/33, I/119/70, I/150/48, 
I/16/46, I/160/16, I/71/62, I/87/110, 
I/92/10, I/97/04, II/13/07, II/22/71

2. Süsü olmayan, üzerinde süsleme 
bulunmayan, yalın. -1-
 s. I/94/34

3. İçine bir şey katılmamış -1-
 s. yapıyor I/132/27

4. Tereyağı. -1-
 s. I/98/98

sāde yağ : Tereyağı. -5-
 s. yā I/01/55
 s. yā I/51/36
 s. yağınan I/49/27
 s. yānan I/01/55, I/01/56
sadė : bk. sāde1 -1-
 s. I/97/30
sadecē̇ : bk. sadece -1-
 s. I/146/16



sadece

1952

S

sadece : Yalnız, yalnızca, sade. -7-
 s. I/103/10, I/103/38, I/103/39, II/19/34, 
II/19/35, II/19/37
sādece : bk. sadece -4-
 s. I/02/47, I/105/33, I/81/47, II/23/94
saden̥ : bk. zaten -1-
 s. I/121/69
sādıc : bk. sādıç -6-
 s. I/125/81
 s.+ ı I/114/07, I/31/52
 s.+ ından II/15/10
 s.+ ıynan II/15/09, II/15/10
sādıç : Sağdıç, düğünde güveye ve geline 
kılavuzluk eden kimse. -8-
 s. I/114/21, II/15/10, II/23/96, II/34/74, 
II/34/76
 s.+ a II/34/74
 s.+ ı II/23/93
 s.+ lā II/23/94
sādış : bk. sādıç -1-
 s. I/31/52
sadı̄̇ : bk. sāde1 -1-
 s. II/10/66
sādi : bk. sāde1 -2-
 s. II/09/80, II/11/32
Sadice : bk. sadece -1-
 S. I/125/66
sādice : bk. sadece -1-
 s. II/11/13
sadici : bk. sadece -1-
 s. II/39/11
saF : bk. sap1 -2-
 s. I/132/74
 s.+ ları I/55/04
saFra kesesi : Karaciğerden salgılanan 
safranın on iki parmak bağırsağına doğru 
aktığı yolun üzerinde, bir kısım safranın 
depolanması ve gerektiğinde on iki parmak 
bağırsağına gönderilmesi işini yapan 
armutsu kese, öd kesesi. -2-
 s. kesem I/139/34
 s. kesesinden I/44/49

saġ : bk. sağ II -1-
 s. ol I/98/132
saġatláş - : Sakatlaşmak, sakat hâle 
gelmek. -1-
 s.- dı I/62/21
saġız : bk. saḳız -1-
 sarı çam s.+ ı II/25/88
sağ - : Memeyi parmak uçlarıyla sıkarak 
içindeki sütü akıtmak. -19-
 s. I/143/33, I/143/46
 s.- ar I/131/52, I/143/32, I/24/64, 
I/24/66
 s.- ar̥dı I/110/35
 s.- dıḳ I/143/43
 s.- dım I/152/131
 s.- ılıcıḳ I/103/34
 s.- ılır II/20/32
 s.- ılırdı I/60/52, I/60/53
 s.- ıp veriveriviriyollar I/143/44
 s.- ıyın I/152/132
 s.- ıyor I/24/64
 s.- ıyoz I/103/04
sağ : bk. sen -1-
 s.+ a II/32/25
sağ I : 1. Vücutta kalbin bulunduğu tarafın 
karşısında olan ve bu tarafta bulunan. -4-
 s. I/17/23, I/20/94
 s. dal̥ῐmısa salımdasın sol dalımdasa 
solumdasın I/20/96
 s.+ ıŋdayın I/20/95

2. Siyaset, ekonomi ve düşünce 
bakımından gelenekçi ve muhafazakâr 
olan (görüş, kimse...). -5-

sağ sol (dāvāsı) : Gelenekçi ve 
muhafazakâr olanlarla sosyalizm taraftarı 
olanların arasındaki siyasi çekişme.
 s. sol davası I/138/115, I/138/123
 s. sol dāvası I/138/116
 s. sol dāvāsında I/138/125
 s. soldan I/141/27
sağ II : Yaşamakta olan, hayatta bulunan 
(kimse), diri, canlı. -8-



saḳāmiT

1953

S

 s. II/19/47, II/19/48, II/32/99
 s.+ ıḳan̥ I/96/69
 s.+ ıdı I/64/84
 s.+ lā II/19/49

sağ ol (olun) : “Çok yaşa, teşekkür 
ederim” anlamında bir dua sözü.
 s. ol I/98/132
 s. oluŋ I/45/33
sağım : Sağmak işi. -1-
 s. sa˽ılırdῑ I/06/34
sağlıḳ : Vücudun fizik ve psikolojik 
bakımlardan bütün fonksiyonlarının 
yerinde bulunması durumu, hasta hâlde 
olmama, sıhhat, esenlik. -1-
 s. I/112/39
sah̥a : Saha, alan. -1-
 s. I/64/47
sahab : bk. sahib -2-
 s.+ ı I/90/48, II/07/48
Sah̥ab : bk. sahib -1-
 S.+ ı I/143/37
sah̥abı : bk. sahib -1-
 s.+ sı II/39/95
sahan : Düğünlerde gelinin başına 
geçirildikten sonra üzeri süslenen bakır ya 
da çinko kap. -2-
 s. I/70/78
 s.+ ıŋ I/70/78
sahat : bk. sa˽at -1-
 s.+ e I/98/103
sahat : bk. sa˽at -1-
 s.+ lik II/05/106
saháT : bk. sa˽at -1-
 s. II/05/26
sahát́ : bk. sa˽at -1-
 s. II/39/103
sah̥at : bk. sa˽at -2-
 s. I/72/01, I/72/13
sahı : Sahi, gerçek, gerçekten, gerçek 
olarak. -1-
 s. I/142/60

sah̥ıb : bk. sahib -1-
 s. olmuş I/122/44
sahıl̥ : Sahil, karanın deniz, göl, ırmak 
boyunca uzanan bölümü, kıyı, yaka, 
yalı. -1-
 s. olmuş I/122/44
saḫın : Sakın, olacağından korkulan, 
şüphelenilen bir şey karşısında 
söylenir. -1-
 s. II/30/72
sahib : Bir şeyin mülkiyetini ve o şeyi 
istediği gibi kullanabilme hakkını elinde 
bulunduran kimse, malik. -4-
 s.+ i I/33/82, II/10/62, II/20/56

sahib ol- : Elinde bulundurmak, maliki 
olmak.
 s. olmamış I/122/44
sah̥ib : bk. sahib -7-
 s.+ i I/118/07, I/122/63, I/99/28, 
II/39/106, II/39/94
 s.+ ine I/118/19
sāhib : bk. sahib -1-
 s.+ i I/46/26
sah̥ur : Ramazan ayında oruç tutanların 
gün doğmadan önce yemek yedikleri 
belirli vakit. -2-
 s.+ da I/147/50, I/147/52
sāhur : bk. sah̥ur -1-
 s.+ da I/47/43
sāḳa : bk. sarḳa -1-
 s. II/12/14
saḲad : bk. saḳat -1-
 s. II/08/45
saḳal : Erkeklerde çene ve yanaklarda 
çıkan kılların bütünü. -3-
 s.+ ına I/58/56
 s.+ ları I/115/39, I/115/40
saḳallı : Sakalı olan, sakal bırakmış olan 
(kimse). -1-
 aḳ s. II/20/62
saḳāmiT : Sakamet, eksiklik, yanlışlık, 
bozukluk, sakatlık. -1-
 s.+ ini I/15/28



saḳat

1954
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saḳat : Vücudunda bir eksikliği veya bir 
organında arızası bulunan (canlı), engelli, 
özürlü. -9-
 s. I/136/05, I/136/32, I/48/47, I/52/17, 
I/55/68, I/64/65, II/05/26, II/28/67
 s.+ lara I/96/75
saḲat : bk. saḳat -1-
 s.+ mışdı I/18/06
sāḲat : bk. saḳat -1-
 s. I/67/01
saḳatlı : Sakatlığı olan, sakat. -1-
 s. II/08/42
saḳın - : (Yapmaktan veya vermekten) 
Kaçınmak, kıyamamak, esirgemek. -1-
 s.- ırın I/98/103
saḳız : Sakız ağacının ve bazı ağaçların 
kabuklarından sızan, çiğnendiği zaman 
yumuşayan, sarımtırak beyaz renkli, hoş 
kokulu reçine. -6-
 s. I/87/26
 s.+ ı I/98/39
 çam s.+ ı II/25/87
 s.+ ından I/98/40
 s.+ ını I/98/39
saḲız : bk. saḳız -1-
 s. I/87/52
sāki : bk. sanki -1-
 s. I/79/08
sākin : Yerinde duran, hareketsiz, 
durgun. -1-
 s.+ iken I/95/103
saḳla - : 1. (Bir şeyi) Başkasına 
göstermemek için kapamak, örtmek 
veya bir yere, bir şeyin içine koymak, 
gizlemek. -3-
 s.- dım I/22/41
 s.- dıŋ I/22/42
 s.- rlādı II/07/76

2. (Bir şeyi) Sonra değerlendirmek, 
kullanmak, vermek maksadıyla ayırmak, 
kaldırıp muhafaza etmek.

3. Bir şeyi söylememek, bilgi ve haber 
vermemek yoluyla başkalarından gizli 
tutmak, gizlemek.
saḳlā - : bk. saḳla-1 -1-
 s.- dı I/07/19
saḳlamba : bk. saḳlambaç -1-
 s. II/12/61
saḳlambac : bk. saḳlambaç -3-
 s. I/07/17, I/07/22, I/91/53
saḳlambaç : Ebe seçilen çocuğun, gözleri 
kapalı iken çeşitli yerlere saklanan 
arkadaşlarını belli bir süre içinde bulması 
esasına dayanan bir çocuk oyunu. -2-
 s. I/76/93, II/15/57
saḳlambȧç : bk. saḳlambaç -1-
 s. I/09/29
saḳlȧmbıc : bk. saḳlambaç -1-
 s. II/12/65
saḳlan - : (Başkasının görmemesi için) 
Gizlenmek. -2-
 s.- caḳ I/14/22
 s.- ırdı I/11/93
saḳle - : bk. saḳla-2 -1-
 s.- yoz II/21/94
saḳlı : Gizlenmiş olan, gizli. -8-
 s. I/113/28, I/133/39, I/146/26, I/18/08
 saḳlı s. I/61/34
 s.+ ca I/110/20
 s. saḳlı I/61/34
 s.+ sı I/52/74
saḳlı - : bk. saḳla-3 -2-
 s.- mayen I/87/09

bk. saḳla-2

s.- yom I/151/33
sāḳlı - : bk. saḳla-2 -1-
 s.- yodun II/15/86
saḳlıdan : Saklı saklı, kimseye 
göstermeden, kimseye belli etmeksizin, 
gizli olarak, gizlice. -4-
 s. I/113/29, I/138/90
 saḳlıdan s. I/113/25
 s. saḳlıdan I/113/25



salata I
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saḳlí - : bk. saḳla-1 -1-
 s.- yólá I/05/34
sal - : 1. Koymak, bırakmak, atmak. -21-
 s.- allar I/119/48
 s.- aŋ I/04/60
 s.- ārdı II/11/60
 s.- arıS I/130/78
 s.- arız I/79/79
 s.- ārsın I/121/56
 s.- áyörler I/03/52
 s.- āz I/116/07
 s.- dım I/88/36
 s.- dῑŋ I/106/45
 s.- ıver I/27/76
 s.- ıyom I/90/14
 s.- ıyosuŋ I/105/49, I/105/50
 s.- ıyoz I/106/43, I/106/52
 s.- mazdım I/07/40
 s.- mazlar̥dı I/121/102
 s.- mazlar̥dῑ I/121/102

2. Koyvermek, serbest bırakmak, 
bırakmak. -13-
 s. I/16/07, I/16/10
 s.- ādım I/152/18
 s.- ı salıvedik I/100/46
 s.- ı salıvedin I/100/46
 s.- ınῐlῐyo I/46/63
 salı s.- ıvedik I/100/46
 salı s.- ıvedin I/100/46
 s.- madı I/13/06
 s.- mayıvıdiler I/22/09
 s.- sa I/08/128
 s.- san I/16/11
 s.- saŋ II/09/75

3. Göndermek, yollamak. -8-
 s.- arlardı I/90/48
 s.- dı I/48/77
 s.- dılar I/95/47
 s.- ınır I/32/87
 s.- ıyodum I/69/10

 s.- madı I/120/09, I/120/14
 s.- mayız I/123/12

4. Sallamak. -1-
 s.- ınca I/42/12
sal : bk. sağ -1-
 sağ dal̥ῐmısa s.+ ımdasın sol dalımdasa 
solumdasın I/20/96
sal̥ - : bk. sal-3 -1-
 s.- dıḳTan II/34/34
sāl - : bk. sal-3 -1-
 s.- dıḲ itdik I/30/09

bk. sal-2 -1-
 s.- dıḳ II/09/78
sāla - : Sağlamak, elde etmesine vesile 
olmak, kazandırmak. -2-
 s.- mışlar II/10/95
 ġazanş s.- yımıyo II/04/78
sālam : Sağlam, sakatlığı ve hastalığı 
olmayan, sağlıklı, sıhhatli. -10-
 s. I/102/90, I/13/37, I/131/33, I/144/45, 
II/17/89
 s.+ dıḳ II/25/35
 s.+ ıdı I/58/76
 s.+ ıdıḲ II/07/92
 s.+ ıdım I/136/15
salama : bk. salamura -1-
 s. I/106/23
salamır : bk. salamura -1-
 s.+ ını I/100/38
salamur : bk. salamura -1-
 s.+ unu I/154/61
salamura : Uzun süre bozulmadan 
saklamak amacıyla içine et, balık, peynir 
vb. yiyeceklerin konulduğu tuzlu su ve 
yiyecekleri bu suya koyma işi ve bu şekilde 
saklanan yiyecek. -1-
 s. I/102/41
salata I : Çiğ ot ve sebzelere patates ve 
havuçla limon veya sirke, tuz, zeytin 
yağı, soğan vb. lezzet verici maddeler 
karıştırılmak yoluyla yapılan ve yemeklerle 
birlikte yenen yiyecek. -4-



salata II
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 s. I/80/12
 s.+ sῑ I/69/30
 s. sulaTa I/69/29
 s. turşusū I/04/64
salata II : Salatalık, hıyar. -3-
 s. I/157/16, I/51/72
 s. yaparıS I/90/85
salatā : bk. salata I -2-
 s. II/15/20, II/15/21
salȧta : bk. salata I -2-
 s. I/78/22, I/97/42
salatalıḳ : Hıyar. -3-
 s. I/101/21, I/102/63, II/38/109
salatalıḲ : bk. salatalıḳ -2-
 s. I/103/08
 S. II/08/103
salatı : bk. salata I -1-
 s.+ ya I/132/14
salça : Kış aylarında domates olmadığı 
zaman yemek pişerken içine konan, 
tuzla terbiye edilmiş domates veya biber 
ezmesi. -35-
 s. I/111/21, I/119/47, I/119/51, I/119/52, 
I/132/27, I/84/04, I/84/45
 s.+ lı I/102/61, I/132/28, I/76/34, 
I/79/82
 s.+ mızda I/84/14
 s.+ mızı I/40/68
 s.+ nı yaptın I/83/60
 s.+ ŋı II/27/10
 biber s.+ sı I/119/58, I/54/48, II/18/15
 tomat s.+ sı II/18/08
 tomatis s.+ sı I/119/58
 domates s.+ sı yaparῑS I/60/24
 s.+ sına II/32/55
 s.+ sını I/121/82, I/127/48, I/60/62, 
II/39/54
 s.+ sını yapáyo II/35/75
 s. yaparın I/100/08
 s. yaparıS I/32/36
 s. yapıyon II/22/83

 s. yapıyoruz I/54/39, I/84/41
 s.+ yı II/34/101
 ġırmızı s.+ ynan II/34/103

salça büberi : Salça hazırlamak 
amacıyla yetiştirilen biber.
 s. büberi I/103/53
sālça : bk. salça -1-
 s. I/45/03
sāl̥ça : bk. salça -1-
 s.+ sına II/12/58
saldır - I : (Bir kimse veya şeyin üzerine) 
Zarar vermek maksadıyla atılmak, hücum 
etmek. -1-
 s.- mıyolar I/105/21
saldır - II : Salmasını sağlamak, salmasına 
yol açmak. -1-
 s.- ıcῑdım I/87/56
sāle - : bk. sāla- -1-
 s.- yoz II/21/93
sālē - : bk. sāla- -1-
 s.- yoz II/21/91
salġaraya : Boş yere, boşuna. -2-
 s. I/138/131, I/138/134
salġarıya : bk. salġaraya -2-
 s. I/138/133, I/138/135
salġı I : Havaneli, tokmak, döveç. -1-
 s. I/19/22
salġı II : Salınmış, serbest bırakılmış olma 
durumu. -1-
 s.+ daydı II/31/17
salı : Pazartesi ile çarşamba arasındaki 
gün. -9-
 s. I/106/74, I/125/59, I/145/54, I/82/15, 
II/11/02, II/34/31
salῑ : bk. salı -2-
 s. I/125/59
sālı : bk. sağlıḳ -4-
 s.+ a I/30/03
 s.+ ı II/33/10, II/33/11
 s.+ ıŋ I/64/89
sālı - : bk. sāla- -7-



sallı -
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 s.- ycıḲ I/92/56
 s.- yo I/95/102, I/95/108, I/95/116
 s.- yōdu II/09/30
 ġazanÇ s.- yoduḳ I/23/45
 s.- yoS I/23/63
sālῑ : bk. sağlıḳ -4-
 s.+ mıza I/63/37
 s.+ ndı II/06/63
 s.+ nı I/117/30
 s.+ ŋızῐ I/85/65
sālῑ - : bk. sāla- -1-
 s.- yoz II/30/37
sālıġ : bk. sağlıḳ -1-
 s. ōsun II/22/48
sālıġ˽ocā : Sağlık ocağı, kasaba ve 
köylerde hastalara bakan resmı̂ sağlık 
kuruluşu. -3-
 s. I/20/07
 s.+ na I/50/01
 s.+ nı II/04/90
sālıḲ : bk. sağlıḳ -2-
 s. I/53/31, I/60/46
sālıḳ : bk. sağlıḳ -6-
 s. I/146/15, I/60/45, I/64/89, II/21/19, 
II/21/21
 s.+ ça II/21/24
sālıḳ˽ocā˽a : bk. sālıġ˽ocā -1-
 s. I/36/09
sālıḳlı : Sağlıklı, sağlığı yerinde olan, 
sıhhatli. -15-
 s. I/02/43, I/79/91, II/07/121, II/21/23, 
II/21/65
 s.+ ydı I/115/57, I/55/69, I/58/54
 s.+ ydῑ II/07/91
 s.+ yın I/133/02, I/133/05, I/133/08
 s.+ ysaŋ I/41/69, I/41/70
sālıḳlí : bk. sālıḳlı -1-
 s.+ ymíştı II/21/20
salın : bk. salon -1-
 s. II/27/48
salınġaş : Salıncak. -1-

 s. I/111/85
salıŋ - : Bir sağa, bir sola hafifçe 
meylederek naz ve eda ile yürümek. -1-
 s. I/101/50
salıtalıḳ : bk. salatalıḳ -1-
 s. II/39/100
sali : bk. salı -5-
 s. I/72/66, I/72/67, I/72/71, I/72/72
salla - : Bir şeyi hep aynı doğrultuda 
düzenli şekilde hareket ettirmek. -8-
 s.- dı durdu I/155/95
 s.- dıŋ I/95/21
 s.- rdıḳ I/155/17
 s.- rdıḲ I/14/41
 s.- rıs I/03/49
 s.- rlār̥dı I/70/79
 s.- rmışTı I/155/99
 s.- yıp II/38/52
sallā - : bk. salla- -1-
 s.- rdıḳ I/48/32
sȧllā - : bk. salla- -1-
 s.- dıḳ II/08/56
sallan - : 1. (Bir kimse) Yerinde dengeli 
şekilde duramayıp ileri geri, sağa sola 
hareket etmek. -5-
 s.- ı II/12/68
 s.- ıdıḳ II/12/69

2. (Salıncak, hamak, salıncaklı koltuk 
vb.nde) Kendini sallamak.
 s.- ırdıḳ I/79/18
 s.- ırlādı I/29/13

3. (Deprem, çarpma, fırtına vb. 
sebeplerle) Kuvvetli şekilde sarsılmak.
 s.- dı I/155/94
sallanġac : Salıncak. -1-
 s.+ a I/47/15
sallantı : Sallanmak işi, sallanış, 
deprem. -2-
 s. I/150/44, I/155/89
sallı - : bk. salla- -2-
 s.- yoduḳ I/110/34



salma
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 s.- yom yapıyom I/83/46
salma : Genellikle köylerde işlerin 
görülmesi için ihtiyar heyetinin kararıyla 
her evden toplanması gereken para. -1-
 s. I/69/10
salon : 1. Gösteri, toplantı, kutlama vb. 
faaliyetler için hazırlanmış geniş yer. -24-
 s. I/41/18, I/59/29, I/59/35, I/65/58, 
II/12/19, II/12/38, II/12/43, II/39/155
 s.+ a I/41/18, I/59/29, II/12/44, II/34/36
 s.+ da I/10/45, I/125/76, II/12/78
 s.+ då II/12/26
 s.+ da yapılıyȯ I/78/20
 s.+ da yapılıyor I/59/29
 s.+ da yapıveriyo I/78/28
 s.+ dı II/29/31
 s.+ dı yaptıḳ II/12/42
 s.+ nāda I/30/39
 s.+ umuz I/106/57

2. Bir evin misafir kabul edilen en büyük 
ve en güzel döşenmiş odası. -9-
 s. I/36/32, II/33/17, II/33/18, II/33/20
 s.+ a I/36/33
 s.+ u II/32/103
 s.+ umu II/33/04
 s.+ umuz II/33/17
 s.+ uŋ II/33/18
salōn : bk. salon1 -1-
 s. I/41/13
sålon : bk. salon1 -1-
 s.+ nā I/146/61
salun : bk. salon1 -13-
 s. I/06/52, I/51/73
 s.+ a I/59/33, II/39/112, II/39/114
 s.+ da I/51/73
 s.+ dan II/27/48
 s.+ nāda II/27/48
 s.+ nara I/125/73
 s.+ u II/39/155
 dü˽ün s.+ umuz I/106/57, I/106/58
 dü˽ün s.+ umuza I/106/58

bk. salon2 -1-
 s.+ du II/39/137
sāma : Sağma, sağmak işi. -1-
 s.+ ya I/128/24
sāmalı : Sağmalı, sütü sağılan 
(hayvan). -1-
 s.+ sı I/69/23
samalıḳ : bk. samannıḳ -1-
 s.+ lar̥ı II/34/60
saman : Tahılların taneleri alındıktan sonra 
kalan sapları. -44-
 s. I/02/67, I/04/40, I/115/07, I/121/06, 
I/124/35, I/132/75, I/154/51, I/155/22, 
I/157/74, I/55/03, I/74/66, I/74/67, I/74/68, 
I/74/74, I/87/123, I/96/32, II/07/45, 
II/07/49, II/07/61, II/15/77
 s.+ ı I/141/13, I/141/15, I/155/22, 
I/155/23, I/41/37, I/68/38
 s.+ ını I/130/14, I/74/67
 s.+ ınnan II/24/31
 s.+ ıŋ I/121/06
 s.+ na I/90/14
 s.+ na yapıyom I/90/15
 s.+ nan I/02/67, I/03/52, I/90/14, 
I/90/15, I/96/45
 s.+ nānı I/130/99
 s.+ narı I/130/15, I/87/124
 s. yapar I/55/02, I/55/05
Saman : bk. zaman -3-
 S. I/143/28
 S.+ nā II/19/05
 S.+ nāda II/39/145
samān : bk. saman -1-
 s. I/70/51
Samān : bk. zaman -1-
 S.+ ı I/23/33
sāmān : Servet, zenginlik. -1-
 serveTi s.+ ımızıŋ I/14/72
samannı : bk. samannıḳ -2-
 s.+ a I/87/124
 s.+ ŋ II/32/46



sanatçı

1959
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samannῑ : <<samanlıḳ+ı (bk. 
samannıḳ) -1-
 s.+ mız II/33/38
samannıġ : bk. samannıḳ -1-
 s. I/130/96
samannıḳ : Samanlık, köy evlerinde, 
çiftliklerde saman koymaya mahsus 
yer. -2-
 s. I/130/102, II/34/27
samannıḲ : bk. samannıḳ -3-
 s. I/08/106, I/130/99, II/33/36
Sāmet : bk. zāhmet -1-
 S. çekmişle I/156/62
sāmı : bk. sāma -1-
 s.+ ya I/73/23
samıt : Samut, susmuş, suskun. -1-
 s. II/23/112
samimi : Gönülden gelen, riyasız, hakiki, 
halis, içten (davranış, duygu, söz vb.). -1-
 s. I/24/10
samimı̆̇yetlı̄̇K : Samimiyetlik, samimi 
olma durumu, samimilik, samimiyet. -1-
 s. I/146/53
sāmsağ : bk. sarımsaḳ -1-
 s.+ ῐnan II/32/60
samsaḳ : bk. sarımsaḳ -1-
 s. I/33/90
sāmsaḳ : bk. sarımsaḳ -3-
 s. I/84/18, II/32/60
samsaḳlı : bk. sarımsaḳlı -5-
 s. I/148/55
 s. yo˽urdunan II/32/75
 s. yo˽urt II/39/44
 s. yo˽urT II/39/36, II/39/44
san - : Şöyle veya böyle olabilecek bir 
şeyin zihninde kurduğu gibi olduğuna 
inanmak, öyle olabileceğini düşünmek, 
zannetmek. -8-
 s.- ceŋ I/03/03
 s.- dı I/64/55
 s.- dıḳ I/52/19
 s.- dım II/04/90

 s.- ırdı I/48/13
 s.- ırın I/52/09
 s.- ıyo I/41/84
 s.- íÍÍā II/05/92
san : bk. sen (<<sen+a) -40-
 s.+ a I/100/38, I/106/76, I/112/61, 
I/128/01, I/128/03, I/128/09, I/132/34, 
I/132/67, I/132/72, I/136/10, I/139/47, 
I/14/70, I/145/86, I/148/18, I/156/61, 
I/22/20, I/40/27, I/40/35, I/40/37, I/40/61, 
I/40/81, I/52/50, I/56/44, I/65/61, I/65/62, 
I/90/56, II/05/67, II/15/121, II/19/143, 
II/19/58, II/19/124, II/34/78
 s.+ ȧ I/157/24
 s.+ ā I/95/01, II/10/93
 s.+ ı II/01/39, II/28/60
 s.+ ıŋ II/05/50
san̥ : bk. sen (<<sen+a) -1-
 s.+ a I/120/04
sán : bk. sen (<<sen+a) -1-
 s.+ a I/139/62
sȧn : bk. sen -1-
 s. I/83/56
sān - : bk. san- -1-
 s.- dıḳ II/05/67
sāna : bk. sonra -1-
 s. I/58/88
såna : bk. sonra -2-
 s. I/154/36, I/64/08
sanat : Zanaat, insanların maddi 
ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan ve el 
emeğine dayanan iş. -1-
 ėl s.+ ı I/46/82
sanat˽oḳulu : Sanat dalları eğitimine 
ağırlık veren okul. -1-
 s.+ na I/150/20
sanāt˽oḳulu : bk. sanat˽oḳulu -1-
 s.+ nda I/52/50
sanatçı : Sinema, tiyatro, müzik vb. sanat 
eserlerini oynayan, yorumlayan, uygulayan 
kimse. -1-
 s.+ lādῑ II/15/18
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sanāyi : 1. Otomobil vd. araçların bakım 
ve onarımlarının yapıldığı yer. -5-
 s.+ de I/48/26, II/08/130, II/08/18

2. Çeşitli sanayi kollarının bir araya 
gelip oluşturduğu iş alanı, organize sanayi.
 s.+ ye I/149/32, I/149/33
sancā : <<sancaḳ+a -1-
 s. I/152/78
sancaġ : bk. sancaḳ -2-
 s. II/08/56, II/12/67
sancaḳ : Salıncak. -11-
 s. I/123/71, I/29/13, I/41/42, I/41/43, 
I/63/26, I/79/18, I/80/15, I/80/16, I/80/18, 
I/83/45, II/12/66 
sancaḲ : bk. sancaḳ -3-
 s. I/130/25, I/63/26, I/91/29
sancı : Organlarda batar veya saplanır gibi 
hissedilen şiddetli ağrı. -9-
 s. I/98/117, I/98/120
 ārısı s. I/79/99
 ārısı s.+ sı I/12/43
 s.+ sını I/20/50
 s.+ ya I/98/120
 s.+ yı II/25/87

sancı çek- : Bir şeyin ıztırabını 
hissetmek, acısını duymak.
 s. çekmeK I/58/55
 s. çekTiriyōrun I/58/60
sancı - : Şiddetle batar veya saplanır gibi 
ağrımak, sancı vermek. -1-
 s.- dı I/52/79
sāncı : bk. sancı -2-
 s.+ ŋız I/52/72
 s.+ ya I/98/120
sancılaş - : Sancıya tutulmak, 
sancılanmak. -2-
 s.- ınca I/98/113
 s.- ıyor I/20/89
sancılı : Sancısı olan, sancısı tutmuş 
olarak. -1-
 s. I/20/91
sancí : bk. sancı -1-

 s. I/08/18
sancileş - : bk. sancılaş- -1-
 s.- miş I/98/114
sançı : bk. sancı -1-
 s.+ m I/25/32
sandalle : bk. sandalye -2-
 s. II/39/21
 s.+ niŋ I/15/51
sandalye : Kol koyacak yerleri olmayan 
arkalıklı oturma eşyası, iskemle. -5-
 s.+ de I/64/28
 s.+ nin II/15/84
 s.+ niŋ II/34/37
 s.+ ye I/45/17
 s.+ yi I/70/03
sandaly̥e : bk. sandalye -1-
 s. I/134/03
sandalyi : bk. sandalye -1-
 s.+ yi I/155/106
sandaly̥i : bk. sandalye -1-
 s.+ den II/01/33
sandele : bk. sandalye -1-
 s.+ lerimiz I/106/59
sandı : bk. sandıḳ2 -5-
 s.+ a I/64/127, I/77/09
 s.+ ın I/64/128
 s.+ ıŋ I/64/116

bk. sandıḳ1

 s.+ a I/77/09
 s.+ ya I/33/43
sandıḳ : 1. İçine saklanması istenen şeyler 
konan, dört köşe büyük bir kutu şeklindeki 
kapaklı ev eşyası. -13-
 s. I/11/73, I/11/75, I/64/114, I/64/115, 
I/64/123, I/77/08, I/89/15
 s.+ da I/77/08
 s.+ daḳı I/11/76
 s.+ la I/74/52
 s.+ lāŋ II/35/54
 s.+ lara yapıyor̥la I/32/46
 s.+ Ta I/08/11 
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2. Seçimlerde oyların içine atıldığı bir 
çeşit kasa.
 s. I/64/114, I/64/115, I/64/123
sandῑ : <<sandıḳ1+ı -1-
 s.+ mda I/151/30
sanġılaş - : bk. sancılaş- -1-
 s.- dım I/133/12
sangi : bk. sanki -1-
 s. I/155/90
sanı : (Sana marka adından) Margarin. -2-
 s. yā II/39/72
sanḳı : bk. sanki -2-
 s. I/14/22, II/07/149
sanki : Anlatılan şeyin gerçekte var 
olmadığını, fakat öyle sanıldığını gösterir, 
sözüm ona, sözde, güya. -5-
 s. I/143/52, I/85/17, I/91/10, I/98/37, 
II/22/52
sánki : bk. sanki -1-
 s. I/08/61
santırafiş : Santrifüj, sulama yapmak 
amacıyla kullanılan elektrikli motor. -1-
 s.+ ler̥ I/129/18
santıral : Su, ısı, rüzgâr, nükleer enerji 
vb. enerjiler kullanılarak buhar, elektrik 
üretilen tesis, elektrik santralı. -1-
 s. I/46/77
santim : Herhangi bir birimin, özellikle 
metrenin yüzde biri. -5-
 s. I/42/14, I/42/19, I/68/70
saŋ : bk. sen (<<sen+a) -85-
 s.+ a I/04/51, I/06/100, I/06/118, 
I/08/50, I/108/56, I/112/60, I/119/10, 
I/121/25, I/128/55, I/130/44, I/131/06, 
I/134/54, I/134/55, I/138/68, I/139/16, 
I/15/88, I/152/27, I/153/104, I/153/107, 
I/153/82, I/20/54, I/40/32, I/41/57, I/44/48, 
I/45/75, I/48/57, I/52/33, I/52/56, I/52/83, 
I/56/12, I/58/19, I/58/80, I/64/23, I/66/18, 
I/67/41, I/69/74, I/69/84, I/72/65, I/76/17, 
I/76/65, I/76/71, I/76/85, I/77/37, I/77/64, 
I/79/43, I/85/32, I/92/57, I/94/82, I/95/22, 
I/95/73, I/96/67, I/96/85, I/96/94, II/03/46, 
II/13/55, II/17/48, II/25/74, II/27/59, 

II/29/36, II/29/96, II/33/81, II/33/83, 
II/39/109, II/39/187
 s.+ á I/54/58
 s.+ ȧ I/58/38, I/99/51, II/39/18
 s.+ ā I/101/48, II/03/49, II/03/50
 s.+ ı II/01/30, II/01/32, II/01/33, 
II/01/34, II/01/38, II/02/52, II/02/67, 
II/05/03, II/19/46, II/39/138, II/39/187, 
II/39/190
 s.+ ῐ II/01/84
sȧŋ : bk. sen (<<sen+a) -1-
 s.+ a I/63/38
sap : 1. Biçilmiş fakat dövülmemiş 
ekin. -35-
 s. I/108/14, I/121/117, I/128/61, 
I/131/48, I/141/09, I/150/13, I/155/19, 
I/155/20, I/155/24, I/68/52, I/68/53, 
I/70/09, I/79/23, I/91/72, I/94/15, II/01/26, 
II/01/29, II/08/24, II/21/15
 s.+ a I/69/50, I/91/72, I/94/14
 s.+ ı I/132/75, I/146/70, I/56/49, I/74/54, 
I/87/60
 s.+ ınan I/141/09
 s.+ ını I/74/67
 s.+ ınıŋ I/55/02
 s.+ lar I/74/79
 s.+ ları I/05/32
 s.+ larῑ I/87/59
 s.+ Tan I/128/47

2. Bitkilerde yaprak, çiçek ve meyveyi 
dala bağlayan ince kısım. -1-
 s.+ lı II/32/35
sap - : Gitmekte olduğu yolu veya yönü 
değiştirip başka yola veya yöne dönmek, 
yolunu, yönünü değiştirmek. -1-
 s.- cıḲ I/79/64
saPl̥ıcan : Saplıcan, akciğer yangısı, 
zatürre. -1-
 s. I/22/15
saplıcān : bk. saPl̥ıcan -1-
 s. I/58/44
sar - : 1. Bir şeyi birine, bir yük hayvanına 
veya araca yüklemek. -22-
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 s.- a I/154/24
 s.- ādı I/50/42
 s.- aÍÍā II/30/21
 s.- ar I/01/22, I/32/44, I/62/41
 s.- ārdı I/61/36, II/07/60
 s.- ardıḳ I/94/22
 s.- ārdıḳ I/47/15, I/74/61
 yük s.- ardıŋ atlara I/32/44
 s.- arlā II/34/84
 s.- arÍā II/20/41
 s.- árlādı I/61/31
 s.- dı I/115/34
 s.- dıḳ I/79/23
 s.- dῑmız II/26/43
 s.- ılῐr̥d̥ῐ II/26/41
 s.- ıp I/75/28
 s.- ıP I/130/18
 s.- ıyo I/96/34

2. Bir şeyi üzerine başka bir şey 
dolayarak onunla kaplamak, sargı, örtü vb. 
şeylerin içine almak, örtmek. -19-
 s.- ādıḳ II/08/60
 s.- ādım I/152/78
 s.- aŋ I/48/21
 s.- ār I/47/15
 s.- ārdı I/48/33
 s.- ardıḳ I/123/36, I/123/37
 s.- ardıḲ I/14/33, I/14/40
 s.- ārdıḲ I/58/32
 s.- ārdıŋ I/58/67
 s.- arız I/70/37
 s.- arlarmıştı I/136/31
 s.- dım I/33/86
 s.- ıyın I/23/18, II/08/123
 s.- ıyoduḳ II/07/125
 s.- mazdıḳ I/123/47

3. (Dolma, sarma vb. için) Daha önceden 
hazırlanmış iç malzemesini yaprak, biber 
gibi yiyeceklerin içine koyup pişirmek 
üzere hazırlamak. -12-
 s.- ā I/121/89

 s.- ar I/111/21
 s.- ar̥ I/121/68
 s.- arıS I/111/12
 s.- arız I/111/08, I/111/09, I/60/65
 s.- arlar̥ I/13/13
 s.- āsın I/121/68, I/121/89
 s.- ıyoŋ I/13/13
 s.- ıyoS I/19/04

4. (Bir şeyi) Döndürerek diğer bir şeyin 
üzerine veya etrafına dolamak. -6-
 s.- allārdı I/41/21
 s.- allarmış I/126/37
 s.- aŋ I/21/20
 s.- dılardı I/98/124
 s.- ıyolārdı I/09/18
 s.- ıyolārdın I/09/18

5. (Yara, kırık vb.ni) Tedavi için sargı ile 
bağlamak. -4-
 s.- ārdı II/25/91
 s.- ardıġ II/25/87
 s.- arız II/25/89

6. Kaplamak, istila etmek. -2-
 s.- ā I/127/13, I/127/24

7. (Bir yeri ele geçirmek amacıyla) 
Kuşatmak, muhasara altına almak. -1-
 s.- sa I/08/111

8. Bir şeyi başka bir şeyin içine koyarak 
boru hâlinde dürmek. -1-
 s.- arlar I/26/09
sár - : bk. sar-5 -1-
 s.- dıydı I/91/50
sār - : bk. sar-1 -1-
 göçü s.- dıḲ II/07/102

bk. sar-5 -1-
 s.- dı II/25/94
sara : Beyin elektrik faaliyetinde meydana 
gelen anormal elektrik boşalımlarına bağlı 
olarak ortaya çıkan, kısa süreli ve tam şuur 
kaybıyla birlikte titreme, kasılma, ağızdan 
köpük gelmesi şeklinde görülen bayılma 
nöbetleri, epilepsi. -1-
 s. asTalῑ I/50/09
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sarar - : Rengi sarı olmak, sarıya 
dönüşmek. -3-
 s.- dı II/33/79
 s.- ı II/33/79
 s.- ıyıncı II/29/106
Sararlı : bk. zararlı -1-
 S. I/48/64
sarġın : Candan, içten, samimi. -2-
 s. I/17/83
 s.+ dıḳ I/129/54
sarġınnıḲ : Sargınlık, candanlık, içtenlik, 
samimilik, birbirini koruyup kollama. -2-
 s. I/129/55, I/129/56
sarı : Altın rengi, kükürt rengi ve bu renkte 
olan. -14-
 s. I/15/41, I/33/64, I/66/38, I/94/32, 
II/01/20
 s.+ lῑ I/151/05
 s.+ sından II/15/114
 s.+ sını I/148/59
 s.+ yῐ II/10/85

sarı altın : Altın.
 s. altın I/136/22

sarı çam : Çamgillerden, genellikle 
Akdeniz Bölgesi’nde yetişen bodur, iğne 
yapraklı bir tür çam.
 s. çam saġızı II/25/88

sarı hastanesi : Mısır’da bir hastane. 
(?)
 s. hastanesini II/07/72

sarı yağ : Sıvı yağ, havanın normal 
sıcaklığında sıvı durumunda bulunan her 
türlü yağ.
 s. yağ I/121/75
 s. yağda I/121/75
sarῑ : bk. sarı -1-
 s. I/27/51
sarı˽ġara : Bir dokuma modelinin adı. -2-
 s. I/08/61
sarı lira : Osmanlılar Dönemi’nde 
kullanılmış, 7 gram ağırlığında altın 
sikke. -2-

 s. I/113/40
 s.+ m I/113/40
sarı lirá : bk. sarı lira -3-
 s. I/66/42
 s.+ ydı I/66/37, I/66/42
sarῐ lira : bk. sarı lira -1-
 s. I/25/09
sarῐ lirá : bk. sarı lira -2-
 s. I/66/42
 s.+ ydı I/66/42
sarıl - : Kollarını dolamak, kucaklamak, 
sarmak. -8-
 s.- dılā I/33/64
 s.- ıllādı I/77/30, I/77/34
 s.- ır I/69/105
 s.- ırdı I/125/23
 s.- ırlādı II/34/57
 s.- ıylādı I/145/69
sarımsaḳ : Zambakgiller familyasından, 
toprak altında bir soğanı olan, gövdesi 
uzun, yassı ve sivri uçlu yapraklarla 
sarılmış, keskin kokulu, iştah açma, damar 
genişletme, mikrop öldürme, tansiyon 
ayarlama vb. pek çok tıbbi hassaya sahip, 
30 – 100 santim yüksekliğinde otsu bitki 
ve bu bitkinin, diş denen ufak parçalardan 
meydana gelen ve ezilerek veya tane tane 
yenen soğan kısmı. -3-
 s. I/112/25, I/153/117, I/76/35
sarımsaḲ : bk. sarımsaḳ -1-
 s. I/28/47
sarımsaḳlı : İçine sarmısak konmuş olan, 
içinde sarmısak bulunan. -1-
 s. I/76/38
sarḳ - : (Asılı veya bağlı olduğu yerden) 
Aşağıya doğru sallanmak. -1-
 s.- ardı I/49/50
sarḳa : Üstü sırma işlemeli, kadife ya 
da çuhadan yapılan kollu, kolsuz kadın 
ceketi. -17-
 s. I/09/16, I/148/25, I/26/38, I/41/24, 
I/76/41, I/76/43, I/76/55, I/76/56, I/77/16, 
I/77/17, I/77/18



sārḳa

1964

S

 telli s. I/161/31
 s.+ lar I/76/43
 s.+ ları I/154/66
 s.+ sını I/76/55
sārḳa : bk. sarḳa -1-
 s.+ ları I/154/65
sarma : Hazırlanan iç harcının asma 
yaprağı, lahana vb. ile sarılarak yapılan 
yemek. -16-
 s. I/111/27, I/111/79, I/129/59, I/19/04, 
I/90/79, II/15/108
 s.+ m I/36/67
 s.+ mıS I/40/10
 yapraḳ s.+ mız I/60/60
 s.+ sı I/111/19
 beyaz lahana s.+ sı I/07/62
 yapraḳ s.+ sı I/60/65
 yaprȧḳ s.+ sı I/111/05
 porasa s.+ sıynan I/121/66
sarmā : bk. sarma -1-
 s. II/15/108
sārma : bk. sarma -9-
 s. I/04/32, I/04/34, II/12/30, II/23/53
 s.+ mız I/60/59
 s.+ mızῑ II/27/45
 yaprȧḳ s.+ sı yapıyoduḳ II/25/50
 yapraḳ s.+ sῑ I/44/42, II/23/53
sārmā : bk. sarma -1-
 s. II/15/106
sarmı : bk. sarma -1-
 s. yaparlādı I/33/155
sarmısā : <<sarımsaḳ+ı -1-
 s.+ nı II/29/08
sārmısaḳ : bk. sarımsaḳ -1-
 s. II/29/11
saş : bk. sac -27-
 s. I/09/52, I/130/76, I/36/77, I/44/70, 
I/70/51
 s.+ da I/02/65, I/09/40, I/09/46, I/09/47, 
I/09/49, I/22/24, I/26/52, I/26/53, I/36/77, 
I/40/11, I/40/13, I/40/58

 topraḳ s.+ da II/15/73
 s.+ da yapıyóm I/40/58
 s.+ lā I/04/39, II/32/109, II/32/110
 s.+ lāda II/33/31
 s.+ lar I/26/53
 s.+ larda yapıyoz II/37/70
 s.+ ları II/32/110
 s.+ larımızda II/33/31
saş : bk. saç -7-
 s.+ dı II/37/52
 s.+ lām I/52/95
 s.+ lāmıza I/154/13
 s.+ lānı I/159/12
 s.+ lar I/52/93
 s.+ ları I/126/59
 s.+ larımdan I/25/34
saş - : bk. saç- -4-
 s.- cāz I/130/23
 s.- dῑŋ I/111/73
 s.- ıyom I/120/47
 s.- mıyoŋ I/111/73
saşġı : Saçgı, çoğunlukla tandırda yakılan 
iri saman ve gübre karışımı. -1-
 s. I/02/67
saşgi : bk. saşġı -1-
 s.+ ynen I/02/67
saşma : Saçma, av fişeklerinin içine konan 
çeşitli boylardaki yuvarlak küçük kurşun 
tanelerinden her biri. -1-
 s. I/147/33
saşmalıġ : Saçmalık, yersiz, tutarsız, 
değersiz söz veya davranış, tuhaflık. -1-
 s. I/56/73
sat : bk. sa˽at -2-
 s. I/33/12
sa’t - : bk. saT-1 -1-
 s.- ardı I/33/42
saT - : 1. (Bir şeyi) Bir bedel karşılığında 
başkasına devretmek, bir malın ticaretini 
yapmak. -113-
 s.- ā I/44/86



saT -

1965

S

 s.- ā yapıyoz I/84/15
 s.- abilcēni II/38/53
 s.- acaḲ I/46/65
 s.- ādı I/51/36
 s.- ādıŋ I/75/29
 s.- ālar I/127/42
 s.- aÍÍā II/26/39
 s.- am II/27/65
 s.- an I/145/91, I/156/44, I/46/107, 
I/96/34, II/04/56
 s.- anı I/51/36
 s.- ar I/62/35
 s.- ar̥ I/111/119
 s.- ardı I/14/49, I/39/88, I/68/33
 s.- ardıḲ I/106/15, I/143/43, I/155/38
 s.- ardım II/39/163
 s.- arıs I/130/85
 s.- arız I/139/01
 s.- ārla I/79/71
 s.- arsıŋ I/74/75, I/80/13
 s.- āsa I/156/44, II/38/14
 s.- ayoru I/62/42
 s.- ayöller I/03/97
 s.- cák II/38/14
 s.- cāsaŋ I/74/75
 s.- caz I/53/21
 s.- cek I/156/44
 s.- ceŋ II/27/66
 s.- Çan I/156/40
 s.- dı I/01/09
 s.- dıḳ I/52/20
 s.- ı I/54/33
 s.- ıcıḳlar I/87/49
 s.- ıcıġ olursuŋ I/96/33
 s.- ıvedim I/79/49
 s.- ıveri I/79/71
 s.- ıvırınca I/52/52
 s.- ıyo I/96/34, II/38/19
 s.- ıyȯ I/96/35
 s.- ıyō II/04/57

 s.- ıyolar I/21/70
 s.- ıyolar̥dı I/11/41
 s.- ıyoÍÍādı II/21/64
 s.- ıyollar I/18/22
 s.- ıyollardı I/11/43
 s.- ıyoŋ I/68/52
 s.- ıyorduġ I/143/73
 s.- ıyoru II/01/18
 s.- ıyoz I/84/41, II/31/30
 s.- ıyȯz I/69/03
 s.- ıyölÍá II/01/16
 s.- ῑp I/139/26
 s.- iyöllē II/01/17
 s.- madıḲ II/27/10
 s.- madım I/139/25
 s.- madῑmızῐ I/84/41
 s.- mayıs I/62/42
 s.- máyíz II/27/09
 s.- mış I/158/43, I/67/22
 s.- mıyanı I/51/37
 s.- mıyo I/46/109
 s.- mıyoduḳ I/106/13
 s.- mıyoruS II/31/29
 s.- saŋ I/161/52
 s.- seŋ I/80/13
 s.- sın II/25/70
 s.- tı II/09/77
 s.- Tı I/142/19, I/142/20, I/145/91, 
I/149/29, I/21/41, I/46/108, I/79/98, 
I/93/41, II/29/15
 s.- Tıḳ I/01/61, I/03/83, I/102/14, 
I/63/65, I/81/15, I/83/68, II/27/12
 s.- Tıḳları II/32/97
 s.- Tıḫ I/21/89
 s.- TıḲ I/21/89, I/53/27
 s.- Tım I/140/29, I/79/44, I/85/57, 
II/28/07
 s.- Tῑmız I/143/40, I/84/40, II/32/97
 s.- Tῑŋ II/04/75

2. Birbirine anlatmak.
 mesel s.- ışírdıḳ I/08/79



sȧt -

1966

S

 masal s.- ıvercem I/59/78
 masal s.- ıveriŋ I/47/34
sȧt - : bk. saT-1 -1-
 s.- mazlardı I/18/22
sāT : bk. sa˽at -5-
 s. I/85/20, II/21/39, II/23/71, II/24/101
sāt́ : bk. sa˽at -3-
 s. II/39/48, II/39/67, II/39/68
săt - : bk. saT-1 -1-
 s.- mazlā II/19/34
sāte : bk. zaten -1-
 s. II/22/32
saten : bk. zaten -22-
 s. I/06/09, I/07/07, I/147/25, I/71/50, 
I/76/09, I/76/50, I/76/69, I/76/80, I/76/90, 
I/80/48, II/08/24, II/08/59, II/39/146, 
II/39/176, II/39/85
 S. I/32/89, I/70/42, I/83/74, II/21/99, 
II/22/33, II/23/177, II/39/51
saten̥ : bk. zaten -1-
 s. I/76/68
sāten : bk. zaten -23-
 s. I/05/60, I/10/39, I/10/57, I/10/64, 
I/10/97, I/149/26, I/149/61, I/155/46, 
I/41/92, I/48/21, I/54/31, I/70/65, I/87/43, 
I/94/59, I/94/60, I/94/79, II/08/75, II/35/60
 S. I/07/75, I/10/104, I/129/34, I/136/36, 
II/20/55
satıcı : Alıcıya mal satan kimse. -3-
 s. I/08/122, II/21/89
 s.+ lar I/96/24
satıcῑ : bk. satıcı -1-
 s. I/139/19
satıcılıḳ : Küçük ölçüde mal alıp satma 
işi. -1-
 s. yapardım I/139/19
satıl - : Bir bedel karşılığında başkasına 
devredilmek. -22-
 s. I/79/38, I/79/53
 s.- an I/27/47, II/21/72
 s.- annan I/27/47
 s.- caḳ I/161/52

 s.- díyi II/02/65
 s.- ır I/98/61, II/06/17
 s.- ırdı I/118/09, I/131/40
 s.- ırsȧŋ I/79/39
 s.- ıyo I/26/58, II/29/104
 s.- ıyȯ I/69/17
 s.- ıyō II/04/59
 s.- maz II/27/09
 s.- mazdı I/41/88
 s.- mış I/100/36, II/04/72, II/08/85
 s.- mıyōdu I/98/63
satılıġ : bk. satılıḳ -1-
 s. II/02/78
satılıḳ : Satılmasına karar verilen, satışa 
çıkarılan. -2-
 s. I/90/51, I/90/52
satılıḲ : bk. satılıḳ -1-
 s. II/27/10
satım : Satmak işi, satış. -1-
 s.+ ı II/02/55
satın : Parasını ödeyerek alınmış, bedelini 
ödeyip sahip olunmuş. -64-
 s. I/03/60, I/10/29, I/10/36, I/115/53, 
I/115/56, I/132/29, I/22/01, I/27/54, 
I/47/42, I/67/71, I/83/27, II/08/114, 
II/08/85, II/11/12, II/15/31, II/15/32, 
II/20/12, II/24/14, II/29/88, II/38/57
 s.+ a I/153/114

satın al- : Parasını ödeyerek bir şeyi 
almak, bedelini ödeyip o şeye sahip olmak, 
mübayaa etmek.
 s. aláyoruS II/32/117
 s. alcam II/38/58
 s. aldı I/156/20, I/75/49
 s. aldıḳ I/131/47
 s. aldıḲ II/24/57
 s. aldım I/78/15
 s. aldırıdıḳ I/131/46
 s. aldırın II/08/104
 s. aldıydıḳ I/81/15
 s. alınır I/71/61
 s. alıp I/97/33



sav -

1967

S

 s. alırız I/90/85
 s. alıyo I/153/29, I/153/35, II/30/34, 
II/35/41
 s. alıyȯ I/26/65
 s. alıyoduḳ I/131/45, II/24/61
 s. alıyoŋ II/15/89
 s. alıyoruS I/130/91
 s. alıyos I/10/22, I/153/31
 s. alıyoz I/102/34, I/130/90, I/26/63, 
II/20/12, II/29/70, II/30/46, II/35/88, 
II/37/106, II/37/108, II/37/113
 s. alῐy̥óz I/07/100
 s. alma I/83/55, I/94/16
 s. almaya I/96/02
 s.+ narı I/10/32
sȧtın : bk. satın -2-
 s. I/152/112
sātın : bk. zaten -1-
 s. II/11/10
satıŋ : bk. satın -2-
 s. alınır I/130/89
 s. alıyoS II/23/197
satından : Zatından, aslından. (?) -1-
 s. I/08/111
satır : Et parçalamakta, kemik kırmakta 
kullanılan ağır, keskin ve geniş ağızlı bir 
tür bıçak. -3-
 s. I/25/42
 s.+ ınan I/08/90, I/08/91
satıranç : bk. satraç -1-
 s. I/31/59
satış - : Birbirine anlatmak. -1-
 masal s.- ıÍÍādı I/47/34
satış : Satmak işi, satma, satım. -3-
 s. II/09/23
 s.+ ı II/09/62

satış yap- : Satılmak.
 s. yapılıyodu II/09/63
Sati : bk. zaten -7-
 s. I/28/52, I/28/57, I/89/29, II/08/91, 
II/23/190

 S. I/28/43, II/07/102
sāTi : bk. zaten -6-
 s. I/11/06, I/22/02, II/20/09
 S. I/121/47, I/38/59, I/45/62
Sātin : bk. zaten -1-
 S. I/121/04
satíş : bk. satış -2-
 s.+ i II/02/56
 s. yapíyollâ II/02/55
satlıḳ : bk. satılıḳ -1-
 s. I/106/11
satlıḲ : bk. satılıḳ -1-
 s. I/18/22
sātlik : bk. sa˽atlıḳ -1-
 s. II/24/103
satma : Satmak işi. -1-
 s.+ ya II/19/144
satmȧ : bk. satma -3-
 s.+ ya I/09/76, I/09/77
 s.+ yă I/03/57
satmā : bk. satma -1-
 s. II/20/42
satmák : Satmak, (bir şeyi) bir bedel 
karşılığında başkasına devretmek, bir 
malın ticaretini yapmak işi. -1-
 s. II/26/32
satmı : bk. satma -4-
 s.+ ya I/133/41, I/144/82
 s.+ yı II/09/26
satraç : Başörtüsü. -2-
 s. I/31/56
satranÇ : bk. satraç -1-
 s. I/31/59
satraş : bk. satraç -2-
 s. I/31/56, I/31/60
sav - : bk. sağ- -2-
 s. I/35/04
 s.- ardıḲ I/120/23
sav - : 1. Göndermek, uğurlamak. -2-
 s.- ılmış I/17/75



sav

1968

S

2. Geçirmek, atlatmak.
 s.- ardıġ II/11/61
sav : bk. sağ II -3-
 s. I/140/59, I/140/60
sav̥ : bk. sağ II -1-
 s. ōsuŋ I/54/35
savaş : Devletler arasında cereyan 
eden silahlı çarpışma, cenk, harp, 
muharebe. -13-
 s. I/147/33, I/80/50, I/80/54, I/87/98
 s.+ a I/147/32
 s.+ da I/80/47
 s.+ dan I/35/30
 s.+ ı I/147/32
 ḳurtuluş s.+ ından I/35/31
 çanaḳḲale s.+ ınıŋ II/09/09
 s.+ tan I/01/80, I/01/82
savȧş : bk. savaş -1-
 s. I/99/53
savat : Gümüş üstüne özel bir biçimde 
kurşunla işlenen kara nakış. -1-
 s.+ lı I/153/60
savcı : Kamu yararını gözetmek ve 
kānunların adalet ölçüleri içinde 
uygulanmasını sağlamak maksadıyla devlet 
adına kovuşturma yapmaya, dava açmaya 
yetkili olan ve mahkemelerde tespit ettiği 
suç delillerini ortaya koyarak suçluların 
hak ettikleri cezalara çarptırılmasını 
sağlayan kimse. -1-
 s. II/28/87
savcῑ : bk. savcı -1-
 s. II/28/85
savır - : bk. savur- -21-
 s.- a I/124/34
 s.- dıŋ I/74/77
 önüm nohut ḳavırı arḳam tınaz s.- ı 
II/19/155
 s.- ıḳan II/23/198, II/23/199
 s.- ıdıḳ I/155/22, I/74/80
 s.- ıdıġ I/130/15
 s.- ıdıḲ I/124/33

 s.- ıdılā II/06/28
 s.- ılā I/127/42
 s.- ıŋ I/67/18
 s.- ıp I/58/29
 s.- ırdıḳ I/130/14
 s.- ısıŋ I/74/70
 s.- ıydıḳ I/70/28
 s.- ıydῑḳ I/39/77
 s.- ῑ I/51/59
 s.- ı̊yoz II/06/26
 s.- ῑr I/91/71
savı̊r - : bk. savur- -3-
 s.- caḲ I/141/14
 s.- ı̊yoduḳ I/70/20
 s.- uyoS II/06/28
savışdır - : Savuşturmak, yanından 
uzaklaştırmak, göndermek. -2-
 s.- amıyız I/91/36
 s.- ıvırıyollā I/108/31
savıyı : Savayı, sırmalı ipek kumaş. -1-
 s. enteriler I/26/29
savlaşdır - : Savuşturmak, yanından 
uzaklaştırmak, göndermek. -1-
 s.- ılar I/26/10
savr - : bk. savur- -1-
 harman s.- ılır I/38/38
savra : Safra, safra kesesi. -1-
 s. I/43/04
sāvrı : bk. savra -1-
 s.+ dan I/43/04
savuṟ - : bk. savur- -1-
 s.- ulārdı I/68/38
savur - : Atarak çevreye saçmak, öteye 
beriye yayılacak şekilde dağıtmak. -9-
 s.- caḳtıḳ I/141/10
 s.- cāS I/49/14
 s.- dūmuS I/155/22
 s.- ıydıḲ I/87/41
 s.- uduḳ I/126/54
 s.- ulādı I/141/14
 har būr harman s.- ularsa I/14/45



sayġῑ

1969

S

 s.- ullar I/14/68
 s.- urlādı I/157/75
savur : bk. sah̥ur -1-
 s.+ a I/91/65
savurmā : (<<savurma+ya) Savurmak 
işi. -1-
 s. I/155/21
say - : 1. Aynı cinsten olan şeylerin, 1 
sayısından başlayarak her biri için bir 
sayı eklemek yoluyla kaç adet olduğunu 
belirlemek, sayısını bulmak. -16-
 s. I/10/75, I/56/68, I/72/66
 s.- amamış I/56/68
 s.- aman I/56/79
 s.- an I/75/22
 s.- aŋ I/56/78
 s.- arlādı I/151/37
 s.- āsaŋ II/07/36
 s.- dım I/69/10
 s.- dıydım I/15/21
 s.- ılmıyo I/46/14
 s.- ıyollar I/46/12
 s.- iyóm II/10/105
 s.- mıyom II/10/66
 s.- sam I/46/95

2. (Bir kimseye) Değer verip ona göre 
ölçülü ve saygılı davranmak, saygıda kusur 
etmemek, hürmet etmek. -13-
 s.- ādıḳ I/148/06
 s.- ardı I/104/21
 s.- ārdıḲ II/13/25
 s.- dıḳ I/01/73
 s.- dῑ I/155/84
 s.- ılırdı II/23/76
 s.- ıp I/117/17
 s.- ırdıḳ I/134/41
 s.- ırdım I/134/41
 s.- ıyollar̥ I/17/55

3. Arka arkaya hakaretleri sıralamak. -2-
 süver s.- ardı I/128/53
 sövmeden s.- madan I/128/59

sāy̥ - : bk. sağ- -1-
 s. I/152/133
saya I : Kadın giysisi. -2-
 s. I/26/40
 s.+ ı I/26/41
saya II : Yayla ve kırlarda hayvanlar için 
yapılan üstü samanla örtülü yer. -1-
 s.+ yı I/33/88
sayaca : bk. sayacaḳ -1-
 s.+ ı I/23/21
sayacaḳ : Sacayak, üzerine tencere, tava 
vb. konan ateş üstüne oturtulan üç ayaklı 
demir alet, sac ayağı. -1-
 s. I/23/22
sayacaḲ : bk. sayacaḳ -1-
 s. I/23/21
sāye : Yardım etmek, destek olmak yoluyla 
kayırma, koruyup gözetme, himaye. -2-
 s.+ nizde I/50/28
 s.+ sine I/110/40
sayġı : Bir şeye, bir kimseye değer 
vermekten ileri gelen ölçülü davranma 
hissi, çekinme ile karışık bir sevginin 
verdiği dikkat ve itina gösterme duygusu, 
hürmet. -25-
 s. I/120/51, I/126/36, I/155/69, I/44/90, 
I/74/19, I/74/28, II/21/33, II/21/43, 
II/21/44, II/34/24
 s. hürmet I/05/61
 s.+ mız II/21/32, II/21/35, II/21/37
 s. muyġu I/64/16
 s. sevgi I/01/66, I/104/22, I/120/51, 
I/20/81, I/55/71, I/64/20, II/16/47
 s.+ sı I/140/30

sayġı duy- : Bir kimseyi takdir edip 
saygıya değer bulmak.
sāyġı : bk. sayġı -6-
 s. I/152/37, I/44/52, I/44/95, II/21/26
 s. duyaÍÍādı II/23/41
 s.+ mız II/21/26
sayġῑ : bk. sayġı -1-
 s. I/44/52



sayġılı

1970

S

sayġılı : Saygı gösteren, saygısı olan, 
terbiyeli, edepli, hürmetkâr. -2-
 s. I/137/39, II/23/74
sāyġısızlıḳ : Sayġısızca davranış. -1-
 s. yapmazdıḲ I/148/05
sayı : 1. Sayılabilen şeylerin veya ölçme, 
tartma sonucunda ortaya çıkan birimlerin 
kaç tane olduğunu bildiren bir, on, on beş 
vb. sözlerden her biri, adet. -7-
 s. II/02/52
 s.+ mızı I/107/61
 s.+ sı II/04/38, II/09/87, II/10/65
 s.+ sını II/04/53

2. Bir spor karşılaşmasında taraflardan 
her birinin başarı derecesini gösteren 
nicelik, skor. -1-
 s. I/07/20
sayı : bk. saye -1-
 s.+ sında II/09/89
sayıl - : Sayma işine konu olmak, 
addedilmek. -7-
 s.- an II/01/10
 s.- ır I/111/28, I/134/26, I/143/06, 
I/71/03, I/86/40
 s.- ırıS I/38/22
sayılı : Kaç tane olduğu sayılarak 
belirlenmiş, sayılmış. -1-
 s. I/134/33
sayım : Sayma işi. -2-
 s.+ ı I/134/64
 nuvus s.+ ı I/56/73
sāyı̆̇b : bk. sahib -1-
 s.+ i II/08/113
sayma : Saymak işi. -1-
 s.+ yna I/13/32
sāyrı : Hasta. -1-
 hastı s. ōlmadıḳTan II/05/100
saz : Halk musikimizde bağlama, cura vb. 
telli çalgılara verilen ortak isim. -5-
 s. I/95/91, I/95/92, I/95/93, I/95/94
sāz : bk. saz -1-
 s.+ ları II/13/06

sāzcı : Saz çalan kimse, çalgıcı. -1-
 s.+ sı I/34/29
sazlıḲ : Sazlarla kaplı olan yer. -1-
 s. I/18/19
sazlῑ : <<sazlıḲ+ i- -1-
 s.+ dı I/18/20
se : bk. sen -1-
 s.+ enki I/119/12
se : S, 1928 harf inkılabından sonra 
kullanılmaya başlanan Latin asıllı Türk 
alfabesinin “yirmi ikinci harfi. -1-
 s. I/117/37
sē - : bk. sev- -1-
 s.- miyō I/65/59
sebeb : Sebep, bir şeyin olmasına veya belli 
bir hâlde bulunmasına yol açan şey. -5-
 s.+ i I/56/44, II/03/82, II/04/61

sebeb ol- : Bir şeyin olmasına 
veya yapılmasına yol açmak, olmasını, 
yapılmasını gerektirmek, neden olmak.
 s. olúyö I/05/17
 s. ōldu I/48/77
sebeP : bk. sebeb -1-
 s.+ den I/07/86
sebze : Kök, sap, yaprak ve çiçeklerinden 
çeşitli yemekler yapılan veya çiğ olarak 
yenen yeşil bitki ve otlara verilen ortak ad, 
zerzevat. -12-
 s. I/23/38, I/33/108, I/85/38
 S. I/85/16
 s.+ lerden I/129/49
 s.+ leri I/07/63
 s.+ lerimiz I/07/64
 s.+ li II/17/35
 s. yaparaḳ I/09/78
 s. yapıyoz II/35/14
 S.+ yi I/85/36
sebzĕ : bk. sebze -1-
 s. I/23/39
sebzē : bk. sebze -1-
 s. I/129/45
sēbze : bk. sebze -1-



segı̆̇zen

1971

S

 s.+ miz I/07/63
sėbze : bk. sebze -2-
 s. I/23/37
 s. yapmayınan I/09/79
secde : Allah’ın büyüklüğü, yüceliği 
önünde hiçliğini göstermek ve O’nu 
ululamak maksadıyla vücudu alın, burun, 
el ayaları, dizler ve ayak parmakları yere 
değecek duruma getirme, bu durumda yere 
kapanma. -1-
 s.+ ye I/64/28
seç - : (Bir şeyi veya kimseyi) Benzerleri 
içinde en iyisi veya en elverişlisi kabul 
edip ayırmak, intihap etmek. -5-
 s.- ēdik II/23/82
 aḳlan ġarayı s.- erin I/122/62
 s.- ivesin II/38/75
 s.- iyórlādı II/23/78
 s.- sin I/64/110
seÇcāde : Üzerinde bir kişinin namaz 
kılacağı büyüklükte, halı, kilim, 
kumaş, hasır vb. inden yapılmış, daha 
çok dikdörtgen biçimindeki yaygı, 
namazlık. -1-
 s. I/102/83
seçim : Bir ülkede başkan, cumhurbaşkanı, 
milletvekili vb. devlet adamlarını yahut 
mahallı̂ idarecileri önceden belirlenmiş 
adaylar arasından seçmek için yapılan iş 
ve işlemlerin bütünü, intihap. -9-
 s. I/64/115, I/64/119, I/64/123, II/28/29
 s.+ de I/56/33
 s.+ im I/64/109
 s.+ lē I/64/12
 mahalli s.+ nerden I/142/28
 s. yapdılā I/64/112
seçiş : Seçme işi. -1-
 s.+ in II/08/26
seçmen : Seçimde oy verme hakkına sahip 
olan kimse. -1-
 s.+ i I/46/13
sedye : Hasta veya yaralı taşımaya yarayan, 
baş ve ayak uçlarında ikişer kolu bulunan, 

üzeri muşamba veya kumaş kaplı, bir 
kişilik yatak şeklinde araç. -1-
 s.+ ye I/37/15
sefā : Eskiden gelinlerin giydikleri 
kadifeden bir çeşit gelinlik. (?) -1-
 Tuvaḳ s.+ sῑ II/34/39
seFe : bk. sefer -1-
 s. I/122/49
seFē : bk. sefer -5-
 s. I/155/14, I/31/48, I/54/37, I/54/52, 
II/22/06
sefer : Kez, defa, kere. -24-
 s. I/09/24, I/111/44, I/14/18, I/149/62, 
I/152/59, I/20/80, I/40/37, I/48/64, I/69/48, 
I/79/43, I/79/46, I/79/52, II/06/23, II/09/87, 
II/21/38, II/22/03, II/22/04, II/24/36, 
II/35/72, II/39/140
 s.+ se I/79/59
seFer̥ : bk. sefer -3-
 s. I/147/30, I/64/84, II/28/54
sefēr : bk. sefer -1-
 s. I/79/59
seFēr̥ : bk. sefer -1-
 s. II/28/10
SeFilliK : Sefil olma durumu, zorluk, 
meşakkat. -2-
 s. I/156/63

SeFilliK çek- : Zorluk ve yokluk içinde 
bulunmak. 
 S. çekdi I/70/64
segiz : bk. seKiz -17-
 s. I/04/15, I/04/16, I/05/14, I/106/25, 
I/14/18, I/146/34, I/151/02, I/152/17, 
I/155/63, I/158/29, I/158/31, I/87/28, 
I/87/29, II/01/42, II/11/30
 s.+ e I/103/32
segizen : bk. seksen1 -10-
 s. I/158/05, I/158/32, I/158/35, I/159/01, 
I/62/36, I/63/35, II/01/42, II/16/03
 s.+ e I/134/12
segizen : bk. seksen2 -1-
 s.+ de II/11/19
segı̆̇zen : bk. seksen1 -8-



segizinci

1972

S

 s. I/134/55, I/138/03, I/138/04, I/158/29, 
I/43/14, I/87/07, I/93/33
segizinci : bk. sekizinci -1-
 s. II/01/28
segseg : bk. seksek -1-
 s. I/06/18
segSen : bk. seksen1 -2-
 s. I/69/19
segzen : bk. seksen2 -1-
 s.+ de I/107/49
sek - : Tek ayak üzerinde zıplamak, 
sıçrayarak ilerlemek. -2-
 s.- e I/76/96
 s.- ē I/76/96
sekiS : bk. seKiz -31-
 s. I/07/05, I/104/27, I/112/35, I/112/37, 
I/112/63, I/12/36, I/139/22, I/140/12, 
I/144/09, I/146/02, I/149/01, I/149/21, 
I/154/59, I/17/60, I/23/02, I/23/07, I/23/09, 
I/24/15, I/25/09, I/35/52, I/39/14, I/48/53, 
I/48/54, I/69/04, I/69/74, I/72/26, I/96/02, 
I/99/36, II/15/83
 s.+ inde II/29/30
sekíS : bk. seKiz -1-
 s. I/08/06
sėkis : bk. seKiz -1-
 s. II/28/93
sekiSen : bk. seksen1 -2-
 s. II/20/27
sekı̆̇sen : bk. seksen1 -3-
 s. I/25/64, II/07/23, II/21/54
seKiz : Yediden sonra, dokuzdan önce 
gelen sayının adı. -73-
 s. I/102/36, I/104/26, I/105/03, I/110/34, 
I/111/02, I/113/09, I/113/103, I/113/104, 
I/113/105, I/113/48, I/113/84, I/113/98, 
I/117/54, I/131/18, I/131/41, I/133/45, 
I/133/46, I/140/22, I/143/08, I/144/52, 
I/154/08, I/21/88, I/22/10, I/22/13, I/22/14, 
I/22/16, I/23/07, I/23/58, I/24/16, I/25/09, 
I/25/14, I/30/27, I/33/23, I/36/01, I/37/26, 
I/39/16, I/40/73, I/42/65, I/44/48, I/46/44, 
I/50/77, I/52/15, I/52/93, I/53/34, I/68/23, 
I/69/97, I/83/05, I/85/34, I/90/02, I/91/87, 

II/01/04, II/02/31, II/02/92, II/04/25, 
II/04/38, II/04/39, II/05/106, II/06/02, 
II/08/30, II/09/29, II/15/51, II/23/20, 
II/24/10, II/26/26, II/32/06, II/37/50
 s.+ de I/110/56, II/32/09
 s.+ den I/122/60
 s.+ imde I/18/81
sekíz : bk. seKiz -1-
 s.+ í II/29/29
sekizen : bk. seksen1 -2-
 s. I/37/08, I/87/87
SeKı̆̇zen : bk. seksen1 -2-
 S. II/24/02
 s.+ den II/24/03
sekizinci : Sekiz sayısının sıra sıfatı; sırada 
yeri yedinciden sonra, dokuzuncudan önce 
olan. -1-
 s. I/76/100
seksán˽dörT : bk. seksen dört -1-
 s.+ de II/14/07
seksek : Seke seke oynanan bir çocuk 
oyunu. -3-
 s. I/151/34, I/151/35, I/91/54
sėksėk : bk. seksek -1-
 s. I/31/29
seksen : Yetmiş dokuzdan sonra, seksen 
birden önce gelen sayının adı. -59-
 s. I/03/18, I/113/02, I/113/13, I/122/54, 
I/123/03, I/136/02, I/137/05, I/139/12, 
I/139/58, I/142/04, I/144/58, I/147/11, 
I/150/02, I/156/14, I/22/02, I/22/08, 
I/23/52, I/25/19, I/25/61, I/32/91, I/32/92, 
I/37/08, I/46/12, I/56/23, I/61/20, I/64/03, 
I/68/49, I/68/50, I/69/18, I/69/22, I/69/77, 
I/72/09, I/74/03, I/93/02, I/98/134, I/99/05, 
II/01/11, II/15/119, II/16/03, II/16/04, 
II/20/06, II/20/72, II/21/57, II/28/01, 
II/28/09, II/28/16, II/34/01
 s.+ de I/64/64
 s.+ dir II/20/72
 s.+ e I/134/11

2. 1980 yılı. -3-
 s. I/69/09



selānik

1973

S

 s.+ de I/150/55
 s.+ i II/21/55
seksēn : bk. seksen1 -2-
 s. I/46/13, I/89/01
sek̥sen : bk. seksen1 -3-
 s. I/38/58
sėksen : bk. seksen1 -1-
 s. II/02/68
seksėn : bk. seksen1 -1-
 s. II/02/33
seksen bir : 1981 yılı. -1-
 s.+ de II/14/95
seksen bėş : 1985 yılı. -1-
 s. II/21/55
seksen dört : 1984 yılı. -1-
 s. II/21/55
sekzen : bk. seksen1 -7-
 s. I/37/08, I/39/61, I/45/05, I/47/03, 
I/98/42, II/01/04, II/25/79
seKzen : bk. seksen2 -1-
 s.+ de I/150/54
sēkzen : bk. seksen1 -1-
 s. I/39/22
sel : Sürekli yağmur, karların süratle 
erimesi, akarsuların taşması vb. sebeplerle 
meydana gelen ve önüne geleni alıp 
götürecek şiddette akan su, su taşkını, 
taşkın. -13-
 s. I/03/25, I/11/13, I/11/16, I/11/17, 
I/150/59, I/150/60, II/17/61
 suyuŋ s.+ iŋ yapāsan II/32/138

sel bas- (gel-) : (Bir yer) Sel suları ile 
dolmak.
 s. basannā II/06/38
 s. basdı I/03/26
 s. geldı̄̇ I/150/55, II/06/37
 s. gelmiyȯ I/150/58
seÍā : Cuma ezanından önce, ramazanlarda 
sahurdan sonra ve pek çok yerde 
bir kimsenin ölümünü haber vermek 
üzere minarelerde belli bir usule göre 
tekrarlanarak okunan, Hz. Muhammed’e 

övgü ve dua mahiyetindeki salavat-ı 
şerife. -8-
 s.+ yı I/07/88

seÍā ver- (veril-) : Minarede sela 
okumak.
 s. verildi II/16/50
 s. verilincē I/125/02
 s. verilir I/125/04, I/144/19
 s. verilir̥ I/125/04
 s. verilsin I/07/87
 s. veriyo I/64/18
selam : Bir kimseye veya bir topluluğa 
yakınlık, sevgi ve nezaket göstermek, 
sağlık, esenlik ve başarı dilemek için 

“selâmün aleyküm, merhaba, hayırlı işler” 
gibi sözlerden birini söyleme yahut aynı 
dileği taşıyan bir işaret veya harekette 
bulunma. -2-
 s. I/80/66, I/87/126

selam ver- : Birini selamlamak.
seÍam : bk. selam -2-
 s. vemez I/69/95
 s. vēmiden II/01/37
seÍām : bk. selam -1-
 s.+ ı I/44/85
seÍāmet : Tehlikeden uzak olma, 
güvenlik. -1-
 s. I/64/85
selāmῐ˽aleyküm : bk. 
selamun˽aleykǖm -1-
 s. I/06/113
selamū˽alēküm : bk. 
selamun˽aleykǖm -1-
 s. II/38/64
selamun˽aleykǖm : “Selam üzerinize 
olsun” anlamında kullanılan selam 
sözü. -1-
 s. II/38/100
selānıġ : bk. selānik -1-
 s. II/37/30
selānik : Atkı, hırka vb.nde kullanılan bir 
tür örgü biçimi ve bu biçimde örülmüş. -1-
 s. II/37/30



seÍavat

1974

S

seÍavat : “Allahım, (Efendimiz) Hz. 
Muhammed’e ve (Efendimiz) Hz. 
Muhammed’in soyundan gelenlere salat 
eyle, onların şeref ve kadrini yücelt” 
anlamına gelen “Allâhümme salli alâ 
(seyyidinâ) Muhammedin ve alâ âli 
(seyyidinâ) Muhammed” cümlesi veya 
aynı anlama gelebilen dualardan her 
biri. -1-
 s.+ lan I/138/95
selbás : bk. serbesT -1-
 s. I/03/96
selbes : bk. serbesT -5-
 s. I/03/96, I/123/38, I/48/34, II/02/24
 s. edillerdi I/121/21
sēlbes : bk. serbesT -1-
 s. II/05/101
sele : Yayvan, genişçe sepet. -1-
 s.+ lē II/20/41
sellekdör : Selektör, hububat vb.ni 
yabancı maddelerinden temizlemeye, 
öğütülmüşlerini büyüklüklerine göre 
ayırmaya yarayan cihaz. -1-
 s. I/30/02
selp - : bk. serp- -1-
 s.- illē II/23/197
sēman : Seğmen, mahallı̂ kıyafetlerle 
bayram vb. törenlere katılan, düğünlerde 
köyden köye gelin almaya giden atlı, silahlı, 
davullu, zurnalı alaylardaki gençlerden her 
biri. -5-
 s. I/101/36, I/153/75, I/153/86
 s.+ a I/101/37
 s.+ ımız I/101/37

sēman çiz- : Düğün, bayram vb. 
törenlerde seğmenler mahallı̂ oyun 
oynamak.
Sēmen : bk. sēman -1-
 S. I/21/03
semer : Yük bağlamak veya üzerine 
binebilmek için merkep, katır vb. 
hayvanların sırtına konan, ağaç iskeletli bir 
çeşit kaba eyer. -1-
 s.+ inė II/24/102

semizle - : Semiz duruma gelmek, 
semizleşmek. -1-
 s.- riz II/32/35
semt : Birkaç mahalleyi içine alan bölüm, 
bölge. -2-
 s.+ idi I/96/84
 s.+ lere I/110/61
sen : Tekil ikinci şahsı gösterir. -553-
 s. I/03/03, I/03/72, I/04/47, I/04/61, 
I/05/18, I/05/39, I/05/52, I/06/129, I/06/147, 
I/06/47, I/06/66, I/06/70, I/07/103, I/07/44, 
I/07/58, I/08/101, I/08/116, I/08/50, 
I/08/51, I/08/52, I/08/85, I/10/95, I/100/49, 
I/101/50, I/102/17, I/105/33, I/107/24, 
I/109/19, I/109/29, I/109/31, I/109/48, 
I/11/59, I/110/55, I/111/04, I/111/122, 
I/112/23, I/112/45, I/112/48, I/112/60, 
I/112/83, I/113/28, I/113/81, I/114/42, 
I/115/10, I/115/48, I/115/55, I/119/25, 
I/119/83, I/120/08, I/120/09, I/120/10, 
I/120/11, I/121/116, I/122/04, I/123/80, 
I/124/19, I/126/06, I/126/17, I/126/38, 
I/126/52, I/126/70, I/128/04, I/128/06, 
I/128/41, I/128/52, I/128/61, I/129/14, 
I/131/41, I/133/56, I/135/26, I/137/10, 
I/137/29, I/138/123, I/138/131, I/138/83, 
I/139/23, I/139/33, I/139/39, I/139/41, 
I/14/27, I/14/68, I/140/04, I/144/21, 
I/144/30, I/144/54, I/144/73, I/145/03, 
I/145/31, I/145/34, I/145/65, I/147/39, 
I/147/58, I/147/61, I/148/03, I/148/07, 
I/15/42, I/15/75, I/15/88, I/152/128, 
I/152/133, I/152/37, I/152/47, I/152/67, 
I/152/68, I/152/69, I/152/70, I/152/72, 
I/152/94, I/153/105, I/153/110, I/153/113, 
I/153/82, I/155/29, I/157/22, I/157/25, 
I/157/47, I/157/48, I/157/49, I/157/53, 
I/158/41, I/161/43, I/161/49, I/161/52, 
I/161/53, I/20/29, I/20/44, I/20/54, 
I/20/73, I/20/79, I/20/80, I/20/89, I/21/92, 
I/22/11, I/22/37, I/22/42, I/23/20, I/23/41, 
I/25/16, I/25/52, I/26/42, I/26/76, I/27/76, 
I/28/22, I/28/43, I/29/08, I/30/30, I/33/07, 
I/33/09, I/33/10, I/35/27, I/35/28, I/35/44, 
I/36/61, I/37/56, I/38/61, I/38/62, I/38/72, 
I/39/94, I/40/07, I/41/35, I/41/57, I/42/56, 
I/42/77, I/43/18, I/43/35, I/44/11, I/44/57, 
I/44/64, I/44/65, I/45/05, I/45/16, I/45/43, 
I/47/62, I/47/75, I/48/57, I/49/23, I/49/29, 



sėn

1975

S

I/49/48, I/49/82, I/52/01, I/52/53, I/52/56, 
I/52/94, I/53/25, I/53/51, I/54/08, I/54/22, 
I/54/59, I/54/73, I/55/41, I/56/57, I/56/75, 
I/58/16, I/58/18, I/58/24, I/58/39, I/58/40, 
I/58/99, I/60/100, I/60/103, I/60/104, 
I/60/71, I/61/11, I/61/42, I/62/29, I/63/09, 
I/63/47, I/64/06, I/64/07, I/64/22, I/64/24, 
I/65/17, I/65/48, I/66/30, I/66/45, I/66/46, 
I/66/52, I/66/55, I/69/04, I/69/05, I/69/88, 
I/69/90, I/69/95, I/69/99, I/70/67, I/72/06, 
I/72/13, I/72/22, I/72/41, I/72/43, I/72/66, 
I/72/76, I/73/24, I/74/23, I/74/24, I/74/65, 
I/76/42, I/76/62, I/77/57, I/82/12, I/83/18, 
I/83/48, I/83/61, I/85/58, I/85/63, I/86/03, 
I/86/04, I/86/14, I/86/17, I/86/54, I/87/01, 
I/87/107, I/87/22, I/87/71, I/88/41, I/90/42, 
I/90/57, I/91/30, I/92/54, I/94/75, I/94/81, 
I/95/05, I/95/06, I/95/123, I/95/81, I/96/43, 
I/98/122, I/98/75, I/98/83, I/99/01, I/99/17, 
I/99/23, I/99/24, I/99/26, I/99/27, I/99/71, 
II/01/36, II/02/80, II/03/32, II/03/33, 
II/03/34, II/03/46, II/03/82, II/04/61, 
II/04/94, II/05/108, II/05/75, II/06/70, 
II/07/147, II/08/23, II/13/01, II/13/50, 
II/14/76, II/16/28, II/16/87, II/17/09, 
II/17/39, II/18/02, II/19/122, II/19/124, 
II/19/49, II/19/56, II/20/52, II/20/53, 
II/20/74, II/23/05, II/23/140, II/23/167, 
II/23/168, II/23/78, II/23/83, II/25/102, 
II/25/113, II/25/83, II/26/05, II/27/32, 
II/27/34, II/27/46, II/27/50, II/28/16, 
II/28/17, II/28/66, II/28/67, II/28/82, 
II/28/90, II/29/07, II/29/12, II/29/33, 
II/29/38, II/29/94, II/29/95, II/31/50, 
II/33/07, II/33/81, II/33/82, II/34/48, 
II/38/103, II/38/49, II/38/58, II/38/76, 
II/38/81, II/39/100, II/39/14, II/39/143, 
II/39/166, II/39/172, II/39/174, II/39/181, 
II/39/190, II/39/21
 S. I/134/47
 s.+ ı̄̇ I/152/69, I/74/102, I/94/75
 s.+ á I/43/01
 s.+ ı̄̇ŋ I/72/86
 s.+ de I/05/39, I/10/95, I/33/123, 
I/37/37, I/59/64
 s.+ den I/153/83, I/18/08, I/20/82, 
I/24/59, I/52/38, I/52/98, I/54/36, I/61/50, 
I/70/67, II/13/56, II/33/80

 s.+ d̥en II/03/32
 s.+ e I/156/37, I/25/35, II/34/78
 s.+ ē II/24/79
 s.+ i I/01/34, I/01/35, I/06/136, I/06/150, 
I/08/127, I/107/10, I/11/66, I/112/48, 
I/117/17, I/123/01, I/128/03, I/134/48, 
I/137/29, I/145/46, I/147/53, I/15/22, 
I/152/37, I/152/70, I/153/110, I/25/22, 
I/33/119, I/37/38, I/42/25, I/44/58, I/48/63, 
I/52/61, I/53/47, I/58/78, I/60/74, I/62/29, 
I/64/30, I/67/55, I/69/75, I/79/42, I/83/11, 
I/95/101, I/95/107, I/95/115, I/98/113, 
II/19/102, II/19/154, II/23/140, II/23/141, 
II/30/28, II/39/131
 s.+ in I/14/07
 s.+ in̥ I/132/63, II/13/46
 s.+ ı̆̇n̥ I/157/49, I/38/60
 s.+ inkı̄̇ I/94/66
 s.+ inki I/146/67, I/32/95
 s.+ inkine II/13/22
 s.+ iŋ I/101/52, I/105/33, I/109/55, 
I/109/58, I/11/58, I/11/76, I/112/56, 
I/112/76, I/115/16, I/116/26, I/116/49, 
I/121/30, I/123/13, I/124/27, I/132/34, 
I/134/55, I/137/19, I/137/20, I/137/30, 
I/137/50, I/137/58, I/14/28, I/140/64, 
I/144/54, I/146/69, I/152/38, I/157/54, 
I/157/77, I/161/44, I/18/63, I/27/73, 
I/47/46, I/47/47, I/47/84, I/48/75, I/52/75, 
I/58/36, I/58/84, I/63/53, I/64/90, I/66/18, 
I/66/36, I/69/70, I/70/73, I/70/74, I/72/06, 
I/73/27, I/74/101, I/74/34, I/74/96, I/75/58, 
I/79/72, I/80/21, I/86/05, I/86/65, I/93/43, 
I/94/67, I/98/62, I/99/13, II/02/20, II/05/36, 
II/05/74, II/09/71, II/13/26, II/23/100, 
II/25/105, II/25/99, II/28/06, II/28/18, 
II/28/30, II/29/02, II/29/33
 s.+ iŋkı̄̇ I/152/81
 s.+ iŋki I/119/10
 s.+ iŋkini II/04/93
 s.+ iynen I/18/16
 s.+ ne I/03/45
 s.+ nen I/147/09, I/15/43, II/01/83
 s.+ ni I/146/06
sėn : bk. sen -4-
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 s. II/29/43
 s.+ i I/42/20, I/52/49, II/02/59
sen̥ : bk. sen -3-
 s. II/03/16
 s.+ ȧŋ I/61/49
 s.+ inki I/44/22
sēn : bk. sen -5-
 s. I/114/33, I/114/42, I/77/25, II/05/100
 s.+ de I/47/76
sēn̥ : bk. sen -2-
 s. I/152/37
 s.+ iŋ I/44/21
sence : Sana göre, sana kalırsa. -1-
 s. I/28/29
sene : Yıl. -431-
 s. I/01/57, I/01/71, I/02/45, I/03/91, 
I/04/11, I/04/14, I/04/15, I/05/14, I/10/100, 
I/10/116, I/10/81, I/102/65, I/103/62, 
I/104/26, I/104/27, I/106/05, I/107/11, 
I/107/31, I/108/35, I/110/10, I/110/42, 
I/111/111, I/112/35, I/112/37, I/112/63, 
I/112/64, I/113/102, I/113/103, I/113/106, 
I/113/108, I/113/109, I/113/110, I/113/23, 
I/113/51, I/113/54, I/113/68, I/113/99, 
I/115/38, I/115/39, I/115/41, I/117/38, 
I/118/02, I/119/26, I/12/14, I/120/34, 
I/122/58, I/123/43, I/123/44, I/124/05, 
I/125/01, I/125/28, I/125/31, I/125/92, 
I/126/67, I/126/68, I/129/54, I/131/56, 
I/132/53, I/133/07, I/133/12, I/133/27, 
I/134/11, I/135/41, I/137/36, I/137/48, 
I/138/34, I/138/63, I/138/85, I/138/86, 
I/139/23, I/14/06, I/14/65, I/140/35, 
I/140/44, I/144/09, I/144/50, I/145/12, 
I/147/16, I/147/22, I/147/26, I/148/08, 
I/149/12, I/149/28, I/149/49, I/149/50, 
I/149/59, I/149/69, I/150/45, I/153/06, 
I/153/07, I/154/05, I/155/36, I/156/24, 
I/157/76, I/158/28, I/16/50, I/160/23, 
I/17/37, I/17/60, I/17/64, I/19/15, I/21/75, 
I/21/76, I/21/81, I/21/82, I/22/09, I/23/08, 
I/23/36, I/24/29, I/24/30, I/24/33, I/24/34, 
I/24/35, I/24/60, I/24/62, I/25/07, I/25/38, 
I/27/34, I/27/35, I/28/48, I/30/48, I/31/25, 
I/32/49, I/33/139, I/33/148, I/33/60, 
I/33/86, I/34/11, I/35/10, I/35/13, I/35/38, 

I/35/53, I/36/14, I/37/11, I/37/12, I/37/31, 
I/38/56, I/39/91, I/40/02, I/40/16, I/40/17, 
I/40/75, I/40/76, I/41/04, I/41/05, I/42/15, 
I/42/16, I/43/32, I/45/09, I/45/28, I/46/09, 
I/46/123, I/46/43, I/47/20, I/47/45, I/47/58, 
I/49/40, I/50/11, I/50/22, I/50/43, I/50/53, 
I/50/54, I/53/20, I/54/17, I/54/18, I/54/19, 
I/54/21, I/54/24, I/54/35, I/55/14, I/55/15, 
I/55/33, I/55/66, I/57/44, I/57/45, I/57/52, 
I/59/02, I/59/36, I/59/38, I/60/38, I/60/51, 
I/63/03, I/63/07, I/63/29, I/63/36, I/63/50, 
I/64/108, I/64/87, I/65/03, I/65/11, I/65/15, 
I/65/47, I/66/49, I/68/02, I/69/104, I/69/93, 
I/69/94, I/69/95, I/72/18, I/75/08, I/75/12, 
I/75/18, I/75/40, I/76/05, I/77/54, I/78/13, 
I/78/52, I/79/33, I/79/40, I/79/54, I/79/69, 
I/82/07, I/83/44, I/84/21, I/84/31, I/86/21, 
I/87/103, I/87/25, I/88/33, I/93/36, I/93/46, 
I/93/48, I/93/51, I/94/02, I/94/04, I/94/86, 
I/95/75, I/95/86, I/99/68, II/01/11, II/04/72, 
II/07/65, II/08/69, II/09/44, II/09/55, 
II/09/84, II/13/28, II/14/50, II/19/111, 
II/19/114, II/19/133, II/19/18, II/19/19, 
II/19/22, II/19/24, II/20/74, II/22/02, 
II/22/03, II/22/83, II/23/118, II/23/208, 
II/23/212, II/23/50, II/24/44, II/25/33, 
II/25/34, II/25/82, II/26/26, II/28/04, 
II/28/08, II/28/20, II/28/29, II/28/51, 
II/29/01, II/29/28, II/29/30, II/29/31, 
II/31/05, II/31/35, II/32/42, II/34/12, 
II/34/23, II/37/04, II/37/14, II/37/60, 
II/38/92, II/38/95, II/39/128, II/39/174
 S. I/03/26
 evel s. I/17/03, I/17/05
 geçen s. I/16/03, I/17/05
 s.+ de I/117/38, I/140/34, I/140/43, 
I/39/86, I/64/122, I/64/46, I/64/48, I/66/29, 
I/69/93, II/15/91
 s.+ den I/113/109, I/113/110, I/113/111, 
I/113/68, I/125/35, I/156/09, I/23/58, 
I/82/07, I/86/65, II/07/110, II/34/12
 s.+ di I/149/50
 s.+ dir I/07/99, I/09/04, I/106/25, 
I/107/36, I/12/36, I/134/05, I/14/50, 
I/140/49, I/144/71, I/146/09, I/147/07, 
I/17/28, I/24/60, I/28/48, I/36/37, I/37/20, 
I/38/53, I/38/58, I/41/05, I/45/29, I/45/59, 
I/46/117, I/49/36, I/49/51, I/49/55, I/55/39, 
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I/55/40, I/69/39, I/69/41, I/75/40, I/79/33, 
I/83/15, I/83/63, I/88/37, I/93/60, I/99/33, 
II/19/82, II/19/96, II/22/69, II/28/01, 
II/28/15, II/35/16, II/35/20
 s.+ lēde I/75/33, II/24/107
 s.+ lēdir I/03/66
 s.+ ler I/79/10
 s.+ lēr boyu I/88/34
 s.+ lerce I/120/60
 s.+ lerde I/68/25
 s.+ lērden bēri I/17/07
 s.+ lerdir I/03/96
 s.+ leri I/109/53
 s.+ niŋ I/05/10, I/110/50
 s.+ ŋiz I/14/73
 s.+ si I/40/04
 s.+ sinden I/140/04
 s.+ yı̄̇ I/59/37
 s. yapTım yapTım I/85/45
 s.+ ye I/79/93, II/10/40
 s.+ yi I/05/13
 s.+ yı̆̇ I/05/13
senĕ : bk. sene -3-
 s. II/19/31
 s.+ den II/21/79
senĕ : bk. sene -1-
 s.+ dir II/39/122
senē : bk. sene -11-
 s. I/05/09, I/10/81, I/138/05, I/138/85, 
I/24/30, I/24/35, I/69/103, I/69/40, I/72/46, 
I/84/32, II/21/79
sen̥e : bk. sene -2-
 s. I/04/08, I/113/105
sėnė : bk. sene -2-
 s. II/27/18
 s.+ yi II/27/36
sėne : bk. sene -51-
 s. I/03/25, I/108/47, I/125/37, I/125/45, 
I/133/50, I/143/76, I/155/08, I/155/10, 
I/22/27, I/33/85, I/38/11, I/42/24, I/42/39, 
I/42/61, I/43/10, I/44/48, I/45/06, I/46/36, 
I/46/37, I/52/16, I/53/36, I/53/39, I/53/40, 

I/87/46, II/03/12, II/05/76, II/06/22, 
II/06/78, II/08/90, II/14/05, II/14/20, 
II/23/17, II/28/20, II/28/21, II/28/93, 
II/31/33, II/31/45, II/35/113
 s.+ den I/125/40, I/125/42, I/125/46, 
II/27/36
 s.+ dir I/142/43, I/42/28, II/06/78
 s.+ ye I/125/40
sėnē : bk. sene -4-
 s. I/33/85, II/10/18, II/10/19, II/11/39
senė : bk. sene -5-
 s. II/09/16
 s.+ de II/31/22
 s.+ dir II/09/54
 s.+ ydi I/153/10
 s.+ yi II/07/86
senelig : bk. seneliK -3-
 s. I/21/84, II/22/17, II/22/20
seneliK : Üzerinden ... sene geçmiş olan, 
yıllık. -19-
 s. I/107/69, I/142/26, I/147/26, I/147/27, 
I/147/35, I/156/04, I/157/06, I/160/23, 
I/160/26, I/64/35, II/04/08, II/04/12, 
II/24/44, II/24/45, II/24/47, II/24/48
Sengin : bk. zengin1 -1-
 S.+ idi I/25/08
Senginne - : Zenginlemek, 
zenginleşmek. -1-
 S.- di I/126/44
Senginneş - : bk. zenginneş- -1-
 S.- dikcı̄̇ II/01/39
seni : bk. sene -30-
 s. II/01/07, II/01/09, II/05/52, II/07/13, 
II/08/10, II/08/11, II/10/74, II/19/24, 
II/20/73, II/24/07, II/33/59, II/39/115, 
II/39/80, II/39/82, II/39/92
 s.+ den II/07/85
 s.+ di II/24/04
 s.+ dir II/28/94, II/39/117, II/39/122, 
II/39/126
 s.+ ydi I/05/06, I/87/47
 s.+ ye I/122/87, I/144/49, I/16/22, 
I/54/33, II/07/85
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 s.+ yi II/01/10, II/25/03
senı̆̇ : bk. sene -1-
 s.+ dir yapādım I/30/18
senı̆̇ : bk. sene -1-
 s.+ lercė II/30/08
sėni : bk. sene -8-
 s. II/02/70, II/05/51, II/05/52, II/05/55, 
II/05/58
 s.+ di II/02/83
 s.+ yne I/46/37
seŋ : bk. sen -3-
 s. I/58/39
 s.+ a I/41/35, II/29/03
sēp - : bk. serp- -1-
 s.- ēsiŋ II/39/52
sepelē - : (Su için) Serpmek. -1-
 s.- dik I/33/100
sepet : Kamış, saz, ince söğüt dalları, 
hurma lifleri vb.nden örülerek yapılan, 
yiyecek veya eşya taşımaya mahsus, 
muhtelif şekillerde, kulplu veya kulpsuz 
kap. -1-
 s.+ Te I/08/11
sepilē - : bk. sepelē- -1-
 s.- lēdi I/33/151
ser - : 1. (Bir şeyi başka bir şeyin) 
Etkisi altında kalacak şekilde yaymak, 
asmak. -32-
 s.- dik I/111/65
 s.- dim I/39/80, I/39/82
 s.- edik I/18/55
 s.- ediK I/18/54
 s.- ēdik I/102/76, I/33/48
 s.- ēdiK II/08/50
 s.- emiyȯ I/97/14
 s.- er I/07/93
 s.- erı̄̇z I/39/83, I/71/38
 s.- erdiK I/08/43, I/126/54
 s.- ērdiK I/70/28, I/87/32
 s.- eriS I/49/07, I/70/26, II/33/66
 s.- eriz I/102/57, I/36/56, I/70/37, 
I/70/46, II/33/70

 s.- eyoruŋ II/32/71
 s.- iyo II/29/42
 s.- iyoruz I/19/02
 s.- iyosun I/85/21
 s.- iyoz I/19/25
 s.- mek I/102/76
 s.- mişlē I/28/25

2. Göstermek amacıyla yaymak, teşhir 
etmek. -22-
 s.- diŋ I/79/20
 çeŋiz s.- ēlēdi II/34/26
 s.- ellē I/114/50
 s.- ellēdi I/77/11
 çiyiz s.- erdik II/23/67
 çeŋizi s.- erlē II/37/27
 s.- erlēdi I/77/13
 çeŋiz s.- erlēdi I/77/09
 s.- ildi II/34/31
 çeŋiz s.- ili II/37/33
 s.- ilir I/82/31
 çeŋiz s.- ilir I/32/84
 çeyiz s.- ilir I/32/84
 s.- ilirdi II/34/31
 çeniz s.- ilirdi I/145/52
 çeŋiz s.- ilirdi I/82/17, II/34/33
 çeyiz s.- ilirdi I/154/16
 çiyiz s.- ilird̥i II/23/67
 çeŋiz s.- iliyō I/32/89
 çeŋiz s.- iliyodu II/37/19
 çėyiz s.- ilmiye II/17/64

3. Açarak yaymak. -14-
 s.- ārdım I/41/77
 s.- ēdiK I/107/26, I/107/29
 s.- erdi I/121/05
 s.- erdiK I/123/32, I/123/36
 s.- erdiŋ I/41/80
 s.- eriS I/116/26
 s.- eriz I/03/48
 s.- erlerdi I/121/03
 s.- iyin I/124/32
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 s.- iyolardı I/97/21
 s.- iyosun II/15/71
 s.- iyoz I/12/13
sēr - : bk. ser-1 -1-
 s.- dim I/28/39
sėr - : bk. ser-1 -2-
 s.- eriz I/03/54

bk. ser-3 -1-
 s.- erdiK I/14/33
sera : Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği 
ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve 
naylonla kaplı yer, limonluk, ser. -15-
 s. II/19/149, II/19/152
 s.+ da yapıyoz II/19/150
 s.+ la II/19/146
 s.+ lā I/32/24, I/32/25, II/19/145, 
II/20/19
 s.+ lān I/83/59
 s.+ lar̥ II/19/148
 s. mera I/33/38
 s.+ ya II/19/151
 s.+ yı II/19/153, II/19/154
serā : bk. sera -10-
 s. II/35/15
 s.+ da I/57/50, II/19/157, II/36/11
 s.+ lāda II/35/14
 s.+ nıŋ II/38/33
 s.+ sı II/35/14
 s.+ ya II/36/11
 s. yapıyoz II/38/32
serbesT : Herhangi bir kısıtlamaya, şarta 
ve zorlamaya bağlı olmadan davranabilen, 
istediği gibi karar verip istediği gibi 
hareket edebilen. -1-
 s. I/44/95
serbeş : bk. serbesT -1-
 s. I/138/90
sergi : Serilen, yayılan şey, yaygı, halı, 
kilim, örtü vb. -1-
 s. I/143/26
seri : Hızlı, çabuk, sür’atli. -1-

 s. I/125/11
serim : Serum, vücudun su ihtiyacı yanında 
besleyici maddeleri de sağlayan ve damar 
yoluyla vücuda verilen sıvı. -1-
 s. I/104/09
serin : Soğuğa yakın, soğukça (hava). -3-
 s. I/139/30
 s.+ ceciK I/144/04
 s.+ dir II/23/179
serinne - : Serinlemek, (hava için) sıcaklığı 
azalmak, serin bir durum almak, hafifçe 
soğumak. -1-
 s.- rse II/22/48
serinnet - : Serinletmek, serin duruma 
getirmek, serinlik vermek. -1-
 s.- Tiriz I/129/64
serit - : bk. seyred- -1-
 s.- cen I/38/70
sermāye : Bir gelir elde etmeye imkân 
sağlayan bütün araçlara verilen ad, üretim 
araçlarının bütünü. -1-
 s.+ ŋ II/38/118
sermē : (<<serme+ye) Sermek işi. -1-
 s. I/32/82
sermek : Göstermek amacıyla yaymak, 
teşhir etmek işi. -3-
 s. I/102/76, I/82/24
sermiden : Serilerek kurutulmuş 
çekirdek. -1-
 s. I/58/28
serp - : Bir şeyi dağılacak biçimde dökmek, 
saçmak. -1-
 s.- erler I/26/41
serseri : Belli bir işi ve yeri olmayan, 
başıboş (kimse), hayta. -1-
 s. II/28/31
sert : 1. Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan, 
katı, ters. -7-
 s.+ idi I/128/61, I/48/48

2. Hiddetli biçimde, yüksek sesle.
 s. II/22/22, II/22/23
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3. Çizilmesi, kırılması, buruşması, 
kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, 
katı, yumuşak karşıtı.
 s. I/139/57

4. Soğuk ve şiddetli.
 s. II/30/11

5. İncitici, kırıcı.
 s. I/05/71
6. Keskin, ani ve şiddetli bir biçimde.

ser̥t : bk. sert4 -2-
 s. I/130/33, I/45/10

bk. sert6

 s. I/45/10
sėrt : bk. sert6 -1-
 s. II/01/21
sertÇe : Sert bir biçimde. -1-
 s. I/129/63
serveT : Varlık, zenginlik, mal mülk. -1-
 s.+ i sāmānımızıŋ I/14/71
servis : 1. Herhangi bir kuruluşun ulaşım 
işlerinde kullanılan taşıma aracı. -12-
 s. I/69/39, I/69/41, II/29/76
 s. arabalāmız II/29/13, II/29/84
 s.+ i II/29/76
 s.+ inen I/69/39, I/69/40
 s.+ ı̆̇nen I/53/48
 s.+ te II/29/75, II/29/76
 s. virdi I/53/48

2. Sofrada hizmet etmekle görevli 
kimsenin yaptığı iş ve bu işin yapılma 
biçimi, sofra hizmeti. -2-
 s.+ ı̆̇ II/17/29
 s. yapaŋ I/44/79
ser̥vis : bk. servis2 -2-
 s. I/156/23
 s.+ le I/156/23
ses : Kulağın duyabildiği titreşim, seda, 
ün. -23-
 s. I/05/43, I/81/57, I/81/58, II/02/60, 
II/20/59, II/20/60, II/31/09
 s.+ i I/06/121, I/11/69, I/33/78

 s.+ im I/152/71
 s.+ imi II/37/09
 s.+ ini I/11/68, II/02/60, II/35/50
 s.+ iŋ I/15/74
 s.+ iŋi alıyo II/08/66
 s.+ lēni I/59/31
 s.+ ten II/13/06, II/20/63, II/20/64
sės : bk. ses -3-
 s. II/05/49
 s. yapādı II/05/47
 s. yapmíyō II/05/47
seslen - : Bir şey söylemek için sesini 
çıkarmak veya cevap vermek. -2-
 s.- emedim I/72/58
 s.- mezdik I/77/61
sesli : Ses çıkararak. -2-
 sesli s. I/26/24
 s. sesli I/26/24
seş - : bk. seç- -2-
 s.- diler I/53/46
 s.- miş I/25/14
seşmen : bk. seçmen -3-
 s. I/46/16, I/56/33
 s.+ i I/46/15
set I : Toprağın kaymasını veya suyun 
akmasını önlemek için yapılan kalın duvar, 
seki. -3-
 s.+ in II/20/61
 s.+ indi II/28/63
 s.+ li I/81/55
set II : 1. Altın, gümüş vb. takımı. -2-
 s. II/17/54
 s.+ ti II/17/55

2. Kıyafet takımı. -1-
 s. I/151/26
sev - : Sevgi ve bağlılık duymak, çok 
hoşlanmak, gönül vermek. -115-
 s.- dı̄̇ I/155/84, II/31/25
 gözünü s.- dı̄̇mi I/79/66
 s.- dı̄̇ne II/23/98, II/38/92
 s.- dı̄̇yinin I/95/34



sevdir -

1981

S

 s.- di˽im I/64/82
 s.- diK I/01/73
 s.- dilē I/160/29, II/08/20
 s.- dim I/93/30
 gözünü s.- dim I/79/50, I/79/70
 gözünü s.- dimiŋ I/79/39, I/79/58
 s.- ēdiK I/148/05
 s.- ellē II/23/122
 s.- eller I/140/30, I/140/31
 s.- ellerdi I/137/38
 s.- ellerdin I/137/34
 s.- em I/110/22, I/95/101, I/95/107, 
I/95/115
 s.- emeSsin I/110/23
 s.- emezdiḲ I/44/94
 s.- emezsiŋ II/23/120
 s.- en I/52/56, I/96/58, II/09/29, II/23/81
 s.- ennē I/155/98
 s.- ennere II/31/31
 s.- eŋ I/24/07
 s.- er I/111/18, I/111/45, I/111/50, 
I/119/16, I/119/20, I/132/48, I/132/49, 
I/32/39, I/52/56, I/83/76, I/86/53
 s.- er̥ I/32/39
 s.- erdi I/21/77
 s.- ērdi II/23/41
 s.- erdim II/19/131
 s.- erim I/111/16, I/119/16, I/137/52, 
I/67/60
 s.- erin I/119/17, I/119/18, I/119/20, 
I/137/29, I/137/45, I/137/46, I/137/51, 
I/137/52, I/138/24, I/138/25, I/14/64, 
I/52/37, I/53/12, I/67/32
 s.- eríz I/06/100
 s.- erle I/83/78
 s.- erlē I/112/42
 s.- erler I/140/32
 s.- erlermişTi I/06/126
 s.- ermiş I/91/12
 s.- ermişdi I/110/20
 s.- ersen I/111/48

 s.- ērseŋ I/49/26
 s.- ēr̥seŋ I/28/46
 s.- iceŋ I/120/08
 s.- iliyor I/110/17
 s.- ilmēz I/52/57
 s.- ivedi II/20/55
 s.- iyo I/110/22, I/133/01, I/44/96, 
II/31/25
 s.- iyolla I/17/55
 s.- iyom I/159/43, I/96/62
 s.- iyon I/67/36
 s.- iyor I/133/01
 s.- iyoz I/38/22
 s.- iyuz I/38/19
 s.- medim II/23/121
 s.- men I/24/10, II/18/15
 s.- mēyom I/24/14
 s.- meyon I/152/99
 s.- mez I/137/45, I/137/46, I/137/52
 s.- mezseŋ I/49/26
 s.- miyo I/111/58
 s.- miyon I/67/34, I/67/36
 s.- miyor I/65/59
 s.- miyoru II/22/45
 s.- miyoz I/97/33
 s.- sin I/110/27
sēv - : bk. sev- -2-
 s.- dik I/154/05
 s.- miş I/39/45
sėv - : bk. sev- -3-
 s.- iyin I/157/24
 s.- medi I/142/60
 s.- meseydim I/47/74
se̊v - : bk. söv- -1-
 s.- üp müvmedik II/12/08
sevaP : Hayırlı bir davranış karşısında 
Tanrı tarafından verileceğine inanılan 
ödül. -1-
 s. I/06/85
sevdir - : Sevmesini sağlamak, sevmesine 
izin vermek. -1-



sevdír -

1982

S

 s.- iz II/23/123
sevdír - : bk. sevdir- -1-
 s.- mezlē II/23/121
sever : bk. sefer -11-
 s. I/07/93, I/125/88, I/127/19, I/156/20, 
I/65/16, II/01/45, II/01/69, II/17/47, 
II/22/29
 s.+ de II/17/48
sever̥ : bk. sefer -3-
 s. I/97/47, II/06/19, II/17/48
sevgi : İnsanı bir şeye veya bir kimseye 
karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye 
yönelten duygu. -11-
 s. I/110/25, I/120/51, I/152/37, II/34/24
 sayġı s. I/01/66, I/104/22, I/120/51, 
I/20/81, I/55/71, I/64/20, II/16/47
sevgili : 1. Sevilen ve âşık olunan kimse, 
yavuklu, dost, yâr, canan. -7-
 s.+ m I/25/49, I/95/112, I/95/98
 s.+ ŋ I/11/58

2. Sevgi ve bağlılık duyulan, kendisine 
sevgi beslenen kimse.
 s. I/06/72, I/06/79, I/06/96
sevi : Aşk. -1-
 s.+ si I/25/41
sėvi : bk. sevi -1-
 s.+ sine II/05/19
sėvı̆̇ : bk. sevi -1-
 s.+ si II/05/19
sevin - : Sevinç duymak, mutlu olmak. -3-
 s.- dik I/110/48
 s.- irin I/37/23
 s.- iyo II/37/36
sėvinc : Sevinç, İçte duyulan hoşnutluğun 
dışa vuran belirtisi, sevinme hâli, neşe, 
coşku. -1-
 s.+ ine I/25/51
seviş - : Birbirini sevmek. -1-
 s.- incesı̄̇ II/16/74
seviye : Düzey, bir yüzeyin veya bir 
noktanın yüksekliğindeki yatay sınır. -1-
 s.+ si I/122/39

seviyi : bk. seviye -1-
 deŋiz s.+ si II/38/50
sevtā : Siftah, ilk kez. -2-
 s. I/72/82
 ilK s. I/157/56
sėvte : bk. sevtā -1-
 s.+ si I/27/16
seyar : bk. seyyar -1-
 s. jandarmaydı I/138/111
seyir : 1. Eğlenmek için bakma, hoşlanarak 
bakma, temaşa. -4-
 s. I/26/21, II/35/55

2. Bir şeyi zevk alarak gözle izleme, 
bakma.
 s.+ e I/93/25

seyir çıḳattır- : Eğlendirmek, 
eğlendirme amacıyla etkinlikte bulunmak.
 s. çıḳattıranı I/87/93
seyirci : İzlemek, eğlenmek için bakan 
kimse, izleyici. -1-
 s.+ ler I/26/19
seyman : bk. sēman -3-
 s. cizilirdi I/102/21, I/102/27
 s.+ nan I/102/24
seyran : Gezme, gezinme. -1-
 bayram s. I/03/90
sėyrecik : Seyrecik, çok seyrek, çok 
aralıklı. -2-
 s. I/85/51, I/85/52
seyred - : Seyretmek, eğlenmek, görmek, 
öğrenmek vb. için bakmak, izlemek. -1-
 s.- ir I/146/31
seyreK : Çok bulunmayan, az rastlanan, 
nadir. -1-
 s. I/26/65
sey̥retmekçe : Dâhil olmadan, yalnızca 
seyrederek. -1-
 s. I/134/13
seytin : bk. zeytin -1-
 s.+ nen I/154/17
seytinyā : bk. zeytinyā -1-
 s. I/109/13



sıcaḳ

1983

S

seyTinyā˽ı : bk. zeytinyā -1-
 s.+ nı I/109/16
seyyar : Belli bir yeri olmayan, gezici, 
gezgin. -1-

seyyar jandarma : Sabit olmayan, 
gezici jandarma.
 s. jandarmanıŋ I/138/130
seyyāt : Seyahat, yolculuk. -2-
 s.+ a I/64/104
sezeryan : Karın ve döl yatağının kesilerek 
bebeğin alınmasına dayanan doğum 
yöntemi. -1-
 s.+ nan II/30/51
sezon : Belirli bir süre, çiftçiler için ekip 
biçme dönemi. -1-

sezon soŋu : Belli bir sürenin sonu, 
ekip biçme işlerinin bittiği dönem.
 s. soŋu I/03/104
sı - : Sığmak, bir kaba, bir yere bütünüyle 
girebilmek veya içinden geçebilmek. -4-
 s.- amadıḲca I/50/74
 s.- amıyoz II/14/53, II/14/54
 s.- ardıḲ I/55/29
sῑ - : bk. sı- -1-
 s.- dıḳ I/50/21
sı : bk. su -1-
 s.+ yıŋ I/58/64
sı˽aşlı - : Sığaşlamak, el içi ile bir şeyi 
düzler gibi yapmak, okşamak, sevmek, 
sıvazlamak. -1-
 s.- yıviriS II/08/54
sı˽ıl : bk. sığır -2-
 s.+ lara I/55/01
 s.+ Íarıŋ I/10/113
sı˽ın - : Sığınmak, korunmak amacıyla bir 
yere veya birine başvurmak, başkalarının 
yardım ve korunmasına ihtiyaç 
duymak. -1-
 s.- man II/16/07
sı˽ında : (...) Durumunda. (?) -1-
 s. I/56/24
sı˽ır : bk. sığır -42-

 s. I/01/46, I/01/52, I/122/20, I/124/09, 
I/124/14, I/128/15, I/131/35, I/14/42, 
I/158/18, I/23/45, I/30/48, I/33/116, I/33/39, 
I/46/58, I/46/63, I/63/60, I/63/61, I/70/62, 
I/98/68, II/05/17, II/07/52, II/10/54
 s.+ a I/130/16, I/46/66
 s.+ dan I/23/62
 s.+ ı I/03/62, I/124/14, I/65/54, I/99/58
 s.+ ımız I/120/14
 s.+ ınan II/07/53
 s.+ ınῐ I/05/46
 s.+ ıŋ I/130/20, I/155/47, II/27/35, 
II/38/42
 s.+ lāmıS II/38/44
 s.+ lan II/38/44
 s.+ ları I/18/20
 s.+ lȧrı I/152/18
 s. sıpa II/32/11
sı˽ῑr : bk. sığır -1-
 s. I/70/63
sῑ˽ır : bk. sığır -1-
 s.+ ımıS II/03/08
sıcacıġ : bk. sıcacıḳ -1-
 s. I/32/25
sıcacıḳ : Yeter derecede ve hoşa giden bir 
sıcaklığı olan. -2-
 s. I/116/51, I/85/46
sıcacıḲ : bk. sıcacıḳ -1-
 s. I/48/21
sıcaġ : bk. sıcaḳ1 -4-
 s. I/132/38

bk. sıcaḳ2

 s. I/111/77
bk. sıcaḳ3

 s. I/111/34
sıcaḳ : 1. Isısı yüksek olan, çok 
ısınmış. -12-
 s. I/23/19, II/15/67, II/15/69, II/34/99, 
II/39/73, II/39/74

2. Yakmayacak derecede ısısı olan, 
yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı.
 s. I/111/10, I/111/11, I/121/55



sıcāḳ

1984

S

 s.+ da I/111/77
3. Havadaki yüksek ısı.

 s. II/11/66, II/14/78
sıcāḳ : bk. sıcaḳ2 -1-
 s.+ a I/44/47
sıcaḲ : bk. sıcaḳ3 -4-
 s. I/60/61, II/24/13, II/24/15
 s.+ da I/81/07

bk. sıcaḳ1

 s. I/60/61
sıcaḳlῑ : (<<sıcaḳlıḳ+ı) Sıcak olan şeyin 
durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin 
niteliği, hararet. -1-
 s.+ nı I/116/17
sıcıcıḳ : bk. sıcacıḳ -1-
 s. I/76/75
sıç - : Dışkıyı vücuttan dışarı atmak. -1-
 s.- acām I/08/106
sıÇan : Sıçangillerden, fareden iri, zararlı 
birçok türü bulunan kemirgen, memeli 
hayvan. -4-
 s. I/130/81, I/79/43, I/79/52
 s.+ nar I/08/104
sıçancıġ : Sıçancık, küçük ve sevimli 
sıçan. -1-
 s. I/08/105
sıçırā - : Sıçramak, bir uyarı veya heyecan 
nedeniyle ürkerek birdenbire olduğu yerde 
doğrulur gibi sarsılmak. -1-
 s.- rdı I/58/45
sῑdır - : Sığdırmak, yanında 
barındırmak. -1-
 s.- abildi I/50/21
sıfır : 1. Olmayan, bulunmayan. -7-
 s. I/69/02, I/69/13
 s.+ dan I/131/59
 s.+ dı I/41/90

2. Kendi başına değeri olmayan, ondalık 
sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on 
kere büyüten işaret (0).
 s. I/69/04, I/69/74, I/69/97

sıFır̥lan - : Sıfırlanmak, sıfırlama işi 
yapılmak, yokmuş gibi olmak. -2-
 s.+ ıvırıyo I/50/05, I/50/06
sıfra : bk. sofra -3-
 s. I/80/53
 s.+ da I/145/32
 s.+ yı I/145/41
sıġ : bk. sıḳ1 -1-
 s. I/144/03
sıġara : bk. siġara -2-
 s. I/53/60
 s.+ sı I/53/60
sıġıcı : bk. sıḳıca -1-
 s. II/08/41
sıġır : bk. sığır -1-
 s. I/98/44
sığır : Geviş getirenlerden, boynuzlu 
büyükbaş evcil hayvanların genel adı. -2-
 s. II/09/21, II/27/45
sıhat : Sıhhat, sağlık, esenlik. -2-
 s. I/64/89
 s. versin I/112/39
sıh̥at : bk. sıhat -1-
 s. versin I/107/06
sıhıya : bk. sıhíye -1-
 s.+ lar I/48/67
sıhíye : Sıhhiye, sağlık işleriyle uğraşan 
resmi daire ve memurlar. -2-
 s. I/48/72
 ġara s. I/48/72
sıḳ : 1. Benzerleri veya parçaları arasında 
çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı. -5-
 s. I/09/54

2. Çok bulunan, çok rastlanan.
 s. I/59/64

3. Kısa zaman aralıklarıyla, az aralıklarla.
 s. II/32/75

sıḳ sıḳ : Az aralıklarla, arası çok 
geçmeden, sık olarak, sıkça.
 sıḳ s. I/107/34
 s. sıḳ I/107/34



sıḳış -

1985

S

sıḲ : bk. sıḳ3 -1-
 s. I/18/41
sıḳ - : 1. Bir şeyin suyunu, yağını, sıvı 
kısmını basınçla çıkarıp akıtmak. -14-
 s.- ālā II/34/99
 s.- aŋ II/32/64
 s.- ar̥ I/60/13
 s.- arım I/111/55
 s.- arın II/39/76
 s.- arıS I/111/75
 s.- ıyoruS I/132/37

2. Çevresine sarılarak veya bir şey 
sararak çepeçevre basınç altına almak.
 s.- ādı II/16/81
 s.- ādım II/16/88
 s.- ardı I/125/83
 s.- arlardı I/25/57
 s.- tım I/98/118

3. Silahla ateş etmek.
 s.- dı dabancıynan II/01/09
sıḲ - : bk. sıḳ-1 -1-
 s.- allā I/119/50
sıḳdır - : Sıktırmak, sıkma işini 
uygulamak, çevresine sarılarak veya bir 
şey sararak çepeçevre basınç altına almak, 
sıkmak. -1-
 s.- ıdıḳ I/123/40
sıḳı : 1. İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, 
tıkız, gevşek olmayan. -12-

2. Zorlu, güçlü ve etkili. -2-
 s. I/61/27
 s.+ yı I/117/42

3. İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü 
olmayan, katı. -2-
 s.+ ydı I/104/24
 s.+ yıdı I/104/25

4. Dikkatli, titiz ve göz yummadan 
uygulanan. -1-
 s. I/75/30

5. Güçlü ve çabuk, hızlı. -1-
 s. I/128/05

6. Zorlayıcı durum, zorluk.

sıḳı sıḳı : İyice, iyice sıkarak, sıkıca.
 sıḳı s. I/123/36, I/123/37, I/47/48, 
I/48/19, I/98/106
 s. sıḳı I/123/36, I/123/37, I/47/48, 
I/48/19, I/98/106

sıḳıysa : Kendine güveniyorsa, 
yürekliyse.
sıḳῑ : <<sıḳı6+ i- -1-
 s.+ sa I/152/72
sıḳıca I : Sıkı bir biçimde. -1-
 s. I/123/38
sıḳıca II : Tarhana, bulgur vd. malzemelerle 
hazırlanan, içine soğan, yumurta ve çeşitli 
baharatlar katılan köfte benzeri salçalı bir 
çeşit yemek, tarhana dolması. -1-
 s.+ mız I/76/31
sıḲıca : bk. sıḳıca I -1-
 s. I/123/40
sıḲıcacıḳ : Sıkıca, çok sıkı. -1-
 s. I/120/52
sıḳıcaḳ : bk. sıḳıca I -1-
 s. I/48/34
sıḳıl - : 1. Can sıkıntısı duymak. -3-
 canım s.- ıy̥ŏ I/37/50
 s.- ıyorum I/35/12

2. Sıkıntıya düşmek.
 s.- ma I/48/33
sıḳıntı : İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik vb. 
sebeplerden doğan ruhsal yorgunluk, cefa, 
eziyet. -4-
 s.+ lar I/63/57
 s.+ mız II/29/79

sıḳıntı çek- : Zorluk veya yoksulluk 
içinde yaşamak.
 çekdim s. I/63/17
 s. çekiyoz I/69/15
sıḲınTı : bk. sıḳıntı -1-
 s. I/57/05
sıḳıntılı : Sıkıntı veren, çileli, kasvetli, 
meşakkatli. -1-
 s. I/23/70
sıḳış - : Zor bir durumda kalmak. -2-



sıḳışdır -

1986

S

 s.- dῑŋ I/95/22
 s.- ıyoŋ II/38/38
sıḳışdır - : bk. sıḳıştır-2 -1-
 s.- masaŋ I/146/83
sıḲışdırma : Sıkıştırma, sıkıştırmak 
işi. -1-
 s. I/88/06
sıḳışıḳ : Sıkışmış bir durumda olan. -1-
 s. I/35/33
sıḳışıḲ : bk. sıḳışıḳ -1-
 s. II/38/41
sıḳıştır - : 1. Ansızın, gizlice ve 
karşısındakinin isteyip istemediğine 
bakmadan bir şeyi vermek, 
tutuşturmak. -2-
 s.- ıcaḳtıŋ I/07/70

2. Zorlamak.
 s.- ılardı I/110/53
sıḳıştír - : bk. sıḳıştır-2 -1-
 s.- írlárdí I/61/29
sıḳla - : Çok ağlamak, göz yaşı dökmek, 
sızlamak. -1-
 s.- rız I/125/06
sıḳlı - : bk. sıḳla- -1-
 s.- ncāsa I/125/05
sıḳrā : Sıkra, cimri. -1-
 s. I/144/71
sıma : Sima, yüz. -3-
 s. I/64/29
 s.+ da I/64/29
 s.+ dan I/64/30
sınav : Öğrencilerin veya bir işe girmek 
isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için 
yapılan yoklama, imtihan, test. -2-
 s.+ lara I/36/23, I/36/24
sınıf : 1. Öğrencilerin yıllık öğrenime göre 
ayrıldıkları bölümlerden her biri. -43-
 s. I/01/07, I/113/04, I/122/55, 
I/41/02 s.+ a I/11/04, I/16/19, I/16/20, 
I/72/10, I/78/43, I/93/47
 s.+ aÇaḲ I/24/17
 s.+ da I/154/04

 s.+ dan I/14/09, I/16/38, I/29/07, 
I/78/37, I/89/02, II/08/14
 s.+ dı II/06/09, II/08/11
 s.+ dıydı II/06/09
 s.+ dıydım I/10/99
 s.+ ı II/07/10, II/07/102, II/07/12, 
II/08/08
 s.+ ıdı I/93/45
 s.+ ıŋ II/08/15
 s.+ ῑ I/93/47
 s.+ lara I/44/74
 s.+ ları I/32/11
 s.+ tan II/34/16
 s.+ Tan I/122/13, I/24/23

2. Derslik.
 s.+ daydı II/06/09

s.+ ı I/16/27
3. Sınıfta bulunan öğrenciler.

 s. I/75/73
sınıfta ġal- : Okulda bir üst sınıfa 

geçememek.
 s.+ ta ġaldı I/24/24
 s.+ Tı ġaldı I/24/25
sınır : Bir şeyin nicelik bakımından 
inebileceği veya çıkabileceği en alt ve en 
üst sınır, limit. -2-
 s.+ da I/58/83, I/58/84
sınıv : bk. sınıf1 -1-
 s.+ ı I/01/08
sıpa : Eşek yavrusu. -1-
 sı˽ır s. II/32/12
sıpır sıpır : Sapır sapır, birbiri ardınca, 
sürekli olarak (titremek, dökülmek, 
düşmek). -1-
 sıpır s. I/40/45
sıporcu : Sporcu, spor yapan, sporla 
uğraşan kimse. -1-
 s.+ ydu I/69/34
sıra I : 1. Birbiri ardınca veya yan yana düz 
ve doğru bir şekilde dizilmiş kimselerin 
veya şeylerin tamamı, dizi, saf. -28-



sır̥malı

1987

S

 s. I/08/19, I/101/37, I/133/30, I/74/88, 
II/25/112
 arḳam s. I/33/79
 sıra sıra s. I/150/39
 s.+ da I/155/87
 s.+ lān II/35/111, II/35/112
 s.+ ŋ II/22/20
 s. oluyōdu I/38/44
 s.+ sı I/12/40, I/12/41, I/74/89
 s.+ sına I/149/48
 s. sıra sıra I/150/39
 sıra s. sıra I/150/39
 s. virdiŋiz II/22/20
 s.+ y̥ă I/38/43
 s.+ ya girēdiK I/154/53
 s.+ yınan I/127/09
 s.+ yla I/07/102
 s.+ ynan I/121/17, I/121/18

2. Bir şeye ayrılan, uygun görülen veya 
rastlayan zaman. -9-
 s.+ larda I/106/26
 ara s. I/150/54, I/31/68, I/64/103, 
II/19/108, II/19/109
 arada s.+ da I/155/94, I/75/67, I/75/68

3. Düzgün ve düzenli bir şekilde 
sıralanmış, dizilmiş kimse veya şeylerin 
durumu. -4-
 s. I/74/45
 s.+ sınȧ II/15/118
 s.+ sından II/15/119

4. Sınıf, dershane vb. yerlerde kullanılan 
ve ön tarafında kitap koymaya, yazı 
yazmaya elverişli bir yeri bulunan kanepe 
şeklindeki mobilya.
sıra II : Kimyon. -2-
 s. I/58/21, I/58/25
sırā : bk. sıra I1 -2-
 s. I/65/37
 ara s. I/39/89
sıraÍa - : Sıralamak, art arda dizmek, sıraya 
koymak, sıra hâline getirmek. -1-
 s.- ÍÍā I/155/76

sıralan - : Sıraya konulmak. -1-
 s.- nırdı I/145/57
sıran sıran : Sıram sıram, dizi dizi, sıra 
sıra, boy boy. -1-
 s. sıran söğütler birbirine ǖtler I/111/99
sırf : Yalnız, ancak, sadece. -2-
 s. I/60/63, II/21/79
sῑrfa : bk. sofra -1-
 s.+ da I/101/70
sırı : bk. sıra I1 -3-
 s.+ ya I/08/19, I/126/28
 s.+ ynan II/07/137

bk. sıra I2 -1-
 s.+ lāndı II/21/57

bk. sıra I3 -1-
 s.+ dı II/11/65

bk. sıra I4 -1-
 s.+ yı I/27/05
sırı : bk. sıra II -1-
 s.+ ya I/58/33
sırῑ - : Sırımak, yorgan, şilte vb.ni iri ve 
aralıklı dikmek. -1-
 s.- yoŋ I/12/19
sırıḳ : Değnekten daha uzun ve kalın 
ağaç. -1-
 s.+ lar I/121/42
sırıḳla - : Sırıkla vurarak kabartmak, 
sırıkla çırpmak. -1-
 s.- yacaŋ I/12/14
sırım : Bazı işlerde sicim yerine kullanılan, 
ince ve uzun, esnek deri parçası. -1-
 s. I/36/76
sırma : Haddeden geçirilmiş, altın yaldızlı 
veya yaldızsız ince gümüş tel. -2-
 s. II/37/52
 s.+ ynan II/39/159
sırma : Sırması olan, sırma ile işlenmiş 
veya süslenmiş. -4-
 s.+ lı I/151/28, II/03/41, II/39/158
sır̥malı : bk. sırmalı -1-
 s. II/39/157



sırmı

1988

S

sırmı : bk. sırma -1-
 s. II/39/157
sırs - : Sallamak, sarsmak. -1-
 s.- ınca I/17/25
sırt : 1. İnsanlarda göğsün arkasına isabet 
eden ve ense kökü ile bel arasında bulunan 
kısım. -47-
 s. II/20/43
 s.+ ıma I/50/41
 s.+ ıma vurudum I/152/42
 s.+ ımda I/27/20, I/27/22
 s.+ ımınan I/52/77
 s.+ ımıSda I/52/17
 s.+ ımıza I/144/46, I/47/15, I/50/43, 
I/61/31, I/61/36, II/20/43
 s.+ ımıza veridi I/139/36
 s.+ ımızı II/20/42
 s.+ ımızınan I/16/31
 s.+ ımızlan II/20/43
 s.+ ına I/05/43, I/05/44, I/126/65, 
I/58/67, I/58/68, I/58/69, I/59/79, I/59/80, 
I/74/73, I/77/44, I/77/47, II/08/54
 s.+ ına vuru I/60/47
 s.+ ında I/117/44, I/41/84, I/77/44, 
I/77/45, I/91/50
 s.+ ındaḳı I/91/79
 s.+ ını I/11/94, I/58/72, II/07/60
 s.+ ınıŋ I/58/72
 s.+ ıŋa I/130/24
 s.+ ıŋa vuruP I/152/43
 s.+ ıŋan I/96/34
 s.+ lāyınan I/49/69

2. (İnsan için) Üst, üzeri, arka.
s.+ ına I/26/38
s.+ ında I/43/31

sırtlan - : (Bir şeyi veya bir kimseyi) 
Sırtına almak, sırtlamak, yüklenmek. -1-
 s.- ır I/81/44
sıt - : bk. saT-1 -3-
 s.- ardı I/39/90
 s.- ardῑ I/39/89

 s.- ārdῑ I/39/89
sıtandart : Standart, kabul edilen geçerli 
kurallara uyan, her zaman başvurulacak, 
esas alınacak olan (tek tip). -2-
 s. II/10/03
 s.+ Ta I/117/47
sıtayır : (Steyr marka adından) Bir tür 
tabanca. -1-
 s. dabancı II/28/38
sıtma : Sulak yerlerde ve bataklıklarda 
yaşayan sivrisineklerin ısırmasıyla insana 
bulaşan, değişik aralıklarla tekrarlanan 
ateş nöbetleriyle kendini gösteren, dalak, 
karaciğer büyümesinin yanı sıra kansızlığa 
sebep olan, tedavi edilmezse ölüme yol 
açabilen mikrobik hastalık. -4-
 s. I/37/32, II/23/177
 s.+ dan II/23/178
sıtoḳ : Stok, kullanılmak veya satılmak 
üzere bir yerde toplanmış, depolanmış mal, 
eşya, ham madde, yedek parça; istif. -1-

sıtoḳ yap- : bir şeyi bir yere çok 
miktarda yığmak, biriktirmek, istif etmek, 
stok etmek.
 s. yapmış I/122/74
sıva - : (Duvar vb. bir yerin yüzeyini) Sıva 
ile kaplamak, örtmek. -4-
 s.- dıḳ I/46/37, II/23/169, II/23/172
 s.- rdı I/18/53
sıva : Rutubetten korumak ve daha 
düzgün görünmelerini sağlamak için 
binaların iç ve dış duvarlarına sürülen, 
su, alçı, kireç, kum, çimento vb. 
maddelerin karışımı ile hazırlanan harç.  
 -1-
 s. II/19/124
sıvā - : bk. sıva- -2-
 s. I/18/53
 s.- dıḳ I/18/59
sıvı : Su gibi bulunduğu kabın şeklini alma 
ve akıcı olma özelliğine sahip, akışkan 
(madde). -7-
 s. I/116/40



siḲorta

1989

S

sıvı yağ : Havanın normal sıcaklığında 
sıvı durumunda bulunan her türlü yağ.
 s. ya˽ı I/01/55
 s. yā II/33/78
 s. yağ II/15/110, II/15/122
sıvı - : bk. sıva- -3-
 s.- cam I/33/124
 s.- llar II/02/76
 s.- ycın̥ I/63/51
sıyır - : 1. (Bir şey) Kendisine hızla ve 
şiddetle sürtünen, dokunup geçen başka 
bir şeyin üzerindeki deri, kabuk, zar vb.ni 
soymak veya hafifçe yırtmak. -5-
 s.- dılar I/42/26
 s.- ıp I/77/36, I/77/40
 s.- ısıŋ I/87/52

2. Yemek artığı bırakmamak için tabak 
ve tencereyi ekmekle iyice silmek.
 s. I/87/54
sıyırġı : Harmanda sap toplamaya yarayan 
bir çeşit araç. -1-
 s.+ ynan I/130/54
sıyırıḲa : bk. sıyırġı -1-
 s. I/88/54
sız - : (Sıvı için çatlak, çizik, gözenek, 
yara vb. bir yerden) Azar azar süzülüp 
çıkmak. -1-
 s.- ar I/135/13
sızlā - : Sızlamak, hafiften ve derinden 
ağrımak, sancımak. -1-
 s.- dı II/35/63
sızlı - : bk. sızlā- -1-
 s.- yȯdu I/97/10
sızma : Sızarak gelen, azar azar süzülüp 
çıkan. -1-
 s. I/135/08
sidı̄̇ : <<sidik+i (bk. sı̄̇y̥di) -1-
 s.+ ni I/14/34
sifil : Sivil, resmı̂ elbise giymeyen kamu 
görevlisi. -3-
 s. I/68/78
 S. I/68/79

siġara : Sigara fabrikalarında kısa, uzun, 
filitreli, filitresiz olarak özel kâğıtlara 
sarılıp paketlenen veya elle sarılan, bir 
ucundan yakılarak dumanı ağızdan içe 
çekilmek yoluyla içilen kıyılmış tütün. -1-

siġara iç- : Bir ucundan yakılan 
sigaranın dumanını ağza alınan diğer 
ucundan emerek içe çektikten sonra ağız 
ve burun yoluyla dışarıya bırakmak ve bu 
hareketi sigara bitinceye kadar tekrarlamak.
 s. içiliyo II/26/34
siġorta : İleride doğabilecek muhtemel bir 
riskin sebep olacağı zararın belirli bir ücret 
karşılığında teminat altına alınması ve bu 
husus için yapılan iki taraflı sözleşme. -3-
 s. II/38/114
 s.+ m II/39/117
 s.+ yı II/38/113

siġorta emeklisi : Sosyal Güvenlik 
Kurumu’ndan emekli olmuş kimse.

siġorta hastanesi : Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na bağlı hastane.
siġortalı : Sosyal sigorta kapsamına 
alınmış (kimse veya iş). -1-
 s. II/06/39
siġortı : bk. siġorta -1-
 s.+ yı II/12/13
sike̊rta : bk. siġorta -1-
 s. II/32/141
sikiz : bk. sekiz -1-
 s. I/42/02
siḳā˽aT : bk. şiḳāyet -1-
 s. edēdiK I/02/55
siḳorta : bk. siġorta -4-
 s. I/53/24, I/53/72, I/64/63
 s.+ sı I/53/73
siḳortă : bk. siġorta -1-
 s. I/64/63
siḳórta : bk. siġorta -1-
 s.+ yı I/145/18
siḲorta : bk. siġorta -4-
 s. emeklisi I/158/16
 s. hastānesine I/60/57



siḳortalı

1990

S

 s. hasTānesiniŋ I/139/38
 s.+ sı II/39/177
siḳortalı : bk. siġortalı -3-
 s. I/53/19, I/53/21, I/53/23
siḲortı : bk. siġorta -1-
 s. II/39/175
sil - : 1. (Islak veya kuru bez vb. ile) 
Sürterek bir şeyin üzerindeki tozu, kiri 
almak, temizlemek. -7-
 s.- ēr I/101/13
 s.- erin I/152/19
 s.- ērsiŋ II/13/34
 s.- iP I/87/89
 s.- iyō I/106/42
 s.- miyoŋ I/100/50

2. (Kelime, yazı, çizgi, iz vb.) Yok etmek, 
iptal etmek.
 s.- meden I/20/69
silā : <<silah+ı -4-
 s.+ nan II/28/65, II/28/76
 s.+ nan̥ II/28/72
 s.+ nan vurullar I/121/63
silah : Düşmanı öldürmek, imha etmek 
veya kendini savunmak maksadıyla 
kullanılan her türlü alet. -3-
 s. I/33/67, I/95/28

silah at- : (Tabanca, tüfek vb. için) 
Tetiğini çekip ateşlemek.

silah zoru ile : Zorla, cebren.
siláh : bk. silah -1-
 s. atarlādı I/153/75
siÍah : bk. silah -2-
 s. miÍah I/05/27
 s. zoru ile I/05/24
silaş : Silaj, biçilmiş, belirli boyutlara 
getirilmiş, bir süre pörsütülmüş ve yeterli 
düzeyde kuru madde içeren yeşil yemlerin, 
silo içerisine sıkıştırılarak yerleştirilip 
hava alması engellenecek biçimde üzeri 
kapatıldıktan sonra doğal laktik asit 
bakterileri veya yapay olarak asitlerle 
fermantasyona uğratılmasıyla elde edilen 
konserve yem. -2-

 s. I/86/32, I/96/89
silgı̄̇ : bk. silgi -1-
 s. I/35/62
silgi : Kalem, daktilo vb. ile yazılmış, 
çizilmiş şeyleri silmek için kullanılan 
kauçuklu madde, lastik. -2-
 s.+ miz II/07/11
 s. yapādıḳ II/07/12
silin - : Ortadan kalkmak, yok olmak. -1-
 s.- iniyo I/69/08
silk - : (Üzerindekileri düşürmek için 
bir şeyi) Sallamak, sarsmak, silkelemek, 
çırpmak. -4-
 s.- dik I/139/08
 s.- dim I/42/34
 s.- iviller I/39/75
 s.- ivirdim I/140/55
silkil - : Tane tane dökülmek. -1-
 silkim silkim s.- irdi I/152/98
silkim silkim : Tane tane. -1-
 silkim s. silkilirdi I/152/98
silKinti : (Bir hayvanın) Üzerinde 
bulunanlar, yün vb. -1-
 deveniŋ s.+ Sı̄̇ eşşē yúk olurmuş I/01/41
sim : Gümüş veya gümüş gibi parlayan, 
gümüş gibi beyaz ve parlak olan küçük 
tanecikler. -4-
 s.+ li I/02/23
 s.+ nı̄̇ydi I/02/23
 s.+ ni I/153/58, I/154/66
simiT : Halka şekline getirilen beyaz un 
hamurunun fırında çıtır hâle gelinceye 
kadar pişirilmesiyle elde edilen çoğunlukla 
susamlı yiyecek. -1-
 s.+ den I/67/49
simitçi : Simit yapan veya satan kimse -2-
 s. I/53/35, I/54/72
simsiyah̥ : Çok siyah, tamamen siyah. -1-
 s. I/54/66
sin : bk. sen -1-
 s.+ iŋki I/41/58
sinçele - : Dikkat etmek. -1-



sit˽alanı
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 s.- mezdi I/48/15
sine : bk. sini -1-
 s.+ niŋ II/08/126
sinek : Çift kanatlılardan, karasinek, 
sivrisinek vb. pek çok çeşidi olan uçucu 
böceklerin ortak adı. -2-
 s. I/83/41
 s.+ ler I/133/21
sineklik : Sineklerin içeri girmesini 
önlemek için kapılara ve pencerelere 
takılan ahşap veya plastik, ince tel 
geçirilmiş doğrama. -1-
 s. yapTı I/133/21
sinema : Bir hareket saniyede 24 kısma 
ayrılarak resimlendikten sonra bu 
resimlerin oluş sırası ile ve aynı hızla 
gözün önünden geçirilmesi hâlinde 
bakanın hareketi kesintisizmiş gibi 
görmesine dayanan göz aldanmasından 
faydalanılarak hareketleri, olayları sanki 
tekrar oluyormuşcasına perdede gösterme, 
canlandırma. -2-
 s. I/145/98
Sini : Genellikle bakırdan ya da pirinçten 
yapılan, yemek yerken kullanılan, bütün 
tabakların üzerine konulduğu büyük, 
yuvarlak geniş tepsi. -11-
 S.+ lēde II/34/94
 s.+ ler I/59/25
 S.+ lerı̄̇ I/82/21
 S.+ niŋ I/111/65, I/70/58, I/96/55
 s.+ si I/114/21
 S.+ si I/114/21
 s.+ ye I/71/27
 S.+ ye I/114/08, I/33/151
sinsile : Silsile, atalardan yaşayan torunlara 
kadar zincirleme uzayan soy kütüğü, 
şecere. -1-
 s.+ den I/69/87
siŋē : <<sinek+i -1-
 s.+ ŋ I/52/03
siŋeK : bk. sinek -2-
 s. I/52/03, I/52/04

siŋir : Duyulardan ve hareketlerden 
gelen uyarıları organlardan beyne ileten 
beyazımsı teller ve bunların oluşturduğu 
demet. -1-
 s. miŋir II/22/06
sipor : Spor, güç, hız, çeviklik, dayanıklılık 
vb. yanında cesaret, fedakârlık, dürüstlük 
gibi nitelikler de kazandırmak yoluyla 
beden ve ruh sağlığını geliştiren, kurallara 
bağlı ferdı̂ hareketlerle ikili, takımlar 
veya topluluk hâlinde yapılan beden 
hareketlerinin ve yarışmaların tamamı. -2-
 s. I/95/91

sipor toPu : Çeşitli sporlarda kullanılan 
top.
 s. toPu I/120/56
sı̊pül - : bk. süpür- -1-
 s.- ceK II/23/181
sı̄̇rke : bk. sirke -1-
 s. II/15/112
sirke : Bazı çorbalara, yemeklere, salatalara 
ekşilik vermesi için konulan, halk arasında 
ateş düşürmesi ve ferahlatması için vücuda 
sürülen ekşimiş üzüm suyu. -17-
 s. I/11/39, I/11/40, I/130/90, I/94/30, 
II/15/111, II/23/195, II/23/197, II/23/198
 s. bağlarımız I/130/89
 s.+ len II/35/82
 s.+ ler I/130/88
 s.+ si II/23/195
 s.+ yi I/130/91
 s.+ yinen I/11/39
sirki : bk. sirke -1-
 s.+ ye I/18/74
siS : bk. siz -10-
 s. I/10/102, I/122/33, I/151/01, I/17/89, 
I/40/04, II/05/04, II/13/45, II/13/67
 s.+ i II/02/97
sit : Tarih öncesinden günümüze kadar 
gelen ve eski çağlara, eski uygarlıklara ait 
kültür değerlerini temsil eden eser veya 
kalıntı. -8-

sit˽alanı : Sit eserlerini üzerinde 
bulunduran veya asırlık ağaçların, 



sitem

1992

S

kayaların vb. tabii anıt niteliğindeki 
şeylerin koruma altına alındığı yer.
 s. I/139/44, I/46/47, I/92/40, II/04/14, 
II/04/15, II/04/48
sitem : Bir kimseye herhangi bir 
davranışından dolayı üzüldüğünü, 
kırıldığını, alındığını öfkelenmeden 
belirtme, dostça çıkışma. -1-

sitem yap- : (Bir kimseye) Dostça 
çıkışmak, kırıldığını, üzüldüğünü 
belirtmek, sitem etmek, sitem eylemek.
 s. yapıyoz I/23/57
siter : Ster, odun için kullanılan ve 
sembolü St olan 1 metreküplük hacim 
ölçüsü birimi. -2-
 s. II/33/44
sı̊van : bk. soğan -1-
 s. I/111/24
sivrisineK : Çift kanatlılardan, daha çok 
sulak, bataklık yerlerde üreyip çoğalan ve 
bir kısmı sıtma mikrobu aşılayan uçucu, 
dişisi sokucu ve kan emici böcek. -4-
 s. I/05/65, I/110/43, II/23/177, II/23/178
siy : Köşe. -1-
 s.+ de I/02/26
siy - : İşemek, idrarını yapmak. -4-
 s.- er I/123/45
 s.- erdi I/68/40
 s.- ērdi I/68/40
 s.- erlē II/20/05
siyah : En koyu renk, kömür rengi, kara ve 
bu renkte olan. -17-
 s. I/03/92, I/154/67, I/154/68, I/31/62, 
I/31/68, I/33/106, I/81/20, I/94/54, I/95/49, 
I/95/54
 s.+ dı I/94/35
 s.+ lı I/153/60

siyah beyaz televizyon : Siyah, beyaz 
ve bu iki rengin çeşitli tonlarından başka 
renk kullanılmadan hazırlanan, renkli 
olmayan televizyon.
 s. beyaz televizzon I/34/42
 s. bėyaz I/34/44

siyah ġabaḲ : Kabuğu bal kabağına 
göre daha koyu renkli olan bal kabağı cinsi, 
kara kabak.
 s. ġabaḲ II/11/58
siyah̥ : bk. siyah -1-
 s. I/28/40
Siyārėt : bk. ziyāret -1-
 S.+ e I/01/54
siyasi : Siyaset adamı, siyasetçi, 
politikacı. -1-
 s.+ lerdi I/56/74
sı̄̇y̥di : Sidik, böbrekler aracılığıyla kandan 
süzülerek idrar yollarından vücudun dışına 
atılan açık sarı renkli sıvı, idrar. -1-
 s.+ ini I/48/22
siz : Çoğul ikinci sahsı gösterir. -264-
 s. I/05/01, I/05/20, I/05/21, I/05/54, 
I/05/58, I/06/01, I/06/110, I/06/138, 
I/06/86, I/06/92, I/07/112, I/104/60, 
I/104/61, I/104/63, I/108/46, I/110/12, 
I/111/116, I/116/55, I/117/14, I/117/19, 
I/117/22, I/117/49, I/121/118, I/121/120, 
I/122/01, I/122/03, I/125/19, I/126/15, 
I/126/17, I/126/82, I/127/02, I/127/17, 
I/127/38, I/129/72, I/132/13, I/135/37, 
I/137/14, I/138/62, I/139/13, I/139/42, 
I/139/43, I/140/08, I/143/86, I/145/19, 
I/146/13, I/146/73, I/147/02, I/152/134, 
I/152/47, I/152/81, I/155/18, I/16/01, 
I/16/18, I/161/54, I/161/57, I/161/58, 
I/17/88, I/20/25, I/21/09, I/21/90, I/23/24, 
I/23/25, I/26/76, I/31/70, I/33/01, I/33/02, 
I/33/15, I/33/16, I/34/59, I/37/55, I/37/56, 
I/40/40, I/42/77, I/42/78, I/44/02, I/44/12, 
I/44/81, I/48/78, I/48/81, I/50/85, I/51/76, 
I/52/39, I/52/75, I/52/76, I/52/90, I/52/91, 
I/52/97, I/56/01, I/56/30, I/56/44, I/56/79, 
I/56/80, I/64/114, I/64/118, I/64/132, 
I/64/135, I/67/13, I/67/15, I/67/19, I/67/45, 
I/69/38, I/69/82, I/69/86, I/72/33, I/73/71, 
I/79/14, I/79/78, I/86/60, I/91/68, I/92/01, 
I/94/81, I/94/83, I/98/34, II/01/01, II/01/40, 
II/03/13, II/03/74, II/03/75, II/04/32, 
II/04/70, II/04/85, II/06/45, II/16/18, 
II/18/09, II/18/16, II/18/17, II/18/18, 
II/18/19, II/22/20, II/26/15, II/26/50, 
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II/32/143, II/34/107, II/34/64, II/38/47, 
II/39/12, II/39/145, II/39/180, II/39/61
 s.+ den I/109/09, I/15/49, I/156/68, 
I/28/46, I/42/79, I/52/38, I/52/94, I/87/125, 
I/88/72
 s.+ e I/04/63, I/06/88, I/104/61, I/104/65, 
I/106/76, I/108/47, I/109/50, I/116/56, 
I/120/25, I/123/09, I/14/14, I/145/02, 
I/147/32, I/15/31, I/15/49, I/156/58, 
I/161/36, I/22/38, I/33/01, I/49/20, I/52/73, 
I/59/78, I/64/24, I/66/09, I/66/53, I/67/71, 
I/87/20, I/87/21, I/87/30, I/91/10, I/93/23, 
II/12/85, II/16/96, II/23/181, II/25/106, 
II/25/22, II/37/120
 s.+ ē I/07/71
 s.+ i I/06/80, I/161/34, I/161/41, I/20/96, 
I/54/63, I/85/64, II/08/14, II/38/109, 
II/38/47, II/38/59, II/38/61
 s.+ inen I/07/85
 s.+ inki I/69/62
 s.+ iŋ I/01/01, I/06/80, I/06/87, I/108/04, 
I/108/20, I/108/46, I/113/52, I/113/80, 
I/129/67, I/131/38, I/138/56, I/147/38, 
I/153/117, I/158/12, I/19/04, I/23/17, 
I/26/64, I/31/16, I/34/69, I/36/21, I/42/67, 
I/50/28, I/52/72, I/56/01, I/61/17, I/64/09, 
I/72/85, I/79/36, I/87/27, I/98/94, II/07/66, 
II/09/25, II/13/60, II/23/160, II/25/112, 
II/25/21, II/26/50, II/28/23
 s.+ iŋkiler I/11/71, I/17/41
 s.+ le I/80/65
 s.+ lēden I/44/90
 s.+ len II/38/02
 s.+ ler I/07/01, I/15/29, II/22/88
 s.+ lerde I/124/40
 s.+ ler̥den I/23/63
 s.+ lere I/123/05, I/123/08, I/50/28, 
II/29/64
 s.+ leri I/109/45, I/23/68
 s.+ leriŋ II/24/14
siz̥ : bk. siz -2-
 s. II/29/65
 s.+ e I/73/73
síz : bk. siz -1-

 s. I/21/92
sı̄̇z : bk. siz -2-
 s. I/06/133, I/06/30
sı̊̇z - : bk. siz -1-
 s.- er I/100/32
so : bk. sonra -3-
 s. I/48/13, I/49/06
 S. I/48/13
sō : bk. sonra -13-
 s. I/24/25, I/49/74, I/49/75, I/65/18, 
II/03/21, II/10/46, II/22/46, II/22/59, 
II/24/109, II/30/17, II/30/56, II/30/65, 
II/31/24
sō - : bk. soğu- -2-
 s.- yuncası I/44/78
sō - : bk. sor- I -1-
 s.- duḲ II/28/33
so˽an : bk. soğan -5-
 s. I/103/54, I/111/07, I/111/19, I/111/21, 
I/65/55
sō˽an : bk. soğan -1-
 s. I/49/25
so˽u - : bk. soğu- -12-
 s.- du I/150/51
 s.- duḳdan I/36/53, I/36/57
 s.- mamış I/48/17
 s.- r I/132/38, I/36/55
 s.- sun I/109/17, I/23/29
 s.- yana I/70/41
 s.- yoru I/36/57
 s.- yunca I/100/14
so˽ū : <<soğuḳ1+ i- -3-
 s.+ du I/140/58
 s.+ dun I/140/57

<<soğuḳ1+u
 s.+ nda I/96/70
so˽ū - : bk. soğu- -1-
 s. I/111/43
sō˽u - : bk. soğu- -1-
 s.- muş I/05/16
so˽ud - : bk. so˽ut- -5-
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 s.- ursuŋ I/102/38
 s.- uruz I/48/14, I/70/44
 s.- uyoduŋ I/106/19
 s.- uyoz I/70/57
so˽uġ : bk. soğuḳ1 -11-
 s. I/126/57, I/137/62, I/36/63, I/57/53, 
II/17/80, II/30/14, II/33/40, II/33/50

bk. soğuḳ3

 s. I/74/91
bk. soğuḳ4

 s. I/66/03
so˽ūġ : bk. soğuḳ1 -1-
 s. I/96/72
so˽uğ : bk. soğuḳ1 -1-
 s. II/30/15
so˽uḳ : bk. soğuḳ1 -19-
 s. I/102/87, I/140/57, II/29/86
 s.+ larda I/96/69
 s.+ ta I/121/56
 s.+ Ta I/85/29
 s. vurdu II/23/209
 s. yapcaḳ I/85/60

bk. soğuḳ2

 s. I/04/74, I/111/76, I/111/107
bk. soğuḳ3

 s. I/20/57, I/58/31, I/64/78, 
I/102/18, I/111/33, I/123/60, II/26/47

bk. soğuḳ4

 s. I/66/14
so˽uḲ : bk. soğuḳ1 -14-
 s. I/126/65, I/143/25, 
 s.+ da I/126/57, I/135/50

bk. soğuḳ2

 s. I/74/92
bk. soğuḳ3

 s. I/20/55, I/20/56, I/36/63, I/111/32, 
I/119/48, I/119/56, I/130/90
 s.+ da I/107/45
so˽uma : Soğuma, soğumak işi veya 
durumu. -1-
 s.+ sῑ I/36/63

so˽ut - : Soğutmak, soğumasını sağlamak, 
ısı derecesini düşürmek. -2-
 s.- tuḳTan I/106/19
 s.- Tuḳtan I/102/38
so˽utmı : Soğutma, soğutmak işi veya 
durumu. -1-
 s.+ ya I/106/18
soba : İçinde odun, kömür, gaz vb. yakılan 
ve pek çok çeşidi bulunan, borulu veya 
borusuz ısıtma aracı. -20-
 s. I/09/57, I/29/18, I/76/85
 S. I/143/81
 s.+ dā II/22/36
 s.+ dan I/143/81
 S.+ lā II/19/150
 S.+ lāŋ II/21/70
 s.+ mız I/34/55, II/33/49
 S.+ nın II/19/155, II/19/158
 s.+ nıŋ II/11/55
 S.+ nıŋ II/11/57
 s.+ ya I/138/97

soba ḳur- : Isınmak amacıyla evin bir 
yerine sobayı hazırlayarak yerleştirmek.
 s. ḳuruluyordu I/16/25
 S. ġuruyoz II/19/150
sobå : bk. soba -1-
 s.+ yı I/121/13
sobbet : bk. sohbet -2-
 dı̄̇nı̄̇ s.+ lē I/28/33
 s.+ ten II/23/126
sobı : bk. soba -1-
 s.+ yı I/65/15
soda : İçinde sodyum bikarbonat ve 
diğer tuzlar bulunan, hazmı kolaylaştıran, 
susuzluğu gideren bazı içkilerle beraber 
içilen, köpürücü su. -1-
 s.+ lı I/71/26
sö̇rme : Sürme, süs amacıyla kirpik 
diplerine sürülen siyah toz. -1-
 s.+ lidir I/95/121
sofra : Üzerine yiyecekler, içecekler, 
tabak, kaşık, çatal vb. konularak çevresine 
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oturulup yemek yenilecek şekilde 
düzenlenmiş masa, sini, yaygı vb. -19-
 s. I/07/32, I/111/81, I/19/24, I/19/25, 
I/34/15, I/34/17, I/34/18, I/34/20
 s.+ dan I/111/82
 s.+ lā I/34/14
 s.+ ları I/01/54, II/21/36
 s.+ mız I/152/34
 s.+ yı I/111/89, I/34/16

sofra˽altı : Sofra bezi.
 s.+ na I/98/82

sofra bezi : Yemek sinisi vb. altına 
serilen yaygı.
 s. bezi I/132/44

sofra ġur- : Sofra takımları ve 
yiyecekler koyarak sofrayı hazırlamak.
 s. ġuraÍÍādı I/154/19
 s. ġuruyom I/105/35
sofrȧ : bk. sofra -2-
 s.+ altı I/98/82
 s.+ ya I/07/35
sofrā : bk. sofra -3-
 s. I/91/36
 s.+ dā II/03/55, II/03/56
sofrı : bk. sofra -1-
 s.+ ya I/132/18
soğan : Zambakgillerden, kat kat kabuktan 
ibaret yumrusu ve şerit şeklindeki uzun 
yeşil yaprakları yemeklerde, salatalarda 
kullanılan, keskin kokulu ve acı otsu 
bitki. -1-
 s. I/119/47
soğu - : Yavaş yavaş veya süratle ısısını, 
sıcaklığını kaybetmek, soğuk duruma 
gelmek. -2-
 s.- r II/39/74
soğuḳ : 1. Hava sıcaklığının üşütecek 
kadar az veya düşük olması durumu. -1-
 s. I/32/24

2. Isısı düşük, harareti az olan.
3. Sıcaklık derecesi üşütecek kadar az 

olan, insanı üşüten.

