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ÖZET

Kıbrıs- ağızları, Kıbrıs Adası'run Türkler tarafından fethedilmesinden
· ibaren Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden ve yörelerinden gelen halkın
zaman içinde birbirleriyle kaynaşmasıyla meydana gelmiştir. Kıbrıs Adası
üzerinde yaşayan Türk halkı
\'C

Anadolu'nun çeşitli merkezlerinden gelmiş

Kıbrıs Adası'na iskan edilmişlerdir. Bu farklı yerleşim yerlerinden gelen

halkın beraberinde getirdiği di] ve kültür farklılıklannın birbirleriyle
kaynaşması bugünkü Kıbrıs ağızlarının meydana gelmesinde etkin bir rol
oynamıştır. 1974 Barış Harekatı öncesinde Kıbrıs Adası üzerinde birarada
yaşayan halkın birbirlerini hem kültürel hem de dil yönünden etkilemeleri
bugünkü Kıbrıs Adası

Türkçesinde ve Rumcasında yoğun olarak

görülmektedir. Ayrıca Kıbrıs Adası'nın her iki kesiminde yaşayan halkın
söz varlığında gerek Rumca, gerek Türkçe, gerek İtalyanca ve gerekse
İngilizce

kelimelere rastlamak mümkündür. Bunun nedeni ise Kıbrıs

Adası'nın hem bir geçit yeri olması hem de tarih boyunca çeşitli
uygarlıklara ev sahipliğiyapmış olmasıdır.

Kıbrıs'ta yaşayan Türkler yazı dili olarak bugün Türkiye Türkçesini
kullanmaktadırlar. Konuşma dilinde ise büyük bir çeşitlilik vardır. Kıbrıs
ağızları bugün Kıbrıs Adası'nın Kuzeyinde

başkent Lefkoşa, Girne,

Gazimağusa, Güzelyurt, ,iskele ve bu beş büyük ilçeye bağlı köyler ile

kasabalarda konuşulmaktadır.

N

ağızlarının

karakteristik

özellikleri

arasında

alıntı

iııırıderdeki ünlü kısalması, bazı düz ünlülü eklerdeki tek şekillilik, vasıta
· deki çok çeşitlilik, soru ekinin olmayışı ve

soru cümlelerinin

ile sağlanması gibi fonetik özellikler yanında çeşitli yapım ve
eklerinde sert ünsüzlerin yumuşaması hadisesinden dolayı meydana
değişmeler, -clk küçültme ekinin Türkiye Türkçesinden farklı
erde kullanımı, -iken zaf fiil eki ile -sA şart ekinin ve dA bağlacının
kalın sıralı vokallerle kullanılması, kendi ( dönüşlülük zamiri) nin farklı
,ıoııııııı

ve söz varlığındaki değişmeler gösterilebilir.

Kıbrıs ağızları üzerine ilk çalışmalar 1960'lı yıllarda Türkiye'den
erilen öğretmenlerin

yaptıkları çalışmalarla başlar. Özellikle 1974

rış Harekatı sonrasında Türkiye ile olan yoğun ilişkilerden dolayı bir
c araştırmacı ve bilim adamı tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora
i düzeyinde pek çok çalışma

yapılmıştır. Ayrıca Kıbns'a gerek tatil

ı gerekse araştırma yapmak için Avrupa'dan gelen bilim adamları ve

.ştumacılar da

Kıbrıs Adası'nm her iki kesimindeki diller üzerine

ışmalar yapmışlardır. Bu çalışmaların tamamında

Kıbrıs ağızlarıyla

Ii ses bilgisi özellikleri, Kıbrıs ağızları ile Anadolu ağızları arasındaki
ızerlikler

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ancak günümüze

kadar

ırıs ağızları üzerinde yapılan çalışmalar tek yönlü olmuş ve Kıbrıs
zlarının temel taşlarını ortaya koyan şekil bilgisi ve cümle bilgisi
illikleri incelenmemiştir.

Anadolu ağızları içinde önemli bir yeri olan Kıbrıs ağzı üzerine
;üne kadar pek çok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda ses bilgisi
şekil bilgisi ele alınmıştır. Ancak incelenen metinlerin genellikle aynı

'elere ve bölgelere ait olmaları tekrarlarnın meydana gelmesine sebep
V

.yrıca Kıbrıs ağzı üzerine yapılan çalışmaların hemen hepsinde
mı

ya

eksiktir

n ibaret bir

da

Baf

ya

da

sadece

ses değişikliğine

uğrayan

sözlük meydana getirilmiştir. Bu sebeple

ağzı üzerine muhtelif şahıslardan derlediğimiz

ı küçü..1< ama kapsamlı bir ses ve şekil bilgisi çalışması yaparak

tumıaya çalışılmıştır.

eme dört bölümden meydana gelmektedir: Giriş, Metin, Dil

, Sözlük. Kıbrıs ağızlan içinde önemli bir yere sahip olan Baf ·
bilgisi ve biçim bilgisi bakımından incelenerek

len ayrılan

şekilleri tespit edilmiştir.

Giriş

Türkiye
bölümünde

ağızlarının genel sınıflandırılması ve bu sınıflandırmada Kıbrıs
yeri ile Kıbrıs ağızlan üzerine yapılmış çalışmalar, Kıbrıs

unde Baf ağzının yeri ve bu çalışmanın amacı ve bölümleri
· bilgi verilmiştir. M,etin bölümünde 1 O şahıstan derlenen

-

ar metinleştirilmiş ve çalışma bu metinler üzerinde yapılmıştır.

mesinde ise ses bilgisi ve şekil bilgisibölümleri yer almaktadır.
incelemeler Türkiye Türkçesi ile karşılaştırmalı olarak verilmiş
ıklar ortaya konmuştur. Sözlükte, derlenen metinlerde geçen ve
Türkçesinde kullanılmayan

kelimelerden meydana gelen bir

mlamasına yer verilmiştir.

L

incelemelerde özellikle

ses bilgisini ve şekil bilgisini birlikte

'ek Türkiye Türkçesi ile mukayeseli bir

çalışma ortaya

ştur. Aynca Türkiye Türkçesi ile Baf ağzı arasındaki benzerlikler

lıklar da ortaya konulmuştur. Baf ağzına özgü yerli ve yabancı

r

mümkün olduğu kadar
VI

tespit edilip sözlük . biçiminde

6:ıleooıiştir. Kıbrıs ağızlan üzerine

yapılan ve yapılacak olan çalışmaların

ı ıaun biraraya getirilerek bir Kıbrıs ağzı sözlüğünün meydana getirilmesi
4işıwıülebilir.

VII

ABSTRACT
Cypriot dialects were created by the Turkish people who came and
ifh each other the various regions and areas, in the beginning of the
•-ıwement of the Island. The Turkish people who live on the Island,
cııne from different parts of Turkey and settled on the Island. With the
--ıııı,g of these people, many different kinds of cultures and languages is
came into Island. The mixture of these differences took an important
on shape of the Cypriot dialects. It is seen that the Island's Turkish and
that are used today, are affected from each other.
This was just because of the situation that was before 1974, peace
ration. The culture and language of both Turkish and Greek people,
o were living together on the island before 1974, affected each other
ally. We can see
the effects that the two language made on each
er in a quite dense way furthermore, it is possible to face with also
English and Italian words in both languages. Toe reason is that, The Cyprus
Island became a host and was a passage way for various civilizations.
The Turkish Cypriots are using the Turkish today. However there is a
very big variety in the speaking language. Toe Cypriot dialects are talked
from the North side of the Island, in the capital city, Nicosia, Kyrenia,
Famagusta, Guzelyurt, iskele and from the villages and small towns that
are connected to these five big cities. There are many typical peculiarities
in the Cypriot dialects like; the shortening of the renowned letters from the
queted words a single shape on some even renowned joints. The +cık
joints different uses in Turkey Turkish, the uses of -iken verbal joint, -sa
joints and -da conjuction. The different use of kendi pronoun and tlıe
differences in speaking language can be revealed.
The first studies on Cypriot dialects started with the Turkish teachers
who were sent in Cyprus in I 960. Especially after I 97 4 peace operation
because of the close relations with Turkey many scientists made studies on
the levels of under graduate, MA and Phd. More over many European
scientists who came Cyprus for either holiday or research, studied on both
sides languages. At tlıe and of these researches, the peculiarities of the
voice infomıation of the Cypriot dialects and the similarities between the
Cypriot dialect and Turkish dialect tried to be revealed. However the
reserches on the Cypriot dialects were one sided and olso the shape and the
sentence information, that are the basics of the Island's dialect was
researched.
VIII

.

had been many studies on the Cypriot dialect that has an important
among the Anatolian dialects. In all of the studies, the voice and
information had been taken into account. However; because
y the texts were from the same regions and places, this caused the
tion repetitions. Furthermore, in most of the studies on the Cypriot
ects, the vocabulary part is either absent or it is consisted of just with
words that are encountered to voice alteration. Because of this reason
nth using the texts of certain people who worked on the Baf dialect, with
small but extended in voice,and shape information study, I tried to create
dictionary.
Te

The research consists on 4 parts. Introduction, text, the examination
of the language and the dictionary. The Baf dialect that has important place
among the Cypriot dialetces, was examined on voice and shape
information and ifs differences between Turkish was taken out. In the
introduction part the general classification of the Anatolian dialect and the
place of the Cypriot dialects in the classification, also, the place of the Baf
dialect among the Cypriot dialect and the aim and the parts of this study
was revealed. In the text part, the speaking of 1 O people were turned into
text and the study was made on these texts. In the examination of the
language part, there are parts that, are about voices and shape information.
These examinations are given as comparison with Turkish and the
differences are also put forth. In the vocabulary part there ,,,is an
arrangement of the words that are taken from the texts and that are not used
in Turkish.
In this survey, the voice and shape information is studied with
Turkish as comparatively. Moreover, the differences and similarities
between Turkish and Baf Turkish is put forth. Also, the words that are
peculiare to the Baf dialect and the foreing words are also tried to be
established and put into a dictionary. It could be thought that, the studies
that are made and will be made on the Cypriot dialect can be collected and
a Cypriot dialect dictionary can be created.
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ÖN SÖZ
- bns ağızlan, Kıbrıs Adası'nm 1571 tarihinde Türkler tarafından
· takiben Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden ve yörelerinden gelen
zaman içinde birbirleriyle kaynaşmasıyla meydana gelmiştir.
s'ta yaşayan Türklerin özellikle önceleri Konya ve civarından
deri sonradan Antalya, İçel, Alanya gibi yerleşim yerlerinden yapılan
nlu göçlerle Kıbrıs Adası'na iskan edildikleri ve böylece
Kıbrıs
meydana gelmesinde etkin bir rol oynadıkları artık kesinlikle
ektedir.1
Anadolu'nun farklı yerleşim yerlerinden gelen halkın beraberinde
· diği dil ve kürtür farklılıklarının kaynaşmasıyla meydana gelen Kıbrıs
azları için bugün ana ağız grubunun varlığından söz etmek neredeyse
ıkansızdır. Bölgesel ve yöresel farklılıklara ilave olarak özellikle 1974
ırış Harekatı sonrası Türklerin eski yerleşim yerlerinden sürülmeleri ve
bns Adası'nın kuzey tarafına geçtikten sonra gelişigüzel yerleşmiş
nalan
bugün- Kıbrıs ağızları için ana ağız grubundan bahs etmeyi
çleştirmektedir.
Kıbrıs Adası'nda yaşayan Türkler yazı. dili olarak bugün Türkiye
rkçesini kullanmaktadırlar. Konuşma dilinde ise büyük bir çeşitlilik
rdır. Kıbrıs ağızlarını, Anadolu Türkçesinin bir devamı olarak kabul
ebiliriz.Kıbrıs ağızları bugün Kıbrıs Adası'nm Kuzey tarafında başkent
fkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve bu beş büyük ilçeye
~lı köylerde ve
kasabalarda konuşulmaktadır. Kıbrıs ağızlarının
'akterisıik özellikleri arasında alıntı keliınelerdeki ünlü kısalması, bazı
~ ünlülü eklerdeki tek şekillilik, vasıta hali ekindeki çok çeşitlilik, soru
nin olmayışı ve sonı cümlelerinin vurgu ile sağlanması gibi fonetik
dlikler yanında çeşitli yapım ve çekim eklerinde sert ünsüzlerin
rıuşamasıhadisesinden dolayı meydana gelen değişmeler, -clk küçültme
ıin Türkiye Türkçesinden farklı görevlerde kullanımı, -iken zaf fiil eki
-sA şart ekinin ve dA bağlacının hep kalın sıralı vokallerle

an Eren, "Kıbrıs'ta Türklerve Türk Dili", Tür/(Qf<:ıJt D€!rgi-'ft 1(1965); I.
X

E ulması, kendi ( dönüşlülük zamiri)'nin farklı kullanımı ve söz
lığındaki değişmeler gösterilebilir.
Bugüne kadar Kıbrıs ağızları üzerinde yapılan çalışmalar sadece ses
ti ?tisi çalışmalarıdır. Çalışmamızda özellikle ses bilgisi ve biçim bilgisi
e incelenmiştir.
Birbirinden farklı bölgelerden derlenen metinler üzerinde yapılan
lemelerdeıı elde edilen sonuçlar genelleme yapılarak sadece bir tek
- bns ağzının olduğu yönündedir. Ancak yapılan tespitler sonucunda
- brıs ağzınını kendi içinde bölgesel özelliklerle yeni ağızlarının varlığını
östermektedir. Ancak bütün bu küçük ağızların ortak yönlerini görmek
ümkündür. Bu durumda genel olarak Kıbns ağzı terimi kullanılabilir.
Çalışmamız dört bölümden meydana gelmektedir: Giriş, Metin, Dil
incelemesi, Sözlük. Kıbrıs ağızları içinde önemli bir yere sahip olan Baf
ağzı ses bilgisi ve biçim bilgisi bakımından incelenerek
Türkiye
Türkçesinden aynlan
şekilleri tespit edilmektedir. Giriş bölümünde
Anadolu ağızlarının genel sınıflandırılması ve bu sınıflandırmada Kıbrıs
ağızlarıııın yeri ile Kıbrıs ağızları üzerine yapılmış çalışmalar, Kıbns
ağızları içinde Baf ağzının yeri ve bu çalışmanın . amacı ve bölümleri
hakkında bilgi verilmiştir.
Metin bölümünde şahıstan derlenen konuşmalar metinleştirilerek

verilmiştir. İncelemeler bu metinler üzerinde yapılmıştır.
Dil incelemesi bölümünde ise ses bilgisi ve şekil bilgisi bölümleri
yer almaktadır. Bu incelemeler Türkiye Türkçesi ile karşılaştırmalı olarak
verilmiş ve farklılıklar belirtilmiştir.
Sözlük bölümünde

derlediğimiz metinlerde geçen ve Türkiye
Türkçesinde kullanılmayan kelimelerden meydana gelen bir sözlüğe yer
verilmiştir.
Bu çalışmanın hazırlanışı sırasında yardunlannı esirgemeyen tez
danışmanım Yard.Doç.Dr, Esra Karabacak'a, çalışmam sırasında bilgi ve
tecrübelerinden faydalandığım Prof.Dr. İgor Konnışın'e, bazı kaynakların
sağlanmasında yardımcı olan Yard. Doç.Dr. Birsel Oruç'a,
Rumca
konusunda danıştığım Yasemin Salcı'ya, özet bölümünü İngilizceye
çeviren Şafak Tolgay'a, kaynak kişi bulma hususundaki yardımlarından
dolayı Lapta ve Güzelyurt halkı ile, Hüseyin Günnen'e, Fatma KırmızıXI

Salih Kınmzısakal'a, Cemil Akarsu'ya, Emine Paşa'ya, Günsel

e. Metin Türk' e, Aydan Türk' e, Ahmet Demireğerı'e, Derviş
-· , şok'a, teşekkür ederim.

ÜikerUZUNER
T .efkoşa, 2002
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GİRİŞ
Anadolu ağızlarının
sıruflandırılınası çalışmalarına öncülük eden İ.
s 'dan bu yana bu konuyla ilgili bir çok bilimsel çalışma yapılmıştır.
arasında en kapsamlısı Leyla Karahan'ın
1996 yılında Anadolu
Iarının Sınıflandırılması adıyla yayımlamış olduğu çalışmadır'. Karahan,
çalışmasında Anadolu ağızlarım ayırıcı ve belirleyici olarak tespit ettiği
ses, şekil ve söz dizimi özelliklerine göre doğu, kuzey doğu ve batı
u olmak üzere üç ana gruba ayımııştır.
Ana ağız gruplarını belirleyen özelliklerin başında ses bilgisine ait
yırıcı ve belirleyici özellikler gelir. Bu özelliklerin başında
alıntı
elimelerdeki uzun ünlülerin kısa ünlüye dönüşmesi gelmektedir. Bu
özellik bütün Kıbrıs ağızlarında görülmektedir. Daha sonra kalınlık - incelik
bakımından ünlü benzeşmesi, kök ve ek ünlülerinde meydana gelen ve sebebi
belli olamayan kalınlaşmalar, kök ve ek ünlerinde meydana gelen ve sebebi
belli olamayan incelmeler, çok heceli kelimelerin sonundaki
ı, u, ü
ünlülerinin
i ünlüsü ile karşılanması, alıntı kelimelerde ünlü incelmesi ile
meydana gelen uyum değişmesi, ilk hecede bulunan yuvarlak ünlülerin
düzleşmesi, ek ünlülerinde meydana gelen yuvarlaklaşmalar, ünlü ünsüz
uyumsuzluğu, arka ve orta damak geniz ünsüzü n'nin korunması veya
kaybolması, ön damak ünsüzü g'nin iki ünlü arasında ve hece sonunda
korunması, belirli bazı kelimelerde ön ses y ünsüzünün düşmesi, patlayıcı
ünsüzlerin ikizleşmesi ve son olarak bazı ünsüzlerin kelime içinde yer
değiştirmesi hadisesi ölçü olarak alınmıştır.
Şekil bilgisi bölümünde teklik 1., 2. ve 3. şahıs zamirlerinin datif
çekimindeki değişmeler, kelimelerdeki ses değişmeleri, zamir kökenli çokluk
2. şahıs eki, ile bildirme ekinin yapısı, çokluk 2. şahıs iyelik eki ile iyelik
kökenli şahıs ekinin yapısı, Şimdiki zaman ekinde meydana gelen ses
değişmeleri, Anlatılan geçmiş zaman ekinin tek şekilli olması, teklik ve
1

Leyla Karahan, Anadolu Agızlannttt Smıjlatıdtrılmaaı,Atatürk Külttl.r Dil ve Tarilı Y üksek
Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınlan: 630, Ankara, 1996.

eklerindeki ses değişmeleri, İstek eki

-A'nm

işleklik

ıriadelci farklıhkların yanısıra, söz dizimi bahsinde de soru cümlesinin
İması da belirleyici özellikler olarak kabul edilmiş ve Anadolu
1 göz önünüde bulundurulmasıyla tasnif edilmiştir', Kıbrıs ağzı
-ıiği:nde ise batı grubu'ağızlarının genel özelliklerini göstemıektedir.
Karahan'ın Anadolu . ağızlarını sınıflandırırken kullandığı ilk
Ye belirleyici özellik alıntı kelimelerdeki uzun ünlülerin kısa ünlüye
idir3. Bizim de Kıbrıs ağızlarını, Anadolu ağızlarına dahil ederken
ğımız 1. önemli özellik budur. Türkçede ı ünlüsü dışındaki bütün
kısa ünlülerdir. Bundan dolayı alıntı kelimelerdeki uzun ünlülerin .
iliğini ı ünlüsü etkileyerek sınırlamıştır. Bu durumda doğu grubu ve
doğu grubu ağızlarında alıntı kelimelerdeki uzun ünlüler kısalıp, kısa
re dönüştürülmüştür. Kıbrıs ağızlarının tümünde de bu hadise
nektedir, Arapça ve Farsçadan alınan kelimelerdeki uzun ünlüler ses
erini yitirerek kısa ünlüler gibi telaffuz edilmektedirler. Anadolu
rmda kitap, devam, selam, Kıbrıs ağızlarında aşık, lazım, madem.
Kıbrıs ağızlarını, batı grubu ağızlarına dahil ederken kullandığımız 2.
i özellik ünlülerin kalıİılık-incelik uyumudur. Leyla Karahan'a göre
[u ağızlarının üçte birini içine alan batı grubu ağızlarında ilerleyici
ımenin diğer benzeşmelerden daha ağır bastığı, yazı dilinde tek şekilli
-ki, -ken, -leyin, -mtırak eklerinin çok şekillilikierini koruması ve ile,
i bağlaçları ile
i- fiilinin kök veya gövde ünlüsüne dahil olarak
ği belirtilmektedir. İlerleyici benzeşmenin yaygın olduğu batı grubu
ında yazı dilindeki hangi, hani kelimeleri hangı, hanı şeklindedir".
Batı grubu ağızlarında ilerleyici benzeşme yoluyla meydana gelen
kalınlaşması oldukça yaygındır. Bu durum tüm Kıbrıs ağızlarında
ı bir şekilde görülınektedir. Anadolu ağızlarında çıkarkan, olurkana,
ı, aşamlayın, halat/arınan, nası/ısa, hani', Kıbrıs ağızlarında
.ana, uyurkan,
kapıdakı, torbaynan, daşınan, varımış, yoğumuş,

rahan,age,2-52.
rahan,age,2.
rahan,age,5.
rahan,age,6- 7.
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Kıbrıs ağızlarını, batı grubu ağızlarına dahil ederken kullandığımız
bir husus da arka ve orta damak geniz ünsüzü n'nin korunması veya
ybolması hadisesi idi. Türkçenin tarihi dönemlerinden bu yana mevcut
ii geniz ünsüzü yanında bulunan ünlünün kalınlığına ya da inceliğine
..• olarak orta veya arka damakta meydana gelen bir sestir. n ünsüzü
~ün
batı grubu ağızlarında korunduğu gibi Kıbrıs ağızlarının büyük bir
••ısmında da varlığını sürdürmektedir. Anadolu ağızlannda Memmediii,
-1una, onurı6, Kıbrıs ağızlarında deniz, haiigısıydı'l, bubaiia.
Giresun, Ordu ve bazı batı grubu ağızlarında, iki ünlü arasında nadir
larak fı >g, ii > ğ değişmesi görülmektedir. ii geniz ünsüzüyle ilgili nadir
örülen bir diğer hadise de ii > ğ değişmesinden sonraki ğ ünsüzünün düşmesi
fayıdır. Düşen ünsüz kendi ses değerini yanında bulunan ünlüye yükleyerek
bu vokali geniz ünlüsüne çevirir. Bu durum Kıbrıs ağızlarının tümünde ve
özellikle yaygın olarak şahıs zamirlerinde görülmektedir. bağa, sağa, baa,
- b üü, saa 7.
saa,
Kıbrıs ağızlarını, batı gıubu ağızlarına dahil ederken zamir kökenli
çokluk 2. şahıs eki ile bildirme ekinin yapısı da dikkat çekicidir. Türkiye
Türkçesinde -slnlz şeklinde olan bu ekler Anadolu ağızlarında da yapı
bakımından çok çeşitlilik göstermektedirler. Eski Türkçede fiil kiplerinin
sonuna gelerek şahıs bildiren veya isimlerin sonunda bildirme göreviyle
kullanılan teklik 2. şahıs zamiri siz, Batı Türkçesinde ünlü uyumuna bağlı
olarak ekleşmiş ve yerini -slnlz ekine bırakımştır. Her ne kadar bu eklerdeki
,i ünsüzü Türkiye Türkçesinde n'ye dönüşmüşse de Batı grubu ağızlarında
-sliilz, şeklindedir. Kıbrıs ağızlarındaki durum ise aşağıdaki örneklerde de
görüldüğü gibi aynıdır. Anadolu ağızlarında gidersiniz, yapasınız, seversthiz" .
Kıbrıs ağızlarında gelmezsiniz, gişisiiıiz, tembelsiniz.
Kıbrıs ağızlarını. batı grubu ağızlarına dahil ederken çokluk 2. şahıs
iyelik eki ile iyelik kökenli şahıs ekinin yapısının da değerlendirilmesi
gerekir. Türkçenin tarihi devirleri içerisinde Eski Türkçede -iilz ve Eski
Anadolu Türkçesinde sadece yuvarlak şekillerinin kullanıldığı iyelik ve şahıs
eki bugün Anadolu ağızlarında çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır.
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an grubu ağızlarında -hlz şeklindedir". Bugün Kıbrıs ağızların

oşa ağzı hariç (anneniz, topunuz) ek batı grubu ağızlarındaki
- stermektedir. Anadolu ağızlarında deseniz, olmadınız, geldiniz,
da hepsihiz, bubaitız, yapmadınız.
bir ayırıcı ve belirleyici özellik ise Şimdiki zaman ekinde
gelen ses değişmeleridir. Bugüne kadar yapılan akademik
la !arda Kıbrıs ağızlarında Şimdiki zamanı ifade eden bir ekin olmadığı
imdiki zamanı ifade etmek için Geniş zaman ekinin kullanıldığı ortaya
Ancak bugün mevcut derleme metinleri üzerinde yaptığımız
ıı-• meler sonucunda Kıbrıs ağızlarında -yor Şimdiki zaman ekinin tıpkı .
ağızlarında olduğu. gibi genellikle kalın, yuvarlak ve geniş ünlülü
kullanıldığını tespit ettik. Ek ünlüsü, daha çok 1. ve 2. teklik
eklerinde gerek incelik-kalınlık gerekse düzlük-yuvarlaklık bakımından
yapıya sahip olursa olsun
genellikle geniştir. Anadolu ağızlarında
_ 'om, bilmeyon, veriyom'", Kıbrıs ağızlarında geliyom, gaçıyom, ölüyom.

E

İstek eki -A, Anadolu ağızlarının kuzeydoğu grubu ağızlarında
laşmış bazı ifadeler dışında işlekliğini kaybetmiş ve yerini şart ve emir
~ı-."e
bırakmıştır'". Kıbrıs ağızlarında da buna benzer bit· durum söz
dur. Bu ek Kıbns ağızlarında teklik 2. şahıs hariç diğer tüın şahıslarda
· şart ve emir eklerine bırakmıştır. Alasın, söyleyesin, veresin.
Anadolu ağızlarının 2. grubunu meydana getiren doğu grubu ağızlarında
ru cümlesinin vurgu ile kurulması hadisesi ayırıcı ve belirleyici bir
zclliktir ". Tüm Kıbrıs ağızlannın da ayırıcı ve belirleyici özelliklerinden bir
esi soru eki olan ml 'nın olmayışıdır. Soru ifadesi cümlenin sonundaki
- zcüğün son_ sesine vurgu yapılmak suretiyle sağlanmaktadır. Burada soru
ekinin kaybolması ve onun yerine soru ifadesinin vurgu yoluyla sağlanması
yıllarca Rumlarla beraber yaşayan Kıbrıslı Türklerin kültürel yönden olduğu
gibi dil yönünden de etkilendiğini gösterir.
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lbmcada da soru ifadesi soru eki olmaksızm kelimenin son sesine vurgu
lıc I lr suretiyle sağlanmaktadır. Anadolu ağızlarında İytstz ?, Geldin ?,
bir anadansınız ?, Kıbrıs ağızlarında Uzağıdı bizim köye dede ?,
FR !'fflin?, Rum/arınan Türkler beraber ?. Ancak başkent Lefkoşa ağzında
J o de olsa resmi yazı dilinin Türkiye Türkçesi olmasından dolayı soru
~
soru ekleriyle kullanıldıklan görülmektedir. Bu durum da resmi
~
ile yüksek eğitim kurumlarının ve buralarda çalışan kesimin sürekli
lıSınk birbirleriyle etkileşim içinde olmalarından dolayıdır.
974 Barış Harekatı öncesinde birlikte yaşayan Türk ve Rum toplumları
••• biılerini hem kültürel hem de dil yönünden etkilemişlerdir. Bugün Barış
ı:ı--..ıc~tı'run üzerinden
yirmi sekiz yıl geçmesine rağmen hem Kıbrıs
ı,ı,;ıası-nın kuzeyinde yaşayan Türklerin ağızlarında hem de Kıbrıs Adası'nın
eyindeki Rum halkının ağızlarında her iki dile ait izler yoğun olarak
ülmekte ve halkın %90'ı tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.
kçede şaşkınlık, yorgwıluk ve
bıkkınlıkla
ilgili duygulan dile
ıııctirmek için kullandığımız of, aman gibi ifadeler adanın güneyinde yaşayan
umlar tarafından da yoğun olarak kullanılmaktadır. Kıbrıs Adası'run her iki
esiminde yaşayan halkın söz varlığında gerek Rumca, gerek Türkçe, gerek
talyanca ve gerekse İngilizce kelimelere rastlamak mümkündür. Kıbns
dası'nın kuzeyinde yaşayan Türklerin ağızlarında yıllarca içiçe yaşamış
olmaları nedeniyle
çok sayıda Rumca ve İngilizce alıntı kelime
bulunmaktadır. Türkiye Türkçesinde de ortak olan bazı alıntı kelimeler farklı
şekillerde
Türkçeleştirilmiş ve Kıbrıs ağızlarının söz varlığına
dahil
edilmişlerdir. Terzihane = dikimevi, ruj = gırmızılıg, oje = mana gül, koma
= boru, bisiklet pedalı = ayakça, kaportacı = doğrultmacı, direksiyon =
dümen gibi.
Rumcadan alınmış bazı kelimelerin ise asli şekillerini yitirdikleri ve
Türkçenin ses yapısına uygun olarak yeni bir yapıya dönüştükleri
gözlemlenmiştir. Stga ( Rum. Sfi'ka ): Eşekansı, Misdiri (Rum. Must'ri ):
mala, monobadi ( Rum. Movopa 'ti ): patika; keçi yolu, Pasdelli (Rum.
Paste 'ili): susam ve bal ile yapılan kuru bir tatlı, pisgot (Rum. Pisko 'tto);
bisküvi.
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brıs ağızlan üzerine ilk çalışmalar
I 960'1ı yıllarda başlar. İlk
çalışma 1963 yılında Hasan Eren'in "Kıbrıs'ta Türkler ve Türk dili"

~- z1 @ım taşıyan çalışmasıdır':'. Onun bu çalışması Kıbrıs ağızlan üzerinde

iloa çalışacaklar için çokönemli bir kaynak olmuştur. Eren, 1959 yılının ilk
Kıbrıs Adası'nda bir araştırma gezisi yapmış ve üç ay süren gezi
Kıbrıs Adası'nıh belli başlı merekezlerini
dolaşarak Kıbrıslı
ağızlarını incelemiştir. İncelemelerini yaparken Kıbrıslı Türklerin
edebiyatı ürünlerinden yararlanmıştır.
Araştırmacı Kıbrıs Adası'nda
en sonra olan ilk Türk iskanları hakkında bilgi verdikten sonra o
~de
Kıbrıs ağızlarında kullanılan sözcükler ile Anadolu ağızlarında.
olarak kullanılan 34 kelimenin kökenleri, anlamlan ve hangi bölgeler
•.örelerdc kullanıldığı hakkında bilgiler vermektedir. Eren, yaptığı çalışma
da Kıbrıs Adası'nda yaşayan Türklerin önceleri Konya ve civarından
erini sonradan Antalya, İçel, Alanya gibi yerleşim yerlerinden yapılan
u göçlerle Kıbrıs Adası'na iskan edildiklerini ve böylece
Kıbrıs
meydana gelmesinde etkin bir rol oynadıklarını belirtmiştir. Kıbrıs
la ilgili Eren'in yaptığı bu ilk çalışmadan sonra lisans, yüksek lisans ve
ora tezi olarak pek çok çalışma
yapılmıştır. Bu çalışmaların hemen
sinde Kıbrıs ağızlarıyla ilgili ses . bilgisi özellikleri, Kıbrıs ağızlan ile
olu ağızlan _arasındaki
benzerlikler ortaya konulmaya çalışılmıştır.
~ brıslı Erdoğan Saraçoğlu tarafından Kıbrıs Ağzı adlı çalışma", Kıbrıslı Ali
Gürkan tarafından Kıbrıs Ağzında Edatlar, Bağlaçlar ve Ünlemlerin
Kullanım Özetltkl?ri adlı çalısına", Kıbrıslı Yıltan Taşçı tarafından Kıbrıs
Ağzı Dil Özellikleri adlı çalışma'" yayımlanmıştır. Bu eserler Kıbrıs ağızları
ronusunda çalışma yapmak isteyenler için birer kaynak eser olarak önem
taşımaktadırlar.
Bunlara ilave olarak Gülden Sağol tarafından Kıbrıs ağızlarıyla ilgili bir
bibliyografya hazırlanmıştır17• 1997 yılından sonra Türkiyedeki çalışmaların
sonucunda Kıbrıs 'ta tek bir ağızın değil bir çok Kıbrıs ağzının var olduğu
gerçeği duyurulmuştur.
Hasan Eren, "Kıbrıs'ta Türkler ve Türk Dili", Türkoloji Dergisi I(l 965): I =14.
u Erdoğan Saraçoğlu, Kıbrıs Ağzı, K.K.T.C. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınlan : 21, Ankara, 1992.
Ali Gürkan, Kıbrıs Ağzında Edatlar Bağlaçlar ve Ünlemlerin Kullan un özellikleri, Milli Eğitim ve Kültür

15

Bakanlığı Yııyınlart! 37; Ankara, I 997.
Ythan
Taşçı, Kıbrıs Ağzı Dil Özellikleri, Lefkoşa, 1986.
17
16

Gülden Sağol, "Kıbrıs Ağzı Üzerine Yapılım Çalışmalar", Bir,Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, ·

8(1997): 99-106.
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dan sonraki ilk çalışma Musa Duınan'ın yaptığı "Kıbrıs ağzı
ootlar" adlı yazısıdır'", Musa Duman, bu çalışmasında önce
Türklerin kökeninden bahsetmiş, sonra Kıbrıs ağzının ilk
göze batan . bazı ses bilgisi ve şekil bilgisi özelliklerinin
rarlığı özelliklerinden de bahsetmiştir. Çalışmada bahsedilen ses
-ı.ıBıııikı.ıleri arasında alıntı kelimelerdeki ünlü kısalmaları, soru ifadesi
düz ünlülü eklerdeki tek şekillilik, şekil bilgisindeki özellikler
değişiminden bahsedilmiş, söz varlığı kısmında da Türkiye
farklı anlamlarda kullanılan kelimeler ile kendi dönüşlülük
farklı kullanımları üzerinde durulmuştur.
~

Duman, "Kıbrıs ağzının morfolojik kaynaklan : • cık küçültme
~wıaı:mrn"
adlı çalışmasında Kıbrıs ağzının, Türkiye Türkçesine ve
olu ağızlarına göre belirleyici ve ayırıcı özelliklerinden olan - cık
ekinin kullanımı üzerinde durmuş ve bu kullanımın Türkçenin
kaynaklarındaki şekillerini değerlendirmiştir. Çalışmada, Türkiye
••• esinde dere, gölge, kabak, su, koca gibi kelimelere küçültıne ekli
I Z a iyle rastlanmadığını belirtildikten sonra küçültme eklerinin çekim eki
• ııl kullanılması durumunun
Türkiye Türkçesinden farklı olarak Kıbrıs
daha yaygın biçimde canlılığım sürdürdüğünü ve böylece bu ağzın
edici özelliklerinden birisi haline geldiğini belirtmektedir'",
Son yıllardaki önemli bir çalışma, Rıdvan Özrürk'ün "Kıbrıs ağzının
hazinesindeki değişmeler" başlığını taşıyan çalışmasıdır'", Rıdvan
- ~ , çalışmasında, bugün daha çok yaşlıların kullandığı, gençlerin ise
ğunun anlamını bildiği halde pek kullanmadığı üç yüzden fazla kelimeyi
·t ettiklerini
ve bu kelimelerin tamamına yakının Rumca kökenli
-,u.J'Uannı belirtir. Rumca kökenli kelimelerin yanısıra az da olsa İngilizce ve
kçe bazı kelimelerin
kullanımdan kalktığını, konuşma dilinde yerini
kiye Türkçesindeki şekillerine terk ettiğini belirterek
Kıbrıs ağzının
lime hazinesindeki değişim ve bu değişimin sebepleri üzerinde durmuştur.

Musa Duman, "Kıbrıs Ağzı Üzerine Bazı Notlar", İlmi Araştırmalar, 8(1999): 115-129.

· Musa Duman, "Kıbrıs Ağzının Morfolojik Kaynaklan: + cık KüçültmeEkinin Kullanımı", Üçüncü
Uluslararası Kıbrıs Araştırmalan Kongresinde Olaman Bilimsel Bildiriler II(2000): 15-25.
> Rıdvan Öztürk, "Kıbrıs Ağzının Kelime Hazinesindeki Değişmeler", Üçüncü Uluslararası Kıbrıs
Araştırmaları Kongresinde Olaman Bilimsel Bildiriler Il(2000): 27-45.
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Araştırmacı 'nın diğer bir çalışması da "Kıbrıs ağzında dönüşlülük''
makalesidir21•
Bu çalışmasında
özellikle
dönüşlülük zamirinin

Türkçenin tarihi lehçelerindeki kullanımianndan
gösterdiği faklılıkla.n
zamirde ve ekte olan
sırasıyla ele almıştır.

bahsederek Kıbrıs ağzında
değişiklikler olmak üzere

Kıbrıs ağızlan üzerine
Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nde son zamanlarda yapılmış olan bir çalışma da Mustafa
Argunşah 'ın "Kıbrıs ağzıyla ilgili yayımlanmış çalışmalara eleştirel bir bakış"
başlıklı çalışmasıdır22. Türkiye'de yayımlanmış makale ve bildiriler, Güney
Kıbrıs ile Kuzey Kıbns'ta ve Avnıpa'da yaymılanmış makaleler ve kitaplar
değerlendirilmiş, bu çalışmalardaki yanlış tespitler ortaya konulmuştur.
Güney Kıbrıs ve Avrupa'da yapılmış çalışmaların başında Kyriaki
Georgiou
Scharlipp ve Wolfgang E. Scharlipp'in Güney Kıbrıs'ta ve
Avrupa'da yayımladık.lan çalışmalar gelmektedir. İlk olarak Kyriaki Georgiou
Scharlipp
Potamya ağzı üzerine bir doktora tezi hazırlamıştır23. Kvnakı
Georgiou Scharlipp ve Wolfgang E. Scharlipp "Turkish dialect texts from
Cyprus" başlıklı bir çalışma hazırlamışlardır24. Bu çalışmada 1986 yılında
Kyriaki Georgiou Scharlipp tarafından başkent Lefkoşa ile Larnaka ilçesi
arasında kalan Potamya köyünden derlenen iki metin verilmiş. Bu metinlerde
uzunluk, vurgu ve geniz rı'si (ii) işaretleri gösterilmiş, metinlerde geçen 25
Türkçe ve 1 Rumca sözcüğün Türkiye Türkçesindeki karşılıkları aklanlmış
ancak metinler üzerinde herhangi bir inceleme veyra yorum yapılmamıştır.
Scharlipp1Jerin yayunJadığı diğer bir çalışma da 1'S0me Turkish dialect
specimens from the village Pyla in Cyprus" adlı makaledir'15• Bu makalede,
-' Rıdvan Ôztürk, ''Kıbrıs Ağzında Dönüşlülük", Manas Universiteti Koonıduk İlimder Cumalı, Manas
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1(200 I): 103-109.
:ıı Mustafa Argunşah," Kıbrıs Ağzıyla İJgill Yayı.ınJıınnuş Çalışmalara Eleştirel Bir Bakış", Üçüncü
Uluslararası Kıbns Araştıımalan Kongresinde Okunan Bilimsel Bildiriler II(1000): 61-79.

es K)'riaki
<loorgiou, Turlakyaı
Sofya, 1987.

sovor

na seto Potamtya, BasıJm,ınuş Doktora 1czi,

Sofya ÜniVctSit«\

24

Kyriaki
Georgiou
in Cyprus
I(l 996);Scharlipp
ı -5. I Wolfgan E. Scharlipp, "Turkish Dialect Texts front Cyprus", Turkish Studies
"Kyrloki Georgiou Sclıorllpp I Woffgan E. iklıarllpp, "Some TurlJsiı Dislect SJ><Oimffi, ilum the Village
Pyla in Cypms", Turkish Studiel! tn Cyprus Il(l 996): l -4.
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kuzeydoğusunda
bulunan ve şu anda Birleşmiş Milletler
olan
Pile köyünde yaşayan iki yaşlı kişiden derlenen
üç
metin transkripsiyon
alfabesi kullanılmaksızın
verilmiş, her
altında da İngilizce tercümeleri yer almıştır. Daha sonra düyünner.
'ı kelimelerindeki ünsüz benzeşmeleri
ve -IA vasıta hali ekinin

-nan, bôyleltyinan, gelinlerinan kelimelerindeki Türkiye Türkçesinden
an kullanılışları ve yoğudu kelimesindeki ünlü uyumu incelenerek kısa
ğerlendirmesi yapılmıştır.

Scharlipp'ler "Some remarks on the Turkish dialect of the village of
mya in Cyprus" adlı makalelerinde26 Hasaıı Eren ve Zeynep Korkmaz'
bns ağzıyla ilgili yayımladıkları çalışmaların27 bir değerlendirmesini
.ktan sonra Kıbnsiı araştırmacı Ülker Vancı'nın " Kıbrıs ağzının ses yapı
ade özellik:leri"23 makalesine atıfta bulunarak Kıbrıs ağzının birtakım ses
si olaylarını koruduğunu belirtirler. Çalışma Kyriaki Georgiou
rlipp'in
Potanıya ağzı üzerine hazırladığı doktora tezinin'" bir özetini
ıetmektedir.
Scharlipp'lerin dördüncü çalışması ise "Three examples of a Turkish
iot dialect" başlığını taşımaktadır'", Alınanya'da yayımlanan bu
[Dada, Kyriaki Georgiou'nin derlediği üç metin verilmekte ve bunların
izce tercümeleri ile dilbilim analizleri yapılmaktadır. Bu metinlerden
an Kıbrısta Türkoloji Arştırmaları adlı derginin ilk cildinde yayunlanan
Potamya köyünden derlenen metinlerden meydana gelmiştir": Bu
nada derlenen metinlerin kaynak kişileri belirtilınemiş, metin altındaki
ıtlarda Aşure, Kurban Bayramı, Ramazan gibi kelimelerin açıklamaları
niştir. Sonraki bölümlerde metinlerde geçen bazı kelimeler ses bilgisi ve
bilgisi bakımından incelenmiştir.

ıki Georgiou Scharlipp I Wolfgan E. Scharlipp, "Some Remarks on the Turkish Dialect of the Village
>otııınya in Cyprus", Studia Oıtomanica, Festgabefür György Hazai zum 65. Geburıstag (l 997): 141ıı Eren~"Kıbrıs Ağznın Kökeni'\Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri (197 l): 347-3591 Zeynep
anaz, "Anatolian Dialects", Handbuch ~er T~rkischen Sprachwtssenschaft I(l 990): 388-413.

r Varıcı,"Kıbrıs Aızının Ses, Yapı ve İfade Özellikleri", IV. Dilbiliın Sempozyumu Bildirileri

0): 243-256.
dipnot 24.

ıki Georgiou Scharlipp I Wolfgan E. Scharlipp," Three Examples of a Turkish Cypriot Dialect",
iterranean Language Review 10(1998): 169-178.
dipnot 27.
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J T_ ag Sclıarlipp'in Kıbrıs ağızları üzerindeki son çalışması Bahşı
Röhborn Armağanında yayımlanan "Cassiflcation of the
I curds in the Turkish dialects of Cyprus" adlı maka1esidir32•
O S]wmac~ Kıbrıs ağzına Rwnca'dan geçmiş olan alıntı kelimeleri
Kıbrıslı Türklerin kullandığı 200 Rumca kelime listesi ve
oğlu'nun Kıbrıs Ağzı adlı eserinin sonunda yer alan sözlükten
•rıı4am 147 tane kelimeyle sınıflandırmıştır. Avrupa'da bu konuda son
~ 5 da yapılan bir çalışma da Kosova' da Nimetullah Hafiz'm "Kosova ile
ağızları arasında kimi benzerlikler" başlıklı çalışmadır33.
',..-ışma'da. Kıbrıs'Iı iki araştırmacı olan Yıltan Taşçı'nın Kıbrıs Türk
Özelliklen"
ve
Erdoğan Saraçoğlu'nun Kıbrıs Ağzı'5 adlı.
dil hususiyetlerini Kosova Türk ağızları ile karşılaştırmış ve
,- lilferi ortaya koymaya çalışmıştır. Bu benzerlikler arasında ünlü
iııııderi başlığı altında ırak-sirao, kadeyif-kadayif, ünsüz değişmeleri
kardaş~gardaş, tane~dane, tesh~desti, ünlü türemeleri kısmında
~radiyo,
Alman~Alaman,
ünsüz düşmeleri kısmında Türkiye
lıt..:csinde Hüseyin, kahve, sonra, dost ve haydi olan kelimelerin hem
ağzılannda hem de Kosova ağızlarında Üseyin, gave, sora, dos ve
:k:linde ortak bir kullanımları olduğunu belirtmektedir.
- brıs ağızları içinde Baf ağzı kendine has ayırıcı ve belirleyici
ıır:-ıı:ıeriyle önem taşımaktadır. 1974 Barış Harekatı öncesinde Kıbrıs
'nın güney sahilinde yaşayan Baf halkı bazı köylerde tamamen Türklerin
dıığu bir tablo sergilerken bazı köylerde ise Rum halkı ile karışık bir
sergilemekteydiler. Kıbrıs Adası'nın en büyük ilçelerinden birisi olan Baf
deki bu iki farklı durum dil bakımından da çeşitlilik meydana
iştir. Rumlarla karışık olan köylerde konuşulan Türkçenin cümle
da ve kelime hazinesinde yoğun olarak Rumcanın etkisi görülürken,
en Türklerin yaşadığı köylerde ise Türkçe cümle yapısının sosyal ve
- el etkileşimden dolayı değiştiği ama kelime hazinesinde Rumca
·Iimeler yerine halkın günlük ihtiyaçlarına göre yeni Türkçe kelimelerin

folfgang E. Scharlipp, "Cassification of the Greek Loanwords in the Turkish Dialects of Cyprus", Bahşı
)gdisi, Klaus Röhbom Annağanı (1998): 311-315.
Iimetnllah Hafiz, "Kosova ile Kıbrıs Türk Ağızlan Arasında Kimi Benzerlikler", Üçüncü Uluslararası
ılm.1 Af'tJŞtlffllakıt't Kuttgf'e8/ Il(2000)! 81-87.
'ıhan Taşçı. Kıbrıs Ağzı Dil Özellikleri, Akar yayıncılık, Lefkoşa, l 986.
rdoğan Saraçoğlu, Kıbrıs Ağzı, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Y aymları Kültür Dizisi: t l,
nkara , 1992.
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ektedir. Galiganzaro, Goççino,
-::.~ akca, Dikimevi, Gırmızılık gibi.

Gossifo,

Manamu,

emesi bölümünde

ses bilgisi ve şekil bilgisi bölümleri yer
incelemeler Türkiye Türkçesi ile karşılaştırmalı olarak verilmiş
belirtilmiştir. Derlediğimiz metinlerde sıkça geçen ve Baf
ygm bir kullanımı bulunan geniz n 'si
Fı işareti ile
.Yukarıda da belirttiğimiz gibi Kıbrıs ağzı üzerine bugüne kadar
~ çalışmalarda sadece ses bilgisi üzerinde yoğunlaşılmış şekil
cümle bilgisi konulan ihmal edilıniştir. Kıbrıs ağızlarıyla ilgili
inesindeki anlam faklılıkları ise sadece yayımlanmış bir kaç ·
men açıklanmış, Bener Hakkı Hakeri'nin Kıbrıs 'ta Halk
erlenmiş Sözcükler Sözlüğü adlı çalışmasında ele alınınıştır".
k yapılan . bu sözlük çalışmasının üzerinden yirmi iki yıl geçmiş

dolayı Kıbrıs ağızlarının yeni ve kapsamlı bir sözlüğünün
erekmektedir,
alışmada Baf ağzına ait birkaç derleme ile yukarıda sözü edilen
inceleme yapılmıştır. Mümkün olduğu taktirde Daha çok malzeme
bu çalışma· genişletilip tam anlamıyla Baf ağzının genel olarak
nesi ortaya çıkarılabilir.

Hakeri, Kıbrıs 'ta Halk Ağzından Derlenmiş Sözcükler Sözlüğü, Hakeri Yayınlan: 2, 198 I.
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I

---

Lzuner (Derlemeci)

llliiwyin Gürınen (Kaynak Kişi)

ısilu, Baf,
-·:

Serbest

_ darı Tiir'k [Gelini)

etin Tiirk (Damadı)

Gime ilçesine bağlı Lapta kasabasında sayın Hüseyin Gürmen
_ le 1958-1963-197 4 olaylan, günlük yaşam, geçim kaynakları,
enekler, görenekler, panayır yerleri ve bu gibi konular hakkında
ndisiyle görüşmekteyim.
Panayırlar üç gün devam ederdi. Herkes öküz almaya, hayvan
naya,

goyun almaya sebze almaya giderdi ama herkes tavlasında
.,.:ı

rı tavla.
Nedir o tavla?
E bunda Girne'de olduğu gibi. Gime'e gittin?
Yok.
Çarşamba bazanna?
: Yok, gitmem.
Gitmemin?
: Yok, gitmedim hiç.
Ha. Herkes yerinde satar. Başga?
: Başga ! Mesela Trodos'a pikniğe gidermiydiniz? Garlı Dağa?
Yok. Bir defa gittim yalınız .
: Hatırlaman yani hiç Trodos'un nasıl olduğunu ?
12

L2321dı

bizim köye dede?

_.-_ Ciggo Manasdın bilmem ne falan bunnar?
ggo'ya bir kaş defa gittim.
t bakayım baa o manasdın nasılıdı?
'-"JUa

-

misair perver idi Rumlar.

· napardınız? Dilek dutardınız? Napardınız gittiğinizde?
- onda yemek yerdig, piknik yeri gibi eylenirdig, öyleden sora
dıg.

~ urniarınan Türkler beraber?
Ha, hep ganşıg. Ma o zaman aynın yoğıdı. Yani Rum-Türk

ıvgası yoğıdı.
: Annadım. Kaşda geldiniz bu tarafa? Ne zaman geldiniz?

: E bin dokuzyüz yetmiş dörtte.

: Yetmiş beşde.
a

Yog, yetmişdörtte.
Ha, dedem geldi sahi.
Türkiye'den geldim.
Ha! Türkiye'den geldin?

Haa.
Napardın Türkiye'de?
Gittim. Güney'de bir rum baa göç etti. Mandırgalılar,

e Diınililer,

ııayil oğluylan, beş altı gişi Mamut gasap. Yap be gave.
Aha şimdi yapanın. Hade gonuş şimdi.
Ve gaur üş defa gordu beni arabaya götürsün öldürsün, neden

efon etmedim gene gelsin alsın gendilerini? Dedim geleceydin

sın öldüreceydin bu Türk'leri. Silahları aldılar.
13

kl

ıman o şey.
Mahmut gasap güveyisiylan, Begdaş beşaltı gişi geldi sahat
hepsine elbise verdim değişdiler. Ama gaur niçün haber

.-:din

bize gelelim alalım gendilerini ahbabımızıdı.

geldig köye. Köyde söylediler bilin.
dim alacağdın götüresin, öldüreceydin hepsini. Gir arabaya
· baa. Polis çavuşu da beraber çıg derdi baa, polis çavuşu. E
ıeoo.sıylan samimi arkadaşıdı. Öküz alırdım, dana alırdım, keçi,
. Bir haberila adam yollardı baa. Niaet en son der gene polis
u Abargidin, al arabanı sigdir ol dedi gene ya ben seni vururum
sen beni dedi.
: Amarged dediği köyünün yanında başga Rum köyüydü.
B:Ha.
C: Bizim yanımızda.
B: Bizim köyün yanında bir çeyreg arayıla.
A: Sizin köy lıangısıydı?
B: Aksu, Aksilo.
A: Tamam, bunu annat da onu da annadasın baa köyünü.
B: Niaet, eben gorgdwn gece gelirsa Amarget. Telefon yoğudu. Tek
bir telefonumuz vardı o da gavede. E alacag bizi götürsün öldürsün.
Garar verdim gaşdıın. Altıyüz lira varıdı dolabta. Dedim garıya ben
alıyom ikiyüz lira, dörtyüz lira size galacag eksilirsanız Hasan
Ehendi'ye ben telehon açacam. O zaman Leymosun'u, Leyınosun'da
olan şirket katibi Gasaba'da

Türg bangasında çalışır. Ben telelıon

açacam dehderi götüreceg para versin size. E
14

ben gaçınca gazanı

ileri sattılar,

.uz gün galdım

oğlaglan

sattılar

para

aldılar.

E ben

Sanayi Teknig Okulu'nda. Onda her

üdür muavini arabaylan alırdı. Hep gezdirdi Adana'yı
eyhan

nehirlerini

hep

gezdig.

Yeraltı

dükyanlarını,

mahallesini hep gezdig. E dokuz günden sonra garar çıgdı
brız'a.
- · n gittiydin deyil?

~" din Paramal'dan? Nerden yoksa Ağrotur'dan gittiydin?
al'dan gittig. Paraınal'da bir Memduh var. Bunda şeyde
_ .edir o köyün adı Güzelyurt'tan ora?
.. ?
ınk oy.
ea. evet. Onda galır yetmişdaııe tauk kesdi yedig kaşgün
'sartı dokuzgün hep tauk.

rrde buldu taukları?
endi tauklan. Zira onlar da göç etti. Niaet geldig Kıbrız'a,
,:i

ışa'ya geldig.

Lefkoşa'da

okula

götürdüler

bizi.

E bilin,

ıddes varıdı Lefkoşa'da.
zı, gızı.
ttim evine gızım var Lefkoşa'da evli.

ınadım.

nun, onnara gittim. Begleriz biz o zaman İsmet Kotağ'ıdı şey
11.

Niaet bir araba verdi bize Harça aynldı bize.

ıraağaç.
ıa, Garaaaş. Gittik Harça'yı gördüg. Onda bize Harça ayrıldı ya
orayı görınee

altı gişiydig çoğu istemedi

gitmeğe. Ben

ar'ın koperativ varıdı, dükyanı da varıdı. Onwı garşısmda bir

trdı koperativi da açayım dükyan dedi. Kiligledim o evi. Yatag
15

şeyi varıdı içinde. E yolda arkadaşlar der geleceyig bu
---~~

öttürelim. Niaet gidinca Lefkoşa'ya damat, benim gızın
baa senin bir oğlun Güzelyurt'da, bir gızın Lapta'da o
sin geldiydi buraya. E otururdu bunda da kop edecen

gidesin. Gel gidelim dedi baa Labda'ya. Selçuk o zaman
ya Selçug. Ertan komutanıdı, Selçug da asgari.

ıııııııKuw

Selçu'a. Dedi gene Selçug, gagdı öbdü elini falaıı, benim

~ıoig

Selçug dedi gene bir ev isderim gaynataın içün. Gezsin bu
pıaıp.ıa_yı dedi nerde beğenirsa gelsin tahsis edeyim gene. E bizim

gız vandı daha yokarda dedig onun yaııında. Ben Ondörd

...-nı· da geldim. Otuz Şubat' da da bizimkiler geldi .
. ·len yani?

\yle, Baf dan. O zeman giden söferler tanıdığıdı. Hep eşyayı
ular. Garyolaları,

yatakları,

ne bıragdıysa

adı hepsini goydular, getirdiler. O zeman

da gocagari

da

ralımetlig neydi o

ediyede çalışırdı.
- Hangi belediyede

Lapta'da?

: Bunda Lapda'da. Haa onuttuın ismini.

C: Bennokay, Benzinci?
B: Yog be.

:::: Mehrnedali?
3: Ha! Memedali. Memedali bendeydi. Birigi gişiylaıı da bira içerdig
ıurada dışarda. Geldik, kaınyonnar endirdi eşyaları, oraya endirdiler.
)turdu onnarda, işdig bir kaş dane bira. Şöyle etti bir köylü geldi.

ledi bir kasa südünı geldi sana. Dedim ay oğlum eşyalar daha

lışardaydı. Bag getirdilersa oraşdadır. Adaın hırsız çıkarttı bizi güya

16
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ı

pıt Gir eve da bag. Polis da varıdı, sigdir olan dedi gene
yüzünü da bu adam hırsızdır dedi. Niaet gittig.

famudi'ııin gızım dutar şindi.

y? o hoca?

~0

dim gene isdersan süd almaya para vereyim sana da gid al.
zeman

sahada

endirirlerdi.

Çoğu çalardı.

Türkiyeliler

•. ,kıdi orda. Çoğu agdanna ederdi evine beğendiği eşyayı. Arilı'e
ar. Bir kasa aldılar. Turaşlıgları içindeydi. Bilmem nesi

.•...ani Türk'ün malım alırlardı? Yoksa Rurrı'un malını alırlardı?
Eet, Türk malını yau. Bunda okullara.
Liseye endirirlerdi.
Ha liseye ya orta lisenin havlısına endirirdiler da begleyenler,
sızlıg olurdu.
: Hırsızlıg olurdu.
C: Yani herkes malını almadan başgası alır giderdi.
B: Niaet, bade be gave.
C: Ya yapacam.

B: Ha, yapacan.
C: Nasılıdı be?
B: Orta, senin?
A: Sade.

C: Sadedir. Tamam yaparım.
B: Niaet, e gitti adam. Der baa polis bu senin köylüdür? Bırag genni
yau dedim. Dangalagdır birez. Baa galsa gaybolurdu dedim genne.
Niaet gitti.

17

....,,

sine ev aldım ben gelmeden

onda Tulgay

Güzelyurt'ta

er cumartesi bazar gelirdi da otururdu annesinin evinde.

h

Ak'

ey aldım. Cihan'a ev aldım. Aşada hastane yolunda da

gei da sora Arab Salih otururdu bu evde. Hatta söz
gene. Boyattıydı da boya parasını güa vereceydig gene

~

dig onu da yalancı dedi bana. Oturanııar vermedi ben
? Dokuz milyon isterdi Niaet yerleşdig buraya. Bu evlere

.ket girsin. O zeman Şevket, gannın köyündeyidi. Gaçag Ali
rsapan be? Aha gıracam kilidi dedi o evi işgal edeyim. Dedi
•..tadar ev da dutulmuş evi geldin işgal edesin? Her Cumartesi

a..n, görürdü Tolgay'ı gelirdi bura. Hade dedi gene da başga ev var
~ ölürdü geni onda köşe başında o ev var. Ah! Gaçag Ali'den bu

~;eçin Gaçag Ali dellerdi o adama?
E. onda köyde gaçardı babasından, anasından gaçardı da Rum
öylerini giderdi .
. Gezmeye giderdi yani yoksa hırsızlığa giderdi yani?
: E, arkadaşları varıdı onda oraya giderdi.
D: Esas bu kaçaklık nerden gelir yani kaçak? Devamlı gullanılırdı bu
Yam.
B: Babası.
D: Hırsız olana dellerdi yani?
B: Ha, evet. Babası çıkarttı gene. Nevar be dedem? Yırtına veresin,
atma. Oö! Evet, söyle başga?
A: Başga ...
D: O köyünün etrafında şu giderdin alışveıiş yapardın nasıl olurdu
onnar?
B: Vallahi onda ...
18

~ı.n.

Şada panayırı olurdu. Devamlı giderdig buraya.

a alırdıg, keçi. Ne bulursam alırdım getirirdim köye
dım.
dUC1ll.l

Ama

o

zeınan

samiıniydig.

Rum

köyüne

oraşda senin sandalyada yatırdı hanımıylan buraşda
garyolayı da yatırdım. O gadar samimiydig sekiz

ıw+.-ıııı

bir gumş vermezdim. Ne gave parası, ne egıneg, ne su.

• I ı gagdığımızda giderdig gaveye on gişi gave sunarlar çünkü
giderdiıu,

ben

Rum

köylerine.

Her

Cumartesi-Bazar

- ız-bahçeniz vannıydı?
arıdı.
dınız bağda?
ağda budardıg bağları. Yabrag zamanı kükürtlerdig, ilaşlardıg.
zamanı toplardıg fabrikalara.

:ieııdiniz yapmazdınız Şarab ya Zivaniya?
,'i

·arab, Zivaniya bende çok.

ı' apardmız yani.

.ya.

\nnat bakayıın bana, nasıl yapardınız?
Ben kamyonu doldurduğumda üzüm kamyonun altında çeşme
dı bu mıslıg.

mnadıın.
Ha. Getirirdim evin yanma, dakardım lastiği mıslığa, gorduın

ele, açardım mıslığı şira akardı. Şarab olurdu.

.Izümü nasıl ezerdiniz?

(amyona, Bağdan kamyon dolusu.

19

rı:

aıı. doldurur getirirdiniz. Nasıl ondan sona şıra akardı? Nasıl

getirdig ya da varellere öyle makinacığıynan öğüdürdün

sorarım ben nasıl yap allardı?

. sen nası Zivaniya yapardın?
.aniya'yı annat öyle şu goyardıg şeye.
Getirdig ikinci garın üzümü. Getirdim, öğütürdüm
Varellere

gorduın,

birazda

su dökerdim,

makinacık
gaynar.

Ta

. aması oturuncaya gadar garışdırırdıg. Kemale erinca gazana
ug ve Zivaniya çıkarırdım. Ama ben Horasan şeyleri varıdı da
· cana. Böyüg lamincana varıdı.
~: Horasan?
11

B : rıaa.
A: Nedir Horasan?

D: Nasılıdı onnar?
B: Varel şeklinde. Ben onnara gorduın içeceğimi.