4. İçten ve gönülden olmayan, 
samimiyetsiz.
sohbet : İki veya daha çok kimse arasında 
dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit 
geçirme, söyleşi. -6-
 s. II/16/50
 s.+ i I/146/52

sohbet et- (yap-) : Karşılıklı olarak 
dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit 
geçirmek, söyleşide bulunmak.
 s. edimiyyoŋ II/11/52
 s. idēdik I/146/49
 s. idēdiK I/146/45
 s. idimiyyoS II/11/53
soh̥bet : bk. sohbet -1-
 s. II/37/13
sŏhbet : bk. sohbet -1-
 s. ediyoz II/38/02
sōhbet : bk. sohbet -1-
 s. II/21/28
sohbetli : Sohbeti çok olan, çok sohbet 
edilen, neşe ve dostluk içinde. -1-
 s.+ ydi II/11/51
soḳ - : 1. (İçine veya arasına) Girmesini 
sağlamak. -11-
 s.- ārdıḳ I/47/43
 s.- arın I/109/47, I/109/48
 s.- āsın I/32/46
 s.- duydum I/88/65
 s.- madı I/91/59
 s.- u soḳ1uvururun I/109/40
 soḳ1u s.- uvururun I/109/40
 s.- uyosun I/129/14
 s.- uyosuŋ I/07/42
 s.- uyoz II/21/98

2. (Bir şey veya kimsenin bir yere) 
Girmesini sağlamak, içeriye almak. -10-
 s.- arlardı I/134/63
 s.- du I/108/55
 s.- madı I/108/55
 s.- madılar I/158/34
 s.- mazdın I/120/48
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 s.- mazla I/69/94, I/69/95
 s.- mazlā I/69/94
 s.- mazlādı II/23/75
 s.- up II/23/75

3. (İğne, bıçak vb. kesici, delici bir şey) 
Batırmak, saplamak. -2-
 s.- allar I/56/49
 s.- arın I/120/49
sōḳ - : bk. soḳ-1 -1-
 s.- ma I/02/71
soK - : bk. soḳ-1 -1-
 s.- ecen I/63/51
soḲ - : bk. soḳ-2 -1-
 s.- mazdıġ I/01/55

bk. soḳ-1 -5-
 s.- ar I/02/71, I/02/72
 elimizi ġoynumuza s.- dūḳ I/27/26
 eliŋ boyn̥uŋa s.- up I/100/24
soḳā : <<soḳaḳ1+ı -9-
 s. I/130/55, II/18/20
 s.+ ŋ II/18/19

<<soḳaḳ2+ı
 s. I/80/34,
 s.+ a I/35/49

<<soḳaḳ3+ı
 s. I/76/86, I/87/91, I/145/29, 

I/146/41
soḳaḳ : 1. Yerleşim yerlerinde ev ve 
dükkânlar arasında uzanan, caddeye 
nispetle daha dar ve kısa yol. -13-
 s.+ lāda I/61/29
 s.+ lar I/111/114
 s.+ lara I/135/05
 s.+ ları I/60/102
 s.+ tı II/18/17

2. Ev dışındaki yer, dışarısı.
 s.+ lāda I/61/56
 s.+ larda I/52/57
 s.+ Ta II/35/105
 s.+ Tan I/125/94, I/61/48

3. Misafirlik, gezmek, oturmak ve sohbet 
etmek için gidilen yer. 
 s.+ ḳāda I/32/05
 s.+ lara I/31/55
soḳȧḳ : bk. soḳaḳ2 -1-
 s.+ Ta II/35/104
soḳağ : bk. soḳaḳ1 -2-
 s.+ ı II/18/22
soḳaḲ : bk. soḳaḳ2 -1-
 s. oyunu yapādı II/35/105
soḳme : Sokma, sokmak işi. -1-
 s.+ yė I/158/34
soḳul - : Yanaşmak, yaklaşmak. -6-
 s.- amıyoŋ I/80/20
 s.- masın I/05/30
 s.- mıyoruz I/51/55
 s.- ū II/17/29
 s.- updurun I/45/63
 s.- urduŋ I/80/19
sol : Kalbin bulunduğu tarafta olan ve bu 
tarafata bulunan yön. -12-
 s. I/152/133, I/156/59, I/20/95, II/01/02
 s.+ a I/64/51
 sa˽a s.+ a I/122/67
 s.+ da I/122/84
 sağ dal̥ῐmısa salımdasın s. dalımdasa 
solumdasın I/20/96
 s.+ u I/81/37
 sağ dal̥ῐmısa salımdasın sol dalımdasa 
s.+ umdasın I/20/96
 s.+ uŋdayın I/20/95

2. Siyasette ekonomi ve düşüncede 
gelenekçiliği, muhafazakârlığı reddeden 
ve sosyalizm taraftarı olan (görüş, kimse, 
parti vb.). -5-
 sağ s.+ dan I/141/27
 sağ s. davası I/138/115, I/138/123
 sağ s. dāvası I/138/116
 sağ s. dāvāsında I/138/125
sol - : 1. Diriliğini, tazeliğini yitirmek, 
pörsümek. -2-
 s.- masaydı I/95/37
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2. Rengi uçmak, rengi atmak, parlaklığını 
kaybetmek.
 s.- masın I/94/30
solláş - : Sollaşmak, soğumak, arası açılıp 
uzaklaşmak. -1-
 s.- dı I/150/30
solmaz : Solmayan, dış şartlarda rengi 
değişmeyen (boya, kumaş vb.). -1-
 s.+ lanı I/152/59
soluḳ : Ağız ve burundan akciğerlere hava 
alıp verme ve bu yolla alınıp verilen hava, 
nefes. -1-
 s. I/10/112
soluġ : bk. soluḳ -1-
 bi s. I/79/23
sōm : bk. sonra -1-
 s. II/29/06
somun : Yuvarlak ve ortası kabarık 
ekmek. -9-
 s. I/03/50, I/03/52, I/07/104, I/09/50, 
I/51/40, I/51/42, I/88/50
 s. ekmeg II/35/90
 s. ekmek I/103/11
son : İçinde bulunulan vakte en yakın 
geçmiş zaman yahut bu zamanda yapılmış 
veya meydana gelmiş olan. -22-
 s. I/142/28, I/55/65, I/56/33, I/64/91, 
I/91/09, I/92/50, I/94/42, II/01/23, II/09/52
 s.+ ḳu I/112/43
 s.+ ḳulā I/48/45
 s.+ ḳunun I/112/79
 s.+ ḳuynan I/112/64
 s. sōna I/107/52
 s.+ u I/53/64, I/61/05
 hāFta s.+ u I/154/15
 s.+ um I/112/53
 s.+ una I/54/25
 s.+ unda I/110/08

son(a) er- : Bitmek, tükenmek.
 s. erer II/10/99

son ġarı buŋ ġarı soŋ herif buŋ herif 
: Sonradan (ikinci ve daha sonra) evlenilen 

kadın ve erkeklerin sıkıntılar yaşadığını 
anlatan bir atasözü.

son ġullanmı tarihi : Bir ürünün 
tüketilebileceğini gösteren en son tarih.
 s. ġullanmı tarihi II/39/17
sōn : bk. sonra -1-
 s. II/08/94
sōn̥ : bk. son -1-
 s.+ ḳunu II/11/37
sona : bk. sonra -419-
 s. I/06/35, I/06/65, I/08/03, I/08/109, 
I/08/22, I/08/69, I/08/74, I/09/13, I/09/35, 
I/09/39, I/10/03, I/10/51, I/10/64, I/10/88, 
I/100/04, I/100/15, I/100/28, I/100/32, 
I/101/74, I/102/24, I/102/40, I/102/55, 
I/103/50, I/103/55, I/103/59, I/104/27, 
I/104/38, I/104/41, I/104/43, I/106/10, 
I/106/18, I/106/19, I/106/21, I/106/22, 
I/106/41, I/106/64, I/106/65, I/106/71, 
I/107/44, I/108/14, I/108/28, I/109/16, 
I/109/17, I/109/55, I/11/31, I/11/67, 
I/11/78, I/11/81, I/11/83, I/11/84, I/110/07, 
I/110/08, I/110/13, I/110/42, I/110/44, 
I/111/30, I/111/66, I/111/67, I/111/75, 
I/111/82, I/111/83, I/112/09, I/112/17, 
I/112/27, I/112/37, I/113/07, I/113/102, 
I/113/105, I/113/106, I/113/19, I/113/42, 
I/113/68, I/114/03, I/114/04, I/114/07, 
I/114/09, I/114/13, I/114/14, I/114/15, 
I/114/18, I/114/22, I/114/23, I/114/25, 
I/114/34, I/114/50, I/114/54, I/114/56, 
I/114/57, I/115/16, I/115/17, I/115/22, 
I/115/37, I/115/39, I/115/44, I/116/25, 
I/116/36, I/116/38, I/117/26, I/117/38, 
I/117/52, I/118/11, I/118/12, I/119/50, 
I/119/56, I/119/57, I/12/01, I/12/02, 
I/120/41, I/121/23, I/121/55, I/121/73, 
I/121/86, I/121/88, I/121/90, I/122/28, 
I/122/49, I/122/60, I/122/66, I/123/18, 
I/123/56, I/125/35, I/125/42, I/125/68, 
I/125/76, I/125/89, I/125/92, I/127/07, 
I/127/08, I/127/10, I/127/15, I/127/20, 
I/127/42, I/127/48, I/128/35, I/128/62, 
I/128/72, I/13/16, I/131/13, I/131/39, 
I/131/56, I/131/63, I/132/25, I/132/82, 
I/133/50, I/138/22, I/138/40, I/138/67, 
I/138/74, I/138/76, I/138/85, I/139/34, 
I/14/11, I/140/67, I/145/49, I/145/77, 
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I/146/23, I/146/28, I/146/37, I/146/48, 
I/146/57, I/147/53, I/148/10, I/148/14, 
I/148/24, I/148/53, I/148/58, I/149/62, 
I/15/21, I/15/26, I/15/56, I/15/62, I/150/39, 
I/150/46, I/152/09, I/152/115, I/152/116, 
I/152/119, I/152/134, I/152/22, I/152/26, 
I/152/31, I/152/53, I/152/58, I/152/59, 
I/152/83, I/152/88, I/152/97, I/155/06, 
I/155/19, I/155/49, I/155/95, I/156/16, 
I/157/40, I/157/42, I/157/58, I/158/28, 
I/16/12, I/161/10, I/17/15, I/17/39, I/17/51, 
I/18/37, I/18/54, I/19/03, I/20/39, I/21/36, 
I/23/44, I/24/03, I/24/22, I/24/31, I/26/08, 
I/26/09, I/26/69, I/28/37, I/28/39, I/31/06, 
I/31/52, I/33/27, I/33/55, I/36/51, I/36/65, 
I/36/85, I/38/08, I/40/47, I/41/36, I/42/36, 
I/42/38, I/46/123, I/58/46, I/58/47, I/58/57, 
I/58/67, I/59/20, I/59/45, I/59/48, I/59/85, 
I/64/41, I/64/76, I/68/09, I/68/40, I/69/106, 
I/69/22, I/69/35, I/69/89, I/70/26, I/70/31, 
I/70/36, I/70/41, I/70/56, I/70/59, I/71/13, 
I/71/21, I/71/73, I/71/74, I/72/34, I/72/42, 
I/72/45, I/72/46, I/72/70, I/72/77, I/72/80, 
I/72/81, I/72/83, I/73/75, I/73/76, I/74/101, 
I/74/60, I/74/70, I/74/79, I/74/81, I/75/76, 
I/76/57, I/76/63, I/77/54, I/78/22, I/78/32, 
I/78/53, I/80/29, I/80/31, I/80/35, I/81/09, 
I/81/12, I/81/15, I/81/21, I/81/55, I/81/67, 
I/82/02, I/82/07, I/82/13, I/84/06, I/84/07, 
I/84/12, I/85/36, I/86/32, I/86/65, I/87/120, 
I/87/16, I/87/17, I/87/18, I/87/31, I/87/44, 
I/87/59, I/87/72, I/87/73, I/88/25, I/88/33, 
I/90/78, I/93/48, I/94/04, I/94/22, I/94/28, 
I/94/37, I/94/42, I/94/44, I/95/18, I/95/28, 
I/95/80, I/95/93, I/96/04, I/96/06, I/96/09, 
I/96/28, I/96/55, I/96/56, I/96/57, I/96/63, 
I/97/52, I/97/54, I/98/119, I/98/51, I/98/53, 
I/98/58, I/98/59, I/98/60, I/98/61, I/98/83, 
I/98/98, I/99/26, I/99/58, I/99/76, II/04/95, 
II/07/115, II/07/17, II/07/48, II/09/12, 
II/09/17, II/09/31, II/09/37, II/09/49, 
II/09/50, II/10/19, II/12/58, II/15/111, 
II/15/71, II/19/114, II/19/97, II/19/99, 
II/21/10, II/23/02, II/23/116, II/23/143, 
II/23/200, II/24/74, II/32/63, II/32/67, 
II/33/70, II/34/23, II/34/34, II/34/42, 
II/34/76, II/35/114, II/35/33, II/37/04, 
II/37/64, II/37/66, II/37/76, II/39/10, 
II/39/143, II/39/36, II/39/41, II/39/51, 
II/39/67

 S. I/124/14, I/48/24
 ölenden s. I/152/121
 sōna s. I/121/114
 s.+ cāzım I/145/59
 s.+ cım I/87/84
 s.+ cıma I/127/30, I/127/47, I/144/62, 
I/146/17
 s.+ kile I/108/35
 s.+ m I/96/05
sona : bk. sonra -1-
 s. II/39/71
sonȧ : bk. sonra -7-
 s. I/40/22, I/69/104, I/71/39, II/06/22, 
II/06/23, II/06/25
sonă : bk. sonra -1-
 s. I/32/13
sonā : bk. sonra -24-
 s. I/111/43, I/114/03, I/127/41, I/134/59, 
I/148/45, I/150/57, I/155/20, I/18/55, 
I/33/12, I/33/54, I/58/40, I/59/23, I/69/36, 
I/69/71, I/76/63, I/81/08, I/81/31, I/94/28, 
I/99/53, II/15/72, II/23/86, II/34/64, 
II/34/73
 s.+ cῑm I/87/13
sonå : bk. sonra -8-
 s. I/126/61, I/128/36, I/128/40, I/13/35, 
I/132/43, I/17/30, I/18/07, I/46/26
sonă : bk. sonra -6-
 s. I/40/48, I/74/64, I/80/55, I/81/44, 
I/95/81, II/19/29
son̥a : bk. sonra -1-
 s. I/81/16
son̥ă : bk. sonra -1-
 s. II/07/13
son̥ă : bk. sonra -2-
 s. I/58/98, II/39/102
sóná : bk. sonra -1-
 s. I/58/62
sȯna : bk. sonra -2-
 s. I/22/27
 s. yapar̥sıŋ II/37/95
sōna : bk. sonra -410-



sōna

1999

S

 s. I/01/13, I/01/27, I/01/66, I/01/80, 
I/01/82, I/01/88, I/01/97, I/01/98, I/03/41, 
I/04/15, I/04/32, I/04/34, I/04/35, I/04/38, 
I/04/45, I/04/49, I/05/49, I/06/139, I/06/61, 
I/07/53, I/07/93, I/08/04, I/08/112, I/08/119, 
I/08/12, I/08/123, I/08/13, I/08/16, I/08/24, 
I/08/39, I/08/49, I/08/50, I/08/83, I/08/85, 
I/08/86, I/08/88, I/08/89, I/08/92, I/08/94, 
I/08/96, I/08/98, I/08/99, I/09/24, I/09/25, 
I/09/40, I/09/46, I/10/104, I/106/16, 
I/106/50, I/106/52, I/106/59, I/106/60, 
I/106/64, I/109/40, I/11/06, I/11/18, I/11/20, 
I/11/21, I/11/92, I/11/95, I/110/10, I/111/55, 
I/112/35, I/112/37, I/112/60, I/113/03, 
I/113/10, I/113/102, I/113/103, I/113/109, 
I/113/110, I/113/111, I/113/13, I/113/19, 
I/113/23, I/113/24, I/116/41, I/118/13, 
I/121/110, I/121/114, I/122/19, I/122/58, 
I/122/66, I/122/72, I/122/77, I/123/07, 
I/123/53, I/124/36, I/125/26, I/125/30, 
I/125/32, I/125/38, I/125/46, I/125/66, 
I/127/11, I/130/13, I/130/15, I/131/56, 
I/138/34, I/138/63, I/138/71, I/138/72, 
I/138/77, I/138/86, I/140/23, I/140/47, 
I/145/12, I/145/59, I/145/84, I/146/36, 
I/146/37, I/147/30, I/147/34, I/148/09, 
I/148/16, I/148/20, I/148/29, I/149/52, 
I/149/58, I/149/59, I/152/25, I/152/28, 
I/152/85, I/152/94, I/153/06, I/153/07, 
I/153/107, I/153/11, I/153/19, I/153/63, 
I/153/75, I/155/04, I/155/91, I/156/22, 
I/156/27, I/157/14, I/157/43, I/157/55, 
I/157/64, I/157/69, I/157/80, I/158/04, 
I/158/35, I/158/59, I/158/60, I/159/10, 
I/18/20, I/18/64, I/19/08, I/19/09, I/21/20, 
I/22/34, I/24/34, I/24/62, I/26/03, I/27/47, 
I/28/30, I/28/36, I/29/14, I/29/19, I/30/13, 
I/30/24, I/30/35, I/30/36, I/31/08, I/31/20, 
I/31/21, I/32/74, I/32/86, I/33/151, I/33/48, 
I/33/88, I/34/44, I/34/45, I/34/56, I/35/05, 
I/35/10, I/35/24, I/35/39, I/35/40, I/35/55, 
I/36/52, I/36/53, I/36/55, I/36/57, I/36/58, 
I/36/65, I/36/70, I/36/73, I/36/79, I/38/59, 
I/39/35, I/40/50, I/40/79, I/41/32, I/42/15, 
I/42/16, I/42/19, I/42/20, I/42/24, I/42/30, 
I/44/44, I/44/61, I/44/73, I/44/90, I/45/34, 
I/45/47, I/47/17, I/48/30, I/48/43, I/48/71, 
I/49/02, I/49/09, I/49/14, I/49/27, I/51/07, 
I/52/48, I/52/57, I/52/71, I/54/16, I/54/24, 
I/54/30, I/54/67, I/56/21, I/56/76, I/57/46, 

I/58/21, I/58/44, I/58/51, I/58/69, I/58/87, 
I/59/16, I/60/03, I/60/09, I/60/68, I/60/69, 
I/62/10, I/62/19, I/62/23, I/62/33, I/62/39, 
I/63/06, I/63/31, I/64/100, I/64/126, 
I/64/28, I/64/64, I/64/72, I/66/11, I/66/13, 
I/67/63, I/68/39, I/68/54, I/69/16, I/69/76, 
I/69/93, I/70/26, I/70/30, I/70/35, I/70/38, 
I/70/44, I/70/50, I/70/53, I/70/79, I/70/82, 
I/72/35, I/72/41, I/72/44, I/72/45, I/72/69, 
I/72/71, I/72/78, I/74/26, I/74/31, I/74/51, 
I/77/29, I/80/30, I/80/54, I/80/67, I/84/13, 
I/86/65, I/86/66, I/87/16, I/87/30, I/87/45, 
I/87/60, I/91/75, I/94/51, I/94/55, I/98/78, 
II/05/100, II/07/13, II/07/16, II/07/18, 
II/07/39, II/07/66, II/08/11, II/09/08, 
II/09/103, II/09/13, II/09/20, II/09/25, 
II/09/36, II/09/38, II/09/41, II/09/56, 
II/09/57, II/09/91, II/10/70, II/12/30, 
II/12/74, II/13/05, II/13/28, II/13/32, 
II/13/38, II/13/62, II/13/64, II/15/116, 
II/15/13, II/15/70, II/15/74, II/16/84, 
II/17/19, II/21/86, II/22/15, II/22/59, 
II/22/60, II/22/70, II/22/71, II/23/155, 
II/23/160, II/23/166, II/23/50, II/23/64, 
II/23/71, II/24/76, II/25/33, II/25/60, 
II/25/63, II/25/68, II/25/73, II/25/75, 
II/25/96, II/26/02, II/26/22, II/26/28, 
II/27/40, II/27/53, II/29/100, II/29/24, 
II/31/14, II/32/55, II/32/56, II/32/57, 
II/32/98, II/33/71, II/33/73, II/33/78, 
II/34/14, II/34/15, II/34/99, II/35/105, 
II/35/33, II/37/118, II/37/120, II/37/49, 
II/37/54, II/39/145, II/39/33, II/39/49
 son s. I/107/52
 sōna s. I/128/62, I/151/27, I/34/41
 s.+ cāzım I/30/29, I/145/37, I/145/79, 
I/157/13
 s.+ cıma I/31/08, I/31/30, I/31/51, 
I/59/85
 s.+ cῑma I/48/72, I/60/100
 s.+ da I/44/45
 s.+ dan I/131/15
 s.+ sı I/57/48
 s.+ sını II/09/90
 s. sona I/121/114
 s. sōna I/128/62, I/151/27, I/34/41
 s. yapılan I/35/31



sōná

2000

S

 s. yapılmış I/35/31
sōná : bk. sonra -1-
 s. I/08/14
sōnȧ : bk. sonra -13-
 s. I/08/98, I/24/30, I/40/16, I/44/60, 
I/54/14, I/54/15, I/54/65, II/07/24, II/09/84, 
II/15/25, II/26/24, II/35/80
sōnā : bk. sonra -10-
 s. I/138/54, I/153/06, I/157/14, I/38/21, 
I/40/03, I/40/11, I/72/72, I/94/59, II/15/38, 
II/32/89
sōnå : bk. sonra -3-
 s. I/40/22, II/09/74, II/23/204
sōnă : bk. sonra -1-
 s. I/63/03
sōn̥ă : bk. sonra -1-
 s. I/63/31
sōnaḳı : bk. sōn̥raki -1-
 s.+ ndan I/61/58
sonadan : bk. sonradan -2-
 s. I/146/76, II/34/23
sōnadan : bk. sonradan -36-
 s. I/01/08, I/02/69, I/04/23, I/11/23, 
I/113/03, I/121/115, I/130/06, I/143/71, 
I/143/81, I/150/42, I/153/10, I/153/12, 
I/153/59, I/156/11, I/16/58, I/160/30, 
I/160/31, I/18/58, I/32/06, I/42/10, I/46/94, 
I/59/80, I/60/31, I/64/64, I/64/87, I/69/59, 
I/76/40, I/78/46, I/98/59, II/13/62, II/25/12, 
II/25/13, II/25/17
 s. yapıldı I/16/57
 s. yaptıḳ I/160/09, I/160/16
sōnadȧn : bk. sonradan -1-
 s. I/01/09
sōnȧdan : bk. sonradan -3-
 s. I/128/14, I/54/28
 s. yapdıḳ I/02/69
sōnaki : bk. sōn̥raki -1-
 s. I/53/57
sonåm : bk. sonra -1-
 s. II/29/60
sonı : bk. sonra -17-

 s. I/05/66, II/02/86, II/05/45, II/06/31, 
II/06/54, II/06/58, II/12/16, II/12/53, 
II/12/58, II/15/122, II/23/87, II/39/103, 
II/39/153, II/39/53, II/39/64, II/39/68, 
II/39/72
sōnı : bk. sonra -22-
 s. I/01/93, I/04/15, I/44/77, I/44/78, 
II/05/52, II/05/63, II/05/89, II/06/30, 
II/06/37, II/06/55, II/06/82, II/08/12, 
II/08/60, II/09/47, II/12/44, II/15/118, 
II/15/121, II/21/08, II/21/11, II/23/104, 
II/23/91
 s.+ ya I/121/32
sonῑ : bk. sonra -7-
 s. I/02/70, I/05/14, I/152/126, I/40/19, 
II/07/120, II/15/115, II/15/121
sonῑ : bk. sonra -2-
 s. II/39/155, II/39/70
sōn̥ῐ : bk. sonra -1-
 s. II/14/15
sōnıdan : bk. sonradan -4-
 s. I/05/06, I/05/12, I/93/16
sonna : bk. sonra -11-
 s. I/11/59, I/121/56, I/85/23, I/85/29, 
II/04/91, II/25/33, II/37/118, II/37/120
 s.+ sına I/85/11
sonnā : bk. sonra -2-
 s. II/19/12, II/19/133
sonn̥a : bk. sonra -4-
 s. I/22/15, I/33/49, II/19/51
sonnadan : bk. sonradan -2-
 s. I/05/08, I/55/26
sono : bk. sonra -4-
 s. II/23/111, II/23/164, II/29/100
 s. yapcāmız II/29/89
sonō : bk. sonra -1-
 s. II/29/56
sonocum : bk. sonracım -1-
 s. II/29/57
sonom : bk. sonra -2-
 s. II/29/105, II/29/83
sōnom : bk. sonra -2-



soŋ

2001

S

 s. II/29/06, II/29/17
sonra : İçinde bulunulan veya bahsedilen 
anın daha ilerisindeki bir zamanda, bilahare, 
...-nın ardından, ... arkasından. -44-
 s. I/10/105, I/10/12, I/113/31, I/117/52, 
I/142/28, I/142/53, I/147/27, I/152/89, 
I/27/44, I/28/35, I/32/35, I/59/27, I/68/08, 
I/68/21, I/73/18, I/78/01, I/78/05, I/78/08, 
I/78/11, I/78/50, I/78/54, I/82/08, I/83/15, 
I/85/20, I/85/47, I/90/12, I/90/13, I/91/15, 
I/91/58, I/92/25, II/10/29, II/15/106, 
II/15/120, II/15/26, II/23/144, II/37/124, 
II/37/20, II/38/80, II/38/88
 s.+ ki I/157/29
sonrȧ : bk. sonra -1-
 s. II/15/121
sonrā : bk. sonra -2-
 s. II/10/28, II/15/75
sonr̥a : bk. sonra -7-
 s. I/14/73, I/95/109, II/04/85, II/23/10, 
II/34/12, II/34/75
 s. yapıldı I/142/47
son̥ra : bk. sonra -10-
 s. I/118/16, I/118/17, I/81/26, I/96/04, 
II/23/136, II/23/152, II/23/161
 son̥ra s. II/19/144
 s.+ dan II/19/29
 s. son̥ra II/19/144
son̥rā : bk. sonra -1-
 s. I/82/03
sȯnra : bk. sonra -1-
 s. I/81/34
sōnra : bk. sonra -1-
 s. II/15/123
sōn̥ra : bk. sonra -1-
 s. II/33/65
sonradan : Sonra, daha sonra, 
bilahare. -3-
 s. I/13/34, I/78/50
sonr̥adan : bk. sonradan -1-
 s. I/128/02
sōn̥raki : Sonraki, daha sonra olan, daha 
sonra meydana gelen. -1-

 bi s. II/38/49
sonrı : bk. sonra -1-
 s. II/26/37
son̥rı : bk. sonra -1-
 s. II/26/36
sonrıdan : bk. sonradan -1-
 s. II/06/05
sonrῑ : bk. sonra -1-
 s. II/15/74
sonu : bk. sonra -19-
 s. I/03/103, I/10/103, I/44/61, I/73/75, 
II/01/16, II/02/105, II/08/119, II/08/69, 
II/10/21, II/11/28, II/25/73, II/39/115, 
II/39/123, II/39/124, II/39/33, II/39/89, 
II/39/98
sonŭ : bk. sonra -1-
 s. II/29/78
sonū : bk. sonra -2-
 s. II/08/64, II/39/125
sōnu : bk. sonra -23-
 s. I/34/56, I/54/32, II/02/90, II/05/87, 
II/06/26, II/07/86, II/08/30, II/11/29, 
II/12/12, II/15/118, II/15/119, II/15/12, 
II/15/40, II/15/54, II/16/55, II/18/03, 
II/18/32, II/39/117, II/39/40
 sōnu s. II/21/16
 s. sōnu II/21/16
 s. sōnū II/21/17
sōnu : bk. sonra -2-
 s. II/08/119, II/39/76
sōnŭ : bk. sonra -1-
 s. II/18/05
sōnū : bk. sonra -1-
 sōnu s. II/21/17
sonunda : En son zamanda, 
nihayetinde. -1-
 s. I/07/20
soŋ : bk. son -39-
 s. I/121/19, I/138/23, I/43/09, I/88/31, 
II/04/93, II/09/15, II/09/17, II/22/05, 
II/22/14, II/34/71
 s.+ a erē II/23/56



sōŋadan

2002

S

 s.+ dan II/20/76
 s. ġarı buŋ ġarı soŋ herif buŋ herif 
I/125/36
 soŋ ġarı buŋ ġarı s. herif buŋ herif 
I/125/37
 s.+ larını II/30/14
 s.+ u I/10/76, I/45/45, I/52/89, II/39/138
 sezon s.+ u I/03/104
 s.+ umuz I/63/44
 s.+ umuzu I/119/40, I/74/35
 s.+ una I/88/15
 ȫlen s.+ una II/25/114
 s.+ unda I/06/140, II/03/77, II/22/16
 s.+ un̥da I/05/21, I/58/77
 s.+ undan I/01/17, II/10/55
 s.+ un̥d̥an II/10/35
 s.+ unu I/42/48, I/74/25
 s.+ uŋu I/112/52
sōŋadan : bk. sonradan -1-
 s. II/20/77
soŋra : bk. sonra -1-
 s. I/142/25
soŋr̥a : bk. sonra -1-
 s. I/142/40
soŋradan : bk. sonradan -2-
 s. I/142/19, I/142/20
soŋrı : bk. sonra -1-
 s. II/07/143
soŋu : bk. sonra -2-
 soŋu s. I/12/32
 s. soŋu I/12/32
soŋunda : bk. sonunda -2-
 s. I/138/62, II/05/63
sopa : 1. Değneğin kalını, kalınca 
değnek. -22-
 s. I/07/23, I/153/106, I/155/46, I/31/42, 
I/95/78
 s.+ lā I/31/30
 s.+ lādan I/31/36
 s.+ yı I/31/43, I/31/45
 s.+ yı vurdū I/31/42

 s.+ yı vurulārdı I/112/19
 s.+ ynan I/01/21

2. Dayak, kötek.
s. I/20/102, I/22/45

 s.+ sından I/61/60
sopa at- (çek-) : Dövmek, dayak atmak.

 s. atmā˽ıdı I/61/26
 s. atTı I/22/42, I/22/43
 s. çekellerdi I/22/36

sopa ye- : Dayak yemek, dövülmek.
 s. yemedik II/15/61
 s. yidim I/61/49
sopā : bk. sopa2 -1-
 s. I/20/102
soPalamaḲ : Sopa ile vurmak, dövmek 
işi. -1-
 s. I/61/27
soPbet : bk. sohbet -2-
 s. ėdellēdi II/23/68
 s. yapıyo I/155/89
sor - I : Soru yönelterek bilgi istemek, sual 
etmek. -145-
 s. I/112/41, I/125/19, I/134/10, 
I/138/115, I/138/18, I/146/30, I/157/77, 
I/77/55, I/98/64, I/99/19, I/99/20, II/04/43, 
II/10/101, II/17/09, II/25/43, II/39/14
 S. I/20/89
 s.- ā I/10/51, I/37/18, I/60/87
 s.- abiliriz I/117/40
 s.- abilirsı̄̇z I/156/68
 s.- acaḳ I/138/45
 s.- acaŋ I/02/72, I/08/01
 s.- acaŋız I/06/08
 s.- acēŋ II/27/62
 s.- alım I/142/17
 s.- aÍÍā II/30/63
 s.- allar I/67/34
 s.- am I/134/48, I/52/32, I/98/42
 s.- an I/155/72, I/91/05, I/94/04, I/94/07
 s.- aŋ yapmıyor I/67/05
 s.- ar I/14/45, I/20/23



sōr -

2003

S

 s.- arın II/34/78
 s.- arısāŋ I/157/72
 s.- arlā I/10/95
 s.- arsanız I/56/01
 s.- arsaŋ I/06/47, I/110/55
 s.- arseŋ I/98/75
 s.- arsınız I/117/40
 s.- arsıŋız I/06/49, I/87/30
 s.- āsanız I/56/04
 s.- caḳ I/107/06, I/128/03
 s.- caŋ I/155/10
 s.- cāŋ II/21/101
 s.- cāŋız II/09/104, II/37/127
 s.- ceŋ I/72/53, I/87/01, I/87/02
 s.- cēŋ I/72/37
 s.- cēsaŋ I/98/42
 s.- cēseŋ I/72/54
 s.- du I/56/78, I/83/51
 s.- dulā I/48/81
 s.- dum I/56/64, I/56/65, I/56/68, 
I/56/78, I/74/44
 s.- dun II/16/81
 s.- dūnuz I/56/02
 s.- dūŋa I/124/27
 s.- duŋuz I/23/25
 s.- ῐcıḳla I/95/01
 s.- iyillē II/08/22
 s.- ma I/145/09, I/20/88
 s.- madılā II/14/85
 s.- madılar I/10/42
 s.- madım I/52/40
 s.- madῑ I/138/45
 s.- maSsa I/110/18
 s.- mayınca I/98/75
 s.- mazlar I/110/19
 s.- mazlardın̥ II/14/72
 s.- míy̥yoz II/10/81
 s.- muş I/133/59
 s.- muşdur I/138/44
 s.- muşla I/87/35

 s.- muyo I/09/14
 s.- salā I/161/53
 s.- salar I/161/49
 s.- san I/14/06
 s.- saŋ I/136/39, I/67/48
 s.- sȧŋā II/23/99
 s.- saŋız I/161/36
 s.- ucaḳ II/21/101
 s.- ulmāzdı II/13/18
 s.- uludu I/64/21
 s.- ulur II/28/58, II/28/61
 s.- ulurdu I/74/100, I/74/28
 s.- un I/151/01, I/56/79
 s.- uŋ I/125/19, I/161/54, I/161/58, 
II/04/82, II/37/67, II/39/05, II/39/22
 s.- usa I/128/09
 s.- uyo I/107/01, I/157/19, I/72/35, 
I/84/04, II/39/157
 s.- uyō I/157/19, I/64/31
 s.- úyo I/09/11
 s.- uyola I/70/04
 s.- uyolā I/29/02, I/72/63, I/75/58, 
I/75/67
 s.- uyon I/148/07
 s.- uyōŋ I/72/08
 s.- uyor II/03/34
 s.- uyorlā II/38/106
 s.- uyosaŋ I/157/30
 s.- uyosaŋız I/151/11
 s.- uyosuŋuS II/18/09
 s.- úyū II/02/23
 s.- uyum I/58/19
sor - II : Emmek, emerek içine çekmek. -1-
 s.- ardı I/123/54
sor : bk. zor1 -5-
 s. I/14/36
 S. I/109/45, I/109/46, I/51/15
 S.+ du I/141/21
sor̥ - : bk. sor- I -1-
 s.- ma I/35/01
sōr - : bk. sor- I -2-



sora

2004

S

 s.- du I/112/58
 s.- muş II/23/29
sora : bk. sonra -21-
 s. I/103/04, I/152/09, I/152/55, I/18/74, 
I/60/12, I/65/11, I/65/12, I/65/28, I/65/30, 
I/65/33, I/65/36, I/65/40, I/65/58, I/68/34, 
I/73/62, I/81/52, I/82/24, I/82/28, I/90/09, 
II/29/76
sorȧ : bk. sonra -1-
 s. I/65/16
sorā : bk. sonra -4-
 s. I/139/19, I/73/50, I/90/49, I/90/76
sōra : bk. sonra -22-
 s. I/139/37, I/139/53, I/156/59, I/41/67, 
I/59/26, I/59/84, I/61/21, I/68/22, I/73/48, 
I/90/55, II/03/22, II/06/42, II/06/56, 
II/10/46, II/10/47, II/21/06, II/24/20
 s.+ dan I/07/40, I/07/43
 s.+ Sını II/06/36
 s.+ sῑ I/82/19
sōra : bk. sonra -5-
 s. II/29/41, II/30/83, II/31/12
 sōra s. II/12/73
 s. sōra II/12/73
sōrā : bk. sonra -2-
 s. I/139/50, I/68/18
soṟa : bk. sonra -1-
 s. I/68/15
sōradan : bk. sonradan -3-
 s. I/07/83, I/139/20, I/73/12
sorġu : Sorma işi, sorgulama. -2-
 s. I/75/67
 s.+ muz I/157/28
sorıdān : bk. sonradan -1-
 s. bir iKisi II/06/61
sōrῑ : bk. sonra -1-
 s. II/15/25
sorma : Sormak (I) işi. -2-
 s.+ sı ayıb II/04/32
 s.+ ynan I/136/32
sormaġ : bk. sormaḳ -1-

 s. I/47/64
sormaḳ : Soru yönelterek bilgi istemek 
işi. -1-
 s. I/10/40
soru : Bilgi edinmek, açıklama istemek 
vb. düşüncelerle bir kimseye yöneltilen ve 
cevabı beklenen söz veya yazı, sual. -5-
 s. I/06/49, I/107/01, I/107/06, II/21/101
 s.+ ya verin I/56/02
soru : bk. sonra -1-
 s. II/08/11
sōru : bk. sonra -4-
 s. II/08/10, II/10/27, II/24/71
 s. vurmuş I/39/99
sōrŭ : bk. sonra -1-
 s. II/21/35
sorud - : Sorutmak, ayakta durmak, 
dikilmek, beklemek. -1-
 s.- urduġ I/77/27
sorum : bk. sorun -1-
 s. + unuz I/50/44
sorun : Çözülmesi, çözüme kavuşturulması 
istenen durum, problem, mesele. -7-
 s. I/17/37, I/17/41, II/09/71, II/10/75
 s.+ u I/56/76
 s.+ um I/112/29, II/22/42
sorŭn : bk. sorun -1-
 s.+ u II/09/67
soruşdur - : bk. soruştur- -1-
 s.- muş I/12/42
soruştur - : Bir konuyu ilgililere sorular 
sorarak araştırmak, tahkik etmek. -1-
 s.- muş II/23/29
sos : Domates, baharat, sarmısak, süt, un, 
yağ vb. ile yapılan ve bazı yemeklerin 
üzerine dökülen terbiye. -4-
 s. I/148/55, II/39/44
 s.+ lādan II/39/58
soslu : İçinde veya üzerinde sos bulunan, 
sos katılmış. -1-
 s. II/35/83



soy̥ a˽acı 

2005

S

sosyal : Toplumla, cemiyetle ilgili, içtimai, 
toplumsal. -2-

sosyal hayat : İnsanın toplum içindeki 
yaşama biçimi, sosyal yaşam.
 s. hayata I/97/05
 s. hayatından II/38/38
sosyál : bk. sosyal -1-
 s. I/01/28
sosyeTe : Bir cemiyette kendilerine has bir 
yaşama biçimini benimsemiş olan varlıklı 
kimseler topluluğu. -1-
 s. I/155/35
sosyetileş - : Sosyeteleşmek, sosyete hâline 
gelmek, sosyetenin özelliklerini taşımaya 
başlamak. -1-
 s.- dik I/130/38
soti : Sote, ufak ufak doğrandıktan sonra 
yağda hafifçe kavrulmuş yiyecek. -1-
 tavuḳ s. yapıyōm II/39/24
sovan : bk. soğan -45-
 s. I/03/102, I/03/103, I/105/42, I/105/47, 
I/119/47, I/119/58, I/144/78, I/152/111, 
I/32/20, I/32/53, I/76/33, I/90/77, I/91/14, 
I/98/78, II/07/82, II/10/13, II/11/32, 
II/16/68, II/19/141, II/19/151, II/19/27, 
II/21/92, II/29/57, II/32/55
 s.+ ı I/105/46, I/111/46, I/119/47, 
I/32/45, I/33/116, II/36/08
 s.+ ınan II/12/57
 s.+ ını I/119/57, I/121/84, I/60/62, 
I/73/69
 s.+ ῑ I/105/45, II/16/61
 s.+ lā I/32/51
 s.+ larȧ II/19/158
 s.+ ları I/32/47
 s.+ nan I/111/47, I/119/52
 s.+ nār̥ I/32/52
 s.+ nardān I/105/47
 s.+ nı I/28/48
sovȧn : bk. soğan -1-
 s.+ ı II/39/38
sovān : bk. soğan -4-
 s. I/144/58, I/60/62, II/11/32, II/20/20

sȯvra : bk. sofra -1-
 s. ġumadan I/91/35
sōv̥rı : bk. sofra -1-
 s.+ ya II/23/120
sovu - : bk. soğu- -3-
 s.- du I/33/56
 s.- yuncu II/07/86
 s.- yuvidi II/30/18
sovuḳ : bk. soğuḳ1 -3-
 s. II/19/150, II/36/15
 s.+ ta II/19/154
sov̥uḳ : bk. soğuḳ2 -1-
 s. II/13/37
soy - : 1. (Başkasına ait para, mücevher vb. 
şeyleri) Çalmak, gaspetmek. -11-
 s.- an I/138/128, I/86/50
 s.- dula I/86/48
 s.- dulā I/86/47
 s.- dular I/86/51
 s.- muşlar I/138/126, I/138/129
 soyġun s.- muşlar I/138/127
 s.- ulmuş I/136/16
 s.- up I/86/47
 s.- uyor I/138/128

2. (Üzerinde bulunan kabuk, deri, 
zar vb.ni) Kesmek veya tutup çekmek, 
sıyırmak yoluyla çıkarmak. -9-
 s.- ādı I/152/105
 s.- arıS II/18/25
 s.- āsıŋ II/18/26
 s.- madım I/143/23
 s.- uluyo II/29/105
 s.- ŭyo II/30/39
 s.- uyoz II/19/151, II/19/158
soy̥ a˽acı : Soy ağacı, bir sülaleye mensup 
kimselerin tamamını, büyük atadan 
başlayarak yaşayış sıralarına göre gösteren 
dallı budaklı ağaç şeklindeki soy kütüğü, 
çizelge, şecere, silsilename. -1-

s.+ ŋ II/23/134



soyadı

2006

S

soyadı : Çocuklara babadan, evli hanımlara 
kocadan geçen ve özel isimle birlikte 
kullanılan aile adı, soyismi. -21-
 s. I/113/56
 s.+ m I/13/01, I/145/03, I/49/04, I/66/25, 
I/73/01, I/73/02, I/79/04, I/87/06, II/15/03, 
II/15/04, II/26/04, II/33/02, II/34/01
 s.+ mı I/103/01, I/73/05, I/88/08
 s.+ mız I/11/20
 s.+ mῐ I/145/02
soyaT : bk. soyadı -1-
 s.+ dan I/60/76
soyġun : Yol kesmek, silahla tehdit etmek 
yoluyla yapılan soyma, gasp. -1-

soyġun soy- : Soymak1, gasp etmek.
 s. soymuşlar I/138/127
soyisim : Soyadı. -1-
 s. II/23/144
soyismi : bk. soyisim -1-
 s.+ ni II/02/22
soyla - : bk. söyle-4 -1-
 s.- mış I/140/68
soyŭ - : bk. soğu- -1-
 s.- yunca I/85/60
soyun - : Üzerindeki elbise ve giyeceklerin 
bir kısmını veya tamamını çıkarmak. -7-
 s.- duydum I/21/66
 s.- ur I/153/82, I/61/73, II/39/140, 
II/39/141
 s.- urduḲ I/126/56
sö˽üd : bk. söğüt -1-
 s.+ ü I/93/07
sö˽üT : bk. söğüt -3-
 s. I/81/48
 s.+ e I/81/48
 s.+ lerimiS I/93/07
söbü : Çarpık, eğri, çıkıntılı. -1-
 s. II/07/120
söğüt : Söğütgiller familyasından, daha 
çok su kenarlarında yetişen, pek çok çeşidi 
olan, uzun ve acı yapraklı, kabuğu kolay 
soyulur ağaç. -1-

 sıran sıran s.+ ler birbirine ǖtler 
I/111/99
sök - : 1. (Bir şeyi) Bulunduğu, sıkıca 
yerleştiği yerden çekip ayırmak, 
çıkarmak. -8-
 s.- eŋ I/116/23
 s.- er I/87/76
 s.- Tülē II/30/81
 s.- ülüyor I/16/15
 s.- üyo I/103/38
 s.- üyosa I/69/79

2. (Dikilmiş veya örülmüş bir şeyin) 
Dikişini veya örgüsünü ayırmak.
 s. I/87/109

3. (Çocuk veya okuma yazması olmayan 
bir kimse) Okuyabilmek.
 s.- emedim I/42/05
sökmi : Sökme, sökmek1 işi. -1-
 s.+ ye I/96/70
sökül - : Sökmek işine konu olmak, 
yerinden çekilip çıkarılmak. -1-
 s.- dü I/69/79
söküm : Sökme işi. -1-
 s.+ neri I/96/68
söle - : bk. söyle-1 -18-
 s.- dı̄̇mize I/14/59
 s.- dim I/15/76
 s.- ller I/136/39
 s.- llerdi I/11/53
 s.- me I/21/55, I/21/56
 s.- mek I/14/18
 s.- miş I/140/25
 s.- miyordum I/21/78
 efendime s.- n I/64/45, I/64/55
 s.- rdi I/11/53
 s.- sem I/15/24
 s.- yecēm I/15/89
 s.- yim I/120/04
 efendime s.- y̥ı̆̇n I/64/131, I/64/92
 s.- yon I/15/89

bk. söyle-7 -2-



sȫle -

2007

S

 s.- se I/13/32, I/13/33
bk. söyle-6 -9-

 s.- d̥i I/152/70
 s.- men I/14/67

bk. söyle-4 -13-
 s. I/15/64, I/15/75
 s.- diler I/122/15
 s.- tmiş I/140/68

bk. söyle-3 -6-
 s.- llēdi I/64/97
 türkü s.- r I/15/81
 s.- rdi I/111/100
 s.- rdim I/15/80
 türkü s.- ye I/153/87
 s.- yiveridi I/148/18

bk. söyle-2 -7-
 s. I/20/54
sölĕ - : bk. söyle-1 -1-
 efendime s.- n̥ I/64/51
sölē - : bk. söyle-3 -3-
 türkü s.- diK II/12/69
 türkü s.- r I/15/78
 s.- yin I/15/80
sȫle - : bk. söyle-3 -26-
 s. I/47/67, I/47/68, I/47/70, I/47/76
 ilā s.- lerdı̄̇ I/157/57
 s.- llerdí I/02/05
 s.- mem II/37/37
 s.- meyem II/37/37
 s.- niliyodu II/03/47
 ilāh̥ı̆̇ s.- nir I/148/17
 manilē s.- rdı̄̇ I/154/47
 s.- rdi II/23/98
 s.- rdik I/153/90
 s.- rin I/112/60
 s.- ye I/153/110, I/153/111, I/153/83
 türkü s.- ye I/153/109, I/153/111, 
I/153/79, I/153/82, I/153/83, I/153/87
 s.- yen I/153/91

bk. söyle-1 -37-

 s. I/115/11, II/16/29
 s.- dı̄̇ I/145/26
 s.- di II/16/76
 s.- dim I/43/20, II/15/112, II/22/32
 s.- lēdi I/157/48
 s.- me I/144/35
 s.- meK I/157/59
 s.- mez II/16/76
 s.- miyen I/157/48
 efendime s.- n I/64/36, I/64/50
 s.- r I/10/116
 s.- rdi I/145/29
 s.- rdik II/11/63
 s.- rdin I/10/72
 s.- rin I/06/120
 s.- rler I/06/65, II/10/103
 s.- sem I/113/86, I/22/43
 s.- sinner I/61/65
 s.- siŋ II/16/21
 s.- yemedi I/113/57
 efendime s.- y̥ĕn I/64/121
 s.- yim I/06/05
 s.- yı̆̇m II/15/94
 s.- yin I/06/109, I/56/21
 selam s.- yiŋ I/80/66
 s.- yiveriyim I/06/100
 s.- yollar I/113/33

bk. söyle-4 -28-
 s. I/138/02
 s.- di I/06/91, I/138/99, I/56/08
 s.- diler I/60/57
 s.- másaŋa I/06/91
 s.- miyon I/156/14
 s.- r I/138/99
 s.- sem I/52/14, I/52/15
 s.- Tdiren I/06/91
 s.- ye I/60/58, I/60/59
 s.- yem I/103/01

bk. söyle-6 -14-



sȫlė -

2008

S

 s. I/152/70, I/153/100, II/23/114, 
II/23/115, II/25/65
 s.- dim II/23/129
 s.- medik II/12/09
 s.- mezdi II/23/108
 s.- rdiŋ I/08/85
 yalan s.- rse I/61/32
 yalan s.- rsem I/61/51
 s.- tme I/52/44
 s.- ycem I/158/32

bk. söyle-7 -1-
 s.- llerdin I/111/102

bk. söyle-2 -1-
 s.- rse I/155/82
sȫlė - : bk. söyle-1 -2-
 efendime s.- y̥ı̆̇n I/64/106

bk. söyle-6 -1-
 s.- medi I/113/131
sȫlē - : bk. söyle-3 -9-
 s.- di I/148/19, I/64/98, II/12/73
 türkü s.- di II/12/74
 türkü s.- dik II/12/68
 şārḳı s.- lē I/29/12
 ilā˽i s.- lēdi I/29/15
 ilāhi s.- lēdi II/37/36

bk. söyle-2 -1-
 s.- di I/152/20

bk. söyle-1 -1-
 efendime s.- ŋ I/155/50
söleme : Söyleme, söylemek işi. -3-
 s.+ si I/103/29, I/14/05, I/14/16
sȫleme : bk. söleme -2-
 s.+ si I/58/31, I/58/49
sölemek : bk. söylemek -1-
 s. I/14/18
sȫlemeK : bk. söylemek -1-
 s. I/157/59
sȫlen - : Söylenmek, şikayet etmek, 
sızlanmak. -2-
 s.- dilē II/05/52

 s.- iyom I/73/37
sȫlenti : Söylenti, pek çok kimse tarafından 
söylenen, ağızdan ağza dolaşan, doğruluğu 
şüpheli haber, rivayet. -1-
 s. I/11/12
söleş - : Söyleşmek, karşılıklı konuşmak, 
sohbet etmek. -2-
 s.- di I/25/43
 s.- iyor I/25/28
sölet - : bk. sȫlet- -1-
 s.- miş I/140/68
sȫlet - : Söyletmek, söylemek işini 
başkasına yaptırmak. -2-
 s.- diren I/06/91
 s.- me I/52/44
söli - : bk. söyle-6 -3-
 s.- yeyin I/18/04

bk. söyle-3 -2-
 s.- yemen I/148/18
 şarḳı s.- yemen I/148/19
sȫli - : bk. söyle-4 -4-
 s.- yemen I/52/15

bk. söyle-1 -7-
 s.- cen I/52/41
 s.- yem I/101/60
 s.- yen I/158/01

bk. söyle-3 -2-
 s.- ye I/76/58, I/76/59

bk. söyle-6 -3-
 s.- medim I/113/131
sölü - : bk. söyle-6 -2-
 s.- yom I/120/37
 s.- yon I/24/10
sölü̆ - : bk. söyle-8 -1-
 s.- düm II/28/55
sȫlü - : bk. söyle-1 -6-
 s.- yom I/76/17
 s.- yorun I/56/71
 s.- yūn I/01/09

bk. söyle-3 -1-
 s.- yün I/47/66



söyli -

2009

S

bk. söyle-6 -2-
 s.- yüp dur21uŋ I/65/62

bk. söyle-8 -3-
 s.- düm II/28/11
sömúr - : bk. sömür- -1-
 s.- üyorlā II/02/64
sömür - : Hükmü, idaresi veya etkisi altına 
alıp haksız ve sürekli çıkar sağlamak, 
istismar etmek. -1-
 s.- üyorlā II/02/59
sömürücülüg : Sömürücülük, sömürücü 
olma durumu, istismarcılık. -1-
 s. II/02/64
sön - : 1. Tükenmek, yok olmak. -3-
 s.- dü I/99/38
 ocāŋ s.- dü I/89/08 

2. Söndürmek.
 s.- den I/116/17
sȫn - : bk. sön-1 -1-
 s.- dü I/65/46
söndür - : (Işığı, ateşi) Kapatmak, örtmek, 
artık yanmaz ve parlamaz duruma 
getirmek. -6-
 s.- dük I/126/10
 s.- dülē I/126/18
 s.- düler I/126/13, II/31/15
 s.- dülēr̥ I/126/14
 s.- üyeŋ I/21/95
sȫndür - : bk. söndür- -1-
 s.- ülēdi I/64/74
söv - : Irza, namusa dokunan, ayıp, çirkin 
ve haysiyet kırıcı birtakım kalıplaşmış 
sözler söylemek, küfretmek. -8-
 s.- d̥üm II/28/11
 s.- erdi I/128/56, I/128/60
 s.- erin II/28/85
 s.- müş I/128/49
 s.- üyō II/28/37

sövüp say- : Birbiri ardınca söverek, 
küfürler ederek yermek.
 s.- meden saymadan I/128/59
sȫv - : bk. söv- -1-

 s.- düm II/28/13
sövdür - : Sövmesine sebep olmak. -1-
 s.- ülē II/28/86
sövme : Sövmek işi. -1-
 s.+ ye I/128/50
sövündür - : Söndürmek. -3-
 s.- dü I/27/60, I/27/61
 s.- düler I/27/59
söyle - : 1. (Anlatmak istediği şeyi) Sözle 
bildirmek. -8-
 s.- dikin I/157/47
 s.- diklerim II/19/58
 s.- mek II/19/58
 s.- ŋ I/04/33
 s.- rdi I/08/116
 s.- saŋa I/04/75
 efendime s.- yen I/64/11
 s.- yiverı̄̇ I/145/29

2. Bir şeyin yapılmasını sözle istemek, 
ısmarlamak. -2-
 s.- mezdi I/134/39, I/134/40

3. (Türkü, şarkı vb.) Okumak. -2-
 s.- nilirdi II/03/47
 ilā s.- r I/157/12

4. Haber vermek, bildirmek. -1-
 s.- yyorū I/06/91

5. ... olarak bilmek, öyle tanımak. -1-
 s.- nir I/59/85

6. Konuşmak. -1-
 s.- miş I/46/83

7. Uyarmak, ikaz etmek.
8. (Bir fikir veya hususu) İleriye sürmek, 

ortaya koymak.
söylē - : bk. söyle-1 -2-
 s.- yorun I/06/84

bk. söyle-3 -1-
 māni s.- lēdi II/34/57
söylemek : (Bir fikir veya hususu) İleriye 
sürmek, ortaya koymak işi. -1-
 s. II/19/58
söyli - : bk. söyle-1 -1-



söylü -
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 s.- yom II/10/66
söylü - : bk. söyle-6 -1-
 yalan s.- yor I/144/67

bk. söyle-4 -1-
 s.- yorlā II/38/20
söy̥lü - : bk. söyle-4 -1-
 s.- yoru I/60/58
söz : 1. Ağızdan çıkan, bir veya daha 
çok heceden meydana gelen kelime veya 
kelime dizisi. -26-
 s.+ leri I/64/94
 s.+ üm I/66/39, II/20/05
 s.+ ünd̥en I/148/04
 s.+ üne I/76/90
 s.+ üŋü I/153/100

2. İki kişi arasında yapılan evlenme vaadi 
ve bunun için aileler arasında düzenlenen 
törene verilen isim. -14-
 s. I/131/12, II/17/47, II/17/49
 s.+ ǖ I/08/02
 s.+ ü I/74/102, I/94/83, II/17/48
 s.+ ünü I/08/02
 s. verilir I/131/13
 s. yapceK I/94/82
 s. yapdılā I/94/85
 s. yapılır I/157/17

3. Bir işi yapacağını veya yapmayacağını 
kesin olarak bildirme, vaat, taahhüt. -4-
 s.+ ü I/69/90

4. Doğruluğu kesinlik kazanmamış haber, 
söylenti, rivayet. -1-
 s.+ ümüz I/120/45

söz al- : (Birine) Herhangi bir konuda 
söz verdirmek. 
 s. alır I/69/90

(birine) söz düşme- : Mevkii ve durumu 
gereği başkaları dururken söz söylemesi 
yakışmamak, laf düşmemek -1-
 s. düşmezdi II/13/18

söz etmē : Söz ekmeği, söz 
törenlerinden sonra verilen ekmek.
 s. etmē I/138/68

 s. etmēnden I/138/68
söz ver- : Kesin vaatte bulunmak.

 s. vermen I/119/11
sözü dutul- : Birinin söylediklerini 

aynen yapmak, sözünden çıkmamak.
 s.+ ü dutuldū I/120/13

sözü geç- : Hatırı sayılır, sözü dinlenir, 
istediğini yaptırır olmak.
 s.+ ü geçen II/23/80

sözüm (burdan) dışarı (keneri, 
yabana) : Konuşması esnasında ayıp, 
çirkin veya kaba bir söz kullanacak bir 
kimse tarafından, “Bu söz size değil, sakın 
üzerinize alınmayın” anlamında söylenir.
 s.+ üm burdan dışarı I/22/43, I/70/29
 s.+ üm keneri I/52/20
 s.+ üm Tışarı II/34/65
 s.+ üm yabana I/141/19, I/143/51, 
I/144/46, I/63/61, I/87/62, I/91/57

sözüm ona : Sanki ,güya, sözde.
 s.+ üm oŋa I/49/65
 s.+ üm oŋā II/23/89
 s.+ üm una II/07/61, II/24/27, II/30/45

sözüne baḳ- : Bir kimsenin söylediği 
şeyleri yerine getirmek.
 s.+ üne baḳ I/77/64
 s.+ üne baḳcaŋ I/77/49
 s.+ üne baḳılıyodu I/94/77
sȫz : bk. söz3 -1-
 s. vėdi I/42/72
söz geçime : bk. söz geçimi -1-
 s. I/18/50
söz geçimi : Örnek olarak, söz gelimi, söz 
gelişi, mesela. -4-
 s. I/18/11, I/18/16, I/18/18, I/18/35
söz gesimi : bk. söz geçimi -1-
 s. I/18/29
sözlü : Konuşma şeklinde olan veya 
yapılan, şifahi. -1-
 s. II/13/63
su : Yağmur şeklinde bulutlardan yağan, 
yer altında bulunan, yer üstünde deniz, göl, 



su

2011
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ırmak vb.ni meydana getiren, hidrojen ve 
oksijenden meydan gelmiş rengi, kokusu 
ve tatı olmayan şeffaf sıvı madde ve bu 
maddeden oluşan. -536-
 s. I/01/22, I/01/81, I/01/87, I/03/107, 
I/03/23, I/06/101, I/101/12, I/109/41, 
I/109/42, I/109/43, I/111/30, I/116/51, 
I/117/44, I/117/45, I/117/46, I/121/57, 
I/122/42, I/122/48, I/126/10, I/126/58, 
I/126/69, I/128/21, I/128/23, I/128/52, 
I/129/18, I/129/20, I/132/23, I/132/38, 
I/132/58, I/135/04, I/139/36, I/141/03, 
I/141/07, I/141/08, I/141/18, I/141/20, 
I/141/21, I/141/23, I/142/30, I/142/36, 
I/142/37, I/142/52, I/144/15, I/144/24, 
I/145/59, I/145/60, I/152/62, I/153/93, 
I/153/98, I/20/21, I/20/32, I/20/34, I/25/59, 
I/27/61, I/33/06, I/33/55, I/38/44, I/39/58, 
I/39/94, I/40/23, I/41/74, I/45/15, I/46/60, 
I/50/76, I/50/77, I/52/85, I/58/72, I/58/82, 
I/59/52, I/60/11, I/63/31, I/64/78, I/64/80, 
I/68/59, I/69/26, I/70/15, I/72/11, I/73/20, 
I/73/55, I/73/59, I/76/34, I/78/08, I/79/78, 
I/81/41, I/81/43, I/81/57, I/84/01, I/85/23, 
I/86/24, I/89/25, I/90/35, I/90/37, I/91/46, 
I/95/10, I/95/11, I/95/12, I/95/27, I/96/38, 
I/96/41, I/96/42, I/96/83, I/96/91, I/97/06, 
I/97/07, I/98/102, I/98/104, II/01/13, 
II/02/84, II/02/87, II/05/93, II/05/95, 
II/07/17, II/09/69, II/09/94, II/10/43, 
II/10/46, II/15/113, II/15/118, II/21/57, 
II/21/58, II/21/72, II/23/196, II/23/22, 
II/26/46, II/26/47, II/26/49, II/26/51, 
II/27/18, II/27/23, II/28/12, II/28/71, 
II/28/73, II/35/111, II/37/69, II/39/33, 
II/39/54
 s.+ da I/01/87, I/119/55, I/121/61, 
I/121/85, I/121/88, I/121/90, I/129/64, 
I/143/19, I/60/61, I/74/81, I/87/121, 
II/18/01, II/18/14, II/27/22, II/34/99
 s.+ dā I/129/64
 s.+ dan I/101/45, I/95/13
 s.+ dῑ I/03/107
 devlet s. işlēnde I/40/63
 devlet s. işleri I/40/65, II/09/37, II/09/52
 s.+ lā I/35/14, I/59/53, I/95/74, I/97/08, 
II/28/74
 s.+ lāmız I/01/31, I/73/20, II/01/14

 işme s.+ lāmız II/09/70
 s.+ lanı I/158/15
 s.+ lānı II/02/86
 tomatis s.+ lānı II/29/49
 s.+ lar I/01/16, I/129/44, I/135/47, 
I/20/51, I/73/20, I/96/38
 s.+ lar̥ I/20/35
 s.+ lār II/28/73
 s.+ lardı II/03/63
 s.+ ları I/01/81, I/129/19, I/152/122, 
I/95/109, I/95/111
 yeraltı s.+ ları I/129/18
 s.+ larımıS I/135/09
 s.+ larınan I/27/59
 s.+ larından I/121/60, I/16/46
 s.+ larınnan I/16/45
 s.+ larıŋ I/95/109
 s.+ larῑ I/132/33
 s.+ lu I/95/07, II/02/83, II/30/44
 s. mu yapamıyōduḲ I/46/60
 s.+ nan II/39/33
 s. oldū I/20/16
 s.+ su II/01/56
 s. vereceKler I/66/21
 s. verisek I/98/103
 s. veriyoru II/23/21
 s. verse I/136/25
 s. vur̥dı I/96/88
 s.+ ya I/05/28, I/101/45, I/11/81, 
I/111/10, I/111/11, I/111/32, I/111/34, 
I/111/43, I/119/56, I/121/55, I/121/56, 
I/127/44, I/127/47, I/135/01, I/138/93, 
I/140/50, I/18/40, I/18/41, I/20/51, I/33/53, 
I/48/74, I/60/10, I/72/77, I/72/79, I/72/82, 
I/72/83, I/74/81, I/76/58, I/78/05, I/78/08, 
I/87/63, I/90/37, II/16/75, II/16/81, 
II/21/56, II/35/108
 s. yaparıS I/111/75
 s. yapTıḳ I/50/76
 s.+ ydu I/81/11
 s.+ yına II/01/15
 taşımȧ s.+ yınan̥ II/21/69



su bardā

2012
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 s.+ yla I/105/25, I/132/30
 s.+ ylan I/121/90, II/15/26
 s.+ ynan I/08/39, I/107/42, I/76/32, 
II/15/67
 s.+ yu I/01/59, I/01/88, I/100/46, 
I/102/38, I/105/44, I/107/44, I/109/03, 
I/117/46, I/119/57, I/121/52, I/121/57, 
I/122/35, I/122/42, I/122/45, I/123/51, 
I/123/52, I/124/38, I/127/43, I/127/44, 
I/127/47, I/128/17, I/128/55, I/132/31, 
I/132/32, I/132/38, I/134/48, I/134/49, 
I/135/47, I/139/33, I/139/35, I/139/37, 
I/139/39, I/139/40, I/141/16, I/141/18, 
I/142/30, I/19/10, I/20/32, I/20/40, I/30/45, 
I/33/45, I/33/53, I/35/05, I/38/13, I/47/23, 
I/59/52, I/60/01, I/62/19, I/64/78, I/70/14, 
I/70/75, I/72/56, I/79/79, I/81/11, I/81/41, 
I/81/43, I/81/44, I/90/36, I/95/07, I/95/66, 
I/96/84, I/98/102, II/08/106, II/10/46, 
II/21/61, II/23/203, II/23/21, II/26/46, 
II/37/99, II/39/29, II/39/33
 ḳullanım s.+ yu I/142/39
 işme s.+ yu I/141/07, I/142/39, II/21/54
 kül s.+ yu II/35/64, II/35/65, II/35/66
 limon s.+ yu II/39/58
 meyve s.+ yu I/111/83
 tav̥uḳ s.+ yu I/127/49
 yer˽altı s.+ yu I/142/57
 māden s.+ yu verin II/39/186
 s.+ yu yüzü hörmetine I/69/99
 s.+ yulu II/32/39
 s.+ yum II/36/19
 s.+ yumu I/128/54, I/52/99
 s.+ yumuşTuḳ II/10/45
 s.+ yumuz I/01/100, I/112/01, I/117/47, 
I/129/17, I/129/18, I/135/11, I/139/32, 
I/144/15, I/23/71, I/38/39, I/70/10, I/70/15, 
I/70/75, I/75/39, I/78/02, I/78/05, I/90/34, 
I/90/35, II/01/14, II/09/70
 s.+ y̥umuz I/142/38
 içme s.+ yumuz I/142/37
 işme s.+ yumuz II/02/85
 s.+ yumuz bol II/26/03
 s.+ yumuzŭ II/07/16

 s.+ yumuzu yapan I/01/101
 s.+ yun I/142/54, I/33/46, I/83/39
 s.+ yuna I/04/59, I/11/48, I/132/27, 
I/132/36, I/44/79, I/60/04, I/60/07, 
II/15/113, II/32/59, II/39/94
 s.+ yunan I/10/28, I/121/54, I/132/17, 
I/132/22, I/139/29, I/144/28, I/36/51, 
I/58/32, I/68/47, I/74/92, II/12/59, II/15/81, 
II/21/61
 s.+ yŭnan I/121/61, II/15/69
 s.+ yūnan I/105/43
 tavıḳ s.+ yunan I/36/58
 tavıḳ s.+ yunan yaparıs I/36/54
 s.+ yundan I/123/54, I/91/14, I/96/52, 
I/97/48
 s.+ yunna I/148/58
 domatis s.+ yunnan II/35/83
 s.+ yunu I/09/36, I/09/38, I/102/37, 
I/106/21, I/107/41, I/109/18, I/116/20, 
I/117/44, I/119/56, I/148/54, I/148/57, 
I/19/08, I/19/09, I/19/10, I/20/19, I/20/37, 
I/38/45, I/41/91, I/44/77, I/44/79, I/44/80, 
I/47/22, I/49/75, I/54/16, I/54/53, I/72/84, 
I/84/18, I/96/53, II/17/40, II/18/06, 
II/23/201, II/32/24, II/32/59, II/38/46, 
II/39/31, II/39/49, II/39/54, II/39/73
 s.+ yunŭ I/47/21, II/02/89, II/39/54
 s.+ yunū I/106/19
 s.+ y̥ŭnu I/132/23
 s.+ yuŋ I/105/49, I/111/30, I/142/54, 
I/27/52, I/39/98, I/41/74, I/50/79, I/58/64, 
I/60/12, I/68/41, I/68/47, II/26/48, II/35/69, 
II/35/72
 s.+ yūŋ I/116/49
 s.+ yuŋ seliŋ yapāsan II/32/138
 s.+ yusuŋ I/105/49
 s.+ yūymuş I/126/40
 s.+ yuynan I/25/60

su bardā : Su bardağı, su içmeye 
yarayan bardak.
 s. bardān̥nan I/05/56

su boyu : Akarsu kıyısı.
 s. boyu II/09/80



sulā -

2013

S

su böreği : Fırına verilmeden önce 
yufkası suda haşlandığı için bu ismi alan 
bir börek çeşidi.
 s. bȫrē I/105/10, I/116/12
 s. bȫrēmiz I/129/61
 s. börē I/129/68
 s. böre˽ı̄̇ I/111/41
 s. böre˽i yaparıS I/111/41
 s. böre˽i I/111/26
 s. böre˽ine I/111/28
 s. börēni I/129/62

su değirmeni : Su gücünden 
yararlanılarak çalıştırılan değirmen.
 s. de˽irmeni I/07/95, I/07/98
 s. dirmėniydi I/74/86

su dökme : Küçük abdest bozmak, 
işemek işi.
 s. dökmē I/155/13

su moturu : Tarla sulamak için 
kullanılan, suyu bulunduğu yerden çekip 
tarlaya aktaran cihaz.
 s. moturlānan II/09/61
sú : bk. su -2-
 s. I/73/55
 s.+ yú I/06/103
sū : bk. su -10-
 s. I/01/87, I/01/91, I/104/55, I/35/32, 
I/62/18, I/69/67, I/91/15, II/09/96, II/10/46, 
 II/39/33
subay : Silahlı kuvvetlerin üst sınıfını 
meydana getiren ve asteğmenden mareşale 
kadar çeşitli rütbelerde kumandan 
mevkiinde bulunan askerlerden her biri, 
zabit. -6-
 s. I/126/08, I/93/39, I/99/55, I/99/59
 s.+ ıŋ I/11/32
suc : bk. suç -1-
 s.+ u I/115/48
sucuġ : bk. sucuḳ -1-
 s. I/28/58
sucuḳ : Baharatla terbiye edilmiş kıymanın 
inek veya koyun bağırsakları içine 

doldurulup kurutulması ile elde edilen 
yiyecek. -2-
 s. I/13/17

sucuḳ gibi : Su ile iyice ıslanmış, 
sırılsıklam olmuş.
 s. gibi I/39/97
suç : Bir kimse veya topluluğun isteyerek 
ve bilerek yaptığı, kanun, töre ve ahlaka 
aykırı davranış, kabahat. -4-
 s.+ u I/69/96, I/135/56

suç ėt- (işle-) : Suç olan bir davranışı 
yapmak.
 s. ėdērdiK I/115/46
 s. işledı̄̇miz I/115/10
Sufrá : bk. sofra -1-
 S.+ ye I/55/29
sufrı : bk. sofra -1-
 s.+ ya I/14/39
suḲaḳ : bk. soḳaḳ3 -1-
 s. II/08/62
sula - : (Bağ, bahçe, ağaç, çiçek vb.ne) Su 
vermek. -18-
 s.- dılar I/144/28
 s.- dım I/88/47, I/88/64
 s.- dıŋ I/144/80
 s.- madılar I/144/28
 s.- mıyıvırdılar̥ I/144/29
 s.- r II/10/24
 s.- rdıḲ I/150/14
 s.- rıS II/06/19, II/06/23
 s.- rız I/135/14, I/135/16, II/06/19
 s.- yıvereydiŋiz I/88/71
 s.- yῐn I/144/29
 s.- yoS I/102/12
sulá - : bk. sula- -1-
 s.- ÍÍādı II/08/111
sulȧ - : bk. sula- -3-
 s.- cáz II/36/07
 s.- ycȧn II/09/97
 s.- yoz I/133/35
sulā - : bk. sula- -2-
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 s.- lā I/127/35
 s.- rdı I/110/68
sul̥a - : bk. sula- -1-
 s.- dılar I/91/25
sulaḲlı : Sulu. -1-
 s. I/01/62
sulama : Sulamak işi. -4-
 s. I/23/37, I/23/72
 s.+ nıŋ I/96/93

sulama ḳooperatifi : Çiftçiler arasında 
tarımsal sulama işlerini yürütmek amacıyla 
köy, belde ve ilçe merkezi gibi kırsal alan 
özelliğini taşıyan yerleşim birimlerinde 
kurulan kooperatif.
sulamaḲ : Su vermek işi. -1-
 s. I/129/19
sulamı : bk. sulama -2-
 s.+ ya I/103/28, I/144/25
sulami : bk. sulama -1-
 s.+ ye I/87/62
sulan - : 1. Sulamak işi yapılmak, su 
verilmek. -7-
 s.- ır II/06/23
 s.- ırdı II/08/111
 s.- ıyōdu II/09/61

2. (Hayvan için) Su içmek, su verilmek.
 s.- ırdı I/108/13
 s.- ıyōdu I/38/45

3. Suyu çoğalıp yoğunluğu azalmak.
 s.- mayȧnca I/144/84

4. İşlevini yerine getiremez hâle gelmek.
 s.- dı I/01/34
sulaTa : bk. salata II -1-
 salata s. I/69/29
sule - : bk. sula- -1-
 s.- yo I/149/22
sulē - : bk. sula- -1-
 s.- yon I/85/20
sulı - : bk. sula- -5-
 s.- cāŋ II/10/23
 s.- y̥caŋ II/10/23

 s.- ycaz I/150/14
 s.- yıp I/54/30
sulımı : bk. sulama -1-
 s. ḳoparatifi II/04/22
sulu : Suyu olan, suyu bol. -14-
 s. I/20/16, I/49/27, I/92/42, II/09/59, 
II/09/60, II/09/61, II/09/80, II/09/96
 s.+ su I/41/87

sulu köfti : Küçük köftelerle hazırlanan 
bir çeşit sulu yemek.
 s. köfti II/39/56

sulu tarım : Sulamaya dayalı tarım.
 s. tarım I/69/24

sulu yāni : Bol soğanla pişirilen sulu 
et yemeği.
 s. yāni I/26/09, I/26/10
sulu - : bk. sula- -7-
 s.- y̥caŋ II/10/22
 s.- yımaŋ II/10/23
 s.- yoS II/08/107
 s.- yosun I/85/24
 s.- yoz I/100/48, I/23/38, II/36/04
sululuḳ : Sulu, yılışık, sırnaşık olma durumu.  
 -1-
 s. II/23/127
sumā : <<sumaḳ+a -1-
 s. II/23/187
sumaḳ : Antep fıstığıgillerden, sıcak 
bölgelerde yetişen, kabuğu hekimlikte, 
yaprakları dericilikte kullanılan bir ağaç ve 
bu ağacın, ekşilik vermek için dövülerek 
yemeklere katılan mercimeğe benzeyen 
meyvesi. -1-
 s. II/23/187
sunā : (<<sunaḳ+a) Ağaçtan yapılmış su 
kabı, maşrapa. -1-
 s. II/15/67
sundurma : Yağmurdan, güneşten 
korunmak için kapı üstüne veya duvar 
önüne yapılan saçak, üstü örtülü, önü açık 
yer. -1-
 s. I/33/138
sunġu : Armağan, vergi. -2-



süd

2015

S

 s. I/148/29
sunġu gecesi : Düğünlerden önce 

yapılan düğün sahibi için armağanların 
toplandığı gece.
 s. gecesi I/155/75
sunta : Ağaç talaşını, yongasını pres 
altında sıkıştırmak yoluyla elde edilen 
yapay tahta. -1-
 s. I/52/85
suntı : bk. sunta -1-
 s. II/26/23
suŋġu : bk. sunġu -1-
 s.+ su I/159/17
suret : Biçim, yol, tarz. -1-
 ḳati s.+ le I/69/73
sus - : Konuşmaya ara vermek, konuşmayı 
kesmek veya sözünü bitirmek. -6-
 s. II/07/63, II/07/127, II/25/106
 s.- muş II/23/160
sús : bk. süs -2-
 s. I/54/65
 s. yapsıŋ I/54/68
sŭs - : bk. sus- -1-
 s. II/34/80
susa - : Su içme ihtiyacı duymak, su 
içeceği gelmek. -1-
 s.- dım I/06/103
susa : bk. şöse -2-
 s. I/61/74
 s. yolund̥an I/87/43
susam : Anayurdu Hindistan ile güney 
adaları olan, meyvesi kapsül şeklinde, 
beyaz veya alacalı beyaz çiçekli otsu 
bitkinin simit vb.nde kullanılan, yağı 
çıkarılan ve öğütülerek tahin elde edilen, 
darı büyüklüğündeki esmer veya sarımtırak 
tohumu. -3-
 s. I/85/26, II/37/102, II/37/97
susuz : Suya, su içmeye ihtiyacı olan, 
susamış. -6-
 s. I/135/23, I/152/51, I/98/103, I/98/104
 aş s. I/50/52

susuzluġ : Susuzluk, susuz olma, susuz 
kalma durumu. -1-
 s.+ dan II/02/84
suş : bk. suç -2-
 s. işlediŋ II/23/140, II/23/141
suşlu - : Suçlamak, bir kimsenin suç 
işlediğini, suçlu olduğunu ileri sürmek, 
ona suç yüklemek, itham etmek. -1-
 s.- yoÍÍā I/146/83
suvan : bk. soğan -20-
 s. I/121/83, I/134/44, I/144/74, I/144/75, 
I/16/15, I/98/95, II/19/129, II/30/36
 s.+ ı I/134/44, I/144/79, II/19/145
 s.+ ını I/127/48
 s. ossuŋ ıspanaḲ ossuŋ II/19/141
 s. veriyin I/144/74
sūvān : bk. soğan -1-
 s. I/112/25
suvra : bk. sofra -2-
 s. I/120/62
 s. ġurulurdu I/13/11
suv̇ı - : bk. sıva- -1-
 s.- yacaḲ I/124/45
sü : bk. su -2-
 s.+ yunan II/22/77
 s.+ yünen II/22/73
sübür - : bk. süpür- -1-
 s.- üdü I/128/30
sübürme : Süpürme, süpürmek işi. -1-
 s.+ ye I/44/70
süd : bk. süt -37-
 s. I/102/34
 s.+ ǖ I/106/16, I/18/21, I/21/91
 s.+ e I/91/59
 s. makinesi I/35/09
 s.+ ü I/100/31, I/102/37, I/130/84, 
I/152/17, I/154/58, I/31/12, I/31/19, 
II/22/72, II/32/36
 s.+ ü bol I/53/69
 s.+ ü veriyoz I/69/18
 s.+ ülēni I/35/08



süÍāle

2016

S

 s.+ ümle I/16/46
 s.+ ümüzü I/16/47
 s.+ ünden I/90/27
 s.+ üne I/21/94
 s.+ ünen I/10/28, II/22/73, II/33/65
 s.+ ünü I/130/85, II/33/68
 s.+ ünüŋ II/33/76, II/33/77
 s.+ üŋ I/106/17, I/44/43, II/33/69
 s.+ üŋǖ I/41/32
 s.+ üŋi I/41/32
 s.+ üynen I/48/41
süÍāle : Soy sop. -7-
 s. I/45/25, I/65/05, I/68/14, I/86/06
 s.+ leri I/23/14
 s.+ niŋ I/86/06
 s.+ si I/23/14
süÍālĕ : bk. süÍāle -1-
 s. I/65/05
sǖlet - : bk. sȫlet- -1-
 ilāhi s.- Tiler I/48/80
sülük : Sülükgillerden, tatlı sularda 
yaşayan ve bazı hastalıklarda kan emmesi 
için insan vücuduna yapıştırılan, yaklaşık 
15 santim uzunluğunda halkalı bir solucan 
türü. -1-
 s.+ ler I/140/51
sündür - : Bir şeyi çekerek uzatmak, 
esnetmek. -2-
 s.- ü I/21/19, I/21/20
süned : bk. sünnet -6-
 s.+ imiz I/119/61
 s.+ ine I/88/28, I/88/29
 s. olcıġ II/08/98
 s. ōlcıḳ II/08/99
sünet : bk. sünnet -4-
 s. dü˽ünü yapcaḳ II/08/134
 s.+ leri II/39/80
 s.+ Te I/119/65
 s. yapdım I/152/26

süngē : Ucunda ıslak bez bulunan, 
fırındaki kızgın külleri süpürmeye yarayan 
sırık. -1-
 s. yapılır I/157/82
sünnet : Erkek çocukların erkeklik 
organları ucundaki deriyi çepeçevre kesip 
çıkarma işi, hıtan. -1-

sünnet düğünü : Erkek çocukların 
sünnet edilmesi dolayısıyla yapılan 
eğlenceli tören, hıtan cemiyeti.

sünnet ol- : Sünnet etmek işine konu 
olmak, sünnet edilmek.
 s. oldu I/98/108
süŋgǖ : (<<süngük+ü) Kemik, vücut. -1-

kendi süŋgǖnü kendi daşı- : Kimseye 
muhtaç olmamak, kendi işlerini kendisi 
görebilmek.
 kendi s.+ nü kendi daşıdı I/79/98
süŋgü : Tüfek namlusunun ucuna takılan 
küçük kılıç biçiminde delici silah. -2-
 s. I/95/78
 s.+ müzü I/95/46
süpür - : (Bir yer veya şeyin) Üzerindeki 
toz, toprak ve çörçöp gibi şeyleri süpürge 
ile temizlemek. -17-
 s.- ǖ I/27/71
 s.- ǖn I/152/19
 s.- dük I/88/48
 s.- düK müpürdüK I/138/98
 s.- dükTen II/37/64
 s.- düm I/33/88
 s.- müyoŋ I/100/50
 s.- ü I/152/18
 s.- üdük I/74/78
 s.- üdüm I/152/42
 s.- ürdü I/121/17
 s.- üydük I/121/19, I/70/13
 s.- üyodum I/88/55
 s.- üyȯdum I/88/56
 s.- üyoS I/98/96
 s.- üyoz I/44/70
süpürge : Süpürme işinde kullanılan ve 
çalı, hasır, tavan, sokak veya elektirik 



sür - I

2017

S

süpürgesi gibi pek çok çeşidi olan alet, 
süpürme aracı. -5-
 s. I/129/23, I/152/93, I/152/94, I/19/06
süpürmek : (Bir yer veya şeyin) Üzerindeki 
toz, toprak ve çörçöp gibi şeyleri süpürge 
ile temizlemek işi. -2-
 s. I/104/17, I/152/41
sür - I : 1. (Ekilebilir duruma getirmek için 
toprağı) Pulluk veya sabanla işlemek. -55-
 s. II/22/59
 s.- cez I/94/15
 s.- dük I/150/13, I/150/17, I/37/23
 s.- ēdik I/155/19, I/39/77, I/70/18, 
II/21/15
 s.- ēdiK II/06/20
 s.- ellēdi I/121/118, I/39/33
 s.- ellerdi I/108/14
 s.- ellermiş I/14/53
 s.- er I/83/40
 s.- ērdiḳ I/157/74
 s.- erdik I/130/13, I/74/52, I/74/62, 
I/87/19
 s.- erdiK I/115/14, I/87/40
 s.- ērdik I/150/11, I/39/77, II/06/27
 s.- ērdiK I/115/21, II/01/26
 s.- ērdík II/01/29
 s.- ēr̥diK I/155/22
 s.- eriz I/56/47
 s.- erle I/127/41
 s.- ersin I/74/67
 s.- müşler II/10/56
 s.- üb I/68/36
 s.- ülür I/127/07
 s.- ülürdǖ I/157/72
 s.- ülürdü I/128/42, I/38/37, I/41/36, 
I/74/80, II/09/07, II/22/58
 s.- üyo I/83/40
 s.- üyō I/93/65
 s.- üyoduḳ I/70/20
 s.- üyoduḲ I/81/31
 s.- üyolādı I/85/14

 s.- üyoŋ I/74/65
 s.- üyoru II/01/30
 s.- üyȯz I/87/117

2. (Bir şeyi bir yüzey üzerine) Tabaka 
hâlinde yaymak, sıvamak. -9-
 s. I/40/48, I/71/58, II/19/167
 s.- cēsen I/40/48
 s.- eriS I/73/55
 s.- erle I/98/34
 s.- ērsiŋ I/96/55
 s.- üverilēdi II/34/61
 s.- üyosuŋ I/111/44

3. Yönetip yürütmek, kullanıp gitmesini 
sağlamak, sevketmek. -6-
 s.- en I/144/53
 s.- enimiz I/139/59
 s.- ennē I/99/16
 s.- er I/139/60
 s.- üyo I/83/53

4. (Birine veya bir yöne doğru) İtmek, 
uzatmak. -6-
 s.- eller I/23/20
 s.- ēr̥ I/51/50
 s.- erdik I/51/49
 s.- eriz I/51/43
 s.- üveriyoruS I/129/66
 s.- üyolamış I/28/27

5. Önüne katıp götürmek veya 
getirmek. -3-
 s.- üP I/95/69
 s.- ürdüK I/91/57
 s.- ür̥düK I/91/58

6. (Bir tuvalet malzemesini) Süslenmek 
maksadıyla yüzüne veya vücudunun bir 
yerine serpmek veya yaymak. -2-
 s. I/67/06
 s.- cēŋe I/67/06

7. (Ceza olarak) Ülkesinden veya 
yerinden başka bir ülkeye veya yere 
göndermek, nefyetmek. -2-
 s.- dı̊̇lē II/05/54
 s.- düler I/10/105



sür - II

2018

S

sür - II : 1. Devam etmek. -28-
 s.- ǖyoru I/15/18
 s.- dǖ I/35/24
 hayat s.- dü I/11/96
 s.- ē I/59/60
 s.- ēdi I/32/57
 s.- er I/36/63, I/57/50, I/57/51, I/86/21
 s.- erdi I/101/35, I/157/16
 s.- ērdi I/06/50, I/101/35, I/157/56, 
I/71/08
 s.- erdin I/10/46
 s.- ermiş I/76/12
 s.- medi I/63/07
 s.- meyeceK I/14/75
 s.- müyosa I/72/67
 s.- üp II/22/82
 s.- üyo I/07/87, I/10/60
 s.- üyodu I/155/73
 s.- üyōmuş I/76/11
 s.- üyudu II/25/51

2. ... kadar zaman almak. -1-
 s.- üyȯdu I/103/32
sür̥ - : bk. sür- I3 -1-
 s.- ēr̥ I/30/52
sürdür - : Devam ettirmek. -5-
 s.- dük I/154/08
 s.- üp I/90/74
 s.- üP I/23/13
 s.- üyoru I/06/44
 s.- üyōrum I/06/40
süre : Bir olayın başı ile sonu arasında 
geçen zaman bülümü, müddet. -4-
 s. I/03/101, II/31/44
 s.+ li II/30/17, II/31/45
sürekli : Uzun zaman devam eden, çok 
süren, aralıksız, kesintisiz, devamlı. -6-
 s. I/103/11, I/34/53, II/35/81, II/38/25, 
II/38/41
 s.+ si I/03/109
sürgü : 1. Harman yaparken otları 
temizlemek için çalılardan yapılan 

ve hayvan koşularak çekilen bir çeşit 
süpürge. -4-
 s. I/70/29
 s.+ de I/70/29
 s.+ ye I/70/28

2. Kapının kapanması için arkasına yatay 
olarak yerleştirilen demir veya ağaç kol, 
tırkaz, sürme.
 s.+ yü I/28/26
sürgün : Ceza olarak oturduğu yerin 
dışında bir yere gönderilerek ve orada 
oturmaya mecbur edilme. -1-

sürgün et- : Sürgüne göndermek, 
nefyetmek.
 s. idiyȯ I/93/19
sürma : Sürme, süs amacıyla kirpik 
diplerine sürülen siyah toz. -1-
 s. I/67/06
sürme : Sürmek işi. -1-
 s.+ ye I/141/24
sürmek : (Ekilebilir duruma getirmek 
için toprağı) Pulluk veya sabanla işlemek 
işi. -1-
 s.+ lē I/79/01
sürmü : Sürme, sürgün edilmiş, 
sürülmüş. -1-
 s.+ ymüş II/25/17
sürt - : Bir şeyi başka bir şeyin üzerine 
bastırıp hiç kaldırmadan öne arkaya, sağa 
sola veya herhangi bir yöne doğru hareket 
ettirmek. -6-
 s.- e I/98/83, I/98/86
 s.- eŋ I/04/58
 s.- erdi I/74/11
 s.- eriS I/98/91
sürtün - : Bir şey diğer bir şeye) Geçerken 
değmek. -1-
 s.- üb II/22/36
sürü : 1. Evcil hayvanlar ve özellikle 
koyun, keçi topluluğu. -15-
 s. I/33/67, I/51/31, I/68/32, I/69/20, 
I/69/21, I/99/35, I/99/36
 s.+ müz I/51/31



süt

2019

S

 s.+ nün I/33/82
2. Kalabalık, küme, yığın, çok.

 bi s. I/35/26
 s.+ ynen I/01/49

3. Bir arada yaşayan, büyük gruplar, 
kümeler hâlinde gezip dolaşan hayvan 
topluluklarından her biri.
 s.+ sü I/95/94
sürü - : (Bir şeyi) Yere sürtünür 
vaziyette iterek veya çekerek götürmek, 
sürüklemek. -2-
 s.- dü I/135/56
 s.- yyo II/07/93
sürǖ : bk. sürü2 -1-
 s. II/30/07
sürükle - : (Akarsu, rüzgâr vb. için) Önüne 
katıp götürmek. -2-
 s.- dı̄̇ I/150/56
 s.- di I/150/56
sürüm : Tarladan bir seferde çıkan 
ürün. -2-
 s. II/39/97, II/39/98
sürün̥ - : bk. sürün-1 -1-
 s.- dük I/96/37
sürün - : 1. Sefalet içinde yaşamak, 
yoksulluk içinde hayat sürmek. -3-
 s.- meden I/52/31
 s.- sün I/95/72
 s.- üyȯm I/93/38

2. Karnı üzerinde yerde sürüklenir gibi 
ilerlemek. -1-
 s.- ürmüştü I/136/30
süs - : (Bir darbe etkisiyle) Düşmek. -1-
 s.- düm I/21/80
süs : Süsleyen veya süslenmekte kullanılan 
şey, bezek, ziynet. -4-
 s.+ e I/159/28
 s. yapdῑm I/27/07

süs püs : (Küçümseyici anlamda) Süs.
 s.+ ümüz yōdu püsümüz yōdu I/159/28
 s. yōdu püs yōdu I/159/27

süsle - : Birtakım düzenlemeler, süsler 
ve zarafet kazandırıcı maddi - manevi 
unsurlar ilavesiyle (bir şeyi veya kimseyi) 
daha güzel duruma getirmek, bezemek, 
tezyin etmek. -9-
 s.- dilē II/12/17, II/12/22
 s.- nir I/125/86, I/59/25
 s.- nürdi I/41/20
 s.- rlēdi I/157/09
 s.- yip II/34/36

süsleyip püsle- : Hemen farkedilecek, 
göze çarpacak şekilde süslemek.
süslē - : bk. süsle- -3-
 s.- p püslēP I/159/20
 s.- rdik I/157/09
 s.- siŋ I/32/63
süslü : Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş, 
donanmış. -3-
 s. I/101/28, I/27/14, II/12/15
süt : Doğumdan sonra belli bir süre 
yavrularını besleyebilmeleri için kadınların 
ve memeli dişi hayvanların memelerindeki 
bezler tarafından salgılanan besin değeri 
yüksek, tatlımsı, özel kokulu, mavi veya 
sarıya çalan beyaz renkli sıvı. -73-
 s. I/02/33, I/100/23, I/100/29, I/102/56, 
I/108/16, I/111/53, I/112/26, I/129/12, 
I/129/14, I/143/32, I/143/42, I/143/46, 
I/151/42, I/154/56, I/158/58, I/31/12, 
I/44/43, I/51/36, I/73/59, I/78/15, I/79/78, 
I/79/82, I/96/46, II/09/78, II/15/113, 
II/32/36, II/32/79, II/33/77, II/39/64, 
II/39/66
 s.+ den II/32/79
 s.+ dür I/143/68
 s.+ le II/37/117
 s.+ len II/35/79, II/35/80
 s.+ ler I/100/22, II/33/55
 s.+ leri I/51/35, II/33/58, II/33/61
 s.+ lerimiz II/33/57, II/33/61
 s.+ lerı̆̇nı̄̇ I/157/69
 s.+ lerini I/21/70
 s.+ lü I/19/29
 s. müT yapaman I/06/32



süt çorbası (sütlü çorba)

2020

S

 s.+ nen I/01/59
 s.+ ten II/09/63
 s.+ ü I/124/14, I/143/42
 ana s.+ ü II/07/146
 s.+ ün I/33/97
 s.+ ünen II/25/94
 s.+ ünü I/35/09, I/56/62
 s. viriyoz I/69/02

süt çorbası (sütlü çorba) : Süt, tuz, 
et suyu ve unun birlikte çırpılmasıyla 
hazırlanan çorba.
 s. çorba I/151/17

süt ḳoparatifi : Süt alım satımı için 
köy, belde ve ilçe merkezi gibi kırsal alan 
özelliğini taşıyan yerleşim birimlerinde 
kurulan kooperatif.
 s. ḳoparatifi II/04/21

süt makinesi : Süt sağmak için 
kullanılan, hayvanların memelerinden sütü 
sağıp çıkaran makine.
 s. maḳanesi I/51/35
 s. makinalarında I/129/15
 s. makineleri I/106/14
 s. makinesi I/129/13, I/130/84

süt mayası : İçine süt karıştırılarak 
elde edilen ekmek mayası.
 s. mayası II/25/93
sǖT : bk. süt -1-
 s. II/25/28
sütcü : bk. sütçü -1-
 s. mütcü I/106/13
sütçü : Süt satan kimse. -7-
 s. I/143/44, I/69/18
 s.+ lē I/154/57, I/154/58
 s.+ lēmiz I/154/56
 s.+ ye I/143/44, I/152/17
sütlü : İçine süt katılmış, sütle karıştırılmış 
olan, sütle yapılan. -2-
 s. çorba yapılırdı I/151/12
 s. çorbalardan 
süv - : bk. söv- -4-
 s.- er sayardı I/128/53

 s.- erdi I/128/44, I/128/54
süveter : Gömlek veya bluz üstüne giyilen 
kolsuz kazak. -1-
 s. I/12/10
süz - : Bir sıvıyı içindeki tortudan, katı 
maddelerden ayırıp tasfiye etmek için 
süzgeçten veya süzgeç görevi yapabilecek 
bez, kumaş vb. bir şeyden geçirmek. -37-
 s.- ceK I/103/47
 s.- ceksiŋ II/23/200
 s.- dü I/103/59, I/148/57
 s.- dükden I/106/19
 s.- düm I/109/02, I/109/04
 s.- ē I/100/32
 s.- ecen I/49/24
 s.- ēdi I/152/116, I/152/117
 s.- elle I/119/46
 s.- eller̥ I/119/56
 s.- en II/32/59
 s.- eŋ I/11/49
 s.- er I/102/39, I/87/121, II/23/192
 s.- er̥ I/04/49
 s.- ēr I/70/42
 s.- erdi I/106/21
 s.- erdik I/141/20
 s.- erdiK I/128/71
 s.- eriz I/02/32, I/127/48, I/148/56, 
I/49/06, II/32/59
 s.- ērsiŋ I/98/48
 s.- ēsiŋ I/152/109, II/39/49
 s.- ücük I/103/07
 s.- üveriŋ I/49/74
 s.- üvircen I/60/69
 s.- üyoz I/103/04
 s.- üyuz I/152/85
 s.- üyüdüg II/25/47
süzdür - : Süzmek, süzmek işini 
yaptırmak. -8-
 s.- dükTen II/22/71
 s.- end̥en I/84/13
 s.- ülē I/157/63



süzül -
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 s.- üp I/103/05
 s.- ürüz I/26/69
 s.- üz I/04/49, I/70/40
süzd̥ür - : bk. süzdür- -1-
 s.- üyoruz I/84/12
süze : bk. süzek -2-
 s.+ ine I/103/05
 s.+ ye I/31/13
süzē : <<süzek+i -3-
 s.+ nden II/32/35
 s.+ nen I/70/58
 s.+ ni I/109/02
süzeç : Süzek, süzgeç. -1-
 s. I/19/24
süzeg : bk. süzek -3-
 s. I/31/14
 s.+ den I/154/59
 s.+ lēnen I/154/61
süzek : Süzme aracı, süzgeç. -3-
 s. I/100/32
 s.+ lēmiz I/31/14
 s.+ lere I/70/58
süzekle - : Süzekle süzmek. -1-

 s.- riz I/148/57
süzgeş : Süzgeç, sıvıları süzmekte 
kullanılan araç. -2-
 s.+ den II/32/34
 s.+ Ten I/60/69
süzı̄̇ : <<süzek+i -1-
 s.+ nde II/32/03
süzme : Süzülerek elde edilmiş, süzgeçten 
geçirilmiş. -4-

süzme yo˽urt : Bir torbaya konulup 
suyunu süzdürmek yoluyla elde edilen 
yoğurt, torba yoğurdu. 
 s. yo˽urt I/103/07
 s. yo˽urT I/103/07
 s. yo˽urtda II/17/38
 s. yo˽urtdan I/152/83
süzmen : Torba. -1-
 s.+ e I/70/40
süzmēn : bk. süzmen -1-
 s.+ de I/70/42
süzül - : Yeni gelin ayakta durmak. -1-
 s.- ür I/10/47





2023

şā˽ir : Şiir söyleyen veya şiir yazan 
kimse. -1-
 ş. I/91/12
şā˽itlik : Şahitlik, şahit olma durumu, 
tanıklık, şahadet. -2-
 ş. I/155/01

şā˽itlik yap - : Tanıklık etmek, şahit 
olarak bir nikah töreninde bulunmak.
 ş. yapveriyo II/08/70
şādiye : bk. nuşādiye (?) -2-
 ş. I/25/09
şaḫı - : Şakımak, şenlenmek, şen şakrak 
olmak. -1-
 ş.- rdıḲ I/59/69
şahıs : Kimse, kişi. -1-
 ş.+ lardan I/142/07
şahmarān : bk. şahmeran -1-
 ş. II/23/184
şahmeran : İnsan başlı, insan gibi konuşan, 
zebercetten bir taht üzerinde oturan 
efsanevi masal kahramanı yılan. -5-
 ş. II/23/183, II/23/184, II/23/185
şahs : bk. şahıs -1-
 ş.+ ıŋ I/92/31
şahsen : Bizzat, kendi (kendim, kendin 
...). -1-
 ş. II/19/74
şaḳa : Karşısındakini kırmadan güldürmek, 
eğlendirmek, neşelendirmek, şaşırtmak 
amacıyla ciddiye alınmayacak şekilde 
söylenen söz veya yapılan hareket, 
latife. -3-
 ş. yüküne I/64/21

şaka yap- : Karşısındakini güldürmek, 
eğlendirmek, neşelendirmek veya 

şaşırtmak amacıyla ciddi olmayan bir söz 
söylemek veya bir davranışta bulunmak.
 ş.+ lā yapādı I/154/29
 ş. yapTıydım I/15/19
şȧḳı : bk. şaka -1-
 ş.+ yı I/155/98
şaḳır şaḳır : Bu sesi çıkaracak şekilde 
kuru, çıtır çıtır. -1-
 şaḳır ş. II/37/126
şaḳla : Ufak karpuz veya kavun. -4-
 ş. II/29/10, II/29/11
 ş.+ dan II/29/07, II/29/09
şal - : bk. çal-2 (?) -1-
 ş.- ardıġ I/131/41
şalvā : bk. şalvar -2-
 ş. I/04/31, II/08/13
şaÍvā : bk. şalvar -2-
 ş. I/31/61
şalval : bk. şalvar -1-
 ş.+ Íarından II/23/83
şaÍvaÍ : bk. şalvar -1-
 ş.+ Íarı I/154/69
şalvar : Bir uçkurla büzülerek bele 
bağlanan çok bol ve geniş üst donu. -22-
 ş. I/04/31, I/157/45, I/157/46, I/157/54, 
I/161/33, I/161/34, I/76/41, I/77/13, 
I/77/14, II/15/47, II/15/48, II/35/34, 
II/35/36, II/39/139
 ş.+ ı II/39/163
 ş.+ ını II/19/12
 ş.+ ıŋ II/37/56
 ş.+ lāŋ I/76/43
 ş.+ nan I/77/15
şalvȧr : bk. şalvar -1-
 ş. II/24/58

şŞ
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şalvār : bk. şalvar -3-
 ş. II/35/37, II/35/38
şaÍvar : bk. şalvar -12-
 ş. I/09/11, I/09/16, I/41/22, I/41/23, 
I/71/12, I/71/13, II/37/23
 ḳutmi ş. I/41/23
 ġutmi ş. I/41/23
 ş.+ ı I/151/31
 ş.+ ıŋ I/09/17
şāÍvar : bk. şalvar -1-
 ş. I/70/76
şam şum : Şipşak. (?) -1-
 ş. şum II/14/86
şamar : Elin iç kısmı ile yapılan vuruş, 
sille, tokat. -1-
 ş.+ ını yimedim II/12/09
şamdallı : Bindallı’ya benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 ş. II/39/144
şan : İyi bir nitelikle tanınmış olma durumu, 
ün, şöhret, itibar. -1-

şan ver- : Ünü her yere yayılmak, 
herkes tarafından bilinir duruma gelmek.
 ş. vermişt̥i I/95/45
şanġada şınġada : Kırılan veya çarpan 
cam, maden vb.nin çıkardığı sesi anlatır, 
şangır şungur. -1-
 ş. şınġada I/154/06
şan̥s : Şans, baht, talih. -2-
 ş. I/149/68
 ş.+ tan II/09/74
şāns : bk. şan̥s -1-
 ş.+ ı II/09/54
şān̥s : bk. şan̥s -2-
 ş.+ ı II/07/107
 ş.+ ıŋ II/08/26
şan̥slı : Şanslı, şansı açık olan, talihli. -2-
 ş. I/149/71
 ş.+ yız II/19/164
şantiye : İnşaat için lüzumlu araç gereç ve 
malzemenin bulundurulduğu, hazırlandığı 
yer. -1-

 ş. şeflı̄̇˽i yaptım II/23/17
şaP : Sopalarla oynanan bir çocuk 
oyunu. -4-
 ş. I/51/25
 ş. oynarız I/51/25
şāp - : <<şey+ yap- -1-
 ş.- tıḳ I/32/35
şapġı : bk. şapḳa -1-
 ş.+ lı II/27/13
şapḳa : Sokağa çıkarken giyilen fötr, 
kasket, keçe, hasır. -1-
 ş.+ lı mupḳalı I/91/07
şaPḲa : bk. şapḳa -1-
 ş.+ lı I/15/17
şarab : Meyve sularının ve özellikle 
üzüm suyunun belli usullerde 
mayalandırılmasından elde edilen alkollü 
içki. -1-
 ş. I/145/69
şarapana : Üzüm çiğnenen tekne, üzümün 
çiğnendiği yer. -2-
 ş. I/139/50, I/139/52
şaraphana : bk. şarapana -1-
 ş. I/128/70
şarıl şarıl : Kuvvetle ve gür olarak akan 
suyun sesini anlatır, şarıltı çıkararak, 
şarıldayarak. -1-
 şarıl ş. I/01/30
şārḳ : Doğu. -1-

şārḳ odası : Doğu kültürüne ait 
eşyaların sergilendiği oda.
 ş. odası II/13/42
şarḳı : Tonlama değişiklikleriyle çeşitli 
duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan 
sesleri dizisi, musiki parçası. -1-
 ş. I/148/19
şārḳı : bk. şarḳı -1-
 ş. I/29/12
şarḳıcı : Şarkı söylemeyi meslek edinmiş 
olan kimse. -1-
 ş.+ yın I/95/91
şarpa : Eşarp. -2-



şe
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 ş. I/14/65
 ş.+ yı I/14/66
şarT : 1. Bağlı bulunulan dış durum, 
vaziyet, hâl. -8-
 ş.+ ı II/36/10
 ş.+ lar I/56/43
 ş.+ larda I/23/45
 ş.+ lardı I/35/63
 ş.+ ları II/36/11
 hayat ş.+ ları I/141/10

2. Bir şeyin varlığının veya meydana 
gelebilmesinin kendisine bağlı olduğu şey, 
bir şeyin var olabilmesi için gerekli olan 
husus, koşul.
 ş.+ lar I/16/24
 ş.+ ları I/16/24
şarT damarı : Şah damarı, kalbin 
pompaladığı temiz kanı aorttan alıp 
vücudun baş kısmına taşıyan; boynun iki 
tarafındaki atar damarlardan her biri. -1-
 ş. I/12/39
şar̥t : bk. şart1 -2-
 ş.+ ları II/36/09
 hayat ş.+ ları I/141/15
şaş - : (Beklenmeyen bir olay, bir hâl, bir 
söz vb. karşısında) Ne yapacağını bilemez 
duruma gelmek, şaşırmak, hayret etmek, 
şaşırmak. -3-
 ş.- ar II/38/116
 ş.- ardım I/88/69
 ş.- ıyorun I/14/63
şaşġın : bk. şaşḲın -1-
 ş. ediyo I/28/53
şaşır - : Şaşkın duruma düşmek, şaşmak, 
hayret etmek. -5-
 ş.- ıP I/66/07
 ş.- ıyorsunuzdur II/34/02
 ş.- ıyum I/01/13
 ş.- mış I/06/66, I/06/73
şaşḲın : Ne yapacağını şaşırmış 
(kimse). -1-
 ş. II/30/61

şavlar : bk. şalvar -5-
 ş. I/87/72, II/03/37
 ş.+ Íar II/03/40
 ş.+ ları I/21/46
şavlar̥ : bk. şalvar -1-
 ş. yaptım II/24/57
şavlār̥ : bk. şalvar -2-
 ş. II/24/72
 ş. yaptıḳ II/24/71
şavÍar : bk. şalvar -3-
 ş. II/03/37
 ş.+ ı mıvları I/21/66
 ş.+ Íar II/03/42
şayid : Şahit, bir şeyin olduğu yerde hazır 
bulunup olanları gören kimse. -1-

şayid ol- : Bir olayı görmüş olmak.
 ş. olmayınca I/126/22
şe : bk. şey -137-
 ş. I/03/09, I/03/31, I/103/53, I/107/52, 
I/109/16, I/109/25, I/111/36, I/111/47, 
I/115/10, I/115/46, I/117/02, I/119/67, 
I/132/30, I/14/39, I/146/15, I/146/19, 
I/146/52, I/146/57, I/147/34, I/152/138, 
I/153/59, I/156/51, I/156/65, I/157/31, 
I/158/23, I/158/46, I/159/12, I/17/27, 
I/17/40, I/27/13, I/31/19, I/31/23, I/31/26, 
I/31/28, I/31/33, I/31/34, I/31/50, I/33/15, 
I/33/57, I/39/80, I/41/83, I/41/93, I/43/14, 
I/46/04, I/46/61, I/56/21, I/60/54, I/61/29, 
I/68/21, I/68/27, I/70/50, I/70/76, I/71/20, 
I/71/33, I/71/48, I/71/73, I/72/01, I/72/12, 
I/72/30, I/72/72, I/72/81, I/73/35, I/73/58, 
I/74/78, I/76/11, I/76/70, I/77/03, I/77/63, 
I/80/07, I/80/11, I/85/38, I/86/70, I/87/29, 
I/87/32, I/88/26, I/90/35, I/90/44, I/91/18, 
I/95/118, I/95/19, I/98/66, II/03/38, 
II/12/39, II/19/66, II/21/98, II/31/33
 ş. bir iki I/69/47
 ş.+ dı̄̇m I/152/136
 ş.+ de I/08/62, I/23/47, I/31/21, I/69/53, 
I/72/60
 ş.+ den I/03/10
 ş.+ di I/146/25, I/146/81
 ş. et II/13/01
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 ş. etTik I/75/38
 ş. ettim I/63/15
 hanım˽mardır ġarıyı ş. ġocayı genc 
eden ġoca vardır hanımı ġocadan I/132/82
 ş. itdiŋ I/79/51
 ş. itmemişle I/72/56
 ş. itTi I/78/08
 ş.+ le I/146/22
 ş.+ lē I/160/12, II/37/102
 ş.+ leden I/56/49
 ş.+ ler I/56/43, I/69/30
 ş.+ leri II/35/39
 ş.+ li I/146/58
 ş.+ miz I/76/97, II/03/10
 ş.+ si I/100/37, I/72/34, II/08/91
 ş.+ sine I/100/36
 ş.+ sinē II/18/05
 ş.+ sini yapardı I/150/23
 ş. yapa yapa I/16/08
 ş. yapadıḳ I/155/26
 ş. yapādıḳ I/146/48, I/155/51
 ş. yapallardı I/119/67
 ş. yapamıyȯsuŋ II/04/14
 ş. yapar I/16/12
 ş. yapar̥ I/83/78
 ş. yaparlā II/19/64
 ş. yapılırdı I/125/63
 ş. yapıyolar I/83/01
 ş. yapıyor I/16/10
 ş. yapıyorum I/110/41
 ş. yapmasın II/19/166
 ş. yapmayo I/38/54
 ş. yapTı II/38/58
şĕ : bk. şey -1-
 ş.+ den I/33/45
şē : bk. şey -274-
 ş. I/01/23, I/03/95, I/04/65, I/101/21, 
I/106/72, I/107/07, I/121/61, I/124/09, 
I/142/35, I/142/51, I/146/26, I/146/50, 
I/146/65, I/146/82, I/151/22, I/151/26, 
I/152/121, I/152/38, I/152/43, I/152/49, 

I/152/64, I/153/07, I/153/114, I/153/32, 
I/155/10, I/155/65, I/159/06, I/159/32, 
I/159/47, I/160/13, I/19/22, I/27/34, 
I/31/22, I/33/123, I/33/13, I/33/141, 
I/33/83, I/38/39, I/38/41, I/38/48, I/64/19, 
I/65/40, I/66/32, I/66/46, I/68/26, I/69/09, 
I/69/29, I/69/55, I/70/37, I/72/01, I/73/41, 
I/74/47, I/75/47, I/77/15, I/80/30, I/82/27, 
I/82/28, I/83/05, I/83/10, I/83/34, I/83/35, 
I/83/63, I/84/45, I/85/17, I/85/33, I/85/52, 
I/85/61, I/85/62, I/86/07, I/86/30, I/86/40, 
I/90/59, I/91/17, I/91/54, I/96/48, II/04/83, 
II/07/32, II/08/89, II/09/18, II/12/62, 
II/16/26, II/19/116, II/19/125, II/19/140, 
II/19/142, II/19/161, II/19/164, II/19/165, 
II/19/167, II/19/25, II/19/33, II/19/34, 
II/19/46, II/19/52, II/19/73, II/19/85, 
II/20/08, II/20/10, II/20/15, II/20/20, 
II/20/21, II/20/25, II/21/76, II/23/80, 
II/26/23, II/32/54, II/34/25, II/34/55, 
II/37/127, II/37/91, II/38/109, II/38/113, 
II/38/118, II/38/23, II/38/58, II/38/98
 ş.+ cik II/20/14
 ş.+ de I/09/65, I/38/38, I/64/109, 
II/19/17, II/26/22
 ş.+ dekinner I/68/24
 ş.+ den I/158/41, I/31/21, I/31/45, 
I/95/18, II/19/24, II/38/108, II/38/67
 ş.+ di I/154/44
 ş.+ dik I/78/02
 ş.+ dim II/19/131
 ş.+ lı̄̇di II/13/05
 ş.+ le I/03/59, I/158/16, I/161/39, 
I/43/37, I/71/71, I/72/53
 ş.+ lē I/153/79, I/160/27, I/160/29, 
I/74/43, I/85/66, II/09/35, II/19/164, 
II/35/101
 ş.+ le yaparlādı I/33/155
 ş.+ lē yapıyo I/149/58
 ş.+ lede I/38/22
 ş.+ lēden II/32/37
 ş.+ lemiz II/19/157
 ş.+ len II/35/18
 ş.+ ler I/03/28, I/157/29, I/43/01, 
I/43/05, I/43/35, I/43/36, I/44/34, I/56/09, 
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I/71/01, I/83/56, I/83/61, II/15/42, II/15/68, 
II/37/102
 ş.+ ler̥ yapādı II/09/31
 ş.+ lerde II/19/55
 ş.+ lerden II/37/28
 ş.+ lere I/83/29
 ş.+ leri I/146/59, I/152/97, I/39/104, 
I/39/40, I/64/35, I/72/07, I/82/21, II/13/06, 
II/14/66, II/19/61, II/21/92
 ş.+ lerini I/39/41
 ş.+ li I/153/60, I/31/43, I/81/54, II/32/61
 ş.+ lik I/03/29
 ş.+ m I/38/71
 ş.+ miS I/90/61, II/29/04
 ş.+ miş I/68/27
 ş.+ miz I/148/63, I/32/98, II/19/163, 
II/19/77, II/20/14, II/37/114, II/38/23
 ş.+ mizde I/05/08
 ş.+ mizi I/139/54, I/76/81, II/19/150, 
II/37/23
 ş.+ ni I/90/78
 ş.+ niŋ I/02/32, II/32/64
 ş.+ se I/156/60
 ş.+ si I/139/55, I/150/38, I/151/16, 
I/151/31, I/152/80, I/31/21, I/31/46, 
I/38/08, I/39/86, I/39/92, I/71/21, I/79/65, 
I/83/36, I/83/51, I/87/98, I/95/15, II/09/76, 
II/12/75, II/27/60, II/32/103, II/32/22, 
II/35/17
 ş.+ sinde I/03/35
 ş.+ sindē I/03/09
 ş.+ sine I/153/70, I/38/47, I/38/57, 
I/73/68, II/10/61, II/32/101, II/32/63, 
II/32/85, II/35/05
 ş.+ sini I/09/79, I/152/48, I/152/50, 
I/53/58, I/70/30, I/77/48, II/12/27, II/21/35, 
II/32/35, II/39/142
 ş. verceg I/152/112
 ş. verilirdi II/15/22
 ş. yapādı II/34/77
 ş. yapan I/82/27
 ş. yaparıS II/37/64
 ş. yaparız II/27/45, II/36/12

 ş. yapcım II/38/72
 ş. yapıyolādı II/35/55
 ş. yapmadım II/19/10
 ş. yapmazlādı I/83/26
 ş. yapTı II/22/31
 ş. yaptılar I/38/17
 ş. yaptım II/19/135
şė : bk. şey -112-
 ş. I/04/56, I/07/37, I/100/36, I/101/07, 
I/111/108, I/121/16, I/127/13, I/14/40, 
I/140/70, I/141/09, I/153/04, I/154/34, 
I/155/11, I/157/13, I/17/28, I/31/51, I/39/40, 
I/40/23, I/45/55, I/68/65, I/69/97, I/70/04, 
I/75/23, I/76/93, I/76/96, I/77/21, I/80/37, 
I/80/55, I/90/16, I/90/48, I/90/50, I/91/15, 
I/92/24, I/93/55, I/98/95, I/99/50, II/06/41, 
II/07/113, II/07/68, II/12/16, II/14/22, 
II/17/35, II/23/156, II/23/210, II/27/10, 
II/29/103, II/29/14, II/32/67, II/39/65
 ş. bol I/76/77
 ş.+ de I/145/65, I/48/25, I/49/09, 
I/74/13, I/76/60, I/79/89, I/99/07, II/38/70
 bi ş. de˽il I/151/44
 ş.+ den I/03/08, I/03/97, I/40/64, 
I/46/14, I/79/42, II/23/154, II/29/07
 ş.+ dēn I/160/23
 ş.+ di I/152/108
 ş. etmedim I/160/26
 ş. etTiydim I/127/28
 ş.+ gilin I/140/71
 ş. itcen I/86/16
 ş. itmişle I/79/68
 ş.+ lē II/08/63
 ş.+ lēni II/29/05
 ş.+ lennen I/05/50
 ş.+ ler I/34/12, I/74/40, I/94/30
 ş.+ lerde I/69/76
 ş.+ lerden̥ I/86/02
 ş.+ leri I/74/94, II/23/163
 ş.+ lerinden I/16/29
 ş.+ li I/153/60, I/157/18, II/29/96
 ş.+ si II/04/13, II/23/16, II/23/170, 
II/23/173, II/29/41
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 ş.+ sine I/76/85
 ş.+ sini yapādı II/35/76
 ş.+ siŋiz I/05/70
 ş.+ siydi II/23/73
 ş. verı̄̇ kesim veri I/76/71
 ş. yapaÍÍādı II/23/41
 ş. yapaŋ I/127/20
 ş. yapar I/16/15, II/23/13
 ş. yaparsıŋ II/23/192
 ş. yapdıḳ II/23/10
 ş. yapıŋ I/127/17
 ş. yapıyor I/125/11
 ş. yapmadı I/151/07
 ş. yapmam I/38/51
 ş. yapTıḳ II/23/212
 ş. yapTım II/23/145
şē̇ : bk. şey -13-
 ş. I/03/45, I/05/66, I/153/122, I/78/22, 
I/90/78, II/12/09, II/23/121
 ş.+ de I/96/05
 ş.+ ler I/96/80
 ş.+ miS II/29/94
 ş.+ sinde I/106/41
 ş.+ sini II/07/140
 ş. yapardıḲ I/153/91
şe˽ādetnāme : Şehadetname, diploma. -1-
 ş.+ sini II/20/73
şē˽ap - : <<şey+ yap- -1-
 ş.- arḳa I/33/95
şe˽er : bk. şehir -14-
 ş. I/46/128, I/46/129, I/67/26, I/67/42
 ş.+ de I/45/21, I/45/22, II/16/06
 ş.+ deler I/06/14
 ş.+ e I/45/22
 ş.+ i I/67/26
 ş. yeri I/138/59, I/66/32
 ş. yerinde I/14/59
şe˽ēr : bk. şehir -2-
 ş.+ de I/04/11, II/07/65
şē˽er : bk. şehir -5-

 ş.+ de I/06/10, I/42/30, I/53/35
 ş.+ den II/01/49
 ş.+ e I/03/82
şe˽erli : bk. şeh̥erli -1-
 ş.+ yiz I/67/25
şe˽il : bk. şehir -4-
 ş.+ lēde II/03/42, II/26/24
 ş.+ lērde I/61/13
 ş.+ leriŋkini II/03/29
şe˽ir : bk. şehir -83-
 ş. I/38/40, I/60/46, I/60/90, I/76/82, 
II/35/61
 ş.+ dı̄̇ II/06/08
 ş.+ de I/02/29, I/03/83, I/111/104, 
I/158/12, I/161/19, I/45/66, I/46/95, 
I/63/33, I/68/56, I/71/75, I/78/17, I/78/38, 
I/78/53, I/86/48, I/92/44, II/07/103, 
II/08/129, II/08/131, II/08/17, II/17/73
 ş.+ dekiler I/15/34
 ş.+ den I/131/45, I/131/46, I/23/32, 
I/57/43, I/68/45, I/78/15
 ş.+ deydı̄̇ I/71/77
 ş.+ di II/17/01, II/17/75
 ş.+ diler II/17/77, II/17/79
 ş.+ e I/01/29, I/108/33, I/149/18, 
I/149/19, I/149/31, I/149/32, I/149/40, 
I/15/59, I/156/28, I/156/36, I/161/37, 
I/45/66, I/45/68, I/46/75, I/54/34, I/68/57, 
I/71/74, I/71/76, I/73/39, I/78/37, I/78/47, 
I/92/59, II/22/46
 ş.+ ĕ II/21/25
 ş.+ i II/06/39, II/07/26, II/08/03, 
II/17/73, II/30/05, II/32/129, II/39/173
 ş.+ imiş I/68/67
 ş.+ lere II/15/45, II/15/48
 ş. yeri I/111/88
 ş. yerinde I/104/13, I/104/57, I/108/48, 
I/142/60
 ş. yerini I/104/14
 ş. yėrini I/104/14
 ş. yerlėr̥inde II/15/64
şē˽ir : bk. şehir -2-
 ş.+ de II/17/71
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 ş.+ dekiler I/36/18
şė˽ir : bk. şehir -9-
 ş. I/76/81
 ş.+ de I/76/55, I/76/68
 ş.+ den I/76/77
 ş.+ e I/76/04, I/76/19, I/76/67, I/76/68
 ş.+ ē I/76/06
şe˽irleş - : Şehirlileşmek, şehirli durumuna 
gelmek, kentlileşmek. -2-
 ş.- mişiniz I/33/02
 ş.- mişiŋiz I/33/01
şe˽it : bk. şehit -4-
 ş. I/79/68
 ş. düşmüş II/09/09
 ş.+ Tı̄̇ I/75/11
 ş.+ Ti I/79/68
şebeke : Ağ gibi yayılmış hat veya yolların 
bütünü. -1-
 ş. I/142/39
şebit : bk. şepit -1-
 ş. II/32/133
şed - : <<şey+ et- -2-
 ş.- ellē I/61/30
 ş.- iyō I/46/105
şēd - : <<şey+ et- -4-
 ş.- emedi I/53/20
 ş.- emiyon I/64/27
 ş.- ilir II/31/41
 ş.- iŋ I/36/85
şėd - : <<şey+ et- -2-
 ş.- iyo II/35/26
 ş.- iyó II/13/21 
şē̇d - : <<şey+ et- -1-
 ş.- ersiŋiS II/13/43
şeF : Yöneten, yöneticiliğin yetki ve 
sorumluluğu olan bir kademesinde bulunan 
kimse. -7-
 ş. I/50/65, I/50/70, I/85/09, II/01/58
 bölge̊ ş.+ ı̄̇ II/06/51
 ş.+ e II/01/58

şeFḲat : Koruma, acıma ve esirgeme 
duygusu ile karışık olan sevgi. -1-
 ş. I/14/71
şeflı̄̇ : (<<şeflik+i) Şef olma durumu. -1-
 şantiye ş.+ i yaptım II/23/17
şeftali : Gülgillerden, sıcak ve mutedil 
iklimlerde bahçelerde yetişen meyve 
ağacının sulu, güzel kokulu, lezzetli, A 
vitamini bakımından zengin çok makbul 
meyvesi. -2-
 ş.+ mı̄̇z II/19/162
 ş.+ miz I/32/102
şeFtāli : bk. şeftali -1-
 ş. I/139/63
şefteli : bk. şeftali -1-
 ş. I/100/12
şeher : bk. şehir -24-
 ş. II/05/43
 ş.+ de I/03/82, I/10/45, I/148/19, 
I/153/46, I/153/47, I/159/06, I/30/15, 
I/75/56, I/75/57, I/79/34, I/86/10, I/88/22, 
II/05/43
 ş.+ den I/153/118, I/153/40, I/153/46, 
II/05/56, II/05/57
 ş.+ di II/05/38, II/05/42
 ş.+ d̥i II/05/42
 t̥.+ e I/153/46
 t̥.+ lēde I/75/57
şeh̥er : bk. şehir -2-
 ş.+ de I/95/08
 ş.+ dele I/72/16
şeḫer : bk. şeker3 -1-
 ş. II/19/74
şeh̥erli : Şehirli, şehir halkından olan 
(kimse), kentli. -1-
 ş. I/99/23
şehid : bk. şehit -3-
 ş. I/06/63, I/06/79
 ş. ōldu II/12/48
şehir : İnsanların toplu olarak yaşadığı 
yerleşim yerlerinden, idari ve mülki 
bakımdan köy ve kasabadan sonra en 
büyük olanı; halkının büyük kısmı ticaret, 
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sanayi ve idare işleriyle uğraşan, tarım 
alanı olmayan kalabalık yerleşim merkezi, 
kent. -22-
 ş. II/23/152
 ş.+ de I/35/11, I/58/97, II/22/43, 
II/27/31, II/27/49
 ş.+ deki II/27/49
 ş.+ den I/16/45, II/20/43
 ş.+ di II/27/48
 ş.+ diydı̄̇ II/06/83
 ş.+ e I/101/17, I/35/11, I/39/11, I/41/66, 
I/55/47, II/20/42, II/27/29, II/27/31
 ş.+ ė I/78/04
 ş.+ i I/01/64, II/20/41

şehir yeri : Şehir.
şeh̥ir : bk. şehir -1-
 ş.+ dė I/60/90
şehit : Allah yolunda, din uğrunda ve 
vatan, millet, kutsal bir amaç ve görev için 
savaşırken ölen kimse. -1-
 ş.+ ler I/06/71

şehit düş- (ol-) : İmanı, vatanı ve kutsal 
bir amacı uğrunda savaşırken ölmek.
şėhiT : bk. şehit -1-
 ş. I/06/62
şehr : bk. şehir -2-
 kendili ş.+ i II/04/12, II/04/49
şeh̥r : bk. şehir -2-
 kendili ş.+ i II/04/48, II/04/49
şeke : bk. şeker2 -1-
 ş. I/75/24
şekē : bk. şeker2 -3-
 ş. I/33/08, II/23/106
 ş.+ miz I/33/143
şekel : bk. şeker1 -1-
 ş.+ lē I/146/50
şeker : 1. Şeker kamışı, şeker pancarı vb. 
bitkilerin öz suyundan veya nişastasından 
çıkarılan, çoğunlukla beyaz billurlar 
hâlinde, suda kolayca eriyen, ağızda tatlı 
bir lezzet bırakan, birleşiminde karbon 
oksijen ve hidrojen bulunan maddelere 
verilen ortak isim. -36-

 ş. I/100/11, I/111/52, I/111/54, I/21/96, 
I/33/145, I/40/25, I/40/26, I/42/48, I/42/49, 
I/96/58, II/07/77, II/34/22, II/34/93, 
II/34/96, II/39/75
 ş.+ de II/11/60
 ş.+ den I/36/64
 ş.+ i I/30/45, I/68/45, I/82/34, I/86/54
 ş.+ imizi I/134/36
 ş.+ ini I/132/45, I/36/64, II/39/95
 ş.+ leri II/29/100
 ş.+ li II/37/98
 ş.+ lisini I/96/58
 ş.+ siS I/86/55
 ş.+ siz II/33/75
 ş. yaparıS I/111/74
 ş. yapıyoS II/37/98
 ş. yapıyoz II/37/98

2. Şekerle hazırlanmış akide, lokum, 
karemela vb. yiyeceklere verilen ortak 
ad. -24-
 ş. I/111/93, I/111/94, I/111/96, I/129/60, 
I/13/09, I/131/43, I/138/55, I/148/63, 
I/155/66, I/16/01, I/63/46, I/67/21, I/91/29, 
I/99/74
 ş.+ i I/138/59
 ş.+ inen I/67/73
 ş.+ inı̆̇ I/91/37
 ş.+ ini şerbeTiŋi I/138/58
 ş.+ ler I/111/84
 ş. meker I/138/55
 ş. Tut32uyolar I/105/07
 ş. veridi I/156/50
 ş. veriler I/114/34
 ş. veriyoz veren I/111/95

3. Şeker hastalığı. -14-
 ş. I/143/54, I/37/37, I/58/83, I/88/21, 
I/91/20, I/91/21
 ş.+ a II/32/27
 ş.+ den I/143/55
 ş.+ e II/32/29, II/32/52
 ş. hasdası I/144/52
 ş. hastālῑnı II/30/24
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 ş. hasTası I/148/41, I/153/46
4. Şeker hastalığından ileri gelen kan ve 

idrardaki yüksek şeker miktarı. -8-
 ş. I/143/53, I/28/53, I/58/84
 ş.+ i I/58/83
 ġan ş.+ i I/28/54
 ş.+ im I/28/53
 ş.+ imi I/143/58
 ş.+ iŋ I/58/84

5. Sevimli, tatlı. -2-
 ş. II/39/113, II/39/138

6. Şeker fabrikası. -2-
 ş.+ de I/144/24
 ş.+ den II/20/34
şeker̥ : bk. şeker1 -1-
 ş. I/33/95

bk. şeker2 -1-
 ş.+ lerden veriydi I/156/51

bk. şeker6 -1-
 ş.+ den II/20/33
şekēr : bk. şeker3 -5-
 ş. I/148/41, I/58/83, II/25/03
 ş.+ den I/58/82

bk. şeker1

 ş. I/148/60
şēker : bk. şeker2 -1-
 ş. I/138/66
şėker : bk. şeker2 -2-
 ş. II/08/71
şėkēr : bk. şeker2 -1-
 ş. I/10/51
şekerle - : Şeker koymak. -1-
 ş.- diKTen II/29/100
şekēr̥leş - : Şekerleşmek, suyu şekerinden 
ayrılarak billurlaşmak, şekerlenmek. -1-
 ş.- irdi I/33/49
şeker̥lı̄̇ - : bk. şekerle- -1-
 ş.- yom II/29/100
şekil : Biçim, tarz, çeşit. -28-
 ş. I/23/12, I/46/107, I/58/70, I/82/22, 
II/04/12, II/04/84, II/30/49

 şeKil ş. I/111/14
 ş.+ de I/01/29, I/111/67, I/111/76, 
I/117/37, I/121/87, I/74/48, I/97/46, 
II/38/34
 ş.+ dē I/106/66
 ş.+ d̥e I/05/11
 bi ş.+ de I/106/79
 ş.+ de yapıyoz I/106/81
 ş.+ dedir I/117/41
 ş.+ diydi I/42/73
 ş.+ i alı I/60/09
 ş.+ li I/58/47, I/58/89
 ş. şeKil I/111/14
 ş. yapar I/111/67
şekı̆̇l : bk. şekil -1-
 ş.+ i II/09/59
şėkil : bk. şekil -1-
 ş. II/04/58
şekl : bk. şekil -11-
 ş.+ inde I/111/12, I/111/66, I/117/37
 ş.+ indė II/24/07
 ş.+ indē I/76/34, I/81/55
 ş.+ índe I/04/56
 ş.+ inde yaparlar I/26/20
 ş.+ inde yapıyoŋ I/76/34
 ş.+ ini I/28/23
şekl : bk. şekil -2-
 ş.+ i I/90/11
 ş.+ ini I/90/10
şelālē : bk. şeÍāle -1-
 ş. II/26/47
şeÍale : bk. şeÍāle -1-
 ş. I/81/53
şeÍāle : Bir nehrin yüksek bir yerden 
gürültü ile dökülmesinden meydana gelen 
büyük çağlayan. -6-
 ş. I/81/53, I/81/56, I/81/58, I/81/59
şēlik : bk. şeylik -1-
 ş.+ ler I/159/26
şelvar : bk. şalvar -2-
 ş. I/101/29, I/101/30
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şēlvar : bk. şalvar -1-
 ş. I/101/29
şemşi : (?) -1-
 ş. I/56/14
şen : Hâlinde ve davranışlarında 
yaşamaktan aldığı zevkin canlılığı görülen, 
neşesi durumundan belli olan, hayat dolu, 
canlı ve güler yüzlü, neşeli -2-
 ş.+ idi I/79/19
 ş. olsuŋ I/79/74
şenliKli : Neşeli, kalabalık ve 
eğlenceli. -1-
 ş.+ ydi II/27/34
şennı̄̇ : <<şenlik+i- (bk. şenniK) -1-
 ş.+ di I/79/17
şenniK : Şenlik, toplu olarak yapılan 
eğlence, kutlama, donanma. -11-
 ş. I/115/08, I/154/26, I/154/29, I/59/23
 ş.+ li I/59/29
 ş. yapallar I/113/20
 ş. yapar I/07/16
 ş. yaparaḳ I/59/25
 ş. yapardıġ I/08/12
 ş. yapılıyudu II/25/59
 ş. yapıyudu II/25/56
şennikleş - : Şenlikleşmek, şenlikli hâle 
gelmek. -1-
 ş.- ir I/36/70
şennikli : bk. şenliKli -1-
 ş.+ ydı̄̇ I/36/45
şep - : <<şey+yap- -1-
 ş.- ā I/33/95
şepid : bk. şepit -1-
 ot ş.+ i II/32/134
şepit : Hamurdan çok ince açılarak içine 
ot vb. konulan, sacda pişirilen bir çeşit 
çörek. -1-
 ş.+ iynen II/16/93
şēr : bk. şehir -127-
 ş.+ á I/10/61
 ş.+ de I/100/40, I/102/29, I/108/36, 
I/109/05, I/109/25, I/112/39, I/113/63, 

I/128/20, I/128/35, I/134/60, I/134/61, 
I/140/48, I/145/92, I/158/36, I/158/42, 
I/161/40, I/17/57, I/17/58, I/21/60, I/37/47, 
I/37/48, I/37/52, I/43/21, I/43/22, I/43/29, 
I/44/20, I/58/50, I/67/46, I/67/49, I/67/52, 
I/67/55, I/69/37, I/71/74, I/72/03, I/72/20, 
I/72/28, I/72/49, I/88/61, I/89/16, I/94/28, 
II/07/29, II/19/18, II/32/120
 ş.+ dē I/146/20
 ş.+ deki II/16/85
 ş.+ deKi I/147/47
 ş.+ deler I/21/60, I/89/16
 ş.+ den I/108/36, I/115/34, I/135/21, 
I/140/39, I/146/11, I/146/79, I/21/72, 
I/67/45, I/67/48, I/69/66, I/72/26, I/75/48, 
I/86/59, I/90/71, I/99/30, I/99/32, II/19/93
 ş.+ di II/28/35
 ş.+ e I/100/20, I/108/36, I/108/44, 
I/115/27, I/115/28, I/115/34, I/135/22, 
I/140/42, I/145/55, I/146/06, I/15/59, 
I/152/32, I/153/121, I/153/124, I/153/39, 
I/153/48, I/158/37, I/158/51, I/18/27, 
I/30/32, I/33/42, I/43/09, I/45/22, I/49/40, 
I/58/54, I/66/06, I/67/45, I/69/37, I/72/04, 
I/82/25, I/99/37, II/01/47, II/14/97, 
II/19/113, II/19/40, II/19/44, II/19/97
 ş.+ i II/02/37, II/07/112, II/20/29, 
II/38/25
 ş.+ imi yapıyon I/18/16
 ş.+ iŋ I/37/52, I/60/91, II/20/45
 ş.+ lerde I/79/80
 ş.+ lerden I/119/71, I/71/23, I/82/03
 ş.+ lere I/82/03, I/95/52
 ş. yeri I/72/64
şer : Zor’a benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 zor ş. I/102/07
şerampoluḳ : Şarampol, kara yollarında 
yolun iki tarafında bulunan ve genellikle 
derin bir hendekle biten yamaçlardan her 
biri. -1-
 ş.+ ta I/33/63
şerbet : Meyve özü, su ve şekerle yapılan 
tatlı içecek. -17-
 ş. I/111/76, I/33/141, II/39/74, II/39/75
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 ş.+ de II/34/95
 ş.+ i I/26/12, I/26/13
 ş.+ inen I/26/13
 ş.+ ini I/111/74, I/132/43, I/132/44, 
II/15/123, II/39/74
 şekerini ş.+ iŋi I/138/58
 ş.+ li I/111/42
 ş.+ lisi I/111/42
 ş. mirbeT I/125/88
şērbet : bk. şerbet -1-
 ş.+ ini yapıyosun II/15/123
şerbeTle - : Üzerine şerbet dökmek. -1-
 ş.- rsen I/111/42
şēriye : Şehriye, makarna hamurundan 
çeşitli şekillerde kesilmiş çorbalık 
malzeme. -2-
 ş. I/87/117

şēriye çorbası : İçine şehriye katılarak 
hazırlanan çorba.
 ş. çorbası I/07/33
şet - : <<şey+ et- -10-
 ş.- incesi I/46/104
 ş.- medi I/17/51
 ş.- mez I/69/35
 ş.- miş I/146/76
 ş.- miyom II/15/17
 ş.- miyoŋ I/79/95
 ş.- miyyo II/11/50
 ş.- Ti II/39/73
 ş.- TiK I/17/44
 ş.- Timine II/29/48
şēt - : <<şey+ et- -7-
 ş.- meS II/39/76
 ş.- miş I/35/32, I/58/90
 ş.- miyo I/85/34
 ş.- se I/30/59
 ş.- Ti II/35/49
 ş.- tim I/38/06
şē̇t - : <<şey+ et- -1-
 ş.- medi II/31/17
şėt - : <<şey+ et- -5-

 ş.- medim II/29/50, II/29/58
 ş.- meyyö II/29/74
 ş.- miyöllē II/29/78
 ş.- ti II/08/60
şėtme : <<şey+ etme -1-
 ş.+ si I/60/61
şettirmi : <<şey+ ettirme -1-
 ş.+ ye I/73/75
şey : Belli bir nesne, oluş veya düşünceyi 
belirtmeyen, anlamı kendinden önceki ve 
sonraki kelimelerle ortaya çıkan; söz, olay, 
iş, durum, husus, madde, eşya vb. yerine 
kullanılan belirsiz kelime. -443-
 ş. I/07/19, I/08/46, I/100/02, I/100/10, 
I/100/48, I/102/17, I/102/78, I/103/05, 
I/104/29, I/104/58, I/105/19, I/106/75, 
I/106/78, I/107/01, I/107/02, I/107/05, 
I/107/27, I/108/32, I/108/49, I/109/07, 
I/109/15, I/109/25, I/109/53, I/110/28, 
I/110/66, I/115/08, I/115/12, I/115/33, 
I/115/37, I/115/45, I/115/47, I/115/48, 
I/115/55, I/116/13, I/116/21, I/116/33, 
I/117/06, I/117/32, I/118/09, I/118/13, 
I/118/15, I/119/22, I/119/71, I/122/75, 
I/125/05, I/126/46, I/127/21, I/127/22, 
I/127/26, I/127/49, I/129/24, I/130/64, 
I/132/08, I/132/36, I/132/42, I/133/27, 
I/135/06, I/139/09, I/139/41, I/14/18, 
I/14/27, I/141/03, I/142/26, I/143/08, 
I/144/13, I/144/31, I/144/68, I/144/75, 
I/144/80, I/146/12, I/146/17, I/146/61, 
I/147/30, I/147/31, I/150/32, I/152/112, 
I/152/139, I/154/61, I/155/99, I/156/44, 
I/156/45, I/158/17, I/16/07, I/16/13, 
I/16/25, I/16/27, I/16/34, I/160/25, I/18/70, 
I/19/06, I/23/12, I/23/13, I/25/55, I/26/38, 
I/26/44, I/26/60, I/26/62, I/26/70, I/27/10, 
I/27/17, I/27/71, I/28/20, I/28/60, I/31/17, 
I/31/31, I/31/41, I/33/47, I/33/64, I/40/43, 
I/43/05, I/43/13, I/43/36, I/43/38, I/56/48, 
I/56/63, I/56/75, I/59/34, I/59/75, I/64/101, 
I/64/107, I/64/116, I/64/14, I/64/18, 
I/64/72, I/64/73, I/64/79, I/64/90, I/67/50, 
I/67/70, I/68/08, I/68/20, I/68/64, I/69/41, 
I/71/06, I/72/63, I/73/30, I/75/71, I/79/53, 
I/80/22, I/87/113, I/87/38, I/88/62, I/89/13, 
I/90/67, I/91/20, I/91/45, I/91/85, I/92/47, 
I/92/57, I/93/23, I/93/29, I/93/59, I/95/30, 



şey

2034
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I/95/57, I/95/61, I/96/42, I/96/72, I/98/07, 
I/98/100, I/98/113, I/98/115, I/98/32, 
I/98/54, I/98/75, I/98/79, I/99/29, I/99/40, 
I/99/41, I/99/56, I/99/62, II/04/14, II/04/46, 
II/07/146, II/13/57, II/13/63, II/15/45, 
II/15/65, II/16/89, II/16/90, II/24/11, 
II/24/78, II/27/34, II/32/04, II/34/36, 
II/34/48, II/37/93, II/37/95, II/38/80, 
II/39/01, II/39/175, II/39/182
 ş.+ idi I/101/04
 ş.+ idik I/101/04
 ş. bol I/67/48
 ş.+ de I/05/09, I/105/61, I/117/24, 
I/127/54, I/129/37, I/31/06, I/31/30, 
I/59/36, I/67/64, I/69/50, I/72/17, I/72/18, 
I/93/58, II/39/32
 ş.+ dē I/26/30
 ş.+ deKi I/19/04
 ş.+ den I/139/49, I/143/47, I/31/45, 
I/31/57, I/31/58, I/64/11, I/64/68, I/64/69, 
I/68/15, I/69/65, I/83/52, I/98/96, I/99/41, 
II/37/116
 ş.+ den yana I/27/06
 ş.+ di I/130/31, I/78/01, I/91/81, 
II/19/22, II/21/18
 ş.+ e I/110/50, I/151/41, I/153/63, 
I/157/41, I/16/15, I/160/29, I/26/73, 
I/31/09, I/33/15, I/33/46, I/38/68, I/64/104, 
I/64/129, I/64/72, I/68/12, I/68/48, I/83/16, 
I/83/57, I/85/25, II/04/51, II/19/164, 
II/32/08, II/32/70
 ş.+ ē II/15/26
 ş.+ ėŋ I/07/64
 ş. etmeycen I/25/40
 ş.+ i I/05/57, I/110/55, I/113/121, 
I/115/54, I/117/54, I/119/48, I/127/21, 
I/127/45, I/130/65, I/138/126, I/152/69, 
I/153/114, I/18/42, I/18/71, I/19/17, 
I/26/69, I/27/15, I/27/30, I/27/52, I/38/68, 
I/41/38, I/64/31, I/64/47, I/64/64, I/64/77, 
I/68/58, I/70/45, I/70/70, I/77/56, I/77/60, 
I/80/16, I/83/78, I/89/02, I/90/27, I/90/35, 
I/94/18, I/99/15, II/10/44, II/17/68, 
II/24/39, II/37/26, II/38/84
 ş.+ ı̆̇ I/28/32, II/32/100, II/37/106
 ş.+ i yapaŋ I/109/22

 ş.+ idi I/03/31, I/113/120, I/115/31, 
I/137/18, I/146/65, I/64/107, I/75/70
 ş.+ iken̥ I/25/57
 ş.+ ile I/64/71
 ş.+ im II/32/17
 hiç bir ş.+ im I/106/36
 ş.+ imden I/27/12
 ş.+ imi I/43/13, I/78/09
 ş.+ imiS II/13/30
 ş.+ imiz I/104/48, I/104/57, I/128/69, 
I/135/13, I/139/49, I/31/49, II/09/59
 ş.+ ı̆̇miz II/39/10
 ş.+ imizi I/110/39, II/09/65
 ş.+ in I/18/71, I/83/50
 ş.+ inde I/125/77, I/143/56
 ş.+ inden I/68/53
 ş.+ indense I/74/101
 ş.+ ine I/35/46, II/37/123
 ş.+ inen I/136/31, I/27/61, I/62/22
 ş.+ ini I/104/34, I/115/07, I/115/54, 
I/122/15, I/132/25, I/68/09
 ş.+ ininen I/104/50
 ş.+ iŋ I/105/59, I/11/80, I/116/49, 
I/41/38, II/21/101
 ş.+ isi I/137/64
 ş. itdú II/11/19
 ş. itme I/115/48
 ş. itTik I/99/57
 ş.+ iynen I/108/51
 ş.+ le I/68/09, I/79/01, I/79/24, I/98/124
 ş.+ lē I/143/29, I/150/35, I/153/105, 
I/39/88, I/39/97, II/04/37, II/09/63, 
II/15/22, II/38/51
 ş.+ lēdė II/09/90
 ş.+ lēdē I/131/40
 ş.+ lēden I/31/36
 ş.+ lēdi II/09/07
 ş.+ lēmiz I/31/24, II/38/41
 ş.+ lēne II/32/106
 ş.+ lēni I/127/35, I/93/04



şėy

2035
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 ş.+ ler I/102/09, I/110/33, I/110/37, 
I/131/28, I/143/26, I/90/61, I/91/12, 
I/93/64, I/95/01, II/04/20
 ş.+ ler yapallardı I/118/12
 ş.+ ler yapıyŏr I/16/12
 ş.+ lerde I/122/09
 ş.+ lere I/130/63, I/85/14
 ş.+ lerē I/132/33
 ş.+ leri I/103/49, I/129/18, I/130/65, 
I/143/68, I/146/65, I/19/08, I/26/39, 
I/64/11, I/64/32, I/71/05, II/24/54, II/37/59
 ş.+ leridi I/115/05
 ş.+ lerine I/102/83
 ş.+ lerinen I/115/21
 ş.+ lerlen I/71/10
 ş.+ miş I/68/27
 ş.+ nen I/117/28
 ş.+ ni II/19/120
 ş.+ sı̄̇nen I/62/09
 ş.+ si I/89/15
 ş.+ sin I/138/123
 ş.+ sini I/102/53, I/16/09
 ş.+ siz I/75/62
 ş. virirler II/25/65
 ş. yapaÍÍādı I/146/64
 ş. yapardı I/73/77
 ş. yaparıS I/67/63
 ş. yaparla II/39/09
 ş. yaparlardı I/102/78
 ş. yapellēdi I/77/18
 ş. yapıldῑ I/27/17
 ş. yapımaz I/93/23
 ş. yapınca I/16/12
 ş. yapıyo II/19/98
 ş. yapıyoŋ I/96/53
 ş. yapmaz II/39/127
 ş. yapmazlar I/98/35
 ş. yapmı˽ola I/69/68
 ş. yapmıyo I/69/14
 ş. yapTılar I/110/16
şey̥ : bk. şey -14-

 ş. I/32/31, I/32/45, I/68/69, II/03/39, 
II/14/19
 ş. bol I/32/28
 ş.+ de I/64/03, I/64/23
 ş.+ dē II/13/37
 ş.+ di I/07/18
 ş.+ i I/08/23
 ş.+ ı̆̇miz II/24/92
 ş.+ lē II/35/40
 ş.+ si II/09/13
şĕy : bk. şey -1-
 ş. II/35/35
şēy : bk. şey -29-
 ş. I/01/26, I/100/30, I/111/76, I/115/19, 
I/138/55, I/139/01, I/156/58, I/160/31, 
I/27/13, I/28/57, I/33/102, I/39/39, I/59/25, 
I/64/09, I/64/63, I/69/73, I/72/63, II/11/61, 
II/19/14, II/19/50, II/35/09, II/37/94
 ş.+ den I/124/23
 ş.+ e II/20/04, II/32/93
 ş. etTile I/83/41
 ş.+ i II/07/107, II/20/07
 ş. yapallardı II/14/39
şēy̥ : bk. şey -5-
 ş. II/09/06, II/32/84
 ş.+ ci II/31/06
 ş.+ lerde II/37/40
 ş.+ si II/32/48
şėy : bk. şey -508-
 ş. I/03/21, I/03/58, I/03/96, I/04/65, 
I/05/52, I/05/62, I/05/64, I/05/71, I/07/49, 
I/07/62, I/07/80, I/07/83, I/07/90, I/100/18, 
I/100/21, I/100/27, I/100/33, I/102/50, 
I/103/36, I/103/50, I/104/38, I/105/13, 
I/105/15, I/105/23, I/105/29, I/105/36, 
I/106/07, I/107/51, I/11/20, I/11/70, 
I/11/84, I/111/100, I/111/118, I/113/138, 
I/114/03, I/114/04, I/116/29, I/121/04, 
I/121/09, I/121/10, I/121/114, I/121/117, 
I/121/12, I/121/14, I/121/16, I/121/27, 
I/121/57, I/121/70, I/121/73, I/121/74, 
I/121/75, I/121/88, I/122/31, I/122/38, 
I/122/51, I/122/72, I/122/76, I/123/67, 
I/124/12, I/124/23, I/124/47, I/125/25, 



şėy

2036
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I/127/14, I/127/19, I/127/26, I/128/29, 
I/129/12, I/129/28, I/129/29, I/130/53, 
I/130/70, I/130/82, I/132/24, I/132/55, 
I/135/05, I/135/20, I/135/21, I/137/25, 
I/137/31, I/137/44, I/137/47, I/138/55, 
I/138/74, I/138/84, I/139/50, I/139/60, 
I/141/11, I/143/37, I/143/41, I/143/43, 
I/143/62, I/144/79, I/144/81, I/145/27, 
I/145/98, I/146/26, I/147/47, I/149/20, 
I/149/28, I/149/30, I/151/07, I/151/26, 
I/155/100, I/155/68, I/155/91, I/156/34, 
I/18/57, I/20/02, I/20/18, I/21/38, I/27/56, 
I/27/75, I/31/14, I/31/53, I/34/04, I/35/46, 
I/35/59, I/36/65, I/40/19, I/40/50, I/41/24, 
I/44/41, I/44/43, I/44/50, I/44/67, I/44/83, 
I/46/14, I/46/77, I/47/41, I/48/15, I/48/48, 
I/48/49, I/48/64, I/49/17, I/49/58, I/51/62, 
I/54/37, I/54/63, I/55/02, I/55/70, I/56/74, 
I/58/70, I/58/89, I/60/28, I/64/28, I/64/30, 
I/65/32, I/68/76, I/71/54, I/71/70, I/76/17, 
I/78/06, I/78/11, I/78/16, I/79/42, I/80/29, 
I/85/36, I/86/33, I/88/46, I/90/67, I/90/75, 
I/90/83, I/90/84, I/90/85, I/92/18, I/92/40, 
I/93/65, I/95/03, I/96/08, I/96/18, I/96/30, 
I/96/41, I/96/47, I/96/86, I/97/07, I/98/108, 
I/98/118, I/98/123, I/98/47, I/98/53, I/98/61, 
I/98/82, I/98/85, I/98/99, II/04/09, II/04/15, 
II/04/28, II/04/29, II/04/34, II/04/46, 
II/04/69, II/08/96, II/10/74, II/13/39, 
II/13/41, II/13/42, II/13/48, II/13/58, 
II/13/61, II/13/64, II/13/66, II/15/10, 
II/15/13, II/15/37, II/15/85, II/17/55, 
II/22/41, II/23/107, II/23/108, II/23/114, 
II/23/123, II/23/145, II/23/152, II/23/162, 
II/23/196, II/23/202, II/23/21, II/23/28, 
II/23/31, II/27/10, II/29/47, II/34/66, 
II/35/100, II/35/106, II/35/108, II/35/109, 
II/35/12, II/35/17, II/35/70, II/39/110, 
II/39/146, II/39/154, II/39/76, II/39/85
 ş.+ ı̄̇ I/105/45, II/11/49
 ş.+ ı̄̇ŋ et I/105/49
 ş.+ de I/100/27, I/106/44, I/113/08, 
I/113/136, I/113/33, I/114/11, I/121/70, 
I/122/10, I/122/57, I/124/29, I/135/26, 
I/138/103, I/138/20, I/142/11, I/142/21, 
I/151/34, I/18/08, I/18/30, I/21/13, I/86/62, 
I/90/81, I/95/64, I/98/80, II/39/42
 ş.+ de yaparlar I/105/54

 ş.+ den I/08/02, I/08/73, I/100/10, 
I/100/38, I/105/23, I/107/66, I/121/02, 
I/127/15, I/138/109, I/138/51, I/138/93, 
I/23/10, I/31/57, I/90/70, I/93/24, II/16/55, 
II/23/174, II/32/52
 ş.+ dey̥ı̆̇miş I/44/73
 ş.+ di I/138/94, I/46/54
 ş.+ e I/01/88, I/03/45, I/07/40, I/104/10, 
I/106/38, I/113/78, I/117/50, I/121/70, 
I/122/84, I/139/46, I/144/22, I/145/62, 
I/151/36, I/153/64, I/17/32, I/21/65, 
I/27/21, I/31/20, I/31/24, I/38/50, I/46/13, 
I/46/14, I/49/71, I/54/46, I/58/75, I/60/49, 
I/60/99, I/64/122, I/75/66, I/76/85, I/80/10, 
I/86/50, I/98/95, II/01/58, II/03/25, II/18/25, 
II/22/30, II/23/117, II/23/23, II/23/90
 ş.+ ē I/08/14, I/115/32, I/121/34, 
I/121/48, I/132/53, I/145/56, I/90/44, 
II/13/47, II/29/51
 ş.+ ėdi I/64/112
 ş.+ erdı̆̇ I/08/85
 ş. et I/144/83
 ş. etiyosun II/15/121
 ş. etmedi I/115/38
 ş. etmemişlē II/08/10
 ş. etmezler I/113/138
 ş. etmiyoz I/105/63
 ş. etti I/123/73
 ş. etTi I/115/38
 ş. ettik I/58/75
 ş.+ i I/08/74, I/100/34, I/102/50, 
I/11/93, I/113/67, I/121/26, I/121/52, 
I/121/55, I/121/68, I/122/36, I/124/46, 
I/125/46, I/126/53, I/128/24, I/132/51, 
I/133/66, I/134/45, I/137/25, I/141/15, 
I/145/28, I/154/57, I/157/72, I/18/42, 
I/38/48, I/86/27, I/90/66, I/90/86, II/12/12, 
II/23/204, II/29/89, II/32/16, II/38/49, 
II/38/72
 ş.+ ı̆̇ I/141/12, I/146/64
 ş.+ i yapıyoz I/19/13
 ş.+ idi I/124/32, I/18/07, I/18/58, 
I/66/48
 ş.+ im I/121/94, I/78/53
 ş.+ imi I/78/52



şėy̥
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 ş.+ imiş I/99/13
 ş.+ imiz I/106/38, I/36/59, I/93/40
 ş.+ ı̆̇miz I/17/82
 ş.+ imizı̄̇ I/18/11
 ş.+ imize I/12/10
 ş.+ imizi I/90/72
 ş.+ in I/145/90
 ş.+ inde II/38/83
 ş.+ inden verirdiK I/123/54
 ş.+ ine I/105/56, I/125/34, I/58/40, 
I/75/73
 ş.+ inen I/140/60, I/79/96
 ş.+ ı̆̇nen II/07/53
 ş.+ ini I/121/26, I/121/70, I/17/33, 
I/49/18, I/87/51, II/38/96
 ş.+ ini yapā II/35/78
 ş.+ inki I/140/60
 ş.+ inne I/03/33
 ş.+ iŋ I/105/44, I/121/76, I/138/127, 
I/79/89, I/86/06, I/86/70, II/23/135, 
II/35/22
 ş.+ iŋdi II/23/39
 ş.+ isi I/27/40
 ş. itmezle I/107/60
 ş. itmezlerdi I/143/35
 ş. itTik I/91/19
 ş. itTim I/130/03
 ş.+ le II/39/157
 ş.+ lē I/121/13, I/141/27
 ş.+ lēde II/23/202
 ş.+ lēmiS I/76/92
 ş.+ lēne I/121/46, II/32/15
 ş.+ lēnen I/121/03, I/29/10
 ş.+ lēni I/56/18
 ş.+ lēŋ I/44/37
 ş.+ ler I/11/18, I/11/23, I/113/94, 
I/130/52, I/138/112, I/17/81, I/90/86
 ş.+ ler veriyim I/139/62
 ş.+ lerde I/138/73
 ş.+ lere I/11/48, I/121/27, I/56/57, 
I/70/46

 ş.+ leri I/121/13, I/130/14, I/130/38, 
I/151/28, II/13/21, II/15/43
 ş.+ lerim I/90/23
 ş.+ lerimden I/102/36
 ş.+ lerini II/23/135
 ş.+ lerlen II/31/26
 ş.+ li I/90/69
 ş.+ ne II/06/28
 ş.+ nē II/12/04
 ş.+ nen I/123/61
 ş.+ neri I/123/29
 ş.+ sı̄̇di II/23/77
 ş.+ se II/18/27
 ş.+ si I/111/82, I/124/21, I/17/78, 
I/87/37, I/98/39, II/22/27, II/23/196
 ş.+ sini I/17/48
 ş. yapabildim I/18/66
 ş. yapabilene I/30/46
 ş. yapallādı I/151/36
 ş. yapallardı I/121/05
 ş. yapȧm I/18/63
 ş. yapamayız I/119/10
 ş. yapan II/35/64
 ş. yapardıḳ I/18/08
 ş. yapar̥dıḳ I/130/39
 ş. yapdılar I/18/58
 ş. yapılıyo I/151/16, I/90/64
 ş. yapıylar I/46/77
 ş. yapıyoŋ I/100/24
 ş. yapıyorduŋuz I/123/30
 ş. yapmadılar I/138/126
 ş. yapmış I/21/83
 ş. yapmışlar I/93/18
 ş. yaptıḳtan II/04/85
 ş. yaptım I/40/17
 ş.+ ye II/32/27
şėy̥ : bk. şey -6-
 ş. II/39/142
 ş.+ de II/32/74, II/35/34
 ş.+ den II/13/65



şė̄y

2038
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 ş. et I/44/24
 ş.+ lē yapıyolādı II/35/74
şē̇y : bk. şey -12-
 ş. I/11/11, I/121/19, I/140/12, I/145/54, 
I/145/86, I/90/66, I/90/76, II/23/12, 
II/39/64
 ş.+ i I/121/40
 ş.+ leri II/31/25
 ş. yapılıyodu I/105/11
şeyd - : <<şey+ et- -1-
 ş.- irdi II/13/66
şeyit : bk. şehit -2-
 ş. II/09/13
 ş. düştü II/09/14
şeylik : Herhangi bir nesne. (Özellikle 
+lIk eki ile biten nesneler konuşma 
anında konuşucunun aklına gelmediğinde 
kullanılır). -2-
 ş. I/127/22, I/127/29
şeytan : 1. Meleklerin başı ve hocası olduğu 
hâlde isyan edip Allah’ın emirlerine karşı 
geldiği için huzurdan kovulan ve rahmetten 
uzak kalan asi varlık, iblis. -10-
 ş. I/145/100, I/156/38, II/34/81, 
II/39/62, II/39/63
 ş.+ a I/140/20
 ş.+ nā I/145/100

2. Çok zeki ve kurnaz kimse.
 ş. II/34/80
 ş.+ ın II/34/80
 ş.+ yımdır II/34/80
şı̊ : bk. şu -1-
 ş.+ nnar I/32/50
şıdı şıdı : Utanması olmadan, rahat bir 
şekilde. -1-
 şıdı ş. I/76/52
şıh : Şeyh. -9-
 ş. musa II/28/42, II/28/43, II/28/44
 ş. musa buba II/28/69
 ş. musa II/28/62, II/28/65, II/28/69
şıḳla - : Şık diye ses çıkarmak. -2-
 ş.- maz I/59/69, I/59/70

şıḳlā - : bk. şıḳla- -1-
 ş.- dı I/59/70
şımal : bk. şimal -1-
 ş. mımal I/133/51
şımar - : Gördüğü fazla ilgiden, verilen 
yüzden veya kavuştuğu imkânlardan 
cesaret alarak etrafa aldırmadan aklına 
estiği gibi aşırı ve taşkın davranışlarda 
bulunur duruma gelmek, haddini 
aşmak. -1-
 ş.- mazdı I/145/32
şıncí : bk. şinci -1-
 ş. II/01/69
şındi : bk. şindi -1-
 ş.+ ysē II/14/57
şıPdanTı : Pekmez tortusu. -3-
 ş. II/23/204, II/23/205, II/23/206
şıra : Henüz mayalanmamış, şarap hâline 
gelmemiş üzüm suyu. -11-
 ş. I/152/106, I/152/107, II/23/202, 
II/23/203, II/23/204, II/23/206
 ş. ver II/23/202, II/23/203
 ş.+ yı I/152/109
şı̊rdan : bk. şurdan -1-
 ş. I/37/07
şırı : bk. şıra -1-
 ş.+ yı I/152/110
şırıl şırıl : Akan suyun çıkardığı, şakırtıdan 
daha ince sesi anlatır. -1-
 şırıl ş. I/126/50
şı̊y : bk. şey -1-
 ş.+ ü I/60/101
şi : bk. şey -123-
 ş. I/06/84, I/06/85, I/06/86, I/07/08, 
I/09/45, I/10/41, I/10/42, I/10/79, I/100/11, 
I/100/22, I/113/04, I/120/26, I/121/108, 
I/121/111, I/125/88, I/127/40, I/14/24, 
I/145/75, I/146/34, I/15/84, I/157/35, 
I/157/37, I/157/38, I/158/60, I/160/02, 
I/161/45, I/28/11, I/31/12, I/31/13, I/31/19, 
I/31/45, I/32/50, I/35/38, I/35/42, I/36/69, 
I/40/76, I/42/10, I/42/42, I/46/22, I/46/38, 
I/46/60, I/46/80, I/49/79, I/59/15, I/61/40, 
I/64/20, I/66/23, I/67/10, I/69/31, I/72/11, 
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I/78/38, I/79/51, I/79/85, I/80/42, I/80/43, 
I/88/64, I/98/29, I/98/50, II/02/18, II/02/62, 
II/03/77, II/04/82, II/07/01, II/07/28, 
II/07/35, II/08/70, II/09/104, II/09/90, 
II/10/49, II/14/02, II/16/10, II/21/21, 
II/22/80, II/24/107, II/25/55, II/27/60, 
II/28/59, II/28/66, II/30/41, II/30/73, 
II/34/78, II/37/56, II/39/61, II/39/69
 ş.+ i I/10/14
 ş.+ den̥ I/17/18
 bi ş. di˽il I/154/71
 ş.+ le I/09/15
 ş.+ lē I/146/78, I/157/58, II/02/08
 ş.+ lēndēn II/01/16
 ş.+ ler I/11/05, I/135/34, I/146/18, 
I/60/101, II/14/98, II/25/22
 ş.+ ler yapiyolādı II/14/29
 ş.+ leri I/128/41
 ş.+ lerinden I/101/26
 ş.+ miz bol I/134/37
 ş.+ mizi II/29/82
 ş.+ niŋ I/157/38
 ş.+ si II/25/17
 ş.+ sini I/128/35
 ş. yapā I/09/78
 ş. yapacaz II/22/88
 ş. yapam I/52/32
 ş. yaparlā I/127/41
 ş. yapdı I/116/18, I/152/122
 ş. yapdıḳ I/139/20, I/36/79
 ş. yapdılā I/150/57
 ş. yapılcáḲ I/46/77
 ş. yapımas II/17/32
 ş. yapmaŋ II/14/92
 ş. yapmıyȯ I/73/61
 ş. yapTı I/119/25
 ş. yapTıḳ I/74/51
şı̄̇ : bk. şey -156-
 ş. I/02/56, I/04/25, I/04/26, I/04/56, 
I/06/46, I/06/93, I/08/51, I/10/113, I/10/26, 
I/11/38, I/126/16, I/157/22, I/18/32, 
I/28/47, I/36/83, I/45/25, I/46/25, I/46/48, 

I/46/62, I/46/88, I/46/92, I/47/08, I/49/26, 
I/52/43, I/59/78, I/63/59, I/65/60, I/67/47, 
I/79/85, I/90/65, II/02/15, II/02/22, 
II/02/35, II/07/95, II/08/103, II/08/69, 
II/10/08, II/10/35, II/10/78, II/12/69, 
II/14/77, II/17/45, II/17/63, II/21/47, 
II/22/07, II/23/212, II/25/29, II/32/132
 ş.+ i I/01/55, I/04/49
 ş.+ de I/01/75, I/02/17, I/46/131, 
I/49/02, I/51/66, II/16/41, II/25/95
 ş.+ delerden I/10/96
 ş.+ den I/157/06, I/52/29, I/58/92, 
II/02/07
 ş.+ di I/46/51, II/08/28
 ş.+ le I/06/61, I/161/04, I/58/73, I/63/11, 
II/12/15
 ş.+ lē I/04/63, II/08/75
 ş.+ le yapıyolardı II/14/29
 ş.+ lēden I/46/85
 ş.+ lēnden I/58/46
 ş.+ ler I/01/03, I/01/32, I/01/34, I/04/74, 
I/06/19, I/10/28, I/157/59, I/20/100, I/60/99, 
II/02/22, II/03/32, II/22/26, II/25/115
 ş.+ ler yapıyon II/22/86
 ş.+ ler yapōr II/22/52
 ş.+ lerden I/58/46, I/94/52
 ş.+ leri I/01/53, I/150/56
 ş.+ lerini II/03/33
 ş.+ leriynen I/58/74
 ş.+ li I/102/73, I/58/76
 ş.+ mi I/52/30
 ş.+ miS II/02/36, II/08/125
 ş.+ miSi I/76/79
 ş.+ miz I/06/31, I/146/19, I/157/37, 
I/157/65, I/17/61, I/17/80, I/46/83
 ş.+ mizı̄̇ II/22/80
 ş.+ mizė I/85/35
 ş.+ nen I/50/27, I/74/47
 ş.+ nėn II/02/27
 ş.+ si I/02/50, I/10/113, I/113/66, 
I/35/21, I/46/34, I/49/29, I/63/24, I/63/26, 
I/67/38, I/71/27, II/05/15, II/07/121, 
II/08/41, II/10/25, II/23/85, II/25/23
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 ş.+ sinde I/01/08, I/157/49, I/157/50, 
I/63/07, II/08/19
 ş.+ sinden II/30/84
 ş.+ sine I/36/38, II/25/32, II/29/106
 ş.+ sinē I/157/40
 ş.+ sinen I/52/68
 ş.+ sini I/35/50, I/46/89, II/09/30, 
II/22/72, II/23/13, II/39/149, II/39/39
 ş.+ siz I/06/141
 ş. veremezsem II/38/64
 ş. virēn I/48/75
 ş. yapamayíS I/48/28
 ş. yaparḳan I/52/96
 ş. yapardıḳ I/59/57
 ş. yapılır I/04/48
 ş. yapılırdı II/07/35
şi˽ir : Duygu ve heyecanları, güzellikleri, 
seslerin uyumundan ve ahenginden 
faydalanarak etkili bir şekilde anlatma 
sanatı ve bu sanat yoluyla verilen edebı̂ 
eser. -1-
 ş. I/95/40
şi˽ir : bk. şehir -4-
 ş.+ de II/08/19
 ş.+ din II/08/35
 ş.+ ē II/08/03
 ş.+ i II/08/34
şı̄̇˽ir : bk. şehir -1-
 ş.+ de II/08/03
şid - : <<şey+ et- -4-
 ş.- ebatırḳa I/157/81
 ş.- eriS II/39/42
 ş.- er̥siŋ II/39/54
 ş.- iyoduġ II/22/60
şı̄̇d - : <<şey+ et- -11-
 ş.- ēler I/60/99
 ş.- emin II/25/22
 ş.- erdi II/16/17
 ş.- erdik I/51/59
 ş.- ib II/22/74
 ş.- imiyo II/02/65

 ş.- ince II/25/92
 ş.- inci II/11/44
 ş.- irin II/08/126
 ş.- irSı̄̇ II/08/80
 ş.- iyin II/08/78
şifā : Hastalıktan kurtulma, iyi olma, eski 
sağlığına tekrar kavuşma, deva, onma. -6-
 ş. I/20/48
 ş.+ sı I/69/46, I/69/48
 ş.+ sını I/20/25

şifā bul- : Eski sağlığına tekrar 
kavuşmak, iyi olmak, onmak.
 ş. bulurlardı I/01/96
 ş. buluyolla I/20/24
şifālı : Şifa veren, iyileştirici hassalar 
taşıyan. -4-
 ş. I/01/91, I/20/17, I/69/46
 ş. oluyormuş I/122/48
şig : bk. şey -1-
 ş. II/05/84
şiger : bk. şeker1 -1-
 ş. I/39/89
şiḳāt : bk. şiḳāyet -7-
 ş. etTi I/75/76
 ş. etTiydim I/14/70
 ş. idecen II/25/111
 ş. iderin II/25/113
 ş. idı̆̇yolā I/146/82
 ş.+ imiz II/08/84
 ş. ittilē II/28/15
şiḳāyet : Durumundan memnun olmayıp 
yakınma veya başına gelen bir dertten 
sızlanma. -2-
 ş. I/90/42

şiḳāyet et- : Durumundan yakınmak, 
sızlanmak, memnuniyetsizliğini ifade 
etmek, şikayetini söz veya yazı ile bir 
kimseye veya bir makama bildirmek.
 ş. etTig II/05/66
şiḱ́ayet : bk. şiḳāyet -1-
 ş. olmazdῑ I/69/69
şiḲayed : bk. şiḳāyet -1-
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 ş. oldū I/69/69
şiker : bk. şeker2 -1-
 ş. II/34/76
şilik : bk. şeylik -1-
 ş. I/92/38
şim : bk. şimdi -1-
 ş. II/23/03
şimal : Taze sürgün. -5-
 ş. I/133/30
 ş.+ ı I/133/25
 ş.+ i I/133/29
 ş.+ lara I/133/24
 ş.+ larımız I/133/25
şimcı̄̇ : bk. şimci -4-
 ş. I/134/51, I/134/53, I/156/58, I/59/41
şímcı̄̇ : bk. şimci -1-
 ş. II/10/60
şimci : Şimdi. -9-
 ş. I/150/22, I/31/50, I/53/66, II/07/51, 
II/10/68, II/10/80, II/11/49, II/27/46
şimcí : bk. şimci -2-
 ş. II/10/85, II/10/92
şimcῑ : bk. şimci -1-
 ş. II/10/12
şímci : bk. şimci -2-
 ş. II/10/61, II/10/91
şimciki : Şimdiki. -2-
 ş. I/76/25, II/08/67
şimdė : bk. şimdi -1-
 ş. I/32/54
şimdı̄̇ : bk. şimdi -40-
 ş. I/104/25, I/105/07, I/139/20, 
I/150/09, I/150/11, I/150/30, I/155/79, 
I/28/29, I/32/100, I/36/13, I/36/14, I/36/37, 
I/36/40, I/39/73, I/39/91, I/41/13, I/41/75, 
I/56/25, I/73/08, I/73/13, I/76/43, I/90/72, 
I/90/83, I/91/41, I/99/11, I/99/12, II/02/48, 
II/07/145, II/09/50, II/09/51, II/09/68, 
II/09/96, II/15/35, II/19/23, II/20/14, 
II/23/12, II/23/16, II/23/19, II/35/11, 
II/37/106

şimdi : İçinde bulunduğumuz zamanda, şu 
anda. -326-
 ş. I/01/24, I/01/27, I/01/57, I/01/84, 
I/01/98, I/07/12, I/07/47, I/07/83, I/07/95, 
I/09/54, I/101/31, I/103/15, I/103/20, 
I/103/21, I/103/24, I/103/30, I/103/36, 
I/103/37, I/103/42, I/103/44, I/103/45, 
I/104/18, I/104/20, I/104/21, I/104/22, 
I/104/30, I/104/31, I/104/32, I/105/14, 
I/106/31, I/107/11, I/108/03, I/108/43, 
I/110/29, I/111/87, I/112/40, I/113/43, 
I/114/35, I/118/03, I/119/03, I/120/51, 
I/125/09, I/125/73, I/128/03, I/129/59, 
I/129/60, I/131/20, I/131/33, I/131/37, 
I/132/12, I/139/08, I/139/31, I/139/56, 
I/146/31, I/149/05, I/149/07, I/149/10, 
I/149/41, I/149/45, I/149/48, I/149/67, 
I/150/11, I/150/15, I/150/18, I/150/22, 
I/150/29, I/150/31, I/150/52, I/150/53, 
I/151/07, I/151/16, I/151/23, I/155/101, 
I/155/102, I/155/15, I/155/16, I/155/27, 
I/155/28, I/155/49, I/155/59, I/155/61, 
I/155/78, I/155/79, I/155/83, I/156/23, 
I/156/33, I/156/58, I/16/50, I/16/55, 
I/16/60, I/27/06, I/27/29, I/27/33, I/27/49, 
I/28/14, I/28/33, I/30/07, I/30/32, I/31/12, 
I/31/46, I/31/62, I/31/63, I/31/64, I/31/67, 
I/32/101, I/32/12, I/32/14, I/32/15, I/32/16, 
I/32/17, I/32/23, I/32/25, I/32/26, I/32/30, 
I/32/41, I/32/42, I/32/44, I/32/47, I/32/52, 
I/32/53, I/32/58, I/32/60, I/32/65, I/32/71, 
I/32/79, I/32/81, I/32/83, I/32/84, I/32/88, 
I/32/91, I/32/94, I/33/122, I/33/66, I/34/24, 
I/36/17, I/36/28, I/36/30, I/36/33, I/36/70, 
I/36/73, I/39/74, I/39/78, I/39/93, I/40/26, 
I/40/55, I/40/66, I/41/18, I/41/20, I/41/30, 
I/41/37, I/41/49, I/41/50, I/41/52, I/41/54, 
I/41/70, I/41/77, I/41/81, I/42/08, I/42/27, 
I/46/12, I/46/42, I/47/47, I/54/37, I/56/15, 
I/56/24, I/56/57, I/56/79, I/58/81, I/61/27, 
I/61/33, I/61/62, I/61/65, I/64/03, I/64/21, 
I/65/21, I/68/49, I/69/50, I/71/67, I/73/21, 
I/76/25, I/76/41, I/76/51, I/76/54, I/76/64, 
I/76/65, I/76/87, I/78/13, I/78/41, I/78/52, 
I/80/13, I/80/29, I/82/19, I/82/24, I/85/06, 
I/85/36, I/85/53, I/86/01, I/86/29, I/86/31, 
I/86/42, I/86/43, I/90/45, I/90/60, I/90/64, 
I/90/67, I/90/70, I/90/74, I/90/81, I/90/83, 
I/91/11, I/92/43, I/92/46, I/92/54, I/92/56, 
I/92/57, I/93/03, I/93/06, I/93/08, I/93/09, 
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I/93/10, I/93/15, I/93/16, I/93/23, I/96/72, 
I/96/84, I/99/13, I/99/27, I/99/32, I/99/35, 
I/99/43, I/99/60, I/99/66, II/02/58, II/04/39, 
II/04/46, II/04/68, II/06/77, II/07/50, 
II/09/101, II/09/27, II/10/41, II/11/35, 
II/13/15, II/13/21, II/13/30, II/13/35, 
II/13/56, II/13/63, II/14/06, II/14/40, 
II/14/55, II/14/86, II/14/92, II/15/03, 
II/15/48, II/15/94, II/18/14, II/19/122, 
II/19/123, II/19/125, II/19/132, II/19/14, 
II/19/145, II/19/148, II/19/48, II/19/72, 
II/19/83, II/19/92, II/20/06, II/20/14, 
II/20/19, II/20/30, II/20/37, II/20/74, 
II/21/28, II/21/44, II/23/107, II/23/123, 
II/23/124, II/23/18, II/23/197, II/23/42, 
II/23/71, II/28/27, II/34/104, II/34/94, 
II/35/12, II/35/67, II/35/70, II/37/07, 
II/37/113, II/37/114, II/37/13, II/37/14, 
II/37/23, II/37/34, II/37/88, II/37/98, 
II/38/108, II/38/113, II/39/71
 ş.+ den I/09/58
şimdı̆̇ : bk. şimdi -3-
 ş. II/14/04
 ş.+ d̥en II/09/103, II/09/84
şimd̥ı̆̇ : bk. şimdi -1-
 ş. I/92/06
şimdig : bk. şimdik -1-
 ş. I/36/75
şimdik : Şimdi. -8-
 ş. I/36/35, I/97/15, I/97/22, I/97/50, 
I/97/56, II/15/46, II/34/25, II/34/88
şimdiḲ : bk. şimdik -1-
 ş. II/34/88
şimdiki : İçinde bulunulan zamanda 
olan veya yapılan, bu zamandaki, bu 
andaki. -15-
 ş. I/33/102, I/56/25, I/73/25, I/78/27, 
I/97/07, II/06/67, II/08/67, II/23/150, 
II/34/24
 ş.+ ler I/132/23
 ş.+ ler yapsa II/20/54
 ş.+ nden I/111/80, I/41/48
 ş.+ ne I/35/15
 ş.+ nne I/90/61
şimdíki : bk. şimdiki -1-

 ş. I/09/32
şímdiki : bk. şimdiki -1-
 ş.+ lē II/08/65
şimdilik : Şimdiki hâlde, şimdiki durum 
gereği olarak, bu an için. -1-
 ş. II/31/23
şimşek : Buluttan buluta veya buluttan 
yere elektrik boşalması sırasında meydana 
gelen ışık olayı, gökyüzünde kırık bir çizgi 
şeklinde görülen ve çok ani gelip geçen 
parıltı. -1-

şimşek çaḳ- : Gökyüzünde şimşeğin 
ışığı görünmek. 

ş. çaḳdı I/107/72
şimTi : bk. şimdi -1-
 ş. II/02/37
şimtikı̄̇ : bk. şimdiki -1-
 ş. II/15/18
şimTiki : bk. şimdiki -3-
 ş. II/07/142, II/09/36
 ş.+ ler II/24/51
şincı̄̇ : bk. şinci -9-
 ş. I/111/86, I/157/27, I/157/54, I/38/39, 
I/59/29, I/65/22, I/66/12, II/08/34, II/34/36
şíncı̄̇ : bk. şinci -2-
 ş. II/01/43, II/11/46
şincı : bk. şinci -1-
 ş. II/10/27
şíncı : bk. şinci -1-
 ş. II/01/29
şincılig : Şimdilik. -1-
 ş. II/01/24
şinci : Şimdi. -87-
 ş. I/106/26, I/111/92, I/112/42, I/112/65, 
I/112/79, I/114/27, I/114/44, I/114/56, 
I/115/07, I/115/09, I/115/11, I/115/15, 
I/115/19, I/115/22, I/115/25, I/115/26, 
I/115/28, I/115/53, I/125/71, I/13/18, 
I/133/15, I/140/51, I/147/56, I/147/57, 
I/152/40, I/157/37, I/157/38, I/157/44, 
I/157/63, I/157/73, I/27/09, I/38/54, 
I/53/29, I/55/03, I/55/19, I/55/20, I/55/30, 
I/55/44, I/55/47, I/55/57, I/55/63, I/55/70, 
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I/55/71, I/59/33, I/59/52, I/59/61, I/59/68, 
I/66/55, I/69/34, I/72/65, I/82/29, I/82/30, 
I/83/27, II/01/27, II/05/35, II/08/17, 
II/11/46, II/12/83, II/16/39, II/16/62, 
II/17/21, II/17/43, II/21/18, II/21/19, 
II/21/33, II/21/42, II/21/52, II/21/74, 
II/25/41, II/25/77, II/26/42, II/27/23, 
II/33/07, II/33/19, II/33/84, II/34/16, 
II/34/40, II/34/41
 şinci ş. II/10/98
 ş.+ d̥en keri I/79/32
 ş.+ lē II/05/07
 ş.+ lēniŋ I/146/56
 ş. şinci II/10/98
 ş. yapamıyon II/29/81
şincí : bk. şinci -4-
 ş. II/01/39, II/10/36, II/11/51, II/11/65
şincῑ : bk. şinci -1-
 ş. II/10/35
şínci : bk. şinci -4-
 ş. II/01/55, II/10/102, II/10/56, II/11/22
şíncῑ : bk. şinci -1-
 ş. II/02/21
şincik : bk. şinci -2-
 ş. I/02/60, II/26/43
şinciki : Şimdiki. -4-
 ş. I/02/60, I/53/35
 ş.+ nden I/115/12
 ş.+ ne I/115/06
şinÇi : bk. şinci -1-
 ş. I/59/71
şinçiḳῑ : bk. şinciki -1-
 ş. II/01/21
şindı̄̇ : bk. şindi -102-
 ş. I/02/42, I/02/50, I/03/101, I/05/51, 
I/09/14, I/09/81, I/106/03, I/110/58, 
I/111/106, I/111/93, I/113/131, I/113/96, 
I/116/34, I/116/44, I/119/61, I/122/22, 
I/125/76, I/129/23, I/13/09, I/13/11, 
I/130/89, I/130/90, I/130/95, I/132/22, 
I/134/31, I/14/35, I/141/11, I/143/74, 
I/146/19, I/146/21, I/146/26, I/146/50, 
I/147/45, I/15/85, I/150/16, I/150/53, 

I/155/51, I/155/69, I/155/72, I/20/15, 
I/20/33, I/20/79, I/21/02, I/33/97, I/34/22, 
I/38/38, I/39/41, I/41/07, I/42/16, I/44/34, 
I/44/73, I/46/03, I/46/39, I/46/43, I/46/63, 
I/46/99, I/47/32, I/49/54, I/58/22, I/62/42, 
I/63/38, I/65/37, I/69/50, I/69/97, I/70/70, 
I/72/26, I/74/32, I/74/48, I/81/29, I/90/47, 
I/90/79, I/91/74, I/93/38, I/95/102, I/95/64, 
I/95/96, I/96/14, I/96/29, II/01/38, II/03/39, 
II/06/21, II/06/28, II/08/67, II/09/54, 
II/09/60, II/09/66, II/13/06, II/15/24, 
II/21/20, II/22/26, II/25/35, II/25/36, 
II/26/37, II/26/49, II/35/101, II/35/26, 
II/35/29, II/35/42, II/35/85, II/37/35, 
II/38/63
şíndı̄̇ : bk. şindi -3-
 ş. I/01/84, II/01/70, II/10/75
şindi : Şimdi. -810-
 ş. I/01/30, I/02/42, I/02/43, I/02/45, 
I/02/46, I/02/51, I/03/32, I/03/45, I/03/59, 
I/03/60, I/03/70, I/04/07, I/05/55, I/05/61, 
I/07/10, I/07/111, I/07/22, I/07/65, I/07/97, 
I/09/55, I/09/62, I/09/81, I/10/06, I/10/105, 
I/10/26, I/10/32, I/10/36, I/10/78, I/100/15, 
I/100/22, I/101/10, I/102/12, I/103/14, 
I/103/58, I/104/17, I/104/29, I/104/47, 
I/106/28, I/106/30, I/106/33, I/106/34, 
I/106/36, I/106/38, I/106/74, I/107/27, 
I/107/56, I/108/23, I/108/30, I/108/32, 
I/108/40, I/108/46, I/11/11, I/11/29, I/11/55, 
I/11/96, I/110/11, I/110/23, I/110/25, 
I/110/51, I/110/52, I/110/56, I/111/103, 
I/111/15, I/111/63, I/112/39, I/113/107, 
I/113/117, I/113/123, I/113/136, I/113/49, 
I/113/63, I/113/78, I/113/87, I/113/96, 
I/115/28, I/116/04, I/116/14, I/116/18, 
I/116/43, I/116/44, I/116/46, I/117/29, 
I/119/08, I/119/60, I/119/65, I/119/72, 
I/119/75, I/12/03, I/12/05, I/12/07, I/12/09, 
I/12/10, I/12/25, I/12/37, I/120/30, I/120/33, 
I/120/36, I/120/47, I/121/35, I/121/36, 
I/121/38, I/121/43, I/121/44, I/122/14, 
I/122/21, I/122/28, I/122/29, I/122/31, 
I/122/32, I/122/47, I/122/61, I/122/81, 
I/122/85, I/124/11, I/125/71, I/128/01, 
I/128/14, I/128/30, I/129/06, I/129/13, 
I/129/14, I/129/18, I/129/24, I/129/25, 
I/129/26, I/129/28, I/129/29, I/129/32, 
I/129/33, I/129/34, I/129/43, I/129/47, 
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I/129/66, I/13/08, I/13/09, I/13/13, I/13/14, 
I/13/16, I/13/17, I/13/19, I/13/22, I/13/35, 
I/13/37, I/130/10, I/130/17, I/130/18, 
I/130/22, I/130/25, I/130/26, I/130/38, 
I/130/39, I/130/43, I/130/44, I/130/56, 
I/130/88, I/131/19, I/131/31, I/131/52, 
I/132/82, I/134/36, I/134/37, I/134/50, 
I/134/51, I/134/55, I/135/05, I/135/07, 
I/135/30, I/135/38, I/135/45, I/135/57, 
I/136/13, I/137/14, I/137/23, I/137/59, 
I/138/112, I/138/113, I/138/121, I/139/47, 
I/14/31, I/14/45, I/14/59, I/140/09, I/140/10, 
I/140/29, I/140/31, I/140/32, I/140/59, 
I/141/11, I/141/21, I/141/30, I/142/05, 
I/142/07, I/142/21, I/142/45, I/143/06, 
I/143/30, I/143/38, I/143/40, I/143/43, 
I/143/46, I/143/52, I/143/56, I/143/57, 
I/144/24, I/144/39, I/146/09, I/146/18, 
I/146/22, I/146/23, I/146/26, I/146/27, 
I/146/30, I/146/33, I/146/41, I/146/47, 
I/146/52, I/146/59, I/146/61, I/146/64, 
I/146/68, I/146/71, I/146/72, I/146/77, 
I/146/79, I/146/81, I/147/18, I/147/44, 
I/147/57, I/147/61, I/149/50, I/149/71, 
I/15/06, I/15/28, I/15/33, I/15/34, I/15/35, 
I/15/40, I/15/59, I/15/60, I/15/61, I/15/63, 
I/15/92, I/150/08, I/150/14, I/150/16, 
I/150/49, I/150/51, I/150/58, I/154/33, 
I/154/38, I/154/54, I/154/56, I/154/57, 
I/154/58, I/155/105, I/155/16, I/155/34, 
I/155/51, I/155/52, I/155/53, I/155/67, 
I/155/70, I/155/71, I/155/83, I/156/04, 
I/156/05, I/156/51, I/156/63, I/157/41, 
I/158/10, I/158/52, I/158/62, I/16/07, 
I/16/10, I/16/44, I/16/56, I/160/07, I/17/30, 
I/17/35, I/17/67, I/17/79, I/18/72, I/18/75, 
I/19/25, I/19/28, I/19/30, I/20/02, I/20/03, 
I/20/06, I/20/100, I/20/27, I/20/32, I/20/48, 
I/20/50, I/20/51, I/20/55, I/20/57, I/20/61, 
I/20/81, I/20/83, I/20/85, I/20/88, I/20/93, 
I/21/17, I/21/18, I/21/23, I/21/25, I/21/27, 
I/21/32, I/21/33, I/21/34, I/21/35, I/21/37, 
I/21/39, I/21/43, I/21/52, I/21/56, I/21/58, 
I/21/59, I/21/72, I/21/84, I/21/88, I/22/43, 
I/23/11, I/23/12, I/23/31, I/23/35, I/23/36, 
I/23/42, I/23/46, I/23/47, I/23/49, I/23/51, 
I/23/52, I/23/56, I/23/57, I/23/62, I/23/67, 
I/23/70, I/23/71, I/24/07, I/24/61, I/25/27, 
I/25/30, I/25/38, I/25/40, I/28/22, I/28/23, 
I/28/31, I/30/10, I/30/27, I/30/32, I/30/38, 

I/30/51, I/30/53, I/32/23, I/32/30, I/32/49, 
I/32/52, I/34/12, I/34/13, I/34/15, I/34/17, 
I/34/19, I/34/25, I/34/32, I/34/57, I/35/14, 
I/35/25, I/35/26, I/35/54, I/35/61, I/35/64, 
I/36/08, I/36/61, I/36/62, I/38/55, I/39/35, 
I/39/59, I/39/60, I/40/13, I/41/38, I/41/66, 
I/41/70, I/41/74, I/41/84, I/41/92, I/42/21, 
I/42/33, I/42/35, I/42/45, I/42/46, I/42/53, 
I/44/11, I/44/26, I/44/37, I/44/50, I/44/53, 
I/44/54, I/44/56, I/46/100, I/46/104, 
I/46/11, I/46/112, I/46/117, I/46/127, 
I/46/15, I/46/32, I/46/49, I/46/61, I/46/64, 
I/46/67, I/46/69, I/46/70, I/46/82, I/46/95, 
I/46/97, I/47/31, I/47/41, I/47/43, I/47/60, 
I/47/61, I/48/63, I/49/10, I/49/13, I/49/17, 
I/49/70, I/49/71, I/50/08, I/50/45, I/50/47, 
I/50/48, I/52/22, I/52/25, I/52/40, I/56/43, 
I/56/52, I/56/57, I/58/26, I/58/28, I/58/43, 
I/58/48, I/58/54, I/59/18, I/59/76, I/59/83, 
I/60/26, I/60/31, I/60/42, I/60/46, I/60/53, 
I/60/84, I/60/87, I/60/97, I/61/10, I/61/63, 
I/61/72, I/62/24, I/63/05, I/63/13, I/64/101, 
I/64/112, I/64/13, I/64/30, I/64/33, I/64/34, 
I/64/40, I/64/42, I/64/45, I/64/61, I/64/65, 
I/64/70, I/64/74, I/64/76, I/64/94, I/65/56, 
I/66/31, I/68/43, I/68/52, I/68/68, I/68/69, 
I/68/75, I/69/05, I/69/06, I/69/08, I/69/10, 
I/69/27, I/69/35, I/69/41, I/69/55, I/69/72, 
I/69/74, I/69/78, I/69/81, I/69/83, I/69/84, 
I/69/85, I/69/88, I/69/90, I/69/96, I/70/07, 
I/70/21, I/70/33, I/70/35, I/70/63, I/70/64, 
I/70/68, I/70/71, I/70/72, I/70/73, I/70/81, 
I/70/82, I/70/86, I/71/26, I/71/48, I/71/53, 
I/71/56, I/71/57, I/71/67, I/72/26, I/72/41, 
I/72/66, I/73/17, I/73/20, I/73/30, I/74/14, 
I/74/17, I/74/20, I/74/23, I/74/25, I/74/29, 
I/74/34, I/74/40, I/74/41, I/74/55, I/74/56, 
I/74/70, I/74/71, I/74/91, I/74/97, I/75/22, 
I/75/39, I/75/41, I/75/48, I/75/50, I/78/14, 
I/78/20, I/78/28, I/78/36, I/80/09, I/80/10, 
I/80/11, I/80/19, I/80/20, I/80/24, I/80/54, 
I/80/65, I/81/54, I/81/58, I/81/59, I/85/32, 
I/86/09, I/86/14, I/87/08, I/87/09, I/87/121, 
I/87/15, I/87/20, I/87/24, I/87/50, I/87/65, 
I/87/80, I/87/83, I/87/97, I/90/08, I/90/48, 
I/90/61, I/91/28, I/93/16, I/93/36, I/94/38, 
I/94/47, I/94/71, I/95/11, I/95/118, I/95/119, 
I/95/125, I/95/20, I/95/23, I/95/25, I/95/27, 
I/95/62, I/95/76, I/96/17, I/96/19, I/96/32, 
I/96/34, I/96/39, I/96/46, I/96/59, I/96/61, 
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I/96/67, I/96/73, I/96/77, I/96/78, I/96/79, 
I/96/82, I/96/91, I/97/19, I/97/53, I/98/07, 
I/98/37, I/99/21, I/99/23, I/99/47, I/99/50, 
I/99/74, II/01/19, II/01/71, II/02/15, 
II/02/33, II/02/50, II/03/26, II/03/42, 
II/03/80, II/04/75, II/04/80, II/06/07, 
II/06/18, II/06/38, II/06/63, II/08/115, 
II/08/70, II/09/58, II/10/104, II/12/19, 
II/12/20, II/12/28, II/12/37, II/12/41, 
II/12/62, II/12/70, II/12/78, II/12/83, 
II/13/09, II/14/27, II/14/29, II/14/31, 
II/14/32, II/14/46, II/14/53, II/14/54, 
II/14/97, II/15/100, II/15/110, II/15/33, 
II/15/44, II/15/45, II/15/46, II/15/47, 
II/15/78, II/15/82, II/15/86, II/16/105, 
II/18/01, II/18/02, II/18/13, II/18/16, 
II/18/35, II/19/126, II/22/68, II/23/169, 
II/23/173, II/23/187, II/23/20, II/23/21, 
II/24/49, II/24/58, II/25/38, II/25/40, 
II/25/46, II/25/76, II/28/52, II/28/61, 
II/28/66, II/28/67, II/28/73, II/28/74, 
II/28/77, II/35/09, II/35/102, II/35/106, 
II/35/107, II/35/108, II/35/109, II/35/19, 
II/35/21, II/35/22, II/35/26, II/35/34, 
II/35/35, II/35/41, II/35/43, II/35/49, 
II/35/64, II/35/67, II/35/88, II/35/98, 
II/37/35, II/37/48, II/37/64, II/37/71, 
II/38/07, II/38/55
 ş. bir iki I/108/32
 ş. bol I/131/32
 ş.+ ġı I/46/128
 ş. itdim I/86/79
 ş. ket I/20/10
 ş.+ kiniŋ I/35/57
 ş.+ lē I/75/32
 ş.+ lēŋki I/146/81
 ş.+ ler I/132/29
 ş. vurup I/20/81
 ş. yapamıyoruS I/21/33
 ş. yapannar̥ II/37/105
 ş. yapıyo I/64/66
 ş. yapiyöz II/12/84
 ş. yapmayoruz I/130/42
 ş.+ yē I/15/89
 ş.+ yi I/09/14, I/96/61, II/39/173

şindı̆̇ : bk. şindi -1-
 ş. I/32/59
şind̥i : bk. şindi -1-
 ş. I/100/31
şind̥ı̆̇ : bk. şindi -2-
 ş. I/157/28, II/28/35
şíndi : bk. şindi -3-
 ş. I/01/76, I/25/17, II/12/44
şı̄̇ndi : bk. şindi -2-
 ş. I/47/35, I/47/49
şindiḳalıḲ : bk. şindilik -3-
 ş. I/17/37, I/17/45
şindiḳālıḲ : bk. şindilik -1-
 ş. I/17/80
şindig : bk. şindi -6-
 ş. I/07/55, I/20/53, I/41/66, I/70/09, 
I/80/22, II/03/61
şindik : bk. şindi -18-
 ş. I/143/33, I/144/31, I/18/16, I/18/22, 
I/18/24, I/18/29, I/18/30, I/18/36, I/18/40, 
I/18/41, I/18/43, I/18/57, I/18/73, I/20/99, 
I/70/68, I/70/75, I/70/80, I/97/45
şindikı̄̇ : bk. şindiki -2-
 ş. I/71/20, I/73/01
şindiki : Şimdiki. -59-
 ş. I/07/63, I/09/74, I/106/33, I/120/28, 
I/120/42, I/124/17, I/124/21, I/13/15, 
I/14/44, I/143/35, I/143/41, I/149/50, 
I/15/30, I/154/27, I/18/50, I/35/19, I/41/33, 
I/41/64, I/41/74, I/58/21, I/58/23, I/58/29, 
I/58/35, I/61/26, I/63/28, I/70/19, I/71/69, 
I/73/20, I/74/72, I/87/65, I/94/06, I/94/65, 
I/94/77, II/06/73, II/12/25, II/13/05, 
II/13/06, II/13/54, II/16/89, II/25/37
 ş.+ lē I/35/25, I/61/74, I/75/32
 ş.+ ler I/107/30, I/108/35, I/25/54, 
II/06/67
 ş.+ leri I/35/18
 ş.+ nı̄̇ I/49/73
 ş.+ nden I/146/51, I/35/16, I/35/64, 
II/13/03
 ş.+ ne I/145/40, I/146/65
 ş.+ niŋ I/146/84, I/28/01



şindilik

2046

Ş

şindilik : Şimdilik. -1-
 ş. I/149/36
şini : bk. şimdi -1-
 ş. II/12/18
şiniK : Ağırlığı kullanıldığı yere göre 
değişen bir hububat ölçeği. -6-
 ş. I/66/37, I/66/41, I/66/42
şinTi : bk. şindi -1-
 ş. I/143/29
şinTiki : bk. şindiki -1-
 ş. II/21/38
şip şip : Düşen su damlasının çıkardığı 
ses. -4-

şip şip damla- : (Su ve sıvılar) Şıp sesi 
çıkararak damla damla akmak.
 şip ş. falan damlíyo II/23/205
 ş. şip falan damlíyo II/23/205
şiPleg : Sacda pişirilen mayasız 
ekmek. -1-
 ş. I/22/24
şirden : Geviş getiren hayvanlarda, 
çiğnenmiş besinin bir kez daha mide 
sularıyla sindirildiği, dört bölümlü midenin 
dördüncü bölümü. -11-
 ş. I/128/20, I/128/32, I/128/33, I/128/40
 ş.+ i I/128/20, I/128/25, I/128/32, 
I/128/34, I/128/37
şirin : Hoşa gidecek niteliklere sahip, 
sevimli, iç açıcı. -1-
 ş. II/22/44
şirket : Bir iş için birden fazla kimsenin 
meydana getirdiği ticari ortaklık. -6-
 ş. II/02/56
 ş.+ inen I/24/30
 ş.+ lē II/02/57, II/30/21
 ş.+ lēde I/64/05
 ş.+ leri II/10/71
şiş - : Gerilip kabarmak, şişkin bir durum 
almak. -11-
 ş.- di I/79/99
 ş.- dim I/112/18
 ş.- ē I/33/20

 ş.- eyoru I/43/06
 ş.- ince II/25/89
 ş.- ip I/45/60
 ş.- iyo I/152/41
 ş.- iyor I/12/37
 ş.- iyoru I/112/12
 ş.- Ti I/20/91
şiş : (Vücutta) Şişmiş olan yer. -1-
 ş. II/22/29
şı̄̇ş : bk. şiş -1-
 ş. II/22/29
şişe : İçine su ve her türlü sıvı madde 
konan, camdan çeşitli biçim ve büyüklükte, 
boyu enine göre çok daha uzun, ağız kısmı 
dar kap. -13-
 ş. I/145/69, I/153/83
 ş.+ lēne I/42/38, II/22/85
 ş.+ lēŋ II/23/186
 ş.+ lere I/42/36, I/60/27, I/67/67
 ş.+ ler̥e I/109/36
 ş.+ lerime I/109/23
 ş.+ m I/109/42
 ş.+ si I/109/39
 ş.+ yē I/109/42
şişi : bk. şişe -5-
 ş.+ niŋ I/87/61
 ş.+ ye I/109/38, I/109/39
 ş.+ yi II/18/08
 pet ş.+ yi I/40/37
şişt : “Bana bak” anlamında kaba seslenme 
ve uyarma sözü. -1-
 ş. I/16/14
şit - : <<şey+ et- -7-
 ş.- ceg II/10/102
 ş.- dı̄̇ I/42/63
 ş.- me II/07/64
 ş.- mişiŋiz II/22/88
 ş.- miyoru II/22/45
 ş.- tı̄̇ II/22/33
 ş.- tik I/157/62
şı̄̇t - : <<şey+ et- -5-
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 ş.- ceŋ I/79/49
 ş.- medi II/01/07
 ş.- mişlerdı̄̇ I/42/79
 ş.- Ti II/22/14
 ş.- Tik II/08/29
şiy : bk. şey -321-
 ş. I/01/24, I/01/26, I/02/09, I/02/24, 
I/02/25, I/04/18, I/06/04, I/06/05, I/06/101, 
I/06/112, I/06/12, I/06/120, I/06/13, 
I/06/24, I/06/44, I/06/54, I/06/68, I/06/79, 
I/06/82, I/06/92, I/06/96, I/06/98, I/08/58, 
I/09/46, I/102/44, I/102/55, I/106/04, 
I/108/25, I/108/31, I/109/11, I/11/24, 
I/110/70, I/112/26, I/112/65, I/113/26, 
I/115/07, I/119/26, I/122/63, I/123/25, 
I/123/61, I/125/17, I/126/30, I/126/70, 
I/128/02, I/129/45, I/129/72, I/13/19, 
I/13/33, I/13/37, I/133/03, I/136/36, 
I/138/05, I/138/12, I/138/13, I/138/56, 
I/14/04, I/14/15, I/14/31, I/14/35, I/14/54, 
I/141/30, I/143/38, I/143/41, I/144/53, 
I/146/43, I/146/55, I/148/40, I/15/27, 
I/15/93, I/15/97, I/150/11, I/157/20, 
I/157/67, I/157/77, I/161/33, I/161/52, 
I/17/37, I/17/61, I/17/63, I/18/75, I/20/28, 
I/20/48, I/20/57, I/20/84, I/21/37, I/21/52, 
I/22/37, I/23/06, I/23/55, I/25/59, I/26/42, 
I/31/15, I/35/65, I/36/06, I/36/07, I/36/26, 
I/36/46, I/36/51, I/36/71, I/39/93, I/41/50, 
I/41/76, I/42/77, I/44/96, I/47/48, I/52/27, 
I/55/17, I/55/42, I/56/39, I/58/09, I/58/57, 
I/58/67, I/60/23, I/63/29, I/64/14, I/65/28, 
I/66/54, I/67/11, I/67/72, I/69/71, I/71/71, 
I/74/40, I/74/70, I/77/05, I/78/13, I/79/28, 
I/91/16, I/91/31, I/93/04, I/97/55, I/98/20, 
II/03/72, II/03/73, II/04/79, II/04/80, 
II/06/85, II/08/38, II/08/47, II/08/58, 
II/08/70, II/08/72, II/10/42, II/10/78, 
II/10/91, II/11/46, II/14/20, II/14/69, 
II/15/120, II/16/101, II/16/37, II/16/40, 
II/17/23, II/22/21, II/22/52, II/22/87, 
II/23/148, II/23/76, II/25/35, II/25/42, 
II/25/62, II/33/16, II/37/97, II/39/183
 ş.+ ı̄̇ I/49/79, I/58/68
 ş. bol I/107/56, I/59/41
 ş.+ dı̄̇ II/11/25
 ş.+ de I/17/49, I/18/45, I/23/73

 ş.+ dē I/04/07, I/95/03
 ş.+ deki II/04/83
 ş.+ den I/13/42, I/14/07, I/14/48, 
I/20/58, I/20/75, I/20/76, I/98/91, II/03/65
 ş.+ di I/18/10, II/08/18
 ş.+ e I/02/02, I/04/52, I/04/68, I/115/12, 
I/13/29, I/131/48, I/14/33, I/156/22, 
I/157/40, I/17/51, I/23/59, I/23/60, I/36/50, 
I/36/80, I/41/44, I/46/05, I/95/11, I/98/52, 
I/98/53, II/23/133
 ş.+ ē II/02/72
 ş.+ e veriyin I/23/19
 ş. ede I/06/22
 ş. etmezdik I/115/25
 ş. etmiş I/06/122
 ş. etmişler II/14/25
 ş. etmiyen I/06/80
 ş. etsin I/101/47
 ş. etTi I/119/01
 ş. etTiK I/30/30
 ş. ett̥ikleri I/06/54
 ş.+ i I/06/49, I/10/78, I/103/28, I/11/18, 
I/11/53, I/12/31, I/126/40, I/144/70, I/20/86, 
I/20/89, I/41/82, I/47/61, I/49/18, I/50/78, 
I/58/52, I/58/72, I/58/74, I/58/82, I/60/58, 
I/63/07, II/07/68, II/08/136, II/08/15, 
II/08/44, II/08/59, II/11/58, II/25/108, 
II/25/36
 ş.+ ῑ I/08/89
 ş.+ i yaptῑmız II/07/34
 ş.+ idi I/48/48
 ş.+ idig I/126/26
 ş.+ im I/06/32, I/42/23, I/58/98, I/74/43
 ş.+ imi I/08/105, I/20/88
 ş.+ imiz I/36/16
 ş.+ imizi yapardıḳ I/18/09
 ş.+ inde I/02/66, I/06/95
 ş.+ ine I/06/131
 ş.+ inen I/06/139, II/16/12
 ş.+ ini I/06/100, I/06/21, I/11/64, 
I/20/49, I/49/03, I/58/73
 ş.+ ini veriyóÍÍár I/49/34
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 ş.+ iŋ I/14/47, I/15/64, I/41/92, II/17/30
 ş.+ iŋe I/58/56, II/23/196
 ş.+ lē II/09/69
 ş.+ lēne I/06/38
 ş.+ ler I/106/03, I/112/56, I/13/16, 
I/138/66, I/138/79, I/19/25, II/04/83, 
II/15/57
 ş.+ leri I/06/129, I/06/47
 ş.+ nen I/14/47
 ş.+ si I/42/74, II/39/152
 ş.+ siz I/138/54
 ş. verdi I/144/73
 ş. veridi I/58/56
 ş. verir I/11/63
 ş. veriyo I/14/28
 ş. vircen II/25/68
 ş. yapaÍÍardın II/25/65
 ş. yapamadı I/125/53
 ş. yapamadım II/22/83
 ş. yapamaŋ I/125/53
 ş. yapamayyoru I/138/53
 ş. yapar̥ I/126/29
 ş. yapārdı II/08/70
 ş. yaparıS I/11/37
 ş. yapcaz I/18/12
 ş. yapcāz I/51/21
 ş. yapdı I/18/10
 ş. yapdım II/22/39
 ş. yapmadım I/125/55, I/125/98
 ş. yapmayorus I/21/33
 ş. yapmazdı I/121/04
 ş. yapmāzdı II/23/94
 ş. yapmazla I/126/31
 ş. yaptıḳ I/46/36
şiy̥ : bk. şey -4-
 ş. I/34/30, II/09/05, II/24/51
 ş.+ i I/04/57
şíy : bk. şey -3-
 ş.+ á I/20/52
 ş.+ ē I/01/78

 ş.+ inde I/06/108
şíy̥ : bk. şey -2-
 ş.+ de I/08/09
 ş.+ si I/01/85
şı̄̇y : bk. şey -22-
 ş. I/01/28, I/01/91, I/04/67, I/06/148, 
I/15/26, I/42/80, I/48/55, I/58/10, I/77/05, 
 II/01/13, II/01/22, II/08/101, II/15/107
 ş.+ de I/46/74
 ş.+ den I/46/121
 ş.+ dı II/11/42
 ş.+ i I/06/78, II/08/87
 ş.+ níń II/01/22
 ş. yapmazlā II/12/80
 ş. yapmışlar I/46/26
şı̄̇y̥ : bk. şey -10-
 ş. I/01/54, I/04/62, I/46/72
 ne ġabiliyet ne ş. I/06/90
 ş.+ den I/01/20, II/08/100
 ş.+ leri I/06/76
 ş.+ li I/04/26, I/06/107, I/06/118
şiytan : bk. şeytan1 -1-
 ş. II/07/15
şo : bk. şu -5-
 ş. I/120/37, I/15/94, I/61/51, II/08/62
şȯ : bk. şu -1-
 ş. I/27/57
şō : bk. şu -6-
 ş. I/104/29, I/11/14, I/15/13
 ş.+ nu I/08/04, I/08/11
 ş.+ nuŋ I/45/53
şóForluḫ : Şoförlük, şoför olan kimsenin 
mesleği. -1-
 ş. I/64/04
şoför : Motorlu kara taşıtı kullanan 
kimse. -1-
 ş. I/50/71
şoḳ : bk. çoḳ -1-
 ş. II/29/79
şö̇le : bk. şöyle -1-
 ş. I/25/65
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şóle : bk. şöyle -3-
 ş. I/01/43
şōle : bk. şöyle -1-
 ş. II/22/35
şōnkü : bk. çünkü -1-
 ş. I/06/136
şoPben : Şofben, gaz veya elektrikle 
çalışarak banyolara sıcak su sağlayan 
alet. -2-
 ş.+ i II/21/74, II/21/75
şora : bk. şura -1-
 ş.+ ya I/67/04
şōra : bk. şura -1-
 ş.+ ya I/111/98
şorda : bk. şurda -2-
 ş. I/86/67, II/35/60
şordā : bk. şurda -1-
 ş. I/158/20
şȯrda : bk. şurda -2-
 ş. I/158/60
şōrda : bk. şurda -3-
 ş. I/11/91, I/22/03, II/32/123
şordan : bk. şurdan -1-
 ş. II/05/61
şȯrdan : bk. şurdan -1-
 ş. bȯrdan I/158/54
şordȫ : bk. şurda -1-
 ş. II/02/12
şōrı : bk. şura -3-
 ş.+ ya I/114/06, I/114/19
 ş.+ ye I/17/24
şoyle : bk. şöyle -2-
 ş. II/22/08
 ş.+ yib II/22/07
şö : bk. şöyle -3-
 ş. II/05/49, II/32/57
şȫ : bk. şöyle -8-
 ş. II/05/49, II/05/55, II/11/26, II/11/27, 
II/17/02, II/39/41
 şȫ ş. II/16/90
 ş. şȫ II/16/90

şöfor : bk. şoför -1-
 ş. I/69/55
şöför : bk. şoför -1-
 ş.+ üdü I/39/48
şȫlá : bk. şöyle -1-
 ş. I/58/90
şöle : bk. şöyle -103-
 ş. I/03/48, I/109/03, I/11/12, I/110/61, 
I/111/13, I/111/14, I/111/15, I/111/21, 
I/111/71, I/111/76, I/117/24, I/119/58, 
I/122/04, I/127/12, I/127/28, I/127/32, 
I/130/59, I/134/34, I/135/27, I/14/34, 
I/146/74, I/15/45, I/15/51, I/152/59, 
I/152/70, I/18/10, I/20/38, I/21/19, I/21/80, 
I/21/94, I/22/17, I/23/21, I/23/22, I/24/03, 
I/31/31, I/31/39, I/31/41, I/32/91, I/38/10, 
I/41/21, I/41/22, I/44/23, I/44/35, I/44/45, 
I/44/58, I/48/12, I/54/67, I/55/36, I/56/44, 
I/69/28, I/69/46, I/70/50, I/70/52, I/71/27, 
I/71/34, I/71/56, I/71/71, I/74/55, I/76/34, 
I/88/69, I/91/09, I/91/12, I/91/14, I/91/60, 
I/92/40, I/98/72, II/03/62, II/03/63, 
II/09/97, II/13/24, II/17/01, II/23/145, 
II/25/27, II/39/31
 Ş. I/109/36
 şöle ş. I/111/17, I/111/29, I/111/66, 
I/127/09, I/20/47, I/32/55, II/03/62, 
II/37/125, II/39/69
 ş.+ dir I/91/28
 ş. etTi I/14/69
 ş. şöle yapaÍÍādı I/154/45
 ş. şöle I/111/17, I/111/29, I/111/66, 
I/127/09, I/20/47, I/32/54, II/03/62, 
II/37/125, II/39/69
 şöle ş. yapaÍÍādı I/154/45
şölē : bk. şöyle -7-
 ş. I/105/55, I/109/40, I/127/08, I/127/11, 
I/38/17, I/71/34, II/37/94
şȫle : bk. şöyle -145-
 ş. I/02/19, I/02/21, I/02/22, I/02/66, 
I/03/54, I/03/61, I/05/48, I/06/02, I/06/26, 
I/06/95, I/08/19, I/08/28, I/08/48, I/08/64, 
I/10/27, I/10/49, I/106/20, I/106/23, 
I/106/51, I/106/57, I/106/78, I/119/01, 
I/119/49, I/119/53, I/119/57, I/122/02, 
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I/127/08, I/127/09, I/130/79, I/133/03, 
I/137/26, I/138/100, I/139/09, I/143/21, 
I/143/22, I/143/57, I/150/38, I/150/39, 
I/151/12, I/151/41, I/161/53, I/28/37, 
I/30/21, I/31/30, I/31/36, I/31/39, I/31/42, 
I/32/45, I/34/69, I/40/48, I/40/51, I/41/21, 
I/41/28, I/44/79, I/46/108, I/48/47, I/49/15, 
I/49/16, I/49/18, I/51/58, I/54/13, I/54/33, 
I/54/65, I/55/04, I/58/68, I/59/15, I/59/24, 
I/64/19, I/64/69, I/65/53, I/66/41, I/67/66, 
I/67/67, I/67/75, I/69/73, I/69/74, I/70/03, 
I/70/27, I/70/37, I/71/16, I/71/54, I/71/56, 
I/73/61, I/77/17, I/77/18, I/77/22, I/78/06, 
I/79/62, I/80/05, I/80/37, I/81/19, I/81/25, 
I/86/13, I/88/08, I/91/15, I/91/70, I/96/05, 
I/96/30, I/99/77, II/06/66, II/09/98, 
II/15/17, II/15/94, II/20/61, II/21/73, 
II/22/01, II/23/149, II/25/105, II/25/106, 
II/26/45, II/27/25, II/29/52, II/37/70, 
II/37/90, II/37/99, II/38/74, II/38/91
 şȫle ş. I/03/54, I/103/52, I/148/53, 
I/49/53, I/70/47, II/15/115
 ş. bi I/05/66
 ş.+ di I/75/56
 ş. şȫle I/03/53, I/103/52, I/148/53, 
I/49/53, I/70/47, II/15/115
 ş. yap I/154/60, I/44/58
 ş. yapıŋ I/01/51
 ş.+ ydi I/59/19
şȫlē : bk. şöyle -2-
 ş. I/80/37, II/08/64
şȫl̥ĕ : bk. şöyle -1-
 ş. II/11/27
şȫle̊ : bk. şöyle -2-
 ş. I/06/112
 şȫlö ş. I/02/66
şöle̊ : bk. şöyle -1-
 ş. I/44/37
şölė : bk. şöyle -1-
 ş. II/39/68
şölen : Belli bir amaçla düzenlenen 
eğlence. -2-
 ş. II/16/45
 ş. yapmadım II/16/46

şȫló : bk. şöyle -1-
 ş. I/09/10
şȫlö : bk. şöyle -2-
 ş. I/02/64
 ş. şȫle̊ I/02/66
şȫlȫ : bk. şöyle -1-
 ş. II/10/98
şölü : bk. şöyle -2-
 ş. II/02/80, II/23/198
şölǖ : bk. şöyle -2-
 ş. I/03/51, II/38/33
şȫlü : bk. şöyle -14-
 ş. I/02/34, I/06/95, II/02/11, II/03/17, 
II/04/77, II/05/38, II/07/66, II/08/62, 
II/09/60, II/38/91, II/39/21
 şȫlü ş. II/11/59
 şȫl̥ü̆ ş. II/11/29
 ş. şȫlü II/11/59
şȫl̥ü̆ : bk. şöyle -3-
 ş. II/10/43, II/11/26
 ş. şȫlü II/11/29
şömini : Şömine, oda ve salonlarda tuğla 
veya taştan yapılmış, duvar içinde bacası 
bulunan, önü açık, genellikle süslü odun 
ocağı. -1-
 ş. II/30/74
şȫne : bk. şöyle -1-
 ş. I/102/46
şöse : Şose, daha çok taş kırıkları üzerine 
döşendikten sonra silindir geçirilmek 
yoluyla yapılan trafiğe elverişli yol, bir 
nevi stabilize yol. -1-
 ş.+ niŋ I/99/51
şöyle : Şuna benzer, şunun gibi, şu 
şekilde. -1-
 ş. II/24/74
şu : Çok uzakta olmayan kimse veya şeyi 
işaret yoluyla belirtir. -469-
 ş. I/01/10, I/01/19, I/01/22, I/01/38, 
I/01/57, I/01/99, I/02/45, I/02/64, 
I/02/65, I/03/09, I/03/73, I/04/72, I/05/33, 
I/05/47, I/06/46, I/06/49, I/06/70, I/06/99, 
I/07/23, I/07/40, I/08/55, I/10/27, I/10/30, 
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I/100/35, I/100/45, I/101/39, I/102/23, 
I/103/26, I/104/64, I/104/66, I/106/26, 
I/106/66, I/108/46, I/109/03, I/11/15, 
I/11/70, I/11/91, I/110/32, I/110/60, 
I/111/103, I/113/33, I/116/08, I/117/02, 
I/117/22, I/117/31, I/119/53, I/12/05, 
I/120/05, I/120/38, I/121/10, I/121/87, 
I/122/23, I/122/24, I/123/31, I/124/03, 
I/124/27, I/124/38, I/124/40, I/124/43, 
I/126/05, I/126/08, I/126/15, I/126/16, 
I/126/46, I/126/51, I/126/79, I/127/11, 
I/127/13, I/128/48, I/128/65, I/129/11, 
I/130/75, I/131/21, I/131/38, I/132/08, 
I/132/76, I/134/30, I/134/62, I/137/41, 
I/138/83, I/139/09, I/139/11, I/139/63, 
I/14/05, I/14/44, I/14/46, I/14/61, I/14/63, 
I/143/61, I/143/84, I/144/26, I/144/55, 
I/145/28, I/146/02, I/149/04, I/149/43, 
I/149/57, I/15/55, I/15/92, I/151/04, 
I/151/05, I/151/12, I/152/112, I/152/115, 
I/152/31, I/152/41, I/152/42, I/152/61, 
I/153/117, I/153/118, I/153/28, I/153/83, 
I/153/91, I/154/53, I/155/105, I/155/13, 
I/156/53, I/158/23, I/158/43, I/16/03, 
I/16/54, I/160/08, I/161/41, I/17/23, 
I/17/26, I/17/33, I/18/19, I/18/45, I/19/06, 
I/20/20, I/20/80, I/21/81, I/22/03, I/23/18, 
I/23/47, I/25/46, I/27/07, I/27/08, I/27/32, 
I/28/04, I/31/36, I/31/39, I/31/41, I/32/55, 
I/33/19, I/35/23, I/35/46, I/35/60, I/37/20, 
I/37/41, I/38/12, I/40/73, I/41/28, I/41/78, 
I/41/80, I/41/88, I/42/45, I/42/77, I/42/80, 
I/44/15, I/45/19, I/46/127, I/46/18, I/46/47, 
I/46/76, I/47/15, I/47/56, I/48/01, I/48/46, 
I/48/67, I/48/69, I/49/39, I/49/50, I/49/52, 
I/50/29, I/50/64, I/50/76, I/52/93, I/52/94, 
I/52/96, I/53/23, I/53/67, I/53/77, I/54/61, 
I/54/70, I/55/11, I/55/30, I/55/59, I/56/35, 
I/56/37, I/56/46, I/56/47, I/56/59, I/56/68, 
I/58/47, I/58/59, I/58/82, I/59/65, I/60/33, 
I/60/47, I/61/16, I/61/30, I/61/36, I/61/49, 
I/61/56, I/61/65, I/63/53, I/64/17, I/64/48, 
I/64/50, I/64/74, I/65/39, I/65/40, I/65/45, 
I/65/55, I/67/24, I/67/27, I/67/38, I/67/60, 
I/67/66, I/68/37, I/68/60, I/68/61, I/69/101, 
I/69/102, I/69/11, I/69/29, I/69/34, I/69/38, 
I/69/51, I/69/55, I/69/60, I/69/74, I/69/78, 
I/70/03, I/70/06, I/70/20, I/70/74, I/72/30, 
I/72/31, I/72/49, I/73/40, I/74/76, I/75/09, 
I/77/02, I/77/47, I/78/01, I/81/19, I/83/14, 

I/83/22, I/83/59, I/86/25, I/87/43, I/88/62, 
I/88/65, I/88/68, I/89/08, I/89/17, I/90/10, 
I/92/23, I/92/25, I/92/43, I/93/06, I/93/14, 
I/94/55, I/94/56, I/95/120, I/95/121, 
I/95/122, I/95/25, I/95/36, I/96/82, I/96/86, 
I/97/19, I/98/101, I/98/13, I/98/42, I/98/68, 
I/98/80, I/98/84, I/99/54, I/99/77, II/01/14, 
II/01/70, II/01/76, II/02/10, II/02/40, 
II/04/10, II/05/15, II/05/46, II/07/49, 
II/07/94, II/08/132, II/08/133, II/08/134, 
II/08/135, II/08/136, II/08/98, II/08/99, 
II/09/60, II/09/71, II/10/21, II/10/72, 
II/11/28, II/11/55, II/11/65, II/13/36, 
II/13/66, II/14/28, II/15/83, II/16/47, 
II/16/88, II/20/22, II/20/25, II/21/54, 
II/23/142, II/23/152, II/23/176, II/23/186, 
II/25/04, II/25/07, II/25/102, II/25/11, 
II/25/26, II/25/43, II/25/92, II/27/18, 
II/28/28, II/28/67, II/29/02, II/29/103, 
II/29/44, II/29/45, II/29/46, II/29/96, 
II/30/45, II/30/64, II/30/66, II/30/71, 
II/31/19, II/31/21, II/32/33, II/32/45, 
II/33/78, II/34/10, II/35/115, II/37/119, 
II/38/02, II/38/69, II/38/72, II/39/13, 
II/39/32, II/39/41, II/39/87
 ş.+ dur I/71/69, I/92/35
 ş.+ dur budur II/02/08
 ş.+ lāda I/77/70
 ş.+ na I/139/10, I/33/07, I/67/48, 
I/77/55, I/77/69, I/86/13
 ş.+ nȧ I/83/12
 ş.+ nda yapalÍar I/10/43
 ş.+ nı II/08/99
 ş.+ nna I/05/61
 ş.+ nnā I/06/133, I/149/57, I/54/10, 
II/08/133, II/08/47, II/08/98, II/18/32, 
II/18/33, II/33/36
 ş.+ nnādan II/29/32, II/38/69, II/38/73
 ş.+ nnan II/08/98
 ş.+ nnān I/64/29, II/29/25
 ş.+ nnānan I/100/30
 ş.+ nnāŋ II/08/98
 ş.+ nnar I/100/16, I/131/62, I/21/08, 
I/88/66, I/93/63, I/93/64
 ş.+ nnara I/112/41, I/46/100, I/98/64
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 ş.+ nnarı I/100/23, I/117/20, I/12/30, 
I/144/39, I/54/57, I/93/04, II/38/56, 
II/38/74
 ş.+ nu I/06/17, I/06/83, I/08/04, I/08/11, 
I/117/13, I/119/75, I/127/33, I/144/50, 
I/155/56, I/155/57, I/20/91, I/49/73, 
I/69/100, I/83/60, I/87/109, I/90/35, I/91/63, 
II/23/74, II/38/50, II/39/13, II/39/46
 ş.+ nu verem I/76/66
 ş.+ nu yap I/119/14, II/21/37
 ş.+ nu yapallardı II/14/38
 ş.+ nu yapām I/58/45
 ş.+ nu yapıŋ I/51/53
 ş.+ nu yapıyoz I/153/23
 ş.+ nuŋ I/155/76, I/25/33, I/64/129
 ş.+ nuŋḳunŭ I/39/74
 ş.+ ŋa I/54/61, I/94/55
 ş.+ ydu II/24/71
şū : bk. şu -23-
 ş. I/10/15, I/101/47, I/132/35, I/135/13, 
I/27/21, I/32/34, I/38/08, I/51/39, I/56/35, 
I/69/102, I/69/50, I/70/29, I/70/84, I/92/37, 
I/94/26, II/23/166, II/25/25, II/30/42, 
II/32/123, II/32/47, II/38/68, II/38/72
 ş.+ da I/56/25
şu˽an : Şimdi, içinde bulunulan an. -14-
 ş. I/125/95, I/15/92, I/33/125, I/92/08, 
II/17/70, II/29/33
 ş. da I/32/100, I/92/04, I/92/07, I/92/15
 ş.+ dı II/04/39, II/38/36
 ş. dῑ II/38/43
 ş.+ narda I/78/36
şu˽ān : bk. şu˽an -1-
 ş. I/15/92
şubat : Senenin ocak ve mart ayları 
arasındaki 28, dört yılda bir 29 gün çeken 
ikinci ayı, kış aylarının üçüncüsü. -1-
 ş. I/32/52
şuFor : bk. şoför -1-
 ş.+ udu I/64/38
şúġur : bk. şükür -1-
 ş. II/05/58

şúḳret - : Şükretmek, eriştiği nimetin, 
gördüğü iyiliğin değerini bilip memnuniyet 
duymak, minnettar olmak, teşekkür 
etmek. -1-
 ş.- meSseŋ I/01/03
şuḳretme : Şükretme, şükretmek işi. -3-
 ş.+ yi I/01/43, I/01/44
 ş.+ y̥i I/01/24
şúḳretme : bk. şuḳretme -1-
 ş.+ sinı̆̇ I/01/02
şuḳúr : bk. şükür -2-
 ş. I/01/47, I/135/23
şukúr : bk. şükür -1-
 ş. I/06/24
şúkül : bk. şükür -1-
 ş.+ ler olsun II/05/58
şukür : bk. şükür -1-
 ş. I/01/66
şúkür : bk. şükür -34-
 ş. I/01/41, I/03/26, I/06/29, I/07/01, 
I/145/40, I/39/35, I/42/23, I/42/30, I/44/51, 
I/44/57, I/44/63, I/44/88, I/63/37, I/63/45, 
I/66/17, II/01/69, II/05/58, II/08/101, 
II/08/107, II/08/108, II/08/42, II/08/61, 
II/08/72, II/08/83, II/08/88, II/08/93, 
II/08/95, II/15/61, II/15/62, II/17/21, 
II/22/07, II/38/97, II/39/133
şuÍÍā : <<şura+lar -1-
 ş. I/152/62
şuÍÍadȧ : <<şura+larda -1-
 ş. II/30/25
şuÍÍāmızı : <<şura+larımızı -1-
 ş. II/05/08
şuÍÍānda : <<şura+larında -1-
 ş. I/154/67
şullār̥ : <<şura+lar -1-
 ş.+ da I/61/56
şuÍÍár : <<şura+lar -1-
 ş.+ da I/48/68
şuÍÍār : <<şura+lar -1-
 ş. II/05/38
şuÍÍara : <<şura+lara-1-
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 ş. I/42/43
şuÍÍarı : <<şura+ları -1-
 ş. II/03/66
şuncacıḳ : Şunca, şu kadar. -1-
 ş. I/98/125
şúnkü : bk. çünkü -2-
 ş. I/06/120, I/06/81
şūr : Şuur, insanın kendini bilmesi ve 
içinde yaşadığı zamandan ve mekândan 
haberdar olabilmesi melekesi, bilinç. -2-
 ş.+ u I/15/77
 ş.+ um I/15/77
şura : (Biraz uzakta olan) Şu yer. -30-
 ş. I/124/27, I/154/64, I/160/05, I/17/74, 
I/52/31, I/56/59, I/64/70, I/65/19, I/81/20, 
I/91/19
 Ş.+ lānan vuruvurur I/21/32
 ş.+ lar I/124/28
 ş.+ lara I/02/22
 ş.+ larda I/106/24, I/36/37
 ş.+ ları I/116/43
 ş.+ mıza I/144/35
 ş.+ nıŋ II/27/21
 ş.+ sı I/161/10, I/38/05, I/65/06
 ş.+ sına I/59/15
 ş.+ sında I/151/32
 ş.+ ya I/01/35, I/133/06, I/54/41
 ş.+ y̥ă I/33/07
 ş.+ yı I/124/32, I/56/64
şurá : bk. şura -1-
 ş.+ yá II/23/101
şurȧ : bk. şura -3-
 ş.+ ya I/53/28, I/54/63
 ş.+ yȧ I/83/14
şurcı : bk. şurda -1-
 ş. I/87/47
şurda : Şurada, şu yerde. -109-
 ş. I/01/100, I/04/07, I/05/23, I/102/09, 
I/107/39, I/108/36, I/108/48, I/109/40, 
I/11/06, I/11/27, I/11/74, I/111/107, 
I/111/115, I/115/32, I/12/16, I/122/64, 
I/125/94, I/126/41, I/126/46, I/126/49, 

I/126/51, I/126/64, I/128/20, I/128/55, 
I/129/11, I/13/05, I/132/08, I/133/40, 
I/135/04, I/136/16, I/139/48, I/139/53, 
I/143/26, I/143/84, I/144/25, I/148/04, 
I/15/80, I/151/05, I/152/14, I/152/52, 
I/153/117, I/155/08, I/155/87, I/17/74, 
I/23/48, I/28/05, I/28/22, I/35/23, I/40/61, 
I/41/93, I/49/17, I/49/57, I/49/79, I/51/55, 
I/60/50, I/61/16, I/61/65, I/61/66, I/63/25, 
I/64/04, I/64/113, I/64/16, I/67/70, I/68/46, 
I/69/11, I/69/18, I/69/44, I/69/53, I/69/98, 
I/70/15, I/71/72, I/72/11, I/72/32, I/73/65, 
I/74/21, I/74/86, I/75/52, I/79/62, I/80/15, 
I/81/40, I/85/25, I/87/104, I/89/17, I/92/10, 
I/92/50, I/93/14, I/93/49, I/95/25, I/95/26, 
I/96/87, II/03/63, II/08/109, II/09/75, 
II/10/65, II/14/85, II/19/82, II/22/49, 
II/23/189, II/27/13, II/29/24, II/29/39, 
II/29/94, II/33/82
 Ş. I/02/17
şurdá : bk. şurda -1-
 ş. II/23/101
şurdȧ : bk. şurda -1-
 ş. II/35/115
şurdā : bk. şurda -5-
 ş. I/126/46, I/150/14, I/35/21, I/75/02, 
II/10/38
şur̥da : bk. şurda -1-
 ş. I/16/04
şūrdā : bk. şurda -1-
 ş. II/06/45
şurdaḳı : Şuradaki, şu yerde bulunan, şu 
yerdeki. -4-
 ş. I/150/59, I/155/92, II/22/12, II/34/10
şurdaḲı : bk. şurdaḳı -1-
 ş. I/06/70
şurdan : Şuradan, şu yerden. -22-
 ş. I/06/101, I/139/62, I/153/65, 
I/153/73, I/20/80, I/37/07, I/37/12, I/38/19, 
I/38/29, I/39/95, I/41/61, I/55/05, I/55/07, 
I/61/35, I/69/74, I/80/05, II/10/43, II/10/44, 
II/17/66, II/29/34, II/38/67, II/39/184
şurdan̥ : bk. şurdan -1-
 ş. I/142/51
şur̥dan : bk. şurdan -1-
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 ş. I/66/36
şurdı : bk. şurda -11-
 ş. I/05/44, II/03/66, II/06/04, II/14/23, 
II/17/58, II/17/65, II/17/75, II/23/190, 
II/31/20, II/37/03
şur̥dı : bk. şurda -1-
 ş. I/128/13
şurdın : bk. şurdan -1-
 ş. II/29/07
şurdῑ : bk. şurda -4-
 ş. II/04/09, II/06/03, II/06/46, II/06/47
şurdu : bk. şurda -9-
 ş. I/64/34, I/91/47, II/02/04, II/02/70, 
II/17/77, II/17/90, II/28/69, II/39/171, 
II/39/88
şurdū : bk. şurda -1-
 ş. II/08/102
şurduKi : bk. şurdaḳı -1-
 ş. II/08/125
şure : bk. şura -1-
 ş.+ ye I/28/06
şurı : bk. şura -38-
 ş.+ ya I/01/33, I/06/01, I/104/06, 
I/112/60, I/113/27, I/114/05, I/124/40, 
I/126/03, I/128/05, I/131/52, I/15/51, 
I/152/61, I/153/68, I/155/106, I/29/03, 
I/37/39, I/42/56, I/49/17, I/56/59, I/56/65, 
I/64/70, I/93/22, I/96/92, I/97/19, I/98/60, 
II/17/02, II/25/01
 ş.+ yá I/04/73
 ş.+ yacaḳ I/140/50
 ş.+ yı I/102/18, I/133/19, I/36/38, 
I/49/15, I/54/71, II/16/105, II/17/19, 
II/29/40, II/39/123
şuri : bk. şura -4-
 ş.+ ye I/153/116, I/153/119, I/161/42
 ş.+ yē I/80/57
şurlāda : <<şura+larda -1-
 ş. I/161/34
şurlar : <<şura+lar -1-
 ş. I/93/17
şurlara : <<şura+lara -3-

 ş. I/161/14, I/72/49, II/37/28
şuru : bk. şura -2-
 ş.+ ya II/08/56, II/39/137
şurup : Kaynatılıp koyu hâle getirilmiş 
şerbet. -1-
 ş.+ lā I/103/20
şuval : bk. çuval -1-
 ş.+ lara I/07/94
şǖbe : Şube, askerlik şubesi. -1-
 ş.+ den I/138/120
şükr : bk. şükür -1-
 ş. ōlsun I/01/14
şüḳúr : bk. şükür -3-
 ş. II/01/21, II/01/29
 ş. ōsun I/01/12
şükür : Verdiği nimetler için Allah’a karşı 
duyulan minneti dile getirme. -100-
 ş. I/112/29, I/112/49, I/112/53, I/112/68, 
I/112/74, I/112/81, I/112/82, I/12/35, 
I/12/43, I/120/45, I/120/50, I/125/96, 
I/13/20, I/133/12, I/133/40, I/135/24, 
I/135/32, I/135/33, I/135/40, I/135/53, 
I/140/51, I/143/85, I/144/39, I/145/19, 
I/145/41, I/146/19, I/148/38, I/148/39, 
I/15/93, I/15/96, I/154/07, I/155/100, 
I/155/28, I/157/04, I/157/06, I/17/35, 
I/17/46, I/27/29, I/27/33, I/27/34, I/30/03, 
I/30/41, I/32/99, I/33/125, I/35/14, I/42/69, 
I/50/11, I/50/52, I/50/82, I/55/44, I/58/80, 
I/61/69, I/64/103, I/64/105, I/64/12, 
I/64/27, I/64/32, I/64/35, I/64/66, I/64/90, 
I/67/42, I/67/51, I/74/15, I/79/13, I/82/35, 
I/85/53, I/89/22, I/91/22, I/93/66, I/98/07, 
II/07/121, II/09/73, II/13/30, II/19/136, 
II/19/163, II/20/38, II/20/56, II/21/23, 
II/21/42, II/32/138, II/32/17, II/32/18, 
II/38/18, II/38/98
 ş.+ ler I/112/69
 ş.+ ün I/30/16

şükür et- : bk. şúḳret-
 ş. ediyon I/18/17

şükür (şükürler) olsun : Bir nimet 
karşısında minnettarlığı ifade etmek için 
kullanılır.
 ş.+ ler ol̥sun I/14/51, I/61/72
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 ş.+ ler ōlsun I/50/81
 ş.+ ler ōsun I/50/81
 ş. olsun I/136/26
şük̥ü̆r : bk. şükür -1-
 ş. I/148/39
şükǖr : bk. şükür -1-
 ş. I/30/16
şüle : bk. şöyle -1-
 ş. I/120/48
şünḳú : bk. çünkü -1-
 ş. II/30/81

şüngü : bk. çünkü -1-
 ş. I/63/51
şüngü : bk. çünkü -3-
 ş. I/147/27, I/147/46, II/29/13
şünkú : bk. çünkü -1-
 ş. I/06/109
şünkü : bk. çünkü -3-
 ş. II/09/23, II/09/51, II/17/10
şünKü̆ : bk. çünkü -1-
 ş. I/158/57
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ta : Bir şeyin bulunduğu, başladığı veya 
sona erdiği yeri yahut zamanı anlatırken 
söze abartma katar. -88-
 t. I/03/20, I/06/111, I/06/59, I/06/66, 
I/08/27, I/10/62, I/10/97, I/106/39, I/117/46, 
I/117/50, I/117/51, I/117/53, I/119/71, 
I/120/09, I/122/17, I/122/22, I/122/52, 
I/126/37, I/130/49, I/131/53, I/135/12, 
I/135/13, I/138/132, I/139/31, I/145/68, 
I/15/13, I/15/15, I/152/102, I/152/134, 
I/152/24, I/153/91, I/156/54, I/158/24, 
I/159/07, I/159/32, I/160/23, I/18/71, 
I/20/18, I/22/42, I/23/10, I/23/14, I/24/55, 
I/24/56, I/27/21, I/35/57, I/37/07, I/37/12, 
I/37/21, I/41/08, I/44/58, I/44/84, I/46/27, 
I/46/48, I/46/51, I/50/77, I/52/59, I/64/47, 
I/70/20, I/79/40, I/81/10, I/81/11, I/81/43, 
I/86/51, I/87/73, II/03/68, II/05/105, 
II/05/11, II/05/87, II/08/100, II/08/118, 
II/11/02, II/11/07, II/14/49, II/14/87, 
II/19/104, II/23/155, II/24/24, II/24/53, 
II/27/13, II/28/63, II/28/83, II/28/89
 T. II/08/133
ta : bk. tane1 -1-
 t. I/36/77
ta : bk. daha I -17-
 t. I/06/21, I/10/14, I/10/21, I/141/13, 
I/146/84, I/34/34, I/42/42, I/47/24, II/05/75, 
II/07/36, II/28/75, II/37/40, II/39/132, 
II/39/59
 T. II/18/28
 bi T. II/12/57, II/39/143
Ta : bk. da -26-
 t. I/115/44, I/117/06, I/122/21, 
I/133/05, I/139/43, I/146/31, I/156/55, 
I/33/56, I/39/43, I/42/42, I/43/17, I/46/23, 
I/50/66, I/60/82, I/77/72, I/90/72, II/05/91, 
II/23/129, II/33/76

 T. I/02/37, I/151/05, I/155/106, I/17/69, 
I/64/118, I/77/55, II/23/40
tā : bk. da -54-
 t. I/03/101, I/03/60, I/08/26, I/14/47, 
I/147/21, I/15/66, I/33/86, I/36/23, I/39/15, 
I/39/79, I/44/21, I/44/70, I/46/17, I/47/76, 
I/48/21, I/49/39, I/50/01, I/53/76, I/53/83, 
I/55/20, I/58/16, I/58/59, I/60/26, I/60/28, 
I/60/29, I/60/40, I/61/40, I/64/21, I/64/67, 
I/69/85, I/73/40, I/74/05, I/76/64, I/79/54, 
I/80/07, I/84/43, I/94/42, I/98/58, II/01/87, 
II/03/65, II/03/72, II/11/37
 T. I/145/49, I/33/100, I/33/131, I/33/64, 
I/46/72, I/74/15, I/93/14
 t. ōlmaSsa I/60/69
 t. yapcaḲdım I/65/49
Tā : bk. dağ -1-
 T.+ Íandȧ II/09/90
tā : bk. daha I -120-
 t. I/121/70, I/146/27, I/146/29, I/146/37, 
I/146/38, I/146/50, I/146/51, I/146/52, 
I/146/53, I/146/59, I/146/60, I/146/87, 
I/151/20, I/151/25, I/159/06, I/21/47, 
I/32/26, I/40/51, I/44/34, I/58/19, I/58/79, 
I/64/123, I/69/38, I/82/01, I/83/65, I/85/41, 
II/02/10, II/03/12, II/03/15, II/03/17, 
II/03/31, II/03/32, II/03/33, II/03/35, 
II/07/04, II/07/107, II/07/23, II/08/111, 
II/08/57, II/09/103, II/09/55, II/09/85, 
II/10/58, II/10/92, II/11/16, II/13/66, 
II/15/40, II/16/106, II/17/71, II/20/25, 
II/20/40, II/21/21, II/21/24, II/21/39, 
II/23/115, II/23/142, II/23/19, II/25/112, 
II/27/16, II/27/18, II/28/80, II/28/91, 
II/29/15, II/29/58, II/35/116, II/35/12, 
II/35/57, II/37/07, II/38/81, II/38/92, 
II/39/111, II/39/23, II/39/45, II/39/71, 
II/39/80

tT
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 T. I/145/60, I/85/65, II/04/82, II/07/110, 
II/19/40, II/28/79, II/34/65
 bi t. I/147/10, I/37/35, I/39/27, I/54/62, 
I/55/26, II/07/39, II/08/114, II/08/99, 
II/23/137, II/37/113, II/37/92
 bi T. I/161/36, I/161/54, I/161/58, 
II/05/102, II/20/73, II/23/75, II/37/92
 t. bı̄̇ I/146/27, I/146/65
 t. bi I/58/26, I/58/58, I/60/108, I/60/109, 
II/07/06
 T. olmadı II/19/150
 T. olmaSsa II/18/07
 T. yapıyon yapılıyo I/85/39
tā : bk. ta -31-
 t. I/160/26, I/46/27, I/59/43, I/83/63, 
II/05/20, II/05/87, II/07/12, II/10/44, 
II/11/16, II/13/45, II/16/28, II/20/24, 
II/21/101, II/23/36, II/24/88, II/24/99, 
II/26/06, II/26/12, II/26/49, II/27/10, 
II/27/51, II/28/20, II/29/33, II/29/34, 
II/32/133, II/34/69, II/34/70, II/34/71, 
II/34/72, II/34/77
tȧ : bk. da -1-
 t. I/81/26
ta˽a : bk. ta -1-
 t. I/64/22
ta˽am : bk. tamam -1-
 t. II/19/16
ta˽ana : bk. tarhana -1-
 t. II/29/37
tabā : <<tabaḳ+a -2-
 t. I/33/140, I/60/07
tabā : <<tabaḳ+ı -4-
 t. çanā I/131/27, II/22/51
 t.+ na I/132/33
 t.+ nı II/23/129
tabaḳ : İçine yiyecek konan yayvan 
kap. -16-
 t. I/02/49, I/08/33, I/117/24, I/139/29, 
I/148/11
 t.+ lā II/34/105
 menámin t.+ lā II/34/106
 t.+ lānan I/76/76

 t.+ lara I/125/67, I/44/45, II/34/100, 
II/34/102
 t.+ ları I/154/22, II/23/51
taḇaḳ : bk. tabaḳ -2-
 t. I/139/42
 t.+ lānan I/105/10
tabaḲ : bk. tabaḳ -1-
 t. I/60/44
taban : 1. Tarlanın düz ve verimli kesimi. 
(Tarla taban ikilemesinde geçer.) -4-
 taÍÍa t. I/52/20
 taÍÍā t. II/14/48
 tarla t. I/06/27, I/46/26

2. Bir şeyin yere dayanan bölümü veya 
üzerine oturtulduğu nesne, kāide.
tāḇan : bk. taban1 -1-
 t. I/139/31
tabe : bk. tabi -1-
 t. I/53/43
tabē : bk. tabi -2-
 t. II/08/26, II/32/72
tabė : bk. tabi -1-
 t. I/09/61
tabıdı tunġudu : Gürültülü patırtılı bir 
şekilde. -1-
 t. I/146/62
tabi : Doğal, olağan, tabii olarak, doğal 
olarak, elbette. -434-
 t. I/01/14, I/01/36, I/01/75, I/02/31, 
I/02/40, I/02/43, I/02/45, I/03/25, I/03/44, 
I/03/81, I/03/91, I/04/12, I/04/22, I/05/32, 
I/06/78, I/07/07, I/07/50, I/07/66, I/07/75, 
I/09/60, I/09/74, I/09/76, I/10/07, I/100/05, 
I/103/09, I/103/13, I/103/15, I/103/22, 
I/103/32, I/103/57, I/103/61, I/105/25, 
I/105/34, I/105/40, I/106/09, I/106/45, 
I/106/55, I/107/20, I/107/22, I/108/05, 
I/108/08, I/108/10, I/108/24, I/11/25, 
I/110/59, I/110/62, I/111/02, I/111/09, 
I/111/14, I/111/15, I/111/17, I/111/20, 
I/111/22, I/111/24, I/111/26, I/111/32, 
I/111/34, I/111/35, I/111/42, I/111/45, 
I/111/48, I/111/52, I/111/57, I/111/69, 
I/111/70, I/111/75, I/111/77, I/111/95, 
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I/112/10, I/115/13, I/115/23, I/115/24, 
I/115/26, I/116/09, I/117/16, I/117/28, 
I/119/51, I/119/70, I/119/78, I/12/12, 
I/120/55, I/120/62, I/121/06, I/121/07, 
I/121/08, I/121/107, I/121/20, I/121/78, 
I/121/99, I/124/44, I/126/23, I/127/50, 
I/129/25, I/13/19, I/131/02, I/131/27, 
I/131/60, I/134/27, I/135/37, I/137/57, 
I/137/62, I/138/02, I/138/52, I/138/54, 
I/138/70, I/138/71, I/138/99, I/139/55, 
I/14/11, I/141/14, I/143/45, I/144/73, 
I/145/06, I/145/95, I/145/97, I/146/05, 
I/146/27, I/146/38, I/146/55, I/146/59, 
I/148/62, I/149/16, I/149/27, I/149/28, 
I/149/32, I/149/63, I/15/22, I/15/95, 
I/152/45, I/153/114, I/155/18, I/155/32, 
I/155/41, I/156/12, I/156/15, I/156/27, 
I/156/41, I/156/46, I/158/41, I/16/10, 
I/16/24, I/16/42, I/16/47, I/161/51, I/17/30, 
I/17/72, I/17/89, I/18/80, I/20/46, I/24/48, 
I/26/58, I/27/66, I/31/04, I/31/06, I/31/07, 
I/31/12, I/31/15, I/31/67, I/32/03, I/32/103, 
I/32/11, I/32/22, I/32/23, I/32/26, I/32/52, 
I/32/88, I/33/36, I/33/41, I/34/29, I/34/34, 
I/35/48, I/37/21, I/39/56, I/40/09, I/40/78, 
I/41/42, I/41/48, I/41/55, I/41/57, I/41/73, 
I/44/57, I/44/89, I/46/100, I/46/104, 
I/46/11, I/46/114, I/46/128, I/46/48, 
I/46/53, I/46/95, I/47/14, I/49/51, I/52/05, 
I/53/12, I/53/57, I/53/66, I/55/23, I/55/35, 
I/57/25, I/57/36, I/58/05, I/58/41, I/59/05, 
I/59/38, I/59/60, I/59/61, I/59/74, I/60/18, 
I/64/41, I/64/45, I/65/60, I/68/40, I/69/05, 
I/71/05, I/71/14, I/71/20, I/71/28, I/71/36, 
I/71/49, I/71/59, I/71/64, I/71/66, I/71/83, 
I/71/84, I/73/08, I/73/09, I/73/74, I/75/04, 
I/75/17, I/75/36, I/75/50, I/76/07, I/76/100, 
I/76/13, I/76/19, I/76/20, I/76/24, I/76/30, 
I/76/52, I/76/67, I/76/74, I/76/87, I/76/89, 
I/76/98, I/78/48, I/78/49, I/80/04, I/80/07, 
I/80/08, I/80/23, I/80/25, I/81/34, I/81/51, 
I/84/01, I/85/04, I/85/12, I/85/14, I/85/29, 
I/85/30, I/87/53, I/90/61, I/92/06, I/92/11, 
I/92/12, I/92/13, I/92/16, I/92/18, I/92/20, 
I/92/26, I/92/42, I/92/43, I/92/51, I/92/53, 
I/93/14, I/95/95, I/96/93, I/96/94, I/97/02, 
I/97/05, I/97/06, I/98/128, I/98/129, 
I/98/13, I/98/16, I/98/36, I/98/58, I/98/65, 
I/98/69, I/98/79, I/99/09, I/99/50, II/04/16, 
II/04/19, II/04/30, II/04/39, II/04/53, 

II/04/54, II/04/55, II/04/61, II/04/64, 
II/04/85, II/07/04, II/07/140, II/07/31, 
II/07/42, II/08/30, II/12/43, II/15/60, 
II/17/21, II/17/44, II/17/49, II/17/86, 
II/18/34, II/19/03, II/19/121, II/21/101, 
II/21/47, II/21/91, II/21/98, II/22/88, 
II/23/102, II/23/122, II/23/124, II/23/125, 
II/23/14, II/23/156, II/23/175, II/23/19, 
II/23/193, II/23/195, II/23/206, II/23/38, 
II/23/41, II/23/44, II/23/52, II/23/69, 
II/24/107, II/24/19, II/24/95, II/25/37, 
II/27/33, II/27/47, II/29/106, II/29/87, 
II/29/88, II/29/98, II/32/22, II/33/25, 
II/34/07, II/34/93, II/35/06, II/35/09, 
II/35/10, II/35/102, II/35/12, II/35/40, 
II/35/54, II/35/93, II/37/07, II/37/101, 
II/37/125, II/37/22, II/37/27, II/37/29, 
II/37/32, II/37/84, II/38/38, II/39/02, 
II/39/101, II/39/65, II/39/79, II/39/83, 
II/39/84, II/39/90
 T. I/109/16, I/110/48, II/06/11
 tabı̄̇ t. I/59/08
 tabi t. I/103/27, I/105/04, I/110/18, 
I/138/77, II/29/89
 Tabi T. II/29/04
 tabi tabi t. I/59/58
 t. kė I/32/44
 t. ki I/105/58, I/32/18, II/19/46
 t. tabı̄̇ II/06/61, II/29/67, II/29/92
 t. tabi tabi I/59/58
 t. tabi I/103/27, I/105/04, I/110/18, 
I/138/77, II/29/89
 T. Tabi II/29/04
 t. tābi I/138/53
 tabi t. tabi I/59/58
 t. yapıyoz I/105/38
 t. yapmadıŋ I/46/111
tabí : bk. tabi -1-
 t. ḳı I/32/28
tabı̆̇ : bk. tabi -2-
 t. I/05/03, I/32/17
taḇi : bk. tabi -14-
 t. I/10/114, I/129/15, I/134/45, I/23/58, 
I/55/72, I/71/55, I/75/07, I/92/16, I/93/22
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 T. I/108/10
 taḇi t. I/138/83
 t. taḇi I/138/83
tábi : bk. tabi -2-
 t. I/61/43, II/36/15
tåbi : bk. tabi -1-
 t. I/11/25
tabı̄̇ : bk. tabi -174-
 t. I/01/09, I/01/97, I/03/20, I/03/72, 
I/06/148, I/06/63, I/07/03, I/07/31, I/07/69, 
I/09/56, I/104/26, I/104/27, I/104/36, 
I/104/53, I/104/65, I/106/07, I/106/43, 
I/106/59, I/107/47, I/107/48, I/107/54, 
I/107/69, I/108/29, I/108/41, I/11/41, 
I/110/17, I/110/30, I/110/31, I/110/50, 
I/110/62, I/110/68, I/111/48, I/113/05, 
I/113/14, I/115/57, I/116/17, I/116/50, 
I/116/52, I/121/25, I/123/46, I/125/49, 
I/131/49, I/135/19, I/135/30, I/136/23, 
I/137/34, I/138/43, I/14/15, I/143/67, 
I/143/72, I/144/03, I/145/08, I/146/55, 
I/149/49, I/156/32, I/157/71, I/157/73, 
I/18/27, I/18/29, I/18/31, I/34/17, I/34/49, 
I/34/51, I/37/53, I/38/42, I/39/94, I/41/42, 
I/41/48, I/41/69, I/41/82, I/43/30, I/44/07, 
I/44/87, I/46/66, I/46/70, I/47/54, I/47/83, 
I/49/22, I/49/80, I/57/34, I/58/62, I/59/11, 
I/59/32, I/59/66, I/59/67, I/59/83, I/60/29, 
I/60/32, I/60/48, I/60/78, I/60/95, I/61/74, 
I/62/13, I/64/107, I/67/28, I/71/55, I/73/07, 
I/74/87, I/76/31, I/81/01, I/82/09, I/87/20, 
I/90/73, II/01/07, II/01/18, II/01/71, 
II/02/17, II/02/31, II/03/07, II/05/01, 
II/05/67, II/06/07, II/06/26, II/06/64, 
II/06/65, II/06/67, II/07/24, II/07/29, 
II/07/44, II/07/57, II/07/69, II/07/91, 
II/08/20, II/08/36, II/08/51, II/09/17, 
II/09/32, II/09/64, II/10/85, II/16/47, 
II/17/22, II/17/52, II/17/55, II/22/26, 
II/22/89, II/23/07, II/23/118, II/23/16, 
II/23/80, II/23/89, II/25/52, II/27/28, 
II/27/55, II/28/87, II/29/87, II/35/11, 
II/35/51, II/39/71
 tabı̄̇ t. I/112/19, I/144/02, I/59/32, 
II/07/79, II/08/36, II/29/68
 tabi t. II/06/61, II/29/67, II/29/92

 t. ki I/01/50, I/07/30, I/129/02, I/60/74, 
I/60/91
 t. tabı̄̇ I/112/19, I/144/02, I/59/32, 
II/07/79, II/08/36, II/29/68
 t. tabi I/59/08
 t. veriliy̥ō II/23/65
 t. vermese I/133/13
 t. yaparız II/27/47
tābi : bk. tabi -63-
 t. I/04/52, I/08/126, I/103/53, I/104/50, 
I/106/44, I/107/23, I/111/84, I/111/86, 
I/115/25, I/117/14, I/117/54, I/12/13, 
I/12/16, I/127/53, I/134/46, I/138/22, 
I/138/59, I/145/40, I/15/03, I/15/06, 
I/15/12, I/15/40, I/157/79, I/159/44, 
I/20/02, I/20/08, I/20/22, I/24/33, I/24/48, 
I/26/16, I/26/37, I/53/77, I/55/71, I/55/77, 
I/68/79, I/70/53, I/70/60, I/70/72, I/74/65, 
I/86/58, I/88/34, I/89/03, I/89/06, I/89/22, 
I/90/11, I/90/60, I/90/67, I/90/69, I/92/35, 
I/94/48, I/94/60, I/97/34, I/98/36, II/07/34, 
II/10/104
 T. I/15/35
 tabi t. I/138/53
 tābi t. I/138/60
 t. tābi I/138/60
 t. vuru I/138/135
taḇı̄̇ : bk. tabi -3-
 t. I/75/07, II/09/63, II/35/25
Tābı̄̇ : bk. tabi -6-
 t. I/123/11, I/123/13, I/137/45, I/138/56, 
II/13/42
 T. I/08/53
tāḇi : bk. tabi -4-
 t. I/23/31, I/88/17, I/90/04, I/90/40
tāḇı̄̇ : bk. tabi -1-
 t. I/08/123
tabi˽i : bk. tabi -1-
 t. I/32/69
tabiloT : Tabldot, seçmesiz yemek ve bu 
yemeklerin konduğu birkaç gözden oluşan 
kap. -1-
 t.+ lara II/34/105
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taburcu : Hastaneden çıkması 
kararlaştırılmış hasta. -1-

taburcu yap- : Taburcu etmek, (bakıma 
gerek kalmadığı için) hastayı hastaneden 
çıkarmak.
 t. yapıyo II/22/33
tāc : bk. taç2 -1-
 başımızın t.+ ıdır I/115/26
taç : 1. Gelin başına takılan taşlarla süslü 
başlık. -2-
 t. I/02/24
 T. I/02/25

2. Soyluluk, iktidar, güç veya 
hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, 
değerli taşlarla süslü başlık.
tad : bk. tat1 -4-
 t.+ ı I/111/36, I/117/27, II/06/18

bk. tat2

 t.+ ı damāndaydı I/128/41
tāget : Takat, bir şeyi yapabilmek için 
gereken güç, kuvvet, derman. -1-
 t.+ i I/61/60
taḫ : bk. taḳ1 -3-
 t. I/56/48
taḫ - : bk. taḳ-1 -2-
 t.- aÍÍādı II/23/104
 t.- allar I/131/14
Taha : bk. daha I -2-
 T. I/52/14
 T. yap I/49/29
taharna : bk. tarhana -8-
 t. I/157/61, I/157/63, I/79/15, I/79/81, 
I/98/86
 t.+ mızı II/30/48
 t.+ sı I/79/15
 t. yapıyoz I/98/74
tah̥arna : bk. tarhana -4-
 t.+ sı I/79/80
 göce t.+ sı I/79/82
 un t.+ sı yapıyolā I/79/81
taharnı : bk. tarhana -1-
 t.+ yı I/70/33

taḫı : bk. taḳı -1-
 t. II/23/104
tahıl : İnsan ve hayvan besini olarak 
kullanılan buğday, arpa, yulaf, mısır, çavdar 
vb. taneli bitkilerin ortak adı, hububat. -2-
 t. I/142/55
 t.+ ımızı II/30/33
taḫıl - : Takılmak, sataşmak. -1-
 t.- ı I/64/23
tahmı̄̇nen : Yaklaşık olarak, aşağı yukarı, 
takriben. -1-
 t. I/68/23
tahminen : bk. tahmı̄̇nen -1-
 t. I/68/23
tahminēn : bk. tahmı̄̇nen -1-
 t. II/02/42
tah̥minen : bk. tahmı̄̇nen -1-
 t. II/04/36
tahsil : İlim öğrenmek için okuma, 
öğrenim. -1-
 t. I/75/34
tahta : 1. Kalınca ve uzun biçilmiş düz 
ağaç parçası. -6-
 t. II/12/67
 t.+ lar I/25/49
 t.+ nıŋ II/12/68

2. Ağaçtan yapılmış.
 t. I/129/16, I/41/36, II/12/35
tah̥ta : bk. tahta1 -2-
 t.+ lar I/138/98
 t.+ sı I/19/20
tāhta : bk. tahta1 -2-
 t. II/22/24

bk. tahta2

 t. I/71/56
tāh̥ta : bk. tahta2 -1-
 t.+ dan II/13/47
taḳ : 1. Tahta vb.ne vurulunca çıkan tok 
ses. -5-

2. Aniden, ani bir şekilde, tak diye.
 t. II/02/89
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taḳ taḳ : Tak sesi çıkararak.
 t. taḳ vuruydu I/48/68
 taḳ t. vuruydu I/48/68
taḳ - : 1. (Takı için) Armağan etmek. -8-
 T. I/106/61
 T.- ardıḳ II/34/46
 t.- arsan I/106/60
 t.- ırdı I/90/56
 t.- tı I/106/63

2. (Giyilecek veya kullanılacak şeyleri) 
Kendi üzerine yerleştirmek, takınmak, 
kuşanmak.
 T.- ādıḳ II/34/46
 t.- ar I/114/22

3. Geçirmek, koymak, yerleştirmek.
 t.- ıvırın I/116/18
tāḳ tuḳ : Sert bir şeye vurulurken çıkan 
kaba sesi anlatır. -1-
 t. tuḳ I/150/35
taḳdir : 1. Ezelde Allah’ın, olmasını 
dilediği şeyler, her şey hakkında vermiş 
olduğu ezelı̂ karar, alın yazısı, kader. -5-
 allāŋ t.+ i I/112/51
 t. tecelle I/88/42
 t. tecellė I/88/33

2. Beğenme, güzel bulduğunu, 
beğendiğini belirtme.

taḳdir et- : Beğenmek, onaylamak.
 t. eder I/01/74
 t. ittim II/09/47
taḳdirame : bk. taḲdirnāme -1-
 t. II/28/14
taḲdirnāme : Bir işin beğenildiğini 
göstermek üzere verilen yazılı belge, başarı 
belgesi, takdir. -1-
 t. II/28/11
taḳdirē : bk. taḳdir1 -1-
 t.+ si II/10/61
taḳı : Geline veya güveye hediye edilen 
yüzük, saat, altın küpe, bilezik vb. değerli 
şey. -4-
 t. I/106/64, I/118/13

 T. II/17/51
 t.+ ya I/106/60
taḳıl tuḳul : İyi kötü, şöyle böyle, yarım 
yamalak idare edecek kadar, kör topal. -1-
 t. tuḳul I/50/28
taḳılı : Takılmış. -2-
 t. I/139/24
taḳım : 1. Birbirine uygun olan ve bir 
bütün teşkil eden pantolon, ceket veya etek 
ceket şeklinde (giyecek). -3-
 t. I/146/58

2. Birbirini tamamlayan şeylerin bütünü.
t. II/11/09, II/11/14

taḳın - : 1. Kendine takmak. -2-
 t.- madım I/49/42

2. Takılmak, konmak, geçirilmek, 
yerleştirilmek.
 t.- mış II/05/13
taḳır taḳır : 1. Kaba bir takırtı 
çıkararak. -6-
 taḳır t. I/153/109, I/153/65, I/153/74, 
I/153/75

2. Kupkuru, çok kuru.
 taḳır t. I/103/62
taḳῑr taḳῑr : bk. taḳır taḳır1 -2-
 taḳῑr t. I/153/111, I/153/112
tākib : bk. tākip -4-

bk. tākip et-1

 t. ėderdı̊̇K II/01/65
 t. ėdērdim II/01/64

bk. tākip et-2

 t. ėdelle I/121/49
bk. tākip et-3

t. ediyor I/110/12
takindirik : (Bir yere) Takılıp kalmış, bir 
yere gidemeyen. -1-
 t.+ ler̥ I/21/62
tākip : (Yetişmek, yakalamak, bulmak 
için) Birinin veya bir şeyin arkasından 
gitme, arkasına düşme, izleme. -2-
 t. I/01/53
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tākip et- : 1. Yetişmek, yakalamak 
veya bulmak amacıyla birinin arkasından 
gitmek, izlemek.
 t. ederdin I/61/34

2. Bir şeyi izlemek.
3. İzinden gitmek, uymak.

Taḳḳa : bk. daḳiḳa -2-
 T.+ sı I/20/89, I/20/90
taḳḲa I : Takke, yarım bir yuvarlak 
şeklinde ince kumaştan yapılmış başlık, 
takye. -1-
 t.+ mız II/34/45
taḳḲa II : “Tarla takka” ikilemesinde 
geçer. -1-
 tallan t.+ n I/141/28
taḳḲı : bk. taḳḲa II -1-
 tallıya t.+ ya I/115/20
taḳlat - : (Özellikle kapıya) Hafifçe 
vurmak, tıklatmak. -1-
 t.- tım I/45/15
taḳriben : Yaklaşık olarak, aşağı yukarı, 
tahminen. -1-
 t. I/68/70
taḳsi : Otomobil. -16-
 t. I/143/60, I/143/61, I/18/37, I/48/26, 
I/55/63, I/83/52, II/05/64
 t.+ ler I/103/31, I/137/53, II/13/08
 t.+ nin II/05/65
 t.+ si I/137/54
 t.+ ynen I/101/31, I/76/45, II/08/109
taḳsı̄̇ : bk. taḳsi -1-
 t.+ ye I/48/27
taḳsid : Taksit, bir borcun belli zaman 
ve belli miktarlarda ödenecek olan 
kısımlarından her biri. -1-
 t.+ inen I/111/111
taḳTir : bk. taḳdir1 -1-
 ilahi t. II/38/61
Tal : bk. dal -2-
 T. II/23/57
tāÍa : bk. tarla -1-
 t.+ yı II/24/96

talad - : Talatmak, ürün kaldırıldıktan 
sonra dökülen tanelerden ertesi yıl yeniden 
ürün almak, talazlamak. -2-
 t.- ırız I/26/68, I/26/69
talaş : Tahta veya madenı̂ şeylerin rende, 
eğe ve testere ile işlenmesi sırasında çıkan 
kırıntılara verilen isim. -1-
 t.+ ı malaşı I/62/27
talba : Zilsiz tef. -2-
 t. I/15/85, I/15/86
talėbe - : bk. talebe -1-
 t.- ye I/121/111
talebe : Öğrenci. -15-
 t. I/11/07, I/121/23, I/158/29, I/61/33, 
I/69/43, II/02/37
 t.+ ler I/121/16, I/121/19
 t.+ m I/14/16
 t.+ si II/38/105
 t.+ siyin II/09/39
 t.+ ydi I/121/36
 t.+ yi I/121/110

talebe yurdu : Talebelerin barınma 
ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
devlet veya özel şahıs ve kuruluşlar 
tarafından yapılmış bina, öğrenci yurdu.
 t. yurdu II/02/46
talebi : bk. talebe -1-
 t.+ lē II/06/08
talibe : bk. talebe -1-
 t.+ lē I/121/11
tālil : Tahlil, birleşik bir maddenin 
birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini 
veya niceliğini anlamak için yapılan iş, 
analiz. -1-
 ġan t.+ i II/25/114
tālim : Alıştırma. -1-

tālim et- : Hep aynı şeyi yapmak.
 t. ediyo I/95/112
talla : bk. tarla -12-
 t. I/110/46, I/37/22
 t.+ da I/115/15, I/115/16, I/144/34
 t.+ dan I/119/74
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 t.+ lā I/58/22
 t.+ lara I/37/21
 t.+ ları II/25/17
 t.+ n taḳḲan I/141/28
 t.+ ya I/37/26
talÍa : bk. tarla -2-
 t.+ lāŋ I/10/88
 t.+ ları I/10/88
talÍá : bk. tarla -1-
 t. I/37/22
tall̥a : bk. tarla -1-
 t.+ rına II/23/165
taÍÍa : bk. tarla -30-
 t. I/52/52, II/25/24, II/25/28
 t.+ da I/155/15, I/155/27, I/35/07, 
II/08/16
 t.+ dan I/155/24, I/49/08, I/49/32, 
I/49/48
 t.+ Íāda I/47/15
 t.+ Íādan̥ I/47/22
 t.+ lāmız I/46/29, I/49/33
 t.+ lāmızdan I/49/36
 t.+ lar II/25/26, II/25/27
 t.+ lārda I/47/75
 t.+ ları II/25/26
 t.+ larımızdān̥ II/33/41
 t.+ mıS II/12/11
 t.+ mız II/08/103
 t.+ nıŋ I/49/34
 t.+ sına I/145/38, I/47/11
 t. taban I/52/20
 t.+ ya I/146/66, I/37/50
taÍÍȧ : bk. tarla -2-
 t. II/10/42
 t. yapdım II/28/03
taÍÍā : bk. tarla -2-
 t.+ lara II/32/136
 t. taban II/14/48
tāÍÍă : bk. tarla -1-
 t.+ l̥arı II/24/30

taÍÍalıḳ : bk. tarlılıḳ -1-
 t.+ Íāda II/32/33
tallı : bk. tarla -11-
 t.+ dan I/41/86
 t.+ Íādān II/05/52
 t.+ lāna II/39/172
 t.+ lar I/56/18, II/04/59
 t.+ ya I/115/13, I/119/53, I/136/04, 
I/41/79, II/38/109
 t.+ ya taḳḲıya I/115/20
talÍı : bk. tarla -2-
 t.+ dan II/08/82
 t.+ yá II/08/39
taÍÍı : bk. tarla -4-
 t.+ Íānan II/21/12
 t.+ lar II/10/75
 t.+ lara II/10/74
 t.+ lārda II/25/38
taÍÍí : bk. tarla -3-
 t. II/08/102
 t.+ ya II/08/17

t.+ ya II/27/64
taÍÍῐ : bk. tarla -1-
 t.+ lāda II/24/95
tam : 1. Daha önce veya daha sonra 
değil bahsedilen işin oluşu sırasında, 
anında. -17-
 t. I/03/103, I/102/50, I/11/86, I/123/49, 
I/135/04, I/150/44, I/42/04, I/44/16, 
I/64/36, I/64/82, I/64/91, I/74/68, II/03/03, 
II/07/22, II/19/26, II/29/30

2. Tamam, bütün. -11-
 t. I/35/41, I/41/62, I/64/52, I/96/71, 
I/98/101, I/98/103, II/01/70, II/02/52, 
II/17/71
 t. māńāsınnan II/39/48
 t. olaraḳ II/17/71

3. Gerekli her şeyi kendisinde bulunduran, 
eksiği olmayan. -10-
 t. I/07/32, I/56/39, I/92/48, II/03/03
 t. bi I/56/40
 t.+ ca I/06/28
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 t. da˽ire I/111/107, I/142/43
 t. da˽iri II/39/151
 t. tekmil I/147/50

4. Zaman ve yer bildiren kelimelerle 
anlamı kesinleştirir ve güçlendirir. -9-
 t. I/01/71, I/135/31, I/135/55, I/139/04, 
I/25/32, I/93/51, II/29/14, II/38/83
 t. zamānında I/144/28

5. Olması gereken bütün nitelikleri 
taşıyan. -1-
 t. I/49/46
tamam : 1. Olan veya söylenen bir şeyin 
olumlu bulunduğunu ifade eder : Evet, 
peki, olur, kabul. -42-
 t. I/104/60, I/112/06, I/112/47, I/112/59, 
I/117/21, I/128/04, I/138/52, I/139/40, 
I/139/41, I/155/37, I/160/20, I/24/06, 
I/40/41, I/40/42, I/40/47, I/81/29, I/87/04, 
I/87/10, I/87/119, I/87/124, I/87/21, 
I/98/36, I/98/94, I/99/73, II/03/60, II/04/43, 
II/08/122, II/13/26, II/15/110, II/16/77, 
II/18/18, II/18/20, II/18/32, II/23/111, 
II/34/31, II/39/04, II/39/16, II/39/180, 
II/39/181
 T. II/08/14

2. Bitmiş, tamamlanmış. -28-
 t. I/03/40, I/118/17, I/131/14, I/131/39, 
I/145/83, I/159/16, I/18/81, I/23/71, 
I/30/53, I/32/79, I/32/87, I/47/23, I/74/43, 
I/81/68, I/89/08, I/96/42, II/08/54, II/23/74, 
II/29/85, II/38/56, II/39/146, II/39/150, 
II/39/152, II/39/153, II/39/17, II/39/25

3. Tam olarak, eksiksiz. -3-
 t. I/128/72, I/155/16, I/64/52

4. Yeter, kâfi. -2-
 t. I/54/22, I/56/67

5. “İşi bitmiş, tutulacak tarafı kalmamış, 
artık herhangi bir değer ifade etmez duruma 
gelmiş” anlamlarında kullanılır. -2-
 t. I/99/15

6. Zaman ve yer bildiren kelimelerle 
anlamı kesinleştirir, tam. -1-
 t. I/40/66

7. Olması gerektiği gibi, doğru.

tamȧm : bk. tamam1 -1-
 t. II/01/41
tamām : bk. tamam4 -2-
 t. II/14/65, II/14/66
támam : bk. tamam2 -3-
 t. I/61/45, I/67/09, I/67/10

bk. tamam1 -2-
 támam t. I/64/97
 t. támam I/64/97
tȧmam : bk. tamam1 -3-
 t. I/02/59, I/44/36, I/72/07

bk. tamam2 -4-
 t. II/01/01, II/08/89, II/38/42, II/39/18
tȧmām : bk. tamam2 -1-
 t. I/10/27
tamamen : bk. tamāmen -1-
 t. II/35/37
tamāmen : Tam olarak, bütünüyle. -2-
 t. I/36/77, I/36/78
tamamlı - : Tamamlamak, bitirmek. -1-
 t.- madım I/75/61
tamir : Eskimiş veya bozulmuş bir şeyi 
yenileme veya kullanılır duruma getirme, 
onarma. -1-

tamir itme : Onarma, düzeltme işi.
 t. itmē I/158/48
tāmirāne : Tamirhane, genellikle teknik 
araçların onarıldığı yer, tamir atölyesi. -1-
 t. I/53/45
tāmirci : İşi bozuk, kırık, yırtık vb. şeyleri 
tamir etmek olan kimse. -2-
 t.+ si I/72/19
 oTå t.+ siymişti I/53/44
tamirle - : Tamir etmek, onarmak. -1-
 t.- yem II/19/24
tan : bk. tane1 -3-
 t. I/45/31, II/19/40, II/19/43
tanḳul tuḳul : bk. tanġıl tunġul -1-
 t. tuḳul II/07/55
tana : bk. dana -7-
 t. II/25/67, II/25/74, II/27/64, II/27/65
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 t.+ ları II/32/87
 t.+ mız II/27/64
 t. virdik II/25/72
Tana : bk. tane1 -1-
 T. I/75/22
taná : bk. dana -1-
 t. torba II/32/11
tanȧ : bk. dana -1-
 t.+ sını II/10/95
táná : bk. dana -1-
 t. I/108/13
tāna : bk. tane1 -4-
 t. I/112/11, I/68/32
tāna : bk. tarhana -1-
 un t. yapmeyiz I/70/34
tāná : bk. tane1 -1-
 t. I/61/64
tāná : bk. tane1 -1-
 t. II/14/69
tānana : bk. tarhana -1-
 t.+ nıŋ II/29/56
tandır : İçine saman ve keçi kılı 
karıştırılmış topraktan yapılan ve yere 
kazılan bir çukur içine yerleştirilen ufak 
fırın. -20-
 t. I/02/63, I/07/101, I/07/102, I/130/63, 
I/34/70, I/73/17
 t.+ a I/08/87, I/116/25
 t.+ da I/04/40, I/116/30
 t.+ dı I/87/35
 t.+ ı I/116/04, I/87/36
 t.+ ımız I/34/62
 t.+ ıŋ I/14/37
 t.+ larımız I/129/11

tandır evi : İçinde ekmek yapılan 
tandırı bulunan mutfak.
 t. evi I/116/43, I/130/60
 t. evinde I/130/68
tāndır : bk. tandır -6-
 t. I/02/67, I/04/40, I/09/50, I/34/63
 t.+ dı I/04/40

 t.+ ım I/09/42
tandırlıġ : bk. tandırlıḲ -1-
 t. I/21/73
tandırlıḲ : Tandırın yanında bulunan 
yufka yapma yeri, tandır evi. -2-
 t. I/130/59, I/130/60
tandῑr : bk. tandır -1-
 t.+ da I/08/87
tane : 1. Başlı başına bir varlık teşkil eden 
şeylerin her biri için kullanılan sayı birimi, 
adet. -37-
 t. I/03/46, I/03/51, I/110/09, I/111/28, 
I/116/28, I/117/25, I/120/23, I/120/46, 
I/127/53, I/141/18, I/23/21, I/30/48, 
I/41/64, I/44/94, I/61/35, I/80/13, I/85/51, 
I/92/27, I/92/44, II/02/49, II/04/30, 
II/19/38, II/19/39, II/34/83, II/34/86, 
II/38/29, II/38/71
 T. I/07/38, I/117/13, I/42/28, II/04/23, 
II/05/07, II/34/73
 t.+ si I/143/06, I/92/28, I/92/49

2. Bazı bitkilerin yenilebilir tohumlarından 
veya küçük küçük meyveciklerden oluşan 
bazı meyvelerin bu küçük meyveciklerinden 
her biri.

3. Yalnız, bir başına.
tane tane : Teker teker.

tanē : bk. tane1 -1-
 t. II/02/92
Táne : bk. tane1 -1-
 T. II/26/52
Tāne : bk. tane1 -146-
 t. I/03/12, I/03/14, I/03/47, I/03/51, 
I/04/09, I/09/35, I/102/11, I/111/08, 
I/111/19, I/112/07, I/112/29, I/116/28, 
I/116/48, I/119/07, I/119/17, I/119/24, 
I/122/81, I/127/09, I/127/10, I/136/37, 
I/139/21, I/139/29, I/139/31, I/140/22, 
I/142/08, I/143/04, I/146/50, I/149/17, 
I/149/21, I/149/71, I/15/72, I/151/24, 
I/155/14, I/156/13, I/156/55, I/16/21, 
I/16/22, I/16/41, I/160/20, I/160/21, 
I/17/03, I/17/38, I/17/65, I/23/37, I/27/08, 
I/27/31, I/32/56, I/35/39, I/36/75, I/39/14, 
I/39/16, I/39/99, I/40/18, I/40/32, I/40/60, 



tanıt -

2067

T

I/41/34, I/41/63, I/42/69, I/44/23, I/46/63, 
I/46/64, I/46/65, I/46/85, I/46/86, I/46/90, 
I/48/54, I/50/24, I/50/42, I/50/54, I/50/57, 
I/53/30, I/54/06, I/54/44, I/55/66, I/55/75, 
I/56/42, I/58/94, I/58/96, I/61/47, I/62/18, 
I/65/12, I/65/37, I/68/18, I/68/33, I/68/58, 
I/73/42, I/74/95, I/76/13, I/76/33, I/92/39, 
I/96/92, II/04/22, II/04/25, II/04/26, 
II/04/27, II/04/35, II/09/42, II/13/41, 
II/14/56, II/14/57, II/15/111, II/15/114, 
II/15/115, II/15/117, II/15/51, II/20/76, 
II/21/97, II/25/104, II/29/15, II/29/64, 
II/31/15, II/31/16, II/31/19, II/31/21, 
II/31/36, II/32/111, II/34/83
 T. I/01/69, I/50/51, II/08/47, II/20/29, 
II/28/39, II/32/106
 t.+ di I/35/41
 bi t.+ dir I/32/40
 t.+ sı̄̇ II/08/131
 t.+ si I/117/41, I/149/17, I/16/06, 
II/08/130, II/29/64
 t.+ Si I/04/10
 t.+ sine I/85/11
 t.+ yi I/53/30

bk. tane3 -1-
 t. I/15/91
tānĕ : bk. tane1 -1-
 t. II/14/91
tanġıl tunġul : Tangır tungur, genellikle 
boş şeylerin yuvarlanırken çıkardığı kaba 
ve gürültülü sesi anlatır; kaba ve gürültülü 
bir ses çıkararak. -1-
 t. tunġul II/07/26
tanı - : 1. Daha önce görmüş olmak, ilişkisi 
bulunmak, bilmek. -27-
 t.- maz I/108/10
 t.- mazsıŋ II/38/76
 t.- mıyoŋ I/74/31, II/23/39
 t.- ŋ II/02/21
 t.- r II/23/24, II/38/77
 t.- rıdı I/150/49
 t.- rsıŋ II/38/84
 t.- yām I/49/82
 t.- yamıyosuŋ I/150/49

 t.- ycan I/108/10
 t.- yo I/38/68
 t.- yodu I/71/83
 t.- yoduḳ I/09/26
 t.- yomuşdu I/78/41
 t.- yoŋ II/26/17
 t.- yyorum I/42/06

2. Boyun eğmek, yargısına uymak, 
saymak, saygı duymak.
 t.- mazlā II/01/33
 t.- mıyór II/01/38
 t.- mıyöllē II/01/34
 t.- ycıġlā II/01/34
 t.- ycaḳ II/01/38

3. Bir şeyin yapılması, bitirilmesi, 
tekrarlanması için belli bir süre veya şans 
vermek.
 t.- dı I/47/54
 t.- dılā I/47/50
tanı : bk. dana -2-
 t. II/32/87
 t.+ ları II/32/86
tānı : bk. tane -1-
 t. II/02/50
tanıdῑ : bk. tanıdıḳ -4-
 t.- I/155/84
 t.+ ı I/05/24
 t.- m I/64/30
 t.- nı II/24/33
tanıdıḳ : Tanışılıp konuşulan (kimse), 
bildik, ahbap. -3-
 t. I/121/34, I/15/57, II/38/26
tanış - : (Daha önce birbirini tanımayan 
kimseler) Birbirlerinin kim olduklarını 
öğrenmek. -4-
 t.- ıŋ I/44/85
 t.- tıḳ manıştıḳ I/42/60
 t.- tıŋız II/16/74, II/16/75
tanıt - : Kim ve ne olduğunu anlatmak, 
hakkında bilgi vermek. -3-
 t. I/49/82
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 t.- ırsın I/139/18
 t.- míş I/08/123
tanıtım : Tanıtma. -1-
 t. I/139/43
tani : bk. tane1 -7-
 t. I/03/70, I/41/91, II/01/77, II/02/09, 
II/02/44, II/08/122, II/26/15
tāni : bk. tane1 -13-
 t. I/50/41, II/02/13, II/04/27, II/04/28, 
II/28/63, II/30/58, II/39/69, II/39/81
 T. II/05/06, II/08/48, II/39/81
 t.+ ydi I/63/15
 t.+ yis I/50/24
tanker : Su, yakıt vb. sıvıları depolamaya 
yarayan araç, tank. -1-
 t. I/141/22
tansıyon : bk. tansiyon -1-
 t. II/29/78
tansiyon : Atardamar içindeki kanın damar 
çeperine yaptığı basınç. -9-
 t. I/143/53, I/143/54, I/148/41, I/37/38, 
II/19/75
 t.+ dan I/143/55
 t.+ umu I/143/58
 t.+ umuşTu II/25/80

tansiyon hasdası : Tansiyonu normal 
değerlerden daha yüksek ya da alçak 
durumda olan kişi.

t. hasdasıyın I/93/52
tánsiyōn : bk. tansiyon -1-
 t.+ dan I/58/14
tansiyön : bk. tansiyon -1-
 t. I/01/58
tansiyun : bk. tansiyon -3-
 t. I/133/12
 t.+ u I/133/11
 t.+ umdan I/133/11
tantır : bk. tandır -1-
 t. II/32/109
tantiri : Tortu, çökelti. -1-
 t. II/32/02

taŋ : Çarpma sonucu oluşan yansıma 
söz. -1-
 t. I/95/21
tap - : Tanrı olarak tanımak, kulluk 
etmek. -2-
 t.- ılırdı I/110/29
 t.- mışıŋız I/06/92
tapan : bk. taban1 -1-
 tarlıya t.+ a I/98/70
tapı : bk. tapu1 -3-
 t. II/09/67

bk. tapu2

 t.+ da I/143/80
 t. mēmırı I/143/80
taPla : Tabla, üstünde yemek de yenilen 
yuvarlak hamur tahtası. -1-
 t.+ nıŋ II/29/62
taplan - : bk. toplan- -1-
 t.- ı II/28/47
tapraḳ : bk. topraḳ -1-
 t. I/81/20
tapu : 1. Bir gayrimenkul üzerindeki 
mülkiyet hakkını gösteren resmı̂ belge. -2-
 t. II/09/93
 t. verceklerı̆̇miş I/10/90

2. Tapu dairesi.
Tara - : Tarakla tellerini birbirinden 
ayırmak, karışıklığını gidermek. -1-
 T.- dῑ II/37/50
taraf : 1. Ön, arka, sağ, sol, üst ve alt 
yanlardan her biri, cihet, yön. -176-
 t. I/122/21, I/150/61, I/151/40, I/156/53, 
I/156/59, I/160/16, I/160/30, I/20/61, 
I/72/31, II/04/14
 t.+ a I/03/12, I/10/103, I/101/34, I/11/43, 
I/111/121, I/136/17, I/36/41, I/39/102, 
I/40/64, I/79/64, II/32/61
 t.+ ā I/70/84
 t.+ da I/153/50, I/160/05, II/32/61
 t.+ daḳı I/97/28
 t.+ dan I/117/45, I/150/61, I/153/76, 
I/36/81
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 t.+ d̥an I/92/11
 t.+ dı II/05/17
 t.+ dıydı I/35/28
 t.+ ı I/131/55, I/24/66, II/04/10, II/04/55, 
II/28/55, II/31/20, II/38/63
 t.+ ıdı I/96/84
 t.+ ımız I/17/82
 t.+ ına I/31/48, II/39/87
 T.+ ına II/12/77
 t.+ ında I/03/48, I/105/02, I/46/22, 
I/79/43, II/15/75, 
 t.+ ındāḳı I/14/05
 t.+ ından I/09/69, I/152/133, I/33/113
 t.+ ındı II/05/49
 t.+ ındıydı I/70/84
 t.+ ını II/33/67
 t.+ ınn̥an II/10/88
 t.+ ıŋ I/97/27
 t.+ lā II/35/20
 t.+ lā yapādıḳ II/32/61
 t.+ laŋ I/97/26
 t.+ ları I/96/70
 t.+ ta I/139/14, I/147/28, I/151/38, 
I/151/39, I/156/59, I/55/13, I/96/83, 
I/97/27, I/97/28, II/05/16, II/37/31
 t.+ Ta I/03/11, I/11/42, I/156/39, I/50/30, 
I/79/64
 t.+ taḳı I/36/36, I/46/50
 t.+ taḳılarıŋ I/97/26
 t.+ tan I/126/26, I/160/14, II/29/18
 t.+ Tan I/130/97, I/16/55, I/16/60
 t.+ tȧydı I/38/08
 t.+ tı I/36/31, II/31/19
 t.+ Tı I/03/12
 t.+ Tῑ II/05/15
 t. vurudu I/151/40

2. Yöre, yer, bölge.
 t. I/64/76, I/96/17, I/121/45, I/150/08, 
I/150/18, I/150/33
 t.+ da I/68/38
 t.+ ı I/71/80, I/93/17, I/110/61, I/145/89

 t.+ ına I/96/90, II/10/44
 t.+ ında I/67/17, I/79/10, I/93/16, 
I/110/71, I/158/22, II/23/157, II/29/103
 t.+ ından I/68/13, I/71/82, I/79/06, 
I/92/09, I/93/13 I/153/85
 t.+ ındanım I/71/79
 t.+ ını II/10/46
 t.+ lāda II/32/42
 t.+ lāna I/67/56
 t.+ larından II/10/88
 t.+ ta I/64/76, I/74/97
 t.+ Ta I/67/17
 t.+ tı II/10/52

3. Düğünde evlenen kişilerden her 
birinin yakını olan kişi veya kişiler.

t.+ ı I/98/20, I/98/21, I/103/18, I/148/13, 
I/148/22, I/154/20, I/154/23
 t.+ ına I/118/13, I/118/14, I/148/22, 
I/148/31
 t.+ ında I/59/25, I/118/16
 t.+ ındā I/59/23
 t.+ ından I/59/22
 t.+ ındῑ II/35/54
 t.+ ınġınȧ I/32/92
 t.+ ını I/32/92
 t.+ ta II/37/51
 t.+ tan II/37/51

4. (İyelik ve diğer çekim ekleriyle 
kullanıldığında) Bahsedilen kimse veya 
varlığı belirtir.
 t.+ ı I/74/99
 t.+ ına I/151/22
 t.+ ından I/122/49, II/02/98, II/04/05, 
II/04/50, II/21/82
 t.+ ıŋızdan I/42/68

5. Bir kimsenin anne veya babasının 
soyundan gelenlerin hepsi.
 t.+ ından I/42/66, I/97/59
 t.+ larımız I/68/28

6. Bir şeyin belli bir kısmı.
 t.+ ı I/36/77
 t.+ ım I/58/91
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 t.+ ıŋ I/58/92
7. Bakım, durum, yön.

 t.+ ῑ II/09/82
tarȧf : bk. taraf1 -1-
 t.+ dā I/51/39
tȧraf : bk. taraf2 -1-
 t. II/35/21
tarana : bk. tarhana -48-
 t. I/04/51, I/04/58, I/102/54, I/103/57, 
I/109/27, I/26/68, I/45/62, I/87/117, 
I/87/20, I/87/85, II/37/109
 t. çorbası yapmış I/117/24
 t. çorbası I/07/28, I/07/33, I/79/89, 
I/96/50
 t. çōrbasῑ I/152/83
 t. dolmasῑ I/76/32
 t.+ lā I/04/54
 t.+ lar I/04/52
 t.+ mıSı I/97/32
 t.+ mız I/02/41
 t.+ mızı I/97/34
 göce t.+ mızı I/97/35
 un t.+ mızı I/97/34
 t.+ sı I/02/34, I/04/56
 kúrt t.+ sı I/04/56
 un t.+ sı I/103/53
 un t.+ sı yaparız I/103/51
 t.+ sını yaparız I/103/51
 ince t. yaparıS II/37/127
 t. yaparız I/103/46
 t. yaparῑS I/26/67
 t. yapcam I/103/46
 t. yapmeyiz I/70/47
 t.+ yı I/102/55, I/87/20, I/87/84, I/87/86, 
I/98/76, II/35/76, II/35/79, II/37/109
 t.+ yı yapardıḳ II/37/109
 t.+ yῑ I/02/32, I/76/32
taranā : bk. tarhana -2-
 t. I/103/43
 kesme t. I/04/55
tarăna : bk. tarhana -1-

 t.+ yı I/04/49
tarav : bk. taraf1 -17-
 t. I/13/24
 t.+ a I/117/10, I/117/41, I/54/71
 t.+ ı I/03/26, I/115/39, I/117/10, I/31/41, 
I/93/19, II/01/02
 t.+ ına I/03/49

bk. taraf2

 t.+ ınd̥a I/44/22
bk. taraf3

 t.+ ında I/59/23
bk. taraf4

 t.+ ından I/95/66, II/32/44
tar̥av : bk. taraf2 -1-
 t.+ ına I/120/35
tarhana : İçine domates, biber, kokulu 
otlar, soğan, süt veya yoğurt konmuş 
hamurun kurutulup ufalanması ile elde 
edilen çorba malzemesi ve bununla yapılan 
çorba. -3-
 t. I/101/10
 t. yaparıS I/32/36
 t.+ yı yapıyoS I/98/76

tarhana çorbası : İçine domates, 
biber, kokulu otlar, soğan, süt veya yoğurt 
konmuş hamurun kurutulup ufalanması ile 
elde edilen çorba.

tarhana dolması : Bulgur ve tarhana 
kullanılarak yumurta, un, soğan, baharat 
gibi malzemelerle yoğurularak hazırlanan 
köfte şeklindeki yiyecek.
tarh̥ana : bk. tarhana -1-
 t.+ yı II/37/120
tarh̥anȧ : bk. tarhana -1-
 t.+ yı I/79/76
tārh̥anā : bk. tarhana -1-
 t. I/04/48
tarım : Bitki yetiştirmek için toprak 
üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, 
ziraat. -10-
 t. I/141/09, I/142/55, I/149/27
 sulu t. I/69/24
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tarım āÍātı : Tarım aleti, ekip biçme 
işlerinde kullanılan farklı özelliklerdeki 
araçlar.
 t. āÍātÍāndan II/09/05

tarım ġıredi ḳōparatifi : Çiftçilerin 
ürünlerini daha kolay pazarlamak ve 
tüketiciye ulaştırmak için kurdukları 
ortaklık.
 t. ġıredi ḳoparatifi II/04/22
 t. ġıredi ḳōparatifı̆̇ II/04/20
 t. ġıredi II/04/20
 t. ve orman ḳalḳınma ḳōparatifi II/02/47
tarımcılıḲ : Tarım işleriyle uğraşma, 
ziraatçılık. -1-
 t. I/86/31
tarı̄̇ : <<tarih1+i -1-
 t.+ nde I/133/59
tari˽ı̄̇ : bk. tarihi -1-
 t. II/02/14
tari˽i : bk. tarihi -2-
 t. I/05/19, I/46/46
tārı̄̇˽eser : bk. tarihı̆̇˽eser -1-
 t. I/149/20
tāri˽i˽ėser : bk. tarihı̆̇˽eser -1-
 t. II/14/22
tāriÇçi : bk. tarihçi -1-
 t. II/02/22
tariF : bk. tārif -3-
 t. edeyim I/156/37, I/156/58
 t. etmişler I/140/25
tarı̆̇f : bk. tārif -1-
 t.+ i I/157/34
tāriF : Bir şey veya kavramı, ne olduğunu 
ve ne olmadığını gösterecek şekilde temel 
unsurlarını, özelliklerini belirterek eksiksiz 
olarak tanıtma, tanımlama. -6-
 t.+ i I/04/34, I/148/48, I/87/46, I/98/14

tāriF et- : Tarifini yapmak, ne ve nasıl 
olduğunu anlatmak, tanımlamak.
 t. etsem I/40/64
 t. etTiŋiz I/98/13

tarih : 1. Bir olayın meydana geldiği gün 
ve yıl. -10-
 t.+ di II/09/10
 t.+ e II/02/18
 t.+ i I/149/54
 son ġullanmı t.+ i II/39/17

2. Bir olayın meydana geldiği gün ve 
yılın rakamla yazılmış şekli.
 t.+ ini I/147/25
 t.+ lerini I/11/19

3. Bir şeyin oluş zamanı.
 t. I/75/18
 t.+ ini I/122/16

4. Toplumların, milletlerin başından 
geçen olayları zaman ve yer göstererek 
anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını, 
birbirleriyle olan ilişki ve bağlantılarını 
inceleyen ilim.

t.+ i I/122/05
5. Geçmişte yaşanmış olaylar dizisi.
cannı t.+ im I/95/87

tarih̥ : bk. tarih3 -1-
 t.+ i I/117/50
tārih : bk. tarih1 -6-
 t.+ i I/147/36, II/09/11
 t.+ ti II/02/06

bk. tarih3

 t.+ i I/01/77, 
 t.+ ini I/68/67, I/99/48
tarihçi : Tarihı̂ konular üzerinde araştırma 
yapan ve bunları yazan kimse. -1-
 t. II/02/23
tārihÇi : bk. tarihçi -1-
 t.+ ler I/149/64
tarihi : (Mimari eserler için) Geçmiş 
asırlardan bu güne ulaşmış olan. -2-
 t. I/92/33, II/02/06
tarihı̄̇ : bk. tarihi -1-
 t. II/04/46
tārihi : bk. tarihi -1-
 t.+ i II/23/169
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tarihı̆̇˽eser : Uzun zaman önce meydana 
getirilmiş ve tarihı̂ değeri olan eser. -1-
 t.+ imiz I/139/51
tarihi˽ėser : bk. tarihı̆̇˽eser -1-
 t. I/160/07
tārihı̆̇˽ėsēr̥ : bk. tarihı̆̇˽eser -1-
 t. II/05/11
tārihi˽isēr : bk. tarihı̆̇˽eser -1-
 t. II/05/21
tārῐna : bk. tarhana -1-
 t.+ mıza II/21/23
tarla : Tarıma elverişli, belirli ve sınırlı 
toprak parçası. -85-
 t. I/07/86, I/134/65, I/153/105, I/20/14, 
I/68/35, I/80/13, I/81/22, I/81/36, I/81/47, 
I/81/49, I/81/51, I/85/13, I/85/23, I/91/75, 
I/95/10, II/11/54, II/19/127, II/19/136, 
II/19/137, II/19/140
 t.+ da I/129/42, I/134/44, I/136/34, 
I/14/43, I/155/102, I/16/15, I/74/41, 
I/85/05, I/85/54, I/87/58, I/95/10, I/98/118
 t.+ dan I/130/46, I/153/91, I/23/45, 
II/37/110
 t.+ la I/81/22
 t.+ lā I/32/42, II/20/16
 t.+ lāda I/153/91
 t.+ lāmız II/19/20
 t.+ lar I/41/54
 t.+ lara I/144/57, I/93/65
 t.+ lardan I/130/36
 t.+ ları I/06/11
 t.+ larında I/68/64, I/68/65
 t.+ larınıŋ I/41/51
 t.+ mız I/102/06, I/11/29, I/148/40, 
I/150/21, I/46/27
 t.+ mıznan I/153/32
 t.+ nıŋ I/153/18, I/74/56
 t.+ sı I/139/01, I/153/35, II/09/66
 dā t.+ sı II/09/66
 t.+ sına I/130/25
 t.+ sında I/07/88
 t.+ sından II/39/134

 t.+ ya I/153/91, II/10/22, II/19/148, 
II/19/160, II/19/49, II/20/15, II/38/05
 t.+ yȧ II/38/21
 t. yapícēmiz II/19/20
 t. yaptıḲ II/19/19
 t.+ yı I/135/29, I/83/42, I/85/22, I/96/91, 
II/20/77

tarla taban : Tarla ve benzeri.
 t. taban I/06/27, I/46/26
tarlȧ : bk. tarla -7-
 t.+ da II/35/13
 t.+ dı II/35/16
 t.+ lāna II/09/92
 t.+ lar I/07/59
 t.+ ya II/35/10, II/35/109
 t.+ yı II/10/55
tarlā : bk. tarla -2-
 t. I/100/18, I/81/34
tarÍa : bk. tarla -2-
 t. II/10/56
 t.+ dan II/20/84
tar̥la : bk. tarla -3-
 t.+ da I/98/116
 t.+ lara I/130/23
 t.+ ları I/130/21
tārla : bk. tarla -2-
 t.+ da I/70/08
 t.+ mız I/81/14
tār̥la : bk. tarla -1-
 dā t.+ sı II/09/67
tărlȧ : bk. tarla -1-
 t.+ da II/20/15
tarlı : bk. tarla -25-
 t. II/19/34, II/38/27, II/39/105, II/39/94, 
II/39/95
 t.+ dan I/07/59, I/23/62, I/94/15, 
II/39/98
 t.+ dı II/39/96
 t.+ ları II/21/11, II/26/37
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 t.+ ya I/110/34, I/131/48, I/14/43, 
I/141/24, I/144/75, I/155/101, I/90/31, 
I/94/14
 t.+ yā I/80/11
 t.+ ya tapana I/98/69
 t.+ yı I/157/73, I/50/60
 t.+ ylān I/71/52
tarÍı : bk. tarla -1-
 t.+ ları II/21/10
tar̥lı : bk. tarla -2-
 t.+ lara II/10/48
 t.+ larῑ II/02/79
tarlılıḳ : Tarlalık, ekilip biçilen arazi, 
tarla. -1-
 t.+ Tı II/09/28
tarna : bk. tarhana -4-
 t. I/28/35, I/28/41
 t. yapardıḳ I/153/27
 t. yapmıyoz II/22/70
tārna : bk. tarhana -10-
 t. I/101/20
 t. çorbası yapdıydım I/28/21
 t. çorbası I/33/147, I/33/90
 t.+ dan I/28/45
 t.+ mız I/31/18, I/85/27
 t.+ sını I/152/48
 t. yaparıS I/70/40
 t. yapıyoduġ II/22/70
tārnȧ : bk. tarhana -1-
 t.+ ları II/37/115
tār̥na : bk. tarhana -4-
 t. II/29/49, II/29/52, II/29/57, II/29/58
tārnı : bk. tarhana -3-
 t.+ yı I/70/40, I/70/45, I/70/46
tār̥nı : bk. tarhana -1-
 t.+ ynan̥ II/29/42
tārtılı : Tartılmış. -2-
 t. I/42/44
tas : İçine su, sulu şeyler ve çeşitli 
maddeler konan, madenden, ayaksız, 
derince, yayvan kap -13-

 t. I/06/105, I/105/43, I/105/47, I/105/48, 
I/96/86
 t.+ dan I/105/48
 t.+ ı I/105/47, I/105/51, I/121/58
 t.+ ınan II/21/70
 t.+ ıŋ I/105/44
 t.+ lara I/132/33

tas kebabı : Üzerine tas kapatılarak 
pişirilen pirinçli bir tür kuşbaşı et yemeği.
 t. kebabı II/39/25
tasa : Üzüntü, kaygı. -6-
 t. I/45/58, I/45/62, I/51/10
 acı t. I/137/42
 t.+ lar I/35/27
 t.+ mız I/63/33
tasarlí - : Tasarlamak, yapılacak 
şeyi zihinde hazırlamak, zihinde 
planlamak. -1-
 t.- yöle I/05/26
tāsfiye : bk. tavsiye -1-
 t. II/13/57
tası : bk. tasa -1-
 t. II/39/152
tāsil : bk. tahsil -1-
 t.+ im I/158/32
tāsilli : Tahsilli, öğrenim görmüş, 
okumuş. -1-
 t. I/68/26
tāsiyon : bk. tansiyon -1-
 t. II/24/107
taş : Yeryüzünün sertleşmiş ve katılaşmış 
tabakalarında bulunan, içindeki maden, tuz 
ve oksitlere göre değişik renkte ve değişik 
birleşimdeki çok sert cisim. -32-
 t. I/103/59, I/103/62, I/120/27, I/120/58, 
I/149/21, I/38/16, I/55/04, I/98/93, II/10/38, 
II/15/51, II/37/116
 T. I/151/41, II/09/100
 T.+ da I/152/65
 t.+ ı I/149/25
 t.+ lar I/68/70, II/23/150, II/23/169, 
II/23/171
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 t.+ lar̥ I/19/26
 t.+ ları I/38/14, I/38/16, I/50/09, 
II/15/53, II/15/54, II/23/151
 t.+ larını II/23/171
 t.+ larῑ I/38/14

taş fırın : İçinde odun yakılarak 
ekmek pişirilen, yüksek ateşe dayanıklı 
tuğlalardan yapılmış ve pişirme süresi 
modern fırınlardan daha uzun olan fırın, 
kara fırın

t. fırın I/98/93
taş ocağı : Yapı işlerinde kullanılacak 

taşların çıkarıldığı yer.
tāş : bk. taş -1-
 t. I/120/52
taşı - : (Bir şeyi bir yerden başka bir yere) 
Götürmek. -9-
 T.- dı I/85/56
 t.- dıḳ II/31/13
 t.- dı˽ıŋ I/41/84
 T.- dılā II/09/44
 t.- nırdı I/73/20
 t.- nıyodu I/103/23
 t.- rdıḳ I/38/39
 t.- rdın I/32/43
 t.- yōdun I/38/45
taşıma : 1. Taşımak işi, nakliye. -2-
 t.+ ya II/31/13

2. Taşınmış.
 t. II/10/11
taşımȧ : bk. taşıma2 -1-
 t. suyınan̥ II/21/68
taşımā : bk. taşıma1 -1-
 t. I/36/06
taşımáḳ : Taşımak, (bir şeyi bir yerden 
başka bir yere) götürmek işi. -1-
 t. I/41/90
taşımalı : Taşımalı eğitim, ilköğretim 
öğrencilerini bulundukları köy vb. yerden 
okulun bulunduğu daha büyük merkezlere 
araçlarla götürüp getirme şeklinde yapılan 
eğitim. -4-

 t. I/149/13, II/04/37, II/09/84
taşın - : Başka bir yere gitmek, 
göçmek. -3-
 T.- dılā II/19/40
 t.- iyı̆̇ I/05/37
 t.- mışlar I/38/25
taşınmı : Taşınma, taşınmak işi. -1-
 t.+ ya I/149/54
taşıt : Taşıma aracı, nakil vasıtası. -1-
 t. I/41/62
taşlıḳ : Taşı çok olan (yer). -1-
 t. I/92/36
taşl̥ıḳ : bk. taşlıḳ -1-
 t. I/92/03
tat : 1. Bazı cisimlerin tatma organında 
bıraktığı tatlı, ekşi, acı, kekre vb. 
duyum. -1-
 t. II/23/146

2. Tatlılık.
tadı damağında (kal-, ol-) : (Yenen 

veya çok zevk alınan bir şeyin) Tadını 
unutamamak.
tāta : bk. tahta1 -18-
 t. I/70/37, II/22/24
 t.+ dan I/157/74
 t.+ lāda II/25/88
 t.+ ları I/106/43, II/20/02
 t.+ larıynan I/106/43
 t.+ lı I/77/07, II/11/65
 t.+ nın II/20/05
 t.+ nıŋ I/56/48, I/70/37, II/20/02
 t.+ sı I/19/25
 t.+ sıydı I/19/25
 t.+ ynan I/112/15, I/126/43

bk. tahta2

 t. I/47/15,
tataÍ : bk. tatar -1-
 t.+ Íā I/65/21
tatar : Tataristan, Kırım, Kuzey Kafkasya 
ve Sibirya’da yaşayan Türk soyundan halk 
ve bu halktan olan kimse. -23-
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 t. I/150/14, I/65/10, I/65/21, I/68/18, 
I/74/100, I/92/20, II/03/76, II/04/41, 
II/13/12, II/13/38, II/13/40, II/13/65, 
II/13/66, II/17/11
 t.+ dır I/158/07
 t.+ ım I/65/09
 t.+ ın I/65/09
 t.+ la I/68/21
 t.+ lardan I/68/21, I/86/59
 t.+ nan II/13/38
tatar̥ : bk. tatar -2-
 t. II/13/66
 t.+ dı I/91/17
tatār : bk. tatar -1-
 t. I/65/10
tateşlan - : bk. ateşlen- 2 -1-
 t.- ır I/98/110
tātı : bk. tahta1 -2-
 t.+ dan I/08/64
 t.+ ya I/99/48
taTil : bk. tātil1 -3-
 t. II/37/34
 t.+ e I/90/60, II/37/35
tātil : 1. Kanuna göre çalışmaya ara verilen 
süre. -5-
 t. I/147/46, I/36/20
 t.+ de I/149/17
 t.+ lerde I/90/47

2. Dinlenmek ve eğlenmek maksadıyla 
çalışılmadan geçirilen süre.
 t.+ e I/16/51
tatlı : 1. Şekerle veya şekerli şeylerle 
yapılan yiyecek. -18-
 t. I/129/58, I/131/36, I/40/25, I/71/58, 
I/97/43, II/11/09, II/31/49, II/33/74
 āda t.+ sı I/71/54, I/71/60
 üzüm t.+ sını I/131/43, I/131/44
 t. veriller I/119/45
 t. yapardı I/11/43
 t. yapıyȯduḳ I/71/63

2. İçilebilir ve yenebilir lezzette olan, acı 
olmayan. -8-

 t. I/131/43, I/142/37, I/146/50, I/95/11
 t. bȫrek I/129/59
 t. börek II/34/90
 t. böreyi II/37/101

3. Şeker tadında olan, içinde şeker 
bulunan, tadı hoş olan, ağza hoş gelen. -2-
 t. I/143/54
 t.+ dır I/84/02

4. İnsanın üzerinde iyi etki bırakan, 
hoşa giden, ferahlık veren, rahatlatan, 
yumuşak. -1-
 t. I/46/130

5. Cana yakın, yumuşak, sevimli. -1-
 t. I/15/01
tatlıla - : Tatlanmasını sağlamak, tatlı 
duruma getirmek. -1-
 t.- rsıŋ II/37/96
tava : Yiyecekleri kızartmak, yağ 
kızdırmak işlerinde kullanılan saplı yayvan 
kap. -10-
 t. I/76/85
 t.+ da I/148/58, I/40/49
 t.+ da yap I/40/56
 t.+ lar II/23/50
 yanmaz t.+ lar I/40/24
 t.+ lara I/33/55
 t.+ sı I/19/29
 t.+ sῑ I/19/29
 t.+ ya I/44/44
tavȧ : bk. tava -1-
 t.+ yı II/18/01
tavan : Bir binanın, bir odanın, kapalı bir 
yerin üst kısmını oluşturan düz bir yüzey 
şeklindeki kısım. -3-
 t.+ a I/124/41
 t.+ ı I/18/58
 t.+ narῑ I/18/58
tavı : bk. tavuḳ -2-
 t.+ ıŋ I/41/89
 t.+ ymízı I/01/28
tavı : bk. tava -1-
 t.+ yı II/39/34
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tavıḳ : bk. tavuḳ -12-
 t. I/41/90, II/20/14, II/31/16
 t. etiynen I/36/53, I/36/58
 t.+ lara I/07/58
 t.+ lardan II/31/16
 t.+ ları I/35/33
 t.+ larıŋ I/35/50
 t. suyunan yaparıs I/36/54
 t. suyunan I/36/58
 t. yapmış II/20/10
tavıġ : bk. tavuḳ -1-
 t. mıvıġ I/35/34
tavῑ : <<tavuḳ+u -2-
 t.+ mı II/08/89
 t.+ nı I/35/35
tavı̊ḳ : bk. tavuḳ -1-
 t. I/61/55
tavı̊ġ : bk. tavuḳ -1-
 t. I/153/83
tavsiye : Bir şeyin yapılıp yapılmamasını 
öğütleme, o hususta yol gösterme. -2-
 t.+ m I/51/13
 t.+ ynen I/60/87

tavsiye et- : Önermek.
tavsiyi : bk. tavsiye -1-
 t. iden I/87/03
tavsiy̥on : bk. tansiyon -3-
 t. I/58/78, I/58/79
 t.+ a I/58/79
tavū : <<tavuḳ+u -4-
 t. I/16/09
 zirāt t. II/08/66
 t.+ ım I/06/32
 t.+ muzdan II/21/22
tavuġ : bk. tavuḳ -3-
 t. I/13/16, I/13/17
 t. etinden I/105/38
tavuḳ : Sülüngillerden, dünyanın her 
tarafında yetiştirilen, eti ve yumurtası için 
üretilen, kanatları kısa ve küt, evcil kümes 
hayvanı. -26-

 t. I/101/24, I/121/57, I/132/29, I/16/10, 
I/16/12, I/32/66
 t.+ dan I/121/59
 t.+ lā I/145/74
 t.+ la yapıyorus I/132/16
 t.+ lar I/19/29, I/19/30
 t.+ lara I/16/07
 t.+ ları I/145/74, I/16/08
 t.+ lȧrımız I/100/09
 t.+ larıŋ I/22/03
 t.+ lu I/148/22, I/148/24
 t. vurdum I/157/78
 t. yapıyoduḳ II/08/84

tavuḳ cığası : Tavuk tüyü.
 t. cığalarından I/26/35

tavuḳ culuḳ : Tavuk ve tavuğa benzer 
kümes hayvanları.
 t. culuḳ I/101/20

tavuḳ eti : Tavuğun insanlar tarafından 
yenilebilen bölümleri, beyaz et.

tavuḳ kınoru : (Marka adından) Yapay 
tavuk suyu.
 t. ḳınorları I/132/30

tavuḳ suyu : Tavuğun içinde haşlandığı, 
çorba ve yemeklerde kullanılan lezzetli 
kabul edilen su.

tavuk sote : Ufak ufak doğrandıktan 
sonra yağda hafifçe kavrulmuş tavuk eti.
 t. soti yapıyōm II/39/24
tav̥uḳ : bk. tavuḳ -1-
 t. suyu I/127/49
tavuḲ : bk. tavuḳ -4-
 t. I/121/53, I/22/01, I/22/02, I/60/74
tavuḳculuġ : Tavukçuluk, tavuk yetiştirme 
ve satma işi. -1-
 t. I/101/10
tavuz ġuşū : Tavus, sülüngiller 
familyasından, tiz sesli, erkeğinin kuyruğu 
çok uzun, süslü, parlak ve güzel renkli çok 
büyük kuş. -1-
 t. ġuşū I/12/24
tāy : bk. ta -1-
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 t. II/08/134
tayala - : Ayalamak, sahip çıkmak, 
benimseyip kendine mal etmek. (?) -1-
 t.- llādı I/64/110
tayın : bk. tāyin1 -2-
 t.+ ı çıḳdῑ I/68/77
tayır tayır : Orağın ekine sürtünce 
çıkarmış olduğu ses. -1-
 t. tayır II/07/58
tāyin : 1. Bir göreve yerleştirme, 
atama. -3-
 t.+ i II/06/54

2. Belli etme, ayırarak belirleme, belirli 
duruma getirme.

tāyin et- : Belirlemek.
 t. ediŋ I/108/47

tāyini çıḳ- : Bir yere tayinine ait karar 
tasdik edilmiş olmak.
 t.+ i çıḳatTırıncı II/30/57
Taze : bk. tāze -5-
 t. I/13/11, I/85/59, II/20/13
 T. I/04/57
 T. fasulyeyi I/85/57
tazē : bk. tāze -1-
 t.+ di II/20/14
tāze : İlk ve yeni durumunu koruyan, 
bayatlamamış, bozulmamış olan. -16-
 t. I/109/27, I/109/28, I/109/35, I/121/69, 
I/154/59, I/85/59
 tāze t. I/109/37
 t.+ den yaparıS I/109/37
 t.+ dir I/100/37
 t.+ si I/132/49
 t.+ sini I/100/38, I/127/31, I/154/61
 t. tāze I/109/37

tāze fasulye : Fasulye bitkisinin taze 
ve turfanda olanı.

 t. faSilleyi I/08/42
 t. fasülye I/60/24
tazeciK : Çok taze bir şekilde, taptāze. -1-
 t. I/13/12
te : bk. da -7-

 t. I/30/30, I/34/45, II/16/104
 T. I/153/55, I/58/64, II/21/48, II/34/36
tĕ : bk. da -1-
 t. I/52/88
te : bk. ta -3-
 t. I/139/32, II/14/79, II/25/23
Tē : bk. ta -5-
 t. I/144/45, I/160/13, II/16/03
 T. I/33/15, I/75/09
tebi : bk. tabi -1-
 t. I/48/53
tebı̄̇ : bk. tabi -1-
 t. I/149/37
tecāvcüz : Tecavüz, namusa saldırma. -1-

tecāvcüz etmi : Tecavüz etmek, 
namusa sataşmak işi.
 t. etmiye I/24/52
tecellė : bk. tecelle -1-
 taḳdir t. I/88/33
tecelle : Tecelli, kader, talih. -1-
 t. I/88/42
tecih̥ : Ne olduğu bilinmeyen (kimse). 
(?) -1-
 t. edemen I/122/50
tecrı̊̇beli : Tecrübeli, yaptığı işte tecrübe 
kazanmış, birçok olayla karşılaşmış ve 
bunlardan ders alıp olgunlaşmış, görmüş 
geçirmiş, deneyimli. -1-
 t. II/08/36
tedirgin : Rahatı ve huzuru kaçmış. -1-

tedirgin ol- : Rahatı, huzuru kaçmak, 
huzursuzluk duymak.
 t. olsun I/95/72
tedirginniK : Tedirginlik, tedirgin olma 
durumu, huzursuzluk. -1-
 t. II/09/92
tef : Parmakla vurularak çalınan, bir 
tarafına ince bir deri gerilmiş ve etrafına 
birkaç çift zil konmuş, yuvarlak bir 
kasnaktan ibaret musiki aleti, daire. -5-
 t. I/15/86, II/15/16, II/34/21
 t.+ i I/101/63
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tėf : bk. tef -1-
 t. II/15/16
tefe : Dokuma tezgâhında tarağı tutan ağaç 
veya metal parça. -1-
 t.+ yi I/87/102
teFeci : Yüksek faizle ödünç para veren 
kimse, murabahacı. -1-
 t. II/04/78
TeFeg : bk. tefeK -1-
 uFaġ T. I/158/46
tefeK : Ufak tefek söyleyişinde geçer. -5-
 ufaḳ t. I/85/53
 ufaġ t. I/71/71
 ufaḲ t. I/119/80, I/119/81
tefter : bk. defter -1-
 t. I/35/60
teg : bk. tek1 -5-
 t. I/149/57
 bi t. I/152/124, II/28/43
 teK t. I/111/60
Tėgne : bk. teKne -1-
 T.+ lēde II/12/35
tehne : 1. Tenhā, ıssız, içinde az insan 
bulunan (yer). -4-
 t.+ ce I/36/19
 t.+ de I/36/69
 t.+ yı̆̇di II/23/38

2. Yoğun olmayan, uygun (zaman).
 t. II/33/80
tek : 1. Bir, biricik, yegâne, eşi 
olmayan. -65-
 t. I/06/106, I/07/106, I/07/36, I/122/68, 
I/126/02, I/27/23, I/35/61, I/40/51, I/46/92, 
I/54/59, I/94/02, II/04/43, II/13/36, 
II/25/03, II/39/121
 bi t. I/113/40, I/14/27, I/94/67, II/02/48
 bir t. I/69/69
 t.+ iz I/106/07

2. (İsim tamlamasının ikinci öğesi 
olarak) Aynı işi gören nesnelerden her biri.
 t.+ i I/40/51, I/58/39
 t.+ ini I/27/26

tek baş (başına) : Yalnız olarak, kendi 
başına, yalnız.
 t. baş oluyoŋ II/01/61
 t. başıma I/82/05
 t. başına II/33/37

tek tek : Birer birer, bir bir.
 tek t. I/03/51, I/111/64, I/111/65, 
I/23/23, I/54/14, I/97/21, I/97/22, II/10/57, 
II/32/33, II/38/32
 t. teK I/03/51
 t. teg I/111/60
 t. tek I/111/64, I/111/65, I/23/23, 
I/54/14, I/97/21, I/97/22, II/10/57, II/32/33, 
II/38/32
 t. tek yapāsaŋ I/40/50
 tek t. yapāsaŋ I/40/50

tek tük : Az, seyrek.
 t. tüg I/39/91
 t. tük I/61/47, II/32/117
tėk : bk. tek1 -1-
 t. I/64/123
tek tekerli : Tarım işlerinde kullanılan bir 
tekeri bulunan motorlu araç. -1-
 t. I/74/51
teḳabül : Karşılık olma, karşılama, yerini 
tutma. -1-
 t. ediyo I/92/48
teḲad : Takat, bir şeyi yapabilmek için 
gereken güç, kuvvet, derman. -1-
 t.+ ım I/15/44
tekbir : İslam dininde Allah’ın 
büyüklüğünü, yüceliğini anmak için 
söylenen “Allahuekber” sözü. -3-

tekbir al- : “Allahuekber” sözünü 
okumak, tekbir getirmek.
 t. ala ala I/123/18
 t. ala I/125/80
tekelē : <<tekerlek+i -1-
 t.+ ni I/27/25
tekelleme : Tekerleme, bir dilin 
özelliklerinden olan, hoş, şaşırtıcı, basma 
kalıp söyleyiş. -2-
 t. I/47/37
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 t.+ yi I/47/35
teker : Tekerlek. -4-
 t. I/68/73
 t.+ i I/155/99
 t.+ leriŋ I/68/73
 t.+ li I/153/16
teker̥ : bk. teker -1-
 t. I/71/27
tekerlek : Bir mil etrafında dönen ve 
taşıtların yol almasını sağlayan kalın bir 
çember şeklindeki parça. -1-
 t.+ li I/121/116
tekerlı̄̇ : <<tekerlek+i -1-
 t.+ de I/68/71
tekir : kedi adı -1-
 t. II/31/36
tekká : bk. tekKe -1-
 t.+ niŋ II/16/96
tekKe : Bir tarikata mensup dervişlerin 
zikir ve ibadet ettikleri ve içinde tarikatın 
gerektirdiği şekilde yaşadıkları yer, 
dergâh. -15-
 t. I/114/06, I/147/22, I/95/20, II/28/42, 
II/28/45, II/28/46
 t.+ niŋ I/114/06, I/147/22
 t.+ si I/147/24
 memed efendi t.+ si I/147/24
 t.+ yi I/122/30, I/147/34, II/28/47, 
II/28/48
tekk̥e : bk. tekKe -1-
 t. I/122/29
tekki : bk. tekKe -1-
 t.+ ye I/79/62
teklı̄̇ - : Teklemek, sık fideleri 
seyrekleştirmek. -1-
 t.- cez I/145/38
teklif : Bir hususta yapılması veya 
yapılmaması düşünülen şeyler hakkında 
başkalarına görüş sunma, öneride 
bulunma. -1-

teklif et- : (Bir kimseye bir şeyin 
olması veya bir şeyi yapması için) Öneride 
bulunmak.

 t. etTi I/125/24
tekmil : Bütün, eksiksiz. -1-
 tam t. I/147/50
 t.+ ye I/70/42
teKne : Türlü işlerde kullanılmak için 
çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve 
geniş kap. -14-
 t. I/07/103, I/148/09, I/153/21, II/12/32
 t.+ de I/153/22, I/30/23
 t.+ lē I/30/22, II/12/35
 t.+ lēde I/102/47
 t.+ niŋ I/70/36, I/70/39
 T.+ niŋ I/79/85
 t.+ ye II/37/121
 t.+ yi I/153/22
teknē : bk. teKne -2-
 t.+ den II/37/65
teknė : bk. teKne -2-
 t. I/73/16
tekni : bk. teKne -1-
 t.+ ye I/103/47
tekni : bk. teKne -1-
 t. II/08/115
teKrā : bk. tekrar -1-
 t. II/07/77
tekrar : Aynı olay, iş yahut eylemin 
yeniden bir veya daha çok defa meydana 
gelişi, yine, yeniden, bir daha. -32-
 t. I/118/17, I/122/07, I/132/29, I/142/53, 
I/142/61, I/148/38, I/152/59, I/156/20, 
I/158/18, I/33/72, I/40/50, I/55/26, I/58/32, 
I/70/28, I/70/29, I/70/31, I/70/40, I/73/63, 
I/74/64, I/74/67, I/74/68, I/74/80, I/79/57, 
I/79/62, I/82/04, I/95/126, II/23/192, 
II/23/200, II/34/04
 T. I/152/09
tekrar̥ : bk. tekrar -2-
 t. I/142/50, I/32/74
tekrár : bk. tekrar -1-
 t. I/71/34
tekrār̥ : bk. tekrar -1-
 t. I/75/76
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tekrarda : bk. tekrardan -1-
 t. I/40/48
tekrardan : Tekrar. -4-
 t. I/152/116, I/152/137, I/152/53, 
I/82/21
tel : 1. Çeşitli madenlerden yapılan ve 
çeşitli işlerde kullanılan, kopmaya karşı 
dayanıklı çok ince ve uzun nesne. -11-
 t. I/55/05, I/55/06, I/55/11
 t.+ e II/18/25
 t.+ i II/18/25, II/30/71
 çamaşır t.+ ini I/97/16
 t.+ iŋ I/97/17
 t.+ lē II/30/81
 t.+ lere I/97/15

2. Gelinlerin başına takılan uzun, ince, 
parlak beyaz nesne. -6-
 t.+ ini I/148/25
 t.+ leri I/70/78
 t.+ li I/161/34, II/39/139
 t.+ li pullu II/39/157
 t.+ li sarḳa I/161/31

3. Ev, bahçe vb. etrafına sınırı 
belirlemek ve içerideki alanı çeşitli dış 
etkilerden korumak amacıyla çekilen 
korunak, çit. -3-
 t. çevirdilē II/01/85
 t. çevirmezken I/122/19
 t.+ i çėvirdiK I/122/20

4. Böyle bir nesneden kafes şeklinde 
örülmüş levha. -2-
 t. I/28/42
 t.+ lēden I/28/42
telaş : Belli bir sebepten meydana gelen 
heyecanla karışık acele. -1-
 t. I/66/36
telāşa : bk. teÍāşe -1-
 t.+ sı I/28/38
telāşe : bk. teÍāşe -2-
 t.+ ŋe I/79/95
 t.+ si I/79/92
teÍāşe : Telaş. -3-

 t.+ leri I/112/82
 t.+ miz I/03/85, I/130/32
telef : Yok etme, mahvetme, öldürme. -1-

telef ol- : Mahvolmak, ölmek.
 t. oldu II/31/16 
telefon : Alıcı vericiler yardımıyla uzaktan 
konuşmayı sağlayan alet. -26-
 t. I/113/26, I/154/46, I/33/135, I/35/15, 
I/47/31, II/16/106
 t.+ lā II/34/25
 t.+ nā II/16/105, II/16/107, II/34/24
 t.+ nan I/102/32
 t.+ suz I/76/88
 t.+ u I/52/87
 t.+ umu I/139/23
 t.+ umuz I/70/75

telefon aç- (et-) : (Konuşmak üzere) 
Birini telefonla aramak.
 t. açālā I/33/136
 t. āçālā I/33/135
 t. açıveri II/20/80
 t. açῐve I/84/04
 t. açTı I/83/79, II/38/44
 t. eder I/116/54
 t. ėderdi I/113/69
 t. et I/91/83
 t. etmēnce I/80/20
 t. etTiydi I/39/100
telefun : bk. telefon -1-
 t. çalıyoru I/65/29
televı̄̇zon : bk. televizyon -1-
 t.+ u çıḳarmāzsaŋız II/03/44
televiz : bk. televizyon -1-
 t.+ lēde I/79/89
televize : bk. televizyon -1-
 t.+ de I/79/17
televizon : bk. televizyon -14-
 t. I/145/95, I/38/70, I/59/65, I/59/75
 t.+ a I/48/65, I/53/53, II/39/04
 t.+ a çıḲıcām II/03/14
 t.+ da I/10/43, I/111/58



telime

2081

T

 t.+ dı II/28/89
 t.+ ı II/28/90
 t.+ u I/38/70
 t.+ uŋ I/59/88
tel̥evizōn : bk. televizyon -1-
 t.+ u II/03/15
televizyon : Hareketli veya sabit 
resimlerin kalıcı olmayan görüntülerinin 
elektromanyetik dalgalar yoluyla renkli 
veya beyaz olarak yayını. -8-
 t.+ a verisiŋiz II/37/41, II/37/42
 t.+ da I/84/25, II/34/78
 t.+ nāda I/49/53
 t.+ nar I/41/50
 t.+ u I/76/87
 t.+ umuz I/76/81
televizyon̥ : bk. televizyon -1-
 t. I/76/86
televizyȯn : bk. televizyon -1-
 t.+ a I/78/10
televizzon : bk. televizyon -14-
 t. I/34/44, II/11/50
 siyah beyaz t. I/34/42
 t.+ dȧn II/11/49
 t.+ nā I/09/54, I/59/61, I/59/72
 t.+ nāda I/08/108, I/146/59
 t.+ narı II/28/56, II/28/82, II/28/89
 t.+ u I/34/44, I/41/50
televizzōn : bk. televizyon -1-
 t. I/59/60
televon : bk. telefon -3-
 t. I/45/10
 t. edellē I/37/44
 t. ettilē I/45/13
televun : bk. telefon -1-
 t. II/22/19
televuzon : bk. televizyon -1-
 t.+ da I/26/30
televúzon : bk. televizyon -1-
 t.+ nā I/08/47
televuzun : bk. televizyon -1-

 t. I/138/12
televüzon : bk. televizyon -10-
 t. I/24/39
 t.+ a I/114/46, I/121/122, I/25/03
 t.+ da I/21/46, II/25/108
 t.+ nā I/75/54, I/75/55
 t.+ nar̥da I/111/51
televüzōn : bk. televizyon -1-
 t. I/75/54
televüzun : bk. televizyon -3-
 t.+ da I/26/42
 t.+ narda I/26/39
televüzyon : bk. televizyon -2-
 t. I/91/54
 t.+ da I/98/94
televüzy̥on : bk. televizyon -1-
 t. I/47/31
televüzzon : bk. televizyon -2-
 t. II/11/52
 t.+ uŋ I/10/17
telėfon : bk. telefon -5-
 t. ederin I/143/64, I/143/65, I/143/66
 t. ediyon I/143/69
 t. etceŋ I/80/55
telġıraf : Kararlaştırılmış işaretlerin 
elektrik yoluyla bir merkezden diğer bir 
merkeze gönderilmesi yoluyla yazılı 
haber ve belgelerin iletilmesini sağlayan 
haberleşme sistemi. -2-

telġıraf çek- : Telgrafla haber 
göndermek.
 t. çekdik I/138/120
 t. çekiyoruz I/138/119
telifon : bk. telefon -4-
 t. etTi I/112/43
 t. gēldi I/112/42, I/112/43
 t.+ u I/112/46
tēlikeli : Tehlikeli, bir tehlike doğurabilecek 
durumda olan, korkulu. -1-
 t. I/12/42
telime : Teleme, kestirilmiş süt. -1-
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 t.+ si I/129/14
telivon : bk. telefon -1-
 t.+ u II/01/40
telli : Teli olan, telle süslenmiş. -4-
 t. I/161/34, II/39/139
 t. pullu II/39/157
 t. sarḳa I/161/31
tellik : bk. terlik -2-
 t. I/03/61, I/47/47
telōzon : bk. televizyon -1-
 t.+ umu II/29/80
telsiz : Telsiz telefon, telsiz telgraf. -1-
 t.+ ine II/16/105
temam : bk. tamam1 -6-
 t. I/04/71, I/116/08, I/116/38, I/124/22, 
I/137/15, I/138/70

bk. tamam7 -1-
 t. I/113/13

bk. tamam2 -1-
 t. olduḳtan I/113/19
temāmen : bk. tamāmen -1-
 t. I/24/54
tembelli : Tembellik, tembel olma 
durumu. -1-
 t.+ ye I/152/55
tembı̄̇ : bk. tembih -1-
 t. ėttin I/45/55
tembih : Bir şeyin yapılıp yapılmamasını, 
şöyle veya böyle yapılmasını söyleme ve 
bunu üzerinde durarak hatırlatma. -1-

tembih et- : Bir şeyin yapılmasını 
veya yapılmamasını söylemek, sıkı sıkıya 
ısmarlamak.
 t. etmişiŋ I/69/50
temek : Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için 
kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, 
pencere. -1-
 t. I/10/114
temel : Bir binanın üzerine oturduğu toprak 
altında kalan duvarları. -3-
 t.+ ler I/149/54, I/149/56, II/04/14

temelli : 1. Kalıcı, daimı̂, geçici olmayan, 
sürekli. -7-
 t. I/158/10, I/16/61, I/18/44, I/46/120, 
I/46/121, I/72/27

2. Büsbütün, tamamen.
 t. I/38/53
temenni : bk. temelli1 -1-
 t. I/18/44
temeşir : Tebeşir, çizdiği yerde iz bırakan 
beyaz veya açık renkli, gevrek, kolay 
parçalanan, içinde biraz kil bulunan 
kireçten ibaret maddeden yapılan, kara 
tahta, duvar vb. yerlere yazı yazmakta 
kullanılan ufak çubuk. -1-
 t. I/61/50
temez : bk. temiz -1-
 t. II/29/42
temin : bk. demin -1-
 t. I/47/65
temin̥ : bk. demin -1-
 t.+ den I/86/53
temiS : bk. temiz -5-
 t. I/123/46, I/95/06, I/95/09
 t.+ cecik I/87/56
 t.+ çe II/32/137
temiSceciK : Temizce, tertemiz. -1-
 t. I/123/47
temisÇe : bk. temizÇe -1-
 t. I/31/24
temisÇeciK : bk. temiSceciK -1-
 t. I/123/46
temiz : Kirli, lekeli, pis ve bulaşık olmayan, 
pak. -15-
 t. I/102/38, I/102/57, I/148/56, I/26/72, 
I/49/16, I/49/17, I/60/12, I/74/81, I/76/76, 
II/05/60, II/33/12
 t.+ ce I/49/73, II/23/200
 t.+ di I/91/59
tēmiz : bk. temiz -1-
 t. I/129/21
tėmiz : bk. temiz -6-
 t. I/44/36, I/44/38, II/08/40
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 tėmiz T. I/109/07
 t. Tėmiz I/109/07
temizÇe : Temizce, temiz bir biçimde. -1-
 t. I/83/03
temizle - : Temiz duruma getirmek, kirlerden, 
zararlı maddelerden arıtmak. -12-
 t.- diK I/10/104
 t.- nsin I/44/76
 t.- ŋ I/10/102, I/44/77
 t.- r I/124/22, I/128/38
 t.- rdik I/128/37
 t.- riz I/60/24, II/32/35
 t.- ycen I/99/26, I/99/28
 t.- yiverirı̆̇S I/06/76
temizlė - : bk. temizle- -1-
 t.- yyon II/18/13
tėmizle - : bk. temizle- -1-
 t.- ninÇe I/122/49
temizlen - : Temizlemek işi yapılmak, 
temiz duruma getirilmek. -1-
 t.- iyo I/49/19
temizl̥etdir - : Temizletmek, temizlemek 
işini başkasına yaptırmak. -1-
 t.- iyōn II/33/05
temizli - : bk. temizle- -3-
 t.- cēme II/22/41
 t.- yorduḳ I/16/27
 t.- yosun I/85/21
temizlı̄̇ : <<temizlik+i -3-
 t.+ mi II/22/01
 t.+ ŋi I/35/20
 t.+ ŋi yapıyosun I/105/07
temizlig : bk. temizlik -1-
 t. II/33/11
temizlik : Temizleme, temiz duruma 
getirme işi. -1-
 t. I/53/67
temizliKci : Temizlik işini yapan 
kimse. -2-
 t. I/16/26, I/16/28

temizlime : Temizleme, temizlemek 
işi. -1-
 t. yapıyuru II/22/51
temmuS : Temmuz, yılın haziran ile 
ağustos ayları arasındaki otuz gün çeken 
yedinci ayı, yaz aylarının ikincisi. -2-
 t. II/30/16
 t.+ uŋ I/54/24
temsil : 1. Söz gelişi, mesela. -8-
 t. I/101/30, I/88/14, I/88/70, II/01/57, 
II/02/81, II/02/96

2. Radyoda oynanmak üzere yazılmış 
eser, piyes.
 t.+ ler I/34/40
tėmsil : bk. temsil1 -1-
 t. II/02/61
tencere : İçinde yemek pişirilen kapaklı 
madenı̂ kap. -4-
 t.+ de I/105/41
 t.+ niŋ II/11/59
 t.+ ye I/96/53
 t.+ yi II/34/104
tencerē : bk. tencere -1-
 t.+ len II/37/116
tencėre : bk. tencere -1-
 t.+ de II/32/75
tėncere : bk. tencere -1-
 t.+ ye I/44/77
tenceri : bk. tencere -2-
 t.+ de I/42/34
 t.+ ye I/36/50
tencire : bk. tencere -6-
 t. I/100/23, I/150/39
 t.+ de I/04/36, I/28/39
 t.+ mde I/42/48
 t.+ yle I/90/81
tencirē : bk. tencere -1-
 t.+ deKini I/100/30
tenciri : bk. tencere -3-
 t.+ lerinen II/33/55
 t.+ mi I/42/47
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 t.+ ye I/148/57
tenciyi : bk. tencere -1-
 t. I/98/50
tenÇiri : bk. tencere -1-
 t.+ de I/98/90
tene : bk. tane1 -17-
 t. I/04/09, I/14/69, I/108/36, I/131/18, 
I/140/28, I/158/61, I/39/29, I/56/50, 
I/66/44, II/14/90, II/37/50
 T. I/134/49, I/77/76, II/05/84
 t.+ cúḲ I/02/29
 t.+ si I/56/67
 T.+ si I/22/35
tenē : bk. tane1 -2-
 t. I/119/17, I/39/100
tenegi : bk. teneke -1-
 t.+ Si I/155/32
teneke : Yumuşak çelikten yapılma, üzeri 
kalay kaplı ince saç ve bu maddeden 
yapılmış olan. -21-
 t. I/145/88, I/25/26, I/54/52, I/68/46, 
II/32/106
 t.+ inen I/110/39
 t.+ den I/64/68
 t.+ lēn I/50/77
 t.+ lēnde I/48/12
 t.+ lēnen I/153/69
 t.+ ler I/131/41
 t.+ lere I/67/69, I/70/60
 t.+ leri veridi I/141/23
 t.+ lerinen I/21/24
 t.+ ye I/102/42
 t.+ yi I/145/30
 t.+ ynen I/50/64, I/50/76
tenekē : bk. teneke -2-
 t. I/02/57, I/02/59
tenėke : bk. teneke -1-
 t.+ de I/71/54
tenekeme : Terekeme, Kuzeydoğu 
Anadolu’da yaşayan Azerbaycan Türklerini 
oluşturan etnik boylardan biri. -3-

 t. II/23/146, II/23/147
teneki : bk. teneke -1-
 t. II/28/05
tēn̥ĕki : bk. teneke -1-
 t.+ den II/21/71
tenevüs : Teneffüs, okullarda ders arasında 
dinlenme zamanı. -1-
 t.+ den I/75/73
tenevüz : bk. tenevüs -1-
 t.+ e I/75/73
tenezil : Tenezzül, gönül alçaklığı, 
kibirsizlik. -1-

tenezil it- : (Kendi seviye ve 
haysiyetine aykırı düşen bir şeyi) Kabul 
etmek, (alçaltıcı bir duruma) razı olmak.
 t. itmez II/01/39
tenike : bk. teneke -2-
 t. I/151/12
 t.+ yle I/151/12
teniki : bk. teneke -1-
 t.+ lēnen I/152/43
tepe : 1. Etrafındaki araziden daha yüksek 
olan, genellikle yüksekliği birkaç yüz 
metreyi geçmeyen yeryüzü biçimi, küçük 
dağ. -8-
 t. I/60/15, II/23/152
 t.+ dı̄̇mişTi II/23/152
 t.+ den I/117/10
 t.+ nin I/68/62
 t.+ niŋ I/68/60

2. İnsan veya hayvanın başının üst kısmı, 
iki kulak arasındaki bölümü.
 t.+ si aşmadan I/149/52

3. Bir şeyin en yüksek kısmı, en üstteki 
bölümü, uç kısmı.
 t.+ sine I/05/26

4. Yukarı, üst.
tepē : bk. tepe1 -1-
 t. I/92/40
tepelik : Tepelerle kaplı olan, tepeleri çok 
olan (yer). -1-
 t. I/41/21
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tepi : Ebe’ye benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 ebiye t.+ ye I/110/29
Tepo : bk. depo -1-
 T. I/142/39
tepse : bk. tepsi -4-
 t.+ niŋ II/33/66, II/33/70, II/33/71
tepsi : İçinde börek, tatlı ve bazı yemekler 
pişirilen, derinliği az, kenarlı düz 
kap. -30-
 t. II/37/95, II/39/53, II/39/74
 t.+ de I/88/44
 t.+ di II/33/71
 t.+ ler I/59/25
 t.+ lerde I/90/13
 t.+ lerden I/90/13
 t.+ lere I/100/11, I/100/15, I/100/28, 
I/100/33, I/51/49, I/90/12
 t.+ niŋ II/39/43
 t.+ ŋ II/39/75
 t. yapcaḳsan II/39/65
 t.+ ye I/111/31, I/31/06, II/15/122, 
II/39/66, II/39/70, II/39/71
 t.+ yė II/39/43, II/39/52
 t.+ yi I/148/60, II/33/70, II/33/79, 
II/39/31, II/39/43
tepsi : bk. hepsi -1-
 t.+ ni I/42/27
tēpsi : bk. tepsi -1-
 t.+ yi II/15/118
ter : Deriden sızan, kendine has kokulu, 
yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı. -1-
 t.+ ini I/58/72
terāvi : Ramazanda yatsı namazından 
sonra kılınan yirmi rekâtlık namaz. -1-
 t.+ mize I/38/21
terayā : bk. tereyağı -1-
 t.+ nan I/132/20
terbiye : İstenilen şekilde yetişmesini 
sağlamak için bir kimseye gerekli bilgi ve 
nitelikleri kazandırma, eğitme işi sonunda 
elde edilen ve kişinin davranışlarında, 

diğer insanlarla olan ilişkilerinde görülen 
ölçülü ve ince davranış biçimi. -1-
 t. I/120/50
terbiyesiz : Terbiyesi olmayan, toplum 
kurallarına aykırı davranan. -1-
 t. I/47/53
tere : Turpgillerden, yapraklarından salata 
yapılan ve çeşitli türleri bulunan baharlı 
bitki. -4-
 t. I/32/20, II/19/142, II/36/12
 t.+ yi II/19/145
Tere : bk. dere -1-
 T.+ lere I/01/101
terefi : bk. terāvi -1-
 t.+ de I/74/44
tereya : bk. tereyağı -1-
 t.+ nnan II/39/53
tereyā : bk. tereyağı -8-
 t. I/132/48, I/41/88, I/98/98
 t.+ ıŋ I/01/59
 t.+ da I/132/17
 t.+ nı I/131/35, I/60/70
tereyağı : Sütten elde edilen taze yağ. -4-
 t. I/102/48, I/96/57
 t.+ nı I/96/55
 t.+ nıŋ I/96/52
terg : bk. terK -1-
 t. ediye̊ler I/05/36
teriyā : bk. tereyağı -5-
 t. II/33/72, II/39/34
 t.+ ınan II/33/65
 t.+ larımız II/33/62
 t.+ nı II/39/34
terK : Bırakma. -5-
 beşden t. I/156/16

terK et- : (Bir yer veya kimseyi) 
Bırakıp gitmek, ondan uzaklaşmak, 
vazgeçmek.
 t. ediyelar I/05/66
 t. et I/05/36
 t. etTik I/101/03
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 t. etTim I/101/03
terlik : Genellikle ev içinde giyilen, deri, 
naylon vb. şeylerden yapılan, arkası açık, 
hafif ve türlü biçimlerde ayak giysisi. -1-
 t. II/25/64
tērmik : Isı ile ilgili. -1-
 t. II/23/21
ters : 1. Bir şeyin yüz kabul edilen tarafının 
aksi, içe gelen tarafı. -4-
 t.+ leyi I/138/101
 t.+ leyı̆̇ I/138/100

2. Aşağıda olması gereken kısım 
yukarıda, yukarıda olması gereken kısmı 
aşağıda olacak şekilde.
 t. I/73/53

3. Hoşlanmama, beğenmeme, anlaşamama 
durumu.
 t.+ iS I/12/44

4. (İnsan için) Huysuz, aksi.
ter̥s : bk. ters2 -1-
 t. I/106/19
tėrs : bk. ters4 -1-
 t. I/48/20
tertemis : bk. tertemiz -5-
 t. I/01/86, I/11/49, I/128/39, I/69/106, 
II/08/126
tertemiz : Çok temiz, tamamıyla temiz, 
pak. -6-
 t. I/128/30, I/44/37, I/62/27, I/68/40, 
I/68/41, II/07/134
tērtemiz : bk. tertemiz -3-
 t. I/102/44, I/54/51, II/07/134
tertib : bk. tērtiP1 -1-
 t.+ ü II/32/114
tērtiP : 1. Çeşitli unsurlardan bir bütün 
meydana getirme ve bu şekilde meydana 
gelen bütün. -1-

2. Sıra, düzen.
tērtiP düzen : Bir işin sıraya ve düzene 

konulmuş hâli.
 t. düzen II/32/117
tertipli : Düzenli, derli toplu. -1-

 t. II/20/07
tertiplı̄̇ : bk. tertipli -1-
 t. II/29/43
terzi : Elbise biçip diken ve bunu meslek 
edinen kimse. -2-
 t.+ den I/78/54
 t.+ ye I/78/54
tērzi : bk. terzi -1-
 t. II/04/28
tesādüF : Rastlama sonucu olarak. -1-
 t. II/16/45
tesbi : bk. tesbik -1-
 t.+ ynē I/06/133
tesbi : bk. tepsi -5-
 t. I/111/29, I/111/40
 t.+ leri I/116/56
 t.+ lerimiz I/116/16
 t.+ ye yapmıyoz I/111/63
tesbik : Tespih, Allah’ı zikir ve tenzih 
ederken sayının anlaşılması için kullanılan, 
ibrişim veya ipliğe dizilmiş, çeşitli ağaç 
veya taşlardan yapılmış, genellikle 33 veya 
99 taneden meydana gelen dizi. -2-
 t. I/06/132
 t.+ leri I/06/134
tēsir : Bir nesnenin, bir hâlin başka 
bir kimse veya nesne üzerinde kendini 
hissettiren gücü, etki. -2-

tēsir et- : (Bir şey diğer bir şey üzerine) 
Etki yapmak, etkilemek.
 t. etmiyoru I/45/60
 t. itTiydi I/21/84
teslim : Bir şey veya birini bir makam veya 
kimseye verme, götürüp verme. -8-

teslim al- : Teslim edilen bir şeyi almak.
 t. al II/38/44
 t. alırdı II/23/85

teslim et- : (Bir şeyi) Verilmesi gereken 
yere vermek, bırakmak.
 t. edip I/61/17
 t. etmeye I/123/19
 t. idēr II/20/83
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 t. idēr̥ I/74/18
 t. ideriz I/62/34
 t. itmē˽e I/39/49
tėslim : bk. teslim -1-
 t. idē II/08/88
tespi : bk. tepsi -6-
 t. ekmē I/116/12
 t. yapiyóz II/11/30
 t.+ niŋ II/16/91
 t.+ ye I/111/44, I/129/65
 t.+ yi I/111/44
tespı̄̇ : bk. tepsi -1-
 t.+ lere I/106/21
tėstek : bk. desteK -1-
 t. II/38/115
teş : Büyükçe bakır leğen. -2-
 t.+ lárınan I/25/67
 t.+ lerde I/11/49
teşekkür : Yapılan bir harekete karşı 
memnuniyetini gösterme, minnetini 
bildirme. -4-

teşekkür ederim (ederiz) : Verilen 
bir şey veya yapılan bir hareket karşısında 
memnuniyet ve minnet bildiren klişe 
söyleyiş.
 t. ėderim I/16/62
 t. ederiS II/29/107
 t. ideriz I/31/70, II/33/81
teşekür : bk. teşekkür -1-
 t. ėderim I/143/27
teşkilāt : Düzenleme, tertip etmeyle ilgili 
işler, organizasyon. -3-
 t.+ ı II/09/50
 t.+ ından II/09/73
 t. yapārdıḳ I/58/88
tevek : bk. tefeK -2-
 ufaḳ t. I/41/93
 uFaḳ t. II/04/69
tey̥ : bk. ta -1-
 t. II/14/14

teyip : Teyp, Manyetik bir bant üstüne 
sesleri kaydeden ve istenince dinlenmesini 
sağlayan cihaz. -3-
 t. II/12/73
 t.+ lē II/37/48
 t.+ ler̥ II/37/48
teySe : bk. teyze1 -1-
 t.+ mdi II/06/83
teyze : 1. Bir kimseye göre annesinin kız 
kardeşi. -10-
 t.+ lēm I/141/26
 t.+ min I/09/70
 t.+ miŋ I/49/33, I/49/35
 t.+ miz I/119/29
 t.+ ŋi I/42/59
 t.+ sigile I/38/31
 t.+ yiŋ I/18/67

2. Anne yaşındaki kadınlar için kullanılan 
seslenme sözü. -4-
 t. I/139/33, I/139/38
 sevgi t. I/139/39

t.+ cim I/137/31
t.+ cı̄̇m II/29/01
zėynep t.+ ŋe I/42/78

tėyze : bk. teyze1 -4-
 t.+ lēm I/59/12
 t.+ si I/44/17
 t.+ siniŋ II/23/97

bk. teyze2

 t. I/37/37
tez : Çabuk, hemen. -5-
 t. I/127/46, I/127/50, I/127/51, I/42/63, 
I/45/43
tez - : Gez-’e benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 gezdim t.- dim I/122/41
tē̇zdin : Tezden, hemen, çabuk, tez elden, 
tez. -1-
 t. I/08/39
teze : bk. tāze -4-
 t. I/79/96
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 t.+ ce I/79/95, I/79/96
 t.+ sine II/32/90
tēze : bk. teyze2 -2-
 t. II/25/101, II/25/106
tezeK : Bazı yerlerde yakıt olarak 
kullanılan kurutulmuş sığır tersi. -10-
 t. I/10/113, I/106/40, I/121/10, I/129/66, 
I/130/39, I/137/64
 t.+ leri I/06/46
 t.+ lerini yapardıḳ I/96/45
 t. yapardıḳ I/96/45
tėzek : bk. tezeK -1-
 t. II/15/77
tezǵā : <<tezǵah+ı -1-
 t.+ m I/87/105
tezǵah : Dokumacıların halı, bez vb. 
dokudukları alet. -2-
 t.+ a I/87/111
 t.+ da I/87/100
tezǵah̥ : bk. tezǵah -1-
 t.+ a I/87/101
Tı : bk. da -1-
 T. II/07/25
tıḳ : Hemen, anında, tık diye. -2-
 t. II/28/18, II/28/60
tıḲ tıġ : Arka arkaya sert bir yere küçük 
bir nesne ile vurulduğu zaman çıkan sesin 
çıkması. -1-
 t. tıġ I/138/102
Tıḳanıḳlῑ : (<<tıḳanıḳlıḳ+ı) Tıkanık olma 
durumu, iyi işleyememe. -1-

damar Tıḳanıḳlῑ : Atardamar veya 
toplardamar kanının pıhtılaşması veya 
yağ parçacıklarının oluşması sonucunda 
meydana gelen tıkanma, emboli.

damar T. II/29/22
tıḳıdaḳ : Sert bir yere küçük bir nesne ile 
vurulduğu zaman çıkan tık sesi. -1-
 t. I/33/78
tıḳır tıḳır : Sert ve kuru, takır takır. -2-
 tıḳır t. I/27/77
 t. tıḳır I/27/77

tıḳırda - : Tıkır tıkır ses çıkarmak, tıkırtı 
çıkarmak. -2-
 t. I/27/78
 t.- r I/27/77
tıḳırtı : Bir yere çarpan bir şeyin çıkardığı 
hafif ve ince ses, tıkırdama sesi. -1-
 t.+ sı II/18/16
tıḳlāt - : (Özellikle kapıya) Hafifçe 
vurmak. -1-
 t.- dı II/25/99
tımam : bk. tamam2 -1-
 t. I/10/03
tınaz : Yığın. -5-
 t. I/130/13, I/155/21, I/70/09, I/91/70
 önüm nohut ḳavırı arḳam t. savırı 
II/19/155
tınǥır : Sahan, tencere vb. madenı̂ şeylerin 
düşünce çıkardığı ses. -2-
 tinǥır tınǥır t. I/59/15
 tinǥır t. tınǥır I/59/15
tıp : Tıp Fakültesi. -5-
 t.+ a I/42/25
 t.+ ta I/42/25, I/45/68, I/67/23, I/95/03
tır : Genellikle uluslararası kara yolu 
taşımacılığında kullanılan, dingil sayısı 
fazla olan uzun kamyon. -1-
 t.+ ıŋ I/14/66
tırabzon hurması : Abanozgillerden, ana 
yurdu Çin ve Japonya olan, yurdumuzda 
daha çok Karadeniz bölgesinde yetişen, 
boyu 15 metreyi bulabilen ağacın 
turuncu renkli, etli ve sulu, ham iken 
kekre, olgunlaşınca tatlı olan portakal 
büyüklüğündeki meyvesi. -1-
 t. I/32/101
tırafik : Trafik, kara, deniz ve hava ulaşım 
taşıtlarının kendilerine ayrılan yollar 
üzerindeki gidiş gelişi, seyrüsefer. -2-

tırafik ġazāsı : Trafikte gerçekleşen, 
maddi hasar, yaralanma veya ölümle 
sonuçlanan kaza.
 t. ġazāsı I/52/51
 t. ġazasından I/132/08
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tıraḳdör : bk. tıraḳTör -2-
 t. I/56/45
 t.+ üm II/02/80
tıraḳtór : bk. tıraḳTör -1-
 t.+ nān I/150/16
tıraḳtö : bk. tıraḳTör -1-
 t.+ lēnen II/21/78
tıraḳTör : Traktör, tekerlekleri arazi ve 
sürülmüş tarla gibi yumuşak zeminde 
hareket edebilen, genellikle çift sürmede 
kullanılan, arkasına römork takılarak 
kamyon vazifesi gören motorlu taşıt. -19-
 t. I/150/08, I/23/72, I/41/67, I/41/68, 
I/41/83, I/49/46, I/50/73, I/62/18, I/68/50, 
II/10/47
 t.+ le II/02/102
 t.+ lēnen II/21/19
 t.+ lerinen II/30/33
 t. mıraḳtör I/156/26
 t.+ úmuz I/150/21
 t.+ ümüz I/93/40
 t.+ üŋ II/02/102
tıraḳtür : bk. tıraḳTör -1-
 t. I/41/66
tıramvay : Tramvay, iki ray üzerinde 
hareket eden, elektrik enerjisini raylarla 
direkler arasına gerilmiş teller aracılığıyla 
alan şehir içi yolcu taşıtı. -1-
 t. I/60/58
tıraş : Saç veya sakalı kesme işi, 
yülüme. -2-

tıraş et- : (Birinin) Saç, sakal, bıyık 
veya saçlarını kesmek.
 t. edellē II/23/91

tıraş ol- : Erkek saçını, sakalını kesmek 
veya berberde kestirmek.
 t. olduḳTan II/23/90
tıravik : bk. tırafik -1-
 t. ġazāsınan I/125/15
tırfan : bk. tırpan -1-
 t.+ nan I/135/30
tı̊rfan : bk. tırpan -1-

 t.+ nan I/135/29
tırın : bk. torun -1-
 t.+ ım I/48/54
tırmā : <<tırmıḳ+a -1-
 t. I/58/20
tırmıḳ : Kabartılmış toprağın taşını, 
keseğini ayıklamak için kullanılan, seyrek 
dişli bir tarak biçimindeki tarım aleti. -1-
 t.+ lan I/155/14
tırnȧz : bk. tınaz -1-
 t. yapārdıḳ I/39/77
tırpan : Ekin ve ot biçmekte kullanılan, 
uzunca bir sapın üzerine tutturulmuş, 
hafifçe kıvrık uzun çelik bıçak, büyük 
orak. -15-
 t. I/112/76, I/112/78, I/41/39, I/47/30
 el t.+ ıla I/73/08
 t.+ la I/73/08
 t.+ nan I/103/22, I/112/77, I/150/13, 
I/153/14, I/41/34, I/74/57
 t.+ nān I/41/32, I/41/35
 t.+ nȧr I/87/59

tırpan çal- : Tırpanlamak.
tırpȧn : bk. tırpan -1-
 t. I/01/19
tırpanna - : Tırpanlamak, tırpanla 
biçmek. -2-
 t.- dılar II/10/20
tırpaT : bk. tırpan -1-
 t.+ lan I/155/14
Tışar : bk. dışarı -5-
 T.+ da I/61/11
 T.+ dan II/27/55, II/38/113
Tışarı : bk. dışarı -5-
 T. I/155/91, I/72/78, II/33/19
 sözüm T. II/34/65
 T.+ ya I/153/118
tῑtıpır : Hiçbir şeysiz, eli boş, 
dımdızlak. -1-
 t. I/52/20
ti - : bk. de- -2-
 t.- miş II/25/23
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Ti : bk. da -2-
 t. II/38/09
 T. II/33/19
tı̄̇ : bk. ta -1-
 t. I/48/52
ticāret : Kazanç elde etmek için yapılan 
mal ve ürün alım satımı, alış veriş. -1-
 t.+ i I/149/30
ticarı̄̇ : bk. ticārı̄̇ -1-
 t. II/09/62
ticārı̄̇ : Ticaretle ilgili, ticarete ait. -1-
 t. I/149/30
tiftik : 1. Tiftik keçisinin ince uzun, 
yumuşak ve parlak yünü -2-
 t.+ Ten I/51/28

2. Tiftik keçisi, Ankara keçisi.
 t. I/68/30
tik : bk. tek1 -1-
 bi t. II/12/36
Tik - : bk. dik- I -1-
 T.- ilirdı̄̇ I/146/58
Tik - : bk. dik- II1 -6-
 T.- ecez II/36/08
 T.- ēdin I/32/20
 T.- ti I/33/40
 T.- tik I/53/83

bk. dik- II2 -1-
 T.- erlerdi I/74/39
Tikdir - : bk. diKdir- -3-
 T.- di I/76/40
 T.- dik I/77/76
 T.- iydik I/77/75
tiken : bk. diken -3-
 t. I/08/98
 t.+ ner I/08/101
tikencik : Dikencik, küçük diken. -1-
 t. I/08/101
tiki : Küçük doğranmış, kuşbaşı et 
kavurması. -1-
 t. I/03/108
tikil - : bk. dikil- -1-

 t.- inmezdı̄̇ I/146/25
Tikilı̄̇ : bk. dikili -2-
 T. II/02/55, II/02/65
Tilki : Köpekgillerden, sivri burunlu, 
uzun ve çok tüylü kuyruğu ve postu kürk 
olarak kullanılan, kümeslere zarar veren, 
sansardan büyük, çok kurnaz, yabani, 
memeli hayvan. -1-
 T.+ lē I/33/80
tῑmışḳa : Kendirden yapılan ince sicim. 
(?) -1-
 t. I/33/03
timin : bk. demin -1-
 t. I/35/50
tinǥır : bk. tınǥır -1-
 t. tınǥır tınǥır I/59/15
tiP : 1. Aynı cinsten olan varlıkların veya 
nesnelerin temel niteliklerini kendinde 
topladığı için o cinsin temsilcisi durumunda 
olan örnek. -4-
 t. I/91/07
 t.+ e I/23/51
 t.+ ini I/42/49

2. Görünüş, şekil.
 t.+ i I/23/41
tirektör : bk. tıraḳTör -1-
 t. I/108/41
tiren : Tren, bir veya birkaç lokomotif 
tarafından çekilen vagonlar dizisi, 
şimendifer. -20-
 t. I/110/63, I/66/51, I/72/33, I/85/09, 
II/01/58
 t.+ den I/10/101, I/95/62
 t.+ e II/01/52
 t.+ i I/110/68, I/110/69, I/67/28, 
II/01/46, II/01/57
 t.+ iŋ II/01/63
 t.+ nen I/74/47
 t.+ ner I/66/48
 t.+ neri I/67/28
 t. yolun II/01/65
 t. yolunŭ II/01/64
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tirillon : Trilyon, milyon kere milyon ve 
bu değerdeki para. -1-
 t.+ narınan I/144/10
tı̄̇sin - : Tiksinmek, (bir şeyi, özellikle bir 
yiyeceği) iğrenç, kötü ve çirkin bularak 
yemekten veya dokunmaktan kaçınmak, 
iğrenmek. -1-
 t.- irim I/52/94
Tişle - : Dişlemek, dişlerini geçirip 
ısırmak. -1-
 T.- dilē I/33/66
titire - : Titremek, (birinden, bir şey veya bir 
hâlden) korkmak, korkuya kapılmak. -3-
 t.- r I/137/28, I/137/29
titiz : Çok dikkatli davranan, en ince 
ayrıntılara dikkat eden (kimse). -6-
 t. I/120/07
 t.+ di I/120/44, I/91/62
 t.+ idı̄̇ I/25/65
 t.+ idi I/135/17
titreme : Bütün vücudun veya bir organın 
irade dışı olarak şiddetle sarsılması. -1-
 t. I/50/09
tivtı̄̇ : <<tiftik1+i -1-
 t.+ ni I/87/15
tivtig : bk. tiftik1 -1-
 t. I/87/49
tivtiK : bk. tiftik1 -2-
 t. I/87/15, I/87/48
tivtı̄̇k : bk. tiftik1 -1-
 t. I/87/49
tı̄̇vtik : bk. tiftik1 -1-
 t. I/87/50
tiyip : bk. teyip -2-
 t.+ lē II/23/61
 t.+ lēnen II/23/61
Tize : bk. teyze1 -1-
 T.+ mnen II/36/19
tı̄̇ze : bk. teyze2 -1-
 t.+ ŋnē I/42/59
tizek : bk. tezek -1-
 t. I/152/15

tōm : bk. toh̥um -1-
 t.+ unu I/54/29
to˽um : bk. toh̥um -8-
 t. I/54/61, I/54/66, I/54/68
 t.+ u I/49/34
 t.+ unu I/49/34, I/54/12
tō˽um : bk. toh̥um -3-
 t. II/38/19
 t.+ ları II/38/19, II/38/20
tobaḲ : bk. tabaḳ -1-
 t. I/119/48
toġ : bk. toḳ -1-
 t. I/133/38
tōġa : bk. toyġa -3-
 t. çorbası I/29/21, I/30/57, I/30/58
toḫat : bk. toḳat I -1-
 t. vurmaz II/23/127
toh̥um : Bitkilerde döllenme sonunda 
çiçekten sonra oluşan ve toprağa 
gömülünce kendisinden yeni bir bitki 
üreyen tane. -2-
 t.+ u I/49/08
 t.+ unu I/96/35
tōhum : bk. toh̥um -1-
 t.+ dan I/54/29
toḳ : Yemek yeme isteği ve ihtiyacı 
duymayan, yemek yemiş olan (kimse). -1-

toḳ tut- : (Yiyecekler için) Uzun süre 
açlık hissi duyurmama özelliği olmak.
 t. tutar I/40/56
toḳa : 1. Kayış, kemer vb.nin iki ucunu 
bağlamaya ve belli bir genişlikte sabit 
tutmaya yarayan, türlü biçimlerde yapılmış 
halka. -3-
 t.+ lı I/41/29
 t.+ sı I/41/29

2. Kadınların saçlarını tutturmak veya 
süslenmek için kullandıkları bir süs eşyası.
 t.+ ları I/77/20
toḳac : Çamaşır yıkamakta kullanılan, 
tahtadan yapılmış yassı tokmak. -5-
 t.+ ılan I/14/47
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 t.+ ınan I/126/43, I/14/47, I/14/52
 t.+ ınan̥ I/129/22
toḲac : bk. toḳac -3-
 t.+ ı I/126/42, I/141/17
 t.+ ınan I/141/17
toḳad : bk. toḳat I -4-
 t. atTı I/74/21
 t.+ ı I/138/100, I/74/24
 t.+ ı yimedim I/138/101
toḳad : bk. toḳat II -1-
 t.+ ı I/153/35
toḳaş : bk. toḳac -2-
 t. I/141/17
 t.+ larımız I/129/16
toḳáş : bk. toḳac -1-
 t.+ lāmız I/28/35
toḳaşla - : Tokaçlamak, (çamaşırı) tokaçla 
döverek yıkamak. -2-
 t.- rdıḳ I/129/17
 t.- rdıḲdı I/126/43
toḳaşlā - : bk. toḳaşla- -2-
 t.- dıḲ I/107/41, I/107/42
toḳáşle - : bk. toḳaşla- -1-
 t.- yyōduḳ II/21/62
toḳaşlı - : bk. toḳaşla- -1-
 t.- yoz II/24/38
toḳat I : El açıkken vurulan sille, 
şamar. -5-

toḳat vur- (at-) : (Birine) El içiyle 
vurmak.
 t. vurdu I/138/100, I/74/22
 t. vurmadım I/140/32
 t. vurudu II/01/36
 t. vuruvē I/74/24
toḳat II : Hayvan ağılı. -1-
 t.+ lıda I/15/31
toḲat : bk. toḳat II -1-
 t.+ Ta I/15/31
Toḳdor : bk. doḳtor -2-
 t.+ a I/147/08
 T.+ a I/33/18

toḳdȯr : bk. doḳtor -1-
 t.+ lā I/160/29
Toḳdur : bk. doḳtor -15-
 t. I/123/58, I/37/36, I/47/19, II/05/66, 
II/05/67, II/05/78
 T. I/37/35, II/05/67, II/20/30
 t.+ a I/112/36, I/45/18
 T.+ a I/37/35, I/58/75
 t.+ lā I/47/19
 t.+ ları I/43/02
toḳlu : Bir yaşına girmiş kuzu. -4-
 t. I/105/61, I/131/24
 t.+ nuŋ I/105/61
 t.+ ysa I/125/87
toḳlū : (<<tokluk+u) Tok olma durumu. -1-
 bo˽az t.+ na I/85/17
toḳmā : <<toḳmaḳ+ı -3-
 t. I/87/114
 t.+ nan I/49/09, I/49/10
toḳmaḳ : Ağaçtan yapılmış iri çekiç. -2-
 t.+ lā I/152/114
 t.+ lāmız I/70/27
toḳTor : bk. doḳtor -4-
 t. I/83/76
 t.+ a I/83/13
 t.+ ları I/83/77
 t. muḳtur I/58/74
toḳTȯr : bk. doḳtor -1-
 t. I/95/03
toḳtur : bk. doḳtor -3-
 t.+ a I/45/13, I/45/59
 t.+ a moḳtura I/48/46
toḳu : bk. toḳa2 -1-
 t.+ ları II/08/57
Toḳuz : bk. doḳuz -1-
 T. II/19/23
Tolaş - : bk. dolaş-1 -1-
 T.- ırlā II/34/73
tolu : bk. dolu II -1-
 t. I/69/101
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tōlu : bk. dolu II -1-
 t. mōlu II/19/24
tōm : bk. toh̥um -3-
 t. II/38/16
 t.+ u II/38/26, II/38/29
tomat : bk. domates -1-
 t. salçası II/18/08
tomates : bk. domates -3-
 t. I/84/17
 T. II/35/14
 t.+ lēmize I/32/49
tomatēs : bk. domates -1-
 t. I/105/56
Tomatės : bk. domates -2-
 T. I/84/40
 T.+ i I/84/39
Tomatis : bk. domates -21-
 t. I/102/63, I/106/10, I/134/53, I/44/66, 
II/07/85, II/29/51, II/39/100
 T. I/133/33, I/32/50, II/20/41
 t. ḳaḳı yapıyoz II/29/60
 t.+ e II/29/50
 t.+ i I/45/74
 t.+ imiz I/129/38, II/07/84, II/08/85
 t.+ imizi II/29/83
 T.+ iŋ I/84/40
 t. salçası I/119/58
 t. sulānı II/29/49
 t.+ ten II/29/47
tomātis : bk. domates -1-
 t. I/04/57
tomatiz : bk. domates -6-
 t. I/45/70, I/79/79
 t.+ i II/18/06
 t.+ lı̄̇ I/49/25
 t.+ lē I/100/46
tomatı̄̇z : bk. domates -1-
 t. II/27/11
tombaḲcı : Tombalakça, kısa boylu, 
şişman, tıknaz ve tıkız. -1-

 t. I/08/48
tombodo : Sert bir şeye vurunca çıkan ses, 
davul sesi. -1-
 kömbodo t. I/59/67
ton : 1000 kilogramlık ağırlık ölçüsü 
birimi. -7-
 t. I/30/48, I/55/59, I/74/17, I/74/19
 t.+ u II/10/15, II/10/16
tonnuḳ : Tonluk, belli bir ton ağırlığında 
olan. -1-
 t. II/26/44
tonnuḲ : bk. tonnuḳ -1-
 t. II/26/43
top I : 1. Boyutları kullanıldığı spor dalına 
göre değişen, genellikle kauçuktan bir küre 
şeklindeki oyun aleti. -17-
 t. I/10/10, I/69/34, I/76/97, I/80/17, 
I/87/10, I/87/11, II/35/27
 t.+ ā II/15/54
 t.+ lan II/15/54
 t.+ lān II/15/56
 t.+ larῑ II/15/55
 t.+ nan II/15/55
 t.+ nan vuruduḳ I/151/39
 siPor t.+ u I/120/56
 t.+ u vuruduḲ I/151/38
 t.+ ŭlan II/15/55
 ġār t.+ unu II/16/81

2. Köpeklerin yemesi için hazırlanan 
yuvarlak yiyecek. -14-
 t. I/105/23, I/105/24, I/120/24, I/120/52, 
I/120/56, I/120/59
 t. gibi I/105/27
 t.+ lar I/120/55
 t.+ ları I/120/55
 t. tutardıḳ I/120/54
 t.+ u I/120/52, I/120/63
 t.+ unu I/120/59

3. Yuvarlak biçimde olan, toparlak. -4-
 top t. I/62/17, II/15/72
 t. top I/62/17, II/15/72
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4. Gülle veya şarapnel atan ateşli 
silah. -2-
 t.+ larıŋ I/95/82
 t.+ umuzu I/95/46

5. Düzenli bir yığın hâline getirilmiş 
demet. -2-
 t. I/96/24
 t.+ unan I/96/24
top II : Hap’a benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 t.+ unu hapını veriyodu I/106/32
tōp : bk. top I1 -1-
 t. I/87/10
topaḳ : Yufka açmak üzere avuç içinde 
yuvarlanmış hamur parçası ve bu şekilde 
hazırlanmış herhangi bir şey. -11-
 t. I/60/10, I/102/59, I/32/55

topaḳ topaḳ : Top biçiminde olarak, 
yuvarlak yuvarlak, top top.
 topaḳ t. I/62/17, I/70/39, I/70/46
 t. topaḳ I/62/17, I/70/39, I/70/46
topaḲ : bk. topaḳ -1-
 t. I/97/39
topaḳlaş - : Topak hâline gelmek, 
topaklanmak. -1-
 t.- ıyor I/21/03
topal : Bacak ve ayaklarındaki bir arıza 
nedeniyle düzgün yürüyemeyen, bir o 
yana, bir bu yana eğilerek yürüyen (insan 
veya hayvan). -2-
 topāl t. I/24/47
 t.+ ın I/134/04
topāl : bk. topal -1-
 t. topal I/24/47
topalla - : Aksak aksak yürümek, 
aksamak. -2-
 t.- ya I/67/03
topallaḲ : Toparlak, top biçimde olan, 
küre gibi, eni boyu bir olan. -1-
 t. I/12/20
toparla - : Bir araya getirmek, toplu 
duruma sokmak, toplamak. -4-
 t.- dı I/17/30, I/17/34

 t.- r̥ I/17/30
 t.- yamadı I/38/59
topaş : 1. Topaç, çevresine ip sarılıp 
birden bırakılarak veya kamçı ile vurularak 
döndürülen koni biçiminde ucu sivri 
oyuncak. -2-
 t. I/02/57

2. Tencerede pişirilerek kendi yağıyla 
kızartıldıktan sonra kış için saklanan et.
 t. I/90/77
topȧş : bk. topaş2 -7-
 t. I/90/76, I/90/80, I/90/82
 t.+ ı I/90/82
 t.+ lar I/90/79
 t. yapārdıḳ I/90/77
 t. yaparız I/90/79
topay̥cıḳ : Toparlacık, topluca, şişman ve 
kısa boylu. -1-
 t. I/86/13
topla - : 1. Devşirmek, dermek. -46-
 t. I/11/64, I/65/19
 t.- dı I/19/07
 t.- dıḳ I/130/23, I/91/75
 t.- dıla I/144/34
 t.- dılā I/35/36
 t.- dıl̥ā I/35/35
 t.- dım I/133/06, I/42/44, I/54/25, 
I/85/61
 t.- ÍÍā I/45/67
 t.- mış I/88/70
 t.- mıştıḳ I/42/52
 t.- na I/54/52
 t.- naŋ II/30/20
 t.- nıyodu I/103/23, I/74/59
 t.- nıyoru I/127/32
 t.- ŋ I/57/48
 t.- r I/106/11, I/88/57
 t.- rdıḳ I/130/12, I/91/75
 t.- rdıḲ I/155/14
 t.- rın I/45/53, I/54/50
 t.- rıS II/32/28
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 t.- rız II/32/91
 t.- rῐ I/61/55
 t.- rmış I/91/79
 t.- rsın I/60/61
 t.- tmışla I/144/82
 t.- tmışlā I/144/83
 t.- yamayorun I/15/91
 t.- yan I/127/33
 t.- ycıydıḳ I/85/60
 t.- yı I/24/59
 t.- yıp I/100/51, I/133/26
 t.- yıvúrún I/40/36
 t.- yon I/119/53
 t.- yorduḳ I/143/72

2. Biriktirmek. -11-
 t.- llādı I/111/96
 t.- llar I/91/34, II/14/34
 t.- llardı II/14/34
 t.- nan I/138/82
 t.- nıdı II/12/78
 t.- nır I/138/82
 t.- nῑr I/121/19
 t.- rdı I/91/29
 t.- rdıġ I/155/51, II/14/92

3. (Birçok kimse veya şeyi) Bir araya 
getirmek. -8-
 t.- llar I/113/20
 t.- nıdı I/08/10
 t.- nır II/35/85
 t.- r I/01/21, I/122/83
 t.- rdı I/122/60
 t.- rdıḳ I/18/57
 t.- san II/26/42

4. Derleyip kaldırmak, devşirip 
kaldırmak. -3-
 t.- llā I/145/74
 t.- mış I/88/26
 t.- r I/123/33

5. (Bir yeri) İçindeki şeyleri yerli yerine 
koyup düzene sokmak, dağınıklıktan 
kurtarmak. -2-

 t.- rdıḳ I/41/39
 t.- yō I/106/42

6. Sayıları birbirine ekleyip toplamını 
bulmak, cemetmek. -1-
 t.- dım II/28/35

7. İyi hâle gelmek, durumunu düzeltmek. -1-
 t.- dıḳ I/15/26

8. Önüne katmak, beraberinde alıp 
götürmek. -1-
 t.- dı I/150/58

9. Yoğunlaştırmak, teksif etmek.
toplá - : bk. topla-1 -1-
 t.- yám I/83/62
toplȧ - : bk. topla-2 -1-
 t.- ÍÍādı II/11/03
toplā - : bk. topla-3 -5-
 t.- dıḳ I/02/59
 t.- dıġ I/02/54
 t.- dım II/39/89
 t.- r I/50/62
 t.- rdıḳ I/58/25

bk. topla-1 -9-
 t. I/06/39, II/08/106, II/33/58
 t.- ḳan II/29/02
 t.- dı I/91/28
 t.- dıḳ II/14/35
 t.- dım I/54/18
 t.- r̥dıḳ I/61/48

bk. topla-4 -1-
 t.- dın I/145/36
topl̥ā - : bk. topla-3 -1-
 t.- dım II/39/87
toplam : Bir toplama işleminde elde edilen 
sonuç, yekûn. -1-
 t. I/92/08
toplama : Toplamak işi. -1-
 t.+ ya I/111/97
toplȧma : bk. toplama -1-
 t.+ ya I/111/102
toplamı : bk. toplama -1-
 t.+ ya I/50/60
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toplan - : 1. (Birçok kimse veya şey) Bir 
araya gelmek. -61-
 t.- alım I/28/03
 t.- amıŋ I/99/77
 t.- dı I/64/120
 t.- dıḳ I/07/60, II/12/66
 t.- dıġ II/12/67
 t.- dılā II/05/43
 toplan7ı t.- ı II/05/18
 t.- ı toplan7ı II/05/18
 t.- ıdı I/08/12, I/08/16
 t.- ıdı yaparlādı I/150/52
 t.- ıdıġ I/07/30
 t.- ıdıḲ I/07/36
 t.- ıÍÍādı II/23/68
 t.- ıp I/150/53
 t.- ıP II/14/27
 t.- ır I/07/16, I/07/89, I/104/39, I/118/06, 
I/118/07, I/148/15, I/59/20, I/59/27, 
II/16/108, II/17/27, II/23/64
 t.- ır̥ I/150/28, II/16/104
 t.- ırdı I/123/18, I/153/69, I/157/31, 
I/72/80, I/94/64
 t.- ır̥dı II/39/87, II/39/88
 t.- ırdıḳ II/37/08
 t.- ır̥dıḳ I/18/38
 t.- ırdıḲ I/09/58
 t.- ırıs I/150/27
 t.- ırıS I/150/27
 t.- ırlā I/69/88
 t.- ırlar II/23/161
 t.- ıyo I/28/03, I/99/76, II/17/53
 t.- ıyolā I/28/06
 t.- ıyoÍÍa I/59/33
 t.- ῑ I/147/44
 t.- ῑdıḳ I/58/92
 t.- ῐdıġ II/12/69
 t.- ῑrdıḳ I/58/87
 t.- ῑr̥dıḲ I/09/61
 t.- íyalar I/05/58
 t.- maz I/80/26

 t.- mışla I/150/38, I/150/39
 t.- mışlā II/05/36

2. Kendine çeki düzen vermek -2-
 t.- ıyōduḳ II/21/34
toplan̥ - : bk. toplan-1 -1-
 t.- ῐp II/27/66
toplān - : bk. toplan-1 -1-
 t.- da II/12/70
toplān̥ - : bk. toplan-1 -1-
 t.- ῐlardı I/08/17
toplanma : Toplanmak işi. -1-

toplanma yeri : Toplanıp bir araya 
gelinen yer.
 t. yeri I/57/12
toplantı : Bir meclisin, derneğin vb. bir yıl 
içindeki birleşimlerinin her biri. -3-
 t. I/147/23, I/69/87
 t.+ lar̥da I/56/70

2. Toplanma, bir araya getirilme. -1-
 t. I/106/13

3. Birden çok kimsenin belli amaçlarla 
bir araya gelmesi, içtima. -1-
 t. oldu II/28/10
topl̥antı : bk. toplantı3 -1-
 t. I/99/77
toplaş - : Bir araya gelmek, 
toplanmak. -19-
 t.- dı I/24/63
 t.- dıḳ I/131/61
 t.- dılār I/126/14
 t.- ılır I/32/74
 t.- ılırdı I/101/43
 t.- ıllar I/126/27
 t.- ır I/131/13, II/34/37, II/34/91
 t.- ırdı I/107/52, II/34/76
 t.- ırdıḳ I/08/79, I/10/84, I/74/38
 t.- ırlardı I/157/32
 t.- ırlarmış I/76/11
 t.- ıyodu I/46/114
 t.- ıyola I/76/57
 t.- ıyoruz I/131/25
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topláş - : bk. toplaş- -1-
 t.- ílÍā II/08/93
tople - : bk. topla-1 -1-
 t.- yü̆vürüm I/40/61

bk. topla-9 -1-
 t.- yyo II/39/51
toplē - : bk. topla-1 -1-
 t.- yor̥ŭz I/84/06
topleş - : bk. toplaş- -3-
 t.- di I/77/25
 t.- ırlardı I/102/28
 t.- tik II/38/87
toplı - : bk. topla-3 -10-
 t.- y I/05/46

bk. topla-1 -9-
 t.- yamıyoŋ I/57/48
 t.- yannā II/04/60
 t.- yannar I/143/42
 t.- ycez I/80/06
 t.- ycıŋ I/96/42

bk. topla-2 -3-
 t.- cız II/04/93
 t.- yan I/58/96, II/14/93

bk. topla-5 -4-
 t.- yamadım II/22/28
toplῑ - : bk. topla-1 -2-
 t.- ycaŋ I/54/25
 t.- ycaS I/49/16
toplılaşTırmı : Toplulaştırma, topluca 
satın alma, kamulaştırma, istimlak 
etme. -1-
 t. II/10/74
toplıma : bk. toplama -1-
 t.+ ya I/57/43
toplıme : bk. toplama -1-
 t.+ ye II/10/75
toplıyım : Toplama, toplamak işinin 
gerçekleştiği her bir sefer. -1-
 t.+ da I/54/18
toplu - : bk. topla-3 -17-
 t.- yordu I/11/43

bk. topla-1 -16-
 t.- yō II/04/60
 t.- yoduḳ I/74/59
 t.- yodúġ II/25/46
 t.- yolar I/105/23
 t.- yolla I/20/20
 t.- yon I/83/43
 t.- yoruz I/106/40
 t.- yoS I/40/32
 t.- yosun I/85/20, I/85/30
 t.- yoz I/103/38
 t.- yuruz I/42/43
 t.- yyom II/23/188

bk. topla-2 -1-
 t.- yolādı II/14/30

bk. topla-4 -3-
 t.- yoduġ II/22/60
 t.- yollār̥dı II/22/59
toplu : 1. Bir bütün hâlinde olan, bir arada 
yapılan -2-
 t. I/28/02, I/64/124

2. Vücutça etine dolgun, şişmanca -1-
 t. II/08/51
topluluḳ : Aynı yerde toplanmış olan insan 
kalabalığı. -3-
 t. I/76/13, II/04/67
 t.+ la I/106/41
topluluġ : bk. topluluḳ -1-
 t. II/17/25
toplum : Ortak yasalara uyarak bir arada 
yaşayan insan topluluğu, cemiyet. -5-
 t. I/69/96
 t.+ a I/69/94, I/69/95
 t.+ da I/147/42
 t.+ dan I/07/87
toplumu : bk. toplama -2-
 t. zȧmanı II/08/109
 t. zımanı II/08/106
topra : bk. topraḳ -7-
 t.+ a II/17/70, II/25/20
 t.+ ı I/60/03, I/62/16, I/62/17, I/74/77
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 t.+ yῐŋ II/36/15
toprā : <<topraḳ+ı -31-
 t. I/33/53, I/48/10, I/48/16, I/48/22, 
I/50/60, I/60/02, I/79/52, I/79/59, II/16/34, 
II/23/190
 T. I/48/23
 t.+ a II/29/19
 t.+ aŋ I/48/19, I/48/24
 t.+ dı I/51/24, II/05/68, II/05/69
 t.+ mız I/11/29, I/72/31, II/09/59, 
II/09/60
 t.+ n II/20/61, II/20/68
 t.+ nan I/123/44, I/60/03
 t.+ nı I/123/34, I/123/35, I/79/44, 
I/79/46
 t.+ ŋ I/123/34, I/62/19
topraḳ : Yer kabuğunun, üzerini 
kaplayan çürümüş organik maddelerden 
ve kütle kırıntılarından oluşan canlıların 
yaşamasına elverişli kısmı ve bu kısımdan 
ayrılmış parça. -63-
 t. I/123/30, I/123/46, I/128/70, I/130/14, 
I/130/76, I/133/28, I/135/43, I/142/50, 
I/142/54, I/33/04, I/33/05, I/50/79, I/60/41, 
I/62/15, I/62/16, I/62/24, I/63/48, I/63/49, 
I/63/54, I/64/79, I/79/41, I/79/42, I/79/45, 
I/79/46, I/79/72, I/85/31, I/87/92, II/05/69, 
II/09/96, II/09/99, II/17/66, II/17/67, 
II/23/200, II/23/206, II/23/209, II/25/28, 
II/38/32
 toz t. I/133/19
 t. bezi I/123/33
 t. çalıyorduḳ I/11/48
 t.+ dan I/91/10
 t.+ dı I/152/118, I/74/80
 t.+ ġarı II/25/18
 t.+ lā II/16/98
 t.+ larda I/144/55
 t.+ lardan I/62/16
 t.+ ları I/62/25
 t.+ larına I/121/04
 t.+ lı II/23/201, II/23/204
 t. saşda II/15/73

 t.+ Ta II/20/67
 t.+ tan I/51/24, II/09/81
 t. virceklerimişdi II/25/19
 t. vircez II/25/21
 t. yapTım II/28/93
toprāḳ : bk. topraḳ -2-
 üş gün yataḳ dörd̥ü gün t. I/104/65
 t.+ dan I/64/79
topr̥aḳ : bk. topraḳ -2-
 t. II/37/70
 t. saÇlarınd̥a II/37/71
topraḲ : bk. topraḳ -11-
 t. I/11/48, I/123/31, I/133/29, I/133/31, 
I/149/66, I/48/23, I/55/55, I/79/52
 t.+ dan yapādıḳ I/155/52
 t.+ la I/123/30
 t.+ lar I/147/21
topraḳlı - : Topraklamak, üzerini toprakla 
örtmek. -1-
 t.- yozdu II/25/47
toptan : Toplu olarak, bütünüyle. -1-
 t. I/58/48
toptancı : Toptan satış yapan tüccar. -1-
 t.+ larȧ II/06/15
torḳ : Çim ekmeye yarayan bir araç. 
(?) -1-
 t.+ nan II/38/31
tor̥ba : bk. torba I -1-
 idrā t.+ sından I/54/06
torba I : Kıl, bez, iplik vb.nden dokunmuş 
veya kâğıt, naylon vb.i şeylerden yapılmış, 
çeşitli boyda, ağzı büzülebilen, küçük bir 
çuval biçiminde kullanım eşyası. -13-
 t. I/155/65, I/27/15, I/67/10
 t.+ da II/22/71
 t.+ dan I/147/29
 t.+ lar I/45/47
 t.+ mızı I/51/33
 t. verilēdi I/155/65
 t.+ ya I/33/71
 t.+ yȧ II/21/97
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 t.+ ynan I/131/37
torba II : Taná’ya benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 taná t. II/32/11
torbala - : (Nesneleri) Torbalar içine 
koymak, torbalara yerleştirmek. -1-
 t.- ncaḳlar I/17/68
torbı : bk. torba I -4-
 t.+ lara I/17/70
 t.+ yı I/27/15, II/01/48
 t.+ ynan I/131/34
torpā : bk. topraḳ -4-
 t.+ ları I/14/36
 t.+ na I/14/33
 t.+ nȧn I/14/32
 t.+ ŋ I/14/34
torpaḳ : bk. topraḳ -2-
 t. I/136/22
 t.+ ta I/14/33
torpaḲ : bk. topraḳ -1-
 t. I/14/37
torun : Bir kimsenin çocuğunun 
çocuğu. -129-
 t. I/113/70, I/113/78, I/12/42, I/129/07, 
I/134/07, I/149/71, I/16/50, I/17/13, 
I/17/14, I/17/16, I/17/65, I/35/24, I/35/35, 
I/37/41, I/51/74, I/53/77, I/67/31, I/70/82, 
I/93/59, II/08/100, II/08/134, II/12/42, 
II/12/53, II/13/15, II/13/16, II/14/65, 
II/14/66, II/14/90, II/23/210, II/28/07, 
II/35/94
 t.+ la I/33/137
 t.+ lar II/20/37
 t.+ ları II/20/36
 t. murun I/64/99
 t.+ nā I/149/71, I/33/136, I/37/42, 
I/39/15, I/55/52, II/08/47, II/08/91, II/08/92, 
II/12/11, II/12/42, II/23/127, II/32/98
 t.+ nam I/158/53
 t.+ nām I/148/06, II/29/75
 t.+ nāmdan II/29/79
 T.+ nāmıza II/12/84

 t.+ nar I/100/21, I/112/79, I/123/39, 
I/131/06, I/137/46, I/16/49, I/51/18, 
I/64/92, I/67/31
 t.+ nar̥ II/20/38
 t.+ nara I/54/56, II/20/36
 t.+ narı I/137/19
 t.+ narım I/129/08, I/132/09, I/36/20
 t.+ narımda I/123/63
 t.+ narımız I/12/49
 t.+ narıŋ I/123/62, I/51/75
 t.+ narῐ I/51/17, I/51/18
 t.+ nerim I/139/08
 t.+ u I/09/70, I/124/30, I/159/41, 
I/16/04, I/33/137, I/77/77, I/78/39
 t.+ um I/04/71, I/104/03, I/104/04, 
I/119/79, I/132/09, I/137/14, I/20/11, 
I/24/14, I/37/45, I/39/15, I/39/16, I/48/53, 
I/54/44, I/54/45, I/58/98, I/76/100, I/84/33, 
II/08/48, II/08/92, II/08/99, II/21/49, 
II/29/65, II/30/51, II/32/18, II/36/03
 t.+ umda I/158/53
 t.+ umu I/79/44
 t.+ umuŋ I/119/80, I/159/42, I/24/12, 
I/36/21, I/99/13, II/08/99
 t.+ umuS I/02/29
 t.+ umuz I/12/40, I/133/23
 t.+ umuzun I/133/52
 t.+ unu I/159/42
 t.+ uŋ I/70/81, I/70/86, I/88/28
torún : bk. torun -2-
 t.+ a I/35/13
 t.+ üm I/144/21
torūn : bk. torun -1-
 t. I/35/26
tȯrun : bk. torun -1-
 t.+ u I/110/15
toS : bk. toz1 -1-
 t. I/04/58
tosun : Sağlam yapılı, yiğit, haşarı, 
kabadayı delikanlı. -1-

tosun gibi : Gürbüz, sıhhatli (çocuk 
veya genç).
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 t. gibi II/39/169
toyġa : Toyga çorbası. -4-
 t. I/09/33, II/15/23

toyġa çorbası : Süzme yoğutla yapılan 
üstüne tereyağı ve nane dökülerek yenen 
bir çeşit çorba.
 t. çorbası I/148/43
 t. çorbasῑ I/148/45
toyġῑ : bk. toyġa -1-
 t. II/15/22
toyġo : bk. toyġa -2-
 t. I/40/19
 t. çorbamız I/40/19
toz : 1. Bir maddenin un hâline gelmiş çok 
ince şekli, un hālinde olan. -14-
 t. I/04/53, I/04/56, I/27/52, I/94/29, 
I/94/31
 T. I/04/55, I/04/56
 t.+ u I/21/08
 t.+ unu II/22/38
 ġabartma t.+ unu I/111/59

2. Çok hafif ve küçük parçalara bölünmüş 
çok ince toprak.
 t. topraḳ I/133/19
 t.+ uŋ küngeniŋ I/159/33

toz ol- : Ortadan kaybolmak, yok 
olmak.
 t. oldu II/14/27
toz - : Gezmek, dolaşmak. -1-
 t.- ar I/91/63
tōz : bk. toz2 -1-
 t. I/63/49
töbe : bk. tövbe -4-
 t. I/106/34, I/15/08, I/52/87
 t. etTirilē I/69/92
tȫbe : bk. tövbe -5-
 t. I/134/30, I/154/48, I/72/34
 t. eder I/69/92
 t.+ lē I/154/48
tökezed - : Tökezlemek, yürürken ayağı 
bir yere çarpıp sendelemek, düşecek gibi 
olmak. -1-

 t.- iyor II/22/35
töre : Bir toplulukta yerleşmiş olan 
âdetlerin, görenek ve geleneklerin, 
ortaklaşa davranış biçimlerinin, kuralların 
bütünü. -3-
 t. I/97/05, I/97/42, I/98/22
tören : Önem verilen bir olay, kişi veya 
değer için düzenlenen programlı toplantı, 
merasim. -2-
 t.+ i I/59/14
 t.+ ini I/131/61
törü : bk. töre -1-
 t.+ yü I/47/13
törük : bk. Türk -1-
 t. II/02/35
tövbe : İşlediği bir hatadan, suç veya 
günahtan pişmanlık duyup bir daha 
yapmamaya karar verme. -1-
 t. I/79/31

tövbe et- : İşlediği bir hatayı, suç veya 
günahı bir daha yapmamaya karar vermek, 
söz vermek.
tövbē : bk. tövbe -1-
 t. I/79/31
tŭ : bk. tü2 -1-
 t. II/39/166
tuh : bk. tü1 -2-
 t. I/01/65, I/79/37
tuh̥um : bk. toh̥um -3-
 t.+ u I/130/19
 t.+ umuzu I/130/19, I/130/20
túket - : bk. tüket- -1-
 t.- tik I/63/58
tūla : Tuğla, kalıplara dökülüp güneşte 
kurutulduktan sonra özel ocaklarda 
pişirilen ve duvar örmekte kullanılan 
kerpiç. -9-
 t. I/121/09, I/124/43, I/17/86, I/30/01, 
I/30/59
 t.+ dan yapırıS I/03/47
 t.+ lar II/15/73
 t.+ lı I/121/05
 t.+ sı I/121/04
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tulu : bk. tuluḳ -1-
 t.+ ȧ I/98/62
tuluḳ : Bütün olarak çıkarılan ve tulum 
gibi kap olarak kullanılan koyun, keçi ve 
sığır derisi, tulum. -1-
 t. I/98/56
tuluğ : bk. tuluḳ -1-
 t.+ u I/98/57
tuluḲ : bk. tuluḳ -2-
 t. I/98/54, I/98/57
tulum : 1. Genellikle uyurken korunmak 
ve ısınmak amacıyla içine girilen, insanın 
bedenini saran kılıf. -4-
 uyḳu t.+ u I/57/55
 uyḳu T.+ u I/57/55
 uyḳu t.+ unuŋ I/57/56

2. Bütün olarak yüzülmüş hayvan ve 
özellikle sığır derisinin ayak ve başa 
gelen kısımları dikilerek yapılan, içine 
saklanacak su, pekmez, yağ vb. sıvılarla 
peynir vb. maddeler konan torba biçiminde 
deri kap.

tulum peyniri : Tulum içine sıkıca 
basılmış olan bir çeşit makbul peynir.
 t. peyniri I/102/49
túnġul - : bk. tüngül- -1-
 t.- uver̥ I/10/112
tupla - : bk. topla-1 -1-
 t.- rdı I/01/20
Tur - : bk. dur- -3-
 T.- uḳan I/52/61
 T.- uyō II/08/57
 bėyi t.- uyo I/153/53
túr : bk. tür -1-
 t. II/21/92
tūr - : bk. dur- -1-
 t.- sa I/45/61
turizim : Dinlenme, eğlenme, görme, 
tanıma vb. amaçlarla yapılan gezi. -1-
 t.+ e II/23/173
turlü : bk. türlü -2-
 turlü t. I/01/11

 t. turlü I/01/11
túrlü : bk. türlü -1-
 t. II/39/142
tūrp : Turpgiller familyasından, salkım 
durumundaki çiçekleri beyaz, sarı veya 
mor renkte, yaprakları karşılıklı, meyvesi 
acımsı ve etli, kökleri yenen bitki. -1-
 t. I/100/16
turpan : bk. tırpan -2-
 t.+ nan I/124/10, I/124/11
turşa : bk. turşu -1-
 t.+ ŋῐ ġur1ādıŋ II/07/87
turşu : Lahana, hıyar, biber, pancar vb. 
sebzelerin tuzlu su veya sirkede bırakılarak 
özel bir kıvama gelmesi sonucu elde edilen 
ekşi yiyecek. -24-
 t. I/102/63, I/103/43, I/130/86, I/67/61, 
I/71/63
 duzlu t. II/35/82
 t.+ lāmızı I/32/36
 t.+ su I/11/40
 kelem t.+ su I/04/65
 salata t.+ sū I/04/64
 t.+ suz I/130/91
 t. verilirdi II/15/21
 t.+ yu II/35/83

turşu ġur- (yap-) : Turşu olacak şeyleri 
hazırlayıp tuzlu su veya sirkeye bastırmak.
 t. ġurarῑz I/26/62
 t. ġurcȧm II/29/48
 t. ġuruyoduġ II/25/45
 t. ġuruyun I/144/84
 t. ġurmák II/26/31
 t.+ larımızı yaparız I/11/38
 t.+ su yaparız I/11/39
 t. yapacām I/54/40
 t. yapılır II/35/77
 t. yapíyóz I/04/64
turşū : bk. turşu -1-
 t. I/04/48
tur̥şu : bk. turşu -1-
 t. I/84/18
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tūrşu : bk. turşu -2-
 t. I/71/47
 t. yaparıS I/60/25
Turum : bk. durum -1-
 T.+ u I/131/18
tūS : bk. tuz -1-
 t. II/15/68
tut - : 1. Hizmetine almak veya 
kiralamak. -16-
 t.- aÍÍā I/155/77
 t.- ardıḳ I/121/14
 hadėme t.- ardıḳ I/121/14
 t.- āsıŋ I/155/76
 T.- muş I/142/20
 T.- Tu I/148/35, I/148/38
 T.- Tulā II/38/96
 hadėme t.- ulurdu I/121/19
 t.- ulurdu I/78/11
 t.- uluyodu I/78/12, II/35/56
 t.- uluyordu I/16/28, I/16/33
 T.- uyoz I/46/63
 davulcu t.- uyoz I/147/51

2. Elle kavramak, elde bulundurmak, 
eline almak. -11-
 t.- aÍÍā II/24/103
 t.- aÍÍarῐdı II/24/101
 t.- aman I/122/07
 t.- ar I/26/41
 t.- ār I/73/50
 top t.- ardıḳ I/120/54
 T.- arım I/19/17
 ġuşaḲ T.- arlardı I/26/38
 el˽ele t.- uşTuḳ II/20/61
 t.- uyȯla I/79/90

3. İş görebilmek. -6-
 t. I/33/10
 t.- ān I/75/34
 T.- ān I/75/34
 t.- ar I/50/12
 t.- ār̥ I/33/09

 t.- mayo I/33/101
4. (Oruç için) Gerekli şartları yerine 

getirmak suretiyle tamamlamak ya da 
tamamlamaya niyetlenmek. -5-
 oruç t.- an I/74/42
 oruş t.- an I/154/48, I/154/49
 oruş t.- ardım I/13/24
 oruç t.- arken I/81/43

5. Desteklemek, birinden yana 
çıkmak. -4-
 t.- amıŋ II/28/32
 t.- ar I/53/78
 t.- maz I/53/78

6. “Yapmak, etmek” anlamında yardımcı 
eylem olarak kullanılır. -5-
 mejbur t.- ȧcaḳ I/65/59
 t.- acaḲ I/65/60
 yas t.- caḳ II/34/60
 t.- Tula I/22/21
 pē̇riz t.- Tum I/112/27

7. Ele geçirmek, yakalamak. -3-
 T.- alādı II/34/74
 t.- tu I/33/69

8. Bir işe herhangi bir anlayışla 
girişmek. -2-
 t. I/58/06
 t.- ulcaġ I/44/90

9. Herhangi bir durumda bulundurmak. -2-
 T.- suŋ II/39/64
 t.- uyodu II/21/65

10. Sunmak. -2-
 t.- arlādı I/157/55
 şeker T.- uyolar I/105/08

11. Yaklaştırmak. -1-
 t.- cāz I/49/17

12. Denetimi ve yetkisi altına almak. -1-
 t.- alÍā II/08/111

13. Kapatmak, sarmak. -1-
 maya t.- arıS I/73/46

14. ... Durumda kalmasını sağlamak, ... 
hâlde bulundurmak. -1-



Tutuş -

2103

T

 toḳ t.- ar I/40/56
15. Mayalanmak, istenen kıvama 

gelmek. -1-
 yōrt t.- madı I/33/98

16. Daha önceden belirlenmiş sınırın 
üstünde olmak. -1-
 yaş t.- mıyınca I/94/87

17. (Örtü, perde vb. kelimelerle) 
Görünmesine engel olmak, saklamak, 
setretmek.