Bıragırdını

diğerini da fabrikaya götürürdüm.
C: Gelirdi dedemin evinde. Annat sen ımbığı, goca şey varıdı şu
-;ıkanrdın.
3: E aha söyledim, gazan.
=:'.:

Köylüler

da gelirdi, ben çıkarmadığımda

başgası.

Müsade

ederdim gelirlerdi çıkarıllardı onnar. Bir buçug varel alırdı benim
~azan.

:: Böyle ımbık gibidir ama!
'\.: Ma ımbık nedir ama?
20

tma şeyi aletiydi o. Imbık nasıl işlerdi? Onu şey
_·. Yani su bir taraftan, su girerdi bir taraftan bilmem ne

ökerdin üzümleri.
lnıbık

•Ml'.aıı

nasılıdı?

Yuvarlağıdı,

nasılıdı?

Hiş

görmedik

gibi. Gazan nasılsa böyleydi. Ama kapağı vandı üstünde

capağını kapardın. Otur Orhan parçalama atasın baa eve. Oö!
•- wııııaa başlayınca hafif hafif akardı fazla ateş verirsaydın gene.

_.· bulanıg çıkardı Zivaniya. Ama böyle hafif hafif agdığmda
--.ul)Çş

dereceden aşaa Zivaniya almazdım.

aklığıdır yinnibeş derece dediği?

- g. bomesi.
Borne.
Bome, derece dediği alkol derecesidir.
-·'"

,.t

: Ha, ha.

: Alkol.
: Bu çiceg suyu çıkarırlar şu aynisinin büyügüydü o. Bizim vandı
'de.
: Gördüydüm Behiye teyzede.

: Onun böyüğü.
Gel teyze gel.
Yog anam yog. Yemeğim üstündedir da gidecem.
O böyüg lamincanalara neçin Horasan lamincanası dellerdi?

Böyüg olduğu için dellerdi. Esgi Türklerin bir şehridir işde.
Onrıun için sordum işte. Yani o bölgeye basınıydı şekli?
Büyük olduğu içinidi.
21

Iii wıde bulunurdu öyle böyüg küpler. Ama küpün ismiydi o
küpü denirdi onnar.
buldum üşdane da verdiydig.

İıfaıı Nadir

Zafiroz'u

edi geldi bana.

n.ııın.-a.

Dutar gendilerini o daha onda.

ızim dede. Atmış üşde şu babam şelıid oldu. O zaman nasıl

nMWS

üşde biz köydeydig. E ganşıglıg başladı. Annesi haber etti

irfan vuruldu. Nasıl vuruldu? Evinden sığnag varıda da
- I ıdı garargalıa gadar. Enver polis vandı Kuglalı. Onwı oğlu elini

wııaladı da çıgdı bağlasın gene elini behaneydi ve Rwnlar daradı
mevzide da galdı yolun içinde sekiz sahat galdı alamadılar geni.
~ft.iL.

sahatdan sonra aldılar geni hastaneye götürdüler. Altı şişe gan
diler gene ama yaşamadı. Gam lıeb süzüldü. E iki gün sonra biraz
ayunladı hava. Çıgdım ben Dimi 'ye gittim. Dimiden araba
ladıın. Şöför da eyliyeti yoğudu. Dedim gel benimilan hişbir

lis sonııaz seni. E polisde işledig ya dörd sene.

D: Evet.
B: Hebsi

arkadaşımıdı.

Niaet gittig Gasaba'ya, Gasaba'da un

fabrikası vardır. Onda bir ahbabım varıdı. Gonuşurdu baa da yüzüme
bagmazdı görsünler geni.
D: Urum?
B: Ha Unun. Böyle arkasını döndü de gonuşurdu bana. Dedim be,
dedi bana gitme Türk malıallesine da hiş Türk galmadı. Niaet bizim
rametlinin evleri böyle kenandı.

Gittig evine bagdıg lıiş bişey

galmadı, bir dikiş makirıası var. Zira silalı satardı. Dikiş makinası
satardı. Hepsini aldılar, yalınız, tek annenin dikiş ınakinası dururdu.
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sahaya
biri

alayım gendileriııı,

ondan

ağlar

biri

buıınar sahadaydı

bundan

ağlar.

hep

Goydum

ir yaşındaydı Ayşen da iki yaşında. Aldım gendilerini

ı ; a_ makina uşdu, galdırdılar.

töye, E benim köyde ayrı ev vandı. oraya oturdu bunlar
••••••., yemeği beraber yerdig.

<lise olunca Gavurun, ben gaşdım üslere giddim, söyledim
.arıdı dolapda hanıma aha altı yüz lira para var, iki yüz lirayı
.-u.uu,

•s

dörd yüz lira Kıbrız parası size galsm. Aha panga dehderi
Lefkoşa' dan telelıon açdım Hasan Elıendi

iır: panga müdürü

.-,ere. ilıtiyaşlan

geldiklerinde para ver gendilerine ve geçird

olmadı, keçileri saddılar, gazanı saddılar, gazanı
, ...•.
-·'"

yırmi beş liraya aldım Kıbnz parası.
Zivanaya gazanını?
Zivaniya gazanını kaça? Sekiz liraya saddılar gavura. Böyle hayad
şadıg. Çog şükür, hamdolsun Allaha. Daha beterinden saglasın.
· Ekinleri nasıl öğüdürdün?
: Mesela geçince neyidi orda? Ne iş yapardı insanlar?
B: Geçincemiz ekerdig, biçerdig, lıarınan sürerdig. Bu Geınil'in, bu
deli deınil' in harman makinası vandı. Draktoru varıdı bir iki sene
ürdü bana. Oraşda evin üst başında tarla vandı benim. E oraşda
toblardım demedleri da sürerdi. Çog defa tarla da sürerdi. Samanı,
buğdayı, arpayı daşırdıg.
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lıııaılania, arabayıia böyle

Iıayad yaşadıg. Üzümleri ilaşlardıg

Bişinca üzümler çekerdig kamyonu.

<lane gadın götürürdüm ben bağa. Gan da teftiş ederdi

h I •- Zira köye giderkan on yedi dönüm bir sıra bağ vandı. En
-

ü

ondan alırdıg ve teftiş ederdi çoğu bırağırdı bir salkım

kütügde. Çağırırdı tekrar kesin bu üzümleri zira bir defa

rıudu. yükledirdig kamyonu fabrigaya, Lirnasol 'da.
dane köy vandı bu bağcılık arda mesela bizim?
- bizim Aksilu, Eleccu.
rce'lerim da söylersan amca.

öylerın Türk adlannı da söylersan
~11 şey

Rum köyüdür amma.

rum köyüdür?

.,

Köyüdür.
lamı eski ismi böyledir. Bilmem şimdi. Falya, Bulu. Bunlar
üzüm daşırdı. Efendime söyleyeyim; Fendalya, Rum köyü.
og. Türk köylerinden mesela? Bu Poli tarafında çog üzüm
'*'1azd1 Değil ?
og. Az üzüm. Onda gazan vandı Zivaniya çıkarırlardı.
Bu Gumandarga nasıl olurdu sizde dede?
Biz yapmazdık Gumandarga.
iedır Gumandarga?
Gumandarga, Kıbnz'a özgü bir şaraptır. Böyle ayrı bir üzümden.

24

,ir üzümden yapılır o?

ga bir cins üzümdür değil mi?
Kdızhı üzümden.
o şeyin reyhası vardır şeyin. Mesela lezzed yani, reyhası
O bölgeye hasdır o üzümün şeyi da ondan Guınandarga olur.

,w.ıt>m ayn bir lezzeti olur.
den düğünler nasıl olurdu?

- ler Bazaıtesinden başlardı Çarşambaya gadar. Gelen giden
--• yer içerdi,düünde oynardı.
Yapallardı? Yemek falaıı içme?
r gün yeıneg bişerdi.

~a kına gecesi yapılırdı.
gecesi

Perşembe

günü,

gecesi

olurdu.

Cuma

günü

alardı gelin-güveyiyi ve gece da gerdeg edellerdi gendilerini.
E, ma düün son artıg değil?
Eet.

- Öyle şey Herse yapallardı, gezdirirlerdi buğdayları nasıldı o?
: Herse.
: Gazanlar gonurdu şeye ateşlere.
B: Götürürlerdi

değirmene, öğüdüllerdi buydayı getirirlerdi eve,

düğün evine Herse yaparlardı.
A: Ne gollardı Hersenin içinde? Buğday varıdı başka ne gollardı?
B: Buğday ve su, tavuk, et.
C: Ateşte ama öyle şey böyük gazarıda.
B: Gazanda yau, gazaıı, o bildiğimiz gazanlarda.
C: O bakır gazanlarda. Gelini gezdirirlerdi ha? Nasılıdı o?
D: Neyinan gezdirirlerdi genni?

2j

öyün etrafını öyle.
-

etrafını. Harmanlarda güleş yapardı insanlar yani sen ben
ıkar güleş yapardık harmanda,

damadı gezdirirlerdi öyle köyün etrafında halk da
deye.

eli başka köye gideceğsa gelin, ata bindirirlerdi.
p bu defa düğün bittiğinca köylüler başka bir araba kiralallardı

ini götürürlerdi.
_ le şey da olurdu deyil ya?
algıcı malgıcı gelinniydi?

üfek atarlarmızdı?
Tüfek da yani bu zamanda
ğunda tüfeg

atardıg. E,

nısat

olmadığı

günde, düğün

ma her köyde bir-iki tüfeg varıdı o

an. Bırag şimdi ki bolardı.
Rumlar da gelirdi düğününüze yoksa gomazdınız onları?
- Gelirdi, biz da giderdig oıınarın düünlerine .
. ~ [asıldı onların farklıglan mesela?
· Ayni idi, ayni.
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ızısakal (Kaynak Kişi)

••••• Türk [Misafir]
•

ıiıı- Türk (Misafir)

.öyünüzden balısedennisiniz?
uu..ı.u..ı

köyümüz, Baf köylerinden Labityu köyündeydi. Ufak bir

_ ani az bir yüz nüfuslu. Köyümüz reşberliğinan, çobanlığınan,
- lığuıan, zeytinleri şeyleri işte böyle geçinirdig. Düğünlerimiz
u. Mesela başlardı Çarşambadan ta Bazartesine gadar sürerdi

r,

düğünler. Kına geceleri olurdu. Kınalallardı, eylence yaparllardı.
ınların ayrı erkeklerin ayn kınallallardı gelini-damadı.
Gadnmar eylence mesela ne yapallardı eylence için?
E çalallardı, müzik çalallardı, oynallardı normal işte eğlence.
: Yorganı?
: Yog. yorgam ertesi gün yapallardı. Oynallardı kınalallardı. Ha
esi günü da işte herseler dövülürdü.
A: Herse Nedir?
B: Herse buğdayı dövülürdü. Herse işte dövme dellerdi eskiden,
Herse dellerdi.
D: Nasıl yapılırdı?
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If le)ınaıı. Dövme buğdayı öğünürdü

değiıınenlerdc, onlar da

llcriııan çalardı oynardı herkes. Oynadıllardı erkekler dutallardı

I E aıcla oynadırlardı buydayı öyle işte. Ondan sonra yorganları

I 7 dı. Gelinin yorganlarını.

idi eved. Gelinin, sererlerdi öyle bir meydan yerde da
yorganım üs üsde gaplallardı. Onu da tek başma. Tek
diğimiz tek nikahlı olanın yapardı. Ondan sonra gelini
çıkanrlardı akşam üsdü gelini gezmeye, köyü turlallardı
üş yerler vandı meydanlıg. Ya öyle büyüg hannanlar vandı.

"&ı,-

üllerdi güleş yapardı adamlar, eylence yaparlardı. Tekrar işte
rdi

gelini.

Ondan

sonra

durullandı

guşatma

yapmaya.

Cilq.atma dediğimiz tebrig. Guşatma yapallandı gelini. Ha geceye da
artıg gerdeg gecesi gelir. Bir da ertesi gün sabahdan Bazartesi
l!lderdi herkeş bir ınübarckiye Her giden hediye götürürdü ki
llibareki beklellerdi. Ayle toplanırdı, gene tekrar bir yeme işıne
Hardı. Ondan sora biterdi düün. Yani aıılayacağm üş-dörd gün
rdi bir düyun.
fani söylenniydi11iz?
: Ya söylellerdi ama biz bilmeyik.
: Hatırlar mısmız?
: Belki Arif dayı hatırlar. Ha Arif dayı belki bilir. Yani senin efendi
bilirdi ama.
B: Yo, öyle şeylere meraglı değil.
A: Trodos 'a pikniğe gidenniydiniz?
B: Yog bize uzag galırdı. Hiş gidıııedik. Bizim bölgemiz değilidi
A: Hala Sultan'a adak adamaya gitmezdiıtiz?
B: Bag, biz gidmedig ama adayanlar giderdi. Rum-Türk ganşığıdı.
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· Urum otobüsüne, Türg otobüsüne ne gelirsa sıraya
'i giderdi.
izin ganşığıdı köy?
Bizim

ganşıg

değilidi

ama çevre köyler

varıdı ganşıg.

Bizim

ED:uk köyüdü ama ganşıg değilidi, Ama bütün çevre Rum köyüydü.

dışarda, ovalarda, tarlalarda davarlarımız, şeylerimiz ganşığıdı

işte böyle.
· Başın1zdan geçen ilginç bir olay var mı? Veyahut böyle ölümle
buruna geldiniz mi hiç?
: Eyya. Bin dokuz yüz atmış olaylarında az çegdig.
: Anlat bağa onları bakalım.
B: Eyya. Atmış üş olaylarında Sekiz Mart sabahı bagdıg ansızdan
Gavurlar guşaddı köyü. Ne var? Ne var? Hat geldi Gaurlar. Bir gün

evvelisi da Bafın Kasabası'nda oldu da esirleri vanmış bizim
Türkler'm elinde. O gün sabah sabah da bizim köyü guşaddılar. Ne
Ji

var? Bize esir vereceksiniz da gidelim. Çünkü bizim esirlerimiz da
var Türkler'in elinde. Dedig yog. Kim gider zaten. Öylece başladılar
ateş aşmaya, başladılar. E velhasıl doğrudan hat birbirlerine. Beş
dane şehidimiz oldu benim iki <lane büyüg amcamız varıdı. Babamın
amcaları birtanesi gözümüzün önünde Gaurlar vurdu geni garşı
taraftan bir titredi öldü. Şey be belki hatırlarsan, Şefgi

vandı

Aksiyu' da, Zahide omın dünürü. Siz güçüksünüz hatırlamazsınız.
vurdular geni, öldü. Onun arkasına lıade bi daha, bi daha, beş dane
şehit verdig. Gayrı beş altı dane yaralı. Ondan sonra gayınım varıdı.
Salih'in güçüğü.

O da onun yanındaydı. O görünca da onu vurdular

da düştü o goşdurdu gaşdı elinde da piyade. Bu sefer işde sogdu
geni çalıların altına. Berikat ki başgası alınadı Gaur gördü geni. Bu
sefer aldılar dayımı döe döe . Silahı bize verecen dedi yoksam seni
29
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Allah' dan ki başgası almadı da buldu da
alaydı onu da öldüreceglerdi

ama çog

hayır çıkamıadı zaten, işde böyle.
~

geldiniz buraya?
dıg. göçmen gaştıydıg işte bir Nisan sabahı oldu.

0

a

b

~dd\ı,

~~ü

~~'j~

i\.wc\~\\\ü':>'j\ıne gene Turg köyüydü

ondan sonra topladılar bizi esir bir gece de esir

..ı.ı::•. getirdiler bizi. Ondan sonra da galdık işde. Martın
isan bir sabahı olurdu. Dedig EOKA'nın günüdür
da geliller gene, bililler ya silahsız olduğumuzu
(AıçugJar

gucağumzda

hem

geydiğimiz

unıbalarman.

lapılanmızı açıg, davarlarımız vandı, ineglerimiz varıdı
şdıg. Bir canımızı aldıg hem cocuklanmızı gaşdıg.
geşdik Anakyu köyüne, Anakyu köyünden geçdig
a' dan götürdüler
Erenköy'e

bizi Kırsohu köyüne.

Nice

da taksim olacakmış. Öyle ya da böyle
dışarda Kırsohu' da. Ondan sonra başladı

dönerdi. Döndük gene geldig köyümüze. Ama hiç bir
•••• -\g.E-- Tekrar sıfırdan başladıg. Hade öyle böyle ombir sene

il Eg Gene başladıg biraz düzelmeye. Ombir seneden sonra
,- haiş dörd olaylan. Yetmiş dörd olaylan başlayınca lıade

i8 z I g, göş eddig, gaşdıg geldig bura işde. Bütün köylü her
10

Etişen bir yere dağıldı, işde böyle bugüne gadar ondan

sızın köyünüze has bir yemek vamııydı, Başka
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angi yemeğinan ıneşurdu köyünüz?

kliğinde mesela eskiden yoğudu ya kasab oraşda ki
her sahat. Evinden tavuk keserdi mesela hamur

açar unu yufga gibi yağ gor şeker gor da bişirir.
olur öbür yağman da olur. Ama özellikle herkeş
yağıynan çünkü herkeş çıkarırdı Zeytinyağım. Yani
ı~u\gm~e gene\l\e
"ou şener tarannôan 'Leixoşa tarafından
isafir geldiğinde gideceyig gatmer yeyelim hem dellerdi hem ev
~-

Ev tauğu keserdi herkes çünkü yoğudu bu hazır tauklardarı.
her sahat istediğin salıat gidecen alasın.

ııııımuUKJar yoğudu sora.
Herkes hafta sonu keserdi. Herkes ihtiyacı gadar alırdı etini,
~wtU.

Çünkü buzluk yoğudu köyde. Bag sora elektrig geldi köye.
ctrig gelinca artıg herkes buzluğunu şeyini aldı. Ama ilk yoğudu.

biz aldıydıg bir buzlug öyle lambasuyuyla çalışırdı. E bütün
u gomuşu gu1lanırdı gendini.
Lambasuyuynan?
: E yoğudu,

laınbasuyuynan

gullaıurdıg

gendini.

İşte böyle

alarda geçindig, reşberliğila çolug çocuğla.
: Harmana gittiğinizde ne yapardınız?
B: Ya lıannana giderdig. Düven, düven derdig büyüg tahtalarda öyle
altı çakıl1ı ki öküzleri goşardıg da dönellerdi öküzler da öğüdüllerdi
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genelde. Biz öbürlerini hep ınakinalara

! 5 düg da. Paklayı öküzlerinan

öğüdürdük,

bu padozalarda
savırırdıg

öyle

ayrılsın paklayı. Öyle isdeyen galırdı haımaıımda yatırdı

samarella yapallandı şu.
Samarella yapallarıdı.
Andıreas

Genelde gaurlar gelirdi bu tarafa

tarafına. Çünkü eskiden Apostoles

çok adak

getirirlerdi.

Birinin hastası

Andırea

ya da birşey

I I I ğunda mesela adardı hasta olsun, iyileşsin ya çocuğum ya şeyim
iyneg götüreyim ya bir goyun getireyim bişey da adag. Hediye
JÜn manastıra şeye. Şeye da getirirlerdi çog herkes da çog varıdı

uzudu. Gaurlar Baf'tan gelirdi da alırdı bundan eti da götürürdü
k Samarella yapallarıdı.
asıl yapılır Samarella?
amarella işde eti güneşde bişirin. Kekik gon gene, haşlan geni
hafif bişdikden sonra kekik gon gene olur, yenir, yenir bişey
· lezzetli.
_ Sarnarella' da bişme var?
: Damda bişer güneşde. Gor geni dama tellig yapar öyle ki sineg
.... nnesin, örter geni, duz da gor gene, bayağı duz gor gene çünkü duz
ıdur geni, duz bişirir geni.
: Kaç gün bırakırsınız şeyde güneşde?
B: Artık keskin güneş olunca yani en çog üç-dörd gün isder, fazla da
bırakaman gurusun.
C: Eti ayırır ama şeyinden.
B: Keınigden ayırır eti.
C: Kenıigden ayırır da lıeb sade et.
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r,

yırır eti da öyle bitevi çıkar eti, kenıiği ayırır, eti ayırır.
_

tf

ar yarar o galın yerlerini duzu basar o gadar. Öyle köy

övle.

-

-

M b e sucug, köfder yapardınız onnan?
dıg onnarı da yapardıg

Eylül ayında.

Genelde

sora. Üzümler Ağusdoz' da bişerdi, Ağusdoz; dan sora.
herkes

guru

üzüm

yapardı.

Yani

~ 7 -aııizin, dedelerimizin zamanında hep guru üzüm yapallardı.

t 74 dı genneri

öyle şey, toprag soda.

oprakınan?
garbonat gibi. Batırıllardı genneri çüngü
dolusu ama güıınerinan,

aylarınan herkes

sergiler yapallardı bağların tarlaları
oranın tobbağı.
içinde

gururdu, guru üzüm olurdu

da

ovraşırdı.

serellerdi yere.

Sererdi yere, dörd beş
da toplallardı yerden

bircig. Golaydır o üzümü bircig bircig tegrar toplayan yerden ?
ondan sora

toplayınca

da gurutuhırdu,

üzümü. Büyüg

başlardı herkes

galbur yapardı

toplanırdı

ıınar ki herkes biribirine yardun ederdi da ayıglallardı.
e dellerdi o yardım etmeye? İmeceydi?
allahi onu bilemem
erdi.

ne dellerdi ama

işde birbirine yardım

Yani Iıerkeş?
E işde artıg.
: Bağ bozumunda da gidellerdi şu. Sen bana gelirsafi ilg gün, ben
ona yardımcı.
B: Evet yani yardım.

Yani üzümü toplamaya da giderdig. Ondan

sora guru üzümü ayıglamaya yerde, gene giderdig. Gece da gündüz
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ora şeyler açıldıydı
taze

verirdi

doldunırdug

fabrikalar

gurutmazdı

fabrikaya

açıldı
öyle

Limasol' da.
ezilsin

gider Leymosun'a.

yarın benim, yarın ötekinin, doldumrdug

fazla.

Gene her
her gün

.aya.
~

nası yapardınız?
l..1AJdll

sora oıman bitirinca sucuğu öyle Eylül ayında aymrdıg

rdig öyle o güzel beyaz üzümleri e ezerdig oıman. Deyirıni
öyle şey hauzcug
Yıkardı

ayaglaruu,

gibi betonmı da basar girerdi birisi
şeylerini

girerdi, basardı.

önce şindi Ocag ayında, Ocag-Şubad aylarında
g bağlan. Yani köy hayatı

Alırdıg
budamaa

böle başlardı işler. Başlardıg

budardıg, sürerdig, onarırdıg, Başlar

başlayınca açılmaya

kükürdlerdig Ha ondan sora tam ki başlaycaydı üzümler
'e. tegrar ilaşlardıg. Buüııar, bişerdi üzümler artıg. Ondan
unca orag tarlalarına
gdan gurtulalun
te,

başalardıg

başlardıg. Orag bişıneye başlardıg.

tegrar pademe, pademden gurtulunca
bağ bozmaya.

Ta

tegrar

Üzümü işde toplardıg işde

~miz gibi.

iç rahad yüzü yog yani.
vet.

Jzümleri son götürürdüg işde fabrikalara Limasola. Onnardan
!unca başlardıg işde

palüzeleri yapmaya. Palüze derdig hani

;u yapadıg ya pademinan. Sucuğu da pademleri da gırardıg da
iig padem içine.
: diderdifüz?
ağlaın iplig, dizerdig geııneri öyle ama uzun yapardıg. Mesela
isdediğiıı uzunnugda. Bir metre iki metre isdediğin şeyde.
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su gibidir. Nası yapardıfuz; da

basarlardı, girerdi basardı onun içine. Birisi girerdi o

~ü

e. betonnu
-;;1::;n

·

olucuğu da varıdı. Basardı

gordug altına

üzümü, suyu

o demir gazannardan, esgi zeman

. Akar o suyunu alırdıg gaynadırdıg.
gordu işde.

=

gaynadırdıg o suyu biz da o köpüğünü, kirini alırdıg. O
na

beyaz toprag varıdı dogrudan

bu topragdan

ama

Jiidaıı atardıg içine. Ondan atmasag içine hiş dadlı olmazdı
suyu. Toprağı atmasan içine dadlı olmazdı. Atardıg toprağı,

. sora toprağı köpürürdü

toplardı kirini, dadlı olduğunda da

gelirdi köpü.rrnezdi. Ha bırakırdıg geni biraz görünca da
gelir, bırakırdıg geni otururdu birez, süzerdig geni başga

. Ha

iki üş defa böyüg gazandan

öbür gazana süzerdig ki

oprağı. Oturunca toprağı da ılırdı öyle soğurdu da öyle ılıg

ıa gelirdi. atardıg

geni

öyle bircez kilo gadar un içine.

zene unu toplardı gene kirini da otururdu dibine. Gelirdi da
o

üzüm suyu. Bırakırdıg

geni ertesi güne. Ertesi günü

Palüze yapalım. Başga agdarırdıg ölçüynan. Altı ölçü üzüm

ı· öiçü da un, buyday unu. Ölçüynan öiçerdig gordug gazanı
Gene gonugoınuşu toplanırdı biribirimize yardım ederdig,

~ işde. Bişirirdig

işde

o

Palüze'yi. Bişinca batırırdıg o

ı o pademirıan dizdiğimiz

o padeınleri. Batırırdıg genneri.

ıgelcig da yapardıg gennere. Bağlardıg

geni

batırırdıg

asardıg ipe ama yüzlerinan, çog yapardıg. Hem satardıg

lig hem dağıdırdıg ahbaba, arkadaşa.

rün begledirdifiiz öyle gı.ırusun diye?

Jj

E gene enaz beş-on gün
h

I wrlug,

güneşde

isderdi

gurusuıı. Çünkü evde

olmaz.

ar. Yapardıg mesela bir gazarı

bugün, batınrdıg geni

iki

Ertesi gün da bir gazan yapardıg. İki defa daha batınrdıg.
- hepsini hep bir defada batırdığında

durmaz dökülür. Lazım

da ertesi güne gene batırasın. E işde böle.
sora

beş-on

gün beglerdig

gururdu.

erdi Lefgoşa tarafından, Leyrnosun' dan

Artıg

guruyurıca

kasaba yerlerinden ki

satardıg. Ahbablara verirdig. Biz gendimize ayınrdıg.

ler vandı esgi zernan küpleri. Küpleri doldururdug bütün gış.
yn bir ismi vannıydı o küplerin?
Yog biz küp, doğrudan küp bilirig.
Topragdanıdı küpler?
: Ha topragdarı. Bizim o esgi küpler vandı onnardan.
: Ya esgiden şeyleri yapılan öyle yıllıg şeyleri hep küpte.
~ Küpün içinde hiş bozulmazdı.
E : Ya be yumuşag da galırdı yani.
B:

Gendi gendine şekerlenirdi. Öyle lokuın gibi

ediğimiz

olurdu. Eet

gibi kasabalardan, şehirden biyerden geldiglerinde Baf a

gideceyig, Baflılar'ın evinde Sucug, Köfder, guru üzüm, Kadmer.
E: Zivaniya.
B: Ha üzümden Zivaniya

çıkanrdıg. Ya o şeyleri basardıg

ya

üzümleri

da çıkardı suyu. Geriye galan o üzümlerin ezilmişlerini,

onnan da

atardıg varellere. Galıllardı beş-on gün. Öyle egşirdi da

gazan varıdı da Zivaniya

çıkarırdıg üzüm Zivaniya'sı. Doldururdug

laminzanalan. Onnan da Limasol'a götürürdüg da satardıg.
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lıcı:seyi

değerlendirilirdi

üzümün yani. Çeşit şarabı olurdu,

u her yönden.

eceden az

olmaz ki ondörd derece düşüydü. Ama

altı, ottuz yedi derece
gaz ocağı

Zivaniya çıkarırdı g.

yoğudu da

Yakardıg

islim vandı. Dökerdig

- le şey güçüg ocacıglar var ya sindi tüplü.

le

em da bomba

şeklinde yani bombalı. Bunnann şimdi açar

arın da dögnıe lambası

ve bombalama

dediğuniz İslim

ve atardı şeye, iynecigden
~ I &ıyu. Nası bu tüpcügler var üsdünde

böyle

atardı

şeyleri ayni.

I lcr da ayni böyleydi. Ha o şekilde.
ocaglan sora çıgdı da herkes başladı gaz ocağı alsın.
böyle
lııııı.b.•• adan,
-s;ısla1ıı1oı:'

yani

köv

hayatı

giderdi.

Ora

Başlardı

sora orag zamanı ondan sora bağ bozması ondan sora

ırdı herkes

tohum egıneğe öküzlerinan. Öküzlerinaıı

ekerdi

es sabannarınan çif sürerdi da.
dönerdi yani. Bir döner sermaye yani.
şga iş yoğudu yani. Hayvanıynan, ta bitsin

hayvanı

dönerdi

a. Tohumdan bitsin üzüme. Döner bir sermaye gibi hiş durma
ğudu ya kesinnigila.
: Tohuından grntulurkandan

da herkes

tohum ekerdi. Başlardıg

ğ budamaya. Beglerdig tatil olsun çocuglar ki bagsın hayvannara

biz da bağ budaylım. Ya işci alırdıg,
E: Böle dragdorlar sora
5küzlerinaıı.

çıgdı da

ı\: Saban nasıl bişeydi?

3i

bilmem

ne. Sabanınan,

~.:·/

deyim sana, e normal yogdur burda nası tarif edeyim
işde böle

kemerli

birşey şeklinde

bir uzun. Bu

serdi yahut da şey. Uzun birşey ve çatısını yapardı

~t 1' eı böle burnu var demir vardı. Onu gordu gene, iki da
~

gene, bir da boyundurug gordu öküzlere. Boyundunıg
ki enselerine ve goşardı öküzleri ve dutardıfi o sabanın
deyim artıg da sürerdin

onu da gelirdin. O zemanııar

varıdı sabannar da almadıg da saglaylıın. Hep onrıar
_ a. Derim
emer,

de

semer

bile, eşeğin

gene

semeri yogdur

yani

semer nedir bilmez, ne olduğunu.

IJlih?erler vandı ki yapallardı yani, elde yani. Elde yani böle
yoğudu elde yapardı ve

hayvana çul gollardı. Nası deyim

ası sen geyen uruba, ben nası biz nası geyerig uruba,
lın.ııınara da yapardıg

I

hususi varıdı adanuıan ki keçe

yünden

Rardı, oğraşırlardı. Kasabada vardı yapallardı şey keçe biçimi
llerdi

geni da gordug

lıayvamn üsdüne. Hayvanm üsdüne

ki şey etmesin geni

gordug gene

semeri da

iııdfmdeıı. Bütün hayat yani bütün köy halkı böyleydi yani. İki dane
._,.'!nu vardı. Üş <lane hayvanı bütün

odunu

da üzümü da her

'01den da her şey lıayvannarınan. Şindi bagına sen herşey normal.

Üzümler mesela

gitmezdi kamyon her bağın kenarına. Mesela

en eşegleıinan
böle köfünner gonurdu
nner, daşmırdı şeye.

iki tarafa. Dolardı

Gamışdan yapardınız köfüııneri?
: Gaınışdan yapallardı. Bu çidlenıit var, nonna1 çitlemit var,
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lardı. Onun çirpileriııi

bazan

mirler çıgdı. Böle demirlerden
ardı altından da
. Hep ınoderin

mersinden

yapallardı.

ve deyirmi yapallardı

açardın geni düşerdi. Annadın?

Yani

şindi. Esgi hayatı bulamayıg. Hep hazır

· . Başga?
lig zamammzda
-~ nceler,

türküler.

gençler
Türkü

erkekler

hatırlarsanız,

_ garşılıglı söylersaydınız

iz Gavurcasını

arasında,

arasında

türkü söyleyiniz

mani, mani isderiın bilirsanız

söylerdig bilmem ne. Onnarı da unutdug

akayım bir tane nasılıdı re? Adaın ma hep unutdug be
~ iasıl derdig? Mendilim dalda

galdı, gözlerim yolda galdı,

enin oğlu, gitti da onda galdı.

sgi da düğünner, esgi düğünler yani biz orda Türg-Rum lıesabet
::· Yani Türkiye'de olsa hep goınuşu. Nası Lapda-Garava

hep

Davet ederdi ahbabcıg. O zeman böle olaylar yoğudu
igle yani. Hep

böle gardaş gibi geçinirdig. Ondan, elli

zlerden bura yani lurçınnaşdı seni Türg seni Gavur da. Düğünner
u bir hafda. Bir hafda yellerdi, içellerdi, Herseler yapallardı.
üğünner, zomalar, kemaneler, oyunnar annadamam

saa, annadın?

'.>le geçerdi esgiden. Şindi dadı galmadı. Dadı yog zaten. O esgi
yatı bulaman. Bir lıafda düğün

kemane. Yatağı oyııadacaydm,

rganı, Saydıc gireceydi. Gumbar dediğimiz

saydıc, Saydıc yani ...

Nedir saydıc?
Saydıc o zeman girerdi nası deyim saa? Gavur der Guınbaro.
Kirvesi. çocugların kirvesi deller ya bazan.
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_ girerdi gene

misal olarag. Saydıc girerdi gene,

a fazla sayardı onu. Babası gibiydi yani. Hfila

Gavurlann var. Masnfı da görürdü ve artıg yani
· yardımcı olurdu. Gardaşı gibi goşar üş gişi, dörd

I 5 ahı gibi. Yani yoğudu yani birşey hillesi olsun. Serbest
ıd

cı da olsa serbest girer çıkardı. Ne garına ne çocuna ne
gardaşı olduğu zeman şey vardı, saygı vardı. Şindi
· insannar şey etti. Bağlardı gene mendili ve bütün şeyi
evirirdi bir hafdaya gadar. Ne gerekirsa oydu, orınardı
·- şi gider, dörd gişi gider.
öy yerinde bir düyün yapılsaydı kimisi hayvan götürürdü.
getirirdi bir hayvan, öbürü getirirdi badadez, öbürü şey
e bu düyünü

yapallardı ve yer içerdi herkes masaya.

en yeme işme. Yoğudu böle, şindi bir saad giden da
gaçasın.

Orda hayat böleydi

O günneri

o

bulamayıg

Çog güzel hayatlar bagına. Ben oıınarı özlerim ama
-~•"

gen.

ebancılık falan yapdınız mı?
~· ben desdeban yapmadım. Ben yapmadım
slar

olum. Başga

vardı bizim köyde ki yapdılardı. Desdeban da nedir

Köyün bütün şeyini korurdu yani
tasın. Çünkü

çobannarının zarar ziyan

bilin, insannar sen ekerdin ekini farzedeyiın

ın içinde, cahil yahut da bırağırdı hayvanı giderdi yerdi sana
bilmem ne. Desdeban da o zeman gamın da vardı. Desdeban
ikaz ederdi seni. Salih, bıragdın hayvannarı be da gitti filanın
ına.Yaptın gene on şilin ziyan. Keserdi yazardı ve o zemarı
uz vardı orda. On şilin ödeycen şeye

Hasan'a. Ödemezsan

eme gordu seni. Mahgemeye giderdin. Onu da keserdi sana
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için herkes saygı vardı ve beglerdi

II I o saa bir ziyan ve baa derdin

ıı

herkesi.

E

boşver yau Metin,

a,. Yani almazdı köylü. Yani çoğu almazdı. Yani
çıkacaydı yani. Çünkü hepsirniz köylü. Sen bugün
n yarın yapardım saa. Onun için almazlardı. Ama
du ve

ne

obirinin ağacına, ne zeytin çalasın, ne

plasm, ne üzümü çalasın. Herkeş derdi sey kessin farzim.
eçerdin bura. Yavole girerdig keserdig bir salkım üzüm
bir farzedeliın karpuz

söylemezdi gee bir şey. Ama

ızı keserdi bişey aman keserdi seni

desdeban

da

hırsızlıg yapardın cezası büyüğdü, Böle günner geçirdig
desdeban, zaınam geldiğinde muhdarlarınıız, azalarımız,
dediğimiz

yani

komisyonudu.

Toplanırdı

rrıuhdar,

Hasan'ın nedir malı? Metiıı'in nedir malı? Ona göre bir

•

ı.ı yapailardı. Sen lıakikatden dalıa fazla geçinin, gordu seni

I ıhal

on şilin. O daha geşdi

gordu seni bir lira. E böle böle

lııdmınıg toplanırdı. Farz edeyim köyün desdebam farzem alırdı
milyon <leylim senede. İkiyüz ellisini toplardı şey, ne deller
halkı, ikiyüz ellisini da verirdi hüküınet ve desdeban yapardı

· i. Beğenmedi köylü da farzem, hakikatden beğenmedi geni.
gee yapardı

komserliğe. Bu desdeban bizim için etmez, görev

ınaz. Ertesi gün alırdı geni. İmzalasa

imzalasa,

r

komisyon imzalasa beman alırdı geni görevden. Ve

sorardı 'kim

edeyim

mulıdar hem üş dörd <lane

yapabilir

desdebannıg?

Tercih

ederdi

hepsi imzalardı ve girerdin sen göreve. Torpil

annar yoğudu. O zeman

seni
o

desdebannar da çobannar da segsen

den, segsen davardan fazla begleyemezdin.
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Yani kırg <lane

önde?

£

Kırg bir oldu? Ya segsen bir oldu? Cezası

iıdı. Begleyemen der sana. Begleyemeıı çünkü fazladır.
MJU1utan, farzem yüz daııe asgeri var, yüz bir olduğunda

genneri, o da böyleydi. Segsen dane, segsenbir sayardı
zeman polisler da vardı, atların üzdüııde
işan da. Esgi nişan. Bir tane buldum bir zeman da
geru

ondan sora. Nişan da vardı. Esgi nişannar
golunda olacaydı,

nısatın da cebinde. Polisler

ı şindi geçen gelesin Lapda'ya hop çıkardı
rusatını? Aha. Hani

böle

polis önüne

nişanı? Bazan gomazdın goluna.

dm golmıa? Yasagdır. Labord ederdi seni.

sıer İügiliz polisiydi yogsa Rum polis?
-'

polisi, Gavur polisi hem

İngiliz.

İügiliz dönemiydi

Ama Türg, İngiliz, Gavur da ama gezellerdi.

o

Bizim Türg
_,

r, Gavur da vardı anıa hepsi ganşığdılar

yani. Ve cezayı yazar

Ha yolladın on, on dörd yaşından aşaa on altı yaşından aşaa
-

yolladın da kesdi seni

en fazla begledin

şey onun da haggı kırg <lane. Kırg

onu da derdes eder seni. Desdeban gordu

önüne doğru getirirdi

seni anasına

babasına.

Bu çocuğu

adın, ganun dutar geni bu gadar ceza. Yoğudu şiııdigi gibi yen
za da bulun Aıned'i, Melımed'i kapadın, yoog. O zenıan ödeycen.

!

de onu da .söyleyim saa. Ne de tauğu böle İfigiliz dönemi böle

tan geni ayağından da salkan geni böle aşaa, yasağıdı cezası vardı.
Bir da şey vardı bir zarar yapıldığında köye da söylemezlerdi hep
tün köye ödeddirirlerdi. Neyidi o?
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r..--ıuliya dellerdi, kesdirillerdi. Ha misal olarag bir hayvan
em köyün içinde farzedeyim. Hiş çıgmazdı meydana.

illerdi komisyon, geldi Baf'dan Ziraat Dayresi'nden
_ den belirli lıükünıetin adamları gelirlerdi, dellerdi ki
sdeban da Metin'in öküzü zehirlediler gene çıgmadı
Eder segsen lira farzedelim. Segsen lira bölüşüllerdi

o

iri derdi ama yapan bulunsun. Hayır, keserdi sana bir lira
- e ona on şilin böle böle o segsen lirayı toplardı ve
muhdara, ödemezsaydın verillerdi seni mahkemeye, demeg
_ madem öyle demeg suçlusun. ganun böyleydi. Hayvanı
eşeği dövecen geni? Yog. Bubam raınetli aıınadayım saa
işini.

Gitti

odunnara,

yügletti

hayvanı.

Odun

fazla,

gonuşmaz. Godu gene bir hayle odun misal olarak. O da
geçer Halil Zihni bazen, çıkacag yukarı. Taın oraşda eşeg
unnarınan yüglü. Bi da vurur gene ilıdiyar. Onda otumdu

p polis gitti oyaıını dedi gene, çöz gene semeri vardı da
m böyle şeyi vardı nasıl deyim ipi vardı ki dutardı gene semeri
Iüşnıesin.
lanı.
sdi gene golan, dedi çevir geni da bala geni ora ağaca. Asvaltın
srinde odunnar. Gel bura yanıma. E o zeman ganun var. Gir ora
ene sen bu odunnan sana yügletseın dedi gene galdırm? dedi
E ne deyceğ ihtiyar artıg rahmetli, gizlendi dedi gene bu
Liar gonuşmaz dedi gene. Onun için dedi gene senin cezan
dedi gene. O zaman hatırlarım beş lira ceza kesdi gene. Beş
dedi gene gidecen getiresin başga hayvan da goyacan gene iki
daşıyasın genneri dedi gene. beş da lira ceza kesdi gene. Beş
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gidecen getiresin başga hayvan da goyacan gene iki

Ilı

W•

genneri dedi gene. beş da lira ceza o zaman. Şi.ndi

~esdi gene dedi gene ikinci defa yaparsan dedi gene

t

:ıs dedi gene, ve gitti buldu başga hayvan da geldi godu
girecedin gaveye o zaman da goycaydm böle ayağını

sen gereg er çavuş, girecen gaveye da böle ayagını

n -

ıigle.

B zhgdır polise, o zaman saygı vardı. Hemanki da bir zeman
. etti da gızdı. Dedi gene eşegdir ki girer gave dedi gene
ayaglarını. Ayaglarını aşaa dedi gene. Böyle ha. Hiş
onnarı. Heman signomi yani özürdilerim dedi gene.

ıı-v,-rr yog dedi gene. Girerkandan biz senden üstüne gene
ayağını aşaa dedi gene. Toplanırlardı Gavur'u da Türk'ü
· yog. Onun için yani oğlum aımatsag sabah olur gece

ruz yüz elli üş de büyüg bir da debrem oldu.
Iarsanız depremi da annadın bana.

Ya başından geçen öyle

ay var mı?

sela hayaletlere inanırlar şindi. O zamaıınar da vannıydı öyle
. Periler, hayaletler, cinner ya ruh çağmnalar yapallannıydı?
yapallar ama.
indi esgiden Gavurların bir adetiydi bu. Mesela Ocag ayının
e onikisine gadar, altısına gadar Ocag ayının, ondan evel da altı
yani Aralığ'ın yirmibeşinden, Ocag ayının altısına gadar şey
llerdi. Giderlerdi vardı öyle Galiganzaro dellerdi.
e demegdir o?
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gına esgi afeden Şeytannar gelilleııniş. Yog logma
atlardı dama ki gelsirmer alsumar da yesinner. Biz da
_orkardıg da gece çıgınazdıg dışarı o günnerde ki

I

,ı. yani afeden şeytannar geleceg alsm bizi.
öle bişey yoğudu. Ama ona inanç insanda .

...-~la

Fatma abanın babası hocaydı?

ı: I ._HL babamın babası.
dedesi ordadır.

yapardıg ama ibadetimize
-,de camisi da okulu da mubareg güıınerde tatilinıiz da hep

p

Sömürge zamarndı o zaman İngiliz ama hep ganuıınar

•

Ju yani. Hiç ne sana haggım yerdi ne bana ne birine. Neyisa
sana verirdi. A o zaınannar da gene bu televizyoımar, bu

lııılıular ki bulur bircez radyo esgi radyo da benim bi esgi radyom
Esgi radyolar para pataıiyaylan o zaman yinnibeş şilin bir lira

...__,e çıkarın gene rusatım. Bozuldu? Da isten, den bozuldu,
gendini

postaya

ganuncasma

görsün

memur,

görsün

•

ııi,P<'en

sa

ml}nan ki hakigatdan ki orda gırardı geni çekicinan da atardı geni

·a ve ibdai ederdi sana. Öyle demeylan sen ama bozugdur, hayır
saa, getir göreyim burda bozugsa gıracaın, goyum kutuya da
yun ki bozugdur ve gınldı, ibdai ettim. E şindi o da yog,
levizyonnar, arabalar, tüfegler her yönden da ganuncasına öleydi.

: Ölümle hiç burun buruna geldiniz mi?
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şey olmadı. Yanmz böle bi şey gelmedi bizim böle

sekkizlerden sora elli sekkizlerde ben o zaman

onda?

• E o orda. Ben dülgeridim o zamanlarda ve o zaman bene
. daha sağdır. O komiseridi. O komiserin arkasında
o zeman iş bulma dayresinde dayimiciydi. Hafdayla
O etti beni da bir Gavw·unan işlerdig şeyde da beş altı
ardı da iş1erdig beraber ve bir İngiliz kampı o zeman
miydi. Elli segizde başladı EOGA bu Gavur'un şeyi
OGA devrinde Girivaz vardı o zaman bilıneın ne ve başda
..ere kamp yapardı yani. Çadır baraka yapardı ki gene yani
getirdi EOGA'ya garşı. Biz
~

O zeman çalışırdıg

ve

da Urumlar da bizi yamıışlıynan değil da vurdu. lııgiliz,i

_.-r011

sora lngiliz'i geşdi gurşun da beni da vurdu o zemanm

llillU.lllue.

Elli sekizlerden da o zemandan da ayrıldım ben o işden

Bekandım, ayrıldım. Gasaba'da
ç

ettim beş altı sene. Ondan

trim şeye köye da evlendim. Yani o olay da geşdi başımdan

~--··izlerde. Vurulınuşudum da ben da. Çeşidini o yapdıg. O

ın az altı ay vandı. Dava ettig hükürneti, lngiliz'i. o zenıan da
~ altı ay vandı. Davayı da batırdı bize ne para aldıg ne pul aldıg.
e bileyim artıg ne gibi başga olaylar isten.
e bi dane da ben aıınadayım. Bin doguz yüz elli üşde, Sekgiz

gün da okullar açılırdı, gideceydig yazılmaya. On

sabahı; o

daydım. Gideceydig
m güçüg

yazılalım.

Çıgdıg hazır

gardeşiminan,

gardeşiıninan. E işde üzüm sucug zamanıydı ya.

ıı da gitti ora nenemin evine nenem da Lefgoşa 'daydı halamda.
~itti

aıınem

ora

Sucug,
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Palüze

yapsın.

Biz

da

gagdıg

,..-··"'~

bazırlamrdıg

okula

gidelim.

Bir

çıgdım

dışarı.

cwrlmı da dışarı e köy yolları da öyle dandı, · daşlıg. Bir
bir polis geşdi aşaa atman. Esgiden polisler
di köyleri. Bagdıın ansızdan bir polis geşdi ha atman
. arım bi gürültü bi gürültü bir patırtı aman anam dedim
daha gelir polisler dedim atlarıııan. Bu gürültü, e
• 5 ez. On yaşında çocug da. Çekildim, çekildim öyle gittim
dibine. Durdwn öyle duarın dibine da begleriın
· ler atlannan. Bir da bakarım garşıdan bir gümbürtü, bir
duarlar dökülür ondan bundan bir sallantı Allah Allah?
· gendime. Noldu Bu? Nası gelir polisler öyle hızlı da toz
u ortalıg. Bakamn gomuşunun garşı tarafdan öyle duarlar
--- eder. U dedim gomşunun duan da yıkıldı Noldu? Aglııruz
_ Hem bırag ki şindi herkes da bilgilidir da bilir. Öyle bi şey
zr»

yaşaınadıg,

televizyon

yoğudu,

radyo

yoğudu

bişey

ki insan en azından bilinşli olsun. Galdıg, benim durduğum

ş tarfdan bir daş dahi düşmedi. Ha ayni duar iş cephede hep
uar döküldü. Yatag da oraşda yataglanınızdı yatırdıg hep o
anınız basdınldı

duarın altına. Ayni duarııı dış ceblıesine

edi, iş cebhe hep evin içindeki hep düşdü.

Elli üşde Elli üşde

ıg deprem oldu.
:lli üş deydi?
Jlen oldu muydu?
Ölen olmadı ama yaralanan oldu. Bizim köyde ölen olmadıydı
hep evler yıkıldı. Ha ondan sora İngiliz hükümetiydi o zeınan.
ıeldiler yardıma, şeye.
angi vadide olduydu?
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sulla. Onnar hep gitti. Bafın üş-dört köyü yerinan bir

k iau da İngiliz hükümeti geldi çadır verdi, battaniye verdi.
• -.u.ese ayle başına.
~· çegdig, geçirdig çadırların içinde o sene. Ayni şindi
- - düg o zeman şeyde Marmara Bölgesi'nde ki o
-e önüne ayni

şeyi biz da yaşadıg. Bir gışı çıkartdıg

cinde. Ondan sora İngiliz hüküıneti çarçabug işçi getirdi
u evler yabdı.
en bir guruş ödemediniz?
giliz hükümeti yapdı hep o evleri. Yapdı herkese ayle
- di. Herkese verdi yerleşdi. Ayrı tahdalardan baraka yaptı.
ıngo goydu da reşberlere, hayvanı olanın verirdi da
gordu. altına. Yani o gış içinde galmazdı herkesin
gda.
- oyudu bunun içinde idareli misal ınejburudu halkına şey
mensin.
.J._ ~

hayvannanınıza barınag yabdı, hem çadır verdi, ayn da
lan sora köy tegrar ama galdırdı yerden, esgi köyde yapmadı.

erde işde düz yerde yapdı. Herkese ev yapdı, herkes yerleşdi.

.kes onda başladı.

eni ev yapdı. Kimi işde böyle da onda galdı.
bilinnisiniz?
Fıgracık? Fıgra derim saa onu annadır saa da Cemil'e
fıgra isde sen. Seni ful edeceg seni. Bir siaracıg ver gene.
gee biceez'siara, bulacag gei, bulacag, bulacag.

, e işde bizim fıgralarıınız...

ıöle sorunca da aslında çog bilirim.

m sorunca...
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gelmez bişey. Nasrettin Hoca'nın

bir hikayesini

ettin Hoca'nın garısı hasdaymış. Oturdu başucuna

L pılar toplanmış demiş hoca ağlama demiş da ölümden
--.,••• ~ ölmez. E yog dedi şindi öleceğine ağlamam dedi
eği zaman bakan ağlamaya vagdim olmaz dedi
I Y.ayını. Ya bir da Nasreddin Hoca gitmiş bosdana karpuz

er bosdanın sahibi gördü. Gitti duttu Hoca'yı. E
godu çuvala. Hoca dedi sen ne aran bu bosdanın
E vallahi dedi, "ben damda yatırdım agşam" dedi.
pe;uı"

dedi "beni bu bostanın içine getirdi.", E tamam o
arı kim goydu çuvala? E ben da orman düşünürüm

ya bir tepsi baglava götürüllerıniş. Goınşuları demiş
eve bir tepsi paglava geçirillerdi dedi. E yahu bana ne
sizin eve gidiyordu baglavalar. E o zaman size ne? Bize
edi bir kompozisyon yazın dedi, başınızdan geçen bir
acayıg? Napacayıg? ben da yazdım yolladı beni annem,
~:::t.•

herkes evinde yoğururdu. Her birkaş günde ya haftada bir
egnıeğini. Maya artırırdıg, ev mayaları varıdı artırırdıg.
ydi maya. Git dedi sana nenen, baba anneme dedi, git dedi
enen mayayı versin da artıracayıg da yarın egmeg

:a)1g. Gittim ben da bir güzel. Nenem verdi mayayı. Toprag

r vardır. Tobragdan öyle. Onun içindeydi maya. Nenem verdi

el, gelirim örtü da üstünde bir bezinan, gelirim öyle bir da
ki gelirdim öyle yolun kenarında yügseg bir duar varıdı.
dedim gözlerimi kapasam gidemem? Bir gözlerimi kapadım
derim, giderkan pat, bulundum duvarın altında. Ansızdan bir
anırnan anam tabag da gınldı, maya da gitti, hep çamurların
E şindi gorkarırn ben gideyim eve. Annem da begler, begler.
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? Ondan sora gittim. Nerde galduı? Hiç, e hani maya?

gırdım tabağı da döküldü da gınldı. Demedim ki
adım. Yani bizim yaptıglanıruzı şindi çocuglar yapar
ere. Ha öyle gücüğdüm gene, gittig sora açılır insan.
şöıniyelerde bişirillerdi ocagda. demir ocağı varıdı da
erdi. Odun da öyle uzunudu. Eh böyün sabah da çorba
in. İlla sucug isterim. Be gızım bildi sucug yogdur evde.
ermezsan dedim ben sana dökeceın tencereyi. Deli
. ani? Şindiki çocuglar yapsm döerim. Yogdur? Ben da bir
" sen şeytanın işine giderim bir güzel aha böle bu şegil
odunun kenarına gakar devrildi tencere gitti. Oraşdan bir
gittim neneme rahmetliğe baba anneme. Ben da çog
, çog gayırırlardı beni. Oıınardan yüz bulurdum zaten.
lıı;t:gden şımarığdım. Gurtuldum. Dediğimiz dedig olacaydı.
~za

sağlıg, teşeggür ederim.
..:::., .•.

III

ıer Uzuner (Derlemeci )
Emine Paşa (kaynak kişi )

. : Vereçça, Baf,

Masal
Bir varıruş bir yogınuş. Evel zaman içinde galbur zaman
çinde. Ben nenenıirı beşiğini tıngır mıngır sallarkana. Bir padişah
-arıdı. Padişahın da üş <lane gızı. Gızlarını çağırdı padişah " gelin
gızlarıın garşıma oturun." Geldi, gızlan oturdu. Demiş böyüg gızına
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bir garbuz getir." Gızı gitmiş ovaya bir garbuz bulmuş. En
seşdi getirdi. "Al baba garpuzu" dedi. O da aldı garpuzu
" demiş, git sen eve. Gitti gıçcaaz evine. Gitti padişah
e demiş " gel safla gızımı verecem." Aldı veziri götürdü
oyla evlendirdi. Çağırdı ortanca gızını. " Gel gızım git,
üa bir garpuz getir" dedi. O da gitti iyice, orta bir garpuz

da katibi verdi. Ondan sora demiş güçüg gızına, " gel
miş gene, "git ovaya, bafia bir garpuz getir." O da gitti
ısgarta, en verimsiz garpuzu aldı, getirdi. Padişah bunu
uylandı.Demiş " gızım, neçin bunu getirdin ? "

a demiş: " Ben böyle goca isderim." Aldı, padişah gitmiş.
ellalları, çıgdılar çağrıya. Memleketde, bu dünyada en
en ahmag, en işe yaramaz adam vansa al getir" demiş.
ağırdı. Bir Keloğlan varmış, duymuş. Keloğlan da öyle
ş ki anasına dermiş: " Anne ! I, ı . Ana bafia ı, ı . " Yani
aya gümanı yogmuş. Anne, " Su isderim"

deyceyne," anne
•. -:- •.!

ermiş. Ama duymuş Keloğlan dellalların gonuşmalarını.
amış tepinıneğe. "Tamam" demiş anası. " Nesden oğlum? Su
-. "ı, ı ". "Nesden oğlum? Yerneg isden" " - "ı, ı ".
en oğlum? " demiş gendine. Başlamış tepinsin, annamış. Ama
gene: " Padişahın gızını isden? ". " Hı " demiş o sahat.

am" demiş anası, Napacayıg? ". Biz gidersag

padişahın

ına, bizi govacag. - " ı, ı " demiş Keloğlan. Alınış, yügleıuniş
geni omzuna. Gitmişler saraya. Herşeyi yapınışlar. Padişah
'

etmiş geni her hareketini. " tamaın" demiş gene " Safia gızımı

em."alınış gızını, evlendirmiş. Evlenınişler, başlamış Keloğlan

tmeğe gıza, eylenmeye. Alınış gıçcağaz eline bir deyneg. Demiş

ıkan, gidesin işleyesin? Yogsa ne den? Seni bu deynegle

,ı

gorgnıuş,

düşmüş

Kervansaraya,

i

yolJara. Yolda giderkana
şeye,

eneceglenniş

bir

guyuya.

7 MGI yardım etmiş insaıınara. Onnar da gendine bir nar
eloğlan, gitti. Yeıneg yeyceg. Aşmış yemeğini
· ş bir da yeyim bir şeyimi, nanmı. Vurmuş nara,
- den altııınar çıgımş. Nan alınış götürdü ama yoldan
demiş bunrıarı, topladı hep bir şeyin içine goydu.

µz a Gıçcaaz da Keloğlanın anasmm evinde galmmş. Ev da

erane, Alınış, gıçcaaz görünca çok sevindi, aldı onnan.
a yabdı, saray. Ev çog güzel. Keloğlan gitmiş, gitmiş
yle şey etıniş. Gıçcaaz bunda hızmetçileri, şeyleri, her
enş. Bubası gelmiş bir gün. Bagınış " aman" demiş: " Bu

bııindir bu saray? " Demişler gene: "Keloğlanın". Adam
J

ş padişah. Demiş: " olamaz, o uyuz guduz böyle bir evi
Gitmiş

çalmış kapıyı. Kapıyı çalınca aşmış gızı kapıyı.

e: "Gızım aına nasıl evde yaşaıı? Bu ev nasıl oldu? Senin
..,

••.. ı,,

uyuz guduz

nasıldır? ". Demiş: " Vallahi baba,

insan gazanır. Benim gocanı da işledi." " Tamam" demiş,
inmiş. Babasına

masayı gunnuş.

Yedirdi, içirdi. Babası

~ saraya çog memnun mesut. Keloğlan işledi işledi, çog paralar

--.nu

geldi geri. Görmüş aramış ama gitmiş evi bulamamış evini
e. Bu defa Keloğlan başlamış ağlamaya. Anası öldü, gansı

_ Napacag?

Yarınız galdı. Paralan

nası

yeyceg?

Yoldan

ermiş adamın biri. Demiş gene adaın •• Noldun da ağlan? ".
demiş ·" garımı, anamı ağlarım, öldüler galiba." " Yog "

iş gene. Eha bu villa demiş gene onnarındır. " tamam" demiş.
almış

kapıyı

girmiş.

Sevindiler,

birbirlerine

sarıldılar,

1caglaşdılar. Mutlu yaşadılar. Şindi da Nasreddin Hoca'dan bir
52

aradayım

safla

Ülkerciğiın, Nasreddin Hoca, bir gün

giderkan konağın önünde galabalıg gördü. Hemen
·

Neler olduğunu sormaya

başladı. İçeride yemeg

söylediler. Nasreddin Hoca heınan sıraya girdi ama
u kimse içeri almadı. Nasreddin Hoca eve döndü. Yefii

....,_.:ıswc· ini geydi

ve tegrar gitti sıraya girdi. Onu böyüg

bir

ıladılar. Heman içeri aldılar, sofraya oturtdular. Hoca,

ıııı-ği başladı kürküne yedirsin. Bir da başladı Hoca hem
- 'rune yedirir hem da ye kürküm ye deye gonuşmaya
anına ev sahibi goşdurarag geldi. Neçin Hoca dedi gene
gonuşun? E dedi Hoca " Beni önce normal urubalarıınıla
eriye almadın. Eve gittim entariıni geydim. Bana böyüg
yapdınız." dedi. " Onun için yeıneg yeme benim haggım
arimin haggıdır diye önce entarimi yedirdim dedi." " Önce
doyuracam da sofira ben doyayıın" dedi. Şindi da
· iği. Esgi herkesin bildiği bir masalcıgdır ama gene ben
.~..- >.. .i

agaıiciği annadayım be Ülker. Bir varmış bir yogmuş. Evel
içinde, galbur zaman içinde. Bir gocagaricig varmış. bir gün

;eyi aldı eline. Ha süpürdü ha süpürdü. Yerde bir altın buldu.

aricig alınış altını eline. Ne alayım? Ne alayım? Fıstıg alsam

u çıkar, leblebi alsam gabuğu çıkacag " deye deye ben en
demiş bir pastellagi alayım. Gitti baggala, aldı pastellagiyi
goydu küpün içine. Kapıyı kilitledi. Aldı aııalıdan, asdı

n bağzına. Çocuglara dedi " yog, alasınız hafta

kediden

'

an hal ". Çocuglar gitmiş kedinin bağzından anahdarı aldı,
aşdı, içeri girdiler. Gittiler, küpün içine uzaddılar ellerini.

r pastellagiyi yediler bir güzel. Döndüler bir güzel da küpün
sışdılar. Ondan sora anahdarı, kapıyı kilitlediler anahdarıla.
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ıf

- • boynuna asdılar. Gocagari geldi, aşdı kapıyı, girdi.
uzaddı elini. Eli

-~a.

hep bok oldu. Havaya bagmış,

Yere eğildi gazıg batdı kıçına. bu gadar.

ığım, bir kaş <lane mani bilirsan onnardan da söyle
anamdan, bubamdaıı duyduglaı·ımdan bir kaş

t

I vım saı1a. Dur bakalım duyduglarınıdaıı aglıına gelsin da
... a. Ha bir taııe vardı.

Gögde uçar gırlaııgıç
Kanadı pabuç pabuç
Beni yardan ayıraıı
Gan kussun avuç avuç

vandı dur bakalım:
Gülü kesdim dalından
Geşdim yarın yanından
Gülümsedi görünca
Bir dişi var altından
da genşliğimizden:
Gız çekerim balayı
Sevınenı böyle alayı
Bafia kofdi yuddurına
Basacayım galayı

e da varıdı, rahmetli nenem söylerdi buüu:
Mendilimde hare var
Yüreğimde yare var
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/:io'..(

Ne ben öldüm gurtuldum
Ne bende derde çare var

I 7 aş danecig daha bilirdim ama düşüneyim biraz be Ülker
I 5 _?mı safla. Ha, bir tane vandı o gemicik.

Gemi gelir boya boya
İçi dolu mor boya
Bileydim ayrılık vardır
Severdim doya doya

.arıdı o maniciyi da aıınadayım saa:
Çanağa goydum noru

Lefge' de çalar boru
Gadırınar rahat yaşar
Adaınlar çeker zoru

bölgesindenig deye bunu da hatırlang.
Desdiyi goydum yere
Yüregdeıı çıgmaz bere
Ayaglarım vamıaz
Gönül olmayan yere

Şu dere, derin dere
Kölgesi serin dere

Gel yarim sanlalıın
jj

J_:,.-"'

İkimiz bir mindere

Şu kekliğin sesi var
Yanında gafesi var
Gonag seni yakarım
İçinde yar sesi var

San kağıdı aşdıın
Ben okudum sen gaşdın
Nere giden esmerim?
Gözümü ilg sen aşdm

Pençereden bak bafia
Fındıg fısdıg at bafia
Fındıg fısdıg isdeıneın

...

- .. ı

Halkalı yüzüg dak bafia

Minarede ezan var
Etrafında gezen var
Bu Lefge içinde
Yüreğimi ezen var

Guşlar uçar uzagdan
Sesleri gelir ıragdan
Beni öldürseler da
Vaz geçmem Gıbnz'daıı
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Kemanemin sesine
Saşlarının teline
Olanlar oldu bafia
Anan buban sevine

Endiın derede durdum
Yedi güvercin vurdum
Ben oruıarın içinde
Sade birisine vuruldum

Hanayıın yefii duvar
Boyu boyuma uyar
İkimizin boyu bir
Ayırmaya kim gıyar ?

Dut yedim duttu beni
Sevdan guruttu beni
Gidi gahbenin oğlu
Gitti da onuttu beni

Denizin derinine
Oturdum serinine
Beglerim agşam olsun
Uzanayım dizlerine
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Bir daş attım formaya
Dallannı gınnaya
Sevdiğimi eller alınış
Hazınm çıldırmaya

IV

Oduncunun Evladları
yogmuş, develer dellalkan

pireler berberkan ben

~&E-•i tıngır mıngır sallarkan. Uzag bir köyde bir fakir oduncu
lıııms. Oduncu geçinmeg için sabah agşam yamır çamır demeden
uzakdaki

garannıg ormana gidenııiş. Bütün gün

I ,jilardan odun keser da yüglenir gelirmiş. Garısı beş yıl evelisi
dalıgdan ölmüş. Oduncunun biri Kasım öbürü da Cabbar
dane domuz oğlu varınış. Bütün gün afeden köpeg gibi bir
yatıllar, hiç bir iş yapınazlarmış.. Agşaınları ölesiye yorguıı
arının önüne sıcag bir tarana çorbası bile gomazlarmış. Bir da
getirirsa ona hakaret ederlermiş. Gel zaman git zaman bubaları
uncu bunnarı yola getinneg içün eve güzel bir gız alınış. Gız o
i galbliymiş ki

onnarın her çeşit emirlerine boyun eğermiş. Bir
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I E I

mm gıza yabdığı lıünneti

kıskanırlar ve gızı

gurallar. Cabbar bubasmdan evel Gara
ve tek gözlü deve bubasını esir alırsa

ona

saşlı, yeşil gözlü bir gız getireceğini söyler.
eve döner. Sabalıdan gıza

oduncunun, gara

kesmeye gittiğini söyleller.

Gıza

oduncu

gene esgisi gibi hizmet etmesini söyleller. Gız
deye düşünür. Sekiz gün sora oduncunun
Gara Oımaıı' da ya gaybolduğunu ya da tek

g; elijini söyleller. Efendisini canından çog seven gız, onu
Gız, oduncunun evladlaıına efendisini bulmag için
der. Onnaı· da hiş itiraz etmeden gabul edeller.
~

şafgaımadan zavallı gızcıg efendisini bulrnag için
millerinan gitdigden sora
arın rengi garayınış.

Gara Onnarı'a

ulaşır.

Onnan'a besmele çekereg girer.

bir geyig görür ne da bir guş sesi duyar. Agşaına doğru
,~

teg gözlü devin mağrasına vanr. Efendisini bir gazığa
görür. Gece garannığının basdırmasını begler ve dev
yanaşır. Gızı gören oduncu çog sevımr.
.in gendini neçin esir aldığını

anımdır. Gız da Kasımınan

rune yabdığı kötülükleri bir bir annadır. Gulagları çog duyan
gonuşmalanndan

uyanır. Gızı da yakalar. Akşama çifde

em deye düşünürkarıa gız

ağlaınaya başlar. Dev neçin

. Gıçcağaz da oduncunun

bir tabag sıcag yemeg için ne

egdiğini

bubalarına

ama

evladlannın

köpek muamelesi

annadır. Dev, benim gamımı doyuran bana sıcag yatag veren
ürmet etrnezsam kime edecem der. Onnarı serbest bırakır. Gıza
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hazinesi

-z

5

gelirmiş"

olduğwuı

deller. Gızınan

söylemesini

isder

oduncu

üş gün

evladlan hem bubalarmı hem da gızı sağ

ız devin ınağrasmın derimıiglerinde

sandıglar

=ördüğünü söyler. Heman o dagigada arkalarında
arınan Kasım goşdw·ullar ve Gara Orman' daki
Onnara tuzag guran dev bir bucağa geçer ve
er. İçeri

giren

domuz evladlar devin saldırısma

ig ya eden buhır, Buyanda da gızınan efendisi

dar mudlu yaşaIIar. Ben bıragdım da geldim.
ıir daha annadayım safia be bediımııu?

Gara Ali

l

ı içinde galbur saman içinde, develer dellalkana pireler

amın

beşiğini tıngır mıngır sallarkan. Çog uzaglarda

balligaıi, gorgıuayan bir deligaıım vanııış bunun da çog
bir dev

tarafından

gonınan bir sevgilisi varmış. Gel

bu Gara Ali sevgilisinin hasretine dayanamamış.
in elinden gurtanııaya garar vernuş. Bizim bu Gara Alinin
ş. Bütün gücünü guvvadını ondan alınnış. Aglına goyduğu
-~ğıu_ınan

önce dev anasını bulmaya, ondan alacağı guvvedinan da

gurtanııaya gideceg

olan Gara Ali yola goyulmuş. Dere

tepe

.· güz gidıniş. Niaet bumuna egıneg kokulan geldiğiııca dıumuş.
sinilerinan egmeg çıkarır. Furun hanı harıl
D.da. Devanası meınnıesinin birini çıkannış

hay hayda fiırunu siler.

·'yi görüııca vay da oğlıun hoş geldin deyip işini gücünü bıragınış
adlayan Gara Ali'nin_ boynuna sanlııuş. Gara Ali

dev anasının

hatırını sonnuş. Açısan bişeyler goyayım da ye oğlum demiş. Sefti
60

addı?

demiş.

ev anasının

Gara

Ali niyetlinin

yardımına

ihdiyacı

artıg

gızı

olduğunu

ona

hiş gorgma ben gücümün yarısını saüa veririm.
yarı dev olun ve gızı gurtarınaya
eglerinan

şarab ve suyunan

giden demiş.

bir erzag çantası

gucağına almış öbmüş. Bag oğul demiş, Gideceğin

_._..,\·cag. Güneş her alçaldığında

atıfiın

eğerine çıg,

eleceg ve sen da yoluna devaın edecen ta ki devin

öylece Gara Ali yola goyulmuş. Belinde gılıcı, atının
yola çıgmış. Güneş her alçaldığında
car

güneşi yalar, güneş yügselirkaııdan

'anı edermiş.
JUilU,

acıgdığında

atıfun

ve hiş gece

bir ağacın kölgesinde

şarabım içer gene yola devam edermiş. Aradan

gasabaya ulaşmış. Gasaba halkı ganbağır,
dev, o gasabamn da

Gara Ali'nin

suyunu kesmiş, köylüleri susuz

otup gonuşmuş. Ben devi öldürmeye
dev çog guvvadlı. Yanıma iki dane balligari verirsamz bu
yapanın. Hem köye gelen suyu açarım hem da gızı gurtarırını.
·ardını alan Gara Ali

gece olmasını beglemiş yavaşca

aşmışlar. Devin iki başı varmış. Gara Ali

kesgin gılıcım

uçurmuş. Dev da ald galınaz Gara Ali'ye o
dırınnış. İki balligarinin yardıınıynaıı

Gara Ali devin

öbür

kesereg devi geberdmiş. Bir köşede gorkup ağlayan gıçcaazı
gilisini

bağırma basmış. İki balligariynan

· maniaları galdırarag

köye giden

derenin

suyun köye agmasıııa yardımcı olmuş.

sora Gara Ali, gıçcaaz ve balligariler köye döndüler. bunnan gören
bayram edmişler.

O köyde
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Gara Aliynan sevgilisine

gırg gün

·

düğün yapınışlar. Onnar ermiş muradına biz da çıkalım

sana bir kaş <lane da manicig söyleyim, isden?

ı..ı.-.-nn madem:
Mapıshane uşağı
Yandan bağlar guşağı
Şaka maka galdınnaz
Çeker sokar bıçağı
Dudaglan kirazdır
Eddiği bafia nazdır
Aşgı fazladır amma
Yarın vefası azdır
Yabancıya sarılma
Vara yoğa darılma
Ne gadar zorlasalar
Doğrulugdan ayrılma
Gave bişdiği yerde
Telve daşdığı yerde
Güzel çirkin bakılmaz
Gönül düşdüğü yerde
Çog goııuşnıa az söyle
Zaman harcama böyle
Çalış gazan da yügsel
Hayadın ganunu böyle

Guş geldi eder figan
Figanı bafia beyan
Senden başga yar sevmem
Müslümansan inan
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İp addım ulaş deye
Edrafı dolaş deye
Ben seni neçiıı sevdim
Derdime ilaş deye

V

·eğen

Aman anam gara gız
Zülfünü dara gız
Buban begci duddu?
Goynufidaki nara gız
Ay doğar aya gider
Elinde maya gider
Iraglardan yar sevme
Emeğifi zaya gider
Beyaz padem çiçeğim
Mahalleden geçeyim
Hiş olur sevdiğim
Ben senden vaz geçeyim
Çeg entarin dansa
Söyle sözün vansa
Doğru söyle sevdiğim
Bende göynüü varısa
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Döndü feleğin çarkı
Onuttuın evi barkı
Seni alırdım amma
Arada var yaş farkı
Evleri sıralıdır
Sevdiğim Lapdalıdır
Geşıne kapuın önünden
Yüreğim yaralıdır

Gögde uçar dumalar
Çiçeg açar funnalar
Madem yarim burda yog
Haram olsun dünyalar

Havada uçar an
Ganadları sabsan
Yefu1i bir nizam çıgdı
Bir adama dörd gan
,_.

_ .. .ı

Gara gara gazannar
Gara yazı yazannar
Cenned yüzü gönnesin
Aramızı bozannar
Garşıda harar durur
Saçını darar durur
Gızın göynü olursa
Oğlanı arar duıur
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VI
k

af.

Paltalı Oğlancıg
bir yogmuş, evel zaman içinde galbur

samaıı içinde

ben

ni tıngır mıngır sallarkana bir oğlaııcıg vanmş. Bu oğlancıg

acığında ögsüz böyümüş. Herkeş ona fena davranırmış. Bir

ında su içerkana suda bir palta görmüş. Suya dalıp paltayı
çıkıp

,ı

bir gayanın arkasına

geçip

diynenıniş. Sudan

eline alıp bagınaya başlanıış. Paltanın sapı sağlaın bir

ıış, işlemeli ve parlagıruş. Paltanın ağzı, çeligden yapılmış

iş gibin kesginmiş. Düşünmüş "bu paltaynan

napayım?"

uda "odunculuk yapayım, zaten bu zalim halgdan bıgdım,
rda yaşar, biraz olsun ralıadlanm" demiş, bu arada garaıınıg

mcıg ormana

gidmiş. Gözüne kesdirdiği ulu bir ağacın

alların arasına yadmış. Biraz sora ormandan homurtular ve
eye başlaıruş. Oğlancıg

bir rnüdded

uca uyumaya garar vermiş. Ruyasında

,in bir gız görmüş. Gız

ona

sesleri diyneıniş.
nur yüzlü, dünyalar

ormandan gaşmasını yoksa

ma şeyler geleceğini söylemiş. Sora
ter içinde uyaıııruş. Yan uyur yan uyanıg

gız uçup gitmiş.
sabahlamış. Ve

eye başlaıruş. Hakigatdaıı da ormanda acayip olan bişeyler
güneşinin huzuruynan ruyanın tesirinden gurtulmuş

ve

-a garar vermiş. Dolaşmaya başlaıruş. Ormanın biraz içinde
65
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önüne bir
Dil:Ş@llll

Ş.

spidicig yapayım demiş.

Dallan bir bir temizleyip gayaların

-vüg aaş kesip delligannılığın guvvadıynan

w E

a

..;,ş. Aacı

gasabada satıp birazcıg isbalıo

ğlaıuaya başlamış. iki dönüp bir yadmalık

llar ila sıkışdınnış. Böyüg
II ; ,ıann arasını da da

ana gadar gece
önüne goyınuş. Buıınarı yap
usdlerine yatnuş ve uyumaya başlaınış.

~

. . -.üş ve gız uyarıyı tegrarlamış. Bundan sora
.ada da ormanın ortasında gög mavisi gibin
:alnızmlş. Ve ormanın içinden genne doğru
O dagigada

ensesinde bir

sıcaglıg

Velhasıl sabah olmuş. Günner geceler
GEJöllcıg ormanın iş gısımlanna gidip gaıışdınrmış
verirmiş. Bir süre sora oğlancıg oduıınan
güzel odunnar bulabilmeg için daha önce hiş
gısımlarına gidmeğe

garar vermiş. Paltasını
goyulmuş yola.

Gitmiş,

çog güzel geniş gövdeli sağlam bir aaş bulmuş.

vermiş. Besmeleyi çekip

başlamış kesmeye.

övdesi gümbadak yere devrilmiş. O dagiga oğlan
iı,iııden çıkan gara bir kölge görmüş. Heralde ışıgdandır
olarınan bağlayıp çeke çeke gasabaya götürmüş.
başlamış. Aaşın bütün parçalarını satıp sevıncınan
güzel yatıp uyumuş. Ertesi günü

gakıp

gasabaya

g verişcig yapayım demiş. Gasabaya giddiğinde bir
~

odunu alan herkeş beşaret alizavra suradlı, sırtı
bir

yaratıg olup
66

çıgmış. Oğlancıg bunu görünca

J.:~·.•·

zaten sevmeyen bir kaş ucube olmuş adam onun üsdüııe
ıg

bucağına atıp çegmiş

gurdların saldırısına uğramış kaplaıı gibin
tarafı

Fakat bunnar

- dünde bir şafk görmüş
sakallı bir ihdiyar

zarar

bitmeg tükenmeg

bilmezmiş.

ve gerıdini bir mağrada bulmuş.

görmüş. Oğlancıg lıeınan geri pırlayıp
demiş.

en sağa

çarpışmaya

gan götürmüş. Oğlaıı paltaynan önüne çıkanı ikiye

uçurmuş.

İhdiyar da sakin ol

gelmez. Seııi ben gurtardırn

ovlum,

denıiş. Gel

demiş. Ovlan da 'ilıdiyan zararsız

i,.mnış.
I

Uyandığında ilıdiyan bir şeycigler yaparkana bulınuş.

ıdığıııı sormuş. O da "senin içtin ilaşcıg yapanın" demiş. "Ne
e?" demiş. "Aha bu ilaşcıg seni kötülüklerden goıuyacagdır
- demiş. "Ne kötülüğü be dede?" demiş. "Geç otur oraşcığa da
sağa"

demiş da

başlaımş annadnıağa. Seneler evelisi bir

güzeli, ay yüzlü gız vanmış. Bir gün bu gız ormana

lale

gidmiş. Orada şeytaıınaıın efendisi kötü galpli galiganzaro ila
ş.

Bu galigaıızaro gızı alıp mapıs edıniş. Halka zuluın edmeğe

_ Ben da halkı zulumden gurtannag içlin bişeyler yapmaya garar
zamaııında. Gızı gurtaraınayacağımı bilirdim aıruna halkı
yım dedim. Galiganzaroyu ormanın ortasındaki büyülü aaca rnapıs
Sen aacı kesinca vordo gibin, saııkim da başga aaş yoğudu kesesin

--,Pğin

0

gendini şeherin duvannın

evladı! Galiganzaro

.: anzaro'nun

serbes

galdı. Odunu yakannar da

lanetinden insan eti yeyen yaratıglar oldular. Şindig

gidip Galiganzaro'rıun lanedli sarayını bulman onu geberdmen ve
gurtarınan lazım. Amma

ondan evelisi

benim yardımım ila

.badaki normal insannan gurtannan lazım der. Bir büyüyrıan ovlam
erin altına bir tünelin içine yollar. Ve sesiynan ona yol gösderir. Aha bu
67
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onnal

insannarın evlerine

gider. Teker teker hepsini

iancıg işe goyulur. Bütün insannarı toplayıp ihdiyarın

. İhdiyar büyü ila yemegler yapar. İnsannar

yeyip, içip,

ben gızı bulmaya gidiyom der. Fakad ilıdiyar
çünküm böyce yaratıgların saldıracağnı söyler.
yapacağını

bilirim" der. İnsannarm

yanına gidip

o iblislerila savaşacayım. İçinizde savaşavcag

" Ey

balligari

. Güşlü, guvvadlı bir kaş dane adam biz vang demişler.
gılış vermiş.
Birez

sora

Mağranın

ağzına

Galiganzaro'nun

gılışlarını çekip çarpışmaya

dizilip

lanedli

begleıneye

ordusu

başlamışlar. İlıdiyar,

gelmiş.
şindi tam

iganzaro savunmasızdır gid onu geberd ki büyü pozulsun
gurtulumg demiş ve ovlana
buna atlayıp

doğruca Ga]iganzaro'nun

usunu bir tegmede
görmüş.

rüzgar hızında bir beygir

aşmış ve

Paltasıru çegmiş

içeri

sarayına gidıniş.

dalınış. Garşısında

ya keşkül

ü

zeyd demiş ve

...

___ J.

olmuş.

Ovlan "ya Allah!" deyereg

onun kellesini uçurmuş.

Sarayın

paltayı sallamış ve

kulesinde ruyasındaki gızı

bir şeye çarpıp düşmüş. Gız
bir
µa

•••

çarşaf

var. Onu

ona

ancag galb gözününan görürsan baüa

demiş. Ovlan da gözlerini kapadmış ve yörümüş, Gendini gızın

bulmuş. Böylece gasaba halkına yapılan laned da ortadan galgnıış.
olan
ıı,-tinnişler.

insaıınar
Kırg

esgi

gün kırg

hallerine
gece

dönmüşler.

düğün yapmışlar.

Oğlanınan
Onnar

gızı
ermiş

_ •••• ıa, e biz da çıkalım kerevedine. Gögden üş dane annud düşmüş biri
biri safla, obiri da onnara. Ben da bıragdıın da geldim.
E usaııınadıysan bir kaş dane da manicig söyleyim a guzuın.

Y og be dayı. Hade söyle da diııneyim.
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Garşıda gara kedi
Ağzında keglik eti
Verin bağa yarimi
Yıgmadan memleketi

Megdub yazıp yolladım
Üsdünü pulladım
lrag olduğun için
Hem yazdım hem ağladım

Peşgir aldım diregden
Bir yar sevdim yüregden
Keşge sevmez olaydım
Gaşdı giddi elimden
·.,j·

Şakayıg çiçeğisifi
Güzelin gerçeğisiü
Dünyayı senin ila gördüm
Gözümün bebeğisin

Hanaya çıkacayım
Beyaz gül atacayım
Hiş aglına gelmezkan
Gucağna yatacayım
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Gemi göründü başdan
Yar gelir savaşdan
Bir evlendim olmadı
Evleneceyim başdan
Camilerden hü gelir
Medreseden su gelir
Yarim oraşda ben buraşda
Elimizden ne gelir?

Gaşlarıfi haşlar beni
Aşgıfi ateşler beni
Ne garip aşga düşdüm
Görenner daşlar beni

bir dosdumun dilinde olan bir nıaniciği söyleyim safla da
ovlum:
Gece basdı garınan
Yüreğim hep yarman
Dayan yüreğim dayan
Gelir bir gün aşgıfunan
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SES BİLGİSİ

I. SES DEGİŞMELERİ

ünsüz olan k, hem isimlerde hem de fiillerin çekimlerinde

•

ta keliıne içinde ve kelime sonunda sedalı bir ünsüz olan g'ye

önüşüınü isimlerde, sıfatlarda, kendi zanıirinin çekiminde, bazı
erinde, Rumcadan ve Fransızcadan gelen alıntı kelimelerde,
"r,aşında görülmektedir.
voyun I, kaçak>gaçag
ızın JI,

I,

kahbenin=gahbenin

JI,

kuyruğunu=guyruğunu

II,

ınıızda=gucağımızda

II,

urkenden=gurtulurkandan
II,

kazan>

gazan I,

goınşunun

11,

kamımı=gamımı

il,

I, karyolaları=garyolaları

kaynamaya=gaynamaa

I,

ıaha=garargaha

I,

konıuşunun>

kendilerini=gendilerini

ın=gayanını/l,

ın=gayınım

koca>goca

I,

kasabaya>gasabaya

JI,

karşıda=garşıda

II,

kamıştan=gamışdan

JI,

IV,

kaşların=gaşların

VI,

ı>goluna JI, kardeşi »gardaşı II, karısı> garısı IV, kafesi>gafesi

caçıım>

gaşdım

I,

gaşdım
71

çekimli

şeklinde

gaş->kaç-,

~-~ •. s

aldım çekimli şeklinde gal->ka/-, koydum>goydum I,
şeklinde

goy->koy-,

koşturdum>

goşdurdum

II,

'&dDiJ/i şeklinde goş-t-koş-, konuşun> gonuşun Ill, gonuşun

gonuş->konuş-,

kuşaıiı> guşaddı II, guşaddı çekimli

uşat-, kıyar> gıyar IV, gıyar çekimli şeklinde gıy->kıy-,
. gakar çekimli
çekimli

şeklinde kalk -> gak-, kazanır> gazanır

şeklinde

kazan->gazan-,

kurtarmaya>

-gayınrlardı
I,

gurtarmaya

II,

karışık>garzşıg

kasabada> gasabada

ocagari I, kadar>gadar
a>gwnandarga

IV, gurtarmaya

I,

I,

şeklinde

II,

kavgası>gavgası

I,

Karaağaç>Garaağaç

I, kan>gan

kapla->gapla-,

I,

I, kadın>gadın

I, kaplarlarclı>gaplallardı

6

I,

küçük> guçuk

kurtar-> gurtar-,

eklinde

karlı>garlz

I,

II, gaplallardı

katmer>gadmer

II,

ı>gullanırdı II, gullanzlırdı çekimli şeklinde kullan->gullan-,
ın 11, kuru> guru II, karbonat> garbonat II, kalbur> galbur 11,
11, Karava>Garava

II, kanun>ganun II, kızdı=gızdı II, gızdı

şeklinde kız-ı=gız-, kırardı>gırardı II, gırardı çekimli şeklinde

"-, kuruş> guruş II, kaldırdı> galdırdı II, galdırdı çekimli şeklinde

-galdır-, karpıız>garpuz Ill,

mğu>gabuğu
ealayı

Ill,

III,

kazık>gazıg
konak>gonag

ın=Gıbrız 'dan Ill,
kzr->gır-,

kuyuya> guyuya III, kuduz>guduz
Ill,

kırlangıç>gırlangıç

lif,

Ill,

kuşlar>guşlar

Ill,

kımıaya>gırmaya

kaybolduğunu>gaybolduğunu

Ill,

gırmaya çekimli
IV, gaybolduğunu

sektınde kaybol->gaybol-, kabul>gabul IV, kulakları>gulagları

mayan>gorgmayan
korunan>gorunan

IV, gorgmayan

çekimli şeklinde

kork

IV, gorunan çekimli şeklinde koru->goru-,

>guvvadını IV, kılıcı>gılıcı IV, kırk> gırg IV, kuşağı>guşağı
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V,

0111ufıdaki

ü

kanatları> ganadları

V'

isimlerde, sıfatlarda, edatlarda, birleşik kelimelerde,

giren alıntı kelimelerde ve Rumca bazı özel isimlerin
~e

içinde görülmektedir.
asında I, baykuş=bayguş I, başka=başga I, birıki=birigı
lamışım I, saglamışım çekimli şeklinde sakla-> sagla-,
egşirdi çekimli şeklinde
şeklinde
II,

ekşi->egşi-, aktarına>agdarma

aktar-ı=agdar-,

ayıgla

çekimli

şeklinde

I,

ekmek>egmeg

ayıkla-ı=ayıgla-,

. kesinnikle=kesinnigila II, eski>esgi I, fabrikayai-fabrigaya

r JI, yufka=yufga II, şekle>şegle JI, beklerdiniz=beglerdinız
bekle-ı-begle-, traktörler>dragdorlar JJ,
JI,

dakikada=dagigada

II,

ınakbuz=ıııagbuz

II,

ahgeıııe II, seksen>segsen II, askeri=asgeri JI, hakkı=haggı II,

11,

11,

lokma>logma

hakikatdan>hakigatdan

11,

'zde II, EOKA>EOGA JI, asker> asger II, çinko=çingo II,
il, aklıına=aglıma JJ, Lefkoşa> Lefgoşa II,

akşam=agşam II,

aglava It ekmeğinı=egmeğinı II, yüksek>yügseg II, şekil>şegil
ıur=ıeşeggür
>

II, bakkala>baggala

111, kocakarz>gocagari

111,

Lefge 'de 111, şafkarmadan> şa.fgarmadan 1 v; şafgarmadan çekimli

şajkar->şa.fgar-, delikanlı=deligannı IV, keskin=kesgin Iv; aşkı>
tksel=yügsel V, bekçi=begci V, öksüı>ögsüz
ıglik Vl, peşkir> peşgir Vl.
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v: tekme>tegmede

VI,

.•...~,. ..ı..

t-p;mü., isimlerde, sıfatlarda, fiil köklerinde, ikilemelerde,
Arapçadan

. . Türg I,

alıntı kelimelerde kelime sonunda

yatak>yatag

I, yok> yog I, çık>çıg

I, yaprak>yaprag

I, büyük>böyüg

I,

.,ığnak>sığnag

I, yemek>yemeg

I, gerdek>gerdeg
11, uzak>uzag

I,

JI,

I,

adak> adag

tebrik>tebrig
tnek>iyneg

Ilı

Ocak>Ocag

eşek>eşeg 11, gerek>gereg

ıı,

II. sinek> sineg II,

JI,

toprak>toprag
II, boyunduruk> boyundurug
I

J,

ıeknik>teknig

tiifek>tüfeg
6

ginniş

JI,

orak>orag

II,

JI,

kırk>kırg

JI,

11, ınübarek>mubareg

II,

abug II, yüksek>yügseg il, tabak>tabag JI, küçük>giiçüg 11,
JI, soktu>sogdu
ıragırdım

I,

JI, sogdu çekimli şeklinde sok->sog-,

bıragırdım

çekimli

şeklinde

bırak->bırag-,

~dıg I, bagdıg çekimli şeklinde balc->bag-, kemikterı>keınigdeıı
ıgsm II, sıgsın çekimli şeklinde

sık->sıg-, kütükte>kütügde I,

ayaglarını JI, sucukları> sucugları II, yasaktır>yasagdır
il, bozuktur> bozugdur

gdir
-ıgda

JI,

demektir>demegdir

JI,

barınak> harınag

çanaklar> çanaglar

II,

JI,
JI,
II,

ı>gerçekdeıı II, korknıuş>gorgmuş JII, gorgıııuş çekimli şeklinde
,org-,

'
kucaklaşdılar>
gucaglaşdılar

kucaklaş->

gucaglaş-,

JJI,

deynek>deyneg

gucaglaşdılar

çekimli

III, yıkık dökük>yıkıg

/II, jistık>jistıg JJI, koıuık>goııag 111, ilk>ilg JII, firıdık>findıg III,
-yüzüş;

III,

kulakları>gulaglan

(mda>acıgdığmda

Iv~ acıgdığında

IV,

sandıklar>sandıglar

çekimli şeklinde

IV,

acık->acıg-,

ına>agmasına IV, agmasına çekimli şeklinde ak->ag-, köpek>köpeg
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zak=ıuzag

IV, geyik=geyig

dudakları=dudagları
/ıalktan>halgdan

V,

çiçek>

VI, bıkıını=bıgduıı

-ı-bıg-, kütükleri>kütügleri

u 52

1 V, erzak>erzag
çiçeg

aşkın=aşgın VJ,

V,

VI, bıgdım

VI, ışıktandır> ışıgdandır

adan VI, ınekdup> megdub v1, direkten=diregden
,

IV,

VI,

gök>gög VI, Şakayılc=Şakayıg

etiıılerde geçen bazı yapıın ve çekim eklerinde k>g
ünde bulundurulduğundaşu değişiklikler görülmektedir:

yapım eki:
ıçesinde -llk isimden isim yapım eki Baf ağzında sert
uşaması hadisesi nedeniyle bu ekin sonunda bulunan
.,.:1'

- üz olan k sedalı bir ünsüz olan g'ye dönüşmekte ve ek -Ilg
etedir.

rşılıglı II, kalabalık> galabalıg III, farklılıkları> farklılıgları I,

iıır>saygısızlıgdır
inıs-doğrulugdan
·> meydanlıg

II,

II,

yıllık> yıllıg

II,

ortalık=orıalıg

kôtiduglerden

kötülüklerden>

IV, sağlılc-sağlıg

ılık=desdebancılıg
~

II,

II,
II,

taşlık=daşlıg
JI,

ıafıdalıg IV, sıcaklık> sıcaglıg VI.
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hırsızlılc=hırsızlıg

VI,
I,

gençlik> gençlig

II,

JI,

II,

tellik>tellig

hastalıkıan=hasdalıgdan

IV,

ıguuueki l ünsüzü, kök veya gövdede bulunan n ünsüzü
eşmesine uğrayarak n 'ye dönüşmektedir. Yani ek Baf
şekline dönüşebilmektedir.

I~ derinliklerine=derinniglerine

III, uzunlukda>

banlılc-desdebannıg II.

sinde -elk isimden isim yapım eki Baf ağzında sert

saması hadisesi nedeniyle ek somında bulunan ve sedasız
- sedalı bir ünsüz olan g'ye dönüşmekte ve ek -clg şekline

ıglar JI, tupcukler=tüpcügler II, iynecikden>
II,

_ ıgracıg
ıasalcıgdır

bircik>

bircig

ıicig

azcıg

II,
111,
VJ,

havuzcuk=hauzcug

buracık/ara> buracıglara

III,

-cigler VI, makmacık=makinacıg

ıbabcıg

JI,

iynecigden

alışcık=alışcıg

IV

'

II, çengelcik> çengelcig JI,

sıgaracık> siaracıg
oğlancık=oğlancıg

II,

II,

V,
VI,

tanecik=danecig

III,

spidicik> spidicig

VJ '

verişcik=verişcig

vl,

»g VI.

a yapım eki:

'ürkçesinde

-k fiilden isim yapım eki Baf ağzında sert

umuşaması hadisesi nedeniyle sedasız bir ünsüz olan k, sedalı
n g'ye dönüşmektedir.

76
----....

.

,:: --~

parlakmış=parlagmışl/l,

-mAk

bulanık=bulanıg

I,

mastar eki Baf ağzında sert ünsüzlerin

eniyle ek sonunda bulunan ve sedasız bir ünsüz
olan g'ye dönüşmekte ve ek -mAg şekline

biımek=biımeg

VI,

tukenmek=ıükennıeg

VJ,

: geıirıııek=geıimıeg IV

-Dik

partisip eki Baf ağzında sert ünsüzlerin

t F ;sine bağlı olarak sonunda bulundurduğu sedasız bir
,.- ~--~

~,,, •• bir ünsüz olan g'ye dönüşmekte ve ek -dlg şekline

11.
IV.

duyuklarııııdan > duydugları nidan

Ill,

yaptıklarını=yapdıglarını

IV

'

ell.

gerundium

eki Baf ağzında sert ünsüzlerin

sonunda bulundurduğu sedasız bir
~e

,~ue Ye eıı:: -ArAg şekline

~..ı..u •.

~

IT~ koşturarak>goşdurarag

II~ uğrayarak>uğrayarag

~e

III, çekerek>çekereg

IV,

I}~ keserek> kesereg IV,

kullanılan gelecek zaman eki -AcAk, Baf ağzında sert

~ . .• ınası hadisesine bağlı olarak ek sonunda bulunan sedasız
ünsüzüne dönüşmekte ve ek -AcAg olarak yeni bir şekil

alacak>alacag
eleceg IV, ge!ecek>ge!eceg

I,

kovacak> govacag!ll,
II, bulacak>bulacag

II,

Ill, koruyacaktır> goruyacagdır VI, savaşacak> savaşacag

ilinti

ünsüz olaıı

c, isimlerde, sıfatlarda,

argo kelimelerde ve

Arapçadan alıntı kelimelerde genellikle kelime başında başka
üz olan g'ye dönüşmektedir.

emil 'in I, cafcaf >gafcaf, Cafer »Gafer, cali> gali, cambaz>
ınfes=ganfes,

cangıl=gangıl,

carta>garta,

Cavitt-Gavıt,

r·, ceberut>geberut, cedel>gedel, cembiye>gembiye.

ıüşümü
ünsüz olan

ç, isimlerde, sıfatlarda, zamirlerde,

bazı fiil

Farsçadan alıntı kelimelerde genellikle kelime sonunda başka

süz oları ş'ye dönüşmektedir.
78

r>ftalu

I, üçıe=üşde I, hiçbir>hişbir I, uçıu=uşdu I,

'>hiş

I,

üç>üş

I,

rençberlikle>reşberliğinan

bilinçli>bilinşh
11,

11,

içme>işme 11,

-- üşdeydi JI, seçti> seşdi II, sıçtı/ar> sışdılar III,
•Sc!hızden 111,

birkaç>birkaş III, açtın>aşdın

ilaçcık>ilaşcıg

JJI,

VJ, güçlü>güşlü VI, kılıç>gılış

c, isimlerde, Arapçadan ve İtalyancadan gelen
r

uıxıe kelime içinde başka bir sedalı ünsüz olan j'ye

•..: ...•..

-"uri>mejburi
meclup=nıejlub,

11,

mecal=mejal,

mecmua=mejmua,

meclts=mejlis,
ınecnun=mejnun,

~·h>,-ne~nm.

şümü
ünsüz olan. b, isimlerde, bazı fiil köklerinde, Farsçadan ve
itmiş olan alıntı kelimelerde genellikle kelime başında sedasız
p'ye dönüşmektedir.

79

a.ı::.noı>pozsun Il, pozsun çekimli şeklinde boz-ı-poz-,
adenı=padem 11, baklava>paklava 11, balta>palta

c, sıfatlarda, Farsçadan ve Arapçadan girmiş alıntı
kelime

Ill,

içinde

sedasız

bir ünsüz

olan ç 'ye

cajcajlı>cajç:ajlı, cascavlak>casçavlak,

el=eçel, icraat>içraat.

üsürnü
ünsüz olan p, isimlerde, zamirlerde ve zarflarda, bazı fiil
• fiil isimlerinde, İtalyancadan, Arapçadan ve Farsçadan gelen
erde kelime başında, kelime içinde ve kelime sonunda sedalı
ı b ' ye dönüşmektedir.

ışümü
ünsüz olan p, isimlerde,
.lerde

kelime

başında

Farsçadan ve İtalyancadan gelen
sedalı

bir

ünsüz

olan

b'

ye

r.

I,

Pazartesinden>Bazartesinden I, pişıne=bişme

II,

ezili, pompalama>bombalaına II, patates>badadez
riya II.

II,

80

/

p, isimler ile bazı fiil köklerinde, İtalyancadan

tı kelimelerde kelime içinde sedalı bir ünsüz olan

toplardım>toblardım

I,

faprikaya>Jabrigaya

rak>tobrag 11, kahpenin>gahbenin

I,

II, iptal>ibdal il,

ıi2ııı1'nrt7nı>debrem II, karpuz>garbuz II.

ftiıısıJz oları p, zarflarda, bazı fiil köklerinde,

Arapçadan ve

n alıntı kelimelerde kelime sonunda sedalı bir ünsüz olan
edir.

Arap>Arab I, şarap>şarab I, hep>heb I, kasap>kasab II,
ıgler
iub VJ.

II,

hesap>hesab

11,

kaplarlardı>gablallardı,

şürnü

ısüz olan r, isimlerde, Arapçadan, Farsçadan ve Yunancadan
rde genellikle kelime içinde diğer bir sedalı ünsüz olan l'ye

mü
I,

güreşçi>güleşçi,

güruh>güluh,

güvercin>güvelcin,

!lgah,, lıamarat>hamalat, harabe>halabe, harekat=haıekaı,
ıarika> ha lika, harita> halita.
81

lan f,

fiillerde,

Arapçadan,

Farsçadan

ve

kelimelerde genellikle kelime başında diğer bir
dönüşmektedir.

. faraza=paraza, farfara=parfara, fellah=pellah,

>pelyat.

iıtiüz olan f,

Arapçadan girmiş alıntı kelimelerde genellikle

ğu zaman ses değerini yitirmekte ve düşmektedir .

. ınefta=tneta, mefhum=mehum.
, ... ...•.

~

ünsüz olan f,

Arapçadan, Yunancadan ve Fransızcadan

celiınelerde genellikle kelime içinde diğer bir sedasız ünsüz
önüşınektedir,
üşümü

elıon I, defteri=dehderi I, Arif'e> Arih 'e I, efendi=ehendi I.

82

Ian f, Fransızcadan, Rwncadan ve Arapçadan girmiş
nellikle söz sonunda sedalı bir

1l'

ünsüz olan v'ye

I, galif>galiv, lif> liv, raf>rav, kadayıf> gadeyiv,

olan g, isimlerde, İtalyancadan, Fransızcadan ve
••••••" alıntı kelimelerde genellikle kelime başında sedasız bir
dönüşmektedir.

Ill,

gebre>kebre,

gajil>kajil,

garabet>karabet,

abya=kapya.

- •..t·

J •••••

üşümü

ünsüz olan g, isimlerde genellikle kelime içinde diğer bir sedalı
, ··ye dönüşmektedir.

nüşümü

ün II, bu gece>böyce.
rıesı
r ünsüz olan g, zarflarda ve bazı fiil köklerinde genellikle söz
jz sonunda türemektedir.

83

~ ohgardmış çekimli şeklinde onarı-t-oiıgard-,

olan g, bazı fiil köklerinde,
değerini yitirmekte ve

İspanyolcadan alıntı

genellikle kelime içinde

bağla- çekimli şeklinde bağla-> bala- II.

süz olan ğ, isimlerde ve bazı fiil köklerinde genellikle kelime
· sedalı ünsüz olan y'ye dönüşmektedir.
.~::: ~•.ı·

ıc II, düğun=duyun

II, eğlenmeğe>eylenmeye

III.

>v dönüşümü

ir ünsüz olan ğ, isimlerde genellikle kelime içinde diğer bir sedalı
m v'ye dönüşmektedir.

örıüşüınü
vlum Vl, oğlak>ovlak, Oğuz=Ovuz.

84

olan ğ, isimlerde genellikle kelime içinde ses değerini

r S,oektedir.
ocuğuna=çocuuna II, kızcağaz> gıçcaaz III, ağacı=aacı

ünsüz olan h,

isimlerde, Arapçadan, Fransızcadan,

e Latinceden gelen alıntı kelimelerde kelime başında ve
türemektedir.

isimlerde, Yunancadan, Latinceden, Arapçadan
dan gelen alıntı kelimelerde kelinıe başında türemektedir.
-ı.

hav/ısına I, acayip=hacayip,

acele>hacele,

afakan>hafakan,

emesı
bir ünsüz olan h,

Arapçadan gelen alıntı kelimelerde, kelime

- emektedir.
.alıat I, saatçi> sahatçı, saadet> sahaded.

85

h,

Yunancadan, Arapçadan ve Farsçadan gelen

ilikle kelime başında diğer bir sedasız ünsüz olan

-..n>furnıaya

III, huri=furi, husus=fusus, huysuz=fuysuz,

,- re=fücre. hunkdr=fünkdr, husran=fusran.

Arapçadan gelen alıntı kelimelerde genellikle
ı bir ünsüz olany'ye dönüşmektedir.

-.ın-aıi I, ıhracat=iyracad, ehemmiyeı=eyemmiyeı, ehibba>

.••..:.ı,ı.·

.1>eylibeyt, ihale riyale, ihanet=iyanet, ihya=iyya.

ünsüz olan h, sıfatlarda, ünlemlerde, Arapçadan ve Farsçadan
kelimelerde genellikle kelime içinde ses değerini yitirerek

li>Memedali

I,

Mahmut 'un=Mamudi 'nin

I,

yahu=yau

J,

~> hastane I, ruhsat=rusat I, tarhana=tarana II, nihayet=niaet II,

-rametli II, meşhurdu=meşurdu II, maphus=mapıs II.
86

olan k, Arapçadan gelen alıntı kelimelerde, kelime

~-Piz

üz olan y 'ye dönüşmektedir.

. tahkikat> tahyikat.

üz olan l, sıfatlarda, Yunancadan gelen alıntı kelimelerde
ses değerini yitirerek düşmektedir. Nadir

F.

nesil=nesi, paspal>paspa, sağmal> sağına.
dönüşümü
ünsüz olan l,

Arapçadan, Farsçadan ve Yunancadan girmiş

elerde kelime içinde

ikizleşmektedir. Nadir görülen bir

ınüşümü
lesi II, halat=hallat, halayık>hallayık, halı=hallı, jale>jalle.
ı >mm dönüşümü

ur ünsüz olan m, bazı edatlarda ikizleşınektedir. Nadir görülen bir

- dönüşümü
ıa ~'1.
87

~::,,.ı:

nı, isimlerde, zarflarda, Farsçadan ve Arapçadan
kelime içinde diğer bir sedalı ünsüz olan n'ye

samba> muşanba, parmak> barnag, sümbül> sunbül .

Ian 111, bazı edatlarda genellikle kelime samında

'anki=sankim IV, keşke>keşgem.

bazı kişi zamirlerinin yönelme hali çekimlerinde
ünsüz olan ğ'ye dönüşmektedir.

. bana=bağa, ona>oğa.

dönüşümü
ünsüz olan n, isimler ile sıfatlarda, Fransızcadan ve Farsçadan
kelimelerde genellikle kelime içinde diğer bir sedalı ünsüz olan
mıektedir.
)llÜŞÜ111Ü

ir II, şöminelerde> şômiyelerde JI, onbeş>ombeş, karanfil>
88

J.:.-ı·

Pwııııbaşı. blnbaşz>bimbaşı, nergiz>mergis, lsıanbui»

bE L -

OÜ

n, isimlerde ve bazı zamirlerde genellikle kelime

rwııaı,

ünsüz olan fi'ye dönüşmektedir.

ıa>sana III, ona>ofıa, deniz>defıiz, son> soiı .

.,...:>ı.sı1zu. olan n, isimlerde, sıfatlarda ve bazı zaınirlerde kelime
sedalı ünsüz olan fı'ye dönüşmekte ve ikizleşmektedir.

deniz> dehhiz, sana> sarına, bana> bahha.
dönüşümü
~.:.

r ünsüz olan n,

kelime

içinde

bazı işaret
diğer

bir

zamirlerinin yönelme hali
sedalı

ünsüz

olan

r

ye

lir. Nadir görülen bir hadisedir.

ışünıü
'la Ill, bunuyla, şunuyla.

ernesı
süz olan n, bazı edatlarda kelime sonunda türemektedir.

89

••••••...............

~~

n, zarflarda, zamirlerde, Fransızcadan ve Farsçadan

i: lade genellikle kelime içinde ses değerini yitirerek

rliğinan II, sonrası>sorası II, sonra=sora II, sana>saa
eııdisine>gee JI, bronzdan>brozdan JI.

iRSJ1Z

olan r, sıfatlarda, genellikle kelime içinde ve kelime

~tieriniyitirmekte ve düşmektedir.

~::tc.L"

· JI.
s=ş dönüşümü
bir ünsüz olan s, Farsçadan gelen bazı alıntı kelimelerde

e Kelime sonunda diğer bir sedasız ünsüz olan ş 'ye dönüşmektedir.

rıüşümü

ıerkeş JI.
s>z dönüşümü

bir ünsüz olan s, bazı isimlerde, İtalyancadan ve Farsçadan bazı

ntı kelimelerde genellikle kelime sonunda sedalı bir ünsüz olan

ıüşmektedir.
90

pataıes=badadez

JI,

Kıbrıs 'tan=Gıbrız 'dan 111,

nergis>nergiz.

lıısfız olan s, bazı edatlarda genellikle kelime başında ses
'

I

faste ve düşmektedir.

ünsüz olan ş, isimlerde ve zamirlerde genellikle kelime

•.: •. J•

raşda JI, oradan=oraşdan II, oraya>oraşcığa

v1, nerede

eyim VI.
dönüşümü

~ bir ünsüz olan t, isimlerde, zarflarda, bağlaçlarda ve bazı fiil
e,
1,

Yunancadan,
Arapçadan

Fransızcadan,

ve Farsçadan

Latinceden,

İtalyancadan,

gelen alıntı kelimelerde kelime

kelime içinde ve kelime sonunda sedalı bir ünsüz olan d 'ye
.tedir,
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lan

ı,

ı,

isimlerde ve bazı fiil köklerinde, Yunancadan,

çıdan ve Farsçadan gelen alıntı kelimelerde genellikle

s:ıM••

r

bir ünsüz olan d'ye dönüşmektedir.
I, ıutardınız>dutardınız I, takardun>dakardmı I,

I. taşırdık>daşırdıg I, tane=dane I, ıaılı=dadlı JI, tuz>
•••.xnnz-dellallann
'T

testiyi>desdiyi Ill,

Ill,

taş>daş Ill,

Iı1, tarar>darar VI.

ünsüz olan t, isimlerde ve fiil köklerinde, Latinceden,
İtalyancadan, Rumcadan, Arapçadan ve Farsçadan gelen
genellikle kelime içinde

sedalı bir ünsüz olan cl 'ye
~.~ ••. Ji

bda 'da I,

Bektaş>Begdaş I,

agtarmada>agdarmada I,

ekimli şeklinde aktar->agdar-, işte>işde II, ister=isder JI,
kimli

şeklinde

kôfıer=kôfder

iste->isde-,

I,

ı>Ağusdos 'dan II, üstünde>üsdünde JI, traktörler>dragdorlar
mit>çidlemit

II,

hafta=hafda

JI,

patates>badadez

II,

ılık>desdebancılıg JI, muhtar>muhdar II, ihtiyar>ihdiyar II,
an>tahdalardan JI, hastayımş>hasdaymış II, bostana=bosdana
anahtarı>anahdarı

111,

kofti=kofdi Ill,

fıstık=fısdıg

111,

tan>hasdalıgdan IV, atlayan>adlayan IV, ad/ayan çekimli şeklinde
ila-, ihtiyacı>ihdiyacı IV, etrafı=edrafı V, mektup>megdub VI.
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:iıısöz olan t, isimlerde, zarflarda, bağlaçlarda ve bazı fiil
lııı>cadan ve Farsçadan gelen almtı kelimelerde genellikle

. süt> süd I, şehu=şehid I, hayat>hayad I, lezzet>lezzed
edleri I, üst üste> üs üsde II, akşamüstü>akşamüsdü II,
1kürtlerdik>kükürdlerdig JI, kükürdlerdig çekimli şeklinde
rdle-, dağıtırdık>dağıdırdıg II, adet>aded II, evet>eved 11,
kanat>ganad II, saat>saad II, veyahut>veyahud II,
d

III,

bulutu>bu/udu

IV,

kuvvetini>guvvadını

IV,

_ dinin IV, sırtlanıp>sırdlanıp VJ, sırdlanıp çekimli şeklinde
an-, lıissetmiş>hissedmiş VJ, htssedmiş

a-.

suratlı=suradlı

VI,

çekimli şeklinde

vı,

lanetli>lanedli

terevedine VJ, alt>ald IV, cennet>cenned VJ, fakat>fakad VJ,
ud VJ.

nız metinlerde geçen bazı yapım ve çekim eklerinde t>d

öz önünde bulundurulduğundaşu değişiklikler görülmektedir:
sri:
yapım eki:

rkçesinde -I- fiilden fiil yapım eki Baf ağzında sert ünsüzlerin

hadisesi nedeniyle yeni bir şekil almıştır. Sedasız bir ünsüz
ıir ünsüz olan d'ye dönüşmekte ve ek -d- şekline girmektedir.
·oynadıllardı

II,

kaynatırdık>gaynadırdıg

nadasın I, gebertmen>geberdmen VJ.
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II,

-Tlr- fiilden fiil yapım

eki Baf ağzında sert

hadisesi nedeniyle yeni bir şekil almıştır. Ekin
~ız

bir ünsüz olan t sedalı bir ünsüz olan d'ye

r- şekline girmektedir.

VI, yuttunna>yuddurma

koştururlar>goşdunıllar

IV,

...v:nrmış VI, kanşıınrmış>garışdırırmış VI.

esinde -TI görülen geçmiş zaman eki Baf ağzında sert

,-u~ıası

hadisesi nedeniyle yeni bir şekil almaktadır. Ekin

sedasız bir ünsüz olan t sedalı bir ünsüz olan d'ye
ek -dl şekline girmektedir.
~:;,-

ıddı 11, kalktı>gagdı

11, kaçtım>gaşdım

I, sattı>satdı

I,

,öptü>öbdü I, uçtu=uşdu I, giitim=giddim I, geçtik>geşdig II,
JI, usauılar=uzaddüar III, attı>addı IV.

tisip eki:

ırkçesinde -TlkTAn partisip eki Baf ağzında sert ünsüzlerin
hadisesi nedeniyle yeni bir şekil almaktadır. Ek

lSIZ

t ünsüzleri sedalı d ünsüzlerine

ne girmektedir.
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içinde

dönüşmekte ve ek -

yapııkıan=yabdıgdan,

okudukıan=okudugdan,

alıştıktan> çal ışdıgdan.

(lısmde -Tlğl

partisip eki, Baf ağzında sert ünsüzlerin

si nedeniyle yeni bir şekil almaktadır. Ek
ünsüzü sedalı d ünsüzüne

başında

dönüşmüş ve ek -dlğl

, ıaştığı=daşdığı IV, düştüğü> düşdüğü IV.

ip eki:
.cesinde partisip eki -Tlğlnda,

Baf ağzında sert ünsüzlerin

ıdisesi nedeniyle yeni bir şekil almaktadır.

Ekin başında

z bir ünsüz olan t sedalı bir ünsüz olan d'ye dönüşmekte ve
kline girmektedir.
.~.: ••.ı·

ığında I, gittiğinde>giddiğinde

v'Iı acıktığında>acıgdığında,

rinde.

ah eki:
.çesinde -TA bulunma hali eki Baf ağzında sert ünsüzlerin

ıadisesi nedeniyle yeni bir şekil almıştır. Ekin başında
z bir ünsüz olan t sedalı bir ünsüz olan d'ye dönüşmekte ve
~ girmektedir.

l, Şubatta>Şubadda

I, üçte>üşde

I, polistei-polisde

uzunnukta> uzunnugdaII, çifıe=çifde IV,
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I,

t ~ c\e -TAn ayrılma hali eki Baf ağzında sert ünsüzlerin

--si

nedeniyle yeni bir şekil almıştır. Ekin başında
ünsüz olan t sedalı bir ünsüz olan d'ye dönüşmekte ve

W

i111

II, ıopraktanıdc-ıobragdanıdı

savaştan=savaşdan

II, attan=addan

IV,

VI.

-Tlr bildirme eki Baf ağzında sert ünsüzlerin

disesi nedeniyle yeni bir şekil almıştır. Ekin başında
sız bir ünsüz olan t sedalı bir ünsüz olan d'ye dönüşmekte ve
e girmektedir.

r I, eşektir=eşegdir II, Ali 'dir, güçlüdür.
)

bir ünsüz olan t, bazı isimlerde, Farsçadan gelen alıntı
e genellikle kelime sonunda ses değerini yitirınekte ve
ır.

s üsde II, çift>çiflI, serbest>serbes VI.
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olan v, bazı isimlerde ve genındium tekrarlarmda,

tı kelimelerde genellikle kelime içinde ses değerini

ôe II, Gavur > Gaur II, duvar=duar 11, tavuk=tauk I,

süz olan

y, bazı isimlerde, zarflarda ve sıfatfiillerde,

çadan gelen alıntı kelimelerde genellikle kelime başmda
?

ses değerini yitirmekte ve düşmektedir.

ünsüz olan y, bazı isimlerde ve sıfatfiillerde, Arapçadan ve
elen alıntı kelimelerde genellikle kelime başında ses değerini
düşmektedir.
111, yaban=aban. yadigdr=adigar, Yahudi=Ahudi, yargıç>

ınsüz olan

y, bazı isimlerde ve zarflarda, Arapçadan ve

elen alıntı kelimelerde genellikle kelime içinde ses değerini
düşmektedir.
f

I,

belediyede>belediede

ıöyle>böle II.
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I,

guya=gua

I,

budamaya>

.•. :,

..ı·

_ ·. Arapçadan gelen alıntı kelimelerde genellikle

F

ktedir.

lıı!:mıde

JI, daimici=dayimici II, daima=dayima, daimi>

isimlerde, genellikle kelime sonunda diğer bir
ye dönüşmektedir.

;

süz olan z, isimlerde ve bazı edatlarda, Arapçadan gelen alıntı
.~.~.~.

genellikle kelime başında sedasız bir ünsüz olan

I

s ye

zaten>saten II, zakkuın>sakkum, zarif>sarif.
dönüşümü
ir ünsüz olan z, isimlerde genellikle kelime içinde sedasız bir
ı ç' ye dönüşmektedir.

nüşümü
gıçcağaz III.
98

olan n, önünde bultınan diğer bir sedalı l ünsüzünü

yoluyla etkileyerek kendisine dönüştürmektedir. Bu
et zamirlerinin çokluk şekillerinde, bazı sıfatfiiller ile
erinde ve çekimlerinde, Rumcadan ve Fransızcadan
erde genellikle kelime içinde görülmektedir.

I,

anlat=annat
I,

I,

· kamyonlar=kaıııyonnar

onlar=onnar

I,

I,

şunlar> şunnar,

kazanlar> gazannarII, hayvanlara> hayvannara II,
aımarll,

sabanlar>

sabannar 11, köfünler>köfünner

II,

-- ıner II, hırçınlaştı=hırçınnaşdi JI, kesinlikle=kesinnigle JI,

eri JI, destebanlık>desdebannıg
ıner

II,

gelsinler=gelsinner

inner II, şeytanlar> şeytannar

JI, odunlara=odunnara 11,
11,

alsınlar>alsınnar

II,

JI, kanunlar> ganunnar II,

ırc-ıelevizyonnar JI, yanlız=yannız II, yanlışlıkla=yannışlıynan
Itıniar=altınnar

III,

karanlık=garannıg

ııe=derinniglertne IV, tenli>tenni IV, delikanlı=deligannı
·akannar V{ insanları=insannarı

IV,
IV,

VI, dinlenirler=dinneniller

r·>görenner VI.
ınüşümü

ir ünsüz olan p, önünde bulunan sedalı b ünsüzünü ilerleyici
'oluyla etkileyerek kendisine dönüştürmektedir. Bu hadise bazı

enelliklekelime içinde görülmektedir.
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p, önünde bulunan sedalı b ünsüzünü ilerleyici

··eyerek kendisine dönüştürmektedir. Bu hadise bazı
elime içinde görülmektedir.

aprak=yabbak, köprü>köbbü.

r, önünde bulunan diğer bir sedalı l ünsüzünden
ıı,eşeııe yoluyla etkilenerek /'ye dönüşmektedir. Bu hadise

geniş zaman ekini alıp çekime giren fiillere -lAr çokluk
ıı-:sindeıı sonra görülmektedir.

kurarlar> gurallar, ayıklarlardı >ayıglallardı,

. apallardı I, kınalarlardı>kınalallardı 1, koyarlardı>gollardı
~.-:,.

ı>çalallardı II, oynarlardı> oynallardı II, derlerdi>dellerdi

rlardı=dutallardi
>götürüllerdi

II,

turlarlardı>turlallardı
dururlardi=durullarıdı

II,

»beklellerdi JI, söylerlerdi>söylellerdi

JI,

sererlerdi>serellerdi

·dı>toplallardı II, kalırlardı>galıllardı

II,

II, gelirler>geliller II,

ıliller II, dönerlerdi> dôneilerdi II, öğütürlerdi>öğüdüllerdi
rdı=batırıllardı

11,

II,
II,

11, basarlardı=basallardı

<-deller 11, gezerlerdi=gezellerdi II, bölüşürlerdi>bölüşül/erdi II,
ti=vertllerdi II, atarlardı>atallardı II, pişirirlerdi> bişirillerdi II,
-yaııllar

IV,

söylerler>söyleller

»yaşallar IV
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IV,

ölürler>ölüller

IV,

.•. .ı·

olan

v, genellikle ikizleşmiş olarak bulunduğu

alıntı kelimelerde, aynı sesten birisini yitirmekte ve
dır.

IV,

I

evvab=evôb,

evvah>evdh,

evvela>eveld,

san ikinci teklik şahıs ekinin bazı durumlarda değişmesi
ikinci teklik şahıs ekinin bazı durumlarda tamamen

• jka bir yapıya büründüğü gözlemlemııiştir. Kıbns adası'na

~

birisiııin bile rahatlıkla ayırt edebileceği bu değişim
'e yapmak fiillerinin ikinci teklik şahıs çekimlerinin ne soru
esinden dolayı ortaya çıkmıştır. Bu değişim bütün Kıbrıs
- olan bir hadisedir.
~--~--.ı.·.

ıyorsun>napan I.
·orsun>nesden Ill.

muz

Iürkiye

metinleri ses bilgisi bakınundan incelediğimizde Baf
Türkçesinden

farklı

olan

şu

ses

değişiklikleri

dir: Baf ağzında sedasız bir ünsüz olan k, isimlerde, sıfatlarda,
birleşik kelimelerde ve fiillerin çekimlerinde,

Arapçadan,

a ve Rumcadan dilimize giren alıntı kelimelerde ve bazı özel
rlerin kısaltmalarında kelime başında, kelime içinde ve kelime
dalı bir ünsüz olan g'ye dönüşmektedir.
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fan

b, isimlerde, bazı fiil kökleıinde, Farsçadan ve

alıntı kelimelerde genellikle kelime başında sedasız

c, isimlerde, sıfatlarda, argo kelimelerde ve
•• ça<tan alıntı kelimelerde genellikle kelime başında başka

g'ye dönüşmektedir. Bazen Arapçadan ve İta]yancadan
erde genellikle kelime içinde başka bir sedalı ünsüz olan
~-

Bazen ise Farsçadan ve Arapçadan girmiş alıntı kelime
ünsüz olan ç 'ye dönüşmektedir.
ünsüz olan ç, isimlerde, sıfatlarda, zaınirlerde, bazı fiil
çadan alıntı kelimelerde genellikle kelime sonunda başka

- olan ş'ye dönüşmektedir.
ünsüz olan f, fiillerde,

Arapçadan, Farsçadan ve

;

· ş alıntı kelimelerde kelime başında diğer bir sedasız

.e, Yunancadan ve Fransızcadan girmiş alıntı kelimelerde ise
diğer bir sedasız ünsüz olan h'ye dönüşmekle birlikte yine
. Rumcadan ve Arapçadan girmiş alıntı kelimelerde genellikle
sedalı bir ünsüz olan v'ye dönüşmektedir. Bu ses bazen de ses
nekte ve düşmektedir.
ıir ünsüz olan g, isimlerde, İtalyancadan, Fransızcadan ve
irmiş alıntı kelimelerde genellikle kelime başında sedasız bir
'ye

dönüşmektedir. Kelime içinde diğer bir sedalı ünsüz olan

ıekte, zarflarda ve

bazı fiil köklerinde söz içinde ve söz

unektedir. İspanyolcadan alıntı kelimelerde ise ses değerini
genellikle kelime içinde düşmektedir.
ünsüz olan ğ, isimlerde ve bazı fiil köklerinde bazen kelime
rir sedalı ünsüz olan y'ye bazen de diğer bir sedalı ünsüz olan
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ete

kelime içinde ses değerini yitirebilınekte

olan h,

ve

isimlerde, Arapçadan, Fransızcadan,

ceden gelen alıntı kelimelerde kelime başında ve
raemekle birlikte kelime başında diğer bir sedasız ünsüz
içinde ise

sedalı bir ünsüz olan y'ye de

Bazen de sıfatlarda, ünlemlerde, Arapçadan ve
kelimelerde genellikle kelime içinde ses değerini'
\_

Arapçadan gelen alıntı kelimelerde, kelime
ünsüz olan y 'ye dönüşmektedir.
ünsüz olan /,

sıfatlarda, Arapçadan, Farsçadan ve

elen alıntı kelimelerde genellikle kelime somında ses
k düşebildiği gibi kelime içinde

\

ikizleşme temayülü de

edir.
ünsüz olan m, isimlerde, zarflarda, Farsçadan ve Arapçadan
ceumelerde kelime içinde diğer bir sedalı ünsüz olan n'ye

• ve

bazı edatlarda

bir ünsüz olan n,

da ikizleşmekte, kelime sonunda ise

bazı

kişi zamirlerinin yönelme hali

de diğer bir sedalı ünsüz olan ğ'ye ve Fı'ye, isimler ile sıfatlarda,

lan ve Farsçadan gelen alıntı kelimelerde genellikle kelime
er bir sedalı ünsüz olan m 'ye dönüşmektedir. Bazı edatlarda da

nunda türeyebildiği gibi kelime içinde de ses değerini yitirerek

ktedir. Sedalı bir ünsüz olan n, önünde bulunan diğer bir sedalı
üzünü

ilerleyici benzeşme

yoluyla

etkileyerek

kendisine

ıektedir. Bu hadise isimlerde, işaret zamirlerinin çokluk

le, bazı sıfatfiiller ile fiil köklerinde ve çekimlerinde, zarflarda,
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I

sızcadan gelen alıntı kelimelerde genellikle kelime

oları p, isimlerde, zamirlerde ve zarflarda, bazı fiil

-süz

imlerinde, Fransızcadan, İtalyancadan, Arapçadan ve
alıntı kelimelerde kelime başında, kelime

içinde ve

bir ünsüz olan b ye dönüşmektedir.
I

~ıoıı

ünsüz olan r, isimlerde, Arapçadan, Farsçadan ve
kelimelerde genellikle kelime içinde diğer bir sedalı
önüşmektedir. Sıfatlarda ise genellikle kelime içinde ve
ses değerini yitirmekte ve düşmektedir. Sedalı bir ünsüz
bulunan diğer bir sedalı l ünsüzünden gerileyici benzeşme
ek /'ye dönüşmektedir. Bu hadise genellikle -r, -Ar geniş
p çekime giren fiillere -!Ar çokluk ekinin eklenmesinden
'(

edir.
ünsüz olan s, bazı isimlerde, İtalyancadan ve Farsçadan
celimelcrde genellikle kelime sonunda sedalı bir ünsüz olan
diğer bir sedasız ünsüz olan

ş

'ye dönüşebilmektedir. Bazı

genellikle kelime başında ses değerini yitirmekte ve

bir ünsüz olan ş, isimlerde ve zarnirlerde genellikle kelime
ektedir.
sız bir ünsüz olan t, isimlerde, zarflarda, bağlaçlarda ve bazı fiil
'---·

:,

Yunancadan,

Fransızcadan,

ı, Arapçadan ve Farsçadan

Latinceden,

İtalyancadan,

gelen alıntı kelimelerde kelime

kelime içinde ve kelime sonunda sedalı bir ünsüz olan d 'ye
te bazen de kelime sonunda ses değerini yitirmekte ve
lir.
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esı1z olan v, bazı isimlerde ve gerundium tekrarlarında,

tı kelimelerde genellikle kelime içinde ses değerini
ektedir. Bazen de ikizleşmiş olarak bulunduğu

bazı alıntı kelimelerde, aynı sesten birisini yitirmekte ve
--.al!.U..11

LUI

naktadır.