18. Avlamak.
19. (Kar, kırağı, kaymak, buz ile) Görünür 

bir şekil almak, üzerinde bir tabaka teşkil 
etmek.

20. Beklenen, istenilen sonucu vermek.
21. (Yer bildiren kelimelerle) Takip 

etmek, izlemek.
22. (Daha çok olumsuz anlamıyla) yerini 

al(ma)mak, o kadar iyi ol(ma)mak.
23. Musallat olmak.
24. Doldurmak, istila etmek, duyulacak 

veya görülecek şekilde etrafı kaplamak.
25. İş yapmak, iş sahibi olmak.
26. Edinmek.
27. Karşısına getirmek, yaklaştırıp 

göstermek.
28. Kiralamak.
29. (Bir yeri) Bir maksatla ayırmak veya 

ayırtmak, kendine tahsis etmek, ettirmek.
30. Çekmek, kaydetmek.
31. Gereğini yapmak, gereğini yerine 

getirmek.
32. Hazırlamak.
33. Bir cümle içinde fiilin bazı kipleri 

asıl cümlenin fiilinden önce geldiğinde işin 
çok uygun düşmediğini, umulmadığı hâlde 
yapıldığını anlatır.

34. Sabit kalmasını sağlamak.
35. (Aklındaki, hafızasındaki) Yerini 

korumak, bellemek.
36. Birbirini tutmak suretiyle oynamak.
37. Ederi olmak.
38. Tanzim etmek, düzenlemek.

-den tut- : –den başla (başlayın) da...
Tut : bk. dut -2-
 T. I/85/40, I/85/41
tutġunnuḳ : Tutkunluk, birbirine bağlı, 
tutkun olma durumu. -1-
 t. II/17/25
tutmaç : Dört köşe kesilmiş küçük hamur 
parçalarından yapılan yoğurtlu çorba. -1-
 t. yapmayız II/37/82
tutmaş : bk. tutmaç -1-
 t. I/132/12
Tuttur - : 1. Takmak, iliştirmek, dikmek. -1-
 T.- uyduḲ I/60/27

2. Başlayıp devam ettirmek. -1-
 T.- a I/70/03

3. Bağlantı kurmak. -1-
 t.- dulā I/99/72

4. (Yoğurt vb.) Mayası tutacak şekilde 
istenen kıvama gelmek. -1-
 t.- dum II/37/116

5. Kıyaslanan bir şeyle aynı özellikleri 
gösterebilmek.

6. (Tencere vb. dibi için) Yanmak.
7. Tutmak işini başkasına yaptırmak, 

tutmasını sağlamak.
tutúḳlú - : Tutuklamak, bir kimseyi kānun 
yoluyla hürriyetini kısıtlayarak bir yere 
kapatmak, tevkif etmek. -1-
 t.- yóÍá II/23/141
tutúḳlü - : bk. tutúḳlú- -1-
 t.- p II/23/141
tutul - : 1. (Hastalık bildiren kelimelerle) 
Yakalanmak, müptela olmak. -4-
 t.- du I/84/32
 T.- muşun I/112/07
 zātüre̊ye t.- ū II/24/106
 zātüreye t.- uyoru II/24/106

2. (Vücudu veya bir organı) İşleyemez 
duruma gelmek.
Tutuş - : Alevlenmeye, yanmaya başlamak, 
alev almak. -1-
 T.- muş II/30/78
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tutuştur - : Yanmasını, tutuşmasını sağlamak, 
alevlendirmek. -2-
 t.- um I/116/47
tutuşturma : Tutuşturmak işi. -1-
 t.+ yı I/116/45
TuTuşturmi : bk. tutuşturma -1-
 T.+ ye I/72/42
Tuvaḳ : bk. duvaḳ2 -2-
 T. II/34/36, II/34/46

bk. duvaḳ1 -1-
 T. sefāsῑ II/34/38
tuvalet : Ayakyolu, hela. -3-
 t.+ e I/136/14
 t.+ ine I/38/57
 t.+ iŋ I/45/16
tuvālet : bk. tuvalet -1-
 t.+ e I/136/14
Tuz : Suda eriyen, kokusuz, dili yakan 
bir tada sahip, yiyecekleri korumada 
ve tatlandırmada kullanılan billursu 
madde. -11-
 t. II/22/71, II/22/85, II/33/75, II/35/50
 T. II/25/91, II/33/76
 ilimon T.+ u I/94/30
 limon t.+ u I/119/50
 t.+ unu II/22/71, II/22/72
 T.+ unu I/84/18
tuzlama : 1. Tuzlamak işi. -2-
 T.+ yῐ I/98/107

2. Tuzlanarak hazırlanmış.
 t. I/19/04
tuzlu : Tuzu olan. -5-
 t. I/142/30, I/142/37
 t. böreyi II/37/101
 t.+ ya II/37/101
tü : 1. Tüh, “Vah vah” anlamında pişmanlık 
bildiren bir seslenme sözü. -1-
 t. I/27/74

2. “Yazıklar olsun” anlamında kullanılan 
bir seslenme sözü.
Tü˽ün : bk. düğün -1-

 T.+ nē II/16/14
tüb : bk. tüp -4-
 t.+ ü I/115/36, I/115/37, I/127/53
 t.+ üŋ I/115/36
tüfē : bk. tüfek -2-
 t.+ eŋ I/05/40
 t.+ nen I/121/64
tüfeg : bk. tüfek -1-
 t. atcın I/95/118
tüfek̥ : Uzun namlulu, taşınabilir ateşli 
silah. -1-
 t. I/147/33

tüfek at- : Tüfekle ateş etmek.
Tükḱ́an : bk. dükḱ́an -1-
 T.+ ı I/53/45
tüken - : Bitmek, hiç kalmamak. -7-
 t.- di I/47/39, I/63/62
 t.- iyo I/63/33
 t.- iyomuş I/147/31
 t.- mes I/15/24
 t.- meyeceK I/64/55
 t.- mėyor I/144/24
tüket - : Kullanarak bitirmek, hepsini 
harcamak, sonuna gelmek. -2-
 t.- tik I/64/55
 t.- Tik I/124/21
tükür - : Ağızdaki tükürüğü, balgamı 
veya yutulmak istenmeyen bir şeyi dışarı 
atmak. -4-
 t.- düm I/133/03, I/133/04
tükürǖ : (<<tükürük+ü) Tükürük 
bezlerinden ağza akan ve yutmayı 
kolaylaştıran salgı. -1-
 t. II/34/61
tüler - : Kumaş tüylenmek, 
tiftiklenmek. -2-
 t.- idi I/98/32
tüllü : bk. türlü -2-
 t. II/04/58, II/12/74
tüllǖ : bk. türlü -1-
 t. I/36/25
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tülü : Tül, pamuk, ipek veya naylon 
ipliklerden yapılmış, çok ince gözenekli, 
hafif ve saydam dokumadan yapılmış 
perde. -2-
 t.+ lēri I/08/55
 t.+ y̥ǖ I/08/55
tülǖ : Zengin. -2-
 t. II/39/189
tüm : Bütün, hep. -1-
 t. II/28/04
Tǖn : bk. düğün -1-
 T.+ e II/37/21
tünel : Bir yandan bir yana geçişi sağlamak 
için yer altından açılan üstü kapalı yol. -2-
 t. II/04/14
 t.+ ler II/04/14
tüngül - : Hendekten ya da yüksekten 
atlamak, yukarıya doğru sıçramak. -2-
 t.- cēdim I/10/117
 t.- üve I/10/115
tüp : İçine akışkan maddeler konan, ağzı 
özel tıpalı silindir biçiminde kap. -10-
 t. I/115/32, I/115/33, II/35/67
 t.+ de I/115/32
 t.+ leri II/21/07
 t.+ ü I/115/35, I/21/95, I/62/28
 t.+ üŋ II/30/01
tür : Çeşit. -7-
 t. I/106/26, II/09/31, II/21/60
 t.+ dü II/09/22
 t.+ leri II/21/36
 t.+ ü I/106/25
 t.+ ünü II/21/08
türbe : Genellikle içinde büyük bir kimse 
gömülü olduğu, ziyaretgâh hâline getirilen 
mezar, ziyaret edilen mezar. -13-
 t. I/46/47, I/46/55, I/79/45, I/79/60
 t.+ lere I/79/38
 t.+ li I/99/48
 t.+ miz I/69/98, I/92/30
 t.+ niŋ I/79/42, I/79/45, I/79/64
 t.+ si I/92/30

türbē : bk. türbe -2-
 t. I/79/45, I/79/60
tǖrbe : bk. türbe -1-
 t.+ miz I/46/46
türbi : bk. türbe -4-
 t.+ ye I/117/49, I/79/48, I/79/63
tǖre - : Üremek, çoğalmak. -1-
 t.- miş II/05/36
türk : Ana yurdu Orta Asya olan, buradan 
çeşitli yönlere yayılarak büyük devletler 
kuran, Türkçenin değişik lehçeleriyle 
konuşan millet ve bu milletten olan 
kimse. -7-
 t. I/95/45, I/95/46
 t.+ ler I/95/23
 t.+ lere I/111/120
 oğuz t.+ leriniŋ I/11/15
 selçuḳlu t.+ leriniŋ I/11/15
 t.+ ü II/17/91
türkçe : Ural - Altay dil ailesinin Altay 
dilleri dalına, yapı bakımından eklemeli 
diller grubuna giren, Türkiye’de ve 
Türklerin hâkim olduğu ülkelerde 
kullanılan dil, Türk dili. -2-
 t. I/119/02
 t.+ ŋ I/73/27
türkÇē : bk. türkçe -1-
 t. I/29/07
türkmen : Oğuz Türklerinin bir kolu ve bu 
koldan olan kimse. -4-
 t. I/73/58, I/86/38, I/86/39
türkü : Halk musikisinin, güftesi halk şiiri 
olan ve halk ezgileriyle bestelenmiş çok 
yaygın bir formu. -28-
 t. I/08/110, I/08/129, I/15/78, I/15/81, 
I/29/12, I/76/58
 t. mürkü I/15/89
 ana t.+ sǖ I/157/53
 t.+ sü I/08/120, I/11/88
 t.+ yü I/101/46

türkü çağır- (söyle-) : Ezgisiyle bir 
türküyü seslendirmek.
 t. çārılardı I/20/84, I/20/85
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 t. çı˽ırıydıḳ I/79/18
 t. çığırıla I/101/45
 t. sȫlēdi II/12/74
 t. sȫlēdik II/12/68
 t. sȫleye I/153/109, I/153/111, I/153/79, 
I/153/82, I/153/83, I/153/87
 t. sölēdiK II/12/68
 t. söleye I/153/87
türlü : Çeşit, cins. -17-
 t. I/03/90, I/08/30, I/08/62, I/100/25, 
I/106/34, I/113/93, I/25/67, I/32/65, 
I/62/15, II/07/36, II/38/39
 biŋ bir t. I/152/137
 t.+ ye I/47/17

türlü türlü : Çeşit çeşit.
 türlü t. I/112/25, I/26/35
 t. türlü I/112/25, I/26/35
türlǖ : bk. türlü -1-
 her t. II/38/48
Tüş - : bk. düş-1 -1-
 T.- tü II/28/73
tüt - : 1. Duman veya buhar çıkarmak. -5-
 t.- ecēz I/61/15
 t.- üyor I/138/98

2. Kendini varlığı ile kuvvetle 
hissettirmek.
 burnuma t.- üyoru II/16/67
 burnumuza t.- üyoru II/16/69

3. Herhangi bir olay sonucu acı çekmek.
 t.- Tüm I/03/41

tüttür - : Tütmesine yol açmak, tütmesini 
sağlamak. -1-
 t.- cez I/61/15
tütün : Patlıcangillerden, birleşiminde 
nikotin bulunan otsu bitkinin kıyılıp 
kurutulduktan sonra sigara veya puro 
şeklinde içilen yaprağı. -3-
 t. II/26/34, II/26/35
tütüt - : Tüttürmek, duman çıkartmak. -1-
 t.- Çez II/14/97
tüv - : Gizlice kaçmak, savuşmak, 
tüymek. -2-
 t.- em I/138/132
tüvē : bk. tüfek -1-
 t.+ e I/39/98
tüy : İnsanlarda ve hayvanlarda deri 
üzerinde bulunan çok ince kıl. -4-
 t.+ lerinden I/101/25
 t.+ ünden I/87/11

tüyleri ürper- : Dehşet içinde kalmak, 
büyük bir korku duymak.
 t.+ leri ürpermiş I/95/62
tüy̥ : bk. tüy -1-
 t.+ sü I/25/24
tǖy̥ : bk. tüy -1-
 t.+ sü I/25/25
tǖy̥lü : Tüylü, tüyü olan. -1-
 t. I/25/25
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 u. I/01/07, I/01/08, I/01/69, I/01/71, 
I/01/84, I/01/86, I/02/02, I/02/07, I/02/11, 
I/02/12, I/02/19, I/02/25, I/02/34, I/02/38, 
I/02/42, I/02/46, I/02/50, I/02/58, I/02/68, 
I/02/72, I/03/12, I/03/30, I/04/10, I/04/21, 
I/04/23, I/04/58, I/05/05, I/05/07, I/05/08, 
I/05/10, I/05/11, I/05/12, I/05/16, I/05/17, 
I/05/35, I/05/42, I/05/44, I/05/54, I/05/69, 
I/06/102, I/06/110, I/06/112, I/06/118, 
I/06/119, I/06/120, I/06/128, I/06/130, 
I/06/133, I/06/138, I/06/146, I/06/25, 
I/06/69, I/06/73, I/06/81, I/06/87, I/06/96, 
I/07/28, I/07/40, I/07/42, I/07/47, I/07/50, 
I/07/87, I/08/116, I/08/119, I/08/16, I/08/51, 
I/08/62, I/08/72, I/08/73, I/08/84, I/08/98, 
I/09/15, I/10/06, I/10/100, I/10/117, 
I/10/14, I/10/28, I/10/30, I/10/40, I/10/43, 
I/10/45, I/10/52, I/10/54, I/10/63, I/10/68, 
I/10/70, I/10/71, I/10/76, I/10/79, I/10/89, 
I/10/97, I/100/15, I/100/20, I/100/30, 
I/100/32, I/100/37, I/100/43, I/100/44, 
I/102/17, I/102/22, I/102/27, I/102/38, 
I/102/39, I/102/42, I/102/45, I/102/46, 
I/102/60, I/103/38, I/103/44, I/103/49, 
I/103/57, I/103/62, I/104/31, I/105/05, 
I/105/12, I/105/16, I/105/23, I/105/48, 
I/106/11, I/106/36, I/106/46, I/107/09, 
I/107/11, I/107/53, I/107/66, I/108/23, 
I/108/37, I/108/40, I/108/52, I/108/54, 
I/108/55, I/109/08, I/109/25, I/109/43, 
I/109/53, I/11/47, I/11/58, I/110/09, 
I/110/17, I/110/24, I/110/40, I/110/48, 
I/110/49, I/110/55, I/110/62, I/110/65, 
I/111/38, I/111/48, I/111/49, I/111/52, 
I/111/53, I/111/56, I/111/57, I/111/68, 
I/111/81, I/112/23, I/112/26, I/112/27, 
I/112/36, I/113/102, I/113/103, I/113/104, 
I/113/105, I/113/121, I/113/122, I/113/123, 
I/113/21, I/113/27, I/113/30, I/113/70, 
I/113/73, I/114/16, I/114/22, I/114/26, 
I/114/51, I/115/24, I/115/38, I/116/46, 

I/116/53, I/117/08, I/117/09, I/117/13, 
I/117/22, I/117/26, I/117/27, I/117/28, 
I/117/39, I/117/43, I/117/44, I/117/45, 
I/117/51, I/119/20, I/119/24, I/119/50, 
I/119/59, I/119/79, I/12/04, I/12/20, I/12/36, 
I/12/47, I/120/38, I/121/108, I/121/11, 
I/121/110, I/121/23, I/121/44, I/121/46, 
I/121/52, I/121/56, I/121/71, I/121/95, 
I/121/99, I/122/17, I/122/22, I/122/26, 
I/122/57, I/122/59, I/122/63, I/122/84, 
I/124/45, I/125/06, I/125/35, I/125/43, 
I/125/44, I/125/49, I/125/50, I/125/51, 
I/125/63, I/125/66, I/125/68, I/125/69, 
I/125/82, I/125/83, I/125/90, I/125/96, 
I/126/08, I/126/18, I/126/25, I/126/27, 
I/126/53, I/126/64, I/127/21, I/127/22, 
I/127/34, I/128/12, I/128/18, I/128/21, 
I/128/37, I/128/39, I/128/44, I/128/45, 
I/128/65, I/128/73, I/129/50, I/129/70, 
I/13/15, I/13/19, I/13/26, I/13/34, I/130/103, 
I/131/23, I/132/08, I/132/09, I/132/22, 
I/132/45, I/132/48, I/132/49, I/132/51, 
I/132/54, I/133/06, I/133/36, I/133/43, 
I/133/46, I/133/47, I/134/15, I/134/23, 
I/135/21, I/135/50, I/136/18, I/136/20, 
I/136/33, I/136/36, I/137/16, I/137/21, 
I/137/22, I/137/38, I/138/101, I/138/116, 
I/138/118, I/138/122, I/138/17, I/138/23, 
I/138/35, I/139/49, I/139/51, I/14/05, 
I/14/29, I/14/32, I/14/33, I/14/34, I/14/36, 
I/14/75, I/140/35, I/140/42, I/140/63, 
I/142/12, I/142/22, I/142/35, I/143/78, 
I/144/23, I/144/31, I/144/40, I/144/64, 
I/145/01, I/145/23, I/145/27, I/145/29, 
I/145/39, I/145/59, I/145/80, I/145/81, 
I/146/04, I/146/05, I/146/34, I/146/36, 
I/146/38, I/146/39, I/146/41, I/146/43, 
I/146/51, I/146/52, I/146/53, I/146/55, 
I/146/57, I/146/58, I/146/60, I/146/65, 
I/146/72, I/146/87, I/147/14, I/147/28, 
I/147/33, I/147/45, I/148/04, I/148/05, 
I/148/14, I/148/23, I/148/27, I/148/31, 
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I/148/44, I/148/54, I/148/61, I/149/25, 
I/149/29, I/149/60, I/15/42, I/15/49, 
I/15/97, I/150/23, I/150/34, I/150/45, 
I/150/46, I/150/55, I/150/61, I/151/05, 
I/151/15, I/151/16, I/151/18, I/151/38, 
I/151/39, I/151/40, I/151/41, I/152/08, 
I/152/103, I/152/107, I/152/110, I/152/124, 
I/152/126, I/152/129, I/152/16, I/152/23, 
I/152/34, I/152/35, I/152/36, I/152/38, 
I/153/111, I/153/112, I/153/37, I/153/44, 
I/153/45, I/153/49, I/153/50, I/153/51, 
I/153/55, I/153/68, I/153/71, I/153/79, 
I/153/81, I/153/91, I/153/97, I/154/36, 
I/154/38, I/154/54, I/155/20, I/155/27, 
I/155/34, I/155/35, I/155/36, I/155/37, 
I/155/52, I/155/80, I/155/82, I/155/96, 
I/155/99, I/156/10, I/156/26, I/156/28, 
I/156/46, I/156/47, I/156/61, I/156/68, 
I/157/04, I/157/06, I/157/40, I/157/44, 
I/157/62, I/157/64, I/157/65, I/157/66, 
I/157/72, I/157/76, I/157/83, I/158/01, 
I/158/23, I/158/26, I/159/24, I/159/32, 
I/159/43, I/159/52, I/16/10, I/16/25, 
I/160/27, I/161/30, I/161/45, I/161/47, 
I/161/49, I/161/54, I/161/58, I/17/08, 
I/17/09, I/17/52, I/18/45, I/18/48, I/19/09, 
I/20/07, I/20/36, I/21/51, I/21/94, I/21/95, 
I/22/14, I/22/21, I/22/24, I/22/32, I/23/44, 
I/23/47, I/23/60, I/24/11, I/24/52, I/24/64, 
I/25/40, I/25/41, I/25/44, I/26/36, I/26/39, 
I/27/32, I/27/39, I/27/53, I/28/01, I/28/08, 
I/28/15, I/28/44, I/28/56, I/29/08, I/29/14, 
I/29/17, I/29/22, I/30/05, I/30/06, I/30/34, 
I/30/48, I/31/10, I/31/13, I/31/31, I/31/40, 
I/31/42, I/31/45, I/31/53, I/31/54, I/32/12, 
I/32/20, I/32/53, I/32/59, I/32/79, I/32/87, 
I/32/89, I/32/92, I/33/101, I/33/134, 
I/33/137, I/33/153, I/33/54, I/33/55, 
I/33/56, I/33/78, I/33/99, I/34/21, I/34/53, 
I/35/01, I/35/16, I/35/17, I/35/18, I/35/31, 
I/35/32, I/35/38, I/35/49, I/35/57, I/35/59, 
I/36/24, I/36/26, I/36/73, I/39/22, I/39/27, 
I/39/58, I/39/66, I/39/86, I/39/87, I/39/96, 
I/40/23, I/40/71, I/41/22, I/41/23, I/41/26, 
I/41/35, I/41/73, I/41/76, I/41/89, I/42/15, 
I/42/27, I/42/60, I/44/14, I/44/31, I/44/65, 
I/44/66, I/46/09, I/46/123, I/46/15, I/46/58, 
I/46/75, I/47/23, I/47/46, I/47/51, I/47/53, 
I/48/39, I/48/48, I/48/50, I/48/77, I/49/53, 
I/50/10, I/50/26, I/50/42, I/50/47, I/50/49, 

I/50/57, I/50/74, I/51/34, I/51/39, I/51/62, 
I/51/70, I/52/08, I/52/13, I/52/24, I/52/49, 
I/52/60, I/52/66, I/52/97, I/53/33, I/53/44, 
I/54/19, I/54/21, I/54/26, I/54/53, I/54/59, 
I/54/65, I/54/67, I/55/26, I/55/31, I/55/38, 
I/55/66, I/55/77, I/56/03, I/56/14, I/56/15, 
I/56/19, I/56/22, I/56/23, I/56/35, I/56/48, 
I/56/49, I/56/60, I/56/61, I/56/69, I/57/16, 
I/57/18, I/57/23, I/57/42, I/57/53, I/58/16, 
I/58/26, I/58/31, I/58/47, I/58/70, I/58/79, 
I/58/89, I/59/21, I/59/33, I/59/50, I/59/58, 
I/59/61, I/59/62, I/59/66, I/59/69, I/59/74, 
I/59/75, I/60/03, I/60/108, I/60/109, 
I/60/25, I/60/82, I/61/26, I/61/56, I/61/59, 
I/61/61, I/61/72, I/62/17, I/62/26, I/62/27, 
I/62/34, I/63/14, I/63/19, I/63/28, I/63/29, 
I/63/35, I/63/42, I/63/56, I/64/101, I/64/13, 
I/64/130, I/64/35, I/64/48, I/64/61, I/64/71, 
I/64/75, I/64/76, I/64/82, I/65/31, I/65/57, 
I/65/63, I/66/01, I/66/05, I/66/12, I/66/29, 
I/66/34, I/66/42, I/66/48, I/67/17, I/67/18, 
I/67/27, I/67/31, I/67/69, I/67/75, I/67/77, 
I/68/13, I/68/24, I/68/33, I/68/36, I/68/51, 
I/68/65, I/68/73, I/69/21, I/69/31, I/69/37, 
I/69/53, I/69/61, I/69/71, I/69/80, I/69/88, 
I/69/90, I/69/94, I/70/12, I/70/16, I/70/35, 
I/70/38, I/70/47, I/70/52, I/70/59, I/71/22, 
I/71/28, I/71/59, I/71/61, I/71/66, I/71/77, 
I/71/80, I/71/82, I/72/32, I/72/52, I/72/58, 
I/72/68, I/72/71, I/72/72, I/72/81, I/72/82, 
I/73/17, I/73/34, I/73/47, I/73/57, I/74/04, 
I/74/09, I/74/101, I/74/103, I/74/15, 
I/74/23, I/74/31, I/74/43, I/74/52, I/74/60, 
I/74/68, I/74/71, I/74/77, I/74/78, I/74/79, 
I/74/86, I/74/89, I/74/91, I/74/94, I/74/95, 
I/75/04, I/75/28, I/75/29, I/75/30, I/75/34, 
I/75/56, I/75/63, I/76/09, I/76/35, I/76/42, 
I/76/47, I/76/57, I/77/04, I/77/50, I/78/06, 
I/78/15, I/78/25, I/78/26, I/78/40, I/78/49, 
I/78/55, I/79/07, I/79/11, I/79/18, I/79/25, 
I/79/44, I/79/50, I/79/68, I/79/83, I/79/86, 
I/80/58, I/80/60, I/81/02, I/81/03, I/81/04, 
I/81/22, I/81/23, I/81/28, I/81/57, I/81/59, 
I/81/67, I/82/07, I/82/08, I/82/22, I/83/03, 
I/83/17, I/83/50, I/83/62, I/83/75, I/85/06, 
I/85/15, I/85/21, I/85/33, I/85/56, I/86/12, 
I/86/24, I/86/49, I/86/67, I/87/10, I/87/107, 
I/87/108, I/87/111, I/87/119, I/87/22, 
I/87/68, I/87/77, I/87/97, I/88/20, I/88/39, 
I/88/60, I/88/66, I/89/02, I/90/16, I/90/19, 
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I/90/26, I/90/39, I/90/58, I/90/80, I/90/82, 
I/91/61, I/91/81, I/92/06, I/92/16, I/92/58, 
I/92/60, I/93/36, I/93/45, I/93/46, I/93/47, 
I/93/54, I/94/06, I/94/38, I/94/44, I/94/74, 
I/95/18, I/95/23, I/95/28, I/95/41, I/95/62, 
I/95/76, I/95/79, I/95/92, I/95/94, I/96/29, 
I/96/42, I/96/68, I/96/69, I/96/70, I/96/81, 
I/96/83, I/96/84, I/96/85, I/96/88, I/96/90, 
I/96/94, I/97/04, I/97/25, I/97/28, I/97/54, 
I/97/55, I/97/57, I/98/06, I/98/09, I/98/102, 
I/98/103, I/98/108, I/98/113, I/98/124, 
I/98/128, I/98/134, I/98/135, I/98/23, 
I/98/26, I/98/28, I/98/29, I/98/33, I/98/36, 
I/98/48, I/98/58, I/98/59, I/98/63, I/98/66, 
I/98/73, I/98/91, I/98/92, I/99/68, II/01/44, 
II/01/54, II/01/56, II/01/63, II/01/73, 
II/02/10, II/02/11, II/02/16, II/02/96, 
II/03/34, II/03/35, II/03/40, II/03/42, 
II/03/63, II/03/65, II/03/81, II/04/12, 
II/04/30, II/04/58, II/05/16, II/05/17, 
II/05/25, II/05/28, II/05/55, II/05/65, 
II/05/95, II/06/06, II/06/07, II/06/24, 
II/06/26, II/06/31, II/06/36, II/06/51, 
II/06/67, II/06/84, II/07/107, II/07/109, 
II/07/114, II/07/127, II/07/128, II/07/130, 
II/07/139, II/07/14, II/07/16, II/07/17, 
II/07/30, II/07/33, II/07/37, II/07/95, 
II/07/97, II/07/99, II/08/07, II/08/100, 
II/08/111, II/08/131, II/08/132, II/08/134, 
II/08/26, II/08/49, II/08/76, II/08/83, 
II/08/93, II/08/96, II/08/97, II/08/98, 
II/09/12, II/09/13, II/09/16, II/09/17, 
II/09/22, II/09/33, II/09/38, II/09/40, 
II/09/45, II/09/47, II/09/54, II/09/55, 
II/09/64, II/09/65, II/09/71, II/09/90, 
II/09/97, II/10/16, II/10/39, II/10/45, 
II/10/63, II/10/71, II/10/75, II/10/82, 
II/10/87, II/10/93, II/10/96, II/11/39, 
II/12/19, II/12/27, II/12/34, II/12/42, 
II/12/50, II/12/51, II/12/73, II/12/77, 
II/12/78, II/12/82, II/13/22, II/13/27, 
II/13/33, II/14/23, II/14/75, II/14/77, 
II/14/92, II/14/99, II/15/118, II/15/27, 
II/15/55, II/15/73, II/15/85, II/16/03, 
II/16/26, II/16/43, II/16/84, II/16/91, 
II/17/15, II/17/17, II/17/41, II/17/76, 
II/17/77, II/17/87, II/17/90, II/18/19, 
II/18/20, II/18/23, II/19/16, II/19/164, 
II/19/23, II/19/25, II/19/40, II/20/04, 
II/20/05, II/20/08, II/20/25, II/20/64, 

II/20/83, II/21/26, II/21/56, II/21/60, 
II/21/70, II/22/17, II/22/20, II/22/22, 
II/22/30, II/22/36, II/22/64, II/22/68, 
II/22/72, II/22/77, II/23/06, II/23/07, 
II/23/10, II/23/103, II/23/113, II/23/14, 
II/23/142, II/23/16, II/23/17, II/23/173, 
II/23/175, II/23/177, II/23/192, II/23/195, 
II/23/199, II/23/204, II/23/23, II/23/35, 
II/23/67, II/23/72, II/23/73, II/23/75, 
II/23/77, II/23/85, II/23/93, II/24/18, 
II/24/46, II/24/55, II/24/62, II/24/86, 
II/25/103, II/25/20, II/25/58, II/25/73, 
II/25/81, II/25/87, II/25/88, II/25/90, 
II/25/92, II/25/95, II/26/11, II/27/16, 
II/28/29, II/28/37, II/28/40, II/29/101, 
II/29/104, II/29/106, II/29/30, II/29/32, 
II/29/38, II/29/46, II/29/50, II/29/51, 
II/29/76, II/30/02, II/30/16, II/30/25, 
II/30/43, II/30/55, II/30/56, II/30/83, 
II/31/10, II/31/44, II/32/129, II/32/132, 
II/32/21, II/32/26, II/32/35, II/32/42, 
II/32/49, II/32/51, II/32/53, II/32/55, 
II/32/58, II/32/60, II/32/61, II/32/62, 
II/32/70, II/32/73, II/32/74, II/32/75, 
II/32/79, II/33/33, II/33/40, II/33/59, 
II/33/70, II/33/75, II/33/79, II/34/05, 
II/34/10, II/34/27, II/34/40, II/34/49, 
II/34/50, II/34/70, II/35/111, II/35/22, 
II/35/51, II/35/72, II/37/117, II/37/118, 
II/37/120, II/37/121, II/37/122, II/37/28, 
II/37/95, II/38/105, II/38/20, II/38/26, 
II/38/60, II/38/71, II/38/72, II/38/88, 
II/39/106, II/39/12, II/39/123, II/39/138, 
II/39/14, II/39/16, II/39/33, II/39/37, 
II/39/45, II/39/55, II/39/58, II/39/61, 
II/39/77
 u.+ ÍÍādı I/145/33
 u.+ llara I/128/57
 u.+ na I/02/23, I/04/56, I/05/58, 
I/06/111, I/06/122, I/06/138, I/08/110, 
I/08/23, I/10/114, I/102/24, I/109/48, 
I/111/13, I/118/19, I/125/33, I/128/53, 
I/128/55, I/13/32, I/130/82, I/132/48, 
I/132/49, I/132/50, I/14/58, I/14/63, 
I/145/01, I/145/100, I/145/81, I/151/39, 
I/157/40, I/157/72, I/157/83, I/17/37, 
I/20/89, I/28/21, I/31/10, I/31/24, I/31/28, 
I/47/15, I/47/33, I/48/48, I/52/71, I/56/80, 
I/56/81, I/69/95, I/72/69, I/73/57, I/76/85, 
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I/78/41, I/78/52, I/79/33, I/81/20, I/81/58, 
I/83/78, I/88/14, I/90/32, I/91/34, I/97/21, 
II/02/28, II/03/69, II/05/25, II/08/104, 
II/12/63, II/12/82, II/15/65, II/20/43, 
II/20/44, II/22/31, II/22/76, II/23/206, 
II/24/62, II/25/100, II/25/72, II/27/67, 
II/32/04, II/32/56, II/35/36, II/35/91, 
II/37/47, II/37/97, II/39/148
 u.+ nā I/08/110, I/126/54, I/132/50, 
I/44/30
 sözüm u.+ na II/07/61, II/24/27, 
II/30/45
 u.+ na verdiK I/127/55
 u.+ na vurardıḲ I/08/49
 u.+ nan II/33/78
 u.+ ncāz II/09/99
 u.+ nda I/100/33, I/107/11, I/111/07, 
I/111/90, I/152/114, I/152/16, I/153/10, 
I/31/15, I/33/152, I/51/60, II/32/47, I/51/35
 u.+ ndā I/48/19
 u.+ ndaḳı I/65/19
 u.+ ndan I/01/101, I/01/27, I/01/88, 
I/01/93, I/01/97, I/02/20, I/02/70, I/03/95, 
I/04/15, I/04/32, I/04/34, I/04/38, I/05/49, 
I/07/93, I/08/03, I/08/22, I/08/39, I/08/69, 
I/08/73, I/08/88, I/08/89, I/08/92, I/08/98, 
I/08/99, I/09/13, I/09/35, I/09/39, I/09/46, 
I/10/34, I/10/51, I/10/64, I/100/04, 
I/100/14, I/100/28, I/100/32, I/102/24, 
I/102/37, I/102/38, I/102/39, I/102/40, 
I/102/42, I/102/45, I/102/52, I/102/55, 
I/102/56, I/102/58, I/103/04, I/103/50, 
I/103/54, I/103/59, I/105/49, I/108/13, 
I/110/42, I/111/48, I/111/55, I/112/01, 
I/112/09, I/112/17, I/112/22, I/112/27, 
I/112/36, I/112/38, I/113/106, I/117/53, 
I/12/01, I/122/18, I/123/18, I/124/36, 
I/126/21, I/127/47, I/127/48, I/13/35, 
I/133/42, I/136/20, I/14/43, I/145/12, 
I/145/37, I/145/49, I/145/59, I/145/77, 
I/145/79, I/145/83, I/146/37, I/146/48, 
I/146/80, I/147/30, I/148/09, I/148/10, 
I/148/14, I/148/16, I/148/20, I/148/24, 
I/148/29, I/148/45, I/148/53, I/148/58, 
I/149/59, I/149/62, I/15/56, I/150/46, 
I/151/17, I/152/09, I/152/115, I/152/119, 
I/152/134, I/152/22, I/152/26, I/152/28, 
I/152/31, I/152/53, I/152/58, I/152/59, 

I/152/75, I/152/85, I/152/87, I/152/97, 
I/153/104, I/153/106, I/153/111, I/153/17, 
I/153/19, I/153/20, I/153/27, I/153/28, 
I/153/47, I/153/49, I/153/75, I/153/77, 
I/153/81, I/153/83, I/155/04, I/155/06, 
I/155/19, I/155/49, I/155/65, I/155/91, 
I/155/95, I/156/16, I/156/63, I/157/42, 
I/157/50, I/157/55, I/157/57, I/157/69, 
I/158/35, I/159/10, I/161/10, I/26/08, 
I/26/09, I/26/69, I/28/35, I/28/36, I/28/37, 
I/28/38, I/30/13, I/30/24, I/30/28, I/30/35, 
I/30/36, I/31/06, I/31/08, I/31/15, I/31/20, 
I/31/30, I/31/51, I/31/52, I/33/144, I/33/150, 
I/33/151, I/33/48, I/33/49, I/33/54, I/33/55, 
I/33/92, I/35/10, I/35/39, I/35/40, I/36/58, 
I/39/99, I/40/10, I/40/22, I/40/48, I/41/36, 
I/41/67, I/42/35, I/46/08, I/46/123, I/47/17, 
I/51/07, I/52/48, I/54/16, I/57/46, I/58/70, 
I/60/69, I/62/39, I/63/03, I/63/17, I/63/18, 
I/63/19, I/63/31, I/65/11, I/65/12, I/65/18, 
I/65/28, I/65/30, I/65/40, I/65/58, I/67/63, 
I/68/09, I/68/15, I/68/34, I/68/39, I/68/40, 
I/68/54, I/69/104, I/69/106, I/69/12, 
I/69/16, I/69/22, I/69/34, I/69/71, I/70/26, 
I/70/30, I/70/35, I/70/36, I/70/38, I/70/41, 
I/70/44, I/70/50, I/70/56, I/70/59, I/70/79, 
I/71/73, I/72/35, I/72/41, I/72/45, I/72/46, 
I/72/53, I/72/69, I/72/70, I/72/71, I/72/72, 
I/72/77, I/72/78, I/72/80, I/72/81, I/73/49, 
I/73/50, I/73/62, I/73/74, I/73/75, I/73/76, 
I/74/02, I/74/101, I/74/14, I/74/66, I/74/70, 
I/74/79, I/74/81, I/76/63, I/77/05, I/77/17, 
I/77/54, I/78/11, I/78/32, I/78/53, I/78/54, 
I/80/29, I/80/35, I/80/55, I/81/11, I/81/16, 
I/81/21, I/81/34, I/81/44, I/81/51, I/81/52, 
I/81/55, I/81/59, I/81/67, I/82/02, I/82/28, 
I/83/11, I/84/06, I/84/12, I/86/03, I/87/120, 
I/87/13, I/87/16, I/87/17, I/87/18, I/87/59, 
I/87/72, I/88/25, I/88/33, I/90/09, I/90/49, 
I/90/65, I/92/04, I/93/41, I/93/48, I/94/04, 
I/94/28, I/94/37, I/94/42, I/94/44, I/94/55, 
I/94/62, I/95/18, I/95/28, I/95/80, I/95/81, 
I/95/93, I/96/04, I/96/06, I/96/08, I/96/16, 
I/96/28, I/96/55, I/96/56, I/96/57, I/96/63, 
I/98/104, I/98/119, I/98/49, I/98/51, 
I/98/53, I/98/58, I/98/60, I/98/61, I/98/78, 
I/98/83, I/98/86, I/98/98, II/02/39, II/02/86, 
II/04/95, II/05/43, II/05/45, II/05/52, 
II/05/63, II/06/36, II/06/42, II/06/58, 
II/07/115, II/07/120, II/07/13, II/07/16, 
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II/07/17, II/07/24, II/07/48, II/08/12, 
II/09/15, II/09/25, II/09/31, II/09/37, 
II/09/41, II/09/56, II/10/46, II/12/30, 
II/12/58, II/15/115, II/15/116, II/15/118, 
II/15/121, II/15/18, II/15/25, II/15/26, 
II/15/72, II/15/74, II/15/75, II/16/84, 
II/16/92, II/18/03, II/18/05, II/18/14, 
II/19/133, II/19/167, II/21/08, II/21/10, 
II/21/35, II/21/86, II/22/59, II/22/70, 
II/23/166, II/23/195, II/23/86, II/23/87, 
II/23/91, II/24/109, II/24/17, II/24/18, 
II/24/71, II/24/74, II/25/33, II/25/60, 
II/26/24, II/27/08, II/28/85, II/32/24, 
II/32/57, II/33/71, II/33/73, II/34/73, 
II/34/75, II/35/105, II/35/114, II/35/80, 
II/37/117, II/37/20, II/37/54, II/37/66, 
II/38/72, II/39/102, II/39/120, II/39/142, 
II/39/153, II/39/155, II/39/30, II/39/36, 
II/39/39, II/39/41, II/39/53, II/39/64, 
II/39/67, II/39/70, II/39/72, II/39/76, 
II/39/89, II/39/98
 u.+ ndan̥ II/21/89
 u.+ ndȧn II/09/64
 u.+ ndān I/152/83, I/153/50, I/65/28, 
I/72/34, I/72/42, I/72/81, I/76/93, II/32/25
 u.+ ndån I/08/14, I/08/74, I/121/73, 
I/17/21, II/02/89, II/08/69
 u.+ nd̥an I/104/57, I/113/24, I/123/56, 
I/150/39, I/150/57, I/156/22, I/156/27, 
I/157/63, I/17/08, I/36/51, I/36/70, 
I/62/10, I/62/19, I/69/89, I/72/83, I/74/60, 
I/76/62, I/87/73, I/92/25, I/96/05, II/08/60, 
II/15/111, II/23/116, II/26/36, II/27/40, 
II/32/63
 u.+ nd̥ān I/45/34
 u.+ n̥dan I/90/76
 u.+ ndan keri I/79/86
 u.+ ndan yapıyos I/103/54
 u.+ ndandır I/98/109
 u.+ ndon II/08/94, II/23/111
 u.+ nd̥ŏn II/29/83
 u.+ ndu II/33/16
 u.+ nd̥un II/15/24
 u.+ ne II/29/102
 u.+ nı I/60/25
 u.+ ni I/109/04

 u.+ nlā I/33/106, I/33/110, I/85/16
 u.+ nları II/34/75
 u.+ nna I/03/20, I/03/59, I/109/39, 
I/121/43, I/128/69, I/156/62, I/158/09, 
I/25/44, I/28/35, I/35/47, I/46/42, I/46/74, 
I/52/36, I/68/07, I/68/17, I/68/21, I/68/22, 
I/68/27, I/70/64, I/71/12, I/71/83, I/72/27, 
I/72/40, I/79/21, I/79/80, I/79/81, I/80/31, 
I/80/41, I/81/68, I/82/10, I/89/22, I/98/105, 
I/98/62, II/07/04, II/07/74, II/09/69, 
II/10/23, II/14/11, II/19/49, II/25/11, 
II/25/93, II/27/34, II/32/84, II/34/85, 
II/38/72, II/39/108
 u.+ nnā I/02/06, I/03/50, I/06/11, 
I/06/139, I/10/121, I/10/98, I/107/10, 
I/107/24, I/11/46, I/121/09, I/139/08, 
I/145/56, I/145/60, I/145/99, I/146/46, 
I/146/78, I/148/13, I/148/48, I/149/38, 
I/150/37, I/150/40, I/151/14, I/151/29, 
I/152/31, I/152/32, I/152/45, I/153/102, 
I/153/112, I/153/117, I/153/48, I/153/51, 
I/153/52, I/153/53, I/153/55, I/153/68, 
I/153/69, I/153/78, I/155/76, I/155/77, 
I/155/78, I/156/53, I/157/16, I/157/21, 
I/157/48, I/157/84, I/158/15, I/158/44, 
I/159/06, I/161/30, I/161/36, I/161/50, 
I/28/18, I/28/49, I/29/06, I/29/07, I/30/53, 
I/31/10, I/31/52, I/37/43, I/39/52, I/42/80, 
I/42/81, I/43/20, I/43/31, I/44/62, I/47/31, 
I/52/39, I/53/15, I/56/24, I/57/54, I/61/22, 
I/65/32, I/65/37, I/73/14, I/73/16, I/73/22, 
I/73/24, I/73/36, I/77/03, I/77/42, I/87/01, 
I/87/24, I/88/47, I/94/48, I/94/51, I/95/118, 
I/97/29, II/02/21, II/02/95, II/03/34, 
II/05/14, II/05/54, II/07/132, II/07/95, 
II/08/113, II/08/117, II/08/32, II/08/46, 
II/08/59, II/08/99, II/10/88, II/10/97, 
II/11/60, II/11/61, II/12/11, II/12/29, 
II/12/74, II/12/83, II/13/37, II/16/41, 
II/16/66, II/16/69, II/18/08, II/18/32, 
II/20/06, II/20/07, II/20/64, II/21/47, 
II/24/113, II/24/70, II/25/62, II/27/10, 
II/29/78, II/30/55, II/30/79, II/32/124, 
II/32/128, II/32/136, II/32/50, II/32/77, 
II/33/09, II/34/76, II/34/87, II/34/88, 
II/34/90, II/35/101, II/35/102, II/35/116, 
II/35/37, II/38/20, II/38/33, II/39/112, 
II/39/159, II/39/189, II/39/31
 u.+ nnada I/56/61, I/56/76
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 u.+ nnāda II/12/35
 u.+ nnādan I/06/11, I/146/40, I/29/22, 
I/31/23, I/31/35, I/56/13, I/77/22, II/10/10, 
II/10/50, II/30/45, II/30/56
 u.+ nnādan veridi I/37/32
 u.+ nnan I/01/60, I/02/20, I/02/21, 
I/02/23, I/06/65, I/08/104, I/10/32, I/100/27, 
I/102/12, I/121/68, I/122/76, I/124/37, 
I/129/55, I/152/116, I/152/55, I/157/42, 
I/159/38, I/26/70, I/31/28, I/36/65, I/40/19, 
I/41/36, I/51/28, I/52/23, I/52/51, I/62/27, 
I/65/20, I/68/34, I/68/42, I/68/43, I/68/51, 
I/69/15, I/70/41, I/74/52, I/75/38, I/77/04, 
I/78/40, I/79/84, I/83/59, I/87/16, I/87/30, 
I/87/31, I/87/44, I/87/45, I/87/60, I/87/73, 
I/87/74, I/87/84, I/90/54, I/90/78, I/91/15, 
I/96/31, II/01/27, II/11/61, II/22/15, 
II/25/30, II/25/31, II/25/68, II/27/03, 
II/27/37, II/32/22, II/37/04, II/38/98
 u.+ nnān I/02/33, I/145/26, I/147/20, 
I/148/06, I/39/39, I/65/16, I/68/30, I/72/42
 u.+ nnan bunnan II/01/18
 u.+ nnan munnan II/01/17
 u.+ nnan yapār̥dıḲ I/51/50
 u.+ nnān̥ yapıyorlar I/06/12
 u.+ nnan yapıyoz I/132/18
 u.+ nnan yaptıḳ I/02/20
 u.+ nnāna I/43/34, I/50/82, I/74/80
 u.+ nnanan I/14/12
 u.+ nnānan I/121/11, I/126/63, I/130/47, 
I/63/11, I/70/06, I/70/07, I/70/28, I/88/58, 
I/94/16, 
 I/94/30, I/94/44, II/08/30, II/08/31, 
II/21/93, II/29/52, II/29/57
 u.+ nnānan yaparıS I/132/16
 u.+ nnāŋ I/10/118, I/153/17, I/155/32, 
I/161/45, I/44/86, I/70/61, I/72/04, I/73/15, 
I/73/22, I/75/09, I/78/51, I/80/36, I/94/57, 
I/94/84, I/99/28
 u.+ nnar I/01/35, I/01/92, I/02/15, 
I/03/20, I/03/53, I/06/115, I/06/117, 
I/06/16, I/10/118, I/10/120, I/10/44, 
I/10/74, I/10/90, I/10/96, I/102/25, 
I/103/21, I/105/19, I/108/51, I/11/23, 
I/110/31, I/112/44, I/113/97, I/117/03, 
I/119/16, I/119/19, I/12/10, I/124/47, 

I/125/29, I/125/83, I/129/51, I/130/45, 
I/130/86, I/130/88, I/133/47, I/136/15, 
I/137/03, I/137/47, I/140/31, I/140/32, 
I/141/26, I/143/63, I/144/62, I/15/21, 
I/151/14, I/153/42, I/156/56, I/156/57, 
I/157/60, I/17/47, I/17/58, I/22/44, I/26/18, 
I/26/28, I/27/38, I/34/16, I/34/32, I/35/50, 
I/37/42, I/41/30, I/42/81, I/46/92, I/48/57, 
I/50/57, I/52/47, I/53/46, I/54/27, I/55/75, 
I/67/17, I/67/66, I/68/62, I/71/45, I/74/100, 
I/74/35, I/74/90, I/78/03, I/78/34, I/86/41, 
I/87/112, I/87/61, I/88/36, I/88/67, I/89/18, 
I/89/22, I/89/25, I/90/22, I/90/27, I/90/28, 
I/90/31, I/90/59, I/90/74, I/90/79, I/90/82, 
I/92/15, I/92/19, I/93/18, I/94/40, I/95/118, 
I/96/10, I/96/27, I/97/25, II/02/18, II/03/77, 
II/06/74, II/07/132, II/10/52, II/10/73, 
II/10/83, II/11/17, II/12/12, II/13/28, 
II/13/32, II/13/40, II/14/04, II/14/31, 
II/14/32, II/14/45, II/14/92, II/19/48, 
II/23/157, II/23/162, II/23/19, II/25/14, 
II/28/86, II/33/22, II/33/56, II/38/46
 u.+ nnar̥ I/06/14, I/88/10, I/90/68, 
II/14/27, II/14/29
 u.+ nnȧr I/71/57, I/71/63
 u.+ nnār I/26/43
 u.+ nnār̥ I/150/11
 u.+ nnar munnar I/126/13
 u.+ nnar yapdı I/10/106
 u.+ nnar yapTı I/65/48
 u.+ nnara I/02/19, I/02/24, I/06/86, 
I/07/29, I/103/39, I/109/43, I/111/26, 
I/111/95, I/133/25, I/134/24, I/143/63, 
I/145/26, I/145/65, I/146/84, I/153/107, 
I/153/51, I/154/30, I/154/47, I/155/21, 
I/17/58, I/31/53, I/31/62, I/56/65, I/59/12, 
I/62/26, I/65/34, I/68/48, I/74/52, I/78/48, 
I/78/49, I/86/49, I/88/53, I/90/41, I/93/04, 
I/94/11, I/96/20, I/96/43, II/03/16, II/10/94, 
II/12/84, II/20/31, II/32/90, II/32/91
 u.+ nnarȧ I/155/21
 u.+ nnarā II/10/86
 u.+ nnar̥ă II/30/64
 u.+ nnara veriydim I/88/52
 u.+ nnarȧŋ I/81/46
 u.+ nnarda I/144/81, I/40/24, I/51/64
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 u.+ nnar̥da I/126/47, I/56/63
 u.+ nnardan I/112/17, I/128/59, 
I/161/31, I/36/59, I/42/44, I/69/86, I/70/77, 
I/76/42, I/80/13, II/03/40, II/24/51, 
II/25/50, II/30/47
 u.+ nnard̥an I/115/56
 u.+ nnar̥dan I/87/14
 u.+ nnārdan I/06/143
 u.+ nnardan yapādıḳ I/81/64
 u.+ nnarı I/02/61, I/04/47, I/06/01, 
I/06/39, I/06/40, I/08/94, I/09/11, I/10/22, 
I/10/26, I/100/22, I/102/08, I/106/42, 
I/11/60, I/111/100, I/120/65, I/121/68, 
I/125/41, I/126/53, I/128/39, I/129/43, 
I/130/10, I/130/21, I/130/44, I/132/14, 
I/139/28, I/143/17, I/143/73, I/144/21, 
I/146/49, I/152/116, I/152/52, I/152/58, 
I/153/37, I/153/43, I/153/62, I/153/67, 
I/153/69, I/153/77, I/154/53, I/154/66, 
I/155/35, I/155/51, I/156/40, I/16/11, 
I/16/50, I/161/13, I/26/31, I/28/58, I/29/02, 
I/31/62, I/31/63, I/35/34, I/35/44, I/37/18, 
I/37/33, I/38/16, I/44/87, I/47/82, I/56/63, 
I/57/31, I/57/55, I/63/04, I/63/57, I/64/95, 
I/65/28, I/65/32, I/65/33, I/69/25, I/69/86, 
I/71/27, I/71/65, I/72/48, I/74/63, I/77/69, 
I/78/25, I/80/38, I/80/40, I/81/48, I/82/12, 
I/85/21, I/85/27, I/87/38, I/87/63, I/88/57, 
I/90/29, I/93/08, I/94/21, I/94/41, I/94/44, 
I/94/79, I/96/22, I/96/28, II/03/34, II/03/36, 
II/03/42, II/03/77, II/08/05, II/08/29, 
II/09/13, II/09/63, II/10/13, II/10/81, 
II/10/89, II/11/17, II/11/51, II/11/56, 
II/11/58, II/11/59, II/12/36, II/13/47, 
II/15/115, II/15/122, II/15/93, II/16/21, 
II/16/29, II/16/93, II/17/62, II/20/46, 
II/20/78, II/21/10, II/22/52, II/23/10, 
II/23/72, II/24/53, II/24/67, II/27/60, 
II/32/32, II/33/56, II/34/22, II/34/71, 
II/34/92, II/37/28, II/38/19, II/38/45, 
II/39/113, II/39/188, II/39/190, II/39/35, 
II/39/37, II/39/50, II/39/51, II/39/65, 
II/39/67
 u.+ nnar̥ı I/100/22, II/39/68
 u.+ nnārı I/47/75
 u.+ nnarı yap I/65/20
 u.+ nnarı yapādı I/152/17

 u.+ nnar̥ı yapālā I/75/25
 u.+ nnarı yaparım II/33/81
 u.+ nnarı yaparın I/123/79
 u.+ nnarı yaparız I/90/83, I/90/84
 u.+ nnarı yaparlardı I/90/70
 u.+ nnarı yapsılā II/39/113
 u.+ nnarı yapTı I/55/40
 u.+ nnarın I/25/18
 u.+ nnarınan I/09/78, I/112/27, I/124/09, 
I/130/32, I/36/60, I/50/30, I/93/64, II/33/47, 
II/33/48
 u.+ nnarınān I/62/41
 u.+ nnar̥ınan I/09/78
 u.+ nnarıŋ I/06/96, I/08/123, I/102/75, 
I/11/60, I/11/78, I/113/127, I/119/31, 
I/121/60, I/130/97, I/137/43, I/140/30, 
I/140/42, I/144/79, I/15/13, I/52/68, 
I/65/50, I/67/27, I/67/70, I/74/94, I/92/21, 
I/92/22, I/96/93, II/10/53, II/10/87, 
II/24/30, II/24/71
 u.+ nnarıŋḳı I/130/27, I/130/28, 
I/130/31
 u.+ nnarıŋḳılar I/96/11
 u.+ nnarῐ I/143/19, II/05/15, II/10/85, 
II/39/89
 u.+ nnarῑ I/121/83, I/157/36, I/88/31, 
II/16/90
 u.+ nnarῐna II/30/59
 u.+ nnār̥ῐna I/06/27
 u.+ nnarῐnan I/06/19, II/24/31
 u.+ nnarla I/150/14, I/96/46
 u.+ nnarnan I/101/21, I/11/78, I/119/07, 
I/91/63
 u.+ nnar̥nan I/130/45
 u.+ nnē II/02/53
 u.+ nu I/02/06, I/02/49, I/04/36, I/04/50, 
I/04/51, I/04/58, I/06/109, I/06/119, 
I/06/122, I/06/134, I/06/135, I/06/140, 
I/06/145, I/06/42, I/06/89, I/06/93, I/06/97, 
I/07/70, I/07/78, I/08/114, I/08/115, I/08/14, 
I/08/27, I/08/63, I/09/17, I/09/35, I/10/100, 
I/10/16, I/10/26, I/10/31, I/10/51, I/10/72, 
I/100/34, I/100/35, I/102/41, I/102/44, 
I/102/45, I/102/46, I/102/61, I/102/62, 
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I/102/72, I/102/73, I/103/37, I/103/53, 
I/103/54, I/104/67, I/105/41, I/105/45, 
I/106/19, I/106/41, I/109/17, I/11/72, 
I/11/77, I/110/10, I/111/10, I/111/13, 
I/111/50, I/111/53, I/111/55, I/111/58, 
I/114/26, I/114/58, I/121/117, I/121/54, 
I/121/55, I/121/64, I/121/91, I/122/25, 
I/122/59, I/126/11, I/126/60, I/128/48, 
I/129/62, I/129/64, I/130/66, I/130/73, 
I/131/41, I/132/12, I/132/14, I/132/25, 
I/132/27, I/132/42, I/138/122, I/14/53, 
I/14/63, I/14/64, I/140/67, I/144/37, 
I/144/73, I/145/80, I/145/81, I/146/31, 
I/146/47, I/146/48, I/148/13, I/148/18, 
I/148/57, I/148/58, I/148/59, I/148/61, 
I/149/64, I/150/39, I/151/12, I/151/16, 
I/151/36, I/152/105, I/152/110, I/152/116, 
I/152/120, I/152/26, I/152/55, I/152/86, 
I/153/78, I/154/33, I/155/22, I/155/24, 
I/155/51, I/156/44, I/156/45, I/17/12, 
I/17/48, I/21/93, I/21/95, I/22/38, I/26/19, 
I/27/25, I/28/35, I/28/36, I/29/03, I/30/41, 
I/31/05, I/31/07, I/31/09, I/31/12, I/31/13, 
I/31/19, I/31/20, I/31/21, I/31/22, I/31/33, 
I/32/62, I/33/28, I/41/21, I/44/27, I/50/78, 
I/51/31, I/51/51, I/52/23, I/52/85, I/54/59, 
I/56/07, I/56/21, I/56/22, I/56/23, I/58/31, 
I/58/71, I/58/72, I/60/68, I/62/17, I/63/37, 
I/65/20, I/66/31, I/67/18, I/67/38, I/67/75, 
I/68/39, I/68/42, I/68/53, I/68/78, I/69/48, 
I/69/81, I/69/89, I/69/94, I/70/28, I/70/30, 
I/70/38, I/70/41, I/70/42, I/70/44, I/70/50, 
I/70/56, I/70/82, I/70/85, I/71/34, I/71/61, 
I/72/01, I/72/57, I/72/83, I/73/34, I/73/58, 
I/74/07, I/74/66, I/74/78, I/74/80, I/74/82, 
I/75/72, I/76/34, I/76/47, I/78/41, I/79/49, 
I/79/67, I/79/90, I/81/32, I/83/32, I/83/62, 
I/84/13, I/85/49, I/86/24, I/87/17, I/87/38, 
I/87/75, I/87/96, I/88/12, I/88/19, I/90/70, 
I/94/23, I/94/58, I/94/60, I/95/15, I/95/25, 
I/96/04, I/96/19, I/96/54, I/96/55, I/98/02, 
I/98/03, I/98/110, I/98/116, I/98/48, 
I/98/58, I/98/62, I/98/65, I/98/79, I/98/80, 
I/98/83, I/98/88, I/98/90, II/02/96, II/04/84, 
II/05/108, II/05/22, II/07/106, II/07/110, 
II/07/92, II/08/07, II/08/77, II/09/43, 
II/09/87, II/10/98, II/11/43, II/11/51, 
II/12/41, II/13/11, II/13/30, II/13/33, 
II/13/34, II/13/42, II/13/58, II/14/76, 
II/15/71, II/15/80, II/15/81, II/15/84, 

II/16/16, II/16/43, II/16/68, II/16/88, 
II/17/41, II/17/69, II/18/11, II/18/26, 
II/19/103, II/19/165, II/20/37, II/20/40, 
II/20/41, II/20/42, II/20/46, II/20/49, 
II/22/73, II/22/77, II/22/79, II/23/172, 
II/23/192, II/23/74, II/23/84, II/23/93, 
II/25/46, II/25/65, II/25/68, II/27/12, 
II/28/08, II/30/67, II/32/23, II/33/06, 
II/33/70, II/33/72, II/34/100, II/34/40, 
II/34/99, II/35/28, II/35/51, II/37/117, 
II/37/119, II/37/122, II/37/123, II/37/30, 
II/37/57, II/37/98, II/38/34, II/38/39, 
II/38/41, II/39/145, II/39/15, II/39/16, 
II/39/20, II/39/43, II/39/52, II/39/56, 
II/39/57, II/39/61, II/39/63
 u.+ nŭ I/06/28, I/08/43, I/113/28, 
I/39/06, I/70/49
 u.+ nū I/09/37, I/121/53, I/152/49, 
I/152/94, I/152/96, I/21/95, I/31/12, 
I/42/19, I/59/79, I/71/35, I/76/33, I/76/60, 
I/76/76, I/96/48, I/96/53, II/15/25, II/15/26, 
II/15/80, II/32/22
 u.+ nu ver I/67/77
 u.+ nu verilēr I/51/72
 u.+ nu veriyom II/02/82
 u.+ nu veriyūn II/02/81
 u.+ nu vireyöller I/51/73
 u.+ nu vurdum II/28/56
 u.+ nu yapādıḳ I/81/65
 u.+ nu yapālādı II/34/103, II/34/96
 u.+ nu yapan I/150/52
 u.+ nu yapārdıḳ I/51/28
 u.+ nu yaparız I/111/66, I/73/24
 u.+ nu yapayöllēr I/51/63
 u.+ nu yapıyoduḳ I/83/38
 u.+ n̥ŭ yapıyoduŋ I/71/24
 u.+ nu yapıyoz I/98/87, I/98/88, 
II/15/74
 u.+ nu yapmadım I/111/62
 u.+ nu yapmış I/98/121
 u.+ nun I/107/32, I/125/27, I/125/51, 
I/148/57, I/148/59, I/149/46, I/33/116, 
I/83/18, II/15/119, II/15/27, II/15/69, 
II/15/75, II/15/85, II/19/94
 u.+ nunan I/31/21
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 u.+ nunnan I/121/11
 u.+ nuŋ I/02/69, I/03/17, I/04/60, 
I/05/08, I/07/69, I/08/114, I/08/120, 
I/08/48, I/09/42, I/09/62, I/10/17, I/102/52, 
I/104/29, I/105/45, I/105/52, I/112/53, 
I/113/120, I/113/136, I/113/79, I/114/21, 
I/121/52, I/121/54, I/121/58, I/121/70, 
I/121/72, I/121/73, I/121/75, I/121/77, 
I/127/54, I/128/21, I/130/72, I/130/73, 
I/132/05, I/133/23, I/139/08, I/14/64, 
I/144/64, I/144/70, I/145/01, I/146/48, 
I/148/62, I/152/26, I/152/89, I/156/38, 
I/158/44, I/158/45, I/159/42, I/161/50, 
I/17/12, I/23/55, I/27/39, I/31/32, I/35/21, 
I/39/38, I/44/74, I/44/78, I/46/32, I/46/68, 
I/46/89, I/50/10, I/52/63, I/56/62, I/56/71, 
I/57/04, I/57/56, I/60/96, I/61/60, I/62/08, 
I/65/05, I/65/06, I/65/27, I/65/36, I/66/23, 
I/66/32, I/67/31, I/70/37, I/72/77, I/74/92, 
I/78/09, I/78/39, I/78/42, I/79/41, I/81/01, 
I/81/41, I/81/55, I/82/09, I/82/11, I/82/24, 
I/86/34, I/86/63, I/87/50, I/88/07, I/88/15, 
I/88/28, I/88/32, I/93/11, I/93/21, I/93/25, 
I/94/56, I/94/60, I/94/85, I/96/53, I/97/25, 
I/97/45, I/98/60, I/98/89, II/01/71, II/03/81, 
II/05/49, II/07/107, II/08/132, II/08/38, 
II/08/91, II/08/97, II/09/10, II/11/36, 
II/11/37, II/13/14, II/13/28, II/14/57, 
II/16/33, II/16/37, II/21/26, II/22/42, 
II/24/08, II/24/47, II/24/66, II/27/14, 
II/30/12, II/32/60, II/35/79, II/37/27, 
II/39/52
 u.+ nūŋ II/02/08
 u.+ nuŋ dışında I/149/44, I/35/62
 u.+ nuŋ vurduŋ I/31/31
 u.+ nuŋ yapdῑnı I/126/22
 u.+ nuŋḳu I/55/14
 u.+ nuŋudu I/65/45
 u.+ nuyna I/121/117
 u.+ ŋa I/06/67, I/102/40, I/121/45, 
I/121/53, I/153/88, I/155/31, I/159/44, 
I/29/21, I/30/29, I/30/45, I/39/18, I/45/36, 
I/45/44, I/52/81, I/52/83, I/60/105, I/62/36, 
I/66/16, I/68/43, I/79/59, I/79/66, I/87/121, 
I/88/22, I/91/50, I/91/68, I/91/80, I/94/22, 
I/94/35, I/94/37, I/94/38, I/95/103, I/95/35, 
I/95/78, I/98/57, I/98/92, II/02/29
 u.+ ŋā I/95/31

 u.+ ŋu I/28/23, I/31/63, I/56/61, I/79/67, 
I/88/15
 u.+ ŋū I/05/41
 u.+ rdan I/102/79, I/152/126, I/152/94, 
I/82/24, I/82/33, I/83/38, I/94/37, I/98/59, 
II/32/67, II/32/89, II/32/98
 u. verilir I/26/14
 u. yapTı I/113/124
 u.+ ydu I/74/96
u - : bk. uv-1 -1-
 u.- ulur I/02/35
ŭ : bk. o -3-
 ŭ.+ ndan I/33/138
 ŭ.+ n̥dan II/25/75
 ŭ.+ n̥nādan I/32/51
ū : bk. o -74-
 ū. I/04/59, I/06/127, I/08/121, I/08/89, 
I/09/50, I/10/50, I/10/64, I/10/96, I/100/06, 
I/105/44, I/106/20, I/114/21, I/114/60, 
I/117/02, I/121/16, I/121/44, I/122/38, 
I/126/20, I/126/21, I/127/22, I/145/90, 
I/146/01, I/151/26, I/154/34, I/155/51, 
I/157/40, I/18/19, I/28/50, I/29/13, I/31/11, 
I/31/68, I/35/01, I/35/18, I/35/26, I/36/73, 
I/39/58, I/41/25, I/41/26, I/55/01, I/55/24, 
I/56/43, I/56/49, I/58/57, I/70/50, I/79/01, 
I/79/68, I/81/67, I/87/111, I/87/87, I/89/09, 
I/89/26, I/92/28, I/92/37, I/94/69, I/99/62, 
II/01/85, II/02/17, II/08/134, II/08/97, 
II/09/20, II/09/72, II/10/104, II/10/35, 
II/14/57, II/14/77, II/15/53, II/17/65, 
II/32/14, II/32/22, II/32/27, II/39/54
 ū. et I/128/19
 ū. yapamıyo I/146/70
u˽urla - : Uğurlamak, birini iyi dileklerle 
yolcu etmek. -4-
 u.- madıḳ I/126/27
 u.- rdıḳ I/126/24
 u.- rdıḲ I/107/50
 u.- saḳ I/126/25
u˽urlā - : bk. u˽urla- -1-
 u.- dıḲ I/107/53
uc : 1. Uç, bir nesnenin baş veya son 
noktası. -10-
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 u.+ u I/144/70, II/05/16, II/05/17
 u.+ una I/113/41
 u.+ unda I/07/23, I/41/22, I/72/17
 u.+ unnan I/98/118

2. Kök, sülale.
 u.+ umuz I/155/41, I/155/42

uc˽ucuna : Ancak yetişecek kadar. -2-
 u. I/23/46
ucā : <<ocaḳ(I)+a -1-
 u. I/128/21
ucā : bk. ocaḳ (I) -2-
 u.+ a II/32/106
 u.+ mızı II/21/06
ucaḳlı : bk. ocaḳlıḳ -1-
 u.+ nıŋ II/32/113
ucaḳlῑ : bk. ocaḳlıḳ -3-
 u. II/32/113
 u.+ na II/32/113
ucaḫ : bk. ocaḳ (I) -1-
 u.+ da II/32/36
ucaḲ : bk. ocaḳ (I) -2-
 u. II/33/31
 u.+ larımızda II/33/32
úcrā : Ücra, çok kenarda ve uçta bulunan, 
uzakta, ıssız ve tenha. -1-
 ú. II/30/56
ucuS : bk. ucuz -1-
 u. II/04/75
ucuz : Fiyatı düşük olan, pahası yüksek 
olmayan. -5-
 u. I/120/29, II/04/88
 u.+ a I/85/35
 u.+ du I/110/58
uç : bk. üç -1-
 u.+ a I/42/09
uç - : 1. (Kuş, böcek gibi kanatlı hayvanlar) 
Havada yol almak, havada gitmek. -4-
 u.- amazdı I/121/42
 u.- ar I/117/16

2. Kendini büyük görmek, büyüklenmek, 
kibirlenmek.

 u.- uyolā I/69/65, I/69/66
3. Gitmek, göç etmek.
4. Çok sevinmek, kabına sığamayacak 

kadar sevinç duymak.
úç : bk. üç -2-
 ú. I/01/06
 ú.+ ünden I/64/48
uçā : <<uçaḳ+a -1-
 u. I/24/34
uçaḳ : Havanın kanatları altına yaptığı 
basınç yardımıyla yol alan motorlu hava 
taşıtı. -2-
 u. I/72/19
 u.+ da I/06/64
uçaġ : bk. uçaḳ -1-
 u. I/41/67
uçÇuġ : AçÇıġ’a benzetilerek yapılan 
tekrar ikilemesi. -1-
 açÇıġ u. I/111/89
úçu : bk. için -1-
 oḳumadῑm ú. I/20/72
uçun : bk. için -12-
 u. I/11/05, I/11/13, I/11/16, I/11/75, 
I/120/19, I/120/39, I/42/03, I/42/11, 
I/42/40, 
 I/88/07, II/28/49, II/30/12
uçún : bk. için -1-
 u. I/75/24
úçun : bk. için -1-
 ú. I/44/26
úçún : bk. için -4-
 ú. I/03/17, II/21/26, II/32/101, II/32/53
úçún̥ : bk. için -1-
 ú. II/32/92
úçuru : bk. için -1-
 onuŋ ú. I/21/78
uÇuz : bk. ucuz -2-
 u.+ udu I/143/38, I/143/39
uçün : bk. için -6-
 u. I/57/04, I/65/05, I/65/06, I/75/26, 
I/93/11, II/25/08
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úçün : bk. için -1-
 ú. I/01/80
ūda : <<ora+da -1-
 ū. I/10/35
udun : bk. odun -2-
 u. I/155/38, II/29/87
ufā : <<ufaḳ+ i- -8-
 u.+ dı I/138/35, I/37/28
 u.+ dıḲ II/28/27
 u.+ dım I/135/27, I/66/49
 u.+ mışdı I/136/33
 u.+ mışdım II/01/06

<<ufaḳ+a
 u. I/132/35
ufacıḳ : 1. Çok ufak, çok küçük, küçücük, 
minicik. -3-
 u. I/61/09
 ufacıḳ u. I/85/46
 u. ufacıḳ I/85/46

2. Ekmek kırıntısı. 
ufăcıḳ : bk. ufacıḳ1 -1-
 u.+ lādan I/33/14
ufacῑ : <<ufacıḳ2+ı -3-
 ekmeK u.+ nnan yaparız I/71/40
 ekmek u. yaparız I/71/41
 ekmeK u. yaparız I/71/42
ufaġ : bk. ufaḳ -24-
 u. I/03/51, I/155/43, I/21/07, II/06/18
 ufaġ u. I/02/34, I/28/36, I/44/13, I/96/57
 u. defē˽e I/10/91
 u.+ lādan I/28/42
 u. TeFeg I/158/46
 u. tefeK I/71/71
 u. ufaġ I/02/34, I/28/36, I/44/13, I/96/57
 u. ufaḲ I/116/27, I/116/36, I/121/35, 
I/132/20, I/154/52, I/90/80, II/39/68, 
II/39/69
uFaḫ : bk. ufaḳ -3-
 u. II/32/123
 u.+ ları II/19/58
 u.+ tım II/01/10

ufaḳ : Boyutları gerekenden veya 
olağandan küçük. -15-
 u. I/127/50, I/146/72, I/156/50, II/19/46, 
II/19/50, II/39/68
 u.+ lara II/20/77
 u.+ lı I/85/52

ufak tefek : Boyutları benzerlerinden 
epey küçük olan.
 u. tefek I/85/53
 u. tevek I/41/93, II/04/69

ufaḳ ufaḳ : Küçük parçalar hâlinde.
 ufaḳ u. I/103/60, II/39/41
 u. ufaḳ I/103/60, II/39/41
ufaḲ : bk. ufaḳ -38-
 u. I/105/47, I/105/55, I/117/24, 
I/122/73, I/129/63, I/130/48, I/146/36, 
I/152/67, I/155/87, I/28/32, I/58/30, 
I/64/68, I/68/32, I/68/38, I/69/20, I/70/47, 
II/15/114, II/16/43, II/39/126
 ufaġ u. I/116/27, I/116/36, I/121/35, 
I/132/20, I/154/52, I/90/80, II/39/68, 
II/39/69
 ufaḲ u. II/32/23
 u.+ ca I/141/22
 u.+ dım I/145/08
 u.+ lānı I/145/63
 u. tefeK I/119/80, I/119/81
 u. ufaḲ II/32/23
ŭfaḳ : bk. ufaḳ -1-
 ŭ. I/85/46
ufaḳlῑ : (<<ufaḳlıḳ+ı) Çocukluk. -1-
 u.+ mda I/122/18
ufaḲlῑ : <<ufaḳlıḳ+ı -2-
 u.+ mdı II/26/36
 u.+ mızda I/72/67
ufala - : Ufak parçalara ayırmak, bölüp 
parçalamak. -6-
 u. I/97/38
 u.- mıyız I/102/58, I/102/59
 u.- ŋ I/54/67
 u.- rῑz I/71/40
 u.- r̥la I/28/38
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ufālā - : bk. ufala- -1-
 u.- dıḳ I/33/99
ufalama : Ufalamak işi. -1-
 u. II/37/123
ufalı - : bk. ufala- -2-
 u.- yannar I/102/59
 u.- yıvıdı I/54/66
ufılā - : bk. ufala- -1-
 u.- sıŋ II/39/30
ufuḲ : Gökyüzünün yerle birleşmiş gibi 
göründüğü yer. -1-
 u.+ dan I/95/58
uğraş - : Bir şeyi kendine iş edinip üzerinde 
çalışmak, meşgul olmak. -1-
 u.- ῐdıḳ I/33/109
uh : Kullanıldığı yere ve sesin tonuna 
göre maddi veya manevi bir acıyı, ağrı, 
ıztırap, pişmanlık, esef, acıma, özlem, 
yanıp yakılma, yeis, ümitsizlik, beğenme, 
hayranlık vb. duyguları ifade eder. -3-
 u. I/145/72, II/33/62
 ah u. I/133/02
ŭḳul : bk. oḳul -1-
 ŭ.+ u II/01/06
ul - : bk. ol-21 -1-
 u.- uvurdu I/25/21

bk. ol-8 -3-
 u.- ur I/87/61

bk. ol-4 -2-
 u.- ur II/23/52

bk. ol-7 -4-
 u.- ur II/23/195

bk. ol-3 -1-
 u.- araḳ I/41/89
ūl : bk. o˽ul1 -2-
 ū.+ unu I/128/10
 ū.+ uynan I/06/119
ula : Kaba sesleniş (genellikle erkek 
çocuklar için). -1-
 u. II/28/37
ūlā : bk. ula -2-

 ū. I/128/63
uÍāda : <<ora+larda -1-
 u. II/24/86
ūlan : bk. ōlan -4-
 ū. I/45/13, I/45/22
 ū. evi I/26/23
 ū.+ ı II/07/113
ulaş - : Belli bir yere varmak, belli bir 
kimse veya şeye erişmek, vasıl olmak. -2-
 u.- madan II/31/14
 u.- maġ I/05/22
ulaşım : İki yer arasında gidiş geliş. -3-
 u. I/157/31, I/35/15, I/41/70
ule : bk. ula -4-
 u. II/28/30, II/28/31, II/28/45, II/28/84
ulē : bk. ula -2-
 u. II/10/97
 u.+ di II/16/56
ulen : Kaba sesleniş (genellikle erkek 
çocuklar için). -2-
 u. I/14/70, II/03/79
ulÍā : <<ora+lar -2-
 u. I/47/24, II/32/110
ulÍāda : <<ora+larda -3-
 u. II/05/94, II/05/96, II/20/26
uÍÍađa : <<ora+larda -1-
 u. I/152/62
uÍÍāda : <<ora+larda -4-
 u. I/37/51, I/52/59, I/53/33, II/05/17
ullādan : <<ora+lardan -1-
 u. I/57/43
ulÍādan : <<ora+lardan -1-
 u. II/10/77
uÍÍādan : <<ora+lardan -4-
 u. I/40/32, II/21/90, II/26/23, II/32/114
ulÍādı : <<ora+larda -1-
 u. II/10/71
uÍÍādı : <<ora+larda -3-
 u. II/01/84, II/05/24
 u.+ ymıştı I/46/29
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ullādῑ : <<ora+larda -1-
 u. II/02/75
ulÍár : <<ora+lar -1-
 u. II/05/41
uÍÍár : <<ora+lar -2-
 u.+ á I/46/101
 u.+ a yapādıḳ I/152/108
uÍÍār̥ : <<ora+lar -1-
 u.+ da I/47/16
ullara : <<ora+lara -1-
 u. II/22/46
uÍÍara : <<ora+lara -3-
 u. I/152/119, I/46/105, II/03/64
uÍÍardan : <<ora+lardan -1-
 u. II/25/18
ullardı : <<ora+larda -1-
 u. II/22/43
ulları : <<ora+ları -1-
 u. I/38/17
ulÍarı : <<ora+ları -1-
 u. II/32/109
uÍÍarı : <<ora+ları -1-
 u. II/32/123
úÍlēdı : <<ora+larda -1-
 ú. II/01/82
ulu : 1. Maddi yapısı bakımından 
büyük. -2-
 u. I/95/32

2. Çok üstün niteliklere sahip, çok büyük, 
yüce.
 u. I/132/76
ulu - : Karıştırmak. -1-
 u.- yoduŋ II/22/77
uluboydan : Yüksek perdeden. -1-
 u. I/26/24
úmid : bk. ümüd -1-
 ú. eder I/64/96
umr : Umur, aldırış etme, önem verme. -1-

umrunda (olmamak, değil) : (Bir 
kimse bir şeyi) İş edinmemek, onunla 

hiç ilgilenmemek, aldırmamak, ilgi 
göstermemek.
 u.+ unda di˽il I/64/19
umud : bk. umut -1-
 u.+ um I/63/50
umut : Bir şeyin gerçekleşmesi ihtimalinin 
verdiği ferahlatıcı duygu, ummaktan doğan 
ferahlık, ümit. -3-
 u. I/146/43, I/146/44

umut et- : Ummak, beklemek.
 u. edeŋ I/06/130
úmüt : bk. ümüd -1-
 ú. II/09/93
un : Tahıl veya bazı gıda maddelerinin 
öğütülmesinden elde edilen toz hâlindeki 
besin. -108-
 u. I/04/50, I/05/56, I/07/98, I/10/31, 
I/109/29, I/111/38, I/111/64, I/125/64, 
I/125/66, I/126/54, I/126/55, I/132/23, 
I/144/66, I/148/11, I/148/58, I/152/85, 
I/153/25, I/153/29, I/153/30, I/157/64, 
I/30/44, I/40/23, I/60/66, I/68/43, I/74/92, 
I/76/33, I/87/122, I/87/84, I/97/36, II/15/86, 
II/16/89, II/17/39, II/22/71, II/29/05, 
II/29/57, II/30/34, II/32/56, II/33/69, 
II/37/113, II/39/50, II/39/53
 kepekli u. II/07/89, II/07/90
 u.+ å I/05/55
 u.+ dan yapılıyo I/97/35
 u.+ lu I/87/80
 u.+ nan II/15/80
 u.+ u I/02/33, I/09/34, I/120/27, I/26/12, 
I/26/56, I/36/50, II/07/90, II/15/24, II/22/78
 u.+ ū II/15/67
 arpa u.+ u I/120/27
 ārpa u.+ u II/25/91
 nişasTa u.+ u I/111/61
 u.+ ulan I/98/80
 u.+ umu I/97/19
 kepekli u.+ umuz II/07/91
 u.+ umuzu I/07/91, II/15/67, II/37/111
 u.+ una I/79/85, II/33/77, II/39/63
 u.+ unan I/44/44, II/15/69
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 u.+ undan II/15/85
 arpa u.+ undan I/120/57
 u.+ unu I/116/20, I/73/68, II/15/66, 
II/39/62
 u.+ ŭnu II/37/118
 u.+ uŋ II/33/79
 u.+ uŋu II/07/88
 u. ver I/22/38
 u. verirdi I/118/07
 u. yapār̥dı I/68/48
 u. yapardıġ I/115/55
 u. yapılırdı I/151/17
 u. yapılıyo I/105/24, I/105/27
 u. yapıyollar I/120/26

un çorbası : Un ve suyun karıştırılarak 
pişirilmesinden sonra süt ve yumurta 
sarısıyla terbiye edilmesi yoluyla yapılan 
çorba.
 u. çorbası I/07/28, I/07/33

un eleği : Un elenen elek.
 u. elēnen I/14/37

un helvası : Yağ içinde kavrulan 
una şeker şerbeti veya pekmez katılarak 
yapılan bir helva türü.
 u. helvamız I/31/04
 u. helvası yaparıs I/132/32
 u. helvası I/132/21
 u. helvasını I/132/21

un tarhanası : Buğday unu kullanılarak 
elde edilen tarhana.
 u. tah̥arnası yapıyolā I/79/80
 u. tāna yapmeyiz I/70/34
 u. taranamızı I/97/34
 u. taranası yaparız I/103/51
 u. taranası I/103/53
ūn : bk. un -3-
 ū. I/05/54, II/15/112, II/15/24
unar - : bk. oŋar-1 -1-
 u.- dıla I/46/118
unca : Onca, o kadar, çok. -1-
 u. I/35/40

unnuġ : Unluk, un konan, un depolanan 
yer. -1-
 u. I/130/16
unud - : bk. unut- -19-
 u.- āldım I/114/28
 u.- uġaldıḲ I/138/08
 u.- uġaldım I/11/19, I/11/54, I/11/55, 
I/11/88, I/113/129, I/140/18, I/17/32, 
I/20/88
 u.- uġalmazdıḳ I/138/12
 u.- ulur I/111/101
 u.- ur I/64/34
 u.- urun I/39/93
 u.- uyo I/157/46
 u.- uyon I/152/138
 u.- uyȯn I/152/138
unŭd - : bk. unut- -1-
 u.- uġāldım I/04/05
unut - : (Bildiği, öğrendiği bir şey) Aklında 
kalmamak, iradesi dışında hatırından 
çıkmak. -48-
 u.- duḲ I/08/36
 u.- dum II/03/12
 u.- ma I/14/20, I/95/41, I/95/42
 u.- madı I/10/111, I/10/116
 u.- madım II/07/110
 u.- mam I/91/64
 u.- man I/64/35
 u.- muşum I/08/82, II/37/18, II/37/59
 u.- muşūn I/72/52
 u.- Tu I/59/77, II/17/91
 u.- tuḳ I/155/49
 u.- Tuḳ I/03/29, I/157/03, I/157/22, 
I/99/49
 u.- Tuḳlāna I/23/57
 u.- TuḲ I/07/84, I/114/58, II/11/48
 u.- tum I/10/112, I/11/88
 u.- Tum I/07/71, I/10/117, I/10/63, 
I/11/89, I/112/21, I/122/07, I/137/43, 
I/138/10, I/34/36, I/34/37, I/99/46, I/99/48, 
II/09/20
 u.- uldu I/59/77
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 u.- ulmuş I/59/77
 u.- uluyor I/23/57
 u.- ursam II/15/02
 u.- uyoŋ I/98/24
unutdur - : Unutmasına, unutulmasına 
sebep olmak veya unutmasını, unutulmasını 
sağlamak. -1-
 u.- mu II/08/121
unutġannı : bk. unutġannıḳ -1-
 u.+ ım II/15/02
unutġannıḳ : Unutkanlık, unutkan olma 
durumu. -1-
 u. II/12/39
uŋar - : bk. oŋar-2 -1-
 u.- ayın II/07/14
uŋatÇa : Doğru, uygun, güzelce. -1-
 u. I/06/02
upucuz : Çok ucuz. -1-
 u. I/154/58
upuzun : Çok uzun. -1-
 u. I/127/25
ur : Canlı organizmanın herhangi bir 
yerinde, aynı cins hücrelerin anormal bir 
şekilde çoğalması sonucu meydana gelen 
hastalıklı kitle veya yumru. -1-
 miyöm u. I/54/07
ura : bk. ora -93-
 u. I/10/115, I/108/13, I/11/28, I/111/105, 
I/130/97, I/140/15, I/142/22, I/144/30, 
I/160/10, I/20/07, I/46/47, I/46/78, I/52/88, 
I/68/67, I/72/32, I/81/03, I/81/21, I/81/54, 
I/99/35, II/23/173, II/23/68, II/32/05
 u.+ da I/06/95, I/127/41, I/27/14, 
I/78/39, I/91/48, I/130/65
 u.+ dan I/06/119
 u.+ deyken I/78/11
 u.+ lāda I/46/98
 u.+ lān I/46/88
 u.+ lar I/02/70, I/111/108, I/135/12
 u.+ lara I/130/25, I/62/39, I/64/126
 u.+ larda I/129/56, I/130/25
 u.+ lardan I/135/14

 u.+ ları I/128/29
 u.+ lı II/27/59
 u.+ nın I/83/51
 u.+ nıŋ I/142/37, I/70/14, II/09/53
 u.+ sı I/130/93, I/160/02, I/46/21, 
I/46/47, I/65/18, I/65/33, I/66/31, I/68/68, 
I/81/22, I/83/01, I/92/24, II/03/62, II/06/49, 
II/09/59, II/10/78, II/23/173, II/23/38, 
II/30/43, II/37/77
 u.+ sına I/69/61, I/81/23
 u.+ sını I/10/106, I/140/18, I/36/42, 
II/06/56
 u.+ sῑ I/68/74, I/81/53, II/02/09
 u.+ ya I/83/51, I/83/69, II/26/51, 
II/27/59, II/32/85
 u.+ yă II/03/70
 u.+ y̥ă I/38/09
 u.+ yı I/06/74, I/126/18, I/133/56, 
I/156/20, I/68/76, I/79/43
 u.+ yı yapdıḳ I/111/106
 u.+ ynan I/140/08
urá : bk. ora -17-
 u.+ sí II/38/70
 u.+ ya II/27/32
 u.+ yá I/04/10, I/07/102, I/46/79, 
I/60/83, I/60/84, I/61/28, I/61/31, I/64/129, 
II/05/27, II/23/92, II/38/103, II/38/107
 u.+ yı II/23/98, II/27/67
urȧ : bk. ora -6-
 u. I/133/29
 u.+ ya I/38/20, I/46/103, II/23/12
 u.+ yı II/07/09, II/24/110
urā : bk. ora -1-
 u. I/109/25
uŕa : bk. ora -1-
 u. I/153/12
ūra - : 1. Uğramak, bir yere kısa bir süre 
kalmak üzere gitmek, gidip kısa süre 
kalmak. -7-
 ū.- díysaŋız I/142/49
 ū.- madan I/68/72
 ū.- madῑmız I/155/66
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 ū.- r̥saŋız II/32/05
 ū.- rsınız I/83/67
 ū.- rsıŋız I/56/16

2. (Kötü bir durum) Başına gelmek, (hoş 
olmayan bir şeye) düçar olmak, maruz 
kalmak.
 ū.- mazdı I/131/36
ūra : Uğra, un. -1-
 ū.+ sını I/73/69
uraş - : bk. uğraş- -1-
 u.- íyóm I/01/32
ūraş - : bk. uğraş- -44-
 ū.- annar I/23/65
 ū.- dıḳ I/19/28
 ū.- dıla I/150/25
 ū.- dılar II/10/75
 ū.- dım I/144/68
 ū.- ıŋ I/124/09, I/124/40, I/64/24
 ū.- ıP durun I/63/11
 ū.- ıpduruz II/12/04
 ū.- ır I/34/53, I/56/77, II/26/20
 ū.- ır duruz I/56/77
 ū.- ırḳan I/33/89
 ū.- ırdı I/73/77
 ū.- ırdıḳ I/10/86, I/108/15, I/35/61, 
I/37/22, I/39/77
 ū.- ırdıḲ I/126/62
 ū.- ırdım I/139/20
 ū.- ırım I/139/27
 ū.- ırız I/101/21
 ū.- ıyo I/17/52
 ū.- ıyȯ I/88/41
 ū.- ıyō II/04/78
 ū.- ıyōdu II/07/53
 ū.- ıyolar II/15/49
 ū.- ıyoÍÍā I/46/61
 ū.- ıyom I/56/81
 ū.- ıyon I/56/81, II/15/108
 ū.- ıyorum I/139/27
 ū.- ıyoS I/150/19, I/150/20
 ū.- ıyosun I/85/34

 ū.- ıyoz I/63/45, I/88/42, II/21/12
 ū.- ıyȯz I/79/12
 ū.- ῑ I/10/06
 ū.- mışlā II/09/41
ūraş : Uğraş, insanın üzerinde uğraştığı iş, 
meşgale, meşgūliyet. -1-
 ū. I/35/09
ūráş - : bk. uğraş- -1-
 ū.- dım I/91/62
ūraşma : Uğraşma, uğraşmak işi. -1-
 ū.+ sını I/52/37
urba : Giyecek, elbise. -7-
 u. I/113/22, I/113/23, I/77/17, I/77/18, 
II/37/25
urbı : bk. urba -1-
 u.+ ynan I/77/23
urda : <<ora+da -221-
 u. I/01/80, I/01/94, I/03/12, I/04/08, 
I/05/45, I/05/59, I/09/49, I/10/105, 
I/10/25, I/100/06, I/102/28, I/107/40, 
I/11/36, I/110/44, I/113/110, I/117/15, 
I/120/55, I/121/109, I/122/14, I/122/34, 
I/122/79, I/123/04, I/125/65, I/125/90, 
I/126/45, I/126/46, I/126/73, I/126/74, 
I/128/21, I/129/29, I/130/04, I/130/103, 
I/130/30, I/133/23, I/133/65, I/138/112, 
I/138/113, I/138/122, I/138/127, I/138/130, 
I/138/132, I/139/07, I/139/50, I/139/51, 
I/140/24, I/140/25, I/143/26, I/144/22, 
I/144/25, I/144/33, I/145/60, I/145/99, 
I/148/10, I/149/26, I/15/67, I/15/78, 
I/150/28, I/150/32, I/152/16, I/153/55, 
I/153/68, I/153/76, I/153/80, I/153/81, 
I/153/87, I/154/17, I/155/14, I/155/43, 
I/156/35, I/156/38, I/156/40, I/157/60, 
I/157/63, I/158/52, I/160/10, I/160/13, 
I/160/14, I/160/27, I/161/19, I/161/35, 
I/17/59, I/23/06, I/23/50, I/30/01, I/30/02, 
I/31/44, I/32/75, I/33/150, I/33/48, I/35/10, 
I/39/49, I/39/68, I/41/64, I/44/67, I/44/74, 
I/44/78, I/46/32, I/46/52, I/49/17, I/51/02, 
I/51/39, I/51/70, I/52/100, I/52/60, I/52/61, 
I/52/67, I/52/68, I/52/85, I/52/90, I/53/10, 
I/53/57, I/55/32, I/56/20, I/57/24, I/63/21, 
I/63/27, I/63/46, I/63/50, I/64/120, I/65/37, 
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I/66/49, I/67/08, I/68/78, I/69/41, I/69/62, 
I/70/12, I/70/13, I/70/22, I/70/38, I/71/38, 
I/71/51, I/71/73, I/71/74, I/71/75, I/72/21, 
I/74/08, I/74/32, I/74/80, I/75/20, I/77/58, 
I/78/05, I/78/40, I/79/65, I/80/48, I/81/04, 
I/81/10, I/81/14, I/81/22, I/81/37, I/81/38, 
I/81/61, I/81/64, I/81/65, I/83/10, I/83/11, 
I/86/27, I/86/62, I/87/26, I/91/34, I/91/40, 
I/91/77, I/92/55, I/93/07, I/93/60, I/95/24, 
I/95/27, I/95/81, I/97/02, I/97/29, I/97/55, 
I/98/67, I/98/83, I/99/28, II/01/81, II/07/65, 
II/08/125, II/08/80, II/09/49, II/09/52, 
II/12/65, II/16/101, II/16/45, II/17/17, 
II/17/74, II/17/88, II/19/87, II/20/67, 
II/22/17, II/22/33, II/23/03, II/23/10, 
II/23/91, II/24/104, II/25/111, II/25/94, 
II/26/53, II/27/08, II/28/46, II/28/47, 
II/28/48, II/28/49, II/28/57, II/30/19, 
II/30/38, II/35/87, II/37/78, II/39/101, 
II/39/177
 u.+ larımıştı I/46/18
 u. yapardıḳ I/126/56
 u. yapar̥dıḲ I/126/64
 u. yapdıġ I/51/70
 u. yapıyolar I/97/25
 u.+ ydı I/29/04
urdá : <<ora+da -1-
 u. I/01/60
urdȧ : <<ora+da -3-
 u. I/23/08, I/94/84, II/10/83
urdā : <<ora+da -15-
 u. I/121/48, I/144/33, I/22/42, I/52/67, 
I/59/25, I/69/105, I/75/20, I/75/21, I/97/28, 
II/38/15
 u.+ ydı I/02/46
urdå : <<ora+da -4-
 u. I/126/51, I/15/16, II/05/26, II/38/71
ur̥da : <<ora+da -1-
 u. I/01/22
ūrda : <<ora+da -2-
 ū. I/74/86, II/27/08
urdaḳı : <<ora+daki -4-
 u. I/65/28

 u.+ lar I/117/17
 u.+ nda I/109/11
 u.+ nıŋ II/27/30
urdaKi : <<ora+daki -3-
 u. I/02/63, I/31/47
 u.+ nne II/36/19
urdan : <<ora+dan -130-
 u. I/04/68, I/05/65, I/05/67, I/05/69, 
I/06/121, I/06/28, I/08/89, I/10/115, 
I/107/38, I/110/40, I/111/32, I/113/68, 
I/121/50, I/121/51, I/122/83, I/126/47, 
I/126/49, I/128/75, I/130/103, I/130/55, 
I/143/66, I/144/19, I/153/17, I/153/64, 
I/153/81, I/153/82, I/153/85, I/153/86, 
I/153/87, I/153/97, I/155/39, I/155/92, 
I/157/80, I/161/55, I/22/19, I/28/34, 
I/30/30, I/30/59, I/35/11, I/38/44, I/38/45, 
I/39/44, I/39/45, I/46/41, I/46/71, I/52/61, 
I/52/67, I/56/19, I/56/72, I/60/100, I/64/119, 
I/65/34, I/65/56, I/68/02, I/68/20, I/68/25, 
I/72/33, I/74/69, I/75/27, I/75/28, I/76/59, 
I/78/50, I/79/41, I/79/44, I/79/46, I/79/51, 
I/79/61, I/79/62, I/81/26, I/81/36, I/81/37, 
I/81/43, I/81/44, I/83/15, I/83/59, I/83/69, 
I/83/73, I/92/10, I/93/36, I/93/50, I/94/22, 
I/95/26, I/95/77, I/96/64, I/97/56, I/98/25, 
II/02/04, II/04/81, II/05/24, II/07/47, 
II/07/49, II/09/53, II/10/09, II/10/39, 
II/10/44, II/16/79, II/16/94, II/17/50, 
II/18/20, II/19/104, II/25/15, II/25/19, 
II/25/22, II/26/49, II/26/51, II/28/16, 
II/29/17, II/30/20, II/30/21, II/30/40, 
II/30/59, II/30/72, II/30/77, II/32/55, 
II/32/86, II/32/88, II/38/103, II/38/15, 
II/38/25, II/38/27, II/38/28, II/39/89
 u. burdan II/13/39
 u. gelme II/10/32
 u.+ im II/10/31
 u. kēri I/83/21
urdan̥ : <<ora+dan -3-
 u. I/142/12, I/74/102, I/79/65
urdān : <<ora+dan -2-
 u. II/10/41, II/22/18
ŭrdan : <<ora+dan -1-
 ŭ. kerde I/83/19



ūrdan

2124

U

ūrdan : <<ora+dan -1-
 ū. I/06/28
urdı : <<ora+da -4-
 u. I/70/84, II/07/104, II/17/81, II/28/48
urdῑ : <<ora+da -3-
 u. I/03/35, II/01/10, II/02/88
urdu : <<ora+da -33-
 u. I/109/05, I/71/78, II/01/87, II/02/09, 
II/02/17, II/02/37, II/05/23, II/05/24, 
II/05/29, II/05/40, II/05/41, II/05/44, 
II/05/84, II/05/89, II/05/93, II/05/95, 
II/08/125, II/09/14, II/10/69, II/16/98, 
II/17/38, II/33/26, II/33/28, II/33/53, 
II/38/23, II/39/145, II/39/161, II/39/185, 
II/39/97
urdū : <<ora+da -1-
 u. II/01/51
ūreş - : bk. uğraş- -8-
 ū.- caz I/94/18
 ū.- cen I/69/28
 ū.- dıḳ I/94/16
 ū.- ırdıḳ I/155/25, I/70/09, I/94/44
 ū.- iyodū I/71/53
 ū.- iyolā I/68/43
urġan : Pamuk, keten, kenevir, jüt vb. bitki 
elyafından yapılan ince halat. -1-
 u.+ ı I/95/21
urı : bk. ora -120-
 u. I/71/75
 u.+ lar I/02/70
 u.+ ya I/04/08, I/06/131, I/06/66, 
I/06/92, I/08/22, I/08/91, I/10/12, I/102/09, 
I/107/52, I/112/08, I/112/11, I/112/16, 
I/113/28, I/113/95, I/114/20, I/121/49, 
I/122/18, I/122/25, I/125/35, I/126/48, 
I/126/52, I/126/74, I/128/18, I/128/26, 
I/129/37, I/130/100, I/130/61, I/130/66, 
I/138/111, I/138/113, I/138/116, I/138/131, 
I/143/27, I/143/64, I/145/57, I/145/68, 
I/145/83, I/146/78, I/150/15, I/150/28, 
I/152/15, I/153/85, I/157/40, I/161/36, 
I/18/46, I/31/20, I/37/39, I/39/65, I/42/31, 
I/43/12, I/43/20, I/49/67, I/51/23, I/52/66, 
I/56/16, I/56/29, I/56/30, I/56/72, I/58/89, 

I/64/125, I/65/32, I/69/104, I/70/20, 
I/71/75, I/75/05, I/77/11, I/78/46, I/79/42, 
I/79/68, I/79/69, I/81/09, I/81/18, I/81/61, 
I/88/10, I/92/38, I/92/59, I/94/84, I/95/19, 
I/95/26, I/95/96, I/97/12, I/99/24, I/99/34, 
II/08/127, II/17/76, II/22/37, II/39/16 
 u.+ yá I/46/75
 u.+ yā I/01/85, I/126/58, I/157/85
 u.+ ya verdi I/125/27
 u.+ ya yapdıḳ I/42/31
 u.+ yı I/155/14, I/68/76, I/81/13, 
I/87/05, II/02/102, II/02/25, II/04/91, 
II/07/32, II/09/51, II/09/52, II/16/94, 
II/17/68, II/28/47, II/28/48, II/28/87, 
II/29/22, II/39/118
ūrı : bk. ora -2-
 ū.+ ya I/65/21, I/65/48
ūrış - : bk. uğraş- -1-
 ū.- maz I/66/04
uri : bk. ora -13-
 u.+ ye I/122/31, I/124/42, I/124/43, 
I/152/109, I/153/111, I/153/52, I/153/85, 
I/153/88, I/161/13, I/23/61, I/81/12, 
I/87/26, I/87/71
urí : bk. ora -3-
 u.+ yá I/74/93
 u.+ ye I/05/41
 u.+ yē I/153/51
urla : <<ora+lar -2-
 u. I/81/33, I/81/47
urlā : <<ora+lar -3-
 u. I/81/05, II/09/26, II/09/30
ūrla - : bk. u˽urla- -1-
 ū.- nırdı I/123/20
urlāda : <<ora+larda -4-
 u. I/150/46, I/153/124, I/153/88, 
II/09/98
urlādā : <<ora+larda -1-
 u. II/37/126
ur̥Íāda : <<ora+larda -2-
 u. II/20/24
urlādı : <<ora+larda -1-
 u. II/07/31
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ūrlami : Uğurlama, uğurlamak işi. -1-
 ū.+ ye I/123/17
urlar : <<ora+lar -1-
 u. I/81/49
urlara : <<ora+lara -8-
 u. I/153/72, I/159/31, I/159/32, I/28/49, 
I/46/05, I/81/07, I/81/10, I/96/88
urlarda : <<ora+larda -4-
 u. I/81/06, I/92/34
 u. yapılῑdı I/06/52
 u.+ ydı I/81/66
urlardā : <<ora+larda -1-
 u. I/81/63
urlārda : <<ora+larda -1-
 u. I/91/76
urlardan : <<ora+lardan -1-
 u. I/97/08
urları : <<ora+ları -4-
 u. I/26/18, II/07/40, II/09/66, II/09/67
urman : bk. orman -1-
 u. II/02/47
uru : bk. ora -6-
 u. II/02/09, II/33/29
 u.+ ya II/22/25
 u.+ yu II/08/07, II/08/126
usandır - : Usanmasına sebep 
olmak, bıkkınlık vermek, bıktırmak, 
bezdirmek. -1-
 u.- mıyalım I/65/26
usda : bk. usTa -1-
 u.+ sı I/50/71
usel : bk. usul II -1-
 görücü u.+ i II/15/60
uslū : Başkalarını rahatsız edecek 
davranışlarda bulunmayan, söz dinleyen, 
edepli, terbiyeli. -1-
 aḳıllı u. II/10/102
usTa : Bir zanaatı gerektiği gibi öğrenmiş 
olup kendi başına yapabilen kimse. -7-
 u. I/133/20, I/50/66, I/50/71, I/50/72
 u.+ lā I/56/64

 u.+ sı II/23/138
 u.+ ya I/56/78
ústünkörü : İtina göstermeden, gelişigüzel, 
baştan savma, alelade. -1-
 ú. I/01/100
usul I : Yavaş. -4-

usul usul : Yavaş yavaş.
 usul u. I/25/48, II/08/109
 u. usul I/25/48, II/08/109
usul II : Biçim, tarz, yöntem. -2-
 görücü u.+ iy̥nen II/12/08
 görücü u.+ üylen I/138/40
usuÍ : bk. usul II -1-
 u. I/155/79
usūl : bk. usul II -5-
 görücü u.+ iylen II/12/08
 görücü u.+ ü II/15/59
 görücü u.+ üyle II/31/41
 görüsü u.+ üyle II/13/04
 görücü u.+ üylü II/31/38
usulca : Yavaşça, belli etmeden. -3-
 u. I/128/21
 usulca u. I/15/75
 u. usulca I/15/75
uş : bk. uç1 -2-
 u.+ lānıŋ II/32/35
 u.+ larında I/144/29
uş - : bk. uç-3 -1-
 u.- dula II/14/49

bk. uç-4 -1-
 u.+ dum II/05/76
uşā : <<uşaḳ+ı -6-
 u. I/39/65, I/39/69, I/58/08
 u.+ nan I/52/10
 u.+ nı I/52/56, II/12/65
uşaġ : bk. uşaḳ -2-
 u. II/27/29
 u.+ l̥a II/28/23
uşağ : bk. uşaḳ -2-
 u. II/27/53
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 u.+ ıyız II/05/98
uşāğ : bk. uşaḳ -1-
 u. II/27/41
uşaḳ : Çocuk, evlat. -14-
 u. II/07/128, II/27/34
 u.+ ḳā II/27/12
 u.+ ḳar̥ II/27/66
 u.+ Ḳar II/27/48
 u.+ Ḳarı II/27/14
 u.+ lā II/23/134
 u.+ lāmızı II/32/98
 u.+ lāŋ II/32/123
 u.+ lar I/52/46
 u.+ ları I/39/62, I/48/61, I/52/62
uşaḲ : bk. uşaḳ -3-
 u. I/52/57, II/27/53
 u.+ larıyıS II/29/25
ūşuḲ : (?) -1-
 ū. II/27/13
utan - : (Saygı, edep, çekinme vb. 
duyguların etkisiyle) Ölçülü hareket etmek, 
bir şeyi yapmaktan kaçınmak, çekinmek, 
hayâ etmek. -3-
 u.- dım II/07/147, II/07/148
 u.- ır II/08/12
uv - : 1. Ovmak, elini bir şeyin üzerinde 
bastıra bastıra gezdirmek, sıkıp ezmek. -5-
 u.- arım II/18/04
 u.- arlardı I/98/125

2. (Bir yer veya şeyi temizleyici bir 
madde ile) Sıkı sıkı sürterek temizlemek.
 u.- ādım I/152/53, I/152/58
ūv - : bk. uv-2 -2-
 ū. I/152/58

bk. uv-1

 ū.- en I/72/53
uvā : <<ufaḳ+ i- -1-
 u.+ dı I/63/42
uvala - : bk. ufala- -2-
 u.- dıḳ I/152/120

 u.- nmış I/76/59
uvalā - : bk. ufala- -2-
 u. I/152/120
 u.- dıġ I/152/120
uvaS : Üvez, gülgiller familyasından, 
çeşitli türleri bulunan orta boylu bir 
ağaç. -1-
 u. II/32/26
uy - : 1. Davranışlarını, hareket, fikir 
vb.ni karşısında mevcut kimse veya şeye 
göre ayarlamak, ona tabi olmak, ayak 
uydurmak. -4-
 u.- du II/15/45
 u.- dum II/13/11

2. (Şartları veya özellikleri bakımından) 
Birbiriyle bağdaşmak, uyuşmak, mutabık 
olmak, intibak etmek.
 u.- mas I/10/118
uy - : bk. oy- -1-
 u.- uyon II/22/81
uy : Ay, vay, aman anlamlarına gelen bir 
seslenme sözü. -1-
 u. II/07/62
ūy : bk. uy -1-
 ū. I/55/35
uyalan - : bk. oyalan-2 -1-
 u.- ıyon II/29/77
uyan - : 1. Uyku durumundan çıkmak. -3-
 u.- ıyo I/146/28

2. Durgunluk hâlinden sıyrılıp hareket 
hâline geçmek, yeniden canlanmak.
 u.- dı I/141/11

3. Gaflet içinde ve olup bitenden habersiz 
durumda iken gerçeklerin farkına varmaya 
başlamak, hakikati görmek, gözü açılmak.
 u.- dım II/39/165
uyanῑ : <<uyanıḳ+ i- -1-
 u.+ mışTı I/24/51
uyanıḳ : Etrafında olup bitenlerden 
haberdar olup ona göre dikkatli davranan, 
gāfil olmayan (kimse, nesne...). -2-
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 u. I/11/31, I/11/33
uyanıḲ : bk. uyanıḳ -1-
 u.+ dım II/39/164
uyanmaḳ : Gaflet içinde ve olup bitenden 
habersiz durumda iken gerçeklerin farkına 
varmaya başlamak, hakikati görmek, gözü 
açılmak işi. -1-
 u. II/39/165
uyarma : Uyandırmak işi, uyandırma. -1-
 u.+ sı I/147/51
uyarmȧ : bk. uyarma -1-
 u.+ ya I/31/52
uydur - : 1. Aslı olmayan bir şeyi icat edip 
söylemek, kafasından düzmek. -9-
 u. I/157/22, I/157/25

2. Aldatmak, dolandırmak, bir işi kılıfına 
göre yaparak haksız kazanç sağlamak.
 u.- du I/75/76
 u.- dum I/75/76
 u.- uyō II/05/22

3. Uymasını sağlamak, uygun düşürmek, 
ayarlayıp denk getirmek.
 u.- usun I/94/62

4. Bağlı kalarak uymasını sağlamak, tabi 
kılmak.
 u.- masın I/140/21
uydurmı : Uydurmak işi. -1-
 ayaḳ u.+ ya II/15/48
uyġula - : (Bir fikir, düşünce veya ilkeyi) 
Gereğini yerine getirerek iş durumuna 
geçirmek, tatbik etmek. -3-
 u. I/56/72
 u.- dı I/05/13
 u.- nd̥ı I/05/14
uyġun : Yakışır, yaraşır, uyar, mutabık. -4-
 u. I/01/36, I/159/22, II/09/50, II/38/20
uyḳu : Organizmanın, dinlenip 
toparlanabilmesini sağlamak üzere 
vücuttan ve dış dünyadan gelen uyarıları 
fizyolojik ve geçici olarak idrak edememesi 
durumu. -6-

 u. I/61/75
 u.+ muz I/155/27, I/59/89

uyḳu tulumu : İçine girilerek uyunan 
tulum biçiminde yatak.
 u. tulumu I/57/55
 u. Tulumu I/57/55
 u. tulumunuŋ I/57/56
uyḳú : bk. uyḳu -1-
 u.+ ŋ II/01/68
uyna - : bk. oyna-2 -1-
 u.- ÍÍā II/16/17
uyu - : 1. Uyku hâlinde olmak. -18-
 u.- dūnu I/38/60
 u.- madım I/25/54, I/38/52, I/45/49
 u.- mıdan II/01/73
 u.- muyo I/38/54, I/38/60, I/38/62
 u.- r durudu I/110/32
 u.- rdu I/145/31
 u.- tmáyo I/38/52
 u.- tmuyo I/38/60
 u.- yaġalıyoS I/154/47
 u.- yaġalmışın I/135/28
 u.- yaġalmışῑn I/135/26
 u.- yen I/73/73
 u.- yo I/38/62

2. Gerçeklerin ve çevresinde olanların 
farkında olmamak, gaflet içinde olup 
bitenden habersiz bulunmak.
 u.- mişen II/39/165
uyú - : bk. uyu-1 -1-
 u.- ÍÍādı II/08/57
uyū - : bk. uyu-1 -2-
 u.- ŋ I/109/48
 u.- sa I/38/60
uyuḳlu - : Uyuklamak, oturduğu yerde 
hafif hafif uyumak, aralıklı olarak uyuyup 
uyanmak. -3-
 u.- yu II/01/67
uyuS : bk. uyuz1 -1-
 u. hasTalῑna I/01/83
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uyuş - : (Vücudun herhangi bir yerinde) 
Kan dolaşımının bozulması veya sinir 
tahrişi gibi sebeplerle hareket etme ve 
duyma yeteneği geçici bir süre için 
azalmak, uyuşuk duruma gelmek. -1-
 u.- uyo I/33/12
uyut - : Uyumasını sağlamak. -2-
 u.- mazlādı I/153/71
 u.- Turduḳ I/49/03
uyuz : 1. Örümcekgillerden, çıplak gözle 
görülemeyen bir böceğin meydana getirdiği 
kaşıntılı, bulaşıcı deri hastalığı. -2-
 u. I/01/89

2. Bu hastalığa tutulmuş olan.
 u.+ ları I/01/90
uzā - : Uzamak, uzun duruma gelmek, 
uzunluğu artmak. -1-
 u. I/127/25
uzad - : bk. uzat-2 -6-
 u.- a I/59/30, I/59/34
 u.- ırdı I/77/48
 u.- ıyollardı I/20/45
uzaġ : bk. uzaḳ -5-
 u. I/06/107, I/07/59, I/41/43, II/29/13
uzaḳ : Arada çok mesafe bulunan, uzun 
sürede gidilebilen, ırak. -15-
 u. I/122/03, I/140/66, I/144/45, I/27/50, 
I/35/56, I/44/20, I/98/110, II/05/106, 
II/09/70, II/31/12
 u.+ da I/97/58
 u.+ daḳılar I/97/56
 u.+ mıştıḳ II/24/06
 u.+ ta I/15/66, I/33/54
uzaḲ : bk. uzaḳ -11-
 u. I/15/13, I/57/52, I/57/53, I/72/49, 
I/98/110, II/09/81
 u.+ da I/05/66, I/15/15
 u.+ dan I/110/10, I/20/24
 u.+ dı I/97/12
uzāḲ : bk. uzaḳ -1-
 u. II/33/43

uzaḳlaş - : (Bir yer, kimse veya şeyden) 
Uzağa gitmek. -2-
 u. I/11/63, I/11/72
uzan - : 1. Vücudunu yatar duruma 
getirmek, upuzun yatmak. -2-
 u.- ıvırılardı I/124/29

2. İleriye doğru devam etmek, uzayıp 
gitmek, uzamak.
 u.- ur II/02/11
uzat - : 1. Uzunlamasına koymak, dikmek, 
germek. -1-
 u.- Tım I/143/22

2. Başı, kolları veya bacakları bir yere 
yöneltmek.
uzu - : bk. uzā- -1-
 u.- māz II/16/08
uzun : 1. İki ucu arasında kendi ölçülerine 
göre fazla mesafe olan. -30-
 u. I/10/62, I/106/78, I/153/106, 
I/159/13, I/41/24, I/95/104, II/11/28, 
II/15/42, II/29/51, II/37/57
 uzun u. I/130/12, I/130/59, I/143/19, 
I/41/26, II/16/90, II/26/45, II/32/84, 
II/32/85
 u.+ ca I/106/20
 u.+ u I/10/63, I/10/65
 u. uzun I/130/12, I/130/59, I/143/19, 
I/41/26, II/16/90, II/26/45, II/32/84, 
II/32/85

2. Başlangıcı ile bitişi arasında fazla 
zaman bulunan, çok süren, çok zaman 
alan. -15-
 u. I/03/101, I/104/66, I/104/68, I/144/40, 
I/28/51, I/93/58, II/07/63, II/07/64, 
II/07/68, II/22/90, II/23/156, II/31/44
 uzun u. I/99/51
 u. itsin I/79/30
 u. uzun I/99/51

3. Uzun süre devam edecek şekilde, uzun 
müddet, uzun uzun. -2-
 u. I/106/27, I/106/28

4. (İnsan için) Boylu, boyu fazla 
olan. -1-
 u. boylu I/156/44
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uzun˽eşşeg : Biri en önde ayakta duran, 
diğerleri eğilmiş olarak başını ötekinin 
bacakları arasına sokmuş bulunan birkaç 
kişinin üzerinden atlayıp eğilmiş olanlardan 
birinin sırtına merkebe biner gibi oturması 
biçiminde oynanan oyun. -1-
 u. II/14/38

uzunnū : <<uzunluḳ+u (bk. uzunnuğ) -1-
 u. II/05/28
uzunnuğ : Uzunluk, bir yer veya nesnenin 
bir ucundan öbür ucuna kadar olan mesafe, 
boy. -1-
 u.+ u I/27/40
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ü : bk. o -1-
 ü. I/61/59
ü˽üd - : bk. ö˽üt- -1-
 ü.- üldü I/41/37
ǖ˽ütle - : bk. öğütle- -1-
 ǖ.- r I/06/46
ü˽üt - : bk. ö˽üt- -1-
 ü.- üyoz II/15/67
übür : bk. öbür -3-
 ü. I/03/12, II/38/98
 ü.+ ümüz I/121/18
ücret : Bir hizmet ve emek karşılığında 
ödenen para veya mal. -4-
 ü.+ inen I/53/34
 ü.+ ini I/27/23
 asgeri ü.+ le I/92/55
 ü. verilēdi I/31/53
üç : İkiden sonra, dörtten önce gelen 
sayının adı. -277-
 ü. I/05/13, I/06/118, I/101/37, I/103/21, 
I/106/23, I/106/28, I/109/01, I/111/111, 
I/112/03, I/113/09, I/117/32, I/120/16, 
I/120/22, I/120/46, I/121/92, I/122/58, 
I/122/87, I/128/11, I/134/54, I/134/61, 
I/135/46, I/136/19, I/137/15, I/138/36, 
I/139/03, I/139/04, I/139/31, I/14/08, 
I/142/11, I/142/12, I/142/28, I/143/08, 
I/147/35, I/149/36, I/150/26, I/155/23, 
I/158/37, I/158/39, I/158/43, I/158/56, 
I/159/37, I/159/38, I/16/16, I/16/50, 
I/22/13, I/22/27, I/22/29, I/27/29, I/27/40, 
I/27/60, I/28/09, I/29/03, I/31/01, I/32/43, 
I/32/83, I/33/126, I/33/51, I/34/16, I/35/21, 
I/36/21, I/37/13, I/38/70, I/41/02, I/42/80, 
I/44/30, I/44/65, I/44/67, I/48/66, I/49/36, 
I/49/43, I/52/26, I/52/27, I/55/08, I/55/09, 
I/55/11, I/55/39, I/57/01, I/57/52, I/57/53, 
I/60/75, I/61/52, I/61/53, I/62/35, I/62/36, 

I/64/02, I/64/35, I/64/40, I/64/57, I/66/31, 
I/68/17, I/68/30, I/68/61, I/68/62, I/68/63, 
I/71/02, I/72/16, I/72/21, I/73/14, I/73/16, 
I/73/35, I/75/69, I/77/54, I/77/57, I/77/58, 
I/81/61, I/85/04, I/85/11, I/85/20, I/85/23, 
I/86/12, I/86/25, I/86/45, I/86/58, I/87/46, 
I/92/04, I/92/06, I/92/17, I/92/18, I/92/47, 
I/93/13, I/93/51, I/94/08, I/94/11, I/94/85, 
I/94/87, I/99/07, II/02/33, II/02/51, 
II/03/01, II/04/04, II/04/43, II/04/56, 
II/05/05, II/06/37, II/09/03, II/09/101, 
II/09/23, II/09/98, II/10/01, II/10/08, 
II/10/93, II/12/16, II/13/39, II/14/44, 
II/14/45, II/15/02, II/15/27, II/16/102, 
II/16/107, II/16/108, II/16/59, II/19/111, 
II/19/117, II/19/118, II/19/132, II/19/18, 
II/19/23, II/19/28, II/19/95, II/20/23, 
II/20/73, II/20/74, II/21/01, II/23/02, 
II/25/109, II/25/110, II/25/79, II/28/10, 
II/28/11, II/29/29, II/31/45, II/32/102, 
II/32/19, II/32/20, II/33/17, II/38/119, 
II/39/06, II/39/135, II/39/92
 ü.+ e I/01/06, I/11/08, I/11/09, I/113/02, 
I/120/34, I/145/04, I/147/53, I/152/03, 
I/155/04, I/155/60, I/34/47, I/34/50, 
I/34/51, I/39/63, I/39/66, I/42/03, I/51/07, 
I/57/01, I/57/03, I/58/05, I/61/21, I/61/22, 
I/72/10, I/87/08, I/95/89, I/98/06, II/25/11, 
II/25/12
 ü.+ e basTım I/80/64
 ü.+ ecēdi I/100/04
 ü.+ eceK I/91/02
 ü.+ ecik I/93/35
 ü.+ er I/138/100, I/46/65
 ü.+ i I/60/78
 ü.+ ü I/101/08, I/102/82, I/120/32, 
I/137/23, I/150/26, I/158/43, I/158/53, 
I/23/69, I/37/30, I/92/49, I/99/27, II/03/02, 
II/03/03, II/05/41, II/08/116, II/19/95, 
II/26/24, II/29/05, II/32/120

üÜ
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 ü.+ üdǖ I/87/09
 ü.+ üdü I/99/07
 ü.+ üdün I/113/03
 ü.+ ümüz I/101/08, I/121/37, I/121/38
 ü.+ ümüze I/77/57, I/77/58
 ü.+ ümüzüŋki I/107/12
 ü.+ ünde I/113/08
 ü.+ ünü I/117/33, I/148/03, I/75/69, 
II/08/118, II/15/25
 ü.+ ünüŋ I/48/42, I/48/44
 ü.+ ü̆ I/72/21

üç beş : Az bir miktar, az sayıda, birkaç
 ü. beş I/85/54

üç gün yataḳ dörd̥ü gün toprāḳ : 
“Ölmeden önce Allah çok fazla yatırmasın” 
anlamında bir dua sözü.
ǖç : bk. üç -3-
 ǖ. I/89/12, II/28/79, II/28/81
üçún : bk. için -2-
 ü. I/03/23, II/32/100
üçün : bk. için -19-
 ü. I/01/44, I/01/58, I/05/08, I/112/46, 
I/120/05, I/122/43, I/13/04, I/135/06, 
I/136/07, I/139/08, I/139/59, I/61/48, 
I/65/36, I/74/91, I/74/92, I/75/10, I/90/26, 
I/90/35
 onuŋ ü. I/23/19
üçüncü : Üç sayısının sıra sıfatı, sıradaki 
yeri ikinciden sonra, dördüncüden önce 
olan. -23-
 ü. I/113/04, I/122/13, I/122/55, I/144/26, 
I/24/23, I/24/29, I/24/30, I/65/40, I/72/10, 
I/93/47, II/08/08, II/08/11, II/08/14, 
II/25/58, II/27/17, II/29/15, II/30/70
 ü.+ de I/64/84
 ü.+ dö II/22/05
 ü.+ yü I/135/18, II/13/28
üçünÇü : bk. üçüncü -1-
 ü. I/78/37
ǖd - : bk. ö˽üt- -13-
 ǖ.- ecez I/56/46
 ǖ.- üb I/94/17

 ǖ.- ük I/66/43
 ǖ.- üllēdi I/154/53
 ǖ.- ürdü I/10/25, I/68/48, I/74/89
 ǖ.- ürdük I/74/84
 ǖ.- ürdüK I/68/44
 ǖ.- ürlērdi I/68/42
 ǖ.- üyo I/70/22
 ǖ.- üyoduḳ I/70/21
 ǖ.- üyoŋ I/79/91
üğüd - : bk. ö˽üt- -1-
 ü.- ür II/37/111
üğüT - : bk. ö˽üt- -3-
 ü.- Tüler I/122/76
 ü.- üp I/49/71, II/30/33
üj : bk. üç -1-
 ü. I/111/93
ükü̆ : bk. iki -1-
 ü. I/70/47
üle : bk. öyle -3-
 ü. I/17/81, I/45/49
 ü.+ ydi I/04/19
ǖle : bk. öyle -11-
 ǖ. I/04/57, I/12/45, I/121/05, I/121/62, 
I/131/55, I/45/53, I/51/72
 ǖ.+ di I/04/27
 ǖ. veriyoz I/85/49
 ǖ.+ y̥di I/04/29
ǖlē : bk. öyle -1-
 ǖ.+ di I/04/31
ǖleniyin : bk. ȫlenneyin -1-
 ǖ. I/41/87
üleş - : Paylaşmak, bölüşmek. -7-
 ü.- díḲ I/21/74
 ü.- diler I/27/24
 ü.- em I/144/78
 ü.- in I/19/16
 ü.- irdi I/125/68
 ü.- irlerdi I/91/34
 ü.- mişle II/19/95
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üleşdir - : Üleştirmek, paylara, hisselere 
bölmek, paylaştırmak, bölüştürmek, 
dağıtmak. -1-
 ü.- dim I/22/44
ülke : Memleket, diyar, el. -1-
 ü.+ mize I/95/47
ülǖ : bk. öyle -1-
 ü. II/22/45
ümmet I : Bir peygambere iman edenlerin, 
onun getirdiklerine inanıp tabi olanların 
meydana getirdiği topluluk. -1-
 ü. I/14/72
ümmet II : 10 – 15 santimlik bir değneği 
ucuna bir çomakla vurarak en uzak 
mesafeye gönderme esasına dayanan ve 
sayıları değneğin gittiği mesafeye göre 
hesaplanan bir çocuk oyunu, çelik çomak, 
met. -1-
 ü. I/80/18
ümüd : Ümit, arzu edilen, olması istenen 
bir şeyin gerçekleşebileceği ihtimalinin 
verdiği rahatlatıcı, ferahlatıcı duygu, 
olması istenen bir şeye duyulan beklenti, 
umut. -2-
 ü.+ ü II/09/74, II/09/81

ümüd et- : İçinde gerçekleşmesini 
istediği şeyin olacağına dair bir duygu 
taşımak, bir şeyin olmasını beklemek, 
ummak.
ün : Ses. (?) -1-
 ü.+ e I/22/03
ün : bk. ön -1-
 ü.+ nēnde II/32/78
üniversı̆̇tė : bk. ünüvesTe -1-
 ü.+ y̥ı̆̇ II/24/44
üniver̥ste : bk. ünüvesTe -2-
 ü. II/07/10, II/07/11
ünne - : Ünlemek, yüksek sesle bağırmak, 
yüksek sesle çağırmak, seslenmek. -17-
 ü. I/126/11
 ü.- dı̄̇mi I/39/94
 ü.- dim I/60/97
 ü.- medi I/91/06

 ü.- miş I/25/52
 ü.- ŋ II/25/66
 ü.- r I/128/55
 ü.- rdi I/91/40
 ü.- rdim I/74/33
 ü.- rim I/45/54
 ü.- rimiş II/05/102
 ü.- riz I/148/07
 ü.- rlēdi I/153/72, I/157/39
 ü.- rsin I/74/34
 ü.- yip dur21u I/39/17
ünnē - : bk. ünne- -4-
 ü. I/126/11, I/39/19
 ü.- d̥i I/22/03
 ü.- dim II/39/107
ünni - : bk. ünne- -1-
 ü.- yon II/39/184
ünnü : Ünlü, meşhur, ün salmış, namlı. -2-
 ü. I/148/51
ünnü - : bk. ünne- -1-
 ü.- yō II/37/119
ünüsün : insülin -2-
 ü. I/28/54
ünüversiTe : bk. ünüvesTe -3-
 ü. I/129/07, I/60/22
 ü.+ de I/93/59
ünüver̥site : bk. ünüvesTe -1-
 ü.+ ye I/156/22
ünüver̥Sı̆̇Te : bk. ünüvesTe -3-
 ü. I/149/48, I/151/25
 ü.+ den I/44/82
ünüvēsede : bk. ünüvesTe -1-
 ü.+ ymiş I/107/04
ünüvesTe : Üniversite, yüksek seviyede 
eğitim, öğretim ve ilmı̂ araştırma yapan 
ve fakülte, enstitü, yüksek okul vb. 
kuruluşlardan meydana gelen öğretim 
kurumu. -9-
 ü. I/129/07, I/129/08
 ü.+ de I/11/01, I/11/02
 ü.+ den I/11/45, I/147/07, I/99/24
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 ü.+ lēn̥den I/23/65
 ü.+ niŋ II/22/17
ünüvēste : bk. ünüvesTe -6-
 ü. I/121/121, II/02/99
 ü.+ de I/44/66
 ü.+ den I/44/83, II/02/99
ünüvēsti : bk. ünüvesTe -1-
 ü.+ den II/02/99
üre - : 1. Artmak, çoğalmak. -2-
 ü.- miş I/158/24
 ü.- yyo I/87/44

2. (Canlılar için) Doğup sayıca çoğalmak.
ürē - : bk. üre-1 -2-
 ü.- yo I/87/45

bk. üre-2

 ü. II/05/36
üred - : bk. üret-3 -4-
 ü.- irdik I/10/29
 ü.- irdiK II/32/116
 ü.- iriz I/98/90

bk. üret-1

 ü.- irdiK I/115/58
ǖren - : bk. ȫren-3 -1-
 ǖ.- dim I/48/30
üret - : 1. (Aynı türden olan hayvan veya 
bitkileri) Yetiştirip çoğaltmak. -6-
 ü.- iyo I/01/83
 ü.- iyomuş I/01/79
 ü.- iyomuştu I/01/79
 ü.- iyuz yapiyöz I/01/28

2. Oluşturmak, meydana koymak.
 ü.- irdi I/155/56

3. Çoğaltmak, miktarını arttırmak.
 ü.- iyoduḳ II/15/81
ür̥et - : bk. üret-3 -1-
 ü.- iyoduḳ II/15/80
üretim : İhtiyaçlara yeterli ölçüde cevap 
vermek amacıyla mal ve hizmetlerin miktar, 
fayda ve verimini arttırma faaliyeti. -1-
 ü.+ i II/23/18
ürk - : Korkup birden sıçramak. -2-

 ü.- ellēdi I/145/71
 ü.- tü II/20/62
ürper - : 1. Üşüme, korku, endişe, ürkme 
vb. sebepler yüzünden vücuttaki tüyler 
dikilip deri nokta nokta kabarmak. -2-
 tüyleri ü.- miş I/95/62

2. Korku, kaygı ve kuşku veren bir 
şeyden, hoşa gitmeyen ürkütücü bir 
ihtimalden dolayı endişe duymak, korkuya 
kapılmak, korkmak.
 ü.- miş I/117/21
ürperik : Ürpermiş, derisi kabarmış. -1-
 ü. I/69/47
ürsüm : bk. ürüsüm -1-
 ü. I/132/03
ürü - : bk. yürü- -1-
 ü.- yerek I/41/90
ürü : bk. ora -1-
 ü.+ yü II/17/19
ürüme : Üreme, üremiş olan. -1-
 ü. I/68/17
ürün : Tabiattan elde edilen faydalı şey, 
mahsul. -3-
 ü. I/108/17
 ü.+ nerini I/106/12
 ü.+ ünü I/56/50
ürüsüm : Töre, gelenek. -2-
 ü. I/106/31
ürüzǵar : bk. rüzǵar -1-
 ü. I/130/14
ürü̆ya : bk. rüyā -3-
 ü. gördǖy̥düm II/07/111
 ü.+ mda II/07/111
 ü.+ mdı II/07/109
ürya : bk. rüyā -2-
 ü.+ mdȧ I/80/50
 ü.+ sını II/05/103
üs : bk. üst1 -3-
 ü. I/69/59, II/08/97
 ü.+ lēni I/54/51

bk. üst6 -2-
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 ü. I/31/34, II/20/67
bk. üst8 -2-

 ü. I/160/20, II/33/15
bk. üst13 -1-

 ü. üsTünde II/39/104
üsd : bk. üst2 -82-
 ü.+ ü I/26/33, I/59/44
 ü.+ ünǖ II/39/72
 ü.+ ünde I/107/47, I/116/12, I/130/63, 
I/38/71, I/95/21
 ü.+ üne I/100/11, I/100/49, I/102/78, 
I/103/47, I/105/44, I/105/48, I/106/20, 
I/106/52, I/109/15, I/11/63, I/111/44, 
I/111/64, I/111/65, I/116/26, I/116/27, 
I/12/19, I/12/20, I/121/90, I/123/32, 
I/123/70, I/127/45, I/128/26, I/130/58, 
I/130/62, I/132/44, I/132/48, I/14/40, 
I/148/55, I/154/22, I/26/72, I/27/75, 
I/70/39, I/73/50, I/73/55, I/76/35, I/76/38, 
I/96/55, I/96/57, II/33/72
 ü.+ ünē I/106/43, II/33/72
 ü.+ üne geçirmiş I/20/69
 ü.+ ünü I/116/17, I/116/23, I/116/25, 
I/116/38, I/132/45, I/152/97, I/20/52, 
I/70/36, I/73/48, I/79/85, II/39/49
 ü.+ ünün I/102/46
 ü.+ ünüŋ I/102/47

bk. üst1 -135-
 ü.+ ü I/109/04, I/27/77, I/72/50, 
II/18/12, II/18/13
 ü.+ ünde I/11/94, I/121/101, I/130/72, 
I/130/75, I/98/52, II/21/84
 ü.+ ündē I/126/56
 ü.+ ünd̥e I/14/34, I/14/37
 ü.+ ünd̥en I/128/71
 ü.+ ündü yaparız II/18/12
 ü.+ üne I/102/39, I/106/69, I/114/21, 
I/116/45, I/121/117, I/130/73, I/130/78, 
I/135/43, I/137/26, I/62/08, I/70/78, 
I/76/94, I/87/42, I/98/82, II/35/81
 ü.+ ünē I/101/32
 damdan düşsem ayāmıŋ ü.+ üne 
düşerdim I/137/41
 ü.+ üni I/15/51

 ü.+ ünü I/121/06, I/26/20, I/77/08
 ü.+ ünüŋ I/124/36

bk. üst4 -14-
 ü.+ ǖ I/76/43, I/76/50
 ü.+ ümüzüŋ I/15/25
 ü.+ ünde I/70/77
 ü.+ üne I/102/88, I/76/40, I/76/43, 
I/76/46, I/95/97
 ü.+ ünü I/76/46

bk. üst6 -92-
 ü.+ ümüze I/69/60
 ü.+ ünde I/117/49, I/69/103

bk. üst3 -89-
 ü.+ ü I/116/18
 ü.+ ünde I/94/21
 ü.+ üne I/116/10, I/116/19, I/116/42
 ü.+ ünü I/116/18
 ü.+ üynen I/116/07

bk. üst-0 -15-
 ü.+ üne I/95/14

bk. üst5 -4-
 ü.+ ümüzüŋ başımızıŋ I/126/61
 ü.+ ündekini I/96/40

bk. üst14 -2-
 ü.+ üne I/125/37
 sucu ü.+ üne alırdı I/115/48

bk. üst8 -94-
 ü.+ ünden I/139/44
 ü.+ ünü yapdı I/133/20
üsd˽üste : bk. üst˽üste -1-
 ü. I/111/61
üsdel̥ı̆̇k : Üstelik, ayrıca, hem de, bir de, bu 
yetmiyormuş gibi, dahası. -1-
 ü. I/75/53
üsdünnük : Üstünlük, üstün olma 
durumu. -1-
 ü.+ le I/17/56
üsKü : Eski’ye benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 esgiyi ü.+ yü I/124/39
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üslen - : Bir yeri üs olarak seçip oraya 
yerleşmek. -1-
 ü.- miş I/46/21
üslü : “Alt ve üst katta olmak üzere” 
anlamındaki altlı üstlü tabirinde geçen bir 
söz. -2-
 altlı ü. I/36/29
 āltlı ü. I/36/32
üst : 1. Bir şeyin yukarıya, göğe doğru 
bakan yüzü, yüzeyi, alt karşıtı. -57-
 ü. I/77/32
 ü.+ ǖ I/74/66
 ü.+ ine I/10/13
 alt ü. oldu I/95/85
 ü.+ ü II/15/84, II/24/90
 ü.+ ünǖ I/44/45
 ü.+ ünde I/07/104, I/153/65, I/34/64, 
I/36/74, I/52/24, I/70/11, I/76/94, I/97/17, 
II/01/51
 ü.+ ündeki I/153/66
 ü.+ ündekilē II/32/46
 ü.+ ündü I/34/67, II/11/57
 ü.+ üne I/04/46, I/06/132, I/102/77, 
I/111/33, I/116/07, I/123/34, I/145/30, 
I/148/14, I/152/117, I/19/25, I/23/21, 
I/36/77, I/45/10, I/45/11, I/49/23, I/54/49, 
I/59/47, I/60/11, I/70/37, I/70/58, I/71/16, 
I/81/64, I/85/21, II/12/62, II/12/63, 
II/12/68, II/21/47, II/35/54
 can baş ü.+ ünedi I/145/17
 ü.+ ünü I/67/43, II/16/91, II/21/59
 ü.+ ünüŋ I/08/74
 ü.+ ünü̆ II/12/17
 ü.+ üye II/18/25
 ü.+ ü̆ II/24/90

2. Bir şeyin yukarısında bulunan boşluk 
veya yer. -55-
 ü.+ lēnde I/17/87
 ü.+ lēni I/127/10
 ü.+ ünde II/21/69, II/21/70, II/21/72, 
II/29/62, II/33/67, II/33/71, II/37/93
 ü.+ ündē II/33/53
 ü.+ ünd̥e II/21/73

 ü.+ ündü II/30/01, II/39/44
 ü.+ üne I/04/60, I/05/34, I/10/35, 
I/148/22, I/148/23, I/148/55, I/148/60, 
I/151/18, I/152/97, I/157/10, I/157/44, 
I/157/65, I/33/100, I/40/25, I/40/40, 
I/44/45, I/44/46, I/48/13, I/60/70, I/71/42, 
I/73/59, I/78/26, II/15/121, II/15/27, 
II/15/30, II/15/86, II/32/60, II/32/64, 
II/33/66, II/33/68, II/33/71, II/34/101, 
II/34/103
 ü.+ ünü I/03/54, II/15/71, II/16/89, 
II/32/24, II/33/66, II/38/71, II/39/35, 
II/39/76

3. Bir şeyin aşağı sayılan yerine göre 
yukarı tarafı. -17-
 ü. I/151/29
 alt ü. iderin II/25/110
 ü.+ lēnde I/79/18
 altlı ü.+ lü I/76/43
 ü.+ ü I/33/04, II/30/74
 ü.+ ünde I/69/102
 ü.+ ündedi I/149/04
 ü.+ ündeki I/68/62
 ü.+ üne I/130/79, I/152/116, I/152/117, 
I/56/62, II/32/107, II/33/05
 ü.+ ünü I/40/26
 ü.+ ü̆ I/33/05

4. Vücut, gövde, beden. -15-
 ü.+ ü II/34/44, II/35/37
 ü.+ üme I/63/21
 ü.+ ümüze I/50/38
 ü.+ ümüzü II/16/98
 ü.+ ünde I/04/31, II/34/45
 ü.+ ünden I/77/71
 ü.+ üne I/76/43, I/77/18, II/35/36, 
II/37/56, II/37/57
 ü.+ ünē I/41/24

5. Vücuda giyilmiş olan elbise, giyecek, 
üst baş. -10-
 ü. I/76/44
 ü.+ lēlen başlālan I/82/28
 ü.+ ü I/161/33
 ü.+ ü başa II/37/25
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 ü.+ üm I/67/40
 ü.+ üne II/37/31
 ü.+ ünü I/153/81, I/153/82, II/37/30
 ü.+ ünüŋ I/151/31

6. Bulunulan yere göre daha ileride, daha 
ötede, seviye bakımından daha yukarıda 
olan veya daha yukarıda olduğu kabul 
edilen. -7-
 ü.+ Ten I/61/74
 ü.+ ü II/27/21
 ü.+ ünde I/41/79, I/60/80
 ü.+ ünden II/10/44, II/27/61
 ü.+ üŋdeki I/45/01

7. Hemen sonrası, takriben, arkasından. -3-
 ü.+ ümüze git33cek I/46/20
 ü.+ ünde II/19/158
 ü.+ üne I/07/83

8. (Aynı hizada olmayan şeyler içinde) 
Yukarıda bulunan. -4-
 ü.+ ü I/28/26
 ü.+ ünde II/20/01, II/20/02, II/21/75

9. Bir şeyin dışa bakan yüzü, dış 
yüzü. -2-
 ü.+ ündü II/28/45
 ü.+ ünü I/54/48

10. (Deniz, cadde, yol vb. kelimelerle) 
Bir yerin çok yakınında olan ve ona bakan 
yer. -1-
 ü.+ üŋde II/32/05

11. (Makam, rütbe, derece vb. 
kelimelerle) Daha ileri derecede olan, daha 
üstün olan. -1-
 ü. II/08/87

12. (Sayılarla birlikte) Daha fazla. -1-
 ü.+ ünde II/09/101

13. Çok, fazla. -1-
 üs ü.+ ünde II/39/104

üstünden gel- : Üstesinden gelmek, 
başa çıkmak. -1-
 ü.+ ünden gelirdim I/39/39
ǖst : bk. üst-2 -1-
 ǖ.+ üne I/29/16

üsT˽üsde : bk. üst˽üste -1-
 ü. I/155/91
üst˽üste : Birbiri üstüne konulmuş, 
birbirinin üstünde. -3-
 ü. I/151/41, II/15/115, II/15/52
üstün I : Benzerlerine göre daha yüksek 
derece ve seviyede bulunan, nitelik 
bakımından onların üstünde olan. -1-

üstün ol- : Bir kimseden veya bir 
şeyden daha yüksek, daha değerli nitelikleri 
olmak.
 ü. ōldu II/07/107
üstün II : Arap ve Osmanlı alfabesinde, 
üstüne konduğu sessiz harfi kısa a veya e 
sesiyle beraber okutan hareke. -1-
 ü.+ süz I/80/28
üSüm : bk. üzüm -1-
 ü.+ ü II/29/35
üş : bk. üç -397-
 ü. I/01/95, I/02/45, I/03/08, I/03/22, 
I/03/51, I/03/74, I/03/77, I/05/06, I/05/10, 
I/05/13, I/05/45, I/05/55, I/05/58, I/05/60, 
I/05/66, I/06/50, I/07/38, I/08/21, I/09/04, 
I/10/87, I/101/16, I/101/35, I/101/37, 
I/101/40, I/102/29, I/102/58, I/102/67, 
I/109/05, I/11/63, I/11/96, I/110/65, 
I/111/11, I/111/28, I/111/40, I/111/55, 
I/111/93, I/111/94, I/113/106, I/113/109, 
I/113/99, I/114/33, I/116/48, I/119/19, 
I/119/24, I/119/28, I/119/29, I/12/34, 
I/120/23, I/120/31, I/125/61, I/125/88, 
I/126/25, I/126/26, I/126/72, I/127/33, 
I/127/53, I/128/71, I/130/61, I/131/36, 
I/132/09, I/132/10, I/133/30, I/133/66, 
I/134/49, I/134/61, I/137/13, I/137/21, 
I/137/23, I/138/05, I/138/102, I/138/119, 
I/138/120, I/138/34, I/138/36, I/14/56, 
I/140/49, I/142/08, I/143/41, I/144/61, 
I/144/77, I/145/93, I/148/04, I/148/38, 
I/148/45, I/148/53, I/149/49, I/149/52, 
I/149/70, I/152/79, I/153/06, I/153/49, 
I/153/51, I/155/26, I/155/35, I/156/36, 
I/158/36, I/158/39, I/158/53, I/159/09, 
I/159/17, I/16/03, I/16/21, I/16/22, I/16/33, 
I/161/25, I/17/37, I/17/45, I/20/102, 
I/20/22, I/20/56, I/20/68, I/20/91, I/21/31, 
I/21/41, I/22/01, I/22/35, I/23/68, I/23/69, 
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I/24/54, I/24/57, I/24/62, I/27/34, I/27/35, 
I/30/08, I/30/32, I/31/19, I/31/26, I/35/13, 
I/35/25, I/36/65, I/38/11, I/38/28, I/38/53, 
I/38/56, I/38/58, I/39/07, I/39/14, I/39/76, 
I/40/49, I/43/07, I/43/29, I/44/26, I/45/05, 
I/45/14, I/45/56, I/46/88, I/47/17, I/47/44, 
I/47/82, I/49/55, I/50/24, I/50/42, I/50/44, 
I/50/81, I/52/10, I/54/26, I/54/33, I/54/57, 
I/55/25, I/56/71, I/56/81, I/58/13, I/58/62, 
I/58/86, I/58/89, I/58/94, I/58/96, I/59/44, 
I/59/53, I/60/43, I/63/63, I/64/46, I/64/48, 
I/64/49, I/65/04, I/65/06, I/65/07, I/65/37, 
I/66/44, I/67/23, I/67/52, I/67/66, I/68/18, 
I/68/75, I/69/06, I/69/68, I/69/70, I/70/38, 
I/70/47, I/71/04, I/72/21, I/72/27, I/73/23, 
I/73/42, I/73/50, I/74/08, I/74/52, I/75/44, 
I/76/12, I/76/13, I/76/14, I/76/72, I/76/75, 
I/76/98, I/78/07, I/78/15, I/78/51, I/79/43, 
I/79/46, I/79/52, I/79/59, I/79/60, I/80/40, 
I/82/07, I/85/60, I/87/69, I/90/25, I/90/45, 
I/90/48, I/90/55, I/90/73, I/92/44, I/92/46, 
I/92/47, I/92/48, I/93/39, I/94/23, I/94/26, 
I/99/26, I/99/33, I/99/36, I/99/37, II/01/53, 
II/02/43, II/02/67, II/02/77, II/02/81, 
II/02/95, II/02/97, II/04/22, II/04/27, 
II/04/30, II/05/39, II/05/43, II/05/49, 
II/05/57, II/06/82, II/06/83, II/07/60, 
II/09/02, II/09/12, II/09/40, II/09/42, 
II/09/44, II/09/78, II/09/98, II/10/53, 
II/11/08, II/11/39, II/12/23, II/12/54, 
II/14/44, II/14/46, II/14/67, II/15/07, 
II/16/100, II/16/101, II/16/92, II/17/28, 
II/17/70, II/17/73, II/18/11, II/20/29, 
II/21/78, II/22/03, II/22/04, II/22/21, 
II/22/22, II/22/29, II/22/83, II/22/85, 
II/23/176, II/23/178, II/23/29, II/23/35, 
II/24/04, II/24/110, II/25/39, II/25/51, 
II/25/52, II/26/17, II/27/41, II/27/53, 
II/28/20, II/28/54, II/28/55, II/28/82, 
II/29/04, II/29/64, II/33/45, II/35/113, 
II/35/72, II/37/14, II/37/29, II/37/79, 
II/38/42, II/38/82, II/39/117, II/39/132, 
II/39/140, II/39/90
 ü. beş veriyoŋ I/111/95
 ü. beş I/01/15, I/01/42, I/106/40, 
I/31/29, I/31/34, I/36/13, I/39/36, I/39/87, 
I/56/33, I/58/25, I/58/92, I/58/95, I/61/69, 
I/61/70, I/69/28, I/69/29, I/69/48, II/10/82, 
II/23/117, II/35/15

 ü.+ de I/122/71, I/21/52, I/64/03, 
I/64/119, I/87/87, I/93/51
 ü.+ dē I/91/03
 ü.+ den I/100/03, I/101/02, I/101/04, 
I/113/02, I/113/04, I/113/08, I/127/05, 
I/58/07, I/75/60, I/91/04, II/14/70, II/28/24, 
II/28/25
 ü.+ dü birini verin II/02/81
 ü. gün yataḳ dörd̥ü gün toprāḳ I/104/64
 ü.+ lerecek I/148/29
 ü. Peş II/01/17
 ü.+ ten I/153/10
 ü.+ Ten I/71/04
 ü.+ tü biri II/26/39
 ü.+ ü I/147/53, I/158/36
 ü.+ üŋ I/72/09
 ü.+ üŋüze I/54/69
 ü.+ ü̆ I/38/58
ǖş : bk. üç -3-
 ǖ. I/10/77, I/137/13, I/63/62
üşen - : Bir işi yapmak hususunda 
isteksizlik duymak, gevşek davranmak, o 
işi yapmak kendisine zor gelmek. -3-
 ü.- meŋ I/79/51
 ü.- meSseŋiS I/79/69
 ü.- meyiŋ I/79/60
üşgen : Üçgen, üç kenarlı, üç açılı kapalı 
şekil. -2-
 ü. I/111/66, I/111/70
üşü - : Soğuğun etkisini duymak, soğuktan 
etkilenmek. -5-
 ü.- dü I/22/16
 ü.- r I/22/06, II/30/12
 ü.- rdek I/126/66
 ü.- ycek I/143/25
ǖşü - : bk. üşü- -1-
 ǖ.- müş I/22/13
üşüme : Zatürre. -2-
 ü.+ den I/95/125, II/35/74
üŞüT - : Üşümekten dolayı vücudunda 
rahatsızlık duymak, soğuk almak. -1-
 ü.- mı̄̇yceŋ I/63/55
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ǖt - : bk. ö˽üt- -2-
 ǖ.- ülmüş II/37/116
 ǖ.- üyolā I/105/27
ǖtle - : bk. öğütle- -1-
 sıran sıran söğütler birbirine ǖ.- r 
I/111/100
ütüle - : Buruşuk bir şeyin üzerinden 
kızgın ütü geçirerek kırışıklıklarını 
gidermek. -1-
 ü.- r I/90/72
ütünme : Sevmek, beğenmek işi. (?) -1-
 yanma ü. I/47/08
üv - : Övmek, türkü söylemek. -6-
 ü.- eller I/114/11
 ü.- er I/114/10
 ü.- üyollar I/114/11, I/114/12
 ü.- üyor I/114/12
üver - : Göğermek, vurma ya da çarpma 
sonunda vücudun herhangi bir yeri 
morarmak, çürümek. -3-
 ü.- i I/21/61
 ü.- in I/21/60
üvey : Aralarında kan bağı bulunmayıp 
sonradan kānun yoluyla bağ kurulmuş olan 
veya tek taraflı kan bağıyla birbirine bağlı 
bulunan. -2-
 ü. I/08/86
 ü.+ iŋki I/140/60
üvüd - : bk. ö˽üt- -2-
 ü.- ürüS I/79/77
 ü.- ürüz I/79/77
üvüt - : bk. ö˽üt- -1-
 ü.- mēyolā I/153/25
üvüy : bk. üvey -1-
 ü. ānne I/55/74
üy̥le : bk. öyle -2-
 ü. I/04/58, I/21/94
üyüd - : bk. ö˽üt- -1-
 ü.- ürdüK I/115/53
üyüt - : bk. ö˽üt- -3-
 ü.- üyolar II/15/91
 ü.- üyoz II/15/91

 ü.- üyōz II/15/91
üz : bk. üst1 -1-
 ü. I/03/48
üz - : Üzüntü vermek, canını sıkmak. -1-
 ü.- en I/14/27
üz : bk. yüz -2-
 ü. I/53/34, I/68/23
üze : bk. üzeri I1 -1-
 ü. y̥uḳara II/03/69
üzē : bk. üzeri I5 -1-
 aḳşam ü. I/103/47
üzeri I : 1. Bir şeyin yukarıya, göğe doğru 
bakan yüzü, yüzeyi, üst tarafı. -13-
 ü.+ nde I/09/52, I/34/58, II/20/65
 ü.+ ndē II/14/41
 ü.+ nd̥e I/41/92
 ü.+ ndeki I/68/60
 ü.+ ne I/111/33, I/117/25, I/131/36, 
I/155/96, I/31/42, II/34/37, II/39/159

2. Fazla. -3-
 ü.+ nde II/09/36
 ü.+ ne I/149/59

3. Vücuda giyilmiş olan elbise, giyecek, 
üst baş. -3-
 ü.+ m I/157/54
 ü.+ ne I/157/53

4. Vücut, gövde, beden. -2-
 ü.+ ne I/09/16, I/09/17

5. Öğle, ikindi ve akşam sözcükleriyle 
sözü edilen zamanı bildirir. -1-
 aḳşam ü. I/103/47

6. Sonrasında, ardından, ... ek olarak. -1-
 ü.+ ne I/68/19

7. ... etkisi ve bakımı altında. -1-
 ü.+ nde I/131/57
üzeri II : Üzere, gibi, olduğu yolda, olduğu 
biçimde. -1-
 ü. II/21/32
üzerine : 1. Hakkında, dair, üstüne. -3-
 ü. I/07/69, I/157/35
 ü.+ ydi I/93/60



üzül -

2140

Ü

2. –den sonra. -1-
 ü. II/13/57
üzül - : Üzüntü duymak, canı sıkılmak, 
müteessir olmak. -18-
 ü.- düK II/07/74
 ü.- düḲ II/07/71
 ü.- düm I/133/43
 ü.- düŋ II/22/40
 ü.- düydüm I/133/41
 ü.- e I/45/27, I/83/16
 ü.- üb durma II/05/108
 ü.- ünce I/133/42
 ü.- ürüm I/38/50, II/38/64
 ü.- üyon I/37/40
 ü.- üyoz II/07/71, II/07/73, II/07/74
üzǖl - : bk. üzül- -1-
 ü.- mi II/05/80
üzülmi : Üzülme, üzülmek işi. -1-
 ü.+ ye I/143/59
üzüm : Asma adı verilen ağaççığın salkım 
durumunda ufak taneli, çekirdekli, ince 
kabuklu, sulu, etli, glikoz ve vitamin 
bakımından zengin, yetiştiği yere göre pek 
çok çeşidi bulunan, tazesi ve kurusu yenen 
meyvesi. -65-
 ü. I/105/12, I/11/41, I/110/43, I/128/70, 
I/139/41, I/139/42, I/139/51, I/139/55, 
I/25/18, I/25/20, I/32/101, I/33/106, 
I/33/41, I/65/57, I/67/64, I/72/81, I/85/43, 
II/09/28, II/15/22, II/25/50, II/26/31, 
II/29/34, II/29/71, II/32/46
 ġuru ü. I/33/104, I/33/105, I/33/144
 ü.+ den I/85/26
 ü.+ den yaparıS I/60/22
 ü.+ lēn I/33/104
 ü.+ ler I/65/57
 ġurŭ ü.+ nen I/33/142
 ü.+ nerde I/17/65
 ü.+ nere II/25/46
 ü.+ neri I/09/76
 ü.+ ü I/128/69, I/139/52, I/139/53, 
I/139/55, I/25/20, I/33/52, I/60/02, I/67/69, 
II/25/46, II/35/77

 amasya ü.+ ü I/33/107
 çavuş ü.+ ü I/33/106
 ġuru ü.+ ü I/33/145
 ġuş ü.+ ü I/111/24
 ü.+ ümǖz II/19/162
 ü.+ ümüz I/11/40
 ü.+ ümüzü̆ I/139/54
 ü.+ ünen II/07/77
 dene ü.+ ünen II/07/78
 ġuru ü.+ ünen II/07/78
 ü.+ ünü I/33/42
 ü.+ üŋ I/60/01

üzüm bağı : Üzüm kütükleri dikili olan 
ve üzüm yetiştirilen yer.
 ü. ba˽amız II/25/45
 ü. bağından I/60/22
 ü. bālarῑ I/09/76

üzüm bekmezi : Üzümün önce 
çiğnenerek, ezilerek şıra durumuna 
getirilmesi sonra kazanda şeker ve üzüm 
topağı ile kaynatılması sonucu elde edilen 
pekmez.
 ü. bekmezı̄̇ I/153/28

üzüm tatlısı : Üzüm pekmezinin daha 
katı hâli.
 ü. tatlısını I/131/43, I/131/44
üzǖm : bk. üzüm -1-
 ü. II/07/35
üzün - : bk. üzül- -2-
 ü.- ürün I/109/58
 ü.- üyȯrun I/109/57
üzüntü : Acıklı, hoşa gitmeyen veya olması 
istenmeyen bir şeyin insanda bıraktığı can 
sıkıcı duygu, ruhi tedirginlik, teessür. -3-
 ü. I/125/06, II/29/21
 ü.+ m I/152/78
üzüntülü : Üzüntüsü olan, üzülmüş, 
müteessir. -1-
 ü.+ yün I/123/73
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 v. I/01/15, I/01/42, I/01/75, I/02/25, 
I/02/28, I/02/34, I/02/58, I/02/66, I/02/72, 
I/03/09, I/03/13, I/03/70, I/03/74, I/03/91, 
I/03/93, I/04/13, I/04/66, I/05/25, I/06/100, 
I/06/14, I/08/117, I/08/69, I/08/74, I/09/43, 
I/09/52, I/10/09, I/10/110, I/10/117, 
I/10/15, I/10/16, I/10/24, I/10/29, I/10/42, 
I/10/75, I/10/78, I/10/82, I/10/95, I/10/97, 
I/100/01, I/100/07, I/100/09, I/100/12, 
I/100/13, I/100/20, I/100/27, I/100/39, 
I/100/42, I/101/18, I/101/62, I/102/06, 
I/102/09, I/102/11, I/102/13, I/102/30, 
I/107/07, I/109/29, I/109/54, I/11/28, 
I/121/114, I/122/08, I/126/58, I/127/41, 
I/131/21, I/132/51, I/133/24, I/133/25, 
I/134/11, I/134/39, I/139/15, I/139/45, 
I/145/85, I/145/93, I/146/19, I/146/79, 
I/147/21, I/147/28, I/147/33, I/147/37, 
I/147/38, I/148/09, I/148/22, I/148/30, 
I/148/31, I/148/36, I/148/39, I/148/57, 
I/148/63, I/148/64, I/149/17, I/149/30, 
I/149/36, I/149/61, I/149/64, I/149/65, 
I/149/71, I/150/21, I/150/28, I/150/32, 
I/151/30, I/151/31, I/152/05, I/152/11, 
I/152/124, I/152/13, I/152/137, I/152/15, 
I/152/80, I/153/123, I/153/14, I/153/35, 
I/153/49, I/153/52, I/153/54, I/154/07, 
I/154/55, I/155/28, I/155/59, I/156/23, 
I/156/61, I/156/67, I/157/41, I/158/06, 
I/158/08, I/158/10, I/158/12, I/158/13, 
I/158/18, I/158/20, I/158/36, I/158/50, 
I/158/60, I/159/21, I/159/37, I/160/10, 
I/160/13, I/160/14, I/160/20, I/160/21, 
I/160/25, I/161/10, I/161/11, I/161/29, 
I/161/30, I/161/34, I/161/36, I/161/40, 
I/161/51, I/17/07, I/17/38, I/18/07, 
I/18/68, I/23/21, I/23/53, I/27/64, I/28/01, 
I/28/04, I/28/05, I/28/08, I/28/21, I/28/23, 
I/28/46, I/28/53, I/29/17, I/30/01, I/30/08, 
I/30/22, I/30/41, I/30/54, I/31/31, I/31/44, 
I/32/100, I/32/95, I/33/27, I/33/33, I/36/21, 

I/36/34, I/37/42, I/37/45, I/38/24, I/38/71, 
I/39/14, I/39/60, I/39/85, I/40/17, I/40/58, 
I/41/38, I/41/44, I/41/61, I/41/93, I/42/80, 
I/43/07, I/43/26, I/44/74, I/45/67, I/46/27, 
I/46/47, I/46/53, I/46/64, I/46/71, I/47/16, 
I/47/17, I/47/83, I/48/54, I/49/08, I/49/11, 
I/49/33, I/49/42, I/49/43, I/49/57, I/51/02, 
I/51/14, I/51/18, I/51/39, I/51/41, I/51/44, 
I/51/45, I/51/60, I/51/68, I/51/73, I/52/41, 
I/52/55, I/52/73, I/52/82, I/52/83, I/53/13, 
I/55/02, I/55/04, I/55/57, I/55/58, I/56/71, 
I/56/74, I/57/09, I/57/13, I/57/37, I/57/41, 
I/58/83, I/58/98, I/59/43, I/59/72, I/60/80, 
I/60/88, I/61/11, I/61/14, I/61/74, I/62/06, 
I/62/08, I/62/24, I/62/34, I/62/39, I/63/08, 
I/63/10, I/63/13, I/64/90, I/66/23, I/67/58, 
I/68/10, I/68/57, I/68/75, I/69/06, I/69/102, 
I/69/103, I/69/12, I/69/18, I/69/20, I/69/23, 
I/69/31, I/69/33, I/69/36, I/69/38, I/69/44, 
I/69/62, I/69/64, I/69/68, I/69/87, I/69/98, 
I/70/12, I/70/16, I/70/51, I/70/68, I/71/48, 
I/72/21, I/72/26, I/72/57, I/72/68, I/73/64, 
I/73/65, I/74/07, I/74/08, I/74/15, I/74/18, 
I/74/43, I/74/71, I/74/95, I/75/27, I/75/44, 
I/75/51, I/75/54, I/75/72, I/76/100, I/76/66, 
I/76/94, I/76/95, I/77/03, I/79/11, I/79/36, 
I/79/40, I/79/48, I/79/60, I/79/62, I/79/65, 
I/79/81, I/79/84, I/79/92, I/80/11, I/80/56, 
I/80/57, I/80/64, I/81/03, I/81/04, I/81/10, 
I/81/22, I/81/34, I/81/45, I/83/01, I/83/17, 
I/83/40, I/83/77, I/84/33, I/84/45, I/86/15, 
I/86/27, I/86/41, I/86/42, I/86/44, I/86/46, 
I/86/48, I/86/63, I/86/68, I/86/69, I/87/110, 
I/87/119, I/87/63, I/87/75, I/88/04, I/88/21, 
I/88/61, I/88/65, I/88/69, I/88/70, I/90/24, 
I/90/25, I/90/31, I/90/39, I/92/30, I/92/40, 
I/92/55, I/93/39, I/93/40, I/93/50, I/93/53, 
I/94/32, I/95/10, I/95/118, I/95/14, I/95/15, 
I/95/27, I/95/40, I/95/76, I/95/79, I/96/02, 
I/96/81, I/97/14, I/97/15, I/97/27, I/97/28, 
I/97/29, I/98/105, I/98/33, I/98/34, I/98/44, 
I/99/14, I/99/16, I/99/26, I/99/28, I/99/51, 

vV
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I/99/70, I/99/73, II/01/22, II/01/24, 
II/01/47, II/01/63, II/01/76, II/01/80, 
II/01/81, II/01/85, II/01/86, II/01/89, 
II/02/103, II/02/36, II/02/44, II/02/46, 
II/02/62, II/02/63, II/02/80, II/02/88, 
II/04/19, II/04/29, II/04/30, II/04/35, 
II/04/37, II/04/44, II/04/64, II/04/65, 
II/04/77, II/04/82, II/05/09, II/05/13, 
II/05/14, II/05/15, II/05/16, II/05/20, 
II/05/23, II/05/26, II/05/28, II/05/36, 
II/05/40, II/05/43, II/05/46, II/05/48, 
II/05/70, II/05/74, II/07/01, II/07/06, 
II/07/121, II/07/136, II/07/49, II/07/65, 
II/07/97, II/08/103, II/08/106, II/08/115, 
II/08/120, II/08/125, II/08/132, II/08/45, 
II/08/47, II/08/48, II/08/92, II/08/99, 
II/09/101, II/09/42, II/09/76, II/09/77, 
II/09/85, II/09/86, II/09/98, II/11/38, 
II/11/58, II/12/11, II/12/12, II/12/39, 
II/12/50, II/12/51, II/12/53, II/14/100, 
II/14/65, II/14/66, II/14/86, II/14/90, 
II/14/93, II/15/110, II/16/05, II/16/57, 
II/17/05, II/17/68, II/17/71, II/17/73, 
II/17/77, II/17/90, II/18/07, II/18/11, 
II/18/15, II/18/16, II/18/17, II/18/27, 
II/18/30, II/19/123, II/19/161, II/19/20, 
II/19/30, II/19/74, II/21/101, II/21/16, 
II/21/50, II/21/75, II/21/76, II/22/17, 
II/22/53, II/23/142, II/23/187, II/23/188, 
II/23/190, II/23/21, II/23/61, II/24/102, 
II/24/19, II/25/03, II/25/105, II/25/110, 
II/25/26, II/25/98, II/25/99, II/26/17, 
II/26/22, II/26/43, II/26/53, II/27/14, 
II/27/31, II/27/64, II/27/65, II/28/09, 
II/28/17, II/28/18, II/28/21, II/28/43, 
II/28/46, II/28/52, II/28/59, II/28/63, 
II/28/69, II/28/71, II/28/84, II/28/88, 
II/28/94, II/29/13, II/29/97, II/30/17, 
II/30/22, II/30/26, II/30/27, II/30/42, 
II/30/44, II/30/49, II/32/103, II/32/113, 
II/32/114, II/32/117, II/32/123, II/32/125, 
II/32/136, II/32/138, II/32/139, II/32/140, 
II/32/18, II/32/19, II/32/20, II/32/24, 
II/32/32, II/32/33, II/32/36, II/32/39, 
II/32/46, II/32/80, II/33/17, II/33/25, 
II/33/28, II/33/33, II/33/37, II/33/38, 
II/35/11, II/35/94, II/37/79, II/39/144, 
II/39/147, II/39/189, II/39/190, II/39/27, 
II/39/32, II/39/46

 ne v. I/108/30, I/159/35, I/67/49, 
I/74/14, I/77/11, I/82/25, I/87/121, I/93/31, 
II/21/100, II/27/62
 v.+ dı I/146/80, I/28/42, I/87/90, 
I/98/105, I/98/36, II/14/69, II/15/99
 v.+ dım II/07/112
 v.+ dır I/100/42, I/101/19, I/101/27, 
I/153/50, I/155/32, I/28/35, I/30/25, 
I/30/26, I/31/19, I/31/23, I/31/37, I/31/42, 
I/68/73, I/70/20, I/70/22, I/70/50, I/75/05, 
I/75/60, I/79/42, I/79/45, I/79/60, I/79/64, 
I/86/23, I/86/58, I/90/06, I/92/23, I/92/24, 
I/92/29, I/94/31, I/94/32, I/94/56, I/99/61, 
II/02/42, II/32/78
 v.+ dῑ I/33/106, I/33/107, I/98/116
 v.+ dῑr I/31/04, I/31/05
 v.+ dur I/47/76
 v.+ sa I/86/71
 v.+ sıŋ I/79/37
 v. yapallā II/35/71
 v. yapdım yapdım I/98/45
 v. yapılıyo II/29/14
va - : bk. var-1 -7-
 v.- dıḳ I/33/75, II/01/46
 v.- dıḲ I/74/48
 v.- dım I/126/73
 v.- dıŋ I/79/64
 v.- mış II/05/104
 v.- ŋ I/79/69

bk. var-2 -7-
 v.- dı I/10/109
 v.- dıḳ I/39/50, II/08/27
 v.- dım I/101/09
 v.- man I/94/82
 v.- mıyola I/96/77

bk. var-3 -4-
 v.- dım I/10/116, II/22/19
 v.- mayo I/103/41
 v.- saŋῐz̥ I/149/25

bk. var-4 -8-
 v.- ma I/99/68

bk. varsın -9-
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 v.- sın I/150/16, I/87/56
 olsun v.- sın II/34/51
 ol̥sun v.- sın II/39/170
 ōsun v.- sın I/86/79, II/16/07
 v.- sıŋ II/02/105, II/08/66
 ōl̥suŋ v.- sıŋ I/45/74
vá : bk. var -1-
 v. II/29/22
vȧ : bk. var -4-
 v. I/43/06, II/01/62, II/04/22
 v.+ dır I/87/14
vă : bk. var -4-
 v. I/32/18, I/32/30, I/32/42
 v.+ dı I/33/107
vā : bk. var -289-
 v. I/01/58, I/02/29, I/03/62, I/03/63, 
I/04/40, I/04/52, I/04/68, I/06/45, I/06/46, 
I/06/62, I/06/94, I/07/88, I/08/62, I/09/41, 
I/09/49, I/09/65, I/10/118, I/10/40, I/10/78, 
I/100/12, I/108/51, I/119/22, I/128/69, 
I/146/18, I/146/19, I/147/22, I/149/14, 
I/150/18, I/150/21, I/152/11, I/157/27, 
I/161/10, I/21/72, I/28/05, I/29/19, 
I/32/100, I/32/17, I/32/22, I/32/42, I/33/124, 
I/33/150, I/33/54, I/33/68, I/33/74, I/33/96, 
I/33/97, I/35/35, I/39/38, I/44/67, I/46/95, 
I/47/17, I/49/33, I/50/29, I/51/03, I/51/13, 
I/51/14, I/51/17, I/53/47, I/55/06, I/57/34, 
I/58/28, I/61/15, I/61/31, I/61/62, I/64/113, 
I/64/133, I/64/23, I/64/24, I/69/21, I/69/36, 
I/69/64, I/70/73, I/70/75, I/72/21, I/72/32, 
I/72/68, I/75/07, I/75/08, I/75/09, I/75/54, 
I/80/30, I/81/36, I/82/10, I/82/24, I/82/25, 
I/82/26, I/82/27, I/83/34, I/83/61, I/85/32, 
I/86/13, I/86/26, I/88/68, I/94/25, I/94/32, 
I/96/83, II/01/80, II/01/86, II/02/11, 
II/02/19, II/02/49, II/04/22, II/05/22, 
II/05/28, II/05/44, II/08/93, II/13/40, 
II/15/02, II/18/17, II/18/31, II/19/163, 
II/19/35, II/19/36, II/19/37, II/19/38, 
II/19/40, II/19/43, II/19/75, II/19/78, 
II/20/41, II/20/54, II/20/58, II/20/67, 
II/21/101, II/21/76, II/23/172, II/26/21, 
II/26/32, II/26/52, II/27/36, II/28/45, 
II/28/46, II/28/86, II/29/03, II/29/101, 
II/29/52, II/29/74, II/30/25, II/30/52, 

II/30/76, II/32/05, II/32/103, II/32/18, 
II/32/87, II/33/13, II/33/35, II/33/47, 
II/33/53, II/34/25, II/34/72, II/35/92, 
II/36/03, II/37/127, II/37/48, II/37/75, 
II/37/76, II/38/19, II/38/23, II/38/48, 
II/38/70, II/38/88, II/38/92
 ne v. I/61/74
 v.+ dı I/01/07, I/01/49, I/01/94, 
I/02/57, I/04/03, I/107/40, I/11/05, 
I/119/31, I/145/01, I/145/11, I/145/29, 
I/145/67, I/145/87, I/147/45, I/152/11, 
I/152/12, I/152/28, I/152/45, I/154/44, 
I/156/25, I/158/29, I/158/33, I/158/42, 
I/158/59, I/33/116, I/33/139, I/33/77, 
I/34/56, I/39/48, I/51/74, I/54/71, I/56/33, 
I/72/63, I/83/36, I/85/13, I/85/24, II/05/03, 
II/07/100, II/07/144, II/07/20, II/07/36, 
II/08/07, II/08/44, II/11/20, II/12/40, 
II/12/73, II/19/126, II/19/21, II/19/40, 
II/20/09, II/20/12, II/20/14, II/20/29, 
II/34/07, II/34/105, II/34/13, II/34/16, 
II/34/24, II/34/25, II/34/40, II/34/64, 
II/34/70, II/34/88, II/35/110, II/35/116, 
II/35/20, II/35/22, II/35/26, II/35/58, 
II/35/92, II/37/29
 v.+ dı şavrebegiliŋ I/77/22
 v.+ dın I/126/12, I/61/21
 v.+ dır I/86/46, II/02/91, II/02/92, 
II/18/17, II/19/157, II/19/82
 v.+ dῑ I/158/61
 v.+ mış I/01/22, I/158/22, I/83/72
 v.+ mıştı I/32/73, I/33/114, I/83/69, 
II/19/140, II/19/141, II/19/70, II/20/48
 v.+ mışTı I/32/10
 v.+ sa I/04/63, I/29/09, I/85/66, II/39/35
vā - : bk. var-3 -4-
 v.- dıḳ II/28/32
 v.- dım II/28/11, II/28/87
 v.- madῑm I/43/08

bk. var-2 -2-
 v.- mazlar̥dı I/33/121, I/33/122

bk. var-1 -2-
 v.- dıla II/29/41
 v.- dım I/154/64
v̇a : bk. var -5-
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 v̇. I/121/94, I/74/41, I/75/43, I/97/24
v̇ā : bk. var -3-
 v̇. I/75/43, II/32/05, II/32/137
va˽ıt : bk. vakit1 -2-
 v. I/159/24
 v.+ a I/159/52
va˽izlik : Vaizin yaptığı iş. -1-
 v. I/14/06
vacı : bk. bacı2 -5-
 v.+ m I/86/29, I/86/39, I/86/60, I/86/69, 
I/86/74
vādeli : Süresi sınırlandırılmış, belirlenmiş 
olan, vadelere bölünmüş. -1-
 v. verdi I/149/60
vadi : bk. vādi -1-
 v.+ si I/56/06
vādi : İki dağ arasında uzanan arazi. -2-
 v.+ lēden I/56/19
 v.+ si I/56/05
vaġon : Demir yolu üzerinde bir 
lokomotif tarafından çekilen yolcu ve yük 
arabası. -1-
 v.+ nā II/23/14
vah : Acıma, yakınma, esef bildirir; 
yazık. -3-
 v. I/52/98, II/29/35
vaht : bk. vakit6 -1-
 halı v.+ ı I/122/85

bk. vakit1 -1-
 v.+ ında I/126/37
vah̥t : bk. vakit1 -3-
 v.+ ı I/82/14, I/82/15
vaḫt : bk. vakit1 -1-
 v.+ ını I/03/63
vāḫt : bk. vakit5 -1-
 v.+ ıŋ I/58/64
vāh̥t : bk. vakit1 -1-
 v.+ ım I/67/14

bk. vakit2 -1-
 v.+ ında I/84/24
vaḳd : bk. vakit1 -1-

 v.+ imiz I/100/26
vaḳıd : bk. vakit1 -2-
 v.+ ımı geçiriyom I/37/50
 v.+ ımız geçēdi I/146/40

bk. vakit2 -1-
 v.+ a I/113/100
vakid : bk. vakit1 -2-
 v.+ e I/102/51
 v.+ imiz I/102/66
vaḳıf : Birçok kişi tarafından kurulan ve 
toplum yararına çalışmayı ilke edinen 
kuruluş. -4-
 v. I/68/64, I/68/65
 v.+ a I/68/65
vaḳıt : bk. vakit1 -25-
 v. I/124/47, I/15/18, I/15/54, I/15/92, 
I/153/62, I/31/42, I/31/43, I/61/36, 
I/98/102, II/24/99
 v.+ a I/159/52
 v. geçirdik I/27/61, II/24/29, II/24/94, 
II/24/98
 v. geçirdiysem I/52/16
 v. geçiremiyon I/37/50
 v.+ la II/21/88
 v.+ lā II/21/87
 v.+ lar I/15/62
 v.+ lar geçirdik I/15/30
 v.+ lar geçirdiK I/15/70
 v.+ lar geçird̥iK I/15/88
 v.+ tan I/83/43

bk. vakit2 -8-
 v. I/15/42, I/37/20, I/63/35, I/98/73
 v.+ ḳı I/58/26, I/98/73
 v.+ la I/98/06
 v.+ larınan I/15/42

bk. vakit5 -2-
 v. I/14/72, I/79/29

bk. vakit4 -1-
 v. I/14/60
vaḳῐt : bk. vakit1 -1-
 v.+ ımız I/15/72
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bk. vakit6 -1-
 hāli v.+ ları I/125/34
vak̥ῐt : bk. vakit2 -1-
 v. I/15/07

bk. vakit1 -1-
 v. I/15/19
v̥aḲıt : bk. vakit2 -1-
 v̥. I/15/05
vakit : 1. Zaman. -7-
 v. I/102/60, I/154/10, I/31/37
 v. geçirdim I/154/09
 v. geçirilēdi I/28/32
 v. geçiriyus I/101/20
 v.+ le I/70/45

2. Devir. -4-
 v. I/152/103, I/75/29, I/99/31
 v.+ ler I/75/63

3. (İsim tamlamasının ikinci öğesi 
olarak) Bir işin olageldiği, yapılageldiği 
saat, gün veya mevsim. -1-
 gece v. I/91/50

4. Günün namaz için ayrılan her bir 
bölümü.

5. Belirlenmiş zaman, belirli zaman.
6. Maddi imkân.

vākit : bk. vakit1 -1-
 v. I/136/10
vakı̆̇tlici : Vakitlice, erken, zamanında. -1-
 v.+ ci II/39/84
vaḳt : bk. vakit1 -4-
 v.+ ımız I/61/64
 v.+ iŋiz I/40/57, II/38/108, II/38/109

bk. vakit2 -2-
 v.+ a II/28/15
 v.+ ımız I/15/48

bk. vakit5 -1-
 v.+ ında I/52/53

bk. vakit6 -1-
 hali v.+ ı yerinde I/61/47
vala : bk. vallā -1-
 v. II/14/18

valā : bk. vallā -11-
 v. I/03/106, I/03/36, I/03/42, I/08/02, 
I/08/35, I/43/16, I/46/87, II/14/17, II/14/26, 
II/14/88, II/14/89
vȧla : bk. vallā -1-
 v. I/03/24
vȧlā : bk. vallā -1-
 v. I/41/59
vāla : bk. vallā -1-
 v. I/46/78
vālā : bk. vallā -1-
 v. I/01/02
v̇āla : bk. vallā -1-
 v̇. II/29/66
valaha : bk. vallaha -1-
 v. I/123/36
vali : bk. vāli -4-
 v.+ den II/28/14
 v.+ niŋ I/24/67
 v.+ yi II/28/19
vāli : Bir ilde devleti temsil eden en büyük 
mülki amir. -6-
 v. II/28/13, II/28/14, II/28/15, II/28/16
 v.+ den II/28/11
 v.+ yi II/28/11
valla : bk. vallā -81-
 v. I/03/04, I/05/55, I/100/25, I/100/44, 
I/100/47, I/100/48, I/105/06, I/105/19, 
I/109/12, I/109/37, I/11/24, I/110/03, 
I/110/32, I/110/46, I/110/64, I/111/04, 
I/111/23, I/112/20, I/112/21, I/115/49, 
I/117/07, I/12/28, I/120/24, I/121/98, 
I/125/53, I/125/55, I/125/57, I/126/66, 
I/126/71, I/128/65, I/13/10, I/133/32, 
I/138/106, I/140/55, I/144/04, I/151/19, 
I/156/09, I/161/59, I/20/05, I/23/23, 
I/27/12, I/33/04, I/40/67, I/43/25, I/46/11, 
I/56/01, I/56/54, I/56/65, I/56/78, I/59/71, 
I/67/02, I/67/73, I/70/02, I/70/05, I/70/47, 
I/88/09, I/88/64, I/89/01, I/89/11, I/91/56, 
I/91/78, I/92/28, I/94/82, I/95/11, I/95/12, 
I/95/95, I/96/47, I/97/18, I/97/41, II/07/141, 
II/21/54, II/22/60, II/39/08, II/39/142, 
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II/39/168, II/39/174, II/39/176, II/39/179, 
II/39/182
vallā : Vallahi. -211-
 v. I/01/64, I/02/36, I/02/62, I/03/105, 
I/03/13, I/03/15, I/03/38, I/03/68, I/03/73, 
I/03/79, I/03/86, I/03/87, I/03/88, I/03/89, 
I/05/59, I/08/113, I/08/34, I/08/36, 
I/105/17, I/105/55, I/107/03, I/107/06, 
I/108/37, I/109/35, I/109/52, I/110/20, 
I/113/36, I/113/59, I/113/61, I/113/75, 
I/113/86, I/114/01, I/115/12, I/115/26, 
I/115/28, I/115/30, I/115/51, I/119/74, 
I/121/81, I/124/26, I/124/49, I/125/09, 
I/125/23, I/125/52, I/125/73, I/126/11, 
I/126/34, I/126/78, I/127/51, I/128/25, 
I/128/27, I/13/02, I/13/30, I/13/40, 
I/134/21, I/134/57, I/137/43, I/137/45, 
I/138/11, I/138/14, I/138/24, I/140/18, 
I/140/36, I/140/50, I/143/04, I/144/16, 
I/144/61, I/144/66, I/149/10, I/149/29, 
I/149/41, I/149/43, I/150/22, I/150/23, 
I/151/08, I/156/08, I/156/31, I/156/47, 
I/158/09, I/158/17, I/158/21, I/161/60, 
I/18/03, I/19/13, I/20/75, I/20/78, I/20/87, 
I/20/93, I/20/97, I/20/99, I/21/10, I/21/24, 
I/21/39, I/21/76, I/22/05, I/22/09, I/24/68, 
I/27/20, I/27/74, I/33/60, I/34/35, I/34/48, 
I/35/49, I/35/50, I/36/04, I/36/06, I/36/10, 
I/36/22, I/36/26, I/36/44, I/36/46, I/36/68, 
I/36/71, I/39/17, I/39/26, I/39/97, I/40/57, 
I/40/59, I/41/15, I/41/30, I/46/07, I/46/107, 
I/47/07, I/48/20, I/48/40, I/48/47, I/48/52, 
I/51/14, I/52/92, I/52/94, I/53/31, I/53/75, 
I/56/32, I/56/62, I/56/66, I/57/18, I/57/32, 
I/59/64, I/65/14, I/65/53, I/66/34, I/67/01, 
I/67/14, I/67/22, I/67/33, I/67/39, I/67/42, 
I/67/47, I/67/48, I/67/54, I/67/64, I/67/77, 
I/69/04, I/69/20, I/70/68, I/86/28, I/88/29, 
I/88/32, I/88/73, I/91/19, I/91/58, I/95/109, 
I/95/117, I/95/15, I/96/03, I/96/36, I/96/73, 
I/99/45, II/02/22, II/03/13, II/04/36, 
II/06/33, II/07/15, II/07/70, II/07/92, 
II/07/95, II/08/81, II/12/38, II/14/14, 
II/14/16, II/14/52, II/14/84, II/14/96, 
II/22/09, II/22/56, II/22/65, II/25/113, 
II/25/35, II/25/79, II/28/18, II/28/34, 
II/28/37, II/28/38, II/28/42, II/28/50, 
II/28/55, II/28/68, II/28/72, II/30/13, 
II/32/131, II/39/10, II/39/127, II/39/133, 