ıııı.süz olan y, bazı isimlerde kelime sonunda diğer bir
v 'ye dönüşmektedir. bazı zarflarda ve sıfatfiillerde,
Arapçadan

gelen alıntı kelimelerde kelime içinde

· kelime başında ve kelime içinde

ses değerini

- - süz olan z, isimlerde ve bazı edatlarda, Arapçadan gelen
de genellikle kelime başında sedasız ünsüzlerden olan

s'

- üşebilmektedir.
şahıs ekinin bazı dunınılarda tamamen
ka bir yapıya büründüğü gözlemlenmiştir. Kıbrıs adası'na
- basan birisinin bile ralıatlıkla ayırt edebileceği bu değişim
......:ıo:...ı-

k ve yapmak fiillerinin ikinci teklik şahıs çekimlerinin ne soru
eşmesinden dolayı ortaya çıkımştır.

~işiklikleri

ıbns ağızlarının tümünde olduğu gibi Baf ağzında da bazı düz
mn yuvarlaklaştığı bazı yuvarlak ünlülerin ise düzleştiği sıkça
nektedir.
0

lın, geniş ve düz bir ünlü olan a, bazı bağlaçlarda kelime başında

leğeriniyitirerek düşmektedir.
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.......-~ü
~ ve düz brr ünlü olan a, genelliklekelime içinde ince,

ir ünlü olan e 'ye dönüşmektedir.

· ve düz bir ünlü olan a, bazı zarflarda, Arapçadan ve
~ len bazı alıntı kelimelerde genellikle kelime içinde ince,
- bir ünlü olan e 'ye dönüşmektedir.

= I, zaman>zeman I, bahaneydi>behaneyidi I.
. genış ve düz bir ünlü olan e,

kelime içinde ve kelime

kalın, geniş ve düz bir ünlü olan a 'ya dönüşmektedir.
->-a- dönüşümü
. geniş ve düz bir ünlü olan e. bazı isimlerde, bazı zarflarda ve
fiillerin

çekimleri ile Arapçadan gelen alıntı kelimelerde

llikle kelime içinde

kalın, geniş ve düz bir ünlü olan a 'ya

ısmektedir.

'irseniz>eksilirsanız I, giderken>giderkan I, istersen>isdersan I,

ersen>söylersan I, sandalyede>sandalyada I, bazen> bazan I

ı·sen>gelirsafı JI, ödemezsen>ödemezsan il, hemen>heman JI,

ken>enerkana III, kuvvetini> guvvadını IV.

106

',

.

. ,~

düz bir ünlü olan e, bazı zarffiil eki alınış bazı
bazı bağlaç ve

lıaıdhkle kelime sonunda kalın, geniş ve düz bir ünlü olan
•

kredir.
ıa

I,

erince=erinca

I,

II, bııirince=biıirinca

II,

I,

II, gelince> gelinca III,

getirdilerse> geıirdilerisa

I,
de>da

bitince> bittiğinca

neyise=neyisa

11,

ıle=ila

I.
VJ,

,·

geniş ve düz bir ünlü olan a, kalın, genellikle kelime içinde
bir ünlü olan ı 'ya dönüşmektedir.
.,.,,..

önüşürnü
geniş ve düz bir ünlü olan a, Arapçadan ve Farsçadan gelen

tı kelimelerde genellikle kelime içinde kalın, dar ve düz bir
an 1 'ya dönüşmektedir.
7ft

> ınasrıfı II, mahana> mahına, maraz> marız.

dönüşümü
ın, dar ve düz bir ünlü olan ı, kelime içinde ince, dar ve düz bir
ıları i 'ye dönüşmektedir.
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üz bir ünlü olan ,, isimlerde, Arapçadan ve Farsçadan

ac:ıııı,elerde genellikle kelime içinde ince, dar ve düz bir
önüşmektedir.
ı=ayni I, kocakarı>gocagari

I, çırpı>çifpi II.

ye düz bir ünlü olan ı, genellikle kelime içinde kalın, dar
ir ünlü olan u 'ya dönüşmektedir.

ve düz bir ünlü olan ı, bazı isimlerde, Farsçadan gelen
.elimelerde genellikle kelime içinde kalın, dar ve yuvarlak
u' ya dönüşmektedir.

»turaşlıkları I, kapım=kapum VI, fırını=furunu VI.
önüşümü

.~.:t,.
•. ,l·

ve düz bir ünlü olan i. genellikle kelime içinde kalın, dar ve
· ünlü olan ı ' ya dönüşmektedir.
dönüşümü

dar ve düz bir ünlü olan

i,

bazı isimlerde ve sıfatlarda,

ıdan gelen bazı alıntı kelimelerde

genellikle kelime içinde

~

dar ve düz bir ünlü olanı' ya dönüşmektedir.

»ımbığı I, müldyimledi > miilaytmladı, hizmetçilert=hızmeıçi
r,

hangi> hangı IV.
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•püıııü

düz bir ünlü olan i, genellikle kelime içinde sedalı bir
dönüşmektedir.

bir ünlü olan i, Arapçadan gelen bazı alıntı
kelime içinde sedalı bir ünsüz olan y 'ye

. dairede>dayrede, daima=dayma.
üşümü
ve düz bir ünlü olan i, genellikle kelime başında ve
e, geniş ve düz bir ünlü olan e' ye dönüşmektedir.
önüşümü
dar ve düz bir ünlü olan t, bazı sıfatlarda ve fiil köklerinde
de kelime başında ince, geniş ve düz bir ünlü olan e ' ye
ıektedir.
endim III, iyt=eyi IV.
e- dönüşümü
, dar ve düz bir ünlü olan i, bazı isiınlerde, bazı zarflarda,
da ve

bazı fiil

köklerinde, Fransızcadan gelen bazı alıntı

lerde genellikle kelime içinde ince, geniş ve düz bir ünlü olan
lönüşrnektedir.
varel I,

diye>deye

I, şehir> şeher

»geyerig JI, diyeceğine=deyceyne III.
109

JI, niçin>

neçin II,

~.--:,... ı·

ışüınü

' ve düz bir ünlü olan i, genellikle kelime içinde ince, dar
bir ünlü olan ü'ye dönüşmektedir.

ışüınü

re düz bir ünlü olan i, bazı edatlarda ve zarflarda genellikle

ıde

ince,

dar

ve yuvarlak

bir ünlü

olan

ü'ye

Iir.
, niçin=niçün I.

dönüşümü

.ş

ve düz bir ünlü olan a, genellikle kelime içinde bulunan

alın, dar ve yuvarlak

u ünlüsüne dönüşebilmektedir.

üşüınü

iş ve düz bir ünlü olan a, bazı isimlerde genellikle
e bulunan diğer bir

kalın, dar ve yuvarlak

u

rıüşebilmektedir.

ıbam II.

ve düz bir ünlü olan ı, bazı isimlerde kelime başında ses

nekte ve düşmektedir.

: düz bir ünlü olan ı, bazı isimlerde ve zarflarda, İtalyan

lıntı kelimelerde genellikle kelime başında ses değeri-
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·e düşmektedir.

mar/ar I, ıstampa>stampa, ışıl ışıl=şıl şıl.
esı
ve yuvarlak bir ünlü olan

u, genellikle hem kelime

n de kelime içinde türemektedir.

nesı
r ve yuvarlak bir ünlü olan

u, Arapçadan gelen bazı alıntı

e genelliklekelime başında türemektedir.

um I.

mesı
ar ve yuvarlak bir ünlü olan u, isimlerde, İtalyancadan gelen
kelimelerde genellikle kelime içinde türemektedir.
~.7-.ı.·

-ba JI, komşu> gomuşu JI.
dönüşümü
ar ve yuvarlak bir ünlü olan u, genellikle kelime başında ve
inde kalın, geniş ve yuvarlak bir ünlü olan o'ya dönüşmek-

dönüşümü
dar ve yuvarlak bir ünlü olan

u,

bazı fiil köklerinde

e kelime başında kalın, geniş ve yuvarlak bir ünlü olan o'ya
.kdir.
»onuttum I, uğraşırdı>ovraşırdı
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JI.

üşümü
·e yuvarlak bir ünlü olan

u, bazı isimlerde ve zarflarda

kalın, geniş ve yuvarlak bir ünlü olan o'ya

tarda I, zumalar>zornalar JI.

niş ve yuvarlak bir ünlü olan o,

genellikle kelime içinde

e yuvarlak bir ünlü olan u ' ya dönüşmekdir.

önüşümü
genış ve yuvarlak bir ünlü olan
•~uaıı

o,

bazı isimlerde,

gelen alıntı kelimelerde genellikle kelime içinde

kalın,

arlak bir ünlü olan u' ya dönüşmekdir.
> Tulgay

I,

topaç>tupaç,

ıopal=tupal,

toprak>tuprak,
.:~~-

»yubaz, yoldaş>yuldaş, mobilya>mubilya.
ü>ö dönüşümü
ıce, dar ve yuvarlak bir ünlü olan

ü;

genellikle kelime içinde ince,

? ve yuvarlak bir ünlü olan ö'ye dönüşmektedir.

-o- dönüşümü
tee, dar ve yuvarlak bir ünlü olan ü, bazı isimlerde ve sıfatlarda
ıllikle kelime içinde ince, geniş ve yuvarlak bir ünlü olan ö'ye
lşmektedir.

'ık> bôyug I, bugün> boyun JI.
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yuvarlak bir ünlü olan

ü;

kalın, dar ve yuvarlak bir

genellikle kelime içinde dönüşmektedir.

e yuvarlak bir ünlü olan ü, Arapçadan ve Farsçadan
erde genellikle kelime içinde kalın, dar ve yuvarlak bir
"ya dönüşmektedir.
ubareg

II,

müddet> mudded,

müflis> muflis,

ıim, müjde>mujde.

dönüşümü
ar ve yuvarlak bir ünlü olan u, genellikle kelime içinde
ve düz bir ünlü olanı' ya dönüşmektedir.
k ünlülerin düzleşmesi hadisesi Türkiye Türkçesinde küçük

na aykırı olan Türkçe keliınelerin, Baf ağzında uyuma tabi

ıir göstergesidir.

ıüşürnü
ar ve yuvarlak bir ünlü olan u, bazı fiil köklerinde,
, Arapçadan

ve

Farsçadan

:elime içinde kalın, dar

gelen

alıntı

kelimelerde

ve düz bir ünlü olan ı ' ya

Iir.

-havlısına I, musluk=mıslıg I, savururduk=savırırdıg il,
ıavrım VI, yamur=yamır IV, çamur=çamır VI, tnaphus
nshane V.
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.

yuvarlak bir ünlü olan

il, genellikle

kelime içinde

bir ünlü olan i' ye dönüşmektedir.

yuvarlak bir ünlü olan

ü, genellikle

bazı zarflarda

ince, dar ve düz bir ünlü olan i · ye dönüşmektedir.

metinleri

ıı

ünlü

değişiklikleri

bakımından

uoizde Baf ağzın da Türkiye Türkçesinden

farklı olarak

su değişiklikler gözlemlenmiştir:
da kalın, geniş ve düz bir ünlü olan

a, bazı bağlaçlarda

ses değerini yitirerek düşmektedir.

Bazen kelime

e, geniş ve düz bir ünlü olan e ' ye ve dar ve düz bir ünlü olan
üşmektedir. Bazen de genellikle kelime içinde bulunan diğer
dar ve yuvarlak

u ünlüsüne dönüşebilmektedir.

·- geniş ve düz bir ünlü olan e, kelime içinde ve kelime sonunda
euiş ve düz bir ünlü olan a 'ya dönüşmektedir.
dar ve düz bir ünlü olan ı, kelime içinde ince, dar ve düz bir
lan i 'ye ve yuvarlak bir ünlü olan u 'ya dönüşmektedir.
dar ve düz bir ünlü olan i, kelime başında ve içinde ise ınce,
ve düz bir ünlü olan e' ye, kelime içinde ise kalın, dar ve düz
lü olan

ı' ya,

ince, dar ve yuvarlak bir ünlü olan

ü'ye ve

bir ünsüz olan y 'ye dönüşmektedir.
ın, dar ve düz bir ünlü olan ı, bazı isimlerde kelime başında ses
ni yitirmekte ve düşmektedir.
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_ varlak bir ünlü olan

u, genellikle hem kelime başın-

. e içinde türemektedir.

·e yuvarlak bir ünlü olan o,

Bununla birlikte kelime

genellikle kelime içinde

.arlak bir ünlü olan u' ya dönüşmekdir.
yuvarlak bir ünlü olan ü, genellikle kelime içinde

ınce,

lllm'artak bir ünlü olan ö'ye veya kalın, dar ve yuvarlak bir
_ a dönüşmektedir.
ve yuvarlak bir ünlü olan u, genellikle kelime içinde
e düz bir ünlü olan ı ' ya dönüşmektedir.
ve yuvarlak bir ünlü olan

ü;

genellikle kelime içinde

·e düz bir ünlü olan i' ye dönüşmektedir.

~--y·
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· pun Ekleri:
•

1ı=ıne

metinlerinde tespit ettiğimiz yapıın ekleri şunlardır:

ürkiye Türkçesinde' adlardan yer, filet, topluluk adları,
-·•.atlar meydana getirmektedir. Bu ek kullanılarak meydana
an yapıldık.lan adın

işaret ettiği nesnenin bulunduğu

er. zeytinlik, kulaklık, kömürlük.
iyle meydana getirilen topluluk adları ise o adla ilgili bir

· ler. Türklük Türklerin bütünü", insanlık, gençlik.
II

.. e Türkçesinde -/Ik ekinin her ne kadar esas görevi sıfatlardan
olsa da sıfat görevinde bulunmayan adlardan da

sıfatlar

~ririrler. aylık, yemeklik, yolluk .
esas

görevi sıfatlardan ad meydana getirmek ve

sıfat

kullanılan adlardan soyut adlar ortaya çıkarmaktır. güzellik,
ğlılık.

zırnn Baf bölgesinde ise -llk eki:

iye Türkçesinde olduğu gibi sıfat görevinde bulunmayan adlardan
neydana getirir. günlük I, kaçaklık I.

ı Ergin,

Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1993, 146-14 7.
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diğer Anadolu ağızlarında olduğu gibi fonetik
ek mümkündür. Bunlardan biri

sert ünsüzlerin

Bu dunun hemen hemen bütün yapım ve çekim

,i -Ilk ekinde de karşımıza çıkmaktadır.

hırsızlıg I,

I flalıg Iv~
görevi Türkiye Türkçesinde
kullanılan

olduğu gibi sıfatlardan

adlardan

soyut

adlar meydana

ı« Ill, kötülüklerden VI.
da diğer Anadolu

ağızlarında

olduğu gibi fonetik

it etmek mümkündür. Bunlardan biri

sert ünsüzlerin

yukarıdaki örneklerde olduğu gibi

ınnugda I, saygısızlıgdır 1, doğrulugdan Vı eyilig, sıcaglıg.

ürkiye Türkçesinde

olduğu gibi adın belirttiği nesnenin

mekanı gösterir. gayalık VI, yadmalık VJ.
ğzındaki

sert

ünsüzlerin

yumuşaması

....:,-

hadisesi

buradaki

de yine görülmektedir . nıeydanlıg 11, daşlıg 11,

ortalzg JI,

· ekiyle meydana getirilen filet ve eşya isimleri, ilgili oldukları ada
aleti veya eşyayı ifade
ınası hadisesi

buradaki

ederler. Baf ağzındaki sert ünsüzlerin
örneklerde

de yine görülmektedir.

/arı I, kalenılig.
ekin eldeki
onu ıse

derleme metinlerine göre tespit
Türkiye Türkçesinde

olduğu

gibi

edilen bir diğer
topluluk adları

ıdır. İncelenen derleme metinlerinde ekin Türkiye Türkçesindeki bu
117

ııaaı. asli şekline rastlanamamıştır. Baf ağzında da diğer
olduğu
biri

gibi fonetik

değişiklikler

tespit

etmek

sert ünsüzlerin yumuşaması olayıdır.

Bu

bütün yapım ve çekim eklerinde olduğu gibi -llk
çıkmaktadır. Bu yapım eki Türkiye Türkçesinde -Ilk
ağzında sert ünsüzlerin ymııuşaınası hadisesi nedeniyle • •••••• ak.tadır. gençlig II, pislig, kurbanlıg.

- · iye Türkçesindeki fonksiyonlarından farklı olarak Baf
slek adlarından o meslekle uğraşan kişileri belirten adlar

-cıhk JI, desdebancılık JI.
görülen sert ünsüzlerin yumuşaması hadisesi

-llk ekinde

· . dogdorlug, tornoculug, mankenlig, avgatlıg.

-/Jk ekindeki

l ünsüzü, kök veya gövdede bulunan

n

· .le ünsü~ benzeşmesine uğrayarak n'ye dönüşmekte ve ek
de kullanılmaktadır.
~:.{

aıınıg JI, ôğretmennig. tercumannıg, teknisyennig.

Türkiye Türkçesinde'
ı, sahiplik veyahut

eklendiği ada göre

bazen

özünde

bağlılık belirtir. Bu ekin esas fonksiyonu

lları yapmasıdır. düşünceli, tozlu, kilitli.
bir diğer fonksiyonu da yer, kurum, kavim ve hanedan
ağlılık adları ortaya çıkarmaktır. Ankaralı, liseli, Osmanlı.

u iki fonksiyonundan ilki nesneyi kaplayanı diğeri ise nesneye
: eder.
n, oge ,._J 50-151.
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llaçesindeki aynı fonksiyonlaıı. Baf ağzında da gösterir.

s , hem kalın hem de ince şekilleriyle kullanılır.
·-·~sinde

6

olduğu gibi eklendiği ada bir sahiplik veya

tnyor. garlı I, kokulu I, nikahlı II, meraglı II, yaralı
. bombalı JI, kemerli JI, suçlu JI, raıııeıii II, hızlı JI,
idareli JI, rahmetli III, halkalı yuzüg Ill, kötü
ôzliı IV, sarı saşlı IV, yeşil gözlü IV, sevgilisinin IV.

....a1J1 IV, sıralıdır V, yaralıdır

--w

SWLÜ

VI, işlemeli VI, pa/talı VI,

VI, lanedli VI, Alizavra suradlı VI, ag sakallı VI,

ile biten kelimelerden sonra n ünsüzünün etkisiyle -/ı

-~üşmektedir. betonnu JI, beyaz tenni IV, deligannı IV.

ikinci fonksiyonu ise
adlan

meydana

yer, kurum, kavim ve hanedan
getirmesidir.

Jııfandırgalılar I,

ü I, Türkiyeliler I, Kuglalı I, Lapdalıdır V.

tiye Türkçesinde -II ek.inin olumsuzudur. -LI eki bir nesnede
olduğunu belirtirken -siı bir nesnede bir şeyin varolmadığını
-slz eki adlardaıı, hem sıfat hem ad olarak kullanılan vasıf
.dana

getirir . Asıl

görevi

olumsuzluk ve yokluk ifade

. ıaşsız, anasız, sütsüz.
Baf ağzında da eklendiği ada olumsuzluk ve yokluk anlamları
.örevinde kullanılmaktadır. verimsiz III, dinsizin IV, imansız IV,
IV, zararsız VI.
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Türkçesinde" addan küçültme ve sevgi anlamı veren
. dudakcık, mehmetcik, toruncuk, kulakcık.

ıizıııda da hem addan küçültme hem de sevgi ve cana
sözcükler türetir. fıgracık II, makinacık II, gemicik

yaygın olarak karşımıza çıkan sert ünsüzlerin
si burada da görülmektedir. hauzcug 11, çengelcig 11,
ecigden JI, tüpcügler 11, masalcıgll,

buracıglara IV,

birezcig VI, alışcıg verişcig VI, ilaşcıg VI.

-clk ekinin k'si çekim esnasında iki ünlü arasında

ve yumuşamaya uğramaktadır. Bu hadise Baf
ektedir. makinacığıynan II, kapacığı II, gocagariciği Ill,
_,

..•.. ,

1 maniciği VI.

ş Harekatı öncesinde Baf yöresinde Kıbrıslı Türkler ve
yaşamaktaydılar. Yıllarca süren dil ve kültür etkileşimi
Rumca ile Türkçenin kaynaşmasına olanak sağlamıştır.
sözcükler

bunun

en

ık "tarla koruyuculuğu yapma

güzel
11,

örneklerindendir.

Spidicig VI. "Evcik''.

eki Tükiye Türkçesinde" eklendiği adla ilgili meslek sıfatları ve
ıdları meydana getirir . Her çeşit adın sonuna gelerek onlara ait
;rgin,age,151-152.
:rgin,age, 15 5- I 56.
.rgin, age,148.
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a adlan ortaya çıkarmaktadır . avcı, gürültücü,

da da hem eklendiği adla ilgili meslek sıfatları hem
ydana getirme görevinde kullanılmaktadır. yardımcı
rlınimiciydi JI, işçi II, hızmetçileri III, yabancıya III, oduncu

eme metinlerinde Türkiye Türkçesinde kullanılan ve Baf
lan beş tane isimden isim yapım eki tespit ettik.
.; -lfk ekidir. Bu ek Türkiye Türkçesinde olduğu gibi sıfat
> mmayan adlardan sıfatlar, sıfatlardan ad ve sıfat görevinde

dan soyut adlar meydana getirmekle birlikte adın belirttiği
duğu mekanı gösterme, ilgili oldukları ada ait bir aleti veya
etme, topluluk adlan yapma fonksiyonları ile kullanılmasının
· -e Türkçesindeki fonksiyonlarından farklı olarak yer ve
dan o meslekle uğraşan kişileri belirten adlar yapmaktadır.
· Türkiye Türkçesinde olduğu gibi eklendiği ada bir sahiplik
anlamı kazandırmakla birlikte yer, kurum, kavim ve hanedan
bağlılık adlan da meydana getirmektedir.
ıki Türkiye Türkçesinde olduğu gibi eklendiği ada olumsuzluk
anlamlarıkatma görevinde kullanılmaktadır.

'ürkiye Türkçesinde olduğu gibi hem addan küçültme hem de
na yakınlık anlamı veren sözcükler türetir.
-çl Türkiye Türkçesinde olduğu gibi hem eklendiği adla ilgili
fatlan hem de uğraşma adlan meydana getirme görevinde

ktadır.
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· - pım Ekleri:
metinlerde

Baf

ağzında

kullaıuldığını

tespit

en fiil yapım ekleri bulunmaktadır:

Türkçesinde

her türlü6 ismin sonuna gelerek

olına anlamı veren fiiller meydana getirir.

uıute-,

Baf ağzında da ayni görevde kullaıulnıaktadır. Ünlü
bağlı olarak hem kalın şekliyle hem de ince şekliyle

hatırlaman

I,

kiligledim

1,

kukürdlerdig

I,

/, ilaşlardıg I, mülayımladı I, kiraladım I, kınalallardı JI,
duzlar ]]. bombalardıg

II, imzalasa II, yaraladım

II,

r IJ, yügletsem II, işlerdim II, yolladı JI, başlamış III,
'11. gucaglaşdılar III, garşıladılar III, kilitledi Ill, bağlar V,
r V, ranadlarım VI, sabahlamış VI, sırdlanıp v1, yollanmış
-·amaya VI, tegrarlamış
1

V1, parçalayıp

VI, pulladım

TlJ,

V1, ateşler VJ, daşlar VI.

eki

ile

meydan

getirilen

bazı

fiiller7 bu

şekilleri

ile

ıılmadıklarındarı dolayı sonlarına bir fiilden fiil yapma eki
~ o şekilleriyle kullanılmaktadırlar.

canlan-, kuflen-, hastalan-,

karıdaki durum Baf ağzında da görülmektedir.
'sin II, yerleşdi II. huylandı Ill, ilgilensin III.

giın, age,170-171.
gin, age, 170-17l.
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evlendim JI,

_,

,.,

ı-.ış bazı kelimelerin sonundaki -n- sesinden dolayı -lA
lllfine dönüşmektedir. hırçınlaşdı > hırçınnaşdı II.

"ye türkçesinde'' fazla işlek olmayan ve bazı kelimerde
ektir, İsimlere gelerek

olma veya yapma anlamı

fiiller meydana getirir. kana-, tune-, dona-.
yukarıda da belirttiğim gibi Baf ağzında çok nadir

edir. yaşa Ill, yanaşır IV

ııı:nen derleme metinlerinde Türkiye Türkçesinde kullanılan ve
isimden fiil yapım eki tespit

.'
- eki Baf ağzında Türkiye Türkçesinde olduğu gibi her türlü
sonuna gelerek yapma veya olma anlamı veren fiiller meyda
etirir,
-A- eki Baf ağzında Türkiye Türkçesinde olduğu gibi isimlere
rek olma veya yapma anlamı kazandıran fiiller meydana getirir:

Iden İsim Yapım ekleri:
ıcelediğimiz

metinlerde

Baf ağzında

kullanıldığını

tespit

niz şu fiilden isim yapım ekleri bulunmaktadır:

eki Türkiye Türkçesinde" nesne ismi meydana getiren fiilden
y-apma eklerinden en çok kullanılanıdır. Bu ekin asıl fonksiyonu
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durum, iş anlamı vermek ve o işle ilgli , o işten
yer v.s. gibi çeşitli isimler meydana getirmektir.

da da fiillere eklenerek o fiille ilgili bir hal, dunun

Mı.t..audınna ve o işle ilgili, o işten meydana gelen varlık,
,ir çok isimler meydana getirme görevleriyle
.

geçim I, ölümle II, bağ bozumu II, guşanı, dönüm.

Türkiye Türkçesinde'" meydana getirdiği isimler fiilin
hareketi çokça yapanı, olanı, yapılanı, o hareketin
. eri, aleti; o hareketle yapılan şeyi; kısacası fiilin etkisinde
pt!i nesneleri karşılar. ürkek, atak, konak, tapınak.
Baf ağzında da ayni görevde ve ünlü uyumlarına uygun
'

anılmaktadır. Kıbrıs ağızlarının belirleyici özelliklerinden
sert ünsüzlerin yumuşaması hadisesi Türkiye Türkçesinde
klinde

olan fiilden isim yapma

ekini -Ag

şekline

üştür. yatag I, gaçag I, sığnag I, barınag II.

:nEk eki Türkiye Türkçesinde" işlek olmayan eklerdendir.
.y

örnek dışında pek görülmeyen bir ektir. değenek (z-değnek),

ıak, yığanak(?yığınak).

,1Ek eki Baf ağzında da pek kullanılmamakta ve bir kaç
ıede karşımıza çıkmaktadır. gelenekler I, görenekler I.

giıı,age,172.

gin,age, 178.
rgin,age, I 78.
rgin,age,186.
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..:-r

.

bütün fiil kök ve gövdelerine

ve Türkçesinde12

~den

iş isimleri meydana getirir ama hareket aıılaını

.- rpına, geçıne, okuma.
~ - önünde hareket caıılandırmayan.,hareketin kendisini
ı--ı.-0t1e

yapılan işi13 ifade eden bir ektir. Buradaki iş de

bir çeşit nesnedir. O nedenle -mA'lı isimler iş anlaım
--leşerek yada klişeleşmeden bir çok belirli nesne, eşya
- isim ve sıfat şeklinde kullanılmaktadırlar. dondurma,
~. süzme göz, karma liste.
Baf ağzında da ünlü uyumlarına bağlı olarak tüm fiil kök
erine getirilerek hem fiillerden iş isimleri hem de hareketle
- anlaım kazandıran kelimeler meydana getirir. damıtma I,
JI, dôgme JI, guşatma II, gonuşmaya III, gurtarmaya IV,
7, ınnemeler VI, gonuşmalarından

VI, dolaşmaya VI.
.,,,{

-f. ekinin Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Baf ağzında da aynı

~

mastar fonksiyonu da bulunmaktadır. içme II, guşatına II,
-. c:

maya II, ayıglaınaya II, toplamaya II, açılmaya JI, bişıııeye II,

azmaya II, yapmaya JI, durma JI,

ayarlama JI, bulma II,

maya JI, ağlamaya III, garşıma III, gonuşmaya Ill, gımıaya III,
rtııaya III, kesmeye III, ayırmaya III, bulmaya IV, gurtannaya
öldürmeye IV, agmasına

IV,

maya V, dolaşmaya V, daşımaya

gaşınasım

v:

v:

düşünmeye

V,

bağlamaya VI, kesmeye VI,

lamaya VI, yapmaya VI, uyumaya ~1. begleıneye VI, çarpışmaya

ı.
m Ergin,age,176.
Ergin,age,176.

rn
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çesinde14 tüın fiil kök ve gövdelerine getirilerek iş
eri meydana getirmekte ve mastar göreviyle de
. geliş, yürüyüş, yazış, görüş, açılış.
,·

da ünlü uyumlanna uygun olarak aynı fonksiyonda
I. veriş I, dikiş I, kayış, dönüş.

iye Türkçesinde':' fiil kök ve gövdelerine gelerek fiilin

rirmekte ve mastar göreviyle kullanılmaktadır.

yazmak,

-ex, düşünmemek.
ağzında da aynı görevde kullanılarak fiilin yaptığı işin
olarak kullanılmaktadır.

Yemek II, ortadan

imek.
s ağızlannın ayırtedici ve belirleyici özelliklerinden birisi

- Ierin yumuşaması hadisesi

-mAk ekinde de karşımıza

ek -mAg şekline dönüşmektedir.

bulmag III, yola getirmeg

IV, bulabilmeg VI, bitmeg VI, tükenmeg VI.

rkiye Türkçesinde"

genellikle fiilin gösterdiği harekete uğramış

da o hareketten doğmuş bulunan veya o hareketi yapan çeşitli
rydana getirmektedir. yatık, sönük, çatlak.

gin,age,177.
~mıen, Türkçe Teme/Di/bilgisi, 2000, 249.
gin,age,178.
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a

da ayni görevde ve ünlü uyumlarına uygun olarak
s ağızlarının belirleyici özelliklerinden birisi olan
ıı-ıoşarııası hadisesi Türkiye Türkçesinde -k şeklinde olan
kini -g şekline dönüştürmüştür. garışıg II, açıgda 11,

dôküg III, uyanıg VI, yaratıgların fı1. parlagınış VI.

Türkçesinde'" görünen ve yapan, olan veya yapılan çeşitli
~ an bir çok isim meydana getirmektedir. sayı, sıkı, ölü,

da işlek olmayan bir ek dununundadır. İncelediğimiz
e birkaç kelimede görülmüştür. dolusu I, çatısını Jl.

iye Türkçesinde"

fiilin gösterdiği hareketi yapanı, olanı ve

anı ifade eden isimler meydana getirir. tütün, yığın, gelin.
ağzında da aynı fonksiyonlarda kullanılmaktadır.
ince I.

Türkiye Türkçesinde'"

yapma anlamı veren fıilerden isimler

etirir, Bu isimler daha çok yapılanı, bazan yapanı, bazan yapma
ası fiilin gösterdiği hareketle ilgili çeşitli
, biçki.

·gin,age,182.
·giıı,age,178.
·gin,age,179.

127

nesneleri karşılarlar.

,:~

ağzında da fiilin işaret ettiği hareketle ilgili çeşitli

adığı gibi yapma anlaım veren fiillerden Türkiye

r-

de olduğu gibi

yaygın olarak yapılanı ve yapanı anlatan

dana getirir. çalgıcı II, sergi JI, bölgemiz JI, sevgilisi IV.

eki Türkiye Türkçesinde'" pek işlek olmayan eklerden
Bu ekle türetilen birkaç kelime vardır. seçmen, sayman,
eki Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde olduğu gibi nadir
kullanılan bir ektir diyebiliriz. Fiilin gösterdiği hareketle ilgili
işi ve yapanı ifade eden isimler meydana getirmektedir.

ıırı:-en II,

öğretmen II.

fulden isim yapını eki Türkiye Türkçesinde bulunmamaktadır.
ağızlarında ve Baf ağzında yaygın olarak kullanılan -II eki
gösterdiği

hareketle

ilgili yapılan

işi ifade

eden isimler

dana getirmektedir. belirli II, uzalı IV.
13.-tl:
-tl eki Türkiye Türkçesinde"

getirilerek

yapan,

daha çok -n-' Ii fiil gövdelerine

olan veya yapılan

çeşitli

isimler

meydana

getirmektedir. gezinti, bozuntu, görüntü.

Bu ek22 nadir de olsa fiil köklerine ve başka fiil gövdelerine de
getirilir. bağırtı, ürperti, belirti.

arrrem Ergin,age,187.
arrem Ergin,age,18j,
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ağzında da yaygın olarak
az da olsa

-n- ' Ii fiil gövdelerine

bazı fiil köklerine

gösterdiği hareketi yapan, veya

ve gövdelerine
o hareketle ilgili

eden isimler meydana getirmektedir.

sallantı II,

karartı.

Türkiye Türkçesinde

23

yaygın olarak tek heceli fiil

&dirilerek fiilin gösterdiği hareketi çok yapan, veya ya
kri ve yapılan işi ifade eden isimleri meydana getirmek
ekinin fonksiyonunda bir büyültme, bir aşırılık anlamı
'gm, bilgin, tutkun.

· Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde olduğu gibi aynı

ııımcıa kullanılmaktadır. Kıbrıs ağızlarında yaygın olan sert
M

i,, yumuşaması hadisesi bu ekte de görülmekte ve ekin
Türkçesindeki sert ünsüzlü şekilleri kullanılmamaktadır.
,~ kesginimiş VI, basgın, coşgun.

enen derleme metinlerinde Türkiye Türkçesinde kullanılan ve
14 tane fiilden isim yapım eki tespit

fiillere eklenerek o fiille ilgili bir hal, durum ve iş
kazandırma ve o işle ilgili, o işten meydana gelen varlık.eşya, yer
çok isimler meydana getirme görevleriyle
ımhnaktadır.
Ak ekinin Baf ağzında meydana getirdiği isimler fiilin gösterdiği

rem Ergin,age,184.
rem Ergin, age, 179.
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.• ,,1.,

•••~. olanı, yapılanı, o hareketin yapıldığı yeri, aleti; o

.e gövdelerine getirilerek fiillerden iş, alet ve yer

__. irmektedir.
ve gövdelerine getirilerek hem fiillerden iş
-~etle

yapılan iş anlamı kazandıran kelimeler

__ 1ct_c ve mastar fonksiyonuyla kullanılmaktadır.
ve gövdelerine getirilerek iş anlamı veren fiil
getirmekte ve mastar fonksiyonuyla kullanılmaktadır.
fiil kök ve gövdelerine getirilerek hem fiillerden iş
hareketle yapılan iş anlamı kazandıran kelimeler

a - mekte ve mastar fonksiyonuyla kullanılmaktadır.
a uısıe fiilin gösterdiği harekete uğramış olan, bazan da o
,doğmuş bulunan veya o hareketi yapan çeşitli nesneleri
1

mnektedir.
- nen ve yapan, olan veya yapılan çeşitli nesneleri karşılayan
meydana getirmektedir.
· gösterdiği hareketi yapanı, olanı ve daha çok yapılanı
isimler meydana getirir.
fiilin işaret ettiği hareketle ilgili çeşitli nesneleri karşıladığı
anlamı veren fiillerden yaygın olarak yapılanı ve yapanı

simler meydana getirir.
eki Baf ağzında da fiilin gösterdiği hareketle ilgili yapılan işi ve
fade eden isimler meydana getirmektedir.

i fiilin gösterdiği hareketle ilgili yapılan işi ifade eden isimler

ıa getirmektedir.
eki Baf ağzında da yaygın olarak

-n- ' li fiil gövdelerine

iği gibi az da olsa bazı fiil köklerine ve gövdelerine getirilerek
130

-- hareketi yapan, veya o hareketle ilgili yapılan işi ifade
ydana getirmektedir.
.uuwıda bir büyültme,bir aşırılık anlamı olan -Kln eki

lllsak tek heceli fiil köklerine getirilerekfiilin gösterdiği
yapan veya yapılan nesneleri ve yapılan işi ifade eden
ydana getirmektedir.

Gerundium Ekleri

Ekleri:

ler, Türkiye Türkçesinde" nesnelerin hareket vasıflarını
ful şekilleridir. Partisip, hareket halinde bulunan nesneler
nılan, hareket halindeki nesneyi ifade eden kelimelerdir. Bu

-

, fiil şekilleridir. Fiil kök ve gövdeleri bu şekillere girerek
.

~

hareketleri ile anlatırlar. O nedenle partisipleri fiillerin isim
olarak kabul edebiliriz. Nesneleri hareketleri ile anlatan
rde hareket anlamındanayrı zaman anlamıda bulunmaktadır.

ea partisipler, zaman ve hareket anlamı taşıyarak nesneleri
ı. fiil şekilleridir. Partisip ekinin asıl fonksiyonu geçici ·hareket

'aprrıaktır. Partisip eki partisip denilen isim fiili yapan, fiilin

lı özel bir isim şeklini meydana getirir.
ifadeli isim fiilden yapılan, zaman ve hareket anlamı veren
gibi kullanılan kelimedir. PartisipIer, isim çeşidi bakımından
vasıf

isimleri oldukları için

ktadırlar.

131

özellikle sıfat

olarak ·

metinlerde geçen ve Baf ağzında kullanıldığını

e Türkçesinde

geniş zaman anlamı veren, bir

. yapan, gelen, başlayan, bilmeyen.
Baf ağzında da ünlü uyumlarına uygun olarak Türkiye
olduğu gibi eklendiği fiile geniş zaman anlamı veren
ekidir. giden sôferler J, begleyenler !, oturannar !,

misair I, yapılmayan il, toplayanll, yapılan II, atılan II,
geçen II, yaralanan III , ayıran IV. gezen III, ezen Ill,
alan IV, duyan IV, veren IV, giren IV, gorgmayan IV,
r

adlayan IV , ağlayan IV, yazannar V, bozannar V,

ı--: çıkan VI, sevmeyen VI, yakannar VI, yeyen VI, yapılan

eki Türkiye Türkçesinde25 geçmiş zaman anlamı veren ve
partisip eklerinden biridir.

yanmış, susamış,

eki Baf ağzında da ünlü uyumlarına uygun olarak geçmiş
anlamıkatını fiil isimleri meydana getirmektedir. dutu/muş I,
uş IV, uğramış IV, sızmış, kokmuş.

mErgin, age, 315.
mErgin, age, 317.
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Türkçesinde26 geçmiş zaman anlamı

veren ve

aııııoııııan partisip eklerindendir. Bu ekin asıl önemli tarafı

eki alarak kullanılmasıdır. İyelik eki diğer partisiplere
bu partisipte iyelik eki ile partisip eki adeta birbirine
dadır. duyulmadık. koştuklan, tanıdık.
Baf ağzında da ünlü uymlarına uygun olarak fiil kök ya da
getirilerek geçmiş zaman anlamı veren ve çokça kullanılan
ekidir. Türkiye Türkçesinde olduğu gibi burada da iyelik
'arak

kultanılmaktadır.

Ancak

sert

ünsüzlerin

Kıbns

yumuşaması hadisesine bağlı olarak -TIK şeklinde olan
· Baf ağzında -dJK şeklinde yaygın bir kullanıma sahiptir.

ıklan, hişdikleri. daşdıklan, bildik.

elenen derleme metinlerinde Türkiye Türkçesinde kullanılan ve
ağzında da mevcut olan 3 tane partisip eki tespit edilmiştir.
-An eki Baf ağzında ünlü uyumlarına uygun olarak Türkiye
sinde olduğu gibi eklendiği fiile geniş zaman anlamı veren bir
isip ekidir.

ş eki ise Baf ağzında ünlü uyumlarına uygun olarak geçmiş zaman

ılamı katan fiil isimleri meydana getirmektedir.

-TIK eki de Baf ağzında ünlü uyınlanna uygun olarak fiil kök ya da

[Jvdelerine getirilerek geçmiş zaman anlamı veren ve çokça

ullanılan bir partisip ekidir.

TCID

Ergin, age, 317.
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Türkçesinde
~e

hareket

hali

ifade

eden

fiil

hal ve durum ifadesi veren kelimlere zaıf denildiğine
da fiillerin zaıf şekilleri olarak görebiliriz.
bir hareket

halini belirttikleri için anlam yönünden

olarak isim değil, fiil olan kelimelerdir. İsim gibi
çekim ve işletme eklerini almazlar. Gerundiumlar,
zamana bağlamadan bir hfil şeklinde anlatan fiil şekilleri
layı hüküm

taşıyan

çekimli fiil hareketine yardımcı bir

taşırlar. Yani çekimli fiillerin fiil zarftan olan gerundiumlar

,ıtmcıe bir hal ifade ederler. Gerundiumlar, tek başlarına zaıf
'

r-=ıoııı

ldıkları gibi yardımcı fiillerin önüne gelerek birleşik fiil

~-,umrnııabilirler.gelerek, alıp, koşup, düşe yazmak, alı vermek.

iğimiz metinlerde geçen ve Baf ağzındakullanıldığınıtespit
dium ekleri şunlardır:

Türkiye.Türkçesinde27 gerundiumtekrarlarında görülenve yalınız
mllanılmayan bir

ektir. Tekrar şeklinde kullanılan bu ek zaıf

e kullanılmaktadır. koşa koşa, geze geze, bata çıka.
adir de olsa bugün saatlerdeki dakikaları"

belirtmek için

ğımız geçe ve kala kelimelerindeki bu gerundium eki tek olarak
ınlmaktadır.

barrem Ergin, age, 320.•321.

lıa:rrem Ergin, age, :tH.
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eki29, birleşik fiil

meydana getirme görevinde de

durmak, düşe yazmak, gele bilmek.
eki Baf ağzında da ünlü uyumlarına uygun olarak
L ta.ımda ve saat dakikalarını belirtmede oldukça yaygın bir
sahiptir. Ancak Türkiye Türkçesindeki birleşik fiil yapma
ağzında göstermemektedir. çeke çeke VI, döve döve,

iye Türkçesinde'" ünlü uyumlarına uygun ve yaygın olarak
gerundium ekidir. Eklendiği kelimeye zarf anlamı katarak
ıouıı.

alıp, başlayıp, oturup, uyuyup.

8af ağzında da oldukça yaygın bir kullanıma sahip olan ve ünlü
evesinde kullanılmakta olan gerundium eki, kelimeye zarf
görevinde kullanılmaktadır. dalıp V, çıkıp V, geçip V, alıp V,
V, sırdlanıp V. dönüp VI, çekip VI, deyip VI, bağlayıp VI,
rp VI, satıp VI, yatıp VI, gakıp VI, olupVI, atıp VI, pırlayıp'' VI,

gidip VI, toplayıp VI, yeyip VI, içip VI, dizilip VI, atlayıp VI,

Ak eki Türkiye Türkçeside32 -A gerundium eki ile -r Ak büyütme ve
a ekinin kaynaşmasından doğmuş olduğu düşünülebilecek yeni
erundiumekidir. yaparak, gelerek, bekleyerek.

harrem Ergin, ase, 321.
harrem Ergin, age, l!1.
ryıp kelimesi Baf ağzında ses değişikliğine uğrayarak pır/ayıp şekline dönüşmüştür.
harrem Ergin, age, 322.
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ağzında da Türkiye Türkçesinde olduğu gibi ünlü
olarak kullanılmakla birlikte sert ünsüzlerin Kıbrıs
ıışama hadisesine bağlı olarak hem -ArAk şekliyle hem

iyle kullanılmaktadır.

ağlayarak,

söyleyerek,

koşarak,

-*rnrak III, çekereg IV, olarag IV, bırakarag Iv: uğrayarag
aldiraraglı/, deyereg

Türkiye Türkçesinde"
·

v1.

hem hareket hali anlamı hem de o

ortaya çıktığı anı gösteren bir zaman anlamı vermektedir.

-IncA gerundium eki hem hfil zarfı hem de zaman zarfı
ve ünlü uyumlarına uygun olarak kullanılmaktadır.

ıptığı zaman ", bilmeyince " bilmediği, zaman", somurtmayınca

son zamanlarda bu gerundium eki dek

-

ve kadar edatlarına

en datif eki de almaktadır. doyuncaya kadar, gelinceye dek, ölene

eki Baf ağzında da hem hfil zarfı hem de zaman zarfı olarak
•• naxta ve hareket halini belirttiği gibi

o hareket halinin ortaya

!

anı da gösterme görevinde kullanılmaktadır. -lncA eki, Baf ağzında
_,ınnlanna aykırı olarak, hangi kelimeden sonra gelirse gelsin hep
şekliyle kullanılmaktadır.

ytnca I, olunca

gaçınca I, gidinca I, kemale erinca I,

I, bişinca I, gôrunca JI, gelinca II, bittiğinca II,

nnca II, gurtulunca II, atınca JI, guruyunca II, sorunca II, çalınca III,
tnca Ill, kesinca Vl, oturuncaya gadar I, ağlayana gadar, çalışana

r, uyuyana dek.
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ye Türkçesinde"

yaygın olarak kullanılan· ve

veren bir genmdium ekidir. Bu ek, içinde olumsuzluk
· olumsuz fiil gövdesine dayandığı için sadece olumlu
getirilerek kullanılır.

Bu gerundium eki anlam

bir ablatif ifadesi taşımaktadır.

Baf ağzında ivünlü

uyumadan,

uyumlarına uygun olarak olumlu ~

/,<'-

erine getirilmek suretiyle kelimeye olumsuzluk ve ablatif
- için kullanılmaktadır. almadan I, gelmeden I budamadan II,
T~

olmadan V, yıgmadan Tı1.

eki Türkiye Türkçesinde" fiilin belirttiği işin yapılacağı
fiilin belirttiği işin durumunu ifade etme fonksiyonunda
aadır. - aldığımda, gördüğümde, okuduğunda.
eki Baf ağzında da ünlü uyumlarına uygun olarak fiilin
ışın

durumunu

ve

yapılacağı zamanı belirtmek ıçın

ctadır. gagdığzmızda I, doldurduğumda I, çıkarmadiğımda I,
I, olduğunda II, geldiğinde II, batırdığında II, acıgdığında IV,

ğında IV.

4.n sonra:

'kt/uı sonra eki Türkiye Türkçesinde36 fiil kök ve gövdelerine

rek fiilin yapacağı işin cümledeki diğer bir fiilden sonra olacağını,

rem Ergin, age, 322.
rem Ergin. age, 323-324.
j

Hengirmen, age, 1<'".
Banguoğlu, Türkçenin Grameri, 4j6.
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ıçın kullanılmaktadırlar.

verdikten sonra,

Baf ağzında da aynı görevde kullanılmakla birlikte
«lana gelen sert ünsüzlerin ywnuşaması hadisesi
- -• çesindeki şeklinden farklı olarak -dlgdAn şeklinde

özünün düşmüş şekli de kullanılmaktadır. bişdigden
sora IV, yapdıgdan sora, geydigden sonra.

_

Türkçesinde37 sadece i- fiilinin gerundium ekidir. Öteki
i- fiilinin de i-ken 'den başka gerundium şekli

düşerek ekleştiğinde bile -ken eki değişmeyerek

lılıPnda kalmaktadır. küçükken, çocukken, evdeyken.
lııııxfumıunun38 zaman içinde gösterdiği kök ve ekleşmedeki
yı bugün bu ek
-=ııııı

genellikle -ken şekliyle yani ekleşmiş

nakla birlikte az da olsa gezer iken, yüzer iken, burada
, ..l'

de ekleşmeden kullanıldığı görülmektedir. 1- fiilinin çekimli
e biraraya gelerek birleşik çekimleri meydana getirdiği gibi
şekli de fillerin birleşik gerundiumlannı yapar.

Birleşik

!ar, fiilerin şekil ve zaman eki almış şahıssız şekillerine iken
1

getirilerek

yapılırlar.

Böylece

bu

gerundium

ekinin

ndan öteki fıiler de yararlanmış olur.
ı

geçmiş zaman, şart, istek ve emir şekillerinin birleşik

ı bulunmamaktadır. Geriye kalan kiplerin birleşik gerundiumlan

en, veriyorken, gitmişken, olacakken, gelmeliyken şeklindedir.
rgin, age, 327.
rgin, age, 327.
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t ou ise nadiren kullanılmakta ve yerini yaygın olarak

,-

. şekillere bırakmaktadır.
ekleşme sırasında uğradığı değişiklikle -ken şekline
yagın · olarak kullanıldığı Türkiye Türkçesinden farklı
tüm Kıbrıs ağızlarında olduğu gibi Baf ağzında da -kan

ıftnde iki farklı kullanıma sahiptir. Bu gerundium eki Baf
ıliılın şekilleriyle kullanılmakta ve Türkiye Türkçesinde olduğu

a

,1anna aykırılık göstermektedir. Bu gerundium eki Türkiye.
ı11ksiyonunda kullanılmakta olup sadece şekil yönündenbir

giderkan II, girerkandan 11, gurtulurkandan II,
enerkaiia III, dellalkan uı, berberkan III, düşünürkana Iv;
IVı içerkana Iv; yaparkana VI, gelmezkan VI.

.,.-riz

metinde geçen örnek cümleler ve Türkiye Türkçesindeki

)derkan onyedi dönüm bir sıra bağ varıdı I, Zira köye giderken

a

~· ·edi dönüm bağ vardı.
cn:in beşiğini tıngır mıngır sallarkanaIII, ben nenemin beşiğini

kervansaray rastladı ill, yolda giderken bir

enerkana yardım etmiş insannara ill, kuyuya inerken insanlara

etmiş.
dellalkan pireler berberkan ben bubamın beşiğini tıngır mıngır
IV, develer tel/alken pireler berberken ben babamın beşiğini

r mıngır sallarken.
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ecem deye düşünürkana gız ağlamaya başlar IV,

ceyim diye daşünürken kız ağlamaya başlar.
Ier berberikan

ben bubamın

beşiğini tıngır mıngır

tellal iken pireler berber iken ben babamın beşiğini

iııııımda su içerkana suda bir palta görmüş Vl, bir gün der
·en suda bir balta görmiiş.

· an bir şeycigler yaparkana bulmuş VI, uyandığında.
r yaparken bulmuş.

gucağna yatacayım VI, hiç aklına gelmezken

ııcnen derleme metinlerinde Türkiye Türkçesinde kullanılan ve
da mevcut olan 8 tane gerundium eki tespit edilmiştir.
ium eki Baf ağzında ünlü uyumlarına uygun olarak gerundium
ve saat dakikalarını belirtmede oldukça yaygın bir kullanım
Jsıbiptir.

Ancak

Türkiye

Türkçesindeki

birleşik

fiil yapma

Baf ağzında gösternıemektedir.
Baf ağzında oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. ünlü
çerçevesinde kullanılmakta olan bu gerundium eki, kelimeye zarf
•

al ma görevinde kullanılmaktadır.

eki Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde

olduğu gibi ünlü

-.ın~ uygun olarak kullanılan bir gerundium ekidir.
eki Baf ağzında hem hal zarfı hem de zaman zarfı olarak kullanılhareket hfilini belirttiği gibi o hareket halinin ortaya çıktığı anı
e görevinde kullanılmaktadır. -IncA eki, Baf ağzında ünlü
a aykın olarak, hangi kelimeden sonra gelirse gelsin hep -Inca
kullanılmaktadır.
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ağzında ünlü uyumlarına uygun olarak olumlu fiil kök
..-lllllek

suretiyle kelimeye olumsuzluk anlaını ve ablatif

ağzında ünlü uyumlarına uygun olarak fiilin gösterdiği
yapılacağı' zamanı belirtmek için kullanılmaktadır.
eki Baf ağzında fiil kök ve gövdelerine getirilerek fiilin
ürrıledeki diğer bir fiilden sonra olacağını, yapı· ·

kullanılmaktadır. Ancak Kıbrıs

ünsüzlerin

yumuşaması

hadisesi

lacağını

ağızlarında meydana
sebebiyle

Türkiye

şeklinden farklı olarak-dlgdAn şeklinde kullanılmaktadır.

_UllllLLlda gerundium ekinden sonra gelen sonra takısındaki n
üş şekli de kullanılmaktadır.
ökünün ekleşme sırasında uğradığı değişiklikle -ken şekline
seklinin yagın olarak kullanıldığı Türkiye Türkçesinden farklı
- - bu ek tüm Kıbrıs ağızlarında olduğu gibi Baf ağzında da -kan
şeklinde iki farklı kullanıma sahiptir. Bu gerundium eki Baf
kalın şekilleriyle kullanılmaktave Türkiye Türkçesinde olduğu
~ uyumlarına aykırılık göstermektedir.

len Fiji Yapım Ekleri:
lediğiıniz metinlerde Baf ağzında kullanıldığını tespit ettiğimiz
ii1 yapım ekleri şunlardır:
A-:
l- eki Türkiye Türkçesinde" fiil kök ya da gövdelerine getirilen ve

olumsuz hareketlerini karşılama, olmama ve yapmama ifadesi ıir yapım ekidir. -mA- ekinden sonra hiçbir :fiilden fiil yapım eki

em Ergin, oze, 190-191.
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....ı-

Ancak -mA- ekinden sonra fiilden isim yapma ekleri
-~

i getirilebilir. yapma, durdurma, geçirme, başlama.
· Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde olduğu gibi fiil
gövdelerine getirilerek fiillerin olumsuz hareketlerini
yapmama ve olmama anlamlarını ifade etmek için
yapım eklerindendir. beenmedi I, yırtma I, almadıg il,.
JI, bilmem II,

düşmedi II, olmadıydı II, yapmadı II,

ış III, bulamamış Ill, isdemem Ill, geçmem IV, gorgma IV,
V, darılma V, gonuşma V, harcama V, sevme Vl, gôrmesin
W, gurtaramayacağımı

VI, gidemeyceyni W,

r:

eki Türkiye, Türkçesinde40 kendi kendine olma veya yapma
veren fiiller meydana getirnıe görevinde kullanılan bir
~

fiil yapma ekidir. Bu ekle meydana getirilen fiiller failin
di kendisine . yaptığı hareketi ve kendisine etki eden, kendisi
· yaptığı hareketi ifade etmek için kullanılırlar. Bu fiillerin asıl
görevi failin kendisine etki eden, failin üzerine dönen hareketi
karşılamalarıdır.Hareket fail üzerine döndüğünden dolayı bir kendi
endisine yapma veya olma anlamını da taşımaktadır. -n- eki ile
meydana getirilen bu fiillerin karşıladık.lan hareket ve o hareketi
yapan veya olan nesnenin üzerine döndüğünden dolayı dönüşlü
fiiller olarak adlandırılırlar. Bu fiileri meydana getiren -n- ekine de

merit Ergin, age, 190-19ı.

ırrem Ergin. age1 191-192.
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deıımektedrr.

B\\

ek ':fa.':f ıın a\arak fıi\ kö\derinden,

Isa isimden yapılmış fiil gövdelerindenfiiller meydana
a.cııcıinden önce diğer fiilden fiil yapım eklerinden biri

-n- eki ünlü ile biten fiillere doğrudan doğruya, ünsüzle
yardımcı ünlü ile bağlanmaktadır. dolan-, bulun-,
-ıgiyin-.
~

fiil yap1111 eki Baf ağzında da failinhareketi kendi ken
... .. tığını veya o hareketin kendi kendisineolduğunu ifade
fonksiyonundakullanılmaktave fiile dönüşlülükanlamıkat. toplanırdı II, daşınırdı II, geçinin II, bulunsun II, gizlendi

_'""",fl

11, sevinmiş III, uzanayım IV, görünmez IV, bilenmiş VI.

..ı-:

.ı-

41

eki Türkiye Türkçesinde

pasiflik ve meçhul anlamlı fiiller

ıpınada kullanılmaktadır. -/- pasiflik ve meçhul eki hem geçişli
ere hem de geçişsiz fiillere getirilmektedir.Bu ek geçişsiz yani

ma anlamı veren fiillerden meçhul fiiller meydana getirir. Meçhul

Iler ise fail istemeyen, çekim sırasında faili olmayan, yani işaret

tiği hareketin kimin tarafından yapıldığı belli olmayan fiil

killeridir. durul-, eğlenil-, çekinil-, yatıl-.
Meçhul eki, eklendiği fiil kök veya gövdelerinin

faillerini

eçhulleştirmek,yani belirsiz yapmak için getirilen bir ektir. Bu

llerin çekimli şekillerinde hiç bir fail belirtisibulunmamaktadır.

vleçhul fiillerin çekimli şekilleri her zaman için her kipin sadece

üncü teklik şahsıdır. Çünkü yalnızca bu şahısta fail belirtisi

lunmamaktadır. Bu fiillerin tek çekimli şekli olan bu üçüncü

Iik şahsı öteki fiillerin teklik üçüncü şahıslarından farklıdır.
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_;

fiillerin teklik üçüncü şahsında fail belirtilmese bile
bir şahıs anlamı mevcuttur.

söyledi teklik üçüncü şahsı

_,,ııı1la bir üçüncü şahıs ifadesi taşır ve o söyledi demektir.
meçhul fiillerin teklik üçüncü şahıslan, fiilerde teklik
- şahıslar için kullanılan kip şeklinden ibaret bulunmaktadır.
pnuui kelimesinde fail meçhuldur ve kelime hiç bir şahıs ifadesi

.

:ıııcuuadır.Geçişsiz fiillerdenmeçhul:fiiler meydana getiren
geçişli fiillerden de pasif fiiller yapar. Pasif fiillerbir maruz
anlamıtaşırlar. Bu fiiller faile ihtiyaç duyarlar.
fiillerde" fail bulunmaktadır ancak bu fail pasif bir yapıya
· . Pasiflik eki yapma ifadesi taşıyan fiillerden yapılma ifadesi
yan fiiller meydana getirir. gôrul-, gezdiril-, urkutül-, uçurul-.
Pasif fiillerin bir maruz kalına, bir uğrama ve bir olma anlamı
<lığını yukanda belirtmiştik. Bu olmada ya başkası tarafından
ılma veyahut da kendi kendisine olma mevcuttur. gôrul-, tutul,

esil- kelimelerinde başkası tarafından yapılma, tutul-, kesil-, çekil

~elimelerinde ise bir kendi kendine olma anlamı vardır. Pasif
iillerin asıl anlamlan

başkası tarafından yapılma ifadesi

aşımalarıdır. Kendi kendisine olına ifadesi taşıyanlar -ise bu
ınlamlarını sonradan kazanmışlardır. -/- eki almış fiilerin kendi
cendisine alına ifadesi taşımaları dönüşlülük değil, geçişsizliktir.
;ünkü buradaki kendi kendisine olma dönüşlü fiillerde olduğu gibi
failin yaptığı işin kendisine dönmesi değil, bir kendiliğinden
olmadır. Pasiflik ve meçhul eki ile yani -l- eki ile meydana

ım Ergin. age, 193.
mı Ergin. age, 194-195.
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fiiller

olma

ifadesi

taşıdıklarından

dolayı

. Bu nedenle bu eke geçişsizlik eki de denmektedir.
ve meçhul eki olan

.ı:

Baf ağzında da fiil kök ve

· ilmek suretiyle hem geçişli fiillere hem de geçişsiz
-lllllektedir. Bu ek geçişsiz fiillerden meçhul fiiller yani
gösterdiği hareketin kimin tarafından yapıldığı belli
şekillerini meydana getinnektedir. gullanıl- II, dutul-11,

~ı

'"'zül-, duyul-.
Baf ağzındaki ikinci fonsiyonu ise geçişli fiillerden
meydana

getirmesidir. Pasif

fi.illerin

Türkiye

mı-,ıwue bir maruz kalma, bir uğrama ve bir olma anlamı
yukarıda belirtmiştik. Bu olmada ya başkası tarafından
veyahut da kendi kendisine olma anlamı mevcuttur. Her

•r

Türkiye Türkçesinde43 pasif fiillerin asıl anlaınları başkası
ııdaD yapılma ifadesi taşımalanysa da Baf ağzındaki durum
,-::

Baf ağzında --l- pasiflik ekinin kendi kendisine olma anlaını veren
iyonu yaygın olarak kullanılmaktadır. açıldıydı JI, yapıldığında
bozuldu II, çekildim JI, yıkıldı JI, döküldü Ilı bulundum II, gırıldı
devrildi II, sarıldılar III, verildiğini Ill, eğildi Ill, goyulmuş VI,
tdum IV, devrilmiş VI, dizilip VI, pozu/sun VI kelimelerinde bir
endi kendine olma anlamı vardır. Buradaki pasiflik ekinin başkası

r.ıfından olma anJamı veren fonksiyonu ve kullaıum şekli

gzındakullanılmamaktadır.