II/39/134, II/39/137, II/39/138, II/39/14, 
II/39/175, II/39/37
 v. vurun II/28/58

vallā billā : Vallahi ve billahi, yemin 
sözü.
 v. billā I/109/36
vall̥a : bk. vallā -8-
 v. I/103/04, I/109/12, I/111/82, 
I/121/100, I/121/98, I/126/31, I/135/39, 
I/63/10
vaÍÍā : bk. vallā -3-
 v. I/69/09, I/69/14, I/69/15
val̥la : bk. vallā -2-
 v. I/03/07, I/46/56
val̥lā : bk. vallā -2-
 v. I/03/30, I/08/38
vȧlla : bk. vallā -6-
 v. I/03/22, I/107/50, I/107/59, I/108/40, 
I/110/17, I/52/36
vȧllā : bk. vallā -33-
 v. I/03/19, I/03/62, I/03/98, I/08/31, 
I/107/12, I/107/16, I/107/31, I/107/45, 
I/107/48, I/107/58, I/107/60, I/107/63, 
I/107/71, I/107/72, I/109/35, I/121/28, 
I/126/79, I/134/29, I/144/70, I/18/61, 
I/21/85, I/59/36, I/96/79, II/23/132, 
II/28/39, II/28/41, II/28/58, II/28/60, 
II/28/83, II/28/88, II/28/89
vållā : bk. vallā -1-
 v. I/21/76
v̥alla : bk. vallā -1-
 v̥. I/25/19
v̇alla : bk. vallā -1-
 v̇. I/64/26
v̇allā : bk. vallā -1-
 v̇. I/58/16
v̇aÍÍā : bk. vallā -1-
 v̇. II/32/09
v̇ȧllā : bk. vallā -2-
 v̇. I/144/44, I/144/49
vallā˽i : bk. vallāhi -2-
 v. I/48/24, II/28/14
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vallah : Vallahi. -8-
 v. I/114/45, I/132/80, I/137/11, I/144/57, 
I/144/60, I/144/66, I/20/100, I/52/86
vallah̥ : bk. vallah -1-
 v. II/39/04
vallaha : Vallahi. -10-
 v. I/144/42, I/161/60, I/27/18, I/47/20, 
I/51/12, I/52/43, I/59/67, I/96/95, II/16/89, 
II/39/173
vallahi : bk. vallāhi -7-
 v. I/105/28, I/108/38, I/109/50, I/120/28, 
I/122/06, I/128/49, I/27/27
vallah̥i : bk. vallāhi -9-
 v. I/107/01, I/110/51, I/12/26, I/120/53, 
I/134/10, I/137/32, I/21/63, I/95/07, I/95/12
vallahı̄̇ : bk. vallāhi -1-
 v. I/143/60
vallāhi : “Allah’a and olsun ki, Allah hakkı 
için” anlamında yemin sözü. -20-
 v. I/03/61, I/109/45, I/112/62, I/122/37, 
I/122/76, I/124/08, I/125/19, I/128/62, 
I/133/54, I/136/08, I/137/40, I/140/43, 
I/144/63, I/21/87, I/43/27, I/59/68, I/66/07, 
I/66/10, I/66/17, I/66/36
vallāh̥i : bk. vallāhi -3-
 v. I/113/107, I/144/11, I/52/55
vȧllāhi : bk. vallāhi -2-
 v. I/107/13, I/107/27
vame : Varma, varmak, erişmek, ulaşmak 
işi. -1-
 v.+ ye II/38/100
vana : Su, hava, gaz vb.nin akışını, 
debisini kontrol etmeye yarayan ve bir 
vida vasıtasıyla açılıp kapatılan sürgülü iri 
musluk, bir cins valf. -1-
 v.+ ya I/39/96
var : Kâinatta veya düşüncede bulunan, 
mevcut olan (şey). -1615-
 v. I/01/22, I/01/27, I/01/66, I/01/75, 
I/01/76, I/01/78, I/01/87, I/02/45, I/03/103, 
I/03/111, I/03/70, I/05/23, I/05/40, I/05/53, 
I/06/102, I/06/112, I/06/13, I/06/144, 
I/06/145, I/06/146, I/06/148, I/06/23, 
I/06/45, I/06/46, I/07/102, I/07/46, I/07/51, 

I/07/77, I/08/04, I/08/11, I/08/12, I/08/18, 
I/08/93, I/08/97, I/09/42, I/09/44, I/09/50, 
I/10/26, I/10/86, I/100/12, I/100/39, 
I/103/39, I/103/40, I/104/29, I/104/32, 
I/104/48, I/105/08, I/105/16, I/105/17, 
I/105/40, I/105/52, I/106/20, I/106/34, 
I/106/36, I/106/40, I/106/48, I/106/57, 
I/106/58, I/106/59, I/106/67, I/106/71, 
I/107/07, I/107/39, I/108/12, I/108/39, 
I/108/46, I/109/02, I/109/04, I/109/05, 
I/109/09, I/109/10, I/109/15, I/109/25, 
I/109/28, I/109/57, I/11/07, I/11/13, 
I/11/29, I/11/30, I/11/32, I/11/55, I/11/74, 
I/11/85, I/11/93, I/110/15, I/110/49, 
I/110/50, I/110/61, I/111/02, I/111/107, 
I/111/119, I/111/120, I/111/26, I/111/62, 
I/111/79, I/111/93, I/112/58, I/112/74, 
I/112/79, I/112/82, I/113/132, I/113/33, 
I/113/51, I/113/70, I/113/76, I/113/77, 
I/114/06, I/114/32, I/114/41, I/116/05, 
I/116/08, I/116/15, I/116/16, I/116/26, 
I/116/48, I/117/04, I/117/23, I/117/29, 
I/117/36, I/117/48, I/119/19, I/119/21, 
I/119/34, I/119/61, I/119/62, I/119/68, 
I/119/71, I/12/06, I/12/08, I/12/21, I/12/48, 
I/12/49, I/120/31, I/120/33, I/121/110, 
I/121/13, I/121/66, I/121/78, I/121/80, 
I/122/17, I/122/23, I/122/33, I/122/34, 
I/122/42, I/122/66, I/122/74, I/122/81, 
I/123/05, I/123/31, I/123/52, I/123/62, 
I/124/09, I/124/43, I/124/46, I/125/11, 
I/125/51, I/126/05, I/126/33, I/126/40, 
I/126/41, I/126/46, I/126/49, I/126/50, 
I/126/79, I/128/58, I/128/69, I/129/07, 
I/129/11, I/129/17, I/129/23, I/129/37, 
I/129/47, I/129/56, I/129/61, I/129/67, 
I/13/12, I/13/13, I/130/102, I/131/08, 
I/131/27, I/131/28, I/131/37, I/131/57, 
I/132/30, I/133/23, I/133/25, I/133/26, 
I/133/27, I/133/32, I/133/33, I/133/34, 
I/133/56, I/134/10, I/134/11, I/134/35, 
I/134/37, I/134/61, I/134/62, I/135/09, 
I/135/11, I/135/13, I/135/15, I/135/33, 
I/135/56, I/136/16, I/137/53, I/137/54, 
I/138/11, I/138/112, I/138/116, I/138/12, 
I/138/121, I/138/123, I/138/127, I/138/49, 
I/139/31, I/139/32, I/139/41, I/139/48, 
I/139/49, I/139/50, I/139/51, I/139/52, 
I/139/53, I/139/59, I/139/61, I/139/63, 
I/14/16, I/14/17, I/14/22, I/14/26, I/14/27, 
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I/14/28, I/14/41, I/14/42, I/14/73, I/140/26, 
I/140/30, I/140/61, I/142/08, I/142/11, 
I/142/13, I/142/14, I/142/21, I/142/25, 
I/142/41, I/142/46, I/142/49, I/143/54, 
I/143/60, I/143/84, I/144/16, I/144/21, 
I/144/33, I/144/34, I/144/36, I/144/52, 
I/144/81, I/144/85, I/149/13, I/149/16, 
I/149/22, I/149/23, I/149/27, I/149/31, 
I/149/46, I/149/57, I/15/10, I/15/60, 
I/15/66, I/15/80, I/151/11, I/151/31, 
I/151/32, I/151/33, I/154/50, I/154/56, 
I/155/13, I/155/32, I/155/92, I/156/19, 
I/156/24, I/156/33, I/156/38, I/156/43, 
I/156/52, I/156/55, I/156/56, I/156/57, 
I/156/58, I/156/60, I/156/67, I/156/68, 
I/158/14, I/158/17, I/158/31, I/158/36, 
I/158/39, I/158/40, I/158/45, I/158/56, 
I/16/03, I/16/04, I/16/15, I/16/36, I/16/43, 
I/16/50, I/16/60, I/17/03, I/17/09, I/17/10, 
I/17/11, I/17/15, I/17/16, I/17/24, I/17/45, 
I/17/52, I/17/62, I/17/68, I/17/74, I/18/03, 
I/18/19, I/18/24, I/18/34, I/18/43, I/18/45, 
I/18/48, I/18/63, I/18/68, I/18/71, I/19/12, 
I/19/13, I/20/16, I/20/17, I/20/20, I/20/38, 
I/20/43, I/20/56, I/20/58, I/20/59, I/20/61, 
I/21/06, I/21/11, I/21/12, I/21/20, I/21/30, 
I/21/31, I/21/62, I/21/63, I/21/68, I/21/70, 
I/21/71, I/21/72, I/21/88, I/23/04, I/23/11, 
I/23/37, I/23/47, I/23/48, I/23/49, I/23/50, 
I/23/52, I/23/69, I/23/71, I/24/07, I/24/09, 
I/24/61, I/24/62, I/24/65, I/25/24, I/25/31, 
I/25/41, I/26/29, I/26/59, I/27/09, I/27/12, 
I/27/29, I/27/36, I/27/38, I/27/39, I/27/40, 
I/27/49, I/27/50, I/30/07, I/32/17, I/32/18, 
I/32/99, I/33/133, I/33/40, I/34/03, 
I/34/04, I/34/64, I/34/66, I/34/68, I/34/70, 
I/35/27, I/35/53, I/36/34, I/36/59, I/36/67, 
I/37/02, I/38/40, I/38/41, I/38/52, I/38/55, 
I/39/85, I/40/05, I/40/24, I/40/31, I/40/64, 
I/40/65, I/41/19, I/41/22, I/41/74, I/41/75, 
I/41/76, I/41/78, I/41/79, I/41/80, I/41/81, 
I/41/91, I/42/29, I/42/42, I/42/43, I/42/46, 
I/42/69, I/44/85, I/44/92, I/45/26, I/45/34, 
I/45/35, I/45/57, I/45/60, I/46/04, I/46/09, 
I/46/108, I/46/111, I/46/127, I/46/14, 
I/46/15, I/46/29, I/46/31, I/46/35, I/46/48, 
I/46/52, I/46/65, I/46/66, I/46/68, I/46/69, 
I/46/71, I/46/72, I/46/82, I/46/85, I/46/92, 
I/48/42, I/48/53, I/48/68, I/48/73, I/49/44, 
I/53/04, I/53/14, I/53/17, I/53/27, I/53/62, 

I/53/81, I/53/82, I/54/62, I/56/09, I/56/19, 
I/56/27, I/56/50, I/56/74, I/57/11, I/57/32, 
I/57/34, I/59/41, I/60/02, I/60/22, I/60/37, 
I/60/42, I/60/71, I/60/86, I/61/04, I/61/63, 
I/61/66, I/62/17, I/62/26, I/63/08, I/64/117, 
I/64/124, I/64/19, I/64/34, I/64/42, I/64/94, 
I/65/12, I/65/18, I/65/37, I/65/54, I/66/05, 
I/66/21, I/66/22, I/66/26, I/66/28, I/66/44, 
I/66/49, I/67/09, I/67/18, I/67/52, I/67/53, 
I/67/55, I/67/68, I/67/70, I/67/73, I/67/76, 
I/68/02, I/68/49, I/68/58, I/68/64, I/68/65, 
I/68/66, I/69/19, I/69/21, I/69/24, I/69/33, 
I/69/56, I/71/05, I/71/65, I/71/67, I/71/72, 
I/73/18, I/73/34, I/73/42, I/73/45, I/73/64, 
I/74/06, I/74/15, I/74/80, I/75/08, I/75/50, 
I/76/31, I/76/43, I/76/78, I/78/03, I/81/21, 
I/81/46, I/81/64, I/86/54, I/86/62, I/89/08, 
I/90/26, I/90/32, I/91/21, I/92/10, I/92/11, 
I/92/15, I/92/26, I/92/30, I/92/35, I/92/37, 
I/92/38, I/92/42, I/92/43, I/92/44, I/93/21, 
I/93/28, I/95/26, I/95/50, I/95/79, I/97/25, 
II/02/10, II/02/31, II/02/33, II/02/36, 
II/02/37, II/02/46, II/02/48, II/02/50, 
II/02/51, II/02/90, II/03/16, II/03/41, 
II/04/02, II/04/14, II/04/16, II/04/17, 
II/04/18, II/04/19, II/04/20, II/04/21, 
II/04/22, II/04/23, II/04/24, II/04/25, 
II/04/27, II/04/28, II/04/29, II/04/37, 
II/04/39, II/04/43, II/04/52, II/04/53, 
II/06/62, II/06/74, II/06/75, II/09/32, 
II/09/66, II/09/74, II/10/09, II/10/10, 
II/10/52, II/10/65, II/10/75, II/10/77, 
II/11/58, II/11/65, II/13/25, II/13/37, 
II/13/40, II/13/41, II/13/47, II/13/57, 
II/14/11, II/14/25, II/14/65, II/14/67, 
II/14/78, II/15/69, II/15/72, II/16/89, 
II/17/08, II/17/65, II/17/69, II/19/38, 
II/19/39, II/19/80, II/23/06, II/23/149, 
II/23/150, II/23/169, II/23/174, II/23/196, 
II/24/104, II/24/12, II/24/37, II/24/43, 
II/24/44, II/24/51, II/25/09, II/25/35, 
II/26/30, II/26/32, II/26/38, II/27/24, 
II/28/77, II/29/71, II/30/27, II/30/29, 
II/31/03, II/31/09, II/31/19, II/31/21, 
II/31/26, II/31/36, II/32/18, II/33/25, 
II/33/35, II/37/03, II/37/34, II/38/70, 
II/38/77, II/38/80, II/38/83, II/39/85
 ġorḳunuŋ ecele faydası v. I/91/86
 işimiz var gücümüz v. I/66/31
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 ne v. I/107/02, I/110/44, I/113/70, 
I/126/80, I/134/26, I/144/61, I/144/66, 
I/16/14, I/17/10, I/40/62
 v.+ ḳan I/81/61
 ne v. ḳı I/129/26
 v.+ dı I/01/50, I/01/51, I/01/52, I/02/24, 
I/02/28, I/02/42, I/02/45, I/02/65, I/04/31, 
I/05/07, I/05/61, I/05/65, I/07/102, I/07/67, 
I/07/95, I/08/27, I/08/72, I/10/23, I/100/05, 
I/100/19, I/101/17, I/102/12, I/102/13, 
I/105/13, I/106/02, I/106/03, I/106/05, 
I/107/52, I/107/56, I/107/64, I/108/42, 
I/108/55, I/11/04, I/11/06, I/11/07, I/11/19, 
I/11/26, I/11/45, I/11/53, I/11/88, I/110/09, 
I/110/14, I/111/16, I/112/08, I/112/11, 
I/115/32, I/120/06, I/120/14, I/120/15, 
I/120/22, I/121/100, I/121/108, I/122/65, 
I/125/18, I/125/20, I/125/21, I/125/26, 
I/125/27, I/125/73, I/128/07, I/128/20, 
I/128/24, I/128/43, I/129/18, I/13/26, 
I/131/50, I/132/73, I/133/65, I/133/66, 
I/134/16, I/135/51, I/137/18, I/138/41, 
I/140/64, I/141/18, I/145/25, I/145/26, 
I/145/29, I/145/60, I/145/67, I/145/79, 
I/145/82, I/145/96, I/146/04, I/146/05, 
I/146/14, I/149/20, I/149/21, I/15/07, 
I/150/14, I/150/30, I/150/56, I/150/60, 
I/151/29, I/152/114, I/152/132, I/152/29, 
I/152/37, I/152/52, I/153/119, I/153/12, 
I/153/15, I/153/28, I/153/58, I/153/72, 
I/153/77, I/153/89, I/154/09, I/154/26, 
I/154/28, I/154/31, I/154/34, I/155/14, 
I/155/27, I/155/67, I/155/87, I/156/11, 
I/156/26, I/156/27, I/156/34, I/156/38, 
I/156/39, I/158/33, I/158/34, I/158/40, 
I/158/57, I/158/58, I/159/35, I/16/21, 
I/16/31, I/161/01, I/161/05, I/17/49, I/17/65, 
I/18/11, I/18/32, I/18/33, I/18/35, I/18/59, 
I/20/02, I/20/32, I/20/45, I/20/75, I/21/46, 
I/21/88, I/22/43, I/22/44, I/24/42, I/24/43, 
I/25/64, I/29/05, I/29/06, I/29/07, I/31/49, 
I/31/62, I/33/34, I/34/39, I/35/55, I/36/47, 
I/37/21, I/39/91, I/41/21, I/41/49, I/41/88, 
I/41/89, I/42/09, I/46/11, I/46/39, I/46/41, 
I/46/51, I/47/15, I/47/22, I/50/54, I/51/06, 
I/51/26, I/51/27, I/51/31, I/52/51, I/52/58, 
I/52/59, I/52/62, I/52/63, I/52/64, I/55/67, 
I/56/47, I/57/03, I/57/04, I/58/68, I/59/39, 
I/61/60, I/64/118, I/64/39, I/64/59, I/65/44, 

I/68/31, I/68/33, I/68/47, I/68/48, I/69/39, 
I/69/73, I/69/76, I/70/27, I/70/28, I/71/74, 
I/72/55, I/73/08, I/73/09, I/73/77, I/74/10, 
I/74/16, I/74/20, I/74/28, I/74/53, I/74/57, 
I/74/94, I/74/97, I/77/03, I/77/07, I/77/50, 
I/77/74, I/78/05, I/78/06, I/78/09, I/78/39, 
I/78/40, I/80/29, I/81/60, I/81/61, I/81/63, 
I/83/17, I/90/73, I/91/04, I/91/24, I/91/50, 
I/91/77, I/94/05, I/94/06, I/94/20, I/94/21, 
I/94/81, I/95/20, I/95/25, I/95/28, I/95/89, 
I/95/92, I/97/08, I/97/11, I/98/44, II/02/68, 
II/04/38, II/04/46, II/04/80, II/05/63, 
II/06/05, II/06/37, II/06/41, II/07/118, 
II/07/119, II/07/31, II/07/36, II/07/37, 
II/07/50, II/09/29, II/13/23, II/14/53, 
II/14/57, II/15/12, II/15/18, II/15/19, 
II/15/42, II/15/99, II/16/42, II/16/47, 
II/16/94, II/19/43, II/20/79, II/20/80, 
II/22/57, II/23/10, II/23/11, II/24/28, 
II/24/54, II/25/07, II/25/108, II/25/31, 
II/29/15, II/30/82, II/35/21, II/35/56, 
II/38/85, II/39/12, II/39/81, II/39/82
 v.+ d̥ı I/109/46
 v.+ dı vur vur I/141/17
 v.+ dım I/52/13, II/14/54
 v.+ dın I/10/107, I/10/85, I/126/05, 
I/126/07, I/126/36, I/126/41, I/126/46, 
I/126/47, I/126/50, I/126/51, II/14/76
 v.+ dır I/06/26, I/131/27, I/136/03, 
I/146/87, I/152/54, I/20/67, I/23/17, 
I/26/48, I/27/21, I/92/20, II/03/32
 hanım mardır ġarıyı şe ġocayı genc 
eden ġoca v.+ dır hanımı ġocadan I/132/83
 v.+ dí II/06/47
 v.+ dῐ I/24/42
 v.+ dῑ I/113/123, I/139/19, I/153/72, 
I/33/25, I/41/33, I/41/49, I/46/41, I/73/07, 
I/74/10, I/74/87, II/16/42
 v.+ dı̊ I/11/07
 işimiz v. gücümüz var I/66/31
 v.+ ı I/49/21
 v.+ ıḳan I/53/67, II/27/34
 v.+ ıdı I/06/110, I/06/34, I/07/106, 
I/07/19, I/07/76, I/07/77, I/08/28, I/101/05, 
I/103/42, I/104/32, I/104/42, I/106/01, 
I/107/62, I/108/11, I/108/14, I/108/42, 
I/112/15, I/112/25, I/112/32, I/113/06, 
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I/113/40, I/113/44, I/113/66, I/113/85, 
I/115/46, I/116/55, I/119/30, I/12/08, 
I/121/114, I/121/116, I/123/76, I/124/07, 
I/128/12, I/128/29, I/128/55, I/13/07, 
I/13/08, I/130/04, I/130/05, I/130/89, 
I/131/19, I/133/35, I/133/40, I/133/58, 
I/134/35, I/134/49, I/134/64, I/134/65, 
I/135/42, I/135/48, I/135/51, I/137/08, 
I/137/21, I/137/35, I/137/59, I/137/60, 
I/138/103, I/138/105, I/138/115, I/138/42, 
I/140/56, I/143/26, I/143/71, I/144/36, 
I/15/06, I/15/69, I/150/34, I/150/49, 
I/154/37, I/18/05, I/18/06, I/18/19, I/18/23, 
I/18/36, I/18/52, I/18/55, I/18/56, I/20/31, 
I/21/46, I/24/41, I/24/42, I/25/08, I/25/11, 
I/25/19, I/25/55, I/27/11, I/27/14, I/27/24, 
I/27/28, I/27/32, I/27/46, I/27/47, I/27/60, 
I/35/14, I/35/24, I/36/11, I/36/12, I/36/14, 
I/36/35, I/36/78, I/37/09, I/37/22, I/39/100, 
I/39/28, I/39/33, I/39/34, I/39/52, I/39/54, 
I/39/65, I/40/28, I/41/29, I/44/17, I/44/48, 
I/44/54, I/44/73, I/44/95, I/48/15, I/49/56, 
I/52/19, I/52/52, I/55/25, I/55/28, I/55/36, 
I/55/38, I/55/71, I/58/33, I/60/100, I/63/13, 
I/63/39, I/64/101, I/64/20, I/64/21, I/64/36, 
I/64/67, I/64/69, I/65/30, I/66/33, I/66/36, 
I/66/41, I/75/34, I/75/68, I/86/45, I/87/25, 
I/88/15, I/88/62, I/89/05, I/89/24, I/93/07, 
I/93/15, I/93/47, I/99/09, I/99/10, I/99/19, 
I/99/36, I/99/39, I/99/46, II/05/09, II/17/21, 
II/21/14, II/21/26, II/21/37, II/21/43, 
II/22/18, II/23/89, II/25/29, II/25/30, 
II/27/12, II/27/19, II/27/34, II/28/26, 
II/30/83, II/30/85, II/33/33, II/33/34, 
I/43/26
 v.+ ıd̥ı I/67/38
 v.+ ıdın I/112/31, I/13/18, I/131/42, 
I/137/60, II/21/30, II/21/31, II/29/84
 v.+ ıdın̥ I/08/62
 v.+ ıdῐ II/21/43
 v.+ ıdῑ I/113/06, I/119/24, I/128/13, 
I/133/57, I/18/35, I/39/54, I/42/66, I/70/14
 v.+ ım I/119/04, I/135/54, I/66/17, 
II/10/103
 v.+ ımış I/08/86, I/11/85, I/128/48, 
I/133/11, I/138/130, I/142/17, I/144/69, 
I/23/14, I/24/54, I/54/64, I/58/90, I/87/26, 

I/93/14, I/95/65, II/05/19, II/23/136, 
II/23/177, II/32/36
 v.+ ımışdı I/34/47, I/56/22, II/28/43
 v.+ ımışdıḳ II/10/51
 v.+ ımışımış I/108/05
 v.+ ımışTı I/09/77, II/23/167, II/23/177
 v.+ ımışTıḳ II/10/93
 v.+ ımışTıḲ II/30/23
 v.+ ımıştın I/119/24
 v.+ ın I/18/03, I/54/02, I/65/38, II/28/22
 v.+ ısa I/07/45, I/07/67, I/08/04, I/08/10, 
I/08/33, I/123/52, I/131/15, I/143/16, 
I/144/58, I/15/73, I/157/19, I/159/52, 
I/39/12, I/52/31, I/61/67, I/67/63, I/69/17, 
I/75/58, I/96/25, II/27/35
 v.+ ısā I/59/65
 v.+ ız I/145/93, I/28/57, II/23/114
 v.+ ῐdı I/01/19, I/02/54, I/02/63, I/03/66, 
I/03/84, I/05/08, I/07/30, I/07/74, I/146/05, 
I/28/16, I/36/13, I/57/05, II/15/100, 
II/24/104, II/24/60, II/24/99
 v.+ im II/10/33
 v.+ ῐmış I/08/87, I/153/85, I/48/71, 
I/56/74, I/56/78
 v.+ ῐmışdı II/25/07, II/25/19
 v.+ ῐmıştı I/48/75
 v.+ ῐmışTı I/09/77
 v.+ ῐsa I/07/29, I/08/41, I/09/49, 
I/150/59, I/153/26, I/51/63, I/71/23, 
I/74/63, II/21/09, II/21/10
 v.+ ke II/37/113
 v.+ mış I/08/109, I/08/112, I/08/114, 
I/08/82, I/08/83, I/08/94, I/11/56, I/11/57, 
I/11/58, I/117/09, I/142/06, I/153/108, 
I/155/56, I/155/57, I/20/69, I/52/12, 
I/56/77, I/68/16, I/76/42, I/81/01, I/81/02, 
I/81/13, I/81/24, I/81/25, I/81/26, I/86/02, 
I/87/26, I/92/04, I/95/17, II/07/107, 
II/17/15, II/32/86, II/39/165
 v.+ mışdı I/110/14, I/117/32, I/117/53, 
I/117/54, I/156/13, I/34/47, I/56/24, 
I/68/17, II/17/16, II/17/17, II/28/44
 v.+ mışdῑ I/150/35, II/10/43
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 v.+ mıştı I/46/28, II/10/38, II/23/149, 
II/23/153, II/24/64
 v.+ mışTı I/01/87, I/117/51, I/160/27
 v.+ míş I/05/42, I/05/46
 v.+ mişmiş I/80/49
 v.+ sa I/05/61, I/07/57, I/10/71, I/109/10, 
I/109/17, I/131/59, I/139/55, I/146/68, 
I/146/71, I/152/22, I/155/35, I/155/82, 
I/156/39, I/161/24, I/161/25, I/161/39, 
I/22/21, I/28/43, I/41/87, I/41/88, I/45/22, 
I/49/07, I/52/85, I/69/105, I/79/55, I/88/26, 
I/95/108, II/09/87, II/19/125, II/23/164, 
II/24/51, II/39/106
 v.+ sa verem I/100/44
 v.+ sı II/04/83
 v.+ sın I/13/02
 v.+ Tın I/10/11
 v. verivír I/23/73
 v. yapannar yapār yapar I/67/18
 v. yapıyoz I/133/34
 v. yo˽un I/122/70
var - : 1. (Belli bir yere) Ulaşmak, vasıl 
olmak. -72-
 v.- a I/08/74
 v.- abilirsiŋ I/41/66
 v.- acaḳ I/41/83, I/64/127
 v.- acaŋ I/113/28
 v.- ı̄̇sek I/59/87
 v.- asıya I/91/76
 v.- can I/52/40
 v.- dı II/03/46
 v.- dıḳ I/131/60, I/138/121, I/41/63, 
I/64/120
 v.- dılardı I/83/44
 v.- dım I/122/37, I/138/109, I/138/131, 
I/138/134, I/25/06, I/57/53
 v.- dıydım I/06/112
 v.- dῑ II/03/49
 v.- dῑmda virivirdile I/45/27
 v.- ı I/06/82, I/123/20, I/153/80, I/16/11, 
I/41/68, II/18/20, II/24/109, II/24/110, 
II/38/80
 v.- ıdım I/152/57

 v.- ıdıŋız II/18/19
 v.- ıdῑ I/72/83
 v.- ın I/64/128
 v.- ınca I/08/96, I/161/36, I/161/54, 
I/161/58, I/40/32, I/45/70, I/78/46
 v.- ıncȧḳ I/08/03
 v.- ıncı I/05/26, II/01/33
 v.- ıncıyȧ II/25/112
 v.- ıP II/35/11
 v.- ısın I/96/71
 v.- ıverdı̄̇ I/27/61
 v.- ıverdi I/27/60
 v.- ıydı I/94/67
 v.- ıyo II/20/70
 v.- ıyola I/153/87
 v.- ıyolā I/153/86
 v.- ıyȯllā I/146/82
 v.- ıyon I/37/39, I/96/85
 v.- ıyoŋ I/20/38, I/96/64, II/01/71
 v.- ıyoz I/148/16
 v.- ız II/01/75
 v.- ῑdıḲ I/152/117
 v.- iyoŋ II/01/60
 v.- madan I/03/12, I/05/26, I/41/66
 v.- mazdım I/113/98
 v.- mışla I/06/66
 v.- mıyoru I/21/86
 v.- sın I/91/80

2. (Kadın) Biriyle evlenmek. -35-
 v.- acaŋ vereceŋ vericeK I/113/118
 v.- alı I/140/19
 v.- amıyyōduŋ I/47/08
 v.- caŋ I/11/59, I/113/118
 v.- dı I/125/35, I/125/36, I/125/38, 
I/125/42
 v.- dıla I/17/56, I/17/57
 v.- dılā I/01/67
 v.- dım I/112/50, I/140/19, I/76/09
 v.- dῑm I/136/40
 v.- ıdıŋ I/113/117
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 v.- ırın I/25/30
 v.- ıydıḳ I/88/19
 v.- ıydıḲ I/88/12
 v.- ıyın I/25/25
 v.- ıyo I/151/23, I/88/11, I/96/77
 v.- ıyō I/88/11
 ġocıya v.- ıyodu I/96/77
 v.- ıyoduḳ I/88/14
 v.- ıyollar̥ I/17/55
 v.- ma I/25/24
 v.- madı I/125/24
 v.- man I/25/20, I/25/25, I/25/26
 v.- mayım I/25/30

3. Gitmek. -35-
 v.- amıyo I/70/72
 v.- ana I/138/69
 v.- annā I/114/37
 v.- canız I/83/66
 v.- ceŋ I/80/55
 v.- dıḳ vermediler I/138/62
 v.- dım I/52/71
 v.- ı I/11/85, I/125/90
 v.- ıceŋ I/80/55
 v.- ıdıḳ I/146/68
 v.- ılmȧyō I/80/10
 v.- ılmıyo I/80/20
 v.- ır I/11/79
 v.- ısaŋ I/143/55
 v.- ıveridi I/150/52
 v.- ıyın II/29/39
 v.- ıyoŋ II/01/58
 v.- ıyoz I/17/40, I/92/57
 v.- ῐsaŋ I/62/29
 v.- ῑsaŋ I/39/37
 v.- mış I/08/103, I/08/123
 v.- mışlar I/08/104, I/08/105
 v.- sala I/128/22
 v.- sam I/137/56
 v.- saŋ I/53/63
 v.- saŋız I/126/69

 v.- seŋ I/80/23
 v.- sın I/91/78
 v.- yoduŋ I/80/09, I/80/10

4. (Belli bir duruma, zamana 
veya sayıya) Ulaşmak, erişmek, vasıl 
olmak. -2-
 v.- acāz I/64/02
 v.- ıyon I/04/02

varsın : Başına geldiği cümlelere 
“bırak, o da öyle olsun, isterse” gibi 
anlamlar katar. -6-
 v.- sın I/15/76
 ōl̥sun v.- sın I/48/21
 osun v.- sın I/49/79
 ōsun v.- sın II/22/88
 v.- sınnā I/54/71
 v.- sıŋ I/48/20
var̥ : bk. var -62-
 v. I/07/97, I/08/64, I/105/41, I/109/39, 
I/11/12, I/11/32, I/119/17, I/119/69, 
I/120/05, I/133/33, I/142/56, I/143/14, 
I/158/56, I/17/12, I/17/23, I/23/65, I/27/68, 
I/33/129, I/33/27, I/33/65, I/45/26, I/56/60, 
I/64/50, I/65/18, I/75/39, I/78/48, I/86/63, 
I/95/20, II/04/19, II/04/26, II/09/02, 
II/10/79, II/19/40, II/19/41, II/37/23
 v.+ dı I/07/102, I/11/06, I/11/40, 
I/119/35, I/131/50, I/141/07, I/145/45, 
I/145/56, I/145/67, I/152/25, I/25/55, 
I/52/49, I/62/41, I/74/97, I/97/44, I/97/48, 
II/02/31, II/19/11, II/39/143
 v.+ dın I/126/39, I/141/27
 v.+ dın̥ I/126/40
 v.+ dır I/126/39
 v.+ lardı I/142/14
 v.+ sa II/38/109
 v. yoḳ I/56/25
var̥ - : bk. var-1 -1-
 v.- dıysaŋız I/11/13
vȧr : bk. var -43-
 v. I/01/26, I/03/111, I/04/39, I/05/44, 
I/05/59, I/06/95, I/07/06, I/07/101, I/09/50, 
I/139/33, I/149/14, I/149/27, I/15/99, 
I/150/07, I/158/53, I/39/85, I/41/81, 
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I/56/53, II/02/05, II/02/10, II/02/11, 
II/02/45, II/02/46, II/02/48, II/02/62, 
II/02/64, II/02/66, II/02/78, II/02/84, 
II/02/95, II/06/46, II/10/06, II/10/08, 
II/10/12, II/10/64, II/15/28, II/23/107
 v.+ dı I/07/67, II/30/77
vȧr̥ : bk. var -1-
 v. II/02/04
vār : bk. var -200-
 v. I/01/91, I/06/107, I/06/119, I/06/12, 
I/07/97, I/09/66, I/106/43, I/107/07, 
I/133/26, I/133/27, I/137/54, I/139/49, 
I/17/50, I/34/62, I/35/53, I/36/34, I/36/59, 
I/36/67, I/37/41, I/39/42, I/39/74, I/39/79, 
I/40/19, I/40/27, I/40/79, I/46/111, I/46/117, 
I/46/118, I/46/119, I/46/127, I/46/71, 
I/46/90, I/48/14, I/48/73, I/49/21, I/55/28, 
I/58/24, I/64/99, I/67/50, I/67/66, I/68/61, 
I/71/05, I/76/30, I/76/31, I/76/81, I/90/40, 
II/02/12, II/02/13, II/02/50, II/06/40, 
II/06/61, II/06/68, II/06/75, II/10/76, 
II/10/77, II/12/78, II/23/07, II/23/107, 
II/23/118, II/23/151, II/23/191, II/26/03, 
II/26/51, II/29/104, II/30/28, II/31/35, 
II/33/14, II/33/25, II/33/49
 ne v. I/67/52
 v.+ dı I/01/48, I/01/49, I/01/73, I/01/95, 
I/02/45, I/02/64, I/04/20, I/05/10, I/05/52, 
I/05/61, I/07/23, I/08/64, I/09/15, I/09/58, 
I/125/18, I/145/95, I/152/105, I/152/44, 
I/153/10, I/16/20, I/34/05, I/34/28, I/34/34, 
I/34/35, I/34/55, I/35/57, I/36/34, I/38/09, 
I/38/10, I/38/11, I/41/27, I/41/28, I/51/48, 
I/51/57, I/52/62, I/53/64, I/58/84, I/58/94, 
I/61/28, I/61/42, I/67/13, I/68/32, I/68/41, 
I/70/29, I/70/65, I/71/67, I/72/20, I/72/43, 
I/72/45, I/72/56, I/73/26, I/74/87, I/81/14, 
I/81/54, I/86/06, I/94/21, II/03/08, II/04/68, 
II/05/49, II/05/84, II/06/04, II/06/37, 
II/06/50, II/06/73, II/07/124, II/07/131, 
II/07/58, II/07/83, II/08/29, II/08/82, 
II/09/21, II/11/45, II/12/52, II/13/24, 
II/13/32, II/13/43, II/14/44, II/14/57, 
II/15/100, II/16/33, II/16/86, II/23/03, 
II/23/69, II/23/70, II/24/90, II/25/06, 
II/25/30, II/26/15, II/29/24, I/01/69, 
II/05/47
 v.+ dı yapādıḲ I/02/64

 v.+ dım I/76/69
 v.+ dın I/61/47, II/24/36
 v.+ dır I/06/26
 v.+ dí I/72/47, I/72/48
 v.+ dῑ II/12/73
 v.+ d̥ῐ II/03/08
 v.+ dı̊ II/06/50
 v.+ ıdı I/58/62
 v.+ ımışTın I/09/75
 v.+ ısa I/61/47
 v.+ ῐdı II/15/99
 v.+ ῐmış II/05/29
 v.+ ῐsa I/71/22
 v.+ mış I/38/53, II/23/31
 v.+ mışdı II/25/19
 v.+ mışímíş I/08/124
 v.+ mıştı II/06/81, II/09/32
 v.+ sa I/05/53, II/05/53
 v.+ sı II/02/96
vār - : bk. var-3 -2-
 v.- dım I/04/04

bk. var-2 -4-
 v.- dım I/112/38
 v.- madı I/125/26

bk. var-1 -5-
 v.- dıḳ II/25/103

bk. varsın -1-
 oysun v.- sın I/55/37
vār̥ : bk. var -18-
 v. I/100/12, I/109/07, I/126/58, I/152/13, 
II/02/12, II/30/28, II/37/105
 v.+ dı I/157/45, I/157/68, I/32/29, 
I/60/83, II/07/09, II/12/67, II/15/79, 
II/23/107
 v.+ dın II/24/36
 v.+ dır I/73/37
 v.+ sa II/34/84
vāṟ : bk. var -1-
 v. I/07/69
v̇ar : bk. var -4-
 v̇. I/121/93, I/64/14
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 v̇.+ ıdın II/27/18
 v̇.+ ısa II/27/40
varaj : bk. baraj -1-
 v. II/09/24
vardiyeli : Bir iş yerinde her bir grubun 
nöbetleşe şekilde çalışması, nöbetli. -1-
 v. II/38/96
varı : bk. vana (?) -1-
 v. + dan I/39/97
varil : Çoğunlukla sıvı koymaya mahsus, 
silindir biçiminde, ekseriya altı üstü kapalı 
fıçı. -1-
 v. I/62/26
var̥lıġ : bk. varlıḳ -1-
 v. I/145/16
varlıḳ : Zenginlik, servet, mal mülk. -2-
 v. I/107/56, I/79/03
varlıḲ : bk. varlıḳ -1-
 v. I/20/02
varlῑ : <<varlıḳ+ı -3-
 v.+ mız I/134/35
 v.+ nan I/107/59
 v.+ ndan I/115/52
varsayım : Olayları açıklayabilmek için 
ispatlanmamış olduğu hâlde benimsenen, 
gerçek gibi kabul edilen ilke, deneyle 
tamamen doğrulanmadığı hâlde 
doğrulanacağı ümit edilen teorik düşünce, 
kuram, faraziye, hipotez. -1-
 v.+ dan II/23/140
vasır vasır : (Vücudun bir yeri için) 
Şiddetli bir biçimde kabararak. -1-
 vası̊r v. ġabardı II/01/69
vası̊r : bk. vasır -1-
 v. vasır ġabardı II/01/69
vasıta : 1. İki şey arasında bağ durumunda 
olan, onları birleştiren, maksada erişmeyi 
sağlayan şey. -1-
 v.+ sını II/10/59

2. Taşıt, araç.
vasıta et- : Bir işin gerçekleşmesini 

sağlamak için başka bir işi, kimseyi veya 
nesneyi aracı yapmak.

vasıta ol- : Bir işin gerçekleşmesini 
sağlamak için araya girmek, aracılık etmek.

vasıtasıyla : Aracılığı ile, yoluyla.
vasῐta : bk. vasıta1 -5-
 v. ėtmiş I/06/97
 v. ėtmı̄̇ş I/06/139
 v. ōlmuş I/06/93
 v.+ sıyla I/73/43

bk. vasıta2

 v.+ lar I/103/30
vāsıtı : bk. vasıta2 -1-
 v. II/01/69
vasῐtῐ : bk. vasıta2 -1-
 v. II/01/61
v̇aş : bk. baş3 -1-
 v̇.+ ındȧ I/07/68
vaşı : Topraktan yapılmış, ağzı geniş çanak, 
leğen, mangal. (?) -1-
 ağız v. I/106/45
vatan : Bir milletin üzerinde yaşadığı, 
hâkim olduğu toprak, yurt. -2-
 v. I/95/80
 v.+ dı I/95/53
vatandaş : Bir vatanda yaşayanlardan her 
biri, yurttaş. -4-
 v. I/64/124, II/04/63
 v.+ ımız I/149/38
 v.+ ıŋ II/02/58
vatandȧş : bk. vatandaş -1-
 v.+ lar II/10/47
vatındȧş : bk. vatandaş -2-
 v. II/02/65
 v.+ ı II/02/65
vāv̥ : bk. var -1-
 v.+ dı I/86/13
vay : Şaşkınlık, kızgınlık, şikâyet, esef, 
telaş, acı, sevgi vb. çeşitli duygularda 
anlamı kuvvetlendirir. -58-
 v. I/100/50, I/109/45, I/114/43, I/114/45, 
I/121/81, I/125/34, I/133/41, I/14/68, 
I/144/09, I/145/101, I/145/33, I/145/44, 
I/145/87, I/15/35, I/15/36, I/15/40, I/150/13, 
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I/155/55, I/30/31, I/45/15, I/61/49, I/65/17, 
I/67/37, I/72/86, I/83/75, I/83/76, II/07/131, 
II/25/102
 vay v. I/15/36
 v. vay I/15/36
vāy : bk. vay -5-
 v. I/152/69, I/30/38, II/28/14
váyā : bk. veya -1-
 v. II/01/75
vayāh̥ut : bk. veyahut -1-
 v. ḳı I/106/66
vayavut : bk. veyahut -2-
 v. I/155/84, I/74/98
vaylıḳ : bk. varlıḳ -1-
 v.+ lā I/39/87
vaz : Vaaz, ibadet yerlerinde yetkili ve 
görevli bir kimse tarafından yapılan dinı̂ 
konuşma. -1-

vaz it- : Dinı̂ öğütte bulunmak, vaaz 
vermek.
 v. idē I/30/54
vazgeç - : (Yapmakta olduğu bir şeyi) Artık 
yapmaz olmak. -1-
 v.- ildi I/75/39
vāzgēç - : bk. vazgeç- -1-
 v. I/101/54
vāzgeş - : bk. vazgeç- -2-
 v.- di I/35/56
 v.- Tim I/44/84
vazife : bk. vazı̄̇fe -1-
 v.+ m I/155/102
vazı̄̇fe : Bir kimsenin yapmak zorunda 
bulunduğu iş, görev, ödev. -1-
 v.+ ŋ I/79/73
vazifeli : Kendisine bir görev verilmiş, bir 
işle görevlendirilmiş kimse. -1-
 v. I/14/19
vāzifi : bk. vazı̄̇fe -1-
 v.+ ŋiz I/01/01
vāzive : bk. vazı̄̇fe -1-
 v.+ si II/23/85
vaziyet : Durum, hâl. -7-

 v. I/130/74, I/74/25, I/79/68
 v.+ e I/50/58
 v.+ imizde I/159/15
 v.+ Te I/01/38, I/93/26
ve - : bk. ver-1 -4-
 v. I/01/63, I/145/59, II/39/187

bk. ver-4 -13-
 v.- ceK I/145/46
 v.- di I/30/14
 v.- dik I/153/45, I/153/48, I/70/86
 v.- diK I/70/82
 v.- dilē I/33/119
 v.- diler I/88/18
 v.- dim I/153/44
 v.- mezdi I/158/51
 v.- miş I/33/120
 v.- mişlē II/19/103
 v.- miyolā I/75/59

bk. ver-5 -28-
 v.- di I/88/65, I/96/91
 v.- diysi II/16/20
 v.- mėyo I/85/43
 v.- sı̄̇n I/79/73
 v.- sin I/122/78, I/145/23, I/50/28, 
I/72/87, I/79/73, I/88/39, I/93/58, II/05/102, 
II/05/108, II/05/81, II/07/68, II/07/70, 
II/07/75, II/20/39
 bereḱ́at v.- sin I/32/48
 beriket v.- sin I/88/68, II/16/60
 v.- siŋ II/05/108, II/05/81, II/05/82, 
II/07/64
 beriḱ́át v.- siŋ II/39/133

bk. ver-12 -5-
 v.- dik I/38/66

bk. ver-6 -10-
 v.- di I/159/37
 v.- dile I/64/56, I/64/57
 v.- dilē II/07/39
 v.- miyoS I/96/02

bk. ver-22 -10-
 v.- mişle I/69/61
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bk. ver-2 -12-
 v. II/38/102, II/38/58
 v.- ceŋ II/38/46
 v.- dim I/88/36, I/88/37
 v.- medi I/95/77
 v.- medig I/98/104
 seÍam v.- mez I/69/95
 v.- ŋ II/07/146
 v.- riz I/148/54
 v.- sin I/152/59

bk. ver-11 -4-
 v.- dile I/70/16

bk. ver-3 -10-
 v. II/39/188
 v.- dı̄̇ I/148/31
 v.- diŋ I/74/25
 v.- men I/79/70
 v.- mēn I/79/58
 v.- mezle I/80/11
 v.- miş I/150/39

bk. ver-9 -14-
 zarā v.- memişlē I/75/17
 zeval v.- mesin II/16/58
 zevaÍ v.- mesin I/159/36
 zȧrar v.- meyo I/99/58

bk. ver-7 -19-
 v.- dilē II/19/22
 v.- diler II/14/48
 v.- diydi I/153/52
 v.- llēdi I/77/10
 v.- mezlē II/19/33, II/19/34

bk. ver-15 -2-
 v.- di I/78/44

bk. ver-14 -9-
 boş v. I/155/105, I/81/27, I/95/124, 
II/07/68, II/37/38, II/39/181, II/39/182
 bōş v. I/81/13
 önem v.- miyolāmış I/98/99

bk. ver-27 -1-
 v.- mişle I/83/50

bk. ver-31 -2-
 v.- di I/93/35
 v.- dim II/07/107

bk. ver-29 -1-
 v.- medi I/95/119

bk. ver-16 -1-
 v. II/39/13

bk. ver-18 -3-
 v.- ceŋ II/39/71
 v.- riz II/39/73
ve : İki kelime, cümle ve öbeği birbirine 
bağlar, ile. -27-
 v. I/11/33, I/11/62, I/11/64, I/11/78, 
I/117/37, I/117/43, I/132/35, I/14/15, 
I/145/59, I/29/01, I/35/12, I/35/43, I/41/17, 
I/54/31, I/69/100, I/75/28, I/78/53, I/92/33, 
II/13/36, II/16/47, II/19/166, II/23/164, 
II/23/18
 v.+ dim I/36/82
 tarım v. orman ḳalḳınma ḳōparatifi 
II/02/47
 v. yapılıyodu I/35/01
vē - : bk. ver-14 -1-
 boş v. I/33/118

bk. ver-4 -2-
 v. I/33/124
 v.- men I/147/59

bk. ver-2 -3-
 v.- ceŋ I/147/29
 seÍam v.- miden II/01/37
 v.- sem I/56/12

bk. ver-23 -2-
 v.- dilēdi I/65/35
 v.- dilerdi I/65/34

bk. ver-1 -1-
 v. I/145/60

bk. ver-27-1-
 v.- miyosunuz II/09/42

bk. ver-5 -1-
 v.- diyse II/29/26

bk. ver-10 -1-
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 v.- cez II/36/16
vė - : bk. ver-8 -20-
 sȫz v.- di I/42/72
 izin v.- memişle I/153/89

bk. ver-2 -18-
 v. I/70/67
 v.- dı̄̇ I/145/86
 v.- me I/95/78

bk. ver-9 -11-
 zarā v.- memiş I/75/18
 v.- mesiŋ II/05/71
 zarar v.- micek II/09/59

bk. ver-5 -2-
 v.- mēn I/79/66
 v.- sin I/151/24

bk. ver-15 -8-
 v.- cēz I/83/12

bk. ver-6 -6-
 v.- dik II/09/100
 v.- meSsiŋ I/86/76

bk. ver-1 -15-
 v.- di II/39/187
 v.- medik I/98/102
 v.- mezmiş I/98/103
 v.- riz I/131/22

bk. ver-4 -3-
 v.- ceK I/145/47
vė : bk. ve -1-
 v. I/96/17
vefāt : Ölüm, ölme. -1-

vefāt et- : Ölmek.
 v. etTi II/06/57
vekil : Kefil. -1-
 v.+ in I/79/43
vel - : bk. ver-8 -1-
 haber v.- ill̥er II/23/163
velasılı : Velhasıl, sonuç olarak, sözün 
kısası, kısacası. -1-
 v. I/91/73

vėmek : Vermek, etmek, bırakmak, 
bağışlamak işi. -1-
 v. II/38/38
ven : bk. ben -2-
 v.+ i I/86/66
 v.+ im I/65/43
ver - : 1. İkram etmek. -113-
 v. II/23/202, II/23/203
 v.- cēse II/23/52
 v.- diler I/89/23
 v.- diyse I/117/27
 v.- ebilirseŋ I/125/72
 v.- ecek I/105/31
 v.- eceKler I/66/21
 v.- i I/125/91, I/32/88
 v.- iceK I/104/54
 v.- idi I/125/71, I/72/74
 v.- idig I/44/30
 v.- idim II/39/185
 v.- ile I/72/69
 v.- ilēdi II/11/13, II/11/15, II/15/20, 
II/34/34, II/39/111, II/39/112
 v.- iler I/114/16, I/114/34, I/114/51, 
I/114/55, I/119/44, I/125/58
 v.- ilēr I/51/72
 v.- ilerdı̄̇ I/72/77
 v.- ilerdi II/14/34
 v.- ilērdi II/11/15
 v.- ilerdi yapılırdı II/15/34
 v.- ilermiş I/76/24
 v.- ilir I/114/54, I/125/90, I/26/14, 
I/26/15, I/32/70, I/32/74, I/32/78, I/32/85, 
I/32/86, I/41/08, II/35/44
 v.- ilirdı̄̇ II/15/34
 v.- ilirdi I/118/17, I/125/70, I/154/44, 
II/03/25, II/15/21, II/15/22, II/23/45
 v.- ilir̥di I/13/07
 v.- iliy̥ō II/23/65
 v.- iliyodu II/16/26
 v.- iliyōdū II/35/49
 v.- iliyomuşdu I/129/59
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 v.- iliyor I/129/60
 v.- ilÍēdi II/03/20
 v.- iller I/119/45
 v.- illerdi I/128/19
 v.- illērdi II/03/24
 v.- ilmez II/16/24
 v.- ilmiyȯ I/105/09
 v.- ilmiyodu I/71/22
 v.- in I/37/57, II/39/186
 v.- ir I/125/91, II/17/36
 v.- irdim yapardı I/37/27
 v.- iriS II/31/46
 v.- iS I/148/27
 v.- ise I/134/28
 v.- isek I/98/103
 v.- isiŋ I/32/63, I/72/68
 v.- iydim I/88/52
 v.- iyin I/04/62
 v.- iyı̆̇n I/04/62
 v.- iyo I/32/89, I/34/15, II/23/52
 v.- iyola I/145/41
 v.- iyolā I/145/41, I/83/28
 v.- iyolar I/104/43, I/104/58
 v.- iyolardı I/80/24
 v.- iyollar I/104/41, I/104/43, I/138/71
 v.- iyoruz I/106/60
 v.- iyorūz I/106/55
 v.- iyosa I/32/88
 v.- iyōsun I/106/47
 v.- iyosuŋ I/106/46
 v.- iyoz I/105/30, I/105/31, I/105/35
 v.- iz I/148/27, I/157/14
 v.- meSse I/134/29
 v.- miyoruS I/129/58

2. (Bir şeyi bir kimseye) İletmek, 
eriştirmek. -92-
 v. I/144/77
 v.- ceg I/152/112
 v.- ceŋ I/111/95
 v.- cēseŋiz viriŋ I/35/40

 v.- dı̄̇mi I/123/48
 v.- di I/125/41, I/136/04
 v.- dik I/16/46
 v.- em I/100/44, II/38/101, II/38/102
 v.- en I/111/95
 v.- enner I/123/64
 v.- i I/111/95, I/123/26, I/27/65, I/73/51
 v.- idi I/118/08, I/134/19, I/134/20, 
I/135/18, I/139/36, I/141/23, I/155/81, 
I/156/50, I/37/32, I/77/48
 v.- idik I/123/54, II/37/83
 v.- idim I/123/67
 v.- ilcek I/110/33
 v.- ilēdi I/155/65
 v.- ilerdi I/123/25, I/140/43
 v.- ilērdi II/01/23
 v.- ilermiş I/45/39
 v.- ilirdi II/13/33, II/13/34
 v.- iliyor I/16/44
 v.- in I/64/128
 v.- iŋ I/138/95, I/35/37
 v.- iŋ vērdiler I/35/37
 v.- irdi I/07/43, I/07/44, I/118/08
 v.- irdiK I/123/54
 zaman v.- irdiK I/16/47
 v.- iriz I/130/103, I/91/33
 v.- ise I/134/33
 v.- isiŋ I/145/64, I/145/65, I/72/82
 v.- iveriyorun I/49/71
 v.- ivír I/23/73
 v.- iydi I/156/51
 v.- iyim I/139/62, II/17/09, II/37/85
 v.- iyin I/144/33, I/144/74, I/23/19
 v.- iyo I/72/60
 v.- iyoduŋ I/110/34
 v.- iyola I/17/55
 v.- iyollā I/64/128
 v.- iyoŋ I/111/95
 v.- iyoru I/106/78
 v.- iyoruz I/106/79
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 v.- iyos I/160/01
 v.- iyosuŋ I/106/20
 v.- iyoz I/111/95, I/79/94, I/85/49, 
I/85/50
 v.- iyöll̥e II/01/12
 v.- medim I/123/49, I/123/64, I/123/65
 v.- meyiz I/138/58, I/67/07
 v.- mez I/144/53
 v.- miş I/136/38
 v.- miyöz I/40/78
 v.- se I/136/25

3. (Bir şeyi karşılık beklemeden birine) 
Bırakmak, bağışlamak. -80-
 v. I/14/65
 v.- ı̄̇ II/38/68
 v.- ceK II/23/112
 hediye v.- cem II/38/61
 v.- cen I/79/53
 v.- ceŋ I/14/25
 v.- cēŋ I/153/67
 v.- cēseŋ I/153/66
 v.- dı̄̇ I/135/40
 v.- dı̄̇se I/120/65, I/67/15
 v.- di I/144/73, I/61/63
 hizmet v.- di I/46/38
 ev v.- di dam2 merdi I/61/63
 v.- dig I/42/50
 hediye v.- dik I/27/16
 v.- diŋ I/22/45
 v.- diyse I/120/64
 v.- ecek II/23/112
 bāşiş v.- ecek II/23/111
 zeḱ́at v.- eceK I/14/24
 v.- ecen˽e I/08/66
 v.- emezsem II/38/64
 v.- en I/126/28, I/144/72
 v.- i I/126/28, I/40/09, I/79/38, I/79/39, 
I/79/48, I/88/59
 v.- icig I/96/74
 bāşiş v.- idik I/154/47
 v.- ilēdi I/153/67

 v.- ilerdi I/90/56
 hediye v.- ilerdi I/90/52
 v.- im I/40/37
 v.- in I/114/39, I/42/53
 v.- ir I/05/49, I/11/63
 v.- irdi I/91/81
 v.- irdig I/91/68
 v.- irdik I/91/67
 v.- irdiK I/91/66, I/91/67, I/91/69
 v.- irim I/08/67
 v.- irı̆̇m I/40/35
 v.- ı̆̇r̥im II/23/103
 hediye v.- irim I/19/16
 v.- ir̥ı̆̇z I/40/43
 v.- irle II/21/82
 v.- isin I/90/58
 v.- iydik I/90/53
 v.- iyim I/40/32
 hediye v.- iyim I/40/34
 v.- iyo I/14/28, II/39/190
 v.- iyȯ I/79/58
 v.- ı̆̇yoduḳ I/80/11
 hizmet v.- iyor I/23/53
 fitre v.- iyorlā I/159/39
 v.- iyoru II/16/59
 bāşíş v.- iyöllē II/23/102
 v.- mez I/135/39
 v.- sin I/123/01, I/123/14, I/144/72
 v.- siŋ I/123/80, I/144/40

4. Biriyle evlendirmek. -52-
 v.- dı̄̇ I/125/30
 v.- di I/01/68, I/09/25, I/125/27, 
I/125/30, I/133/47, I/140/27, I/59/08, 
I/88/17
 v.- dik II/38/81
 v.- diK I/125/49, I/128/58, I/17/49
 v.- diler I/138/63, I/46/132
 v.- dim I/128/58, I/140/29
 v.- eceg I/138/68
 v.- eceŋ I/113/118
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 v.- emeyiz I/138/60
 v.- en I/53/62, I/83/70
 v.- iceK I/113/118
 v.- iler I/138/64
 v.- ilerdi I/17/59
 v.- ilirdi II/13/63
 v.- ise I/113/117, I/88/12, I/88/14, 
I/88/19
 v.- ivedi I/145/05, I/145/46
 v.- ivirdi I/120/39
 v.- ivirmiş I/120/42
 v.- iyim I/65/61
 v.- iyo I/92/55
 v.- iyoduḳ I/153/44
 v.- iyolā I/75/58
 v.- iyoŋ I/21/64
 v.- iyoS I/17/47, I/46/124
 v.- mediler I/138/62
 v.- medim I/18/67
 v.- mediŋiz I/126/17
 v.- mediydiK I/46/133
 v.- mem I/53/66
 v.- men I/11/62
 v.- mez I/138/61
 v.- miyciK I/138/61

5. Kazandırmak, ... sahibi yapmak. -36-
 v.- i I/66/18, II/05/101, II/05/77, 
II/05/81, II/05/82
 v.- iP I/112/70
 v.- irse II/19/30
 v.- iyo I/96/83
 v.- iyorū II/01/68
 v.- mezdi I/144/60
 v.- mişimiş I/144/45
 v.- mişt̥i I/95/45
 v.- sin I/104/66, I/104/67, I/104/68, 
I/107/05, I/107/06, I/112/39, I/112/40, 
I/119/84, I/123/10, I/124/31, I/137/56, 
I/61/70, I/66/39, I/79/14
 v.- siŋ I/66/07, I/66/09, I/66/14, I/66/27

6. Ödemek, tediye etmek. -32-

 v.- i II/02/81, II/38/15, II/39/123
 v.- idi I/113/35, II/39/125
 v.- idiK II/01/51, II/01/52
 v.- idim I/156/50, II/39/163
 v.- ilēdi I/31/53
 v.- ilerdi I/113/35
 v.- iller I/113/33
 v.- in II/02/81
 v.- iŋ II/02/80, II/23/05
 v.- iseŋ I/146/73
 v.- isėŋ I/146/68
 v.- isėŋ yapceŋ I/146/71
 v.- iydiŋ I/95/93, I/95/94
 v.- iyō I/159/37
 v.- iyoduḲ I/146/12
 v.- iyolā I/159/38
 v.- iyóÍÍa I/64/05
 v.- iyóÍÍā I/49/33
 v.- iyóÍÍár I/49/34, I/49/35
 v.- iyom II/02/82
 v.- iyoz I/106/45
 v.- iyudu II/10/54
 v.- iyūn II/02/81
 v.- meden I/156/54

7. (Kendisine ait bir şeyi başka birine 
veya bir yere) Bırakmak, onun istifadesine 
sunmak. -20-
 v. I/117/31, I/117/33, I/117/35, I/22/38
 v.- ciK II/02/78
 v.- dı̄̇m I/22/39
 v.- diK I/127/55, I/136/20
 v.- dim I/22/38
 icarı v.- ili II/04/59
 v.- imiyennēn II/17/86
 v.- in I/117/43
 ı̄̇cara v.- iyoÍÍā I/46/111
 v.- iyorlā I/158/49
 v.- iyu II/17/86
 v.- iyular II/17/86
 v.- medi I/108/54
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 v.- mişle I/46/30
 v.- mişler I/156/03
 v.- sen I/139/58

8. (Karşıdakine iletmek istenen 
fikir, haber, emir, öğüt vb. bir şeyi) 
Bildirmek. -20-
 cevap v. I/112/46
 cevap v.- cen I/98/76
 rāpor v.- ebildik II/30/69
 v.- i I/56/66
 seÍā v.- ildi II/16/50
 seÍā v.- ilincē I/125/02
 seÍā v.- ilir I/125/04, I/144/19
 seÍā v.- ilir̥ I/125/04
 söz v.- ilir I/131/13
 seÍā v.- ilsin I/07/87
 v.- in I/56/02
 cevap v.- in I/56/81
 izin v.- ise I/76/72
 haber v.- iyin I/112/49
 seÍā v.- iyo I/64/18
 v.- iyollādı I/01/51
 cevab v.- medi I/06/113
 söz v.- men I/119/11

9. Maruz bırakmak. -19-
 cezā v.- i I/121/25
 v.- idi I/128/46, I/128/47, I/128/51, 
I/128/59, I/128/60
 v.- idiġ I/128/52
 cezā v.- ilerdi II/26/35
 zarar v.- irse I/93/23
 v.- me I/14/29
 zarar v.- medi I/126/14
 v.- memiş I/108/22
 v.- mesin I/14/32, I/14/58
 v.- miş I/108/21
 zarar v.- mişler I/05/33
 zarar v.- miye̊lar I/05/37

10. Satmak. -18-
 v. I/67/77
 v.- di I/149/60

 v.- em I/76/66
 v.- emiyoz I/69/17
 v.- iceŋ II/27/66
 v.- icik I/96/94
 v.- idi I/140/39
 v.- iveriviriyollar I/143/44
 v.- iviriz I/62/42
 v.- iyoz I/69/18, II/04/76, II/06/14, 
II/31/30
 v.- mem II/38/60
 v.- miyiz II/06/15

11. Sağlamak, hizmetine sunmak. -11-
 v.- ı̄̇ kesim I/76/71
 v.- di I/64/123
 v.- dik I/142/42
 v.- dimiz I/142/45
 v.- ecek I/85/32
 v.- emem II/28/12
 v.- i I/76/71
 v.- iyo I/129/21
 v.- iyolā I/72/41
 v.- iyoru II/23/21

12. Yaşatmak. -10-
 v.- ecek I/133/13
 v.- ir I/133/14
 v.- mese I/133/13
 v.- mesin I/125/47, I/125/53
 v.- mesiŋ I/136/41, I/136/42
 v.- sin I/136/41

13. Tedavi veya fonksiyon kaybını 
giderme amacıyla bir hastanın kullanması 
için ilaç, gözlük, diş vb. yazmak, 
kullanmasını tavsiye etmek. -9-
 v.- cez I/42/20
 v.- di I/143/54, I/119/12
 v.- d̥iler I/119/13
 v.- idi I/58/56
 v.- iyo I/45/59
 v.- iyodu I/106/32
 v.- iyoÍÍar I/42/18
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14. (Daha çok olumsuzluk bildiren 
kelimelerle) Yüklemek, hamletmek. -7-
 boş v. I/13/22, I/13/32, I/13/40, I/13/41, 
I/18/51, I/90/42, II/37/37

15. Gereğini, gereğinin yapılması işini 
bir yere havale etmek. -6-
 v.- em II/39/174
 v.- irdi II/19/125
 v.- ir̥dim II/19/124
 v.- ir̥din II/19/124
 v.- iyoŋ I/124/17

16. Bakıma muhtaç birinin ihtiyaçlarının 
karşılanması üzere sorumluluğunu bir kişi 
ya da kuruma devretmek. -5-
 evÍaTlıḲ v.- di I/22/33
 evlatlıḳ v.- diklerini I/140/69
 v.- diŋ I/140/65
 v.- emen II/39/13
 v.- mişler I/16/06

17. Teslim etmek. -3-
 v.- ceklerı̆̇miş I/10/90
 cannarı v.- emesin I/13/39
 v.- in II/20/73

18. Koymak, sürmek. -3-
 v.- ilir̥ II/39/72

19. Bir kaydı yayınlanmak üzere bir 
yayın kuruluşuna iletmek. -3-
 v.- isiŋiz II/37/41, II/37/42
 v.- meyceŋiS I/121/123

20. (Bir hâli bir kimse veya yerde) 
Hâkim kılmak, hasıl etmek. -2-
 moráÍ v.- iyi I/05/58
 zeval v.- mesiŋ I/01/15

21. Yaymak, çıkarmak, neşretmek. -2-
 v.- medı̄̇ I/116/09
 v.- mez I/116/09

22. (Ad, soyadı, unvan, lakap, sıfat vb. 
kelimelerle) Koymak, izafe etmek. -2-
 v.- emicım I/01/33
 v.- ince I/69/61

23. Dâhilinde bulunan birini veya bir şeyi 
göndermek, başka bir yere ulaştırmak. -2-

 v.- dilē I/65/33
 göç v.- mı̄̇yo I/149/39

24. Göstermek. -2-
 v.- mesin I/112/39
 v.- se I/42/05

25. Bir süre düşünmek yoluyla bir 
sonuca ulaşmak. -2-
 v.- i I/56/67
 ġarar v.- iyó I/01/82

26. Enjekte edilerek vücuda sokulmak. -2-
 ġan v.- iliyo I/93/54
 ḳanını v.- üyó II/08/76

27. Çalışması, bir iş yapması için birini 
bir yere göndermek, atamak. -1-
 beḱ́ar v.- dim I/22/32

28. (Ara, mola vb. sözcüklerle) Dinlenmek, 
daha iyi verim alabilmek vb. amaçlarla 
tekrar başlamak üzere bir süreliğine yaptığı 
faaliyeti sonlandırmak. -1-
 molu v.- idim II/39/102
 v.- iyom I/90/13, I/90/16

29. Söylemek, okumak. -1-
 v.- iciK I/95/118

30. Ayrıntılarıyla anlatmak. -1-
 v.- ceK I/98/14

31. Bilgi edinmesi için göndermek.
32. Belirlemek, tespit etmek.
33. Meydana getirmek, hasıl etmek, 

ortaya çıkarmak.
ver̥ - : bk. ver-14 -1-
 boş v. I/05/18

bk. ver-22 -2-
 v.- cez I/28/06

bk. ver-5 -1-
 v.- sin I/37/44

bk. ver-4 -2-
 v.- mediŋiz I/126/16

bk. ver-13 -1-
 v.- iyoÍÍā I/147/10

bk. ver-19 -3-
 v.- ceŋiz II/37/40
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vēr - : bk. ver-3 -2-
 bıraz v.- dig I/42/52
 memnuniyetle v.- dim I/01/65

bk. ver-2 -2-
 ver1iŋ v.- diler I/35/37

bk. ver-5 -2-
 bereket v.- sin I/61/70
 sabır v.- sin I/58/38

bk. ver-1 -1-
 yimek v.- cin II/05/107

bk. ver-11 -1-
 çadır v.- diler II/31/23
vēr̥ - : bk. ver-6 -1-
 v.- mişlē I/46/87
vē̇r - : bk. ver-3 -6-
 hediye v.- di I/27/16

bk. ver-13 -5-
 v.- di I/112/24
 v.- dik I/38/66

bk. ver-4 -3-
 v.- di I/119/32
 v.- diK I/112/34

bk. ver-31 -1-
 v.- dilē I/121/29
ve̊r - : bk. ver-5 -1-
 v.- sün I/104/68
vėr - : bk. ver-3 -43-
 v.- ceK I/08/67
 v.- dim II/25/74
 v.- i I/131/23
 v.- irler I/114/08
 v.- iyo I/46/88
 v.- iyodu I/88/59
 v.- iyor I/131/25
 v.- iyȯr I/131/24, I/131/25
 v.- iyorlar I/06/45
 v.- iyorum I/131/24
 v.- iyoruz I/131/25
 v.- iyun II/39/188
 v.- meyiz I/91/69

bk. ver-11 -22-
 v.- diler I/135/05
 hizmet v.- enden I/23/64
 hizmet v.- ennerden I/23/64

bk. ver-1 -55-
 v.- diydi I/112/26
 v.- iler I/26/09
 v.- ilir I/26/03, I/26/04
 v.- ir I/104/52, I/104/53
 v.- iz II/12/23
 v.- mezdi I/134/29

bk. ver-13 -24-
 v.- di I/112/23
 v.- diK I/38/66

bk. ver-15 -27-
 v.- emedilē I/126/22
 maḳkemeye v.- i I/47/58
 mākemeye v.- i I/47/57

bk. ver-4 -15-
 v. I/119/32
 v.- diler I/113/18, I/138/46
 v.- ēn I/128/11
 v.- iler I/138/52
 v.- iyoŋuz I/88/32
 v.- mezdim I/53/65
 v.- miy̥ı̆̇ncesi I/58/17

bk. ver-8 -64-
 v.- emen II/02/52
 cevap v.- in I/56/01, I/56/04
 izin v.- mezdi I/121/21

bk. ver-10 -16-
 v.- men I/67/77

bk. ver-5 -6-
 v.- sin I/112/38, I/122/80, I/91/85

bk. ver-9 -46-
 v.- mesin I/115/42
 zaval v.- mesin I/112/75
 v.- mesiŋ I/115/42

bk. ver-19 -17-
 v.- cēŋizi I/114/46
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bk. ver-2 -60-
 v. I/115/47
 v.- ilirdin I/123/24
 v.- iyolā I/153/20
 v.- mezdi I/128/63

bk. ver-31 -1-
 v.- diklerini I/121/33

bk. ver-25 -19-
 ḳarar v.- ilir I/131/21

bk. ver-29 -18-
 v.- sem I/132/67
veram : Verilen şey, verilmiş. -1-
 allāŋ v.+ ı I/124/49
veran : Viran, yıkık, yıkılmış, harap. -9-
 v. I/158/48, I/61/03, I/61/05, I/75/22, 
I/99/26, II/03/67
 v.+ a I/99/27

veran et- : Yıkmak, mahvetmek.
 v. ediyo I/95/99

veran ol- : Viran duruma gelmek, 
haraplaşmak.
 v. olmuş I/17/75
veran̥ : bk. veran -1-
 v. I/75/22
verán : bk. veran -1-
 v. I/158/47
verāne : Virane, yıkılmış, harap olmuş eski 
yapı. -2-
 v.+ de I/11/35
 v.+ ler I/11/30
vere : Sürekli, durmadan, habire. -1-
 v. I/76/77
verem : Vücutta herhangi bir organa, 
özellikle de akciğerlere yerleşen Koch 
basilinin yol açtığı bulaşıcı, ateşli hastalık, 
tüberküloz. -2-

vereme ġar- : Verem hastalığına 
yakalanmak, verem olmak.
 v.+ e ġarar I/11/64
 v.+ e ġardı I/11/66
veresi : Veraset, mirasta hak sahibi olma, 
vâris olma, mirasçı olma. -1-

 v. I/99/26
vergi : Kamu giderlerini karşılamak üzere 
yasalara uygun olarak halktan alınan 
para. -1-
 v.+ si I/134/65
verim : Çalıştırılan, işletilen, bakılan 
bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun 
niceliği, mahsul, randıman. -3-
 v. I/96/81
 v.+ e I/96/86
 v.+ i I/85/43
ver̥im : Verme, verilmiş olan, veram. -1-
 v.+ i I/64/34
vėrim : bk. verim -1-
 v. I/56/08
verimli : Verimi iyi ve bol olan, mahsuldar, 
verimkār. -1-
 v. I/85/36
vėrme : Verme, vermek işi. -1-
 v.+ ye I/45/37
vermeg : bk. vermek -1-
 v. I/02/15
vermek : İkram etmek işi. -1-
 v. I/67/09
vermi : bk. vėrme -2-
 v.+ ye I/67/38
 v.+ yē I/41/10
vėrmi : bk. vėrme -1-
 v.+ ye I/130/16
vesā˽id : bk. vesā˽it -3-
 v.+ i I/143/75
 v.+ imiz I/143/71
 v.+ inen I/62/34
vesa˽it : bk. vesā˽it -3-
 v. I/41/61, I/41/81, II/08/87
vesā˽it : Vasıta, araç. -9-
 v. I/125/60, I/135/22, I/143/76, I/156/29, 
I/35/63, I/41/61, I/41/66, I/50/55, I/64/117
veş : bk. beş -1-
 v. I/143/58
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veya : Cümlede bildirilen hususun sayılan 
birden fazla şey için aynı zamanda söz 
konusu olduğu durumlarda bunların 
arasına getirilir, ya da. -9-
 v. I/103/20, I/131/35, I/68/68, I/83/56, 
I/85/36, I/93/27, I/97/10, I/97/39, II/37/124
veyā : bk. veya -3-
 v. I/103/55, I/155/47, I/46/13
veyā˽ut : bk. veyahut -1-
 v. I/122/10
veyāhud : bk. veyahut -1-
 v. I/01/18
veyahut : Yahut, veya. -1-
 v. I/32/76
veyah̥ut : bk. veyahut -2-
 v. I/114/49
 v. ḳı I/106/63
veyāh̥ut : bk. veyahut -1-
 v. ḳı I/106/63
veyāt : bk. veyahut -3-
 v. I/111/71, I/74/99, II/23/109
veyavŭt : bk. veyahut -1-
 v. II/39/48
veyāvuT : bk. veyahut -1-
 v. II/01/37
veyav̥ : bk. veya -1-
 v. I/60/63
vezir : Askerı̂ ve idari yetkisi olan en 
yüksek rütbedeki devlet memuru, vezirlik 
rütbesine sahip kimse. -1-
 v. I/69/68
vezı̄̇r : bk. vezir -1-
 v.+ i I/155/56
vır - : bk. ver-3 -15-
 v.- di I/15/54, I/15/55
 v.- íldí I/52/07
 v.- ílíp durcaḳ I/52/09
 v.- ívírdiler I/52/07
 v.- mesin I/52/84

bk. ver-4 -3-
 v.- dı̄̇miz I/15/63

 v.- siŋ I/48/57
bk. ver-13 -4-

 v.- iyin I/63/53
bk. ver-32 -7-

 v.- ebilirmin II/22/54
 v.- emeSsem II/22/55
 v.- emezsem II/22/53
vızır vızır : Hiç ara vermeden, sürekli ve 
çabuk bir şekilde. -1-
 vızır v. I/153/121
vi - : bk. ver-3 -10-
 v.- cek II/39/188
 v.- cim II/39/188
 v.- mezlē I/43/34

bk. ver-4 -4-
 v.- medi I/45/26

bk. ver-2 -15-
 v.- mem II/07/146
 v.- riz I/54/16

bk. ver-5 -3-
 v.- siŋ II/07/63, II/07/65
 v.- siŋne II/05/71

bk. ver-1 -13-
 v. II/39/186
 v.- dı̄̇g II/12/34
 v.- se II/39/187

bk. ver-27 -7-
 v.- cem II/39/89, II/39/90
 v.- cėm II/39/90
vı̄̇ - : bk. ver-2 -1-
 v.- mediŋ II/07/147
vidon : bk. bidon -5-
 v.+ a I/102/42
 v.+ nara I/130/70
 v.+ u I/130/86, I/19/16
vifāt : bk. vefāt -1-
 v. itti II/16/54
vijdān : Vicdan, insanda iyiyi kötüyü ayırt 
eden, iyilikten huzur, kötülükten azap 
duymasına yol açan, davranışları hakkında 
adil bir yargıya iten duygu. -1-
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 v.+ ı I/124/31
vil - : bk. ver-2 -1-
 v.- en I/43/36
viÍan : bk. fiÍan -1-
 v. I/153/89
vilāyát : Vilayet, bir vali yönetimindeki en 
önemli idari bölüm, il. -1-
 v.+ á II/04/66
vimeK : bk. vermek -1-
 v.+ den I/54/42
vin - : bk. bin-6 -1-
 v.- di I/143/53
vinci : Hinci’ye benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 hinci v. I/59/69
vinş : Vinç, ağır yükleri kaldırmaya, 
yüklemeye, boşaltmaya yarayan, bir 
krank kolu ve bunu hareket ettiren dişli 
sisteminden ibaret, motorlu veya motorsuz 
alet. -1-
 v.+ ler II/23/150
vir - : bk. ver-6 -31-
 ġuruş v.- iyo I/39/36
 lirā v.- iyȯŋ I/20/29
 para mara v.- mimiş II/25/24

bk. ver-7 -23-
 topraḳ v.- ceklerimişdi II/25/20
 topraḳ v.- cez II/25/21
 yer v.- ilir I/20/78
 yir v.- iyōduḳ II/21/35
 ı̄̇h̥tiyācı v.- iyor II/33/44
 v.- memişler II/25/25

bk. ver-3 -21-
 şiy v.- cen II/25/68
 para v.- di I/52/23
 tana v.- dik II/25/72
 ġoyun v.- dim II/25/74
 kömür v.- i I/52/46
 kömürümüzü v.- i I/52/25
 fitire v.- ilē I/43/33

 getirir virilēr̥se v.- iler virmezlerse 
I/52/47
 getirir v.- ilēr̥se viriler virmezlerse 
I/52/47
 fitire mitiri v.- illē I/43/33
 köve v.- in I/54/31
 şey v.- irler II/25/65
 ġoyun v.- iy̥ II/25/67
 ġoyun v.- iyin II/25/67
 ġızlā v.- iyo II/25/72
 göre v.- iyolar I/23/54
 dana v.- iyoÍÍā II/25/70
 düve v.- iyoÍÍā II/25/69
 hepsine v.- iyorun I/54/56
 biz v.- iz II/25/71
 getirir virilēr̥se viriler v.- mezlerse 
I/52/47

bk. ver-2 -21-
 yāni v.- emen I/43/36
 yorġan v.- ilēr̥di I/50/38
 vercēseŋiz v.- iŋ I/35/40

bk. ver-5 -9-
 yire v.- ı̄̇ I/60/95
 ġızdan v.- ceg I/79/75
 istiḳbaÍ v.- ecem I/56/81
 bėreketini v.- i I/60/97
 iş v.- iyū II/30/38
 rāndıman v.- medi I/54/18
 bereket v.- sin I/39/36
 iyilı̄̇ŋizi v.- sin I/91/22
 ömürler v.- sin II/22/90

bk. ver-9 -4-
 ġamçıya v.- idi I/128/43
 getiridi v.- idi I/128/43
 dert v.- mesin I/45/40
 zuval v.- mesiŋ I/39/36

bk. ver-4 -17-
 diye v.- dim I/53/65
 diye v.- diydiler I/53/45
 diyė v.- en I/53/63
 niye v.- ey̥ı̆̇m I/53/67
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 var1dῑmda v.- ivirdile I/45/27
 ġız v.- iyoru I/60/88
 ġoyun yapıyoS v.- mezler I/53/19
 ḳız v.- miyoÍÍā I/53/22

bk. ver-8 -18-
 bilgiler v.- iġoruz II/33/01
 odun ėmri v.- ir̥ler II/27/37
 cevaP v.- iydi I/48/20
 odun emri v.- iyóÍÍá II/21/78

bk. ver-13 -28-
 fitil v.- di I/48/76
 şı̄̇ v.- ēn I/48/75

bk. ver-1 -14-
 unu v.- eyöller I/51/73
 ȫle v.- idig II/12/36
 fasille v.- iler I/51/71
 pilaf v.- iler I/51/71
 yimeK v.- ilir II/03/21
 başlıġ ekmē v.- ilirdi II/03/19
 cāmide v.- ilirdi II/03/20
 yimeK v.- ilirdi II/03/25
 ekmek v.- mezler I/113/94
 ekmek v.- mezlerdi I/113/95

bk. ver-11 -26-
 servis v.- di I/53/48

bk. ver-33 -34-
 incir v.- mez I/54/21
 yimiş v.- mez I/54/21

bk. ver-10 -25-
 süt v.- iyoz I/69/02
 olū v.- iz II/32/97

bk. ver-32 -36-
 gün v.- dilē II/22/17
 sıra v.- diŋiz II/22/20

bk. ver-27 -32-
 ȫretmen v.- medilē II/27/28
vir̥ - : bk. ver-9 -1-
 v.- mesiŋ I/50/23
vír - : bk. ver-5 -6-
 v.- mesin I/63/22

 v.- mesiŋ I/45/48
 v.- sin I/15/37
 v.- sín I/48/54
 v.- siŋ I/50/83

bk. ver-3 -1-
 v.- emez I/63/38
virim : bk. verim -1-
 v.+ ni II/32/96
virimsiz : Verimsiz, beklenen sonucu 
vermeyen, semeresiz. -1-
 v. I/23/44
virme : bk. vėrme -1-
 v.+ ye I/45/57
vitamin : Birçok besinde değişik 
miktarlarda bulunan, vücudun gereğince 
çalışması için lüzumlu olan, eksiklikleri 
bazı hastalıklara yol açan, çeşitli organik 
maddelerin ortak adı. -3-
 bē v.+ ı̄̇ I/50/05
 v.+ i I/49/75
 bē v.+ i I/50/06
vitaminsiz : Yeteri kadar vitamin almamış 
olan. -1-
 v. I/50/05
vitrin : İçine görülmesi istenen şeylerin 
konduğu camlı dolap. -1-
 v.+ i I/160/23
vῑy : bk. vay -1-
 v. I/109/34
voş : bk. boş -6-
 v. I/104/49
votur - : bk. otur-3 -1-
 v.- uz I/113/76
vȫle : bk. böyle -2-
 vȫle v. I/127/14
 v. vȫle I/127/14
v̥ömür : bk. ömür -1-
 v̥. I/50/28
vū : bk. bu -1-
 v. I/86/58
vudur - : bk. vudur-3 -1-
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 v.- uruz II/33/41
vur - : 1. (Elini veya elindeki bir şeyi bir 
yere) Hızla indirmek, hızla çarpmak. -31-
 v. I/141/17, I/59/40, I/59/45, II/26/10
 v.- abilse I/154/41
 v.- amadı I/154/41
 v.- amaz I/62/22
 v.- ardıḲ I/08/49
 v.- dū I/31/42, I/31/43
 v.- dūmuz I/51/60
 v.- duŋ I/31/31
 v.- u I/154/41
 v.- udu I/151/40
 v.- uduḳ I/151/39, I/154/33
 v.- uduḲ I/151/38
 v.- ulādı I/151/37
 v.- ŭlādı I/151/37
 v.- ulan I/151/41
 v.- ulārdı I/51/25
 v.- uluncā I/151/40
 v.- uŋ I/144/53
 v.- ur I/11/85
 v.- usun I/87/107, I/87/114
 çatdaḳ v.- uyduŋ I/154/40
 v.- uyoŋ I/96/10

2. Darbe indirmek, dövmek. -20-
 v.- du I/138/101, I/64/131, I/74/22
 toḳat v.- du I/138/100
 v.- duŋ I/74/24
 toḳat v.- madım I/140/33
 v.- maz I/74/23
 toḫat v.- maz II/23/127
 v.- muş I/39/100, I/39/99
 v.- udu I/44/36
 toḳat v.- udu II/01/36
 yumr̥uḳ v.- ular I/126/66
 v.- ulārdı I/112/19
 v.- ulardῑ I/121/101
 v.- up I/20/81
 v.- ur I/14/69

 toḳat v.- uvē I/74/24
 v.- uydu I/02/56

3. (Birini silahla) Öldürmek veya 
yaralamak. -13-
 v. II/28/66
 v.- amiyöler I/05/27
 v.- du I/50/26
 v.- dular I/08/114
 v.- dum II/28/56
 v.- muşlar I/08/114, I/08/121
 v.- u I/138/135
 v.- uldu I/39/24
 v.- ulmuş I/138/119, II/09/19
 v.- un II/28/58
 v.- up II/10/91

4. Pişirmek üzere ateşe koymak. -8-
 v.- acaḳsıŋız I/127/52
 v.- ār I/98/124
 v.- arlā I/98/124
 v.- dular I/101/65
 v.- dum I/157/78
 v.- urduḳ I/123/55
 v.- urduḲ I/143/30

5. Koymak, yerleştirmek, örtmek. -7-
 v.- u I/60/47
 sırtıma v.- udum I/152/42
 v.- uduŋ I/130/24
 başına v.- ular I/26/36
 cığa v.- ulurdu I/26/33
 duvaḲ v.- ulurdu I/26/29
 sırtıŋa v.- uP I/152/43

6. Avlamak. -7-
 v. II/05/25
 v.- ullar I/121/63
 v.- up I/121/79
 v.- urlardı I/121/48
 v.- uyollā I/121/78

7. Uygulamak, basmak, zerk etmek, 
yapmak. -4-
 ı̄̇ne v.- du II/26/27
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 inne v.- dular I/21/84
 inne v.- unmıya I/25/46
 inne v.- urdu I/112/28

8. (Soğuk, dolu, kırağı vb.) Bitkilere ve 
ürüne zarar vermek. -4-
 v.- du II/23/208
 so˽uḳ v.- du II/23/209
 ġırā v.- usa I/83/61
 v.- uyorur I/130/91

9. (Belli bir yerde) Tesirini hissettirmek, 
oraya kadar aksetmek. -4-
 v.- du I/144/50
 v.- mazsa I/63/47
 v.- muş I/91/21
 v.- usa I/63/48

10. Düşürmek, indirmek amacıyla 
müdahale etmek. -4-
 v.- a II/10/15

11. (Bıçak, balta, neşter, makas vb. 
aletlerle) Kesmek, yarmak. -3-
 v.- dum I/143/22, II/28/41, II/28/42

12. (Bir yere) Ufak ufak darbeler 
indirmek, tıklatmak. -3-
 v.- uvurur I/21/32
 v.- uydu I/48/68, I/48/69

13. (Türkü) Söylemek. -2-
 nēnala v.- udu I/101/59
 nēna v.- ulurdu I/101/59

14. Ateşe atmak. -2-
 zobaya v.- ulā II/34/87
 v.- uyosuŋ I/93/10

15. Belli bir amaçla bir kabın içine 
bırakmak. -2-
 v.- uduḲ I/135/48, I/135/49

16. Takmak. -2-
 v.- duḳ I/51/33
 kelepçē v.- dulā I/64/132

17. (Vurmalı sazları) Çalmak. -1-
 v.- uduġ II/12/69

18. (Koç, sığır, at vb.) Tepmek veya 
süsmek. -1-
 v.- du II/26/26

19. Yaklaşmak, ... miktarı yakalamak. -1-
 v.- abilir I/56/32

20. (Su vb.)Basmak, gitmesine izin 
vermek veya ulaşmasını sağlamak. -1-
 v.- dulā I/68/59

21. (Kına vb.) Yakmak. -1-
 ġına v.- ulurdu I/94/69
vur̥ - : bk. vur-20 -1-
 su v.- dı I/96/88
vurda : bk. burda -1-
 v. I/65/39
vurdur - : 1. Vurmasını sağlamak, 
yaptırmak. -2-
 v.- uyun I/50/04

2. (Yazı için) Harflerin birbiri arasındaki 
ilişkiyi kurarak okuyabilmek.
 v.- amamışın I/87/09

3. Odun atmak.
vurmā : <<vurma+ya (bk. vurmı) -1-
 v. I/154/36
vurmı : Vurma, vurmak işi. -1-
 v.+ ya I/74/39
vurTur - : bk. vurdur-2 -1-
 v.- amăyon I/33/33
vücut : İnsan veya hayvan gövdesi, 
beden. -4-
 v. I/38/66
 v.+ a I/155/104
 v.+ Ta I/69/47
vücutlu : İri yapılı, cüsseli. -1-
 v. I/66/12
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ya : 1. Çekimli fiillerden sonra gelerek an-
lamı güçlendirir. -265-
 y. I/02/48, I/03/12, I/05/41, I/06/30, 
I/10/88, I/10/97, I/100/35, I/100/45, 
I/102/27, I/105/23, I/105/24, I/105/44, 
I/105/48, I/105/63, I/108/49, I/109/44, 
I/11/55, I/110/28, I/113/124, I/114/11, 
I/114/12, I/116/18, I/116/22, I/118/15, 
I/12/18, I/12/39, I/120/05, I/121/124, 
I/121/42, I/121/82, I/122/07, I/122/42, 
I/123/30, I/128/38, I/13/38, I/130/100, 
I/130/41, I/132/16, I/132/45, I/136/07, 
I/136/11, I/137/26, I/137/47, I/137/52, 
I/137/57, I/138/103, I/138/113, I/139/11, 
I/14/03, I/14/46, I/14/58, I/140/20, 
I/144/37, I/144/83, I/147/19, I/147/27, 
I/148/19, I/150/47, I/152/43, I/153/22, 
I/155/96, I/158/34, I/16/23, I/16/32, 
I/16/38, I/16/44, I/16/47, I/16/56, I/160/13, 
I/161/15, I/161/41, I/20/46, I/20/50, 
I/21/02, I/21/47, I/24/42, I/25/35, I/26/30, 
I/26/31, I/26/42, I/26/58, I/26/63, I/32/89, 
I/33/12, I/33/136, I/33/143, I/33/35, 
I/36/30, I/36/74, I/37/49, I/39/54, I/40/57, 
I/41/19, I/43/20, I/49/17, I/51/16, I/52/29, 
I/55/65, I/56/71, I/58/11, I/59/34, I/60/106, 
I/60/108, I/60/109, I/61/28, I/63/49, 
I/64/104, I/64/125, I/64/127, I/64/128, 
I/64/61, I/65/34, I/65/43, I/67/34, I/67/36, 
I/67/38, I/69/35, I/69/47, I/69/50, I/70/63, 
I/71/46, I/72/02, I/72/27, I/72/83, I/74/04, 
I/74/57, I/74/64, I/74/77, I/74/79, I/77/14, 
I/77/17, I/77/21, I/77/51, I/79/10, I/79/17, 
I/79/84, I/79/89, I/80/20, I/81/07, I/81/13, 
I/81/27, I/83/22, I/83/45, I/83/56, I/83/62, 
I/83/74, I/86/24, I/87/80, I/88/62, I/91/68, 
I/91/84, I/91/69, I/96/10, I/97/44, I/98/111, 
I/98/65, I/99/25, I/99/36, II/02/49, II/02/91, 
II/08/57, II/09/10, II/09/15, II/09/17, 
II/09/34, II/10/52, II/10/61, II/10/85, 
II/10/93, II/12/15, II/14/20, II/14/32, 
II/14/86, II/15/18, II/15/93, II/19/56, 

II/20/40, II/22/26, II/23/202, II/25/65, 
II/28/85, II/29/38, II/30/42, II/30/44, 
II/30/71, II/30/81, II/32/23, II/34/36, 
II/35/22, II/35/34, II/35/38, II/35/52, 
II/35/60, II/35/66, II/35/75, II/37/38, 
II/37/54, II/38/112, II/38/113, II/38/68, 
I/01/76, I/04/39, I/06/06, I/09/73, I/10/113, 
I/102/66, I/107/60, I/111/64, I/113/107, 
I/113/26, I/117/11, I/118/04, I/121/81, 
I/121/86, I/122/22, I/128/41, I/134/03, 
I/145/100, I/151/16, I/152/123, I/156/33, 
I/157/50, I/17/85, I/18/07, I/24/43, I/33/73, 
I/33/82, I/55/48, I/55/52, I/56/62, I/64/136, 
I/67/76, I/72/43, I/76/49, I/81/34, I/84/42, 
I/86/24, I/88/47, I/95/77, I/96/78, I/99/21, 
II/01/40, II/02/42, II/05/45, II/09/100, 
II/19/102, II/19/93, II/20/37, II/23/01, 
II/24/46, II/24/66, II/26/03, II/26/34, 
II/28/69, II/28/78, II/35/07, II/35/49, 
II/37/34, II/37/40, II/38/54, II/38/55, 
II/38/66, I/80/23

2. Hani, işte. -140-
 y. I/02/45, I/03/09, I/03/10, I/04/13, 
I/04/20, I/05/44, I/06/119, I/06/27, I/06/33, 
I/06/46, I/104/45, I/104/46, I/109/28, 
I/109/46, I/11/61, I/11/81, I/11/85, 
I/111/31, I/111/32, I/111/43, I/112/44, 
I/12/10, I/121/10, I/121/66, I/122/33, 
I/122/42, I/123/31, I/124/43, I/126/79, 
I/129/19, I/132/30, I/133/58, I/134/16, 
I/134/22, I/134/49, I/134/53, I/137/08, 
I/138/112, I/138/113, I/14/33, I/140/59, 
I/140/61, I/141/05, I/143/76, I/150/07, 
I/152/43, I/152/66, I/155/13, I/157/31, 
I/157/41, I/158/53, I/159/41, I/16/11, 
I/16/43, I/18/45, I/19/12, I/20/58, I/21/47, 
I/23/41, I/28/01, I/28/53, I/29/17, I/35/42, 
I/36/47, I/37/22, I/39/38, I/39/42, I/40/05, 
I/40/24, I/41/78, I/41/80, I/42/09, I/42/46, 
I/48/21, I/48/68, I/49/22, I/49/54, I/51/07, 
I/55/17, I/55/68, I/56/60, I/58/98, I/60/05, 

yY
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I/60/10, I/60/77, I/62/26, I/64/90, I/66/49, 
I/67/70, I/71/65, I/72/55, I/76/43, I/78/03, 
I/79/11, I/81/03, I/81/19, I/81/45, I/81/46, 
I/82/10, I/83/01, I/86/41, I/86/63, I/87/75, 
I/92/10, I/95/15, I/95/20, II/02/10, II/03/15, 
II/03/41, II/03/66, II/03/68, II/04/37, 
II/05/48, II/07/97, II/08/107, II/10/53, 
II/13/36, II/14/90, II/15/43, II/16/74, 
II/16/79, II/16/89, II/21/50, II/23/103, 
II/26/51, II/29/101, II/29/43, II/29/52, 
II/30/30, II/34/72, II/35/15, II/35/22, 
II/35/45, II/35/65, II/35/94, II/38/65, 
II/39/189, II/39/32

3. “Evet” anlamında kullanılır. -91-
 y. I/06/07, I/06/08, I/06/108, I/06/124, 
I/06/135, I/06/141, I/06/47, I/06/67, 
I/06/90, I/06/93, I/08/78, I/10/15, I/10/69, 
I/100/05, I/104/29, I/107/58, I/108/05, 
I/110/38, I/118/18, I/120/13, I/122/10, 
I/122/71, I/123/26, I/123/79, I/134/32, 
I/138/16, I/138/46, I/144/81, I/145/33, 
I/145/39, I/145/40, I/154/70, I/16/02, 
I/161/51, I/17/57, I/19/15, I/24/66, I/24/70, 
I/28/17, I/28/28, I/31/15, I/31/49, I/33/109, 
I/41/61, I/45/36, I/47/32, I/49/69, I/55/77, 
I/56/54, I/60/57, I/66/32, I/69/96, I/70/29, 
I/70/62, I/74/66, I/77/59, I/77/62, I/77/69, 
I/81/20, I/83/45, I/84/01, I/87/07, I/87/124, 
I/87/50, I/87/61, I/87/82, I/87/90, I/92/06, 
I/92/19, I/92/26, I/92/30, I/92/43, I/92/46, 
I/93/60, I/95/14, I/95/15, I/96/73, I/98/54, 
I/98/85, II/04/54, II/04/56, II/05/10, 
II/05/103, II/05/56, II/06/08, II/07/57, 
II/07/72, II/08/27, II/35/31

4. Bir olayı hatırlatmak amacıyla kulla-
nılır. -21-
 y. I/08/119, I/09/15, I/114/21, I/117/19, 
I/119/72, I/126/07, I/127/22, I/128/33, 
I/129/22, I/130/38, I/152/91, I/17/05, 
I/25/36, I/60/100, I/64/109, I/64/121, 
I/86/53, I/98/79, II/19/155, II/32/34

5. “O yüzden, ...-dığı için” anlamlarında 
kullanılır. -18-
 y. I/09/82, I/110/22, I/12/48, I/128/75, 
I/129/39, I/19/28, I/44/63, I/49/37, I/67/64, 
I/93/07, II/23/109, II/23/139, II/23/162, 
II/23/173, II/23/32, II/30/11, II/30/12, 
II/38/63

6. Cevap durumundaki cümlelerin so-
nunda “fakat, ancak” anlamında kullanı-
lır. -14-
 y. I/01/40, I/07/28, I/102/70, I/120/40, 
I/137/34, I/150/46, I/23/41, I/98/06, 
I/98/109, I/98/122, I/99/46, II/24/21, 
II/34/29

7. Tasdik bildirir, peki. -5-
 y. I/03/11, I/03/72, I/16/43, I/21/29, 
I/55/10

8. Şaşkınlık ve hayret bildirir. -4-
 y. I/23/56, I/33/69, I/72/34

9. Emir cümlelerinin sonunda hükmün 
onaylandığını bildirir. -3-
 y. I/64/115, I/86/04, II/23/168

10. Soru cümlelerinin başında anlamı 
güçlendirir. -3-
 y. I/03/04, I/16/24, I/41/83

11. –e eki almış dilek-şart kipinden sonra 
gelerek anlamı daha da kuvvetlendirir.

ya ... ya (da, veya, yahut) : İki keli-
meyi, iki kelime öbeğini veya iki cümleyi 
birbirine bağlar. -61-
 y. I/03/70, I/07/19, I/07/28, I/07/37, 
I/07/47, I/101/41, I/101/42, I/106/32, 
I/11/31, I/11/32, I/11/68, I/111/47, 
I/111/48, I/115/11, I/117/23, I/117/38, 
I/121/25, I/121/26, I/134/03, I/29/22, 
I/47/56, I/47/57, I/58/67, I/58/68, I/60/70, 
I/73/59, I/75/44, I/91/23, I/98/111, II/05/51, 
II/22/73, II/22/81, II/24/108, II/28/79, 
II/28/81
 y. da I/117/39, I/126/30, I/41/68, 
I/49/38
 y. dı II/11/60
ya : bk. yā I -3-
 y. rabbim I/69/99, I/88/59, II/38/87
ya : bk. yā II -55-
 y. I/102/22, I/102/23, I/110/55, I/111/53, 
I/116/17, I/122/80, I/123/41, I/132/29, 
I/137/44, I/138/44, I/141/17, I/156/63, 
I/158/43, I/159/26, I/28/33, I/39/69, 
I/43/05, I/44/94, I/48/71, I/49/18, I/52/04, 
I/54/58, I/64/09, I/69/25, I/72/76, I/78/44, 
I/79/50, I/79/51, I/81/36, I/81/57, I/87/64, 
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I/87/66, I/88/09, I/88/31, I/92/37, I/92/40, 
I/92/53, I/92/54, I/92/56, I/92/60, I/93/07, 
I/93/23, I/95/78, I/99/50, II/03/74, II/14/55, 
II/23/149, II/23/44, II/24/76, II/27/02, 
II/35/29, II/35/45, II/35/65, II/35/73
ya : bk. yağ1 -19-
 y.+ a I/132/42
 y.+ ı I/68/45, II/16/61
 sıvı y.+ ı I/01/55
 y.+ ında II/16/07
 y.+ ından I/86/34
 y.+ ını I/04/36, I/60/62, II/15/30, 
II/32/58
 y.+ ῑ I/77/48

bk. yağ2

 y. I/70/39, II/35/72
 y.+ ı I/01/59, I/154/57
 y.+ ımızı II/30/48
 y.+ ımızῐ II/30/47
 y.+ ını I/70/39

bk. yağ3

 yürēniŋ y.+ ı yoḳ II/08/10
ya - : bk. yağ-1 -3-
 y.- ardı I/55/55
 y.- armışdı I/17/85, I/17/86
yá : bk. ya1 -1-
 y. I/04/56

bk. ya4 -1-
 y. I/40/55

bk. ya2 -4-
 y. II/09/45, II/10/17, II/10/78, II/35/69
yá : bk. yağ1 -1-
 y.+ li II/02/83
yȧ : bk. ya2 -4-
 y. I/04/08, I/91/48, II/05/46, II/18/20
yā I : Ey. -2-
 y. I/152/128, I/95/51

yā nası̄̇p : Bakalım ne nasip olur, Allah 
ne kısmet eder. -1-
 y. nası̄̇p I/98/13

yā rab – yā rabbi : Ey Allahım, ey 
Rabbim, ey Tanrım anlamında olan bu söz, 
Allah’tan yardım isteme, şaşkınlık, korku 
vb durumlarda ve Allah’a sığınma ifadesi 
olarak kullanılır. -16-
 y. rabbı̄̇ II/05/71
 y. rabbi I/66/53, I/69/98, I/88/39, 
II/38/57, II/38/97, II/38/98
 y. rabbim I/155/100, I/72/17, I/77/62, 
II/16/35, II/38/18
 y. rap I/154/48
 y.+ rePbim I/36/83
 y. rebbim I/138/31, I/139/23

yā rasülallah : Ey Rasulullah, ey Pey-
gamber anlamında olan bu söz, Allah’tan 
yardım isteme, şaşkınlık, korku vb durum-
larda ve Allah’a ve peygamberine sığınma 
ifadesi olarak kullanılır. -1-
 y. rasülallahām II/05/71
yā II : Yahu, bir şeye dikkati çekmek için 

“bana bak, hey baksana” anlamında kulla-
nılır. -134-
 y. I/05/05, I/06/131, I/06/47, I/06/97, 
I/08/125, I/09/13, I/09/24, I/10/20, I/100/02, 
I/108/28, I/110/70, I/111/81, I/117/17, 
I/12/47, I/120/40, I/121/72, I/122/59, 
I/127/31, I/128/57, I/13/29, I/133/42, 
I/133/45, I/133/60, I/137/13, I/137/27, 
I/137/28, I/137/38, I/137/51, I/138/35, 
I/140/30, I/144/21, I/144/32, I/144/43, 
I/144/62, I/144/63, I/145/17, I/145/38, 
I/145/89, I/153/22, I/155/100, I/157/81, 
I/21/10, I/21/54, I/21/64, I/22/18, I/35/20, 
I/39/09, I/39/38, I/39/57, I/43/32, I/49/01, 
I/51/70, I/52/10, I/55/25, I/56/74, I/58/19, 
I/59/80, I/64/110, I/64/124, I/64/132, 
I/64/31, I/64/78, I/64/99, I/65/55, I/66/08, 
I/66/31, I/67/55, I/69/02, I/69/20, I/69/26, 
I/69/35, I/69/39, I/69/63, I/74/01, I/74/19, 
I/74/33, I/74/56, I/77/42, I/81/39, I/83/65, 
I/86/03, I/86/37, I/87/93, I/92/19, I/92/29, 
I/92/38, I/92/53, I/95/87, I/96/15, I/97/50, 
II/02/92, II/03/75, II/04/09, II/04/67, 
II/04/90, II/05/100, II/05/70, II/06/06, 
II/10/20, II/10/41, II/14/50, II/14/51, 
II/14/67, II/14/75, II/14/76, II/14/78, 
II/14/90, II/14/99, II/15/94, II/15/96, 
II/16/03, II/16/04, II/16/100, II/16/103, 
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II/16/35, II/16/51, II/17/57, II/23/112, 
II/23/173, II/28/13, II/28/18, II/28/62, 
II/28/65, II/30/58, II/35/06, II/35/61, 
II/38/108
 y. veridi I/77/47
 y. yapceg I/69/27
yā : bk. ya1 -91-
 y. I/02/59, I/02/62, I/03/95, I/04/08, 
I/04/46, I/06/37, I/06/81, I/06/82, I/08/59, 
I/09/17, I/09/30, I/107/08, I/107/36, 
I/107/46, I/107/51, I/107/52, I/107/53, 
I/11/54, I/114/46, I/114/58, I/123/09, 
I/123/42, I/127/55, I/133/23, I/137/17, 
I/137/22, I/137/30, I/14/13, I/14/14, I/14/46, 
I/14/68, I/140/44, I/145/30, I/145/32, 
I/145/87, I/155/105, I/157/38, I/157/61, 
I/16/07, I/20/82, I/21/89, I/23/12, I/23/20, 
I/26/39, I/26/75, I/35/38, I/37/13, I/39/38, 
I/41/83, I/47/02, I/47/20, I/47/51, I/48/47, 
I/49/77, I/49/81, I/51/12, I/51/48, I/55/29, 
I/55/57, I/55/65, I/56/58, I/57/27, I/59/75, 
I/60/46, I/61/56, I/69/50, I/69/51, I/69/80, 
I/69/88, I/71/20, I/72/84, I/74/14, I/74/17, 
I/74/35, I/74/73, I/88/37, I/89/29, I/95/09, 
I/95/124, II/01/63, II/05/79, II/13/63, 
II/14/37, II/14/81, II/15/40, II/24/52, 
II/25/112, II/28/28, II/28/29, II/35/33

bk. ya ... ya (da, veya, yahut) -1-
 y. I/03/04

bk. ya2 -59-
 y. I/06/147, I/06/41, I/102/16, I/107/59, 
I/111/38, I/113/103, I/113/31, I/113/89, 
I/121/43, I/122/70, I/123/71, I/137/29, 
I/144/25, I/145/96, I/147/15, I/149/11, 
I/149/35, I/149/64, I/156/51, I/159/50, 
I/161/01, I/161/20, I/18/36, I/21/05, 
I/23/10, I/23/15, I/24/16, I/25/54, I/39/104, 
I/56/72, I/56/74, I/64/81, I/74/12, I/83/77, 
I/87/115, I/92/17, I/94/13, I/98/65, I/99/16, 
II/02/54, II/05/07, II/05/38, II/06/75, 
II/12/28, II/14/09, II/14/25, II/14/66, 
II/16/71, II/18/32, II/23/145, II/28/23, 
II/28/24, II/28/86, II/28/88, II/34/28, 
II/35/27, II/35/42, II/35/47

bk. ya3 -46-
 y. I/06/150, I/103/45, I/107/54, I/11/41, 
I/121/23, I/123/26, I/127/53, I/128/75, 
I/134/32, I/137/34, I/144/03, I/144/30, 

I/145/16, I/145/18, I/145/33, I/145/39, 
I/155/49, I/155/73, I/24/59, I/47/01, 
I/51/17, I/51/66, I/59/53, I/61/49, I/66/36, 
I/79/30, I/80/04, I/80/07, I/80/43, I/87/108, 
I/87/54, I/87/60, I/87/77, I/89/29, I/92/53, 
I/95/15, I/95/27, I/99/11, I/99/12, II/14/40, 
II/23/118, II/23/30, II/28/19, II/35/38

bk. ya6 -3-
 y. I/06/148, I/79/01, I/81/32

bk. ya5 -2-
 y. I/157/69, I/52/45

bk. ya9 -2-
 y. I/56/73, II/03/14

bk. ya11 -1-
 y. I/06/136

bk. ya4 -1-
 y. I/92/36

bk. ya10 -1-
 y. II/23/169
yā : bk. yağ1 -45-
 y. I/109/13, I/111/44, I/121/75, I/28/48, 
I/29/16, I/33/151, I/71/26, I/71/41, I/82/17, 
I/82/18, I/98/34, II/12/57, II/15/110, 
II/15/121, II/15/30, II/16/67, II/32/58
 curu y. I/109/13
 cüru y. II/39/34, II/39/65
 ot y. II/33/78
 sāde y. I/01/55, I/51/36
 sanı y. II/39/72
 sıvı y. II/33/78
 hayvansal y.+ lā II/21/21
 y.+ lar II/22/41
 y.+ ları I/153/69
 y.+ lı II/22/41
 y.+ nan II/34/101
 sāde y.+ nan I/01/55, I/01/56

bk. yağ2

 y. I/39/90, II/19/167
 y. ġuyusu I/01/59
 y.+ ımı I/08/105
 y.+ ımıza II/21/22
 y.+ lı II/33/61
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 y.+ nan I/01/59
 y. yapar I/51/35
 y. yaparın I/100/08
 y. yaparlādı I/157/69
 y. yapılırdı I/40/73
yā -49-
 y. I/107/12, I/107/38, I/107/59, I/110/63, 
I/113/122, I/116/53, I/120/59, I/123/22, 
I/123/39, I/137/20, I/137/34, I/144/19, 
I/145/49, I/147/44, I/155/55, I/155/99, 
I/156/45, I/20/84, I/21/82, I/22/06, I/24/08, 
I/24/67, I/47/24, I/51/11, I/55/37, I/55/70, 
I/55/73, I/59/31, I/64/44, I/66/52, I/69/33, 
I/69/55, I/86/06, I/86/26, I/95/07, I/95/74, 
II/06/65, II/10/101, II/14/26, II/14/42, 
II/14/69, II/14/71, II/14/76, II/23/167, 
II/23/202, II/28/12, II/28/57, II/28/77
 y. ġabāna II/32/70
yā - : bk. yağ-1 -15-
 y.- dı I/03/26, I/135/41, I/135/42, 
I/32/24, II/19/146, II/32/42
 y.- dıḳtan I/44/72
 y.- dında I/121/07
 y.- dῑ II/19/147
 y.- madı I/135/41
 y.- madı˽ından II/29/92
 y.- sa I/139/57, II/19/149
ya’ : bk. yo -1-
 y. II/07/84
yā˽aşlı : Yağışlı, yağış içeren. -1-
 y. II/30/15
ya˽ut : bk. yahut -1-
 y. I/48/09
yab - : bk. yap-2 -3-
 y.- dıġ II/12/41
 y.- meyo I/152/99

bk. yap-4 -1-
 y.- dıḲ II/23/02
yaba : Harman savurmaya, kuru ot ve sa-
manları toplamaya yarayan, çatal biçimin-
de tahta kürek. -5-
 y.+ lānan I/68/38
 y.+ larınan I/130/15, I/74/69

 y.+ yna I/124/34
 y.+ ynan I/124/33
yaban : 1. Tanınmayan, bilinmeyen, ya-
bancı (yer). -21-
 y. I/113/79, I/62/35, I/62/36, I/78/03
 y.+ a I/120/18, I/62/35
 sözüm y.+ a I/141/19, I/143/52, 
I/144/46, I/63/61, I/87/62, I/91/57
 y.+ da I/37/30
 y.+ dalar I/137/52
 y.+ dan I/79/71

2. Yerli halktan olmayan, yabancı kimse.
 y.+ a I/15/63
 y.+ a veriyoŋ I/21/64
 y.+ dan I/137/13, I/137/38, II/04/58, 
II/05/33
yabancı : Tanınmayan, bilinmeyen (kimse 
veya şey). -26-
 y. I/06/142, I/06/143, I/138/30, 
I/150/49, I/158/07, I/158/09, I/158/52, 
I/46/85, I/46/90, I/46/92, II/02/16, II/19/35, 
II/19/36, II/19/37, II/19/38, II/19/43, 
II/22/47, II/23/38, II/27/57
 y.+ lā I/158/08
 y.+ ya I/10/94, I/158/51
 y.+ yȧ II/19/33
 y.+ ydı I/110/67
 y.+ yı II/19/33
 y.+ yım II/17/12
yabāncı : bk. yabancı -4-
 y. I/113/92, II/05/34
 y.+ mız II/05/33
yabancí : bk. yabancı -1-
 y. II/02/17
yabancῑ : bk. yabancı -1-
 y. I/158/54
yabancılı : Yabancı. -1-
 y. I/107/03
yabānı̄̇ : (Bitki için) Özel bir bakım görme-
den kendi kendine yetişen. -1-
 y. II/30/30
yabe : bk. yaba -1-
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 y.+ yinen I/68/39
yabı : bk. yaba -1-
 y.+ ynan II/06/28
yādan : Makineleri, kapı ve pencerelerin 
iyi işlemeyen menteşelerini yağlamak için 
kullanılan, ufak depo gibi bir kısmı ve ince 
uzun bir borusu olan yağ kabı, yağdan-
lık. -2-
 y.+ da I/82/18
 ā˽aç y.+ ında I/82/18
yadırġa - : Yabancılık duyup tedirgin ol-
mak, alışamamak, ısınamamak. -1-
 y.- nıyor I/110/25
yadırġı - : bk. yadırġa- -1-
 y.- yom I/110/04
yādurmaġ : Yağdırmak, yağmasını sağla-
mak veya yağmasına neden olmak. -1-
 yāmır y. II/28/49
yaġ : bk. yağ1 -2-
 y.+ ı I/98/65

bk. yağ2

 y.+ ı yapallardı I/18/22
yağ : 1. Zeytin, ayçiçeği, mısır, susam, pa-
muk çekirdeği, haşhaş tohumu gibi bitki 
meyvelerinden veya çekirdeklerinden elde 
edilen ve genellikle besin olarak kullanılan, 
yüksek enerji veren madde. -56-
 y. I/111/51, I/111/55, I/129/65, I/132/43, 
I/82/22, II/15/111, II/39/152, II/39/30, 
II/39/66
 sana y. II/15/122
 sarı y. I/121/75
 sıvı y. II/15/110, II/15/122
 y.+ a I/91/65
 y.+ da I/121/75
 sarı y.+ da I/121/75
 y.+ ı I/132/39, I/26/12, I/26/49, I/27/75
 y.+ ınan I/119/47, I/130/84, I/49/26, 
I/49/27
 y.+ ını I/105/42, I/105/57, I/127/48, 
I/130/85, I/131/25, II/04/79, II/39/53
 sarı y.+ ıŋ I/15/41
 y.+ ıyna I/44/80

 y. veridi I/118/08
2. Hayvansal ürünlerden elde edilen ve 

genellikle besin olarak kullanılan, yüksek 
enerji veren madde.
 y. I/98/66
 y.+ ı I/102/48, I/102/53, I/96/53, 
I/98/64, I/98/65 
 y.+ ı yaparῑS I/129/13
 y.+ ımῑ I/106/14
 y.+ ımızı II/20/13
 y.+ ımızı yapādıḳ II/20/13
 y.+ ıŋ I/103/58
 y.+ ını I/102/47, I/106/14, I/130/85, 
I/96/53, I/98/60, I/98/65
 y.+ ınῑ I/44/43
 y.+ ınnan I/102/46
 y. yapallardı I/18/22

3. Yenilen besinlerin fazlasından, gı-
dasız kalındığı zaman kullanılmak üzere 
kalp, mide, bağırsaklar ve böbrek gibi iç 
organların etrafında, kaslar, dokular arasın-
da depolanan, deri ve kılları dış etkilerden 
koruyan hidrokarbonların ortak adı.

yağı ġarar- : Yüreği kararmak, içine 
sıkıntı ve karamsarlık çökmek.
 y.+ ım ġararırdı I/144/60
yağ - : 1. (Yağmur, kar ve dolu) Gökten 
yere düşmek. -11-
 y.- ādın II/29/87
 y.- ardı I/115/34
 y.- dı I/121/44
 y.- dῑnin I/130/21
 y.- ıcı II/22/60
 y.- ınca I/44/72
 y.- mayor I/130/56, I/130/57

2. Çok miktarda, arka arkaya gelmek.
 y.- ardı I/130/48
yȧğ - : bk. yağ-1 -1-
 y.- ıyoru II/32/41
yāğ : bk. yağ1 -1-
 y. II/15/110
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yağlı : 1. İçine yağ katılarak hazırlanan bir 
çeşit mayasız çörek. -3-
 y. I/26/49
 y.+ yı I/26/49

2. İçinde veya üzerinde yağ bulunan.
 y. I/26/53

3. Yağlanmış, yağlanarak kullanılmaya 
veya bir işi yapmaya hazır duruma getiril-
miş.
yah - : bk. yaḳ- I2 -1-
 y. I/88/56
yāh̥ : bk. ya3 -1-
 y. I/64/105
yaḫ - : bk. yaḳ- II1 -1-
 ġına y.- arḳan II/03/46
yaḫȧla - : bk. yaḳala- -1-
 y.- dılā II/26/35
yah̥åT : bk. yahut -1-
 y. I/74/75
yahı̊d : bk. yahut -1-
 y. I/127/45
yaḫın : bk. yaḳın -1-
 y.+ da II/19/54
yahı̊t : bk. yahut -2-
 y. II/37/91, II/37/97
yahni : Bol soğanla pişirilen et yeme-
ği. -1-
 y. II/19/64
yahōt : bk. yahut -1-
 y. I/101/44
yāhu : Söylenen söze dikkati çekmek ve 
anlamını güçlendirmek için kullanılır. -1-
 y. I/86/03
yahudi : Hz. Musa’nın dinine mensup 
kimse, Musevi. -7-
 y. I/14/21, I/14/22, I/14/73, I/14/74
 y.+ ler I/14/23
yahut : Veya. -2-
 y. I/48/46, I/69/17
yah̥ut : bk. yahut -1-
 y. I/74/41

yaḳ : bk. yoḳ -1-
 y. II/29/44
yaḳ - I : 1. Işık veya ısı vermesini sağla-
mak. -72-
 y. I/45/16, I/77/67
 y.- acān I/53/28
 y.- adı I/45/49
 y.- ādı II/24/91
 y.- ādıḳ I/32/06, I/64/67, II/24/89, 
II/24/90, II/34/89
 lamba y.- ādıḳ I/161/12
 y.- ādın II/24/91
 y.- ālādı I/72/46, II/34/94
 y.- amῑyon I/37/21
 y.- ar̥ I/121/13
 y.- ardı I/91/71
 y.- ār̥dı I/121/13
 y.- ardıḳ I/15/50, I/161/13, I/18/38, 
I/18/39
 y.- ar̥dıḳ I/22/24
 y.- ārdıḳ I/77/66
 y.- ardıġ I/15/50
 y.- ardıḲ I/59/62
 y.- ār̥dıḲ I/09/57
 y.- arın II/33/52
 y.- arıs I/03/48, I/36/73
 y.- arıS II/08/129, II/33/54
 y.- arız I/27/71, I/87/36
 y.- arῑs I/157/82
 y.- arsın II/37/63
 y.- arsıŋ I/80/34
 y.- ārsıŋ I/80/33
 y.- ayör̥ler I/03/52
 y.- dı I/145/13
 y.- dıḳ I/88/48
 y.- dım I/88/30, I/88/34, I/88/35
 y.- dῑmız I/116/04
 y.- ıcın I/96/65
 y.- ıcıŋ I/96/43
 y.- ılıyodū I/146/61
 y.- ıP I/16/36
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 y.- ıyodu II/35/66
 y.- ıyoduḳ I/34/39, I/72/47, I/72/48, 
I/80/32
 Íamba y.- ıyoduḳ I/57/17
 y.- ıyolār̥mış I/72/40
 y.- ıyom I/67/44
 ışῑŋı y.- ıyoŋ I/147/54
 y.- ıyorduḳ I/16/27, I/16/34
 y.- ıyorun II/33/53
 y.- ıyos II/08/115
 y.- ıyoS II/30/14
 y.- ıyoz I/72/38, II/30/15
 y.- ıyȯz I/72/39
 y.- ıyōz I/72/39
 ışῑŋῐ y.- madan I/147/54
 y.- mıyon I/67/43

2. Yanmasını sağlamak, tutuşturmak. -38-
 y. I/95/22
 y.- acāŋ I/116/46
 y.- ādım I/152/57
 y.- aŋ I/116/15
 y.- ardıḳ I/129/16
 y.- ārdıḳ I/58/89
 y.- ardım I/88/57, I/88/58
 y.- ardın I/126/66
 y.- arım I/116/47
 y.- arıs II/08/95
 y.- arıS I/116/14
 y.- arız I/116/07, I/116/14, I/130/58, 
I/130/62
 y.- arlar I/26/08
 y.- arlardı I/102/28, I/87/74
 y.- arlard̥ı I/87/75
 y.- arlār̥dῑ I/157/27
 y.- arlarıdı I/87/76
 y.- arlarımış I/76/15
 y.- arlarmış I/98/25
 y.- dıla I/98/123
 y.- dım I/116/50, I/36/76, I/36/81
 y.- ıcāŋ I/130/35

 y.- ılır II/21/08
 y.- ıverem I/77/69
 y.- ıyos I/90/14
 y.- ıyoS I/90/14
 y.- ıyoz II/15/73, II/21/76, II/30/13
 y.- mış I/27/56

3. (Benzin, gaz, odun, kömür vb. yakıt ve 
yakacakları) Tüketmek. -34-
 y.- ādı I/146/41, II/11/21
 y.- ādıḳ II/27/16
 y.- ālādı II/34/87
 y.- ardıḳ I/15/32
 y.- ār̥dıḳ I/64/70, II/27/17
 y.- ardıḲ I/130/44, I/87/90
 y.- arım I/06/39
 y.- arın I/45/66
 y.- arıs I/76/74
 y.- arıS I/06/42, II/21/80
 y.- ȧrıs I/76/73
 y.- arız I/06/40, I/06/47, I/129/68, 
I/130/63, II/33/44
 y.- arlarımış I/76/85
 y.- arlarmış I/76/84
 y.- ıyȯ I/87/94
 y.- ıyoduḳ I/81/04
 y.- ıyor I/15/34
 y.- ıyorduġ I/16/28
 y.- ıyoruz I/06/46, I/130/37
 y.- ıyos I/76/75
 y.- mȧyıs I/76/74
 y.- mayoruz I/130/38

4. Ateşe vermek, ateşle yok etmek. -12-
 y.- ar I/05/38
 y.- ıyorÍā II/07/71
 y.- ῑyῑn I/101/52, I/101/53
 y.- íyólá I/05/32
 y.- íyóler I/05/33
 y.- maz I/05/33
 y.- mış I/35/30
 y.- mışla I/24/55
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 y.- mışlar I/117/42, II/23/164
 y.- mῑş I/35/30

5. Fazla ısıya maruz bırakarak kömürleş-
mesine, kavrulmasına sebep olmak. -3-
 y.- ar I/51/47
 y.- arῑm II/16/08
 y.- ıyodu I/74/93

6. Isı veya ateş etkisine maruz bırakıp 
hasar görmesine, yanmasına sebep ol-
mak. -2-
 y.- dı I/115/37
 y.- mış I/48/18

7. Yanıyormuş gibi ısırıcı sert bir etki 
yapmak. -1-
 y.- arımış II/25/91

8. Çok fazla ıztırap vermek. -1-
 hataş düştü˽ü yiri y.- ar I/03/38

9. Büyük zarara uğratmak, geleceğini 
kötü şekilde etkilemek, felakete sürükle-
mek. -1-
 kendini y.- Tı I/125/36

10. Yok etmek, mahvetmek. -2-
 y.- dıla yıḳdıla I/108/27
 y.- mış yıḳmış I/108/20
yaḳ - II : 1. (Yakı, kına vb. için) Uygula-
mak. -57-
 ġına y.- ādı I/145/81
 y.- ālādı I/83/31
 ġınayı y.- ālādı I/82/23
 ġına y.- aÍÍā II/23/59
 ġına y.- aÍÍādı I/154/13
 y.- allar I/114/10
 y.- allār I/114/10
 ġına y.- allar I/114/10, I/114/12, 
I/114/13
 ġına y.- allardı I/34/32
 ġına y.- aŋ I/67/04
 ġına y.- arḳan I/114/12
 ġınȧ y.- ardı I/157/12
 ġına y.- ārdıḲ I/101/36
 ġına y.- arlar I/125/84, I/26/23, I/26/26
 ġına y.- ȧrlar I/90/46

 y.- arlardı I/67/09
 ġına y.- arlardı I/08/16, I/98/17
 ġınayı y.- arlardı II/37/46
 ġına y.- asıŋ I/101/74
 ġına y.- cāsa II/23/59
 ġını y.- ılcaḳ II/39/145
 ġına y.- ılcῑ I/09/13
 ġına y.- ıldῑ I/76/19
 ḳına y.- ılı I/41/09
 ġına y.- ılır I/125/85, I/148/20, I/41/09
 ḳına y.- ılırdı I/118/16
 ġına y.- ılırdı I/76/18, I/154/13, I/91/40, 
I/94/69
 ġını y.- ılırdı II/03/21, II/03/22
 y.- ılırdῑ I/154/14
 y.- ılıyōdu II/06/43
 ġına y.- ılıyōdu II/06/42
 y.- ılῐ I/154/14
 ġına y.- ılmaz I/114/02
 y.- ılsa I/118/15
 y.- ınırdı I/08/17
 ġına y.- ıyolādı yapıyolādı I/83/30
 y.- ıyolar I/34/32
 ġına y.- ıyor I/67/06
 ġınayı y.- ıyoruz I/106/70
 y.- mıyor I/67/06

2. Süslemek. -2-
 y.- arlādı I/159/11
 y.- ılırdı I/159/23
yȧḳ - : bk. yaḳ- I2 -2-
 y.- ardın I/121/14
 y.- ȧrıS II/21/07
yāḳ - : bk. yaḳ- I2 -1-
 y. I/77/65
yaḲ - : bk. yaḳ- I2 -1-
 y.- dıḳ I/88/48
yaḲ - : bk. yaḳ- II1 -1-
 ġına y.- ardıḲ I/101/36
yåḳ : bk. yoḳ -2-
 y. I/61/45, II/02/35
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yaḳa : 1. Semt, yer, taraf. -9-
 y. I/153/122
 y.+ da I/152/28
 y.+ dan I/06/31, I/99/63
 y.+ lara I/154/69
 y.+ mıs I/153/122, I/153/123

2. Giyeceklerin boynun etrafına gelen 
kısmı ve bu kısma eklenen türlü biçimdeki 
parça.
 y.+ ları I/151/32
 y.+ sına I/44/37

yaḳa paça git- : hiçbir itirazı dinleme-
den, zorla -1-
 y. paça gidiyom I/01/31
yaḳá : bk. yaḳa1 -1-
 y.+ ye I/159/35
yaḳȧ : bk. yaḳa1 -1-
 y.+ ya I/76/52
yāḳaboyu : Bir kıyı boyunca, etraftaki her 
yer. -1-
 y. I/148/27
yaḳala - : (Kaçan birini veya bir hayvanı) 
Tutmak, ele geçirmek, derdest etmek. -3-
 y.- dıḳları I/61/30
 y.- dῑ I/61/36
 y.- rdı I/61/34
yaḳalā - : bk. yaḳala- -1-
 y. I/75/30
yaḳalama : Yakalamak işi. -2-
 y. I/75/30
 y.+ yȧ II/15/54
yaḳalı : Yakalık, ilköğretim öğrencilerinin 
önlüklerinin üzerine taktıkları yaka. -1-
 y.+ nı II/08/80
yaḳar top : İki grup hâline oynanan, bir 
grubun diğerini topla vurmaya çalıştığı, 
diğer grubun ise vurulmamaya çalıştığı bir 
çocuk oyunu. -1-
 y. II/15/50
yaḲcaġ : Yakacak, ısınmak amacıyla kul-
lanılan her çeşit madde. -1-
 y. I/73/63

yaḳcῑ : <<yakacak+ı (bk. yaḲcaġ) -1-
 y.+ mızı I/93/56
yaḳı : bk. yaḳa1 -2-
 y. I/74/93
 y.+ yı II/39/42
yaḳılamá : bk. yaḳalama -1-
 y.+ yá II/15/56
yaḳılı - : bk. yaḳala- -1-
 y.- yamaz II/28/85
yaḳın : 1. Arada az mesafe bulunan, uzak 
karşıtı. -38-
 y. I/10/115, I/10/12, I/10/24, I/107/35, 
I/11/75, I/110/60, I/111/122, I/120/12, 
I/125/75, I/138/108, I/139/15, I/142/26, 
I/143/75, I/144/55, I/20/20, I/46/40, 
I/49/11, I/49/57, I/60/49, I/60/50, I/63/46, 
I/71/81, I/71/82, I/71/83, I/74/32, I/78/38, 
I/99/70, II/08/109, II/20/82, II/23/39, 
II/30/45, II/31/39, II/35/61
 y.+ da II/34/09
 y.+ ıdı I/134/18
 y.+ ıdın I/47/05
 y.+ ımışTı I/44/68
 y.+ ız I/10/121

2. Aralarında sıkı ilişki ve hısımlık bağı 
bulunan kimse. -12-
 y. aḳrāba I/125/81
 y. aḳrabalar II/15/104
 y. aḳrābaları I/125/07, I/125/89
 y. aḳrābalarımız I/125/16
 y. aḳrȧbaya I/66/16
 y.+ nāndan II/23/96
 y.+ narı I/119/64, I/125/08
 y.+ narı veri I/123/26
 y.+ narın I/125/83
 y.+ narına II/15/34

3. Arada az zaman bulunan, zaman bakı-
mından uzak olmayan. -8-
 y. I/01/25, I/121/90, I/14/72, I/155/98, 
I/75/33, I/95/82, II/32/87, II/33/82

4. Bulunulan yere göre beride olan yer, 
uzak olmayan yer. -7-
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 y. I/97/11
 y.+ da I/01/22, I/27/50
 y.+ ımızda I/61/66
 y.+ narda I/144/55, I/68/47
 y.+ nardan I/125/75

5. (Sayılarla kullanıldığında) –i bulan, –e 
erişmesine az bir şey kalmış olan. -2-
 y. I/122/87, II/02/51

6. Az zaman önce. -1-
 y. I/33/114
yaḳın - : Yakınmak, (kına, yakı vb.) vü-
cudun herhangi bir yerine sürmek, koy-
mak. -1-
 ġınayı y.- ırlādı I/82/28
yȧḳın : bk. yaḳın1 -1-
 y. I/78/04
yaḳında : 1. Yakın bir yerde. -3-
 y. I/01/22, I/27/50, II/34/09

2. Çok geçmeden.
yaḲında : bk. yaḳında2 -1-
 y. I/154/69
yaḳınnῑ : (<<yaḳınlıḳ+a) Yakın olma du-
rumu. -1-
 y.+ nna I/03/37
yaḳış : Devlet tarafından köylülere yaka-
cak ihtiyacını karşılamaları için verilen 
odun vb. temin hakkı. -1-
 y. veriyolā I/72/41
yaḳış - : (Söz, davranış vb.) Uygun ol-
mak, yerinde ve iyi karşılanacak tarzda 
olmak. -2-
 y.- ā geleġaldı II/20/10
 y.- an I/119/64
yaḳışaḳlı : Yakışıklı, (erkek için) güzel, 
gösterişli, alımlı. -3-
 y. I/126/71, I/33/122
 y.+ yın I/33/122
yaḳışaḳlῑ : <<yaḳışıḳlı+ i- (bk. 
yaḳışaḳlı) -1-
 y.+ dῑ I/33/122
yaḳışağ : Yakışık, uygunluk yakışma, ya-
raşma. -2-

 y.+ ı I/101/66, I/101/71
yaḳışdır - : Yakıştırmak, (bir şeyin bir 
kimse tarafından) yapılabileceğini kabul 
etmek, uygun görmek, layık görmek. -1-
 y.- ılādı I/125/81
yaḳῑşῑ : <<yakışak+ı (bk. yaḳışağ) -2-
 y. II/03/57, II/03/58
yaḳıt : Isı sağlamak amacıyla yakılan sıvı 
veya katı madde, yakacak. -1-
 y. I/16/28
yaḳín : bk. yaḳın1 -1-
 y. I/24/70
yaḳlaş - : Arada az bir aralık kalacak bi-
çimde ilerlemek, aradaki uzaklığı azaltmak 
veya büsbütün ortadan kaldırmak için ileri 
gitmek. -1-
 y.- ıyo II/25/112
yaḲlaş - : bk. yaḳlaş- -1-
 y.- dı I/149/11
yaḳma : Yakmak (I) işi. -3-
 y.+ sı I/65/15
 y.+ ya I/16/25
 y.+ yı I/116/45
yaḳmı : Yakma, yakmak (II) işi. -1-
 ġına y.+ ya II/25/54
yala - : Bir şeyin üzerinden dilini sürüp 
geçirmek. -8-
 y. I/79/44, I/79/46, I/79/59, I/79/60
 y.- nırdῑ I/110/29
 y.- r I/02/71
yāla - : Yağlamak, yağ sürmek. -7-
 y.- dıḳ I/44/11
 y.- llādı I/121/117
 y.- rız II/33/63, II/33/66, II/33/70, 
II/39/43
 y.- rsıŋ I/71/43
yālā - : bk. yāla- -2-
 y. II/33/62, II/33/83
yalabıġ : bk. yalabıḲ2 -2-
 yalabıġ y. I/145/17
 y. yalabıġ I/145/17
yalabıḲ : 1. Parlak, düzgün. -1-
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 y. I/60/67
2. İkiyüzlü, kaypak.

yalabud - : Yalabıtmak, parlatmak, cilala-
mak. -1-
 y.- uyuduġ II/22/73
yalan : 1. Aldatmak maksadıyla bilerek 
söylenen gerçeğe aykırı, asılsız söz -19-
 y. I/01/74, I/08/102, I/101/59, I/142/16, 
I/158/32, I/33/119, I/61/45, I/61/65, 
I/67/35, I/67/47, I/87/96, I/87/97, II/16/78, 
II/28/51
 y.+ ımı I/144/66
 y. sȫlerse I/61/32
 y. sȫlersem I/61/51
 y. söylemiş I/46/82
 y. söylüyor I/144/67

2. Asılsız, uydurma, gerçek tarafı olma-
yan. -4-
 dünyā y. I/01/45
 y. dünyā II/28/90
 y. dünyāda I/44/92
 y.+ sın II/07/127
yale - : bk. yāla- -1-
 y.- yceŋ I/79/59
yālı : bk. yağlı1 -4-
 y. II/16/68
 y.+ sını II/16/66, II/16/67
 y. verirdiK I/91/67

bk. yağlı2 -1-
 y. I/07/41
yālı - : bk. yāla- -4-
 y.- yalım I/44/09
 y.- yo I/120/64
 y.- yon II/15/118
 y.- yosun I/111/44
yālí - : bk. yāla- -1-
 y.- yám I/44/24
yālῑ : bk. yağlı3 -1-
 y. I/153/68
yālıḳ : Mendil, kız isteme merasimi. -2-
 y. II/34/20

yālı yüzlü : Bir çeşit çörek. -2-
 y. yapardı I/91/66
 y. yapardῑ I/91/66
yalım : bk. yarım -1-
 y. yamalaḳ I/98/07
yalın : Çıplak, üryan. -2-

yalın ayak : 1. Malsız mülksüz, maddi 
imkânı olmayan.
 y. ayaḳ I/61/41

2. Ayakları çıplak.
 y. ıyaḳ I/24/44

3. Çıplak ayakla.
yal̥ın : bk. yalın -2-

bk. yalın ayak3

 y. ȧyaḳ I/144/36, I/144/39
yalınıs : bk. yalnız2 -1-
 y. I/97/59
yalınız : bk. yalnız2 -3-
 y. I/10/18, I/83/15, I/85/56
yalıŋıS : bk. yalnız2 -2-
 y. II/04/38, II/30/28
yalıŋız : bk. yalnız1 -26-
 y. I/101/46, I/102/03, I/113/78, I/147/39, 
I/15/78, I/15/91, I/38/63, I/72/20, I/72/60
 y. başına I/11/68
 y. ġaldı I/93/37
 y. ġaldıḳ I/72/19
 y. ġal̥dıḲ II/26/25
 y. ġaldım I/138/124
 y. ġāldım I/63/05, I/64/41
 y. ġaldῑ I/75/18
 y. ġaldῑm I/15/79
 y. ġalırın I/123/06
 y.+ ıdı I/123/75, I/123/77
 y.+ ım I/11/34
 y.+ ın I/138/16, I/143/78, II/26/08

bk. yalnız2 -52-
 y. I/01/98, I/06/123, I/06/45, I/06/88, 
I/10/49, I/108/47, I/112/21, I/116/23, 
I/122/14, I/122/18, I/122/50, I/122/51, 
I/122/84, I/123/69, I/133/02, I/134/23, 
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I/134/62, I/137/49, I/152/51, I/156/21, 
I/158/43, I/27/34, I/27/36, I/45/59, 
I/52/86, I/58/40, I/58/82, I/61/09, I/64/28, 
I/70/18, I/70/75, I/74/15, I/74/98, I/75/01, 
I/75/10, I/78/05, I/87/53, I/91/70, I/93/16, 
I/93/24, I/95/12, I/99/48, I/99/58, II/05/80, 
II/08/104, II/10/29, II/16/102, II/25/16, 
II/33/11, II/33/23, II/39/181

bk. yalnız3 -3-
 y. I/133/55, I/146/30, I/93/40
yalῐnız : bk. yalnız2 -3-
 y. I/08/13, I/155/100, I/23/38
yalῐŋız : bk. yalnız2 -3-
 y. I/06/65, II/09/05, II/28/40
yalῐŋız̥ : bk. yalnız2 -1-
 y. I/23/09
yallā : bk. yallah -1-
 y. II/34/08
yallah : Haydi, kalk, kalk git. -3-
 y. I/153/64, I/153/75, I/39/45
yallāh : bk. yallah -1-
 y. I/96/68
yalnız : 1. Yanında başka biri bulunmayan, 
başkası ile birlikte olmayan (kimse). -1-
 y. I/107/31

2. Ancak. -3-
 y. I/139/44, I/31/67, I/66/32

3. Sadece.
yalnız başına : Tek başına, sadece ken-

disi, tek olarak.
yalnız ḳal- : Yanında kimse olmamak, 

tek başına bulunmak.
yālnız : bk. yalnız2 -1-
 y. II/31/04
yalŋıS : bk. yalnız2 -1-
 y. I/110/71
yalŋız : bk. yalnız2 -7-
 y. I/110/37, I/117/41, I/129/13, 
I/138/126, I/158/54, I/66/29, I/66/35
yal̥ŋız : bk. yalnız2 -1-
 y. II/32/43

yama - : Yama koyarak onarmak, yamala-
mak. -1-
 y.- rdım I/124/39
yamá - : bk. yama- -1-
 y.- ycan I/124/39
yāma : Zor kullanarak karşısına çıkan şey-
leri alıp kaçma, çapul, talan. -1-
 öyne y. yoḳ I/87/81
yamalaḳ : Yarım yamalak söyleyişinde 
geçer. -1-
 yalım y. I/98/07
yamalı : Delik veya eski yerine yama vu-
rulmuş, yama ile onarılmış. -2-
 y. I/32/30
yaman : Gücü, etkisi, becerikliliği, ustalığı 
vb. alışılmışın üstünde olan, usta. -1-
 y.+ dı I/150/23
yameç : Yamaç, bir dağ veya tepenin düz-
lüğe doğru inen yanı. -1-
 y.+ te II/20/65
yameş : bk. yameç -1-
 y. II/20/65
yamı : bk. yāni -1-
 y. II/14/51
yamıḳ : Yamuk, bir tarafa doğru eğik 
olan. -2-
 y. I/48/35
yāmır : Yağmur, atmosferdeki su buharı-
nın yoğunlaşması sonucu yeryüzüne dam-
lalar hâlinde düşen su. -17-
 y. I/116/54, I/116/55, II/19/146, 
II/19/147, II/22/60, II/28/49, II/29/92, 
II/30/15
 y.+ da I/85/30
 y.+ ı II/29/87

yāmır du˽ası : Kurak zamanlarda yağ-
mur yağması için toplu olarak açık havada 
yapılan dua.
 y. du˽ası II/28/49
 y. duvāsı I/79/56
 y. duvasına I/79/40
 y. duvāsına I/79/69
 y. duvāsῑ I/30/51
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yāmı̊r : bk. yāmır -2-
 y. II/19/147
 y. duvası I/131/27
yāmíÍ : bk. yāmır -1-
 y.+ lā II/01/90
yāmur : bk. yāmır -5-
 y. I/32/24
 y. dȯ˽āsı yaparlā I/69/105
 y. du˽alarımız II/17/31
 y. du˽āsına I/30/48
 y. duvāsı I/131/21
yan : Bir yerin ön veya arka kabul edilen 
kısmına göre sağ yahut solda olan tarafı, 
bir eksene göre sağ veya solda kalan taraf, 
yön, cihet, civar. -420-
 y. I/93/15, II/24/77
 öt y. I/33/02
 y.+ a I/05/68, I/108/23, I/117/41, 
I/122/33, I/134/23, I/155/57, I/45/68, 
II/01/23
 y.+ ā I/95/52
 şeyden y.+ a I/27/06
 y.+ da I/06/145, I/10/101, I/10/56, 
I/10/93, I/111/107, I/120/05, I/122/71, 
I/124/43, I/133/20, I/152/107, I/153/28, 
I/153/54, I/161/15, I/21/67, I/21/68, 
I/24/65, I/30/52, I/31/34, I/34/26, I/44/53, 
I/60/82, I/64/113, I/67/58, I/68/61, I/70/04, 
I/70/20, I/74/74, I/79/06, I/79/11, I/81/24, 
I/83/03, I/86/63, I/93/18, I/99/21
 y.+ dȧ I/122/71
 y.+ daḳı I/93/17
 y.+ daki I/78/01
 y.+ dan I/02/38, I/05/22, I/10/97, 
I/102/22, I/102/23, I/122/17, I/124/35, 
I/150/35, I/158/01, I/158/26, I/20/25, 
I/33/65, I/67/57, I/68/13, I/75/30, II/01/36, 
II/26/05
 bi y.+ dan I/130/22, I/130/23, I/155/21, 
I/155/22, I/54/72, I/55/55, I/75/23, I/87/19, 
I/96/40, II/19/14
 öt’ y.+ dan I/83/01, I/83/03
 Pi y.+ dan II/19/154
 y.+ danῐm I/71/80

 y. gelir I/15/46
 y. gözle baḳan I/95/73
 y.+ ı I/81/34, I/81/51, I/97/24, I/99/15, 
II/01/24, II/01/53, II/05/29, II/07/72, 
II/08/41, II/08/42, II/16/08, II/18/19, 
II/20/67, II/33/71
 y.+ ım I/38/55
 y.+ ıma I/112/60, I/126/03, I/128/05, 
I/128/06, I/47/37, I/56/75, I/85/56, II/12/16
 y.+ ımda I/06/110, I/06/115, I/104/26, 
I/112/31, I/113/137, I/113/63, I/120/32, 
I/120/36, I/122/69, I/15/14, I/18/65, 
I/33/67, I/43/26, I/48/49, I/63/42, II/14/90, 
II/22/51
 y.+ ımdaḫı I/64/40
 y.+ ımdı II/33/28
 y.+ ımd̥ı II/23/110
 y.+ ımıŋ I/45/10
 y.+ ımızda I/119/18, I/120/05, I/148/34, 
I/63/46, II/12/11
 y.+ ımızdaḫı II/08/133
 y.+ ımızdı II/07/100
 y.+ ına I/101/33, I/107/01, I/107/32, 
I/107/34, I/107/35, I/107/64, I/11/82, 
I/113/65, I/120/46, I/120/48, I/121/76, 
I/123/20, I/123/29, I/123/67, I/125/86, 
I/129/59, I/137/24, I/138/134, I/146/25, 
I/157/49, I/161/15, I/161/54, I/161/58, 
I/25/33, I/25/34, I/26/03, I/39/95, I/45/09, 
I/49/80, I/55/32, I/55/49, I/57/20, I/60/100, 
I/63/20, I/65/15, I/65/26, I/71/51, I/74/56, 
I/76/07, II/15/21, II/19/65, II/22/43, 
II/33/62, II/34/80
 y.+ ınā I/02/11
 y.+ ında I/07/39, I/10/97, I/101/16, 
I/101/41, I/110/20, I/110/23, I/111/87, 
I/113/122, I/113/77, I/113/79, I/119/17, 
I/119/38, I/123/12, I/125/81, I/127/54, 
I/13/41, I/130/29, I/130/30, I/133/23, 
I/133/52, I/137/20, I/139/48, I/140/56, 
I/145/56, I/149/14, I/150/30, I/150/31, 
I/158/04, I/24/42, I/25/34, I/32/45, 
I/33/145, I/33/74, I/37/02, I/38/62, I/38/69, 
I/42/42, I/44/32, I/45/06, I/45/32, I/45/63, 
I/48/04, I/55/13, I/58/33, I/64/43, I/72/22, 
I/72/68, I/73/65, I/78/50, I/78/51, I/81/52, 
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I/83/16, I/83/19, I/88/23, I/95/19, I/95/64, 
I/95/77, I/98/40, II/06/58, II/19/115, 
II/19/117, II/20/25, II/21/47, II/23/121, 
II/23/93, II/23/94, II/29/21, II/34/66, 
II/34/74, II/35/113, II/39/88
 yime de y.+ ında yat I/152/98
 y.+ ındaḳı I/93/10, II/08/97
 y.+ ından I/145/66, I/145/67, I/70/15, 
I/74/20
 y.+ ınd̥an I/45/44
 y.+ ındayın I/33/73
 y.+ ın̥de I/98/36
 y.+ ındı II/02/12, II/05/76, II/06/79, 
II/23/23
 y.+ ını II/29/38, II/39/151, II/39/166
 y.+ ın̥ῐ II/11/50
 y.+ ıŋa I/144/19, I/87/05
 y.+ ıŋda I/63/46, II/13/36
 y.+ ıŋıza I/05/30, I/161/54, I/161/55
 y.+ í II/01/73
 y.+ ῑ I/81/33
 y.+ ῐna I/44/65, I/45/64, I/68/38, I/68/39, 
II/07/97
 y.+ ῐnda I/24/41, I/50/16, I/50/17, 
I/50/18, I/50/20, I/50/21
 y.+ ῐn̥da I/06/51, I/11/28, I/70/15
 y.+ ῐndan I/44/84
 y.+ ῐn̥daydı I/107/64
 y.+ ῐn̥de I/87/14
 y.+ ῐndı II/23/52
 y.+ na I/04/72, I/08/76, I/122/04, 
I/124/35, I/126/26, I/127/08, I/127/09, 
I/133/30, I/133/31, I/136/14, I/141/15, 
I/144/19, I/147/40, I/152/110, I/153/109, 
I/158/23, I/16/61, I/23/16, I/31/34, I/33/66, 
I/33/67, I/35/48, I/39/45, I/45/36, I/47/56, 
I/49/17, I/50/63, I/50/74, I/50/76, I/52/87, 
I/55/65, I/66/16, I/68/14, I/69/59, I/69/86, 
I/71/75, I/79/64, I/81/26, I/81/28, I/87/77, 
I/98/60, II/22/49, II/22/50, II/23/113, 
II/28/23, II/32/137, II/35/16, II/39/09
 y.+ nȧ II/09/91
 y.+ n̥a I/18/26
 öt’ y.+ na I/83/03

 öt y.+ nā I/81/03
 y.+ nāda II/32/51
 y.+ nāmız I/20/49
 y.+ nāna I/161/42
 y.+ nānda I/94/20, II/30/07
 y.+ nāndan II/34/74
 y.+ narı I/154/66, II/32/62
 y.+ narımız I/20/49, I/20/61
 y.+ narına I/123/07, I/94/80
 y.+ narınā I/135/02
 y.+ narında I/36/41
 y.+ narῑ I/81/35
 y.+ nı I/100/43, I/138/125, I/152/106, 
I/18/19, I/21/15, I/21/68, I/21/74, I/23/58, 
I/50/75, I/65/56, I/70/52, I/74/74, I/75/27, 
I/77/20, I/81/26, I/87/43, II/19/156, 
II/24/100, II/24/101, II/24/103, II/37/95
 geri y.+ nı I/158/11
 y.+ nımız I/17/82
 y.+ nın II/29/49
 y.+ nını I/140/46, I/21/74
 y.+ nınıŋ I/158/56
 y.+ nınῐ I/50/74
 y. yatmış I/25/50
yan - I : 1. Tutuşmak, alev almak. -27-
 y.- ā I/138/97
 y.- acaḳ I/138/97
 y.- ādı II/35/67
 y.- ar I/03/48, I/64/71, I/95/58
 farıl farıl y.- ar I/80/41
 y.- ārdı I/51/70, I/64/70
 y.- ār̥dı I/64/71
 y.- cák I/84/43
 y.- dı I/116/17, I/95/84
 y.- dıḳtan I/106/41
 y.- dῑ I/95/56, I/95/60
 y.- ıyo I/106/51, II/15/75, II/15/76, 
II/33/52, II/35/67
 y.- ıyȯ I/93/10
 y.- ıyodu I/80/35
 y.- ıyomuş I/117/33
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 y.- maz I/93/10
2. Isı ve ışık yayarak yok olmak, kül 

hâline gelmek. -20-
 y.- an II/31/10, II/31/21
 y.- ar I/126/18
 y.- dı I/126/07, I/126/08, I/126/13, 
I/126/15, I/27/57, II/07/73, II/17/60, 
II/31/16
 y.- dῑ I/24/55, I/24/56
 y.- madı I/27/58
 y.- mayannar II/31/19
 y.- mış II/17/58

3. Çok ıztırap çekmek, büyük bir acı 
içinde olmak, çok üzülmek. -8-
 y.- ar II/38/117
 y.- ār I/03/39
 y.- arım I/03/40
 cızadaḳ y.- dı I/25/53
 y.- dım I/03/41
 y.- dıŋ I/13/42
 y.- sam I/03/39

4. (Fazla ısı nedeniyle) Vücudun bir yeri 
kızarmak ve yara olmak. -6-
 y.- dı I/115/38, I/115/39, I/45/19
 y.- dım I/45/08
 y.- madı I/115/39, I/115/40

5. Bir yerinde yanığa benzer, acıtıcı, ya-
kıcı bir his duymak. -4-
 y.- dı II/17/59
 y.- ıyom I/86/59
 y.- ıyōruz I/144/04
 y.- masın I/111/34

6. Çok güçlü ve derin bir aşkla sevmek, 
aşk ateşine düşmek. -4-
 y.- an I/95/57, I/95/61
 için için y.- ıyordu I/95/55
 y.- mışlar I/113/16

7. (Fazla ısıya maruz kalmaktan dola-
yı) Hasar görmek, kömürleşmek, kavrul-
mak. -3-
 y.- aġalır I/38/71
 y.- ıp I/07/97

 y.- maz I/40/56
8. Perişan olmak, çaresiz kalmak, büyük 

zarar görmek. -2-
 y.- dı I/95/48
 y.- dıŋ I/89/09

9. Enerji tüketmek. -1-
 y.- ar I/127/52

10. (Isı veya ışık veren şeyler) Çalışır, ısı 
ve ışık verir duruma gelmek 10. -2-
 y.- ar I/64/75
yan - II : Çocuk oyunlarında “hata edip 
oyun dışı kalmak. -2-
 y.- ārdı I/154/36
 y.- íyodu I/07/19
yan̥ : bk. yan -5-
 y.+ ına I/134/23
 y.+ ından I/70/80
 y.+ ῐnda II/16/38
 y.+ ῐndā II/16/38
 y.+ nı I/46/81
yȧn : bk. yan -1-
 y.+ na I/33/113
yān : bk. yan -7-
 y.+ da I/58/91, I/70/85, II/05/17
 y.+ daydıḳ I/107/11
 y.+ deydi I/70/27
 y.+ dıydı I/30/12
 y.+ nı I/70/52
yān - : bk. yan-4 -4-
 y.- dı I/115/40, I/58/92
 y.- dım I/45/09
 y.- mıştı I/58/91

bk. yan-7 -5-
 y.- dı I/51/70

bk. yan-1 -9-
 y.- dı I/115/32, II/30/83, II/31/16
 y.- Tı II/30/72
yān̥ : bk. yan -1-
 y.+ ῐndı II/16/37
yan yana : Birbirinin yanında, birlik-
te. -9-



yani

2187

Y

 y. I/05/68, I/107/07, I/111/114, I/128/43, 
I/145/63, I/153/110, II/14/44, II/14/45, 
II/29/15
yanaḳ : Yüzün kulak, göz, şakak, burun ve 
çene arasında kalan iki yan tarafından her 
biri. -2-
 y. I/77/70
 y.+ larından I/95/115
yanaşTır - : Yanaşmasını sağlamak. -1-
 y.- ı I/74/61
yanaz : İnatçı, ters, huysuz, aksi, hır-
çın. -1-
 y. I/13/28
yanė : bk. yāni -8-
 y. I/11/19, I/140/30, II/02/64, II/04/37, 
II/10/88, II/10/89, II/10/92, II/21/71
yanē̇ : bk. yāni -1-
 y. II/21/98
yānė : bk. yāni -9-
 y. I/01/17, I/07/60, I/121/108, I/157/37, 
II/01/17, II/14/78, II/15/47, II/21/63, 
II/30/72
yanġın : Bir şeyin yanmasından ileri ge-
len ve etrafa yayılıp zarara yol açan büyük 
ateş. -6-
 y. I/115/42, I/126/06, I/126/14, I/27/55, 
II/31/11, II/31/12
yānġın : bk. yanġın -1-
 y. II/31/09
yanġınnıḳlı : Yangınlıklı, birbirine bağlı, 
düşkün, candan seven. -1-
 y.+ lar I/113/138
yanġῑn : bk. yanġın -1-
 y. I/27/56
yanı : bk. yāni -15-
 y. I/46/78, I/56/12, I/56/38, I/68/14, 
I/86/30, I/91/44, I/92/31, I/92/51, I/92/52, 
I/92/59, I/95/67, I/99/61, II/04/21
yanı : bk. yāni -7-
 y. II/15/56, II/15/57, II/15/58, II/21/71, 
II/23/155, II/26/45
yānı : bk. yāni -17-

 y. I/116/40, I/16/05, I/16/09, I/35/15, 
I/35/22, I/56/25, I/68/14, I/68/19, I/68/26, 
I/86/25, I/92/10, I/92/15, I/92/29, I/92/35, 
I/97/10
yanı başı : Hemen yanı, çok yakını. -1-
 y.+ na I/40/39
yanı sıra : Yanında, beraberinde, birlik-
te. -1-
 y. I/14/12
yanıġ : Yanık, yanmış. -1-
 y. II/16/09
yanış - : Derdini paylaşmak, dertleş-
mek. -1-
 y.- ırın I/48/53
yani : bk. yāni -344-
 y. I/01/75, I/03/18, I/03/21, I/03/30, 
I/03/31, I/05/11, I/05/51, I/05/58, I/05/61, 
I/07/25, I/07/90, I/09/10, I/103/25, I/105/09, 
I/105/52, I/106/28, I/106/46, I/106/79, 
I/106/81, I/109/11, I/109/36, I/109/44, 
I/110/23, I/110/33, I/110/36, I/110/41, 
I/111/120, I/111/90, I/113/128, I/116/13, 
I/117/27, I/117/49, I/117/52, I/117/53, 
I/120/51, I/120/54, I/121/12, I/121/74, 
I/123/30, I/125/13, I/125/62, I/129/06, 
I/129/22, I/129/45, I/129/51, I/129/52, 
I/129/65, I/131/45, I/132/19, I/132/20, 
I/132/31, I/133/64, I/138/105, I/138/61, 
I/141/03, I/141/07, I/141/08, I/141/11, 
I/141/14, I/141/15, I/141/20, I/141/21, 
I/141/22, I/141/25, I/142/33, I/142/52, 
I/142/59, I/146/51, I/147/12, I/147/17, 
I/147/25, I/147/29, I/147/30, I/147/34, 
I/147/36, I/147/38, I/147/47, I/147/50, 
I/147/51, I/147/54, I/149/12, I/149/36, 
I/149/39, I/150/09, I/150/25, I/150/46, 
I/150/48, I/150/56, I/151/20, I/154/31, 
I/154/48, I/155/07, I/155/103, I/155/13, 
I/155/25, I/155/26, I/155/27, I/155/41, 
I/155/53, I/155/59, I/155/61, I/155/69, 
I/155/71, I/155/77, I/155/81, I/155/83, 
I/156/09, I/156/11, I/156/12, I/156/22, 
I/156/35, I/156/41, I/156/47, I/156/63, 
I/156/64, I/157/26, I/157/29, I/157/32, 
I/16/13, I/16/59, I/161/52, I/17/46, I/20/47, 
I/23/12, I/23/51, I/23/53, I/23/58, I/28/23, 
I/31/38, I/31/41, I/32/72, I/32/80, I/33/118, 
I/33/144, I/33/66, I/34/18, I/41/25, I/41/47, 
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I/41/52, I/41/83, I/46/04, I/46/05, I/46/127, 
I/46/94, I/49/23, I/53/61, I/56/02, I/56/08, 
I/56/18, I/56/23, I/56/32, I/56/43, I/56/53, 
I/56/56, I/59/15, I/59/20, I/61/02, I/61/05, 
I/61/34, I/61/52, I/63/16, I/64/61, I/64/80, 
I/68/16, I/68/54, I/68/73, I/69/104, I/69/12, 
I/69/23, I/69/29, I/69/78, I/71/71, I/74/48, 
I/74/81, I/75/11, I/75/17, I/75/30, I/75/44, 
I/76/63, I/76/67, I/76/73, I/78/27, I/78/36, 
I/81/22, I/86/21, I/86/25, I/92/04, I/92/06, 
I/92/07, I/92/09, I/92/12, I/92/17, I/92/19, 
I/92/22, I/92/26, I/92/36, I/92/39, I/92/41, 
I/92/49, I/92/50, I/92/53, I/92/58, I/92/60, 
I/93/10, I/93/13, I/93/14, I/93/21, I/93/26, 
I/93/27, I/93/28, I/95/26, I/96/48, I/96/85, 
I/97/58, I/99/19, I/99/33, I/99/43, I/99/57, 
I/99/58, I/99/59, I/99/62, I/99/67, I/99/72, 
II/01/10, II/01/25, II/01/66, II/01/79, 
II/02/05, II/02/100, II/02/26, II/02/51, 
II/02/57, II/02/65, II/03/64, II/03/74, 
II/04/12, II/04/14, II/04/15, II/04/86, 
II/06/16, II/06/74, II/06/78, II/06/84, 
II/07/112, II/07/119, II/09/66, II/10/14, 
II/10/20, II/10/21, II/10/23, II/10/25, 
II/10/33, II/10/39, II/10/63, II/10/71, 
II/10/76, II/10/80, II/10/82, II/10/84, 
II/10/96, II/11/21, II/14/31, II/15/37, 
II/15/80, II/15/84, II/16/26, II/19/08, 
II/19/103, II/19/118, II/19/12, II/19/126, 
II/19/133, II/19/147, II/19/22, II/19/31, 
II/19/58, II/21/48, II/21/94, II/22/42, 
II/23/126, II/23/140, II/23/147, II/23/148, 
II/24/07, II/24/33, II/24/62, II/26/19, 
II/26/40, II/28/75, II/28/95, II/30/03, 
II/30/07, II/30/28, II/30/31, II/30/34, 
II/30/35, II/30/74, II/30/84, II/35/03, 
II/35/101, II/35/108, II/35/112, II/35/45, 
II/35/46, II/35/55, II/35/57, II/35/61, 
II/35/76, II/35/78, II/35/83, II/35/89, 
II/38/115, II/38/116, II/38/49, II/38/50, 
II/38/72, II/38/85, II/38/86, II/39/189, 
II/39/75, II/39/76
 y. vuruluncā I/151/40
yaní : bk. yāni -8-
 y. I/142/54, I/50/59, I/61/64, II/02/03, 
II/02/59, II/05/85, II/10/46, II/35/104
yanı̆̇ : bk. yāni -3-
 y. I/41/18, II/06/16, II/23/190
yan̥ı̆̇ : bk. yāni -1-

 y. I/142/42
yāni : Anlatılmak, açıklanmak istenen bir 
hükümden önce “Şu anlatılmak isteniyor 
ki, demek ki, sözün kısası, senin anlayaca-
ğın” anlamlarında kullanılır. -544-
 y. I/01/47, I/01/54, I/01/65, I/01/70, 
I/02/20, I/02/51, I/04/30, I/05/17, I/05/24, 
I/05/30, I/05/45, I/05/49, I/05/62, I/07/43, 
I/07/90, I/09/11, I/09/65, I/09/79, I/10/117, 
I/10/120, I/10/60, I/10/88, I/103/14, 
I/103/29, I/105/14, I/105/20, I/105/22, 
I/105/29, I/105/35, I/105/50, I/105/60, 
I/106/01, I/106/03, I/106/04, I/106/05, 
I/106/07, I/106/08, I/106/09, I/106/11, 
I/106/15, I/106/23, I/106/24, I/106/25, 
I/106/26, I/106/27, I/106/29, I/106/31, 
I/106/33, I/106/34, I/106/36, I/106/38, 
I/106/44, I/106/45, I/106/47, I/106/54, 
I/106/56, I/106/63, I/106/71, I/106/72, 
I/106/77, I/106/79, I/106/80, I/110/16, 
I/110/18, I/110/24, I/110/25, I/110/26, 
I/110/37, I/110/48, I/110/67, I/111/09, 
I/111/27, I/111/37, I/111/39, I/111/90, 
I/112/01, I/112/68, I/112/81, I/113/23, 
I/113/79, I/117/03, I/117/05, I/117/21, 
I/117/43, I/118/09, I/118/19, I/120/10, 
I/120/36, I/120/40, I/121/33, I/121/79, 
I/122/05, I/122/21, I/122/72, I/122/81, 
I/125/12, I/125/14, I/125/16, I/125/31, 
I/125/36, I/125/38, I/125/39, I/125/71, 
I/125/72, I/127/31, I/129/20, I/131/64, 
I/137/39, I/138/108, I/138/132, I/138/135, 
I/138/21, I/138/30, I/138/79, I/138/81, 
I/138/92, I/139/17, I/139/28, I/139/36, 
I/139/51, I/140/56, I/140/70, I/141/21, 
I/141/23, I/141/29, I/143/31, I/146/17, 
I/146/57, I/146/65, I/146/73, I/147/07, 
I/147/14, I/147/16, I/147/17, I/147/21, 
I/147/23, I/147/24, I/147/32, I/147/34, 
I/147/36, I/147/37, I/147/38, I/147/44, 
I/147/47, I/147/48, I/147/52, I/147/55, 
I/147/57, I/147/58, I/147/60, I/149/51, 
I/149/55, I/150/21, I/150/24, I/151/01, 
I/151/02, I/151/32, I/154/50, I/155/44, 
I/155/53, I/155/63, I/155/95, I/156/08, 
I/156/09, I/156/17, I/156/25, I/156/26, 
I/156/29, I/156/32, I/156/54, I/156/68, 
I/157/07, I/157/16, I/157/18, I/157/27, 
I/157/39, I/157/40, I/157/46, I/157/58, 
I/157/62, I/157/64, I/157/66, I/157/69, 
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I/157/72, I/157/76, I/157/83, I/157/84, 
I/16/08, I/16/11, I/16/22, I/16/60, I/20/01, 
I/20/12, I/24/20, I/28/29, I/29/18, I/30/20, 
I/32/64, I/34/16, I/34/20, I/34/31, I/34/54, 
I/34/58, I/34/60, I/35/07, I/35/09, I/35/24, 
I/35/31, I/35/43, I/35/44, I/35/56, I/35/59, 
I/35/63, I/36/25, I/37/16, I/38/18, I/41/14, 
I/41/18, I/41/20, I/41/34, I/41/38, I/41/48, 
I/41/57, I/41/65, I/41/78, I/41/81, I/41/89, 
I/41/90, I/44/76, I/46/05, I/46/09, I/46/101, 
I/46/13, I/46/14, I/46/24, I/46/25, I/46/28, 
I/46/51, I/46/54, I/46/55, I/46/62, I/46/76, 
I/46/95, I/46/96, I/49/03, I/49/12, I/49/28, 
I/49/35, I/49/38, I/49/39, I/49/41, I/49/44, 
I/49/47, I/49/65, I/50/45, I/53/28, I/53/38, 
I/53/56, I/53/59, I/53/68, I/53/76, I/53/78, 
I/56/06, I/56/08, I/56/25, I/56/29, I/56/30, 
I/56/32, I/56/36, I/56/41, I/56/43, I/56/49, 
I/56/56, I/56/57, I/56/63, I/56/64, I/59/24, 
I/59/29, I/60/35, I/61/37, I/61/61, I/61/68, 
I/64/26, I/68/06, I/68/27, I/68/30, I/68/45, 
I/68/57, I/69/03, I/69/08, I/69/23, I/69/48, 
I/69/72, I/69/76, I/71/03, I/71/05, I/71/27, 
I/71/48, I/71/59, I/71/66, I/71/67, I/71/80, 
I/71/81, I/71/82, I/71/83, I/73/02, I/73/21, 
I/73/28, I/73/50, I/73/53, I/75/17, I/75/24, 
I/76/14, I/76/34, I/76/42, I/76/61, I/76/82, 
I/78/01, I/78/14, I/78/23, I/78/54, I/81/23, 
I/87/123, I/89/19, I/91/60, I/92/11, I/92/19, 
I/92/33, I/92/60, I/93/18, I/93/20, I/93/27, 
I/95/123, I/95/41, I/96/08, I/96/15, I/96/44, 
I/96/48, I/96/84, I/98/77, I/99/07, I/99/08, 
I/99/14, I/99/15, I/99/22, I/99/27, I/99/29, 
I/99/31, I/99/32, I/99/35, I/99/37, I/99/38, 
I/99/46, I/99/48, I/99/49, I/99/57, I/99/63, 
I/99/71, II/01/07, II/01/75, II/02/08, 
II/02/64, II/02/66, II/03/73, II/04/06, 
II/04/45, II/04/58, II/04/68, II/04/77, 
II/04/82, II/06/09, II/06/17, II/06/37, 
II/06/39, II/06/66, II/06/73, II/06/82, 
II/06/84, II/09/10, II/09/16, II/09/19, 
II/09/30, II/09/40, II/09/47, II/09/54, 
II/09/55, II/09/61, II/09/69, II/09/73, 
II/09/77, II/09/99, II/10/25, II/10/50, 
II/11/38, II/11/61, II/13/03, II/13/05, 
II/13/08, II/13/11, II/13/18, II/13/19, 
II/13/28, II/13/47, II/13/57, II/13/62, 
II/14/90, II/15/07, II/15/100, II/15/107, 
II/15/120, II/15/13, II/15/16, II/15/18, 
II/15/19, II/15/29, II/15/30, II/15/32, 

II/15/35, II/15/43, II/15/45, II/15/48, 
II/15/59, II/15/60, II/15/72, II/15/76, 
II/15/78, II/15/80, II/15/81, II/15/83, 
II/15/85, II/15/86, II/15/88, II/15/89, 
II/15/96, II/15/97, II/16/46, II/16/51, 
II/17/31, II/17/74, II/19/09, II/21/06, 
II/21/10, II/21/101, II/21/28, II/21/32, 
II/21/34, II/21/41, II/21/43, II/21/53, 
II/21/65, II/21/81, II/21/85, II/21/95, 
II/22/35, II/22/63, II/22/69, II/23/127, 
II/23/135, II/23/50, II/24/27, II/24/32, 
II/24/40, II/25/04, II/25/16, II/25/27, 
II/25/28, II/25/36, II/25/41, II/25/72, 
II/25/78, II/26/32, II/26/42, II/26/49, 
II/27/18, II/28/19, II/33/34, II/34/104, 
II/34/105, II/34/106, II/35/05, II/35/09, 
II/35/107, II/35/109, II/35/17, II/35/44, 
II/35/54, II/35/61, II/35/73, II/35/85, 
II/35/88, II/35/95, II/37/122, II/37/25, 
II/38/07, II/38/09, II/38/14, II/38/97
 y. viremen I/43/36
 y. yaparız I/157/62, I/90/86
 y. yaparsaŋ I/106/34
yāni : bk. yahni -2-
 sulu y. I/26/09, I/26/10
yāní : bk. yāni -10-
 y. I/02/23, I/05/52, I/05/60, I/147/25, 
I/24/35, I/44/28, II/06/28, II/06/72, II/38/41
yăni : bk. yāni -15-
 y. I/33/143, II/19/100, II/19/104, 
II/19/108, II/19/111, II/19/116, II/19/130, 
II/19/131, II/19/134, II/19/53, II/19/54, 
II/19/58, II/19/83, II/19/88, II/19/90
yanı̄̇ : bk. yāni -27-
 y. I/03/31, I/03/74, I/05/01, I/109/13, 
I/109/30, I/129/30, I/150/19, I/157/75, 
I/31/46, I/50/43, I/50/59, I/50/60, I/50/62, 
I/56/41, I/95/62, I/95/81, II/02/55, II/02/60, 
II/02/83, II/10/99, II/19/34, II/22/45, 
II/28/71, II/28/80, II/30/75, II/39/110, 
II/39/56
yānı̄̇ : bk. yāni -12-
 y. I/05/13, I/10/45, I/106/53, I/140/35, 
I/140/38, I/156/27, I/157/44, I/157/80, 
I/157/86, I/41/26, I/50/48, I/56/60
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yānḳı : Bir sesin bir yere çarpıp geri döne-
rek tekrar duyulması ve bu şekilde duyulan 
ses, aksiseda. -1-
 y. yapmíyyo II/05/49
yanma : Çok güçlü ve derin bir aşkla sev-
mek, aşk ateşine düşmek işi. -1-
 y. ütünme I/47/08
yanmaz : Isı etkisiyle üzerindeki veya 
içindeki maddenin yanmasına karşı daya-
nıklı. -1-
 y. tavalar I/40/24
yannıḲ : bk. yanıġ -1-
 y. ot bitēr mi I/52/95
yannış : 1. Yanlış, doğru olmayan, hata-
lı. -3-
 y. I/138/125, II/23/128, II/26/28

2. Aslına uygun olmayacak şekilde, ha-
talı olarak.
 y. II/23/128

3. Hak ve hukuka uymayan, olması ge-
rektiği şekilde ve dürüstçe olmayan.
 y. I/138/125
yannız : bk. yalnız2 -1-
 y. II/02/84
yannız̥ : bk. yalnız2 -1-
 y. II/01/86
yansı - : (Bir olay bir yerde) Etkisini gös-
termek, (oraya) ulaşmak, intikal etmek, 
aksetmek. -1-
 y.- yor I/23/59
yansıd - : Yansıtmak, aktarmak, göstermek, 
aksettirmek. -1-
 y.- amadı I/24/67
yansıma : Ses taklidi (kelime), yansımalı, 
onomatope. -1-
 y. I/95/102
yansımalı : Yansıma, onomatope. -3-
 y. I/95/102, I/95/108, I/95/116
yaŋ : bk. yan -2-
 yaŋ y.+ a I/04/46
 y. yaŋa I/04/46
yaŋ - : bk. yan-3 -1-

 y.- ar I/95/35
yaŋġın : bk. yanġın -3-
 y. maŋġın yapmasınnar̥ I/65/35
 y. muŋġun I/03/32
 y. ōlmuş II/17/58
yaŋġun : bk. yanġın -1-
 y.+ Íā II/01/90
yaŋız : bk. yalnız2 -1-
 y. II/17/90
yap - : 1. Hazırlamak. -825-
 y. I/119/14, I/35/04, I/40/54, I/40/56, 
I/49/29, I/52/41, I/96/59, II/19/49
 y.- ā I/152/46, II/19/83, II/30/48, 
II/33/83, II/35/78
 y.- āḳan II/07/90
 y.- abilene I/30/47
 y.- a’biliŋ I/40/32
 y.- abilise II/32/66
 y.- acaḳ I/44/60
 y.- acaḲ I/60/68
 y.- acām I/54/40
 y.- acan I/45/03, I/67/16
 y.- acān I/08/37
 y.- aceksán II/15/119
 y.- acıysaḲ I/26/48
 y.- adı I/152/16
 y.- ādı I/04/65, I/07/34, II/35/76, 
II/37/115
 y.- ādıḳ I/07/103, I/09/61, I/152/113, 
I/154/52, I/29/22, I/31/16, I/33/148, 
I/33/43, I/33/52, I/33/92, I/33/94, I/44/25, 
I/44/26, I/44/27, I/65/58, II/08/81, II/12/31, 
II/16/68, II/32/61
 y.- ādıġ I/02/64, I/152/44
 y.- ādıḲ I/02/64
 y.- ādım I/152/82, I/152/83, I/30/19, 
I/30/26, II/16/88
 y.- ād̥ım I/152/98
 y.- ālā I/75/25, II/34/91
 y.- alādı I/82/32
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 y.- ālādı I/33/104, I/33/152, I/82/33, 
I/83/24, II/34/103, II/34/104, II/34/90, 
II/34/92, II/34/94, II/34/96
 işli börek y.- ālādı II/34/92
 y.- āladῑ I/33/148, I/33/149
 y.- ālamış II/19/71
 y.- ālamıştı II/19/71, II/19/72
 y.- alım I/05/57, II/33/80
 y.- alla II/35/44
 y.- allā I/03/37, I/03/56
 y.- aÍÍa II/32/23
 y.- aÍÍā II/16/20, II/23/48, II/26/33
 y.- áÍÍá II/32/55
 y.- áÍÍā II/08/94
 y.- allādı I/121/53
 y.- aÍÍādı I/154/21
 y.- allar II/15/31
 y.- aÍÍar I/40/21
 y.- aÍÍār II/23/48
 y.- aÍÍardı II/03/38
 y.- áÍÍārdı II/11/13
 y.- aÍÍarῐdı II/24/55
 y.- am I/26/66, I/63/31, I/67/38
 y.- amadıḳ I/83/59
 y.- amadım II/22/83
 y.- ameycāsıŋız I/152/47
 y.- amıyo I/129/28
 y.- amıyon I/10/19
 y.- amıyōn I/10/21
 y.- amῑyon I/37/40
 y.- an I/26/65, I/41/38, I/83/58, II/32/65
 y.- annā I/153/24
 y.- annar I/67/19
 y.- annar̥ II/37/105
 y.- annarı II/30/76
 y.- aŋ I/04/60, I/116/48, I/121/86, 
I/132/21, I/60/63
 y.- ar I/03/57, I/08/32, I/101/19, 
I/121/74, I/124/15, I/124/22, I/132/13, 
I/132/50, I/18/74, I/36/50, I/48/05, I/51/47, 