ıarrem Ergin, age, 195.
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Baf

Türkiye Türkçesinde'" bir oıtaklaşma veyahut da oluş
ydana getirmekte kullanılan bir fiilden fiil yapma ekidir.
sına ifadesi taşıyan fiiller müşterek yapılan ve bir çok fail
meydana getirilen fiil şekilleridir. Bir oluş ifadesi taşıyan
bir kendi kendine olma ifadesi taşırlar ve bildirirler. -ş

asıl görevi ortaklık anlamı taşımak

ve ortaklaşa yapılan

dana getirmektir.
- eki iki çeşit ortaklık ifadesi" taşımaktadır:

karşılıklı

na, birlikte yapılma. Karşılıklı yapılma ifadesi taşıyan fiiller,
in yani hareketi yapanların,

danın göstennektedirler.

o hareketi

birbirlerine

karşı

dôvüş-, ıtiş-, aiış-, görüş-.

irlikte yapılma anlamı taşıyan fiiller ise

faillerin, hareketi

te yani beraber yaptıklarını gösterirler. koşuş-, uçuş-, bolüş-,
•)

--

ekinin oluş fonksiyonu

ise gizli bir ortaklaşma

ifadesi

ıaktadır. geliş-, kızış-, bulaş-, zorlaş-. Bu ekin ortaklaşma ve
görevleri genellikle farklı farklı fiillerde görülmekle birlikte iki

nı bulunan ayni fiilde de
ık", tutuş-

H

yanmak"; sıkış- " el sıkışmak ''ı sıkış-

mak":
ı- eki ancak
lelerinden

bulunabilirler. tutuş- " karşılıklı

fiil köklerinden

rı

bir yerde

ve isimden yapılmış

fiil meydana getirebilir.

fiil

Öteki fiilden fiil yapım

rinden sonra getirilmez ama nadiren de olsa -n- ekinden sonra
rldiği görülmüştür. dayanış-, soyunuş-.
ııin, agr, 196-197.
gin, age, 197.

146

· Baf ağzında da ortaklık anlamı taşıyan

ve ortaklaşa

fiiller meydana getiren bir fiilden fiil yapım ekidir. -ş- eki
da iki çeşit ortaklık ifadesi taşımaktadır: karşılıklı yapılma,
yapılma.
--~.uın...ıı

yapılma

ifadesi taşıyan fiiller, faillerin, hareketi

· e karşı yaptıklarını göstermektedirler.

vuruş-, kaktş-,

. öpüş- garşılaşmış VI.
· likte yapılma anlamı taşıyan fiiller ise

faillerin, hareketi

e yani beraber yaptıklarını gösterirler. bôluşullerdi II, koşuş-,
-, gülüş-.

-r- eki Türkiye Türkçesinde

erden

46

yapına ve olma ifadesi veren

yaptırma veya oldurma anlamı · taşıyan fiiller meydana

· en Faktitif (yaptırma ve oldurma) eklerinden biridir. Faktitif
Jeri geçişli ve geçişsiz tüın fiil köklerine getirilir. Faktitif
.lerinirı meydana
ılayı

getirdiği bütün fiiller geçişli olduklarından

hiç bir oluş ve pasiflik ifadesi taşımamaktadırlar. Böyle

Iler tam aktiftirler ve asıl hareket her zaman

fail dışında bir

rlığa yönelmiştir. Bu asıl hareket, asla failde kalmadığı gibi ona
m etki etmez hem de dönmez.
Faktitif eklerinin iki türlü fonksiyonu bulunmaktadır:

İlki

çişsiz fiilleri geçişli hale getirmek, ikincisi ise geçişli fiillerden
Ll hareketin başkalarına yaptırıldığını

belirten fiiler meydana

tirınektir. Kısacası bu eklerin görevleri fiilleri geçişli yapmak ve
şkasına yaptırma ifadesi kazandırmaktır.

Ergin, age, 199.
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ünsüzle biten fiillerin bazılanna47

getirilirken ünlü ile

._.~re getirilmez. Ünsüzle biten fiillerden en çok ç,

ş,

t, ğ, p,

:enlere getirilir. geçir-, aşır-, batır-, doğur-, kôpur-, duyur-.
itif eki

sadece

tek heceli fiil köklerine getirilir. Yalnız

önce gelen -z- faktitif eki hariç ( emizir-ı-emzir-

~

fiilinde

gıbi) başka bir fiilden fiil yapım eki getirilemez. -r- ekinden
ise

olumsuzluk

ekinden

başka -l-

ve -t- ekleri

de

bilmektedir. uçurma-, duşürul-, pişirt-.
aktitif eklerinden birisi olan -r- Baf ağzında da yapma ve olma

ımesi

veren fiillerden

yaptırma veya oldurma

anlamı taşıyan

meydana getirir. -r- ekinin iki türlü fonksiyonu vardır: ilki
~işsiz

fiilleri geçişli hale getirmek, ikincisi ise geçişli fiillerden
yaptırıldığını belirten fiiler meydana
ektir. kaçır-, artırırdıg II, şaşırırlar IV, bitireyim VI.

. -t-:
-t-

eki Türkiye Türkçesinde"

fiillerden oldurma ve yaptırma

,-,-

anlamı taşıyan.fiiller meydana getiren faktitif eklerinden birisidir.

-t- eki de diğer faktitif eki olan -r- eki gibi her fiile getirilmez.
Ünlü ile biten birden çok heceli fiillere ve genellikle l, r, k, p, ç, m,
ünsüzleri ile biten fiil kök ve gövdelerine getirilir. Bu faktitif eki .ı.
ve

-r-

ünsüzleri

ile

biten

fiillere

yardımcı

ünlü

almadan

bağlanmaktadır. uzat-, diret-, acıt-, düzelt-, sarkıt-, damıt-, avut-.

-t- eki fiildeki faktitif anlamını kuvvetlendirmek amacıyla öteki
faktitif ekklerinden sonra getirilir. geçirt-, bildirt-, yaptırt-.

arrem Ergin, age, 199.
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oldurma ve yaptırma anlamı taşıyan fiiller meydana getirir.
-r-

ünsüzleri ile biten fiillere yardımcı ünlü almadan

ildiği

gibi

fiildeki faktitif anlamını kuvvetlendirmek

da diğer faktitif ekklerinden sonra getirilebilmektedir.
ağızlarının ayırt edici ve belirleyici özelliklerinden birisi olan
iı:ı.süzlerin yumuşaması hadisesinden dolayı -t- faktitif eki
-d- şeklinde de kullanılmaktadır. boyattıydı I, kapadın II,
·g il, oturtdular III, uzaddtlar III, guruttu IV, oiigardmış IV.

-Tlr- eki Türkiye Türkçesinde" yapma veya olma ifadesi veren

rrıerden

yaptırma veya oldurma anlamı taşıyan fiiller meydana

· en bir fiilden fiil yapma ekidir. Ünlü ile biten tek heceli fiillere

ünsüzle biten bütün fiil kök ve gövdelerine getirilir. -Tlr. den önce ve sonra -t- eki getirilerek fiildeki faktitif ifadesi daha
güşlendirilmektedir.

açtır-, yağdır-, gectkiır-,

bulundur-,

- uruür-, yatıştır-, yaptırt-, bildirt-, oldun-, uzattır-.
-Tlr- eki Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde olduğu gibi filler-

len oldumıa ve yaptırma anlamı taşıyan fiiller meydana getirir.
Hem ünlü ile biten tek heceli fiillere hem de ünsüzle biten bütün
il kök ve gövdelerine getirilir. Türkiye Türkçesindeki gibi tüm
ıkilleriyle kullanılan oldukça yaygın bir faktitif ve fiilden fiil yapım
cidir, -Tlr- faktitif eki sert ünsüzle biten bazı fiil köklerine

denirken

K.ıbns

ağızlarında

sert

ünsüzlerin

yumuşaması

ıdisesinden dolayı -dlr- şekline dönüşmüştür. ôtturelim I, endirdi /,

ıldurduğumda I, ôdeddirlrlerdi 11, galdırdı II,
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goşdurdum II,

Ill, yuddurma Ill, basdınnış VJ, kesdirdiği Vl, sıkışdınnış
eler Iı/.garışdınrmış Vl, saldırmış Vl, savunmasızdır VJ.

nen derleme metinlerindeTürkiye Türkçesindekullanılanve
da da mevcut olan 7 tane fiildenfiil yapını eki tespit edil-

- eki Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde olduğu gibi fiil kök
da

gövdelerine getirilerek fiillerin olumsuz hareketlerini

lama, yapmama ve olmama anlamlarını ifade etmek için
nılan yapım eklerindendir.

r- fiilden ful yapım eki Baf ağzında da failin hareketi kendi

isine yaptığını veya o hareketin kendi kendisine olduğunu ifade
k fonksiyonunda kullanılmakta ve fiile dönüşlülük anlamı
aktadır.
lir pasiflik ve meçhul eki olan -l- Baf ağzında geçişsiz fiillerden

ul fiiller

yani fail istemeyen, gösterdiği hareketin kimin

ndaıı yapıldığı belli olmayan ful şekillerini meydana getirmekle

te kendi kendisine olma anlamı veren

fiiller de meydana

ne fonksiyonundakullanılmaktadır.
-ş- eki Baf ağzında da ortaklık anlamı taşıyan ve ortaklaşa

ın fiiller meydana getiren bir fiilden fiil yapım ekidir. -ş- eki
ia da iki çeşit ortaklık ifadesi taşımaktadır: karşılıklı yapılma,
te yapılma.
Faktitif eklerinden birisi olan -r- Baf ağzında da yapma ve olma

:i

veren fiillerden yaptırma veya oldurma anlamı taşıyan

meydana getirir. -r-· ekinin iki türlü fonksiyonu vardır: ilki

9n, age, 201-202.
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eri geçişli hale getirmek, ikincisi ise geçişli fiillerden asıl

yaptırıldığını belirten

fiiler meydana

·uf eki Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde olduğu gibi

oldurma ve yaptırma anlamı taşıyan fiiller meydana getirir.
ünsüzleri ile biten fiillere yardımcı ünlü almadan
gibi

fiildeki

faktitif

anlamını kuvvetlendinnek

Ia da diğer faktitif ek:klerinden sonra getirilebilmektedir.
-Tlr- eki Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde

olduğu gibi

mı.den oldurma ve yaptırma anlamı taşıyan fiiller meydana getirir.
Hem ünlü ile biten tek heceli fiillere hem de ünsüzle biten bütün
ök ve gövdelerine getirilir.

II. Çekim Ekleri

Çekim Ekleri

ı Hal Ekleri :
D Hal

(Nominatif hali)

'alın hal Türkiye Türkçesinde" ismin başka hiç bir unsura veya ısme
olmadığını gösteren şeklidir. Türkçede yalın hal eki yoktur. taş,
Ali.

Tem Ergin, age, 216.
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Türkiye Türkçesinde olduğu gibi yalın hal eki

ocuk, uçak, top.

,..

·;ir

hali)

ye Türkçesinde" ismin başka bir isimle ilişkisi olduğunu
u hal, ismin diğer bir isimle ilgisi veya ilişkisi olduğunu,
gelen bir isme katıldığını veya bağlandığınıgösterir. İsim
eki almadan eksiz olarak ilgi halinde bulunduğu gibi genitif
gi hali şekline girer. İstanbul (şehri), misafir (odası), cam
(yolu), odanın ( içi), suyun (dibi).
cçesinde ilgi hali eki52 ünsüzle biten kelimelerden sonra -In;
kelimelerden sonra ise -nln şeklindedir. İsimlerin teklik ve
eri

bazen eksiz ilgi halinde kullanılırken, iyelik şekillerinin
ukla ekle yapılmaktadır. ağaçlar (altında), ev (kapısı),

'adı),

okulumuzun (yolu). Sadece üçüncü şahıs iyelik şekillerinde

azan eksiz bulunabilmektedir.

yaprakları (arasında), hayatı

Ancak birinci ve ikinci şahıslann ilgi hali her zaman, üçüncü
ise genellikle ekle yapılmaktadır.
ıli ekinin53 iki tane fonksiyonu bulunmaktadır. İlkinde ilgi hali
1İ başka bir isme bağlar. Zaten ilgi hali ekinin de asıl görevi

halinin son fonksiyonu ise zamirleri bazı edatlara bağlamada
ıdır, Senin için, onun gibi. İlgi eki bu fonksiyonunda anlam
değil, sadece şekil bakımındankullanılmaktadır.
lli eki Baf ağzında da ismin diğer bir isimle ilgisi olduğunu
kendinden sonra gelen bir isme bağlandığını göstermek için
gi hali eki ünsüzle biten kelimelerden sonra -In; ünlü ile biten

µh. age, 216, 218.
tin, age, 118.
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şeklindedir. İsimlerin teklik ve çokluk
ilgi halinde kullanılırken, iyelik şekillerinin ilgi hali
;apılınaktadır.

sınıf

(içinde), araba (kapısı), Cemil'in

(deresi). Sadece üçüncü şahıs iyelik şekillerinde ilgi hali

~ektedir.

petekleri. (üstünde), sevdiği (yolunda).

ekinin Türkiye Türkçesinde olduğu gibi

üç tane

I I ••maktadır. Birincisinde yukarıdaki ilgi hali eki, bir ismi
bağlar. gızın gocası I, Mamudi 'nin gtzını I, Türk 'ün ma/mı I.

I, lisenin hav/ısına I, köyünün yanında J,

Gurtdaga 'nın

evin yanına I, dedemin evinde I,
eri I, gavurun şeyi I, Gemil 'in harman makinası I, şeyin
elinin yorganlarını

II, Baf' ın Kasaba 'sında JI, babamın

gözümüzün önünde II, Salih 'in güçüğü II, birinin hastası 11,
zamanında II, oranın tobbağı JI, beş günün içinde II, hauzun
h.ınim

içinde II, Baflıların evinde JI, sabanın guyruğunu II, eşeğin

hayvanın üsdünde II, bağın kenarına II, gahbenin oğlu II,

kirvesi II, filanın tarlasına
asvaltın orta yerinde

II, atların usdunde JI, Metin 'in

II, Ocag ayının içinde JI, Aralığ 'ın

· ıden II, Fatma Aba 'nın babası II, komiserin arkasında II, o
döneminde II, nenemin evine

II, gomuşunun duan II,

duarın

. çadırların içinde II, Nasreddin Hoca 'nın hikayesini JI, bosdanın
11, yolun kenarında

JI, çamurların üstüne JI,

şeytanın işine JI,

tn kenarına II, padişahın gızını Ill, adamın biri III, konağın önünde
ıdinin bağzına III, yarın yanından

Ill, kekliğin sesi III, kemanemin

~ Ill, saşlarının teline IV, denizin derinine IV, oduncunun evladları
evin mağrasına IV, ormanın ortasında
asının derinniglerinde IV,

IV, dinsizin hakkından IV,

Gara Ali 'nin dev anası IV, sevgilisinin

arrem Ergin, age, 219.
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ımün

yarısını IV, atının eğerine IV, dev anasının

.; asının birini IV, derenin ağzındaki fr~ hayadın ganunu
V, ağacın usdüne

VI, dalların arasında Tı1, ruyanın

'aların arasını VI, başının üsdunde VI, pezeveğin evladı
sarayına VI, tünelin içine VI, normal insannarın

pmin ikinci fonksiyonu ise zamirleri bazı edatlara bağlamada

Senin içün,

onun gadar, bizim gibi. İlgi eki bu

anlanı bakımından değil, sadece şekil bakımından
~.

İlgi hali ekinin son fonksiyonu ise zamirleri isme

üçüncü

fonksiyonu

Türkiye

Türkçesinde

İlgi hali bu fonksiyonunda bazı zamirleri isimlere
sizin eve gidiyordu I, giderdig onnarın duunierine
gaşdı, senin arabaya vurdu.
ek nadiren de olsa partisip eki almış bazı fiillere de
etedir. olanın JI, yapanın eli, söyleyenin sözü, çalışanın başarısı.

me hali (Akkuzatif hali)
Türkiye Türkçesinde" ismi fiile bağlayan hal eklerinden olan

ne hali, ismin geçişli fiillerin etkisi altında olduğunu belirterek o

yapına anlamı veren bir fiilin

tesirinde bırakma görevinde

ılmaktadır. Cümlelerde ve kelime gruplarında fiilin doğrudan etki
isimler yükleme halinde bulunurlar. Bu hal, ismi kendine etki eden
, b'
lif

fiileaar.
b ğl

55
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de bugün yükleme hali eki"
cullanılan -nl

-1 'dir. Bununla birlikte

şeklinde ikinci bir yükleme hali eki

kimseyi, gözümü, elini, yakasını, bunu, şunu.

eki Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde kullanıldığı
anılmaktadır. Bu hal, ismi yapma anlamı veren bir fiilin
görevinde kullanılmaktadır. Yükleme hali eki Türkiye
• ğu gibi -İ 'dir. eyliği I, kamyonu I, seni I, bizi I, gazanı I,

"''agları I, Adanayı !, Harça

yı

I, koperativi I, Lapda

yı

I,

olaları I, yatakları I, Tolgay 'ı I, bağlan I, zamanı I, lastiği
Zivaniya yı I, şeyleri I, içeceğimi I, ımbığı

I, üzümleri I,

dolap/an I, lirayı I, demedleri I, samanı I, buğdayı I,

arpayı

I. gelini I, damadı I, yorganı !, köyü I, silahı II, canımızı II,
11, unu II, pak/ayı II, kemiği II, palüzeten II, toprağı II,
II, küpleri II, ôkieleri II, masnfı II, mendili II,

düğünü II,

. ekini II, hayvanı II, karpuzu II, çocuğu II, Amed'i II, Mehmed'i
lirayı II, eşeği II, gavel eri II, odunnan II, İngiliz 'i 11, davayı II,
. Hocayı II, mayayı II, gözlerimi II, tencereyi II, beni II,

veziri

herşeyi Ill, nartmı Ill, kapıyı Ill, masayı Ill, süpürgeyi III,

-, i Ill,

agiyi Ill,

anahdarı III,

gult; Ill, balayı Ill, alayı Ill,

galayı Ill,

'i III, noru Ill, zoru 111, desdiyi 111, yüreğimi III, sevdiğimi IV, gızı

ra Ali

'.Yi IV,

güneşi IV, köylüleri IV, devi IV, mania/an IV, guşağı

ığı IV, edrafı

v;

çarkı V, evi barkı

v;

aramızı VJ, paftayı VJ, ruyayı

lan VJ, dallan VJ, kü~liri

VJ, Besmeleyi VJ, ihdiyarı VJ, halkı VJ,

ızaroyu

yarimi

VI, dünyayı

VJ,

ıeti VJ.

ım Ergin, çıge., ZZO,
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VJ, insannan

VJ, ov/anı VJ,

bir ilci zamirde kullanılan -nl şeklinde ikinci bir

lal -ooaktadır.

mahallesinil, yüzünü I, nehirlerini I, elini

·asını I, diğerini I, kapağını I, arkasını I, yemeğini I,

buzluğunu II, öbürlerini II, yerlerini JI, ayaglannı JI,
· II, ezilmiş/erini II, çatısını II, çirpilerini JI, ellisini il,
JI, hikayesini il, egmeğini II, gözlerini JI, gizlarını Ill,
eketint III, entarisini III, dallarını IV, bubalarını IV,

iıınırıdmı IV, dev anasını IV, sevgilisini IV, işini IV, halini IV,
mı IV, mağrasını IV, şarabını IV, gılıcını IV, birini IV.
ı VI, oğlanı VI, arasını VI, pa/tasım VI, isbaholannı VI,
ımrıvını

VI, kapusunu VI, kellesini VI, gözlerini VI, usdunü VI.

elediğimiz metinlerde nadiren de olsa

yükleme halinin

görevinde kullanıldığını tespit ettik. anasından, babasından

Rum köylerini giderdi I, "annesindan, babasından kaçardı da
~~

giderdi. ''ı garımı, anamı ağlarım III,

fi

kanma ve anneme

hali (Datif hali)

Türkçesinde" isimin kendisine yaklaşma
en fiillere bağlanmasını sağlayan bir haldir. Bu hal, ismi fiile
fiilin yerini gösterir. Kısaca cümlede ismin, fiilin kendisine doğru

ııtığmı veya yöneldiğini anlatmak için yönelme hali kullanılmaktadır.
'tilin yönünü gösteren ve yaklaşma anlamı veren yönelme hali
_,~n ekle yapılmaktadır. Türkiye Türkçesinde.58 yönelme hali eki

lılıharrem Ergin, age, 216, 221~222.
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özellikle isimleri fiillere bağlayan bir ektir. Bunun yanında
tlara da bağlar. eve doğru, aya karşı, babama göre.
hali çok geniş anlamıyla, yaklaşma ana göreviyle ısının
, lanıldığı fiilin anlamına uygun olarak bir çok değişik ve özel
görünür: Bu özel ve çeşitli kullanılış fonksiyonları
yer, zaman, karşılaştırma, sebep, verme, bildirme,
amaç, hedef, fiat, bedel, leh, aleyh, ilgi, kabul, gereklilik,
tonu, aitlik, vasıf, tarz, görüş, aynlına, değişme, farklılaşma,

ercih v.s. gibi ifadelerdir. Bütün bunlara dahil edilebilecek bir ·
er yönelme halinin yaklaşma ve yön ana foksiyonu etrafında
- ancak kesin olarak sınırlandırılmaları mümkün olamayan ve
fiile bağlı olan fonksiyonlardır.

ağaca, güneşe, denize,

. gölgesine, yanma, koşmaya, İstanbul 'a.
mıı;lllle

/

hali Baf ağzında da cümlede ismin, fiilin kendisine doğru

ğını veya yöneldiğini anlatmak için kullanılmaktadır. Baf ağzında
elme hali eki -E' dir. Bu hal, isimleri fiillere bağladığı gibi isimleri
ara da bağlar. camiye doğru, dedeme göre, Trigomo I ya gadar.
iye Türkçesinde olduğu gibi Baf ağzında da yönelme hali,
a ve yön ana foksiyonları etrafında toplanan ve

ismin birlikte

<lığı fiilin anlamına uygun olarak bir çok değişik ve özel ifadeler

amaktadır.
İncelediğimiz metinlerde yönelme halinin şu kullanılış fonksiyonları

: edilmiştir: Yer, yaklaşma, yön, bildirme,zaman, sebep.

er fonksiyonundakullanılması:

ıe 'e v{öye I, Ciggo 'ya I, Kıbrız 'a I, Lefgoşa 'ya I,, okula I, evine I,

'a 'ya I, liseye I, hav/ısına I, panayınna I, gaveye I, fabrikalara I,

rgaha I, hastaneye 11 Dimi 'ye I, gasabaya I, mahallesine I, Üslere I,
157

Erenköy 'e JI, manastıra JI, dama JI, Leymosun 'a JI,
odeme II, üzüme II, Baf'a II, masaya II, mahgenıeye

lııı.)u 11, başucuna JI, bosdana JI, çuvala JI, ovaya Ill,
. Kervansaraya 111, guyuya 111, gucağına IV, eğerine

ı-: hanaya

VI, gısımlarına VI.

ııııacivonunda kullanılması:
.-ıra I, bazarına I, tarafa I, arabaya I, hepsine I, Hasan
I. buraya I, yere I, gene I, sana I, Cihan 'a I, , ticarete I,
mıslığa I, varele I, kamyona I, landrovere I, hanıma I,
II, üzüm suyuna II, gendimize II, garına JI, çocuna il,

tıma II, babasına II, anasına JI, gendimize II. ona JI, herkese
halkına II, neneme il, kürküne JI, aglıma III, derde III,
ine IV. teline IV, birisine IV, derinine IV, dizlerine IV.
· Cabbar 'a IV. burnuna IV, yardımına IV. sevgilisine IV,
kerevedine IV.

,iyonunda kullanılması:
ora I, buraya I, Selçu 'a I, yanına I, aşaa I, üstüne I, arkasına II,
riye II. kenanna JI, önüne II, garşısına III, bucağa IV.

e fonksiyonunda kullanılması:
I, gene I, sana I, Cihan 'a I, bana I, şeye I, kemale I, gazana I,
I, dehdere I, liraya I, gavura I, Çarşamba 'ya I, ateşlere I,
rine ], Bazartesine II, otobüsüne II, gemıere JI, içine JI, ipe II,
ma JI, dibine JI, ertesigune JI, palüzee II, ahbaba JI, arkadaşa JI,
ıa JI, öküzlere II, enselerine il, hayvana JI, komserliğe II, göreve II,
e JI, insannara Ill, nara Ill, sıraya Ill, eline III, bağıma III , havaya
158

çanağa III, boyuma IV, serinine IV, furmaya IV, ormana IV,

ıv: muradına J~-: yabancıya
vı. ikiye vı.

- gazığa
erine

V, zaya V, omuzuna ~1,

csiyonunda kullanılması :
• 'daya II, onikisine JI, altısına II.

iyonunda kullanılması :
Hasan Ehendi ye I, ticarete I, başına II, gücüne II, EOGA ya JI,
ayırmaya IV.

ğimiz metinlerde nadiren de olsa yönelme ekinin kelime içinde
dığı görülmüştür. Kelimeye yönelme anlamı cümle içinde vurgu
- katılmaktadır. yolda bir kervansaray rasladı III.
..,.•••••a hali (Lokatif hali)
unma hali Türkiye Türkçesinde" cümle içerisinde ve kelime
da fiilin kendi içinde geçtiği yeri ifade etmekte kullanılır. Fiilin
yeri göstermek için isimler bir bulunma anlamı veren -TA ekini
. yolda, ağaçta, direkte, yatakta, dolapta, gemide.
mıe getirilen -TA eki)

bulunma ana fonksiyonu etrafında birlikte

nıldığı fiilin anlamına uygun olarak bir çok özel

ifadeler içinde

ımektedir. Bu özel ve çeşitli kullanılış fonksiyonları bulunma; yer,
n, iş, devamlılık, şekil, durum, karşılaştırma, belirtme, kısım, parça
ibi ifadeler etrafında toplanmaktadır.
ulunma hali , Baf ağzında da

fiilin kendi içinde yaşandığı mekanı

\

ınek için kullanılmaktadır. Bulunma hali eki Türkiye Türkçesinden
\

ırrcm Ergin, age, 222.
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dadır.

Kıbrıs

ağızlannın

belirleyici

ve ayırdedici

birisi olan sert ünsüzlerin yumuşaması hadisesi sebebiyle
D I eesinde

kelime sonundaki ünsüzün durumuna göre ek

Baf ağzında kelime sonundaki ses ne. olursa olsun bulunma
olarak gelmektedir. Nadiren de olsa bir kaç
I I ıııma hali ekinin Türkiye Türkçesindeki şeklini koruduğunu
Burada şunu belirtmek isterim ki bu bir kaç kelimeyi
974 Barış Harekatı sonrası Baf halkı ile kaynaşmış olan ve
~

gelen kişilerdir. küpte II, elekte, yatakta, kahıtta.

metinlerde bulunma halinin şu kullanılış fonksiyonları
llııistir: Bunlar bulunma,yer, zaman, durum ve belirtmedir.
fonksiyonundakullanılması:
1, yokarda I, sahada I, kütügde I, düunde I, ovalarda II,
II, insanda II, dayresinde il ortasında IV, belinde V, suda VI,
VJ, dilinde VJ.

ııksiyonundakullanılması:
Girne 'del yerinde I, onda I, Türkiye 'de I, Güney 'deI, köyde I,

Leymosun 'da I, gasabada I, bangasmda I, Adana 'da I, okulunda

rl 'daI, şeyde I, nerde I, Lefgoşa 'daI, Güzelyurt 'daI, Lapta 'daI,
e I,

Behiye deyzede I, mevzide I, polisde I, Aksiyu 'da II,

a II, küpte II, cephede II, şömiyelerde II, ocagda il

ıü,

gögde Ill,

minarede Ill, derede IV, Gara Orman 'da IV, buyanda Iv,
, kulesinde VJ.
(
I
\
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'onunda kullanılması:
'da I, günde I, olaylarında 11, sonunda II, ayında II, İngiiiz
evrinde II, dagigada II, elli sekizlerde II.

...,..-.sı.,,.·yonunda kıillanılması:
ıKia I, dışarda I, zamanda I, gucağzmızda 11, genelde II,
güneşde II, defada II, geldiglerinde II, binde 11, yapıldığında

r~ arada

V, rüzgar hızında

v:

~ tmında I, içinde I, evinde I, başında I, etrafında I, oraşda I,
I. buraşda I, bende I, altında I, dolapda I, tarafında I, ateşte I,
harmanda

I, değinnennerde

II, omuzlannda!I,

elinde II,

11, padozalarda II, Samarella 'da II, damda JI, uzunnugda II,
orta yerinde II, arkasında II, kenarında II, mendilinde Ill,
I

III, isminde IV, derinniglerinde IV, mağrada V, garşıda VJ,

mvuıa Vl, ensesinde Vt, tekmede v7, ağzında Vl.

a hali (Ablatif hali)

hali eki Türkiye Türkçesinde60 cümlede fiilin gösterdiği
kendisinden uzaklaştığını belirtmekiçin isim bu hale girer.

J eki genellikle uzaklaşma anlamı taşır. Ayrılma hali, yönelme ve
na hal ekleriyle beraber zaman ve mekan içinde
bildirirler ve
k yaparlar.
ü

işin yerini ve

bunu bulunma, yaklaşma ve uzaklaşma anlamı

süz uyumuna bağlı olan -TAn ayrılma hali eki,

ayrılma ana

ıonu Jırafinda, birlikte kullanıldığı fiilin anlanuna uygun olarak bir

\

rem Ergin, age, lZ3,
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içinde görünmektedir. Bu özel ve çeşitli kullanılış
cıaşma,

çıkma, yer, aynlma, köken, cins, başlama,

p, tarz, kıymet, korku, ürküntü, hoşlanma, vazgeçme,
ifadeler etrafında toplayabiliriz.

korkudan, yürekten,

· genellikle uzaklaşma, aynlma, çıkına, kopma anlamı
e bazen de bir yaklaşma anlamı taşır. kolundan (tuttu),
1. Kavgadan (usandım), yorgunluktan (bittim) örneklerinde

erme görevinde kullanılmaktadır. Ayrılma eki bazen ismi
- gıbi ismi edata da bağlayabilmektedir. günlerden (bir gün),
ra), kabahatından (dolayı).
hfili eki Baf ağzında da cümlede fiilin gösterdiği hareketin
uzaklaştığını belirtmek için isme getirilir. Ayrılma hfili eki
- Baf ağzında, Türkiye Türkçesinden biraz farklı bir durum
etedir. Kıbns ağızlarının belirleyici ve ayırdedici özelliklerinden
sert ünsüzlerin yumuşaması hadisesi sebebiyle Türkiye
de kelime sonundaki ünsüzün durumuna göre ek şekillenirken,

zmda kelime sonundaki ses ister sert ünsüz ister yumuşak ünsüz
mlma hali eki genellikle -dAn şeklinde gelmektedir.

süz uyumuna kısmen bağlı olan -TAn eki, ayrılma ana fonksiyonu
la, birlikte kullanıldığı fiilin anlamına uygun olarak çeşitli ifadeler

~örünmektedir.
\

oceledi~z

metinlerde aynlma halinin şu kullanılış fonksiyonlan

:dilmiştir: Ayrılma, çıkına, yer, cins, zaman, sebep, ölçü, başlama.
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... ı:

siyonunda kullanılması:
undan II, kemigden II, pademden II, onnardan II, tohumdan

~~ ·omında kullanılması:
urdan II, gazandan II, canından IV, mahalleden V.

.onunda kullanılması:
Parama/ 'dan I, bağdan I, Güzelyurt 'tan I, evinden I,
Baf köylerinden

I, Sanna 'dan II, Lefkoşa tarafından II,

yerden II, altından II, dayresinden JI, şeyden II, garşıdan JI,
pençereden

111,

yoldan III, bağzından III, dalından 111,
diregden VI, yüregden VI, camilerden VI,

JI, gamışdan 11, mersinden II, demirlerden 11, keçiden 11,
II, eşeğinden III, kediden III, aaşlard.an IV, çeligden VI, odundan
.;,

fonksiyomuıda kullanılması:
I,

eskiden

I,

sabahdan

sahatd.an I,

I,

Bazartesi 'nden I,

ba 'dan I, ansızdan I, seneden 11, Ausdos 'dan II, segizlerden 11,

ian JI, yirmibeşi 'mien II, zemandan 11, birden VI.

ıep fonksiyonunda kullanılması:
'dan JI, kasabalardan

II, şehirden II, biyerden II, hakikatden JI,

ndan II, ölümden JI, hastalıgdan

ndan

IV,

elinden

IV,

Iv~ ortadan Iv: gonuşmalanndan

senden

V,

ıglercfen Vl, zulumden Vl, lanetinden VI.

;üfonksiyonunda kullanılması:

eden I, kırg daneden II.
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halgdan

VI,

tesirinden

IV,
VI,

~ommda kullanılması:
~II.

uınental hlli):
Türkçesinde vasıta hali eki isimlerden sonra -IA' dır.
bu ek, ile edatının ekleşmiş şel<lidir61. Cümlelerde fiilin
kendisinin katılasıyla ya da kendisinin anlattığı zamanda
ı;
1

rmek için isim bu hll1 ekini alır. instrumental ekinin asıl.

Iwata anlamı taşunasıdır. Kısaca bu hll1 ekinin asıl görevi fiilin

um göstermektir, ne zaman ve nasıl yapıldığını anlaıması da

-..mr.
·-·n

Vasıta hali eki nnsüzle biten kelimelere -IA şeklinde
ile biten kelimelere y yarduncı sesi ile bağlanmaktadır.

iyle, Ayşeyle, annemle, arkadaşımla.

bfili ekinin Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Baf ağzında da iki
butumnaktadır. Birinci fonksiyonunda isim bu hal ekini alarak
anlamı ıaşunakta ve fiilin kendisinin katılmasıyla yapıldığını
bağlaç olarak görev yapmaktadır- ikinci fonksiyonunda ise

lıa1 ekini alarak bir beraberlik anlamı ıaşunakta ve fiilin kendi
ile yapıldığını ifade etmektedir. Bu fonksiyonunda da edat olarak

ımaktadır.
asıta hali eki Kıbns ağızlarında olduğu gibi Baf ağzında da çok
şekillerde görülmektedir. Vasıta hali eki Türkiye Türkçesinden farklı
unıu ile biten isimlerden sonra -ynan, -yıan,
den sonra ise -la,-ıla,-ila,

unsnz ile biten

-üan. -ınan, -irıarı, -unan, -ünl1rl

eriyle kullanılmaktadır.
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metinlerde vasıta halinin yukarıda belirttiğimiz her iki
örnekler şunlardır:

anlamı taşıyarak bağlaç görevinde kullanılması:

""'uynan I, İsmail ile oğlu.
gullanırdıg gendini

II,

kendisini

lambasuyu

ile

darırdıg ôlçüynan II, ölçüyle başka aktarırdık.
gôziiynan 11, gözüyle görsün.
igariynan köye giden derenin ağzındaki maniaları galdırarag
öye agmasına yardımcı olmuş IV, iki balligari ile köye giden
·

ağzındaki maniaları kaldırarak

suyun köye akmasına yardımcı

Gara Aliynan sevgilisine gırg gün gırg gece süren bir düğün
ışlar IV, o köyde Kara Ali ile sevgilisine kırk gün kırk gece süren
üğün yapmışlar.

basıylan samimi arkadaşıdı I, e babası ile samimi arkadaştı.
igi gişiylan da bira içerdig I, biriki kişiyle de bira içerdik.

mı oraşda senin sanda/yada yatırdı hanımıylan I, adam orada senin
dalyede hanımı ile yatırdı.

ma ondan eve/isi benim yardımım ila gasabadaki normal insannarı
tannan luzum VI, ama ondan önce benim yardımım ile kasabadaki
mal insanları kurtarmalısın.

ıyayı seninila gördüm VI, dünyayı senin ile gördüm.
ıailinan o şey 1, İsmail ile o şey.

rem Ergin, age, 226.
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Cabbarın gendine yabdığı kötülükleri bir bir

Kasım ile Cabbar'ın kendine yaptığı kölükleri bir bir

üş gün sora eve varıllar IV, kızla oduncu üç gün sonra

Iendirmişler VI, oğlan ile kızı evlendirmişler.
an , yüreğim hep yarman VI, gece karla basdı,yüreğim

evlenirler

v1, bu yanda kızla efendisi

adı gezdirillerdi II, gelinle damadı gezdirirlerdi.
'g hani sucuğu yapardıg ya pademinan II, hani sucuğu

ardık ya (ona) Palüze derdik.
güçüg gardeşiminan II, benden küçük kardeşimle çıktık.

~n

ye sıcag egmeglerinan şarab ve suyunan bir erzag çantası
ış IV, Kara Ali'ye ekmeklerle şarap ve suyla (dolu) bir erzak

onartmış.
Ali köylülerinan

oturup gonuşmuş IV, Kara Ali köylüler ile

konuşmuş.
bagmış dev anası

sinilerinan egmeg çıkarır IV, bir de bakmış

anası sinilerle ekmek çıkarır.

kınıberlik anlamı taşıyarak edat görevinde kullanılması:

e makinacığıynan

öğüdürdün dede I, dede öyle makinecikle

ıtürdün.
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.,;,-

man Cabbarın gendine yabdığı kötülükleri bir bir

kız da Kasım ile Cabbar'ın kendine yaptığı kölükleri bir bir

cu üş gün sora eve varıl/ar IV, kızla oduncu üç gün sonra

gızı evlendirmişler VI, oğlan ile kızı evlendirmişler.
garınan , yüreğim hep yarman VI, gece karla basdı,yüreğiın

evlenirler

v1, bu yanda kızla efendisi

damadı gezdirillerdi II, gelinle damadı gezdirirlerdi.
derdig hani sucuğu yapardıg ya pademinan

II, hani sucuğu

yapardık ya (ona) Palüze derdik.
benden güçüg gardeşiminan II, benden küçük kardeşimle çıktık
Ali ye sıcag egmeglerinan şarab ve suyunan bir erzag çantası

ıimış IV, Kara Ali'ye ekmeklerle şarap ve suyla (dolu) bir erzak
onartmış.
Ali kôylulertnan

oturup gonuşmuş IV, Kara Ali köylüler ile

ıp konuşmuş.
da bagmış dev anası

sinilerinan egmeg çıkarır IV, bir de bakmış

~ anası sinilerle ekmek çıkarır.
Beraberlik anlamı taşıyarak edat görevinde kullanılması:
ı/e makinacığıynan

ôğüdurdun dede I, dede öyle makinecikle

~türdün.
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da

ormanın ortasında

yapa yalnzzımış

gög mavisi gibin parlayan

Iv: Bu ruyada

da ormanın ortasında gök

· parlayan baltası ile yapa yalnızmış.
da bizi yannışlıynan değil da vurdu 11, Rumlar da bizi
değil da vurdu II,
id galmaz Gara Aliye o haliynan saldırırmış IV, dev de alt
Kara Ali'ye o haliyle saldınnnış.
ona yol gösderir VI, ona sesiyle yol gösterir .
gasap güveyisiylan I, kasap Mahmut damadıyla.

her gün benim müdür muavini arabaylan alırdı I, onda benim
- - muavini (beni) araba ile alırdı.
radyolar para patariyaylan II, eski radyolar para akü ile ...
böyle ovalarda geçindig, reşberliğila çolug çocuğla II, işte böyle

arda rençberlikle , çoluk çocukla geçindik.

•eddin Hoca bir gün eşeğiyla pazara giderkan konağın önünde
ıbalıg gördü Ill, Nasreddin Hoca bir gün eşeğiyle pazara giderken
;,

ğın önünde kalabalık gördü.
bôyüg bir hürmeti/a garşıladılar III, onu büyük bir hürmetle

ladılar.
önce. normal urubalarımıla

geldim içeriye almadın III, önce

ıal urbalarımla geldim, beni içeriye almadın.

vı kilitlediler anahdarıla III, kapıyı anahtar ile kilitlediler.

h güneşinin verdiği

huzurila

ruyanın tesirinden gurtulmuş VI,

h güneşinin verdiği huzur ile ruyanın tesirinden kurtulmuş.

ıenımilan hişbir polis sormaz seni I, benim ile gel, hiçbir polis seni

ıaz.

ümuz çobanlığınan, bağcılığınan II, köyümüz çobancılıkla,

nlıkla ...
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a.,ıxınnannan çif sürerdi II, herkes sabanlar ile çift sürerdi.
lıniııan

ekerdi sabanınan 11, sabanla öküzlerle ekerdi.

~ vannarınan II, heyşey hayvanlar ile.
glar gucağımızda hem geydiğimiz uruba/arınan II, çocuklar
da hem giydiğimiz elbiselerle kaçtık.
ı.rmaa düşdü eşeg odunnarınan yüglü II, eşek tam orada odunlarla

arkadan daha gelir polisler dedim atlannan II, arkadan daha
polisler gelir galiba dedim.
polisler at/arınan gezerdi köyleri II, eskiden polisler köyleri

goyduğu bu şeytannığınan önce dev anasını bulmaya garar
iş IV, aklına koyduğu bu şeytanlıkla once dev anasını bulmaya

vermış.
isbaholannan bağlayıp çeke çeke gasabaya götürmüş VI, .ağacı
erle bağlayıp çeke çeke kasabaya götürmüş.
::,,

igannılığın verdiği guvvadınan aacı sırdlanıp gasabaya yollanmış
delikanlılığın verdiği kuvvetle ağacı sırtlanıp kasabaya yollanmış.
r bir gün aşgıiunan VJ, bir gün aşkın ile gelir.

n sora başlardı herkes tohum ekmeğe ôkuzlerinan II, ondan sonra
es öküzler ile tohum ekmeğe başlardı.
irim örtü da üstünde bir bezinan il, bir bezle, örtü de üstünde gelirim.
glerinan böle kôfunner gonurdu iki tarafa II, köfünler eşeklerle iki

ıfa böyle konurdu.

i'ın üşdôrd köyü yerinan biroldu JI, Baf 'ın üç dört köyü yerle bir oldu.

um alacağı guvvedinan da sevgilisini gurtarmaya gideceg

olan Gara

yola goyulmuş IV, Kara Ali ondan alacağı kuvvetle sevgilisini

.tarrnak için yola koyulmuş.
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gozununan gôrursan bana ulaşabilin demiş VI, onu ancak
görürsen bana ulaşabilirsin demiş.
~da

vasıta hali eklerinden biri olan -Inan bazen eklendiği
r anlamı katmakta ve eşitlik hali eki

+cA 'run taşıdığı

herkes ovraşırdı II, aylarca herkes uğraşırdı.
ıpe ama yüzlerinan II, ama yüzlerce (sucuğu) ipe asardık.
illerinan gitdigden sora Gara ormana

ulaşır IV, Kızcık

gittikten sonra Kara Orman'a ulaşır.

ediğimiz metinlere baktığımızda Türkiye Türkçesinde kullanılan

inin Baf ağzında da kullanıldığını görmekteyiz. yalın hal eki

.ürkçesinde olduğu gibi Baf ağzında da bulunmamaktadır.

İlgi

laf ağzında da ismin diğer bir isimle ilgisi olduğunu veyahut da

ı sonra gelen bir isme bağlandığını göstermek için kullanılır. İlgi

msüzle biten kelimelerden sonra -In; ünlü ile biten kelimelerden
-nln, -nln

şeklindedir. İlgi hfili ekinin Türkiye Türkçesinde

ibi üç tane fonksiyonu bulunmaktadır. İlkinde ilgi hali eki, bir
ka bir isme bağlamakta, ikincisinde zamirleri bazı edatlara

la kullanılmakta, son fonksiyonunda ise Türkiye Türkçesindeki

ılarından

farklı

olarak

zamirleri

isme

bağlamakta

aktadır.

leme hali eki Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Baf ağzında da ismi

ılamı veren bir fiilin tesirinde bırakma görevinde kullanılmaktadır.
hali eki Türkiye Türkçesinde olduğu gibi -i 'dir, Bu ekin yanısıra
zamirde kullanılan -nl şeklinde ikinci bir yükleme hali eki
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Aynca incelediğimiz metinlerde nadiren de olsa yükleme
e hali görevinde kullanıldığı gözlemlenmiştir. Baf ağzında
hali eki -E' dir. Yönelme halinin incelediğimiz metnimizde

fonksiyonları yer, yaklaşma, yön, bildirme, zaman ve
_mca incelediğimiz metinlerde nadiren de olsa yönelme ekinin
kullanılmadığıgörülmüştür.

...,,,,a

hali Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Baf ağzında da fiilin

e yaşandığı mekanı belirtmek için kullanılmaktadır. Bulunma
ünsüzlerin yumuşamasıhadisesi sebebiyle -dA şeklindedir.
· ğimiz metinlerde bulunma halinin. kullanılış fonksiyonları
yer, zaman, durum, belirtme olarak tespit edilmiştir.
hali eki Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Baf ağzında da
fiilin gösterdiği hareketin kendisinden uzaklaştığını belirtmek için
· ··· . Ayrılma hali eki şekil olarak Baf ağzında bu ek, sert
şeklinde
:rin yumuşaması hadisesi sebebiyle genellikle -dAn
edir.

incelediğimiz

metinlerde

ayrılma

halinin

kullanılış

onları ayrılma, çıkına, yer, cins, zaman, sebep, ölçü ve başlama
tespit edilmiştir.
;elediğimiz metinlerdede tespit ettiğimiz son hal ise Vasıta halidir.
il

ekinin Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Baf ağzında da iki

yonu bulunmaktadır. Birinci fonksiyonunda isim bu hfil ekini alarak
taklık anlamı taşımakta ve fiilin kendisinin katılmasıyla yapıldığını
ederek bağlaç olarak görev yapmaktadır. İkinci fonksiyonunda ise

bu hal ekini alarak bir beraberlik anlamı taşımakta ve fiilin kendi·

LSı ile yapıldığını ifade etmektedir. Bu fonksiyonunda da edat olarak

r yapmaktadır.
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eki Türkiye Türkçesinden farklı olarak

ünlü ile biten

-ynan, -ylan, ünsüz ile biten isimlerden sonra ise -la, -ıla,-inan, -unan, -ünan şekilleriyle kullanılmaktadır.
eri
Türkçesinde62 ismin karşıladığı nesnenin bir
a bir nesneye ait olduğunu anlatmamızı sağlayan eklerdir. Bu
nesnenin başka

bir nesnenin malı olduğunu, başka bir.

bağlı olduğunu veyahut da başka bir nesnenin parçası
belirtmek için

o

nesneyi

karşılayan

ismin

sonuna

ktedir. Yani iyelik eki, getirildiği ismi değil de onun dışında
bağlı olduğunu veyahut da başka .bir nesnenin parçası

u

belirtmek

için

o

nesneyi

karşılayan

ismin

sonuna

lmektedir. Yani iyelik eki, getirildiği ismi değil de onun dışında
t

bir nesneyi ifade eder.

relik ekleri, eklendikleri isimlerin dışındaki bu nesneleri yalnızca
ar şeklinde ifade ederler. İyelik ekleri, tilin nesneleri temsil eden
an, dinleyen, adı geçen olmak üzere üçü teklik, üçü de çokluk

altı şahsı karşılamaktadır. Kısaca iyelik ekleri, eklendikleri
rin bağlı oldukları ben, sen, o, biz, siz, onlar şahıslarını anlatırlar.
ani bu ekler, bir nesnenin ben, sen, o, biz, siz, onlar şahıslarına ait
unu anlatmak için o nesneyi karşılayan ismin sonuna getirilen
lir: elim, elin, eli, elimiz, eliniz, elleri; annem, annen, annesi,
ıiz, anneniz, anneleri.
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;;r

I ürkçesindeki iyelik ekleri63 şu şekildedir:

Çokluk

: -m

I.şahıs: -mlz

: -n

2. şahıs- nlz
3. şahıs: -/Ar!

s: - 1,- sl

Türkçesinde iyekil ekleri" çokluk ekinden sonra gelebilirken .
ru eklerinden sonra gelemezler. Ayrıca çokluk ekinden önce
er ama hal ve soru eklerinden önce gelebilirler. İyelik ekleri,
fullere değil isimlere bağlarlar. İyelik eklerinin fiillerle ilşkisini ise

ıoru ekleri sağlar. Bu ekler, ismi kendisine tabi olan unsurlara
., isminkendisine tabi olan isimlerle ilişkisinikurmaktadırlar.
ekleri Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde olduğu gibi aynı

nlarda kullanılmaktadır. İyelik ekleri, bir nesnenin diğer bir
. malı olduğunu, başka bir nesneye bağlı olduğunuya da başka bir
parçası olduğunu belirtmek için o nesneyi karşılayan ismin
~etirilmektedirler.Yani bu ekler, bir nesnenin ben, sen, o, biz, siz,
dııslanna ait olduğunu belirtmek amacıyla o nesneyi karşılayan
ıonuna getirilen eklerdir: saçım, saçın/saçın, saçı, saçımız,
ıaçıiiız,

saçları;

gözüm,

!gözünüz, gözleri.

m Ergin, age, 210-214.
m Ergin, age, 211.
m Ergin. age, 213.
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gözün/gözün,

gözü,

gözümüz,

--;.~

· elik ekleri şu şekildedir:
eklik
sahıs: -m

Çokluk
1. şahıs: -mlz

şahıs: -nl-n

2. şahıs: -nlzl-fılz

sahıs : -1,-sl

3.şahıs : -!Ar!

cinci teklik ve çokluk ekindeki bu çeşitlilik Türkiye Türkçesinin
ırak

kullanıldığı

lise

çağındaki

gençlerde

ve

üniversite

Türkiyede yapmış yetişkinler üzerinde gözlemlenmiştir.
197 4 öncesi doğan kişilerin konuşmalarında iyelik ikinci şahıs
:ekilli olarak ve fı ' li şeklinin korunduğu tespit edilmiştir. yüzün,

'ıiseiıiz, okulunuz.
ekleri Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde olduğu gibi çokluk
ıra gelebilirken hal ve soru eklerinden sonra gelemezler.
luk ekinden önce gelemezler ama hal ve soru eklerinden önce

ım>gaynatam I, südüm I, oğlum I, yemeğim I, arkadaşımıdı I,
yüzüme I, dayımı II, çocuğum II, mendilim JI, yanıma II, dedem
ı>radyom II, başımdan 11, yaşındaydım JI, nenem II,
.

halamda
'

ll, gendime II, aglıma II, güçügdüm II, gızım II, babaannem 11,
haggım III, aplacığım III, bubamdan III, ayaglarzm III, yarim
<,

-v-------

173

gözümü Ill, kemanemin Ill, hanayım !Jı~ garnımı IV,
dime V,

çiçeğim V, sevdiğim V, kapum V, yüreğim

V,

'adunım VI, gardaşlarım VI, guzum VI, elimden Vl.

""'un I, gızın I, garına 11, çocuna II, go/unda II, rusatın II,
l'P'7nn

fi, ayağını II, başından 11, haggın II, aglına II, gocan III,
buban IV, sevdan VI, zülfünü V, goynuhdaki V, entarin V, .
çiçeğisin VI, gerçeğisin VI, bebeğisin VI,

eridi I, asgeri I, yüzünü I, turaşlıgları I, parasını I, arkadaşları
, kapağı I, aynısının I, lamincanası I, şekli I, annesi I, oğlu I, elini
eyliyeti I, arkasını I, gazanı I, harman makinası I, drakdoru I, ismi
I, şeyi I, lezzeti /, dünürü II, güçüğü II, buzluğunu II, ayaglarını
u II, köpüğünü II, kirini II, toprağı II, şarabı II, betmezi II,
II, hayvanı II, guyruğunu II, semeri II, gavurcasını II, dadı II,

r II, cezası II, malı II, ikiyüz ellisini JI, görevini II,

polisi II,

rı II, öküzü II, işini II, ipi II, go/anı II, onikisine II, altısına II,

.şınden II, dedesi II, camisi II, okulu II, , dayresinde II, halkına II,
ini II, garısı II, sahibi II, egmeğini II, kenarında II, içinde III,

UI, bôyuğünu III, omzuna Ill, hızmetçileri III, ay/esi IV, gulagları
inesi IV, sevgilisi IV, dev anası IV, yarısını IV, erzag çantası IV,

Y; ganunu V, göynü VI, sapı VI, ağzı
'I.

-.
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VJ, gövdesi VJ, eve/isi VJ,

I, bizimkiler

I, düğünümüze

.. II, şeylerimiz II,

I, köyümüz II, bölgemiz II,

esirlerimiz II, şehidimiz II, amcamız II,

II, gucağımızda II, geydiğimiz II, kapılarımızı II, ineglerimiz II,
ızı 11,

annelerimizin

11,

dedelerimizin

II,

gendimize

II,

mız II, azalarımız II, camilerimiz II, ibadetimize11, köyümüzde
miz II, aglımız II, yataglarımız II, hayvannarımızaII, figralanmız
iğimizden III, ikimiz 111.

ağınız I, bahçeniz I, güçüksünüz 11, zamanınızda II, cebinizden II,
zda, yolunuz, evinizden, arabanızdan, çarştnızdan, çantanız,
a, sevginize, elbisenizde.

s
erini I, ihtiyaşları I, ekinleri I, demedleri I, TürkçeleriniI, adlarını I,
I, evleri I, keçileri I, dolapları I, şeyleri I, omuzlarında II,
nlarını II, esirleri II, öbürlerini II, yerlerini II, tarlaları II, ocagları

ıelerine II, çirpilerini II, çobannannın II, bubaları IV, gılışlarını VI.
tik ekleri Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde olduğu gibi

bir

nin başka bir nesnenin malı olduğunu, başka bir nesneye bağlı
tU?-U

veyahut da başka bir nesnenin parçası olduğunu belirtmek için o

yi karşılayan ismin sonuna getirilmektedirler.Baf ağzında kullanılan
. ekleri Türkiye Türkçesi ile paralellik göstermekle birlikte iyelik
: teklik ve çokluk eklerin şekilleriylede kullanılmaktadırlar.

\

175

iye Türkçesinde65 ismin soru şeklini meydana getiren ve
tyan bir ektir. işleklik sahası oldukça geniş olan bu ek bütün
~- edatlara ve bütün fiillere getirilir. Soru eki her zaman isimin
sonra ek olarak ancak bir fiil çeşidinin kısalmışı olan
· gelebilir. Bu ek, ismin bütün bal ve şekillerine getirilebilen ve
şekillerin sorusunu yapan bir ektir.

oğlum mu, yüzüğün mü,

kediler mi.

Türkçesinde

soru eki66 ünlü uyumlarına

bağlı olarak

-ml

· ·. Soru eki vurgusuz bir ektir. Vurguyu her zaman kendisinden

ece üzerine atmaktadır. Soru ekinden önce gelen bu vurgu da her

. clüdür.
Jbns ağızlarının olduğu gibi Baf ağzının da en belirgin özelliği

i olan ml 'mn olmayışıdır.

Soru ifadesi cümlenin sonundaki

n son sesine vurgu yapılmak suretiyle sağlanmaktadır. Soru ekinin

t

bazı durumlarda soru cümleleri soru edatlanyla kurulur. Burada

inin kaybolması ve onun yerine soru ifadesinin vurgu yoluyla

yaşayan Kıbrıslı Türklerin kültürel

tası yıllarca Rumlarla beraber

olduğu gibi dil yönünden de etkilendiğinin bir göstergesidir.

ıcada da soru ifadesi soru eki olmaksızın kelimenin

apılması yoluyla sağlanmaktadır.

elediğimiz metinde geçen soru cümleleri şunlardır:

-ne'e gittin? I, Girneye gittin mi ?

rem Ergin. age, 231.
rem Ergin. age, 231-232.
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son sesine

I. gitmez misin?
~ azarına? I, Çarşamba pazarına gitmez misin?

zim köye dede? I, dede, bizim köye uzakmıydı?
-ğrendilerdi? I, nereden öğrendilerdi?
gittiydin deyil? I, üslerden gitmiştin değil mi?
Parama! 'dan? Herden yoksa Ağrotur'dan gittiydin? I,
· dan mı gitmiştin? Yoksa Ağrotur' dan mı gitmiştin?
oyan adı Güzelyurt'tan ora ? I, Güzelyurt'tan sonra olan
nedir?
buldu tağukları? I, tavukları nerede buldu?
belediyede, Lapta'da? I, hangi belediyede, Laptada mı?
kay, Benzinci? I, Bennokay, benzinci mi?
edal i? I, Mebmedali mi?
şey? O hoca? I, ama şey mi? O hoca mı?
baa polis bu senin köylüdür? I, polis bana bu kişi senin
_rlüınüdür? der.
ız olana dellerdi yani? I, yani hırsız olana mı derlerdi?
öyünün etrafında şu giderdin alışveriş yapardın nasıl olurdu onnar? I,
öyünün etrafında gidip yaptığın alışveriş nasıl olurdu?
sıl goyardın şeyi? I, o şeyi nasıl koyardın?
~ ?
Bag.~? I, b agmı.
~. apardınız bağda? I, bağda ne yapardınız?
Horasan? I, Horasan mı?
Nasılıdı onnar? I, onlar nasıldı?
Urum? I, Rum mu?
Urum köyüdür ? I, Rum köyü müdür?

177

\

afinda çog üzüm olmazdı

değil ? I, Bu Poli tarafında _çok

IJl1Hi1Ldı değil mi?

darga nasıl olurdu sizde dede? I, dede, bu Gumandarga sizde
ar vermedi ben vereceydim? I, oturanlar vermedi da ben mi
ün

son artıg , değil ? II, e ama düğüm artık son değil mi?

ezdirirlerdi ha? nasılıdı o? II, gelini gezdirirlerdi değil mi? O
yapılırdı?

aezdirirlerdi genni? II, onu ne ile gezdirirlerdi?
da olurdu deyi/ ? 11, öyle şey da olurdu değil mi?
ı? II, yorganı mı?
arışığıdı köy? II, sizing köyünüz karışık mıydı?
suyuynan? II, gazyağıyla mı?
·ellada bişme var? II, Samarellada pişme var mı?
:: toprakznan ? JI, beyaz toprakla mı?
eydi ? II, imecemiydi?
erkeş ? II, yani herkes mi?
zdın ? II, anladın mı?
yapabilir desdebannıg ? II, kim destebanlık yapabilir?
i kırg dane hayvanın vardı önde ? Kırg bir oldu ya segsen bir oldu ?

yani önünde kırk tane hayvanın mı vardı? Kırk bir. veya seksenbir mi

.u?

mi rusatını ? Hani nişanı ? II, ruhsatın nerede? Nişanın nerede?

çın gomadın goluna? II, Niçin koluna,koymadın?

yvanı yahut da eşeği dövecen geni ? II, Hayvanı yahut da eşeğin

ıdisini mi dövecektin?
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Fatma abanın babası hocaydı? II, sizde mesela Fatma aplanın

dı?
ibadet,yani cami? II, Orada camide ibadet nasıldı?
~ II, elli üçte miydi?
? II, ney, fıkracık mı?

gözlerimi kapasam gidemem? JI, acaba gözlerimi kapasam

Jim?
. yok mudur?
um? Su isden? III, ne istiyorsun oğlum? Su mu istiyorsun?

9ıden ? III, yemek mi istiyorsun?

gızını isden ? III, padişahın kızını mı istiyorsun?
gidesin işleyesin yogsa ne den? Ill, kalkıp işlemeye gidiyor musun

diyorsun?
guduz böyle bir evi vardır ? Ill, o uyuz-kuduzun böyle bir evi mi
nası yeyceg ? III, paralan nasıl yeycek?

Faden varısa bir daha annadayım sana be bedimmu ? IV, çocuğum

zin verirsen sana bir tane daha anlatabilir miyim?

ı begci duddu ? IV, baban bekçi mi tuttu?

ereşdeyim? Kimsin sen? VJ, ben neredeyim? Sen kimsin?

ie savaşavcag balligart var re? VI, içinizde savaşacak cesur biri

u?.