I/67/19, I/73/57, I/73/58, I/89/11, II/06/70, 
II/19/66, II/19/67
 y.- ar̥ I/121/82, I/83/78, II/39/95
 y.- ār I/67/19
 y.- ardȧ I/154/21
 y.- ardı I/04/65, I/11/44, I/128/74, 
I/150/23, I/37/27, I/39/89, I/91/66, I/98/56
 y.- ārdı I/04/65
 y.- ardıḳ I/08/41, I/102/43, I/11/44, 
I/115/56, I/129/11, I/129/15, I/13/10, 
I/14/38, I/153/21, I/153/27, I/21/90, 
I/36/49, I/51/48, I/76/37, I/96/45, I/96/52, 
II/25/48, II/37/103, II/37/108, II/37/109
 y.- ar̥dıḳ I/33/57, II/37/89
 y.- ārdıḳ I/50/38, I/58/26, I/90/77
 y.- ār̥dıḳ I/33/94
 ekmeg y.- ardıḳ I/10/10
 y.- ardıḲ I/07/104, I/115/57, I/13/16, 
I/130/90, I/14/38, I/153/27, I/21/18, 
I/26/67, I/60/27, I/90/72
 y.- ar̥dıḲ II/37/98
 y.- ār̥dıḲ I/51/49, I/51/50
 y.- ardım I/40/27, I/73/15, I/73/22, 
I/91/32
 y.- ār̥dım I/37/20, I/37/26
 y.- ardın I/128/32
 y.- ardıŋ I/96/59
 y.- ardῑ I/91/66, I/91/77
 y.- arım I/111/49, I/116/43, I/132/46, 
I/40/57, II/33/82, II/37/71, II/37/72, 
II/37/87
 y.- arın I/10/13, I/10/14, I/100/08, 
I/148/47, I/52/36, I/54/41, II/33/53
 y.- arıs I/03/107, I/132/32, I/132/39, 
I/36/54, I/36/68, I/40/26, I/40/28
 y.- arıS I/03/54, I/03/55, I/101/18, 
I/102/54, I/103/11, I/109/37, I/11/37, 
I/11/38, I/111/06, I/111/08, I/111/40, 
I/111/41, I/111/74, I/111/75, I/116/06, 
I/116/12, I/127/43, I/129/12, I/129/63, 
I/130/64, I/132/13, I/132/17, I/157/80, 
I/26/62, I/31/15, I/32/36, I/36/58, I/40/56, 
I/48/05, I/51/41, I/60/22, I/60/23, I/60/25, 
I/70/33, I/70/40, I/90/75, I/90/76, I/90/85, 
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I/97/31, I/97/32, II/19/63, II/19/65, 
II/32/02, II/32/03, II/32/106, II/35/91, 
II/37/127, II/37/68, II/39/60, II/39/61
 y.- ārıS I/04/42
 y.- arız I/02/31, I/07/99, I/08/38, 
I/101/14, I/103/10, I/103/46, I/103/51, 
I/11/38, I/11/39, I/111/45, I/111/66, 
I/129/13, I/130/69, I/148/56, I/157/36, 
I/157/37, I/157/61, I/157/62, I/26/61, 
I/26/62, I/31/10, I/31/11, I/31/17, I/31/22, 
I/39/05, I/40/43, I/40/45, I/51/43, I/62/38, 
I/71/32, I/71/36, I/71/40, I/71/41, I/71/42, 
I/73/51, I/76/38, I/79/82, I/84/08, I/86/15, 
I/90/77, I/90/79, I/90/83, I/90/84, I/90/85, 
I/90/86, I/91/27, I/97/31, I/97/32, I/97/33, 
I/97/35, II/11/25, II/18/12, II/18/26, 
II/23/209, II/27/44, II/27/45, II/27/46, 
II/27/47, II/29/102, II/32/34, II/32/96, 
II/33/63, II/35/90, II/37/68
 y.- arız̥ I/71/36
 y.- ar̥ız I/116/05
 y.- ārız II/19/158
 y.- arῐm I/132/21
 y.- arῑs I/71/37
 y.- arῑS I/101/11, I/129/13, I/26/67, 
I/60/24, I/79/78
 y.- arῑz I/31/15, I/71/29, I/71/38, 
I/84/37, I/91/27
 y.- arlā II/19/64
 y.- arlādı I/157/70, I/33/154, I/33/155, 
I/73/17
 y.- arl̥adı I/97/44
 y.- arlāmış II/37/126
 y.- arlar I/02/14, I/09/34, I/105/54, 
I/76/27
 y.- arlār̥ I/157/62
 y.- arlardı I/08/30
 y.- arlarımış I/76/22
 y.- arlarmış I/76/12, I/76/22, I/76/27
 y.- arsaŋ I/111/33, I/129/59
 y.- arsāŋ I/109/35
 y.- ar̥saŋ II/38/75
 y.- arsın I/121/81, I/33/98, I/40/53

 y.- arsıŋ I/97/40, I/97/46, I/97/47, 
II/37/118, II/37/12
 y.- ar̥sıŋ II/37/95, II/37/97
 y.- āsaŋ I/40/33, I/40/51
 y.- āsın I/32/62, I/40/49
 y.- āsıŋ I/152/87, I/30/43, II/18/25, 
II/32/66, II/37/90, II/37/96
 y.- āsıŋız II/32/81
 y.- áyo II/35/75, II/35/76
 y.- ayolar I/90/79
 y.- ayörü I/51/56
 y.- caḳsan II/39/66
 y.- cáḳsan II/15/119
 y.- cam I/103/46, I/67/15
 y.- cāmız II/18/13
 y.- can I/111/65, I/83/58, II/18/15
 y.- cȧn I/94/12
 y.- cān I/111/66
 y.- cāsaŋ I/128/73, I/60/62
 y.- cāsāŋ I/128/73
 y.- cāsıŋ I/29/09, II/18/29
 y.- caz I/60/26
 y.- cāz I/130/87
 y.- ceŋ I/71/39, I/71/43
 y.- cesaŋ I/71/42
 y.- cēsaŋ I/71/39
 y.- dı I/101/16, I/91/68
 y.- dıḳ I/132/51, I/30/29
 y.- dıḳdῑ I/158/38
 y.- dıḳları I/89/14
 y.- dı˽ı II/29/43
 y.- dıġ I/51/70
 y.- dılā I/30/56
 y.- dım I/101/15, I/101/16, I/109/41, 
I/109/42, I/116/51, I/152/89, I/152/90, 
I/19/14, I/28/46, I/40/69, I/94/13, II/03/09, 
II/22/36, II/22/85, II/29/96
 y.- dın I/19/14
 y.- dıŕıÍādı I/152/90
 y.- dıydıḳ I/51/69
 y.- dıydım I/28/21
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 y.- dῑ I/19/17, I/91/67
 y.- dῑdıġ I/39/03
 y.- dῑmız I/111/63, I/51/41, I/62/40
 y.- dῑmızdan I/111/39
 y.- dῑmızı I/04/35
 y.- dῑn II/15/116
 y.- dῑŋ I/116/49, I/40/45
 y.- elÍārdı II/11/12
 y.- em II/12/85, II/38/47
 y.- eyöllē II/32/52, II/32/57
 y.- ıbilirsēm II/15/88
 y.- ıcaḲ I/19/19
 y.- ıcığını I/89/11
 y.- ıcın I/100/22, I/96/65
 y.- ıcıŋ I/102/82
 y.- ıldıydı I/51/69
 y.- ılıcıḳ I/103/34
 y.- ılıdı I/146/46
 y.- ılıdῑ I/146/46
 y.- ılır I/04/48, I/05/55, I/118/08, 
I/118/19, I/128/32, I/26/03, I/26/09, 
I/36/63, I/36/74, I/62/10, I/97/45, I/97/46, 
II/35/43, II/35/77
 y.- ılırdı I/04/36, I/118/07, I/151/13, 
I/151/17, I/26/66, I/33/148, I/40/73, 
II/03/18, II/15/34, II/23/54
 y.- ılır̥dın I/04/32
 y.- ılıyo I/105/24, I/129/59, I/151/16, 
I/97/35, I/97/36, II/23/52
 y.- ılıyōdu II/23/46
 y.- ıÍıyon II/19/73
 y.- ılῑdῑ I/04/37
 y.- ılmaz I/62/14
 y.- ılmıyō II/19/72
 y.- ınca I/22/39
 y.- ıncı II/18/29
 y.- ıp I/102/61, I/45/62, I/56/46, I/71/46, 
I/90/09
 y.- ıP II/32/62
 y.- ıve I/86/14
 y.- ıvırdı I/107/24

 y.- ıvırın I/52/42
 y.- ıyım I/132/47
 y.- ıyın I/52/41
 y.- ıyo I/30/20, I/40/14, I/40/15, I/44/60, 
I/83/58
 y.- ıyȯ I/100/35
 y.- ıyodu II/15/84
 y.- ıyōdu I/37/25
 y.- ıyoduḳ I/102/64, I/132/15, I/83/27, 
I/84/20, I/85/27, I/94/18, I/98/89, II/15/78, 
II/15/81, II/25/48, II/25/50, II/25/51, 
II/39/123
 y.- ıyȯduḳ I/103/45
 y.- ıyōduḳ II/21/35
 y.- ıyoduġ II/22/67, II/22/71
 y.- ıyoduḲ I/120/61, I/72/57
 y.- ıyodūḲ I/72/57
 y.- ıyōdum I/152/90
 y.- ıyodun I/128/34
 y.- ıyoduŋuz I/29/02
 y.- ıyola I/111/60, I/76/60, II/37/82
 y.- ıyolā I/76/59, I/79/81, II/17/37
 y.- ıyolādı II/35/74
 y.- ıyolar I/20/45
 y.- ıyȯlar I/105/54
 y.- ıyolārdı II/15/79
 y.- ıyollar I/129/27
 y.- ıyom I/90/15, I/90/18, II/15/87, 
II/15/88, II/15/89, II/37/73, II/37/85
 y.- ıyóm I/40/58
 y.- ıyōm II/39/24, II/39/25
 y.- ıyon I/30/29, II/22/83, II/22/86, 
II/29/99
 y.- ıyoŋ I/76/34
 y.- ıyȯŋ I/79/96, I/96/64
 y.- ıyoŋuS I/98/77
 y.- ıyoŋuz I/84/04, I/98/77
 y.- ıyor I/132/28
 y.- ıyorlā I/83/64
 y.- ıyoru I/106/77
 y.- ıyorun I/54/54, I/54/56
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 y.- ıyorus I/132/16
 y.- ıyoruz I/105/55, I/116/30, I/130/67, 
I/19/02, I/54/39, I/84/07, I/84/10, I/84/13, 
I/84/41
 y.- ıyos I/103/54
 y.- ıyoS I/102/61, I/103/41, I/111/39, 
I/111/62, I/143/20, I/154/20, I/32/36, 
I/32/37, I/74/83, I/90/79, I/97/31, I/98/76, 
II/15/106, II/19/78, II/37/98
 y.- ıyóS II/29/73
 y.- ıyōs I/157/79
 y.- ıyōS I/32/34
 y.- ıyosun I/111/56, II/15/123
 y.- ıyosuŋuz II/38/107
 y.- ıyoz I/102/62, I/105/38, I/105/41, 
I/132/18, I/153/23, I/19/13, I/40/42, 
I/44/13, I/44/14, I/84/16, I/84/30, I/97/30, 
I/97/31, I/98/74, I/98/88, II/15/106, 
II/15/109, II/15/74, II/19/78, II/22/68, 
II/29/98, II/37/70, II/37/98
 y.- ıyoz̥ I/19/18
 y.- ıyȯz I/100/35, I/157/44, I/70/33
 y.- ıyöS I/40/57
 y.- ıyuduġ II/22/80
 y.- ıyuduḲ II/22/74
 y.- ıyulā II/17/41
 y.- ıyular II/17/41
 y.- ıyurun II/22/81
 y.- ıyurus I/130/67
 y.- iliyo II/15/35
 y.- ῐp I/51/50
 y.- iy̥ı̆̇m I/40/81
 y.- iyin I/10/21, I/119/15, I/36/84
 y.- iyı̆̇n I/22/38
 y.- iyoduḳ II/22/75
 y.- íyōduḳ I/09/33
 y.- íyólar I/09/50
 y.- iyoS II/22/81
 y.- iyóS I/40/12
 y.- íyoS II/12/83
 y.- íyóS I/09/37
 y.- iyoz II/22/75

 y.- iyóz I/40/69, II/11/30
 y.- íyoz I/04/41
 y.- íyóz I/04/64, I/09/65
 y.- íyōz I/09/65
 y.- ı̆̇yóz I/40/20
 y.- iyölÍá II/23/47
 y.- iyöm I/40/31
 y.- iyöS I/40/12
 y.- iyöz I/40/19, II/12/84, II/15/71
 y.- iyüz I/40/11
 y.- madan I/54/42
 y.- mȧdan II/39/97
 y.- madı II/25/86
 y.- madıḳ I/130/87, I/33/51, I/98/87
 y.- madım I/102/64, I/111/62
 y.- madῑmız I/51/41
 y.- maS I/132/49
 y.- mȧS I/152/46
 y.- mayam I/31/17
 y.- mayıS I/130/43
 y.- mayız I/84/19, II/37/82, II/37/83
 y.- mayorun I/107/72, I/109/37
 y.- mazdıḳ I/07/104
 y.- mazlā I/03/51
 y.- mazlar I/03/57
 y.- meyiz I/70/34, I/70/48, I/70/52, 
II/39/76
 y.- mēyoz I/153/24
 y.- mış I/107/72, I/117/24, I/19/18, 
I/33/143
 y.- mışlar I/129/42
 y.- mıyız I/51/40
 y.- mıyolar I/90/70
 y.- mıyon I/102/61
 y.- mıyōsuŋ II/06/70
 y.- mıyoz I/111/63, I/98/87, II/22/70, 
II/37/105
 y.- mıyōz I/103/45
 y.- miyiz I/36/74
 y.- míyoduġ I/04/37
 y.- miyóz I/40/70
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 y.- tı I/26/60
 y.- tıḳ I/33/51, I/36/76, I/44/82
 y.- Tıḳ I/83/59
 y.- tıḳlāmız I/60/26
 y.- tıḳtan I/90/16
 y.- Tı˽ın I/40/54
 y.- Tılar I/125/33
 y.- tım II/19/51, II/37/109, II/37/85, 
II/37/86
 y.- Tım I/22/40, I/40/38, I/44/58, 
I/91/31
 y.- tın I/83/60
 y.- Tῑ II/20/81
 y.- tῑm II/19/50
 y.- ve I/28/43
 y.- vedi I/87/83
 y.- verey̥ı̆̇n I/28/45
 y.- veriydim I/91/01
 y.- veryolardı I/83/03

2. Ortaya koymak, gerçekleştirmek, 
meydana getirmek. -379-
 y. I/11/62, I/11/72, I/152/135, I/154/60, 
I/158/41, I/44/58, I/65/20, II/21/37
 y.- a I/21/55
 yapa y.- a I/16/08
 y.- a yapa I/16/08
 y.- abilceK I/152/123
 y.- abildim I/18/66
 y.- abilir I/42/56
 y.- acaḳTı I/97/06
 ne y.- acan I/45/41
 y.- acaŋ I/06/116, I/06/99, I/42/76
 y.- acaz II/22/88
 y.- acāz I/41/53
 y.- ādı I/152/17, II/12/37, II/16/32
 y.- adıḳ I/155/26, I/155/51
 y.- ādıḳ I/146/48, I/152/108, I/155/51, 
I/31/28, I/33/93, I/58/47, I/58/90, I/59/57, 
II/12/37
 y.- ādıġ I/31/35
 y.- ādıḲ I/152/62, I/31/29

 y.- ādım I/152/20
 y.- aġodum I/36/80
 y.- allā I/44/64, II/35/71
 y.- allādı I/151/36, I/64/109
 y.- alÍādı II/23/197
 y.- aÍÍādı I/146/64, I/154/45, II/23/41
 y.- aÍÍādῑ I/146/63
 y.- allar I/119/77, II/14/46
 y.- allardı I/118/12, I/119/67, I/121/05, 
I/44/35, II/14/38, II/14/39
 y.- aÍÍardın II/25/65
 y.- am I/52/32, I/69/49
 y.- ām I/148/40, I/58/45
 y.- amadı I/125/53, I/146/69
 y.- amadıġ I/03/84
 y.- amadıḲ I/46/33
 y.- amadım I/65/51
 y.- amadıŋ I/146/67
 y.- amam I/67/65, II/29/84
 y.- amaŋ I/125/53
 y.- amaycan I/15/82
 y.- amayız I/119/10
 y.- amayíS I/48/29
 y.- amáyíS II/08/128
 y.- amayom I/108/17
 y.- amayyoru I/138/53
 y.- amaz II/20/37
 y.- ameyyorun̥ II/32/16
 y.- amıycaḲ I/152/123
 y.- amıyınca I/152/50
 y.- amıyo I/146/70, II/29/91
 y.- amıyom I/129/34
 y.- amıyon II/29/81
 y.- amıyorum I/65/49, I/65/52
 y.- amıyȯsuŋ II/04/15
 y.- amíyuz II/08/112
 y.- an I/14/23, I/67/62, I/82/27, II/20/82, 
II/35/64
 ġaza y.- andan I/112/34
 y.- anı I/75/76
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 y.- aŋ I/109/22, I/127/20
 y.- ar I/129/35, I/16/12, I/16/15, I/48/13, 
I/51/54, II/23/13
 y.- ar̥ I/83/78, II/19/120
 y.- arḳan I/52/96
 y.- ardı I/121/16, I/73/77, I/96/66
 y.- ārdı II/08/70
 y.- ār̥dı I/62/04
 y.- ardıḳ I/08/78, I/102/86, I/123/70, 
I/124/18, I/126/56, I/130/44, I/18/08, 
I/18/09, I/59/57, I/74/82, I/74/83
 y.- ar̥dıḳ I/130/39, I/130/44
 y.- ārdıḳ I/70/19
 y.- ardıġ I/114/27
 y.- ar̥dıġ I/06/18
 y.- ardıḲ I/130/39, I/134/47, I/153/91
 y.- ar̥dıḲ I/22/24
 görüşme y.- ardıḲ I/113/25
 y.- ardım I/102/33, I/91/18
 y.- ardınız I/128/04
 y.- arım I/91/19, II/21/06, II/38/73
 y.- arın I/123/79, I/45/58, I/60/21
 y.- arıS I/100/41, I/48/08, I/67/63, 
II/20/03, II/20/04, II/23/208, II/37/64
 y.- arız I/06/19, I/73/24, II/23/208, 
II/29/10, II/33/56, II/36/13
 y.- arken I/151/30, I/62/08
 y.- arla II/39/09
 y.- arlā I/127/41
 y.- arlar I/06/135
 y.- arlardı I/98/41
 y.- arlȧrdı I/07/77
 y.- arlarmış I/76/16
 y.- arsam II/29/27
 y.- arsıŋ II/23/192
 y.- ar̥sıŋız II/38/112, II/38/113
 y.- āsan II/32/138
 y.- āseŋ I/01/43
 y.- ayöllēr I/51/63
 y.- caḳ I/33/83, II/38/111
 y.- caḳsaŋ II/38/118

 y.- cā˽ıdım I/10/112
 y.- caḲ I/48/55
 y.- caḲdım I/65/49
 y.- cām I/10/77
 y.- cāmısıŋız II/18/09
 y.- can I/10/87
 y.- caz I/18/12, I/21/46
 y.- ceg I/69/27
 y.- cek I/69/27
 y.- ceŋ I/146/71
 y.- cım II/38/73
 y.- dı I/116/18, I/128/23, I/152/122, 
I/18/10, I/52/40
 ġaza y.- dı I/112/31
 y.- dıḳ I/139/20, I/36/79, II/23/124
 y.- dıḳlāmızı I/159/50
 y.- dılā I/64/112
 y.- dılar I/157/76
 y.- dım II/12/33, II/12/37, II/22/39
 y.- dῑn I/31/37
 y.- ellēdi I/77/19
 y.- eyörün II/32/15
 y.- ıcaḳ I/104/18
 y.- ıcaḲ I/15/97
 y.- ıcıŋ I/96/50
 y.- ıldῑ I/27/17
 y.- ılırdı I/125/63, I/130/43, I/71/15, 
II/07/35, II/23/29
 y.- ılıyo I/90/64, II/29/14
 y.- ılıyodu I/105/11, II/19/148
 y.- ılıyȯdu I/78/27
 y.- ılmıyodu I/71/23
 y.- ımas II/17/32
 y.- ımaz I/93/23
 y.- ımıyan II/09/32
 y.- ınca I/08/76, I/123/58, I/16/13, 
II/20/07
 y.- ıŋ I/127/17, I/35/40, I/51/53, I/93/57
 y.- ıvıram I/21/41
 y.- ıydım I/91/19
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 y.- ıyo I/103/37, I/129/20, I/146/28, 
I/64/66, II/19/98, II/20/82, II/30/39
 y.- ıyȯ I/142/54, I/69/51
 ġazā y.- ıyȯ I/86/12
 y.- ıyodu I/83/21
 y.- ıyoduḳ I/154/57, I/94/18
 y.- ıyōduḳ II/04/68, II/07/81, II/21/38
 y.- ıyoduk̥ I/21/94
 y.- ıyoduŋ I/152/135, I/71/24
 y.- ıyolā I/83/02, II/34/79
 y.- ıyolar I/83/01, I/97/25
 ġazā y.- ıyȯlar I/86/11
 y.- ıyolardı II/14/29
 y.- ıyom I/83/46
 y.- ıyomuşuz I/64/111
 y.- ıyon II/19/149
 y.- ıyoŋ I/100/24, I/96/53, II/38/16
 y.- ıyȯŋ I/96/09
 y.- ıyor I/125/12, I/130/18, I/16/10
 y.- ıyŏr I/16/12
 y.- ıyorduŋuz I/123/30
 y.- ıyorum I/110/41
 y.- ıyorun I/21/39
 y.- ıyorus I/42/37
 y.- ıyoS II/24/52
 y.- ıyosuŋuz I/53/54
 y.- ıyoz I/102/34, I/133/32, I/133/34, 
I/79/88, II/19/149, II/19/150, II/24/52, 
II/36/17, II/38/12
 y.- ıyȯz I/79/88
 sitem y.- ıyoz I/23/57
 y.- ıyuru II/22/51
 y.- íyódúḳ II/14/26
 y.- iyolādı II/14/29
 y.- iyoÍÍá I/10/60
 y.- iyöllē II/17/69
 y.- madı I/151/07, I/52/40
 y.- madılar I/138/126
 y.- madım I/123/63, I/125/55, I/125/98, 
II/19/10
 y.- madıŋ I/46/112

 y.- madıŋız I/124/34
 y.- mam I/38/51
 zarar y.- mamışla I/05/22
 y.- man I/62/06
 y.- maŋ II/14/92
 y.- masın II/19/166
 y.- mayo I/38/54
 y.- mȧyoduḲ II/35/63
 y.- mayoruS I/130/46
 y.- mayoruz I/130/42
 y.- maz II/18/35, II/39/128
 y.- mazdı I/121/05
 y.- māzdı II/23/94
 y.- māzdıḲ I/51/66
 y.- mazdıŋ II/27/34
 y.- mazlā II/12/80
 y.- mazlādı I/83/26
 y.- mazlar I/98/35
 y.- mēyos I/154/58
 y.- mı˽ola I/69/68
 y.- mış I/122/75, I/21/84
 zarar y.- mış bir de I/05/46
 y.- mışla I/28/28
 y.- mışlā I/08/110
 y.- mışlar I/46/26, I/93/18
 y.- mıyȯ I/73/61
 y.- mıyolar I/59/19
 y.- mıyor I/67/06
 y.- mıyoz I/46/84
 zarar y.- míş I/05/50
 zararlar y.- míş I/05/50
 y.- míşlar I/08/129
 zarar y.- miyür I/05/35
 y.- ōr II/22/52
 y.- sa I/10/87, II/20/54
 y.- sılā II/39/113
 ne y.- sın I/50/47
 y.- sıŋ I/54/68
 y.- Tı I/119/25, I/122/69, I/48/52, 
I/55/40, I/65/48, I/99/22, II/22/31, II/38/58
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 do˽um y.- Tı I/16/05
 ġazā y.- tı I/113/73
 patlama y.- Tı I/23/47
 y.- tıḳ I/46/36
 y.- Tıḳ I/74/51, II/07/134, II/07/138, 
II/19/29, II/19/31, II/23/212
 y.- tıḳtan II/04/85
 y.- Tılar I/110/16
 y.- tım I/40/18, II/14/05
 y.- Tım I/10/77, II/14/05, II/23/146
 y.- tıŋ I/48/18
 şaḳa y.- Tıydım I/15/19
 y.- tῑmız II/07/34
 y.- Tῑn̥ῐ II/14/26

3. Yapı olarak kurmak, bina ve inşa et-
mek. -185-
 y. II/23/168
 y.- āḳan II/05/14
 y.- ādıḳ I/81/64, I/81/65
 y.- ādıġ I/126/76
 y.- ādın I/06/21
 y.- alı I/111/111
 y.- allā I/39/104
 y.- allārdı I/51/23
 y.- am I/18/63, II/19/26, II/33/09
 y.- ȧm I/18/63
 y.- an I/01/101, I/150/52
 y.- ar II/31/22
 y.- ar̥dıḳ I/22/24
 y.- ārdıḳ I/81/61
 y.- ardıġ I/02/60
 y.- ārdıġ I/02/59
 y.- ardῑ I/121/40
 y.- arıdıḳ I/81/63
 y.- arıs I/130/61
 y.- arıS I/96/07
 y.- arlādı I/150/52
 y.- arsaŋ I/34/68
 y.- caḳ I/47/46
 y.- caz II/28/36

 y.- cāz I/51/21
 y.- dı I/10/106, I/111/110, I/133/20, 
I/149/58, I/149/59, I/153/53, I/18/47, 
I/91/77, II/05/90
 y.- dıḳ I/02/69, I/111/106, I/126/75, 
I/149/57, I/149/63, I/27/32, I/42/29, 
I/42/30, I/42/31, I/76/06, I/97/20, I/97/22
 y.- dıġ I/133/20, I/150/45
 y.- dıla I/153/52, I/68/59
 y.- dılā I/150/57, I/158/33, I/51/58
 y.- dılādı I/153/12
 y.- dılar I/10/107, I/11/06, I/18/44, 
I/18/58, I/51/58, I/68/61, II/03/70
 y.- dılār II/10/75
 y.- dım I/27/30, I/73/67
 y.- dıŋ I/99/24, I/99/25
 y.- dır̥mışdım I/131/55
 y.- dıydı I/10/106
 y.- dῑ I/149/57, I/153/52, I/75/49
 y.- dῑmız I/30/01
 y.- díydíḲ I/150/44
 y.- ıcā I/150/52
 y.- ıcıḳ II/31/23
 y.- ıcın I/85/24
 y.- ıcız I/95/15, I/95/16
 y.- ılan I/28/23, I/28/27, I/35/31, I/99/28
 y.- ılcaḳ II/31/22
 y.- ılcaḳmış II/09/24
 y.- ılcáḲ I/46/77
 y.- ıldı I/10/103, I/100/05, I/142/39, 
I/142/47, I/142/48, I/153/68, I/16/58, 
I/17/83, I/27/33, I/93/07, I/97/04, II/09/35, 
II/09/43, II/09/47, II/20/16, II/21/58
 y.- ıldῑ I/10/105
 y.- ılı II/33/37
 y.- ılıncı II/07/18
 y.- ılır II/31/22
 y.- ılırḳan II/09/38
 y.- ılῑ II/33/08
 y.- ılmış I/146/78, I/35/31
 y.- ıŋ I/46/33
 y.- ırıS I/03/47



yap -

2199

Y

 y.- ıveriŋ II/03/79
 y.- ıylar I/46/77
 y.- ıyo I/149/58, I/76/78
 y.- ıyoduḳ I/41/43
 y.- ıyola I/76/78, I/86/18
 y.- ıyȯlar I/86/29
 y.- ıyon I/85/19
 y.- ıyoz I/34/64, II/33/09
 y.- iy̥ı̆̇n II/08/127
 y.- ma I/99/29
 y.- madıḲ I/160/25, II/26/10
 y.- maġ I/46/77
 y.- mış I/111/110, I/95/19, I/99/52, 
II/05/12, II/33/08, II/33/09
 y.- mışdıḳ I/142/42
 y.- mışdıḲ I/142/45
 y.- mışımış I/111/107
 y.- mışla II/23/172
 y.- mışlar I/139/51, II/23/176
 y.- miyeydi I/150/47
 y.- tı I/76/78, II/05/13, II/07/47
 y.- Tı I/103/42, I/133/17, I/133/21, 
I/149/56, I/150/47, I/46/37, I/50/65, I/99/30, 
I/99/32, II/04/24, II/05/15, II/07/47
 y.- tıḳ I/160/09, I/160/16, II/31/34
 y.- Tıḳ I/149/57, I/149/62, I/50/76, 
II/35/115
 y.- Tıḳlānıŋ II/23/175
 y.- TıḲ I/02/71
 y.- tılar I/56/65
 y.- tım I/50/65
 y.- Tım I/126/76, I/50/64
 ne dam ġaldıtTırı ne ev y.- tıtTırı 
I/108/56
 y.- Tıysı II/05/12
 y.- vediK I/159/42
 y.- vedilē II/05/88, II/05/89

4. Düzenlemek, tertip etmek. -117-
 y.- a I/145/70
 y.- ādı I/154/29, II/34/77
 y.- ādıḳ I/154/15, II/23/82

 y.- ādıġ II/12/72
 y.- ādıḲ I/30/40
 y.- ālādı I/82/23, II/34/77
 y.- alla II/39/153
 y.- alÍā I/10/44
 y.- aÍÍa I/10/45
 y.- aÍÍā II/16/18
 y.- aÍlādı II/16/15
 y.- aÍÍādı I/154/28
 y.- allar I/02/51, I/119/43
 y.- alÍar I/10/43
 y.- aÍÍar I/10/58
 şennik y.- allar I/113/21
 nişan y.- allardı I/113/117
 y.- allarıdı I/113/117
 y.- am I/53/81
 y.- an I/10/54, I/51/72, I/51/73
 y.- ar I/07/16, I/32/67, I/32/68, I/98/21, 
II/37/47
 y.- ar̥ I/126/29, I/126/30
 şennik y.- araḳ I/59/25
 y.- ar̥dı I/59/21
 y.- ardıḳ I/118/15, I/72/84
 y.- ārdıḳ I/58/88, I/72/73
 y.- ār̥dıḳ I/154/16
 şenniK y.- ardıġ I/08/12
 y.- ārdıḲ I/02/48
 y.- arıS I/111/41, II/39/150
 y.- arız I/101/42, I/71/09, II/37/61
 y.- arís I/02/47
 y.- arlā II/34/23, II/39/154
 nişan y.- arla II/39/147
 y.- ar̥lādı I/82/24
 y.- arlar I/71/10
 y.- arlardı I/102/21, I/59/20, I/98/24
 y.- arlardῑ I/157/33
 y.- arlarmış I/76/55
 y.- ar̥sıŋ II/39/156
 y.- āsaŋ I/46/116
 y.- caḳ II/08/134
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 y.- cāS II/05/44
 y.- cȧz I/97/55
 söz y.- ceK I/94/82
 sözü y.- ceKlāmış I/94/83
 y.- dı I/153/84
 y.- dıḳ I/131/62, I/140/27, I/42/31
 nişan y.- dıḳ I/157/17
 söz y.- dılā I/94/85
 y.- dılar I/113/101
 y.- ıcıḳ II/03/28
 y.- ılır I/148/29, I/157/17, II/17/31
 du˽āsı y.- ılır I/59/27
 y.- ılırdı I/118/06, I/154/16, I/29/13, 
I/59/21, I/59/22
 y.- ılıyȯ I/78/20
 nişan y.- ılıyo II/31/43
 nişan y.- ılıyō II/17/51
 y.- ılıyor I/59/30
 şennik y.- ılıyudu II/25/59
 y.- ılῑ II/15/10
 y.- ılῑdı I/06/52
 y.- ıP II/32/130
 y.- ıveriyo I/78/28
 y.- ıyodu I/34/23
 y.- ıyola I/145/85
 y.- ıyolā I/145/85, I/154/27
 y.- ıyoz I/106/65
 şennik y.- ıyudu II/25/56
 y.- iyim II/16/46
 y.- iyodu I/34/24
 ēlence y.- íyódúḳ II/14/27
 y.- iyöller I/10/44
 y.- iyöz I/34/25
 şölen y.- madım II/16/46
 y.- mayíz I/02/47
 y.- meyyola I/153/70
 nişan y.- mıdan II/39/143
 y.- sınnar II/23/48
 y.- tıḳ II/12/42
 y.- Tıḳ I/131/61, II/39/148

 fasıl y.- tılar II/16/50
 nışan y.- Tılar I/95/126
 y.- Tım II/28/08

5. (İsimlerden sonra geldiğinde o is-
min ifade ettiği işi) İşlemek, gerçekleştir-
mek. -94-
 y.- abilir I/69/96
 geçim y.- ácáḳ II/27/41
 basġın y.- acaḳlar II/23/163
 y.- ādı II/35/105
 şaḳalā y.- ādı I/154/29
 y.- ādıḳ II/37/08
 y.- aÍÍā II/01/87
 yarış y.- aÍÍā I/145/64
 ziyāret y.- aÍÍā II/01/87
 y.- allardı II/14/40
 y.- áÍÍárῐmışdı II/11/18
 y.- áÍlármıştı II/11/16
 y.- allārsa I/58/95
 y.- amıcaz II/25/114
 servis y.- aŋ I/44/79
 duv̥a y.- ar I/26/45
 hazıllıḳ y.- ar̥ I/125/08
 y.- ardıḳ I/107/46, I/141/10
 y.- ar̥dıḳ I/141/05
 y.- ar̥dıḲ I/126/64
 y.- ārdıḲ I/115/14, I/115/21
 do˽ā y.- ar̥dıḲ I/57/23
 y.- arız I/51/39
 hazırlıḳ y.- arız I/107/43
 y.- arlā I/69/105
 duvā y.- arlādı II/34/76
 y.- ar̥lāmıştı II/19/144
 hazıllıḳ y.- arlar I/90/50
 y.- armışdı II/11/17
 y.- arsıŋ II/37/13
 y.- arsıŋız I/64/132
 y.- āsın II/19/122
 yardım y.- āsın II/19/122
 y.- ceg I/153/88
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 istimnaḲ y.- dı II/07/38
 y.- dıḳ I/79/06
 dediġodu y.- dıḳ I/69/78
 ġaba˽at y.- dıḳ I/74/21
 y.- dılā II/12/22
 ġavġa y.- dılā I/57/46
 ġazā y.- dım I/137/25
 sünet y.- dım I/152/27
 y.- dıŋ I/69/89
 y.- ıcaḳ II/09/62
 desTek y.- ıcıḳ I/92/56
 banyo y.- ıcıŋ I/96/63
 y.- ılır I/131/23
 y.- ılıyodu I/103/23
 satış y.- ılıyodu II/09/63
 y.- ıyō I/18/48
 çekim y.- ıyo I/157/53
 soPbet y.- ıyo I/155/89
 taburcu y.- ıyo II/22/33
 y.- ıyoduḳ II/25/97
 y.- ıyola II/23/18
 y.- ıyolādı II/35/55
 y.- ıyóller II/25/115
 y.- ıyoŋ II/22/86, II/37/13, II/37/14
 banyoŋu y.- ıyoŋ I/96/63
 ġazı y.- ıyor I/108/44
 ı̄̇tim y.- ıyorduġ I/57/54
 y.- ıyoru I/45/55
 hazırlıḳ y.- ıyoruS I/93/11
 y.- ıyoS I/106/43
 röpörtaj y.- ıyosuŋuz I/121/120
 y.- ıyoz II/38/33
 hazırlıḳ y.- ıyoz I/77/05
 hazırlıḳ y.- ıyȯz I/93/05
 satíş y.- íyollā II/02/56
 ġumanda y.- mamış I/93/20
 etúd y.- mamızdaki II/04/83
 y.- mayanlā I/33/39
 y.- mayanlar I/33/39
 sāyġısızlıḳ y.- mazdıḲ I/148/05

 y.- mazla I/126/31
 y.- mışdı I/149/67
 cināy̥ėt y.- mışlā I/158/22
 çekim y.- mışlādı I/42/80
 çekim y.- mışlār̥dı I/42/81
 y.- mıycῑŋa I/69/91, I/69/92
 bu˽uz y.- tı I/45/17, I/45/18
 ġazā y.- Tı II/29/20
 hatā y.- Tı I/69/81
 y.- TıḲ I/28/44
 ġaFaltı y.- tımdı II/29/39
 y.- Tıŋ II/39/101
 poropuġanda y.- Tí I/64/134
 şā˽itlik y.- veriyo II/08/70

6. Bir işle uğraşmak, meşgul ol-
mak. -93-
 y.- adıḳ I/45/50
 y.- ādıḳ I/146/45
 y.- aÍÍā I/48/27
 y.- aÍÍadı I/161/15
 y.- allardı I/129/45
 baTına y.- amaS II/19/128
 y.- an I/27/37
 y.- ar I/18/39
 y.- ardı I/27/46, I/57/20, I/90/65
 y.- ārdı I/57/20
 y.- ār̥dı I/57/19
 y.- ardıḳ I/14/43, I/153/15, I/155/17, 
I/27/45, I/27/49, I/90/69
 y.- ȧrdıḳ I/155/18
 y.- ārdıḳ I/39/77, I/51/29
 y.- ardıḲ I/08/53, I/08/54, I/90/71
 y.- ārdıḲ I/51/29, I/90/71
 y.- ardım I/27/11
 y.- ārdım I/73/22
 y.- arım I/27/36
 y.- arız I/90/72
 y.- arlar I/03/57, I/03/61, I/07/78
 y.- arlardı I/102/82, I/161/16, I/90/66, 
I/90/70
 y.- arlārdı I/73/16
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 y.- arlardῑ I/90/65
 y.- arlarmıştı I/08/54
 y.- arsa I/03/60
 y.- arsaŋ I/106/35
 y.- caḳ I/161/17
 y.- caḳlā I/161/15
 y.- cēsíŋíS II/20/03
 y.- dı I/18/69, I/27/18
 y.- dıḳ I/27/47
 y.- dılā I/01/30
 y.- dῑḳ I/35/07
 y.- dῑm I/27/07
 y.- ılırdῑ I/90/65
 y.- ılıyō I/157/77
 baTınamızı y.- ıveŋ II/19/128
 y.- ıyoduḳ I/27/43, I/74/60, I/96/12, 
II/24/27
 y.- ıyȯdūḳ I/71/64
 y.- ıyodum I/106/37
 y.- ıyola I/153/116
 y.- ıyolāmıştı II/24/65
 badana y.- ıyolarımış II/13/44
 y.- ıyom I/35/21
 y.- ıyorlar I/06/12
 y.- ıyoruz I/107/61
 y.- ıyoz I/46/59
 badını y.- ıyoz II/30/17
 y.- íyó I/05/12
 y.- íyóduḳ I/07/13, I/07/14
 y.- íyóz II/06/22
 y.- maSsaŋ I/106/36
 y.- mayan I/18/39
 y.- mışdı I/67/75
 y.- mıycaḳlā I/161/15
 y.- mıyo I/69/14
 y.- mıyom I/106/36
 y.- sıŋ I/03/59
 y.- Tı II/23/182
 y.- tıḳ I/110/37
 y.- Tılā I/33/137

 bȧdanȧ y.- Tılā I/33/137
 y.- tım I/07/13
 y.- Tım II/23/183

7. Üretmek, imal etmek. -89-
 y.- ādıḳ I/155/52, I/51/37, II/07/12, 
II/07/139, II/20/13
 y.- ādıḲ I/152/21
 y.- āduḳ II/24/59
 y.- allādı I/51/24
 y.- allardı I/18/22, I/18/23
 y.- aman I/06/32
 y.- amıyoruS I/21/33
 y.- amıyoS I/21/19
 y.- ar I/51/35
 y.- araḳ I/09/78
 y.- ardıḳ I/51/36, I/58/73, I/74/14, 
I/77/75, I/87/110
 y.- ardıḲ I/87/13
 y.- arımıştı II/23/138
 y.- arıS I/100/09, I/12/11, I/139/54
 y.- ȧrıs I/21/13
 y.- arız I/21/02
 y.- arῑz̥ I/90/33
 y.- arlardı I/102/78
 y.- arlarῐdı II/24/55
 y.- arsın I/121/84
 y.- ıcekla I/18/22
 y.- ıldῑnı I/131/46, I/71/60
 y.- ılı I/03/61
 y.- ılır I/62/05
 y.- ılırdı I/58/48, I/58/73
 y.- ılıyo I/105/27, I/85/40
 y.- ılmış I/64/68
 y.- ıyo II/24/63
 y.- ıyoduḳ I/83/38
 y.- ıyȯduḳ I/71/64
 y.- ıyolāmıştıḲ II/24/59
 y.- ıyom I/90/09
 y.- ıyomuş I/69/52
 y.- ıyon I/85/39
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 y.- ıyoŋ I/53/70
 y.- ıyor I/21/14
 y.- ıyoru I/21/44
 y.- ıyoruS II/24/15, II/24/42
 y.- ıyoS II/24/12
 y.- ıyoz I/12/11, I/87/11, II/24/39, 
II/29/61, II/29/95
 y.- ıyȯz II/24/13
 y.- íp I/01/65
 y.- iyiz II/24/14
 y.- iyöz I/01/28, I/01/42
 y.- mayınan I/09/79
 y.- mȧyon I/21/37
 y.- mayorus I/21/33
 y.- mazdıḳ I/33/108
 y.- mış I/154/24
 y.- mışlar I/08/64, I/08/73
 y.- mıyoS I/21/22
 y.- mıyoz II/37/113
 y.- mıyȯz I/71/61, I/71/62
 y.- mō I/94/47, I/94/48
 y.- mōla I/94/47
 y.- tıḳ II/24/71
 y.- tım II/24/56, II/24/57
 y.- Tım I/33/87, I/85/45, II/07/130

8. Yerine getirmek, ifa etmek. -83-
 y.- a I/15/26
 y.- ādım I/152/19
 y.- allādın I/137/51
 y.- am I/149/45, I/153/13
 y.- amadıḳ I/121/26
 y.- amān II/22/01
 y.- amayon II/19/133
 y.- ameyyosaŋ I/153/95
 y.- amıncası I/58/10
 y.- amíyörüz I/49/12
 y.- amiyöz I/49/12
 y.- an I/53/38
 y.- āŋ I/44/52
 y.- ar I/03/36, I/130/30, I/23/40

 y.- ardı I/134/46, I/50/51
 y.- ardıḳ I/124/11, I/134/40, I/134/41, 
I/134/50, I/157/75, I/36/47
 y.- ārdıḳ I/153/125
 y.- ārdım I/73/19, I/73/25
 y.- arın çatarın II/32/14
 y.- arız I/125/05
 y.- arlā II/34/24
 y.- arlar I/07/78
 y.- ar̥sın II/19/126
 y.- caḳla I/144/81
 y.- cāmız II/29/90
 y.- dı I/159/49
 y.- dıḳ II/12/10
 y.- dılar I/90/30
 y.- dıysaŋ I/112/80, I/112/81
 y.- dῑ I/159/49
 y.- eyörün II/32/17
 y.- ıcām II/09/34
 y.- ılcaġ I/44/91
 y.- ılırdı I/07/60
 y.- ılmayo II/19/135
 y.- ıman II/33/84
 y.- ıncıya I/02/56
 y.- ıŋ I/01/51
 y.- ıp I/56/60
 y.- ıvecek I/85/08
 y.- ıveridı̄̇ II/19/129
 y.- ıveridi II/19/130
 y.- ıveridik II/19/129
 y.- ıyo I/105/28, I/105/29
 y.- ıyōdu II/06/10
 y.- ıyōduḳ II/29/90
 y.- ıyoduġ I/106/14
 y.- ıyolar I/105/34, I/41/55, I/90/31
 y.- ıyon II/19/136
 y.- ıyor I/17/52
 y.- ıyosun I/105/07
 y.- iyoz II/22/70
 y.- iyöller II/10/84
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 y.- madı I/145/18
 y.- man II/25/04
 y.- máveŋ I/38/65
 y.- mış I/35/19
 y.- mışlar II/10/92
 y.- mıyȯduḳ I/71/65
 y.- mıyoz I/105/28
 y.- sam II/19/135
 y.- Tı I/112/77
 y.- tık̥ I/47/21
 y.- tım II/19/135
 y.- Tım I/58/11
 y.- tıtTırıyo I/108/56

9. (Meslek isimlerinden sonra geldiğinde 
o mesleği) İcra etmek. -66-
 y.- ā I/09/78
 y.- āḳa I/44/76
 y.- āḳan II/39/119
 y.- ādı I/152/89, I/33/35
 y.- ādım I/158/60
 y.- allā I/39/103
 y.- allādı I/141/08
 y.- allar I/17/50
 y.- amayoz I/102/15
 y.- amaz II/28/16
 y.- amıyōduḲ I/46/60
 y.- an I/69/28
 y.- ar I/129/36
 y.- araḳ I/09/78
 y.- ārdı I/70/63
 y.- ardım I/139/18, I/139/19
 y.- ardıŋ I/60/31
 y.- arıS I/139/02
 y.- arTım I/24/43
 y.- dı I/121/109, I/145/12, I/35/11, 
I/50/44, I/74/06
 y.- dıḳ I/155/06
 y.- dıḲ I/155/05
 y.- dım I/134/54, I/144/09, II/02/59
 y.- dῑ I/121/109

 y.- ıP II/32/129
 y.- ıyo I/149/28
 y.- ıyō I/69/11
 y.- ıyoduḳ I/33/109, II/24/37
 y.- ıyolar I/158/14
 y.- ıyollar I/17/53
 y.- ıyoz I/150/03, I/46/58, I/87/116, 
I/93/41
 y.- íyo I/02/38
 y.- íyō II/02/75
 y.- íyóÍÍā I/53/84
 y.- íyöllē I/53/85
 y.- mayoz I/102/13
 y.- mışlā I/33/110
 y.- mışlar II/10/49
 y.- tı I/138/122, I/44/74, I/50/53, 
II/09/20
 y.- tıḳ I/155/06, I/28/12
 y.- Tıḳ I/102/14, I/28/12, I/64/38
 y.- tık̥ I/155/07
 y.- tıḲ I/155/07
 y.- tım II/23/17
 y.- Tım I/14/06, I/158/04, II/39/80

10. ... duruma (durumuna) getirmek. -46-
 y.- ā II/26/46
 y.- ādıḳ II/06/21, II/12/76
 y.- ām I/133/19
 y.- an II/28/92
 y.- aŋ II/25/113
 y.- ar I/111/67, I/135/29, I/55/02, 
I/55/05
 y.- ardı I/120/49
 y.- ār̥dı I/68/48
 y.- ar̥dıḳ I/11/94
 y.- ardıġ I/115/55
 y.- ardıḲ I/150/10
 y.- ār̥dıḲ I/02/65
 y.- arıS I/102/59
 y.- arız I/102/59, I/71/34, II/20/41
 y.- arla I/71/10
 y.- arlar̥ II/37/57
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 y.- ār̥sın I/32/55
 y.- ar̥sıŋ II/39/31
 y.- dıḳ I/133/16
 y.- dılā II/12/14
 y.- ıcȧz I/93/08
 y.- ılır I/157/83
 y.- ıyo II/29/37, II/33/24
 y.- ıyollar I/120/26
 y.- ıyoS II/38/52
 y.- ıyoz II/38/91
 y.- ıyōz II/33/22
 y.- ῑyodu II/21/67
 y.- iyosun II/15/114
 y.- maz II/26/47
 y.- mışlar II/10/56
 y.- mıyoz I/04/53
 y.- sın I/74/26, I/74/35, I/74/45
 y.- tıḳ I/02/20
 y.- Tılar II/37/50
 y.- Tımız I/81/45

11. Bir yere/yeri ekmek veya dikmek. -33-
 y.- ādı II/09/31
 y.- ādıḳ II/08/85, II/08/86
 y.- ādıŋ II/07/88
 y.- am II/19/20
 y.- ar I/102/90
 y.- ardıḳ II/37/111
 y.- arız II/21/92, II/27/03, II/32/38
 y.- dıḳ I/133/29
 y.- dım II/28/03
 y.- ılıyodu II/09/22
 y.- ılıyōdu II/07/82
 y.- ıyōduḳ II/09/99
 y.- ıyóÍÍā II/18/36
 y.- ıyoŋ II/38/37
 y.- ıyor̥la I/32/46
 y.- ıyoS II/21/93
 y.- ıyoz I/103/10, II/30/46, II/35/14, 
II/38/48
 y.- ῑcaḳ II/09/94

 y.- ícēmiz II/19/20
 y.- ῐyo I/32/45
 y.- iyódúġ II/25/45
 y.- iyoz II/22/69
 y.- íyöller I/53/84
 y.- tıḲ II/19/19
 y.- TıḲ II/27/10
 y.- Tım I/143/13, II/28/93

12. Bakmak, yetiştirmek. -21-
 y.- am II/32/12
 y.- an I/154/55, I/154/56
 y.- ardıḳ I/131/51
 y.- ardıḲ I/87/13
 y.- caz I/51/22, I/51/23
 y.- dıḳ II/23/10
 y.- dıḲ I/63/40
 y.- dılā II/12/11
 y.- dım I/98/45
 y.- ıyoduḳ II/08/84
 y.- ıyōduḳ II/08/84, II/24/35
 y.- ıyon I/98/45
 y.- ıyoS virmezler I/53/18
 y.- ıyoz I/98/46
 y.- mış II/20/10
 y.- Tıḳ I/141/29

13. (Ne, neler, çok şey vb. kelimelerle) 
Zarar vermek, kötülük etmek. -20-
 y.- allardı I/113/90
 eziyet y.- allardı I/113/90
 y.- dı I/113/123, I/113/124
 y.- dılā I/64/125
 y.- dılar I/113/91
 eziyet y.- dılar I/113/89, I/113/92
 māmeleyi y.- dılar I/113/93
 y.- dῑnı I/69/101
 y.- ıcaḳlar I/113/93
 zarar y.- ıyo I/51/67
 y.- madılar I/113/91
 y.- madım I/113/124, I/113/125
 zarar y.- mamış I/75/10
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 zarȧr y.- mıyo I/150/61
 y.- Tı I/113/124

14. Davranmak, hareket etmek. -15-
 y. I/12/38
 y.- ar I/134/15
 y.- ardı I/13/34
 y.- cāna I/13/34
 y.- dῑnı I/126/22
 y.- ıyoz II/21/39
 y.- ıyōz II/21/39
 y.- ma II/28/13, II/29/06, II/39/02
 y.- madı I/47/54
 y.- tı I/45/18
 y.- tıḳ I/61/38
 y.- tıḲ I/61/38

15. Vermek, katmak. -13-
 y.- caŋ I/111/45
 y.- dıydı I/98/122
 y.- ınceg I/98/121
 y.- ıyoŋ I/111/47
 y.- íyós II/06/21
 y.- madıḳ I/98/122
 y.- mazsan I/85/32
 y.- mazsaŋ I/85/32
 y.- mış I/98/115, I/98/121
 y.- miyȯS I/98/128
 y.- Tım I/98/116

16. Meydana getirmek. -12-
 y.- ar I/11/73, I/116/36, I/122/75, I/95/103
 y.- caḳ I/85/61
 y.- ınca I/81/58
 y.- ıyoz I/121/10
 y.- masíŋ I/05/43
 y.- mış I/68/74
 sıtoḳ y.- mış I/122/74
 y.- mıyȯ I/93/54

17. Doğurmak. -11-
 do˽um y.- arıS I/48/04
 y.- madıŋ I/79/37
 y.- mayoŋ I/79/38

 y.- tı I/33/73
 do˽um y.- tıḳ II/08/35
 do˽um y.- TıḲ II/30/58
 y.- Tım I/63/17, II/30/58
 do˽um y.- Tım II/30/58
 y.- Tῑŋ II/07/146

18. Olmasına sebep olmak, yol aç-
mak. -10-
 y.- ādı II/05/47
 masaraf y.- aÍÍādı II/16/25
 y.- arımış I/133/12, I/45/60
 y.- dı I/14/42
 y.- ıyo I/93/54
 y.- masınnar̥ I/65/35
 y.- míyō II/05/48
 y.- míyyo II/05/49
 y.- Tını II/05/47

19. ({+lI4k} ekiyle türetilmiş bazı soyut 
isimlerden sonra geldiğinde) ... gereğince 
hareket etmek, ... gibi davranmak, –ce ha-
reket etmek. -9-
 y.- ardı I/18/50
 y.- caḳ I/52/48
 y.- dım I/140/29
 y.- dıŋ I/77/41
 y.- ılῑdı I/18/50
 ġoŋşuluḲ y.- ıyoz I/18/49
 y.- madım I/77/37
 y.- tım I/85/12
 y.- Tım I/58/15

20. Kazandırmak, eder olmak. -8-
 para y.- ar̥sa I/32/50
 hāslat y.- ȧyo II/20/17
 pirim y.- ıyōdu II/04/75
 y.- māyodu I/85/31
 y.- mıyȯ I/69/02, I/69/03
 y.- sın II/25/70

21. Kılığına girmek. -7-
 y.- ar I/26/20
 y.- arlar I/26/16, I/26/19, I/26/20
 y.- ılῑr I/26/16
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22. Birine vermek veya bir yerde kullan-
mak amacıyla biriktirmek, değerli yatırıma 
dönüştürmek. -7-
 y.- arlādı I/153/61
 y.- arlardı I/153/61
 y.- arsıŋ I/89/16
 y.- ıcıḳlarıŋı I/89/15
 y.- ılırdı I/113/44
 y.- ıyoduḲ I/89/07
 y.- ıyoz I/106/81

23. Yerine getirmek, uygulamak. -5-
 y.- arla I/69/104
 y.- dῑŋız I/98/100
 y.- ınca I/159/24
 y.- tı I/53/43, I/53/44

24. Aracı olup evlendirmek. -5-
 y.- am I/53/10
 y.- dıḳ I/152/25, I/152/26
 y.- ılısῑ I/158/52
 y.- Tı I/25/41

25. Onarmak, tamir etmek. -4-
 y.- amın II/25/22
 y.- dı I/01/98
 y.- ıyoru I/59/55
 y.- tılar I/38/17

26. Başarmak, becermek. -3-
 y.- amayorun I/112/47
 y.- an II/09/29
 y.- ılıyodu I/35/01

27. Bir işin gerçekleşmesine vesile ol-
mak, aracılık etmek, sayesinde gerçekleş-
mek. -3-
 y.- ıyȯ I/69/12
 y.- Tı I/33/59

28. (Bir kimseye) Bir meslek kazandır-
mak. -2-
 y.- Tım II/28/04, II/28/94

29. Edinmek, sahip olmak. -2-
 yatırım y.- an II/04/66
 yatırım y.- cıḲ II/02/94

30. Yakmak, uygulamak. -2-

 y.- dımıdı I/49/30
 y.- ıyolādı I/83/30

31. Atmak. -2-
 y.- aŋ I/121/83
 y.- arlarmış I/95/77

32. Katetmek, gitmek. -1-
 y.- ıyon I/18/16

33. Karşılamak, ödemek. -1-
 y.- ar II/23/04
yȧp - : bk. yap-2 -2-
 y.- ārıS I/06/44

bk. yap-21 -3-
 y.- maḲ I/26/17

bk. yap-3 -1-
 y.- āken II/02/18

bk. yap-4 -1-
 duvaḳ y.- ādıḳ II/12/21

bk. yap-1 -1-
 y.- arız II/32/04

bk. yap-11 -2-
 y.- arız II/32/52
yāp - : bk. yap-5 -2-
 y.- dıḳ I/47/01

bk. yap-1 -1-
 y. I/67/63

bk. yap-9 -1-
 y.- ardım I/139/19

bk. yap-18 -1-
 y.- sıŋ II/23/74
yapā : Yapağı, kırpılmış koyun yünü. -5-
 y. I/77/71
 y.+ dan I/77/76
 y.+ yı I/73/74, I/94/28
yapdır - : bk. yaptır-1 -41-
 y.- anna I/147/47
 y.- cām I/34/61
 y.- dı I/133/49, I/25/66, I/52/68, I/78/07, 
II/33/23
 y.- dıḳ I/64/86
 y.- dıḲ I/15/27, I/15/28
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 y.- dıla I/126/05
 y.- dılar I/01/98, I/20/27
 y.- dıydıḲ I/125/20
 y.- dῑ I/25/66
 y.- dῑ yapdı I/01/98
 y.- dῑm I/108/49
 y.- eceK I/46/61
 y.- ısaḳ II/33/12
 y.- ıyın I/108/47
 y.- ıyom II/33/20
 y.- ıyon II/33/05
 y.- ıyoru II/33/23
 y.- ıyorum II/33/04
 y.- ıyoz II/33/10
 y.- ıyȯz II/33/12
 y.- mış I/136/37, I/147/34
 y.- mışdım I/131/53, I/131/54

bk. yaptır-2 -10-
 y.- acān I/45/31
 y.- dım I/45/30, I/45/65
 y.- ıb I/49/11
 y.- ın I/45/51
 y.- ıyodu I/64/37
 y.- ıyoduḲ I/21/43

bk. yaptır-4 -45-
 banyo y.- ıdıḳ II/08/60
 banyu y.- ıdıḳ II/08/58
 banye̊ y.- ıydım I/48/56

bk. yaptır-5 -46-
 y.- ıyōruz I/58/28

bk. yaptır-7 -2-
 y.- cāmısıŋız II/18/09
 y.- ıyor I/125/11

bk. yaptır-8 -42-
 y.- mıyam I/145/14

bk. yaptır-3 -3-
 y.- amadım II/22/49
yapı : 1. İskân veya çeşitli maksatlarla ku-
rulan her türlü mimarlık eseri, bina. -9-
 y. I/56/11, I/86/28, II/04/13

 y.+ mız I/28/23
 y. yapılan I/28/27

2. Bir şeyin düzenleniş şekli, biçim.
 y.+ sı I/92/33
yapıldaḳ : Yayaḳ yapıldak söyleyişinde 
geçer. -1-
 yayaḳ y. I/01/16
yapım : Yapmak işi, inşaat, imal.  
 -1-
 y.+ ından II/09/38
yapış - : 1. (Bir şey bir yere) Ayrılmayacak 
şekilde tutunup kalmak. -7-
 y.- dı I/12/14
 y.- dῑna I/63/54
 y.- ır I/116/37
 y.- mamăsı I/44/14
 y.- mış I/63/54

2. Sıkı sıkı tutmak, bırakmamak üzere 
yakalamak, sarılmak.
 y.- a I/37/39
yapışdır - : Yapıştırmak, yapışmasını sağ-
lamak. -5-
 y.- ıb II/11/29
 y.- ılardı I/98/37, I/98/40
 y.- ıyola I/98/94
 y.- ıyolardı I/98/39
yapí : bk. yapı1 -1-
 y. II/02/18
yaplaḳ : bk. yapraḳ -2-
 y.+ lar I/109/04
 y.+ larını I/109/04
yaPma : Yapmak işi. -16-
 y. I/130/61, I/150/53, I/26/47, I/63/50, 
II/11/11
 y.+ a I/145/07, II/14/13, II/15/107
 y.+ da I/35/18
 y.+ sı I/112/77
 y.+ ya I/83/60, II/09/35, II/19/124
 y.+ yı I/22/17, I/22/36
yapmá : bk. yapma -1-
 y.+ yí II/37/62
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yapmā : <<yapma+ya -4-
 y. I/23/33, I/32/66, II/19/29, II/38/39
yapmaġ : bk. yapmaḳ2 -2-
 y. I/46/77

bk. yapmaḳ3

 y. I/143/14
yapmaḳ : 1. Hazırlamak işi. -3-
 y. I/104/16, I/104/17

2. Yapı olarak kurmak, bina ve inşa et-
mek işi.
 y. II/19/26

3. Düzenlemek, tertip etmek işi.
4. (İsimlerden sonra geldiğinde o ismin 

ifade ettiği işi) İşlemek, gerçekleştirmek işi.
5. ... duruma (durumuna) getirmek işi.

yapmaḲ : bk. yapmaḳ4 -1-
 y.+ dan I/35/20
yȧpmaḲ : bk. yapmaḳ5 -1-
 y. I/26/17
yapme : bk. yapma -1-
 y.+ y̥ı̆̇ I/46/62
yapmı : bk. yapma -7-
 y.+ ya I/124/15, I/124/16, I/50/02, 
II/16/12, II/22/15
 y.+ yı II/07/33, II/24/41
yapra : bk. yapraḳ -1-
 y.+ ı I/60/61
yaprā : <<yapraḳ+ı -11-
 y. I/109/38, I/111/08, I/111/19, I/144/02, 
I/61/50
 y.+ a verim I/40/37
 y.+ am I/40/29
 y.+ ndan I/85/40
 y.+ nı I/85/47
 y.+ ŋ I/111/19
yapraḳ : Bitkilerin solunum, özümleme, 
terleme vb. olaylara yarayan, genellikle 
klorofilli, şekli bulunduğu bitkiye göre de-
ğişen yeşil uzantısı. -16-
 y. I/121/67, I/121/86, I/133/06, I/19/01
 y.+ dan I/91/10

 ba y.+ ġarından II/25/50
 y.+ lāndan I/85/41
 y.+ lar I/19/04
 y.+ larını I/111/11, I/19/02
 y. yapaŋ I/121/86

yapraḳ sarması : Hazırlanan harcı 
asma yaprağı ile sarmak yoluyla yapılan 
yemek, sarma.
 y. sarmamız I/60/60
 y. sarması I/60/65
 y. sārmasῑ I/44/42, II/23/53
yaprȧḳ : bk. yapraḳ -2-
 y. sārması yapıyoduḳ II/25/50
 y. sarması I/111/05
yapraḲ : bk. yapraḳ -3-
 y. I/121/67, I/40/27, I/40/28
yapTır - : 1. Yapı olarak kurdurmak, inşa 
ettirmek. -11-
 y.- am II/19/25
 y.- dı I/136/36
 y.- dıḳ I/83/71, I/83/74
 y.- dım I/50/74, I/50/75, I/56/64, 
I/73/44
 y.- ıvırdı I/136/36
 y.- man II/08/128
 y.- mış I/122/11

2. Bir işi birinin yapmasını sağla-
mak. -5-
 y.- dım I/64/58
 y.- ıdım I/45/09
 y. - maḳ I/83/09
 y.- saŋ I/65/52, I/65/53

3. Onartmak, tamir ettirmek. -2-
 y.- d̥ıḳ I/22/01
 y.- dıḳ yapTı I/46/37

4. Yapmasına yardımcı olmak, yapması-
nı sağlamak. -2-
 y.- dı II/30/56
 do˽um y.- ırdı II/30/55

5. Ortaya konmasını, meydana getirilme-
sini sağlamak. -1-
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 y.- ıyom II/38/113
6. Sebep olmak. -1-

 düşük y.- ı I/95/09
7. Hazırlanmasını sağlamak.
8. Bırakmak, ... duruma düşürmek.

yar - : Ortadan ayırmak, bölmek. -7-
 y.- ādıġ II/11/59
 y.- arız II/32/27
 y.- arlā II/34/87
 y.- dῑ II/32/26
 y.- ıcın I/96/64
 y.- mış I/68/74, I/72/58
yar : bk. yār I -1-
 y.+ i I/132/77
yár : bk. yer -1-
 y. II/29/37
yār I : Sevgili. -2-
 y.+ i I/94/82
 y.+ ini II/39/152
yār II : Dik ve derin uçurum, yer yarı-
ğı. -1-
 mercan y.+ i I/23/48
yara : Bir dış etkiyle, bir hastalık veya arı-
za nedeniyle vücutta meydana gelen kesik, 
yarık veya çıban. -4-
 y. I/74/11, II/25/91
 y. mara I/122/47

yara ol- : Vücutta kesik, yarık veya çı-
ban meydana gelmek.
 y. oldu I/122/48
yara - : 1. Yarar sağlamak, faydalı olmak, 
kendisinden faydalanılmak. -2-
 işe y.- madı I/157/03

2. Sağlığa uygun gelmek.
 y.- maz II/10/105
yarȧ : bk. yara -1-
 y.+ m I/119/40
yarā : bk. yara -1-
 y. II/05/39
yaradan : Her şeyi yaratan, Allah, Tan-
rı. -1-

 y.+ a I/44/88
yaradılış : Bir kimsede doğuştan gelen 
bedenı̂ ve ruhi özelliklerin bütünü, bir kim-
senin bu özellikleri bakımından durumu, 
huy, mizaç. -1-
 y.+ ına I/38/47
yarala - : (Silah, bıçak vb. bir araçla veya 
vurmak yoluyla) Yara açmak. -1-
 y.- mış I/57/47
yaralan - : Yaralamak işi yapılmak, bir ye-
rinde yara açılmak. -2-
 y.- dı I/57/47
 y.- ı I/57/49
yaralı : Yaralanmış olan, yarası olan (kim-
se). -1-
 y. I/05/42
yarali - : bk. yarala- -2-
 y.- yalar I/05/40
 y.- yi I/05/40
yaramazlıġ : bk. yaramazlıḲ -3-
 y. I/61/38, I/61/39
 y. edeŋ I/14/68
yaramazlıḲ : Yaramaz olan kimseye yakı-
şır davranış, haşarılık. -1-
 y. I/61/38
yarar : Fayda, kâr. -5-
 y. II/02/65, II/04/84, II/04/87
 y. görülsün II/04/86
 y.+ ı görülcek II/04/87
yarȧrlan - : Yararlanmak, bir şeyden ken-
dine yarar sağlamak, faydalanmak. -1-
 y.- ımıyō II/02/66
yararlı : Yarar sağlayan, faydalı. -1-
 y. II/10/92
yarat - : 1. (Allah) Yoktan var etmek, hal-
ketmek. -2-
 y.- ıyodu II/35/39

2. (Daha önce olmayan bir şeyi) Ortaya 
koymak, yapmak, ibda etmek.
 y.- mış I/25/51
yaráyışlı : Yararlı, faydalı, makbul. -1-
 y. I/79/90



yarı

2211

Y

yardım : Elindeki imkânları ve gücünü ih-
tiyacı olan biri için kullanma. -31-
 y. I/120/23, I/139/43, II/19/123, 
II/20/36
 y.+ a I/146/68, I/153/101, I/153/96, 
II/24/97
 y.+ ını II/02/74
 y.+ ıynan I/143/84
 y.+ ῐ I/06/117
 y.+ sız I/28/16

yardım et- (yap-) : Kendi gücünü, 
imkânlarını başka birinin iyiliği için kul-
lanmak.
 y. edellē I/44/64
 y. edellerdi I/18/53
 y. ederdi I/09/63
 y. edērdik I/09/60
 y. edilmes I/41/56
 y. ediyo I/96/75, II/20/35
 y. ediyoduḳ I/85/14
 y. ediyor I/125/43
 y. ediyoz II/20/36
 y. etÇek I/22/39
 y. etmiye I/136/05
 y. etTi I/08/72, I/95/74
 y. etTik etTik I/125/40
 y. etTim I/134/24
 y. idiyon II/20/32
 y. itTi I/63/64
 y. yapāsın II/19/122
yar̥dım : bk. yardım -2-
 y. idēdik I/146/71
 y. idellēdi I/145/48
yārdım : bk. yardım -3-
 y. II/25/62
 y. etTi II/06/38
 y. olurdu II/12/79
yardımcı : 1. Yardım eden kimse. -11-
 y.+ sı I/95/66

2. Yardım etmekle görevli kimse, mua-
vin.

yardımcı ol- : Yardım etmek.
 y. ol I/95/14
 y. oldu I/16/42, I/63/41
 y. olur II/17/30, II/17/33
 y. olursa II/22/28
 y. olurum I/147/32
 y. oluruS I/129/39
 y. oluyo II/19/136, II/19/137
yardımcí : bk. yardımcı2 -1-
 başġan y.+ siy̥ı̆̇n I/64/130
yardımÇı : bk. yardımcı1 -2-
 y. olur II/23/94, II/23/95
yardımlaş - : Karşılıklı yardımda bulun-
mak, birbirine yardım etmek. -1-
 y.+ ır I/03/43
yardımleşme : Yardımlaşma, yardımlaş-
mak işi, birbirine yardım etme. -1-
 y. I/80/25
yardımnaş - : bk. yardımlaş- -3-
 y.- a I/41/52
 y.- ırdıḳ I/09/61
yardımnaşma : bk. yardımleşme -3-
 y. I/41/35, I/41/48, I/41/58
yardır - : Yarma işini yaptırmak. -1-
 y.- lādı I/33/154
yáren : bk. yāren -1-
 y.+ neri I/101/44
yāren : Arkadaş, dost. -3-
 y.+ de I/90/82
 y.+ imiz I/90/81
 y.+ iŋi II/39/153
yarı : 1. Bir bütünün iki eşit parçasından 
her biri. -30-
 y.+ dan I/46/05
 y.+ mız I/79/11
 y.+ sı I/119/16, I/152/65, I/155/33, 
I/39/91, I/54/06, I/54/38, I/99/30, II/17/05
 gėce y.+ sı I/126/18
 y.+ sını I/42/27, I/66/43, I/74/16, 
II/29/42
 y.+ sınıŋ II/09/66



yarı

2212

Y

 y.+ sῑ II/29/42
 y.+ ya I/140/46
 y.+ yı I/95/63

2. Önüne geldiği kelimenin anlattığı du-
rumun bütünüyle değil bir parçası kadar 
olduğunu ifade eder, tam olmayan, kısmen.
 y. I/51/05, I/71/03, II/20/75

3. Bir şeyin yarımı kadar olan, yarım 
olan.
 y. I/79/65
yarı : bk. yara -2-
 y. II/28/67
 y.+ yı II/25/92
yārı : bk. yavru -6-
 y.+ m I/39/04, I/39/08, I/39/12, I/71/31, 
II/05/98, II/12/03
yarıl - : 1. Üzerinde yarık veya yara açıl-
mak. -6-
 y.- ı I/20/102
 y.- ır I/20/102, I/70/38
 başıŋız y.- ırsa örtmeŋiziŋ içinde 
I/152/75
 ġolı̊n ġırılıssā yėnı̄̇ŋ içinde başın y.- ıssā 
ȫrtünüŋ içindi I/01/70

2. Ortadan ayrılmak, yarıklar oluşturmak.
 y.- ır I/70/38
 y.- ırdı I/102/46
yarım : Bir bütünün ayrıldığı iki eşit parça-
dan her biri, bir bütünün yarısı. -18-
 y. I/07/53, I/07/54, I/07/55, I/106/17, 
I/115/44, I/131/48, I/139/27, I/144/84, 
I/155/102, I/33/06, I/33/12, I/54/53, 
II/01/75, II/08/94, II/09/102
 yarım y. I/148/13
 y. yarım I/148/13

yarım cannı : Sağlığı tam olarak yerin-
de olmayan, ölmek üzere olan.
 y. cannıyın I/39/69

yarım yamalak : Baştan savma bir bi-
çimde, üstünkörü, eksik.
yār̥ıma : bk. yarma2 -1-
 y. II/29/26

yarın : İçinde bulunulan günden sonra ge-
len gün. -29-
 y. I/10/31, I/101/39, I/102/26, I/11/79, 
I/114/41, I/119/61, I/126/52, I/130/44, 
I/135/33, I/143/57, I/144/82, I/150/50, 
I/155/75, I/52/08, I/56/16, I/80/56, I/87/89, 
II/05/45, II/23/71, II/28/35, II/39/87

2. Sonraki günde veya günlerde, gelecek 
zamanda.
 y. I/06/140, I/45/66, I/48/63, I/56/73, 
I/158/36
 āşamki işiŋizi y.+ a bıraḳman I/147/31
yārın : bk. yarın1 -3-
 y. I/20/71
 böyün y. II/37/53

bk. yarın2

 y. I/64/06
yarış - : Koşmak, koşturmak. -7-
 y.- dıḳ I/153/38
 y.- dıla II/29/41
 y.- ır̥ḳan I/45/46
 y.- ırdıḳ I/153/17
 y.- ıvermen I/58/52
 y.- tıḳ II/20/63
 y.- tım I/45/48
yarış : Birbirinden üstün olmak için, birbi-
rini geçmek için uğraşma, rekābet. -1-
 y. yapaÍÍā I/145/64
yarışmā : Koşmak, yarışmak işi. -1-
 y. I/154/36
yari : bk. yarı1 -1-
 y.+ yi I/35/41
yārı̊ : bk. yavru -1-
 y.+ m II/05/19
yarma : 1. Buğday, arpa, mısır, bezelye vb. 
nin iri çekilmişi, dövmesi. -2-
 y. I/98/80

2. Kolay yarılan gürgen türünden bir 
ağaç. -2-
 y. I/99/61
 y.+ nıŋ I/99/61

3. İri, büyük. -1-
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 y. I/95/104
yāru : bk. yavru -1-
 y.+ m I/39/11
yas - : bk. yat-3 -4-
 nurda y.- sın I/52/66
 nurda y.- sıŋ I/06/24
yas : Ölüm veya çok büyük bir felaketten 
duyulan acı ve bu acıyı belirtmek üzere ya-
pılan şeyler, matem. -7-

yas et- (tut-) : Bir acıyı, büyük bir 
üzüntüyü bazı davranışlarla belli etmek. 
 y. edellēdi I/77/30
 y. ėderdim I/144/38
 y. etTiler I/22/21
 y. ider I/15/78
 y.+ lā idiyon II/07/110
 y. tutcaḳ II/34/59
yaS : bk. yaz -2-
 y. I/40/62, I/98/57
yaS - : bk. yaz- II -1-
 y. I/86/46
yáS : bk. yas -1-
 y. I/83/22
yasaġ : bk. yasaḳ -1-
 y. etTi I/131/38
yasȧġ : bk. yasaḳ -1-
 y. etTi I/131/38
yasaḳ : Yapılması istenmeyen, yapılması-
na izin verilmemiş olan. -3-
 y. I/121/103, I/131/39

yasaḳ et- : Yapılmamasını istemek, ya-
pılmaması için engel koymak, yasaklamak, 
menetmek.
yasaḲ : bk. yasaḳ -6-
 y. I/11/61, I/12/32, I/131/38, I/131/39
yasaḳla - : Bir şeyin yapılmamasını buyur-
mak, yasak etmek. -2-
 y.- dıla I/83/41
 y.- dılā I/73/12
yasdıḳ : bk. yasTıḳ -5-
 y. I/12/11, I/134/03, I/134/04, I/77/03

 y.+ larıŋı I/12/15
yasdıġ : bk. yasTıḳ -2-
 y. I/12/02, I/90/71
yasdıḲ : bk. yasTıḳ -1-
 y. I/77/70
yasdῑ : <<yastıḳ+ı -1-
 y. I/77/70
yaSıḳ : bk. yazıḳ -2-
 y. I/08/121, I/146/11
yaSık̥ : bk. yazıḳ -1-
 y. II/02/60
yaslāc : Üstünde hamur açılan, yemek ye-
nilen tahta. -2-
 y. I/45/19
 y.+ ı I/130/71
yaslāç : bk. yaslāc -1-
 y. I/19/20
yaslāş : bk. yaslāc -2-
 y. I/125/61
yaslı˽aç : bk. yaslāc -1-
 y. I/130/78
yaslῐ˽āç : bk. yaslāc -1-
 y. I/44/17
yassaḳ : bk. yasaḳ -1-
 y. I/75/29
yassaḲ : bk. yasaḳ -1-
 y. I/96/44
yass̥aḲ : bk. yasaḳ -1-
 y. I/40/80
yassāş : bk. yaslāc -1-
 y.+ da II/22/78
yassı : Basık ve yayvan. -1-
 y. I/08/49
yassı : bk. yatsı -1-
 y.+ ya I/121/26
yassıla - : Yassı duruma getirmek, yassı 
şekil vermek. -2-
 y.- rız I/130/78
 y.- yōz I/106/52
yassıld - : Yassıltmak, yassı duruma getir-
mek. -1-
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 y.- ırız I/62/09
yaSsῐ : bk. yassı -1-
 y. yapār̥dıḲ I/02/65
yasTıḳ : Baş altına koymak veya dayanmak 
için kullanılan, içi pamuk, yün, ot, kuş tüyü 
vb. ile doldurulmuş, torba şeklinde, dört 
köşe, uzun veya yuvarlak küçük minde. -2-
 y. I/134/03, I/21/05
yāsTığ : bk. yasTıḳ -1-
 y.+ a I/77/72
yasTıḲ : bk. yasTıḳ -1-
 y. I/154/25
yaş I : Doğuştan itibaren geçen ve yıl biri-
miyle ölçülen zaman. -396-
 y. I/06/03, I/10/80, I/102/91, I/104/18, 
I/11/08, I/11/09, I/110/49, I/113/104, 
I/117/39, I/122/54, I/123/03, I/125/22, 
I/130/06, I/131/08, I/131/52, I/133/09, 
I/133/10, I/134/11, I/134/12, I/138/36, 
I/142/02, I/144/48, I/146/02, I/27/01, 
I/30/14, I/39/94, I/45/48, I/48/42, I/48/44, 
I/48/45, I/53/44, I/64/01, I/75/60, I/80/64, 
I/88/17, I/92/02, I/95/02, II/09/36, II/09/45, 
II/17/03, II/25/05, II/28/01
 y.+ cek I/61/52
 y.+ da I/91/09
 y.+ dı I/34/53
 y.+ ı I/110/23, I/130/24, I/156/14, 
I/78/42, II/07/04
 y.+ ım I/01/04, I/04/02, I/36/01, I/42/64, 
I/46/07, I/78/42, I/80/64, I/88/03, II/14/59, 
II/39/04
 y.+ ıma I/04/02, I/06/83, I/113/13, 
I/144/47, I/20/80, I/37/10, I/45/05, I/46/10, 
I/50/11, I/69/77, I/78/36
 y.+ ımda I/01/10, I/101/09, I/103/16, 
I/105/04, I/110/34, I/112/53, I/112/62, 
I/113/103, I/113/105, I/113/98, I/118/02, 
I/122/70, I/129/03, I/131/08, I/140/06, 
I/140/07, I/145/05, I/145/06, I/145/47, 
I/146/34, I/151/02, I/152/06, I/152/07, 
I/154/04, I/154/07, I/16/39, I/16/40, 
I/18/03, I/22/10, I/25/37, I/35/20, I/42/04, 
I/50/15, I/50/19, I/50/21, I/59/03, I/65/02, 
I/65/03, I/78/42, I/79/09, I/91/11, I/94/08, 
I/94/85, I/94/87, I/97/03, II/03/03, II/09/03, 

II/09/40, II/19/18, II/20/49, II/32/07, 
II/32/08, II/37/60
 y.+ ımdȧ I/152/67, I/153/41, I/153/42, 
I/155/08
 y.+ ımdaḳan I/155/09
 y.+ ımdāḳan I/85/12
 y.+ ımdādı I/120/07
 y.+ ımdadım I/39/44
 y.+ ımdādım I/39/41
 y.+ ımdan I/153/02, I/33/27, I/64/11, 
I/73/18
 y.+ ımdayḳan I/133/45
 y.+ ımdaydım I/09/05, I/110/65, 
I/138/47
 y.+ ımdayım I/114/28, I/132/02, 
I/139/03, I/139/04, I/32/01, I/46/02, 
I/83/05, I/83/06, II/34/01, II/34/18
 y.+ ımdayın I/113/48, I/114/28, 
I/128/07, I/128/08, I/138/35, I/14/74, 
I/140/02, I/24/16, I/25/38, I/76/02, II/20/06
 y.+ ımdȧyῐn̥ I/55/11
 y.+ ımdı I/128/31, I/16/39, I/43/27, 
I/50/20, I/76/04, II/06/34, II/09/40
 y.+ ımdıyḳa I/49/63
 y.+ ımdıyḳan I/49/55
 y.+ ımdıydım I/133/46, I/52/06, I/94/11, 
I/94/85
 y.+ ımdıyım I/160/18, I/61/06, I/61/09, 
I/90/01, I/90/02, I/93/02
 y.+ ımdıyın I/121/92, I/145/04, I/153/02, 
I/154/01, I/42/02, I/61/23, I/73/06, I/93/46, 
I/95/06, II/29/54, II/39/135
 y.+ ımdῑḳan I/42/16
 y.+ ımdῑy̥dım I/76/69
 y.+ ımdiyin I/153/09
 y.+ ımı I/13/02, I/20/67, I/20/70, 
I/42/63, I/58/07, I/88/03, I/98/02, I/98/42
 y.+ ımız II/09/88
 y.+ ımıza I/154/07, I/155/63, I/50/42
 y.+ ımızda I/04/15, I/25/05
 y.+ ımızd̥a I/113/84
 y.+ ımızdan II/19/70
 y.+ ımızdı I/04/16, I/53/57, II/07/92
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 y.+ ımızdıydıḲ I/158/30
 y.+ ına I/06/70, I/10/116, I/74/07, 
I/79/37
 y.+ ında I/108/40, I/110/53, I/113/09, 
I/113/103, I/113/106, I/113/114, I/113/58, 
I/113/62, I/117/40, I/119/04, I/119/24, 
I/120/07, I/122/65, I/125/15, I/133/10, 
I/138/47, I/139/12, I/140/22, I/140/23, 
I/143/07, I/143/08, I/143/09, I/146/33, 
I/153/43, I/154/08, I/158/31, I/20/68, 
I/22/13, I/22/14, I/22/27, I/22/32, I/22/34, 
I/24/59, I/39/10, I/50/23, I/50/24, I/52/15, 
I/56/23, I/59/37, I/64/82, I/65/38, I/65/44, 
I/68/06, I/72/14, I/74/10, I/78/40, I/78/43, 
I/79/32, I/79/33, I/88/15, I/88/16, I/91/87, 
I/94/08, II/16/45, II/19/23, II/20/27, 
II/24/02, II/28/16, II/36/01, II/36/03 
 y.+ ındȧ I/143/77, II/09/12, II/09/42
 y.+ ındā I/39/10, I/74/11
 y.+ ınd̥a I/152/124, I/158/25
 y.+ ındaḳı I/146/33, I/50/41, II/39/168
 y.+ ındadı II/19/23
 y.+ ındaġ II/25/79
 y.+ ındaki I/03/18
 y.+ ından II/22/46
 y.+ ındasın I/120/09, I/128/08
 y.+ ındasıŋ I/72/13
 y.+ ındaydı I/125/20, I/125/21, I/125/27, 
I/125/29, I/22/18
 y.+ ındaydım I/22/30
 y.+ ındayd̥ıŋ I/95/05
 y.+ ındayıdı I/22/18
 y.+ ındayım II/19/02, II/24/10
 y.+ ındayın I/22/02, I/31/01, I/56/44, 
II/24/02
 y.+ ındaymışTı I/09/05
 y.+ ındı I/89/21, I/91/07, II/05/05, 
II/05/06, II/06/35, II/06/53, II/07/111, 
II/07/94, II/16/103, II/16/34, II/25/10, 
II/29/19
 y.+ ındıyḳan I/42/71
 y.+ ındıydı I/63/16, II/06/58
 y.+ ındıydım II/06/53
 y.+ ındıyım I/41/95

 y.+ ındıyın I/55/09, I/73/03, I/93/44, 
II/01/42
 y.+ ındıyῐm II/21/02
 y.+ ınd̥ῐ I/65/45
 y.+ ındíydí II/03/06
 y.+ ını II/08/52, II/24/07, II/39/122
 y.+ ınῐ II/08/52
 y.+ ıŋ I/134/55, I/58/84
 y.+ ıŋa I/144/47
 y.+ ıŋdasıŋ I/153/07
 y.+ ῐ I/157/01
 y.+ ímdiydim II/08/25
 y.+ imdiyin II/16/03
 y.+ lāda I/146/05
 y.+ lānda II/01/45
 y.+ lāndaḫılā II/19/71
 y.+ l̥āndı II/05/05
 orta y.+ lar II/10/63
 y.+ lȧrı II/09/34
 y.+ larımdȧ II/09/24
 y.+ larımız I/78/44
 y.+ lȧrın II/24/08
 y.+ larını II/24/04
 y.+ larınῐ II/24/06
 y.+ larıŋ II/09/39
 y.+ Ta II/15/94
 y.+ tan I/83/14

yaş aylῑ : Belli bir yaşı geçen insanlara 
devlet tarafından bağlanan maaş.
 y. aylῑ I/112/58, I/112/70
 y. aylῑna I/75/45

yaş ġurubu : Belli yaşta olanların bir 
araya gelerek oluşturdukları grup.
 y. ġurupları I/149/15

yaş günü : Bir kimsenin doğduğu gü-
nün yıl dönümü.
 y. günnēne II/12/84
 y. günnēni II/12/82
 y. günü yapallar I/02/51
 y. günü yaparís I/02/47
 y. günü I/02/47, I/02/50, I/02/51



yaş(ı) tut-

2216

Y

yaş(ı) tut- : Bir işi yapabilmek için yaşı 
daha önceden belirlenmiş sınırın üstünde 
olmak, yaşı yetmek.
 y. tutmıyınca I/94/87
yaş II : 1. Nemli, ıslak, kuru karşıtı. -3-
 y. I/160/28, II/33/48
 y.+ ıdı I/39/91

2. Kendi suyunu, canlılığını yitirmemiş, 
kurumamış, kurutulmamış, taze -1-
 y.+ ınῐ II/21/95
yáş : bk. yaş I -1-
 ana y.+ im II/14/01
yȧş : bk. yaş I -1-
 y. I/150/02
yāş : bk. yaş I -3-
 y. I/93/33, II/23/08, II/37/59
yāş : bk. yaş II1 -1-
 y. II/33/48
yaşa - : 1. Hayatını devam ettirmek, ömür 
sürmek. -18-
 y.- dı II/08/27
 y.- dıḳ I/61/36
 y.- dıḲca I/50/27
 y.- dῑ˽ıŋız I/06/136
 y.- dῑmız I/61/71
 y.- mış I/117/07, I/117/43
 y.- mıyoz I/76/82
 y.- ncaḲ I/135/31
 y.- r I/135/37
 y.- rd̥ım II/28/91
 y.- rsıŋız I/135/38
 y.- yodu I/106/27, I/106/28
 y.- yyollar I/15/33
 y.- yyon I/15/33

2. Sağ olmak, hayatta bulunmak. -14-
 y. I/152/66, I/79/27
 y.- dı I/115/41, I/15/13
 y.- dῑŋız I/61/17
 y.- mamíş I/08/125
 y.- mayo I/79/51
 y.- rsa I/12/42

 y.- sın I/12/42, I/53/02, I/53/05
 y.- yamaS I/15/18
 y.- y̥ῐp I/152/67

3. Görüp geçirmek, başından geçmek. -6-
 y.- dıḳ I/122/81, I/64/136, I/79/03
 y.- dıḲ I/122/77
 y.- mış I/33/102

4. Hayatını belli bir yerde devam ettir-
mek, bir yerde bulunmak, oturmak. -4-
 y.- dım I/113/09
 y.- mış I/95/20, II/23/177
 y.- rsaŋ I/63/56

5. Biriyle birlikte oturup aynı hayatı pay-
laşmak. -3-
 y.- dıḳ II/08/30
 y.- dıḲ I/64/87
 y.- yan II/32/123

6. Hoş vakit geçirmek. -2-
 y.- madıḳ I/64/61
 y.- yo I/79/02

7. Geçinmek.
8. Bir durumu başından geçiyormuş gibi 

hissetmek, duymak.
yaşa! : Takdir ifade eder, bravo. -2-

 y. I/155/02, I/69/04
yaşá - : bk. yaşa-1 -1-
 y.- ŋ I/79/31
yaşȧ - : bk. yaşa-2 -1-
 y.- madı I/88/16
yaşā - : bk. yaşa-4 -1-
 y.- yorun I/107/32

bk. yaşa-2 -2-
 y.- sıŋ I/152/66
yáşa - : bk. yaşa-2 -1-
 y.- r I/64/85
yaşam : Hayat, ömür. -2-
 y. I/79/26, II/23/25
yȧşam : bk. yaşam -1-
 y. II/23/20
yaşama : Yaşamak, hoş vakit geçirmek işi. -1-
 y. I/79/36



yāşlan -
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yaşamaḳ : Hayatını devam ettirmek 
işi. -1-
 y. I/85/53
yaşamek : bk. yaşamaḳ -1-
 y. I/79/24
yaşantı : 1. Yaşayış tarzı, yaşayış biçi-
mi. -3-
 y. I/01/29, I/97/05

2. Hayatın yaşanılan bir bölümü.
 y.+ lar I/61/71
yaşat - : Yaşamasını sağlamak, hayatta ol-
masına imkân vermek. -2-
 y.- an I/95/10, I/95/12
yaşe - : bk. yaşa-1 -4-
 y.- ycen I/79/12
 y.- ycēŋ I/79/35
 y.- yoS I/79/14
 y.- yyoS II/12/13

bk. yaşa-7 -1-
 y.- yip I/93/52
yaşē - : bk. yaşa-2 -1-
 y.- yo I/30/10

bk. yaşa-4 -1-
 y.- yoS I/153/41

bk. yaşa-1 -2-
 y.- cez I/159/52
yaşı - : bk. yaşa-2 -19-
 y.- caŋ I/63/56
 y.- yaman I/15/17
 y.- ycaz I/50/11
 y.- yola I/15/17
 y.- yuz I/50/10

bk. yaşa-1 -14-
 y.- yamazdıḳ I/135/21
 y.- yana I/135/31
 y.- ycāmız I/64/91
 y.- yurum I/42/28

bk. yaşa-8 -4-
 y.- yȯn I/50/23

bk. yaşa-4 -9-
 y.- yo I/100/40, I/72/86

 y.- yor II/24/21
bk. yaşa-9 -3-

 y.- yamadım II/15/97
 y.- yamamış II/15/96
 y.- yan I/95/79
yaşῑ - : bk. yaşa-4 -1-
 y.- yodu II/06/50
yaşıd : bk. yaşıt -1-
 y.+ ıS I/129/71
yaşılılῑ : (<<yaşlılıḳ+ı) Yaşlı olma durumu, 
ihtiyarlık. -1-
 y.+ m I/154/10
yaşıt : Aynı yaşta olan kimselerden her 
biri. -5-
 y. I/120/05
 y.+ lām II/19/16
 y.+ ları I/101/44
 y.+ larım I/124/25
 y.+ yız II/20/50
yaşi - : bk. yaşa-4 -2-
 y.- yė I/05/45
 y.- yoruz I/56/69

bk. yaşa-1 -4-
 y.- yip I/10/37
 y.- yoz I/79/26

bk. yaşa-5 -2-
 y.- yöz II/14/52, II/14/53
yaşı̄̇ - : bk. yaşa-4 -1-
 y.- yoruz I/42/70
yaşlan - : Yaşı ilerlemek. -13-
 y.- dı̄̇mızdan I/01/33
 y.- dı I/93/55
 y.- dıḳ I/139/59, I/26/63, II/08/17
 y.- dıḫ I/137/42
 y.- dıḲ II/27/20
 y.- dıḲ yapamíyuz II/08/112
 y.- dım I/01/58, I/122/14, I/21/37
 y.- ınca I/104/23
 y.- ıyó II/08/96
yāşlan - : bk. yaşlan- -1-



yăşlan -
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 y.- dılar II/10/60
yăşlan - : bk. yaşlan- -1-
 y.- dıḳ II/08/95
yaşlandır - : Yaşlanmasına sebep olmak, 
ihtiyarlatmak. -1-
 y.- dı I/54/05
yaşlı : Yaşı ilerlemiş (kimse). -82-
 y. I/100/39, I/103/16, I/11/58, I/11/60, 
I/11/65, I/11/86, I/110/28, I/122/03, 
I/122/15, I/125/80, I/150/37, I/150/41, 
I/153/118, I/27/68, I/39/39, I/39/41, 
I/48/73, I/55/47, I/64/65, I/69/08, I/69/70, 
I/90/31, I/93/03, II/07/04, II/08/36, 
II/10/89, II/13/34, II/17/77, II/18/36, 
II/21/82, II/25/79, II/28/81
 y.+ la II/35/102
 y.+ lā I/161/19, I/29/14, I/44/60, I/55/70, 
I/64/97, II/01/36, II/03/17, II/07/06, 
II/07/26, II/09/103, II/09/82, II/26/03
 y.+ lāmız I/48/31
 y.+ lāŋ II/01/35
 y.+ lar I/01/38, I/03/18, I/06/09, I/06/10, 
I/102/03, I/125/79, I/21/62, I/59/84
 y.+ lār II/06/40
 orta y.+ lar II/15/47
 y.+ lar yaparsa I/03/60
 y.+ lara I/117/40, I/142/16
 y.+ lārdan I/03/20
 y.+ ları I/07/80, I/39/12, I/46/94, 
II/10/104
 y.+ larımız I/20/86, II/33/23
 y.+ lȧrımızdan I/03/16
 y.+ larımızıŋ II/24/09
 y.+ larıŋ I/03/18, I/03/72, I/60/36, 
II/09/47
 y.+ mῑz II/09/88
 y.+ sı I/30/10
 y.+ ya I/134/63, I/64/21
 y.+ yın I/33/23
 y.+ yıS I/03/29

yaşlı aylığı : Belli bir yaşı geçmiş kim-
selere devlet tarafından bağlanan maaş.
yaşlῑ : bk. yaşlı -6-

 y. I/08/72, I/145/01, I/27/68, I/55/70, 
II/35/102
 y.+ dı I/77/43
yaşlí : bk. yaşlı -1-
 y.+ lā I/07/77
yaşlῐ : bk. yaşlı -1-
 y. II/07/55
yaşl̥ı : bk. yaşlı -1-
 y. aylῑm I/159/37
yāşlı : bk. yaşlı -5-
 y. I/64/21, II/10/103, II/30/58, II/32/117
 y.+ lara I/64/06
yaşlılıġ : bk. yaşlılıḳ -2-
 y. I/14/27
 y. aylῑ I/144/65
yaşlılıḳ : Yaşlı olma durumu, ihtiyarlık. -2-
 y. I/50/07, II/08/96

yaşlılıḳ aylığı : Yaşlı aylığı.
yaşlılıḲ : bk. yaşlılıḳ -3-
 y. I/03/04, I/93/56, II/26/07
yaşlılῑ : <<yaşlılıḳ+ı -1-
 y. I/24/07
yaşlıl̥ῐḲ : bk. yaşlılıḳ -1-
 y.+ Tan I/44/61
yaşli : bk. yaşlı -1-
 y.+ yiz I/39/10
yaşlı̄̇ : bk. yaşlı -1-
 y.+ ymiş I/87/04
yāşli : bk. yaşlı -1-
 y.+ yi II/10/103
yaşmaḳ : Yazma, başörtüsü. -1-
 y.+ lar I/90/58
yat - : 1. Uyumak veya dinlenmek için ya-
tağa girmek. -52-
 yime de yanında y. I/152/98
 y.- acȧḳ I/74/87
 y.- ādı I/77/68
 y.- ām I/12/45
 y.- ameyyoz I/159/45
 y.- ardı I/77/66



yat -
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 y.- ārdı I/77/65, I/77/67
 y.- árdig I/07/50
 y.- dıḳ II/05/90
 y.- dı˽ıŋ I/41/44
 y.- ıllardı I/57/14
 y.- ınca I/125/03
 y.- ıŋ I/06/48
 y.- ıP I/159/53
 y.- ıp dur21ma I/119/75
 y.- ır I/124/29, I/25/33
 y.- ırdı I/123/68, I/14/34, I/14/41, 
I/57/14
 y.- ırdıḳ I/57/56
 y.- ırdıġ I/57/56
 y.- ırıdıḳ I/14/32
 y.- ırız I/130/94, II/33/26
 y.- ırsa I/123/68
 y.- ırsaŋ I/07/52
 y.- ıvırdım I/133/06
 y.- ıyodu I/34/41
 y.- ıyoduḳ I/150/44
 y.- ıyom I/38/69
 y.- ıyon II/38/42
 y.- ıyoruS I/140/11
 y.- ıyos I/159/53
 y.- ıyoz I/159/46
 y.- máyiz II/06/30
 y.- mazdım II/01/68
 y.- mışızdır I/155/98
 y.- sa I/121/73
 y.- saḲ I/159/45
 y.- Tı̄̇miz II/01/67
 y.- Tı I/25/30
 y.- Tıḳ I/07/50, I/155/97
 y.- Tıḳ matTıḳ I/150/47
 y.- Tım I/119/14, I/135/28, I/24/33

2. Hastalanıp yatağa düşmek, yatakta 
kalmak. -24-
 y.- alı I/45/38
 y.- dım I/42/17

 y.- ıdım I/63/30
 y.- ır I/119/40
 y.- ırdı I/115/37
 y.- ırımış I/45/68
 y.- ırın I/39/03
 y.- ırma I/104/64
 y.- ırmasın I/104/61
 y.- ıyodu II/18/32
 y.- ıyon I/39/19, I/95/03
 y.- madı I/40/03, I/79/98, I/79/99
 y.- sa I/155/71
 y.- tı I/40/03, I/84/32
 y.- Tı I/112/35, I/144/52, I/79/99
 y.- Tı˽ın I/58/55
 y.- Tım I/104/09

3. Mezarda gömülü olmak. -24-
 y. I/66/46
 y.- am I/66/45
 y.- ām I/66/52
 y.- an I/06/119, I/06/122
 y.- annarῐ I/46/113
 y.- áyem I/66/46
 y.- dῑ I/148/02
 y.- ır I/52/53
 y.- ısın I/122/69
 y.- ıyo II/28/45
 y.- ıyō II/28/46
 y.- ıyoru I/06/106, I/06/139
 y.- ῑr II/16/53
 y.- masın I/50/52, I/52/23
 y.- mış I/69/99
 y.- sın I/107/30, I/50/52, I/52/23, 
I/52/24
 y.- Tı I/44/32
 y.- Tılā II/16/100

4. Geceyi geçirmek için bir yerde kal-
mak. -19-
 y.- a I/66/40
 y.- an I/74/88
 y.- ar I/156/33



yata
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 y.- ārdıḳ I/81/65
 y. bir iki I/41/80
 y.- ıp I/136/34
 y.- ır I/136/35
 y.- ırdıḳ II/01/50, II/01/51
 y.- ırdıġ I/41/78
 y.- ırız I/41/79
 y.- ırsıŋ I/41/81
 y.- ıyȯn I/156/42
 y.- Tıḳ I/140/56
 y.- Tım I/61/56

5. Boylu boyunca uzanmak. -13-
 y. I/58/57
 y.- ādı I/76/94
 y.- annar I/121/77
 y.- ardı I/76/95
 y.- ārdıḳ I/76/93
 y.- ırdı I/123/44
 y.- ırıyoz I/19/09
 y.- ıyo I/65/39
 y.- ıyó I/01/90
 y.- ıyodu I/110/34
 y.- ıyor I/14/66
 y.- Tı I/98/116
 y.- Tı˽ıŋ I/58/60

6. İş yapmamak, dinlenmek, çalışmamak, 
tembellik etmek, keyfine bakmak. -5-
 y.- ādıŋ II/39/172
 y.- ıpdurun I/52/22
 y.- ıyȯ I/96/78
 y.- ıyoru II/39/168
 y.- íyorun I/08/59

7. Para bir hesaba geçmek, aktarılmak. -4-
 y.- amıyom I/155/104, I/155/105
 parȧ y.- ıyo II/09/92
 y.- iyȯ I/155/104

8. (Kar için) Erimeden uzun süre yerde 
kalmak. -3-
 y.- ırdı I/39/71, I/39/72
 y.- ırdῑ I/39/71

9. Hapishanede gün geçirmek, mahpus 
kalmak. -2-
 y.- tı II/19/28
 y.- tῑ II/01/07

10. Aynı yatağı paylaşmak. -2-
 y. I/56/75
 y.- ırız I/15/96

11. Yatay veya yataya yakın duruma gel-
mek, bir tarafa doğru eğilmek. -1-
 yan y.- mış I/25/50

12. (Belli bir işleme tabi tutulmak için) 
Bir şeyin içinde bir müddet beklemek, bek-
letilmek. -1-
 y.- ıdırıḳ II/08/60

13. Pusuda beklemek. -1-
 y.- ıyōlāmıştı I/33/63
yata : bk. yataḳ -1-
 y.+ a I/34/41
yatā : <<yataḳ+ı -7-
 y. I/77/08
 y.+ mı I/145/42
 y.+ mış I/21/03
 y.+ nı I/77/66
 y.+ nıŋ I/64/47
 y.+ ŋ I/59/16
 y.+ ni I/107/29
yataġ : bk. yataḳ -3-
 y. I/41/80
 y.+ lara düşürmesin I/88/43
yataġ˽odası : Bir evin yatmaya ayrılmış 
olan odası -3-
 y. odamdıydı II/33/06
 y. odası I/71/69, I/160/25
yataḳ : Uyumak veya dinlenmek için üze-
rine veya içine yatılan şey, karyola, kerevet, 
sedir, şilte, döşek vb. -13-
 y. I/124/32, I/77/04, I/77/75
 üş gün y. dörd̥ü gün toprāḳ I/104/64
 y.+ lā I/154/23
 y.+ lānı I/107/26
 y.+ lar II/16/89



yatır -
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 y.+ ları I/21/09, I/21/10
 y.+ larımıS I/12/12
 y.+ ta I/77/66

yataḳlara düş- : Hastalanıp yatmak, 
yataktan kalkamayacak duruma gelmek.

yataḳ yap- : Bir yatağı yatmaya hazır 
duruma getirmek.
 y. yapārdıḳ I/50/37
 y. yapıyoz I/12/11
yatāḳ : bk. yataḳ -1-
 y. I/89/12
yataḲ : bk. yataḳ -3-
 y. I/145/42
 y.+ da I/125/03
 y.+ dan I/39/20
yatalā : <<yatalaḳ+ i- -1-
 y.+ dın I/112/32
yatalaḳ : (Hastalık veya sakatlık nedeniy-
le) Yataktan kalkamayan, hayatını yatakta 
geçiren (kimse). -1-
 y. I/112/32
yatalaḲ : bk. yatalaḳ -1-
 y. I/112/35
yatġın : (Bir işte) Ustalaşmış, becerikli, 
eğilimli, meyyal. -1-
 eli y. II/30/55
yatı : bk. yatılı -1-
 ḳırḳa y. meKdebine I/93/35
yatıl - : Yatmak işi yapılmak, yatırılmak. -1-
 y.- mıyo I/53/24
yatılı : Geceleri kalınıp yatılan yer. -3-
 y. I/50/37
 y.+ lara I/46/105
 y.+ yı I/35/55
yatır : Doğaüstü gücü bulunduğuna ve in-
sanlara yardım ettiğine inanılan kimsenin 
mezarı, evliya. -20-
 y. I/06/110, I/117/04, I/160/13, I/160/14, 
I/46/48, I/46/55, II/05/26
 y.+ dan I/06/130
 y.+ ı I/117/47
 y.+ ımıS I/92/32

 y.+ ımız I/46/46
 y.+ lādan I/06/138
 y.+ lānı I/30/38
 y.+ lar I/46/52
 y.+ lara I/06/124
 y.+ lardan I/06/96
 y.+ larımız I/06/100
 y.+ larımῑS I/06/62
 y.+ larıŋıza I/06/87
yatır - : 1. Birinin yatmasını sağlamak, yat-
masına sebep olmak. -15-
 y.- aman I/134/60
 y.- dım I/119/75
 y.- ı yatır1ıveridik I/145/33
 y.- ıdıḳ I/123/34, II/08/53
 y.- ıġorduḲ II/24/76
 y.- ıliyi I/81/07
 y.- ıŋ I/44/53, II/24/77
 yatırı y.- ıveridik I/145/33
 y.- ıyoŋ I/48/23, I/81/07
 y.- man I/48/16
 y.- mış I/48/16

2. (Ödenmesi gereken bir parayı) İlgili 
kuruluşa teslim etmek. -10-
 y.- amıyon I/53/25
 y.- amıyyon I/53/24
 y.- dıḳ I/53/75, II/09/102, II/09/90
 y.- dılar muturdular I/125/52
 y.- dım I/63/36
 y.- ıyo I/53/25
 y.- masa I/63/45

3. (Bir yiyeceği korumak, lezzetlen-
dirmek veya bir şeyi belli bir işleme tabi 
tutmak amacıyla) Bir sıvı yahut başka bir 
madde ile bir süre bekletmek. -9-
 y.- dın I/121/70, I/121/71
 y.- dῑŋ I/60/08
 y.- ıdıḲ I/152/117
 y.- ısıŋ I/102/41, I/102/42
 y.- ıyorduḲ I/106/23
 y.- ız I/98/80
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 y.- sın I/91/65
4. Uyutmak. -4-

 y.- dım I/152/78
 y.- ıveridiŋ I/145/31
 y.- ıvırıyın I/124/33
 y.- ıyolā I/145/42

5. Hasta edip yatağa düşürmek, yatakta 
bırakmak. -3-
 y.- masın I/128/31, I/79/30

6. Hasta birini hastanede tedavi olmak 
üzere konaklatmak. -1-
 y.- dılar I/113/69
yatırım : Parayı gelir getirici, taşınır veya 
taşınmaz bir mal veya yere bağlama. -4-
 y. II/09/68
 y.+ ı I/23/55

yatırım yap- : Gelir sağlamak için bir 
iş veya yere para yatırmak.
 y. yapan II/04/66
 y. yapcıḲ II/02/94
yatma : 1. Uyumak veya dinlenmek için 
yatağa girmek işi. -3-
 y. I/130/94
 y.+ ya I/44/53

2. Çalışmamak, tembellik etmek işi.
 y.+ yınan II/39/84
yatmȧ : bk. yatma1 -1-
 y.+ ya I/130/95
yatmaḳ : Hareketsiz kalmak durumu. -1-
 y.+ dan I/35/64
yatmışlῑ : (<<yatmışlıḳ+ı) Yatmış olma 
durumu. -1-
 y.+ m II/25/110
yatsı : Güneşin batışından bir iki saat son-
raki vakit. -1-
 y.+ nıŋ I/30/15
yav : bk. yā II -32-
 y. I/117/29, I/117/30, I/133/18, I/134/54, 
I/138/103, I/138/115, I/138/117, I/138/128, 
I/140/62, I/155/56, I/157/35, I/157/54, 
I/158/13, I/23/44, I/28/02, I/33/03, I/33/118, 
I/57/30, I/69/13, I/69/38, I/69/65, I/69/66, 

I/92/14, I/92/17, I/99/45, II/01/62, II/14/30, 
II/28/23, II/28/24, II/28/26, II/28/27
yāv : bk. yā II -12-
 y. I/115/05, I/138/134, I/14/28, I/149/20, 
I/69/55, I/74/18, I/75/06, I/95/13, II/04/70, 
II/14/33, II/14/38, II/14/63
yavan : 1. Yağı az, katıksız. -11-
 y. I/86/70, I/87/66, I/87/67
 y.+ ını II/16/66
 y.+ nῑna I/28/50
 y. yapālādı II/34/92

2. Tatsız, zevksiz, anlamsız.
 y. I/110/38, I/110/39, I/110/41, I/52/89
yavaş : Hızı gerekenden az olan, hızlı ol-
mayan. -8-

yavaş yavaş : Ağır ağır, git gide.
 yavaş y. I/147/06, I/22/06, II/08/105, 
II/08/109
 y. yavaş I/147/06, I/22/06, II/08/105, 
II/08/108
yavaşlaT - : Yavaşlamasına sebep olmak 
veya yavaşlamasını sağlamak, hızını kes-
mek. -1-
 y.- dῑdı I/62/30
yavı̊t : bk. yahut -2-
 y. I/08/31, I/153/34
yavrı : bk. yavru -91-
 y.+ lām I/58/50
 y.+ ları II/20/01
 y.+ larım II/14/02
 y.+ m I/06/04, I/06/101, I/06/103, 
I/06/12, I/06/122, I/06/128, I/06/13, 
I/06/131, I/06/132, I/06/135, I/06/24, 
I/06/26, I/06/47, I/06/48, I/06/55, I/06/57, 
I/06/60, I/06/63, I/06/74, I/06/75, I/06/78, 
I/06/82, I/09/81, I/123/55, I/132/56, 
I/14/58, I/143/02, I/143/50, I/148/42, 
I/154/12, I/22/01, I/33/01, I/36/69, I/39/33, 
I/39/36, I/39/50, I/45/07, I/45/16, I/45/40, 
I/45/54, I/45/58, I/45/76, I/46/106, I/47/60, 
I/47/63, I/48/62, I/52/22, I/52/34, I/52/38, 
I/52/43, I/52/44, I/52/47, I/52/72, I/52/74, 
I/52/98, I/59/14, I/60/21, I/60/90, I/71/51, 
I/77/55, I/79/17, I/79/21, I/79/30, I/79/32, 
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I/79/54, I/82/12, I/83/75, I/85/25, I/85/37, 
I/87/14, I/87/19, I/87/27, II/05/10, II/05/66, 
II/05/77, II/05/81, II/05/99, II/07/128, 
II/12/24, II/12/83, II/16/106, II/22/87, 
II/39/182, II/39/79, II/39/86
 y.+ m yapıyın I/52/41
yāvrı : bk. yavru -17-
 y.+ m I/01/66, I/39/10, I/39/60, I/45/45, 
I/47/50, I/47/55, I/60/71, I/60/74, I/60/75, 
I/60/90, II/05/33, II/05/57, II/05/59, 
II/05/68, II/05/79, II/05/82, II/12/60
yavrῑ : bk. yavru -23-
 y.+ m I/06/02, I/06/05, I/06/06, 
I/06/09, I/06/104, I/06/112, I/06/15, 
I/06/150, I/06/16, I/06/71, I/126/72, 
I/14/68, I/148/65, I/47/46, I/47/54, I/47/62, 
I/52/98, I/65/55, I/67/26, I/67/70, II/28/19, 
II/39/109, II/39/165
yāvrῑ : bk. yavru -1-
 y.+ m I/60/96
yavrı̊ : bk. yavru -21-
 y.+ m I/01/44, I/06/114, I/06/118, 
I/06/123, I/06/126, I/06/36, I/06/40, 
I/161/54, I/37/40, I/40/31, I/40/35, I/40/62, 
I/58/11, I/60/54, I/61/42, I/61/55, II/05/78, 
II/07/61, II/10/27, II/29/12, II/29/79
yȧvrı̊ : bk. yavru -1-
 y.+ m I/126/83
yāvrı̊ : bk. yavru -6-
 y.+ m I/06/149, I/06/37, I/40/19, 
I/40/54, I/61/08, II/05/101
yavrı̄̇ : bk. yavru -1-
 y.+ ŋ I/101/56
yavru : Küçük yaşta olan, evlat, ço-
cuk. -313-
 y. I/23/51, I/64/106
 y.+ larım I/15/49, I/15/53

yavrum : Kendinden küçük olanlar 
için kullanılan sevgi ve seslenme sözü.
 y.+ m I/01/23, I/03/64, I/03/72, I/03/79, 
I/06/08, I/06/10, I/06/108, I/06/109, 
I/06/116, I/06/117, I/06/120, I/06/123, 
I/06/124, I/06/129, I/06/130, I/06/135, 
I/06/136, I/06/140, I/06/144, I/06/147, 
I/06/20, I/06/22, I/06/29, I/06/32, I/06/58, 

I/06/77, I/06/83, I/06/89, I/06/90, I/06/96, 
I/06/97, I/10/37, I/102/64, I/102/71, 
I/103/13, I/103/22, I/103/27, I/103/35, 
I/103/45, I/106/57, I/108/46, I/11/56, 
I/11/89, I/112/39, I/112/66, I/112/73, 
I/113/107, I/113/59, I/113/87, I/113/96, 
I/120/35, I/123/10, I/123/16, I/123/58, 
I/126/40, I/126/66, I/127/01, I/127/39, 
I/129/54, I/129/72, I/13/22, I/134/51, 
I/136/21, I/139/03, I/139/04, I/139/10, 
I/139/17, I/139/61, I/14/13, I/14/16, I/14/23, 
I/14/29, I/14/36, I/14/42, I/14/44, I/14/52, 
I/14/58, I/14/63, I/14/66, I/14/67, I/143/26, 
I/143/83, I/143/86, I/145/03, I/145/28, 
I/145/44, I/148/02, I/148/05, I/148/06, 
I/148/09, I/148/16, I/148/20, I/148/25, 
I/148/26, I/148/27, I/148/29, I/148/31, 
I/148/32, I/148/39, I/148/41, I/148/49, 
I/148/51, I/148/55, I/148/56, I/148/62, 
I/148/64, I/15/09, I/15/48, I/15/55, I/15/67, 
I/15/89, I/154/02, I/154/06, I/154/07, 
I/154/09, I/154/10, I/154/23, I/154/27, 
I/154/29, I/154/48, I/154/70, I/156/01, 
I/157/17, I/157/20, I/157/24, I/161/05, 
I/161/56, I/161/57, I/161/61, I/20/84, 
I/21/11, I/21/17, I/21/19, I/21/24, I/21/42, 
I/21/50, I/21/56, I/21/59, I/21/64, I/21/70, 
I/21/73, I/21/79, I/22/06, I/22/26, I/22/46, 
I/28/18, I/28/19, I/28/51, I/35/29, I/35/34, 
I/37/55, I/39/26, I/39/35, I/39/58, I/42/16, 
I/42/68, I/42/74, I/47/02, I/47/07, I/47/11, 
I/47/21, I/47/65, I/47/82, I/50/27, I/50/47, 
I/51/10, I/51/14, I/51/26, I/51/33, I/51/36, 
I/51/55, I/51/62, I/51/66, I/51/77, I/52/02, 
I/52/04, I/52/14, I/52/17, I/52/31, I/52/70, 
I/52/87, I/52/89, I/58/19, I/58/39, I/58/49, 
I/58/76, I/58/85, I/59/10, I/59/52, I/59/61, 
I/59/71, I/59/82, I/59/86, I/60/40, I/60/92, 
I/61/01, I/61/34, I/62/07, I/63/44, I/67/22, 
I/67/25, I/67/40, I/67/45, I/67/48, I/69/106, 
I/72/07, I/72/23, I/72/86, I/77/05, I/77/51, 
I/77/62, I/78/16, I/78/17, I/79/06, I/79/13, 
I/79/26, I/79/70, I/79/74, I/79/88, I/79/96, 
I/80/29, I/80/43, I/83/76, I/87/05, I/87/07, 
I/87/108, I/87/111, I/87/124, I/87/19, 
I/87/27, I/87/28, I/87/29, I/87/37, I/87/47, 
I/87/50, I/87/60, I/87/61, I/87/65, I/87/77, 
I/87/82, I/87/90, I/87/95, I/88/30, I/88/70, 
I/91/04, I/91/06, I/91/15, I/91/16, I/91/20, 
I/91/21, I/91/25, I/91/36, I/91/43, I/91/54, 
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I/94/04, I/96/50, I/96/73, I/96/95, II/12/07, 
II/14/10, II/14/55, II/14/59, II/14/60, 
II/14/88, II/14/89, II/16/103, II/16/56, 
II/16/74, II/16/97, II/18/08, II/25/80, 
II/25/83, II/25/99, II/28/61, II/29/02, 
II/29/07, II/29/107, II/29/16, II/29/35, 
II/29/46, II/29/71, II/29/73, II/29/74, 
II/29/82, II/29/95, II/33/07, II/33/15, 
II/34/09, II/39/113, II/39/134, II/39/138, 
II/39/151, II/39/178, II/39/21
 y.+ m verir̥ı̆̇z I/40/43
 y.+ m vermedim vermedim vermedim 
verenner I/123/63
 y.+ m vurdūmuz I/51/59
 y.+ m yapmıycῑŋa I/69/91
 y.+ ma I/15/27
 y.+ mu I/14/70
yavrŭ : bk. yavru -2-
 y.+ m I/85/53, II/34/48
yavrū : bk. yavru -4-
 y.+ m I/06/138, I/06/52, I/21/80, I/39/02
yāvru : bk. yavru -2-
 y.+ m I/127/03, I/58/100
yavrula - : (Hayvan) Doğurmak. -1-
 y.- dı I/33/68
yavrulā - : bk. yavrula- -1-
 y.- caḳ I/33/67
yavut : bk. yahut -9-
 y. I/102/34, I/11/34, I/126/37, I/126/69, 
I/145/64, I/157/43, I/23/54, I/94/63, 
II/23/96
yāvut : bk. yahut -1-
 y. I/02/49
yav̥ : bk. yā II -4-
 y. I/04/76, I/33/06, II/29/03, II/35/82
yāv̥ : bk. yā II -5-
 y. I/23/16, I/64/07, II/10/78, II/23/117, 
II/35/08
yåv̥ : bk. yā II -1-
 y. II/10/102
yav̥rı : bk. yavru -6-
 y.+ m I/39/37, I/79/29, I/82/27, I/82/31, 
I/83/04, II/05/02

yāv̥rı : bk. yavru -4-
 y.+ m I/120/36, I/60/98, II/16/72, 
II/22/48
yav̥r̥ῐ : bk. yavru -1-
 y.+ m II/07/01
yāv̥rῑ : bk. yavru -1-
 y.+ m II/05/09
yāv̥rı̊ : bk. yavru -1-
 y.+ m II/05/12
yav̥ru : bk. yavru -3-
 y.+ m I/127/07, I/15/05, I/89/07
yav̥rŭ : bk. yavru -2-
 y.+ m I/40/60, I/85/63
yāv̥ru : bk. yavru -4-
 y.+ m I/39/15, I/42/73, I/85/61, II/12/54
yāv̥rū : bk. yavru -1-
 y.+ m I/60/103
yay : Pamuk atmada kullanılan, eğri biçim-
de esnek bir araç. -2-
 y.+ a I/87/114
 y.+ ına I/87/112
yay - : 1. Bir şeyi açıp sermek. -20-
 y.- ādıḳ I/102/75, I/102/76, II/08/58
 y.- aÍÍādı I/145/78, I/152/61
 y.- aÍlē II/05/38
 y.- arız I/98/82, II/08/126
 y.- arlādı I/157/39
 y.- dıŋ I/145/43
 y.- ıyo I/94/51, I/96/19
 y.- ıyollā I/154/26
 y.- mōla I/94/49
 y.- mōlā I/94/49
 y.- mōlāmış I/94/50
 y.- yolā I/145/42

2. (Sürü, koyun vb.ni) Otlağa çıkarıp ot-
latmak, dağınık hâlde otlamaya bırakmak.
 y.- ıyor I/121/77

3. Dağınık ve düzensiz bir biçimde saç-
mak, dağıtmak.
 y.- arız I/129/65
yāy : bk. yağ1 -1-
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 y. II/34/103
yāy̥ : bk. yağ1 -1-
 y. I/85/26
yaya : Yürüyerek giden kimse. -1-
 y.+ yken I/110/69
yayaḳ : Bir şeye binmeden, yürümek yo-
luyla, binitsiz, yayan. -11-
 y. I/39/67, I/49/65, I/49/67, II/01/45, 
II/01/53, II/01/69, II/01/71
 yayaḳ y. I/05/60
 y. yayaḳ I/05/60

yayaḳ yapıldaḳ : Yalın ayak yürür 
hâlde, yayan ve yalın ayak.
 y. yapıldaḳ I/01/16
 y. yobuldaḳ I/113/95
yayaḲ : bk. yayaḳ -4-
 y. I/05/53, I/05/59, I/157/31, I/157/32
yayan : Bir şeye binmeden, yürümek yo-
luyla. -6-
 y. I/18/71, I/18/72, I/87/66, II/01/56, 
II/14/42
yayān : bk. yayan -1-
 y. II/14/42
yȧyan : bk. yayan -1-
 y. I/87/66
yaydır - : Konuşurken ağzını yaymak. -2-
 y.- a I/10/118
 y.- ıle I/10/118
yayġı : Yere veya herhangi bir nesne üzeri-
ne yayılan, serilen şey. -2-
 y. I/33/03, I/98/81
yayıḳ : Yoğurt ya da sütten yağ çıkarmaya 
yarayan araç. -1-
 y.+ da II/20/13
yayıl - : Koyun, inek vb. otlamak. -2-
 y.- caḲ I/99/35
 y.- cek I/99/31
yayılı : Yayılmış, serilmiş. -1-
 y. I/87/104
yayın : Duyurulan şey, duyuru, haber. -1-
 y. oldu I/138/118

yayınmı : Yaymak işi, serme. -1-
 y.+ ya I/96/19
yaylė : bk. yayla -1-
 y.+ ye I/46/18
yayla : Dağlık, yüksek bölgelerde, kışın 
hayat şartları güç olduğu için boş bırakılan, 
yazın havası iyi ve serin olan, hayvan otlat-
ma veya dinlenme yeri. -37-
 y. I/120/04, I/81/66, I/86/23, II/15/23, 
II/37/03
 y.+ da I/12/30, I/24/39, I/81/66, II/37/72
 y.+ dan I/142/37
 y.+ dıyḳan I/46/19
 y.+ la I/17/50
 y.+ lā I/81/66
 y.+ lar I/86/23
 y.+ lara I/157/51, I/157/57
 y.+ mız I/18/06, I/18/07, I/18/11, 
I/18/45
 y.+ mızdı I/11/28
 y.+ sı I/11/28, I/140/17, I/23/49
 ḳaPıḲȧya y.+ sı II/37/03
 aşşākePen y.+ sı I/142/28
 elaḳ y.+ sı I/23/50
 y.+ sında I/93/18
 y.+ sından I/93/17
 y.+ sıymıştı I/46/23
 y.+ ya I/33/86, I/83/79, II/37/74

yayla çorbası : Yoğurt, un, yumurta sa-
rısı, yağ vb. maddelerle pişirilen çorba.
 y. çorbası II/25/49, II/37/81
 y. çorbasῑ I/60/65
yayla - : Yazın yaylaya çıkmak, yaylada 
oturmak. -2-
 y.- sı I/157/51
 y.- sıŋ I/157/57
yaylā : bk. yayla -1-
 y. I/01/82
yāyla : bk. yayla -1-
 y. çorbası II/15/23
yāylȧ : bk. yayla -2-
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 y. II/06/81
yaylı : bk. yayla -5-
 y. çorbası II/17/37
 y.+ ya I/18/43, I/87/45, I/87/48
 y.+ yı I/39/103
yāylı : bk. yayla -7-
 y. II/05/17, II/07/34
 y.+ da II/05/25
 y.+ dı II/05/23, II/05/25
 y.+ ydı II/06/05, II/06/37
yāyl̥ı : bk. yayla -1-
 y.+ dı II/05/22
yaylım : 1. Yaylak, otlak. -2-
 y.+ a I/46/63

2. Yayılma, dağılma işi.
 y.+ ına I/31/05
yayvan : Eni boyundan ve derinliğinden 
çok olan, basık ve geniş. -2-
 y. I/105/40, I/105/53
yaz – I : 1. (Hamur vb.) Açmak. -48-
 y. I/40/48, I/40/53
 y.- ā I/03/54, II/16/67
 y.- acāŋ I/109/24
 y.- ādım II/16/88, II/16/90
 y.- ağıS II/12/18
 y.- ālādı II/34/91, II/34/94
 y.- ar I/27/75
 y.- arḳan I/125/64
 y.- ārdıḲ I/09/63
 y.- arın I/109/25
 y.- arıS I/130/73, II/39/70
 y.- arız I/03/48, I/130/71, I/130/72, 
I/26/50, I/26/57, I/39/08, I/51/43, II/32/115, 
II/39/40
 y.- arsın I/40/48, I/40/53
 y.- dı I/91/27
 y.- dıḳ II/39/70
 y.- dıҟ I/39/06
 y.- dῑmız I/130/72
 y.- dῑn II/15/116
 y.- dῑnı I/44/58

 y.- ıb II/22/78
 y.- ılandan I/125/63
 y.- ılırdı I/125/60, I/125/61, I/125/62, 
I/82/33, I/82/34
 y.- ıP I/26/73
 y.- ıyöm I/40/50
 y.- íyöz II/11/26

2. Yaymak, sermek. -1-
 y.- acaḲ I/27/27
yaz – II : 1. (Bir söz veya düşünceyi) Belli 
işaret ve harflerle bir yere geçirmek, yazı-
ya geçirip yazı ile anlatmak. -56-
 y. I/43/37, I/81/30, I/86/03, I/95/116
 y.- acaḳ I/06/05, I/06/06
 y.- amadῑŋ I/61/50
 y.- amaŋ I/95/109
 y.- amıyom I/88/08
 y.- aŋ veriŋ II/23/05
 y.- ar I/122/64, I/60/85, II/23/03
 y.- ardı I/155/81, I/25/42
 y.- ardım I/61/51
 besTe y.- arım I/95/95
 y.- arsınız I/56/04
 y.- arsıŋız I/22/04
 y.- ayōŋ I/43/24
 y.- ayyon II/27/06
 y.- caḲ II/09/46
 y.- cān I/25/42
 y.- caŋ II/28/61
 y.- cāŋ II/28/67
 y.- caz I/35/61
 y.- cıŋ II/04/62
 y.- dı I/122/53
 y.- dıḳ II/27/63
 y.- dılar I/122/15
 y.- dım II/38/71
 besTe y.- dım I/95/96
 y.- dıŋız I/81/29
 y.- dıydı I/99/48
 y.- ıb II/02/100
 y.- ıcıŋ I/95/108
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 y.- ıldı I/81/29
 y.- ılmış I/81/30
 y.- ıP II/37/43
 y.- ıve I/86/39
 y.- ıvır I/25/45
 y.- ıvırıŋ I/56/30
 y.- ıyo I/99/75, II/38/12
 y.- ıyolā I/50/02
 y.- ıyolar I/50/02
 y.- ıyōmuşdu II/17/17
 y.- ıyon I/147/15
 y.- ma I/43/36
 y.- madım I/25/44
 y.- mam I/25/44
 y.- maŋ I/43/01
 y.- saŋ I/95/108, II/37/11

2. (Yüzü, bilhassa gelin yüzünü) Süsle-
mek. -7-
 y.- arla I/71/10
 y.- arlādı I/159/10, I/159/11
 y.- arlar I/98/35
 y.- ılırdı I/159/22
 y.- ılırdıḲ I/159/13

3. (Allah) Kader olarak belirlemek. -7-
 y.- arsa I/46/125
 y.- dı I/39/50
 y.- mȧzsa I/46/125
 y.- mış I/113/16, I/119/82
 y.- sın I/104/69, II/22/91

4. Bildirmek, haber vermek. -1-
 oḳu y.- ıldı I/86/70
yaz : 21 Haziran’da başlayıp 23 Eylül’de 
sona eren, ilkbaharla sonbahar arasındaki 
yılın en sıcak mevsimi. -38-
 y. I/124/14, I/126/79, I/131/41, I/143/36, 
I/40/63, I/68/57, I/74/61, I/94/40, I/96/44, 
II/07/32, II/15/21, II/20/02, II/22/65, 
II/25/39
 ilk y. II/30/14
 yaz y. I/133/39, I/137/24, I/141/06, 
I/40/05, I/46/118

 y.+ a I/53/21, I/87/15, II/37/112
 y.+ dan I/102/51, II/22/70
 y.+ ı I/81/61, I/94/40
 y.+ ın I/140/36
 y.+ ınna I/140/44
 y.+ ları I/16/51, I/35/12
 y. yaz I/133/39, I/137/24, I/141/06, 
I/40/05, I/46/118

yaz boyu : Yaz mevsimi süresince.
yaz günü : Yaz sıcağında, yaz mevsi-

minde.
 y. günü I/148/51
 y. günündē̇ II/21/75
yāz - : bk. yaz- I1 -7-
 y. I/44/57
 y.- dı I/39/08
 yuḳa y.- dıġ I/39/05
 y.- dım II/12/34
 y.- dῑm I/39/07
 y.- ıp I/91/15
yāz - : bk. yaz- II1 -1-
 y. I/43/35
yāz : bk. yaz -7-
 y. I/62/38, I/96/29, II/24/32
 y. boyu II/33/54
 y. günneri II/14/34
 y. günü II/21/11
yazāne : Yazıhane, danışma ve yazı işleri-
nin yürütüldüğü iş yeri, büro. -1-
 y.+ sini I/64/36
yazar : Yazabilen, yazmayı öğrenmiş. -1-
 oḳur y. II/16/37
yazarlā : <<yazarlıḳ+ı -1-
 oḳur y.+ m I/161/02
yazarlῑ : <<yazarlıḳ+ı -1-
 oḳur y.+ m II/34/80
yazarlıḳ : Yazar olma, yazabilme duru-
mu. -1-
 oḳur y. II/16/35
yazdır - : 1. Bir kimsenin bir yere kaydını 
yaptırmak. -16-
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 y.- áyor II/27/56
 y.- dı I/24/69
 y.- dım II/04/93
 oḳulu y.- dım II/07/114
 y.- ılır I/78/40
 y.- ılıyo II/24/04
 y.- ıveriyolār̥mışTıḲ II/24/05
 y.- ıyolamıştıḳ II/24/07
 y.- ıyolāmıştıḳ II/24/08
 y.- mış I/38/03

2. Yazmak işini başkasına yaptırmak, ya-
zılmasını sağlamak.
 y.- dı I/91/11
 y.- dım I/91/08, I/91/10
 y.- ılar I/138/80
 y.- ıyoru I/106/62
 y.- man I/43/13
yazdırmi : Yazdırma, yazdırmak, yazması-
nı sağlamak işi. -1-
 y.+ ye I/43/02
yazı : 1. Düşüncenin belli işaretlerle tespit 
edilmesi, yazma işi. -14-
 y. I/64/129
 eski y. I/33/28, I/38/11
 yeni y. I/33/28
 y. ciziy̥ı̆̇ II/32/15
 y.+ ları I/22/11
 y.+ yı I/122/62, I/27/07
 esgi y.+ yı I/14/09, I/14/10, I/80/28
 eski y.+ yı I/33/27
 yeni y.+ yı I/14/09, I/14/10

2. Kader, yazgı, alın yazısı. -8-
 y. I/60/74, I/60/75, I/88/33
 y.+ lar I/104/69, II/22/91
 y.+ sı I/112/51
 arın y.+ s̥sı I/58/41
yāzı : bk. yazı2 -1-
 y. I/60/87
yazí : bk. yazı1 -2-
 esKi y. I/08/07
 yeŋi y.+ ya I/08/07

bk. yazı2 -1-
 y.+ sı I/46/125
yazıġ : bk. yazıḳ -5-
 y. I/30/02, I/30/59, I/39/25, I/98/104
 y. oldu I/03/40
yazıḳ : Olmaması gereken bir şey karşı-
sında duyulan üzüntüyü, kınamayı ifade 
eder. -10-
 y. I/11/63, I/119/24, I/124/29, I/28/56, 
I/39/45, I/48/34, I/62/31, I/80/59, I/96/76, 
II/39/22

yazıḳ ol- : Boş yere zarar verilmek, 
boşa gitmek.
yazıḲ : bk. yazıḳ -8-
 y. I/06/76, I/07/93, I/12/47, I/135/17, 
I/47/44, I/48/18, I/48/75
 nė y. ki I/07/73
yazıl - : Bir yere kaydı yapılmak, kayde-
dilmek. -6-
 y. I/149/61
 y.- dıḳ I/24/30
 y.- dıġ I/24/29
 y.- dım I/139/22
 y.- madıḲ I/149/60
 y.- mışdı I/125/51
yazılı : Yazılmış olan. -8-
 y. I/64/128, I/64/129, I/91/08, II/02/17, 
II/23/169
 y.+ dır I/99/69
yazın : Yaz mevsiminde, yaz ayların-
da. -73-
 y. I/111/104, I/113/132, I/113/65, 
I/122/59, I/123/06, I/133/22, I/133/51, 
I/139/30, I/141/26, I/144/37, I/145/98, 
I/158/10, I/158/36, I/158/45, I/159/47, 
I/18/44, I/30/29, I/32/21, I/32/49, I/39/72, 
I/44/64, I/46/120, I/53/79, I/55/32, I/55/40, 
I/55/50, I/55/51, I/56/20, I/56/28, I/56/30, 
I/56/32, I/64/42, I/68/56, I/69/29, I/71/01, 
I/81/61, I/86/23, I/86/74, I/92/06, I/94/41, 
I/94/65, I/94/72, I/96/46, I/97/38, II/07/41, 
II/07/50, II/17/78, II/19/145, II/19/149, 
II/19/159, II/20/03, II/20/04, II/20/20, 
II/20/21, II/22/43, II/25/89, II/27/25, 
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II/29/47, II/29/68, II/29/77, II/30/74, 
II/31/05, II/32/75, II/32/81, II/32/91, 
II/37/72
 yazın y. I/11/35, II/06/77
 y.+ ḳı I/62/40
 y. yazın I/11/35, II/06/77
yazın̥ : bk. yazın -1-
 y. II/32/50
yazını : bk. yazılı -1-
 y. I/64/129
yazlῑ : <<yazlık+ı -1-
 y.+ mıza II/32/115
yazlıġcı : Yazlıkçı, yaz mevsimini geçir-
mek üzere yazlık bir yere yerleşen kim-
se. -2-
 y. I/158/09
 y.+ lar I/111/104
yāzlıḲ : Yazın oturulan yer. -1-
 y. II/09/89
yazma I : 1. Yazı yazmak işi. -10-
 y. I/42/05
 oḳuma y. I/134/25, I/159/04, I/21/51, 
I/90/02, II/20/74
 oḲuma y. I/63/09
 oḳumam y.+ m I/18/05, I/90/03

2. Süsleme işi. -1-
 y.+ sı I/159/12
yazma II : Üzerine kalıp veya fırça ile de-
sen yapılmış bezden başörtüsü. -18-
 y. I/04/29, I/10/59, I/114/38, I/114/49, 
I/153/105, I/77/14, I/90/66, II/35/39
 y.+ lā I/153/105
 y.+ lar I/90/59
 y.+ ları I/25/32, II/34/20
 y.+ m I/43/31
 y.+ mı I/23/03
 y.+ mῐ II/07/14
 y.+ mῐ mızmamı I/25/02
 y.+ sı I/89/15
 y. yapılı I/03/61
yāzma : bk. yazma II -1-

 y.+ ları I/70/78
yāzmȧ : bk. yazma II -1-
 y.+ dır I/71/71
yāzmā : bk. yazma II -1-
 y. I/77/13
yazmaḲ : Yazıya aktarmak işi. -1-
 y. I/53/54
yazmı : bk. yazma II -3-
 y.+ ya I/25/18, I/25/20
ye : bk. ya1 -2-
 y. I/02/70, I/07/43
ye : bk. yer -1-
 y. I/10/106
ye - : 1. Ağızda çiğneyerek yutmak. -10-
 y. I/71/59, II/37/12
 y.- dig I/07/66
 y.- dik I/40/76
 y.- miyoruz I/105/60
 y.- rdim I/07/40
 y.- rken I/105/51
 y.- r̥ken II/38/62
 y.- rsiŋ I/111/42
 y.- sin I/139/42

2. Yenecek bir şeyle karnını doyurmak. -5-
 y. I/114/39
 y.- dik I/33/78
 y.- nir I/97/52
 y.- nirdi I/118/11
 y.- rdi I/120/54

3. Hoşa gitmeyecek bir duruma uğramak, 
maruz kalmak, düçar olmak. -1-
 sopa y.- medik II/15/61

4. Sofra kurup beraberce karın doyurmak, 
aynı evde beraber yaşamak veya vakit ge-
çirmek. -1-
 y.- dik II/19/114

5. Isırmak.
6. Harcamak, tüketmek, bitirmek.
7. Yapmak, etmek, işlemek.
8. Kendisine yasaklanan ve hakkı olma-

yan bir şeyi almak, kabul etmek.
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yē : bk. yer -3-
 y. I/02/60
 y.+ de II/25/43
 y.+ den II/14/18
yē - : bk. ye-1 -1-
 y.- rdig I/07/49
y̥e : bk. ya2 -1-
 y̥. I/10/08
yė - : bk. ye-1 -6-
 y.- meyoz I/102/65
 y.- miyoz I/102/64, I/102/65
 y.- riz I/31/25
 y.- yemiyȯz I/102/66

bk. ye-2 -1-
 y.- yeyörüS I/51/56
yėçir - : bk. geçir-3 -1-
 y.- di I/52/51
yedi : 1. Altıdan sonra, sekizden önce ge-
len sayının adı. -128-
 y. I/102/36, I/103/32, I/104/51, I/110/34, 
I/110/48, I/110/53, I/111/01, I/112/53, 
I/113/02, I/113/13, I/115/38, I/115/40, 
I/117/01, I/119/26, I/122/72, I/125/19, 
I/125/27, I/133/46, I/133/62, I/133/63, 
I/138/11, I/138/13, I/138/23, I/138/47, 
I/140/06, I/140/34, I/142/06, I/144/06, 
I/145/15, I/146/33, I/146/34, I/152/113, 
I/158/29, I/17/01, I/17/60, I/17/75, I/17/76, 
I/17/77, I/20/06, I/21/53, I/21/88, I/22/13, 
I/22/16, I/22/25, I/24/59, I/25/64, I/26/05, 
I/27/08, I/27/24, I/30/29, I/39/14, I/40/73, 
I/42/03, I/42/16, I/44/84, I/45/40, I/46/103, 
I/47/26, I/50/22, I/52/06, I/53/06, I/55/66, 
I/60/15, I/63/36, I/65/38, I/69/40, I/69/95, 
I/70/01, I/72/14, I/76/100, I/77/50, I/77/51, 
I/79/05, I/79/59, I/85/01, I/85/12, I/86/23, 
I/86/25, I/86/27, I/88/15, I/88/16, I/91/87, 
I/92/07, I/92/47, I/93/44, I/93/46, I/93/50, 
I/96/12, II/02/13, II/02/29, II/02/30, 
II/04/38, II/06/02, II/06/34, II/06/35, 
II/07/111, II/07/128, II/07/129, II/08/92, 
II/11/29, II/13/39, II/14/65, II/14/66, 
II/14/90, II/16/101, II/19/113, II/19/114, 
II/19/18, II/26/41, II/26/43, II/32/07, 
II/34/46

 y.+ de I/110/57
 y.+ dē I/159/30
 y.+ si I/27/35
 y.+ ye I/110/48
 y.+ yiz I/56/65

2. Cenazenin yedinci günü. -4-
 y.+ sindē I/104/42
 y.+ sini I/104/39
yedı̆̇ : bk. yedi1 -1-
 y. I/22/09
yedı̄̇ : bk. yedi1 -1-
 y. I/86/46
yėdi : bk. yedi1 -24-
 y. I/121/02, I/131/01, I/133/10, I/145/12, 
I/152/06, I/152/124, I/152/67, I/158/02, 
I/41/95, I/53/06, I/69/94, II/02/13, II/02/59, 
II/25/33, II/28/01, II/28/09, II/28/52, 
II/33/03
 y.+ de I/131/54, I/131/55, I/141/02, 
I/24/28
 y.+ liyin I/144/20
yedir - : Yemesini sağlamak, yemesine se-
bep olmak. -2-
 y.- i I/101/38
 y.- ilēdi I/57/14
y̥ekmē : <<ekmek(I)+i -1-
 y̥.+ ŋ I/47/39
y̥eKmek : bk. ekmek I -1-
 y̥. I/29/10
y̥eKmėk : bk. ekmek I -1-
 y̥. II/12/34
yel : bk. yer -16-
 y.+ e I/94/21
 y.+ lēde II/29/42
 y.+ lēden I/121/78, I/73/40, II/02/18
 y.+ ler II/03/64, II/03/65
 y.+ lerde I/51/20, II/03/75
 y.+ ler̥de I/119/22
 y.+ lerden I/135/07, I/135/44
 y.+ lere I/42/63, II/03/63
 harman y.+ leri I/56/47
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 y.+ leri yapcaḳ I/47/46
yel : Havanın yer değiştirmesi sonucunda 
meydana gelen esinti, rüzgâr. -3-
 y.+ e I/49/73
 dü˽ün ėlnen harman y.+ nen I/155/74

yel kesil- : Rüzgar etkisini kaybetmek, 
dinmek.
 y. kesildi I/49/39
yel - : bk. gel-1 -1-
 y.- ēn II/08/116
yelek : Ceket altına giyilen kolsuz ve kısa 
giysi. -1-
 y. I/73/78
yellen - : Havalanmak. -1-
 y.- di I/28/37
yelleş - : bk. yerleş-1 -2-
 y.- mişlē I/147/22
 y.- mişler II/10/42
yel̥leş - : bk. yerleş-1 -1-
 y.- miş II/23/133
yelleşdir - : bk. yerleştir-1 -2-
 y.- diler I/42/27
 y.- idik I/106/22
yelleşdirmi : Yerleştirme, yerleştirmek 
işi. -1-
 y.+ ye I/144/22
yelleşme : bk. yerleşme -1-
 y. I/46/20
yelli : bk. yerli -11-
 y. I/158/08, I/53/15, I/56/40, II/05/38
 y.+ leri I/65/22
 y.+ sinden I/158/11
 y.+ siyim I/68/01
 y.+ siyin I/144/18, I/147/03
 y.+ siyiS II/05/37
yēlli : bk. yerli -1-
 y.+ si II/25/18
yelti : Yeltin, hafif. -1-
 y. I/58/80
yem : Hayvan yiyeceği. -6-
 y. I/130/17, I/147/29, I/40/78, I/69/16

 y.+ ini II/38/46
yemė : bk. yemek -1-
 patetis y.+ yi I/96/51
yeme : bk. yemek -26-
 y.+ e II/23/71
 patlıcan y.+ e II/37/86
 ėv y.+ e yaparlar I/02/14
 y.+ eni I/02/13
 y.+ i I/28/44, I/50/48
 y.+ i yapıyoduŋuz I/29/01
 y.+ ini I/96/71
 y.+ ini yapardım I/73/22
 y.+ iŋ yapılıcıḳ I/103/34
 y.+ yı̄̇ II/35/45, II/37/88
 y.+ ye I/87/71, I/87/73
 y.+ yi I/153/63, I/78/48, I/96/48, 
I/97/42, II/31/09, II/35/43
 patlıcan y.+ yi yapalla II/35/44
 y.+ yi yaparım II/37/87
 fasille y.+ yi yaparıS I/90/75
 fasille y.+ yi yaparız I/90/84
 ėt y.+ yi yapılırdı II/23/54
 y.+ yimizi I/93/61
yemē : <<yemek+i -36-
 y. I/105/31, I/107/27, I/114/56, I/138/70, 
I/160/29, I/28/19, I/28/20, I/60/65, I/69/106, 
II/17/29
 aḳşam y. II/38/43
 ȫlen y. I/121/29
 el y. II/23/52
 hatim y. I/114/37
 patlıcan y. II/35/43
 y.+ m I/36/67
 y.+ miS II/11/24
 y.+ miz I/02/11, I/02/12, II/24/93
 y.+ mizi I/106/60, I/130/95
 y.+ mizi yaparıS I/48/05
 y.+ ni I/22/10, I/89/23, I/96/40
 y.+ ni yaparsıŋ I/97/40
 y.+ ŋ I/117/27, II/16/23
 y. verilir I/125/90



yemē

2232

Y

 y. yapaŋ I/116/48
 y. yapar I/124/15, I/124/21
 ġabaḳ y. yaparız II/18/26
 y. yapdῑŋ I/116/49
yemē : bk. yemek -2-
 el y.+ e II/23/45
 el y.+ e yapiyölÍá II/23/47
yĕme : bk. yemek -1-
 pilaf y.+ yi II/23/45
yėme : bk. yemek -8-
 y. I/120/61
 y.+ ini I/78/33
 y.+ ye I/151/42
 y.+ yi II/35/95
 manav y.+ yi I/78/17
 y.+ yimiS II/23/43
 ȫlen y.+ yine II/39/105
 y.+ yiŋe I/96/41
yėme : bk. yeme -1-
 y. işmē I/156/43
yėmē : <<yemek+i -8-
 y. I/113/98, I/117/27
 patēs y.+ dir I/83/24
 y.+ miz I/07/61, II/06/68
 aḳşam y.+ ne I/121/102
 ȫlen y.+ ne I/121/101
 y.+ ni veridig I/44/30
yėmē : bk. yemek -2-
 y.+ e I/44/41, I/44/42
yėme˽e : bk. yemek -1-
 fasille y. II/16/61
yemeg : bk. yemek -2-
 y. I/117/27
 y. yapallā I/03/37
yėmeg : bk. yemek -1-
 y. I/04/34
yemeğ : bk. yemek -1-
 y.+ i yapılırdı I/33/148
yemek : Yenmek için pişirilip hazırlanmış 
yiyecek, aş. -105-

 y. I/07/56, I/07/58, I/102/67, I/105/10, 
I/105/11, I/105/12, I/111/04, I/112/25, 
I/112/26, I/114/35, I/114/39, I/114/50, 
I/114/57, I/115/43, I/118/11, I/121/118, 
I/13/08, I/13/25, I/131/12, I/138/67, 
I/138/74, I/138/84, I/148/50, I/154/22, 
I/157/35, I/16/45, I/34/57, I/36/85, I/51/71, 
I/57/13, I/71/21, I/71/31, I/78/49, I/80/53, 
I/85/07, I/91/36, I/91/46, I/96/46, I/96/48, 
I/97/52, I/98/14, I/99/18, II/11/09, II/15/33, 
II/23/119, II/23/120, II/23/47, II/23/51, 
II/23/65, II/35/86
 y.+ le I/69/106
 y.+ lē I/157/15, II/11/05
 y.+ lēden I/41/89
 y.+ ler I/13/11, I/131/22, I/154/48, 
I/78/32
 y.+ lēr II/06/43
 y.+ ler̥den I/13/15, I/97/42
 y.+ leri I/111/28, I/98/13, II/15/36, 
II/34/85
 y.+ leri yapardıḳ I/13/10
 y.+ lerimiz I/76/31, I/91/35
 y.+ lerimiz et I/103/19
 y.+ lerimizi I/31/04
 y.+ li I/103/19
 y. mimeg I/125/12

yemek dök- (ver-) : Misafirleri yeme-
ğe davet etmek.
 y. dökeller̥ I/114/34
 y. döküyolardı I/114/32
 y. veri I/125/91
 y. vericeK I/104/54
 y. veridi I/125/71
 y. veridig I/44/30
 y. veriler I/114/16, I/114/51, I/114/55, 
I/125/58
 y. verilērdi II/11/15
 y. verilermiş I/76/24
 y. verilir I/114/54
 y. verilirdi I/118/17, I/125/70
 y. verilir̥di I/13/07
 y. veriliyodu II/16/26
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 y. verilmiyȯ I/105/09
yemek yap- : Yemek hazırlamak, ye-

meği hazır hâle getirmek.
 y.+ ler yaparῑz I/91/26
 y.+ lēr yapılır̥dın I/04/32
 y. yapar I/08/32, I/48/05
 y. yapārdıḳ I/58/26
 y. yaparım I/116/43
 y. yaparıS I/116/12
 y. yapcȧn I/94/12
 y. yapdım I/94/13
 y. yapiyin I/36/84
yėmek : bk. yemek -26-
 y. I/04/25, I/04/28, I/108/20, I/131/14, 
I/148/48, I/32/67, I/37/41, I/58/34, I/76/23, 
I/83/24, I/84/46, II/35/42, II/35/85
 y.+ dėlēdı̄̇ II/35/95
 y. dökdülē I/77/25
 y.+ lē II/16/62
 y.+ lēmiz I/44/41
 y.+ leri I/118/10
 y.+ lerimiz I/02/05
 y. verilerdi yapılırdı II/15/34
 y. verilmiyodu I/71/22
 y. verir I/125/91
 y. veririS II/31/46
 y. yapaÍÍā II/16/20
 y. yapcam I/67/15
 y. yapıyoduḲ I/120/61
yėmēk : bk. yemek -1-
 y. II/35/42
yemeḳāne : Yemekhane, toplu olarak ye-
mek yenen yer. -1-
 y.+ de veriyolā I/83/27
yemekliK : Yemek yapmakta kullanılan, 
yemek için ayrılan. -1-
 y. II/38/68
y̥emen : Ayakkabı. -1-
 y̥. I/08/118
yemeni : Kalıpla basılıp elle boyanan, ka-
dınların başlarına bağladıkları tülbent. -1-

 y.+ ye I/98/118
yemin : Allah’ı veya mukaddes bir varlığı 
şahit tutarak verilen söz, ant. -3-
 y.+ i I/69/94
 y.+ nen I/06/120, II/16/89
yeminni : Yeminli, bir hususta yemin etmiş 
(kimse). -2-
 y. II/02/21, II/02/23
yemiş : İncir. -6-
 y. I/33/43
 y.+ i I/33/45
 y.+ imiz I/32/100
 y.+ in I/33/77
 y.+ leri I/33/43
 y. yapādıḳ I/33/43
yemle - : Hayvana yem vermek. -2-
 y.- r I/24/66
 y.- ye I/85/47
yemme : bk. emme -1-
 y. I/51/60
y̥emme : bk. emme -1-
 y̥. I/49/09
yemyeşil : Çok yeşil, her yanı yeşil. -1-
 y. I/142/36
yen - : Yemek yenme işi yapılmak. -1-
 y.- en I/60/95
yen : bk. yiyen1 -2-
 y.+ im I/150/29, II/28/68
yēn : bk. yiyen1 -1-
 y.+ im I/66/19
yēn : Yiven, kuytu, basık yer. (?) -1-
 y. II/16/87
yėn : Yen, giysi kolu. -1-
 ġolı̊n ġırılıssā y.+ ı̄̇ŋ içinde başın 
yarılıssā ȫrtünüŋ içindi I/01/70
yene : bk. yine -2-
 y. II/35/87
 y. yaptım II/37/109
yėne : bk. yine -1-
 y. II/37/107
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yenge : 1. Kardeş, dayı veya amca karı-
sı. -33-
 y. I/148/10, I/150/22, I/157/38
 y.+ le I/71/17
 y.+ lē I/157/43
 y.+ leri I/101/33
 y.+ m I/120/03, I/120/14, I/120/21, 
I/120/25, I/120/26, I/120/35, I/120/36, 
I/120/56, I/120/58, I/120/64, I/152/132, 
I/55/75
 y.+ ni II/14/82
 y.+ ŋ I/150/22

2. Kadınlar için kullanılan seslenme sözü.
 ḳıymet y. II/19/38, II/19/39
 canan y. II/19/38, II/19/42
 gülşevim y. II/19/43
 hacı y. II/13/46
 h̥esnā y.+ m I/80/44
 mey̥rem y.+ m I/08/84
 emine y.+ niŋ II/13/65
 hava y.+ ŋ I/107/08
 nazife y.+ ylen I/98/95
yengē : bk. yenge1 -3-
 y. I/55/74, II/34/56

bk. yenge2

 emine y. II/13/65
yen̥ge : bk. yenge1 -1-
 y. I/44/23
yēnge : bk. yenge1 -1-
 y. I/125/86
yėnge : bk. yenge1 -4-
 y. I/102/79
 y.+ lē I/157/55
 y.+ leri I/157/43
 y.+ m I/120/27
yėŋge : bk. yenge1 -4-
 y. II/23/41, II/37/51
 y.+ ler II/37/50

bk. yenge2

 aşė y. II/38/101
yeni : 1. Az zaman önce. -23-

 y. I/116/54, I/119/14, I/33/65, I/38/16, 
I/40/03, I/44/47, I/53/39, I/53/75, I/53/83, 
I/60/77, I/83/02, I/83/75, II/04/24, II/10/85, 
II/24/05, II/24/07, II/24/34, II/24/36, 
II/31/07, II/35/93, II/39/23
 y. yapdılar I/68/61

2. Hiç kullanılmamış olan, eski karşı-
tı. -3-
 y. I/56/11, II/10/84
 y.+ sini II/37/24

3. Sonradan ortaya çıkan, sonradan var 
olan, üzerinden çok zaman geçmemiş 
olan. -3-
 y. I/38/11, I/110/12, II/37/22

4. Genç, yeni nesil. -1-
 y.+ le I/141/14

5. Tekrar.
6. Daha önce var olmamış, söylenmemiş, 

düşünülmemiş, değişik, orijinal.
7. (Aynı cinsten olan şeyler için) Önce-

kinden sonra olan, sonra gelen.
8. Bir işte kısa bir süre bulunduğu için 

tecrübe kazanmamış olan, acemi, tecrübe-
siz kimse.

yeni yazı : Latin harfleri. -3-
 y. yazı I/33/28
 y. yazıyı I/14/09

yeni yeni : Yeni olarak, ancak şim-
di. -3-
 yėnı̊̇ y. II/35/19
 yeni y. I/17/28
 y. yeni I/17/28
yení : bk. yeni6 -1-
 y. II/11/39
yenı̆̇ : bk. yeni1 -1-
 y. I/37/44
yen̥i : bk. yeni3 -2-
 y. I/92/28, I/92/33
yēni : Yeğni, hafif. -1-
 y. I/97/12
yėnı̊̇ : bk. yeni yeni -1-
 y. yeni II/35/19
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yėni : bk. yeni3 -1-
 y. I/15/84

bk. yeni2 -1-
 y. II/05/68
yeni yetme : Yeni yetişmekte olan, üze-
rinde gençliğin heyecanı ve delişmenliği 
hâkim olan (genç). -1-
 y.+ lē I/10/70
yeniden : Tekrar, yeni baştan, bir daha, 
gene. -4-
 y. I/10/31, I/17/04, I/38/17, II/28/08
yenı̆̇den : bk. yeniden -1-
 y. II/09/72
yenil - : Yenilgiye uğramak, mağlup ol-
mak. -2-
 y.- irdi I/154/34, I/154/41
yenil̥ - : bk. yenil- -1-
 y.- dik I/95/44
yen yana : bk. yan yana -1-
 y. I/47/10
yeŋ : bk. yen -1-
 ġoluŋuz ġırılsa y.+ iŋiziŋ içinde 
I/152/76
yeŋge : bk. yenge1 -5-
 y. I/39/39, I/84/04, II/38/101
 y.+ m II/06/84
yeŋi : bk. yeni1 -39-
 y. I/04/69, I/08/09, I/10/96, I/122/56, 
I/130/87, I/133/45, I/139/16, I/146/05, 
I/146/22, I/146/78, I/155/88, I/17/63, 
I/33/131, I/36/05, I/46/36, I/52/75, I/70/81, 
I/73/18, I/73/44, I/77/21, I/87/43, I/88/33, 
I/90/30, I/93/48, I/94/46, I/99/67, II/25/28, 
II/28/95, II/39/132, II/39/169, II/39/170
 y. yapdῑmız I/30/01
 y. yapılan I/99/28
 y. yapıldı I/100/05, I/17/83
 y. yapıyȯlar I/86/29
 y. yaptıḳ II/31/34

bk. yeni2 -13-
 y. I/10/27, I/11/06, I/127/28, I/25/60, 
I/28/45, I/36/23, I/86/18, I/86/28, I/86/29

 y.+ ce I/85/17
 y.+ ce yapdıġ I/150/45
 y.+ si I/124/08
 y.+ sini I/124/40

bk. yeni3 -2-
 y. II/21/53
 y.+ ce I/32/16

bk. yeni21 -3-
 y. I/42/47
 y. ġatTan I/51/59, I/59/47

bk. yeni7 -2-
 y. mālede I/43/21
 y. māllede I/43/29

bk. yeni yazı -1-
 y. yazíya I/08/07
yeŋı̆̇ : bk. yeni1 -1-
 y. yaptı I/26/60
yėŋi : bk. yeni1 -3-
 y. I/15/60, I/51/03, II/05/20

bk. yeni3 -2-
 y.+ yi I/15/78
 y.+ ymişiŋ I/79/54

bk. yeni2 -2-
 y. I/146/19
 y.+ ler I/15/84

bk. yeni8 -1-
 y. I/73/10
yėŋı̆̇ : bk. yeni1 -1-
 y. II/05/57
yeŋi yetme : bk. yeni yetme -2-
 y. I/130/49
 y.+ lē I/75/57
yeŋice : Daha şimdi, henüz, yakın zaman-
da. -1-
 y. I/69/30
yeŋiden : bk. yeniden -7-
 y. I/100/11, I/135/06, I/152/110, 
I/152/58, I/63/50, I/63/51, I/10/90
yeŋilen - : Eskisinin yerine yenisi konmak, 
yeni hâle gelmek. -1-
 y.- di I/147/47
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yeP : bk. hep -1-
 y. I/36/05
yēp : bk. hep -1-
 y. I/150/19
yer : Bir nesne veya kimsenin kapladığı 
yahut kaplayabileceği boşluk, bulunduğu 
mahal, mevki, mekan, zemin. -430-
 y. I/06/141, I/108/20, I/108/47, I/112/15, 
I/122/39, I/126/53, I/128/70, I/13/33, 
I/133/31, I/133/56, I/139/57, I/143/75, 
I/145/49, I/148/02, I/149/07, I/15/65, 
I/150/18, I/151/07, I/153/52, I/155/66, 
I/156/20, I/157/26, I/158/15, I/16/35, 
I/20/53, I/35/51, I/41/52, I/57/53, I/65/30, 
I/65/31, I/68/66, I/68/75, I/73/49, I/85/23, 
I/92/03, I/95/54, I/95/65, I/96/83, I/97/13, 
I/97/14, II/01/30, II/03/65, II/03/78, 
II/04/48, II/05/106, II/05/21, II/05/40, 
II/07/40, II/07/51, II/09/28, II/09/98, 
II/10/23, II/10/24, II/19/34, II/19/97, 
II/23/198, II/33/72, II/39/126
 ara y. I/160/19
 çevrili y. I/133/56
 dōdūŋ yer deyi de doydūŋ y. I/56/61
 y. alması I/47/22
 y. ālması I/47/21
 y. āltı I/49/58
 y.+ de I/05/53, I/06/118, I/11/90, 
I/11/93, I/11/94, I/111/81, I/122/33, 
I/122/79, I/127/23, I/127/25, I/127/26, 
I/136/40, I/151/20, I/152/60, I/152/86, 
I/158/01, I/18/53, I/20/44, I/27/57, I/30/48, 
I/34/23, I/34/62, I/34/66, I/35/23, I/35/64, 
I/41/74, I/44/05, I/44/06, I/50/08, I/50/52, 
I/58/55, I/61/30, I/63/55, I/64/27, I/70/41, 
I/73/53, I/79/65, I/80/04, I/83/65, I/83/69, 
I/85/46, I/89/27, I/90/85, I/90/86, I/92/38, 
I/93/13, I/98/34, I/99/28, II/04/86, II/14/25, 
II/16/85, II/16/92, II/19/83, II/22/27, 
II/23/174, II/24/46, II/37/09, II/37/39
 y.+ dē II/22/44
 y.+ de yapıyolar I/20/45
 y.+ de yapıyoS I/90/79
 y.+ de yapiyodu I/34/24
 y. de˽işiklı̄̇ II/04/09

 y.+ den I/06/75, I/09/68, I/117/34, 
I/117/35, I/12/23, I/129/20, I/142/53, 
I/147/21, I/148/27, I/15/29, I/152/34, 
I/155/08, I/20/29, I/28/03, I/28/06, I/41/11, 
I/58/60, I/62/15, I/81/43, I/96/94, II/05/20, 
II/22/04, II/25/08
 y.+ den veri II/05/101
 dōdūŋ y. deyi de doydūŋ yer I/56/60
 y.+ di I/44/08, II/07/37
 y.+ e I/02/39, I/06/02, I/08/86, I/10/16, 
I/116/26, I/12/13, I/122/03, I/123/36, 
I/124/43, I/143/62, I/144/53, I/145/30, 
I/157/27, I/18/02, I/18/38, I/21/60, I/21/61, 
I/28/03, I/31/24, I/31/65, I/31/66, I/39/102, 
I/41/11, I/44/33, I/47/53, I/49/16, I/49/17, 
I/52/93, I/63/63, I/64/85, I/65/23, I/65/27, 
I/68/01, I/68/03, I/68/59, I/80/19, I/85/64, 
I/95/109, I/97/21, II/07/32, II/10/82, 
II/14/96, II/15/71, II/16/100, II/17/79, 
II/20/06, II/22/13, II/22/25, II/23/89, 
II/37/40, II/39/90
 y.+ ė I/74/89
 y.+ ĕ I/17/26
 y.+ ē I/01/82
 haḳsız y.+ e I/13/41
 dōdūn yere baḲmıcan doydūn y.+ e 
baḲῐcan I/145/23
 dōdūn y.+ e baḲmıcan doydūn yere 
baḲῐcan I/145/22
 y.+ e verilerdi I/17/59
 y.+ e vuruŋ I/144/53
 y. elması I/88/67
 y. elmāsı I/88/66
 y. göy I/96/15
 y.+ i I/108/52, I/108/54, I/111/122, 
I/116/16, I/117/35, I/117/49, I/129/37, 
I/139/17, I/139/61, I/156/34, I/17/20, 
I/20/43, I/34/65, I/37/49, I/38/52, I/57/12, 
I/64/86, I/67/76, I/74/87, I/74/91, I/94/60, 
I/95/08, I/95/113, I/99/31, II/01/10, 
II/02/06, II/02/63, II/07/33, II/07/34, 
II/07/37, II/07/94, II/07/97, II/08/137, 
II/09/99, II/12/67, II/16/75, II/22/41, 
II/24/103, II/24/81, II/32/14, II/32/16, 
II/39/129, II/39/92
 harman y.+ i I/81/30
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 iş y.+ i I/61/66
 kȫ y.+ i I/28/51, I/63/11, I/63/12
 köv y.+ i I/104/14
 köy y.+ i I/111/88, I/72/64
 piknik y.+ i I/40/64
 şe˽er y.+ i I/138/59, I/66/32
 şe˽ir y.+ i I/111/88
 şēr y.+ i I/72/64
 yataḳ y.+ i I/81/15, I/81/16
 yerleşim y.+ i I/92/34
 y.+ ilere I/125/95
 y.+ im I/134/05, I/15/47, I/150/03, 
I/158/40, I/21/65, I/67/01
 diŋnenme y.+ im I/129/36
 do˽um y.+ im I/149/06
 iş y.+ im II/23/24
 y.+ imde I/15/93
 y.+ imdi I/15/77
 y.+ imiS II/20/26
 y.+ imiş I/92/36
 y.+ imişTi II/03/63
 y.+ ı̆̇mişti II/03/67
 y.+ imişTiK II/03/62
 y.+ imiz I/102/09, I/11/30, I/135/13, 
I/139/50
 y.+ in I/148/51
 y.+ inde I/06/20, I/15/77, I/15/93, 
I/15/94, I/64/32, I/95/11
 hali vaḳtı y.+ inde I/61/47
 harman y.+ inde I/05/32, I/128/42, 
I/68/37, I/74/61, I/87/19, II/06/32
 iş y.+ inde I/61/68, I/61/69
 kȫ y.+ inde I/06/29, I/101/21, I/138/11
 kȫ y.+ indē I/138/09
 köy y.+ inde I/07/07, I/101/05, I/116/45, 
I/138/88, I/144/08, I/40/42, I/55/74, 
II/19/120
 köy y.+ indē I/05/15, I/69/15
 şe˽er y.+ inde I/14/59
 şe˽ir y.+ inde I/104/13, I/104/57, 
I/108/48, I/142/60

 yıḳama y.+ in̥de I/155/25
 y.+ inden I/100/45, II/28/36
 meydan y.+ inden I/135/47
 meydan y.+ indeydi I/135/05
 y.+ ine I/104/35, I/106/22, I/12/13, 
I/18/31, I/37/53, I/66/43, I/67/39, I/98/39, 
II/19/95
 ḫȧrman y.+ ine I/155/19
 harman y.+ ine I/155/19, I/18/55, 
I/27/30, I/74/61, I/87/18, I/91/29, I/94/15
 harman y.+ inē I/91/71
 meydan y.+ ine II/34/101
 yerlėşim y.+ ine I/149/09
 y.+ ine göre I/96/37
 y.+ ini II/19/93, II/19/94, II/24/58
 şe˽ir y.+ ini I/104/14
 köy y.+ iniŋ I/144/13
 y.+ inkilēr II/25/07
 y.+ iŋ I/117/26, I/27/40, I/63/64, I/75/01, 
II/08/107, II/23/13, II/23/16, II/39/16
 do˽um y.+ iŋ II/02/20
 harman y.+ iydi I/87/42
 y.+ iye I/113/07, I/113/100, I/40/16
 y.+ le I/81/45, I/81/54
 y.+ lē II/07/30, II/07/36, II/09/30, 
II/38/09
 y.+ lēde I/75/11
 y.+ lēden I/96/88
 y.+ lēn II/07/38
 harman y.+ lēni I/81/29, I/81/30
 y.+ lēniŋ I/157/72
 y.+ ler I/23/55
 y.+ lerde I/101/18, I/113/25, I/136/30, 
I/90/84
 y.+ lere I/01/81, I/158/46, I/31/66, 
I/97/21, II/06/54
 y.+ leri I/05/15, I/126/09, I/17/25, 
I/20/16, I/23/34, I/23/35, I/93/41, II/38/100
 har̥man y.+ leri I/91/81
 y.+ lerimiz I/62/39
 y.+ lērı̆̇miz I/46/28
 y.+ lerimizi yapam II/19/20



yer̥

2238

Y

 şe˽ir y.+ lėr̥inde II/15/64
 y.+ miş I/68/68
 y. vermezdi I/144/60
 y. virilir I/20/78
 y. yapdῑ I/75/49
 y. yapıldı I/10/103
 y. yapıldῑ I/10/104
 y. yapmışlar I/139/51
yer̥ : bk. yer -7-
 y. I/108/04, II/07/52
 y.+ de I/17/07
 y.+ den I/85/32, II/07/04
 y.+ e I/150/27
yēr : bk. yer -9-
 y. II/07/57, II/23/68
 y.+ de I/06/102, I/06/106, I/34/66, 
I/49/16
 y.+ den II/05/57
 y.+ di II/05/73
yėr : bk. yer -45-
 y. I/130/50, I/130/97, I/147/46, I/46/128, 
I/79/43, I/79/45
 y.+ de I/142/55, I/143/52, I/151/21, 
I/38/62, I/52/23, I/63/17, I/97/04, II/34/84, 
II/39/135
 y.+ e I/102/05, I/113/30, I/130/54, 
I/47/62, I/76/64
 y.+ ē I/106/15
 y.+ e vermişler I/16/06
 y.+ i I/41/44, I/54/33, II/31/42
 iş y.+ i I/99/76
 köy y.+ i I/73/21
 y.+ im II/25/81
 köy y.+ inde I/04/39, II/15/82, II/39/99
 meydan y.+ inde I/125/85
 meydan y.+ indeki I/125/83
 y.+ inden II/32/94
 y.+ ine I/38/14, II/12/62
 meydan y.+ ine I/125/78, I/125/79, 
I/125/80, I/125/89
 y.+ ini I/17/46

 şe˽ir y.+ ini I/104/14
 meydan y.+ iniŋ I/125/90
 y.+ ler̥de I/142/54
 y.+ leri I/157/69
yėr̥ : bk. yer -1-
 yerleşim y.+ i yapıyola I/86/18
yer˽altı : Yerin toprağın altında kalan bö-
lümü. -5-
 y.+ nda I/46/100, I/95/23
 y.+ ndan II/23/21

yer˽altı suyu (suları) : Birtakım etken-
lerle ve yer çekiminin de etkisiyle yer altı-
na inerek orada biriken sular.
 y. suyu I/142/57
 y. suları I/129/18
yerġapan : Çıban. -1-
 y. I/24/45
yerindir - : Gezdirmek. (?) -1-
 y.- is I/62/17
yerine : Bir şey veya kimsenin yerini tut-
mak üzere, başkasının adına. -12-
 y. I/06/40, I/08/51, I/107/18, I/147/10, 
I/15/13, I/154/60, I/22/38, I/51/58, I/65/50, 
I/75/62, I/94/60, I/95/07
yerinē : bk. yerine -1-
 y. I/26/14
yėrine : bk. yerine -1-
 y. I/72/81
yeriş - : 1. Yetişmek, büyümek. -6-
 y.- dig I/91/58
 y.- diK I/01/36
 y.- en I/102/05

2. Olgunlaşmak.
 y.- ir I/129/53

3. Yeter olmak, yetmek, kifayet etmek.
 y.- medı̄̇ I/90/85

4. Vakit bulup yapabilmek
 y.- emiyo I/90/39
yerişdir - : (Hayvanı) Yetiştirmek, bakıp 
büyütmek. -1-
 y.- iyōduḳ I/131/50
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yerítTír - : Yerittirmek, yetiştirmek, eğitip 
belli bir seviyeye gelmesini sağlamak. -1-
 y.- mişiŋ I/01/74
yerleş - : 1. Bir yerde oturmaya, yaşamaya 
başlamak. -13-
 y.- di I/149/09, I/61/14
 y.- dik I/86/08
 y.- diler I/18/45
 y.- imişlē I/83/73
 y.- iyō II/19/97
 y.- iyoru II/22/46
 y.- mişle I/83/72, I/86/19
 y.- mişlē I/46/25
 y.- mişler I/110/44
 y.- Tim I/123/11

2. Yer bulup oturmak.
 y.- eyin I/15/45
yėrleş - : bk. yerleş-1 -2-
 y.- dile I/46/05
 y.- en I/46/101
yerleşdir - : bk. yerleştir-2 -4-
 y.- dı̄̇ II/02/26, II/02/28
 y.- d̥i II/02/27
 y.- dile I/06/37
yėrleşdir - : bk. yerleştir-2 -1-
 y.- miş II/02/28
yerleşim : Yerleşme, iskân. -6-
 y. I/68/60, II/02/26
 y.+ dir I/92/34
 y.+ i II/02/25

yerleşim yeri : İl, ilçe, köy gibi halkın 
bir arada yaşadığı yerler, yerleşim alanı, 
yerleşim merkezi, meskûn mahal.
 y. yėr̥i yapıyola I/86/18
 y. yeri I/92/33
yerlėşim : bk. yerleşim -1-
 y. yerine I/149/09
yerlėşme : Yerleşme, yerleşmek işi. -1-
 y. II/04/07
yerleşmeK : Bir yerde oturmaya, yaşama-
ya başlamak işi. -1-

 y. I/01/80
yerleştir - : 1. Yerleşmesini sağlamak, ait 
olduğu yere oturtmak, yerine koymak. -1-
 y.- dile I/38/15

2. (Bir yerde) Sürekli oturmasını sağla-
mak, iskân etmek.
yerli : Bulunduğu ülke veya bölgede do-
ğup büyüyen, ataları da oralı olan (kim-
se). -17-
 y. I/09/08, I/149/34, I/56/38, I/69/83, 
II/02/36, II/13/65
 y.+ lere II/23/145
 y.+ si I/102/02, I/142/07, I/23/10, 
II/17/13
 y.+ siyiz I/108/03
 y.+ ye II/23/147
 y.+ yė II/35/06
 y.+ yiz I/149/04

yerli malı : Belli bir bölgede yetiştiri-
len veya üretilen sebze, meyve veya mal-
ların hepsi.
 y. malım I/135/54
yerlı̆̇ : bk. yerli -1-
 y.+ lere II/23/146
yer̥li : bk. yerli -2-
 y. II/04/42
 y.+ siydim I/137/38
yē̇rlí : bk. yerli -1-
 y.+ si I/06/144
yertesi : bk. ertesi -1-
 y. I/06/51
yēsgiden : bk. eskiden -1-
 y. II/22/65
y̥esgiden : bk. eskiden -1-
 y̥. II/22/56
y̥esKiden : bk. eskiden -1-
 y̥. II/24/25
yeş : [Metinde konuşucunun bir mânide 

“peş” demek istemesi üzerine dil sürçmesi 
sonucu söylenmiştir.] (?) -1-
 y. I/47/36
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yeşil : Arı ile mavinin karışmasından orta-
ya çıkan, bitki yapraklarının çoğunda görü-
len renk. -25-
 y. I/144/03, I/153/105, I/19/05, I/25/56, 
I/26/39, I/27/51, I/32/53, I/71/33, I/91/10, 
I/94/32, II/12/14, II/18/32, II/20/25, 
II/22/66, II/26/45
 al y. I/157/46, II/03/46
 yeşil y.+ idi I/02/23
 y.+ iŋ II/09/75
 y.+ leri I/132/15
 y.+ li I/151/29
 allı y.+ li I/153/119, II/12/17
 y. yeşilidi I/02/23
yēşil : bk. yeşil -3-
 y. I/153/106, I/26/35, II/30/35
yeşı̄̇l : bk. yeşil -3-
 āl y. II/03/49, II/03/50
 al y. II/03/52
yēşı̄̇l : bk. yeşil -1-
 al y. II/03/58
yeşillig : bk. yeşilliK -1-
 y. I/129/38
yeşilliK : Marul, maydanoz, tere, roka vb. 
çiğ yenen, salata malzemesi olan sebzele-
rin genel adı, yeşil ot. -2-
 y. I/129/48, II/36/13
yet - I : 1. Yetişecek miktarda veya dere-
cede olmak, elvermek, kâfi gelmek. -51-
 y.- e II/01/14
 y.- ē I/152/34, I/33/16, II/07/61
 y.- ēdi II/07/62
 y.- elle II/01/14
 y.- er I/33/04, II/38/65
 y.- erdi I/115/07
 y.- ēr̥di II/23/07
 y.- erse I/131/18
 y.- ēse II/15/36
 y.- iyo I/06/29, I/76/75, I/82/25, 
II/20/33, II/38/15
 y.- iyó I/06/30, II/12/34
 y.- iyodu I/155/34, II/25/42

 y.- iyor I/06/29
 y.- iyordu I/152/34
 gücüŋ y.- iyosa II/17/53
 y.- mı̄̇ceK II/07/61
 y.- medi I/50/78, I/75/26, I/96/17
 y.- meyo I/102/07, II/20/33
 y.- mėyo II/37/89
 y.- meyyo II/20/33
 y.- mez I/156/45, I/46/34
 y.- mezdi I/96/16
 y.- mezse I/84/43
 y.- miyo I/110/35, I/155/104, II/01/15
 y.- miyō I/155/104, II/16/57
 y.- miyȯr I/134/52
 y.- miyoru II/25/41
 y.- Tı̄̇ I/102/85, I/155/24
 y.- tı̄̇ni II/17/36
 y.- Ti I/63/58
 y.- Tiği I/85/14

2. Kâfi sebep olmak, bir husus için yeter-
li olmak. -6-
 y.- er I/07/50, I/17/86
 y.- eriŋ I/17/85
 canıma y.- iyu I/35/43
 canımıza y.- Ti I/35/39
 y.- Tilē I/35/35

yeter : 1. Yetişir, elverir, kifayet 
eder. -7-
 y. I/61/17, I/117/31, I/117/34, I/117/43

2. Gereken kadar, ihtiyacı karşılayacak 
kadar olan, kâfi
 y. I/13/31

yeter ki : Şu şartla ki. -3-
 y.- er ki vermesin I/125/53
 y.- er ki I/31/17
 y. ki I/144/70

yeteri ġadar : Yetecek, kâfi gelecek öl-
çüde. 
 y. ġadar II/15/26
yet - II : Ulaşmak, erişmek, vasıl ol-
mak. -2-
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 y.- ip I/131/52
 y.- meSse I/130/24
yet - : bk. et-1 -1-
 y.- Tilēdi I/36/38
yēt - : bk. yit- -1-
 y.- Ti II/05/68
yėt - : bk. yet-2 -4-
 y.- e II/39/134
 y.- ē II/05/81, II/39/134, II/39/135
yeterli : Yetecek derecede olan. -1-
 y. II/15/26
yėtgin : (Kız için) Yetişkin, evlenecek yaşa 
gelmiş. -1-
 y. I/46/127
yeTı̆̇ : bk. yedi1 -1-
 y. I/133/62
yetim : Babası ölmüş (çocuk). -2-
 y.+ e I/140/26
 y.+ leri I/140/28
yetin - : Yeterli bularak daha çoğunu iste-
memek, iktifa etmek. -1-
 y.- iyodu II/35/18
yetir - : İdare edip yetiştirmek, denk getir-
mek. -3-
 y.- em I/124/18
 y.- emiyor I/134/53
 y.- i I/144/69
yetiş - : 1. İş görebilecek yaşa gelmek, bü-
yümek. -35-
 y.- dı̄̇ II/09/72
 y.- di II/05/90
 y.- en I/146/06, I/156/23, I/41/77, 
I/41/84
 y.- ēn I/146/06
 y.- enne I/94/46, II/21/25
 y.- enner I/36/05
 y.- ince I/50/72, I/51/08
 y.- ip I/73/18
 y.- Tik II/34/12
 y.- tim I/119/03

2. Ulaşmak, ermek, varmak, vasıl olmak.

 y.- ceklē I/160/31
 y.- cen I/110/68
 y.- ceŋ II/01/59
 y.- esiye II/30/79
 y.- imı̄̇nci II/01/46
 y.- imediK II/01/46

3. (Bitki için) Gelişip büyümek, olmak.
 y.- cek II/20/25
 y.- irdı̄̇ I/65/57
 y.- irdi I/65/57
 y.- iyo II/20/23
 y.- miş I/85/60

4. (Yapılacak bir iş için) Tam zamanında 
gelmek, vaktinde bulunmak.
 y.- en I/145/80
 y.- irdi I/145/80
 y.- miyen I/145/80

5. (Vaktinde) Hazır olmak, bitmek, ta-
mamlanmak.
 y.- miyıcıġ I/87/67
 y.- miyo yapamadıŋ I/146/67

6. Yeter olmak, yetmek, kifayet etmek.
 y.- mez I/106/56
 y.- miyo I/50/05

7. Bir devirde yaşamış olmak, bir kimse 
veya zamanı görmüş olmak.
 y.- tik I/28/29

8. Vakit bulup yapabilmek.
 y.- Ti I/50/51
yėtiş - : bk. yetiş-1 -4-
 y.- en I/156/11
 y.- ip I/73/10

bk. yetiş-6

 y.- miyū II/02/84
bk. yetiş-2

 y.- ti II/30/80
yetişdir - : bk. yetiştir-1 -3-
 y.- idiK I/65/58
 y.- ı̆̇dik II/11/55
 y.- isē I/41/88
yetişdír - : bk. yetiştir-1 -1-
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 y.- ı̆̇dik II/11/55
yetişgin : bk. yetişkin2 -1-
 y. I/53/18
yetişkin : 1. Evlilik çağına gelmiş (genç 
kız). -1-
 y. II/34/12

2. Yetişmiş, olgunlaşmış, büyümüş (kim-
se).
yetişmeK : (Yapılacak bir iş için) Tam 
zamanında gelmek, vaktinde bulunmak 
işi. -1-
 y. II/36/18
yetiştı̄̇ - : bk. yetiştir-2 -1-
 y.- dik I/155/05
yetiştir - : 1. (Bitki, hayvan vb.) Bakıp bü-
yütmek. -24-
 y.- ı̄̇ yapıyolāmıştı II/24/64
 y.- cen I/65/29, II/04/77
 y.- dı̄̇ II/04/78
 y.- iyōdu II/35/16
 y.- iyōmuşTu I/09/79
 y.- iyos II/38/10
 y.- iyoS I/84/40
 y.- iyoz I/33/65, I/84/40, II/24/14, 
II/24/39, II/24/80, II/29/70, II/38/21, 
II/38/34, II/38/36, II/38/37
 y.- iyoz yapıyoS II/21/93
 y.- iyölÍárῐmıştıḳ II/10/34

2. Eğitip belli bir seviyeye gelmesini 
sağlamak.
 y.- dı̄̇m I/14/16
 y.- dim I/140/33

3. Yeter duruma getirmek.
 y.- cem I/73/71
 y.- emeyiS I/106/56
yetkilı̄̇ : Herhangi bir iş için kendisine yet-
ki verilmiş olan (kimse). -1-
 y. II/38/19
yetmiş : 1. Altmış dokuzdan sonra, yetmiş 
birden önce gelen sayının adı. -119-
 y. I/03/05, I/04/02, I/10/02, I/100/02, 
I/101/61, I/101/62, I/104/05, I/11/03, 

I/111/120, I/112/03, I/113/48, I/117/01, 
I/12/27, I/12/28, I/124/06, I/129/03, 
I/131/51, I/131/54, I/131/55, I/132/02, 
I/133/10, I/134/55, I/134/56, I/138/33, 
I/138/35, I/138/37, I/14/08, I/14/74, 
I/141/02, I/143/03, I/144/16, I/145/04, 
I/145/40, I/147/45, I/153/02, I/153/07, 
I/153/09, I/158/02, I/158/25, I/158/37, 
I/158/39, I/158/56, I/21/15, I/21/16, I/25/38, 
I/27/01, I/28/09, I/29/03, I/33/15, I/33/22, 
I/33/23, I/39/02, I/42/55, I/42/57, I/43/14, 
I/46/09, I/46/12, I/46/63, I/46/95, I/50/11, 
I/55/08, I/55/09, I/55/11, I/57/01, I/61/06, 
I/61/09, I/61/23, I/62/36, I/64/35, I/64/64, 
I/67/20, I/68/04, I/68/06, I/69/22, I/70/56, 
I/72/25, I/78/36, I/79/04, I/80/61, I/80/64, 
I/84/23, I/85/01, I/88/04, I/91/02, I/93/44, 
I/93/46, I/99/17, I/99/19, II/01/11, II/01/70, 
II/08/01, II/10/18, II/15/119, II/17/05, 
II/19/70, II/22/46, II/25/10, II/26/09, 
II/28/33, II/28/52, II/29/53, II/34/18
 y.+ den I/161/08
 y.+ e I/06/03, II/23/09
 y.+ i I/134/10
 y.+ imden I/153/08
 y. işiŋ bitmiş I/67/21

2. 1970 yılı. -7-
 y. I/149/12
 y.+ de I/149/09, I/149/54
 y.+ den I/149/08
 y.+ lere I/149/12
 y.+ Te II/29/16
yetmı̄̇ş : bk. yetmiş1 -1-
 y. I/43/14
yėtmiş : bk. yetmiş1 -6-
 y. I/01/04, I/155/03, I/20/67, I/51/01, 
I/51/04
yetmíş : bk. yetmiş1 -1-
 y. I/08/06
yētmiş : bk. yetmiş1 -2-
 y. I/29/03, I/30/05
yetmiş dör̥t : bk. yetmiş dörT -1-
 d.+ Te I/149/63
yetmiş beş : 1975 yılı. -1-
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 y.+ te I/69/09
yetmiş bir : 1971 yılı. -2-
 y. I/33/130, I/33/132
yetmiş dörd : bk. yetmiş dörT -1-
 y. I/149/08
yetmiş dörT : 1974 yılı. -2-
 y.+ de I/149/09
 y.+ Te I/149/54
yetmiş˽üç : 1973 yılı. -3-
 y.+ de II/10/86, II/10/89
 y.+ den II/10/89
yetmiş˽üş : bk. yetmiş˽üç -1-
 y.+ de I/63/29
yetmı̆̇ş˽üş : bk. yetmiş˽üç -1-
 y.+ de II/14/07
yetmiş yėdi : 1977 yılı -1-
 y.+ de I/131/53
yevmiye : Bir günlük çalışma karşılığı 
olan ücret. -2-
 y. I/110/46, I/110/58
ye̊vmiye : bk. yevmiye -1-
 y. I/110/36
yėyen : bk. yiyen2 -1-
 y.+ imiŋ I/87/37
yeyile - : Yenilemek, tekrarlamak. -1-
 y.- memesiŋ I/30/41
yı - : bk. yığ- -9-
 y.- ādım I/152/16, I/152/79
 y.- ar I/141/13
 y.- ārdıḳ I/70/09
 y.- arız I/06/39
 y.- arsıŋ I/74/69
 y.- ārsıŋ I/74/68
 y.- ılırdı I/152/120
 y.- ımırdı I/74/78
yı : bk. ya2 -1-
 y. II/02/67
yῑ - : bk. yığ- -6-
 y.- dıḳlāmızı I/155/21
 y.- dılar I/96/92

 y.- dım I/33/88, II/12/35
 y.- mışlar II/10/48
 y.- yon II/15/116
yı˽ıl - : Yığılmak, yığmak işi yapılmak, bir 
yere küme hâlinde konulmak. -1-
 y.- ırdı I/74/78
yı˽ın : bk. yığın -1-
 y. I/158/44
yıġa - : bk. yıḳa- -1-
 y.- rız I/62/25
yığ - : Tepeleme bir yığın hâline gelecek 
şekilde üst üste koymak. -5-
 y.- ardıḳ I/130/13
 y.- ılırdı I/135/43
 y.- ıyolar̥ I/96/33
 y.- ıyor̥duḳ I/11/47
 y.- ıyoS II/30/33
yığılῑ : Yığılmış durumda olan. -1-
 y. I/94/49
yığın : Yığılmış şeylerden meydana gelen 
tepecik, küme. -3-
 y.+ ı I/130/14

yığın yığın : Yığınlar hâlinde, pek çok.
 yığın y. I/91/32
 y. yığın I/91/32
yıḳ - : 1. Kurulu bir şeyi parçalayarak da-
ğıtmak, bozmak, tahrip etmek. -59-
 y. II/23/168
 y.- aŋ II/23/168, II/23/173
 y.- dı I/150/59
 y.- dıḳ I/138/97, II/13/43
 y.- dıḲ II/13/43
 yaḳdıla y.- dıla I/108/27
 y.- dım II/28/34
 y.- dῑŋ I/108/52
 y.- ılan I/11/30, I/46/108, I/95/53
 y.- ılcaḳ II/28/36
 y.- ıldı I/02/68, I/153/12, I/158/47, 
I/59/43, I/68/61, I/68/76, II/04/47, II/19/24, 
II/19/83, II/29/23
 y.- ıldῑ I/99/26, II/04/45, II/19/84
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 y.- ılınca I/78/51
 y.- ılırdı I/151/38
 y.- ılıyȯ I/161/28
 y.- ılıyoru I/36/27, I/36/28
 y.- ılmış I/17/75, II/04/13
 y.- ılsın I/46/109
 y.- ıyin I/108/46
 y.- madıḲ I/160/06
 yaḳmış y.- mış I/108/20
 y.- mışlā II/23/170
 y.- mışlar II/23/171, II/23/174
 y.- tılā I/38/16

2. Yük indirmek. -11-
 y. I/68/53
 y.- aÍÍā II/23/58
 y.- aÍÍār I/52/85
 y.- ardıḳ I/74/61
 y.- arlardı I/08/18
 y.- ılıyōru I/58/22
 y.- ıvırıyın I/115/35
 y.- ıyola I/150/12
 y.- ılırımış I/52/85

3. Yıkımına yol açmak, mahvına sebep 
olmak. -13-
 y.- ılır I/133/13
 ġalbini y.- madım I/144/68
 hatırını y.- madım I/134/43
yıḳ - : bk. yıḳa- -1-
 y.- ōduḳ I/94/17
yıḲ - : bk. yıḳ-1 -1-
 y.- dım II/28/34
yıḳa - : (Bir şeyi) Su veya başka bir sıvı ile 
temizlemek. -71-
 y. I/01/100, I/97/10
 y.- dıḳ I/87/121
 y.- dım I/33/88
 y.- dın I/145/37
 y.- dῑmızı I/129/10
 y.- llardı I/115/54, I/68/39
 y.- llarmış I/14/52

 y.- mazlā I/153/80
 y.- n I/126/52
 y.- ndı I/122/49, I/94/49
 y.- ndῑ I/94/50
 y.- nıcák I/07/92
 y.- nırdı I/74/81, II/35/112
 y.- nıyo I/96/40
 y.- nıyodu I/141/17
 y.- nıyȯdu I/104/29
 y.- nmış I/77/73
 y.- nmışḳana I/94/50
 y.- ŋ I/08/70
 y.- r I/07/92, I/123/35, I/41/72
 y.- rḳan I/97/09
 y.- rdı I/133/65
 y.- rdıḳ I/126/48, I/126/51, I/126/54, 
I/129/22, I/14/49, I/152/64, I/153/25, 
I/153/26, I/20/60, I/74/76, I/87/31
 y.- r̥dıḳ I/126/53, I/129/22
 y.- rdıḲ I/126/64, I/73/23
 y.- rdım I/94/10
 y.- rım I/108/16
 y.- rın I/126/52
 y.- rıs II/08/89
 y.- rız I/121/73, I/60/48, I/77/71, 
II/20/02
 y.- rlādı I/153/78
 y.- rlārdı I/68/41
 y.- rsın I/121/64, I/87/120, I/87/121
 y.- saḳ I/152/54
 y.- saŋ I/96/39
 y.- sın I/139/29
 y.- yamazlādın I/126/41
 y.- yan I/96/37
 y.- yıp I/96/27
 y.- yıP I/45/04
 y.- yıvırır I/119/21
 y.- yoz I/100/14
yıḳȧ - : bk. yıḳa- -2-
 y.- yō II/19/99
 y.- yodu I/38/10
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yıḳă - : bk. yıḳa- -1-
 y.- yon I/32/46
yıḳā - : bk. yıḳa- -18-
 y. I/35/06, II/08/50, II/37/49
 y.- ḳan I/97/11
 y.- dı II/35/111
 y.- dıḳ I/107/45, I/41/73, I/60/52, 
II/27/22
 ġınayı y.- dıḳ I/145/83
 y.- dıḲ I/152/65
 y.- dım I/152/63, I/41/77
 y.- r̥dı II/35/112
 y.- rdıḳ I/115/55, I/77/75
 y.- rdıġ I/07/93
 y.- rdıḲ I/44/30
yῑḳa - : bk. yıḳa- -16-
 y. I/60/12
 y.- dıḳ II/24/38
 y.- dıḳtan I/44/77
 y.- dım I/54/47
 y.- mışin II/22/25
 y.- n I/49/74
 y.- nır I/12/01
 y.- r I/124/15, I/54/49
 y.- rdıḳ I/39/78, I/60/48
 y.- rın I/54/51
 y.- rız I/49/06
 y.- rsıŋ I/98/65
yῑḳā - : bk. yıḳa- -1-
 y.- yoŋ I/12/21
yıḳad - : Yıkatmak, yıkamak işini yaptır-
mak. -1-
 y.- ırdıḲ I/126/47
yıḳama : Yıkamak işi. -4-
 y.+ a I/38/20
 y.+ sı I/74/76
 y.+ yı I/22/36

yıḳama yeri : Bir şeyin yıkanması için 
ayrılmış alan.
 y. yerin̥de I/155/25
yıḳamā : bk. yıḳama -2-

 y. I/145/36, I/145/82
yῑḳama : bk. yıḳama -2-
 y.+ sı I/60/11
 y.+ ya I/49/75
yıḳame : bk. yıḳama -1-
 y.+ ye I/74/82
yıḳamı : bk. yıḳama -1-
 y.+ ya I/01/85
yıḳan - : Kendi kendini yıkamak, banyo 
yapmak. -5-
 y.- ırdı I/73/74
 y.- ırdıḳ I/107/46, I/135/50
 y.- ῑdı II/35/110
 y.- mışlar I/136/35
yıḳȧn - : bk. yıḳan- -1-
 y.- ır I/152/63
yῑḳan - : bk. yıḳan- -1-
 y.- dıŋ I/69/48
yıḳanme : Yıkanma, yıkanmak işi. -2-
 y.+ ye I/01/94, I/01/96
yıḳatdır - : bk. yıḳatTır- -1-
 y.- ıyō I/01/89
yıḳatTır - : Yıkatmak. -1-
 y.- dım I/21/09
yıke - : bk. yıḳa- -3-
 y.- yyōduḳ II/21/62
 y.- yyoÍÍā I/152/65
 y.- yyon I/148/49
yıkē - : bk. yıḳa- -3-
 y.- cen I/72/13
 y.- yoduḳ II/21/74
 y.- yolāmış I/153/80
yíke - : bk. yıḳa- -4-
 y.- yyoduḳ II/21/71
 y.- yyōduḳ II/21/59, II/21/62
yıḳı - : bk. yıḳa- -19-
 y.- yamaz̥sıŋ I/96/38
 y.- yannarımız I/104/32
 y.- yıp II/08/49
 y.- yo I/01/89
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 y.- yō I/104/33
 y.- yoduḳ II/21/36
 y.- yolar I/104/33
 y.- yollar I/104/30, I/104/31, I/104/33
 y.- yollardı I/104/31
 y.- yon I/97/16
 y.- yōS II/24/13
 y.- yoz I/93/62, I/97/15, II/24/38
yῑḳı - : bk. yıḳa- -4-
 y.- yamadῑn I/58/32
 y.- yan I/45/70
 y.- yıversen I/49/23
 y.- yoŋ I/79/91
yῑḳí - : bk. yıḳa- -2-
 y.- yōduḳ II/08/49, II/08/50
yıḳῑ - : bk. yıḳa- -2-
 y.- yon I/152/94
 y.- yoz I/87/117
yıḳıḳ : Yıkılmış, harap. -3-
 y. I/46/108, I/99/25
 y.+ la I/99/28
yıḳılmí : Yıkılma, (kurulu bir şey) parçala-
nıp dağılmak, yıkılmak işi. -1-
 y.+ yá I/02/70
yıḳın - : bk. yıḳan- -1-
 y.- ırdım I/152/63
yıḳıntı : Yıkılan bir şeyden artakalanlar, 
enkaz. -1-
 y.+ lı II/03/65
yıḳıntılıḲ : Yıkıntı. -1-
 y. II/03/67
yῑki - : bk. yıḳa- -1-
 y.- yyom II/12/57
yıl : Dünyanın güneş çevresinde tam bir 
devir yapması için geçen zaman ve bu za-
man kadar olan, sene. -52-
 y. I/10/88, I/102/65, I/108/06, I/144/14, 
I/146/79, I/15/19, I/15/20, I/39/91, I/42/30, 
I/45/63, I/45/65, I/55/33, I/67/44, I/83/21, 
I/83/58, I/83/60, I/83/63, I/84/22, I/91/37, 
I/96/91, I/99/49, II/04/05, II/19/23, 

II/29/104, II/29/93, II/32/41, II/32/42, 
II/32/47, II/38/115
 y.+ da I/66/28, I/92/50
 ġırḳ y.+ da bi I/125/74
 y.+ ıdı I/149/12
 y.+ ında I/68/50
 y.+ ından II/04/55
 y.+ ındı II/31/02
 y.+ la I/79/22
 y.+ lā I/79/21
 y.+ lāda II/09/15, II/09/17, II/09/33, 
II/09/35, II/09/71
 y.+ lādı II/09/25, II/21/55
 y.+ lāmıS I/79/24
 y.+ lāmız I/79/19
 y.+ lāmızda I/79/01
 y.+ lar II/31/05
yıl - : (Gördüğü şeyler ve başına gelenler 
karşısında) Gözü korkmak, eski cesareti 
kalmamak, ürkeklik gelmek. -2-
 y.- dım II/39/134
 y.- mış I/35/32
yılan : Omurgalı hayvanlardan, bacakları 
olmayan, üzeri pullarla kaplı, çatal dilli, 
büyük bir kısmı zehirli olan, uzun sürün-
gen hayvan. -1-
 y. II/14/25
yılān : bk. yılan -1-
 y. I/18/60
yılbaşı : Ocak ayının birinci günü, yılın ilk 
günü. -1-
 y.+ ndan I/21/15
yıldız : Bir nokta etrafında tabanları biti-
şik olarak sıralanmış üçgenlerden ibaret 
şekil. -1-
 y. II/05/13
yıllıġ : bk. yıllıḳ -1-
 aylıġ y. I/39/34
yıllıḳ : Belli bir yıl kadar olan, üzerinden 
belli bir yıl geçmiş olan. -1-
 otuz y. I/92/29
yımırta : bk. yumurta -19-
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 y. I/09/35, I/102/55, I/106/43, I/148/59, 
I/15/41, I/152/85, I/28/18, I/29/09, I/29/10, 
I/70/43, I/76/32, II/22/76
 y.+ lı II/22/75
 y.+ mızı II/21/22
 y.+ nın I/148/59
 y.+ nıŋ I/60/67
 y.+ sı I/41/90
 y.+ sını I/70/51
yımırtȧ : bk. yumurta -1-
 y.+ sı I/01/28
yımır̥talıḳ : Yumurtalık, canlılarda dişi 
üreme hücrelerinin içinde bulunduğu or-
gan. -1-
 y.+ lar I/54/07
yımırtı : bk. yumurta -2-
 y. I/39/89
 y.+ yı II/22/75
yımışa - : bk. yımῐşā- -1-
 y.- dı I/33/47
yımışaġ : bk. yumuşaḳ -1-
 y. I/60/109
yımışaḳ : bk. yumuşaḳ -1-
 y. II/21/65
yımışaḲ : bk. yumuşaḳ -1-
 y. II/26/45
yımıtı : bk. yumurta -1-
 y.+ yı II/22/77
yımῐşā - : Yumuşamak, yumuşak duruma 
gelmek. -2-
 y. II/18/02
yımῐşā : <<yumuşaḳlıḳ+ı -1-
 y.+ ndı II/39/29
yımῐşaḳlῑ : (<<yumuşaḳlıḳ+ı) Yumuşak 
olma durumu, yumuşaklık derecesi. -1-
 y.+ ndı II/39/40
yımῐşıcıḳ : bk. yumuşacıḳ -1-
 y. II/39/29
yırı : bk. yer -1-
 y. I/54/32

yırt - : 1. (Kâğıt, kumaş vb.ni) Elle iki tara-
fından tutarak parçalara ayırmak. -3-
 y.- ar̥ I/88/58

2. Zor bir durumdan veya tehlikeden kur-
tulmak -2-
 paçayı y.- tı II/20/37, II/20/38
yırtıḳ : Utanması olmayan, utanmaz. -1-
 yüzü y. I/76/53
yırtıḲ : bk. yırtıḳ -1-
 gelinnēŋ yüzü y. olur I/76/52
yırtıl - : (Kâğıt, kumaş, kese vb. şeyler) İki 
veya daha fazla parçaya ayrılmak. -1-
 y.- ıvırdı I/144/43
yi - : bk. ye-1 -320-
 y. I/04/54, I/04/55, I/111/90, I/116/29, 
I/131/49, I/139/28, I/139/41, I/27/78, 
I/28/50, I/28/51, I/28/59, I/35/23, I/44/09, 
I/44/46, I/49/78, I/71/58, I/87/38, II/08/120, 
II/19/167, II/22/53, II/29/32
 y.- cē I/50/63
 y.- ceg I/05/48
 y.- cem I/15/41
 y.- cēmiz I/132/37
 y.- cen II/39/99
 y.- cēni II/24/30
 y.- ceŋ I/152/100, II/39/100
 y.- cėŋ I/79/44
 y.- cēŋ I/152/50
 y.- ceS I/154/19
 y.- cez I/154/18, I/154/19
 y.- cēz I/154/17
 y.- dı̄̇ I/105/64
 y.- dı̄̇m II/19/74
 y.- dı̄̇miz I/121/66, I/18/73, I/55/29
 y.- dı̄̇mizi işdı̄̇mizi I/52/11
 y.- dı̄̇ŋ I/19/04
 y.- dı̄̇ŋi I/67/59
 y.- dı̄̇ŋiSle I/26/64
 y.- di I/69/26
 tarlıya ek1dim suvan bitirdi y.- di suvan 
I/144/75
 y.- di˽iŋ I/10/53, I/36/69
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 y.- dig II/01/20
 y.- diğiŋ I/62/27
 y.- dik I/54/22, II/01/20, II/19/69
 y.- diK I/122/76
 y.- diklēm I/28/52
 y.- dikten I/121/90
 y.- diler I/35/41, I/35/44
 y.- dim I/95/07, II/19/75, II/19/76
 y.- diŋ I/08/102
 y.- diŋiz II/08/71
 y.- lle I/120/47
 y.- llē iç1ellē II/34/85, II/34/86
 y.- llēdi II/08/81, II/08/82, II/08/83, 
II/11/03
 y.- llēdi iç1elle I/145/61
 y.- ller I/114/03, I/120/27, I/132/20
 y.- llēr I/109/36
 y.- ller iç1ellerdi I/128/29
 y.- llerdi I/128/13, I/128/14, I/128/15, 
I/128/41, I/91/34
 y.- llērdi II/16/91
 y.- llermişdi I/18/74, I/18/75
 y.- me de yanında yat2 I/152/98
 y.- medı̄̇ I/111/49
 y.- mediler I/87/55
 y.- mediŋiz I/86/77
 y.- mēdiŋiz I/87/39
 y.- men I/54/41
 y.- meS I/87/40
 y.- meyēdi I/08/101, I/08/105
 y.- mēyorun I/43/11
 y.- mez I/111/49, I/28/57
 y.- mēz I/16/08
 y.- mēzdi I/28/57
 y.- mezdik I/115/56
 y.- mezdiK I/07/92
 y.- mezdiŋ I/111/91
 y.- mezle I/109/36
 y.- mezlē I/28/60
 y.- mezler I/105/59, I/109/27, I/109/35, 
I/109/37, I/111/24

 y.- miş I/08/97, I/122/75, I/33/144, 
I/33/70, I/44/75
 y.- miş işmiş I/11/87
 y.- mişle I/88/70
 y.- mişlē I/33/79
 y.- miyen I/111/26
 y.- miyiz I/54/31
 y.- miyolar I/96/82
 y.- miyoz I/103/45
 yȧyan da yürümüyȯz yavan da y.- 
miy̥oz I/87/66
 yayan da yürümüy̥oz yavan da y.- 
miy̥ōz I/87/67
 y.- mōŋuz I/87/39
 y.- n I/45/71, I/87/37
 y.- nı̄̇ II/32/04
 y.- nı̄̇r yapdı˽ı II/29/42
 y.- ndi I/36/77, I/36/78, I/36/81
 y.- neyörü II/32/75
 y.- ni II/32/24, II/32/59, II/32/60
 y.- nidi II/12/32
 y.- nir I/132/18, I/15/40, I/15/41, 
I/49/78, II/24/86
 y.- nir̥ I/04/54
 y.- nirdi I/131/47, I/41/88, I/71/48, 
II/16/62
 y.- niyo II/25/60
 y.- niyō I/10/14, I/76/35
 y.- niyo iç1iyo II/25/61
 y.- niyodu I/98/63
 y.- niyōdu I/131/50
 y.- niyor I/121/74
 y.- niyosa II/39/100
 dövülmedig göceniŋ aşı y.- nmeS 
I/47/55
 y.- nmesi I/71/37
 y.- nmeyeni I/79/94
 y.- nmiyō yapmıyōz I/103/45
 y.- ŋ I/04/74, I/111/42, I/28/50, I/33/58, 
I/67/16, I/67/73, I/79/15, I/87/39
 y.- r I/148/24, I/152/50, I/17/65, I/35/36, 
I/40/81, II/08/116, II/27/09, II/27/10
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 y.- r iç1er I/136/26, II/16/108
 y.- r iç1erler I/90/27
 y.- rdı̄̇ I/123/54
 y.- rdi I/128/37, I/134/64, I/152/101
 y.- rdig I/126/55, I/68/45, II/11/06, 
II/11/56, II/11/61, II/16/68, II/37/112
 y.- rdik I/08/44, I/115/56, I/145/61, 
I/146/49, I/153/22, I/153/23, I/154/18, 
I/155/37, I/33/43, I/33/50, I/59/57, II/11/57, 
II/11/60, II/20/13
 y.- rdiK I/146/49, I/21/89, II/07/86
 y.- rdik iç1erdik I/134/28
 y.- rdim I/152/48, I/154/60
 y.- rd̥im I/152/48
 y.- rdiŋiz I/33/141
 y.- rim I/132/49
 y.- rin I/133/02, I/45/72, II/08/105, 
II/16/09
 y.- ris II/08/89
 y.- riS I/132/28, II/28/48
 y.- riz I/148/61, I/19/05, I/31/25, 
II/27/09, II/33/62
 y.- riz iç1eriz I/150/28, II/39/150
 y.- rken I/33/70
 y.- rlē I/03/106, I/75/26
 y.- rler I/28/58
 y.- rler̥di II/14/34
 y.- rsen I/111/41
 y.- rsin I/121/76, I/121/91
 y.- rsiŋ I/95/06
 y.- rsiŋiS I/17/71
 y.- rsiŋiz II/29/07
 y.- sek I/96/82
 y.- seŋ I/36/61, I/44/72
 y.- seŋiz I/116/11
 y.- sin I/139/29, I/22/44
 y.- siŋ I/28/50, I/44/10, I/44/24, 
II/19/166
 y.- siŋner I/144/30
 y.- yceksin I/111/90
 y.- ycēŋ I/41/91

 y.- ye I/67/71
 y.- yebilirseŋ I/152/100
 y.- yecēm I/08/105
 y.- yelim I/05/57
 y.- yem I/128/65
 y.- yemı̄̇yoS I/49/37
 y.- yemedik I/105/60
 dadından y.- yemeŋ I/49/76
 y.- yemeyon I/143/55
 y.- yemeyōn II/19/76
 y.- yemiyiz I/103/11
 y.- yemiyom II/19/74
 y.- yemı̆̇y̥oŋ I/87/51
 y.- yemiyoruz I/109/04
 y.- yemiyoz I/143/56
 y.- yen I/111/25, I/98/62, II/18/28
 y.- yene iç1ene bol I/67/48
 y.- yenim I/65/19
 y.- yennē II/06/19, II/16/92
 y.- yēydiŋ I/148/62
 y.- yiciK I/102/65
 y.- yiciŋ I/15/42
 y.- yiler I/109/28
 y.- yimedim II/33/59
 y.- yiŋ I/04/53, I/04/61
 y.- yivereydiŋiz I/86/78
 y.- yiverisiŋiz I/28/59
 y.- yiydiŋ I/91/19
 y.- yo I/105/65, I/133/01
 y.- yoduḳ I/106/15, I/33/96, I/85/26, 
I/85/27
 y.- yolar I/13/09
 y.- yolardı II/14/30
 y.- yollar I/109/38
 y.- yon I/45/62
 y.- yoŋ I/63/37
 y.- yoruz I/54/31
 y.- yoS I/79/96
 hazır y.- yoS I/26/70
 y.- yoz I/105/62, I/120/27
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 hazır y.- yoz I/30/18
 y.- yöz I/40/16

bk. ye-2 -134-
 y. I/07/56, I/137/30
 y.- cēğ II/16/99
 y.- ceK I/145/33, I/149/29, I/149/30
 y.- dı̄̇ I/126/82
 y.- dı̄̇˽iŋ I/01/44
 y.- dı̄̇ŋ öŋünde yimedı̄̇ŋ arḳaŋda 
I/131/32
 y.- dı̄̇ŋiz I/108/20
 y.- di I/78/33
 y.- dik I/01/66, I/10/26, I/131/36, 
I/28/44
 y.- diK I/152/126
 y.- dikden I/106/60
 y.- dilē II/35/95
 y.- dim II/16/16
 y.- dimi I/83/46
 y.- diŋ I/138/70, I/43/06, I/52/54
 y.- diŋiS I/121/119
 y.- diŋiz I/114/36, I/121/118
 y.- díriŋ iç1irı̄̇ŋ I/06/50
 y.- diydiK I/49/28
 y.- llēdi I/60/42
 y.- ller I/114/17, I/114/57, I/131/12, 
II/25/74
 y.- l̥ler I/33/147
 yidı̄̇ŋ öŋünde y.- medı̄̇ŋ arḳaŋda 
I/131/32
 y.- medig I/125/17
 y.- meycēn I/112/25
 y.- meyiveriyos II/38/17
 y.- mezdik I/115/53
 y.- miyenden II/39/182
 y.- nir I/131/13, I/131/14, I/57/23
 y.- nirdi I/34/19, I/57/24, II/16/25, 
II/23/120
 y.- niyodu II/23/119
 y.- niyudu II/25/57
 y.- ŋ I/28/20, I/36/85

 y.- r I/114/50, I/87/65, II/21/08, II/35/87
 y.- rdı̄̇ I/01/37
 y.- rdı̄̇k I/147/42
 y.- rdi I/125/66, I/145/79, I/154/22, 
I/155/83, I/73/22, I/96/59
 y.- rdig I/07/31, I/29/11
 y.- rdik I/96/58, II/24/94
 y.- rdiK I/64/81, II/39/107
 y.- r̥dik I/147/44
 y.- rdiniz I/33/139
 y.- rdiŋ II/23/119
 y.- rin I/08/59, I/43/06, I/90/20
 y.- ris I/52/53
 y.- riS I/157/78
 y.- riz I/129/35, I/15/96, I/157/79, 
I/59/87, I/59/88
 y.- rlē II/35/86
 y.- rlēdi I/04/29, I/29/20
 y.- rler I/138/84
 y.- rsiŋ I/69/106
 y.- siŋnē I/28/19
 y.- ycē I/120/59
 y.- yebiliyor I/105/32
 y.- yecēmiz I/64/82
 y.- yem I/124/47
 y.- yēmiŋ I/128/22
 y.- yen I/96/61
 y.- yenden I/153/63, II/39/183
 y.- yicik I/87/124
 y.- yiŋ I/23/29
 y.- yip I/120/62, I/140/11, I/155/84, 
II/33/57, II/39/107
 y.- yiP I/08/58, II/39/107
 y.- yiver̥em I/28/43
 y.- yo I/105/25, I/105/26
 y.- yodu I/120/61
 y.- yola I/105/27
 y.- yollar I/14/60
 y.- yom I/90/18
 y.- yoŋ I/161/24
 y.- yōr I/129/28
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 y.- yoS II/38/44
 y.- yoz I/50/12, II/38/43

bk. ye-4 -3-
 y.- dı̄̇ne I/135/52
 y.- rdiK I/18/42
 y.- riz I/130/95

bk. ye-5 -14-
 y.- di I/140/51
 y.- yor I/20/43

bk. ye-3 -10-
 y.- dik I/61/25
 y.- dim I/112/21
 sopa y.- dim I/61/49
 zopa y.- dim I/47/51, I/75/73
 şamarını y.- medim II/12/09
 toḳadı y.- medim I/138/101
 y.- yip I/117/42

bk. ye-6 -2-
 y.- dik I/63/65
 y.- yip I/96/78

bk. ye-7 -3-
 boḳunu y.- ceŋ II/39/127
 y.- mez I/120/42
 nāneyi y.- r I/120/42

bk. ye-8 -2-
 haḳḲını y.- di I/132/05
 y.- yosuŋuz II/39/176
yı̄̇ - : bk. ye-1 -61-
 y.- ceg I/144/63, I/51/13
 y.- cek I/146/16, I/43/36, I/56/50, 
II/23/208
 y.- ceK I/56/50, I/60/36
 y.- cēmiz I/126/53
 y.- cen I/49/80
 y.- ceŋ I/19/04, I/49/81, I/79/49
 y.- cez I/56/46
 y.- cēz I/143/16
 y.- ŋ I/04/53
 y.- r I/07/36
 y.- r iç1ēdik I/152/20

 y.- r iç1er I/10/84
 y.- rdi I/51/37
 y.- rdik I/51/35
 y.- seŋ II/29/36
 y.- y̥ceḲ I/60/54
 y.- yōdu II/08/85
 y.- yoduŋ I/111/90, I/49/49, I/74/16
 y.- yon I/152/51
 y.- yoŋ I/138/68
 y.- yorum I/42/41
 y.- yoruz II/33/74
 hazır3 y.- yoruz I/06/33
 y.- yosuŋ II/08/66
 y.- yoz I/143/17, I/153/23, I/69/30, 
I/79/93
 y.- yoz iç1iyoruz I/61/63
 y.- yö I/40/15
 y.- yöz I/01/28

bk. ye-2 -20-
 y.- ceg I/51/12
 y.- cek II/20/43, II/31/34
 y.- ceK II/32/96
 y.- cemiz II/27/02
 y.- ceŋ II/27/10
 y.- ceS II/05/45
 y.- ciz I/87/21
 y.- ÇiS II/05/45
 y.- dilē II/35/95
 y.- yo I/120/56
 y.- yoduḳ II/07/51, II/07/54
 y.- yoS II/11/30
 y.- yoz II/38/17
 y.- yö I/40/80

bk. ye-4 -21-
 y.- yoS I/44/08

bk. ye-5 -4-
 y.- yor I/20/43
 y.- yor̥ I/20/44

bk. ye-6 -2-
 y.- yon I/43/22
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 y.- yoz I/01/14
yí - : bk. ye-1 -1-
 y.- rdıġ II/11/56
yi˽en : bk. yiyen1 -3-
 y.+ im I/156/18, II/14/70

bk. yiyen2

 y.+ nē I/150/32
yı̆̇˽en : bk. yiyen2 -3-
 y.+ imiŋ I/46/70
 y.+ iŋ I/46/131
 y.+ nē I/46/71
yı̄̇˽it : Yiğit, delikanlı, genç adam. -1-
 y.+ ler I/01/46
yice : bk. yiyeceK -1-
 y.+ iŋ I/41/86
yicē : <<yiyecek+i -4-
 y.+ miz I/135/33, II/33/35
 y.+ ni I/68/35, I/73/68
yı̄̇cē : <<yiyecek+i -2-
 y.+ miz I/115/25
 y.+ ni I/11/64
yı̄̇cek : bk. yiyeceK -3-
 y. I/71/55, I/76/22, II/32/133
yiceK : bk. yiyeceK -2-
 y. I/155/47, I/71/49
yid - : bk. yit- -1-
 y.- iP Kidiyo I/98/67
yid : bk. yedi1 -1-
 y. ōldu II/24/88
yide : bk. yidek -1-
 y.+ yne II/21/72
yidē : <<yidek+i -2-
 y.+ miz II/21/70, II/21/71
yidek : Küçük kazan. -4-
 y. II/21/69, II/21/70
 y.+ lē II/21/71
yidi : bk. yedi1 -2-
 y. II/02/28, II/06/53
yidir - : bk. yedir- -21-
 y. II/07/50

 y.- dim I/60/97
 y.- icēdik II/24/74
 y.- idı̄̇ I/115/43
 y.- idi II/16/23
 y.- idig I/22/25
 y.- ilē II/16/24, II/16/25, II/39/183
 y.- iler I/138/68
 y.- illerdi I/123/25
 y.- irim II/33/83
 y.- ir̥ı̆̇m II/33/83
 y.- isiŋ I/79/57
 y.- iyola I/79/56
 y.- iyoruz I/106/59
 y.- iyurlā II/02/63
 y.- iz II/33/64
 y.- medik I/16/46
 y.- mişin I/80/53
yigiliK : Yekinlik, ıkınma, bir şeyi güç har-
cıyarak, zorlayarak yapma. (?) -1-
 y. I/87/31
yigı̆̇lik : bk. yigiliK -1-
 y. I/87/31
yı̄̇ḳa - : bk. yıḳa- -4-
 y.- dıḳdan I/70/31
 y.- rdıḳ I/70/25, I/70/31
 y.- rdıḲ I/70/11
yikē - : bk. yıḳa- -1-
 y.- cen I/70/68
yı̄̇ke - : bk. yıḳa- -1-
 y.- y̥cen I/70/67
yı̄̇ki - : bk. yıḳa- -2-
 y.- yo I/70/22
 y.- y̥oduḳ I/70/21
yil : bk. yer -8-
 y.+ lēn II/27/26
 y.+ lēne I/48/20
 y.+ lērde I/01/23
 y.+ lere I/46/106, I/48/65
 y.+ leri I/38/18
 y.+ lerimiz II/33/25
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yil : bk. yıl -1-
 y. I/102/64
y̥ı̆̇l : bk. yıl -1-
 y̥.+ ēde I/64/04
yı̊l : bk. yıl -2-
 y.+ lāda II/09/40, II/09/81
yı̄̇ldız : bk. yıldız -1-
 y.+ ı II/05/12
yilı̄̇k : bk. yelek -1-
 y. I/03/61
yim : bk. yirmi -2-
 y. I/42/71, II/01/50
yim : bk. yem -1-
 y.+ ine II/32/101
yı̄̇m : bk. yirmi -1-
 y. I/142/10
yime : bk. yemek -9-
 y.+ eŋi I/41/31
 y.+ i I/03/109
 y.+ i yapāsıŋ II/32/66
 y.+ imizi II/27/44
 y.+ ye I/100/25, I/32/64
 y.+ yi I/152/82
 y.+ yini yapardım I/73/15
yime : Yeme, yemek işi. -9-
 y. I/90/46
 y.+ mize I/106/11
 y.+ si II/28/17
 y.+ sini I/32/38, I/32/39, I/97/33
 y.+ ye I/08/96, I/115/45

yime içme : Beslenme, gıda alma.
 y. içme I/83/33
yimė : bk. yemek -1-
 y.+ ye I/98/53
yimē : <<yemek+i -40-
 y. I/128/22, I/152/84, I/154/61, I/37/25, 
I/74/34, I/98/51, II/03/20, II/22/36, 
II/31/47, II/39/119, II/39/81
 badılcan y. I/120/65
 dü˽ün y. II/39/118

 mevlüt y. II/39/118
 patatis y. I/120/65
 y.+ mi I/37/20, II/33/53
 y.+ miz I/119/62, I/148/52, I/59/87, 
II/19/151, II/19/159, II/30/75
 y.+ mizi II/39/107
 y.+ mizi yaparız II/27/46
 y.+ ne I/30/55, I/74/33
 y.+ nen I/104/42
 y.+ ni I/107/23, I/120/61, I/152/91, 
I/155/84, II/20/81, II/39/79, II/39/95
 y.+ ni yapTῑ II/20/81
 y.+ ŋ I/36/69
 PaTedis y. yapardıḳ I/08/41
yimē : <<yeme+yi -1-
 y. I/133/01
yimē : bk. yemek -2-
 y.+ e II/14/32
 y.+ eŋ II/22/38
yimē : bk. yeme -1-
 y.+ sini II/39/107
yimē˽e : bk. yemek -1-
 patit̥is y. II/16/61
yimeg : bk. yemek -8-
 y. I/06/43, I/120/63, I/32/69, II/22/38, 
II/32/53, II/32/92, II/39/120
 y. yapdım II/22/36
yimek : bk. yemek -124-
 y. I/04/24, I/04/25, I/08/30, I/104/40, 
I/104/42, I/107/33, I/113/98, I/120/24, 
I/120/63, I/123/25, I/123/76, I/126/39, 
I/136/25, I/137/30, I/147/10, I/147/30, 
I/147/42, I/147/43, I/147/44, I/148/26, 
I/148/47, I/155/76, I/155/77, I/155/82, 
I/16/46, I/32/65, I/37/26, I/41/10, I/41/31, 
I/57/23, I/59/88, I/64/79, I/64/81, I/74/34, 
I/85/55, II/03/18, II/05/45, II/19/51, 
II/19/54, II/19/61, II/21/35, II/25/74, 
II/38/43, II/39/120, II/39/185, II/39/45, 
II/39/59, II/39/80, II/39/81
 y. bol II/05/08
 y.+ den I/100/25
 y. dökeller I/114/16
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 y. döküvüdü I/104/57
 y.+ lē I/148/51, I/57/24, II/19/54, 
II/32/77
 y.+ lēden II/39/59
 y.+ lēmiz II/19/62
 y.+ lēni I/152/91, I/152/99
 y.+ lēŋ II/18/15
 y.+ ler I/148/52, I/64/79, II/25/57
 y.+ lerı̄̇ II/39/27, II/39/47
 y.+ ler̥den II/39/27
 y.+ lere I/119/51, I/130/85
 y.+ leri I/03/106, I/128/33, I/33/139, 
I/64/79, II/19/61, II/21/36, II/32/67, 
II/32/76, II/39/46, II/39/47
 y.+ leri yapdım II/03/09
 y.+ lerimiz II/19/61, II/19/62
 y.+ lerimizi II/39/94
 y.+ leriŋ I/123/54
 y.+ li I/159/17
 y. mimek I/104/51
 y.+ nen II/39/182
 y. paydȯsu II/39/105
 y.+ Ten II/03/21
 y. vērcin II/05/107
 y. verilēdi II/34/34, II/39/111
 y. veriler I/119/43
 y. verilir I/32/70, I/32/74, I/32/85, 
I/32/86, I/41/08
 y. verilirdi II/03/24
 y. verilÍēdi II/03/20
 y. verillērdi II/03/24
 y. verir II/17/36
 y. veriS I/148/27
 y. verisiŋ I/32/63
 y. veriz I/148/27, I/157/14
 y. virilir II/03/21
 y. virilirdi II/03/25
 y. yapadı I/152/16
 y. yapādıḳ I/29/21
 y. yapamῑyon I/37/40
 y. yaparlā II/19/64

 y. yapdım I/152/89
 y. yapıyoduḳ II/39/123
 y. yapıyoS II/15/106
 y. yaptım II/19/50
yimekci : Yemekçi, toplu yemek yenen 
yerlerde yemek yapan kimse. -2-
 y.+ miz II/17/29
 y.+ si I/03/45
yimeni : bk. yemeni -1-
 y.+ ylen I/98/119
yimi : bk. yime -6-
 y. işmı̄̇ yapaÍÍā II/01/87
 y.+ ye I/121/90, I/143/59, I/36/74, 
II/23/71
 y.+ yi II/39/118
yimi : bk. yirmi -1-
 y. II/01/51
yı̄̇mi : bk. yirmi -1-
 y. II/02/85
yimiş : bk. yemiş -2-
 y. I/54/22
 y. virmez I/54/21
yine : Yeniden, bir daha, tekrar, gene. -27-
 y. I/07/60, I/07/88, I/10/36, I/103/35, 
I/103/36, I/119/11, I/128/50, I/138/58, 
I/147/45, I/152/56, I/21/85, I/23/68, 
I/32/85, I/40/62, I/51/33, I/52/27, I/69/42, 
I/72/59, I/74/67, I/79/49, I/89/26, I/89/28, 
I/92/06, II/19/114, II/19/135, II/19/148, 
II/24/36
yinē : bk. yine -1-
 y. I/72/74
yinē̇ : bk. yine -1-
 y. II/24/37
yinge : bk. yenge2 -1-
 y. I/59/37
yini : bk. yine -5-
 y. II/02/77, II/07/128, II/07/133, 
II/07/143, II/27/08
yiŋi : bk. yeni1 -1-
 y. I/39/92

bk. yeni6 -1-
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 y. II/11/35
bk. yeni2 -2-

 y.+ sini II/33/09
 y.+ sini yapam II/33/09
yiŋı̄̇ : bk. yine -1-
 y. II/25/58
yiŋiden : bk. yeniden -1-
 y. I/79/95
yir : bk. yer -45-
 y. I/60/47, II/10/22, II/27/26, II/27/47, 
II/30/56
 y.+ ı̄̇ I/53/62
 y.+ de I/145/78, II/26/48, II/32/39
 y.+ dē I/50/65
 y.+ den I/54/13, II/27/56
 y.+ dēn II/27/56
 y.+ e I/03/80, I/121/49, I/129/50, 
I/145/75, I/28/59, I/41/43, I/41/67, II/22/13
 y.+ e virı̄̇ I/60/95
 y.+ i I/23/49, I/35/07, I/39/73, I/99/35
 köy y.+ i II/21/100, II/27/02, II/39/34
 hataş düştü˽ü y.+ i yaḳar I/03/38
 y.+ imiz I/53/68
 köy y.+ inde I/53/37, I/53/64, II/15/90, 
II/21/05
 köy y.+ indē I/76/07
 y.+ ine II/32/88
 y.+ iŋ I/45/07
 y.+ lēneceK II/27/52
 y.+ lerdeki I/62/16
 y. sacı II/33/31
 y. viriyōduḳ II/21/35
 y. yapallā I/39/104
yir : bk. yer -1-
 y.+ imde II/33/19
yirm : bk. yirmi -1-
 y. II/07/96
yirmi : On dokuzdan sonra, yirmi birden 
önce gelen sayının adı. -157-
 y. I/08/20, I/08/71, I/103/15, I/103/50, 
I/106/63, I/108/35, I/108/38, I/108/39, 

I/108/47, I/108/51, I/110/10, I/111/66, 
I/112/53, I/113/103, I/113/105, I/113/54, 
I/118/02, I/121/110, I/125/15, I/125/31, 
I/125/35, I/125/37, I/125/42, I/125/45, 
I/125/46, I/127/16, I/127/17, I/131/41, 
I/133/25, I/133/50, I/14/65, I/14/66, 
I/140/34, I/143/08, I/143/76, I/144/09, 
I/144/50, I/144/70, I/145/11, I/145/12, 
I/148/08, I/148/30, I/148/64, I/149/32, 
I/149/59, I/155/18, I/155/31, I/155/35, 
I/156/10, I/158/58, I/159/05, I/160/23, 
I/160/26, I/24/60, I/27/35, I/29/05, I/33/85, 
I/33/86, I/34/11, I/40/13, I/41/34, I/42/30, 
I/44/48, I/45/06, I/45/28, I/46/04, I/50/23, 
I/50/24, I/52/15, I/53/36, I/55/25, I/55/27, 
I/59/37, I/59/38, I/60/51, I/65/02, I/65/11, 
I/68/58, I/68/70, I/69/39, I/70/43, I/71/76, 
I/72/14, I/74/07, I/86/71, I/87/123, I/87/71, 
I/88/49, I/88/62, I/91/07, I/91/08, I/92/45, 
I/97/03, I/99/14, I/99/36, I/99/67, II/01/26, 
II/01/45, II/02/41, II/02/85, II/02/86, 
II/02/87, II/02/88, II/02/89, II/03/12, 
II/06/16, II/09/16, II/10/18, II/10/22, 
II/10/23, II/15/100, II/16/45, II/16/49, 
II/19/111, II/19/18, II/25/03, II/27/05, 
II/28/01, II/28/08, II/28/15, II/28/51, 
II/28/70, II/28/94, II/29/16, II/29/29, 
II/29/30, II/30/80, II/33/44, II/35/20, 
II/37/50, II/37/78, II/38/50
 y.+ de I/53/42
 y.+ dēn I/52/26
 y.+ mde I/53/42
 y.+ ye I/149/10, I/52/27, I/99/68, 
II/14/06
 y.+ yi I/35/24
yirmí : bk. yirmi -2-
 y. II/02/87, II/10/11
yirmı̆̇ : bk. yirmi -8-
 y. I/142/07, I/156/11, II/08/90, II/10/18, 
II/10/19, II/23/17, II/30/51, II/35/20
yir̥mi : bk. yirmi -14-
 y. I/113/54, I/113/57, I/113/62, I/126/67, 
I/126/68, I/143/40, I/37/31, I/56/72, 
I/57/33, I/59/38, I/63/03, I/69/53
yir̥mı̆̇ : bk. yirmi -4-
 y. I/107/22, I/108/42, I/50/23
yı̄̇rmi : bk. yirmi -6-
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 y. I/27/24, I/49/40, I/53/36, I/64/57, 
I/65/03
yı̄̇r̥mi : bk. yirmi -3-
 y. I/57/09, I/64/56, I/64/57
yirmişer : Yirmi sayısının her birine yirmi 
veya her defasında yirmi tane anlamına ge-
len üleştirme şekli. -1-
 y. II/10/16
yirmişēr̥ : bk. yirmişer -1-
 y. I/148/12
yit - : bk. yet-1 -12-
 gücü y.- en II/27/22
 y.- ennerimiziŋ II/33/22
 y.- er I/03/61
 y.- erse I/48/05, II/17/42
 y.- iyoru I/35/40
 y.- medi I/45/47
 gücüŋ y.- mēy̥yo II/27/35
 y.- mez I/60/37, I/62/21
 y.- mez̥se I/48/05
yit - : bk. yet-2 -1-
 y.- er̥ II/32/20
yit - : Kaybolmak, zayi olmak. -4-
 y.- medim I/75/62
 y.- mez II/33/56
 y.- Tı̄̇ I/145/57
 y.- Ti I/48/74
yiter : bk. yeter1 -1-
 y. I/03/61
yiter̥ : bk. yeter1 -1-
 y. II/32/20
yitir - : bk. yetir- -1-
 y.- emedı̄̇miz II/21/87
yitir - : (Bazı niteliklerini) Kaybetmek, bu 
niteliklerin yok olması durumu ile karşılaş-
mak. -1-
 y.- miş I/92/16
yitiş - : bk. yetiş-4 -4-
 y.- emediŋiz II/25/112

bk. yetiş-8

 y.- emeyollā I/39/37

bk. yetiş-2

 y.- ir II/32/45
bk. yetiş-3

 y.- Ti I/54/37
yitmiş : bk. yetmiş -1-
 y. II/09/36
yiycē : <<yiyecek+i -2-
 y.+ nden I/130/20
 y.+ ŋ II/32/138
yiyē : <<yiyecek+i -1-
 y.+ miz I/106/03
yiyeceK : Yenecek şey, azık. -1-
 y. I/07/90
yiyen : 1. Halk arasında genç erkekler için 
kullanılan bir seslenme sözü. -4-
 y. I/99/45, I/99/67, I/99/74

2. Bir kimsenin kardeşinin çocuğu.
 y. I/04/67
yiy̥en : bk. yiyen1 -1-
 y.+ im I/129/44
yı̆̇y̥en : bk. yiyen2 -1-
 y.+ neri II/27/14
yiygi : Genellikle kış için hazırlanan, birik-
tirilen yiyecek ve hayvan yemi. -2-
 y.+ ŋ I/96/36
 y.+ sini I/96/35
yiygilı̄̇ : <<yiygilik+i -1-
 y.+ mizı̄̇ I/70/20
yiygilik : Yiygi olarak hazırlanmış, kışlık 
yiyecek ve hayvan yemi. -1-
 y.+ leri I/87/121
yiyı̆̇cek : bk. yiyeceK -1-
 y. II/09/30
yı̄̇yiceK : bk. yiyeceK -1-
 y. II/32/132
yiyiciK : bk. yiyeceK -1-
 y. I/96/32
yiyim : Yeme işi, yemek, yiyecek. -2-
 y. I/115/27, I/135/38



yō

2257

Y

yiyinti : Tarladan kaldırılan üründen genel-
likle kış için ayrılan, biriktirilen yiyecek ve 
hayvan yemi, yiygi. -5-
 y.+ si I/74/83
 y.+ sini I/11/43
 y.+ sin̥i II/01/17
 y. yapardıḳ I/74/82
yiyintí : bk. yiyinti -1-
 y.+ síni II/01/16
yiyiti : bk. yiyinti -1-
 y.+ ni II/01/16
yo : Hayır. -91-
 y. I/06/16, I/08/116, I/08/126, I/10/07, 
I/10/65, I/104/41, I/109/52, I/109/54, 
I/145/15, I/147/14, I/149/37, I/152/99, 
I/155/55, I/161/59, I/161/60, I/20/55, 
I/20/59, I/20/60, I/20/65, I/23/28, I/32/41, 
I/33/02, I/33/08, I/33/121, I/33/29, I/33/47, 
I/37/08, I/39/04, I/39/84, I/40/06, I/40/61, 
I/44/63, I/45/30, I/45/37, I/46/06, I/51/65, 
I/53/08, I/55/37, I/59/55, I/66/30, I/69/53, 
I/69/54, I/72/02, I/75/52, I/77/22, I/83/25, 
I/83/26, I/83/27, I/83/68, I/86/40, I/90/03, 
I/91/69, I/98/13, I/99/40, II/01/63, II/01/67, 
II/02/70, II/07/10, II/07/126, II/07/27, 
II/07/77, II/08/06, II/08/36, II/08/38, 
II/08/54, II/08/67, II/11/47, II/13/12, 
II/14/74, II/14/80, II/14/84, II/14/90, 
II/16/24, II/16/78, II/21/87, II/24/69, 
II/24/70, II/27/51, II/29/35, II/32/04, 
II/39/143, II/39/97
yo : bk. yoḳ -88-
 y.+ uḳan I/75/66
 y.+ udu I/104/16, I/108/11, I/112/11, 
I/112/36, I/113/46, I/113/66, I/113/67, 
I/124/28, I/125/42, I/125/61, I/39/35, 
I/39/58, I/39/64, I/39/88, I/41/74, I/41/76, 
I/44/25, I/44/55, I/47/08, I/47/58, I/50/38, 
I/50/71, I/58/74, I/59/50, I/59/61, I/59/62, 
I/59/63, I/59/64, I/59/66, I/61/21, I/63/12, 
I/63/24, I/66/39, I/71/70, I/79/06, I/87/79, 
I/88/06, I/94/07, I/94/14, I/94/16, I/94/17, 
I/96/30, II/01/44, II/08/59, II/17/23
 y.+ udū I/39/64, I/39/88, I/47/31, 
I/47/32, I/63/15, I/66/37
 y.+ udum I/88/62, I/88/63

 y.+ udun I/126/24, I/126/26, I/27/59, 
I/61/21
 y.+ umuş I/56/56
 var y.+ un I/122/70
 y.+ du I/109/10, I/75/55, I/91/05
yȯ : bk. yo -2-
 y. I/156/66, I/26/30
yȯ : bk. yoḳ -1-
 y.+ udun II/21/25
yō : bk. yo -164-
 y. I/01/24, I/02/16, I/04/75, I/06/111, 
I/06/41, I/08/09, I/08/116, I/101/15, 
I/109/52, I/109/54, I/111/89, I/125/59, 
I/125/98, I/138/16, I/145/28, I/149/37, 
I/149/40, I/149/44, I/152/131, I/152/88, 
I/152/99, I/153/116, I/155/08, I/159/49, 
I/161/59, I/161/60, I/18/22, I/18/73, 
I/20/41, I/20/55, I/24/24, I/31/35, I/31/40, 
I/33/02, I/33/14, I/33/24, I/33/29, I/33/47, 
I/33/92, I/39/23, I/39/30, I/39/31, I/39/84, 
I/40/46, I/43/29, I/45/03, I/45/72, I/46/83, 
I/47/04, I/47/56, I/49/15, I/51/65, I/52/35, 
I/53/16, I/55/14, I/55/59, I/57/02, I/57/07, 
I/57/41, I/59/55, I/60/106, I/60/107, 
I/60/36, I/60/83, I/62/29, I/66/02, I/66/30, 
I/67/27, I/67/34, I/69/32, I/69/46, I/70/24, 
I/71/32, I/71/66, I/72/01, I/72/02, I/72/33, 
I/74/48, I/75/03, I/77/22, I/79/93, I/81/53, 
I/83/09, I/84/15, I/88/44, I/91/85, I/99/39, 
I/99/40, I/99/41, II/01/35, II/01/67, 
II/02/35, II/02/70, II/05/67, II/05/91, 
II/06/11, II/06/72, II/07/130, II/07/41, 
II/07/78, II/08/03, II/08/54, II/08/63, 
II/10/03, II/10/32, II/10/91, II/14/74, 
II/14/80, II/14/90, II/16/10, II/16/78, 
II/16/80, II/19/152, II/20/03, II/21/41, 
II/21/81, II/22/60, II/22/87, II/25/84, 
II/27/60, II/27/61, II/29/35, II/32/66, 
II/37/36, II/37/38, II/37/69
yō : bk. yoḳ -132-
 y.+ ḳan I/47/82, I/50/74
 y.+ uḳan II/10/87
 y.+ udu I/30/06, I/88/06
 y.+ udū I/71/49
 y.+ udun I/66/34
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 y.+ du I/01/16, I/01/17, I/02/02, I/02/21, 
I/02/58, I/02/60, I/03/49, I/08/26, I/08/46, 
I/104/41, I/104/42, I/104/46, I/106/13, 
I/106/25, I/107/11, I/11/42, I/112/26, 
I/113/108, I/113/44, I/115/08, I/115/09, 
I/119/23, I/121/37, I/125/44, I/128/14, 
I/13/16, I/130/52, I/134/16, I/134/28, 
I/134/29, I/134/36, I/134/41, I/135/22, 
I/135/47, I/135/50, I/137/07, I/138/13, 
I/138/44, I/138/87, I/138/91, I/138/94, 
I/140/35, I/140/56, I/140/58, I/143/42, 
I/143/48, I/15/05, I/15/35, I/15/50, I/157/22, 
I/20/14, I/20/34, I/20/35, I/20/50, I/24/39, 
I/25/56, I/25/62, I/36/46, I/42/09, I/43/18, 
I/43/28, I/44/96, I/45/49, I/47/30, I/48/10, 
I/49/68, I/50/71, I/51/12, I/51/27, I/52/59, 
I/52/67, I/57/02, I/57/16, I/60/31, I/60/40, 
I/66/34, I/66/35, I/68/50, I/69/76, I/70/06, 
I/70/10, I/71/11, I/71/55, I/87/105, I/87/79, 
I/91/04, I/91/54, I/98/06, I/98/99, II/01/47, 
II/01/55, II/01/57, II/07/12, II/07/17, 
II/07/19, II/07/20, II/07/21, II/08/38, 
II/08/64, II/08/87, II/16/106, II/16/18, 
II/16/87, II/16/89, II/16/94, II/28/73
 y.+ dū I/13/04, I/91/05
 süs yōdu püs y.+ du I/159/27
 süsümüz yōdu püsümüz y.+ du I/159/28
 süs y.+ du püs yōdu I/159/27
 süsümüz y.+ du püsümüz yōdu I/159/28
 y.+ dun I/10/79, I/126/10, I/126/39, 
I/43/18
 y.+ ken I/143/70
 y.+ muş I/01/88, I/112/60, I/13/28, 
I/22/37
 y.+ muşdu I/144/65
 y.+ muşdū II/32/133
 y.+ muşTū II/25/20
 y.+ muşumuş I/130/29
 y.+ sa I/59/88
yo’ : bk. yo -2-
 y. I/51/44, II/08/56
yo˽ord : bk. yo˽urt -2-
 y.+ u I/05/47, I/05/48
yo˽un : Yoğun, nitelikçe yüklü, çok, sıkı, 
ara vermeden. -2-

 y. II/38/42
yo˽un baḳım : Ağır hastaların tedavisi 

için uygulanan özel bakım.
 y. baḳımda I/144/52
yo˽ur - : Yoğurmak, katı veya toz duru-
mundaki bir maddeyi herhangi bir sıvı 
ile karıştırarak hamur durumuna getir-
mek. -6-
 y.- duŋ II/32/56
 y.- u II/33/78
 y.- uduḳ II/08/114
 y.- úlÍā II/08/115
 y.- uŋ I/04/38
 y.- uz II/33/78
yō˽ur - : bk. yo˽ur- -1-
 y.- uruz I/04/50
yo˽urd : bk. yo˽urt -39-
 y. I/128/26, II/15/27, II/39/67
 y.+ a I/157/63, I/91/59
 y.+ u I/02/32, I/04/49, I/05/49, I/102/53, 
I/102/55, I/132/48, I/152/85, I/26/69, 
I/70/34, I/87/84, I/87/85, I/98/57, I/98/59, 
I/98/77, II/17/39
 y.+ umu I/08/105
 y.+ umuz II/37/112
 y.+ umuza II/21/23
 y.+ umuzu I/70/38
 y.+ un I/132/49
 y.+ unan I/09/34, I/40/19, I/60/66
 samsaḳlı y.+ unan II/32/75
 y.+ unu I/109/28, I/35/09, I/87/82, 
II/22/71, II/22/72
 y.+ uŋ I/47/40, I/91/14, I/98/77
 y.+ uŋa I/79/95
yo˽ūrd : bk. yo˽urt -2-
 y.+ u I/70/35
 y.+ umuS I/70/42
yo˽urt : Yoğurt, maya katılarak koyulaştı-
rılmış beyaz, kıvamlı bir süt ürünü. -80-
 y. I/02/32, I/07/75, I/102/46, I/103/54, 
I/103/58, I/105/12, I/111/51, I/111/56, 
I/112/26, I/128/28, I/132/55, I/143/43, 
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I/143/46, I/148/55, I/148/65, I/154/56, 
I/157/63, I/21/91, I/31/19, I/39/89, I/47/40, 
I/71/26, I/71/42, I/73/60, I/76/38, I/79/77, 
I/79/79, I/91/14, I/91/60, I/98/61, II/09/78, 
II/15/24, II/22/71, II/29/57, II/39/110, 
II/39/65
 ġatı y. I/79/77
 hazır y. II/33/59
 samsaḳlı y. II/39/36, II/39/44, II/39/45
 süzme y. I/103/07
 süzme y.+ da II/17/38
 süzme y.+ dan I/152/84
 y.+ dur I/143/68
 y.+ la II/37/120
 y.+ lan I/103/58
 y.+ lara I/102/45
 y.+ larımızı I/102/43
 y.+ lu I/132/49, I/132/50
 y.+ lu hamır I/132/11
 y.+ lusunu I/132/48
 y.+ nan II/15/24
 y.+ tan II/21/22
 y.+ Tan I/132/12, I/31/19
 y.+ Tan yaparsāŋ I/109/35
 y. yapādıḳ I/51/37
 y. yaparın I/100/08
 y. yaparlādı I/157/70
 y. yapılıyo I/97/35

yo˽urt çorbası : Yoğurt, nane, pirinç ve 
yağ karışımıyla hazırlanan bir çorba türü.
 y. çobası I/152/85
 y. çorbası yapādım I/152/83
 y. çorbası yapar II/19/66
 y. çorbası yaparıS II/19/63
 y. çorbası yaparlarmış I/76/27
 y. çorbası yaparsıŋ I/97/46
 y. çorbası yapıyolā II/17/37
 y. çorbası I/30/56, I/30/57, I/30/58, 
I/71/22, I/82/33, II/12/31, II/17/37
 y. çorbasῑ I/29/21
yo˽ur̥t : bk. yo˽urt -2-

 y.+ larda I/109/28
 y.+ lu çorbamız I/31/04
y̥o˽urt : bk. yo˽urt -1-
 y̥.+ lan II/35/80
yo˽ut : bk. yo˽urt -1-
 y. çorbası yaparlar I/09/33
yobuldaḳ : yayaḳ yobuldak ikilemesinde 
geçer. -1-
 yayaḳ y. I/113/95
yoġ : bk. yoḳ -46-
 y. I/02/17, I/04/68, I/06/43, I/07/31, 
I/07/49, I/109/23, I/11/59, I/126/25, 
I/127/34, I/130/56, I/134/25, I/138/35, 
I/140/10, I/144/63, I/145/91, I/147/05, 
I/156/43, I/159/23, I/39/35, I/41/27, 
I/47/33, I/47/61, I/51/61, I/56/75, I/57/47, 
II/08/32, II/08/62, II/08/91, II/11/64, 
II/12/19, II/12/28, II/12/29, II/14/22, 
II/15/43, II/16/71, II/17/46, II/17/89, 
II/19/140, II/23/123, II/25/78
 y.+ du I/07/25, II/14/87
 y.+ um I/135/54
yoğ : bk. yoḳ -25-
 y.+ udu I/37/08, I/37/09, I/37/34, 
I/46/37, I/55/35, I/55/54, I/55/63, I/60/45, 
I/64/20, I/64/62, I/64/68, I/64/72, I/64/73, 
II/21/57, II/24/99, II/27/18, II/27/19
 y.+ udum I/48/15
 y.+ udun II/27/18
 y.+ ŭdun II/26/12
 y.+ umuş II/03/81
yōğ : bk. yoḳ -1-
 y.+ ŭdu I/48/39
yoḫ : bk. yoḳ -3-
 y. II/26/18, II/27/43, II/32/104
yohurT : bk. yo˽urt -1-
 y. II/39/100
yoḲ : bk. yoḳ -175-
 y. I/02/17, I/04/63, I/05/54, I/06/143, 
I/06/32, I/06/34, I/06/43, I/07/101, I/07/73, 
I/08/113, I/08/43, I/101/17, I/103/36, 
I/105/20, I/105/21, I/110/03, I/111/108, 
I/113/26, I/113/77, I/114/27, I/12/22, 
I/12/43, I/121/09, I/124/21, I/124/22, 
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I/126/21, I/126/30, I/127/35, I/138/105, 
I/14/13, I/140/10, I/142/45, I/143/63, 
I/146/71, I/147/30, I/148/63, I/148/64, 
I/149/37, I/15/14, I/150/52, I/150/53, 
I/152/124, I/152/38, I/153/37, I/153/78, 
I/154/26, I/154/48, I/154/50, I/155/47, 
I/155/48, I/157/35, I/158/26, I/158/32, 
I/159/12, I/159/44, I/159/46, I/161/29, 
I/17/69, I/17/79, I/17/82, I/19/27, I/22/02, 
I/24/44, I/26/44, I/30/36, I/34/62, I/36/16, 
I/46/33, I/47/08, I/47/41, I/49/41, I/50/43, 
I/51/72, I/51/73, I/52/48, I/55/63, I/56/24, 
I/56/45, I/57/07, I/57/10, I/57/11, I/57/12, 
I/57/15, I/59/73, I/60/23, I/61/65, I/63/13, 
I/64/14, I/64/17, I/65/52, I/67/10, I/69/11, 
I/73/13, I/74/17, I/74/29, I/80/24, I/81/42, 
I/86/28, I/87/103, I/87/115, I/87/46, I/88/38, 
I/90/03, I/91/03, I/93/22, I/93/31, II/01/13, 
II/01/67, II/04/15, II/04/28, II/04/91, 
II/05/34, II/05/96, II/07/105, II/07/128, 
II/07/68, II/08/77, II/11/38, II/14/11, 
II/14/22, II/15/44, II/23/123, II/23/78, 
II/26/08, II/26/40, II/28/24, II/30/28, 
II/32/67, II/33/01, II/33/12, II/33/30, 
II/35/103, II/35/71, II/37/88, II/39/189
 y. bir iki II/14/12
 y.+ du I/13/20, I/131/33, I/145/96, 
I/156/44, I/43/18, I/60/45, I/63/06
 y.+ dú I/07/55
 y.+ dū I/152/63, I/161/38, II/06/27
 y.+ dur I/139/27
 y.+ sa I/161/25
 y.+ Sa I/156/60
 y.+ Tu I/07/90, I/161/23, I/38/39
 y.+ Tū I/07/14
yȯḲ : bk. yoḳ -1-
 y. I/74/40
yōk : bk. yoḳ -3-
 y. I/03/65, I/09/49, II/33/16
yōḲ : bk. yoḳ -10-
 y. I/106/11, I/152/61, I/63/09, I/96/74, 
I/98/31, II/14/79, II/33/39
 y.+ du II/08/49, II/12/83
 y.+ Tu II/06/04

yoḳ : Bulunmayan, mevcut olmayan şey, 
nesne veya kimse. -1249-
 y. I/01/101, I/01/70, I/01/74, I/02/20, 
I/02/25, I/02/29, I/02/63, I/03/07, I/03/09, 
I/03/23, I/03/28, I/03/29, I/03/59, I/03/65, 
I/03/71, I/03/74, I/04/44, I/05/09, I/06/04, 
I/06/08, I/06/132, I/06/134, I/06/142, 
I/06/143, I/06/147, I/06/70, I/07/105, 
I/07/106, I/07/24, I/07/28, I/07/32, 
I/07/51, I/07/84, I/07/95, I/07/96, I/08/109, 
I/08/123, I/08/57, I/09/41, I/09/44, 
I/09/47, I/09/48, I/10/110, I/10/111, 
I/10/24, I/10/26, I/10/49, I/10/54, I/10/96, 
I/100/21, I/100/23, I/101/18, I/101/19, 
I/102/04, I/102/12, I/102/29, I/102/33, 
I/103/12, I/103/16, I/103/24, I/103/25, 
I/103/26, I/103/41, I/103/42, I/104/49, 
I/104/52, I/105/06, I/105/13, I/105/15, 
I/105/31, I/106/04, I/106/36, I/106/38, 
I/106/39, I/106/48, I/106/56, I/108/25, 
I/108/28, I/108/36, I/108/37, I/108/45, 
I/109/12, I/109/41, I/109/50, I/109/55, 
I/11/22, I/11/23, I/11/24, I/11/32, I/11/96, 
I/110/02, I/110/05, I/110/43, I/110/70, 
I/111/03, I/111/103, I/111/38, I/111/92, 
I/111/94, I/112/05, I/112/06, I/112/31, 
I/112/46, I/112/58, I/112/66, I/112/68, 
I/112/82, I/113/45, I/113/64, I/113/96, 
I/115/20, I/116/54, I/117/35, I/119/28, 
I/120/02, I/120/03, I/120/30, I/120/51, 
I/120/52, I/121/69, I/122/21, I/122/66, 
I/122/67, I/122/73, I/123/21, I/123/22, 
I/123/26, I/123/73, I/123/74, I/124/30, 
I/125/25, I/125/60, I/126/20, I/126/29, 
I/126/30, I/126/38, I/126/44, I/126/79, 
I/126/81, I/13/39, I/130/104, I/130/39, 
I/130/40, I/130/69, I/131/33, I/134/11, 
I/135/38, I/135/56, I/135/60, I/136/18, 
I/136/21, I/136/24, I/136/36, I/136/38, 
I/137/49, I/138/05, I/138/133, I/138/15, 
I/138/49, I/138/92, I/139/43, I/139/59, 
I/14/26, I/14/35, I/14/46, I/14/49, I/140/25, 
I/141/18, I/141/20, I/141/24, I/142/33, 
I/142/45, I/142/47, I/142/48, I/142/49, 
I/142/56, I/143/31, I/143/47, I/143/56, 
I/143/75, I/143/76, I/144/15, I/144/53, 
I/145/36, I/146/19, I/146/59, I/146/61, 
I/146/62, I/146/72, I/146/80, I/147/09, 
I/147/49, I/148/40, I/148/52, I/149/20, 
I/149/30, I/149/37, I/149/39, I/149/44, 
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I/149/68, I/15/40, I/15/44, I/15/74, I/150/11, 
I/151/07, I/152/04, I/152/112, I/152/23, 
I/152/43, I/152/64, I/152/80, I/153/113, 
I/153/114, I/153/115, I/153/120, I/153/125, 
I/153/34, I/153/35, I/153/36, I/153/37, 
I/153/39, I/153/68, I/153/69, I/153/89, 
I/154/23, I/154/46, I/154/49, I/155/59, 
I/155/61, I/155/71, I/155/72, I/155/83, 
I/156/64, I/156/66, I/157/35, I/157/53, 
I/158/05, I/158/07, I/158/08, I/158/12, 
I/158/15, I/158/17, I/158/27, I/158/46, 
I/158/50, I/158/51, I/158/55, I/159/04, 
I/159/34, I/159/40, I/159/41, I/159/44, 
I/160/12, I/160/24, I/160/28, I/161/02, 
I/161/17, I/161/18, I/161/27, I/161/28, 
I/161/37, I/161/47, I/161/51, I/161/52, 
I/161/53, I/161/55, I/17/06, I/17/30, I/17/34, 
I/17/37, I/17/61, I/17/69, I/17/80, I/17/81, 
I/18/05, I/18/40, I/18/43, I/18/67, I/18/75, 
I/18/77, I/19/13, I/19/19, I/19/26, I/20/15, 
I/20/65, I/20/70, I/20/81, I/21/32, I/21/34, 
I/21/39, I/21/57, I/21/58, I/21/63, I/22/03, 
I/22/04, I/23/56, I/24/21, I/25/59, I/26/65, 
I/27/26, I/27/28, I/27/37, I/28/11, I/28/18, 
I/28/46, I/29/06, I/32/02, I/32/03, I/32/04, 
I/32/15, I/32/23, I/32/41, I/32/73, I/32/78, 
I/32/80, I/32/81, I/32/82, I/32/95, I/32/98, 
I/33/03, I/33/119, I/33/120, I/33/146, 
I/33/147, I/33/38, I/33/62, I/33/67, I/33/76, 
I/33/79, I/33/83, I/34/15, I/34/60, I/34/61, 
I/34/68, I/35/05, I/35/06, I/35/58, I/35/63, 
I/35/65, I/36/05, I/36/40, I/36/70, I/37/37, 
I/38/61, I/39/09, I/39/10, I/39/51, I/39/60, 
I/39/93, I/40/08, I/40/25, I/40/26, I/40/33, 
I/40/35, I/41/20, I/41/25, I/41/30, I/41/50, 
I/41/51, I/41/52, I/41/53, I/41/62, I/41/64, 
I/41/66, I/41/80, I/42/18, I/43/20, I/43/31, 
I/43/32, I/44/37, I/44/54, I/44/57, I/45/19, 
I/45/25, I/45/38, I/45/61, I/45/66, I/46/121, 
I/46/34, I/46/39, I/46/42, I/46/46, I/46/55, 
I/46/68, I/46/81, I/46/82, I/46/83, I/46/85, 
I/46/90, I/46/92, I/47/31, I/47/39, I/48/07, 
I/48/47, I/48/50, I/48/56, I/48/70, I/48/71, 
I/49/29, I/49/42, I/49/45, I/49/47, I/49/75, 
I/50/02, I/50/14, I/50/17, I/50/63, I/51/10, 
I/51/44, I/51/61, I/51/69, I/52/08, I/52/27, 
I/52/74, I/52/75, I/52/82, I/53/17, I/53/19, 
I/53/33, I/53/60, I/53/63, I/53/64, I/53/70, 
I/53/73, I/54/54, I/55/03, I/55/19, I/55/37, 
I/55/45, I/55/61, I/56/13, I/56/25, I/56/36, 

I/56/39, I/56/40, I/56/45, I/56/51, I/56/53, 
I/56/61, I/57/25, I/57/40, I/57/41, I/57/50, 
I/59/65, I/59/76, I/59/81, I/59/86, I/59/87, 
I/60/37, I/60/80, I/61/45, I/61/46, I/61/68, 
I/62/28, I/63/19, I/63/20, I/63/39, I/63/62, 
I/63/65, I/64/06, I/64/14, I/64/16, I/64/19, 
I/64/26, I/64/65, I/64/71, I/64/77, I/64/78, 
I/64/79, I/65/08, I/65/19, I/65/53, I/65/54, 
I/66/01, I/66/33, I/67/14, I/67/47, I/68/28, 
I/68/33, I/68/36, I/68/37, I/69/08, I/69/13, 
I/69/14, I/69/21, I/69/24, I/69/25, I/69/27, 
I/69/31, I/69/32, I/69/33, I/69/35, I/69/43, 
I/69/54, I/69/56, I/69/63, I/69/88, I/69/97, 
I/70/15, I/70/55, I/71/27, I/71/67, I/72/03, 
I/72/32, I/72/52, I/72/54, I/73/38, I/73/39, 
I/73/42, I/74/01, I/74/07, I/74/12, I/74/15, 
I/74/18, I/74/19, I/74/29, I/74/34, I/74/42, 
I/74/70, I/74/71, I/75/23, I/75/37, I/75/39, 
I/75/54, I/75/56, I/75/69, I/76/17, I/76/22, 
I/76/64, I/76/75, I/76/77, I/76/86, I/76/87, 
I/76/89, I/77/13, I/77/15, I/77/59, I/77/68, 
I/79/18, I/79/93, I/80/09, I/80/13, I/80/14, 
I/80/19, I/80/23, I/80/25, I/80/29, I/80/32, 
I/80/55, I/83/06, I/83/45, I/84/09, I/84/14, 
I/85/53, I/85/61, I/86/15, I/86/17, I/86/22, 
I/86/30, I/86/40, I/87/115, I/87/81, I/87/98, 
I/88/39, I/89/07, I/89/10, I/90/02, I/90/05, 
I/90/34, I/90/35, I/91/16, I/91/44, I/91/51, 
I/91/68, I/91/83, I/91/85, I/92/18, I/92/20, 
I/92/21, I/92/23, I/92/32, I/92/33, I/92/37, 
I/92/40, I/92/60, I/92/61, I/93/03, I/93/06, 
I/93/25, I/93/55, I/94/58, I/94/70, I/94/77, 
I/95/116, I/95/13, I/95/28, I/95/90, I/96/23, 
I/96/63, I/96/73, I/96/77, I/97/04, I/97/24, 
I/97/26, I/97/27, I/97/28, I/97/56, I/98/118, 
I/98/127, I/98/20, I/98/54, I/98/55, I/98/85, 
I/99/16, I/99/17, I/99/20, I/99/33, I/99/40, 
I/99/63, I/99/66, I/99/76, II/01/49, II/01/56, 
II/01/58, II/01/61, II/02/15, II/02/22, 
II/02/35, II/02/36, II/02/87, II/03/40, 
II/03/41, II/03/42, II/03/45, II/03/72, 
II/04/13, II/04/17, II/04/21, II/04/23, 
II/04/29, II/04/34, II/04/40, II/04/41, 
II/04/42, II/04/43, II/04/45, II/04/46, 
II/04/58, II/04/66, II/04/69, II/04/79, 
II/04/80, II/04/81, II/04/82, II/05/33, 
II/05/98, II/05/99, II/06/07, II/07/108, 
II/07/11, II/07/15, II/08/130, II/08/70, 
II/08/84, II/09/102, II/09/13, II/09/67, 
II/09/70, II/09/75, II/09/80, II/09/93, 



yoḳ
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II/09/94, II/09/96, II/09/97, II/10/47, 
II/10/72, II/10/73, II/10/74, II/10/75, 
II/10/91, II/11/10, II/11/11, II/11/16, 
II/11/24, II/11/31, II/11/46, II/11/47, 
II/12/06, II/12/24, II/12/25, II/12/26, 
II/12/28, II/12/37, II/12/38, II/12/70, 
II/12/78, II/13/47, II/14/11, II/14/63, 
II/14/91, II/14/99, II/15/46, II/15/47, 
II/15/88, II/15/90, II/15/91, II/16/30, 
II/16/58, II/17/01, II/17/05, II/17/07, 
II/17/11, II/17/22, II/17/25, II/17/61, 
II/17/62, II/17/63, II/17/77, II/17/78, 
II/17/81, II/17/85, II/18/17, II/18/36, 
II/19/106, II/19/107, II/19/112, II/19/113, 
II/19/123, II/19/125, II/19/15, II/19/153, 
II/19/161, II/19/32, II/19/33, II/19/36, 
II/19/41, II/19/79, II/19/92, II/19/97, 
II/20/10, II/20/14, II/20/67, II/21/19, 
II/21/21, II/21/66, II/21/80, II/22/07, 
II/23/111, II/23/114, II/23/127, II/23/141, 
II/23/148, II/23/169, II/23/212, II/23/32, 
II/23/33, II/24/107, II/24/22, II/24/68, 
II/24/81, II/25/09, II/25/100, II/25/28, 
II/25/46, II/25/71, II/25/78, II/25/85, 
II/26/11, II/26/54, II/27/03, II/27/04, 
II/27/10, II/27/12, II/27/24, II/27/43, 
II/27/47, II/27/48, II/27/52, II/28/17, 
II/28/22, II/28/35, II/28/36, II/28/39, 
II/28/51, II/28/59, II/28/66, II/28/72, 
II/28/75, II/28/76, II/28/77, II/29/80, 
II/29/86, II/31/15, II/31/16, II/31/18, 
II/31/36, II/32/104, II/32/105, II/32/108, 
II/32/141, II/32/47, II/32/96, II/33/11, 
II/33/30, II/34/25, II/34/51, II/34/80, 
II/34/81, II/35/03, II/35/100, II/35/106, 
II/35/107, II/35/41, II/35/45, II/35/47, 
II/35/56, II/35/64, II/35/89, II/35/94, 
II/37/105, II/37/22, II/37/98, II/38/04, 
II/38/08, II/38/110, II/38/111, II/38/14, 
II/38/51, II/38/55, II/38/67, II/38/72, 
II/39/146, II/39/152, II/39/59
 eser y. I/18/76
 var̥ y. I/56/25
 yürēniŋ ya˽ı y. II/08/10
 yüzüne baḳan y. I/60/42
 y.+ ḳā I/156/26
 y.+ ḳan I/149/69, II/34/25, II/39/86
 y.+ ḳán II/19/146

 çoḳ çocuḳ y. çocuḳ I/138/17
 çoḳ çocūŋ y. çocūŋ I/138/16
 y.+ du I/106/24, I/106/26, I/106/31, 
I/106/34, I/109/54, I/125/43, I/13/25, 
I/135/20, I/141/04, I/141/07, I/142/48, 
I/145/45, I/145/95, I/146/15, I/146/17, 
I/146/18, I/146/22, I/146/34, I/151/06, 
I/152/78, I/153/124, I/155/35, I/156/17, 
I/156/25, I/158/28, I/161/20, I/161/23, 
I/17/78, I/35/15, I/41/61, I/59/75, I/63/34, 
I/68/05, I/68/07, I/68/36, I/69/72, I/71/13, 
I/71/21, I/71/67, I/71/68, I/71/71, I/72/44, 
I/73/26, I/77/05, I/77/16, I/77/22, I/78/02, 
I/78/05, I/78/37, I/78/38, I/79/07, I/80/35, 
I/80/43, I/97/06, II/09/23, II/11/16, II/11/50, 
II/24/78, II/25/88
 y.+ dū I/11/27, I/129/19, I/146/18, 
I/157/71, I/71/11, I/72/63, I/73/08, I/73/19
 y.+ dum I/19/18
 y.+ dur I/100/26, I/31/57, I/92/14, 
I/93/24, I/93/27, I/97/42, II/15/43
 y. edecekler I/14/21
 y. etmezdik I/123/41
 y.+ muş I/139/50, I/33/143, I/72/39, 
I/76/27, I/76/84
 y.+ muşdu I/117/44, I/125/10
 y.+ muşduḳ II/10/43
 y.+ muştu I/117/51, I/136/29, II/19/102
 y.+ muşTu I/146/43, II/09/06
 y.+ muşTuḳ II/10/47
 y.+ muşuzdu I/83/72
 y. olacaḳ I/14/74
 y. oldu I/06/34
 y. olduḳdan I/14/73
 y. olucaḳ I/14/20
 y. olur I/117/39
 y.+ sā I/153/26
 y.+ tı I/05/07
 y.+ tu I/147/14, I/152/139, I/155/60, 
I/156/27, I/161/32, I/32/03, I/32/59, 
I/33/110, I/33/141, I/33/142, I/61/48, 
I/61/61, I/68/53, I/71/45, I/73/20, I/74/53, 
I/97/13, II/09/62, II/15/15, II/21/37, 
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II/34/07, II/34/08, II/34/09, II/34/106, 
II/34/96, II/38/86
 y.+ Tu I/01/95, I/33/109, I/38/17, 
I/50/46, I/59/75, I/61/45, I/71/70, I/74/53, 
I/83/10, I/83/11, I/83/33, I/83/34, I/83/35, 
I/84/21, I/85/06, I/85/16, I/85/18, I/85/24, 
I/85/31, II/06/82, II/13/08, II/19/14, 
II/23/38, II/34/24, II/34/93, II/35/111, 
II/35/15, II/35/35, II/37/21, II/37/49, 
II/38/88, II/39/11
 y.+ tu yapıyōduḳ II/21/38
 y.+ tun I/126/58, I/37/53
 y.+ udu I/59/61
 y. veriyoS I/46/123
 y. yaparız I/86/15
 y. yapıyom II/15/86
 y. yapmadıḲ I/160/25
 y. yapmıyom I/106/36
yȯḳ : bk. yoḳ -23-
 y. I/100/20, I/103/36, I/122/29, 
I/123/04, I/138/12, I/143/44, I/152/24, 
I/153/125, I/153/40, I/158/09, I/158/12, 
I/159/47, I/161/35, I/161/50, I/21/25, 
I/27/69, I/74/19, I/78/16, I/79/05, I/80/13
 y.+ du I/71/70
yōḳ : bk. yoḳ -70-
 y. I/02/13, I/09/41, I/10/110, I/109/50, 
I/110/70, I/113/51, I/122/66, I/126/63, 
I/129/23, I/14/59, I/143/54, I/146/09, 
I/146/26, I/152/43, I/153/102, I/153/14, 
I/153/29, I/18/62, I/20/65, I/27/27, I/29/16, 
I/30/08, I/34/32, I/35/05, I/43/16, I/43/31, 
I/46/60, I/46/83, I/50/17, I/50/59, I/52/82, 
I/55/22, I/56/61, I/57/29, I/59/87, I/60/80, 
I/61/56, I/63/57, I/66/33, I/68/42, I/68/79, 
I/72/52, I/74/12, I/74/19, I/74/42, I/75/47, 
I/79/05, I/79/97, I/81/64, I/91/86, I/94/58, 
II/02/35, II/03/72, II/05/37, II/13/30, 
II/16/05, II/16/57, II/21/28, II/23/127, 
II/23/128, II/23/153, II/23/185, II/23/208, 
II/25/85, II/28/17, II/33/27
 y.+ du I/63/61
yoḳā : bk. yuḳarı -3-
 y.+ da I/158/08
 y.+ lādῑ I/03/74

yoḳaÍ : bk. yuḳarı -1-
 y.+ Íā I/145/89
yoḳar : bk. yuḳarı -12-
 y.+ da I/135/12, I/135/51, I/14/31, 
I/18/54, I/45/67, I/64/50, I/79/40, II/28/44
 y.+ daḳῐ I/17/07
 y.+ dan I/112/61
 y.+ dȧydı I/54/26
 y.+ larda I/123/31
yoḳār : bk. yuḳarı -2-
 y.+ da I/101/18
 y.+ dı II/05/39
yoḳār̥ : bk. yuḳarı -2-
 y.+ da I/31/30, I/54/63
yȯḳar : bk. yuḳarı -6-
 y.+ da I/161/35, I/81/60
 y.+ dan I/94/80
 y.+ daydı I/81/19
 y.+ lara I/126/13
 y.+ ları I/160/31
yoḳarı : bk. yuḳarı -8-
 y. I/64/47, I/75/36, I/88/72, II/05/40
 y.+ ya I/130/50, I/152/122, I/96/05, 
II/23/104
yȯḳarı : bk. yuḳarı -2-
 y. I/99/57
 aşşā y. I/122/54
yoḳarí : bk. yuḳarı -1-
 aşşā y. I/149/10
yoḳarῐ : bk. yuḳarı -1-
 y. II/07/39
yoḳlı - : Yoklamak, arayıp hatırını sormak, 
gidip ziyaret etmek. -2-
 y.- yam I/64/104, I/64/105
yoḳlū : <<yoḳluḳ+u -5-
 y. I/107/59, I/137/39
 y.+ duḳ I/102/92
 y.+ nan I/107/59
 y.+ ndan I/115/52
yoḳluḳ : Bulunmama durumu, fakirlik, 
yoksulluk. -17-



yoḳluḳ çek-
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 y. I/107/56, I/122/66, I/126/39, 
I/126/40, I/27/22, I/27/29, I/61/42, I/74/09, 
I/74/16, I/79/03, I/79/12, II/05/09, II/10/94, 
II/16/93, II/24/64

yoḳluḳ çek- : Yoksulluk içinde bulun-
mak
 y. çekdim I/27/33
yoḳluḲ : bk. yoḳluḳ -4-
 y. I/20/02, I/64/90, I/71/53, II/05/03
yoḳsa : 1. “Aksi takdirde” anlamında kul-
lanılan bir söz. -3-
 y. I/155/85, I/161/40, II/19/125

2. Sayılan ihtimallerin dışında bir ihti-
mali bildirmek için kullanılan bir söz. -3-
 y. I/07/112, I/33/119, II/21/84

3. Endişe, merak, umut gibi duyguları 
güçlü biçimde anlatmak için “acaba” anla-
mında kullanılan bir söz. -2-
 y. I/78/09, II/14/100
yoḳsu : bk. yoḳsa2 -1-
 y. II/39/106
yoḳsuzlu : bk. yoḳsuzluḳ -1-
 y.+ a ver I/14/65
yoḳsuzluḳ : Yoksuz olma durumu, bulun-
mama, yoksulluk. -3-
 y. I/135/38, I/55/36, II/17/21
yoḳsuzluḲ : bk. yoḳsuzluḳ -2-
 y. II/07/19
 y. çekmediK II/07/132
yol : 1. Bir yerden bir yere gitmek amacıyla 
içinden veya üzerinden geçilen yer. -96-
 y. I/12/48, I/16/53, I/16/54, I/16/55, 
I/16/57, I/17/73, I/39/59, I/41/47, I/41/61, 
I/41/63, I/61/72, I/61/74, I/79/62, I/79/63, 
I/81/03, I/81/34, II/01/02, II/03/76, 
II/09/23, II/10/43, II/10/44, II/18/20, 
II/18/21, II/18/23, II/19/133, II/34/08, 
II/34/72, II/38/63
 bi y. II/24/88
 payı̆̇tát y. I/46/53
 y.+ a I/107/51, I/12/47, I/122/34, 
I/16/53, I/25/50
 y.+ ā I/81/03

 y. boyū II/01/63
 y.+ da I/11/57, I/156/33, I/58/26, 
I/70/22, II/01/02, II/03/79
 ġarı y.+ dan II/01/44
 ġarı y.+ dān II/01/46
 y.+ lā I/145/67, II/01/43, II/01/44, 
II/35/61
 y.+ lānı I/47/45
 giriş y.+ lāŋız II/34/72
 y.+ lar I/111/114
 ġara y.+ lardı I/01/16
 y.+ ları I/153/86, I/153/89
 y.+ ların̥ I/67/56
 y.+ u I/146/41, I/150/60, I/55/06, 
I/79/64, II/35/61
 ḳıral y.+ u I/139/45
 y.+ u getTim II/39/131
 y.+ umuz I/146/19
 tiren y.+ un II/01/65
 y.+ una I/01/86
 giriş y.+ una II/34/73
 y.+ una baḳdım I/113/99
 y.+ unda I/11/84, I/44/22
 y.+ undan II/09/26
 susa y.+ und̥an I/87/43
 y.+ unu I/47/79
 tiren y.+ unŭ II/01/64
 y.+ unuŋ I/81/37, II/01/64
 y.+ uŋ I/117/36, I/60/57, I/69/103, 
I/81/35, I/95/14, II/32/05
 y.+ uŋa II/01/68
 y. veriyo I/129/21
 y. yapdılār II/10/74
 y. yaptı II/07/47

2. Defa, kez, kere. -3-
 y. I/45/68, I/94/23, I/94/41

3. Amaç, maksat, uğur. -2-
 y.+ da I/01/72
 y.+ uŋ I/132/76

4. Yolculuk. -1-
 y.+ da II/14/79
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yol parası : Yolculuk sırasında harcan-
mak için ayrılmış para.
 y. parası I/134/65
yol - : Kuvvetle çekip koparmak, yerinden 
çıkarmak. -40-
 y.- a I/21/55
 y.- ā II/16/88
 y.- ādıḳ II/07/58
 y.- allarmış I/14/53
 y.- aŋ I/44/77
 y.- ar I/45/39
 y.- ardıḳ I/134/47, I/153/18, I/96/31, 
I/96/32
 y.- ar̥dıḳ I/14/44
 y.- ārdıḳ I/58/25, I/98/72
 y.- ardıġ I/41/52
 y.- ardıḲ I/87/05
 y.- ārdıḲ I/47/31
 y.- arın I/45/52
 y.- arıS I/90/33, II/06/24, II/06/31
 y.- arız I/146/67, II/06/31
 y.- arlardı I/96/30
 y.- arlārdı I/68/37
 y.- can I/41/53
 y.- duḳ I/85/56
 y.- una I/41/54
 y.- uncaḳ II/39/113
 y.- unurdū I/18/70, I/98/72
 y.- unurmuş I/129/42
 y.- unuyōdu I/98/72
 y.- unúyódü I/01/18
 y.- unuyoru I/127/40
 y.- uyon I/83/42
yol̥ : bk. yol1 -1-
 y. II/34/07
yōl : bk. yol1 -4-
 y. I/41/62, I/43/32, II/01/78
 y. yolaḲ II/07/24
yolaḳ : Keçi yolu, patika. -3-
 yolaḳ y. I/76/42
 y. yapTı II/07/47

 y. yolaḳ I/76/42
yolaḲ : bk. yolaḳ -3-
 yōl y. II/07/24
 yolaḲ y. II/24/66
 y. yolaḲ II/24/66
yolcu : Yolculuk eden kimse. -2-
 y.+ dan I/115/44
 y.+ yu I/115/44
yoldur - : Yolmak işini başkasına yaptır-
mak, yolmasını sağlamak. -3-
 y.- dum I/144/58
 y.- uyollar I/124/24
yolla - : Göndermek. -62-
 y. I/64/25
 y.- dı I/136/04, I/138/45, I/78/54
 y.- dıḳ I/24/63, I/42/60, I/79/34, I/90/30
 y.- dıḳdan I/90/29
 y.- dılā I/33/30, I/64/134
 y.- dılar I/04/04
 y.- dım I/109/26, I/53/59, I/95/92, 
II/39/121
 y.- dıŋ I/15/06
 y.- lÍā I/10/12, II/23/88
 y.- ma I/152/128
 y.- madı I/123/77, I/148/03, I/33/24, 
I/35/55, I/35/56, I/83/07, I/83/08, I/83/09, 
I/83/12, I/88/07
 y.- madıla I/94/12
 y.- madılā I/94/03, I/94/06
 y.- madılar I/107/62
 y.- mamışla I/161/02, I/94/18
 y.- mamışlādır I/159/03
 y.- man I/83/11
 y.- masam I/90/20
 y.- maTı I/39/24
 y.- mayıvedilē I/94/04
 y.- mazlādı I/47/49, II/20/76
 y.- mış I/117/12, I/117/18
 y.- mışlar I/117/14
 y.- rdı I/115/43
 y.- rdıḳ I/128/40



yollā -

2266

Y

 y.- rdıḲ et I/128/40
 y.- rım I/90/21, I/90/23
 y.- rın I/148/03
 y.- rıŋ I/08/127
 y.- rız I/90/27
 y.- rlar I/90/28, I/90/29
 y.- rsam I/90/20
 y.- rsıŋ I/89/16
 y.- sıŋ I/136/12
 y.- yıvırıyollar I/126/82
 y.- yoS I/90/26
yollā - : bk. yolla- -4-
 y.- dı I/33/93
 y.- dıḳ II/08/79, II/08/80
 y.- dım II/39/90
yolle - : bk. yolla- -1-
 y.- yon II/20/32
yollı - : bk. yolla- -5-
 y.- madılā II/07/29
 y.- yacān I/64/24, I/64/25
 y.- yınca I/54/39
 y.- yıydı II/39/10
yolli - : bk. yolla- -1-
 y.- yoru II/39/168
yollu - : bk. yolla- -3-
 y.- madı II/39/09
 y.- yolar I/102/62
 y.- yor I/144/31
yolma : Yolmak işi. -10-
 y. I/100/19, I/14/53, I/140/35, I/18/70, 
I/47/30
 y.+ lā I/94/40
 y.+ sı I/146/68
 y.+ ya I/129/44
 y.+ yı I/146/67
yolmá : bk. yolma -2-
 y.+ ya I/58/21
 y.+ yá I/58/21
yolmȧ : bk. yolma -1-
 y.+ ya I/96/29

yolmā : bk. yolma -1-
 y. I/129/42
yōlma : bk. yolma -1-
 y.+ sınna II/06/30
yolmacı : Yolma işini yapması için tutulan 
tarım işçisi. -6-
 y. I/115/16, I/115/17, I/124/17, I/124/23
 y.+ lar I/115/22, I/115/23
yolme : bk. yolma -2-
 y.+ ye I/153/103, I/153/104
yolmeci : bk. yolmacı -2-
 y.+ miz I/153/103
 y.+ si I/153/108
yolmı : bk. yolma -7-
 y.+ ya I/123/29, I/134/46, I/14/52, 
I/140/09, I/140/47, I/140/48
yonan : bk. yunan -12-
 y. I/05/35, I/08/111, I/08/128, I/108/18, 
I/28/24, I/75/07, I/75/08, I/75/09, I/75/12, 
II/03/66
 y.+ da I/75/07
 y.+ nan I/08/121
yonān : bk. yunan -1-
 y. I/75/09
yȯnan : bk. yunan -2-
 y. I/99/54
 y.+ dan I/68/21
yȯnannı : Yunanlı, Yunanistan halkından 
veya bu halkın soyundan olan kimse. -2-
 y. I/150/40
 y.+ la I/150/40
yonca : Baklagiller familyasından, hayvan 
yemi olarak yetiştirilen, yaprakları üç di-
limli, kazık köklü, başak durumundaki çi-
çekleri kırmızı, mor ve menekşe renginde, 
bir çok türü bulunan çok yaygın bitki. -3-
 y. I/86/32, II/20/42
 y.+ ŋ II/09/75
yoncı : bk. yonca -2-
 y. I/03/24, II/20/42
yōncı : bk. yonca -1-
 y.+ dır II/10/14



yorul -
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yont - : Bir şeye istenilen biçimi vermek 
için dış bölümünü keskin bir araçla biçmek, 
kesmek. -1-
 y.- Tular I/38/15
yoŋġa : Kesilen, yontulan veya rendelenen 
bir şeyden çıkan parça, kamga. -4-
 y. I/87/05, I/96/42, I/96/64
 y.+ ynan I/96/43
yoŋur - : bk. yuŋur- -5-
 y.- an I/51/47
 y.- andan I/116/25
 y.- dūŋ I/116/34
 y.- uduḳ I/116/32
 y.- uz II/35/80
yoŋur̥d - : Yoğurmak. -1-
 y.- ur I/116/23
yoŋutdur - : Yoğrulmasını sağlamak. -2-
 y.- uruS I/116/22
 y.- uruz I/116/31
yor - : Yorgun duruma getirmek, yorgunluk 
vermek. -3-
 y.- ar I/56/63
 y.- ma I/91/24
 y.- uyoru I/122/03
yōr - : bk. yo˽ur- -1-
 y.- uz I/129/62
yōrd : bk. yo˽urt -2-
 y.+ u II/37/115
 y.+ umuzu II/20/13
yorġan : Yatarken örtünülen, içi pa-
muk, yün vb. ile doldurularak dikilmiş 
örtü. -30-
 y. I/12/02, I/12/11, I/12/17, I/18/69, 
I/21/04, I/21/11, I/21/12, I/41/80, I/77/72, 
I/77/75, I/89/12
 y.+ ı I/12/18, I/15/25, I/77/08
 y.+ ım I/27/28
 y.+ ımış I/21/02
 y.+ ınan I/50/38
 y.+ ını I/107/29, I/77/66
 y.+ ıŋ I/59/16
 y.+ nā I/154/24

 y.+ narı I/12/15
 y. virilēr̥di I/50/38
 y. yapardıḳ I/77/75
 y. yapıyoz II/24/38
 y. yapıyȯz II/24/13
 y. yapmış I/154/24
yorġan̥ : bk. yorġan -1-
 y. yapıyoS II/24/12
yorǥan : bk. yorġan -1-
 y. I/76/40
yōrġan : bk. yorġan -1-
 y. I/77/04
yorġancı : Yorgan diken, yastık, yorgan, 
şilte vb. satan kimse. -1-
 y.+ lar I/12/20
yorġun : Gösterdiği çabadan ve hareketli-
likten dolayı gücü azalmış olan, sarfettiği 
çabanın etkisini üzerinde hisseden, yorul-
muş. -1-
 y. I/07/75
yorġunnuḲ : Yorgunluk, yorgun olma, 
uzun ve sürekli sayılabilecek bir çalışma-
dan sonra vücutta hissedilen güç azalması 
durumu. -1-
 y. durġunnuḲ I/156/64
yōrt : bk. yo˽urt -5-
 y. I/33/94, I/33/96
 y. çorbası II/37/81
 y. tutmadı I/33/98
 y. yapār̥dıḳ I/33/94
yorucu : Yorgunluğa sebep olan, yorgun-
luk veren. -1-
 y. II/29/37
yorūcu : bk. yorucu -1-
 y. II/29/36
yorul - : Sarfettiği çaba sonucu yorgunluk 
duymak, yorgun duruma gelmek. -6-
 y.- muşum I/39/03
 y.- muşun I/39/06
 y.- uŋ ġırılıŋ I/06/48, I/06/49
 y.- uyoÍÍār I/35/19
 y.- uyom I/122/03



yōrul -
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yōrul - : bk. yorul- -1-
 y.- duḳ I/135/28
yorü - : bk. yürü-1 -1-
 y.- cek I/22/03
yosa : bk. yoḳsa3 -4-
 y. I/147/38, I/20/21, I/48/65

bk. yoḳsa1

 y. I/135/07
yōsa : bk. yoḳsa3 -14-
 y. I/144/80, I/145/03, I/52/43, I/52/91, 
I/53/53, , I/84/25, II/33/84, II/37/09

bk. yoḳsa1

 y. I/01/43, I/63/64, I/95/05
bk. yoḳsa2

 y. I/64/31, I/92/47, II/19/61
yōsu : bk. yoḳsa2 -1-
 y. II/38/24
yōsū : bk. yoḳsa3 -1-
 y. II/39/44
yōsun : Yosun, çoğu sularda, ağaç veya taş-
ların üzerinde yetişen tallı bitkilerin ilkel 
yapıdaki örneklerine verilen genel ad. -1-
 y.+ narı I/105/65
yömiye : bk. yevmiye -1-
 y. verisėŋ yapceŋ I/146/71
yȫmiye : bk. yevmiye -2-
 y.+ ŋi veriseŋ I/146/72
 y. verisėŋ I/146/68
yön : 1. Bakım, taraf. -9-
 y.+ ǖ II/02/58
 bi y.+ den I/99/71
 eḳı̊nímig y.+ den II/02/74
 y.+ neri I/06/44
 y.+ ü I/06/25
 y.+ ünden I/117/09
 y.+ üyle II/04/68

2. İzlenen yol, istikāmet.
 y. I/17/28
 y.+ ünden I/115/43
yönen - : Gönenmek, mutlu ve rahat bir 
hayat yaşamak. -1-

 y.- dilē II/20/38
yönet - : (Bir topluluğun) Usulüne uygun 
şekilde çalışmasını sağlamak, idare et-
mek. -2-
 y.- irdi II/23/70, II/23/72
yönnen - : bk. yönen- -1-
 y.- dilē II/20/39
y̥öŋcü : bk. önce -1-
 y̥. II/21/25
yör : bk. yer -1-
 kȫy y.+ ünde I/48/45
yöre : Bir bölgenin belli bir yeri içine alan 
sınırlı bölümü, dolay, havali. -3-
 y. I/97/04, II/23/44
 y.+ sine II/19/59
yörĕ : bk. yöre -1-
 y.+ de I/17/09
yöresel : Bir yöreye has olan, yerel, 
mahallı̂. -2-
 y. I/111/27, I/92/53
yöri - : bk. yürü-1 -2-
 y.- yemeŋ II/08/75
 y.- yemezdim I/24/47
yörü - : bk. yürü-1 -31-
 y. I/131/49
 y.- mez I/66/04
 y.- müyor I/67/02
 y.- p duruyon I/147/06
 y.- rdük II/07/13
 y.- rken I/133/45
 y.- rkėn II/08/42, II/08/75
 y.- r̥ken II/08/77
 y.- se I/79/41
 y.- yėleg II/01/60, II/01/61
 y.- yeliK II/01/60
 y.- yemı̄̇yon I/37/39
 y.- yemedim I/33/11
 y.- yemen I/128/08
 y.- yemeyorūn I/134/05
 y.- yemiyo I/134/57
 y.- yemiyoz I/134/56



yu˽ur -
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 y.- yolā II/34/65
 y.- yoz II/08/75
 y.- yü II/08/73, II/20/42
 y.- yülek II/07/11, II/07/22
 y.- yümüz II/07/93
 y.- yyor I/12/35

bk. yürü-3

 y.- dü II/16/76, II/16/83
yörüd - : Yürütmek, bir aracı yönlendire-
rek hareket ettirmek. -1-
 y.- ereK I/140/37
yörüğ : bk. yörük -1-
 y.+ ǖ I/111/120
yörük : Anadolu’da hayvancılıkla geçinen 
konar göçer halk. -23-
 y. I/155/41, I/155/42, I/21/57, I/23/09, 
I/23/11, I/23/13, I/23/15, I/23/16, I/23/28, 
I/79/08, I/79/09, II/23/147
 y.+ dür I/92/26
 y.+ lē I/23/12
 y.+ lēden I/155/41
 y.+ lēnki I/31/10
 y.+ ler I/92/26
 y.+ leriŋ I/67/49
yörüklük : Yörük olma durumu. -1-
 y. I/23/14
yörüt - : Yürütmek, gerektiği gibi ilerlet-
mek, devam ettirmek -1-
 y.- emedik I/53/46
yövmiye : bk. yevmiye -2-
 y. II/19/123, II/39/121
yövmiyi : bk. yevmiye -2-
 y. II/39/121
 y.+ lēni II/39/164
yȫyle : bk. öyle -1-
 y.+ ydí I/06/40
yöyüK : höyük -1-
 y. I/147/37
yö̇z : bk. yüz I -1-
 y. II/27/12
yu - : Yıkamak. -39-

 y.- can II/18/33
 y.- dum I/109/02, II/29/09
 y.- dūmuz II/27/25
 y.- mıycaŋ I/67/59
 y.- nduḳtan I/122/49
 y.- nuP I/59/42
 y.- nur I/122/49
 y.- nurduḳ I/59/51
 y.- r I/124/22, I/47/44
 y.- rḳan I/20/49
 y.- rdu II/27/22
 y.- rduḳ I/20/33, I/20/60, I/35/06, 
I/59/41, I/59/49, I/70/10, I/70/13
 y.- rduġ I/59/45
 y.- rduḲ I/102/45, I/144/39, I/59/40, 
I/59/49
 y.- rdūḲ I/126/55
 çamaşır y.- rduḲ I/14/46
 y.- rdum I/152/62
 y.- rdun I/25/60
 y.- run I/144/71
 y.- ruz I/26/69, I/27/44, I/27/63, I/77/71
 y.- yaman I/136/26
 y.- yamaz I/126/41
 y.- yo I/35/65
 y.- yō I/35/65
 y.- yuncaḲ I/21/06
yu : bk. yo -1-
 y. II/08/06
yú - : bk. yu- -1-
 y.- cen II/27/26
yū - : bk. yu- -6-
 y.- cam I/52/94
 y.- nurdu I/59/50
 y.- rduḲ I/47/42, I/77/74
 y.- ruz I/62/11
 y.- yon II/29/59
yu˽ur - : bk. yo˽ur- -12-
 y.- dum I/152/45
 y.- u II/22/78



yu˽ūrd
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 y.- ulā II/32/56
 y.- ur I/07/29
 y.- urdu I/07/103
 y.- urduġ I/07/29
 y.- uruz I/129/63
 y.- usuŋ I/71/27
 y.- uyuduḳ II/22/72
 y.- uz I/71/33, I/98/80, II/32/63
yu˽ūrd : bk. yo˽urt -1-
 y.+ u II/34/99
yu˽urt : bk. yo˽urt -2-
 y. II/15/112
 y.+ la II/37/121
yū˽urt : bk. yo˽urt -1-
 y. II/15/112
yud - : bk. yut- -19-
 y. I/52/30, I/52/31
 y.- a I/52/15
 y.- ā I/52/15
 y.- acen I/62/30
 y.- amazdıŋ I/07/42
 y.- ārdı II/25/85
 y.- arın I/58/80
 y.- arıS I/132/37
 y.- arız I/98/111
 y.- arsın I/121/54
 y.- āTı II/25/84
 y.- eciŋ I/07/42
 y.- ulū I/121/59
 y.- ulur I/121/60
 y.- ulur̥ I/121/59
 y.- uyola I/79/53
 y.- uyon I/37/38
 y.- uyorüdüm I/58/78
yudum : Lokma, bir defada yutulacak ka-
dar (ekmek). -1-
 y. ekmeK I/28/37
yuFḳa : İnce açılmış hamurdan yapılan sac 
ekmeği. -1-
 y.+ ları II/37/91

yuFḳa sacı : Üzerinde yufka pişirilen 
sac.

yuFḳa böreği : Yufkaların üst üste ko-
nulup aralarına çeşitli malzemeler konula-
rak hazırlanan bir çeşit börek.
yūFḳa : bk. yuFḳa -1-
 y.+ dan II/37/89
yufḲa : bk. yuFḳa -2-
 y. yapdῑmızdan yapıyoS I/111/39
 y. yapılırdı I/118/07
yuġ : bk. yoḳ -3-
 y. I/02/44, I/06/78, II/12/28
yuğur - : bk. yo˽ur- -1-
 y.- uz II/32/107
yuḳ : bk. yoḳ -22-
 y. I/03/07, I/03/67, I/07/32, I/07/67, 
I/07/84, I/10/110, II/02/47, II/02/84, 
II/02/87, II/05/07, II/05/34, II/08/42, 
II/08/91, II/11/14, II/12/26, II/17/08, 
II/17/27, II/17/56, II/17/63
yuḲ : bk. yoḳ -2-
 y. II/05/35, II/17/63
yúk : bk. yük -1-
 y. I/01/41
yūḳ : bk. yoḳ -2-
 y. II/05/07, II/17/08
yuḳa : bk. yuFḳa -61-
 y. I/09/63, I/116/39, I/116/40, I/125/60, 
I/125/61, I/125/63, I/125/64, I/130/67, 
I/130/71, I/130/72, I/130/74, I/130/80, 
I/148/22, I/148/23, I/157/43, I/19/21, 
I/21/43, I/31/11, I/39/06, I/71/41, I/71/42, 
II/12/18, II/12/34, II/37/95
 y. börē yaparῑz I/71/37
 y. böre˽i yaparlarımış I/76/22
 y. böre˽iŋ I/154/21
 y. börēni I/31/05
 y.+ dan II/37/68
 y.+ lādan I/154/21
 y.+ lān I/157/44
 y.+ ları yapardȧ I/154/21
 y.+ lı II/12/18



yuḳar̥ῐ
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 y.+ nın I/33/151
 y. saçı I/130/75
 y. saÇı I/130/75, I/130/77
 y.+ sı yaparıS I/97/31
 y.+ sı yaparız I/97/31
 y.+ ya I/26/09
 y. yapādıḳ I/09/61
 y. yapāladῑ I/33/148
 y. yapardıḳ I/14/38
 y. yaparıS I/129/12
 y. yaparız I/157/37, I/39/05
 y. yaparῑs I/71/37
 y. yaparῑz I/71/29
 y. yaparlarmış I/76/12, I/76/21
 y. yapdῑdıġ I/39/03
 y. yapılır I/05/54, I/26/08
 y. yapıp I/71/46
 y. yāzdıġ I/39/05
 y.+ yı I/130/80, I/130/81, I/31/08, 
I/71/38
yuḳa : bk. yuḳarı -1-
 y.+ dā I/116/08
yuḳȧ : bk. yuFḳa -4-
 y. I/26/50, I/26/51, I/26/52
 y.+ yῑ I/71/38
yuḳā : bk. yuFḳa -1-
 y. I/157/37
yuḳā : bk. yuḳarı -1-
 y.+ dı II/01/81
yuḲa : bk. yuḳarı -1-
 y.+ da I/79/39
yūḳa : bk. yuFḳa -1-
 y. I/125/62
yuḳacı : Yufkacı, yufka yapan kimse. -2-
 y.+ lar I/125/68
 y.+ lara I/125/67
yuḳaÍ : bk. yuḳarı -2-
 y.+ Íāda II/32/38
 y.+ Íárá I/45/31
yuḳar : bk. yuḳarı -14-

 y. I/33/114, II/38/83
 y.+ ḳı I/81/05
 y.+ da I/21/71, I/67/66, I/79/40, II/26/48 
 y.+ daḳı I/100/06, I/15/94
 y.+ daḳılā I/139/08
 y.+ dan I/10/97, I/28/26
 y.+ dıydῑ II/06/37
 y.+ díydí II/07/09
 y. mahaÍlede II/38/81
yuḲar : bk. yuḳarı -1-
 y.+ da I/117/23
yuḳār : bk. yuḳarı -3-
 y.+ da II/13/46
 y.+ dan I/38/29
 y.+ sı II/09/88
y̥uḳar : bk. yuḳarı -1-
 üze y̥.+ a II/03/69
yuḳara : bk. yuḳarı -1-
 aşā y. II/10/33
yuḳarȧ : bk. yuḳarı -1-
 aşşā y. II/10/40
yuḳarā : bk. yuḳarı -1-
 ışşā y. II/10/05
yuḳarı : Bir şeyin üst bölümü, üstte bulu-
nan. -23-
 y. I/111/109, I/122/19, I/142/37, I/44/65, 
I/45/30, II/20/06, II/38/119
 aşā y. I/142/19
 aşşā y. I/30/25, I/60/32, I/68/23, I/68/24, 
II/04/51, II/04/55, II/19/161, II/38/49
 y.+ da I/139/32
 y.+ lā I/35/33
 y.+ sı I/90/37
 y.+ sῑ I/139/45
 y.+ ya I/150/57, I/156/52, I/45/44
yuḳarῐ : bk. yuḳarı -1-
 y.+ dan I/149/08
yuḳarῑ : bk. yuḳarı -1-
 aşşa y. I/56/17
yuḳar̥ῐ : bk. yuḳarı -1-
 y.+ ya I/142/38



yuḲarı
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yuḲarı : bk. yuḳarı -1-
 aşşā y. I/156/09
yuḳı : bk. yuFḳa -2-
 y.+ yı I/103/11, I/26/50
yulaf : Buğdaygillerden, en çok hayvan 
yemi olarak yetiştirilen otsu bitki. -1-
 y. I/129/52
yuma : Yumak işi, yıkama. -1-
 y.+ ya I/20/35
yumā : bk. yumaḳ I -1-
 y.+ yınan I/106/42

<<yumaḳ(I)+a -3-
 y. I/116/25, I/116/27, I/116/41

<<yumaḳ(I)+ı -1-
 y.+ nı I/132/51
yumaġ : bk. yumaḳ I -1-
 y. I/03/54
yumaḳ I : Top gibi sarılmış yuvarlak ha-
mur. -5-
 y. I/116/27, I/132/50, I/137/25
 y.+ larını I/111/56
 y. yaparız I/71/34
yumaḳ II : Yıkamak işi. -1-
 çamaşır y. I/14/46
yumaḲ : bk. yumaḳ I -3-
 y. I/132/52, I/132/53
yumaḳla - : Yumak durumuna getir-
mek. -2-
 y.- yoS I/106/42
 y.- yoz I/106/51
yumı : bk. yuma -1-
 y.+ ya I/70/67
yumırtı : bk. yumurta -1-
 y.+ ynan II/17/39
yumru : Yuvarlak, şişkin şey. -1-
 y. I/85/20
yumruḳ : Elin, parmakları yumulmuş ve 
sıkılmış hâli. -1-
 y. I/74/10

yumruḳ vur- : Elini yumruk yaparak 
karşısındakini vurmak.

yumr̥uḳ : bk. yumruḳ -1-
 y. vurular I/126/66
yumruḳla - : (Bir şeye) Yumrukla vur-
mak. -2-
 y.- r I/102/53
 y.- rsıŋ I/102/52
yumruḳlā - : bk. yumruḳla- -1-
 y.- dıḳ I/102/47
yumu : bk. yuma -1-
 y.+ ya I/47/43
yumulu : Yumulmuş, kapanmış, kısıl-
mış. -2-
 y. I/144/71
yumur - : bk. yuŋur- -4-
 y.- suŋ I/102/53
 y.- uduḳ I/154/43
 y.- ulādı I/33/92
 y.- ulurdu I/154/51
yumurta : Kümes hayvanları ve özellikle 
tavuk tarafından yumurtlanan, beslenmede 
çok önemli bir yeri olan, protein ve lipit 
bakımından çok zengin, üstü beyaz, kı-
rılgan bir kabukla kaplı, oval biçimde bir 
besin maddesi. -16-
 y. I/103/54, I/111/29, I/87/84, II/15/111, 
II/15/112, II/15/114, II/15/25
 y.+ lı I/111/45
 y.+ lı yaparım I/111/49
 y.+ lıyı I/111/45
 y.+ sını I/103/48
 y.+ sınnan I/103/59
 y. yaparıS I/100/09
 y.+ yı I/111/46
 y.+ ynan I/129/62
yumurtā : bk. yumurta -2-
 y. I/111/56, II/15/24
yumurtı : bk. yumurta -2-
 y. II/15/112
 y.+ ynan I/26/56
yumurtῐ : bk. yumurta -1-
 y.+ dan I/28/51
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yumurtlı - : Yumurtlamak, (yumurtlayıcı 
hayvanlar) yumurta vermek, yumurta do-
ğurmak. -1-
 y.- yan I/60/74
yumurtu : bk. yumurta -3-
 y. II/39/49, II/39/51, II/39/64
yumuşācıġ : bk. yumuşacıḳ -1-
 y. I/44/44
yumuşacıḳ : Çok yumuşak. -2-
 y. I/44/21, II/37/73
yumuşacıḲ : bk. yumuşacıḳ -1-
 y. I/27/78
yumuşaġ : bk. yumuşaḳ -1-
 y. I/111/98
yumuşaḳ : Üzerine dokunulduğunda çö-
ken, çukurlaşan, kolay şekil verilebilen, 
eski biçimini kaybeden. -1-
 y. II/21/66
yumŭşaḳ : bk. yumuşaḳ -1-
 y. II/39/64
yumuşaḲ : bk. yumuşaḳ -4-
 y. I/138/57, I/139/56, I/139/57, I/27/77
yunā : <<yunaḳ+ı -2-
 y.+ mız I/144/36
 y. munā I/108/37
yunaḳ : Kirli giysi, çamaşır yıkanan 
yer. -4-
 y. I/126/41, I/87/117, I/87/31
 y.+ da I/35/06
yunaḲ : bk. yunaḳ -1-
 y. II/27/21
yunaḳlıḳ : Çamaşır yıkanan yer, çamaşır-
lık. -2-
 y.+ lā I/59/43
 y.+ lāmız I/59/43
yunaḳlıḲ : bk. yunaḳlıḳ -2-
 y. I/59/39, I/59/43
yunan : Yunanistan’da yaşayan veya Yu-
nanistan halkından olan kimse, Yunanis-
tanlı. -20-

 y. I/05/20, I/05/30, I/05/38, I/05/42, 
I/05/46, I/05/48, I/05/49, I/05/50, I/108/19, 
I/24/53, I/28/25, I/99/54
 y.+ dan I/05/29, I/147/35
 y. harbinde I/24/53
 y.+ ıŋ I/05/18, I/05/33
 y.+ nan I/08/122
yunatcı : bk. uŋatÇa -1-
 y. I/35/50
yunnaġ : bk. yunaḳ -1-
 ineK çanaġ y. I/06/34
yunur - : bk. yuŋur- -2-
 y.- uduḳ I/01/60
 y.- uyon II/15/69
yuŋur - : Yoğurmak. -63-
 y. I/35/04
 y.- andan II/39/50
 y.- cam I/97/20
 y.- duḳtan I/90/12
 y.- dūm I/73/17
 y.- dūmuzdan I/10/34
 y.- duydum I/22/39
 y.- madan I/10/21
 y.- u I/10/28, I/70/36, I/70/37, I/87/86
 y.- uḳan II/07/90
 y.- uduḳ I/01/59, I/10/32
 y.- uduġ II/16/64
 y.- um I/73/48
 y.- un II/39/65
 y.- uŋ II/37/69
 y.- urlā I/157/64
 y.- uruS I/129/12, I/157/80
 y.- uruz I/111/29, I/130/80, I/26/56
 y.- us I/10/28, I/79/84
 y.- uS I/101/12, I/70/36, II/39/40
 y.- usun II/39/29, II/39/67
 y.- usuŋ I/30/23, I/40/46, II/37/120, 
II/37/121, II/37/63, II/39/28, II/39/50
 y.- uydum I/30/19, I/73/16
 y.- uyom I/90/09, I/90/11
 y.- uyȯn I/91/13
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 y.- uyoŋ I/106/50, I/111/52, I/111/55, 
I/111/56, I/120/53, I/76/33, I/87/85, I/87/86
 y.- uyoz I/09/39
 y.- uz I/101/11, I/101/12, I/148/09, 
I/73/46, I/98/92, II/37/69
yuŋūr - : bk. yuŋur- -1-
 y.- duḳ I/01/59
yuŋurma : Yuŋurmak işi. -2-
 y. I/90/10
yūr - : bk. yo˽ur- -2-
 y.- ulur I/62/25
 y.- uyoz II/21/86
yurd : bk. yurt2 -9-
 y.+ u I/133/43, I/133/44
 y.+ una I/133/43, I/133/49

bk. yurt1

 y.+ a I/15/06
 talebe y.+ u II/02/46

bk. yurt3

 y.+ u I/99/25
yurt : 1. Öğrencilerin öğrenimleri sırasın-
da yatıp kalktıkları, barındıkları yer. -3-
 y. I/15/07
 y.+ lāda I/141/06
 y. murt I/151/07

2. Bir kimsenin doğduğu, yaşadığı yer, 
memleket.

3. Bir kimsenin doğduğu, yaşadığı ev.
yurt bilgisi : Yurttaşlık bilgisi, ilköğretim 
okullarında yurttaşlıkla ilgili bilgilerin ve-
rildiği ders. -1-
 y. I/113/06
yurt dışı : Yurt sınırları dışında olan yer, 
yabancı ülke. -1-
 y.+ nda I/54/38
yut - : Ağızda olan bir şeyi boğazdan aşağı 
indirmek, yemek. -9-
 y. I/37/33, I/79/47
 y.- allar I/121/58
 y.- ceŋ I/79/49
 y.- duŋ I/62/29
 y.- madım I/62/29

 y.- mazdım I/07/43
 hapı y.- Tu I/99/15
 y.- up durceŋ I/147/10
yutTur - : Yutmasını sağlamak. -1-
 y.- uduġ I/58/70
yuva : 1. Bir ailenin oturduğu ev, aile oca-
ğı. -7-
 y. I/64/83
 y.+ lar I/64/91
 y.+ larında I/42/29

2. Hayvanların ve özellikle kuşların yav-
rulamak, yumurtlamak, yavrularını büyüt-
mek için yaptığı barınak.
 y.+ da I/45/29
 ġuş y.+ lāna I/80/01

yuva ġur- : Evlenmek.
 y. ġuracaḲ II/27/54
 y.+ lar ġurmaḲ I/114/24
yuvā - : bk. yuvala- -1-
 y.- rdıḲ I/17/87
yuvā : <<yuvaḳ+i -2-
 y.+ nan I/121/04, I/121/06
yuvaḳ : Loğ taşı, toprak damı düzlemek ve 
pekiştirmekte kullanılan taş silindir. -2-
 y. I/121/04, I/121/05
yuvaḲ : bk. yuvaḳ -1-
 y. I/17/87
yuvala - : Yuvarlamak. -1-
 y.- lardı I/121/07
yuvalaḳlıḳ : Bulgur ufağı ya da pirinç, ince 
çekilmiş kıyma ile yoğrulduktan sonra kü-
çük küçük yuvarlanıp haşlanarak yapılan 
yuvalak adındaki yemek için ayrılmış. -1-
 y. I/26/64
yuvalla - : bk. yuvarla- -2-
 y.- rdı I/121/04, I/121/05
yuvallā - : bk. yuvarla- -4-
 y. II/39/52
 y.- sın II/39/52
yuvaÍÍa - : bk. yuvarla- -1-
 y.- rıS II/32/63
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yuvallaġ : bk. yuvarlaḳ -1-
 y. II/39/59
yuvallaḳ : bk. yuvarlaḳ -2-
 y. II/39/58
 y.+ ları II/39/55
yuvaÍÍaḳ : bk. yuvarlaḳ -1-
 y. II/32/111
yuvallaḲ : bk. yuvarlaḳ -1-
 y. II/39/55
yuvaÍÍáma : Bulgurun içine un, salça, 
soğan vb. katılarak yoğrulan, küçük ve 
yuvarlak parçalar hâlinde pişirilen ve üze-
rinde yağ, yoğrut dökülerek servis edilen 
bir yemek. -1-
 y. II/32/62
yuvaÍÍámá : bk. yuvaÍÍáma -1-
 y. II/32/55
yuváÍÍámá : bk. yuvaÍÍáma -1-
 y. yapeyöllē II/32/57
yuváÍleme : bk. yuvaÍÍáma -1-
 y.+ ye II/32/55
yuv̇aÍlema : bk. yuvaÍÍáma -1-
 y. II/32/22
yuvarla - : Bir şeyi yerden kaldırmadan 
kendi etrafında döndürerek yürütmek. -2-
 y.- ŋ I/04/50
yuvarlaḳ : Top, küre çember veya tekerlek 
biçiminde olan. -4-
 y. II/15/14, II/39/46, II/39/47
yuvarlȧḳ : bk. yuvarlaḳ -1-
 y. II/15/16
yuvārlaḳ : bk. yuvarlaḳ -1-
 y. II/15/115
yuvarlaḲ : bk. yuvarlaḳ -1-
 y. I/31/36
yuvarlan - : Kendi üzerinde döne döne ha-
reket etmek. -1-
 y.- ıyo I/98/116
yuz : Az’a benzetilerek yapılan tekrar iki-
lemesi. -2-
 āz y. I/134/21, I/134/22
yü - : bk. yu- -1-

 y.- rdüK I/20/61
yǖ : höyük -3-
 y. I/147/37, I/147/38
 y.+ ye I/147/37
yǖ - : bk. yu- -1-
 y.- yon II/29/99
y̥üç : bk. üç -1-
 y̥. I/153/10
yük I : 1. Bir insan, hayvan veya taşıtın 
taşıdığı şeylerin bütünü -17-
 y. I/15/06, I/32/42, I/32/43, I/45/58, 
I/45/62, II/07/45, II/20/41, II/32/100
 y.+ ü I/44/57, I/63/31, I/97/12
 y.+ ümü I/45/58, I/45/62
 y.+ ümüzü I/144/78
 y.+ üŋü I/45/58
 y. yaparız II/20/41

2. Amaç, maksat, niyet.
 şaḳa y.+ üne I/64/22
yük II : Gök’e benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 gökünü y.+ ünü I/88/46
yüklen - : Yükleme işi yapılmak veya yük-
leme işine konu olmak. -1-
 y.- ir II/06/32
yüklü : bk. yüklük -1-
 y.+ ün II/13/46
yüklük : Evlerde yatak, yorgan gibi şeyle-
ri koymaya yarayan yer veya büyük dolap, 
yük, yük odası. -1-
 y. II/13/47
yüklüme : Yükleme, yüklemek işi. -1-
 y.+ sini yapıyo II/30/39
yükseg : bk. yüksek2 -2-
 y. I/56/47

bk. yüksek3

 y. oḫullara II/10/69
yüksek : 1. Tabanı ile en üst noktası arasın-
daki mesafe kendi cinsinden olan şeylere 
göre fazla olan. -6-
 y. I/81/57, II/02/11, II/08/12
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2. Belli bir yere göre daha yukarıda bu-
lunan.
 y. II/30/11

3. Derece, rütbe ve mevki bakımından 
üstün.

4. Normal kabul edilen seviyenin üstün-
de olan.

yüksek ȫrenim : Üniversite, akademi 
ve yüksek okullarda verilen bilgileri öğren-
me işi, yüksek tahsil. 
 y. ȫrenim I/56/21, I/56/24
yüksel - : 1. Normal kabul edilen seviyenin 
üstüne çıkmak, artmak. -6-
 y.- di I/52/29
 y.- iyo II/29/79
 y.- iyȯ I/156/52

2. Derece, rütbe ve mevkii artmak. 
 y.- cek I/78/21
 y.- iŋ I/85/65
yükseld - : Yükseltmek, yükseğe çıkarmak, 
yukarı kaldırmak, yüksek duruma getir-
mek. -1-
 y.- iriz yapılır I/62/10
yümsek : bk. yüksek1 -2-
 y. I/76/49, II/22/13
yümü̆sek : bk. yüksek1 -1-
 y. I/45/14
yün : Koyun, keçi, deve vb. hayvanların 
vücudunu örten, dokuma sanayinde, yatak, 
yastık ve yorgan yapmakta kullanılan tüy-
lere verilen isim. -14-
 y. I/07/18, I/12/12, I/71/65, I/73/71, 
I/94/27
 y.+ den I/27/41
 y.+ nē I/27/44
 y.+ ner I/12/10, II/24/13
 y.+ neri I/12/31, I/21/06
 y.+ ü I/27/53
 y. yapdı I/18/69
yünseg : bk. yüksek3 -1-
 y. I/130/05
yüŋ : bk. yün -11-

 y. I/20/60, I/87/112
 y.+ ǖ müŋǖ I/21/38
 y.+ den I/73/73
 y.+ den yapāduḳ II/24/59
 y.+ ü I/21/07, I/73/74
 y.+ ünden I/08/54, I/73/77
 y.+ ünü I/140/39
yürē : (<<yürek+i) İnsanın bütün duygula-
rının kaynağı ve manevi varlığının merkezi, 
gönül. -4-

yüreği sızla- (yan-) : İnsanın bütün 
duygularının kaynağı ve manevi varlığının 
merkezi, gönül : 
 y.+ m cızadaḳ yandı I/25/53
 y.+ miz sızlıyȯdu I/97/09
 y.+ ŋ yanar II/38/117

yüreğinin yağı yoḳ : Çok üzülmüş. 
 y.+ niŋ ya˽ı yoḳ II/08/10
yüreKden : Yürekten, temiz duygularla, 
saygı ile, içten, içtenlikle, kalpten. -1-
 y. I/79/51
yüri - : bk. yürü-1 -2-
 y.- ye I/41/47
yürü - : 1. Adım atarak ilerlemek, git-
mek. -24-
 y. I/66/41
 y.- cēne I/119/11
 y.- ken II/22/35
 y.- mez I/66/41
 y.- müyȯz I/87/66
 y.- müy̥oz I/87/67
 y.- p I/20/80
 y.- r I/110/61
 y.- rdüg I/41/61
 y.- rdük I/110/60
 y.- sün I/145/48
 y.- ye I/139/58, I/41/47, I/41/63, I/41/65
 y.- yemēyom II/19/133
 y.- yereg II/06/06
 y.- yerek I/103/29, I/41/68
 y.- yi I/41/46
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 y.- yü I/41/63
2. Gereği gibi yapılmak veya ilerlemek.

 y.- rdü II/23/28
3. İlerlemek, devam etmek.

yürǖ - : bk. yürü-1 -1-
 y.- ceK I/66/41
yüS : bk. yüz I -9-
 y. I/108/43, I/156/09, I/92/04, I/92/07, 
II/02/33, II/02/68, II/02/69
yǖse : bk. yüksek3 -1-
 mesleK y.+ idi I/93/60
yǖsek : bk. yüksek2 -1-
 y. II/33/51
yüssek : bk. yüksek4 -1-
 y. I/58/14
yüst : bk. üst2 -1-
 y.+ üne II/32/58
yüsǖ : <<yüzük+ü -1-
 y.+ nü II/17/54
yüsük : bk. yüzüK -2-
 y. II/17/53, II/17/55
yüz I : Doksan dokuzdan sonra, yüz birden 
önce gelen sayının adı. -147-
 y. I/06/24, I/06/29, I/11/25, I/110/47, 
I/12/34, I/12/43, I/120/22, I/127/55, 
I/128/08, I/134/52, I/134/54, I/136/19, 
I/139/31, I/143/40, I/147/35, I/149/10, 
I/149/58, I/149/59, I/154/59, I/155/103, 
I/156/04, I/158/37, I/158/39, I/158/56, 
I/159/38, I/20/06, I/21/87, I/23/46, I/23/48, 
I/23/52, I/25/14, I/25/37, I/27/08, I/27/60, 
I/29/05, I/32/43, I/33/15, I/33/35, I/46/68, 
I/49/43, I/52/29, I/52/69, I/52/70, I/57/26, 
I/57/27, I/57/33, I/57/34, I/58/80, I/61/11, 
I/63/40, I/68/31, I/69/16, I/69/17, I/75/46, 
I/75/47, I/86/58, I/86/75, I/87/121, I/87/46, 
I/87/47, I/92/05, I/92/06, I/92/28, I/92/29, 
I/92/47, I/92/51, I/95/15, I/96/69, I/99/10, 
I/99/49, II/01/30, II/02/42, II/02/51, 
II/02/69, II/04/12, II/04/36, II/04/38, 
II/04/54, II/04/71, II/04/72, II/07/44, 
II/07/50, II/09/101, II/09/98, II/10/17, 
II/10/18, II/10/22, II/10/23, II/10/27, 
II/10/40, II/10/65, II/10/67, II/14/21, 
II/23/02, II/25/109, II/25/110, II/28/03, 

II/28/38, II/28/79, II/28/80, II/28/93, 
II/38/114, II/38/119, II/38/50, II/39/123, 
II/39/125
 y.+ den I/75/48
 y.+ dür I/92/06
 y.+ e I/143/58, I/143/59, I/64/02, 
II/39/160
 y.+ lerci II/02/05
 y.+ lerde I/92/48
 y.+ ü I/143/59, I/61/10, II/02/51

yüz beşlig : Ölçüsü bakımından yüz 
beş miligram değerinde olan ilaç.
 y. I/58/79

yüzlüK : Ölçüsü bakımından yüz mi-
ligram değerinde olan ilaç.
 y. I/58/78
yüz II : 1. Başın, üzerinde alın, kaş, göz, 
burun, yanaklar, ağız, ve çene bulunan ön 
kısmı, surat, çehre. -44-
 gülēr y. I/50/85
 y.+ lēni I/159/10
 y.+ leri II/08/51
 y.+ úŋú II/13/34
 y.+ ü I/07/97, I/159/12, I/25/24, I/26/34, 
I/40/66, I/76/51, I/76/54, I/76/68, II/12/16
 y.+ üm I/138/100, I/76/68, I/94/81
 y.+ ümüzü I/38/20
 y.+ ümü̆ I/138/101
 y.+ ünde I/25/24, I/25/25
 y.+ üne I/09/17, I/101/26, I/157/46
 y.+ ünü I/01/67, I/01/68, I/38/10, 
I/71/10, I/76/50, I/98/35, I/98/36, II/08/71
 y.+ üŋ I/08/112, I/08/127, I/20/36
 y.+ üŋe I/20/39, I/58/57, I/70/79

2. Ön taraf, ön cephe. -5-
 y.+ den II/05/33
 y.+ leri I/86/78
 y.+ lü I/116/42
 y.+ ü I/12/29
 kepçeniŋ y.+ ü I/84/28
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3. Elde edilememiş makbul olduğu düşü-
nülen kişi, durum, nesne vb. için kullanı-
lır. -5-
 y.+ ü I/33/24, I/52/83, I/52/84
 y.+ üne baḳan yoḳ I/60/42
 y.+ ünü I/96/68

4. Yüzey, satıh. -3-
 y. II/10/46
 y.+ deki II/10/46
 y.+ ü II/37/94

5. Kumaşın dışa gelmek üzere dokunmuş 
düzgün ve gösterişli tarafı. -1-
 minder y.+ lēmiz I/152/60

yüzü suyu hörmetine : “Birinin veya 
bir şeyin hatırına veya varlığına değer ve-
rildiği için” anlamında kullanılan bir söz.
 suyu y.+ ü hörmetine I/69/99

yüzü yırtıḳ : Utanması, çekinmesi ol-
mayan.
 y.+ ü yırtıḳ I/76/53
 gelinnēŋ y.+ ü yırtıḲ olur I/76/52

yüzü dayanma- : Utanmak, utancına 
“hayır, olmaz” diyememek.
 y.+ üm dayanmaz II/08/128
yüz - : (Derisini) Soymak, (derisini) çıkar-
mak. -6-
 y.- düm II/28/05
 y.- dün I/121/70
 derisini y.- erdiK I/74/14
 y.- ersin I/121/64
 y.- üldǖ I/36/76
 y.- üldü I/83/01
y̥üz : bk. yüz I -4-
 y̥. II/04/38, II/04/39, II/04/72
yǖz : bk. yüz I -1-
 y. II/10/63
yüzbaşı : Orduda rütbesi üsteğmenle bin-
başı arasında olan subay. -1-
 y. I/11/32
yüzde : Herhangi bir sayı ile kullanıldığın-
da yüze bölünen bir şeyin o kadarlık parça-
sını belirten bir söz. -1-

 y. doġuzanı I/149/58
yüzden : Nedeniyle, sebebiyle, -den ötü-
rü. -10-
 y. I/108/56, I/156/46, I/39/66, I/46/101, 
I/78/49, II/19/133, II/19/156, II/19/164, 
II/31/17
yüzdēn : bk. yüzden -1-
 y. I/63/15
yüzǵā : bk. rüzgar -1-
 y.+ dan I/49/13
yüzǵar : bk. rüzgar -1-
 y.+ ıŋ I/49/18
yüzme : 1. Suda yüzülerek yapılan 
spor. -1-

2. Yüzmek, kol, bacak vb. organları ha-
reket ettirerek suda ilerlemek işi.

yüzme havuzu : Spor, sağlık ve eğlen-
ce amacıyla yapılmış, belirli derinlikleri 
bulunan, suyla dolu olan yer.
 y. havruzu yapdıla I/68/59
yüzmi : bk. yüzme2 -1-
 y.+ ye I/48/74
yüz numara : Ayakyolu, hela, abdestha-
ne. -1-
 y. yapcaz II/28/36
yüzüġabaḳ : Yüzükapak, yüzü yere gel-
mek üzere, yüzükoyun. -1-
 y. II/08/53
yüzüġapaḲ : bk. yüzü˽ġabaḳ -1-
 y. II/22/08
yüzüK : Parmağa takılan, genellikle altın, 
gümüş vb. madenı̂ halka. -2-
 y. I/131/13
 y. müzüK I/113/21
yüzüm : bk. üzüm -1-
 y.+ ü I/67/69
yüzünden : (Olumsuz neden bildirmek 
üzere) Nedeniyle, -den ötürü. -5-
 y. I/141/28, I/47/52, I/55/42, I/96/93
yüzündēn : bk. yüzünden -1-
 y. II/19/28
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zāb : bk. sahib -1-
 z.+ ı I/18/55
zaba : <<sabah+ı -1-
 z.+ na I/13/10
zabā : <<sabah+a -5-
 z. II/22/73
 z.+ daḲ I/45/11, I/45/17

<<sabah+ı
 z.+ na I/67/52

bk. sabah
 z. I/52/42
zaba˽an : bk. sabahın -1-
 z. I/02/34
zabah : bk. sabah -22-
 z. I/08/17, I/14/52, I/25/30, I/25/32, 
I/51/32, I/54/47, I/58/32, I/62/29
 ayşam z. I/124/14
 z.+ a I/26/27
 z.+ da I/36/78
 z.+ dan I/120/61, I/123/20, I/131/47, 
I/143/32, I/143/46, I/88/60
 z. ezānı I/131/48
 z. fıltıSı I/135/01
 z.+ ı I/26/28
 z.+ lara I/25/53
 z.+ ları I/14/14
zabah̥ : bk. sabah -2-
 z.+ dan I/102/57
 z. namāzına I/115/35
zabāh : bk. sabah -1-
 z. I/91/30
zabah̥an : bk. sabahın -1-
 z. I/134/27
zabālı̄̇n : bk. sabahleyin -1-

 z. II/28/36
zabalayı : bk. sabahleyin -1-
 z. I/11/49
zabālen : bk. sabahleyin -1-
 z. I/141/20
zabāley̥in : bk. sabahleyin -1-
 z. I/114/13
zabālin : bk. sabahleyin -1-
 z. I/59/18
zabāliyin : bk. sabahleyin -1-
 z. I/44/21
zabān : bk. sabahın -2-
 z. I/51/32, II/22/73
zabānan : bk. sabahleyin -1-
 z. I/128/29
zabānan̥ : bk. sabahleyin -1-
 z. I/25/30
zabāŋ : bk. sabahın -1-
 z. I/63/25
zaden : bk. zaten -2-
 z. I/103/44, I/147/14
zăden : bk. zaten -1-
 z. I/32/90
zafer : Savaşta kazanılan gālibiyet. -1-
 çanaḳḲale z.+ iniŋ II/09/11
zaġon : Kural, yol, yöntem. -1-
 z. I/69/76
zaġun : bk. zaġon -1-
 z. I/69/73
zāhmet : Sıkıntı, eziyet, güçlük, 
zorluk. -1-

zāhmet çek- : Sıkıntıya uğramak, 
güçlükle karşılaşmak.

zZ
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zāhmet ol- : Başkası için yaptığı bir 
şeyden sıkıntı ve yorgunluk duymak.
 z. olur I/54/57
zahmetli : Zahmet veren, sıkıntılı, güç, zor, 
yorucu. -5-
 z. I/67/18, II/12/32, II/24/40
 z.+ ydi I/49/71
 z.+ ymiş I/49/70
zalata : bk. salata I -1-
 z. II/35/44
zalatalıḳ : bk. salatalıḳ -3-
 z. I/133/34
 z.+ lar I/96/85
 z.+ ları I/35/44
zalatalıḲ : bk. salatalıḳ -1-
 z. I/144/33
zalȧtalıḲ : bk. salatalıḳ -2-
 z. II/26/31, II/26/32
zalatalῑ : bk. salatalıḳ -1-
 isı̄̇v z.+ sı II/08/105
zama : bk. zaman -1-
 z. I/39/56
zaman : Olmuş ve olacak hadiselerin birbiri 
ardınca cereyan edişinin düşüncemizde 
meydana getirdiği başı ve sonu belli 
olmayan soyut kavram, vakit. -398-
 z. I/02/19, I/03/20, I/07/18, I/07/34, 
I/07/43, I/07/49, I/08/32, I/09/13, I/10/06, 
I/102/50, I/105/05, I/105/12, I/106/30, 
I/106/36, I/106/45, I/106/46, I/108/23, 
I/108/28, I/11/87, I/110/47, I/110/63, 
I/110/65, I/111/34, I/111/73, I/111/76, 
I/112/26, I/112/36, I/113/06, I/113/39, 
I/113/41, I/113/43, I/113/45, I/115/11, 
I/115/17, I/116/04, I/116/05, I/116/11, 
I/116/17, I/116/19, I/116/20, I/116/24, 
I/116/28, I/116/35, I/116/37, I/116/38, 
I/116/49, I/117/08, I/117/42, I/117/44, 
I/121/19, I/121/32, I/121/99, I/122/57, 
I/124/13, I/125/28, I/125/43, I/125/44, 
I/125/50, I/13/19, I/130/05, I/130/14, 
I/130/72, I/130/81, I/130/92, I/131/13, 
I/131/15, I/131/30, I/132/37, I/132/38, 
I/136/15, I/136/20, I/136/29, I/138/10, 
I/138/115, I/138/116, I/138/125, I/138/13, 

I/138/35, I/138/39, I/138/44, I/138/58, 
I/138/65, I/138/90, I/138/91, I/138/96, 
I/140/48, I/141/27, I/141/28, I/142/44, 
I/143/64, I/143/65, I/143/66, I/146/43, 
I/146/44, I/146/51, I/146/52, I/146/58, 
I/146/72, I/147/28, I/147/45, I/148/04, 
I/149/56, I/149/60, I/15/55, I/150/52, 
I/150/55, I/153/05, I/153/44, I/153/45, 
I/154/54, I/155/52, I/155/96, I/156/10, 
I/156/17, I/156/26, I/156/47, I/156/65, 
I/158/23, I/158/26, I/16/20, I/16/24, I/16/27, 
I/16/28, I/16/34, I/16/47, I/16/58, I/16/59, 
I/18/05, I/19/04, I/19/30, I/21/50, I/23/17, 
I/23/38, I/23/39, I/25/11, I/25/18, I/25/37, 
I/25/55, I/26/36, I/27/16, I/27/59, I/28/17, 
I/31/17, I/31/55, I/31/56, I/32/49, I/33/41, 
I/35/48, I/35/57, I/39/25, I/40/45, I/40/55, 
I/40/62, I/41/23, I/41/48, I/44/14, I/44/33, 
I/44/66, I/46/08, I/46/30, I/47/53, I/49/56, 
I/49/64, I/54/59, I/55/23, I/55/77, I/58/66, 
I/58/75, I/60/07, I/60/08, I/60/13, I/61/17, 
I/61/40, I/61/72, I/64/107, I/64/21, I/64/22, 
I/64/26, I/64/27, I/64/73, I/64/91, I/65/27, 
I/66/34, I/66/44, I/67/05, I/68/33, I/68/51, 
I/68/63, I/68/65, I/68/69, I/69/14, I/69/80, 
I/69/94, I/70/09, I/70/52, I/72/85, I/74/103, 
I/74/15, I/74/16, I/74/31, I/74/52, I/74/71, 
I/74/86, I/74/95, I/77/04, I/81/59, I/85/06, 
I/85/13, I/85/15, I/85/33, I/87/10, I/87/107, 
I/87/108, I/87/97, I/93/46, I/93/47, I/94/03, 
I/94/42, I/97/38, I/98/59, II/03/04, II/13/22, 
II/15/21, II/15/89, II/16/29, II/19/154, 
II/19/74, II/20/04, II/20/08, II/22/05, 
II/22/14, II/22/55, II/24/106, II/25/87, 
II/27/25, II/32/137, II/34/40, II/34/70, 
II/35/63, II/38/27, II/38/60, II/38/71, 
II/38/72, II/39/14, II/39/37
 z.+ ḳı I/128/12
 z.+ ḳılā I/146/60
 z.+ a I/113/107, I/117/40, I/143/09, 
I/144/26, I/74/25, I/85/29, II/26/11
 z.+ ā I/85/30
 z.+ da I/113/21, I/120/29, I/120/30, 
I/65/29, I/65/57, II/33/82
 z.+ dan I/117/46, I/16/25, I/39/86
 z.+ dı I/74/71, II/33/80
 z.+ ı I/03/30, I/07/48, I/102/52, I/13/36, 
I/44/72, I/85/60, II/20/35
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 z.+ ımdan I/13/07
 z.+ ımdı I/93/45
 z.+ ımız I/141/05
 z.+ ımızda I/100/04, I/110/48, I/121/37, 
I/131/34, I/157/09, I/157/68, I/157/75, 
I/16/57, I/32/94, I/76/16, I/76/17, II/19/06, 
II/19/127, II/34/07
 z.+ ımızdā I/150/07
 z.+ ımızdῑ I/72/10
 z.+ ında I/108/18, I/117/07, I/131/30, 
I/18/70, I/42/12, I/75/08, I/83/73, I/95/29, 
II/29/34
 z.+ ından II/17/82
 z.+ ındı yapTıḳ I/102/14
 z.+ ını I/76/64
 z.+ ıŋ I/05/07, I/05/42, I/113/38, 
I/122/68, I/146/51, I/146/52, I/146/53, 
I/146/60, I/146/65, I/25/36
 z.+ ıŋḳılāŋ I/146/55
 z.+ ῐ I/74/31
 z.+ Ḳı I/138/87
 z.+ lā I/85/07, II/19/11
 z.+ na I/158/32, I/79/07, I/79/83, 
I/93/45, II/39/147
 z.+ nā I/121/43, I/130/48, I/146/34, 
I/151/05, I/155/13, I/31/54, I/32/59, 
I/33/141, I/38/07, I/53/57, I/75/23, I/75/30, 
II/19/07, II/19/148, II/19/89, II/34/13
 z.+ n̥ā II/19/25
 z.+ nāda I/157/32
 z.+ nan I/86/20, II/22/13, II/22/14
 z.+ nar I/08/119, I/08/56, I/102/50, 
I/111/81, I/117/43, I/125/67, I/138/13, 
I/143/28, I/146/57, I/50/38, I/56/45, 
I/78/25, I/89/02, I/91/03, II/07/12, II/26/43
 z.+ nȧr I/155/13
 z.+ nār II/03/35
 z.+ narda I/113/84, I/117/51, I/122/73, 
I/129/41, I/131/31, I/50/66
 z.+ nar̥da I/122/63
 z.+ narı I/72/76
 z.+ narıŋ I/12/31, I/64/13

zaman bulama- : İşinin çokluğu 
nedeniyle bir işi yapma imkânı olmamak, 
vakit bulamamak.
 z. bulamıyoz I/23/33

zamanın behrinde : Zamanında, bir 
zamanlar.
 z.+ ıŋ beh̥rinde I/05/05
 z.+ ıŋ bēh̥rinde I/95/18
 z.+ ıŋ bērinde I/95/28
 z.+ ıŋ dehı̆̇nde II/12/76
zaman̥ : bk. zaman -9-
 z. I/116/37, I/120/59, I/126/34, I/131/35, 
I/142/18, I/64/121, II/26/45
 z.+ ında I/117/06
 z.+ lan I/03/81
zamān : bk. zaman -51-
 z. I/39/58, I/66/35
 z.+ a I/01/65, I/05/10
 z.+ da I/37/09
 z.+ ı I/108/19, I/64/126
 boş z.+ ım I/78/55
 z.+ ımda I/73/12
 z.+ ımız II/11/45, II/11/64
 z.+ ımızda I/02/21, I/07/08, I/07/25, 
I/122/56, I/149/47, I/154/27, I/20/101, 
I/24/20, I/34/34, I/70/60, I/73/09, I/73/26
 z.+ ımızdı I/37/09, II/21/14
 z.+ ına I/51/52
 z.+ ında I/06/05, I/07/61, I/108/04, 
I/108/34, I/122/74, I/131/30, I/144/28, 
I/15/70, I/158/23, I/40/74, I/44/65, I/68/68, 
I/69/60, I/70/61, I/75/08, I/75/09, I/76/21, 
II/03/68, II/26/41
 z.+ ından I/23/11
 z.+ ınῐ I/01/02
 z.+ ıŋ I/31/53
 z.+ ıydı I/44/66
 z.+ ῐmda II/14/06
 z.+ ímíş I/05/32
zȧman : bk. zaman -77-
 z. I/01/84, I/02/58, I/04/23, I/05/16, 
I/06/54, I/07/100, I/07/11, I/07/16, I/07/20, 



zȧman̥

2282

Z

I/07/37, I/07/52, I/07/63, I/102/17, I/102/27, 
I/124/13, I/131/32, I/131/50, I/14/02, 
I/14/30, I/14/39, I/145/97, I/156/62, 
I/158/30, I/16/31, I/16/43, I/17/71, I/25/43, 
I/29/08, I/34/14, I/44/30, I/44/31, I/48/10, 
I/51/41, I/52/97, I/54/20, I/59/50, I/60/04, 
I/60/10, I/61/42, I/64/109, I/64/130, 
I/64/82, I/64/91, I/66/55, I/69/70, I/69/71, 
I/69/88, I/75/34, I/78/52, I/91/05, I/95/22, 
II/02/56, II/02/65, II/06/67, II/12/19, 
II/13/09, II/13/33, II/23/10, II/27/16, 
II/31/34, II/32/111, II/32/14, II/32/97, 
II/38/77
 z.+ a I/48/43, I/61/16, II/01/31
 z.+ ı I/95/16
 toplumu z.+ ı II/08/109
 z.+ ımızda I/02/03
 z.+ ıŋ I/113/37
 z.+ nā I/05/20, II/35/22
 z.+ nār I/146/04
zȧman̥ : bk. zaman -1-
 z. II/15/98
zȧmān : bk. zaman -2-
 z. II/08/62
 z.+ ımızda I/07/90
zāman : bk. zaman -1-
 z.+ ındῑ II/26/09
zåman : bk. zaman -2-
 z. I/05/17, I/32/53
zăman : bk. zaman -1-
 z. I/32/89
zamat : bk. zaman -18-
 z. I/148/44, I/18/22, I/33/34, I/42/04, 
I/42/12, I/46/07, I/59/64, I/59/66, I/59/68, 
I/59/69, I/61/26, I/93/35, II/27/46
 z.+ ḳı I/59/58
 z.+ la I/147/14
 z.+ lā II/17/73
 z.+ larῑ II/29/106
zāmet : bk. zāhmet -1-
 z. olmuyo I/96/33
zāmetli : bk. zahmetli -1-
 z.+ ymişti I/49/69

zamın : bk. zaman -1-
 z.+ ındı II/21/14
zamḳ : Bazı ağaçların kabuklarından 
sızdıktan sonra renksiz veya sarımtırak 
renkte katı bir madde hâlini alan camsı 
yapıştırıcı madde. -1-
 z. I/98/40
zanāt : Zanaat, insanların maddi 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan, 
el ustalığı, hüner ve tecrübe gerektiren 
iş. -1-
 z.+ ıŋız I/144/55
zanġıdı zınġıdıḳ : Şiddetle sarsılarak, 
şiddetle sarsarak, zıngır zıngır. -1-
 z. zınġıdıḳ I/154/67
zanned - : Zannetmek, sanmak. -2-
 z.- ērdi I/03/03
 z.- ēsem II/09/19
zapded - : 1. Zaptetmek, bir arada 
tutmak. -1-
 z.- ebiliŋ I/35/25

2. Tutmak, ayakta durabilmek.
zar - : bk. sar-2 -1-
 z.- arız I/48/19
zar : Vücudun çeşitli yerlerindeki ince 
deri. -1-
 z.+ ınā I/63/54
zarā : bk. zarar -3-
 z.+ sız ziyansız I/126/32
 z. vėmemiş I/75/18
 z. vememişlē I/75/17
zarar : Bir kimse veya şeyin sebep olduğu 
kayıp, kötü sonuç, ziyan. -20-
 z. I/05/50, I/75/10
 z.+ ı II/38/97
 z.+ ım I/64/23, I/64/24
 z.+ ını I/107/61
 z.+ ıŋ I/96/63
 z.+ lar I/05/50

zarar et- : (Bir alış verişte) Elde etmesi 
gerekeni elde edemeyip zararlı çıkmak.
 z. eder I/12/36, I/144/50



zaval

2283

Z

zarar ver- (yap-) : Bir şey veya kimse) 
Kötü tesir edip birinin veya bir şeyin kayba 
uğramasına sebep olmak.
 z. vėmicek II/09/59
 z. verirse I/93/23
 z. vermedi I/126/14
 z. vermişler I/05/33
 z. vermiye̊lar I/05/37
 z. yapıyo I/51/67
 z. yapmamışla I/05/22
 z. yapmış bir de I/05/46
 z. yapmiyür I/05/35

zarar ziyan : Her türlü zarar.
 z. ziyan II/04/84
zarȧr : bk. zarar -1-
 z. yapmıyo I/150/61
zȧrar : bk. zarar -1-
 z. vemeyo I/99/58
zararlı : Zararı dokunan, zarar veren, 
muzır. -1-
 z. I/138/01
zarārsız : Zararı dokunmayan. -1-
 z. I/49/18
zaTe : bk. zaten -1-
 z. I/150/24
zāte : bk. zaten -2-
 z. I/60/58, II/17/12
zaten : Esasen, aslında. -45-
 z. I/03/22, I/03/77, I/05/07, I/105/48, 
I/120/02, I/122/62, I/138/40, I/138/61, 
I/14/22, I/147/05, I/147/15, I/147/20, 
I/155/16, I/156/05, I/31/48, I/32/46, 
I/39/43, I/56/36, I/68/27, I/68/36, I/68/78, 
I/69/28, I/71/21, I/75/46, I/75/69, I/79/64, 
I/84/01, I/92/22, I/92/31, I/96/35, I/98/18, 
I/98/90, I/99/06, II/09/94, II/10/42, II/10/60, 
II/10/61, II/14/90, II/14/96, II/17/85, 
II/23/201, II/34/51, II/35/97, II/37/112
zaten̥ : bk. zaten -3-
 z. I/108/51, I/98/126, II/17/32
zāten : bk. zaten -33-
 z. I/02/39, I/102/29, I/105/40, I/114/46, 
I/138/40, I/156/05, I/156/45, I/159/23, 

I/16/39, I/19/04, I/19/16, I/28/12, I/32/82, 
I/48/02, I/48/45, I/56/40, I/56/63, I/58/05, 
I/62/05, I/64/104, I/65/05, I/68/32, I/68/76, 
I/70/83, I/71/23, I/94/73, II/10/16, II/22/38, 
II/22/43, II/23/150, II/31/34, II/31/39, 
II/38/25
zāten̥ : bk. zaten -2-
 z. I/20/08, I/85/62
zātėn : bk. zaten -1-
 z. I/116/15
zăten : bk. zaten -1-
 z. II/38/29
zatı : bk. zati -3-
 z. I/104/58, I/53/47, II/17/48
zati : Zaten. -19-
 z. I/03/77, I/104/41, I/107/25, I/111/27, 
I/111/36, I/133/02, I/158/50, I/28/36, 
I/53/19, I/57/29, I/64/56, I/67/25, II/10/15, 
II/17/05, II/17/64, II/17/87, II/17/88, 
II/24/71, II/33/54
zatῐ : bk. zati -1-
 z. I/140/66
zāti : bk. zati -17-
 z. I/104/23, I/106/07, I/108/51, I/140/08, 
I/152/47, I/17/89, I/21/64, I/36/16, I/36/80, 
I/39/69, I/45/22, I/49/70, I/54/14, I/67/33, 
I/77/11, II/03/28
zātin : bk. zaten -1-
 z. II/14/56
zatted - : bk. zapded-2 -2-
 z.- emiyon I/37/35, I/37/37
zātüre : Zatürre, ateş ve öksürükle kendini 
gösteren tehlikeli bir akciğer iltihabı. -1-
 z.+ ye tutuluyoru II/24/106
zātür̥e : bk. zātüre -1-
 z. I/22/15
zātüre̊ : bk. zātüre -1-
 z.+ ye tutulū II/24/106
zātüri : bk. zātüre -1-
 z.+ den I/95/125
zaval : bk. zeval -1-
 z. vėrmesin I/112/75
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zavallı : Zor şartlar altında bulunup bu 
şartları değiştirmeye gücü yetmeyen, 
acınacak durumda olan (kimse), çaresiz, 
biçare. -1-
 z. I/113/94
zayıf : 1. Yeterli maddi ve fiziki gücü 
olmayan, güçsüz, fakir. -5-
 z. I/72/29
 z.+ ıdı I/122/63

2. Okullarda ortanın altında olan ders 
notu.
 z.+ tı II/19/08

3. Sahip olması gereken nitelikleri 
taşımayan, yeterince iyi olmayan.
 z. I/73/27
zayıp : Ayıp’a benzetilerek yapılan tekrar 
ikilemesi. -1-
 ayıp z. I/69/76
zayi : Kayıp, yok olmuş, elden çıkmış 
(şey). -2-

zayi ol- : Ölmek.
 z. ol̥muş II/09/10
 z. ōlmuş II/09/34
ze : 1928 harf inkılabından sonra 
kullanılmaya başlanan Latin asıllı Türk 
alfabesinin “ze” diye adlandırılan yirmi 
dokuzuncu harfi. -1-
 ādan z.+ e I/131/59
zebeb : bk. sebep -1-
 z. oldu I/113/16
zeḇeḇ : bk. sebep -1-
 z.+ ı̄̇ I/57/48
zebeblen - : bk. zebeblēn- -3-
 z.- iyōdu II/09/32
 z.- iyōduḳ II/09/64
 z.- sin I/144/61
zebeblēn - : Sebeplenmek, (menfaat 
verici bir şeyden) ufak da olsa bir 
pay almak, dolayısıyla yararlanmak, 
faydalanmak. -5-
 z.- di II/09/37, II/09/39, II/09/49, 
II/09/57
zēbeblēn - : bk. zebeblēn- -1-

 z.- di II/09/53
zebep : bk. sebep -1-
 z. I/47/07
zebil : Bakımsız, perişan, yoksulluk 
içinde. -1-
 z.+ imişTi I/24/58
zebillı̄̇ : <<zebillik+i -3-
 z.+ di I/24/41, I/70/68
 z.+ nnen I/115/52
zebillik : Yoksulluk, perişanlık. -1-
 z.+ ler I/135/34
zebze : bk. sebze -12-
 z. I/04/56, I/143/39, II/35/44
 z.+ lē II/16/62
 z.+ lēmiS I/32/99
 z.+ mizi I/115/58
 z.+ mizı̆̇ yaparız II/27/03
 z. yapıyoz II/38/48
 z.+ yi I/33/108, II/09/29
 z.+ yı̆̇ II/26/46, II/26/47
zebzė : bk. sebze -4-
 z. II/09/26, II/09/27, II/09/30
 z.+ yi II/21/92
zēbzė : bk. sebze -2-
 z. I/04/57, II/09/94
zebzeci : Sebzeci, sebze satan kimse, 
manav, zerzevatçı. -2-
 z. I/52/91
zebzi : bk. sebze -1-
 z. II/09/22
zēbzi : bk. sebze -1-
 z.+ den II/09/63
zedeb : Tohum. (?) -1-
 z. veriyöll̥e II/01/12
zeḳā : İnsandaki düşünme, gerçekleri 
algılama, akıl yürütme, yargılayıp sonuç 
çıkarma yeteneği, anlama gücü, zihin 
keskinliği, anlak. -1-
 z.+ lı I/120/11
 z.+ m I/125/97
zeḱ́ā : bk. zeḳā -2-
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 z.+ m I/125/96
zeḳālı : Zekası iyi olan, akıllı, zeki. -1-
 z. I/120/11
zeḱ́at : İslam dininin beş şartından biri 
olarak, sahip olunan ve belli bir miktarı 
aşan mal ve paranın yoksullara dağıtılması 
gereken kırkta biri ve bunun yoksullara 
dağıtılması işi. -2-
 z.+ ını I/14/25

zeḱ́at ver- : Müslümanlıkta, sahip 
olunan mal ve paranın kırkta birlik payını 
sadaka olarak dağıtmak.
 z. vereceK I/14/24
zēletli : bk. lezzetli -1-
 z. I/40/39
zellet : bk. lezzet -1-
 z.+ i I/49/75
zelletli : bk. lezzetli -5-
 z. I/111/32, I/111/33, I/121/52, I/121/77, 
I/49/38
zėlzile : Zelzele, yer sarsıntısı, deprem. -1-
 z. ōdu II/05/83
zeman : bk. zaman -1-
 z. I/155/25
zemān : bk. zaman -1-
 z.+ ımızda I/149/49
zena˽at : bk. zanāt -3-
 z.+ ını yapdı I/27/18
 z.+ i yaparım I/27/36
 z.+ lar I/27/07
zengin : 1. Malı ve parası çok olan, 
varlıklı. -18-
 z. I/122/65, I/126/45, I/43/33, I/70/70, 
II/39/189
 z.+ d̥i I/120/15
 z.+ dir I/86/75
 z.+ i I/153/29
 z.+ idi I/25/66
 z.+ imiş I/140/69, I/93/13
 z.+ ini II/16/48
 z.+ nē I/154/42, I/154/52
 z.+ nerdi I/25/19

 z.+ nerin I/18/34
 z. olacaḳ I/14/25

2. Yararlı veya kendisinden beklenilen, 
istenilen nitelikleri çok olan.
 z. I/46/52
zen̥gin : bk. zengin1 -1-
 z. I/96/16
zenginneş - : Zenginleşmek, zengin 
duruma gelmek. -1-
 z.- dikcῑ II/01/39
zenginneşdir - : Zenginleştirmek, zengin 
duruma getirmek, zenginleşmesini 
sağlamak. -1-
 z.- di I/159/36
zenginnig : bk. zenginnik -1-
 z. I/145/11
zenginnik : Zenginlik, zengin olma 
durumu. -1-
 z. dingünnüK I/112/68
zengişneş - : bk. zenginneş- -1-
 z.- di I/159/37
zē̇nzili : bk. zėlzile -1-
 z.+ di II/05/83
zerdali : bk. zerdāli -1-
 z. I/33/40
zerdāli : Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen 
küçük meyveli kayısı ağacının sarı, etli, 
tatlı, çekirdeği acı meyvesi. -2-
 z. I/155/50, I/67/63
zerdeli : bk. zerdāli -2-
 z.+ leri I/100/16, I/128/75
zere : Boş yere değil, bir sebebi olmalı, 
tevekkeli değil. -4-
 z. I/10/42, I/144/82, I/15/74, I/15/75
zerem : Zere. -3-
 z. I/128/26, I/138/108, I/144/76
zerhoş : Sarhoş, alkollü bir içki veya keyif 
verici bir madde etkisiyle az veya çok 
kendini bilmez, kendine hâkim olamaz 
duruma gelmiş (kimse). -3-

zerhoş ol- : Alkollü içki veya 
uyuşturucu maddeler etkisiyle) Sarhoş 
duruma gelmek.
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 z. olunca I/145/69
 z. olur I/145/76
 z. olurdu I/145/69
zerh̥oş : bk. zerhoş -1-
 z. I/86/11
zeval : Yok olma, yok edilme, ortadan 
kalkma. -2-

zeval verme- : Sona erdirmemek, 
korumak.
 z. vemesin II/16/58
 z. vermesiŋ I/01/15
zevaÍ : bk. zeval -1-
 z. vemesin I/159/36
zever : bk. sefer -1-
 z. I/121/33
zėvḲ : Zevk, hoşa giden bir şeyden 
duyulan beğenme duygusu. -2-

zėvḲ al- : Hoşlanmak, beğenmek.
 z. alırın yapmadan I/54/42
 z. alırın I/54/42
zeybek : Batı Anadolu efelerine verilen 
isim. -1-
 z.+ lēŋ I/64/60
zeybėk : bk. zeybek -1-
 z.+ lē II/12/15
zeytin : Zeytingillerden, Akdeniz 
ülkelerinde yetişen, uzun ömürlü, 
yaprakları küçük ve gümüş rengindeki 
ağacın yüksek besin değeri olan, önce yeşil 
iken sonra kararan tek çekirdekli, yağlı 
meyvesi. -8-
 z. I/28/53, I/29/20, I/32/100, II/39/99
 z.+ den I/28/51, I/87/55
 z.+ i I/145/61
 z.+ nen I/154/19
zeytinyā : Zeytinyağı, zeytin tanelerinin 
sıkılması ile elde edilen bitkisel yağ. -2-
 z.+ nan I/40/29, I/40/30
zėytinya˽a : bk. zeytinyā -1-
 z. II/08/55
zeytinyālı : Zeytin yağı ile pişmiş 
(yemek). -2-

 z. I/111/22
 z.+ sı I/111/22
zıḳ : Hızla giden bir şeyin çıkardığı 
ses. -1-
 z. I/12/46
zıFra : bk. sofra -1-
 z.+ lara I/119/51
zımad : bk. zaman -1-
 z. I/59/61
zıman : bk. zaman -56-
 z. I/01/08, I/02/02, I/02/07, I/05/12, 
I/10/28, I/10/79, I/122/59, I/134/26, 
I/135/21, I/136/28, I/24/11, I/28/08, 
I/28/24, I/29/17, I/35/16, I/37/21, I/41/76, 
I/56/22, I/56/69, I/57/18, I/59/75, I/60/98, 
I/66/48, I/74/09, II/03/37, II/06/04, 
II/06/07, II/06/08, II/08/49, II/09/55, 
II/10/16, II/10/17, II/18/19, II/23/103, 
II/23/133, II/23/138, II/23/142, II/23/165, 
II/23/17, II/23/173, II/23/177, II/24/05, 
II/25/73, II/25/81, II/33/79
 z.+ ḳı I/59/33
 z.+ a I/01/25
 z.+ dan I/39/86
 toplumu z.+ ı II/08/106
 z.+ nā II/01/44
 z.+ nar I/09/15, I/56/55, I/57/16, I/59/74
 z.+ nār I/05/08
 z.+ narῑ II/10/93
zıman̥ : bk. zaman -4-
 z. I/07/47, I/28/01, II/11/39, II/14/24
zımān : bk. zaman -1-
 z. I/29/14
zı̊man : bk. zaman -1-
 z. II/23/77
zımat : bk. zaman -2-
 z. I/59/61, I/59/62
zınḳ : Bir aletin çalışırken çıkardığı 
ses. -3-
 zınḳ zınḳ z. I/140/38
 z. zınḳ zınḳ I/140/38
 zınḳ z. zınḳ I/140/38
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zır : Büsbütün, tamamıyla, tümden. -5-
 z. I/10/81, I/134/04, I/138/132, I/60/23, 
I/63/65
zıra : Kimyon. -2-
 z. I/134/45
 z.+ yı I/134/46
zırāt : bk. zira˽at -2-
 z.+ ımıS I/129/50
 z.+ ımız I/129/51
zırtlaş - : Zıtlaşmak, birbirine ters 
davranmak. -1-
 z.- ıyordu I/21/78
zıt : Nitelikleri, özellikleri ve durumları 
birbirine aykırı olan (şey), bir şeyin aksi, 
tersi, karşıt. -1-
 z. I/16/07
zıvır : ḳıvır zıvır ikelemesinde geçer. -1-
 ḳıvır z.+ a yapārdıḲ I/51/29
zi˽in : Zihin, anlayış, kavrayış, akıl. -1-

zi˽in açıḳlῑ : Anlama, kavrama gücü.
 z. açıḳlῑ I/79/73
zile : bk. zili -1-
 z. I/102/72
zili : Dokunması güç, motifleri bol kilimi 
andıran tek parçalı bir dokuma. -3-
 z. I/94/34, I/94/35
 z.+ ye I/94/33
zilif : Zülüf, yüzün iki tarafından sarkan 
saç lülesi. -2-
 z. I/159/11
 z.+ lē I/159/22
zı̄̇lli : Zili olan, zil takılmış. -1-
 z. I/101/48
zı̄̇n : bk. zi˽in -1-
 z.+ i I/17/84
zincir : 1. Altın veya gümüşten yapılmış 
takı. -4-
 z. II/17/56
 z.+ lēne I/41/22
 z.+ leri I/41/22

2. Birbirine geçmiş madenı̂ halkalardan 
meydana gelen bağ.

 z.+ li II/23/18
zindan : İçine tutukluların, hükümlülerin 
konulduğu kapalı, karanlık yer. -1-
 z.+ nara I/08/113
zinē : <<sini+ye -1-
 z. I/148/54
zı̄̇ngin : bk. zengin -1-
 z.+ imiş II/05/31
zini : bk. Sini -26-
 z. I/114/20, I/36/66, I/59/26
 zini z. II/34/91
 z.+ de I/132/34
 z.+ lēlen II/34/102
 z.+ lēnen II/34/102, II/34/92
 z.+ ler I/59/25
 z.+ lere I/132/27, I/132/35, I/36/52
 z. mantısını I/148/53
 z.+ niŋ I/111/64
 z.+ ye I/121/54, I/121/55, I/121/56, 
I/132/37, I/36/56, I/36/65, I/70/59
 z.+ yi I/70/58
 z.+ ynen II/08/126, II/08/127
 z. zini II/34/91
zira : bk. lira -1-
 yüz z. veridi II/39/125
zira˽at : Bitki yetiştirmek amacıyla toprak 
üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, 
çiftçilik, tarım. -1-
 z. II/10/73

zira˽at tavuğu (civcivi) : Doğal 
ortamında yetişmeyen tavuk veya civciv.
zirāt : bk. zira˽at -3-
 z. I/129/50
 z. civcileri II/08/65
 z. tavū II/08/66
ziyan : Bir şey veya kimsenin sebep olduğu 
çıkar kaybı, zarar. -6-
 z. I/35/61
 zarar z. II/04/84
 z.+ ı II/32/96
 zarāsız z.+ sız I/126/33
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ziyan ol- : Bir işe yaramayıp heder 
olmak.
 z. oldum I/52/04
 z. olmāycaḲ I/48/22
ziyān : bk. ziyan -1-
 z. olmasın I/85/61
ziyannı : Ziyanlı, zararlı. -1-
 z. I/138/01
ziyaret : bk. ziyāret -2-
 z. edip I/46/113
 z. etTim I/122/36
ziyāret : Bir kimseyi veya bir yeri görmeye 
gitme. -17-
 z.+ e I/66/51
 z.+ i II/01/86
 z.+ inde I/06/134
 z.+ iŋi I/06/116

ziyāret et- (yap-) : (Belli bir yer veya 
kimseyi) Görmeye gitmek.
 z. edecēn I/06/69
 z. edeŋ I/06/139
 z. ederle I/69/104
 z. edib I/06/78
 z. ediŋ I/06/124, I/06/74
 z. edip I/46/115
 z. et I/06/85
 z. etmiş I/06/74
 z. iderdik I/155/70
 z. ideriz II/01/84
 z. idersin I/79/66
 z. yapaÍÍā II/01/87
ziyāvet : Ziyafet, misafir davet edip 
özenli biçimde ağırlama, yedirip içirme, 
şölen. -1-

ziyāvet çek- : (Konukları) Yemek 
vererek ağırlamak.
 z. çekilir I/131/22
ziytinya˽ı : bk. zeytinyā -1-
 z. I/48/12
zoba : bk. soba -29-
 z. I/67/44, I/80/35

 z.+ bımıza I/51/50
 z. ġururlar̥dı I/80/42
 z.+ lāmızıŋ II/21/69
 z.+ lar I/100/44
 z.+ lara I/51/48
 z.+ ları I/80/42
 z.+ m II/33/52
 z.+ mız I/26/48, I/51/48
 z.+ nıŋ I/107/47, I/45/09, I/48/13, 
II/21/73, II/33/67, II/33/68, II/33/71
 ekmeK z.+ sı I/26/49
 z.+ sını I/77/65, I/77/66, I/77/67
 z.+ ya vurulā II/34/87
 z.+ yı I/138/97, I/138/99, II/19/156, 
II/33/72
zobı : bk. soba -3-
 z. II/21/72
 z.+ yı I/37/20
 z.+ ynan yaparız II/33/55
zobu : bk. soba -4-
 z. II/17/80
 z. ġurdum II/33/32
 ġovalı z.+ lār II/21/81
 z.+ ya I/152/61
zollu - : Zorlamak, çalışmasına, 
işlemesine engel olmak, işlevlerini yerine 
getirtmemek. -1-
 z.- yo I/63/52
zolÍúḳ : bk. zorluḳ -1-
 z. çekmediK II/08/44
zopa : bk. sopa2 -2-
 z. yidim I/47/51, I/75/73
zope : bk. sopa2 -1-
 z.+ ye I/75/71
zor : 1. Sıkıntı çekilerek yapılan, güçlüğü 
olan, güç yapılan. -82-
 z. I/108/29, I/113/83, I/125/48, I/129/05, 
I/134/17, I/135/36, I/141/23, I/143/75, 
I/17/30, I/17/57, I/17/58, I/20/89, I/20/90, 
I/23/44, I/23/45, I/24/44, I/34/49, I/35/16, 
I/35/63, I/45/08, I/45/46, I/45/50, I/55/30, 
I/55/77, I/58/58, I/61/46, I/74/26, I/74/46, 
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I/85/53, II/01/18, II/09/03, II/10/21, 
II/10/25, II/21/18, II/27/51, II/36/15
 ar z. II/09/13
 z.+ du I/141/04, I/141/07, I/141/08, 
I/141/10, I/141/15, I/141/18, I/15/24, 
I/153/20, I/84/37, II/20/40, II/35/12
 z.+ dur I/34/49
 z. mur I/84/38
 z.+ muş I/112/53, II/29/26
 z.+ muşdu I/51/14
 z. oldu I/17/58
 z. şer I/102/07
 z.+ udu I/107/59, I/113/05, I/130/24, 
I/130/27, I/130/28, I/135/25, I/135/30, 
I/141/09, I/15/24, I/51/11, I/70/61, I/70/64, 
I/94/13, I/94/14, I/96/65
 z.+ umuşTu I/09/74

2. Güç bir şekilde, zahmet çekerek, 
güçlükle. -41-
 z. I/108/48, I/108/50, I/110/56, 
I/111/108, I/121/116, I/138/114, I/138/116, 
I/138/124, I/147/15, I/23/46, I/35/62, 
I/37/39, I/49/68, I/53/75, I/55/29, I/56/41, 
I/56/71, I/63/43, I/74/42, I/74/45, I/79/22, 
I/85/28, I/90/37, I/96/36, I/96/84, I/96/87, 
II/03/07, II/03/08, II/06/06, II/14/53, 
II/14/93, II/26/42
 z. çekdim I/141/22
 z. gelı̄̇ II/23/122
 z. geliyo I/31/64, I/37/48
 z. gelmiyodu I/35/18
 z. oluyor I/65/16
 z.+ unan I/12/45

3. Mecburiyet, zorunluluk. -1-
 z.+ a ġoşcaḳlar I/94/07

4. Kuvvet, güç, baskı. -1-
 siÍah z.+ u I/05/24

zoruna gel- : Üşenmek, yapmak 
istememek. -1-
 z.+ larına geliyȯ I/96/48
zōr : bk. zor1 -9-
 z. I/44/60, I/52/77, I/55/49, I/55/77, 
I/62/28, II/10/21

 z.+ du I/07/52, I/70/61, I/71/49
bk. zor2 -2-

 z. I/54/30, II/08/75
zoral - : Zor duruma gelmek, zorlaşmak, 
güçleşmek. -2-
 z.- dı I/143/50
zorla : 1. İstemeye istemeye, isteksiz 
olarak, zoraki. -1-
 z. I/33/119

2. Güçlük çekerek, zor şartlar altında.
3. Zor kullanarak, cebren.

zorlan - : Bir işi yapmak için büyük bir 
güç kullanmak, güçlük ve sıkıntı çekmek, 
kolayca yapamamak. -1-
 z.- dıḳ I/141/29
zorlȧş - : Zorlaşmak, zor duruma gelmek, 
güçleşmek. -1-
 z.- ıyo II/35/13
zorlıma : Zorlama, zorlamak işi. -1-
 z. II/26/12
zorlū : <<zorluk+u -1-
 ġonuşma z.+ m II/09/02
zorluḳ : Zor olma durumu, güçlük. -4-
 z. I/32/41

zorluḳ çek- : Sıkıntı çekmek, zorluklarla 
karşılaşmış olmak.
 z. çekdik I/70/65
 z.+ lā çektim II/26/14
zorna : bk. zorla3 -1-
 z. I/58/49
zornan : bk. zorla2 -2-
 z. I/10/06

bk. zorla3

 z. I/67/53
zornan̥ : bk. zorla1 -1-
 z. I/67/55
zorunan : bk. zorla2 -1-
 z. yapıyorun I/21/39
zorunda : Mecbur, yapılması gerekli bir 
şeyden kaçınılması mümkün olmayan. -5-
 z. I/92/60
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Z

 z.+ sın I/105/33, I/85/53
 z.+ yíz I/06/65

zorunda ġal- : (Bir şeyi) Yapmaya 
mecbur olmak.
 z. ġaldı I/125/32
zorundȧ : bk. zorunda -1-
 z.+ yıS II/36/18
zorunnu : Zorunlu, yapılması gerekli 
olan, kaçınılması mümkün olmayan, 
mecburi. -2-
 z. I/23/61

zorunnu ġıl- : Mecbur etmek.
 z. ġıldῑ I/23/60
zulum : Zulüm, eziyet, cevr, cefa. -2-
 z. I/52/78
 ölüm z. I/03/90
zuman : bk. zaman -11-
 z. I/128/59, I/32/92, I/33/90, I/33/97, 
I/33/99, II/19/47, II/26/11
 z.+ lā I/33/101
 z.+ nā II/01/56, II/35/111
 z.+ nari II/10/45
zumȧn : bk. zaman -1-
 z. I/01/07
zŭman : bk. zaman -3-
 z.+ la I/32/59
 z.+ nā I/32/12, I/32/20
zumın : bk. zaman -1-

 z.+ nā II/01/56
zumon : bk. zaman -1-
 z.+ nā II/01/54
zur : bk. zor1 -1-
 z. I/38/60
zurna : Özellikle davul ve dümbelekle 
çalınan, keskin sesli, kamıştan yapılma 
üflemeli saz. -8-
 z. I/42/73, I/42/74
 z.+ lῑ I/41/13
 z. yapar̥dıḳ I/11/94
 z.+ yınan I/90/51
 z.+ ynan I/125/79, II/34/87
zurnå : bk. zurna -1-
 z. II/13/07
zurnacı : Zurna çalan kimse. -1-
 z.+ sını I/42/75
zurnu : bk. zurna -1-
 davıl z. II/16/18
zuval : bk. zeval -1-
 z. virmesiŋ I/39/36
zümrü : (“Şu dağlar ulu dağlar, gölgesi 
sulu bağlar...” biçimindeki türkü sözlerinin 
konuşucu tarafından yanlış okunması 
sonucu kullanılmıştır.) -1-
 z. I/95/33
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ŞAHIS ADLARI

A

abbaS : Bir erkek adı. -3-
 a. I/33/13, I/33/14
 a. I/33/115
abdı̊lla : bk. abdulla -1-
 a. I/152/104
abdulla : Abdullah, bir erkek adı. -4-
 a. I/147/11, I/147/12, I/98/12, II/38/77
abdullā : bk. abdulla -1-
 a. II/38/78
abidin : Bir erkek adı. -3-
 a. I/142/18, I/142/23
 a. bey I/142/17
ādem : Bir erkek adı. -2-
 ā. I/66/23, II/14/73
ađńan : Bir erkek adı. -1-
 a. I/78/06
adńań mēndires :Türkiye Cumhuriyeti’nin 

eski başbakanlarından birinin adı. -1-
 a. II/13/21
āh̥med : bk. āmeT -1-
 ā.+ iŋ I/91/47
aleksān : (<<Ali İhsan) Bir erkek adı. -1-
 a.+ giliŋ I/161/45
aleynā : Bir kadın adı -1-
 a. I/36/25
ali : Bir erkek adı. -9-
 a. I/10/67, I/17/65, I/110/13, I/140/67, 

I/140/68, II/14/72, II/38/79
 a.+ den I/33/115
 arap a.+ lē II/38/77
alı̄̇ : bk. ali -1-
 a. I/110/06
ali rıza : Bir erkek adı. -1-
 a. dayıŋ I/145/15
aliksan : bk. aleksān -1-
 a. yapTıḳ II/39/148
alime : Bir kadın adı.-2-
 a. I/59/37, II/14/58

alimē : bk. alime -1-
 a. I/144/80
alisman : bk. al˽osman -1-
 a.+ giliŋ I/140/61
al˽osman : (<<Ali Osman) Bir erkek adı. 