~ukEki:

okluk eki Türkiye Türkçesinde67 isimlerin çokluk şeklini meydana
ıektedir. Bir isimin yalın haliyle tek bir nesneyi karşılayan şekline

ırreınErgin, age, 209-210.
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denir. ismin ifade ettiği

nesnenin sayısının birden fazla

Iirtmek için teklik şekline çokluk eki getirilerek ismin çokluk
getirilir. Türkiye Türkçesinde çokluk eki -lAr'dır.
k/ar, evler.

kuşlar,

Çokluk ekinin belirttiği anlam sadece eklendiği

e kalması ve ismi diğer kelimelerle ilişkiyesokmamasıdır.
çokluk ekinden sonra iyelik, hal ve soru ekleri gelebilirken
ve soru eklerinden sonra çokluk eki getirilememektedir.Nadiren
gün sadece iyelik birinci ve ikinci şahıs eklerinden sonra çokluk
hnektedir. Bu kullanım -gil ekinin yerini tutan özel bir kullanıma

Babamlar, annem/er.
kluk eki Baf ağzında da isimlerin çokluk şekillerini meydana
bir ektir. İsmin ifade ettiği
L

nesnenin sayısının birden fazla

belirtmek için teklik şekline çokluk eki getirilerek ismin çokluk

ıeydana getirilmektedir. Baf

ağzında çokluk eki Türkiye

ndeki şekliyle -!Ar, yoğun olarak ise -nAr şeklindedir.
ıunnar

mar

I,

L

kamyonlar>kamyonnar
kadınlar>gadınnar

oturanlar>oturannar

I,

kazanlar>gazannar

II,

I,
II,

'ra>hayvannara II, zamanlar> zemannar II, sabanlar> sabannar II,
=kôfünner

II,

düğünler>düğünner

II,

günleri>günneri

c-odunnara ll, cinler>cinner II, gelstnier=getsinnerll,

II,

alsınlar>

II, yesinler>yesinner II, şeytanlar>şeytannar II, kanunlar>ganunnar II,

nlar>televizyonnar

II,

altınlar=altınnar

III,

ertne=derinniglerine IV, yakanlar>yakannar Vl, . insanları>insannarı
ınirler=dtnneniller VI, görenler>görenner VI, çalarlardı>çalallardı ll,

·dı> oynallardı JI,

derlerdi>dellerdi II, dutarlardı>dutallardı Il,

rrdı>gaplallardı

II,

turlarlardı>turlallardı

II,

erdi>götüriillerdill, dururlardz>durullarıdı IL beklerlerdi>beklellerdi
lirler>bili/ler II, dönerlerdi> dônellerdi II, öğütürlerdi>öğiidüllerdi II,
ırdı> batırıllardı JI, sererlerdi=serellerdi II,
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- top/al/ardı II, ayık/ar/ardı>ayıg/allardı II, kalırlardı>galı//ardı II,
»basallardı II, bölüşürlerdi>bölüşüllerdi 1/, verirlerdt.-venllerdı II,
atal/ardı

II,

piştrirlerdi=btştrtllerdi

II,

yatırlar=yatıllar

IV,

ôyleller IV, öliirler>ölüller IV, yaşarlar>yaşallar W.

Lnrim Ekleri
Fill Zaman Ekleri
it Zamanlar
Zaman:
· zaman Türkiye Türkçesinde" fiilin her zaman ortaya çıktığını

cağını ifade eder. Geniş zaman eklerinin esas fonksiyonu her zamanı
:ktir. Bu her zaman ifadesi, geçmiş zamanda başlayıp şimdiki
a devam eden, bundan dolayı süreklilik vasfını kazanmış hareketleri
ek zamanda olacak veya yapılacak hareketleri kapsamaktadır.
ıiş zamanda hareket geniş bir zamana bağlandığından dolayı kesin
Yani hareketin gösterilen zamanda ortaya çıktığı veya çıkacağı
da bir kesinlik ifadesi bulunmamaktadır. Geniş zaman eklerinin
r fonksiyonu da ihtimal ifadesi taşımalarıdır. Çünkü bu zamandaki
hep olan veya olacak olan hareket değil, ayni zamanda olabilen ve
ek olan bir harekettir. Bu durum özellikle geniş zaman eklerinin
zamanı ifade etıne fonksiyonlarında görülmektedir. Çünkü
gelecek zaman kesin, mutlaka gerçekleşecek bir zaman değil,
yani olası bir gelecek zamandır.

Geniş zaman ekleri ortaya

ı devam eden, ortaya çıkan ve çıkacak olan hareketler için

ıaktadırlar.

a Ergin. age, 275.

_,,
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rçesindeki geniş zaman ekleri" şu şekildedir:

.... eniş zaman eki70 bugün yagın olarak kullanılan geniş zaman

ek özellikle birden çok heceli fiil kök ve gövdelerine, ünlü ile
cök ve gövdelerine, tek heceli fiil kök ve gövdelerinin ise bir
tirilmektedir. hatırlanır, başlar, gelir, söylenir.
iğer geniş zaman eki olan -Ar ise sadece tek heceli fiil kök ve
ine getirilmektedir. keser, düşer, öter, gezer, koşar.
· zaman, Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde olduğu gibi geçmiş
başlayıp şimdiki zamanda devam eden, bu nedenle süreklilik
cazanmış hareketleri ve gelecek zamanda olacak veya yapılacak
~ri içine alan bir zamanı ifade etmek için kullanılmaktadır. Geniş
. hareket geniş bir zaman sürecine bağlı olduğundandolayı kesinlik
ışımamaktadır.
hareketin gösterilen zamanda ortaya çıktığı veya çıkacağı
Ia bir kesinlik yoktur. Geniş zaman eklerinin ikinci bir fonksiyonu
al ifadesi taşımalarıdır. Çünkü bu zamandaki hareket hep olan
cak oları hareket değil, ayni zamanda olabilen ve olabilecek olan
rettir. Bu dunun özellikle geniş zaman eklerinin gelecek zamanı
ne fonksiyonlarında ortaya çıkmaktadır. Çünkü anlatılan gelecek
nutlaka gerçekleşecek bir zamari değil, ihtimali bir gelecek

ğzında geniş zaman eklerinin yukarıdaki fonksiyonlarından farlı
Türkiye Türkçesinde kullanılmayan diğer bir fonksiyonu da bu
. Ergin, age, 276.
Ergin, age, 276.
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dilci zaman ifadeleri taşımalarıdır. Geniş zaman ekleri hareketin
zamanda ve kesin olarak başladığını ve sürmekte olduğunu ifade
diki zamanı belirtmek için de kullanılmaktadırlar.
·

dolaşır "

yer "yiyor", yapar "yapıyor", okur " okuyor", koşarım "

m", döverim " dövüyorum".

ğzındaki geniş zaman ekleri şu şekildedir:

gemş zaman eki özellikle birden çok heceli fiil kök ve
ine, ünlü ile biten fiil kök ve gövdelerine, tek heceli fiil kök ve
inin ise bir kısmına getirilmektedir. çalışır I, alır I, bilirim I, gelir
rlar I, olur I, duzlar II, bişirir II, isder JI, ayırır 11, doldurur II,

I, oturur II, gurudur II, çatlar II, dökülür II, deller II, getir III,
lif, yedirir III, çekerim 111, hatırlang III, yüglenir IV, yatıllar III,
ederlermiş Iv: kıskanırlar Iv: tuzag gurallar IV, söyler IV, döner
goyulur IV, ulaşır IV, görür IV, varır IV, beg/er IV, yanaşır IV,
V, uyanır IV, yakalar IV, şaşırırlar IV, goşdurullar IV, giderler IV,
V, bulur IV, evlenirler IV, yaşa/far IV, veririm IV, gurtarınm IV,

ı; durur V, yollar VI, gösderir VI, gider VI, dinneniller VI, haşlar
'er VI, daşlar VI.
er geniş zaman eki olan -Ar ise sadece tek heceli fiil kök ve

rine getirilmektedir. satar I, sorarım I, açar II, gar II, bişer II,

. çıkar II, yarar II, basar II, goşar II, girer II, gider II, yazar II,
r,

yaparsan II, yaşar III, çeker III, yakarım Ill, uçar III. çalar III,

rI, sorar III, sokar Iv: doğar IV, döner VI.
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Menfisi

71

ııı,nanm menfisi Türkiye Türkçesinde yalnızca olumlu :fiillere
zaman için kullanılan menfilik eki birinci ve ikinci
öteki şahıslarda -mAz'dır.

bilmem, yapmaz, söylemez,

m, kaçmam, işitmezsin, sökmeyiz, yırtmayınız, silmezler.
da da geniş zamanın menfisi Türkiye Türkçesinde olduğu
olumlu fiillere eklenmektedir. Geniş zaman için kullanılan
· birinci şahıslarda ve 2. teklik şahısta -mA diğer şahıslarda ise

durmaz II, gelmez JI, bulaman JI, gomazlannış Ill, gonuşmaz II,
JI, yapmam, vermem, uyumaz, içmez, sevmez, gitmen, söylemen,
çekmen, baş/aman, çalışmazlar, sarılmazsınız, istemeyik, uçmayık.
· Zaman:
ri zaman Türkiye Türkçesinde72 hareketin şu anda ortaya çıktığını
makta olduğunu ifade eden zamandır. Şimdiki zaman belirli bir
fadesi taşıdığından dolayı kesinlik ifadesi de taşımaktadır. Türkiye
inde şimdiki zaman eki -yor' dur.

görüyor, veriyor, seviyor,

r.
k bugün eklendiği fiilin açık orta hece durumunda kalan a, e
ü

y

etkisiyle çok belirgin bir

r(<başlayor).

titriyor(<titreyor),

r(<açmayor).

1

rrem Ergin, age, 278-279.
rrem Ergin, age, 279-2S0.
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şekilde darlaştınnaktadır.

ktlkrüyor(<kükreyor),

· ile meydana getirilen şimdiki zaman :

..-ınci zaman için -yor'lu fiil çekiminden ayn73 bir de iki fiil
unma haline bildirme şahıs ekleri getirilerek yapılan bir şekil
dır. Bunlar, -mAktA ve -mAdA'lı şekillerdir. Bu iki şekille · arasında belirgin bir fonksiyon farkı bulunmamaktadır.Her ikisi
· şimdiki zamanda yapılmakta olduğunu ifade ederler. -mAktA
'Iı şekilde bildirilen harketin mutlaka başlamış olduğu anlamı
- yor eki ise bazen başlamamış, ama başlamak üzere olan
de kullanılabilmekte ve başlamak üzere olan bir gelecek zaman

a taşımaktadır. biraz sonra geliyorum, az sonra çıkıyorum.

AktA ve -mAdA'lı şekil" ise daha kesin ve belirgin bir şimdiki

bildirmektedir.İşte bu iki faklı şekil arasındaki fark sadece zaman
Hem -yor eki hem de -mAktA ve -mAdA ekleri devamlılıkanlamı

ıaktadırlar. Çünkü belirttikleri harketin devam etmekte olduğunu

erler. Şimdiki zaman eklerinin bu devamlılık fonksiyonu onlara bir

man ifadesi de kazandırmaktadır. Ama bu geniş zamanda hareketin
zamanda devam ettiği bilinmektedir ve şimdiki zaman ifadesi

r. Her zaman gôruyorum, her zaman söylüyorum, her zaman

eyim, her zaman okumaktayım.

ağzında ise şimdiki zaman, Türkiye Türkçesinden daha faklı bir
karşımıza çıkmaktadır. Kıbrıs ağızlarının tümünde olduğu gibi Baf
da

şimdiki zaman için geniş zaman ekleri kullanılmaktadır.Geniş

ekleri hareketin belirli bir zamanda kesin olarak başladığını ve

:e

olduğunu

maktadırlar.

ifade

eden

şimdiki zamanı

kalıyor>galır

em Ergin, age, 281-282.
smErgin, age, 282.
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I,

bildirmek ıçın

istiyorum>isderim

I,

··'

nm I, kanun tutuyor>ganun dutar II, hatırlıyor>hatırlar

ir II, yeniyor=yentr

-=w dilerim II,
II,

II, inanıyorlar>inanırlar

II, özür

bekliyorum>beglerim II, dökülüyor>dökülür il,

bakıyorum>bakarım

II,

ağlıyor=ağlar

> düşünürüm III, geltyorum=gelirim III, uyuyor>uyur

III,
IV,

erisinde şimdiki zaman ifadesini kuvvetlendirmek için şimdi
·

zaman ekli fiilin genellikle önünde bazen de arkasında
ır. şimdi yapıyorum>şimdi yaparım I, şimdi tutuyor>dutar

i goruyoruz> şindi gorurug II, şimdi veriyor> şimdi verir, şimdi
di gelir, şimdi söylüyor> şindi söyler, şimdi seçiyor> şindi

sdi çapalıyor> şimdi çapalar.
amanın kullanımıyla ilgili diğer bir farklılık ise şimdiki zaman
eydana gelen ses değişmeleridir. Bugüne kadar yapılan akademik
rda

Kıbrıs ağızlarında şimdiki zamanı ifade eden bir ekin

veya

şimdiki zamanı ifade etmek için geniş zaman ekinin

ğı ortaya konmuştu.
ık

bugün

mevcut

derleme

metinleri

üzerinde

yaptığımız

ler sonucunda hem Baf ağzında hem de Kıbrıs ağızlarında -yor
zaman ekinin tıpkı .batı grubu ağızlarında olduğu gibi genellikle
varlak ve geniş ünlülü şekillerinin kullanıldığını tespit ettik . Ek
iaha çok 1. ve 2. teklik şahıs eklerinde gerek incelik-kalınlık
düzlük-yuvarlaklık bakımından hangi yapıya sahip olursa olsun

e geniştir. Anadolu ağızlarında başleyom, bilmeyon, vertyom'",
ullanılan şimdiki zaman eki Kıbrıs ağızlarında ve Baf ağzında

gidiyom VJ , veriyon, satıyon, ôluyom, uçuyon, koşuyon.
rahan,Anadolu Ağızlannın Sınıflandmlması. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek
:'ürkDil Kurumu Yayınlan: 630, Ankara, 1996, 43-46.
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anlarda Baf · ağzında da fiil isimleri ile meydana getirilen
an ekleri görülmektedir. Bunun nedeni okur yazar oranın
.wuı.:,ı ve halkın elektronik yaşamla daha da yakınlaşmasıdır.
ae radyo ve televizyonlarda kullanılan Türkçenin Türkiye
olması bu fiil isimleri ile meydana getirilen şimdiki eklerinin
sahasını genişletmektedir. -mAktA ve -mAdA ekleri daha çok
çağında olan kişiler tarafından kullanılmaktadır. görüşmekteyim
ayım, okumaktayım, gelmekteyiz, gitmektedirler.

· Zaman
;örülen Geçmiş Zaman :
örülen geçmiş zaman Türkiye Türkçesinde76 hareketin geçmış
anda ortaya çıktığını ve konuşanın gözü önünde yapıldığını ifade
ek için kullanılmaktadır. Hareketin konuşanın gözü önünde olması
esi konuşanın bilgisi yani şuuru dahilinde olması manasına
nektedir. Bu ek hareket bakımından ise hareketin olup bittiğini
lirmektedir. Türkiye Türkçesinde

görülen geçmiş zaman eki -TI

lindedir. Sevdim, verdim, öptüm, koştum, kaldım, gitti, ezdi, içti,
din, gördük.
Görülen geçmiş zaman Baf ağzında da Tükiye Türkçesinde olduğu
ıi hareketin geçmiş zamanda ortaya çıktığını ve konuşanın bilgisi
ıilinde yapıldığını ifade etmek için kullanılmaktadır. -TI eki hareket
kınımdan ise hareketin olup bittiğini, geçmiş zamanda tamamlandığını
dirmektedir.
Görülen geçmiş zaman eki -TI 'dır. Ancak Kıbrıs ağızlarının
lirleyici ve ayırtedici özelliklerinden birisi olan sert ünsüzlerin

ıarrem ergin, age, 282-283.
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hadisesine bağlı olarak Türkiye Türkçesindeki bazı sert
· en kelimelerden sonra gelen sert ünsüzlü görülen geçmiş
· Baf ağzında yumuşamaya uğramışlardır. giderdi I, uzağıdı

I, geldi»

I. napardın I, göç etti I. aldılar I, verdim I.

J, öğrendi/erdi I, söylediler I, dedim I, gorgdum I. vardı I,
satdı I, aldılar I, galdım I, gezdirdi I, çıgdı I, kesdi I, yedig I,
erdi I, kiligledim I, gagdı I, ôbdü I, goydular I, satmadı I,
I, onuttum I, oturdu I, işdig I, şöyle etti I, hırsız çıkarttı I,
I, yerleşdig I, geçerdi I,

götürdü I,

dellerdi I, olurdu I,

nız I, öğiidürdün I, böyleydi I, sordum I, denirdi I, başladı I,
I, daradı I, galdı I, yaraladı I, süzüldü I, kiraladım I, işledi&I,
du I, bagmazdı I, döndü I, çaldılar I, uşdu I, açdım I, yaşaaıg I, ;
I. ilşalardıg I, yügledirdig I. bolardı I, çekug II, baktıg II, guşaddı
redi JI, öldü JI, goşdurdu JI, sogdu II, dövdüler II, topladılar JI,
dı JI, geçindig JI, gurutmazdı II, asdıg II, agmazdı II, ilerledi JI,
nmedi JI, buldum JI, gaybettim JI,

yolladın JI, zehirlediler JI,

rdi JI, yügletti JI, düşdü II, gtzdı II, bozuldu II, gırıldı JI, ayrıldım
evlendim JI, durdum JI, yıkıldı II, ödemediniz JI, döküldü JI,

uldum II, seşdi Ill, çağırdı Ill, huylandı III, sevindi III, sarıldılar III,
1glaşdılar III, garşıladılar Ill, süpürdü III, batdı III, gülümsedi Ill,
dum III,

endim III, usandım V. mapıs eddim VI,

pulladım Jı1,

ndım VI, basdı VI.

renilen Geçmiş Zaman :

77

)ğrenilen geçmiş zaman Türkiye Türkçesinde

geçmişte yapılmış

ve yapıldığı anda görülmemiş ve bilinmemiş bir hareketi anlatmak ve
rnek için kullanılmaktadır. Görülmeyen geçmiş zamanda yapılan bir
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gözü, bilgisi ve şuuru önünde cereyan etmemiş bir
-onuşan

onu sonradan

duymuş, öğrenmiş veyahut da o

farkına varmıştır. Öğrenilen geçmiş zaman eki Türkiye

-mlş şeklindedir. Çokluk birinci şahıslarda'" nadir olarak,
~

zamandan geçen -if /-keki de kullanılmaktadır. yapmışık,
işik, dövmüşük.

en geçmiş zaman Baf ağzında da görülmeyen geçmiş zamanda
hareketi, konuşanın gözü ve

bilgisi dahilinde meydana

olan bir hareketi ifade etmek için kullanılmaktadır. Konuşan,
onradan duymuş, öğrenmiş ya da o hareketin sonradan farkına
. Öğrenilen geçmiş zaman eki Baf ağzında da -tnlş şeklindedir.
ıı.zca Türkiye Türkçesinde çokluk birinci şahıslarda'" nadir olarak,
geçmiş zamandan geçen -k ? -k eki tüm Kıbrıs ağızlarında olduğu
f ağzında da geniş bir kullanıma sahip bulunmaktadır. hasdayık,

bulamadık, dedik, duymuşuk, başlamışık, annamışık, almışık,
niş III, gitmişler III, yapmışlar III, takib etmiş III, evlenmişler III,
,-..t:

ış III, eneceglermiş III, vermiş III, aşmış III, bagmış III, demiş 111,

: III, açılmış III, çıgmış 111, almış III, galırmış III, işlemiş III,
ımış III, çalmış III, sevinmiş III, gurmuş III, görmüş III, aramış III,
IV, dayanamamış IV, garar vermiş IV, goyulmuş IV, durmuş IV,
ıış TV, sarılmış IV, hatırını sormuş IV, oiıgardmış IV, öbmüş Iv~
ş IV, kesmiş IV, susuz bıragmış IV, gonuşmuş IV, yaglaşmışlar IV,

uş IV, geberdmiş IV, yardımcı olmuş IV, bôyumüş V, kapmış VI,
ımiş VI, basdırmış VI, yadmış VI, sabahlamış VI, gurtulmuş VI,

mış VI, sıkışdırmış VI, tegrarlamış VI, hissedmiş VI, uyanmış VI,
nış VI, devrilmiş VI, götürmüş VI, dönmüş VI, ürpermiş VI, saldırmış
rrem Ergin. age, 284.
rrem.Ergin. age, 284.
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ılaşmış VI, dalmış VI, koşmuş VI, düşmüş VI, kapadmış

galgmış VI.

Türkiye Türkçesinde80 hareketin gelecek zamanda
· o.J;ırak belirli bir zamanda gerçekleşeceğini ifade etmek
. Gelecek zamanda ihtimal değil, kesinlik söz
hareketin olabileceği değil, olacağı bildirilmektedir. Bu
pocnıci zamanla içiçe geçmiş bir gelecek zaman değil,
başlayan tam ve açık bir gelecek zamandır.
I 7 çesinde kullanılan gelecek zaman eki -AcAk' tır. Bu ek
fiil köklerine getirilerek hareketin gelecek zamanda
etmekte kullanılmaktadır. başlayacak, söyleyecek,
-=ımeyecek.
~ü

Bu ek kendisinden önce gelen açık, orta

değiştirerek daraltmıştır. başlıyacak, söyliyecek,
Aynca -AcAk ekinin J; I k' si çekim esnasında
sedalılaşmakta ve yumuşamaya uğramaktadır.

ıııağim, seveceğim, alacağım.
..- ••ıanııu Baf ağzınada da hareketin gelecek zamanda istekli
ve gerçekleşeceğini ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu
ihtimal değil, kesinlik vardır. Çünkü hareketin olabileceği
~\ID.e~eô.\l."'Bu ~e\ecek zaman ~®dikizamandan sonra
bir ge\ece\..zam'öı\~\1. "\\a\

?;.~~?;.