-1-
 a. aġagiliŋ I/81/05
āmed : bk. āmeT -5-
 ā. ā1 I/72/79
 a. aġā II/39/13
 a. aġaya I/74/22
 a.+ iŋ I/53/46, I/65/60
āmeT : Ahmet, bir erkek adı. -10-
 ā. I/10/67, I/110/06, I/110/14, I/147/55, 

I/74/33, II/11/34, II/16/92, II/23/161, 
II/23/78

 ā.+ te I/155/06
ārif : Bir erkek adı. -5-
 ā. I/72/04, I/72/05, II/14/73, II/38/80
 ā. ā1 I/01/39
āsıman : bk. āsuman -1-
 ā. II/16/33
asıya : Asiye, bir kadın adı. -4-
 a. I/144/15, I/144/22, I/144/32
 a.+ m I/144/30
aSime : bk. azime -1-
 a. I/154/01
āsuman : Bir kadın adı. -1-
 ā. I/36/01
aşė : bk ayşe -1-
 a. yėŋge II/38/101
āşa : bk ayşe -3-
 ā. I/115/47, I/152/94
 ā. yapā I/152/46
āşe : bk ayşe -1-
 ā. I/115/47
āydın : Aydın, bir erkek adı. -2-
 ā. II/07/97
 ā.+ ıŋ II/07/96
ayhan : Bir erkek adı. -1-
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āylin

 a. ābiniŋ I/107/01
āylin : Aylin, bir kadın adı. -4-
 ā. II/12/51, II/13/30
 ā.+ e II/12/51, II/13/32
āynur : Bir kadın adı. -2-
 ā. I/04/65
aysel : Bir kadın adı. -1-
 a. abaŋ I/39/38
aysun : Bir kadın adı. -3-
 a. I/107/08
 a.+ um I/107/09
āyşe : bk ayşe -1-
 ā.+ niŋ I/44/84
ayşė : bk ayşe -1-
 a. I/24/12
ayşa : bk ayşe -7-
 a. I/21/01, I/54/01, I/87/06, I/87/07, 

I/87/40
 sa˽ır a. I/52/94
 a. deyzeŋ I/87/124
ay̥şa : bk ayşe -1-
 a. II/30/01
āyşa : bk ayşe -2-
 ā. I/10/68
 ā. anım I/59/03
ayşe : Bir kadın adı. -16-
 a. I/111/01, I/116/01, I/126/53, I/127/21, 

I/160/17, I/31/01, I/55/08, I/56/75, 
I/79/03, I/98/01, II/30/02, I/22/07

 a. nine I/87/04
 a.+ niŋ I/07/103
 a. ġadın fasillesi I/127/21
āy̥şe : bk ayşe -1-
 ā.+ gili II/23/71
ayşenur : Bir kadın adı. -3-
 a. I/24/12, I/24/15, I/24/62
ayşi : bk ayşe -1-
 sa˽ır a.+ yi I/52/94
ayten : Bir kadın adı. -2-
 a. I/78/35, I/86/45
aytėn : bk. ayten -1-

 a. II/08/01
azime : Bir kadın adı. -2-
 a. II/36/01, II/37/01

B

bahatTin : Bir erkek adı. -1-
 b. I/10/75
bāhire : Bir kadın adı. -1-
 b. I/29/02
bahri : Bir erkek adı. -1-
 b.+ nin I/05/01
banı : Banu, bir kadın adı. -1-
 b.+ yı I/83/18
basrį : Basri, bir erkek adı. -1-
 b. I/149/65
batuhan : Bir erkek adı. -1-
 b.+ a I/41/44
bayram : Bir erkek adı. -1-
 b. I/129/37
bedi˽a : Bir kadın adı. -1-
 b. I/45/68
bediriye : bk. bedriye -1-
 b. II/34/44
bedriye : Bir kadın adı. -1-
 b. I/100/23
begdeş : bk. beTdaş -1-
 b.+ e II/25/23
behiye̊ : Bir kadın adı. -1-
 b. II/32/06
bekir : Bir erkek adı. -2-
 b. amceŋe I/80/52
 b.+ e II/25/23
besde : Beste, bir kadın adı. -1-
 b. I/134/08
beTdaş : Bektaş, bir erkek adı. -2-
 b. I/57/21, I/57/22
bėyhan : Bir kadın adı. -1-
 b. I/01/04
beyzā : Bir kadın adı. -1-
 b. I/110/13
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düriyedüriye

bileÇciK : bk. biliÇcik -1-
 b. I/08/93
bilge : Bir kadın adı. -2-
 b. I/144/22, I/144/32
biliÇcı̄̇ : <<piliççik+i (bk. biliÇcik) -1-
 b. I/08/100
biliÇcik : Piliççik, bir hayvan adı. -2-
 b. I/08/95, I/08/97
bilişcik : bk. biliÇcik -1-
 b. I/08/94
binnaz : Bir kadın adı. -1-
 b. deze I/145/28
birnur : Bir kadın adı. -1-
 b. I/148/01
bülenT : Bir erkek adı. -2-
 b. I/95/03, I/95/05

C

cāfer : Bir erkek adı. -2-
 c. I/68/26
 c. hoca I/68/25
camġoz : Bir keçi adı. -2-
 c. II/24/83
 c.+ dü̆ II/24/83
canan : Bir kadın adı. -2-
 c. yenge II/19/38, II/19/42
cānsı̊ : bk. cānsu -1-
 c. II/11/39
cānsu : Bir kadın adı. -1-
 c. II/11/40
ceÍal : bk. ceÍaÍ -1-
 c. I/157/23
ceÍaÍ : Bir erkek adı. -2-
 c. I/64/107, II/13/22
ceÍāÍ : bk. ceÍaÍ -1-
 c. II/13/23
cemānetin : Cemâlettin, bir erkek adı. -1-
 c. aġam I/39/31
cemile : Bir kadın adı. -4-
 c. I/104/04, I/137/01, I/33/20

 c. abla I/33/06
cenneT : Bir kadın adı. -1-
 c. I/25/15
cevā : Bir kadın adı. -1-
 c.+ lāŋ I/75/20
cėvriye : Bir kadın adı. -1-
 c. I/121/01
cumāziyė : Bir kadın adı. -1-
 c. II/31/01

Ç
çaḳır : Bir kadın adı. -1-
 ç. ebe II/05/72
çı̄̇dem : Çiğdem, bir kadın adı. -1-
 ç. I/83/75
çālar : Çağlar, bir erkek adı. -1-
 ç. I/73/27
çavar : Bir şahıs adı. -1-
 ç.+ ıŋ I/86/07
çetin : Bir erkek adı. -1-
 ç. I/68/04

D
dāvıt : bk. davut -1-
 d. I/122/83
davud : bk. davut -1-
 d.+ unan I/39/105
davut : Bir erkek adı. -1-
 d. I/39/98
derya : Bir kadın adı. -1-
 d. I/110/07
do˽an : bk. do˽ān -1-
 d. abiŋi I/80/62
do˽ān : Doğan, bir erkek adı. -2-
 d.+ ınḳı I/30/47
dursen : Bir kadın adı. -1-
 d. I/76/01
dursun : 1. Bir kadın adı. -5-
 d. I/73/01, I/83/04, I/83/05, II/24/01
 2. Bir erkek adı.
 d.+ uŋ I/15/31
düriye : Bir kadın adı. -1-
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eliF

 d. I/09/01

E

eliF : Bir kadın adı. -1-
 e. aba I/145/29
emin : Bir erkek adı. -1-
 e. II/38/77
emine : Bir kadın adı. -4-
 e. I/138/02, I/157/01
 e. yengē II/13/65
 e. yengeniŋ II/13/65
emįne : bk. emine -2-
 e.+ m II/39/167
 e.+ niŋ II/39/166
ėmine : bk. emine -5-
 ė. I/88/02, I/88/03, II/34/10, II/35/01
emnē : bk. emine -1-
 e. I/33/133
emrah : Bir erkek adı. -1-
 e. I/60/100
engin : Bir erkek adı. -1-
 e.+ i I/83/18
ėrdal : Erdal, bir erkek adı. -4-
 ė. I/136/16
 ė.+ a I/136/16
 ė.+ ı I/136/17
ėrdāl : bk. ėrdal -1-
 ė. I/136/16
erduvan : Erdoğan, bir erkek adı. -2-
 e. I/122/78
erduvān : bk. erduvan -1-
 e.+ ım I/05/62
erġun : Bir erkek adı. -2-
 e.+ cāzım I/110/09
 e.+ um I/110/09
erḳan : Bir erkek adı. -1-
 e. I/98/42
erḳān : Erkan, bir erkek adı. -1-
 e. I/98/42
eroÍ : Bir erkek adı. -2-

 e. I/39/95
 e.+ giliŋ I/86/42
ėroÍ : bk. eroÍ -1-
 ė. I/39/95
ērturul : Ertuğrul, bir erkek adı. -2-
 ē. II/13/27
 ē. ġāziniŋ II/13/27
esmā : Bir kadın adı. -2-
 e. II/07/08
etem : Ethem, bir erkek adı. -1-
 e. ābi II/13/59
eyüb : bk. eyüp -1-
 e. ā˽a II/10/51
eyüp : Bir erkek adı. -1-
 e. I/117/01

F
fadime : Bir kadın adı. -10-
 f. I/107/07, I/44/09, I/44/50, I/70/01, 

I/84/22, I/98/26, I/98/38
 f. abanıŋ I/113/116, I/113/84
 f.+ ye I/112/17
fātı̄̇ : bk. fātih -1-
 f. I/80/22
fāti : bk. fātih -1-
 f. I/87/66
fātih : Bir erkek adı. -1-
 f. I/99/13
faTime : Bir kadın adı. -1-
 f. I/44/80
fatma : Bir kadın adı. -28-
 f. I/113/01, I/115/01, I/136/01, I/14/08, 

I/143/01, I/15/82, I/159/01, I/17/01, 
I/24/12, I/39/21, I/39/55, I/45/69, I/49/04, 
I/51/01, I/56/75, I/66/11, II/23/83, 
II/34/18

 f. abā I/72/79
 f. abam I/08/87
 f. abla II/13/66
 f. ablaya II/13/66
 f.+ gile II/23/71
 f.+ nıŋ I/07/103
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gülizar

 f.+ yı I/08/86
fatmá : bk. fatma -2-
 f. II/34/10
fatmȧ : bk. fatma -1-
 f.+ nıŋ I/72/05
fatmā : bk. fatma -2-
 f. I/113/01, I/152/101
fatmacı : <<fatmacıḳ+ı -1-
 f.+ ıŋ I/08/87
fatmacῑ : <<fatmacıḳ+ı -1-
 f.+ nan I/08/83
faTmacík : (Küçültme yoluyla) Fatmacık, 

bir kadın adı. -1-
 f. I/08/82
faTmanur : Bir kadın adı. -2-
 f. I/24/13, I/24/15
fatmı : bk. fatma -2-
 f.+ yna I/152/47
 f.+ ynan I/152/47
fatuş : Fatoş, bir kadın adı. -1-
 f. I/66/11
ferahgǖl : Bir kadın adı. -1-
 f. II/06/68
ferāt : Ferhat, bir erkek adı. -1-
 f. I/46/71
feride : Bir kadın adı. -1-
 f. I/110/08
fevkiye : Bir kadın adı. -1-
 f. I/140/12
Feyyez : Feyyaz, bir erkek adı. -1-
 F. I/39/54
filiS : bk. filiz -3-
 f. II/13/36, II/13/37, II/13/49
filiz : Bir kadın adı. -4-
 f. II/13/35
 f.+ iŋ II/13/32
 f.+ ler II/13/40
 f.+ leriŋ II/13/12
furḳan : Bir erkek adı. -1-
 f. II/21/49

G/ġ

ġadır : bk. ġadir -1-
 ġ. I/119/22
ġadir : Kadir, bir erkek adı. -7-
 ġ. I/74/02, I/81/39
 ġ. aġa I/74/44
 ġ. aġalā I/145/26
 ġ. aġanınḳılā I/145/90
 ġ.+ gil I/67/66
 ġ.+ iŋ I/81/38
ġālib : bk. ġālip -1-
 ġ.+ iŋ I/110/09
ġālip : Bir erkek adı. -1-
 ġ. II/12/11
ġaymaḳ : Bir kadın adı. -1-
 g. I/24/11
ġaymaĶ : bk. ġaymaḳ -6-
 ġ. I/24/01, I/24/02, I/24/03, I/24/05, 

I/24/08
 g. ġomuşl̥ar I/24/06
gencáy : Bir erkek adı. -1-
 g. II/12/53
göḳan : Gökhan, bir erkek adı. -2-
 g. I/65/60, I/65/62
gönül : Bir kadın adı. -6-
 g. I/10/76, I/10/87, I/10/92, I/10/110
 g.+ e I/44/75
gülay : Bir kadın adı. -1-
 g. I/105/01
güldāne : Bir kadın adı. -2-
 g. I/101/01, I/42/01
gülfer : Bir kadın adı. -1-
 g. II/16/33
gülhan : Bir kadın adı. -2-
 g. I/110/05, II/24/09
gülisan : bk. gülistan -2-
 g. I/136/31, I/136/32
gülistan : Bir kadın adı. -1-
 g. I/136/34
gülizar : Bir kadın adı. -1-
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güllǖ

 g. I/113/47
güllǖ : Bir kadın adı. -1-
 g. I/15/21
gülnaS : bk. gülnaz -1-
 g. I/110/05
gülnaz : Bir kadın adı. -2-
 g. I/110/02, I/144/05
gülseren : Bir kadın adı. -2-
 g. I/106/47, I/106/70
gülserēn : bk. gülseren -1-
 g. I/106/67
gülsüm : Bir kadın adı. -2-
 g. I/132/47, I/30/04
gülşen : Bir kadın adı. -4-
 g. I/108/01, II/16/32, II/39/01, II/39/05
gül̥şen : bk. gülşen -1-
 g. gelı̄̇n I/39/19
gülşevim : Bir kadın adı. -1-
 g. yenge II/19/43
gülten : Bir kadın adı. -5-
 g. I/87/06, I/87/07, I/103/01, I/26/04
 g. deyzem I/87/40
gülümser : Bir kadın adı. -1-
 g. I/107/07
günnāz : bk. gülnaz -1-
 g. I/144/47
gürbüz : Bir erkek adı. -2-
 g. I/111/101, I/111/121
gürcan : Bir erkek adı. -2-
 g. I/45/14
 g.+ ıŋ II/23/210
gürōl : Bir erkek adı. -1-
 g. I/45/16
güśsüm : bk. gülsüm -1-
 g. I/40/01
güssün : Gülsün, bir kadın adı. -4-
 g. I/30/04
 g.+ dür I/30/04
gǖşen : bk. gülşen -2-
 ġ. I/39/01

güven : Bir erkek adı. -2-
 g. I/67/36
 g.+ i I/67/35

H

habeş : Bir erkek adı. -1-
 h.+ in I/112/17
h̥acı ḱāmil : Bir erkek adı. -1-
 h̥. I/93/32
hacı˽el : (<<Hacı Ali) Bir erkek adı. -1-
 h.+ lēŋ I/75/21
hacı ġara : Bir şahıs lakabı. -1-
 h.+ nıŋ I/75/21
h̥acı musa : Bir erkek adı. -1-
 h̥. dedem I/93/21
hadime : Bir kadın adı. -1-
 h. I/159/01
haḳan : Bir erkek adı. -1-
 h. II/01/01
hāḳan : bk. haḳan -1-
 h. I/46/72
hakimē : Bir kadın adı. -1-
 h. I/152/128
hakimi : bk. hakimē -1-
 h.+ ydi I/152/128
haḳĶı : Bir erkek adı. -1-
 h. I/131/01
hal˽ibrām : (<<Halil İbrahim) Bir erkek 

adı. -1-
 h. ā1 I/92/27
halil : Bir erkek adı. -2-
 h. I/42/80
 h. aġa II/39/172
halįl : bk. halil -1-
 h.+ e I/66/55
halime : Bir kadın adı. -2-
 h. I/77/69
 h.+ lēŋ I/75/20
halı̄̇me : bk. halime -1-
 h.+ ynen I/112/16
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hikmet

haliT : Bir erkek adı. -3-
 h. II/16/92, II/26/17
haluġ : HaÍuḳ, bir erkek adı. -1-
 h. I/24/36
hamdi : Bir erkek adı. -2-
 h. I/69/52
 h.+ ye I/69/50
hamza˽ācı : Bir erkek adı. -3-
 h. I/68/25, I/68/26
hanım : Bir kadın adı. -1-
 h. I/10/69
haniFe : bk. hanife -3-
 h. I/110/06, I/131/07, I/30/59
hanife : Bir kadın adı. -1-
 h. abamnan I/109/21
hanim : bk. hanım -2-
 h. I/10/68
 h.+ ini I/10/68
h̥ārun : Harun, bir erkek adı. -1-
 h̥. II/17/08
hasan : Bir erkek adı. -23-
 h. I/10/76, I/121/108, I/142/59, I/82/10, 

II/01/89, II/14/72, II/14/77, II/14/78, 
II/39/186, II/39/187

 baḳḲal h. II/23/03, II/23/30
 ġāveci h. I/82/10
 h. ābė I/145/59
 h. aġalā I/145/25
 h. dayıŋ I/22/18
 h.+ dῑ II/14/78
 h.+ ı II/39/186, II/39/187
 h.+ mıştῑ II/14/77
 ąşıḳ h.+ nā I/82/09
hasān : bk. hasan -1-
 h. I/10/67
hásan : bk. hasan -1-
 h. I/10/75
h̥asan : bk. hasan -1-
 h̥. II/39/187
hasan hüseyin : Bir erkek adı. -1-

 h. I/138/36
hasibe : Bir kadın adı. -1-
 h. I/101/61
hası̄̇be : bk. hasibe -2-
 h. I/101/61, I/72/08
hāşim : Bir erkek adı. -2-
 h. I/56/02, I/56/03
hatı̄̇ce : bk. hatice -4-
 h. I/152/01, I/47/26, I/90/01, II/11/40
hatice : Bir kadın adı. -4-
 h. I/46/01, II/19/01
 h. abam I/91/77
haticē : bk. hatice -1-
 h. I/86/13
haticė : bk. hatice -1-
 h. I/24/12
hav̇a : Havva, bir kadın adı. -6-
 h. I/03/01, I/47/02, I/66/20
 h. yengeŋ I/107/07
haY̥a : bk. hava -3-
 h. I/37/04
 h. I/91/80
hȧvvānur : Bir kadın adı. -1-
 h. II/11/40
hayāti : Bir erkek adı. -1-
 h. I/10/75
hayriye : Bir kadın adı. -1-
 h. II/39/175
haziran : Bir kadın adı. -1-
 h. I/132/01
h̥esnā : Hesna, bir kadın adı. -1-
 h̥. yengem I/80/44
hıdır : Bir erkek adı. -3-
 h. dede I/112/79
 h. dedeminen I/112/80
 h.+ ıdı I/112/80
ḫılmi : bk. hilmi -2-
 ḫ. I/147/12
hikmet : Bir erkek adı. -1-
 h. II/38/80
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hilmi

hilmi : Bir erkek adı. -2-
 h. ābi I/39/101
 h.+ nin I/39/95
horuÇcuḳ : Horozcuk, bir hayvan adı. -2-
 h. I/08/96, I/08/99
horuÇcūḳ : bk. horuÇcuḳ -1-
 h. I/08/100
horuÇcuĶ : bk. horuÇcuḳ -2-
 h. I/08/100, I/08/99
horuTcuḳ : bk. horuÇcuḳ -3-
 h. I/08/94, I/08/95
huriye : Bir kadın adı. -2-
 h. I/98/133, I/98/134
hurŭtcū : bk. horuÇcuḳ -1-
 h.+ nan I/08/93
hülya : Bir kadın adı. -1-
 h. I/110/07
hülyā : bk. hülya -2-
 h. I/65/30, I/65/42
hürmet : Bir kadın adı. -1-
 h. I/04/01
hür̦met : bk. hürmet -1-
 h. I/04/01
h̥üsǖn : bk. hüseyin -1-
 h̥. II/24/22
hüsēn : bk. hüseyin -1-
 h. emmi I/95/25
hüseyin : Bir erkek adı. -4-
 h. I/150/01, I/60/76, I/95/01, II/24/22
hüsey̥in : bk. hüseyin -1-
 h. I/150/01
hüsnü : Bir erkek adı. -1-
 h.+ nüŋ I/140/65
hüsün : bk. hüseyin -2-
 h. I/10/67, II/24/22
h̥üsüyü̆n : bk. hüseyin -1-
 h̥. II/24/23

I/İ

ıramazan : bk. ramazan -3-

 ı. I/88/20
 ı.+ ım I/88/52, I/88/57
ibiK : Bir şahıs lakabı. -1-
 i. dedeniŋ I/117/47
ibil : Bir şahıs lakabı. -1-
 i.+ leriŋ I/92/38
ibirāhim : bk. ibrāhim -1-
 i.+ me II/12/52
ibra˽im : bk. ibrāhim -1-
 i. I/30/37
ibrā˽im : bk. ibrāhim -3-
 i. I/30/30, I/65/40, I/75/13
ibrā˽ı̄̇m : bk. ibrāhim -1-
 i I/30/58
ibrāhim : Bir erkek adı. -2-
 i. I/41/94, II/12/53
ibrām : bk. ibrāhim -1-
 i. aġaŋ II/39/184
ı̄̇dris : Bir erkek adı. -1-
 ı̄̇. I/10/11
iklı̄̇me : İklime, bir kadın adı. -1-
 i. II/06/01
ilKnur̦ : İlknur, bir kadın adı. -1-
 i. I/08/05
imine : bk. emine -7-
 i. I/123/02, I/133/08, I/144/80, I/145/91, 

I/35/50, I/35/51, I/71/01
iminē : bk. emine -3-
 i. I/35/31, I/35/32, I/35/45
immān : bk. ummahan -2-
 i. I/140/57, I/15/21
irbām : bk. ibrāhim -1-
 i. I/113/49
ı̄̇sa : Bir erkek adı. -2-
 ı̄̇. II/16/33
 ı̄̇.+ yȧ I/45/25
ismā˽il : Bir erkek adı. -1-
 i. dayın I/145/15
ismayil : bk. ismā˽il -1-
 i. ābin I/83/17
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medı̄̇ne

ismı̄̇ : (Kısaltma yoluyla) Bir kadın adı. -1-
 i. I/15/98
isminur : Bir kadın adı. -1-
 i. II/05/103

K/ḳ

ḳadiriye : Bir kadın adı. -1-
 ḳ. II/13/60
ḱāmil :Bir erkek adı. -1-
 ḱ.+ ler I/50/77
ḳāmil : bk. ḱāmil -1-
 ḳ. I/46/72
ḱazım : Bir erkek adı. -1-
 ḱ.+ ıŋ I/144/81
ḱāzım : bk. ḱazım -2-
 ḱ.+ ı II/05/14
 ġarȧ ḱ. Paşa I/95/64
kemal : Bir erkek adı. -12-
 k. I/14/74, I/150/41
 k. hoca I/14/01, I/14/04, I/14/06
 k. paşa II/13/22
 k.+ ı I/150/36, I/150/41
 k.+ ıŋ I/150/37
 k.+ ıŋız I/150/36, I/150/37
kerem : Bir erkek adı. -1-
 k. I/83/60
kerim : Bir erkek adı. -2-
 k. emmi I/59/76
 k.+ nen I/145/93
ker̦im : bk. kerim -1-
 k. I/59/78
Kerime : Bir kadın adı. -4-
 k. I/132/10, I/150/36
kerimi : bk. Kerime -1-
 k.+ ydi I/150/36
kezban : Bir kadın adı. -6-
 k. I/27/39, I/128/05, I/27/01, II/19/38, 

II/19/42
 k.+ narıŋ I/87/35
kezḇan : bk. kezban -2-

 k. I/128/05, I/96/01
kezim : bk. ḱazım -1-
 k. I/86/24
ḳıymet : Bir kadın adı. -2-
 ḳ. yenge II/19/38, II/19/39
kibar : Bir kadın adı. -1-
 k. I/86/45
körōlu : Köroğlu, Bolu’da yaşamış bir 

halk ozanımızın adı. -2-
 k. I/95/28
 k. belinde I/95/81

L

ladiFe : bk. ladive -1-
 l. I/128/27
ladive : Latife, bir kadın adı. -2-
 l. I/128/20, I/128/25
ladivi : bk. ladive -1-
 l.+ ye I/128/27
lėvent : Levent, bir erkek adı. -1-
 l. II/08/97
loĶman : bk. Íoḳman -1-
 l. II/08/132
Íoḳman : Bir erkek adı. -1-
 Í. I/46/71

M

mahamber : bk. mahammer -1-
 m. I/52/32
mahammer : Muammer, bir erkek adı. -2-
 m. I/52/32, I/52/33
mämet : bk. mehmet -1-
 m. dede I/133/53
māmud : bk. māmuT -1-
 m. I/11/02
māmuT : Mahmut, bir erkek adı. -3-
 m. I/11/46, II/07/144
 m. hoca I/11/46
mārem : Muharrem, bir erkek adı. -1-
 m. I/66/23
medı̄̇ne : Bir kadın adı. -1-
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mehmed˽emin

 m. I/127/04
mehmed˽emin : Bir erkek adı. -2-
 m. II/04/02, II/23/08
mehmeT : Bir erkek adı. -1-
 m. I/121/91
melā : Meliha, bir kadın adı. -2-
 m.+ m I/87/23
meli˽a : bk. melā -1-
 m. I/08/06
melike : Bir kadın adı. -1-
 m. I/130/01
meltem : Bir kadın adı. -1-
 m. I/83/77
memed : bk. mehmet -6-
 m. I/133/52, I/99/03, I/99/04
 m. efendi tekkesi I/147/24
 m. efendi I/147/25
 m.+ inen I/15/98
mēmed : bk. mehmet -7-
 m. I/10/67, I/64/01, II/11/34
 m. ā˽a II/10/51
 m. aġa I/74/22
 m. aġaŋ I/30/38
 m.+ iŋ I/110/15
memed˽ali : Mehmet Ali, bir erkek adı. -2-
 m. I/87/03
 m.+ ye I/87/126
mēmed˽ali : bk. memed˽ali -2-
 m. II/29/41
 m.+ ye I/30/59
memėd˽ali : bk. memed˽ali -1-
 m. II/04/93
memed˽emin : bk. mehmed˽emin -1-
 m. I/145/92
mēmē̇d˽ėmin : bk. mehmed˽emin -1-
 m.+ giliŋ II/30/25
memet : bk. mehmet -4-
 m. I/138/119, II/14/69, II/23/161, 

II/38/54
mēmet : bk. mehmet -9-

 m. I/138/117, I/147/55, I/149/01, 
I/158/01, I/66/24, II/13/27

 m.+ te I/155/06
mėmet : bk. mehmet -1-
 m.+ giliŋ I/140/67
meral : Bir kadın adı. -1-
 m. I/132/53
meryem : Bir kadın adı. -2-
 m. I/62/01, II/29/53
metin : Bir erkek adı. -1-
 m. ābiŋi I/80/61
mevlānā : 13. yüzyılda Konya’da yaşamış 

olan Mevlevi tarikatının kurucusu, şair, 
fakih, âlim ve mutasavvıf olan Mevlânâ 
Celâleddîn-ı Rûmî’nin adı. -1-

 m. I/72/18
mevlı̇̊T : bk. mevlüt -1-
 m. II/01/03
mēvlı̇̊T : bk. mevlüt -2-
 m. II/01/03, II/10/01
mevlüt : Bir erkek adı -1-
 m. II/01/04
mėyrám : bk. meryem -1-
 m. I/54/61
mey̥rem : bk. meryem -1-
 m. yengem I/08/84
mēyrem : bk. meryem -1-
 m. anım I/65/38
mėyşūre : Bir kadın adı. -1-
 m. I/44/03
mırat : bk. murat -1-
 m. I/18/64
mısdıvā : bk. mustafa -1-
 m. II/39/166
mıstafa : bk. mustafa -3-
 m. I/05/03, II/22/39
 m. dayı I/33/76
mige : Müge, bir kadın adı. -1-
 m. I/47/33
mı̄̇mar sinan : Osmanlı’nın Kanuni Sul-

tan Süleyman, II. Selim ve III. Murat 
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nāzi

dönemlerinde baş mimar olarak görev 
yapan camiler, külliyeler, köprüler, ha-
mamlar, çeşmeler vb. inşa etmiş mimarın 
adı. -1-

 m. II/13/21
mı̊stafa : bk. mustafa -5-
 m. I/33/117, I/33/31, I/33/75
mintā : Bir kadın adı. -2-
 m. II/13/63
 m.+ nıŋ II/13/14
mísTive : bk. mustafa -1-
 m.+ si II/39/167
molla : 1. Şahıslar için kullanılan bir lakap. 

-5-
 m. aġa II/19/82
 m. ömer o˽ulları II/23/133
 m. ömer II/23/133
 m. ömerin II/23/136
 2. Bir aile lakabı.
 m.+ lar I/65/41
mu˽ammed : bk. muhammėT -1-
 m. I/04/69
mu˽ammet : bk. muhammėT -1-
 m. I/04/69
muhammer : bk. mahammer -1-
 m. II/30/67
muhammėT : Muhammet, bir erkek adı. 

-1-
 m. I/04/68
muĶadder : Bir kadın adı. -3-
 m. I/23/01, I/23/02
muḳaddis : Mukaddes, bir kadın adı. -1-
 m. II/08/43
murat : Bir erkek adı. -4-
 m. I/40/66, I/46/71, I/69/03, I/69/48
musa : Bir erkek adı -10-
 m. II/39/21
 şıh m. II/28/42, II/28/43, II/28/44, 

II/28/62, II/28/65, II/28/69
 şıh m. buba II/28/69
musdȧFa : bk. mustafa -1-

 m. I/142/01
mustafa : Bir erkek adı. -11-
 m. I/14/01, I/14/04, I/28/07, I/28/09, 

II/23/143, II/23/144, II/39/79
 m. dayı I/80/47
 m. dayıŋ I/80/58
 m. dėdeŋ I/80/30
muzafFer̦ : Muzaffer, bir erkek adı. -1-
 m. I/37/10
mübeccel : Bir kadın adı. -1-
 m. I/80/60
münever : bk. münevver -1-
 m. I/15/15
münevver : Bir kadın adı -1-
 m. II/09/01
münise : bk. münı̄̇se -1-
 m. I/161/07
münı̄̇se : Bir kadın adı. -1-
 m. I/161/07
mürvet : Bir kadın adı. -1-
 m.+ lē II/13/44
müziyen : Müzeyyen, bir kadın adı. -1-
 m. I/153/01
N

nā˽il : Bir erkek adı. -3-
 n. I/65/40, I/65/41
nācide : Bir kadın adı. -1-
 n. I/126/67
nāciyė : bk. nāciye -1-
 n. I/107/14
nāciye : Bir kadın adı. -2-
 n. I/100/01, I/140/01
nāfiye : Bir kadın adı. -1-
 n. I/58/01
nāşide : Bir kadın adı. -1-
 n. I/128/43
nāzı̄̇ : bk. nāzik -1-
 n.+ miş I/08/109
nāzi : bk. nāzik -3-
 n.+ i I/08/110
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nazife

 n.+ iŋ I/08/112, I/08/116
nazife : Bir kadın adı. -2-
 n. I/60/14
 n. yengeylen I/98/95
nazifē : bk. nazife -1-
 n. I/126/01
nāzig : bk. nāzik -2-
 n. I/08/110, I/08/126
nāziK : bk. nāzik -5-
 n. I/08/111, I/08/112, I/08/114, I/08/128
nāzik : Bir kadın adı. -1-
 n. I/08/125
nazlı : Bir kadın adı. -1-
 n. I/18/76
nėcib : Necip, bir erkek adı. -1-
 n. II/12/47
necātı : bk. necāti -1-
 n. I/61/05
necāti : Bir erkek adı. -1-
 n. abi I/136/33
nēcmi : Bir erkek adı. -1-
 n. I/80/63
nedim : Bir erkek adı. -2-
 n. II/12/48
neFise : Bir kadın adı. -1-
 n. II/11/40
nesli˽an : Neslihan, bir kadın adı. -1-
 n. abanın I/148/30
nevzaT : Bir erkek adı. -1-
 n. II/26/04
nicāti : bk. necāti -1-
 n. II/12/47
niǵār : Bir kadın adı. -1-
 n.+ gilde I/09/49
nihaÍ : Bir kadın adı. -2-
 n. II/12/05, II/12/47
nihaT : Bir erkek adı. -1-
 n. II/12/47
nimet : Bir kadın adı. -1-
 n. I/85/01

nizāmetTin : Bir erkek adı. -1-
 n. I/10/75
nōman : Numan, bir erkek adı. -1-
 n. I/60/76
nūr : Bir kadın adı. -1-
 n. I/39/09
nurā : bk. nuray -1-
 n. I/39/09
nuray : Bir kadın adı. -1-
 n. I/67/75
nurh̥an : Bir kadın adı. -1-
 n.+ nan I/140/61
nuritTin : Nurettin, bir erkek adı. -1-
 n. I/138/102
nursel : Bir kadın adı. -2-
 n. I/154/62
nurşen : Bir kadın adı. -1-
 n. II/16/33
núrşen : bk. nurşen -1-
 n.+ iŋki I/140/60
nurten: Bir kadın adı. -1-
 n.+ e I/126/11

O/Ö

oḳan : Bir erkek adı. -1-
 o. hoca I/82/26
onur : Bir erkek adı. -1-
 o. I/93/59
osman : Bir erkek adı. -4-
 o. I/108/42, I/122/53
 o.+ ıŋ I/23/13
 o. vermemiş I/108/21
òsman : bk. osman -1-
 ȯ. I/122/53
osman nūri : Bir erkek adı. -1-
 o.+ yi II/05/104
ömer : Bir erkek adı. -5-
 ö. II/22/18
 molla ö. II/23/133
 molla ö.+ in II/23/136
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selmā

 molla ö. o˽ulları II/23/133
ömēr : bk. ömer -1-
 ö. I/61/19
ömer˽osmȧn : Bir erkek adı. -1-
 ö. hocıyı II/02/20
ömer˽usman : bk. ömer˽osmȧn -2-
 ö. II/02/22
 ö. hocu II/02/19

P

pāgize : Pakize, bir kadın adı. -1-
 p. I/94/01
pamuḳ : Bir kedi adı. -1-
 p. II/31/37
pembe : Bir kadın adı. -1-
 p. I/113/56
pempe : bk. pembe -4-
 p. I/113/56, I/128/55
peri˽ān : bk. perihan -1-
 p. II/34/48
perihan : Bir kadın adı. -1-
 p. II/34/53
pėrihan : bk. perihan -1-
 p. I/41/01
Pilge : bk. bilge -1-
 P. I/144/32

R

ramazan : Bir erkek adı. -4-
 r. I/139/28, I/88/23, I/92/01
 r.+ ı I/138/122
refig : Refik, bir erkek adı. -1-
 r. I/110/66
rūkı̄̇y̥ė : Rukiye, bir kadın adı. -1-
 r. I/02/01

S

sabrı̄̇ : bk. sabri -1-
 s. II/16/92
sabri : Bir erkek adı. -1-
 s. I/110/15

sādet : Saadet, bir kadın adı. -2-
 s. I/93/43, I/93/59
sadıḳ : bk. sādıḳ -1-
 s. dedeminen I/112/80
sādıḳ : Bir erkek adı. -1-
 s. I/156/14
sādıĶ : bk. sādıḳ -1-
 s. I/156/07
sadῑ : <<sādıḳ+ı -1-
 s.+ dı I/112/80
saletTin : Selahattin, bir erkek adı. -1-
 s. I/86/70
sālı̄̇ : Salih, bir erkek adı. -1-
 s. I/10/70
Sali˽a : Saliha, bir kadın adı. -1-
 S. I/138/32
sāli˽a : bk. Sali˽a -1-
 s. II/16/02
satı̄̇me : Bir kadın adı. -1-
 s. I/67/19
sėbā˽at : bk. sebahat -1-
 s. II/13/50
sebahat : Bir kadın adı. -1-
 s. II/13/51
sebattin : Sabahattin, bir erkek adı. -1-
 s. I/52/60
sedaT : Bir erkek adı. -1-
 s.+ ıŋ I/136/06
sėfa : bk. sėfā -2-
 s. II/39/12
 s. ȫretmen II/39/12
sėfā : Bir erkek adı. -2-
 s. II/39/11
 s. veremen II/39/13
Sekiye : bk. zekiye -1-
 S. II/32/85
seÍāmi : Bir erkek adı. -1-
 s. I/116/54
selmā : Bir kadın adı. -1-
 s.+ ydı I/116/44
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selver

selver : Bir kadın adı. -6-
 s. I/97/07, I/97/11, I/97/26, I/97/44, 

I/97/49, I/97/56
semā : Bir kadın adı. -1-
 s. II/17/03
semra : Bir kadın adı. -2-
 s. I/86/70, I/86/76
semrā : bk. semra -8-
 s. I/116/44, I/120/20, I/120/28, I/44/22, 

I/58/81, I/86/05, I/86/07
 s. hanım I/116/55
serdar : Bir erkek adı. -1-
 s. ḳomutan I/146/31
serḳan : Bir erkek adı. -1-
 s. I/52/69
serpil : Bir kadın adı. -1-
 s. I/35/02
seval : Bir kadın adı. -1-
 s. II/38/81
sevgi : Bir kadın adı. -4-
 s. I/109/01, I/139/02
 örgücǖ. I/139/18
 s. teyze I/139/39
sevil : Bir kadın adı. -1-
 s.+ giliŋ I/161/44
sevim : Bir kadın adı. -2-
 s. II/23/25, II/23/26
seydi˽ibra˽im : bk. seydi˽ibrā˽im -1-
 s.+ iŋ I/117/05
seydi˽ibrā˽im : Bir erkek adı. -2-
 s. I/117/04
 s.+ den I/117/04
seyhan : Bir kadın adı. -1-
 s. I/97/01
seyh̥an : bk. seyhan -1-
 s. I/97/01
sezā˽i : Bir erkek adı. -2-
 s. I/62/20, I/62/21
sezāyi : bk. sezā˽i -3-
 s.+ nin I/87/22
 s.+ niŋ I/80/59

sezer : Bir erkek adı. -1-
 s.+ iŋ I/15/64
sıdıḳa : Bir kadın adı. -3-
 s. I/75/59, I/91/72
 s. abam I/91/86
sıtTı : Sıddık, bir erkek adı. -1-
 s.+ ıŋ I/135/27
sinan : Bir erkek adı. -1-
 s. II/13/20
sinep hanim : bk. zı̄̇nep hanim -1-
 s. I/10/70
Siyneb : bk. zeynep -2-
 s. I/10/68, I/10/69
solmaz : Bir kadın adı. -1-
 s. I/52/34
sultan : Bir kadın adı. -3-
 s. I/15/01, I/18/01, I/50/13
sunå :Suna, bir kadın adı. -1-
 s. I/06/02
sülĕman : bk. süleyman -1-
 s. I/33/76
süleyman : Bir erkek adı. -2-
 s. I/61/23, II/31/47
süleymān : bk. süleyman -1-
 s. II/31/46
sülēyman : bk. süleyman -1-
 s. II/28/24
sülümān : bk. süleyman -1-
 s. I/42/55
sülėyman : bk. süleyman -1-
 s. I/155/03
süreyya : Bir erkek adı. -1-
 s. I/52/63

Ş
şaban : Bir erkek adı. -2-
 ş.+ a II/13/60
 ş.+ gillēn I/83/22
şavrebe : Bir kadın adı. -1-
 vādı ş.+ giliŋ I/77/22
şāzimeņT : Bir kadın adı. -1-
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vėysel

 ş. I/07/05
şāziye : Bir kadın adı. -2-
 ş. nine I/39/92
 ş. nineŋ I/39/60
şenay̥ : Şenay, bir kadın adı. -1-
 ş. II/21/01
şēngül : Bir kadın adı. -1-
 ş. II/25/05
şerife : Bir kadın adı. -1-
 ş. I/120/01
şeymā : Bir kadın adı. -1-
 ş. II/30/50
şö̅ret : Şöhret, bir kadın adı. -1-
 ş.+ in I/148/30
şuḳriye : bk. şükriye -1-
 ş. II/22/09
şükren : Şükran, bir kadın adı -1-
 ş. I/146/02
şükriye : Bir kadın adı. -1-
 ş. I/15/21
şükrü : Bir erkek adı. -1-
 ş.+ den I/39/81

T
tayır : Tahir, bir erkek adı. -13-
 t. I/08/113, I/11/56, I/11/61, I/11/65, 

I/11/71, I/11/82, I/11/83
 t.+ ı I/11/73
 t.+ ınan I/11/52, I/11/56
 t.+ ıŋ I/11/80
tayῑr : bk. tayır -1-
 t. ābı̄̇ I/11/58
tayyip : Bir erkek adı. -4-
 t. II/38/86
 t.+ bı̄̇ŋ II/38/85
 t.+ i II/38/87
 t.+ Te II/38/88
tevFig : bk. tevFiK -1-
 t. aġa I/145/59
tevFiK : Bir erkek adı -1-
 t. amcam II/23/144
timuçin : Bir erkek adı. -1-

 t. paşanıŋ I/117/07
tūba : Bir kadın adı. -1-
 t. I/80/17
tunahan : Bir erkek adı. -1-
 t. II/12/53
tuncāy : Tuncay, bir erkek adı. -1-
 t. II/13/26

U/Ü
u˽ur : bk. uğur -1-
 u. I/74/36
uğur : Bir erkek adı. -1-
 u. I/74/32
ummahan : Bir kadın adı. -1-
 u.+ ıŋ I/152/103
ummān : bk. ummahan -2-
 u. I/80/60, I/87/36
umur : Bir erkek adı. -2-
 u. aġam I/39/32
 u. aġamınan I/39/30
ülkü : Bir kadın adı. -2-
 ü. I/114/29, I/152/102
ülviye : Bir kadın adı. -1-
 ü.+ den I/47/40
ülviyē : bk. ülviye -1-
 ü. I/128/55
üseyin : bk. hüseyin -1-
 ü. I/137/08

V
vahide : Bir kadın adı. -1-
 v. I/60/18
ve˽is : Bir erkek adı. -1-
 v. dayınıŋ I/75/20
vekdeş : bk. beTdaş -1-
 v.+ iŋ I/86/46
velı̄̇ : bk. veli -1-
 v. I/10/67
veli : Bir erkek adı. -1-
 v. I/110/14
vėysel : Veysel, bir erkek adı. -1-
 v. I/52/65
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yaḳıb

Y
yaḳıb : Yakup, bir erkek adı. -2-
 y. I/122/82
yaḳı̊b : bk. yaḳıb -2-
 y. I/87/54, I/87/55
yadiǵar : Bir kadın adı. -1-
 y. II/20/71
yāmur : Yağmur, bir kadın adı. -1-
 y. II/12/51
yāren : Bir kadın adı. -2-
 y. II/12/50, II/12/51
yaşā : bk. yaşar -1-
 y. II/16/65
yaşar : Bir erkek adı. -7-
 y. I/129/70, I/161/42, I/33/123, I/33/125, 

I/33/143, I/52/63, II/16/26
yaşār : bk. yaşar -1-
 y. II/16/27
yáşár : bk. yaşar -1-
 y. I/161/41
yaşı̄̇re : Bir kadın adı. -4-
 y. I/53/01, I/53/02, I/53/05
yāşı̄̇re : bk. yaşı̄̇re -1-
 y. I/53/01
yıldız : Bir kadın adı. -3-
 y. I/04/52, I/04/74
 y.+ ın I/148/30
yunus : Bir erkek adı. -6-
 y. I/92/31, I/92/32
 y. dedeniŋ I/92/30
 y.+ du I/92/31
 y.+ lā II/02/62
yusuf : Bir erkek adı. -1-
 y.+ uŋ I/69/51
yusufcuḳ : (Küçültme yoluyla) Yusufçuk, 

bir erkek adı. -1-
 y. I/08/88
yusufcū : bk. yusufcuḳ -1-
 y.+ ŋ I/08/83
y̥ŭsuFÇuĶ : bk. yusufcuḳ -1-
 y. I/08/83

Z
za˽ide : Bir kadın adı. -2-
 z. I/86/45
 z.+ ynen I/86/45
zehrā : Bir kadın adı. -1-
 z. I/73/04
zeki : Bir erkek adı. -1-
 z. II/14/73
zekiye : Bir kadın adı. -7-
 z. I/43/24, I/43/25, I/48/03, II/32/80, 

II/32/83
 z.+ niŋ II/32/78
zēkiye : bk. zekiye -1-
 z. II/33/02
zeliha : Bir kadın adı. -2-
 z. I/11/01, I/110/09
zelih̥a : bk. zeliha -1-
 z. I/13/39
zeyneb : bk. zeynep -2-
 z. abaŋ I/95/124
 z. abayı I/95/123
zeynep : Bir kadın adı. -5-
 z. I/141/01, I/145/93, I/84/03, II/03/01, 

II/36/18
zėynep : bk. zeynep -1-
 z. teyzeŋe I/42/78
ziynēb : bk. zeynep -2-
 z. I/10/68, I/10/69
ziyneP : bk. zeynep -1-
 z. II/16/33
zı̄̇nep hanim : Zeynep Hanım, bir kadın 

adı. -1-
 z. I/10/69
zı̄̇y̥nep : bk. zeynep -1-
 z. II/05/01
zohre : Zühre, bir kadın adı. -9-
 z. I/11/52, I/11/57, I/11/58, I/11/66, 

I/11/79
 z.+ de I/11/78
 z.+ niŋ I/11/80
 z.+ yi I/11/61, I/11/79
zohrē : bk. zohre -1-
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SOYADLARI

A
acar : Bir şahıs soyadı. -1-
 a. II/03/01
aḲay : Bir şahıs soyadı. -1-
 a. I/131/01
aḲġaya : bk. aḳḳaya -1-
 a. I/93/32
akgö̇n : Akgün, bir şahıs soyadı. -1-
 a. I/29/02
aḳḳaya : Bir şahıs soyadı. -1-
 a. I/96/01
aḳdemir : Bir şahıs soyadı. -1-
 a. I/27/01
aḳpınar : Bir şahıs soyadı. -1-
 a. I/07/05
aḲpınar : bk. aḳpınar -1-
 a. I/07/05
aḳyüz : Bir şahıs soyadı. -1-
 a. II/22/09
āl̥tıntaş : Altıntaş, bir şahıs soyadı. -1-
 a. II/12/05
ār : Bir şahıs soyadı. -1-
 a. II/25/05
ānnı : Anlı, bir şahıs soyadı. (Ad aktar-

ması yoluyla bir televizyon programı) 
-1-

 a.+ ya I/47/33
arat : Bir şahıs soyadı. -3-
 a. I/161/07
aslan : Bir şahıs soyadı. -1-
 a. I/64/01
aslan̥ : bk. aslan -1-
 a. I/45/69
aşıḳ : Bir şahıs soyadı. -2-
 a. II/30/02, II/30/03
atḳı : Bir şahıs soyadı. -1-

 a. I/78/35
ataḳ : Bir şahıs soyadı. -2-
 a. I/80/65
 a.+ dı I/80/65
atȧlay : Atalay, bir şahıs soyadı. -1-
 a. I/52/63
atatürk : Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-

rucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa 
Kemal Atatürk’ün soyadı. -15-

 a. I/14/03, I/64/106, I/64/107, I/95/62, 
I/119/01, II/03/78

 a.+ e I/66/46
 a.+ lü I/113/42
 a.+ müş I/150/41
 a.+ üdü I/66/44, I/66/45
 a.+ ün I/27/02
 a.+ üŋ I/66/50, I/95/63, I/95/81
ateş : Bir şahıs soyadı. -1-
 a. II/29/53
atlas : Bir şahıs soyadı. -2-
 a. I/11/01, I/11/02
avcı˽ōlu : Avcıoğlu, bir şahıs soyadı. -1-
 a. I/120/01
avdan : Bir şahıs soyadı. -1-
 a. I/46/01
ay : Bir şahıs soyadı. -3-
 a. II/07/08, II/37/01
ayan : Bir şahıs soyadı. -3-
 a. I/99/03, I/99/04
aydın : Bir şahıs soyadı. -1-
 a. I/147/13
ayhaner : Bir şahıs soyadı. -2-
 a. I/113/01
azaḳ : Bir şahıs soyadı. -4-
 a. II/13/50, II/13/51

B

bahar : Bir şahıs soyadı. -1-



bal

2308

 b. I/20/12
bal : Bir şahıs soyadı. -1-
 b. I/41/94
bal̥ : bk. bal -1-
 b. I/41/01
balaban : Bir şahıs soyadı. -1-
 b. II/19/01
basḳal : Bir şahıs soyadı. -1-
 b. I/94/01
başdoğan : Bir şahıs soyadı. -2-
 b. II/39/01, II/39/05
bayar : Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü 

cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın soyadı. 
-1-

 b. I/64/107
bayār : bk. bayar -1-
 b. II/13/22
becik : Bir şahıs soyadı. -1-
 b. II/07/144
belber : Berber, bir şahıs soyadı. -1-
 b. I/20/63
bilgen : Bir şahıs soyadı. -1-
 b. I/144/05
bilir : Bir şahıs soyadı. -2-
 b. I/03/01, II/39/79
bobalıḲ : Babalık, bir şahıs soyadı. -1-
 b. I/26/04
bodur : Bir şahıs soyadı. -3-
 b. I/28/07, I/28/09, I/52/34
bolu : Bir şahıs soyadı. -1-
 b.+ ydu II/23/144
bolulu (I) : 1. Bir şahıs soyadı. -1-
 b.+ ydu II/23/143
2. Bir aile lakabı. -1-
 b.+ lā II/23/143
bozḳaya : Bir şahıs soyadı. -2-
 b. I/68/04
bozḲurt : Bir şahıs soyadı. -1-

 b. I/15/01

C

celep : Bir şahıs soyadı. -1-
 c. I/103/02
ceylan : Bir şahıs soyadı. -3-
 c. I/16/16, I/54/01, II/06/01
civēk : Bir şahıs soyadı. -2-
 c. I/43/24, I/43/25

Ç

çaḳır : Bir şahıs soyadı. -4-
 ç. I/60/14, I/60/76, I/60/77
çalġın : Bir şahıs soyadı. -1-
 ç. I/133/08
çavdar : Bir şahıs soyadı. -1-
 ç. I/90/01
çelig : bk. çelik -1-
 ç. II/28/24
çelik : Bir şahıs soyadı. -4-
 ç. I/112/03, I/115/01, I/61/23, I/76/01
çenter̥e : Bir aile lakabı. -1-
 ç.+ lēŋ I/75/21
çınaṟ : Çınar, bir şahıs soyadı. -1-
 ç. I/39/01
çifci : Bir şahıs soyadı. -1-
 ç. I/73/02
çift̥ci : Çiftçi, bir şahıs soyadı. -1-
 ç. I/69/04
çı̊buḳ : Çubuk, bir şahıs soyadı. -1-
 ç. I/139/02
çėligöz : Çeliköz, bir şahıs soyadı. -1-
 ç. I/02/01

D

daraḳ : Bir aile lakabı. -1-
 d.+ lāŋ I/161/45
daşġın : Bir şahıs soyadı. -1-
 d. I/95/01



ġızılġȧyā
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demir : Bir şahıs soyadı. -4-
 d. I/114/29, I/132/01, I/67/20
 d.+ idi I/119/03
demirci : Bir şahıs soyadı. -2-
 d. II/26/04
deren : Bir şahıs soyadı. -1-
 d. I/85/01
dobay : Bir aile lakabı. -1-
 d.+ larıŋ I/135/27
dōru : Doğru, bir şahıs soyadı. -2-
 d. I/80/65
dovan : Doğan, bir şahıs soyadı. -1-
 d. I/66/25
durmuş : Bir şahıs soyadı. -1-
 d. I/39/96
düzarat : Bir şahıs soyadı. -1-
 d. I/156/14

E

ē̇l : bk. ėl -1-
 ē̇. I/63/01
ėl : El, bir şahıs soyadı. -1-
 ė. I/63/01
ençoḳ : Bir şahıs soyadı. -1-
 e. II/34/01
erḳal : Bir şahıs soyadı. -1-
 e. II/04/02
erḳan : Bir şahıs soyadı. -1-
 e. II/10/01
erbay : Bir şahıs soyadı. -1-
 e.+ ı I/137/08
ercan : Bir şahıs soyadı. -1-
 e. I/20/12
erdo˽an : Erdoğan, Türkiye Cumhuriye-

ti’nin on ikinci cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın soyadı. -1-

 e. I/75/42
erdovan : bk. erdo˽an -1-

 e.+ dan I/01/31
ėren : Eren, bir şahıs soyadı. -1-
 ė. I/35/02
erik : Bir şahıs soyadı. -2-
 e. I/30/04
erol : Bir şahıs soyadı. -1-
 e. I/61/06
ėrol : bk. erol -1-
 ė. I/51/01
ertaş : Bir şahıs soyadı. -1-
 e. I/129/70
ertūrul : Ertuğrul, bir şahıs soyadı. -1-
 e. I/107/14
ērvek : Bir şahıs soyadı. -1-
 ē. I/61/20
eşme : Bir şahıs soyadı. -1-
 e. I/47/26

F

fidan : Bir şahıs soyadı. -2-
 f. I/13/01

G

ġalender : Kalender, bir şahıs soyadı. -1-
 ġ. I/06/03
ġara˽ōlu : bk. ḳara˽oğlu -1-
 ġ. I/37/04
ġaraġoç : Karakoç, bir şahıs soyadı. -1-
 ġ. I/60/18
ġaya : bk. ḳaya -1-
 g. I/138/33
gelici : Bir şahıs soyadı. -1-
 g. II/31/01
ġılış : bk. ḳılıç -1-
 g. I/56/03
ġızıldaḳ : Kızıldak, bir aile lakabı. -1-
 g.+ larıŋ I/126/07
ġızılġȧyā : Kızılkaya, bir şahıs soyadı. -1-
 g. I/23/02
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göbek : Bir aile lakabı. -1-
 g.+ leriŋ I/67/24
gökÇe : Bir şahıs soyadı -3-
 g. I/136/01, II/01/03, II/01/04
gökÇē : bk. gökÇe -1-
 g. II/01/89
gökdelen : Bir şahıs soyadı. -1-
 g. I/141/01
görgün : Bir şahıs soyadı. -1-
 g. I/119/03
ġurt : bk. Ḳurt -1-
 ġ. I/74/03
gülcan : Bir şahıs soyadı. -1-
 g. I/105/01
gündōmuş : Gündoğmuş, bir şahıs soyadı. 

-1-
 g. I/111/01
günd̥üz : Gündüz, bir şahıs soyadı. -1-
 g. II/35/01
güneş : Bir şahıs soyadı. -3-
 g. I/21/01, I/53/01, II/09/01
güngör : Bir şahıs soyadı. -3-
 g. II/23/08, II/23/144, II/23/26
günėy : Güney, bir şahıs soyadı. -1-
 g. II/22/18
gürsoy : Bir şahıs soyadı. -1-
 g. II/26/18
güven̥ç : Güvenç, bir şahıs soyadı. -1-
 g. II/36/01

H

havızaḳlılā : bk. havuzaḳlılar -1-
 h. II/38/76
havuzaḳlılar : Bir aile lakabı -1-
 h.+ ı II/38/77
hazıvaḳlılar : bk. havuzaḳlılar -1-
 h.+ ı II/38/76

İ
ilėri : İleri, bir şahıs soyadı. -1-
 i. I/73/01
iyigün : Bir şahıs soyadı. -1-
 i. I/18/77
ilkin : Bir şahıs soyadı. -1-
 i. II/20/71
imam˽o˽ullaṟı : bk. imam˽ōlları -1-
 i. I/68/25
imam˽ōlları : İmamoğulları, bir aile 

lakabı. -1-
 i. I/68/26
inö̇nü : bk. inönü -1-
 i. I/66/54
inönü : Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 

başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı olan 
İsmet İnönü’nün soyadı. -2-

 i. I/64/107, I/66/54
ipey : <<İpek -1-
 i.+ i II/38/77
ipek : Bir şahıs soyadı. -2-
 i. II/38/78, II/38/79

K

ḳalyoncu : Bir şahıs soyadı. -1-
 ḳ. I/83/05
ḳapdan : Kaptan, bir şahıs soyadı. -1-
 ḳ. I/17/01
ḳaplan : Bir şahıs soyadı. -1-
 ḳ. I/144/16
ḳara˽oğlu : Bir şahıs soyadı. -1-
 ḳ. I/142/01
ḳara˽ōlu : bk. ḳara˽oğlu -1-
 ḳ. I/37/04
ḳarabayır : Bir şahıs soyadı. -1-
 ḳ. I/113/47
ḳaradeniz : Bir şahıs soyadı. -1-
 ḳ. I/121/91
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ḳarahöyük : Bir şahıs soyadı. -1-
 ḳ. I/148/01
ḳaya : Bir şahıs soyadı. -4-
 ḳ. I/138/117, I/138/119, I/138/37, 

I/47/02
ḳayhan : Bir şahıs soyadı. -1-
 ḳ. I/154/01
ḳaymaz : Bir şahıs soyadı. -1-
 ḳ. I/33/21
kenār : Kenar, bir şahıs soyadı. -1-
 k. II/05/01
keskin : Bir şahıs soyadı. -2-
 k. I/125/01, I/66/23
kėtçalan : Ketçalan, bir şahıs soyadı. -1-
 k. II/08/01
ḳılıcaslan : Bir şahıs soyadı. -1-
 ḳ. I/116/01
ḳılıç : Bir şahıs soyadı. -2-
 ḳ. I/108/01, I/56/02
ḳışlaḳ : Bir şahıs soyadı. -1-
 ḳ. I/50/14
ḳızıl : Bir şahıs soyadı. -1-
 ḳ. I/130/01
kirāzcı : Bir şahıs soyadı. -1-
 k. I/160/17
ḳoca : Bir şahıs soyadı. -1-
 ḳ. II/15/04
ḳoç : Bir şahıs soyadı. -1-
 ḳ. I/109/01
ḳonuḳ : Bir şahıs soyadı. -1-
 ḳ. I/73/04
köse : Bir şahıs soyadı. -1-
 k.+ lerden I/149/65
köse˽ōlu : Köseoğlu, bir şahıs soyadı. -1-
 k. I/70/01
ḳula : Bir şahıs soyadı. -2-
 ḳ. I/154/62

ḳur̥t : bk. Ḳurt -1-
 ḳ. I/91/01
Ḳurt : Bir şahıs soyadı. -1-
 Ḳ. I/117/01
küllü : Bir aile lakabı. -1-
 k.+ lēŋ I/75/21

M

manėk : Bir aile lakabı. -1-
 m.+ lerde I/128/46
maŋġaltepe : Bir şahıs soyadı. -1-
 m. I/39/21, I/39/61
maŋġātepe : bk. maŋġaltepe -1-
 m. I/39/21
mataracı : Bir şahıs soyadı. -1-
 m. II/13/26
menderes : Türkiye Cumhuriyeti’nde 

başbakanlık görevinde bulunmuş Adnan 
Menderes’in soyadı. -1-

 m. I/78/06
mendires : bk. menderes -7-
 m. I/64/121, I/64/123, I/64/62, II/10/45
 m.+ den II/01/23, II/01/24

O

oḳÇu : Bir şahıs soyadı. -1-
 o. I/01/05
oflaz : Bir şahıs soyadı. -1-
 o. I/153/01

Ö

öngel : Bir şahıs soyadı. -1-
 ö. I/09/01
öS : Öz, bir şahıs soyadı. -1-
 ö. I/123/02
özal : Türkiye Cumhuriyeti’nin sekizinci 

cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın soyadı. 
-3-

 ö. I/23/60
 ö.+ ıŋ I/120/20, I/63/35



özben

2312

özben : Bir şahıs soyadı. -1-
 ö. I/80/65
özcan : Bir şahıs soyadı. -2-
 ö. I/110/02, I/58/01
özcan̥ : Bir şahıs soyadı. -1-
 ö. II/32/06
özdemir : Bir şahıs soyadı. -1-
 ö. I/25/01
özdemir̥ : bk. özdemir -1-
 ö. I/04/01
özdėmir : bk. özdemir -1-
 ö. I/121/01
özenġuş : Bir şahıs soyadı. -1-
 ö. I/133/52
özer : Bir şahıs soyadı. -2-
 ö. I/150/01, I/55/08
özer̥ : bk. özer -1-
 ö. I/150/01
ȫzgün : Özgün, bir şahıs soyadı. -1-
 ȫ. I/49/04
özgür : Bir şahıs soyadı. -1-
 ö. I/65/01
özḳal : Bir şahıs soyadı. -1-
 ö. II/16/02
özḳan : Bir şahıs soyadı. -2-
 ö. I/01/63, II/33/02
öztürk : Bir şahıs soyadı. -1-
 ö. I/72/08

P

pėk : Pek, bir şahıs soyadı. -2-
 p. I/88/03
potōlu : Potoğlu, bir şahıs soyadı. -1-
 p. I/142/18
S
saḳçı : Bir şahıs soyadı. -1-
 s. I/40/01
saḳÇı : bk. saḳçı -1-

 s. I/40/66
sarı : Bir şahıs soyadı. -3-
 s. I/75/13, I/75/59, I/89/01
sar̥ı˽ōlu : Sarıoğlu, bir şahıs soyadı. -1-
 s. I/31/02
seler : Bir şahıs soyadı. -1-
 s. I/143/01
selver : Bir şahıs soyadı. -1-
 s. I/100/01
sevim : Bir şahıs soyadı. -1-
 s. I/84/22
silmeS : bk. silmez -1-
 s. I/22/07
silmez : Bir şahıs soyadı. -1-
 s.- di I/11/21
sivaslı˽ōlu : Sivaslıoğlu, bir şahıs soyadı. 

-1-
 s. I/124/01
sȫlemeS : bk. sȫlemez -1-
 s. I/79/04
sȫlemez : Söylemez, bir şahıs soyadı. -2-
 s. I/79/04
sultan : Bir şahıs soyadı. -1-
 s. I/20/63

Ş

şahan : Bir şahıs soyadı. -1-
 ş. ā˽ilesi II/17/20
şȧhan : bk. şahan -1-
 ş. II/17/03
şen : Bir şahıs soyadı. -2-
 ş. I/42/01
şēn : bk. şen -1-
 ş. I/42/55
şişman : Bir şahıs soyadı. -1-
 ş. I/152/01

T

taş : Bir şahıs soyadı. -1-



zı̄̇hni
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 t. II/15/04
tepe : Bir şahıs soyadı. -1-
 t. I/101/01
tınaz : Bir şahıs soyadı. -1-
 t. I/145/03
topal : Bir şahıs soyadı. -1-
 t. I/92/01
tunca : Bir şahıs soyadı. -1-
 t. I/71/02
tunÇa : bk. tunca -1-
 t. I/71/02
tural : Bir şahıs soyadı. -1-
 t. I/126/01
turan : Bir şahıs soyadı. -1-
 t. I/104/04
türeyen : Bir şahıs soyadı. -2-
 t. I/98/27
 t.+ e I/98/27
türiyen : bk. türeyen -2-
 t. I/98/26
türkyılmaS : Türkyılmaz, bir şahıs soyadı. 

-1-
 t. I/08/06

U

uğurhan : Bir şahıs soyadı. -2-
 u. I/14/01, I/14/08
ulucan : Bir şahıs soyadı. -1-
 u. I/127/04
ūrh̥an : Uğurhan, bir şahıs soyadı. -1-
 ū. I/14/04
uysal : Bir şahıs soyadı. -2-
 u. I/97/01

Ü

üçpınar : Bir şahıs soyadı. -1-
 ü. II/24/09
ünal : Bir şahıs soyadı. -1-
 ü. I/18/01

üner : Bir şahıs soyadı. -2-
 ü. I/157/01, I/157/23
ünnüce : Ünlüce, bir şahıs soyadı. -3-
 ü. I/98/01, I/98/133, I/98/135
üstünda : bk. üstündağ -1-
 ü. I/36/01
üstündağ : Bir şahıs soyadı. -1-
 ü. I/36/25
üşPınar : bk. üçpınar -1-
 ü. II/24/01

Y

yalçın : Bir şahıs soyadı. -3-
 y. I/113/56, I/146/02, I/24/03
yālçın : bk. yalçın -1-
 y. I/113/56
yaman : Bir şahıs soyadı. -7-
 y. I/122/53, I/122/54, I/122/83, I/122/84, 

I/137/01, I/140/01
 y.+ ımış I/137/04
yanıḳ : Bir şahıs soyadı. -1-
 y. I/62/01
yayla : Bir şahıs soyadı. -1-
 y. I/158/02
yeşilçay̥ : Yeşilçay, bir şahıs soyadı. -1-
 y. I/149/01
yıldırım : Bir şahıs soyadı. -2-
 y. I/05/03, I/155/03
yıldıS : bk. yıldız -1-
 y. II/21/01
yıldız : Bir şahıs soyadı. -3-
 y. I/140/12, II/34/18, II/34/53
yüksel : Bir şahıs soyadı. -1-
 y. I/101/61

Z

zı̄̇hni : Zihni, bir şahıs soyadı. -1-
 z. II/23/143
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YER VE KURUM ADLARI
A
ā˽açisar : bk. ağáçhisār  -1-
 ā. II/02/03
acibaşı : bk. acibaşi -1-
 a. I/142/29
acibaşi : Bir mevki adı. -2-
 a. I/142/33
 a.+ ydi I/142/31
acıbėy : -1-
 a.+ e I/22/33
acıyaylası : Bir mevki adı. -1-
 a.+ nda I/121/94
aciyaylaSı : bk acıyaylası -5-
 a. I/142/30, I/142/32, I/142/33
adahisar : Bir köy adı. -1-
 a. I/41/26
adah̥isarı : bk. adahisar -1-
 a. kö˽ünde I/41/03
adalarya : Bir şirket adı.  -1-
 a. I/46/76
adana : Bir il adı. -1-
 a. II/37/126
adılārya : bk. adalarya -2-
 a. I/46/76
 a.+ da I/46/74
adıy̥amannı : Adıyamanlı, Adıyaman ilin-

den olan kimse.  -1-
 a. I/142/26
adulārya : bk. adalarya -1-
 a. II/23/21
afyon : Bir il adı. -11-
 a. I/153/48, I/87/52, I/92/52
 a.+ da I/92/50
 a.+ dan I/03/97, I/153/48, I/73/42, I/99/41
 a.+ u I/73/41, I/87/17
 a.+ uŋ I/73/40

afyōn : bk. afyon -1-
 a. I/87/49
ağáçhisār : Ağaçhisar, bir köy adı. -1-
 a. II/02/32
āğrı : Bir il adı. -1-
 ā.+ dan I/02/30
ahırözü : Bir köy adı. -1-
 a. I/36/03
ahurkȫ :Ahurköy, bir köy adı. -1-
 a.+ nden I/35/03
ahurkö : bk. ahurkȫ -1-
 a. I/35/03
aḳca˽ö̇ren : Bir köy adı. -3-
 a.+ i kövüŋ II/26/53
 a.+ iŋ II/26/54
 a. kövü II/26/51
aḳcă˽ö̇ren : bk. aḳca˽ö̇ren -2-
 a.+ den II/26/53
 a.+ e II/26/50
aḳçaġāya : Akçakaya, bir köy adı. -1-
 a.+ ya I/69/42
aḲdarmeş : Aktarmaç, bir çiftlik adı. -1-
 a. I/70/20
aḳdeniz : Bir deniz adı. -1-
 a. I/23/16
aḳdeŋiz : bk. aḳdeniz -1-
 a.+ de I/66/17
aḳġayalıḳ : Akkayalık, bir mevki adı. -3-
 a. I/81/02, I/81/03
akin : Bir köy adı. -2-
 a. I/86/03
 a.+ de I/86/07
aḳköprü : Bir köy adı. -1-
 a. II/10/37
āḳköprü : bk. aḳköprü -1-
 ā. II/10/39
āḳköprǖ : bk. aḳköprü -1-



aḳlar
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 ā. II/10/37
aḳlar : Atlas adlı köyün eski adı.  -3-
 a. I/11/14, I/11/17
aḳ parti : Bir siyasi parti adı. -5-
 a.+ ye II/28/10, II/28/53, II/28/54
 a.+ yi II/28/53
aḳsaray : Bir il adı. -2-
 a.+ a I/138/109
 a.+ da I/138/110
aḳşēr : Akşehir, bir il adı. -1-
 a.+ e I/122/84
aḳtepe : Bir köy adı.  -1-
 a. I/46/47
alabuŋar : Alapınar, bir köy adı.  -1-
 a.+ dan II/08/118
alanöŋü : Bir mahalle adı. -2-
 a. I/68/19
 a. māllesi I/68/19
alanya : Bir ilçe adı. -2-
 a. I/122/65
 a. köyü I/122/64
ālarḳȧya : Ağlarkaya, bir mevki adı. -1-
 ā. I/139/32
alça biloḳ : Bir şirket adı. -1-
 a. I/52/67
alça biloḲ : bk. alça biloḳ -1-
 a.+ dan I/52/67
alman : Almanya ülkesinden olan, Cermen 

soyundan gelen kimse. -1-
 a.+ narınan II/26/23
almanya : Bir ülke adı. -8-
 a.+ da I/139/06, I/22/19, I/37/30, I/54/43
 a.+ dāḳı I/54/56
 a.+ dıydῑ I/148/03
 a. mulmanyada I/161/47
alman̥ya : bk. almanya -1-
 a.+ da II/29/16

ālmanyȧ : bk. almanya -1-
 ā.+ dan I/38/30
ålmen̥ya : bk. almanya -1-
 å.+ da II/29/17
alpaġῐt : bk. alpaġut -1-
 a.+ a I/146/09
alpaġut : Bir köy adı. -3-
 a.+ ta II/19/02
 a.+ Tan II/19/139, II/19/42
alpat : bk. alpaġut -2-
 a.+ Ta I/147/26
 a.+ Tan I/147/26
alpı : bk. alpu -17-
 a.+ da II/07/29, II/30/33
 a.+ dan I/65/10, II/01/46, II/01/53, 

II/01/56
 a.+ nıŋ I/65/22, II/17/14
 a.+ ya II/08/87
 a.+ yı I/65/34, I/65/35, II/01/46, II/01/52
 a.+ yı verdilē I/65/33
ālpı : bk. alpu -5-
 ā. I/57/44, I/65/21
 ā.+ dan I/57/43, I/57/44
ālpı : bk. alpu -3-
 ā.+ da II/15/91, II/16/05
alpınız : bk. alpunuz -1-
 a. I/99/54
alpı̊ : bk. alpu -1-
 a.+ dan II/30/79
ālpı̊ : bk. alpu -1-
 ā.+ da II/32/120
alpu : Bir ilçe adı. -1-
 a.+ da II/04/17
alpunuS : bk. alpunuz -4-
 a. I/75/02, I/99/50, I/99/55, I/99/64
alpunuz : Bir köy adı (Sarayören köyünün 

eski adı). -3-
 a. I/99/50, I/99/68



anḳȧra
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 a.+ muş I/99/59
ālpunuz : bk. alpunuz -1-
 ā. I/99/64
amaríḳa : Amerika Birleşik Devletleri, bir 

ülke adı. -1-
 a.+ ya I/07/109
amasya : Bir il adı. -1-
 a. üzümü I/33/107
ameyíḳa : bk. amaríḳa -1-
 a.+ yā I/07/109
anadol˽ünüversisi : bk. anadolu ünüversi-

tesi  -1-
 a. I/44/22
anadolu : Türkiye’nin Asya kıtasında bu-

lunan toprağı. -3-
 a. I/95/48
 a. bölümünü I/24/26
 a.+ da I/11/02
anadolu üniver̥site : bk. anadolu ünüver-

sitesi -1-
 a.+ den I/33/128
anadolu ünivistesi : bk. anadolu ünüver-

sitesi -1-
 a.+ ymiş I/107/04
anadolu ünüversitesi : Anadolu Üniversi-

tesi, bir üniversite adı. -2-
 a. I/60/57
 a.+ ne I/36/22
anadolu ünüversiTi : bk. anadolu ünüver-

sitesi -1-
 a.+ nde II/38/104
anadolu ünüversiTisi : bk. anadolu 

ünüversitesi -1-
 a.+ nde II/38/93
anadolu ünüvesTesi : bk. anadolu ünüver-

sitesi -1-
 a. I/121/122
anadolu ürüversitesi : bk. anadolu 

ünüversitesi -1-

 a.+ nde I/36/24
anġara : bk. anḳara -8-
 a. I/95/64
 a.+ da I/107/65, I/18/14, I/21/84, I/48/25
 a.+ dan I/95/65, II/26/38
 a.+ ya I/21/83
anġȧra : bk. anḳara -1-
 a.+ dı II/26/25
anıyasa : Anayasa, bir devletin şeklini, 

kānun yapma, yürütme ve yargılama 
kuvvetlerinin nasıl kullanılacağını, yurt-
taşların hak ve hürriyetlerini gösteren ve 
düzenleyen temel kānun. -1-

 anıyasa mākėmesi başġanı : Anayasa 
Mahkemesine başkanlık eden kimse.

 a. mākėmesi başġanını I/56/02
anḳara : Bir il adı. -40-
 a. I/09/69, I/16/54, I/16/55, I/61/13, 

I/64/53, I/68/12, II/10/45, II/23/157
 a.+ da I/12/40, I/125/38, I/141/26, 

I/149/47, I/46/131, I/55/32, I/55/33, 
I/67/29, II/23/24, II/26/38

 a.+ daḳılā I/64/103
 a.+ dan I/117/51, I/122/32, I/122/36, 

I/20/18
 a.+ dān I/139/45
 a.+ daydı I/25/27
 a.+ dayíS I/64/85
 a.+ dı II/08/07
 a.+ dıydı I/50/53, I/50/54
 a.+ nıŋ II/38/53
 a.+ ya I/05/20, I/05/24, I/05/25, I/09/03, 

I/55/39, I/55/40, II/38/116
 a.+ yá I/05/22, I/05/25, I/05/31
anḳar̥a : bk. anḳara -1-
 a.+ da II/03/79
anḳȧra : bk. anḳara -6-
 a. I/16/60
 a.+ da I/23/69, II/08/05



anḳȧrȧ
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 a.+ dan I/66/47
 a.+ ya II/38/10, II/38/11
anḳȧrȧ : bk. anḳara -1-
 a.+ ya I/25/31
anḳȧrı : bk. anḳara -2-
 a.+ dı II/30/07
 a.+ ya I/66/51
ānḳarı : bk. anḳara -1-
 ā.+ yı II/25/114
anḳırı : bk. anḳara -1-
 a.+ ya I/42/18
anḲara : bk. anḳara -4-
 a.+ da I/03/78, I/37/44, I/64/100
 a.+ ya II/26/42
antalya : Bir il adı. -2-
 a.+ nıŋ II/38/49
 a.+ ya I/126/77
antalyı : bk. antalya -1-
 a.+ ya I/126/71
arabören : Arapören, bir köy adı 

(Doğançayır köyünün eski adı). -3-
 a.+ de I/73/57, I/95/76
 a. yapar I/73/57
arap : Bir millet adı. -3-
 a. ˽ali˽lē II/38/77
 a.+ lar I/47/17
 a. oyunu I/146/64
arapça : Bir dil adı. -3-
 a. I/14/17, I/14/19
 a.+ yı I/14/17
arapÇȧ : bk. arapça -1-
 a. I/80/27
arayik : Bir mevki adı. -1-
 a.+ den I/24/55
arçeliK : Bir şirket adı. -2-
 a.+ de II/12/10
 a.+ Ti II/38/95

ārçelik : bk. arçelik -1-
 ā.+ Teki II/29/06
ārı : bk. ağrı II -4-
 ā.+ dan I/46/86, II/10/78
 ā.+ nıŋ II/10/09, II/10/78
ārılı : Ağrılı, Ağrı ilinden olan .-3-
 ā. I/149/36
ārıl̥ῐ : bk. ārılı -1-
 ā.+ lara I/56/64
armıtlıdere : Armutludere, bir mevki adı. 

-2-
 a. I/81/24, I/81/25
artvinni : Artvinli, Artvin ilinden olan 

kimse. -1-
 a. I/48/59
ār̥tvinni : bk artvinni -1-
 ā. I/48/59
asalıḲ : Bir kale adı.-1-
 a. ġalesı̄̇ II/02/12
asaÍÍíḲ : bk. asalıḲ -1-
 a. ġulesindí II/01/89
aslandōmuş : Aslandoğmuş, bir mevki adı. 

-3-
 a. I/133/56
 a.+ damış I/133/61
 a.+ daymış I/133/56
aşşā gökçe : Aşağı Gökçe, bir köy adı. -1-
 a. I/147/32
aşşā˽ılıca : Aşağı Ilıca, bir köy adı. -3-
 a. I/69/59, I/69/62
aşşā˽ılıce : bk. aşşā˽żlżca  -2-
 a.+ ye I/81/27
aşşā˽ılῐca : bk. aşşā˽ılıca -1-
 a.+ dan I/81/15
aşşā kePen : Arşağı Kepen, bir köy adı. -1-
 a. yaylası I/142/28
aşşā sü˽üt : Aşağı Söğüt, bir köy adı. -1-
 a. I/93/16



başüren
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atatürk : (Mustafa Kemal Atatürk’ün adın-
dan) Bir hastane ve bir mahalle adı. -4-

 a. hasTānesine I/21/85
 a. māllesi II/04/01, II/04/03
atalan tekke : Bir köy adı. -1-
 a. I/147/24
aTlar : bk aḳlar -2-
 a. I/11/14
 a. kö˽ü I/11/12
atlas : Bir köy adı. -5-
 a. I/11/13, I/11/17
 a.+ da I/23/06
atlaz : bk. atlas -1-
 a.+ mış I/11/15
avlamış : Bir köy adı. -1-
 a. I/153/123
aydın : Bir il adı. -1-
 a.+ dā I/52/84
ayvalı : Bir köy adı. -5-
 a. I/17/49
 a.+ ya I/13/05, I/13/34, I/13/35
 a.+ yı I/13/05
ayvalıḳ : Bir köy adı. -1-
 a.+ da I/93/40
azeri : Azerbaycan Türkü, Azerbaycanlı. 

-1-
 a.+ lere II/23/146

B

babadāt : Bir köy adı. -1-
 b. I/66/40
babıl : Alanya adlı köyün eski adı. -1-
 b. I/122/64
bacı güreş : bk. bacı güreşi -1-
 b. I/46/22
bacı güreşi : Bir köy adı.  -1-
 b.+ ne I/46/22
bacısar : Balçıkhisar, bir köy adı. -3-

 b. kö˽ü I/05/37
 b. köyǖ I/05/33
 b. köyü I/05/23
bādemlik : Bir mevki adı. -1-
 b. I/16/56
ba˽özü : Bağözü, bir köy adı. -1-
 b. I/41/43
bālā : Bağlar, bir mahalle adı. -2-
 b.+ da II/29/65, II/29/66
balasar : Ballıhisar, bir köy adı.  -3-
 b. I/139/46
 b.+ a I/139/46
bålatlı :bk. polatlı -1-
 b.+ dan I/18/08
 b. I/145/87
balih̥isar : bk. balasar -1-
 b.+ a I/142/49
balisar : bk. balasar -1-
 b.+ da I/142/49
balıkeSir : Bir il adı. -3-
 b. I/15/66
 b.+ iŋ I/15/66
balıkesir̥ : bk. balıkeSir  -1-
 b.+ de I/15/15
balsar : bk. balasar -1-
 b. kö˽ünde I/121/109
başı : bk. acibaşi -1-
 b. I/142/33
başı̊ren : bk. başören -1-
 b. kövünden II/07/21
başören : Bir köy adı. -6-
 b. II/03/64, II/03/67
 b. kövü I/71/72, I/72/32
 b. kövünde I/71/72
başüren : bk. başören -1-
 b. II/07/23



batTalġazi
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batTalġazi : (Battalgazi İlköğretim Oku-
lu’ndan eksiltme yoluyla) Bir okul adı. 

-1-
 b.+ ye I/69/38
bātiyar : bk. baytiyār -1-
 b.+ dan I/46/91
baytiyār : Bahtiyar, bir köy adı. -1-
 b. I/64/115
bekdeş : Bektaş, bir köy adı. -1-
 b. kövü I/153/50
bēlçıḳa : Belçika, bir ülke adı. -2-
 b.+ da II/12/50
bēl̥çıḳa : bk. bēlçıḳa -1-
 b.+ da II/12/53
belçiḳı : bk. bēlçıḳa -4-
 b.+ dı II/28/89
 b.+ yı II/28/83, II/28/89
bēliḳā’r : bk. beyliġa˽ır -1-
 b.+ da II/28/59
bel̥kise : Belkese, bir köy adı. -1-
 b. II/07/48
bėlpunar : Belpınar, bir köy adı. -1-
 b.+ dan I/07/107
beşikderesi : Bir mesire yeri adı. -1-
 b. I/81/53
beşikTeresi : bk. beşikderesi -1-
 b. I/81/53
beybazar : Beypazarı, bir ilçe adı. -4-
 b.+ a I/64/49
 b.+ da I/64/23, I/64/42
 b.+ daḳılā I/64/103
beybazār : bk. beybazar -1-
 b.+ dı I/64/100
beybazarı : bk. beybazar -1-
 b.+ n I/37/35
beybazarῑ : bk. beybazar -1-
 b. I/44/55
beyḳışla : Bir köy adı. -1-

 b. I/89/03
bėyköy : Beyköy, bir köy adı. -2-
 b. I/64/113
 b.+ de II/23/169
bėyköyü : bk. bėyköy  -2-
 b. II/23/149
 b.+ ne I/64/114
beyliġa˽ır : Beylikahır, Beylikova ilçesi-

nin eski adı. -1-
 b.+ dı II/10/35
beyliġova : bk. beyliḳova -1-
 b. II/04/81
be̊yliġōva : bk. beyliḳova -1-
 b.+ ya I/04/68
bėyliġova : bk. beyliḳova -5-
 b. I/06/31, I/06/57
 b.+ da II/14/87
 b.+ nıŋ I/06/68
 b.+ ya I/06/56
beyliġovı : bk. beyliḳova -1-
 b.+ yı II/04/81
beyliġuva : bk. beyliḳova -1-
 b.+ da II/14/61
beyliḳova : Bir ilçe adı.  -2-
 b. I/03/80
 b.+ yı II/16/39
beyliḳovå : bk. beyliḳova -3-
 b. II/10/35, II/10/36
 b.+ da II/10/35
bey̥liḳovȧ : bk. beyliḳova -1-
 b.+ yı II/10/11
beyliḲova : bk. beyliḳova -1-
 b.+ y̥ă I/38/25
beyPazar : bk. beybazar -1-
 b. I/64/53
beyyayla : Bir köy adı. -1-
 b.+ yı II/37/03
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bı̊lġaristan : bk. bulġaristan -1-
 b. II/10/88
bileci : <<Bilecik+i -1-
 b.+ i I/28/04
bileciK : Bir il adı. -1-
 b.+ de I/93/60
bil̥eciK : bk bileciK -1-
 b.+ Te I/93/59
bilvanis : Abidin Potoğlu çiftliğinin halk 

arasındaki adı. -4-
 b. I/142/24
 b. çitTi I/142/21
 b. kö˽ü I/142/21, I/142/23
bolatlı : bk. polatlı -8-
 b. can h̥asTānesine I/24/02
 b.+ da I/12/22, I/12/48, I/133/36
 b.+ dan I/18/46
 b.+ ya I/133/47, I/134/42, I/24/69
bolu : Bir il adı.  -4-
 b. II/01/86
b. ġız ȫretmen oḳulunu I/35/55
 b.+ ya II/23/134, II/23/140
bolŭ : bk. bolu -1-
 b.+ da II/23/139
bosdannar : Bir çiftlik adı. -1-
 b. çitlı̄̇ I/142/21
boşnā : <<Boşnaḳ+ı -1-
 b.+ n I/156/61
boşnaḳ : Bosna’nın müslüman ahalisine 

verilen isim, Bosnalı. -6-
 b. I/156/55, I/156/57
 b.+ lāda I/66/23
 b.+ lardan̥ II/28/40
boşnaġ : bk. boşnaḳ -1-
 b. I/156/68
boşnaḲ : bk. boşnaḳ -2-
 b. II/10/06
 b.+ lar I/60/83

bozan : Bir belde adı. -9-
 b. II/01/90, II/04/06, II/04/07, II/04/50
 b. beldesi II/04/01
 b. belediyėsi II/04/16
 b.+ da II/04/34, II/30/33
 b. kö˽ü II/02/40
bozān : bk. bozan -2-
 b.+ da II/15/91
 b.+ dan II/05/52
bozdā : Bozdağ, bir köy adı.  -1-
 b. kö˽ünden I/155/08
bozhan : bk. bozan -3-
 b.+ mışdı II/04/05, II/04/06, II/04/50
bozŭyüK : bk. bozü̆yüK  -1-
 b. I/30/49
bōzüy : bk. bozü̆yüK -1-
 b.+ e I/52/65
bozü̆yüK : Bozüyük, bir ilçe adı. -1-
 b.+ de I/30/15
bozǖy : bk. bozü̆yüK -1-
 b.+ e I/52/62
bozyük : bk. bozü̆yüK -1-
 b.+ den II/20/34
bucā : <<Bucaḳ+a(ı) -2-
 b. I/81/33
 b.+ nı II/39/42
bucaḳ : Yukarı Ilıca köyünde bulunan bir 

mevki adı. -5-
 b. I/81/29, I/81/31, I/81/32, I/81/33
bucāḳ : bk. bucaḳ -1-
 b. I/81/31
bucāḲ : bk. bucaḳ -1-
 b. I/81/34
bulġar : Bir Slav halkı ve bu halkın soyun-

dan olan kimse, Bulgaristanlı. -2-
 b.+ lar I/74/35, I/74/36
bulġarıstan : bk. bulġaristan -2-
 b.+ a II/06/64
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 b.+ dan II/14/47
bulġaristan : Bir ülke adı. -9-
 b. II/10/07, II/19/86
 b.+ a II/19/87
 b.+ da II/19/87
 b.+ dan I/02/38, II/06/35, II/06/52, 

II/10/41
 b.+ dȧn II/06/52
bulġuluḲ : Bir çayır adı. -1-
 b. çayırı I/117/23
burdur : Bir il adı.  -1-
 b. I/23/16
bursa : Bir il adı. -13-
 b. I/132/10, I/132/11, I/44/22, I/54/43, 

I/64/54, I/92/53, II/02/09, II/29/103
 b.+ da I/64/101, II/22/16
 b.+ dan II/22/19
 b.+ ya I/99/40
bursı : bk. bursa -1-
 b.+ ya I/64/101
bursi : bk. bursa -3-
 b.+ ye I/72/04, I/72/05
 b.+ y̥e I/72/06
bursu : bk. bursa -7-
 b.+ dan II/01/87, II/39/159, II/39/162
 b.+ du II/39/161
 b.+ ya II/28/05
 b.+ yu II/05/44
buzluca : Bir köy adı. -1-
 b.+ dan I/142/25
büyükyayla : Bir köy adı. -1-
 b. I/92/24

C

can : Polatlı ilçesinde bir hastane adı. -1-
bolaTlı c. h̥asTānesine I/24/02
cevizli : Bir köy adı. -1-
 c. I/89/08

ceylanpınar : Bir ilçe adı. -2-
 c.+ a I/138/113
 c.+ da I/138/111
ceylanPıŋar : bk. ceylanpınar -2-
 c.+ a I/138/131
 c.+ ı I/138/132
ciddi : Cidde, Suudi Arabistan’da bir il adı. 

-2-
 c.+ ye I/24/31, I/24/34
cumhuriyet : Bir köy adı. -2-
 c. I/149/07
 c. kö˽ünün I/149/55
cumhuriy̥et : bk. cumhuriyet -1-
 c.+ iŋ I/149/11
cumhūriyet : bk. cumhuriyet -2-
 c. I/149/03, I/149/05

Ç

çaḳmā : <<Çaḳmaḳ+a -1-
 ç. I/140/29
çaḳmaḳ : Bir köy adı. -1-
 ç. kö˽ü I/15/02
çālan : Çağlan, bir köy adı. -1-
 ç. I/73/58
çalca : Bir köy adı. -3-
 ç. I/81/08, I/81/09
 ç.+ dan I/102/23
çalcȧ : bk. çalca  -1-
 ç.+ dan I/81/09
çalcā : bk. çalca  -1-
 ç. I/81/08
çalcı : bk. çalca  -1-
 ç. kövü I/45/34
çalçı : bk. çalca  -2-
 ç. I/38/05
çalḳarā : Çalkara, bir köy adı. -1-
 ç. I/153/122
çalḳayȧ : bk. çalḳarā -2-
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 ç.+ dan II/31/13, II/31/39
çambayırı : Bir mevki adı. -1-
 ç.+ ndan I/150/40
çanaḳḳale : (İl adından) Bir savaş adı. -2-
 ç. harbinde I/24/49
 ç. harbinden I/68/18
çanaḳḳalĕ : Çanakkale, bir il adı. -1-
 ç.+ de II/09/14
çanaḳḳaleli : Çanakkale ilinden olan 

kimse. -1-
 ç.+ ymiş I/138/118
çanaḳḲale : bk. çanaḳḳale -2-
 ç. savaşınıŋ II/09/09
 ç. zaferiniŋ II/09/11
çardaḳ : Bir köy adı. -1-
 ç. I/45/34
çardaḳlı : Çardak köyünden olan kimse. 

-2-
 ç. I/39/55
 ç.+ lā I/39/55
çatcı : bk. çatÇıġ  -1-
 ç.+ ı II/01/86
çatÇıġ : Çatacık, bir mevki adı. -3-
 ç. II/01/85, II/01/88
çatçıḲ : bk. çatÇıġ -1-
 ç.+ dı II/01/85
çatıcıḳ : bk. çatÇıġ -1-
 ç. II/01/88
çavlı̊m : Çavlum, bir köy adı. -2-
 ç.+ dan I/03/10, I/03/12
çayḲoz : Bir köy adı. -1-
 ç. kö˽ünden I/142/08
çayḲozlu : Çaykoz köyünden olan kimse. 

-1-
 ç. I/142/11
çiftelē : bk. çifteler  -1-
 ç.+ den I/158/54
çifteler : Bir ilçe adı. -3-

 ç. I/142/13
 ç.+ de I/89/27
 ç.+ in I/142/08
çiftpınar : Bir köy adı. -1-
 ç. I/05/67
çorlu : Bir ilçe adı. -1-
 ç.+ da I/04/10
çuḳur˽ayvalῑ : Bir mevki adı. -1-
 ç.+ mışTı I/03/16
çuḳurcı : Çukurca, bir köy adı. -1-
 ç.+ ya I/95/92
çuḳurh̥iser : Çukurhisar, bir belde adı. -1-
 ç. I/150/06
çuḳurtepe : Bir mevki adı. -1-
 ç. I/93/14
çuḲurtepesi : bk. çuḳurtepe -1-
 ç. I/93/16

D

dācı : Dağcı, bir köy adı. -1-
 d. kö˽ündü I/41/96
danni : Bir köy adı (Bilecik / Gökçeli 

köyünün eski adı). -3-
 d. I/28/04
 d. kövü I/28/05
darıbükü : Bir mevki adı. -6-
 d. I/81/40, I/81/45, I/81/50, I/81/51, 

I/81/52
darῑbükü : bk. darıbükü -1-
 d. I/81/52
demuḳrat : (Demokrat Parti’den eksiltme 

yoluyla) Bir siyası parti adı. -2-
 d.+ ı I/64/121
deŋizli : Bir il adı. -1-
 d.+ de I/144/31
dereyalaḳ : Bir köy adı. -1-
 d. kö˽ü I/28/06
deyiş : Bir köy adı. -1-
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 d. köyü I/99/61
deyişören : Bir köy adı. -2-
 d. I/99/62, I/99/70
dinē : <<Dinek+e -1-
 d.+ e I/46/132
diŋē : <<Dinek+e  -3-
 d. I/108/22
d.+ e I/46/131, I/46/132
dineK : Bir köy adı. -2-
 d.+ den I/09/71
 d. kö˽ünden I/09/72
diŋeK : bk dineK -7-
 d. II/25/14
 d.+ de I/113/09
 d.+ den I/03/14, I/03/15
 d.+ dēn II/13/39
 d. kö˽ünden II/25/17
 d.+ tēn II/25/14
diyarbaḳır : Bir il adı. -2-
 d. I/138/124
 d.+ ı I/138/127
do˽anġaya : Doğankaya, bir köy adı. -1-
 d. I/75/01
do˽anşēr : Doğanşehir, bir köy adı. -1-
 d.+ ine I/50/68
do˽onōlu : Doğanoğlu, bir köy adı. -1-
 d.+ nuŋḳu I/10/119
do˽ubayezit : bk. do˽ubeyazıt -1-
 d. II/02/93
do˽ubeyazıt : Doğubeyazıt, bir ilçe adı. -4-
 d.+ dan I/86/47, II/10/79
 d.+ ı II/10/09
doġuz˽ȫlül˽ünüvesı̆̇tesi : Dokuz Eylül 

Üniversitesi, bir üniversite adı. -1-
 d.+ niŋ I/56/07
doğubeyazıd : bk. do˽ubeyazıt -1-
 d. II/04/44

domya : Yalımkaya köyünün eski adı. -2-
 d. II/16/11
 d.+ da II/16/10
dōra : bk. dōray  -1-
 d. I/18/45
dōray : Doğray, bir köy adı. -2-
 d. I/06/58, II/10/44
dōrun : Doğrun, bir köy adı. -1-
 d.+ dan I/153/74
döver : Bir ilçe adı. -2-
 d.+ den I/153/48, I/153/49
dudaş : Bir köy adı. -1-
 d. II/17/16
dulḳadiro˽ulları : Dulkadiroğulları, bir 

beylik adı. -1-
 d. I/68/24
dulġadiro˽ulları : bk. dulḳadiro˽ulları -1-
 d. I/68/13
dumlıca : Dumluca, bir köy adı. -1-
 d. I/05/59
dutlu : Bir köy adı. -4-
 d. I/81/12, I/81/13, I/81/14
 d.+ ymuş I/81/14
dümreK : Bir köy adı. -6-
 d. I/44/39
 d.+ den I/124/04
 d. kövü I/46/27
 d.+ te I/46/27
dümreKli : Dümrek köyünden olan kimse. 

-3-
 d.+ yin I/114/30, I/44/07
 d.+ yiS I/44/10
düpler : Bir mevki adı. -3-
 d. I/133/63, I/133/64

E

edirne : Bir il adı. -1-
 e.+ de I/93/39
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ėge : Türkiye’nin batısında Ege denizi 
çevresindeki bölgenin adı. -1-

 ė. I/23/16
elaḳ : Bir yayla adı. -1-
 e. yaylası I/23/50
eláḳ : bk. elaḳ -1-
 e. I/18/70
elazῑ : Elazığ, bir il adı. -1-
 e. I/138/124
ē̇meg : Emek, bir mahalle adı. -1-
 ē̇. II/02/72
emirdā : Emirdağ, bir ilçe adı. -5-
 e. I/40/71, I/68/25
 e.+ dakileriyle I/68/22
 e.+ ndan I/68/24
 e.+ nıŋ I/68/22
emirda˽ı : bk. emirdā -1-
 e.+ na I/124/46
emiṟda˽ı : bk. emirdā -3-
 e.+ ndan I/68/11, I/68/12, I/68/15
emirdālı : Emirdağlı, Emirdağ ilçesinden 

olan kimse. -3-
 e. I/150/50, I/40/70
 e.+ lā I/150/48
ērekle : Eyrekler, bir mevki adı. -4-
 ē. I/81/04, I/81/05, I/81/06
ēreklē : bk. ērekle -1-
 ē. I/81/05
ērekler : bk. ērekle -2-
 ē.+ den I/81/08
 ē.+ i I/81/08
erēli : Ereğli, bir ilçe adı. -1-
 e.+ diydi I/50/65
ėrenköy : Erenköy, bir köy adı. -1-
 ėr.+ e I/30/26
ermenē : (<<Ermenek+e) Bir ilçe adı. -1-
 e. II/26/50
erten : Bir köy adı. -1-

 e.+ de I/07/108
ertūrulġazi : Ertuğrulgazi, bir mahalle adı. 

-1-
 e.+ de I/11/35
ėrzincan : Erzincan, bir il adı. -1-
 ėr. I/50/26
esentepe : Bir mahalle adı. -1-
 e.+ deydim I/71/77
esentėpe : bk. esentepe  -2-
 e.+ de I/71/75, I/71/77
esgişe˽illi : bk. eskişērli -1-
 e. I/65/23
esgişe˽ir : bk. eskişehir  -1-
 e.+ e I/68/71
esgişēr : bk. eskişehir -2-
 e.+ den II/28/51
 e.+ iŋ I/86/60
esKi sovça : Eski sofça, bir köy adı. -1-
 e. I/79/11
esKibālā : Eskibağlar, bir mahalle adı. -1-
 e. I/60/58
eskişė˽ir : bk. eskişehir -2-
 e. I/76/80
 e.+ e I/76/05
eskişı̄̇r : bk. eskişehir -1-
 e. II/02/20
eskişe˽ir : bk. eskişehir -32-
 e. I/111/27, I/139/15, I/156/37, I/30/49, 

I/64/53, I/92/52, II/04/65
 e.+ de I/113/137, I/65/13, I/76/36, 

I/92/49, II/26/24, II/35/93
 e.+ dė II/26/39
 e.+ dedik I/149/60
 e.+ den I/38/31, I/68/19, II/23/141
 e.+ di I/23/04, II/26/25, II/29/93
 e.+ e I/129/56, I/143/81, I/27/69, I/46/98, 

II/06/77, II/23/140
 e. hastānesi II/26/27
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 e. hastānesini II/26/27
 e.+ i II/02/71, II/03/17
 e.+ iŋ I/03/09
eskişē˽ir : bk. eskişehir -1-
 e.+ e II/03/12
ėskişe˽ir : bk. eskişehir -2-
 ės.+ dı̄̇ II/02/96
 ės.+ di I/04/10
ē̇skişē˽ir : bk. eskişehir -1-
 ē̇.+ de I/39/12
eskişe˽irli : bk. eskişērli -1-
 e. I/139/14
eskişehir : Bir il adı. -9-
 e. I/16/49, I/32/54, I/44/39
 e. çevrēsı̄̇ II/06/15
 e.+ de I/16/50
 e.+ den I/16/03
 e.+ e I/46/05
 e.+ i I/16/49
 e.+ iŋ I/16/56
eskişeh̥ir : bk. eskişehir -2-
 e.+ de I/107/25, II/34/29
ēskişehir : bk. eskişehir -1-
 ē. I/03/80
esKişēli : bk. eskişērli  -1-
 e. I/65/23
eskişer : bk. eskişehir -2-
 e.+ den I/156/36
 e.+ iye I/17/11
esKişēr : bk. eskişehir -116-
 e. I/128/58, I/23/65, II/07/96, II/07/97
 e.+ de I/01/67, I/01/95, I/03/77, I/08/109, 

I/102/30, I/107/25, I/107/36, I/112/44, 
I/113/62, I/113/64, I/113/69, I/113/70, 
I/120/32, I/122/81, I/122/82, I/127/38, 
I/137/09, I/137/23, I/137/50, I/143/05, 
I/143/81, I/147/36, I/147/37, I/149/60, 
I/149/67, I/15/14, I/153/84, I/156/18, 
I/156/21, I/156/31, I/158/37, I/158/39, 

I/17/12, I/18/14, I/18/15, I/18/67, 
I/23/20, I/23/69, I/24/67, I/37/29, I/37/46, 
I/45/26, I/48/25, I/53/15, I/56/29, I/56/58, 
I/56/70, I/58/50, I/60/37, I/60/76, I/63/20, 
I/64/100, I/69/36, I/69/79, I/86/51, 
II/12/10, II/12/42, II/22/18, II/28/21, 
II/29/65

 e.+ dėdi I/01/12
 e.+ dēki I/113/113
 e.+ delē I/158/54
 e.+ deler I/137/22
 e.+ deleridi I/137/22
 e.+ den I/01/61, I/03/11, I/20/58, I/32/76, 

I/46/89, I/86/70, II/02/61
 e.+ deydi I/113/113
 e.+ deydilerdin I/137/48
 e.+ deyin I/11/35
 e.+ di I/01/38, II/17/68
 e.+ din II/12/40
 e.+ diyiz I/40/05
 e. do˽um hastānesindi II/07/145
 e.+ e I/01/25, I/01/34, I/128/58, I/129/36, 

I/137/31, I/156/23, I/17/90, I/31/66, 
I/32/76, I/36/07, I/36/27, I/53/15, I/60/39, 
I/65/22, I/73/75, II/07/102, II/17/78, 
II/24/111, II/24/113, II/24/114, II/25/94, 
II/28/22

 e.+ i II/39/129
 e.+ ı̆̇ II/10/69
 e.+ in I/145/21
 e.+ iŋ I/01/85, I/03/77, I/120/35, I/137/10, 

I/69/45, II/04/33
eskişēr̥ : bk. eskişehir -1-
 e.+ den II/28/08
ėskişēr : bk. eskişehir -2-
 ės.+ de I/113/114, I/49/31
eskişērli : Eskişehirli, Eskişehir ilinden 

olan kimse. -3-
 e. I/60/72, I/72/22
 e.+ sin II/34/49
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eskişi˽ir : bk. eskişehir -3-
 e.+ deyim II/06/78
 e.+ di II/06/76, II/06/79
esnaf sarayı : Bir alışveriş merkezi adı. -1-
 e.+ nı II/39/144
esParḲ : Bir alışveriş merkezi adı. -1-
 e.+ da II/39/116
essişēr : bk. eskişehir -2-
 e.+ e II/19/113, II/19/92
essişeyir : bk. eskişehir -1-
 e.+ de II/19/19
eşkişe˽ir : bk. eskişehir -7-
 e. I/121/122, I/121/124
 e.+ de I/119/22, I/121/93
 e.+ deki I/139/41
 e.+ e I/104/12
 e.+ in I/139/38
eşKişe˽irli : bk. eskişērli -1-
 e. I/139/15
eşkişēllı̄̇ : bk. eskişērli -1-
 e. I/35/27
eşkişēr : bk. eskişehir -32-
 e. II/01/70, II/24/108
 e.+ de I/124/46, I/126/33, I/138/28, 

I/139/57, I/35/28, I/55/31, I/55/33, 
I/66/22

 e.+ dele I/66/28
 e.+ delē I/33/127
 e.+ deler I/06/15
 e.+ den II/16/18, II/27/57, II/27/58, 

II/27/59
 e.+ di II/01/56
 e.+ e I/104/08, I/142/61, I/42/17, I/55/33, 

I/55/63, I/57/34, I/66/06, II/01/45, 
II/01/60, II/07/112, II/24/109, II/34/08

 e.+ i II/01/69
ēşkişēr : bk. eskişehir -2-
 ē.+ de I/37/29

 ē.+ deki I/66/30
eşkişērli : bk. eskişērli -1-
 e. II/27/57
eşşēr : bk. eskişehir -1-
 e.+ e I/58/51
etemesut : Etimesgut, Bir ilçe adı. -1-
 e.+ Ta I/149/47
eti : Bir şirket adı. -2-
 e.+ de I/40/14, I/40/63
etiban̥ḳ : Etibank, bir şirket adı. -1-
 e. I/86/20

F

fethiye : Bir köy adı. -1-
 f. I/92/23
fırınnıḲ : Bir kale adı.  -1-
 f. ġalesi II/02/12
fişneli : bk. fişnelik -1-
 f.+ e I/156/20
fişnelik : Vişnelik, bir mahalle adı. -1-
 f.+ Ten I/156/20
G
ġadiriŋdere : Kadirindere, bir mevki adı. 

-3-
 ġ. I/81/38, I/81/39, I/81/40
ġadiriŋdėre : bk. ġadiriŋdere -3-
 ġ. I/81/37, I/81/39
 ġ.+ dir I/81/37
ġalabā : <<Kalabaḳ+a (bk. ġalabaḳ) -1-
 ġ. I/81/34
ġalabaḳ : Kalabak, bir köy adı.  -1-
 ġ. I/81/37
ġalebaşı : Kalebaşı, bir mevki adı. -2-
 ġ. I/44/67
 ġ.+ na I/44/66
ġallön : bk. ġarrön -1-
 ġ. II/02/11
ġapġaya : bk. ḳaPıḲȧya -2-
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 ġ.+ da I/83/50
 ġ.+ dan I/83/50
ġară˽ören : bk. ḳara˽ören  -1-
 ġ.+ de I/92/31
ġarabazar : Karapazar, bir köy adı. -1-
 ġ. I/69/18
ġarabınar : Karapınar, bir köy adı. -2-
 ġ. I/81/12
ġarabo˽az :Karaboğaz, bir mevki adı. -1-
 ġ. I/110/61
ġarabu˽az : bk. ġarabo˽az -1-
 ġ. I/110/71
ġaraca : Karaca, bir köy adı. -1-
 ġ. kö˽üne I/110/66
ġaracă˽ö̇ren : bk. ḳaracă˽ören -1-
 ġ. I/142/12
ġaraca˽ören : bk. ḳaracă˽ören -2-
 ġ. I/111/104
 ġ. kö˽ünde I/121/108
ġaracabey : Karacabey, bir ilçe adı. -1-
 ġ.+ den I/32/53
ġaracaġaya : Karacakaya, bir köy adı. -2-
 ġ. I/124/01
 ġ.+ nıŋ I/124/13
ġaracaġayă : bk. ġaracaġaya -1-
 ġ. I/67/58
ġaracῐ˽āmet : Karacaahmet, bir köy adı. 

-1-
 ġ. I/99/43
ġarage˽ikli : bk. ḳarageyikli -1-
 ġ. kö˽ü II/28/23
ġarageklı̄̇ : bk. ḳarageyikli -1-
 ġ. II/25/18
ġarageyik : bk. ḳarageyikli -2-
 ġ. II/28/64, II/28/65
ġaragėyik : bk. ḳarageyikli -2-
 ġ. II/28/64, II/28/65

ġarageyikli : bk. ḳarageyikli -1-
 ġ. I/60/85
ġaragėyikli : bk. ḳarageyikli -1-
 ġ. II/28/61
ġaralannı : Karaalanlı, Karaalan köyün-

den olan kimse. -1-
 ġ. I/69/51
ġarapınȧr : bk. ġarabınar  -1-
 ġ. I/81/09
ġarasar : Karahisar, bir köy adı. -2-
 ġ. kö˽ünden I/17/17
 ġ. kö˽üne I/17/17
ġarayer : Karayer, bir mevki adı. -1-
 ġ.+ dir I/81/20
ġarāyer : bk. ġarayer -1-
 ġ. I/81/20
ġarca˽ören : bk. ḳaracă˽ören -1-
 ġ.+ indin II/07/46
ġarıcı˽örēn : bk. ḳaracă˽ören  -1-
 ġ. II/01/82
ġarḳın : Karkın, bir köy adı.  -5-
 ġ. I/72/32
 ġ.+ a I/117/08
 ġ.+ dan I/72/33
 ġ.+ ıŋ I/117/10
 ġ.+ nan I/117/09
ġarḳınnı : Karkınlı, Karkın köyünden olan 

kimse. -2-
 ġ.+ nar I/117/11
 ġ.+ narı I/117/10
ġarrön : Bir kale adı. -1-
 ġ. ġalisi II/02/11
ġarüren : bk. ġarrön  -1-
 ġ. ġalisi II/02/10
ġavacıḳ : Kavacık, bir köy adı. -1-
 ġ. kö˽ünden I/140/03
ġavıncı : Kavuncu, bir köy adı. -3-
 ġ. I/11/27



ġırıḲġale
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 ġ.+ da I/11/30
 ġ. kö˽ü I/11/29
ġavı̊ncı̊ : bk. ġavıncı -1-
 ġ. I/23/50
ġavuncu : bk. ġavıncı -1-
 ġ. I/22/41
ġayabelen : Kayabelen, bir köy adı. -1-
 ġ. kö˽ünden I/73/41
ġayakent : Kayakent, bir belde adı. -1-
 ġ. I/120/05
ġayanıŋ˽üsdü : Kayanınüstü, bir mevki 

adı. -4-
 ġ. I/81/21, I/81/22, I/81/23
 ġ.+ nü I/81/21
ġayanıŋ˽üsTü : bk. ġayanıŋ˽üsdü  -1-
 ġ. I/81/23
ġayı : Kayı, bir köy adı. -14-
 ġ. I/159/06, I/161/09, II/14/19, II/25/22
 ġ.+ dan II/14/18
 ġ.+ dan̥ II/07/14
 ġ. kö˽ü I/155/92, II/25/19
 ġ. kövünde I/159/07
 ġ. köyünnen II/02/27
 ġ.+ nıŋ I/27/13
 ġ.+ ya I/147/37
 ġ.+ yı I/28/17
ġayılı : Kayı köyünden olan kimse. -1-
 ġ. I/27/58
ġaymaz : bk. ḳaymaz -3-
 ġ. fasillesi I/127/22, I/127/34, I/127/37
ġaymāz : bk. ḳaymaz -1-
 ġ. II/28/03
ġayseli : bk. Ḳayserili -1-
 ġ.+ ler I/120/11
ġayseri : bk. ḳayseri -1-
 ġ.+ ye I/120/12
ġayserili : bk. Ḳayserili -7-

 ġ. I/20/72
 ġ.+ ler I/20/73, I/20/74
 ġ.+ sin I/120/11
 ġ.+ siŋ I/20/73
 ġ.+ y̥ı̆̇n I/120/02
 ġ.+ yiz I/20/72
gecek : Bir köy adı. -2-
 g. I/17/09, I/25/10
gėceK : bk. gecek -1-
 g. I/22/32
gecekli : Gecek köyünden olan kimse. -1-
 g.+ yin I/18/01
gedı̄̇n˽ȫren : bk. gedik˽öreni -1-
 g.+ indı̄̇mişdi II/04/09
gedig˽ören : bk. gedik˽öreni -1-
 g. mevkı̄̇sini II/04/49
gedig˽öreni : bk. gedik˽öreni -1-
 g. II/04/10
gedik˽öreni : Bir mevki adı. -1-
 g. II/04/11
gemiş : Bir köy adı. -4-
 g. I/86/26
gemliK : Bir ilçe adı. -2-
 g.+ de I/132/10, I/132/11
gemni : Bir mevki adı. -1-
 g. ġaşı I/46/28
germeno˽ulları : bk. germiyano˽ulları  -1-
 g.+ nnan I/68/62
germiyano˽ulları : Germiyanoğulları, bir 

beylik adı. -2-
 g. I/68/16
 g.+ nnıŋ I/68/22
germiy̥ano˽ulları : bk. germiyano˽ulları 

-1-
 g.+ nın I/68/63
ġırḳa : bk. ḳırḳa  -1-
 ġ. I/71/80
ġırıḲġale : Kırıkkale, bir il adı.  -1-



ġırıḲġali
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 ġ.+ yi I/50/67
ġırıḲġali : bk. ġırıḲġale  -1-
 ġ.+ ye I/50/68
ġızıböklü : bk. ḳızılbörüklü  -1-
 ġ.+ nüŋ I/52/62
ġızılbe̊rüklü : bk. ḳızılbörüklü -1-
 ġ.+ lēr II/25/07
ġızılbörüklü : bk. ḳızılbörüklü -2-
 ġ. II/25/18
 ġ.+ de II/25/12
ġızılcabelen : Kızılcabelen, bir köy adı. -1-
 ġ. I/48/09
ġızılıcȧ˽ören : Kızılcaören, bir köy adı. -1-
 ġ. I/06/58
ġızılcı˽ören : bk. ġızılıcȧ˽ören -2-
 ġ. I/03/13
 ġ.+ ı̆̇ II/39/129
ġızılcören : bk. ġızılıcȧ˽ören -2-
 ġ. I/03/11
 ġ.+ den I/03/11
ġızılcörēn : bk. ġızılıcȧ˽ören -1-
 ġ. I/161/10
ġızılinnēr : Kızılinler, bir köy adı. -1-
 ġ. I/156/06
ġōrcu : Korucu, bir köy adı. -3-
 ġ. I/03/93
 ġ.+ dan II/25/15, II/25/16
ġōrculu : Koruculu, Korucu köyünden 

olan kimse. -2-
 ġ.+ larıŋ II/25/18, II/25/26
ġore : Kore, (Ülke adından) Bir savaş adı. 

-1-
 ġ. harbí I/06/63
ġoşmat : Koşmat, bir köy adı (Yayıklı 

köyünün eski adı). -2-
 ġ. I/05/23
 ġ. kövü I/01/22
ġoyun˽alı : bk. ḳoyuna˽ılı  -1-

 ġ. I/46/18
ġoyuna˽ılı : bk. ḳoyuna˽ılı -1-
 ġ.+ nda II/29/55
ġoyunā˽ılı : bk. ḳoyuna˽ılı -1-
 ġ. I/64/116
ġoyunālı : bk. ḳoyuna˽ılı -1-
 ġ.+ nda I/64/133
ġozācı : Kozağacı, bir köy adı. -2-
 ġ.+ nda I/140/61
 ġ.+ ndan I/140/62
ġozācınnı : Kozağacılı, Kozağacı köyün-

den olan kimse. -1-
 ġ.+ ymış I/140/62
ġozlu : Kozlu, bir köy adı. -1-
 ġ.+ nuŋ I/60/86
ġōzlu : bk. ġozlu -1-
 ġ. I/34/02
ġōzlulu : Kozlulu, Kozlu köyünden olan 

kimse. -2-
 ġ. I/60/80, I/60/81
göççe˽ayva : bk. gökçü˽ayva -1-
 g.+ nıŋḳı I/10/117
gökbāçe : Gökbahçe, bir köy adı. -1-
 g. I/92/26
gökce : bk. gökçe -1-
 g. I/81/42
gökceġuyulu : Gökçekuyulu, Gökçekuyu 

köyünden olan kimse. -1-
 g. I/26/06
gökcü˽ayva : bk. gökçü˽ayva -1-
 g. I/03/15
gökçe : Bir mevki adı. -2-
 g. I/81/40, I/81/41
gökçeḳısıḲ : Bir köy adı. -1-
 g. I/156/67
gökçiġayı : bk. gökçüḳȧya -1-
 g. baracı II/09/25
gökçüḳȧya : Bir baraj adı. -1-



halḳ parti
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 g. barajindan II/10/32
gȫkçüḲȧya : bk. gökçüḳȧya -1-
 g. baracını II/10/31
gökçü˽ayva : Gökçeayva, bir köy adı. -2-
 g. I/03/17
 g.+ da I/03/93
gökmeydan : Bir mahalle adı. -1-
 g.+ da I/127/53
gölcü : bk. gölcüK -1-
 g.+ e I/123/07
gölcüK: Bir ilçe adı. -1-
 g.+ de I/123/04
gȫnüK : Göynük, bir ilçe adı. -1-
 g.+ de II/26/22
gözeler : Bir köy adı. -2-
 g. I/45/20, I/60/86
gözeler̥ : bk. gözeler -2-
 g. I/56/15, I/56/16
gözelērli : Gözelerli, Gözeler köyünden 

olan kimse. -1-
 g. I/60/81
ġumludere : Kumludere, bir mevki adı. -1-
 ġ. I/81/36
ġumluderē : bk. ġumludere -1-
 ġ. I/81/37
ġumludėrē : bk. ġumludere -1-
 ġ. I/81/34
ġuzören : Kuzören, bir köy adı. -5-
 ġ. I/18/80
 ġ.+ de I/140/16
 ġ.+ den I/18/78
 ġ.+ denim I/18/77
 ġ.+ e I/18/71
ġuzŭ˽ören : bk. ġuzören -1-
 ġ.+ de I/140/16
güce : Bir köy adı. -2-
 g. II/25/15

 g. kȫ II/25/13
gücē : bk. güce -1-
 g. I/03/93
gülçēr : Gülşehir, bir köy adı. -1-
 g. I/124/46
gümüşḳonaḳ : Bir belde adı. -3-
 g. I/20/09
 g.+ dan̥ I/17/18
gümüşḳonaġ : bk. gümüşḳonaḳ -1-
 g. I/20/09
gümüşket : Gümüşkent, bir belde adı. -1-
 g. I/20/09
gündüzlēr : Gündüzler, bir köy adı. -1-
 g. I/161/10
günyüzü : Bir ilçe adı. -7-
 g.+ nden I/140/23, I/17/18
 g.+ ne I/18/25, I/23/49, I/25/46
 g.+ nü I/140/08
 g.+ nüŋ I/140/03
güreş : Bir köy adı. -5-
 g. I/46/16, I/46/17, I/46/21, II/23/152
 g.+ iŋ II/23/149
gürēş : bk. güreş -1-
 g. I/64/116
gürle˽iK : Gürleyik, bir köy adı. -1-
 g. kövü II/26/01
gürleyı̄̇ : <<Gürleyik+i (bk. gürle˽ik) -2-
 g.+ ŋ II/26/19, II/26/53
güvemci : Bir köy adı. -1-
 g.+ de I/135/27

H

halıbā˽ı : Halilbağı, bir köy adı. -1-
 h.+ na I/05/26
halibā : bk. halıbā˽ı -1-
 h. I/05/25
halḳ parti : bk. halḳ partisi -1-
 h.+ li II/28/53



halḳ partisi
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halḳ partisi : Cumhuriyet Halk Partisi, bir 
siyasi parti adı. -1-

 h. II/28/09
hal̥ḳ partisi : bk. halḳ partisi -1-
 h. I/64/120
hamamḳarah̥isar : Bir köy adı. -1-
 h. kö˽ünden I/116/02
hamamḳarasar : bk. hamamḳarah̥isar -1-
 h. I/122/33
hamamġarasar : bk. hamamḳarah̥isar -1-
 h.+ ῑ II/28/03
hamamyolu : Bir cadde adı. -1-
 h.+ na I/145/62
hamzakövü : Hamzaköyü, bir köy adı. -1-
 h. I/159/31
han : Bir ilçe adı. -1-
 h.+ da I/27/64
hantalya : bk. antalya -1-
 h.+ da I/112/43
harhar : (Harharkaya’dan eksiltme ile) Bir 

şelale adı. -2-
 h. I/81/56, I/81/57
harharġaya : Harharkaya, bir şelale adı. 

-2-
 h. I/81/56, I/81/58
harh̥arġaya : bk. harharġaya -1-
 h. I/81/59
hatuncuḳ : Bir köy adı. -3-
 h. I/122/09, I/122/11
hatuncuḲ : bk. hatuncuḳ -2-
 h. I/122/09, I/122/10
hava˽ikmal : Bir şirket adı. -2-
 h.+ de I/129/35
 h.+ den II/20/34
haymana : Bir ilçe adı. -1-
 h. I/68/12
haymanȧ : bk. haymana -1-
 h.+ ya I/11/42

hema : Bir market adı. -2-
 h. I/143/81
 h.+ da I/143/80
hindisTan : Bir ülke adı. -1-
 h. cevizi II/39/77
holanta : Bir köy adı (Kayakent köyünün 

eski adı). -1-
 h.+ dan I/17/18
hōrtu : Hortu, bir köy adı (Nasrettin Hoca 

köyünün eski adı). -1-
 h. I/66/40
hortulu : Hortu köyünden olan kimse. -1-
 h. I/134/16
huzur : Bir mahalle adı. -1-
 h. ma˽allesindeyiz I/40/05

I
ılıca : Bir köy adı. -2-
 ı. I/69/61
 ı. verince I/69/61
ılıcayı kebir : Ilıca köyünün eski adı. -1-
 ı. I/69/59
ısdanbul : bk. istanbul -2-
 ı.+ a I/27/68
ıstambıl : bk. istanbul -2-
 ı.+ a I/65/22
 ı.+ da I/65/13
ıstambul : bk. istanbul -4-
 ı.+ da I/58/50, I/87/26
 ı.+ dalar I/87/24
 ı.+ dan II/20/03
ıstanbıl : bk. istanbul -1-
 ı.+ a I/66/50
ıstanbul : bk. istanbul -3-
 ı.+ a I/52/59, I/66/47
 ı.+ da I/74/46

İ

ibikseydi : Bir köy adı. -1-



izmir
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 i. I/117/04
iç˽anadolu : Türkiye’de bir bölge adı.  -1-
 i. I/44/41
ı̄̇demir : İğdemir, bir köy adı. -2-
 ı̄̇. I/99/42, I/99/43
ikipınar : Bir köy adı. -2-
 i. I/05/65, I/05/69
iKiPıŋar : bk. ikipınar -1-
 i. I/05/67
ikizafer : Bir köy adı. -1-
 i.+ iŋ I/60/80
ikizaferli : İkizafer köyünden olan kimse. 

-1-
 i.+ yin I/60/15
iller banḳası : Bir kamu kurumu adı. -1-
 i.+ nıŋ I/72/22
imikler : Bir köy adı. -3-
 i. I/06/56, I/06/59, I/06/68
ines : Bir han adı. -2-
 i. hanı I/145/56, I/145/57
inesar : bk. inhisar -1-
 i. belediyesi I/153/122
inö̇nǖ : bk. inönü -1-
 i. I/66/35
inönü : Bir ilçe adı. -4-
 i. I/92/38
 i.+ di II/39/161
 i.+ dü II/39/161
 i. mevkı̄̇ I/92/38
ı̄̇ran : Bir ülke adı. -3-
 ı̄̇. I/14/75
isdanbul : bk. istanbul -1-
 i.+ dan I/56/55
iskişehı̄̇r : bk. eskişehir -1-
 i. II/06/15
ísparta : Isparta, bir il adı. -1-
 í. I/23/16

isra˽il : Bir ülke adı. -2-
 i. I/14/20
 i.+ i I/14/21
istambol : bk. istanbul -2-
 i.+ da I/72/19, II/26/39
isTambul : bk. istanbul -9-
 i. I/03/80, I/64/54
 i.+ a I/03/87
 i.+ da I/78/21, II/26/08, II/26/37, 

II/32/120
 i.+ dı II/26/24
 i.+ u I/03/88
ístambul : bk. istanbul -1-
 í.+ a I/03/75
ῐstambul : bk. istanbul -1-
 ῐ.+ dan I/07/74
istambul : bk. istanbul -1-
 i.+ a II/26/42
istanbul : Bir il adı. -6-
 i. I/61/13
 i.+ a I/56/53
 i.+ da I/102/30, I/56/29, I/56/52
 i.+ dan I/56/51
isTikÍaÍ : Bir mahalle adı. -1-
 i. māllesi II/04/02
istikÍal̥ba˽ı : bk. isTikl̥albağı -1-
 i. I/108/04
isTikl̥albağı : İstiklalbağı, bir köy adı. -2-
 i. I/142/09
 i. kȫlü I/142/08
ísuzı : Bir otomobil markası. -1-
 í.+ lā II/26/43
italyan : İtalya halkından veya bu halkın 

soyundan gelen kimse. -1-
 i. II/09/37
iyidemir : bk. ı̄̇demir -1-
 i. I/99/43
izmir : Bir il adı. -13-



ḳadıncuġ
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 i. I/56/07, I/95/111, I/95/96
 i.+ de I/102/30, I/33/134, I/52/84, I/65/13, 

I/95/96
 i.+ diyin I/52/87
 i.+ e I/03/98, I/95/95
 i.+ iŋ I/95/113
K

ḳadıncuġ : Kadıncık, bir köy adı. -1-
 ḳ. I/122/09
ḳaPıḲȧya : Kapıkaya, bir köy adı. -1-
 ḳ. yaylası II/37/03
ḳara˽ören : Bir köy adı. -1-
 ḳ. kövü I/92/03
ḳaraçay : Kuzey Kayfasya’da yaşayan bir 

Türk topluluğu veya bu topluluktan olan 
kimse. -1-

 ḳ. çerkeSi I/07/106
ḳaracă˽ören : Karacaören, bir köy adı. -1-
 ḳ. kö˽ünde I/111/03
ḳarageyikli : Bir köy adı. -1-
 ḳ. köyünde II/13/52
ḳars : Bir il adı. -2-
 ḳ. II/10/08
 ḳ.+ dan I/23/14
ḳārs : bk. ḳars -1-
 ḳ.+ a II/23/145
ḳarşıyaḳa : Bir mevki adı. -2-
 ḳ. I/122/17
 ḳ.+ da I/122/17
ḳava : <<Kavak+a -2-
 ḳ.+ a I/46/43, I/46/45
ḳavā : <<Kavak+a -1-
 ḳ.+ a I/46/133
Ḳavaḳ : bk. ḳavaḳ -1-
 Ḳ. I/127/13
Ḳavāḳ : bk. ḳavaḳ -1-
 Ḳ. I/64/116
ḳavaḳ : Bir köy adı. -7-

 ḳ. ḳıromda I/46/56
 ḳ. ḳıromdı II/23/11
 ḳ.+ dan I/46/91
 ḳ. mıvāḳ II/23/153
 ḳ.+ Ta I/46/45
 ḳ.+ tan I/46/133
 ḳ.+ Tın I/60/33
ḳaymaz : Bir köy adı. -1-
 ḳ.+ da I/04/08
ḳaymazlı : Kaymaz köyünden olan kimse. 

-1-
 ḳ.+ yız I/127/01
ḳayseri : Bir il adı. -1-
 ḳ.+ ye I/111/122
Ḳayserili : Kayseri ilinden olan kimse. -1-
 Ḳ.+ ler I/20/76
kendili : Bir ören yeri adı. -4-
 k. şehri II/04/11, II/04/49
 k. şeh̥ri II/04/48, II/04/49
kepeni : bk. kepenni -1-
 k.+ ydim I/128/28
kepenni : Kepenli, Kepen köyünden olan 

kimse. -2-
 k.+ ye I/128/28
kepenn̥i : : bk. kepenni  -1-
 k.+ ler I/142/56
kesgin : bk. keskin -1-
 k.+ e I/159/31
keskin : Bir köy adı. -1-
 k.+ deler I/60/76
ḳınıḳ : Bir köy adı. -1-
 ḳ. I/129/01
ḳırḳa : Bir belde adı. -1-
 ḳ. yatı meKdebine I/93/35
ḳırḳı : bk. ḳırḳa -1-
 ḳ.+ ya I/107/53
ḳırşe˽ir : Kırşehir, bir il adı. -2-
 ḳ.+ den I/86/48



kütaya
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ḳızılbörüklü : Bir köy adı. -1-
 ḳ.+ leri II/25/26
kilise beleŋ : Bir köy adı. -1-
 k. II/23/167
kirazlı : Bir kevki adı. -1-
 k. I/81/60
kirāzlı : bk. kirazlı -1-
 k. I/81/59
ḳoçaşlı : Koçaş köyünden olan kimse. -1-
 ḳ.+ yın I/130/08
ḳonya : Bir il adı. -5-
 ḳ. II/10/80, II/24/45, II/24/46
 ḳ.+ da I/12/41
 ḳ.+ dan I/95/62
ḳonyá : bk. ḳonya -1-
 ḳ.+ dá I/72/18
ḳonyȧ : bk. ḳonya -1-
 ḳ.+ dān I/03/97
ḳonyalı : Konya ilinden olan kimse. -2-
 ḳ. II/14/11
ḳordon boyu : Bir mevki adı. -1-
 ḳ.+ na I/95/112
ḳoştaş : Koçtaş, bir şirket adı. -1-
 ḳ.+ daymışımış I/127/54
ḳoyun˽alı : bk. ḳoyuna˽ılı  -1-
 ḳ. I/46/21
ḳoyuna˽ılı : Koyunağılı, bir köy adı. -3-
 ḳ. II/23/153
 ḳ.+ ndaḳı II/23/165
 ḳ.+ nıŋ II/23/167
ḳoyuna˽ılῑ : bk. ḳoyuna˽ılı -1-
 ḳ. II/23/152
ḳoyunālı : bk. ḳoyuna˽ılı -2-
 ḳ. II/23/157
 ḳ.+ nıŋ I/64/113
kölün : Köln, Almanya’da bir il adı. -1-
 k.+ de II/29/17

kömür˽ȯcaḳları : Bir mevki adı. -1-
 k. I/81/03
köşg : Köşk, bir köy adı.  -1-
 k.+ ü II/26/06
kötāya : bk. kütahya -2-
 k. I/79/08
 k.+ da I/147/36
kö̇tāyalı : Kütahyalı, Kütahya ilinden olan 

kimse. -1-
 k.+ lā I/77/21
Ḳumludere : Bir mevki adı. -1-
 Ḳ. I/81/35
ḳur̥tşey̥h : Bir köy adı. -1-
 ḳ. kö˽ü I/132/01
ḳurtuluş : Bir mahalle adı. -1-
 ḳ.+ da I/129/37
küldǖren : bk. küldüren -1-
 k. I/149/25
küldüren : Bir mevki adı. -3-
 k. I/149/25
 k. mevkisı̄̇nden I/149/25
 k. mevkisinden I/149/24
kümbet : Bir köy adı. -4-
 k. I/92/09, I/92/25
 k.+ de I/92/34
 k. kövü I/92/10
küpeliler : Bir şirket adı. -1-
 k.+ de I/122/82
kütahya : Bir il adı. -4-
 k.+ da I/17/11
 k.+ dan I/03/97, I/09/81, I/09/82
kütahyȧ : bk. kütahya -1-
 k.+ ya I/17/12
kütāh̥ya : bk. kütahya -4-
 k.+ da I/09/81
 k.+ dan I/31/58, I/31/60
kütaya : bk. kütahya -1-
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 k.+ da I/137/16
kütāya : bk. kütahya -5-
 k. I/79/06, I/79/10, I/93/13
 k.+ dan I/68/16, II/19/42

L

Íāçınlı : Laçin köyünden olan kimse. -1-
 Í.+ lā II/30/47
latünci : Latince, bu dille olan, bu dille 

yazılan. -1-
 l. II/02/17
lütfiye : Bir köy adı. -4-
 l. I/60/83, I/60/84
 l. kövü I/60/82
lütfiyi : bk. lütfiye -1-
 l. I/60/84

M

māden : Bir köy adı. -1-
 m. I/64/115
mahmudiye : Bir ilçe adı. -1-
 m.+ de I/89/27
malatya : Bir il adı. -1-
 m.+ nıŋ I/50/67
malatyalı : Malatya ilinden olan kimse. -2-
 m. I/149/17
malatyı : bk. malatya -2-
 m.+ ya I/50/67
mālıc : Mihalıççık, bir ilçe adı. -13-
 m.+ a I/40/52, I/41/68, I/52/03, I/53/45, 

II/01/73, II/14/87
 m.+ ı II/01/78, II/24/110, II/24/111, 

II/24/113
 m.+ ıŋ I/52/03, II/28/08
mālıç : bk. mālıc -1-
 m.+ dan II/28/40
mālış : bk. mālıc -11-
 m. II/07/04, II/07/46, II/28/60
 m.+ da I/53/78, I/57/45, II/14/86

 m.+ dan I/126/63, I/46/80
 m.+ dı II/14/74
 m.+ tan I/45/55
 m.+ Tan II/07/46
mālῐc : bk. mālıc -1-
 m.+ a I/43/09
māmıdiya : bk. mahmudiye -1-
 m.+ da I/88/21
māmıt̥sarı : Mahmuthisar, bir köy adı. -3-
 m. I/45/35
 m.+ nda I/45/36
 m.+ nıŋ I/45/38
māmıt̥sarÍí : Mahmuthisarlı, Mahmuthis-

ar köyünden olan kimse. -1-
 m. I/45/41
māmidiyi : bk. mahmudiye -1-
 m.+ de I/122/57
manisa : Bir il adı. -1-
 m.+ da I/52/84
maraş : Kahramanmaraş, bir il adı. -3-
 m. I/68/13
 m.+ da I/68/14
marġı : Bir maden şirketi adı. -2-
 m. I/161/10
 m. mādende I/161/21
medini : Medine, Suudi Arabistan’da bir il 

adı. -2-
 m.+ ye I/24/30, I/24/34
medyamarket : Bir şirket adı. -1-
 m.+ Te II/39/116
mekki : Mekke, Suudi Arabistan’da bir il 

adı. -2-
 m.+ ye I/24/31, I/24/34
melemen : Menemen, bir köy adı 

(Doğankaya köyünün eski adı). -2-
 m. I/75/01
 m.+ di I/75/02
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meleşiK : Meşelik (göçüşme yoluya), Bir 
mahalle adı. -1-

 m.+ dėydi I/71/77
mercan : Bir köy adı. -2-
 m. kövü I/24/18
 m. yāri I/23/48
merÇan : bk. mercan -1-
 m. I/24/18
mersin : Bir il adı. -3-
 m.+ de I/122/84, II/26/22
 m.+ e I/139/08
mete˽a : Maden Teknik Arama (kısaltma 

yoluyla), Bir kamu kurumu adı. -2-
 m.+ da I/64/04
 m.+ dan I/64/39
meylikahar : bk. beyliġa˽ır -1-
 m. I/122/74
mezarcı : Bir köy adı. -1-
 m. I/28/05
mısır : Bir ülke adı. -1-
 m.+ dı II/07/70
mi˽alıcı : bk. mālıc -1-
 m.+ yȧ II/32/31
mi˽alıç : bk. mālıc -1-
 m.+ ıŋ II/21/63
mi˽alıççı : bk. mālıc -2-
 m.+ a I/49/64
 m.+ ıŋ I/34/02
mi˽alıççıḳ : bk. mālıc -2-
 m. I/35/03, I/46/40
mi˽alıçı : bk. mālıc -2-
 m.+ a I/49/62, II/23/35
mi˽alıçıḳ : bk. mālıc -3-
 m. II/21/89
 m.+ tan I/46/42, I/49/66
mi˽alıçıḳlı : bk. mihalıççıḲlı -1-
 m. I/60/86
mi˽alıçık̥ : bk. mālıc -1-

 m. ġazāsınıŋ II/28/59
mi˽alıçῑ : <<Mihalıççıḳ+ı -1-
 m.+ ŋ I/09/71
mihalġāzi : Bir ilçe adı.  -1-
 m.+ ye I/32/13
mihaÍġazili : Mihalgazi ilçesinden olan 

kimse. -1-
 m. II/19/27
mihalıcıḳ : bk. mālıc -1-
 m. II/13/53
mihalıçÇı : bk. mālıc -1-
 m.+ ā I/46/133
mihālıçÇıḲ : bk. mālıc -1-
 m. I/44/39
mihalıççıḲlı : Mihalıççık ilçesinden olan 

kimse. -1-
 m.+ yın I/52/02
mihalıçı : bk. mālıc -2-
 m.+ a I/35/10, I/35/63
mihalıçıḳ : bk. mālıc -1-
 m.+ da I/59/01
mih̥alışşıḳ : bk. mālıc -1-
 m.+ dan I/14/48
mihalı̊çıḳ : bk. mālıc -1-
 m.+ Tan II/30/79
mināre deresi : Bir mevki adı. -3-
 m. I/68/66, I/68/67, I/68/74
mudunu : Mudurnu, bir ilçe adı. -1-
 m. II/26/22
musa˽özǖ : bk. musa˽özü -1-
 m. I/156/06
musa˽özü : Bir mesire yeri adı. -1-
 m. I/156/67
mülk : Bir köy adı. -1-
 m. köyünden I/134/08

N

nallı˽an : bk. nallıhan -3-
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 n.+ a II/24/113
 n.+ ı II/24/111, II/24/112
nallıhan : Bir ilçe adı. -5-
 n. I/09/69, II/21/89, II/24/108
 n.+ a I/43/09
 n.+ ı II/24/109
narlı : Bir köy adı. -1-
 n. I/55/45
narlῑ : bk. narlı -1-
 n. I/64/115
nevşē˽illi : bk. nevşe˽irli  -1-
 n.+ sin I/145/22
nevşe˽ir : Nevşehir, bir il adı. -3-
 n. I/138/107, I/35/27, I/61/19
nevşe˽irli : Nevşehirli, Nevşehir ilinden 

olan kimse. -2-
 n. I/61/18
 n.+ sin I/53/51
nevşehı̄̇r : bk. nevşe˽ir  -1-
 n. I/35/27
nevşeh̥ir : bk. nevşe˽ir  -1-
 n. I/111/121
nevşēr : bk. nevşe˽ir  -1-
 n. I/40/08
nevşērli : bk. nevşe˽irli  -1-
 n. I/124/19
nevşevir : bk. nevşe˽ir -2-
 n. II/24/45, II/24/46
nı̄̇de : Niğde. -2-
 n. I/61/18
nı̄̇di : bk. nı̄̇de -2-
 n.+ den II/08/100
ńumune : Bir hastane adı. -1-
 ń. hastānisine I/42/18

O

obruġ : Obruk, bir köy adı. -3-
 o. I/56/09, I/56/14

odunbazarı : bk. odunpazarı -7-
 o. I/86/60
 o. evleri I/149/66
 o.+ nda I/06/106, I/86/60
 o.+ ndaḳına I/06/109
 o.+ ndaḳῑ I/06/102
 o.+ nıŋ I/06/99
odunpazarı : Bir ilçe adı. -6-
 o. I/153/84, I/156/19, I/68/19
 o.+ na I/153/86, II/19/97
 o.+ nda I/156/19
oğuz : XI. yüzyılda Harezm bölgesinde 

toplu olarak yaşayan ve daha sonra 
batıya doğru göç ederek bugünkü Türk-
men, Azerbaycan, Gagavuz ve Türkiye 
Türklerinin aslını oluşturan büyük bir 
Türk boyu ve bu boydan olan kimse. -1-

 o. türkleriniŋ I/11/15
ōḲcu : bk. oḳçu  -1-
 ō. I/06/58
oḳçu : Bir köy adı. -1-
 o.+ ya I/04/52
onvat : Onvak, bir hastane adı. -1-
 o. hastānesiynen II/29/14
orbuḳ : bk. obruġ -2-
 o. I/39/65
 o.+ da I/60/88
ōrdu : Ordu ili. -3-
 ō.+ dan II/23/132
 ō.+ nuŋ II/23/135
orġanizė : Organize sanayi bölgesi. -1-
 o.+ ye I/149/33
ȯrġanizė : bk. orġanizė  -1-
 ȯ.+ yĕ I/149/34
orhangāzi : Bir mahalle adı. -1-
 o.+ de I/54/43
osmanġāzi : bk. osmanġāzi ünı̆̇versı̆̇tesi -1-
 o.+ ye I/17/31



polatlılı
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osmanġāzi ünı̆̇versı̆̇tesi : Osmangazi 
Üniversitesi, bir üniversite adı. -1-

 o. I/48/78
osmanġāzi ünüvesTe : bk. osmanġāzi 

ünı̆̇versı̆̇tesi -1-
 o. I/156/19
osmanġāzi ünüvēstesi : bk. osmanġāzi 

ünı̆̇versı̆̇tesi -1-
 o. II/02/99
osmaniye : Bir köy adı.  -2-
 o. I/28/04
 o. kövü I/28/05
osmanlı : Osman Gazi tarafından 1299 

yılında Anadolu’da kurulup I. Dünya 
Savaşı’ndan sonra yıkılan ve birçok dev-
leti hükmü altına alarak Asya, Avrupa, 
Afrika kıtalarında çok geniş bir alanda 
altı yüz yirmi üç yıl hüküm süren büyük 
Türk devleti. -2-

 o. II/02/27
 o.+ nıŋ II/02/26
osmannı : bk. osmanlı -7-
 o. I/152/70, I/68/68, II/23/154, II/23/156, 

II/39/144
otluḳ : Bir köy adı. -1-
 o. kövü II/30/04
oTluġ : bk. otluḳ -2-
 o. II/01/81
oTunpazarı : bk. odunpazarı -1-
 o.+ nda II/19/107
oyneş : Oynaş, bir köy adı. -4-
 o. I/93/17
 o.+ ē I/93/17

Ö

ömerköv : Ömerköy, bir köy adı. -1-
 ö. I/57/06
örenciğ : bk. örencik -4-
 ö.+ e I/83/50, I/83/66, I/83/67, I/83/70
örencik : Bir köy adı. -4-

 ö.+ de I/83/37
 ö.+ den I/83/70
 ö.+ Te I/83/10
 ö.+ Teydi I/83/67
ȫrez : Eğriöz, bir köy adı. -1-
 ȫ.+ den I/153/74
özden : Bir köy adı. -4-
 ö.+ de II/06/49
 ö.+ di II/06/53
 ö. kövünden II/17/13
 ö.+ ne II/06/47
özdēn : bk. özden -1-
 ö. I/139/31
özdeng : bk. özden -1-
 ö.+ e II/06/06
özdenġ : bk. özden -1-
 ö.+ di II/06/04
özdeŋ : bk. özden -1-
 ö.+ den II/06/45

P

paşabahÇe : Bir şirket adı. -1-
 p. I/60/77
pı̄̇narburu : Bir mevki adı. -1-
 p. I/81/02
polatlı : Bir ilçe adı. -17-
 p. I/16/54, I/16/55, I/16/60, I/46/22, 

II/10/45
 p.+ da I/111/118, I/117/42, I/141/02, 

I/143/80, I/95/64
 P.+ da I/125/50
 p.+ dan I/117/50, I/20/12
 p.+ dı II/09/19
 p.+ nın I/18/71
 p.+ ya I/11/42, I/142/61
polatlí : bk. polatlı -1-
 p. I/64/53
polatlılı : Polatlı ilçesinden olan kimse.  -1-
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 p.+ yın I/23/26
pomaḳ : Bulgaristan, Batı Trakya ve Doğu 

Makedonya’da yaşayan müslüman 
topluluk.  -1-

 p. II/19/90
porsuġ : Porsuk, bir akarsu adı. -2-
 p. I/01/84
potōlu : Potoğlu, bir çiftlik adı. -1-
 p. çitlı̄̇ I/142/23

R

reşādiye : Bir cami adı. -1-
 r. Çāmisi I/156/38

S

sadıḳba˽ı : bk. sadıḳbağı  -1-
 s. kö˽ünden I/137/02
sadıḳbağı : Bir köy adı.  -2-
 s. kö˽ü I/105/02, I/105/03
saḳarı : bk. saḳarya1 -17-
 s. I/11/28, I/11/74, I/14/05, I/18/07, 

I/18/45, I/24/42, I/66/14
 s. boyunda I/23/48
 s.+ dan I/18/07, II/09/61
 s.+ nıŋ I/24/41
 s.+ ya I/11/73, I/11/75
saḳarılı : Sakarı bölgesinden olan kimse. 

-1-
 s. II/30/46
saḳarya : 1. Bir akarsu adı.  -9-
 s. I/95/68, I/95/69, I/95/71, I/95/73
 s.+ da I/85/25
 s.+ ya I/95/65, I/95/66
2. Bir baraj adı.  -12-
 s. barajı I/56/19
3. Bir cadde adı.  -12-
 s. caddesine I/86/11
4. Bir maden adı. -12-
 s. mādeni II/17/66

saḳary̥a : bk. saḳarya1 -1-
 s. nehriniŋ I/142/24
sanTıgözü : Sandıḳözü, bir köy adı. -1-
 s. I/71/80
saracıḳ : bk. saracıḲ -2-
 s. I/86/25, I/86/27
saracıḲ : Saraycık, bir köy adı.  -3-
 s. I/86/26, I/86/27
 s.+ da I/86/23
sarar˽imam h̥aTib : Sarar İmam Hatip 

Lisesi, bir lise adı. -1-
 s.+ ini I/24/26
sarāy : Bir köy adı. -1-
 s. I/64/115
sáráy̥ : bk. sarāy -1-
 s. I/58/04
sárayköyü : Bir köy adı. -1-
 s. I/58/04
sarayören : Bir köy adı. -3-
 s. I/99/66, I/99/70, I/99/71
sarȧy̥ören : bk. sarayören  -1-
 s. I/75/02
sarecıḳ : bk. saracıḲ -1-
 s. I/86/26
sarıbayır : Bir kışla adı.  -1-
 s. I/93/14
sarıcaġaya : bk. sarıcıġaya  -1-
 s.+ ya I/83/47
sarıcȧġȧya : bk. sarıcıḲaya -2-
 s. II/35/61
 s.+ da II/35/58
sarıcăġaya : bk. sarıcıḲaya -1-
 s.+ nın I/83/77
sarıcıḳaya : bk. sarıcıḲaya -1-
 s.+ dȧ II/38/19
sarıcıġaya : bk. sarıcıḲaya -2-
 s.+ yı II/18/21
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sarıcıġȧya : bk. sarıcıḲaya -2-
 s.+ da II/35/93
 s.+ dalā II/07/108
sarıcıḲaya : Sarıcakaya, bir ilçe adı. -3-
 s.+ da yapıyola II/37/82
 s.+ dan II/37/114, II/37/116
sarıcıḲayı : bk. sarıcıḲaya -1-
 s.+ dan II/38/25
sar̥ῐçıḳȧyı : bk. sarıcıḲaya -1-
 s.+ dῐn̥ II/30/47
sarıġamış : Sarıkamış, bir ilçe adı. -5-
 s. I/57/52, I/57/53, II/10/08
 s.+ a I/57/53
 s.+ da I/57/51
sarıġavā : bk. sarıġȧvaḳ  -1-
 s.+ nan I/117/36
sarıġȧvaḳ : Sarıkavak, bir köy adı. -3-
 s. I/117/51, I/117/52
sarıġavaḲ : bk. sarıġȧvaḳ -1-
 s.+ dan I/124/02
sarıġavaḳlı : Sarıkavaklı, Sarıkavak 

köyünden olan kimse. -1-
 s.+ yın I/124/03
sarıġaya : bk. sarıḲaya  -1-
 s.+ yı II/18/21
sarıġayalı : Sarıkayalı, Sarıkaya köyünden 

olan kimse. -1-
 s. I/82/09
sarıh̥an : Bir köy adı. -1-
 s.+ da I/91/50
sarıḲaya : Bir köy adı. -1-
 s.+ yá II/18/03
sarıyar : Bir baraj adı. -6-
 s. baracı II/24/103, II/24/99
 s. baracınȧ II/24/100
 s. baracını I/50/65, II/24/100
 s.+ i II/24/103
sarıyár : bk. sarıyar -3-

 s. I/09/68
 s. baracı I/64/46
 s.+ da I/09/03
sarıyár̥ : bk. sarıyar -1-
 s.+ dan I/64/49
sarıyer : bk. sarıyar -3-
 s. baracı I/39/43
 s. barajı I/39/42
sasā : Bir köy adı. -1-
 s. II/01/82
saTıḳbā : bk. sadıḳbağı -1-
 s.+ na I/108/22
savaştepe : Bir ilçe adı. -1-
 s. I/15/67
sazaġ : bk. sazaḳ -1-
 s.+ da I/47/04
sazaḳ : Bir köy adı. -1-
 s. I/47/05
sazaḲ : bk. sazaḳ -1-
 s. I/47/17
Sekerı̆̇yā : Zekeriya, bir köy adı.  -1-
 S. kövümüz I/49/11
seki : Bir köy adı. -8-
 s. I/46/51, I/61/03
 s.+ den I/46/91, I/53/08
 s. kövünden I/46/54
 s.+ niŋ I/53/55
 s.+ yē I/46/133
seki˽ören : Bir köy adı. -5-
 s. I/149/05, I/61/04
 s.+ di I/149/05
 s.+ iŋ I/149/55
 s. köyü I/149/06
sekı̆̇˽ören : bk. seki˽ören  -5-
 s. I/149/63
 s.+ de I/149/03
 s.+ den II/23/27, II/23/33
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sekören : bk. seki˽ören -3-
 s. II/23/35
 s.+ e I/41/16
 s. köğünden II/23/27
se̊körēn : bk. seki˽ören -1-
 s. I/64/115
selçuḳlu : XI. yüzyılda Orta Asya’da dev-

let ve imparatorluk kuran, çoğunluğunu 
Oğuzların oluşturduğu bir soy ve bu 
soyun kurduğu, XI. yüzyıldan XIII. 
yüzyılın sonuna kadar egemen olmuş bir 
Türk devleti.  -2-

 s. I/95/16
 s. türkleriniŋ I/11/15
sepetçi : Bir köy adı. -2-
 s. I/161/10
 s.+ ye II/39/128
sētġazı : bk. seyitġazi -1-
 s.+ da I/89/27
setġazi : bk. seyitġāzi -1-
 s.+ de I/90/74
setġāzi : bk. seyitġāzi -2-
 s. I/87/47
 s.+ de I/90/24
seviş : Sevinç, bir köy adı. -2-
 s. kö˽ü I/03/10
 s. kö˽ünüŋ I/03/12
seydiġazı : bk. seyitġāzi  -2-
 s.+ dan I/87/44
 s.+ nıŋ I/96/69
seydiġazi : bk. seyitġāzi  -1-
 s. I/70/84
seyitġāzi : Bir ilçe adı.  -3-
 s. I/32/14, I/71/79
 s.+ de I/93/38
sėyitġazi : bk. seyitġāzi -1-
 s. I/96/90
sı˽ırcı : Sığırcı, bir köy adı.  -1-

 s.+ a I/142/25
sı̊̇nni båbı : bk. sünnü bobu  -1-
 s.+ yı II/05/23
si˽irt : Bir il adı. -1-
 s.+ de II/12/48
silbā : bk. isTikl̥albağı -3-
 s.+ nı I/108/20
 s.+ nıŋ I/108/38
 s. vermedi I/108/54
silbā˽ı : bk. isTikl̥albağı -1-
 s. I/108/23
silibān : bk. isTikl̥albağı -1-
 s. I/17/50
siPsin : Bir kasaba adı (Afyonkarahisar / 

Çayırbağ kasabasının eski adı). -2-
 s. I/99/42, I/99/43
sı̄̇risar : bk. sivrihisar -1-
 s.+ da I/15/14
sitanbul : bk. istanbul -1-
 s.+ dan I/60/77
sivereg : bk. sivereK  -1-
 s. ilçesi I/138/127
sivereK : Bir ilçe adı.  -1-
 s.+ de I/138/126
sivrı̄̇saÍÍı : bk. sivrisarlı  -1-
 s. I/48/62
sivrihisar : Bir ilçe adı.  -1-
 s. I/139/15
sivrili : Bir kale adı. -1-
 s. ġalisi II/02/12
sivrisā : bk. sivrihisar -1-
 s.+ da I/139/18
sivrisar : bk. sivrihisar -49-
 s. I/110/01, I/111/06, I/67/17, I/67/56
 s.+ a I/06/56, I/123/19, I/124/03, 

I/139/59, I/143/58, I/143/66, I/143/75, 
I/16/48, I/16/59, I/23/47, I/66/40
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 s.+ da I/105/17, I/106/16, I/107/35, 
I/107/74, I/110/09, I/112/08, I/112/11, 
I/113/113, I/113/114, I/113/64, I/124/19, 
I/124/46, I/129/29, I/129/30, I/133/23, 
I/134/16, I/138/19, I/139/15, I/15/56

 s.+ dā I/138/28
 s.+ dalar I/143/05
 s.+ dan I/129/32, I/130/47, I/133/39, 

I/143/47, I/21/79
 s.+ ı I/104/08, I/16/48
 s.+ ıŋ I/105/36, I/129/61, I/133/55, 

I/14/05, I/67/58, II/28/04
sivrisar̥ : bk. sivrihisar -1-
 s.+ ıŋ I/105/02
sivrisār : bk. sivrihisar -1-
 s. I/32/14
sivrisarlı : Sivrihisarlı, Sivrihisar ilçesin-

den olan kimse. -1-
 s. I/45/23
sivrisārlı : bk. sivrisarlı -1-
 s. II/19/43
sivrisārlí : bk. sivrisarlı -1-
 s.+ yd̥ı̆̇ I/44/16
somaḳ : Yukarı Ilıca köyünde bir mevki 

adı. -1-
 s. I/81/67
somāḳ : bk. somaḳ -1-
 s. I/81/67
sorġun : bk sorḳun -1-
 s. sacı I/44/86
sorḳun : Bir köy adı. -9-
 s. I/03/47
 s.+ da II/21/50
 s.+ dan I/03/16, I/03/19, I/03/47
 s. köv̥lü I/50/14
 s.+ nāda II/32/109
 s.+ nādın II/32/109
 s. sacı I/40/59
sōrḳun : bk. sorḳun -1-

 s. I/81/46
sorḳunnu : Sorkunlu, Sorkun köyünden 

olan kimse. -1-
 s.+ yun I/62/02
sö˽üdö˽ü : Söğütönü, bir köy adı. -1-
 s.+ ne I/159/31
sö˽ütçig : Söğütçük, bir köy adı. -1-
 s.+ d̥en II/06/46
sökören : bk. seki˽ören  -1-
 s. köyü I/64/50
su˽işleri : Devlet su işleri. -1-
 s.+ nde I/95/04
suluġareş : Sulukaraağaç, bir köy adı. -1-
 s.+ dan I/153/74
suriye : Bir ülke adı. -1-
 s.+ den I/138/112
suriyeli : Suriye ülkesinden olan kimse. -1-
 s. I/108/23
süleymāníye : Bir köy adı. -1-
 s. I/07/110
sünnü bobu : Bir tekke adı. -6-
 s. II/05/23, II/05/25, II/05/26
 s.+ ymuş II/05/27
 s.+ yu II/05/28
sünTiken : Sündiken, bir dağ adı. -1-
 s. dālarınıŋ etēndėy̥ı̆̇S II/30/11
süPü̆ren : Süpüren, bir köy adı. -1-
 s.+ den I/145/45

Ş

şuhut : Bir ilçe adı. -2-
 ş.+ u I/73/41

T

taḳġalı : Takkalı, bir mahalle adı. -1-
 t. II/02/72
taḳġalῑ : bk. taḳġalı  -1-
 t. II/02/72
taḳmaḳ : Bir köy adı. -1-
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 t. I/156/04
taḳmaḲ : bk. taḳmaḳ -1-
 t. köyü I/156/08
taḲmaḲ : bk. taḳmaḳ -3-
 t. I/156/01, I/156/02
tam ġıda : ETİ şirketine bağlı bir fabrikan-

ın adı. -1-
 t.+ da I/40/14
Tanışman : Danişment, bir köy adı. -1-
 T.+ ῐ II/39/129
tatarcıġlı : Tatarcıklı, Tatarcık köyünden 

olan kimse. -2-
 t.+ yım I/63/02
tatlıdil : Bir köfteci dükkanının adı. -1-
 t.+ de II/23/203
tatvan : Bir ilçe adı. -2-
 t.+ dan II/10/78, II/10/79
tavşanlı : Bir ilçe adı. -1-
 t.+ da I/143/05
tavşannı : bk. tavşanlı  -1-
 t.+ da I/143/80
tek : (kısaltma) Türkiye Elektirik Kurumu. 

-3-
 t. ḳurumu II/09/52
 t.+ den II/09/53
 t.+ i II/09/64
tekiciler : Bir köy adı. -1-
 t. I/158/22
tepebaşı : Bir ilçe adı. -1-
 t.+ nıŋ I/86/63
teretı̄̇˽iKi : Bir televizyon kanalı adı. -1-
 t.+ de II/03/15
tıraḳya : Türkiye’nin Avrupa’da bulunan 

topraklarının bulunduğu bölgeye verilen 
ad. -1-

 t. II/10/88
toki : (kısaltma) Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı.  -1-

 t.+ dēymiş I/44/73
toḳye : bk. toki -1-
 t. I/145/89
toḲyo : bk. toki  -3-
 t. I/145/21
 t.+ dan I/145/21
torbalı : Bir ilçe adı. -1-
 t.+ da I/33/134
toti : bk. toki  -2-
 t. evlēndı̄̇ II/29/12
 t. evlēnde II/29/14
tunceli : Bir il adı. -1-
 t.+ ne I/138/121
tutlu : bk dutlu -1-
 t. kȫden I/17/02
tuz tepesi : Bir mevki adı. -2-
 t. I/92/37
 t. mevkisi I/92/39
türkiye : 1. Bir ülke adı.  -6-
 t.+ de I/138/115, I/56/69
 t.+ niŋ I/95/88
 t.+ ye II/19/89
 t.+ yi I/14/22, I/92/26
2. Bir gazete adı. -1-
 t. ġaStesinde I/60/38
tür̥kiye : bk. türkiye1 -1-
 t.+ de I/08/112
türkiyi : bk. türkiye1 -2-
 t.+ ye I/144/07, I/144/11
türkmen : Bir dağ adı. -1-
 t. dālānda I/75/36
Tüzköy : Düzköy, bir köy adı. -1-
 T.+ lēne I/83/67
Tüzköyü : bk. Tüzköy  -2-
 T.+ nden I/83/74
 T.+ ne I/83/44
Tüzküyü : bk. Tüzköy -1-
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 T.+ ne I/83/48

U

ulu˽önder : Bir mahalle adı. -2-
 u. I/86/62
 u. mallesi I/86/62
uluçayır : Bir köy adı. -1-
 u. I/156/67
ulus : Bir ilçe adı. -1-
 u.+ uŋ II/03/79
urfa : Bir il adı. -8-
 u. I/138/124, II/04/44, II/10/80
 u.+ da I/138/111
 u.+ dan I/138/109, I/138/110, II/10/79
 u.+ nıŋ I/138/127
urfȧ : bk. urfa -1-
 u.+ dan II/04/44
urfı : bk. urfa -1-
 u.+ ya I/138/130
uşbaşlı : bk. üşbaşlı  -1-
 u. kö˽ü I/110/43
uyuShȧmam : Uyuzhamam, bir köy adı. 

-1-
 u. I/01/76
uyuShamamı : bk. uyuShȧmam  -1-
 u. I/01/83
uzunköPrü : Bir ilçe adı. -1-
 u. I/147/17

Ü

ümüt sālıḳ : Ümit Sağlık Merkezi, bir has-
tane adı. -1-

 ü.+ da II/22/18
üşbaşlı : Üçbaşlı, bir köy adı.  -3-
 ü. I/65/05
 ü. köylü I/65/04
 ü.+ yı I/65/06
üşsarey : Üçsaray, bir köy adı. -1-
 ü.+ de I/87/119

Y

yaḲaġayı : bk. yaḳaḳayı  -1-
 y. I/161/09
yaḳaḳayı : Bir köy adı. -1-
 y. I/161/09
yalaḳ˽Ḳırı : Bir mevki adı. -1-
 y. II/30/42
yalımġaya : bk. yalımḳaya  -1-
 y. II/26/51
yalımġayı : bk. yalımḳaya -1-
 y.+ dan II/26/05
yalımḳaya : Bir köy adı.  -4-
 y. II/16/10, II/16/11, II/32/31
yalımḳayȧ : bk. yalımḳaya -1-
 y. II/32/31
yalınġıran : Bir mevki adı. -1-
 y. depōsunu II/30/40
yalınlı : Bir köy adı. -1-
 y. II/14/13
yalınnı : bk. yalınlı -5-
 y. I/34/71, II/14/15
 y.+ ya II/14/15
 y.+ yȧ II/14/24
yapıldā : <<Yapıldaḳ+a  -3-
 y. I/95/11
 y.+ ŋ I/95/119, I/95/121
yapıldağ : bk. yapıldaḳ -2-
 y.+ ıŋ I/95/120, I/95/122
yapıldaḳ : Bir köy adı.  -2-
 y. I/102/01
yapıld̥aḳ : bk. yapıldaḳ  -1-
 y. I/92/34
yapıldaḲ : bk. yapıldaḳ -1-
 y. I/92/25
yarbasan : Bir köy adı. -1-
 y. I/92/25
yārı : Yağrı, bir köy adı.  -1-
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 y. köyüne I/22/31
yāslan : Bir köy adı (Lütfiye köyünün halk 

arasındaki adı). -2-
 y. I/60/84
 y. + de I/60/82
yāslannı : Yaslanlı, Yaslan köyünden olan 

kimse. -1-
 y. I/60/82
yataḳ yeri : Bir mevki adı.  -2-
 y. yeri I/81/15, I/81/16
yaylıbaşı : Yaylabaşı, bir mevki adı. -1-
 y.+ nda I/50/26
yazılı : Bir köy adı. -1-
 y.+ ya I/27/21
yazῑr : Yazır, bir köy adı. -1-
 y. II/28/03
yedilē : Yediler, bir mahalle adı. -1-
 y.+ de II/29/66
yenicė : Yenice, bir baraj adı. -1-
 y. barajından II/09/79
yenidoğan : Bir köy adı.  -1-
 y. kövü I/23/47
yeniyúrd : bk. yeniyūrT  -1-
 y.+ á I/03/67
yeniyūrT : Yeniyurt, bir köy adı. -1-
 y. I/03/80
yeŋi sovça : Yeni Sofça, bir köy adı. -1-
 y. I/79/11
yeŋibazar : Yenipazar, bir ilçe adı. -2-
 y. I/158/22
 y.+ da I/158/22
yeŋidȯğan : Yenidoğan, bir köy adı. -1-
 y.+ da I/140/13
yeŋişehir : Yenişehir, bir ilçe adı. -1-
 y. I/32/54
yeşil̥ bur̥sa : (Halk etimolojisi) Yalınlı 

köyünün eski adı olarak geçmektedir. -1-
 y. II/14/14

yeşilçay : Bir mandıra şirketinin adı. -1-
 y. mandırāsı I/149/46
yeşildepe : bk. yeşiltepe  -1-
 y. köyü I/93/49
yeşilkȫ : bk. yeşilköy -1-
 y.+ de I/121/95
yeşilköy : Bir köy adı. -2-
 y. I/142/35
 y.+ de I/121/95
yeşiltepe : Bir köy adı.  -1-
 y.+ de I/153/84
yılannı : bk. yalınlı -1-
 y.+ dan II/14/15
yıldıztepe : Bir mahalle adı. -1-
 y.+ de I/86/13
yimpaş : Bir şirket adı. -1-
 y.+ ıŋ I/127/54
yirmi˽altı : Kanal Yirmi Altı, Eskişehir’de 

yerel bir televizyon kanalı adı. -1-
 ġanal y.+ ya I/91/82
yoḳarı˽ılıca : bk. yuḳarῐ˽ılıcı -1-
 y. I/69/61
yōnisėmre : bk. yunusemre -2-
 y. I/06/127
 y.+ dekı̄̇ I/06/127
yōnusemre : bk. yunusemre -2-
 y. I/66/49
 y.+ deydiK I/66/47
yozġat : Bir il adı. -3-
 y. I/111/117, II/05/35
 y.+ ı I/138/108
yozġatlı : Yozgat ilinden olan kimse. -2-
 y. I/87/23, I/87/24
yuḳarῐ˽ılıcı : Bir köy adı. -1-
 y. kövündēn II/03/83
yumaḳlıcı : Bir mevki adı. -1-
 y. II/01/82
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yūnusemre : bk. yunusemre -1-
 y.+ de I/93/39
yunusemre : Bir köy adı. -2-
 y. I/02/45
 y.+ den I/35/48
yunusemri : bk. yunusemre -1-
 y.+ ye I/35/47
yunusėmre : bk. yunusemre -3-
 y. I/41/03
 y.+ niŋ I/41/03, I/41/79

Z

zeykȫlü : Zeyköylü, Zeyköy köyünden 

olan kimse. -1-

 z.+ yün I/144/06

zonġuldā : bk. zonġuldaġ  -1-

 z.+ a II/26/42

zonġuldaġ : Zonguldak, bil il adı. -1-

 z. I/50/65





DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Manavlar, uzun zamandır yerleşik hayatı benimsemiş, daha çok Ana-

dolunun kuzeybatısında yaşayan, kendilerini “yerli” olarak tanıtan bir Oğuz 
topluluğudur. Eskişehir ilinde yaşayan yerleşik toplulukların en büyüğünü de 
Manavlar oluşturmaktadır. Eskişehir ilinde Manavların nüfusun çoğunluğunu 
oluşturdukları 191 kırsal yerleşim yerinden ses ve görüntü kayıt cihazları yar-
dımıyla derlenen 200 metin çeviri yazı işaretleri kullanılarak yazıya aktarıl-
mış; elde edilen metinlerin ses bilgisi incelemesi yapılmış; bu metinlerde ge-
çen bütün sözcüklerin eş adlılık, çok adlılık, çok anlamlılık vb. anlam bilimsel 
ölçütler de göz önünde bulundurularak tanımları verilmiş; bağlamsal sözlüğü 
ile birlikte alfabetik ve gramatikal dizin oluşturulmuştur.

Çalışma sonucunda elde edilen veriler ışığında EİMA’da tespit edilebilen, 
bu ağzı tasvir edici genel özellikler şunlardır:

1. EİMA iki alt ağız bölgesine ayrılmıştır. I. alt ağız bölgesinde; son seste 
/A/ ve /I/ sesleri yaygın olarak korunuyorken, II. alt ağız bölgesinde; son seste 
/A/>/I/, /I/>/A/ değişimleri görülür.

/A/>/I/: sulımı<<sulama (II/04/22), beyliġovıyı<<beylikovaya (II/04/81), 
doḳuzdı<dokuzda (II/23/02), işinci<<içince (II/35/65) vd.

/I/>/A/: suya<suyu (II/21/56), çaya<çayı (II/29/39), başa<başı (II/37/25), 
geline<gelini (II/34/74) vd.

I. alt ağız bölgesinde “i-” yardımcı eyleminin öğrenilen geçmiş zaman 
üçüncü kişi çekimlerinde yalnızca -{mI4şTI4} biçimi görülüyorken II. alt ağız 
bölgesinde -{mI4şTI4} biçiminin yanında eskicil -{mI4şTI4K} biçimi de görü-
lür. I. alt ağız bölgesinde -{kAn} ulaç biçim biriminin bu biçiminin yanında 
-{kAnA} biçimi de görülüyorken II. alt ağız bölgesinde yalnızca -{kAn} bi-
çimi görülür.

-{mI4şTI4}: varmıştı (I/1/87), (II/23/153), yoḳmuştu (I/136/29), 
(II/19/102) vd.

-{mI4şTI4K}: varımışTıḲ (II/30/23), yoḳmuşTuḳ (II/10/47) vd.
-{kAn}: yaparḳan (I/52/96), çıḳarḳan (II/22/32) giderken (I/6/109), 

(II/23/32) vd.
-{kAnA}: yıḳanmışḳana (I/94/50) giderkene (I/11/60) vd.
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I. alt ağız bölgesinde “tevekkeli değil” anlamındaki “zere” ve “zerem” 
sözcükleri ile “ayakkabı” anlamındaki “yemen” (yemeni) ve “babuç” (pabuç) 
sözcükleri kullanılmaktayken II. alt ağız bölgesinde bu sözcüklere rastlanıl-
mamıştır.

zere (I/10/42), zerem (I/144/76)
y̥emen<<yemenı̄̇ (I/08/118), babuç<<pāpūş (I/144/37)
2. EİMA’da ölçünlü ünlülerin yanında [ä], [á], [ȧ], [å], [e̊], [í}, [ı̊], [ı̊̇], [ó], 

[ȯ], [ö̇], [ú] ölçün dışı ünlüleri de görülür. Bunlardan [ȧ] (1197), [á] (642), [í] 
(640), [ȯ] (510) ve [ú] (280) sık görülürken, [ó] (193), [ö̇] (188), [ı̊] (168), [å] 
(149), [e̊] (132) [ı̊̇] (60) ve [ä] (49) daha seyrek görülür. Bu ünlüler dışında, 
EİMA’da, ÖTT’de bulunmayan ancak yaygınlığı diğer lehçe ve ağızlara göre 
değişkenlik gösteren [ė] ünlüsü (4542) de görülür.

3. EİMA’da ölçünlü ünsüzlerin yanında [ḇ], [Ç], [đ], /F/, [ǥ], [ǵ], [ḫ], [K], 
[Ḳ], [ҟ], [ḱ́], [Í], [ń], [P], [ŕ], [ṟ], [S], [Ş], [T], [t]́, [v̇], [‘] ölçün dışı ünsüzleri de 
görülür. Bunlardan [T] (3533), [Ḳ] (2905), [K] (2005), [Í] (1671), [S] (1605) 
ve [P] (871) sık görülürken, [Ç] (412), [F] (273), [ḇ] (156), [ḱ́] (124), [ḫ] (86), 
[v̇] (51), [¨] (47), [ṟ] (12), [ǥ] (9), [ҟ] (9), [ń] (8), [ŕ] (8), [t]́ (8), [đ] (4), ve [‘] 
(34) daha seyrek görülür. Bu ünsüzler dışında, EİMA’da, ÖTT’de bulunma-
yan ancak yaygınlığı diğer lehçe ve ağızlara göre değişkenlik gösteren [ŋ] 
ünsüzü (8005) de görülür.

4. ÖTT’de bulunmayan birincil uzun ünlü örnekleri EİMA’da görülür. 
Bununla birlikte erime, büzülme, derilme, ünlü kaynaşması ve ünsüz düşmesi 
gibi ses olaylarına bağlı olarak ortaya çıkan ikincil uzun ünlüler de yaygın 
şekilde kullanılmaktadır.

āz (I/03/23), tāş (I/120/52), vē̇rdi (I/27/16), ōn (I/10/81), yōḳ (I/02/13), 
dȫn (I/47/56), sǖT (II/25/28) vd.

yǖsek<<yüksek (II/33/51), tōm<<tohum (II/38/16), bildı̄̇<<bildiği 
(II/07/06), ḳōparatifi<<kooperatif (II/04/21) vd.

5. EİMA’da bazı alıntı sözcüklerde ÖTT’de olduğu gibi birincil uzun ün-
lüler kaybolarak normal süreli söylendiği örnekler görülürken bazı örneklerde 
ÖTT’de korunan birincil uzun ünlüler normal süreli ünlüye dönmüştür.

selam (I/80/66), rahat (II/29/78), beyaz (II/37/125) vd.
şiḱ́ayet<şikāyet (I/69/69), fatiha<fātiha (I/91/09), razı<rāzı (II/19/82) vd.
6. EİMA’da [ŋ] sesi kök, taban ve eklerde büyük ölçüde korunmuştur. 

Ayrıca /n/ sesi bazı sözcüklerde ve biçim birimlerde [ŋ] sesine örneksenir. 
Eylem çekimlerinde adıl kökenli ikinci tekil ve çoğul kişi eklerinde bulunan 
/n/ sesinin iyelik kökenli biçim birimlerde bulunan [ŋ] sesine örneksendiği 
örnekler sıkça görülür.
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eŋ (I/03/70), gördüŋ (I/61/16), öŋümü (II/39/91) vd.
nasísıŋız (I/07/01), nerilisiŋ (I/63/47), ıslaTırsıŋ (II/39/48) vd.
7. EİMA’da damak uyumu ilerleyici benzeşme yoluyla, gerileyici ben-

zeşme yoluyla olmak, iki yönlü benzeşme yoluyla ve iki yönden benzeşme 
yoluyla ileri durumdadır. ÖTT’de damak uyumunu bozduğu görülen +{ki}, 
+{leyin}, -{(I4)yor} ve +{(y)ile} biçim birimlerinin EİMA’da damak uyumu-
na giren örnekleri görülür. EİMA’da i- ana yardımcı eylemi, -(y)i-ver- yar-
dımcı eylemi ve “ki” bağlacı/pekiştiricisi kendinden önce gelen sözcükteki 
ünlülerin etkisiyle yaygın olarak damak uyumuna girmektedir.

kirez<kiraz (I/158/60), patısḳa<patiska (I/77/02), barabar<<beraber 
(I/90/54), tansıyon<tansiyon (II/29/78) vd.

8. EİMA’da dudak uyumu ilerleyici benzeşme yoluyla Türkçe ve alıntı 
sözcüklerin kök ve tabanlarında ve biçim birimlerde ÖTT’ye göre ileri du-
rumdadır. Bu uyumun iki yönlü benzeşme yoluyla bir örneğine rastlanmışken 
gerileyici benzeşme yoluyla örneğine rastlanmamıştır.

çamır<çamur (I/139/35), doḳdur<<doktor (I/63/09) vd.
9. EİMA’da kök ve tabanlarda Türkçe ve alıntı sözcüklerde dudak uyum-

suzluğu örnekleri bulunmaktadır. Biçim birimlerde ETT’de uyum dışı olup 
ÖTT’de dudak uyumuna girdiği görülen bazı biçim birimlerin EİMA’da da 
ETT’deki gibi uyuma girmeyen örnekleri vardır. I. alt ağız grubu metinlerin-
de de kısmen görülmekle birlikte II. alt ağız grubunu oluşturan karakteristik 
özellik olan son sesteki daralmalar sonucunda dudak uyumunun bozulduğu 
görülür.

ġabuḲ<kabuk (II/24/87), olur mı (I/110/62), odı<oda (II/09/43) vd.
10. EİMA’da kök ve tabanlar ile kimi biçim birimlerde ön, iç ve son seste 

daralma ileri durumdadır. Daraltıcı ünsüzler (/c/, /ç/, /n/, /s/, /ş/, /y/) komşu-
luğunda daralma başta olmak üzere vurgusuz orta hece ünlüsünün daralması, 
sözcük sonunda vurgusuzluk nedeniyle daralma, ünlü benzeşmesi nedeniyle 
daralma ve kişiye bağlı daralma EİMA’da karşılaşılan daralmanın sebepleri-
dir.

biçerdüver<<biçerdöver (I/74/53), ġardış<<ḳarındaş (I/80/58), dediyi<-
dedeyi (II/22/43) vd.

11. Sözcük kök ve tabanlarının son sesi ile yönelme ve bulunma biçim bi-
rimleri başta olmak üzere biçim birimlerin son sesinde gerçekleşen daralmalar 
II. alt ağız bölgesi için karakteristiktir.

özdendi<özdende (II/06/53), yabancıyı<yabancıya (II/19/33) vd.



2352 Eskişehir İli Manav Ağızları

12. EİMA’da Türkçe ve alıntı sözcüklerde ön sıradan art sıraya geçme 
ve art sıradan ön sıraya geçme şeklinde gerçekleşen sıra değiştirme örnekleri 
bulunmaktadır.

öyün<<oyun (I/26/40), Ḳış˽ıçın<<kış için (II/21/94) vd.
13. EİMA’da Türkçe ve alıntı sözcüklerde ünsüz uyumsuzluğu ileri du-

rumdadır. Alıntı sözcüklerin kaynak dildeki uyum dışı biçimlerinin EİMA’da 
korunduğu örnekler de görülür.

hatdā<hattā (I/35/55), işgici<<içkici (I/70/84) vd.
14. EİMA’da ön seste ve iç seste ünlü türemesi görülmektedir. Türeyen 

ünlüler genellikle düz-dar ünlülerdir ve sözcükle bir bağları yoktur. Ön seste 
/l/, /r/ ve /ş/ ünsüzleriyle başlayan alıntı sözcüklerde /ı/-, /i/-, /ö/-, /ü/- ünlüleri 
türüyorken iç seste alıntı sözcüklerde /a/-, /e/-, /ı/-, /i/-, /u/-, /ü/- ünlüleri, sınır-
lı sayıda Türkçe sözcükte ise /ı/-, /i/-, /u/-, /ü/- ünlüleri türemiştir.

işey<şey (I/31/48), ürüzǵar<<rüzgār (I/130/14), iÍāzım<lāzım (II/33/50) 
vd.

kilometire<kilometre (I/142/38), cümeleye<<cumle (I/145/23), ėkişitidi-
yodu<<ekşit- (II/15/84), titirer<titre- (I/137/28), havulu<havlu (I/114/07) vd.

15. EİMA’da iç seste ve son seste ünlü düşmesi görülmekte olup ön seste 
bir düşme örneği tespit edilmiştir. İç seste Türkçe ve alıntı sözcüklerde vur-
gusuz orta hece konumundaki ünlüler; son seste Türkçe sözcüklerde vurgu-
suzluk nedeniyle, Türkçe ve alıntı sözcüklerde sözcüğün son sesindeki ünlü-
ye benzeyen bir ünlü ile başlayan sözcüğe ulanması sonucu ve seyrek olarak 
belirtme durum eki almış ünlü ile biten sözcüklerde son sesteki dar ünlüler 
yerine sıfır biçim birim (Ø) kullanılması sonucu ünlüler düşer. İç ve son seste 
düştüğü tespit edilen ünlüler genellikle düz-dar ünlülerdir.

sıcaḳ<ısıcak (II/11/66), iyce<iyice (II/37/64), dışar<dışarı (I/36/40), çar-
şafın<çarşafını (I/33/48) vd.

16. EİMA’da çok sayıda geçişme örneği bulunmaktadır.
nolceK<<ne olacak (I/03/04), ortōḳuldan<<orta oḳuldan (II/07/28), havā-

lanına<<hava alanına (II/19/98), ik˽üş<<iki üç (II/24/20) vd.
17. EİMA’da ön seste, iç seste ve son seste tamamlanmış (art zamanlı, 

ETT’de olmuş bitmiş) ve eş zamanlı, EİMA’da devam etmekte olan ötümlü-
leşme ve yarı ötümlüleşme ileri durumdadır; ÖTT’de ötümlüleşip EİMA’da 
ötümsüz biçimin korunduğu örnekler de mevcutken ÖTT’de ötümsüz kalan 
bazı ünsüzlerin EİMA’da ötümlüleştiği görülmektedir.

güvercin<<kögürçgün (I/132/59), nice<<neçe (I/01/46) vd.
cıplaḫ<<çıplak (I/43/28), kücücüg<<küçücük (I/111/20), çeg˽elini<çek 

elini (I/132/71) vd.
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18. EİMA’da ön seste, iç seste ve son seste tamamlanmış (art zamanlı, 
ETT’de olmuş bitmiş) ve eş zamanlı, EİMA’da devam etmekte olan ötümsüz-
leşme ve yarı ötümsüzleşme ileri durumdadır; ÖTT’de ötümsüzleşip EİMA’da 
ötümlü biçimin korunduğu örnekler de mevcutken ÖTT’de ötümlü kalan bazı 
ünsüzlerin EİMA’da ötümsüzleştiği görülmektedir.

pek<bek (I/01/64), gebereceK<<keber- (I/64/08), iStiSen<<izde- “iste-” 
(II/19/167) vd.

tefter<defter (I/35/60), tenÇiride<<tencerede (I/98/90), temmus<<tem-
mūz (II/30/16) vd.

19. EİMA’da /b/, /ç/, /h/, [ḫ], /k/, [ḳ], /m/, /t/, /v/, /y/, /z/ ünsüz düşmesi 
örnekleri görülür.

ep<hep (I/21/56), apceŋ<yap- (I/71/42), assubay<astsubay (I/119/22), 
rasgele<rastgele (II/38/51), civci<civciv (I/35/37), ġı<<kız (I/158/50) vd.

20. EİMA’da ilk hecede çok sayıda örnekte; iç ve son seste sınırlı sayıda 
örnekte erime olayı gerçekleşmiştir.

yuḳa<yufka (I/09/63), dǖme<<düğme (I/11/91), anātarı<<anahtar 
(II/28/45) vd.

21. EİMA’da çok sayıda sözcükte yutulmaya rastlanır.
mēremet<<merhamet (I/05/48), ānatma<<anlat- (I/109/45), radō<<radyo 

(I/138/12) vd.
22. EİMA’da büyük çoğunluğu alıntı sözcüklerde olmak üzere sınırlı 

sayıda Türkçe sözcükte, ikiz ünsüzlerden birinin kaybolması yoluyla “ünsüz 
tekleşmesi” örneği görülür.

sıhıyalar<<sıhhiye (I/48/67), ġuvetli<<ḳuvvetli (I/72/50), milet<millet 
(II/35/75), bolu<<bolluk (II/01/22) vd.

23. EİMA’da ön seste /g/, [ġ], /h/, /v/, /y/; iç seste /c/, /h/, /n/, /r/, /t/, /v/, 
/y/; son seste /n/, /v/, /y/ ünsüzlerinin türediği “ünsüz türemesi” örnekleri gö-
rülür.

haz<az (I/40/22), voturuz<otur- (I/113/76), yēsgiden<<eskiden (II/22/65) 
vd.

tecāvcüz<<tecāvuz (I/24/52), hāneyidik<hāne idik” (II/21/32), murt-
faḲ<<mutfaḳ (II/33/20) vd.

iyin<iyi (I/74/25), veyav̥<<veyā (I/60/63), dahāy̥<<daha (I/41/37) vd.
24. EİMA’da kök ve tabanlarda, ekleşme yoluyla ve ulama yoluyla görü-

len ilerleyici, gerileyici ve uzak benzeşme olayları görülürken -mv- > -mm-, 
-ŋl- / -nl- > -nn- / -ŋn- ilerleyici tam benzeşmesi, -rl- > -ll- / -ÍÍ-, -zs- > -ss- 
gerileyici tam benzeşmesi ve -/l-n/ > -/n-n/ uzak benzeşmesi ileri durumdadır.
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inancım˽mar<<inancım var (I/06/123), billikde<<birlikte (I/55/14), zor-
nan<<zor ilen (I/67/53) vd.

25. EİMA’da, yuvarlak ünlüler komşuluğundaki ünsüzlerle dudak ünsüz-
leri yanında bulunan ünsüzlerin boğumlanma noktaları bakımından dudak ün-
süzüne dönüşmesi sonucu görülen dudaksıllaşma ileri durumdadır.

yümü̆sek<<yüksek (I/45/14), ġavum<<ḳavun (I/01/61), sovan<soğan 
(II/32/55) vd.

26. EİMA’da damaksıllaşma ve dip damaksıllaşma sınırlı sayıda sözcük-
te görülürken ön damaksıllaşma, art damaksıllaşma örnekleri daha yaygındır. 
Yine sınırlı sayıda örnekte gırtlak sesi olmayan bir sesin gırtlak patlayıcısına 
dönüştüğü görülmektedir.

sivrı̄̇saÍÍı<<sivrihisarlı (I/48/62), liŕa<lira (I/75/28) vd.
ġavurlar (I/24/52), ḳāmil<ḱ́āmil (I/46/72) vd.
27. EİMA’da Türkçe ve alıntı sözcüklerde ön seste, iç seste ve son seste 

çok sayıda örnekte sızıcılaşma ve akıcılaşma yoluyla süreklileşme görülmek-
tedir. Ön seste /b/>[ḇ], iç seste /b/>[ḇ], /ç/>/ş/, /k/, [ḳ]>/ğ/, [ḳ]>[ḫ], son seste 
/ç/>/ş/, [ḳ]>/ğ/, [ḳ]>[ḫ]~/h/ sızıcılaşma örnekleri ve iç seste /ğ/>/y/, /k~ḳ/>(/
g~ġ/>/ğ/)>/y/ akıcılaşma örnekleri en yaygın olanlarıdır.

ḇoş<boş (I/100/05), oḫul<oḳul (I/78/37), duvağ˽açılır<duvaḳ açılır 
(I/26/46) vd.

merdi<ver- (I/25/47), eylence<eğlence (I/26/21), göy<<gök (I/96/15) vd.
28. EİMA’da ön seste ve iç seste çok sayıda süreksizleşme örneği varken 

son seste sınırlı sayıda örnek bulunmaktadır.
cenatör<<jeneratör (I/64/73), sobbetlē<sohbet (I/28/33), tesbik<<tespih 

(I/06/132) vd.
29. EİMA’da -/b/->-/bb/-, -/ç/->-/çç/-, -/d/->-/dd/-, -/k/->-/kk/-, -[ḳ]->-/

ḳḳ/-, -[ḳ]->-/kḳ/-, -/l/->-/ll/-, -/r/->-/ll/-, -/n/->-/nn/-, -/r/->-/nn/-, -/p/->-/pb/-, 
-/r/->-/rr/-, -/s/->-/ss/-, -/ş/->-/şş/-, -/t/->-/tt/-, -/y/->-/yy/- ünsüz ikizleşmesi 
örneklerine rastlanır.

çabbıġ<<çabuḳ (I/10/102), faḳḲat<<feḳat (I/122/36), nek˽ḳa<<ne+ḳadar 
(II/19/97), allerci<<alerji (I/93/54) vd.

30. Kaynaklarda “yakıştırma” ve “analoji” olarak da geçen örnekseme 
olayının EİMA’da [ŋ] ünsüzüne örnekseme, +{sIz}+ yokluk ekine örnekseme, 
ön damak ünsüzlerine örnekseme ve sözcüksel örnekseme örnekleri bulunur.

kimsiŋ<kimsin (II/28/16), yoḳsuzlu˽a<<yoḳsulluḳ (I/14/65), varim<va-
rım (II/10/31), hemşeri<<hemşire (I/37/15) vd.
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31. Çeşitli örneklerde yakın göçüşme (ünsüz-ünsüz ve ünlü-ünsüz göçüş-
meleri) ve uzak göçüşme (ünsüz-ünsüz, ünlü-ünlü ve ünlü-ünsüz göçüşmele-
ri) olayına rastlanmaktadır.

talba<<tabla (I/15/86), irbām<<ibrāhim (I/113/49), üryāmdȧ<<ru΄yā 
(I/80/50) vd.

öndüÇ<<ödünç (I/130/44), zelletli<<lezzetli (I/49/38), saletTin<<sela-
hattin (I/86/70) vd.

32. Bir sözcükte bulunan bir sesin sözcük içindeki konumunun başka bir 
sesle karşılıklı olmayacak şekilde değişmesi olan yer değiştirme olayı, Eİ-
MA’da şarpa<<eşarp ve hallā<<allah örneklerinde görülür.

33. EİMA’da çok sayıda örnekte sürekli ünsüzlerin (ya da sürekli olmayıp 
süreklileşmiş ünsüzlerin) yarı ünlü olarak adlandırılan /y/ ünsüzüne değiştiği 
yarı ünlüleşme olayı görülür.

yeP<<hep (I/36/05), deyişmedi<değişmedi (I/75/01), şeyit<<şehı̄̇d 
(II/09/14), göy<<gök (I/96/15) vd.

34. EİMA’da Türkçe ve alıntı sözcüklerde, r~l, r~ḳ~n, n~l, m~n, d~c, ş~h 
çoklu kullanım (alternans) örnekleri görülür.

beri (I/57/07) ~ beli (I/39/86), ḳadar (II/14/69) ~ ġadaḳ (I/132/40) ~ ḳa-
dan (I/125/98) ~ ġadara (I/114/16) ~ ġadana (I/72/59), naylon (I/02/32) ~ lay-
lån (I/20/84) vd.

35. EİMA’da /f/, /ğ/, /h/, /k/, /l/, /n/, [ŋ], /r/, /v/, /y/ seslerinin kaybolması 
sonucu büzülme ve derilme olayları sıklıkla görülmektedir.

dēl<<değil (I/85/23), dǖn<<düğün (I/08/24), pālı<<pahalı (II/04/75), gez-
mē<<gezmeye (I/147/40), bayā<<bayağı (II/11/29), vallā<<vallāhi (II/12/38) 
vd.

36. EİMA’da adıl kaynaklı birinci tekil kişi çekiminde -{(I4)n} biçim bi-
riminin yaygın şekilde kullanıldığı görülür.

varın (I/65/38), severin (I/67/32), bilmen (II/39/126) vd.
37. EİMA’da adıl kaynaklı ikinci tekil kişi çekiminde -{(I4)ŋ}, ikinci çok-

luk kişi çekiminde -{(I4)ŋ(I4)z} biçim biriminin yaygın şekilde kullanıldığı 
görülür.

söyleŋ (I/04/33), özlüyoŋ (I/09/35), öleceŋ (I/64/06), görceŋiz (I/79/35) 
vd.

38. EİMA’da “i-” yardımcı eyleminin görülen geçmiş zaman üçüncü tekil 
kişi çekiminde -{DI4n} biçim biriminin de kullanıldığı örnekler görülür.

varıdın (I/112/31), yoğudun (II/27/18) vd.
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39. EİMA’da “i-” yardımcı eyleminin öğrenilen geçmiş zaman üçüncü 
kişi çekimlerinde -{mI4şTI4} ve eskicil -{mI4şTI4K} biçim birimi kullanıl-
maktadır.

varımışTı (I/09/77), varımışTıḳ (II/10/93), uzaḳmıştıḳ (II/24/6), bulurlar-
mışTı (I/01/96), yapıyolāmıştıḲ (II/24/59) vd.

40. EİMA’da yaygın olarak -{yorur}, -{-yoru}, -{-yörü}, -{yor}, -{yo} 
şimdiki zaman biçim birimleri kullanılmaktadır. ÖTT’de damak uyumuna gir-
mediği görülen bu biçim birimin EİMA’da damak uyumuna girdiği örnekler 
de görülmektedir.

dı̄̇yoru (I/06/69), diyörüm (I/35/14), oḳuyor (I/143/12), acíyo (II/08/77) 
vd.

41. EİMA’da, yeni sözcük, yeni anlam, anlık oluşum, kişiye bağlı kul-
lanım, sözlüğün yetersizliği vb. etkenlerle genel amaçlı sözlüklerde (TS ve 
MBTS) ve ağız sözlüklerinde (TTAS) rastlayamadığımız çok sayıda sözcük 
ve anlam bulunmaktadır. Tespit edilen bu sözcük ve anlamlar Türkiye Türk-
çesi Ağızları Sözlüğü’nün (Derleme Sözlüğü) hem sözcük hem de anlam dün-
yası için katkı olacaktır.

alan I : Alıcı, bir şeyi satın almaya istekli ve talip olan kimse, müşteri. -3-
yüz II : 3. Elde edilememiş makbul olduğu düşünülen kişi, durum, nesne 

vb. için kullanılır. -5- vd.
Karahan (2011: 150-151), Anadolu ağızları için yaptığı sınıflandırmada 

Eskişehir ağızlarını Batı Grubu ağızlarının I. grubunda gösterir ve bu gruptaki 
ağızların özelliklerini şöyle sıralar:

“1. “ä” ünlüsü bu grubun karakteristik sesidir.
2. “c, ç, ş, y” ünsüzlerinin sebep olduğu kalınlık-incelik uyumsuzluğu bir 

tarafa bırakılırsa, bu ağızlarda ünlü uyumları kuvvetlidir.
3. Dudak ünsüzleri yanında bulunan ilk hece dışındaki ünlüler düzdür.
4. Ünlü yuvarlaklaşması yoktur.
5. Geniş orta hece ünlüsü sık sık düşer.
6. “o” zamiri genellikle dar ünlülüdür.
7. “ḫ” ve “g” ünsüzleri bu ağızlarda duyulmaz.
8. “y, l” ünsüzlerinin düşmesi, belirli bazı kelimelerde hece kaynaşmasına 

sebep olmuştur.
9. “r” düşmesi ve r’li hecelerde hece düşmesi hadisesi yaygındır.
10. Zamir kökenli teklik 1. şahıs ve bildirme ekleri genellikle “-ın/-in”, 

çokluk 1. şahıs eki de “-ız/-iz”‘dir.
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11. Bu grupta “-yorur/-yoru (-yörü)/ -yor/, -yo” şimdiki zaman ekleri kul-
lanılır.

12. Teklik 1. şahıs emir eki “-ayın/-eyin”, bu ağızlarda aynen veya büzül-
müş olarak korunur.

13. Bu ağızlarda asli ünlü uzunluklarını koruyan kelimelerin sayısı diğer 
ağızlara göre daha fazladır. Bazı kelimelerin başında h türemesi b->m- değiş-
mesi, ş->s- değişmesi, f->h- değişmesi, b->v- değişmesi, ğ>v değişmesi gibi 
değişmeler dikkat çekicidir.”

EİMA, Karahan’ın belirttiği özelliklerden;
● Ünlü yuvarlaklaşması örneklerinin yer alması,
● “ḫ” ve “g” ünsüzlerinin bulunması,
● Dudak ünsüzleri yanında bulunan ilk hece dışındaki ünlülerin düz ün-

lüler dışındaki ünlüler de olabilmesi,
● ş->s- ve f->h- değişmelerinin yalnızca iki örnekte görülmesi
bakımından farklılık gösterir. Bunların dışındaki özellikler EİMA için de 

geçerlidir.
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