~\\~~

~~~~~

'L~'®..

~

ı,suzıerin yumuşaması hadisesinden dolayı -AcAg şeklindedir. Bu ek
ve olumsuz fiil köklerine getirilerek hareketin gelecek zamanda

m Ergin, age, 284.
m Ergin., age, 1'&5-l\lı6.
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ifade etmekte kullanılmaktadır. alacag I, galacag I, açacam I,

.endisinden önce gelen açık, orta hecenin a, e ünlüsünü Türkiye
e değiştirerek daraltınışken Baf ağzında bu orta hece ünlülerinde
olmamış ve aslı şekiller muhafaza edilmiştir. başlayacag,
v,

bulacag II govacag III, çıkacag 111.

- zaman eki Baf ağzında çekim esnasında 1. ve 2. teklik şahıslarda
ıda bulunan ünsüzünü düşürmektedir. Bu durumda bu şahısların
zaman çekimi esnasında -AcAg eki >-AcA şekline dönüşmekte ve
zaman eki yeni bir şekle bürünmektedir. geleceyig I, kopedecen I,

ı

I, gıracam I, gidecem I, ôldureceyig I, ödeycen II, dövecen II,
II,

girecen II, endirecen

II, getirecen II, artıracayzg III,

.ayıg III, verecem III, ezecem III, napacayıg III,

doyuracam Ill,

-decen IV.

c

ekinin if I k' si çekim esnasında iki ünlü arasında kalıp

şması ve

yumuşamaya uğrama hadisesi Baf

:ktedir. öleceği III,

ağzında da

saldıracağnı VI, yapacağını Vl. Bazen çekim

Ia iki ünlü arasında kalıp sedalılaşan ve yumuşamaya uğrayan -

ıkindeki -ğ ünsüzü

-y ünsüzüne dönüşmektedir. ôldureceyıg I,

'ig I, artıracayıg III, yoğuracayıg III,

çıkacayım Vl, atacayım VI,

nm VI, evleneceyim VI.

· Ekleri

ekleri Türkiye Türkçesinde'" tasarlanan hareketi emir şeklinde

ık için kullanıldıkları gibi hareketin emirle yapılmasını da işaret

için kullanılmaktadırlar. Emir şeklinde öteki fiil çekimlerindenfarklı
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farklı farklı ekleri bulunmaktadır. Sadece çokluk 3. şahıs
~

3. şahıs ekinin çokluk şeklidir. Bunun dışındaki her şahıs
,ir emir eki bulunmaktadır. Her şahsın ayn bir emir ekinin
emir ekinin aynı zamanda bir şahıs ifadesi taşıması

anlamına

. Bundan dolayı emir eklerinin ayrıca şahıs ekleri almalarına

iye Türkçesinde kullanılan emir ekleri82 şu şekildedir:

Teklik

Çokluk

1. şahıs :-Aylm

1. şahıs : -Allm

2. şahısr-- ,-In

2. şahıs : -Jnlz

3. şahıs: -sln

3. şahıs : -slnlAr

emir ekleri olumlu ve olumsuz fiil kök ve gövdelerine getirilerek
r-ı....;m~yapılmaktadır. bekleyeyim,

okusun, sevelim, çalışınız, içsinler.

· ekleri Baf ağzında da tasarlanan hareketi emir şeklinde anlatmak
hareketin emirle yapılmasını işaret etmek için kullanılmaktadırlar.
iye

Türkçesinde

olduğu gibi Baf ağzında da

· den farklı olarak

şahısların

öteki fiil

farklı farklı emir ekleri

ımaktadır. Sadece çokluk 3. şahıs emir eki teklik 3. şahıs ekinin
şeklidir. Ayrıca Türkiye Türkçesinde 2. teklik şahıs emir eki
nılmazken Baf ağzında istek eki -A ve emir 2. çokluk şahıs eki olan ın

biraraya

gelmesinden meydana gelmiş -Asln

nılmaktadır. Aynı durumu çokluk 2.

emir

eki

şahıs emir ekinde de

ıekteyiz. Bu emir eki Baf ağzında teklik 2. şahıs ekinde olduğu gibi
eki -A - ve çokluk 2. şahıs emir eki olan - Inlz 'm birleşmesiyle

ıarrem Ergin, age, 288.
ıarrem Ergin, age, 288.
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ı--------------

olan -Aslnlz
·

emir eki kullanılmaktadır. Bunların

ekleri Türkiye Türkçesindeki şekillerle aynıdır. Birinci
çekiminde ünlü ile biten fiillerden sonra y bağlayıcı ünsüzü

-Alim ekininbaşında bulunan ünlü düşmektedir.
aglaylım II.
kullanılanemir ekleri şu şekildedir:
ÇoklJ

Teklik
1. şahıs :-Ayim

1. şahıs :-Allm

2. şahıs: -Asln

2. şahıs :-As!niz

3 . şahıs: -sln

3. şahıs :-sinlAr

nm I, vereyim I, işgal edeyim I, bakayım I, alayım I, doyayım III,

anayım III, söyleyim IV,

geçeyim V, napayım VI, yapayım VI,

rtarayım VI, bitireyim VI.

şahıs: -

gal edesin I, alasın I, götüresin I, veresin I, şey etmesin II, getiresin II,
atırasın JI, gaçasın II, çalasın II, daşıyasın II, gidesin III, işleyesin III,
ala III, bulasın IV, dara V, sevme V, çeg V, söyle V, geşme V.

. şahıs:

:ötürsün I, öldürsün I, gelsin I, alsın I, bağlasın I, ayrılsın II, girmesin
I, gurusun II, ezilsin II, tepsersin II, sıgsın II, bagsın II, kessin II,
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bulunsun II, yapsın II, bişirsin III, yesin Ill, kussun Ill, görsün

1, alalım I, bayguş öttürelim I, gidelim I, gurtulalım II, yapalım
lım II, sag/aylım 11, farzedelim II, san/alım Ill, çıkalım IV.

III, yapasınız, gezesiniz, içesiniz, çalışasınız, koşasınız.

er II, alsınnar II, yesinner il, sevsinler, ganşdırsınlar.

eki Türkiye Türkçesinde"

hareketin şart olarak düşünüldüğünü

tmek için fiil kök ve gövdelerine getirilerek kullanılmaktadır. Şart
fiil şarta bağlandığı için hiç bir hüküm taşımaz, hiç bir dilek,
emenni ve zorlama anlatmaz. Sadece dileksiz ve isteksiz soyut bir
aa ifadesi taşır. Türkiye

Türkçesinde şart eki -sA şeklindedir.

vapsam, gelsem, versen, okusa, gitmeseler.
eki Baf ağzında da hareketin şart şeklinde tasarlandığını anlatmak
a fiil kök ve gövdelerine getirilerek kullanılmaktadır. fiil şarta
ığından dolayı hiç bir hüküm taşımamakta hiç bir dilek, istek,
ve zorlama anlatmamaktadır. Yalnızca dileksiz ve isteksiz soyut
'lama ifadesi taşımaktadır. Baf ağzında da şart eki -sA şeklindedir.
iye Türkçesinde ünlü uyumuna bağlı olan şart eki Baf ağzında bu
uymamaktadır, Baf ağzında şart eki ünlü uyumu kuralına aykırı
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llikle kalın sıralı ünlülerle kullanılınaktadır. gelirsa I, gerekirsa
III, verirsa, seversa, içersa, sôylersa, gidersa, galsa I, nasılsa I,
zalasa II, yügletsem II, bozugsa II, kapasam II, varısa III, alsam
eler III, darısa IV, göynü olursa IV.

Türkçesinde84 tasarlanan hareketin istendiğini ve
· ifade etmek için kullanılınaktadır.İstek eki -A' dır. Teklik 1. ve
. şahıslann
~erini

istek ekleri kullanılıştan düşmüştür. I . şahıslar asıl

kaybetmiş ve yerlerini istek fonksiyonunda olan emir ekine

Böylece emir 1. şahıs ekleri Türkiye Türkçesinde istek 1.
ıçın kullanılmıştır. Bundan dolay emır ve
istek şekilleri
· le kaynaşmışlardır. vereyim, veresin, vere, verelim, veresiniz,

da da görüldüğü gibi 2. ve 3. şahıslar da günümüzde nadiren

ıılmakta ve yerlerine genellikle emir, bazen de şart şekilleri terçih

ektedir. Bundan dolayı günümüzde istek fonksiyonu için istek ekinin
emir şekli almış görünmektedir.
· ağzında da istek eki tasarlanan hareketin istendiğini anlatmak için

ılamaktadır.
İstek eki -A' dır. Baf ağzında da istek ekinin fonksiyonu
..
evi Türkiye Türkçesinde olduğu gibidir. Baf ağzında da istek
yonu için istek ekinin yerini emir şekli almış durumdadır. geleyim,

ı, gelsin, gelelim, gelesiniz, gelsinler.

ı I, adamaya I, düzelmeye 11, ayıglamaya 11, yardım etmeye II,

'aya II, açılmaya II, bişmeye II, bağ bozmaya II, yapmaya II,
aya II, begleyemen II, gonuşmaya III, 'sevine III, ayırmaya III,

:em Ergin, age, 292-293.
:em Ergin, age, 294-295.
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.•. .t,

,: çıldırmaya IV, kesmeye IV, bulmaya IV, ağlamaya IV,
IV, bagmaya IV, uyumaya VJ, düşünmeye VI, galmaya VI,
VI, daşımaya VJ, gidmeğe

VJ, kesmeye VI, sadmaya VI,

VI, annadmağa VI, toplamaya VI, zulum edmeğe VJ, yapmaya

tilik eki :

!ilik eki Türkiye Türkçesinde85 tasarlanan hareketin gerekliliğini

c ve belirtmek için kullanılmaktadır. Gereklilik eki, gerekli oları,

şekline bürünen bir tasarlama ifadesi taşımaktadır. Türkiye

de gereklilik eki -mA/1 'dır. yazmalıyım, gelmelisin, yapmalı,

~. çalışmalısınız, okumalılar.

ilik eki Baf ağzında kullanılmamaktadır. Bu ekin yerine -mA

m yapma eki ile lazım kelimesinin biraraya gelmesiyle meydana

·. şekp kullanılmaktadır. Bu farklı şekil anlam yönünden gereklilik

ıdığı anlamla aynidir. Okumam lazım " okumalıyım ", gitmen

ttmeltstn ", çalışması lazım " çalışmalı", banşmamız lazım
ıyız ",

seçmeniz lazım

"seçmelisiniz",

uyumaları lazım

"

r".

(Zamanlar
'ıye

~ çekimin hikaye şekli'" asıl fiil kipinin" gösterdiği hareketin
:çmiş zamanda yaşandığını bildirir. Bu çekim konuşanın geçmiş
ördüğü hareketleri hikaye etmek için kullanacağı fiil şeklidir.

lrgin, age, 2%.

trgin, age, 304.
geniş zaman, şimdiki zaman, görülen geçmiş zaman, anlatılan geçmiş zaman ve gelecek
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kipleri ile [: fiilinin görülen geçmiş zamanının veya ekleşmiş
esi ile meydana çıkar. Emir kipi hariç diğer bütün kiplerin
vardır.

manın Hikayesi:

zamanın hikayesi, Türkiye Türkçesinde" yapardım, yapardın,
ezerdik, gezerdintz,
ız, saçmaz/ardı,

şeklinde ve

gezerlerdi

içmezdi,

sevmezlerdi

olumsuzu da

şeklindedir. Yalnızca

şahısta şahıs eki asıl fiilden sonra gelmektedir.
Jeniş zamanın hikayesi, Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde
bi alırdım I, giderdin I, görürdü I, budardıg I, getirirdiniz I,
iı I, şeklinde ve olumsuzu da yatmazdım, kaçmazdın, öpmezdi,
tik, toplamazdınız,

endirmezlerdi

şeklindedir. Baf ağzıııda da

.ürkçesinde olduğu gibi çokluk 3. şahısta şahıs eki asıl fiilden
nektedir. yapallardı I, basarlardı II, gelirlerdi II, kınalallardı I,

ii I, getirirlerdi I.
.. .ı.:

tylenirdig I, gaçardıg I, derdi I, yollardı I, otururdu I, çalışırdı I,

1· I,

beg/erdi I, alırlardı I, gıderdi I, gaybo!urduI, okurdu I,

isterdi I, gullanılırdı I, yapardın I,

satardım I, getirirdim I,

yazardı 1, kiikfırtlerdig 1, i1aş1ardıg J, toplard1.g ], dakardım 1,
l, akardı I, ôğutürdum I, dökerdim I, garışdırırdıg I, çıkarırdım I,

iJm I, işlerdi I, dururdu I, ekerdig I, biçerdig I, sürerdig 1, daşırdıg
ig I, bırağırdı I, çağırırdı I, bozardıg I, bişerdi 1, bindirirlerdi I,

ıiı I, geçinirdig II, çalallardı II, oynal!ardı II, dövülürdü JI,

ı II, gaplallardı

II, turlallardı II, dönerdi II, keserdi II, goşardıg

rdı 11, sererdi II, gururdu II, doldururdug II, ayırırdıg II, seçerdig

ıs II, yıkardı

II, basardı II, budardıg II, oharırdıg II, gırardıg II,
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wdırdıg JI, köpürürdü JI, süzerdig JI, ılırdı JI, soğurdu JI,

rırdıg JI, otçerdıg 11, bişirirdig 11, bağlardıg II, asardıg JI,
ifıdırdıg II, şekerlenirdi II, egşirdi II,

değerlendirilirdi II,

ıerdig JI, bombalardıg II, dıkeilerdi JI, sayardı JI, çevirirdi
keserdi JI, yazardı II, imzalardı II, labord ederdi JI,

JI, bölüşüllerdi JI, gorkardıg II, hazırlanırdıg II, yatırdıg II,
1, artırırdıg III, bulurdum Ill,

söylerdi Ill,

bilirdim Ill,

Zamanın Hikayesi:
_; zamanın hikayesi Türkiye Türkçesinde89

biliyordum,

~\\\':f)~~\\,
\)\\~\\~\:\,~\~\
\\\\®'\~(.)~i\,\\'\1t\ Q{<.\\mıı,orlardı

ağzında ise şimdiki zamanın hikayesi Türkiye Türkçesindeki
dan daha farklı bir görüntü sergilemektedir. Şöyle ki,

Baf

şimdiki zamanı ifade etmek için geniş zaman eklerinin
ğını

yukarıda

söylemiştik. Ayni

durum

şimdiki zamanın

inde de karşımıza çıkmaktadır. Bu zamanı ifade etmek için -IyorDI
ne geniş zamanın hikayesini anlatmak için kullanılan -lrDI

eki,

nınu yapmak için de geniş zamanın hikayesinin olumsuzu olan eki kullanılmaktadır. gelirdim,

gelirdin,

gelirdi,

koşmazdık,

dıiiız, koşmazlardı şeklindedir.

ilen Geçmiş Zamanın Hikayesi

ilen geçmiş zamanın hikayesi

Türkiye Türkçesinde'" açtıydım,

,, açtıydz, gôrmediydik; görmediydiniz,
:ın Ergin, age, 304.
:m Ergin, age, 304.
:ın Ergin, age, 304.
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f

gôrmediydiler

şeklindedir.

,·'-f

ek kelimelerde görüldüğü gibi isiın fiili sonu ünlü ile biten
geldiği zaman tam olarak ekleşmeınekte

ve i- kökü düştüğü

il arasındaki yardımcı ses ( dediyidim gibi şekillerdeki y )

Iır.
rıda da görülen geçmiş zamanın hikayesi Türkiye Türkçesinde
gırdıydım, gırdıydın, gırdıydı, atlamadıydıg, atlaınadıydınız,
far şeklindedir.

n Geçmiş Zamanın Hikayesi

len geçmiş zamanın hikayesi Türkiye Türkçesinde" yapmıştım,

ıapmışıı, içmemışıik, içmemiştiniz, içmemişlerdi şeklindedir.

ğzında ise öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi sert ünsüzlerin
ı hadisesine bağlı olarak -mlşdl

şeklinde kullanılmaktadır.

geşmişdiiı, geşmişdi, gaznıışdık, gazmışdıfıız, gazmış/ardı.

Zamanın Hikayesi
·-'

c zamanın hikayesi Türkiye 'I'ürkçcsinde'" atacaktım, atacaktın,

vmeyecektik, sevmeyecektiniz, sevmeyecek/erdi şeklindedir.

anda ise gelecek zamanın hikayesi Kıbrıs ağzılannın ayırtedici
vici özelliklerinden birisi olan sert ünsüzlerin yumuşaması
bağlı olarak-AcAgdl şeklinde kullanılmaktadır.
Baf ağzında görülen -g- ünsüzünün -y- ünsüzüne dönüşmesi
:elecek zamanın hikayesi ekinde de görülmektedir. Türkiye
leki asli şekli -AcAktl olan ek önce yukarıda söylediğimiz
dolayı -AcAgdl şeklinde dönüşmüş soma da -g- ünsüzünün --y
dönüşınesinden dolayı

-AcAydl şekline girmiştir. Günümüzde

~rgin, age, 305.
~rgin, age, 305.
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zaınannı

hikayesi anlatmak için hem g' Ii şekil hem de y'li şekil

aktadır. geleceydin I, öldüreceydin I, alacağdın 1, vereceydig I,
aydın JI, gireceydi

11, çıkacaydı II, olacaydı 11, goycaydın II,

Şeklinin Hikayesi
iye

Türkçesinde93 emir şeklinin hikayesi yoktur. Çünkü emir bir

pidir. Doğrudan doğruya ve söyleniş anınnda ortaya çıkmaktadır.
e cereyan etmesi, hikaye halinde bildirilmesi söz konusu olamaz.
durundu gibi şekiller emir hikayesi değil hitaplı emir ifadeleridir.

ı-rıında

da emir şeklinin hikayesi yukarıdaki nedenlerden dolayı

-.ıauıaktadır.

n hikayesi Türkiye Türkçesinde" olsaydım, olsaydın, olsaydı,
'ik, verseydiniz, verseydiler ( verselerdi) şeklindedir. Çokluk 3.
her iki şekli de kullanılmaktadır.
ağzında şart ekinin kalın sıralı ünlülerle kullanıldığını yukarıda
· tik.

Şartın hikayesi Baf ağzında da kalın sıralı ünlülerle

aktadır. Baf ağzında şartın hikayesi -saydı eki ile yapılmaktadır.
dun,

bulsaydın, bulsaydı, bulsaydık, bulsaydınız, bulsaydılar,

_ dın I, soylersaydını: II, yapılsaydı II, ôdemezsaydtn II.

Şeklinin Hikayesi

k şeklinin hikayesi Türkiye Türkçesinde'? tutaydım, tutaydın,
'I,

bileydim, bileydiniz, bileydiler şeklindedir. ancak isteğin hikayesi

arrenı Ergin, age, 305.
ırreııı Ergin, age, 305.
mem Ergin, age, 305.
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çekimler kadar yoğun bir kullanıma sahip değildir. Onun
hikayesi,

istek

hikayesinin

anlamını

karşılamak

için

da ise istek şeklinin hikayesi yoğun olarak kullanılmaktadır.

okuyaydın, okuyaydı, okuyaydık, okuyaydınız, okuyaydılar,
ım, yaka/ayaydın,
lar,

göreydim,

yakalayaydı, yakalayaydık, yakalayaydınız,
göreydin,

göreydi,

gôreydik;

göreydiniz,

·· ik Şeklinin Hikayesi
şeklinin hikayesi Türkiye Türkçesinde'" yapmalıydım,
yapmalıydı,

gitmeliydik,

gitmeliydiniz,

gitmeliydiler

ğzında ise gereklilik kipinin -ma fiilden isim yapma eki ve liizım
i kullanılarak meydana getirildiğini yukarıda belirtmiştik. Ayni
burada da görülmektedir. Ancak gereklilik şekline hikaye anlamı
örülen geçmiş zaman eki olan -dı fiilden isim yapına ekinin sonuna

dzım kelimesinin sonuna eklenmektedir. Bazen lôzım kelimesi ses
diğine uğrayarak luzum şeklinde de kullanılmaktadır. almam lüzımdı
alıydım ''. alman lazımdı "almalıydın", alması lhzundı "almalıydı",
miz luzumdu " kesmeliydik",

kesmeniz luzumdu "kesmeliydiniz ",

releri luzumdu "kesmeliydiler".

ivayet
.ivayet Türkiye Türkçesinde" asıl fiil kiplerine i- fiilinin öğrenilen
ıiş zanıanı getirilerek yapılmaktadır. Bu çekimde i- fiilinin öğreııilen

ıarrenı Ergin, age, 306.
ıarrem Ergin, age, 306.
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burada zaman ifadesi taşımamaktadır. i-miş (-ıniş) şeklinin

- evi zaman bildirmek değil, bir nakil, bir anlatına ve bir
a varış ifadesi taşımasıdır.
eçmiş

Kısaca -mlş eki

burada

zamanın yalnızca anlatına, başkasından duyma ve

arkına varına işlevi ile görev yapmasıdır. Zaman eki değil,
: nakil eki durumunda bulunmakta ve asıl fiil kipinin gösterdiği
rayet

etmektedir.

~manın Rivayeti

amanın rivayeti Türkiye Türkçesiııde98 yaparmışım, acırmışsın,

"Yidernıişiz, götürürmüşsünüz, bilirlermiş şeklindedir.

zında da

rv,

örfermişim, sayarınışsın,

dermiş III, gidermiş III,

alırmış IV, garışdınmuş VI, zarar

verirmiş VI, severmişiz,

iniz, kıskanırmış/ar şeklindedir.
i Zamanın Rivayeti

ki zamanın rivayeti Türkiye Türkçesinde99 duymuyormuşum,
rmuşsun,

duymuyormuş,

geziyormuşuz,

geziyormuşsunuz,

rm ış şeklindedir.
ğzında ise şimdiki zaman için geniş zaman eklerinin kullanıldığı
belirtıniştik. Şimdiki zamanın hikayesinde olduğu gibi rivayetinde
zaman ekleri kullanılmaktadır. Burada şimdiki zamanın rivayeti
iş zamanın rivayeti kullanılmaktadır. dôvermiştm,
:, gaçarmışız, gaçarmışımz, garçarmışlar.

u Ergin, age, 306.
n Ergin, age, 306.

202
,ı,I

dôvermiştn,

,

-_J;

'

Geçmiş Zamanın Rivayeti

geçınış

zamanın

rivayeti

Türkiye

Türkçcsindc'i"

ıktadır. Çünkü görülen şey başkasından nakledilmez veya
lmez. Bundan dolayı Baf ağzında da görülen geçmiş zamanın
vcut değildir.

n Geçmiş Zamanın Rivayeti
ı geçmiş zamanın rivayeti Türkiye Türkçesinde':" ıuıınuşmuşum,

sun,

tutmuşmuş,

. Ancak -mlş
den

gelmişmişiz, gelmişmişsiniz, gelmişmiş/er
ekinin arka arkaya tekrarlanması kulağa hoş

dolayı bu

çekimde i-

fiili

çoğunlukla ekleşmeden

.tadır. tutmuş imiş, yapmış imişiz.
ıda da öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti Türkiye Türkçesinde
ibi

giımişmişinı, giımişmişin, gitmişmiş,

ışsunuz, gorkmuşmuşlar

gorkmuşmuşuz,

şeklindedir ve Türkiye Türkçesindeki

rı aksine ekleşmiş olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

lamanın Rivayeti

zamanın rivayeti

Türkiye Türkçesinde'i"

sın, susacakmış, diyecekmişiz,

diyecekmişsiniz,

susaca/anışım,
diyeceklermiş

ıda da gelecek zamanın rivayeti Türkiye Türkçesinde olduğu
şacakmışım, gonuşacakmışın,

gonuşacakmış, gönderecekmişiz,

mişsiniz, gönderecekmiş/er şeklindedir.

rgiıı, age, 306.
rgin, age, 306.
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;ı

Rivayeti
rivayeti Türkiye Türkçesinde103 bulunmamaktadır. Çünkü
olan emir rivayet edilemez.

Sadece 3. şahıs emirler

tekrarlanmakta ve başkasına anlatılırken parantez içi sözü
sonlarına

~

rivayet

eki eklenebilmektedir.

gelsinmış,

da emir şeklinin rivayeti bulunmamakla birlikte yalnızca 3.
benimsemneden

tekrarlanmakta

ve başkasına

anlatılırken ·

sözü şekline sokularak sonlarına rivayet eki eklenebilmektedir.
rpsınlarınış gibi.

· in Rivayeti
şeklinin rivayeti

ıışsın,

Türkiye

bulunsaymış,

Türkçesinde104

bilseymişiz,

bulunsaymışım,

bilseymişsiniz,

bilselemıiş

da da şart şeklinin rivayeti Türkiye Türkçesinde olduğu gibi

ısını. çekseyınişin,

çekseymiş,

koparsaymışık,

koparsaymışınız,

rmıylar şeklindedir.

Şeklinin Rivayeti
k şeklinin rivayeti Türkiye Türkçesinde105 bakayınışım, bakaymışsın.

nış, gideymişiz, gideynıişsiniz, gideymişler şeklindedir.

arreın Ergin, age, 307.
arrem Ergin, age, 307.
arrcm Ergin, age, 307.
arreın Ergin, age, 307.

',-
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·r•

da istek şeklinin rivayeti Türkiye Türkçesinde olduğu gibi

gel eymiş,

çalışayınışız.çalışaymışsınız,

ilik şeklinin rivayeti Türkiye

Türkçesinde'l" yazmalıymışım,

geleymişin,

şeklindedir.

Şeklinin Rivayeti

yazmalıymış,

çekmeliymişiz,

çekmeliymişsiniz,

/er şeklindedir.
ağzında ise gereklilik şeklinin rivayeti Türkiye

Türkçesinden

gereklilik şeklinin hikayesinde olduğu gibi -ml fiilden isim
ve lcizım kelimesinin birlikte kullanılmasında meydana gelmiş
... e yapılmaktadır. Ancak gereklilik şekline rivayet anlamı katan
geçmiş zaman eki -mış fiilden isim yapma ekinin sonuna değil
elimesinin sonuna eklenmektedir,

Bazen tazım kelimesi ses

iğirıe uğrayarak luzum şeklinde de kullanılmaktadır. başarmam
ıs "başarmalıymışım ", başarman lazımmış
ası

luzummuş

"

başarmalzynıış ",

lıymışız ", inanmanız

liizımmış

"başarmalıymışsın ",

inanmamız

luzunımuş

"

"inanmalıymışsınız ", inanmaları

muş " inanmalıymışlar ".

t

kiye Türkçesinde

birleşik çekimin

107

şart kipi asıl fiil kiplerinin

ıdığı hareketi şart şeklinde anlatmaktadır. Bu kip asıl fiil kiplerine [:
ıcı fiilinin şart şekli getirilerek yapılmaktadır.

rrem Ergin, age, 307.
rreın Ergin, age, 307.
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>,

anın şartı Türkiye Türkçesinde'"

çalışırsam, çalışırsan,

ersek, vermezseniz, vermezlerse şeklindedir.
da da geniş zamanın şartı Türkiye Türkçesinde olduğu gibi
~ iirürsen, yürürse, çıkarsak, çıkarsanız, çıkarlarsa şeklindedir.

isdersan I, bulursam I, sôylersan I, gelirsaiı II, ôdemezsan II,
JI, verınezsan II, getirirsa IV, alırsa IV, hürmet eımezsam IV,

1.
· Zamanın Şartı
diki zaınanın şartı Türkiye Türkçesinde'?" satıyorsam, satıyorsan,
, içiyorsak, içiyorsanız, içiyorlarsa şeklindedir.

f ağzında ise şimdiki zamaııın şartını ifade etmek ıçın genış
şartı kullaııılmaktadır. duyarsam, duyarsan, duyarsa, katılırsak,
ız, katılırlarsa şeklindedir.

en Geçmiş Zamanın Şartı

iörülen geçmiş zamaııııı şartı Türkiye Türkçesinde'!" sorduysam,
1,

sorduysa, verdiysek, verdiyseniz, verdiyseler şeklindedir.

3af ağzında da görülen geçmiş zaınanın şartı Türkiye Türkçesinde
bi galdıysam I, galdıysan, galdıysa,

bıragdıysak, bıragdıysanız,

ular şeklindedir.

Ergin, age, 307.
Ergin, age, 307.
Ergin, age, 307.
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ı Geçmiş Zamanın Şartı
111

n geçmiş zamanın şartı Türkiye Türkçesinde

okumuşsam,

okumuşsa, geçmişsek, geçmişseniz, geçmişlerse şeklindedir.

~da

da öğrenilen geçmiş zamanın şartı Türkiye Türkçesinde

taşımışsam, taşımışsan, taşımışsa, kurmuşsak, kurmuşsanız,

t

a şeklindedir.

Zamanın Şartı

ek

zamanın

şartı

Türkiye

Türkçesinde112

yapacaksam,

~. yapacaksa, gideceksek, gidecekseniz, gideceklerse şeklindedir.

zında ise gelecek zamanın şartı Kıbns ağzılannın ayırtedici ve
özelliklerinden birisi olan sert ünsüzlerin yumuşaması hadisesine
k -AcAgsa şeklinde kullanılmaktadır.
Baf ağzında görülen -g- ünsüzünün -y- ünsüzüne dönüşmesi
gelecek zamanın şart ekinde de

ı.··~,

görülmektedir. Türkiye
_,

leki asli şekli -AcAksA

olan ek önce yukarıda söylediğimiz

dolayı -AcAgsa şeklinde dönüşmüş sonra da -g- ünsüzünün -y
dönüşmesinden dolayı

-AcAysa şekline girmiştir. Günümüzde

ımanın şartını anlatmak için hem g' li şekil hem de y'li şekil
ıktadır.
uz,

gidecegsam,

açacaysalar,

gidecegsan,
guracagsam,

gidecegsa,

açacaysak,

guracagsan,

guracagsa,

k, geçeceysanız, geçeceysalar şeklindedir.

1

ı Ergin, age, 308.
ı Ergin, age, 308.

207

.,.,inin Şartı

Türkiye Türkçesinde" olmadığı gibi Baf ağzında

_..,inin Şartı
114

şeklinin şaıtı Türkiye Türkçesinde olmadığı

gibi Baf ağzında

aktadır. Çünkü üst üste iki şart eki gereksizdir.

klinin Şartı
şeklinin şartı Türkiye Türkçesinde olmadığı'" gibi Baf ağzında da
aktadır.

dilik Şeklinin Şartı
-eklilik

şeklinin

şartı

naktadır. çalışmalıysam,

Türkiye

Türkçesindc"

çok

nadir

çalışınalıysan, çalışmalıysa, gitmeliysek,
•'

seniz, gitmeli/erse şeklindedir. Ama bu şekil nadiren kullanılmakla
giımelivsem yerine gitmem lazımsa gibi şekiller kullanılmaktadır.

ıf ağzında ise gereklilik şeklinin şartı için Türkiye Türkçesinde

gibi gitmem

lazımsa

gibi şekiller kullanılarak yapılmaktadır.

l

lazımsa, almam lüztmsa, çalışmam lazımsa, okumam /'cızımsa,

il

Lazımsa, kısmam lhzımsa.

rem Ergin,
rem Ergin,
rem Ergin,
rem Ergin,

age, 308.
age, 308.
age, 308.
age, 308.
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ekleri Türkiye Türkçesinde117 fiil çekiminde şahıs kategorisini

tiren, çekimli fiilde hareketi yapaıı veya olan şahıslan ifade
Kısaca şalus ekleri şekil ve zaman kalıbına dökülmüş
a bağlanması için kullanılan eklerdir. Bir çekimde, bir kipte
da şalus aıılamı katan şekil eklerini de şahıs ekleri olarak kabul
ürkiye Türkçesinde üç çeşit şahıs eki bulunmaktadır.

· Tipteki Şahıs Ekleri

i tipteki şalus ekleri Türkiye Türkçesinde118 şahıs zamiri kökenli
görülen geçmiş zaman, şart ve emir dışındaki çekimlerde, yani
zaman, geniş zaman, gelecek zaman, öğrenilen geçmiş zaman, istek
dilik çekimlerinde kullanılan eklerdir.

r şu şekildedir :

I'eklik

Çokluk

. şalııs: -Im

I. şalııs: -iz

2. şalııs: -sln

2. şahıs: -slnlz

3. şalııs:-

3. şalııs: -!Ar

n, gidersin, koşar, içiyorum, istiyor, geliyorsunuz, alacağım,
ssin, çalışacak, söylemişim, okumuşsun, getirmişler, kalkayım,

ıler, sevesin, kalkalım, çıkmalıyım, açmalısınız, uyumalılar.

rrenı Ergin, age, 268.
rreın Ergin, age, 268.
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a da şahıs zamiri kökenli olan birinci tipteki şahıs ekleri

rçesinde olduğu gibi şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek
renilen geçmiş zaman, istek ve gereklilik çekiınlerinde kullanılan

'okluk birinci şahsın çekiminde ikini tip şahıs eki olan iyelik
ııs eki -k I if yaygın bir kullanıma sahiptir.

ı şekildedir:

Çokluk

.klik

ılııs: -lm

1. şahıs: -lk,-Jg

ahıs: -sln

2. şahıs: -slnlz

ahıs: -

3. şahıs: -IAr

yapacanı I, gıracam I, bilirim I, getirirdim 1, satardım I, alırdım
ı I,

1

açacam I, giderdim I, dakardım I,

gordum

I, sorarım I,

I, dökerdim I, çıkarırdım I, götürürdüm I, toplardım I,

ım 11,

özlerim JI,

hatırlarım 11, özürdü/erim

II, işlerdim II,

r, beglerim II, bakarım JI, durduğum 11, düşünürüm 11, gelirim II,

basarım II, ağlarım III, doyuracam III, çekerim III, sevmem III,

'I, hazırım IV, rahadiarım VI.

amiri kökenli 2. teklik şahsın gelecek ve geniş zaman çekiıninde

lürkçesinde -Acnksln ve -Irsln şeklinde olan ek yerine Baf

kinci tip şahıs eki olan iyelik kökenli -iiln ekli şekil olan -Acan/-

11/Ifl

şekilleri

dalıa yaygın olarak kullanılmaktadır.
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verecen,

ı ., JI, gidecen

aiyeceksin"

"gideceksin"

JI, goyacan

II, bişirin "pişirirsin"

"koyacaksın"

II, haşlan

JI,

" haşlarsın"

ı ·· bırakamazsın".
I,

götüresin I, ôldureceydin I, anııadasın I, alacaydın I,

. işgal edesin I, veresin I, napardın I, ôğudurdun I, çıkarırdın I,
I, kapardın I, anlayacağın II, atasın II, bırakaman II, baıırasın II,
ıydın II, gaçasın II, ekerdin II, derdin II, çalasın II, dövecen II,

JI, daşıyasın II, işleyesin III, bulasın

nı;

diynenesiıı IV, kesesin

v,·

an VI.

ağzında şahıs zamiri kökenli 1. çokluk şahıs eki nadiren
ıakla birlikte görülen geçmış zaman ve şart · çekimlerinde
-k I -1.(

n iyelik kökenli çokluk 1. şahıs eki olan

daha çok

rıaktadır. Bazen sert ünsüzlerin yumuşaması hadisesine bağlı
-k I -1.(

sesi -g sesine dönüşmektedir. giderik,

yaparık. okuruk,

, diynerik, alırık, severik, içerik, gezerik, süslerig, çıkarıg, inerig,
', eylenirdig I,
II,

gaçardıg I, geleceyig I,

goşardıg II,

bilmeyig I, giderdig II,

ôğüdurdug II, savırırdıg II, doldururdug JI,

g II, seçerdig II, ezerdig II, ilaşlardıg II, kükürdlerdig II, ıoplardıg

ırürdüg 11, gırardıg II, dizerdig II,

gordug

II, alırdıg II,

rdıg II, bilirig II, bırakırdıg II, süzerdig II, ölçerdig II, bişirirdig
lardıg II, batırırdıg II, asardıg II, satardıg II, dağıdırdıg 11,

rdug II, verirdig II,

ayırırdıg II, çıkarırdıg II, doldururdug II,

g II, dôkerdig JI, bombalardıg II, beglerdig JI, alırdıg II, girerdig
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JJ, annatsag il, gorkardıg il, çıgmazdıg JI, işlerdig II, yaıırdıg

11, hazırlanırdıg II, napacayıg II, artırırdıg II, arııracayıg JI,
II, gızarıg II, çalışırdıg II,

inkar eımeyig II, bulamayıg II,

varıg VI, gurtulurug VI.

II,

II,

bırakırsınız

yaparsınız,

kullanıyorsunuz,

alacaksınız,

isteyeceksiniz,

götüreceksiniz,

söyleyeceksiniz,

okuyacaksınız,

sayıyorsunuz,

alasınız,

kıracaksınız,

çıkacaksınız,
geçesınız,

ineceksiniz,

ayrılıyorsunuz,

unuz, katılıyorsunuz.

2. şahıs elcinin gereklilik çekimi Baf ağzında Türkiye
inden farklı bir durumdadır. Baf ağzında bu çekimi, görülen geçmiş
ve şart çekimlerinde kullanılan iyelik kökenli çokluk 2. şahıs eki
-nlz ve lazım kelimesinin biraraya gelmesi ile meydana gelen şekille

adır. yemeniz

lazım,

okumanız

lazım,

çalışmanız

lazım,

meniz lazım, gitmeniz lazım.

ıs

zlarmış IV, yapmışlar IV, başlamışlar

v1, gullanıllar, çekerler,

rler, içeller, isdeller, alıllar, görecekler,

endirillerdi I, dellerdi I,

rlerdi I,

çıkarıl/ardı

I,

alamadılarl,

gidecekler,

kınalallardı

I,

tirilterdi I, götürürlerdi I, ôğiiduilerdi I, getirirlerdi I, bindirirlerdi I,

laflardı I, çalallardı JI, oynallardı II,

del/erdi II, dutallardı II,

laflardı II, sererlerdi II, çıkarırlardı II, ıurlallardı II, bek/ellerdi If,

'ellerdi JI, geliller II, bi/iller II, gullanırdı II, dônellerdi JI, ıoplallardı

ayıglallardı JI, oğraşzrlardı II, dikel/erdi II,

ellerdi II, söylemezlerdi II, ödeddirirlerdi II,
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ye/Zerdi II, içellerdi JI,

~
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il, gcıirillerdi II, bôlüştillerdi II, verillerdi If, inanırlar il,

gayırırlardı II, eneceglermiş

ff, yatıllar IV, varıllar IV,

: goşdurullar IV, dinneniller VI.

maroiri kökenli olan çokluk 3. şahıs ekinin istek çekimi Baf ağzın
olan -sA eki ile yapılmaktadır. çalışsalar, koşsalar, I içseler,

3. şahıs ekinin gereklilik

çekimi Baf ağzında

Türkiye

en farklı bir durumdadır. Baf ağzında bu çekimi, görülen geçmiş
şart çekimlerinde kullanılan iyelik kökenli çokluk 3. şahıs eki

-!Ar! ve lazım kelimesinin biraraya gelmesi ile meydana gelen
yapılmaktadır, yapmaları lazım " yapmalılar", gitmeleri lazım "
r ",

çalışmaları

lazım

"

çalışmalılar",

uyumaları

lazım

ılılar ".

ci Tipteki Şahıs ekleri
-.-r

tipteki şahıs ekleri Türkiye Türkçesinde'!" iyelik eki kökenli olan
len geçmiş zaman ile şart çekimlerinde kullanılan eklerdir.
r şu şekildedir:
Teklik
i. şahıs: -m

Çokluk
1. şahıs: -k, -if

•.. ş ahıs.. -n-

2. şahıs: - nlz

(. şahıs: -

3. şahıs: -IAr

giden, koşan, yapdık, gittiniz, koştular, içtim, geldiiı, istedi, tçdik,
,

istediler, aldım, vedih, çalışdı, aldık, verdiniz, çalışdılar,

em Ergin, age, 271.
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kuduysaiı, getirdi,

söyledik,

okudunuz,

getirdiler,

kalksam,

11, kalkdık, çekdiniz, kalkdılar, çıkdım, açsaydın, uyusaydınız,

aydınız, uyusaydılar.

da da iyelik eki kökenli olan şahıs ekleri Türkiye Türkçesinde

"bi

görülen

geçmiş

zaman

ve

şart

çekimlerinde

aktadırlar.
ekler şu şekildedir:
Teklik
1. şahıs: -m

Çokluk
1. şahıs: -g,-k

2. şahıs: -fı

2. şahıs: -nlz-nlz

3. şahıs: -

3. şahıs: -!Ar

, annadım /, geldim I, telefon etmedim I, verdim I, dedim I,
I, gaşdım I, galdım I, kiligledim I, geldim I, onuttum I, aldım I,
I, sordum I, buldum I, çıgdım I, kiraladım I, goydum I, gaybettim
'sem II, ibdai ettim JI, ayrıldım II, evlendim 11, çekildim JI, durdum

ıı 11, kapasam JI, gagdım II, düşdum JI, gırdım JI, goşdurdum II,

'ım JI, gurtuldum II, yedirdim III, kesdim III, öldüm Ill, okudum

n IJı~ durdum IV, vurdum IV, oturdum IV, sevdim V, usandım IV,
VI, pul/adım VI, ağladım VI, yazdım VI, gördüm VI.

geldin I, vermedin

n II, gelirsaiı

I, isdersan I, ôğudurdun I, atmasan JI,

II, annadın II, bıragdın 11, yaptın II, ödemezsan JI,
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ıpadın II,

çaldın II, galdın 11, vernıezsan II, getirdin II,

ırsan III, gaşdın III, aşdın III, usanmadıysan VI.

Türkçesinde iyelik kökenli ikinci tip şahıs eklerinden olan -k /-1;
da sert ünsüzlerin yumuşaması hadisesine bağlı olarak -g
·ullanılmaktadır.

Bununla

birlikte

nadiren

de olsa Türkiye

eki asli şeklin kullanıldığı görülmüştür. geşdik II, döndük II.
ezdig I, gôrdüg I, dedig I, işdig I, vermedig I, yerleşdig I, işledig
yaşadıg I, gaşdıg II, giddig I{

galdıg JI, bıragdıg II,

'1£11, başladıg II, direndig II, aldıydıg II, gullandıg II, geçindig II,
. aımasag II,

unutdug JI, çıgdıg

II, gôrmedıg II, çegdig II,

~,

niz, yapdınız, ezdiniz, getirdiniz, goınadınız, gaşdınız II, geldiniz? II,
diniz? II, dizdiiıiz II, beglediiıiz. ödemediniz JI, hürmed yapdınız JI,
ız, kırdınız, sevdiniz, gucaklaşdıiıız,

kazandınız,

işdiiıiz, uyudunuz,

adınız, ayırdınız, okudunuz, isedediniz, saddınız, seşdiniz.

hıs

ar I, değişdiler I, öğrendi/erdi I, söylediler I, sattılar I, götürdüler I,

'ular I, getirdiler I, verdiler I, galdırdılar I, çaldılar I, daradılardı I,
ddzlar JI, başladılar

II, vurdular II, dövdüler II, topladılar JI,
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:;ehirlediler II, sevindiler Ill, sarıldılar Ill, gucaglaşdılar Ill,
. garşıladılar III, oıurtdular III, girdiler III, uzaddılar III,
döndüler III, sışdılar III, kilitlediler III, asdılar III, gullandılar,
ışdılar, oğraşdılar, parçaladılar, ayıgladılar, seşdiler, gırdılar,
ladılar, gaşdılar, yakaladılar, digdiler, işdiler.

ü Tipteki Şahıs Ekleri

iye Türkçesindeki üçüncü tipteki şahıs ekleri

120

ise emir ekleridir. ·

air ekleri aslında şekil ekleridir. Sadece, emirde her şahsın ayn bir
olmasından dolayı o şekil ekleri ayni zamanda şahıs ifadesi de

ıdırlar. Bu nedenle, burada şahıs eklerini ele alırken emir eklerinin

ıksiyonunun olduğundan da bahsetmek gerekmektedir. Türkiye

nde ve Baf ağzında emir eklerinin nasıl ve hangi fonksiyonlarda

ığını emir ekleri kısmında ele almıştık.

Fiili

,: •.ı-

ln isim ve fiil şekillerinin sonuna121 gelerek onlardan birleşik fiiller

l

getirmesinden dolayı ana yardımcı fiil, isimleri fiilleştirmesinden

a isim fiili olarak adlandırılan ı-fiilinintek başına kök olarak kesin

li bir anlamı bulunmamaktadır. Bundan dolayı imek şeklinde fiil
kullanılmamaktadır. Aynca başka hiç bir yapım ekini de almaz ve
isim veya fiil gövdesi de meydana getirmez. Sadece kök olarak

ekim şekilleri içinde ortaya çıkmaktadır. Sadece yanına geldiği isim
1 şekli ile birlikte açık bir anlam kazanmakta ve belirli bir görev
tadır.

Bu

durumdaki

anlam

rem Ergin, age, 272.

rem Ergin, age, 297.
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ve

görevi

göz

önünde

ı-

fiilinin

ol-

fiiline

çok

yakın

bir

anlamı

dört çekim şekli,122 dört kipi bulunmaktadır. Bunlar, şimdiki

üen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman ve şart şekilleridir.
zaman şekli ekleşmiş bulunan, eklerden ibaret olan, bundan
tiği isimlerle birlikte ortaya çıkabilen bir çekimdir. Geriye
kim şekli ise kelimeler halinde tarn bir çekim şekli olarak
ama kökünü kaybederek her an ekleşmeğe elverişli bulunan ·

.: Zaman ve Bildirme
· · 1 şimdiki
zamanını 123

geniş

zaman

olarak

adlandırmak

tedir. Çünkü ekleşme geniş zaman üzerinde olmuş ve bu ekler
an çekiminin artık.lan olarak kalmışlardır. Ama bu ekler, Türkiye
· de şimdiki

zamanı

zaman çekiminde
ardır.

[: fiilinin

anlatmaktadırlar.

bulunan

Geniş

zaman

ifadeleri

geniş zaman fonksiyonundan ibaret

şimdiki

zamanım

meydana

getiren

ekler,

·· · eri ismin şimdiki zamanda gerçekleşmekte olduğunu bildirir veya
·verirler.Bu nedenle bildirme ekleri olarak da adlandırılmaktadırlar.

ın

fiilinin

şimdiki

zamanını

meydana

getiren

çesinde şu şekildedir:
Çokluk

Teklik

1. şahıs: -Iz

1. şalus: -J

2. şahıs: -slnlz

2. şahıs: -sln

3. şahıs: -TirlAr

3. şahıs: -11r

ulıarrem Ergin, age, 297.
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ekler

Türkiye

,

ısım ve ısım şekillerine gelerek onlan fiilleştirmektedirler.

asıasın, yoldadır, evdeyiz, neşelisiniz, üzgündürler.

Bazense

sta sadece çokluk eki kullanılmaktadır. çocuklar üzgünler,
i- fiilinin

teklik ve çokluk 3. şahsı bildirme

da yoğun olarak kullanılmaktadır. memnundur,
r, Ali 'dir, insandır, yorgundurlar,

çalışkandır,

içlidir, kıskançtır, suludur,

ıTakt ırlar.

ğzında da i- fiilinin şimdiki zamanım meydana getiren ekler,
eri ismin şimdiki zamanda gerçekleşmekte olduğunu bildirir veya
rirler.

ilinin şimdiki zamanını meydana getiren ekler Baf ağzında şu
r:

Çokluk

Teklik
şahıs: -Im

1. şahıs: -Ik, -lg

şahıs: -sln

2. şahıs: -siniz

şahıs: -dlr

3. şahıs: -dlrlAr

Ju eklerin Türkiye Türkçesinde124 teklik, çokluk birinci ve ikinci
an birinci tipteki şahıs eklerinin yani şalus zamiri kökenli olan ve
ki zaman, geniş zaman, gelecek zaman, öğrenilen geçmiş zaman,
ve gereklilik çekimlerinde kullanılan şahıs ekleriyle aynidir. Baf
da da bu eklerin teklik birinci ve ikinci şahıslan ile çokluk ikinci
Türkiye Türkçesindeki kullaıumla

ayni olmakla birlikte, çokluk

:i şahsı Türkiye Türkçesinde ikinci tip şahıs eklerinden yani iyelik
ın Ergin, age, 297.
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olan ve görülen geçmış zaman ile şart çekimlerinde
· ci çokluk şahıs -k I -if eki ile yer değiştinniş durumdadır.

· im ve isim şekillerine gelerek onları fiilleştirmektedirler.
alışkansın, çalışkandır, gezginik, gezginsiniz, gezgindirler,
emeklisin, emeklidir,

ıembelık, tembelsiniz,

tembeldirler,

utangaçsınız, utangaşdırlar.
1
teklik ve çokluk 3. salışı Baf ağzında da Türkiye
e

olduğu gibi bildirme fonksiyonunda yoğun olarak
dır. Ancak ek, Türkiye Türkçesinden farklı olarak

adların ve soru sözcüklerinin sonuna eklenmektedir. Aynca
ğızlarının ayırdedici ve belirleyici özelliklerinden birisi olan sert
in yumuşaması hadisesine bağlı olarak her zaman -dlr ve şeklinde kullanılmaktadır. dürüsdür,
ırter,

Türk 'diirler,

öğrencidir,

genşdir,

avukatdırlar,

küsdürler,
beceriklidir,

rlar, sabırlıdır.
.-,_.ı-

ın yüzünü da bu adanı hırsızdır dedi. I, yüzünden utanmadan bu
llfsızdırdedi.
r , tamam yaparım I, sadedir, tamam yapıyorum.
ıa polis bu senin köylüdür? I, bana polis çavuşu bu senin köylü
·? diyor.

genni yau dedim dangalagdır birez I, ya hu onu bırak dedim
l

biraz patavatsızdır.

'. ımbık gibidir! I, böyle ıınbık gibidir.
.e dediği alkol derecesidir I, o derece dediği alkol derecesidir.

em Ergin, age, 298.
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- ıündedir da gidecem I, yemeğim gazocağının üstündedir,
gideceğim.
ilerin bir şehridir işde I, işte o, eski Türklerin bir şehridir.

eski ismi böyledir I, bunlann eski ismi böyledir.
zzed yani, reyhası vardır I, mesela lezzet yani kokusu vardır.
eye hasdir o üzümün şeyi da ondan Gumandarga olur I, o
şeyi o bölgeye has olduğundan dolayı ondan Gumandarga

n duz gor

gene çünkü duz gurudur geni JI, Ona çok fala tuz koyar

onu tuz kurutur.

demeylan sen ama bozugdur 11, sen öyle demekle ama bozuktur.
m kutuya da yazayım ki bozugdur ve gırıldı JI, kutuya koyayım da
rine yazayıın ki bozuktur ve kırıldı.
!!1Zll11

bildi sucug yogdur evde JI, be kızım, sucuk evde yoktur, bitdi.

villa, kimindir bu saray ? III, bu villa, bu saray kimindir?
yuz guduz böyle bir evi vardır ? III, o nyuz-kuduznn böyle bir evi mi
'dır?
1

bu villa demiş gene onnarındır 111, ona işte bu villa onlarındır

mış.
rkesin bildiği bir masalcıgdır III, herkesin bildiği bir masalcıktır.
'eydim ayrılık vardır severdim doya doya III, ayrılığm olduğunu
seydim doya doya severdim.

ıuncu, gıza devin gendini neçin esir aldığım
za devin niçin kendini esir aldığını anlatır.
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annadzr IV, odoncu,

.,., •. .ı;

Kasım 'ınan Cabbar 'ın gendine yabdığı kötülükleri bir bir
r IV, kız da Kasım ile Cabbann kendisine yaptığı kötülükleri bir
tır.

urının bubalarına köpek muamelesi yapdıglarını annadır IV,
rırun babalarına köpek muamelesi yaptıklarını anlatır.
farı kirazdır VJ, dudakları kiraz gibidir.
batta nazdır VJ, bana yaptığı nazdır.
ızladır amma yarın vefası azdır IV, yarin aşkı fazladır ama vefası

sıralıdır, sevdiğim Lapdalıdır IV, evleri sıralıdır, sevdiğim
ıdır.
~ kapımı önünden yüreğim yaralıdır
ı yüreğim yaralıdır.

v: kapımın önünden geçme

de ışıgdandır deyip geşmiş VJ, herhalde ışıktandır diyerek geçmiş.

1u ilaşcıg seni kötülüklerden goruyacagdır be yavrun demiş VI,
vrum, işte bu ilaçcık seni kötülüklerden koruyacaktır demiş.

- ~-l"

tam zamanı galiganzaro savunmasızdır VI, şimdi tam zamanı
ınzaro savunmasızdır.

rülen Geçmiş Zaman

ürkiye Türkçesinde isim fiilinin görülen geçmiş zamanı

125
[:

fiiline

len geçmiş zaman ekinin eklenmesiyle meydana getirilmektedir.

im fiilinin görülen geçmiş zamanı Türkiye Türkçesinde şöyledir:

Teklik

şalus: idim

Çokluk
1. şahıs:
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idik

idin

2. şahıs: idiniz

idi

3. şahıs: idiler

ünsüzle

biten

isimlerden126

sonra

genellikle

[:

fiili

ilmektedir.
ii. kıştı, serindi, soğuktu. Ünlü ile biten isimlerden sonra ise

ne hiç bir zaman tam olmamakta, ya fiil kökü olduğı gibi
makta veya düşen ünlü ortada bir y bırakmaktadır. hastaydı,
vdiı, çalışkandı, uyuzdu.
f ağzında da ısını fiilinin görülen geçmiş zamanı Türkiye
çesinde olduğu gibi

i- fiiline görülen geçmiş zaman ekinin

ımesiyleyapılmaktadır.
um fiilinin görülen geçmiş zamanı Baf ağzında şu şekildedir:
Çokluk

Teklik
1. şahıs: idim

1. şahıs: idik

ı-· ş alus: lıdiın

2. şahıs: idiniz

3. şalus: idi

3. şahıs: idiler

f ağzında

Türkiye Türkçesinden farklı olarak ünsüzle biten

kn soma genellikle

ti,

.,

merhametsizidiler,

i- fiili korunmaktadır: çirkinidi,

tembelidin,

yalnızıdılar.

yazıdı,

Ünlü ile biten

den sonra ise ekleşme hiç bir zaman tam olmamakta, ya fiil kökü
gibi

korunmakta veya düşen ünlü ortada bir y bırakmaktadır.

lı, iyleşdiydim, samimiydik, güneşliydi, zamanıydı.

ırrenı Ergin, age, 300.
ırreın Ergin, age, 300-301.
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ııı gene elini behaneydi I, ona elini bağlasın diye çıktı ama

'iyeıı yoğudu I, şöförün da ehliyeti yoktu.

'aşımıdı I, hepsi arkadaşımdı.
ıbabım varıdı I, orada bir dostum vardı.
etlinin evleri böyle kenarıdı I, bizim rahmetlinin evleri böyle

ôyde ayrı ev varıdı I, e köyde benim ayrı bir evim vardı.
harman makinası varıdı I, bu deli Cemil' in harman

vin üst başında tarla varıdı benim

I, benim orada evin üst tarafında

ardı.
,ye giderkan onyedi dönüm bir sıra bağ varıdı I, zira köye giderken

·,

onyedi dönüm bağ vardı.

ıe köy varıdı bu bağcılık arda mesela bizim? I, mesela bizim orada
- cılık ile uğraşaıı kaç taııe köy vardı?
gazan varıdı I, onda kazan vardı.
gezdirirlerdi ha? nasılıdı o? I, gelini gezdirirlerdi değil mi? O nasıl

rdı?
teniş yerler varıdı meydanlıg II, ayn geniş, meydanlık yerler vardı.
ı sonra durllarıdı guşatma yapmaya II, ondan sonra kuşatma
ıaya dururlardı.
ma yapallarıdz gelini II, gelini kuşatma yaparlardı.
bölgemiz değilidi II, bizim bölgemiz değildi.
ri varımış bizim Türklerin elinde II, bizim Türklerin elinde onların
n varmış.

ıne buyüg amcamız varıdı II, iki tane büyük amcamız vardı.
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~ "r-"

gayınım varıdı Salih 'in guçuğü JI, ondan sonra Salih'in
rayınıın vardı.

. ·oğudu sora II, soma buz dolapları yoktu.
ostolesAndırea gellillertdi II, eskiden Apostoles Andırea'ya

ılı da ucuzudu JI, çok vardı ve ucuzdu.

rella yapallarıdı II, çok Samarella yapallardı.
ey varıdı JI, yuvarlak bir şey vardı.

prag varıdı JI, beyaz toprak vardı.

'"gi zeman küpleri JI, eski zaman küpleri vardı.
-arıdı da Zivantya

çıkarırdıg üzüm ztvaniyası JI, gazan vardı da

ivaniyası çıkarırdık.

gaz ocağı yoğudu da islim varıdı II, eskiden gazocağı yoktu da
rdı.

~.--"'

ıir sermaye gibi hiş durma yoğudu ya 11, döner bir sermaye gibi

le hiç durma yoktu ya.

ni böle makina yoğudu II, elde yaııi böyle makina yoktu.

~ayım bir tane nasılıdı re? JI, dur bakayım bir tanesi nasıldı?

n böle olaylar yoğudu

kesinnigle yani II, yaııi o zaman kesinlikle

.laylar yoktu.
mız dediğimiz yani komisyonudu II, yaııi azalarıımz dediğimiz
ondu.

iı cezası vardı JI, yasaktı ve cezası vardı.
i böle bışey yoğudu JI, halbuki böyle birşey yoktu.

se zamanıdı o zaman İngiliz ama hep ganunnar ganunudu yani II, o
ingiliz sömürgesi zaınanıydı ama hep kanunlar kanundu.
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ılgeridim o zamanlarda

JI, ben o zamanlarda dülgerdim.

iseridi 11, o komserdi.
dun II, bekardım.
ıan da heniz altı ay varıdı JI, o zaman henüz altı ay vardı.
_ otları da öyle darıdı il, köy yolları da öyle dardı.
·ü oyudu

· nsin

bunun içinde idareli misal mejburudu halkına şey etsin,

JI, çünkü bunun içinde idareci o idi missal, halkına mecbur

ey etsin, ilgilensin.

yolun kenarında yügseg bir duar varıdı II, öyle yolun kenarında
csek bir duvar vardı.

mir ocagı varıdı da ateşde bişirillerdi. Odun da öle uzunudu II,
mir ocağı vardı da ateşte pişirirlerdi. Odun da öyle uzundu.

'la! Bir tane varıdı o gemicik lif, ha ! Bir tane de o gemicik vardı.

~renilen Geçmiş Zaman

Iürkiye Türkçesinde [: fiilinin öğrenilen geçmiş zamanı127 i- fiiline

·enilen geçmiş zaman ekinin eklenmesiyle meydana getirilmektedir.
k düşmesi ise görülen geçmiş zamandaki gibidir. ünsüzle biten

nlerden sonra genellikle i- fiili düşürülmektedir. güzelmişim, kışmış,

-ınnıiş, soğukmuş. Ünlü ile biten isimlerden sonra ise ekleşme hiç bir
man tam olmamakta, ya fiil kökü olduğu gibi korunmakta veya düşen

Jü

ortada

bir

y

bırakmaktadır.

rlışkanınışsınız, kuduzmuşlar-

hanem Ergin, age, 301.
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hastaymış,

kasabalıytnış.

-.-.,

en öğrenilen

zamanı

geçmiş

Türkçesinde

şu

Çokluk

Teklik

l. şahıs:

Türkiye

1. şahıs: imişiz

imişim

!. şahıs: imişsin

2. şahıs: imişsiniz

3. şahıs: imiş

3. şahıs:

imişler

'm, yeşilmiş, sakarmışsın, zenginmişiz, saygısızmışsınız,
r,

yuvarlakmış, hastaymış, kırgınmış/ar.

nda i- fiilinin öğrenilen geçmiş zamanı Türkiye Türkçesinde

i i- fiiline öğrenilen geçmiş zaman ekinin eklenmesiyle
lır.

Ünsüzle

biten

isimlerden

sonra

genellikle

i-

fiili

tedir. sarışınmışım, tembelmişim, guragmış, varmış, yoğmuş,
kahramanmışsınız, solgunmuşlar. Ünlü ile biten isimlerden
ekleşme hiç bir zaman tam olmamakta, ya fiil kökü olduğu
unmakta veya

düşen ünlü ortada

bir y bırakmaktadır.

, sevinçliymişsin, şehirliymiş, uyukuluymuş, milliyınişiz,
.siniz, sakıncalıymış/ar.

öğrenilen geçmiş zamanı Baf ağzında şu şekildedir:

Çokluk

Teklik
1. şahıs: imişim

I. şahıs: imişiz

2. şahıs: imişsin

2. şahıs:

3. şahıs: imiş

3. şahıs: imişler
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imişsiniz
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'asretıin Hoca 'nın garısı hasdaymış II, Nasrettin Hoca'nın karısı
astayımş.
Ur varmış bir yogmuş III, bir varmış bir yokmuş.

-ııeceglermiş guyuya III, kuyuya ineceklermiş.
iıçcaaz da Keloğlan 'ın anasının evinde galırmış III, kızcağaz da
(eloğlan'ın aıınesinin evinde kalırmış.
zer şeyi varmış III, her şeyi varmış.

ızag bir köyde bir fakır oduncu ve aylesi

varmış III, uzak bir

cöyde fakir bir oduncu ve ailesi varmış.
ıduncu geçinmeg için sabah agşam yamır çamır demeden köyden
ııillerinan

uzakdaki

garannıg ormana gidermiş Ill, oduncu

;eçinınek için sahalı akşam, yamur çamur demeden köyden

nillerce uzaktaki karanlık ormana gidermiş.

ıurumuş aaşlardan odun keser da yüglenir gelirmiş III, kurumuş

ığaçlardan odun keser da yüglenir ve gelirmiş.

tarısı

beş yıl eve/isi amansız bir hasdalzgdan ölmüş 111, beş yıl

mcesi karısı amansız bir hastalıktan ölmüş.

'ıiç bir iş yapmazlarmış III, hiç bir yapmazlarmış .

'nibalarının önüne sıcag bir tarana çorbası bile gomazlarmış III,
babalarının önüne sıcak bir tarhana çorbası bile koyınazlarmış.
eve az para getirirsa ona hakaret ederlermiş III, ona eve az para

getirirse hakaret ederlermiş.

gız o gadar eyi galbliymiş ki onnarın her çeşit emirlerine boyun

eğermiş Ill, kız o kadar iyi kalpliymiş ki onların her çeşit
emirlerine boyun eğermiş.
"dinsizin

haggından

imansız gelirmiş"

hakkından imansız gelirmiş derler.
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deller IV, dinsizin

~orgmayan bir deligannı varmış IV, korkmayan bir delikanlı

.annış.

'lara Ali 'nin çog sevdiği bir dev anası varmış IV, Gara Ali'nin

çok sevdiği bir dev annesi varmış.

bütün gücünü

guvvadını

ondan

Iv:

alırmış

bütün gücünü,

kuvvedini ondan alınnış.
hiş gece olmadan yoluna devam edermiş IV, hiç gece olmadan

yoluna devam edermiş.

herkeş ona fena davranırmış V, ona herkes kötü davranırmış.
dün bilenmiş gibin kesginmiş V, dün bilenmiş gibi keskinmiş.
ne oğlancıg

ormanın iş gısımlarına gidip garışdırzmuş. ne da

orman ona bir zarar
kısımlarına

V,

verirmiş

gidip karıştırırmış,

ne oğlancık ormanın iç

ne de ona orman bir zarar

venrmış.

fakat bunnar

biımeg tukenmeg bilmezmiş VJ, fakat bunlar bitip

tükemnek bilmezmiş.

.- •••.ı-

armanın ortasında gög mavisi gibin parlayan palıasıynan

yalnızmış

V,

ormanın

ortasında

gög

mavisi

yapa

gibi parlayan

baltasıyla yapa yalnızmış.
vurulınuşudum da II, vulmuştum da.
seneler evelisi bir dünyalar güzeli, ay yüzlü gız varımış v7, yıllar

önce dünyalar güzeli, ay yüzlü bir kız varmış.

çorbada fazla duz varımış, çorbada fazla tuz varınış.

228

"ye

Türkçesinde

i-

fiilinin şartı128 i- fiiline şart ekinin

ımesiyle meydana getirilmektedir. Kök düşmesi ise görülen geçmiş
ındaki gibidir. ünsüzle biten isimlerden sonra genellikle [: fiili
rülınektedir. güze/sem, yazlıksa, serinse, soğuksa. Ünlü ile biten
erden sonra ise ekleşme hiç bir zaman tam olmamakta ya fiil kökü

ğu gibi korunmakta veya düşen ünlü ortada bir y bırakmaktadır.
ıysan, tamirciyse, çalışkansak, kitapçıysanız, huhukçuysalar.

ın fiilinin öğrenilen geçmiş zamanı Türkiye Türkçesinde şu
dedir:
Çokluk

Teklik
1. şahıs: isem

1. şahıs: isek

') ş al us: ısen
.
-·

2. şahıs: iseniz

3. şahıs: ise

3. şahıs: iseler
;-,-.c'

.berdeysem, kuşaktaysa, dalgınsan, fakirsek, dürüstseniz, evliyseler,
rsanız, sağlıklıysa/ar.

~af ağzında

i- fiilinin şartı Türkiye Türkçesinde olduğu gibi

i

şart ekinin eklenmesiyle yapılmaktadır. Ünsüzle biten isimlerden
enellikle i- fiili korunmaktadır. gayganısa, tembelisem, oyuncağısa,
en, sağlamısanız, güçüğseler. Ünlü ile biten isimlerden sonra ise

!

hiç bir zaman tam olmamakta, ya fiil kökü olduğu gibi

lakta veya düşen ünlü ortada bir y bırakmaktadır. dôknmcuyusaın,

iysen, çimenliyse, çilingirsek, esintideyseniz, balıkçıysalar.
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öı;,rrenilen geçmiş zamanı Baf ağzında şu şekildedir:
Çokluk

Teklik

m,

1. şahıs: isAm

1. şahıs: isAk

2. şahıs: isAn

2. şahıs: isAnlz

3. şahıs: isA

3. şahıs: isAlAr

haklıysan,

suçsuzusa,

Jıanımefendiysek,

ıhııyarsanız,

lar, işsizisem, işveliysen, kahveciyse, gaynaııaysak, ölümsüziseniz, ·
/er.

fiilinin Olumsuzu
fiilinin olumsuzu

Türkiye

Türkçesinde129

değil

olumsuzluk

an yararlanılarak yapılmaktadır. Olumsuzluk ifadesi taşıyan bu edat
fiilinin takıldığı ismin sonuna getirilmekle birlikte edattan sonra da
fiilinin olumlu şekilleri eklenmektedir.

güzel değildir,

değildi,

nıiş, değilse.
f ağzında da

isim fiilinin olumsuzu Türkiye Türkçesinde

olduğu

değil olumsuzluk edatından yararlanılarak yapılmaktadır. Olumsuzluk

mı taşıyan bu edat isim fiilinin takıldığı ismin sonuna getirilmekle
lcte- edattan sonra da isim fiilinin olumlu şekilleri eklemnektedir.

şkan değildir, kıskanç değildi, şişman değilmiş, huzurlu değilse.

Baf ağzında kullanılan fiil zaman ekleri Türkiye Türkçesiyle paralellik
lennekle birlikte gerek şekil bakımından gerekse işlev bakımından bazı

ük farklılıklar da bulunmaktadır.

tuharreın Ergin, age, 301.
Iulıarrem Ergin, age, 301.
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zaman, Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde olduğu gibi geçmiş
başlayıp şimdiki zamanda devam eden, bu nedenle

süreklilik

lZanmış hareketleri ve gelecek zamanda olacak veya yapılacak
i içine alan bir zamanı ifade etmek için kullanılmaktadır. Baf
~en.iş zaman eklerinin Türkiye Türkçesinde kullanılmayan diğer
iyonu da bu eklerin şimdiki zaman ifadeleri taşımalarıdır. Geniş
.leri hareketin belirli bir zamanda ve kesiıı olarak öaşfadığını ve
olduğunu

ifade

eden

şimdiki

zamanı

belirtmek

ıçın

de

aktadtrlar. Baiağzındaki geniş zaman ekleri şu şekildedir: -r,

geniş zaman eki özellil<le birden çok lieceli fiil kök ve gövdelerine,

biten fiil kök ve gövdelerine, tek heceli fiil kök ve gövdelerinin ise
ma getirilmekte, -Ar geniş zaman eki ise sadece tek heceli fiil kök
lelerine getirilmektedir. Baf ağzında da geniş zamanın menfisi
Türkçesinde olduğu gibi sadece olumlu fiillere eklemnektedir.
-·

iş zaman için kullanılan menfilik eki birinci şahıslarda ve 2. teklik
-mA diğer şahısıarda ise -mAz' dır.
~ ağzında şimdiki zaman eki, hem şekil bakımından hem de yapı
ıdan Türkiye Türkçesinden daha faklı bir durumdadır. Kıbrıs
nm tümünde olduğu gibi Baf ağzında da

şimdiki zaman için geniş

ekleri kullanılmaktadır. Geniş zaman ekleri hareketin belirli bir
la kesin olarak başladığını ve sürmekte -olduğunuifade -eden şiındiki
bildirmek için kullanılmaktadırlar. Cümle içerisinde şimdiki zaman
ni kuvvetlendirmek için şimdi kelimesi geniş zaman ekli fiilin
klc önüne bazen de arkasına getirilmektedir. Şiındiki zaman
ki diğer bir fark ise bu ekte meydana gelen ses değişmeleridir.
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e kadar yapılan

akademik

çalışmalarda

amanı ifade eden bir ekin olmadığı veya

Kıbns

ağızlannda

şimdiki zamanı ifade

n geniş zaman ekinin kullanıldığı ortaya konmuştu.

ık

bugün

mevcut

ler sonucunda

derleme

metinleri

üzerinde

yaptığımız

hem Baf ağzında lıem de Kıbns ağızlarında -yor

.aman ekinin tıpkı Anadolu ağızlarının bir grubu olan batı grubu

ia olduğu gibi genellikle kalın, yuvarlak ve geniş ünlülü

un kullanıldığını tespit ettik. Ek ünlüsü, daha çok l. ve 2. teklik

derinde

gerek

incelik-kalınlık gerekse düzlük-yuvarlaklık

lan hangi yapıya sahip olursa olsun genellikle geniştir.
ülen geçmiş zaman Baf ağzında da Tükiye Türkçesinde olduğu

.eketin geçmiş zamanda ortaya çıktığını ve konuşanın bilgisi
~ yapıldığını ifade etmek için kullanılmaktadır. Görülen geçmiş
eki Türkiye Türkçesinde olduğu gibi -TI 'dır. Ancak Kıbns
ıın belirleyici ve ayırtedici özelliklerinden birisi olan sert
in yumuşaması hadisesine bağlı olarak Türkiye Türkçesindeki bazı
üzlerle biten kelimelerden sonra gelen sert ünsüzlü görülen geçmiş
kleri Baf ağzında yumuşamaya uğramışlardır.

enilen geçmiş zaman Baf ağzında da görülmeyen geçmiş zamanda
bir

hareketi, konuşanın gözü ve

bilgisi dahilinde meydana

iş olan bir hareketi ifade etmek için kullanılmaktadır. Öğrenilen
zaman eki Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde olduğu gibi -mlş
edir. Yalnızca bu zamanın çekiminde Türkiye Türkçesinde çokluk
şahıslarda130 nadir olarak, görülen geçmiş zamandan geçen -{( I -k
t

Kıbrıs ağızlarında olduğu gibi Baf ağzında da geniş bir kullanıma

ulunmaktadır.

rem Ergin, age, 284.
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e'< :zcı:ınan ?af ağzında da hııreketin gelecel< zamanda istekli
lacağını ve gerçel<leşeceğini ifade etmek için kullanıJı:nııktadır. Baf
kullanılan

gdecek

zaman

eki sert ünsiclerin

yurouşanıası

. -AcA.R~ seklindedir. Gelecek zaman eki Baf ağZlllda
...,
"'den dola'/!
)

>511asında l. ve 2. teklik şahıslarda ek sonunda bulunan ünsiiZiinü
ktedir. Bu dııru,.-nda bu şahısların gelecek zaman çekimi esnasında
_ eki >-AcA şekline dönüşmekte ve gelecek zaman eki yeni bir şekle
-tedir. Bazen çel<im esnasında iki ünlü arasında kalıp sedalılaşan ve

-Y

~'öll'aya uğrayan -AcAğ

ekindeki -ğ

ünsÜZÜlle

ünsüzü

· ekleri Baf ağ:zında da tasarlanan hareketi emir şeklinde anlatmak
ve hareketin emirleyapılmasını işaret etmekiçin kullanılmaktadırlar.
ağ:zında da Türkiye Türkçesinde kullanılan emir ekleri mevcut
a birlikte sadece

Türkiye Türkçesinde 2. teldik şahıs emir eki

aruhnazken Baf ağzında istek eki -A ve emir 2. çokluk şahıs eki olan biraraya

gehnesinden

meydana · gelmiş

-Asln

Aynı dıırlJJllU çokluk 2. şahıs emir
- -ekteyiz.

emir

eki

ekinde de

Bazen birinci çokluk şahsın çekiminde ünlü ile biten

..•erden sonra y bağlayıcı ünsüzü gelmekte ve -AUm ekinin başında
ıUltlllall

ünlü düşmektedir.

Şart eki Baf ağ:zınıla da

hareketin şart şeklinde

tasarlandığını

anlatmak amacıyla fiif kök ve gövdelerine getirilerekkullanılmaktadır.Baf
ağ:zınıla da şart eki -sA şeklindedir. Türkiye Türkçesinde ünlü uyumuna
bağlı olan bu ek Baf ağ:zınıla bu kurala uymamaktadır.Baf ağzında şart eki
ünlü uyumu kur.J)ına aykırı olarak genellikle kalın sıralı ünlülerle

kullanılmaktadır.

'>'"''"'
.,.j.)

ğzında da istek eki tasarlanan hareketin istendiğini anlatmak için
. İstek eki -A' dır. Baf ağzında da istek ekinin fonksiyonu ve işlevi

Türkçesinde olduğu gibidir.
klilik eki Baf ağzında bulunmamaktadır. Bu ekin yerine -mA
sim yapına eki ile lazım kelimesinin biraraya gelmesiyle meydana
ir şekil kullanılmaktadır. Bu farklı şekil anlam yönünden gereklilik
ıdığı anlamla aynidir.
ağzında birleşik zamanların kullanımlarına bakıldığında hem
e Türkçesiyle paralellik göstermekte hem de ban birleşik zamanların
ri esnasında farklılıklar da göstermektedir.
iş zamanın hikayesi, Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde olduğu gibi

denmektedir.
f ağzında şimdiki zamanın hikayesi ise Türkiye Türkçesindeki

uınından daha farklıdır. Baf ağzında şimdiki zaınam ifade etmek için
zaman eklerinin kullanıldığını yukarıda söylemiştik. Ayni durum
ki zaınaııın hikayesinde de karşımıza çıkmaktadır. Bu zamanı ifade
: için -JyorDI
ulan -IrDI

eki yerine geniş zamanın hikayesini aıılatmak için
eki, olumsuzunu yapmak için de geniş zamanın

esinin olumsuzu olaıı -mAzdl eki kullanılmaktadır.
af ağzmda da görülen geçmiş zamanın hikayesi Türkiye Türkçesinde
u gibi çekimlenınektedir. Öğrenilen geçmiş zaınanın hikayesi ise Baf
da sert ünsüzlerin yumuşaması hadisesine bağlı olarak -mlşdl
ıde kullanılmaktadır.
ıf ağzında gelecek zamanın hikayesi Kıbrıs ağzılarının ayırtedici ve
eyici özelliklerinden birisi olaıı sert ünsüzlerin yumuşaması hadisesine
olarak -AcAgdl şeklinde kullanılır. Aynca Baf ağzında görülen -g.ünün -y- ünsüzüne dönüşmesi hadisesi gelecek zanıanın hikayesi
e de görülmektedir. Türkiye Türkçesindeki aslı şekli -AcAktl olan ek
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ıkarıda söylediğimiz hadiseden dolayı -AcAgdl şeklinde dönüşmüş
-g- ünsüzünün -y- ünsüzüne dönüşmesinden dolayı

a

-AcAyd!

girmiştir.
tiye

Türkçesinde emir şeldinin hikayesi olmadığından dolayı Baf

da bulunmamaktadır.

l

ağzında şart ekinin kalın sıralı ünlülerle kullanıldığını yukarıda
iştik. Şartın hikayesi Baf ağzında Türkiye Türkçesinden

farklı

kalın sıralı ünlülerle kullanılmaktadır. Baf ağzında şartın hikayesi -·
ki ile yapılmaktadır.
kiye Türkçesinde

isteğin hikayesi öteki birleşik çekimler kadar

kullanılmamaktadır. Onun yerine şartın hikayesi, istek hikayesinin
uı · karşılamak için kullanılmaktadır. Baf ağzında ise istek şeklinin
si yoğun olarak kullanılmaktadır.
iye Türkçesinde

gereklilik şeklinin hikayesi -mAll

: zaman eki olan -dl

ile yapılırken

Baf

lazım kelimesi

kullanılarak

meydana

getirildiğini

yukarıda

ıiştik. Ayni durum burada da görülmektedir. Ancak gereklilik şekline
: anlamı katan
L

görülen geçmiş zaman eki olan -dı

fiilden isim

ekinin sonuna değil lazım kelimesinin sonuna eklenmektedir.

ağzında da geniş zamanın rivayeti Türkiye Türkçesindeki çekimiyle
r. Baf ağzında şimdiki zamanın hikayesinde olduğu gibi rivayetinde
niş zaman ekleri kullanılmaktadır. Görülen geçmiş zamanın rivayeti
ve Türkçesinde bulunmamadığında Baf ağzında da mevcut değildir.
~

ağzında

esindeki

da

öğrenilen

çekimiyle

aynı

geçmiş
olmakla

zamanın
birlikte

rivayeti

Türkiye

Türkiye

Türkçesinde

ilen geçmiş zaman eki olan -mlş 'ın arka arkaya tekrarlanması kulağa
gelmediğinden dolayı bu çekimde [: fiili çoğunlukla ekleşmeden
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ağzında bu yapı

tamaktadır. Baf ağzında gereldilik kipinin -ma fiilden isim yapma
e

\:ı\

ve görülen

-~..ı,

ıakta

Baf ağzında

ise

ekleşmiş

olarak

yoğun bir şekilde

ıaktadır.

ağzında da gelecek zamanın rivayeti Türkiye Türkçesindeki

e aynıdır. Baf ağzında da emir şeklinin rivayeti bulunmamakla
yalnızca 3. şahıs emirler benimsenmeden tekrarlanmakta ve
a anlatılırken parantez içi sözü şekline sokularak sonlarına rivayet

ınebilmektcdir. Baf ağzında da şart şeklinin rivayeti Türkiye
ndeki çekimiyle aynıdır. Baf ağzında da istek şeklinin rivayeti
Türkçesindeki çekimiyle aynıdır. Baf ağzında ise gereklilik
rivayeti Türkiye

Türkçesinden farklı olarak gereklilik şeklinin

nde olduğu gibi -ml fiilden isim yapma eki ve lazım kelimesinin

.ullarulmasındameydana gelmiş olan şekille yapılmaktadır.
ağzında da geniş zamanın şartı Türkiye Türkçesindeki çekimiyle
Baf ağzında şimdiki zamanın şartını ifade etmek için Türkiye

nden farklı olarak geniş zamanın şartı kullanılmaktadır. Baf
da görülen geçmiş zamanın şartı Türkiye Türkçesindeki çekimiyle
.. ~r. . -

ağzında da öğrenilen geçmiş zamanın şartı Türkiye Türkçesindeki
e aynıdır. Türkiye Türkçesinden farklı olarak Baf ağzında gelecek
şartı Kıbrıs ağzılarının ayırtedici ve belirleyici özelliklerinden

an seıt ünsüzlerin yumuşaması hadisesine bağlı olarak -AcAgsa
kullanılmaktadır.

a Baf ağzında görülen -g- ünsüzünün -y- ünsüzüne dönüşmesi
gelecek zamanın şart

ekinde de

görülmektedir. Türkiye

indeki asli şekli -AcAksA olan ek önce yukarıda söylediğimiz

:n dolayı -AcAgsa şeklinde dönüşmüş sonra da -g- ünsüzünün -y

e dönüşmesinden dolayı

-AcAysa şekline girmiştir. Günümüzde
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zamanın

şartını anlatmak için hem g' li şekil hem de y'li şekil

naktadır.

şeklinin şartı Türkiye Türkçesinde olmadığı gibi Baf ağzında da
amaktadır. Şart şeklinin şartı Türkiye Türkçesinde olmadığı gibi
anda da mevcut değildir. İstek şeklinin şartı da Türkiye Türkçesinde
nndan dolayı Baf ağzında da bulunmamaktadır. Baf ağzında ise
ik şeklinin şartı için Türkiye Türkçesinde olduğu gibi gitmem

r

gibi şekiller kullanılmaktadır.

celediğimiz metinleri fiil şalus ekleri bakımından incelediğimizde

zında da tıpkı Türkiye Türkçesinde olduğu gibi üç çeşit şahıs ekinin

ığunutespit ettik.
3af ağzında da Türkiye Türkçesinde olduğu gibi şahıs zamiri kökenli
irinci tipteki şalus ekleri

şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek
'I

J

öğrenilen geçmiş zaman, istek ve gereklilik çekimlerinde kullanılan

r. Çokluk birinci şahsın çekiminde ikinci tip şahıs eki olan iyelik
i şahıs eki -k I 1,( 'run geniş

bir kullanıma sahip olduğu tespit

~tir.
ırkiye Türkçesinde iyelik eki kökenli olan 2. tip şahıs ekleri Baf
a

da

görülen

geçmiş

zaman

ve

şart

çekimlerinde

uamlmaktadırlar. Bu ikinci tip şahıs eklerinin çekimi sırasında 1.
: şalııs eki olan -k I -1,(, Baf ağzında sert ürısüzlerin yumuşaması
sinden dolayı -g şekline dönüşmüştür.

rkiye Türkçesinde üçüncü tip şalus ekleri olan emir ekleriyle Baf
la kullanılan emir ekleri ile paralellik göstermekte ve aynı
yonlarda kullanılmaktadırlar.
ırkiye Türkçesinde tilin isim ve fiil şekillerinin sonuna

gelerek

lan birleşik fiiller meydana getiren ve isimleri fiilleştiren i-fiilinin
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· ın şekli, dört kipi bulumnaktadır.

Bunlar, şimdiki zaman, görülen

zaman. öğrenilen geçmiş zaman ve şart şekilleridir.
ağzında da Türkiye Türkçesinde
meydana getiren ekler,

olduğu gibi i- fiilinin şimdiki

eklendikleri ismin şimdiki zamanda

şmekte olduğunu bildirmekte veya haber vermektedirler.

Baf

da bu eklerin teklik birinci ve ikinci şahıslan ile çokluk ikinci şahsı
e Türkçesindeki kullanımla
Türkiye Türkçesinde

ayni olmakla birlikte, çokluk birinci

ikinci tip şahıs eklerinden yani iyelik eki

i olan ve görülen geçmiş zaman ile şart çekimlerinde kullanılan
i çokluk şahıs -k I -k eki ile yer değiştirmiştir. i- fiilinin teklik ve
r

3. sahşı Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde olduğu gibi bildirme

iyonunda

yoğun

olarak

kullanılmaktadır.

Ancak

ek,

Türkiye

esinden farklı olarak özellikle isimlerin ve soru keliınelerinin sonuna

rilınektedir.
Baf ağzında da isiın fıiliniıı görülen geçmiş zamanı Türkiye
çesinde

olduğu

gibi

[:

fiiline

görülen

geçmiş

zaman

ekinin

ümesiyle yapılmaktadır. Türkiye Türkçesinde ünsüzle biten isimlerden
i-

fiili düşerken Baf ağzında genelliklekoruıunaktadır.

Baf ağzında i- fiilinin öğrenilen geçmiş zamanı Türkiye Türkçesinde
hığu gibi i- fiiline öğrenilen geçmiş zaman ekinin getirilmesiyle yapılır.
olduğu gibi Baf ağzında da ünsüzle biten

Türkiye Türkçesinde

imlerdensonra genellikle

i-

fiili düşürülınektedir.

Baf ağzında i- fiilinin şartı Türkiye Türkçesinde olduğu gibi [: fiiline

ut ekinin getirilmesiyle yapılmaktadır. Türkiye Türkçesinde ünsüzle biten

.imlerden sonra [: fiili düşerken Baf ağzında çoğunlukla korunınaktadır.

la

isim fiilinin olwnsnzu Türkiye Türkçesinde

olduğu gibi Baf ağzında

değil olumsuzluk edatından faydalanılarak yapılınaktadır.
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lime Grupları

ır
nüşlülük Zamirleri

Türkçesinde dönüşlülük zamirleri131 asıl şahıs zaınirlerinden
bir anlama sahip olan şahıs zanıirleridir. Bunlar " asıl, öz"
gelen isimlerin iyelik eki alınış şekillerinden meydana
İyelik eki alarak teklik ve çokluk birinci, ikinci ve üçüncü
Janrı özlerini, asıllarını, kendilerini anlatır ve bundan dolayı zanıır
~ şahısları temsil ederler.
Türkiye Türkçesinde132 dönüşlülük zamiri kendi kelimesidir. iyelik
erini alarak kendim, kendin, kendisi, kendimiz, kendiniz, kendileri
· de bütün şahısları karşılamaktadırlar. Kendi kelimesi tek başına

mal olarak " asıl, öz" anlamında kullanılan bir isimdir. Kendi (eli),

di (gözüm).

.\
'

Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde olduğu gibi dönüşlülük zamiri
-.,.ı-

rak

kendi kelimesi kullanılmaktadır. Ancak Baf ağzındaki kendi

ıüşlülük zamiri hem şekil değişikliklerine hem de anlam çeşitlenmesine

aınıştır.
Öncelikle kendi kelimesi Kıbrıs ağızlarının ayırdedici ve belirleyici
lliklerinden birisi olan sert ünsüzlerin yumuşaması hadisesine bağlı

rak k->g- değişikliğine uğramıştır.

kendi kelimesi yalın halde

uğunda bile gendi şeklinde kul1anılınaktadır.

ıdi>gendi

ıdi ıağukları I.

Iuharrenı Ergin, age, 258.
luharrem Ergin, age, 258.
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ubası hem gendi çabbalallardı.
·- gendini /geni/ gei

. gıza devin gendini neçin esir aldığını annadır IV.
daradı geni mevzide da galdı yolun içinde sekiz sahaf galdı
ılar geni, sekiz sahatdan sonra aldılar geni hastaneye götürdüler I.

lardıg geni ve atardı şeye, iynecigden atardı lambasuyu II.

medi köylü da farzem, hakikatden beğenmedi geni II.
ıişan. Bir tane buldum bir zeman da gaybeııim geni ondan sora II.
çevir geni da bala geni ora ağaca JI.
nıniş anası geni omzuna Ill.
ardıg geni batırırdıg paluze'e III.
cag gei, bulacag, bulacag II.
f,}

ilerini>gendilerini
'en telefon etmedim gene gelsin alsın gendi/erini? I.

a gaur niçün

haber vermedin bize gelelim alalım gendilerini

abımızıdı I.

a Antika. Dutar gendi/erini o daha onda 1.
uma günü kınallalardı gelin-güveyiyi ve gece da gerdeg edellerdi
ndilerini JI.

endileri>genneri

~ırakılardıgenneri 11.
~atırıllardıgenneri JI.
Dtzerdig genneri öyle ama uzun yapardıg II.
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:>gene/ genne/gee

ğlasın gene elini behaneydi I.

tşe gan verdiler gene ama yaşamadı I.

sa gaybolurdu dedim genne I.

-du gene, iki da ganat gordu gene, polis gitti oyannı dedi gene, çöz
ımeri vardı da altından böyle şeyi vardı nasıl deyim ipi vardı ki
gene semeri vardı düşmesin JI.

ene bir hayle odun misal olarak JI.
dedi gene sen bu odunnarı sana yügletsem dedi gene gatdırın? dedi

{i dedi gene bu hayvanlar gonuşmaz dedi gene JI.
;in dedi gene senin cezan büyük dedi gene JI.

an hatırlarım beş lira ceza kesdi gene II. Beş lira ve dedi gene
n II.

ıezdi gee bir şey JI.
ın getiresin başga hayvan da goyacan gene iki yol da daşıyasın
ri dedi gene II.
'in bu öküzü zehirlediler gene JI.
gene galan JI.
lir ki girer gave dedi gene da endirmen ayaglarını II.
n sıgnomi yani ozurdiierim dedi gene, özür-ınözür yog dedi gene II.
ıandan biz senden üstüne gene endirecen ayağını aşaa dedi gene JI.
aracıg ver gene JI.
, Hoca dedi gene sen böyle gonuşun? 111.
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ine>gendilerine

açdını Hasan ehendi müdür, panga

müdürü geldiklerinde para

ilerine ve geçird dehdere I.
ncu gelene gadar gendi/erine gene esgisi gibi hizmet etmesini
IV

ine>gennere

n ki başgası almadı da buldu da verdi gennere II.
elcig da yapardıg gennere II.
m yapııglarımızı şindi çocuglar yapar da gızarıg genııere II.

>gendine
vı oğlum ? "demiş gendine Ill,

enerkana yardım etmiş insannara.

Onnar da gendine bir nar

ll.
.'-~

i dönüşlülük zamirindeki bu şekil değişikliklerinden başka Türkiye

ine göre diğer bir farklılık ise

bu şahıs zamirinin anlamında

ktedir. kendi kelimesinin Türkiye Türkçesinde şahıs ekleriyle
lığı zaman tilin şahısları karşıladığını ve yalın halde kullanıldığı
da " asıl, öz" anlamı taşıdığını

yukarıda belirtmiştik. Türkiye

indeki bu kullanım Baf ağzında da görülmektedir.

ağukları I, kendi tağukları.
bubası hem gendi çabbalallardı, tarlayı babası hem

Iı.

r'

a anasıynan gendi giderdi, sokakta annesiyle kendi giderdi.
dimize da ayırırdıg II, biz kendimize de ayırırdık.
242

kendi

133

di

kelimesinin Türkiye Türkçesinde

si,

kendileri

vb."

dönüşlülük ifadesi yaıımda

şekillerinde olduğu gibi yine dönüşlülük

ıden uzaklaşmadan " o, onlar " karşılığında da kullanılmaktadır.
'ilerini uyardım ama bir türlü anlatamadım", " bunu bize kendileri
.işıi ".

ıf ağzında da kendi kelimesi dönüşlülük ifadesinden uzaklaşmadan
nlar" karşılığında yaygın bir kullanıma sahiptir. kendi kelimesi
üçüncü şahıs zamiri yerine kullanılmaktadır. Ayrıca kendi
lülük zamiri, yükleme ve yönelme hali ekleriyle birlikte kullanıdığı
ı

genellikle " onu, ona" anlamlarını taşımaktadır. Ama bu ekleri alıp

nüşlülük anlaım taşıyan şekiller de mevcuttur. Bununla birlikte kendi
lülük zamiri, ek almadığı zaınan, Türkiye Türkçesinde olduğu gibi
lülük fonksiyonunda kullanılmaktadır.
-klik üçüncü şahıs zamiri

o yerine, onu ve ona anlamlarında

nılması
'CU,

gıza devin gendini neçin esir aldığını annadır IV, oduncu kıza onu

esir aldığını anlatır.
'ar daradı geni mevzide da galdı yolun içinde sekiz sahat galdı
adılar geni. Sekiz sahatdan sonra aldılar geni hastaneye götürdüler I,
lar onu mevzide taradı da yolun içinde sekiz saat kaldı, onu
adılar. Onu sekiz saattan sonra aldılar, hastaneye götürdüler.
,. gördü geni I, gaur onu gördü.
balardıg geni ve atardı şeye, iynecigden atardı lambasuyu II, onu
palardık ve şeye atardı, iynecikten gazyağı atardı,
ısa Duman, "Kıbrıs Ağzı Üzerine Bazı Notlar", İlmi Araştırmalar 8(1999): 115-129.
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len beğenmedi gen ili, gerçekten onu beğenmedi.

buldum bir zeman da gaybettim geni JI, bir zaman bir tane buldum
aybettinı.

vir geni da bala geni ora ağaca JI, onu çevir de oraya, ağaca bağla
ıiş anası geni omzuna II, anası onu omzuna yüglenıniş.

{ıg geni batırırdıg pa/üze

'e II, onu bağlardık, palüzeye batmrdık.

s gei II, onu bulacak.
telefon

etmedim gene gelsin alsın gendilerini I, ona neden te1efon

şim onları gelip alsın.

o daha onda I, o daha onda onları tutar.
5endilerini
'a gerdeg edellerdi gendilerini II, gece de onları gerdek ederlerdi.
ardı genneri II, onları bırakırlardı.

tardı genneri II, onları batırırlardı.

Ug genneri öyle ama uzun yapardıg 11, onları öyle dizerdik ama uzun
,,

lık.

ıan gene iki yol da daşıyasın genneri II, ona koyacaksın ve onları iki
taşıyacaksın.

alsa gaybolurdu dedim gene I, ona, bana kalsa kaybolurdu dedim.

· ganat gordu gene II, ona iki de kanat koyardı.
gitti oyannı dedi gene, çöz gene semeri II, polis o tarafa gitti ve ona

ri çöz dedi.

ı

gene bir hayle odun misal olarak II, missal olarak ona bir çok odun

u.

ı cezan büyük dedi gene II, ona senin cezan büyük dedi.

zmezdi gee bir şey JI, ona bir şey söylemezdi.

n 'in bu öküzü zehirlediler gene II, Metin'in bu öküzü ona zehirlediler.
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· ki girer gave dedi gene da endirmen ayaglarını 11, ona kahveye
ek midir de ayaklarım indirmiyorsun dedi.

signomi yani ozurdilertm dedi gene II, ona hemen signomi yani
-rim dedi.

·acıg ver gene JI, ona bir sigaracık ver.
Hoca dedi gene sen böyle gonuşun? II, ona ıuçın Hoca böyle
yorsun dedi.
'erinde para ver gendi/erine II, geldil<lerizaman onlara para ver.

:ıduncu gelene gadar gendi/erine

gene esgisi gibi hizmet etmesini

er II, kıza odınıcu gelinceye kadar onlara yine eskisi gibi hizmet
ni söylerler.

lan ki başgası almadı da buldu da verdi gennere II, Allalı'tan ki
.ı almadı da buldu ve onlara verdi
ngelcig da yapardıg gennere II, onlara çengelcik da yapardık.
yaptıglarıınızı şindi çocuglar yapar da gızarıg gennere II, bizim
larıınızı şimdi çocuklar yapar da onlara kızarız.

n oğlum ? demiş gendine III, ona ne istiyorsun oğlum demiş.
, da gendine bir nar vermiş III, onlar da ona bir nar vermiş.

nüşlülük zamiri olarak kullanılması
inde gendi giderdi, kendi hep önde giderdi.
lar açılırkandan gendini içeri atdı, kapılar açılırkenden kendini içeri

1

gendi geldi da verdi parayı, o gün kendi geldi de parayı verdi.

ıyın merdiveni gendiliğinden çögdü, hanayın merdiveni kendiliğinden
l.

'i sıpana sahip çık, kendi sıpana salıip çık.
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F

ndine dikkat eder ne da ev/adlarına, ne kendine ne de evlatlarına
eder.
sora gendini bir guyunun dibinde buldu, biraz sonra

kendini bir

ın dibinde buldu.
rendi gendine ne gonuşun be?, öyle kendi kendine niye konuşuyorsun

'daşıynan gendini evladlıg verdiydi üvey anası, üvey annesi kız
iyle kendini evlatlık verdiydi.
ne yenni

urubaynan

potin

alacam yarın,

kendime yarın yenı

-le ayakkabı alacağım.

Ii dönüşlülük zamirindeki
ı Kıbrıs ağızlarında

anlam genişlemesine134 bağlı olarak bu

sadece

canlıları değil, bazen de nesneleri

dığı görülmüştür.

ıf ağzında da diğer Kıbrıs ağızlarında olduğu gibi kendi dönüşlülük
ıin hem canlıları hem de yoğun olarak nesneleri karşılamakta da
·,

ldığı görülmektedir.

Özellikle

iklim şartlarından

dolayı havada

bir karton, peçete veya poşet, herhangi bir nedenden dolayı yere
cisimler için de
an gendini sana
ldığı tespit

" yakala be gendini, al be oraşdan gendini,
verecem."

edilmiştir.

gibi ifadelerin

Bu ifadelerde

de yaygın olarak

de görüldüğü

gibi kendi

ülük zamiri, burada işaret zamiri görevinde kullanılmaktadır.

Öztürk, "Kıbrıs Ağzında Dönüşlülük", Manas Universiteti Koomduk
:r Cumalı, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1(2001): 103-109.
1
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SÖZLÜK

zlükte Türkiye Türkçesinde olup da Baf ağzında farklı anlamlarda
lan kelimeler ile Arapçadan, Farsçadan, İngilizceden, İtalyancadan
mcadan geçen kelimelere yer verilmiştir. Buradaki kelimeler Türk
ırumunun Türkçe Sözlüğündeki ( Ankara, 1988) düzene göre ve
ik sıra takip edilmek suretiyle düzenlenmiştir. Sözlüğe Türkiye
ısinde olup ses değişikliğine uğrayan kelimeler alınmamıştır. Baf
yabancı dillerden geçen kelimelerin kökenleri mevcut kaynaklara
erilmiştir. Türkçe kelimelerin yanına Türkçe oldukları belirtilmemiş,
dillerden alınma kelimelerin yanına ise
hangi dilden olduğu
miş, Türkçe yapım eki almış alıntı kelimelerin hangi dilden alındığı
memiştir. Kıbrıs ağzına özgü kelimelerin yanlarına da herhangi bir
mulmamıştır.Çünkü onlar Türkçe olarak kabul edilmiştir. Rumcadan
ılan yer isimlerininRumca asılları belirtilmiştir.
KISALTMALAR

Ar.

Arapça

Bkz.

Bakınız

Far.

Farsça

İng.

İngilizce

it.

İtalyanca

Rum.

Rumca

\
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~

bulunan Rumların inşa ettiği

ırma ed-: Nakletmek.

sanılan kilse.

ıtur ( İng. Akrotın Base):
s adasının güney sahilin
ılunan

İngiliz üslerinden

Apostoles

Andırea:

Bkz.

Apostoles Andıreas.
Arih(Ar. Arif): Arif.

at mat: Bir tür ikileme.
b (Ar.): Dost, arkadaş.

ateş aş-: Ateş etmek.

o (Rum. Aksilu): Kıbrıs
un güneybatısında bulu-

3af ilçesine bağlı Aksu

B

balligari (Rum.): Cesur, yiğit.
Bayguş öttür-: Viraneye

ı: Bkz. Aksilo.

çevirmek.

Bkz.Aksilu.

bedimmu (Rum.): Çocuğum,

ra (Rum.): Kertenkele.

çocucuğum.

·ged (Rum. Amarget):

Begdaş

adasının güneybatısında
n

Baf

ilçesine

(Far.):

BektaşVeli'nin

bağlı

kurduğu tari

kata bağlı kişi, erkek adı.

berikat
tet : Bkz. Aınarged.

Hacı

ver-:

Çok

şükür,

bereket versin.

u(Rum.Anadhiu):

beşaret (Ar.): Çirkin yüz.

adasının güneybatısın
man Baf ilçesine bağlı

bircig bircig: Bir bir, teker
teker.

i köyü.

bir hayie : bir çok.

: Bkz. Anakyu.

bitevi: büsbü~

les Andıreas (Rum.):

ayrık olma

yan.

dasının kuzeydoğu

home:

.arpaz yarımadasında

Alkollü içeceklerdeki

alkol derecesi.
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konulan örtü.

luk: Buz dolabı.
u: Bkz. Hulu.

D
dara- : kurşunlamak.
dayimici:
~go

Devamlı

çalışan,

kadrolu işçi.

(Rum. Kykko): Kıbns

ısının güneybatısında bulu

derdes

ıBaf ilçesine bağlı köy.

kanuna aykın hareket gösteren

ggo

birisinin polis tarafından apar

Manasdırı:

Kıbns

(Far.):

Tutuklamak,

asının güneybatısında bulu

topar götürülmesi.

n Baf ilçesine bağlı Kykko

desdebancılıg:

yünde bulunan manastır.

eskiden köylerde ekinleri, bağ

Kırbekçisi,

ve bahçeleri hayvan davarlarına ve hırsızlıklara karşı koru
ceg suyu : Portokal, limon,

makla görevli devrin sömürge

andalina,greyfruitve

yönetimince atanan aylıklı

turunç

~açlarının çiçeklerinin kayna

kamu görevlisi. Genellikle bu

lmasıyla elde edilen güzel

şahısların maaşlarının yarısı

okulu bir tür damıtık su.

devlet tarafından yarısı ise

idlemit: _çitlembikağacı,

bağlı olduğu köy tarafından

ıeyvesı.

ödenmekteydi.
. deyirmi: Yuvarlak.

irpi: Genellikle nar ağacının
aze dallarından kesilerek

Dimi

.apılmış ince ve uzun ağaç

adasının güneybatısında bulu

köyü.

~ul : At, Eşek ve Katır gibi
oinek hayvanlarının üzerine
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Kıbns

nan Baf ilçesine bağlı sahil

lalı.

<:_......

(Rum.Timi):

Erenköy:

Dimi köyünde yaşa-

Kıbrıs

adasının

güney sahilinde bulunan ve
;e.

197 4 Barış Harekatı sorası da

ıambası: İslim adı

Türk toprağı olan köy.

ve gazyağı ile çalışan

ev mayası : Su ile yoğrulmuş

ocakların gazyağı

hamurun ekşitilmesiyle elde

ın bölümü.

edilen maya.

buğdayı : El yapımı

ev tauğu : Yumurta tavuğu.

: aletlerinde sert buğda

eya

gur danesinden daha iri

(Ruın.): Elbette,

tabii,

evet.

kırılmasıyla elde edilen

eyya: Bkz. Eya.

y türü.
sahip olmak, yakalamak

F

r: Ahşap işi ile uğraşan

Falya (Ruın.Falia): Kıbrıs
:, marangoz.
adasının güneybatısında bulu

n: Hasat edilmiş arpa ve

nan Baf ilçesine bağlı Gökçe-

ayın sapı ve danelerini
ıaya
l

iği

yarayan

kullanılan
altı

bel köyü.

harman

Fasulla (Rum.Fasula): Kıbrıs

hayvanların

keskin

adasının güneybatısında bulu

taşlarla

nan Baf ilçesine bağlı Bağrı-

.nmiş kalın düz tahta.

kara köyü.
Fendalya

( Rum.Pendalya):

Kıbrıs adasının güneybatısın

ccu : Bkz. Elekyu.

da bulunan Baf ilçesine bağlı

kyu (Rum.Eledhiu): Kıbrıs

köy.

ısının güneybatısında bulu
ıBaf ilçesine bağlı köy.
tari (Ar.): elbise.
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gazan : Portakal, limon, mandalina,
;agovliya (Rum.): Köylünün

greyfruit ve

nalınaherhangi bir zarar

çiçeklerinin

.apıldığında ve suçlu bulu

daınıtılmasına

amadığında devlet tarafından

damıtmaaleti.

turunç ağaçlarının
kaynatılmasına
yarayan

ve

bir

tür

gibin : Gibi edatı.

köylünün bütün zararının
iğer köylülere ödettirilmesi.

Girivaz: Kıbnsta doğup büyüyen,

;aliganzaro (Rum.): Şeytan.

Yunanistanda askeri eğitim görerek

Ağaçların

albaylığa kadar yükselen, daha sonra

enginden dolayı göze siyah

Kıbnsa gelerek EOKA isimli Rum

enl<li görünen

tedhiş

orman:

ara

hayali bir

ırman,

faaliyetlerde bulunan Rum terörist

,araagaç:

Kıbrıs

aızeyinde

bulunan

...•

adasının

başı.

Girne

doğusunda

içesinin

örgütünü kurarak terörist

golan: Kemer.

dağ

goş- : iki çeki hayvanını yan yana

zamacma kurulu bir yerleşim

getirip

ven.

çekmelerinisağlamak.

Garava (Rum.Karava): Kıbrıs

Gulu panayırı (Rum. Hulu): Kıbrıs

adasının

adasının güneybatısındabulunan

kuzey

sahilinde

arabayı

veya

sabanı

bulunan Girne ilçesine bağlı

Baf ilçesine bağlı Hulu köyünde

Alsancak kasabası.

düzenlenenfuar ve pazar yeri.

Garlı

Gumandarga(İt.Komandaria):

Dağ: Kıbrıs adasının

güneyinde yer alan adanın ilk

Siyah üzüınden yapılan Kıbnsa has

büyük sıra dağı, bkz. Trodos.

bir tür kırmızı şarap.

Gaur: Bkz. Gavur.

Gumbar (Rum.): Düğünnerde

Gavur (Far.): Hıristiyan, Rum

veye rehberlik eden erkek sağdıç.

halkına verilen isim.

Gumbaro: Bkz.Gumbar.
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gü-

(Rum.Galataria):

Kıbrıs

büyükçe bidonlara verilen isim, bkz.

neybatısında bulunan

Lamincana.

~ bağlı Yoğurtçular köyü.

hü : Camilerde Allalıı tesbih etmek

:: Herhangi birisinin yere

için söylenen söz.

ık.arttığı gürültü.

Hulu (Rum.): Kıbrıs adasının güney

üğünde gelinin eşi, güvey,

batısında bulunan Baf ilçesine bağlı
köy.

ltan: Hz. Mulıammed'in
ığu kabul edilen ve Kıbrıs
fethi

. esnasında

. attan

~hit olduğuna inanılan zatın
bulunduğu mekan. Bugün

I
ımbık: Portokal, limon, mandalina,
greyfruit ve turunç ağaçlarının
çiçeklerinin

kaynatılmasına

ın Tekkesi, adanın doğu

damıtılmasına

bulunan Larnaka ilçesinde

damıtma aleti, bkz. Gazan.

yanında bulunmaktadır.

yarayan

ve

bir

tür

i

(öylerde genellikle kerpiç

:dilen iki katlı ve bahçeli ev.

isbaho (Rum.): Naylondan yapılan

~kz. Garaağaç.

ve çok sağlam olan bir çeşit sicim.

ısgarta ( İt. Iskarta): İşe yaramayan,

e.

bozuk, değersiz .

.vlu, bahçe.
Kaynatılmış ve didiklenmiş

islim

ğsü ve buğdayla yapılan bir

akaryakıt olarak gazyağı konulan ve
bir

n yemeği.

(İng.Steam):

pompalama

ateşlenmesi

iden.

Gövdesine

sistemiyle

sağlandıktan

sonra

n: Genellikle içlerinde zetin

modem ocaklarda olduğu gibi çevre

ıhafaza edilen ve şiselerin dış

ateş veren küçük ocak.

ri

örülmüş

kamışla

kaplı
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Kukla
saba

(Ar.):

Kıbrıs

adasının

ybatısında bulunan Baf ilçesinin
bulunan

ezinde

yerleşim

bir

Kıbrıs.

Kuklia):

adasının güneybatısında bulunan Baf
ilçesine bağlı Köprü köyü.
Kuglalı:

Kukla

köyünde

yaşayan

kimse.

rkezi.
ı-:

(Rum.

şeyin

önünü

kesmek,

~ellemek, yakalamak.

L

şkül ü zeyd:

Labityu (Ruın.Lapithiu): Kıb-

Masal

hramanlannın hayali yaratıklara

rıs adasının güneybatısında

rşı saldırması esnasında söyledik

bulunan Baf ilçesine bağlı

i. uydurma bir söz.

Bozalan köyü.

ı.rsohu

(Rum.Krisohu):

Kıbrıs

tasının güneybatısında bulunan Baf
fesine bağlı Altıncık köyü.
nfdi yud-: Aldatmak.

op ed-: Koşturmak.
.öfder: Taze sıkılmış üzüm
uyunun nişasta ile pişiril
ikten sonra kare kare kesilip

labord (İng. Report): Kanunlara uy
gun araç kullanmayan kişilerin polis
tarafından rapor edilmeleri.
Lambasuyu: Gazyağı.
Lamincana:
zetin

Genellikle

yağı

muhafaza

içlerinde·
edilen

ve

şişelerin

dış

cepheleri

örülmüş

kamışla

kaplı

büyükçe

bidonlara

üneşte kurutulmuş hali.

verilen isim, bkz. Horasan.

(öfün: Genellikle kamıştan

Laminzana: Bkz. Lamincana.
Landrover:

rada çitlembik ağacının taze

Dönemin

yönetimince · adaya

iallarından yapılan ve turunç

sömürge

taşımacılık

ve

resmi hizmet aracı olarak getirilen

gillerin taşınmasında kullanılan

araçlara verilen ad, arazi tipi araç.

kaba ve dayanıklı büyük sepet.
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a:

Lapithos):

Kıbns

midesinin kesimden soma

kuzeyinde bulunan

Girne

alınıp kurutulmasıyla elde

(Rum.

edilen maya.

· e bağlı Lapta kasabası.
~e: Kıbns adasının batısında

l\ılersin : Akdeniz bitki örtüsü

ılan Güzelyurt ilçesine bağlı

türünden maki cinsi kokulu
küçük meyveleri olan bir bitki.

e kasabası.
goşa: Kıbrıs adasının başkenti.

millerinan (İng.Mile ): İngiliz

koşa : Bkz. Lefgoşa.

uzunluk ölçü birimi, millerce.

ınosun (Rum. Lemesos): Kıbns

mübarekiye (Ar.): Gerdek ·

sının

gecesinden somaki ilk gecede

güneyinde

bulunan

ve

nm 7. büyük ilçesi olan Limasol

gelin ve güveye verilen

n.

hediye.

ıasol: Bkz. Leymosun.

N
:Ama

Nişan

(Far.):

Desdebanların

ndırga (Rum.Mandria):

yanı

tarla

rıs adasının güneybatı

tanınmak

ıçın

kollarına

la bulunan Baf ilçesine

taktıkları

bronzdan

yapılmış

lı Yeşilova köyü.

kolluk.

ndırgalılar: Mandırga

nası: nasıl soru edatı.

korucularının

ünde yaşayan kimse.
nia (Ar.): Dere ve nehir kenar

o

uda bulunan dal ve yaprak

Oö: Şaşkınlık ifade etmede

ıntıları.

kullanılan bir tür nida.

ya artır-: Henüz anne sütü

beslenen kuzu veya oğlağın
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reyha (Ar.): Koku, lezzet.

-: Buğday ve benzeri tahılların

s

mende öğütülmesi.

Samarelle

(Yun.): Kemiksiz

haşlanarak

tuzlanıp baharatlanması

ve

güneşte

kızgın

etin

kurutulmasıyla

ıza (Rum.): Hannan makinesi.

elde edilen bir tür yiyecek.

ze: Taze sıkılmış üzüm suyuna

Sarma (Rum.Sarama): Kıbrıs adası

ta veya un katılarak yapılan bir

nın güneybatısında bulunan Baf

ıtlı.

ilçesine bağlı köy.

ımal:

Kıbrıs

adasının

saydıc: Düğünlerde güveye rehberlik

güney

inde bulunan İngiliz üslerinden

eden erkek sağdıç. Bkz. Gum.bar.

ıturun içinde bulunan bir yer.

signomi (Rum.): Özür dilemek.

ellagi

spidicig:

(Yun.Pastelli):

Fıstık,

m ve fındığın bir kapta dövülüp

Sucug:

veya

un

şekerli

su ile yoğrulup

Çatılı küçük ev.
Taze sıkılmış üzüm suyuna

katılarak

önce

ine susam serpilerek elde edilen

kıvamına

eşit tatlı.

Sonra

.elli: Bkz. Pastellagi.

önceden iplere dikey olarak dizilmiş

ıriya (İt. Battaria): Akümülatör,

badem veya cecizler daldırılır. Bu

z feneri.

işlem bir kaç saat arayla tekrarlanır.

~ir: El bezi.

İplerdeki karışım gölge mekanlarda

(Rum. Polis):

gelene

muhallebi

bu

karışımın

kurutulduktan

Kıbrıs adasının

kadar

içine

sonra

eybatısında bulunan Baf ilçesine

yenmeğe hazır hfile gelir.

u köy.

Sucuk: Bkz. Sucug.

pişirilir.
daha

sucuklar

I

Susuz

(Rum.

Suskiu):

Kıbrıs

adasının güneybatısında bulunan Baf

Rum.): Seslenme ünlemi.
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V

ığlı köy.

velhasıl (Ar.): Böylece.
Vordo ( Rum.): Katır.
ını. Çatla): Kıbrıs adasının
sında bulunan Baf ilçesine

y

a köyü.

Yavole (Rum.): Beddua sözü.

ııayırı (Rum. Çada): Kıbrıs
güneybatısında

bulunan

z

sine bağlı Çada köyünde
en fuar ve pazar yeri.
Aydınlanmak.

Zafiroz:

Kıbrıs

kuzeyinde

bulunan

ilçesine

LZe toplanmış üzümlerin bir

kasabasında

almasıyla elde edilen sıvı.

bağlı
deniz

adasın
Girne
Alsancak
sahilinde

bulunan beş yıldızlı lüks bir

~- Şıra.

otel.
Zivaniya: Üzümden damıtma
usulü ile elde edilen ve alkol

l- (Ar.): Bölünmek.

derecesi çok yüksek olan bir

r.Dakika): Dakika.

tür Kıbrıs içkisi.

binlik.

Kurumak.
Kıbrıs adasının güne

lunan ve adanın birinci
ıradagına verilen isim.
: Tıraş malzemeleri.

t-: Ateş etmek.

(İt. Roba): Giysi, elbise.
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SONUÇ

Anadolu ağızları içinde önemli bir yeri olan Kıbns ağzı üzerine
~e

kadar pek çok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalar genellikle

bilgisi ve şekil bilgisi üzerinedir.

İncelenen metinler genellikle aynı.

'dere aittir. Bu durumda tekrarlar karşımıza çıkmaktadır. Baf ağzı
:rine yapılmış
üyoruz.

çalışmalara

Ayıraca

Kıbns

da baktığımızda

kapsamlı

ağzı üzerine yapılan

olmadıklarını

çalışmaların hemen

isinde sözlük kısmı ya eksiktir ya da sadece ses degişikliğine uğrayan
imelerden

ibaret

bir

sözlük

oluşturulmuştur.

Bu

nedenle

bu

ışmamızda amacımız Baf ağzı üzerine muhtelif şahıslardan derlediğimiz
tinlerden

küçük ama kapsamlı. bir ses ve şekil bilgisi çalışması yapmak

sözlük oluşturmak olmuştur. Aslında bütün ağız çalışmalarının bugüne
Iar üzerinde

durulmamış olan bir sözdizimi çalışmasına da ihtiyacı

.dır. Çalışmamızı ileride genişletip bu yönde bir çalışma eklemeyi de
şünmekteyiz.

Çalışmamız giriş, metin, dil incelemesi ve sözlük olmak üzere dört
lümden meydana gelmektedir. Çalışmada
· yere sahip olan Baf

ağzı

Kıbns ağızları içinde önemli

ses bilgisi ve biçim bilgisi bakımından

.elenerek Türkiye Türkçesinden aynlan şekilleri tespit edilmiştir

Giriş bölümünde Anadolu ağızlarının genel sınıflandırılması ve bu
uflandınnada Kıbns ağızlarının yeri ile Kıbns ağızları üzerine yapılmış
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alar, Kıbrıs ağızları içinde Baf ağzının yeri ve bu çalışmanın amacı
ölümleri hakkında bilgi verilmiştir.
yla

Karahan

Anadolu

Ağızlarının

Sınıflandırılması adıyla

adığı çalışmasında Anadolu ağızlarını ayırıcı ve belirleyici olarak
ıit ettiği bazı ses, şekil ve söz dizimi özelliklerine göre doğu, kuzey

ğu ve batı grubu olarak üç ana gruba ayırmıştır.
Leyla Karahan'ın
rıcı

Anadolu

ağızlarını sınıflandırırken kullandığı ilk

ve belirleyici özellik alıntı kelimelerdeki uzun ünlülerin kısa

lüye dönüşmesi idi. Çalışmada

Kıbrıs ağızlarını, Anadolu ağızlarına

ml ederken bu ayırıcı özelliği göz önünde bulundurulmuştur. Tüm
ıadolu ağızlarında olduğu gibi Kıbrıs ağızlarında da Arapça ve Farsçadan
nan kelimelerdeki uzun ünlüler ses değerlerini yitirerek kısa ünlüler gıbi
affuz edilmektedirler.
Kıbrıs ağızlarını, Anadolu ağızlarının üçte birini içine alan batı grubu
ızlarına dahil ederken ünlülerin

kalınlık-incelik uyumunun da dikkate

nm.ası gerekir. Batı grubu ağızlarında

ilerleyici benzeşmenin

diğer

nzeşmelerden daha ağır bastığı, yazı dilinde tek şekilli olan -ki, -ken, ıin, -mtırak eklerinin çok şekilliliklerini koruması
ğlaçları ile

ve

ile, için, ki

i- fiilinin kök veya gövde ünlüsüne dahil olarak ekleştiği

linınektedir. Bu durum tüm Kıbrıs ağızlarında belirgin bir şekilde
rülmekte ve varlığını korumaktadır.
Kıbrıs ağzını, batı grubu ağızlarına dahil ederken dikkate aldığımızdiğer
r önemli nokta da arka ve orta damak geniz ünsüzü n'nin korunması veya
ıybolması hadisesi idi. Geniz ünsüzü n batı grubu ağızlarında korunduğu
bi Kıbrıs ağızlarının büyük bir kısmında da varlığınısürdürmektedir.
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.~ brıs ağızlarını, batı grubu ağızlarına dahil ederken

zamir kökenli

2. şahıs eki ile bildirme ekinin yapısını da dikkate almıştık. Bilindiği
Türkiye Türkçesinde

-slnlz şeklinde olan bu ekler hem batı grubu

arında hem de Kıbrıs ağızlarında -slnlz şeklindedir.
Kıbrıs ağızlarını, batı griıbu ağızlarına dahil ederken

çokluk 2. şahıs

eki ile iyelik kökenli şahıs ekinin yapısının da değerlendirilmesi
kmekteydi, Türkçenin tarihi devirleri içerisinde Eski Türkçede -iılz ve
· Anadolu Türkçesinde sadece yuvarlak şekillerinin kullanıldığıiyelik ve
s eki bugün batı grubu ağızlarında ve hemen hemen Kıbrıs ağızlarının
ünde -hlz şeklindedir.
Kıbrıs ağızlarını Anadolu ağızlan içerisindeki batı grubu ağızlarına dahil
erken şimdiki zaman ekinde meydana gelen ses değişmelerini de göz
ünde bulundurmuştuk. Günümüze kadar yapılan bilimsel çalışmalarda
brıs ağızlarında şimdiki zamanı anlatan bir ekin var olmadığı veyahut ta
· diki zamanı ifade etmek için geniş zaman ekinin kullanıldığı
lirtilınişti. Ancak bugün derlediğimiz metinler üzerinde yaptığımız
mcelernelerneticesinde

Kıbrıs ağızlarında -yor şimdikizaman ekinin tıpkı
,..ı:

oatı grubu ağızlarında olduğu gibi genellikle kalın, yuvarlak ve geniş ünlülü
,ekillerinin kullanıldığı tesbit edilmiştir.Ek ünlüsü, özellikle I. ve 2. teklik
ıahıs eklerinde. genelliklegeniştir.
İstek eki -A'nın Anadolu ağızlarının kuzeydoğu grubu ağızlarında
.alıplaşmış bazı ifadeler haricinde işlevini kaybettiği, yerini de şart ve emir
klerine bırakmış olduğu bilinmektedir. Kıbrıs ağızları da bu duruma
enzerlik göstermektedir. Bu ek Kıbrıs ağızlarında teklik 2. şahıs hariç

iğer tüm şahıslarda yerini şart ve .emir eklerine bırakmış durumdadır.
Anadolu ağızlarının ilk grubu olan doğu grubu ağızlarında

soru

ümlesinin vurgu ile kurulması hadisesi ayırıcı ve belirleyici bir özellik
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karşımıza çıkmaktadır.
'nın olmayışı

Bütün Kıbrıs ağızlarında da

soru eki olan

ayırıcı ve belirleyici bir özelliktir. Soru ifadesi cümlenin

daki sözcüğün son sesine vurgu yapılmak suretiyle sağlanmaktadır.
Kıbrıs

ağızlarında

soru ekinin kaybolması

sinin vurgu yoluyla

sağlanması

ve onun yerine soru

Kıbns Adası'na

1571 tarihinden

en iskan edilen Türk halkının Kıbrıs Adası üzerinde yaşayan Rum
ile kaynaşmasından

dolayı

dil yönünden

etkilenmiş olduğunun bir

rgesidir.
Baf ağzı 1974 Barış Harekatı öncesinde Kıbns'ın güney sahilinde
ışayan Türklerin

meydana

ıelerinden bir tanesi

getirdiği bir ağızdır. Kıbns'ın

olan Bafta

en büyük

bazı yerleşim yerlerinde tamamen

irkler yaşarken bazı yerleşim yerlerinde de Türkler ve Rumlar karışık
arak yaşamaktaydılar.
eydana getirmiştir.

Bu iki farklı durum dil açısından

çeşitlilik

İki toplumun iç içe yaşadığı yerlerde konuşulan

irkçenin cümle yapısında ve kelime hazinesinde yoğun olarak Rumcanın
cisi görülürken,

tamamıyla

Türk halkının

yaşadığı yerlerde Türkçe

mle yapısının sosyal ve kültürel etkileşimden dolayı biraz farklılaştığı
ıa kelime hazinesinde Rumca kaynaklı kelimeler yerine halkın günlük
iyaçlarına göre Türkçe kelimelerin bulunduğu tespit edilmiştir.

Metin bölümünde 1 O şahıstan derlenen konuşmalar metinleştirilmiş,
çalışma bu metinler üzerinde yapılmıştır.
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Dil incelemesi bölümünde ise ses bilgisi ve şekil bilgisi bölümleri

almaktadır. Bu incelemeler Türkiye Türkçesi ile karşılaştırmalı olarak
ş ve

farklılıklar belirtilmiştir. Bu incelemeler sonucunda şu

Derlediğimiz metinleri ses bilgisi bakımından incelediğimizde Baf
da

Türkiye

Türkçesinden

farklı

olan

şu

ses

değişiklikleri

~-"''-ektedir:
Baf ağzında sedasız bir ünsüz olan k, isimlerde, sıfatlarda, edatlarda,

· leşik kelimelerde ve fiil çekimlerinde,

Arapçadan, İngilizceden ve

giren alıntı kelimelerde ve bazı kurum isimlerin
altmalarında kelime başında, kelime içinde ve kelime sonunda sedalı bir

- · süz olan g'ye, Arapçadan gelen alıntı kelimelerde, kelime içinde sedalı
ir ünsüz olan y 'ye de dönüşebilmektedir.
Sedalı bir ünsüz olan b. isimlerde, bazı fiil köklerinde, Farsçadan ve
Arapçadan girmiş olan alıntı kelimelerde genelliklekelime başında sedasız
bir ünsüz olan p'ye dönüşmektedir.
Sedalı bir ünsüz olan

c, isimlerde, sıfatlarda, argo kelimelerde ve

İngilizce ile Arapçadan alıntı kelimelerde genellikle kelime başında başka
bir sedalı ünsüz olan g'ye dönüşmektedir.Bazen Arapçadan ve İtalyancadan
gelen bazı alıntı kelimelerde kelime içinde başka bir sedalı ünsüz olanj'ye,
dönüşmekte

bazen ise Farsçadan ve Arapçadan girmiş bazı alıntı

kelimelerde kelime içinde sedasız bir ünsüz olan ç 'ye dönüşmektedir.
Sedasız bir ünsüz olan ç ise isimlerde, sıfatlarda, zamirlerde, bazı fiil
köklerinde ve Farsçadan alıntı kelimelerde genellikle kelime sonunda başka
bir sedasız ünsüz olan ş'ye dönüşmektedir.
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Sedasız

bir

ünsüz

olan f,

fıillerde, Arapçadan, Farsçadan ve

yancadan girmiş alıntı kelimelerde kelime başında diğer bir sedasız
üz olan p'ye, Yunancadan ve Fransızcadan girmiş alıntı kelimelerde ise
· e içinde diğer bir sedasız ünsüz olan h'ye dönüşmekte bazen de yine
ransızcadan, Rumcadan ve Arapçadan girmiş bazı alıntı kelimelerde söz
munda sedalı bir ünsüz olan v'ye dönüşmekte ve bazen de ses değerini
tirerek düşebilmektedir.
Sedalı bir ünsüz olan g, isimlerde, İtalyancadan, Fransızcadan ve

rapçadan girmiş alıntı kelimelerde genellikle kelime başında sedasız bir
llSÜZ

olan k 'ye, kelime içinde

diğer bir sedalı ünsüz olan y'ye

önüşmektedir. İspanyolcadan alıntı kelimelerde ise ses değerini yitirmekte
~ genellikle kelime içinde düşmektedir. Zarflarda ve bazı fiil köklerinde
,e kelime içinde ve kelime sonunda türemektedir.
Sedalı bir ünsüz olan ğ, isimlerde ve bazı fiil köklerinde bazen kelime
.inde diğer bir sedalı ünsüz Dian y'ye bazen de diğer bir sedalı ünsüz olan
'ye dönüşmekle beraber bazen de kelime içinde ses değerini yitirip
üşebilmektedir.
Sedasız bir ünsüz olan h,

isimlerde, Arapçadan, Fransızcadan,

'"unancadan ve Latinceden gelen alıntı kelimelerde kelime başında ve
elime içinde . türemekle birlikte kelime başında diğer bir sedasız ünsüz
lan

f ye, kelime

içinde ise

sedalı bir ünsüz olan y'ye

de

önüşebilmektedir. Bazen de sıfatlarda, ünlemlerde, Arapçadan ve
'arsçadan gelen alıntı kelimelerde kelime içinde ses değerini yitirerek de
lüşebilmektedir.
Sedalı bir ünsüz olan /,

sıfatlarda, Arapçadan, Farsçadan ve

{unancadan gelen alıntı kelimelerde genellikle kelime sonunda ses
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/

I
-erini yitirerek düşebildiği gibi kelime içinde

ikizleşme temayülü de

~ sterebilmektedir.
Sedalı bir ünsüz olan m, isimlerde, zarflarda, Farsçadan ve Arapçadan
:len alıntı keliınelerde kelime içinde diğer bir sedalı ünsüz olan n'ye
~nüşmekle birlikte bazı edatlarda

da ikizleşmekte, kelime sonunda ise

- .emektedir.
Sedalı bir ünsüz olan n,

bazı

kişi zamirlerinin yönelme hali

ekimlerinde diğer bir sedalı ünsüz olan ğ'ye ve n'ye, isimler ile sıfatlarda.:

Fransızcadan

ve Farsçadan

gelen alıntı kelimelerde genellikle kelime

içinde diğer· bir sedalı ünsüz olan m 'ye dönüşmektedir. Bazı edatlarda ise
elime sonunda türeyebildiği gibi kelime içinde de ses değerini yitirerek
düşebilmektedir. Bazen ise n ünsüzü önüiıde bulunan diğer bir sedalı l
ünsüzünü

ilerleyici

dönüştürebilmektedir.

benzeşme

yoluyla

etkileyerek

kendisine

Bu hadise isimlerde, işaret zamirlerinin çokluk

şekillerinde, bazı sıfatfiiller ile fiil köklerinde ve çekimlerinde, zarflarda,
Rumcadan

ve Fransızcadan

gelen alıntı kelimelerde genellikle kelime

içinde görülmektedir,

·-'

Sedasız bir. ünsüz olan p, isimlerde, zaınirlerde ve zarflarda, bazı fiil
köklerinde ve fiil isimlerinde, Fransızcadan, İtalyancadan, Arapçadan ve
Farsçadan

gelen alıntı kelimelerde kelime başında, kelime

içinde ve

kelime sonunda sedalı bir ünsüz olan b.' ye dönüşmektedir..
Sedalı bir ünsüz

olan r, isimlerde, Arapçadan,

Farsçadan

ve.

Yunancadan alıntı kelimelerde genellikle kelime içinde diğer bir sedalı
ünsüz olan /'ye dönüşmektedir. Sıfatlarda ise genellikle kelime içinde ve
kelime sonunda ses değerini yitirmekte ve düşmektedir. Bu ünsüz, bazen
önünde bulunan diğer bir sedalı 1-ünsüzünden gerileyici benzeşme yoluyla
etkilenerek /'ye dönüşmektedir.

Bu hadise genellikle -r,-Ar geniş zaman
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\

(_

;

alıp çekime giren fiillere -lAr çokluk ekinin eklenmesinden sonra

örülmektedir.
Sedasız bir ünsüz olan s, bazı isimlerde, İtalyancadan ve Farsçadan
kelimelerde genellikle kelime sonunda sedalı bir ünsüz olan
·ye bazen de diğer bir sedasız ünsüz olan ş 'ye dönüşebilmekte bazı
edatlarda da genelliklekelime başında ses değerinikaybedip düşmektedir.
Sedasız bir ünsüz olan ş, isimlerde ve zamirlerde genellikle kelime
· inde türemektedir.
Sedasız bir ünsüz olan t, isimlerde, zarflarda, bağlaçlarda ve bazı fiil
öklerinde,

Yunancadan,

Fransızcadan,

Rumcadan, Arapçadan ve Farsçadan

Latinceden,

İtalyancadan,

gelen alıntı kelimelerde kelime

başında, kelime içinde ve kelime sonunda sedalı bir ünsüz olan d 'ye
dönüşmekte

bazen

de

kelime

sonunda . ses

değerini kaybedip

düşebilmektedir.
Sedalı . bir ünsüz olan v, bazı isimlerde ve gerundium tekrarlarında,
Farsçadan gelen alıntı kelimelerde genellikle kelime içinde ses değerini
yitirmekte ve düşmektedir. Bazen de ikizleşmiş olarak bulunduğu
Arapçadan gelen bazı alıntı kelimelerde, aynı sesten birisini yitirmekte ve
ikizleşmeden kullanılmaktadır.
Sedalı bir ünsüz olan y, bazı isimlerde kelime sonunda diğer bir
sedalı ünsüz olan v 'ye dönüşmektedir. bazı zarflarda ve sıfatfiillerde,
Farsçadan ve Arapçadan

gelen alıntı kelimelerde kelime içinde

ıüreyebildiği gibi kelime başında ve kelime içinde ses değerini yitirip de
Iüşebilmektedır.
Sedalı bir ünsüz olan z, isimlerde ve bazı edatlarda, Arapçadan gelen
alıntı kelimelerde genellikle kelime başında sedasız ünsüzlerden olan

ve ve

ç' ye dönüşebilmektedir.
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s'

Şimdiki zaman ikinci teklik şahıs eki bazı durumlarda tamamen
:miş ve başka bir yapıya dönüşmüştür. Bu değişim yalnızca istemek ve

ıak fiillerinin ikinci teklik şahıs çekimlerinin ne som takısı ile bir
ı gelmelerinden meydana çıkmıştır.

ıerlediğimiz metinleri ünlü değişiklikleri bakımından incelediğimizde
ağzında Türkiye Türkçesinden farklı olarak ünlülerde şu değişiklikler
emlenmiştir:
laf ağzında kalın, geniş ve düz bir ünlü olan a, bazı bağlaçlarda kelime.
ıda
ş

ses değerini yitirerek düşmektedir. Bazen kelime içinde ince,

ve düz bir ünlü olan e 'ye veya

dar ve düz bir ünlü olan z 'ya

işebilmektedir. Bazen de kelime içinde bulunan diğer bir

kalın, dar

yuvarlak u ünlüsüne dönüşebilmektedir.
[nee, geniş ve düz bir ünlü olan e, kelime içinde ve kelime sonunda
1, geniş

ve düz bir ünlü olan a 'ya dönüşmektedir.

Kalın, dar ve düz bir ünlü olan ı, kelime içinde ince, dar ve düz bir ünlü
l

i 'ye ve yuvarlak bir ünlü olan u 'ya dönüşebilmektedir.Bu ünlü, bazı

ılerde, zarflarda ve İtalyaancadn gelen alıntı kelimelerde kelime başında
değerini yitirip düşmektedir.
İnce, dar ve düz bir ünlü olan i, kelime başında ve içinde ince,
geniş ve düz bir ünlü olan e ' ye, kelime içinde ise kalın, dar ve düz
bir ünlü olan

ı' ya, ince, dar ve yuvarlak bir ünlü olan

ü' ye ve

Arapçadan gelen bazı alıntı kelimelerde sedalı bir ünsüz olan y 'ye
dönüşebilmektedir.
Kalın, dar ve yuvarlak bir ünlü olan u, genellikle isimlerde kelime

:ında İtalyancadan gelen bazı alıntı kelimelerde de kelime içinde

emektedir. Bununla birlikte bazı isimlerde ve fiil köklerinde kelime

unda ve kelime içinde kalın, geniş ve yuvarlak bir ünlü olan o'ya,
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ancadan, Arapçadan ve Farsçadan gelen alıntı kelimelerde genellikle
ne içinde kalın, dar ve düz bir ünlü olan z' ya dönüşebilmektedir.
Kalın, geniş ve yuvarlak bir ünlü olan o, genellikle bazı isimlerde
İtalyancadan gelen alıntı kelimelerde kelime içinde

kalın, dar ve

arlak bir ünlü olan u' ya dönüşmektedir.
İnce, dar ve yuvarlak bir ünlü olan
ıellikle kelime içinde

ü;

isimlerde ve sıfatlarda

ince, geniş ve yuvarlak bir ünlü olan ö'ye,

ıpçadan ve Farsçadan gelen alıntı kelimelerde genellikle kalın, dar ve.
ıarlak bir ünlü olan u 'ya, zarflarda ise ince, dar ve düz bir ünlü olan i '
dönüşebilmektedir. İncelediğimiz metinlerde Baf ağzımn ses bilgisi

.rine tespit ettiğimiz bulgular bu kadardır.
İncelediğimiz metinlerde Baf ağzının şekil bilgisi özellikleri ıse

ılardır:
İncelenen derleme metinlerinde Türkiye Türkçesinde kullanılan ve

f ağzında da işlek olan beş tane isimdenisimyapım ekini tespit ettik.
İlk isimden isim yapım ekimiz -llk' tır. Bu ek Türkiye Türkçesinde

uğu gibi sıfat görevinde bulunmayan isimlerden sıfatlar, sıfatlardan isim
sıfat görevinde

kullanılan isimlerden mücerred isimler meydana

irmekle birlikte ismin belirttiği nesnenin bulunduğu mekanı gösterme

vinin yanısıra filetismi, eşya ismi ve toplulukisimleride yapmaktadır.
Bu ek, Türkiye Türkçesindeki işlevleri haricinde

yer ve meslek

nlerinden o meslekle uğraşan şahısları ifade eden isimler meydana

irmektedir.
lI eki Türkiye Türkçesinde olduğu gibi eklendiği ada bir sahiplik veya

µılık ~aını kazandırmakla beraber

yer, kurum, kavim ve hanedan

nlerinden bağlılık isimleri de yapmaktadır.
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-slz eki Türkiye Türkçesinde olduğu gibi getirildiği isme menfilik ve
·okluk anlamlan katmaktadır.

-elk eki , Türkiye Türkçesinde olduğu gibi hem isimden küçültme hem

le sevgi ve cana yakınlık ifade eden kelimeler meydana getirmektedir.
Derlediğimiz metnimizde. tespit ettiğimiz son isimden isim yapını eki ise

-cl, -çl'dır. Bu ek de Türkiye Türkçesinde olduğu gibi hem getirildiği

isimle ilgili meslek sıfatlan hem de uğraşma isimleri meydana getirmekte-

dir.
İncelenen derleme metinlerine baktığımızda

Baf ağzında kullanılan 2

tane isimden fiil yapını eki tespit edilmiştir.
Bunlar -lA- ve -A-' dır. Bu ek Baf ağzında Türkiye Türkçesinde olduğu
gibi her türlü

ismin sonuna getirilerek yapma ya da olma ifadesi veren

fiiller meydana getirmektedir.
İncelenen derleme metinlerinde Türkiye Türkçesinde kullanılan ve Baf
ağzında da mevcut olan 14 tane fiilden isim yapım eki bulunmaktadır.
Bunlardan ilki -m ekidir. Bu ek Baf ağzında fiillere eklenerek o fiille
ilgili bir hal, durum ve iş anlamı kazandırma ve o işle ilgili, o işten meyda
na gelen varlık,eşya, yer gibi bir çok isimler meydana getirme görevleriyle
kullanılmaktadır.
-Ak eki ile meydana getirilen isimler fiilin gösterdiği hareketi çokça
yapanı, olanı, yapılanı, o hareketin yapıldığı yeri, aleti; o hareketle
yapılan şeyi karşılamaktadırlar.
-EnEk eki fiil kök ve gövdelerine getirilerek fiillerden iş, alet ve yer
isimleri meydana getirir.
-mA, -Iş ve -mAk ekleri bütün fiil kök ve gövdelerine getirilerek hem
fiillerden iş isimleri hem de hareketle yapılan iş anlamı kazandıran
kelimeler meydana getirmekte ve mastar fonksiyonuyla kullanılamakta269
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dırlar.
-k ve -U ekleri genellikle fiilin gösterdiğiharekete uğramış olan,

hazan da o hareketten doğmuş bulunan veya o hareketi yapan çeşitli
ıesneleri meydana getirmektedirler.
-n, -gl, -m/in, ekleri fiilin işaret ettiği hareketle ilgili çeşitli nesneleri
rarşıladıkları gibi yapma anlamı veren fiillerden Türkiye Türkçesinde
ılduğu gibi yaygın olarak yapılanı ve yapanı anlatan isimler de meydana
~etirmektedirler.
-II eki fiilin gösterdiği hareketle ilgili yapılan işi ifade eden isimler

neydana getirmektedir.

-ti eki Baf ağzında da yaygın olarak
onksiyonunda bir büyültme, bir aşınlık
raygın

olarak

tek

heceli

ıareketi yapan, veya

-n- ' li fiil gövdelerine,

anlamı

olan -Kin

eki de

fiil köklerine getirilerek, fiilin gösterdiği

o hareketle ilgili yapılan işi ifade eden

isimler

neydana getirmektedir.
İncelenen derleme metinlerine baktığımızda

Türkiye Türkçesinde

aıllanılan ve Baf ağzında da mevcut olup işlek olan 3 tane partisip eki
espit edilmiştir.
Bunlardan birincisi -An ekidir. Bu ek, Baf ağzında ünlü uyumlarına
ıygun olarak . Türkiye Türkçesinde olduğu gibi getirildiğifiile geniş zaman
ınlamı veren bir partisip ekidir.
-mlş ve -TIK ekleri de Baf ağzında ünlü uymlarına uygun olarak fiil

.ök ya da gövdelerine getirilerek geçmiş zaman anlamı veren ve çokça
.ullanılanpartisip ekleridir.
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İncelenen derleme metinleri göz önünde bulundurulduğu zaman Baf
;zında

Türkiye Türkçesinde de kullanılan 8 tane gerundium ekinin

evcut olduğu tespit edilmiştir.

-A gerundium ekidir. Bu ek, Baf ağzında ünlü

3u eklerden ilki

runılanna uygun olarak gerundium tekrarlarında ve saat dakikalarını
ılirtmcde oldukça yaygın bir kullanım alanına sahip olmakla birlikte
ürkiye Türkçesindeki birleşik fiil yapma fonksiyonasahip değildir.

-Ip eki Baf ağzında oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. Ünlü.
vumlan çerçevesinde kullanılmakta olan bu gerundium eki, kelimeye zarf
alamıkatma görevinde kullanılmaktadır.

-ArAk eki Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde olduğu gibi ünlü
yumlarınauygun olarak kullanılan bir gerundiumekidir.

-lncA eki Baf ağzında hem hal zarfı hem de zaman zarfı olarakkullanıl
ıaktadır. -lncA eki, Baf ağzında ünlü uyumlarınaaykırı olarak hep -Inca
ekliylekullanılmaktadır.
-mAdAn eki ünlü uyumlarınauygun olarak olumlu fiil kök ve gövdele
ine

getirilip kelimeye menfilik ve

ablatif ifadesi katmak için

ullanılınaktadır.
-dlğlndA eki Baf ağzında ünlü uyumlarınauygun olarak fiilin gösterdiği
şin durumunuve yapılacağı zamanı belirtmekiçin kullanılmaktadır.

-dlktAn sonra eki Baf ağzında fiil kök ve gövdelerine getirilerek fiilin
/apacağı işin cümledeki diğer bir fiilden sonra gerçekleşeceğini belirtmek
çin kullanılmaktadır. Ancak Kıbrıs
insüzlerin yumuşaması hadisesi

ağızlarında meydana gelen sert
sebebiyle Türkiye Türkçesindeki

şeklinden farklı olarak -dlgd.An şeklinde

knllamlmaktadır. Bazen

gerundium ekinden sonra gelen sonra takısındaki n ünsüzünün düşmüş
şekli de kullanılmaktadır.
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[: fiil kökünün ekleşme sırasında uğradığı değişiklikle -ken şekline

ıüşmüş yapısının yagın olarak kullanıldığı Türkiye Türkçesinden farklı
rak bugün bu ek bütün Kıbrıs ağızlarında olduğu gibi Baf ağzında da

n ve -kana şeklinde iki farklı kullanıma sahiptir. Bu gerundiumeki Baf
arıda hep kalın şekilleriyle kullanılmakta ve Türkiye Türkçesinde olduğu
i ünlü uyumlarına aykırılıkgöstermektedir.
İncelenen derleme metinlerinde Türkiye Türkçesinde kullanılan ve
f ağzında da mevcut olan 7 tane fiilden fiil yapım eki tespit edil-

~tir.
Bunlardan ilki -mA- ekidir. Bu ek, fiil kök ya da gövdelerinegetirilerek
lerin olumsuz hareketlerinikarşılama, yapmamave olmama anlamlarını
de etmek için kullanılmaktadır.
-n- fiilden fiil yapım eki Baf ağzında da failin hareketi kendi kendisine

ptığınıveya o hareketin kendi kendisine olduğunu ifade etmek fonksiyo
nda kullanılarak fiile dönüşlülükanlamı katmaktadır.
-!- eki ise Baf ağzında geçişsiz fiillerden meçhul fiiller meydana

tirmeklebirlikte kendi kendisine olma anlamıveren fiiller de meydana
tinnektedir.

-ş- eki Baf ağzında da ortaklık anlamıtaşıyan ve ortaklaşayapılan
Uer meydana getirir.
Faktitif eklerinden olan -r-, -t- ve -Tlr- ekleri Baf ağzında da yapına ve
ma ifadesi veren fiillerden yaptırma veya oldurma anlamı taşıyan fiiller
eydana getirirler.
İncelediğimiz metinlere baktığımızda Türkiye Türkçesinde kullanılan
im hfil eklerinin Baf ağzında da kullanıldığını görmekteyiz. yalın hfil eki
irkiye Türkçesinde olduğu gibi Baf ağzında da bulunmamaktadır. İlgi
ili eki Baf ağzında da ismin diğer bir isimle ilgisi olduğunu veyahut da
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.endinden sonra gelen bir isme bağlandığını göstermek için, kullanılır. İlgi
lali eki ünsüzle biten kelimelerden sonra -In; ünlü ile biten kelimelerden

onra ise -nln, -nliı şeklindedir. İlgi hali ekinin üç tane fonksiyonu vardır.
lkinde ilgi hali eki, bir ismi başka bir isme bağlamakta, ikincisinde

tamirleri bazı edatlara bağlamada kullanılmakta, son fonksiyonunda ise

tamirleri isme bağlamakta kullanılmaktadır.
Yükleme hali eki Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde olduğu gibi ismi
rapma

anlamı veren bir

fiilin etkisinde bırakma fonksiyonunda

rullanılnıaktadır. Yüklemehali eki TürkiyeTürkçesinde olduğu gibi -İ 'dir.
Bu ekin

yanısıra bir iki zamirde kullanılan -nl şeklinde ikinci bir

yükleme hali eki·bulunmaktadır. Ayrıca incelediğimizmetinlerde nadiren
de olsa

yükleme halinin yönelme hali görevinde kullanıldığı tespit

edilmiştir.
Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde olduğu gibi yönelme hali eki E'dir. İsmin bu halinin incelediğimiz derleme metinlerinde yer, yaklaşma,

yön, bildirme, zaman ve

sebep olmak üzere 6 çeşit fonksiyonu

bulunmaktadır. Aynca incelediğimiz metinlerde nadiren de olsa yönelme
ekinin kelime içinde kullanılmadığıgörülmüştür.
Bulunma hali Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Baf ağzında da fiilin
kendi içinde yaşandığı mekanı belirtmek için kullanılır. Bulunma hali eki
şekil olarak Türkiye Türkçesinden farklıbir durum sergilemektedir.
Türkiye Türkçesinde kelime sonundaki ünsüzün durumuna göre ek
şekillenirken, Baf ağzında sert ünsüzlerin yumuşaması hadisesi sebebiyle
bulunma hali eki her zaman -dA

olarak gelmektedir. İncelediğimiz

metinlerde bulunma halinin bulunma, yer, zaman,
olmak üzere 5 çeşit fonksiyonubulunmaktadır.
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durum ve belirtme

Aynlma hali eki Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Baf ağzında da
cümlede fiilin gösterdiği hareketin kendisinden uzaklaştığını belirtmek için
isme getirilir.
Türkçesinden

Ayrılma
biraz

hali eki şekil olarak Baf ağzında, Türkiye

farklıdır.

Türkiye

Türkçesinde

kelime sonundaki

ünsüzün durumuna göre ek şekillenirken, Baf ağzında sert ünsüzlerin
yumuşaması hadisesi nedeniyle ayrılma hali eki genellikle -dAn şeklinde

gelmektedir. İncelediğimiz metinlerde ayrılma halinin aynlma, çıkma, yer,
cins, zaman, sebep, ölçü ve başlama olmak üzere 8 çeşit fonksiyonu tespit
edilmiştir.
İncelediğimiz metinde tesbit ettiğimiz son isim hali ise vasıta halidir. Bu
hfil

ekinin Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Baf ağzında da iki türlü

fonksiyonu bulunmaktadır. İlk fonksiyonunda isim bu hal ekini alarak bir
ortaklık anlamı taşımakta ikinci fonksiyonunda ise bir beraberlik anlamını
da taşımaktadır.
Vasıta hali eki Türkiye Türkçesinden farklı olarak ünlü ile biten
isimlerden sonra -ynan, -ylan, ünsüz ile biten isimlerden sonra ise -la,-ıla,ila, -ilan, -ınan, -inan, -unan, -ünan şekilleriylekullanılmaktadır.

İyelik ekleri Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde olduğu gibi bir
nesnenin başka bir nesnenin malı olduğunu, başka bir nesneye bağlı
olduğunu ya da başka bir nesnenin parçası olduğunu ifade etmek için o
nesneyi karşılayan ismin sonuna getirilmektedirler.Baf ağzında kullanılan
iyelik ekleri Türkiye Türkçesi ile paralellik göstermekle birlikte iyelik
ikinci teklik ve çokluk ekleri fı şekilleriylede kullanılmaktadırlar.
İncelediğimiz metinlerde Baf ağzında kullanıldığını tespit ettiğimiz
fiil zaman ekleri Türkiye Türkçesiyle paralellik göstermekle birlikte gerek
şekil bakımından gerekse işlev bakımından bazı küçük farklılıklara da
sahiptir.
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Geniş Zaman, Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde olduğu gibi geçmiş
uıda başlayıp şimdiki zamanda devam eden, bu nedenle

süreklilik

na sahip hareketleri ve gelecek zamanda gerçekleşecek veya yapılacak
cetleri kapsayan

bir zamanı belirtmek

için kullamlmaktadır.

Baf

ıda bu .zaman eklerinin Türkiye Türkçesinden farklı bir fonksiyonu ise
iki zaman ifadeleri taşımalarıdır. Baf ağzındaki geniş zaman ekleri -r
4r'dır.
-r geniş zaman eki özellikle birden çok heceli fiil kök ve gövdelerine,
ile biten fiil kök ve gövdelerine, tek heceli fiil kök ve gövdelerinin ise
rsmına getirilmekte, -Ar geniş zaman eki ise sadece tek heceli fiil kök
ıövdeterine getirilmektedir.

Baf ağzında da kullanılan geniş zamanın

fisi eki birinci şahıslarda ve 2. teklik şahısta -mA diğer şahıslarda ise 'dır.

Baf' ağzında
mından

şimdiki

Türkiye

zaman, gerek şekil bakımından gerekse yapı

Türkçesinden

faklılık

larının tümünde olduğu gibi Baf ağzında da
an eklerinin

kullanıldığını

yukarıda

göstermektedir.

Kıbrıs

şimdiki zaman için geniş

söylemiştik.

Aynca

cümle

sinde şimdiki zaman ifadesini güçlendirmek maksadıyla şimdi kelimesi
ş zaman ekli fiilin çoğunlukla önüne nadiren de arkasına getirilerek
mılır. Bu zaman

ekindeki önemli

bir husus da bu ekteki ses

şmeleridir. Mevcut derleme metinleri üzerinde yaptığımız incelemeler
ıesinde

Baf ağzında -yor şimdiki zaman ekinin aynen batı grubu

larında olduğu gibi genellikle kalın, yuvarlak ve geniş ünlülü şekillerle
anıldığı tespit edilmiştir. Ek ünlüsü, özellikle çokluk 1. ve 2. teklik
s eklerinde genellikle geniştir.
Görülen geçmiş zaman Baf ağzında da Tükiye Türkçesinde olduğu
hareketin geçmiş zamanda meydana geldiğini ve konuşanın bilgisi
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ahilinde gerçekleştiğini belirtmek maksadıyla kullanılmaktadır. Bu zaman

o

Türkiye Türkçesinde olduğu gibi -TI 'dır. Ancak Kıbrıs ağızlarında

örülen sert ünsüzlerin yumuşaması hadisesinden dolayı bazı sert
nsüzlerle biten kelimelerden sonra gelen sert ünsüzlü görülen geçmiş

aman ekleri yumuşamayauğramışlardır.
Öğrenilen geçmiş zaman Baf ağzında da konuşanın gözü ve bilgisi

ahilinde meydana

gelmemiş

bir

hareketi

belirtmek

maksadıyla

ullanılınaktadır. Bu zaman eki Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde

lduğu gibi -mlş şeklindedir. Sadece bu zamanın çekiminde Türkiye
ürkçesinde çokluk birinci şahıslarda nadir olarak, görülen geçmiş
umandan geçen -lı I -k eki bütün Kıbrıs ağızlarında olduğu gibi Baf
ğzındada yaygın bir kullanıma sahiptir.
Gelecek zaman Baf ağzında da hareketin gelecek zamanda istekli

larak

meydana geleceğini belirtmek maksadıyla kullanılmaktadır. Baf

ğzındaki gelecek zaman eki sert ünsüzlerin yumuşaması hadisesi

ebebiyle -AcAg şekline dönüşmüştür. Bu zaman eki çekim esnasında 1.
e 2. teklik şahıslarda ek sonunda bulunan ünsüzünü düşürmektedir. Bu
ununda bu şahısların gelecek zaman çekimi esnasında -AcAg eki >-AcA
ekline dönüşmekte ve yeni bir yapıya girmektedir. Bazen

de çekim

ırasında iki ünlü arasında kalıp sedalılaşan ve yumuşamaya uğrayan -

lcAğ ekindeki-ğ > -y' ye dönüşebilmektedir.
Emir ekleri Baf ağzında

da tasarlanan hareketi emir şeklinde ifade

tmek için kullanılmaktadırlar.

Baf ağzındaki emir ekleri Türkiye

iürkçesiyle paralellik göstermektedir. Türkiye Türkçesinde 2. teklik şahıs
unir eki mevcut değilken Baf ağzında istek eki -A ve emir 2. çokluk şahıs

ıki

olan

-In'

ın

birleşmesinden meydana

gelmiş -Asln

şekli

aıllanılınaktadır.Aynı durumu çokluk 2. şahıs emir ekinde de görmektedir.
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azen ıse 1 . çokluk şahsın çekiminde ünlü ile biten fiillerden sonra y

ığlayıcı ünsüzü gelmekte ve -Allm

ekinin başında bulunan ünlü

işebilmektedir.
Şaıt eki Baf ağzında da hareketin şart şeklinde tasarlandığını ifade
mek maksadıyla kullanılmaktadır. Baf ağzında da şart eki -sA
:klindedir. Türkiye Türkçesinde ünlü uyumuna bağlı olan bu ek Baf
~da

bu kurala uymamaktadır. Şart eki ünlü uyumu kuralına aykırı

larak çoğunluklakalıtı sıralı ünlülerle kullanılmaktadır.
Baf ağzında da istek eki -A olup tasarlanan hareketin istendiğini ifade
mek maksadıyla kullanılır. Baf ağzında da istek ekinin fonksiyonu
ürkiye Türkçesinde olduğu gibidir.
Gereklilik eki Baf ağzında bulunmamaktadır. Bu ekin yerine -mA
ilden isim yapma eki ile lazım kelimesinin biraraya gelmesinden meydana
elmiş olan şekil kullanılmaktadır. Bu farklı şekil anlam yönünden
ereklilikekinin taşıdığı anlamla aynidir.
Baf ağzında birleşik zamanların kullanımları incelendiğinde Türkiye
ürkçesiyle hem paralellik hem de farklılıklar da göstemıektedir. Geniş
amanın hikayesi, Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde olduğu gibi
ekimlenmektedir. Şimdiki zamanın hikayesi ise Türkiye Türkçesindeki
ullanımından farklıdır. Baf ağzında şimdiki zamanı ifade etmek için geniş
aman eklerinin kullanıldığını yukarıda söylemiştik. Ayni durum şimdiki
amanın hikayesinde de görülmektedir. Bu zamanı belirtmek maksadıyla
-JyorDI eki yerine geniş zamanın hikayesini ifade etmekte kullanılan
1rDI eki kullanılmaktadır.
Baf ağzında da görülen geçmiş zamanın hikayesi Türkiye Türkçesinde

ılduğıı gibi çekimlenmektedir. Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi ise sert
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ünsüzlerin yumuşaması hadisesine bağlı olarak -mlşdl

şeklinde

kullanılmaktadır.
Baf ağzında gelecek zamanın hikayesi sert ünsüzlerin ywnuşaması
hadisesinden dolayı -AcAgd/
ağzındaki

-g->-y-

şeklinde kullamlmaktadır. Aynca Baf

dönüşümünden dolayı

-AcAydl

şekline

de

girebilmektedir.
Türkiye Türkçesinde emir şeklinin hikayesi mevcut olmadığından Baf
ağzında da bulunmamaktadır.
Şartın hikayesi Baf ağzında Türkiye Türkçesinden farklı olarak -saydı
eki ile yapılmakta ve her zaman kalın sıralı ünlülerle kullanılmaktadır.
Türkiye Türkçesinde isteğin hikayesi öteki birleşik çekimler kadar
yoğun kullanılmayıp yerine şartın hikayesi, istek hikayesinin anlamını
karşılamak maksadıyla kullanılmaktadır. Baf ağzında ise istek şeklinin
hikayesi sıkça kullanılmaktadır.
Türkiye Türkçesinde kullanılan gereklilik şeklinin hikayesi eki Baf
ağzında bulunmamaktadır. Bu ağızda gereklilik kipinin -ma fiilden isim
yapma eki ve lazım kelimesi kullanılarak meydana getirildiğini yukarıda
belirtmiştik. Ayni durum gereklilik kipinin hikayesinde de görülmektedir.
Gereklilik şekline hikaye anlamı katan görülen geçmiş zaman eki olan -

dı fiilden isim yapma ekinin sonuna

değil lazım kelimesinin sonuna

eklenmektedir.
Baf ağzında da geniş zamanın rivayeti Türkiye Türkçesindeki
çekimiyle aynıdır. Şimdiki zamanın hikayesinde olduğu gıbi rivayetinde de
geniş zaman ekleri kullanılmaktadır. Görülen geçmiş zamanın rivayeti
Türkiye Türkçesinde mevcut

olmadığından

bulunmamaktadır.
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Baf

ağzında

da

Baf

ağzında

lürkcesindeki

da.

öğrenilen

geçmiş

zamanın

çekimiyle aynıdır. Türkiye Türkçesinde

rivayeti

Türkiye

-mlş öğrenilen

~eçmış zaman ekinin arka arkaya tekrarlanması kulağa hoş gelmediğinden
.ekim sırasında i- fiili çoğunlukla ekleşmeden kullanılmakta Baf ağzında
se ekleşmiş olarak varlığınısürdürmektedir,
Baf ağzında da gelecek zamanın rivayeti Türkiye Türkçesindeki
ekimiyle aynıdır. Baf ağzında da emir şeklininrivayeti bulunmamaktadır.
Baf ağzında da şart şeklinin rivayeti ve istek şeklinin rivayeti Türkiye.
.ürkçesindeki çekimleriyleaynıdır.
Baf ağzında gereklilik şeklinin rivayeti Türkiye Türkçesinden farklı

ılarak gereklilik şeklinin hikayesinde olduğu gibi -ml fulden isim yapma

ki ve lazım kelimesiııin biraraya gelmesinden meydana gelmiş olan şekille

apılmaktadır.
Baf ağzında da geniş zamanın şartı Türkiye Türkçesindeki çekimiyle

ynıdır. Baf ağzında şimdiki zamanın şartını ifade etmek için Türkiye

'ürkçesinden farklı olarak geniş zamanın şartı kullanılmaktadır. Baf
ğzında da görülen geçmiş zamanın şartı ve öğrenilen geçmiş zamanın şartı
'ürkiye Türkçesindeki çekimiyleriyleaynıdır.
Türkiye Türkçesinden farklı olarak Baf ağzında gelecek zamanın şartı
ert ünsüzlerin yumuşaması hadisesine bağlı olarak -AcAgsa

şeklinde

ullanılmaktadır. Aynca Baf ağzındaki -g- >-y- dönüşmesi hadisesi dolayı
u ek -AcAysa şekline girmiştir.
Emir şeklinin şartı, şart şeklinin şartı ve istek şeklinin şartı Türkiye
'ürkçesinde olmadığı gibi Baf ağzında da bulunmamaktadır. Gereklilik
eklinin şartı için ise Türkiye Türkçesindeki gibi gitmem lazımsa gibi
ekillerkullanılmaktadır.
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İncelediğimiz metinlere fiil şahıs ekleri açısından baktığımız zaman
ıf ağzında da tıpkı Türkiye Türkçesinde olduğu gibi üç çeşit şahıs ekinin

ılunduğunu gördük.
Türkiye Türkçesinde şahıs zamiri kökenli olan birinci tipteki şahıs

Jeri Baf ağzında da aynı olup şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek

man,

öğrenilen

geçmiş

zaman,

istek

ve

gereklilik

çekimlerinde

illanılmaktadırlar. Sadece çokluk birinci şahsın çekimi sırasında

>

ikinci

şahıs eki yani iyelik kökenli şahıs eki olan -k It Türkiye Türkçesinin

.sine sık kullanılmaktadır.
İyelik eki kökenli olan 2. tip şahıs ekleri Türkiye Türkçesinde olduğu

bi Baf ağzında da görülen geçmiş zaman ve şart çekimlerinde

ıllanılanılırlar. Yalnızca çekim esnasında 1. çokluk şahıs eki olan -k I -t
rt ünsüzlerin yumuşamasıhadisesi sebebiyle -g şekline girmiştir.
Türkiye Türkçesinde üçüncü tip şahıs eklerini meydana getiren emır

Jeri Baf ağzında da aynı fonksiyonlarlakullanılmaktadır.
Türkiye Türkçesinde tüm isim ve fiil şekillerinin sonuna getirilerek

ılardan birleşik fiiller meydana getiren ve isimleri fiilleştiren i- fiilinin

mdiki zaman, görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman ve şart

mak üzere dört çekim şekli, dört kipi bulunmaktadır.
Baf ağzında da Türkiye Türkçesindeki gibi i- fiilinin şimdiki zamamm
eydana getiren ekler, getirildikleri ismin şimdiki zamanda gerçekleştiğini
ildinnektedirler.

Baf ağzında da bu eklerin teklik birinci ve ikinci

ıhıslan ile çokluk ikinci şahsı Türkiye Türkçesindeki 1rn11anım1anyla
mi olup, çokluk birinci şahsı Türkiye Türkçesinde ikinci tip şahıs
derinden olan ve görülen geçmiş zaman ile şart çekimlerinde kullanılan
irinci çokluk şahıs -k I -teki ile yer değiştirmiştir. i- fiilinin teklik ve
okluk 3. sahşı Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde olduğu gibi bildirme
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·-'

görevinde

geniş bir kullanıma sahiptir. Türkiye Türkçesinden farklı olarak

bu ek, özellikle isimlerin ve soru kelimelerinin sonuna getirilmektedir.
İsim fiilinin göliilen geçmiş zamanı Türkiye Türkçesinde olduğu gibi
Baf ağzında da [: fiili ile . görülen geçmiş zaman ekinin birleştirilmesiyle
yapılmaktadır. Türkiye Türkçesinde ünsüzle biten isimlerden sonra [: fiili
düşerken Baf ağzında genellikle korunmaktadır.
[: fiilinin öğrenilen geçmiş zamanı Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Baf
ağzında da

[: fiili

ile

öğrenilen geçmiş zaman ekinin birleştirilmesiyle

yapılır. Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Baf ağzında da ünsüzle biten
isimlerden sonra genellikle i- fiili düşürülmektedir.

Baf ağzında [: fiilinin şartı Türkiye Türkçesinde olduğu gibi i- fiiline
şart ekinin getirilmesiyle yapılmaktadır. Türkiye Türkçesinde ünsüzle biten
isimlerden sonra i- fiili düşerken Baf ağzında genelliklekorunmaktadır.
İsim fiilinin olumsuzu ise Türkiye Türkçesinde

olduğu gibi

Baf

ağzında da değil olumsuzlukedatından istifade edilerek yapılmaktadır.
Baf ağzında da Türkiye Türkçesinde olduğu gibi dönüşlülük zamiri
olarak kendi kelimesi kullanılmaktadır.Ancak Baf ağzında bu zamir gerek
şekil değişikliklerine gerekse anlam çeşitlenmesineuğramıştır.
İlk olarak

kendi kelimesi sert ünsüzlerin yumuşaması hadisesine

bağlı olarak k~>g- değişikliğine uğrayarak gendi şekline dönüşmüştür. Baf
ağzında da kendi kelimesi dönüşlülük ifadesinden uzaklaşmadan " o,
onlar"

karşılığında

ve

teklik üçüncü şahıs zamiri yerine de

kullanılmaktadır. Kendi zamiri, Türkiye Türkçesinden farklı olarak
yükleme ve yönelme hali ekleriyle birlikte kullanıdığı zaman genellikle
"onu, ona" anlamlarını taşımaktadır. Ayrıca bu zamir hem canlıları hem de
yoğun olarak nesneleri karşılamakta da kullanılır.
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Sözlük bölümünde, derlediğimiz metinlerde geçen

ve Türkiye

ırkçesindekullanılmayan kelimeler derlenmiştir.

Çalışmamızda

özellikle ses bilgisi ve şekil bilgisi birlikte

celenmiştir. Türkiye Türkçesi ile mukayeseli bir çalışma yapılmış,
ırkiye Türkçesi ile Baf ağzı arasındaki benzerlikler ve farkılıklar ortaya
mulınuştur.

Ayrıca Baf ağzına özgü kelimelerin tespit edilip sözlük

çiminde derlenmesi de özellikle Kıbrıs ağzının sözlüğünün hazırlanması
ışünüldüğünde önemli bir katkı sağlayacaktır. Ağız sözlükleri

Türk

ızlükçülüğü açısından çok önemlidir. Ancak Anadolu ağızlan içinde
ıbrıs ağzının üzerine

yapılmış sözlük çalışmalarının son derece az ve

.sik olduğu göze çarpmaktadır. Kıbrıs ağzının

üzerine yapılmış olan

ılışmaların tamamı biraraya getirilerek bir Kıbrıs ağzı sözlüğü ortaya
karılmalıdır. Genel olarak bugüne kadar yapılan çalışmalarda üzerinde
zla durulmayan sözlük çalışmasının aslında ağız çalışmalarında ses
lgisi ve şekil bilgisi kadar önemli olduğunu vurgulamak gerekir. Bu
ılışmamızda da bu konuya küçük de olsa bir katkımızın olduğunu
işünmekteyiz.
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ÖZ GEÇMİŞ
12 Aralık 1977'de Lekoşa'da doğdum. İlk okulu 1987-1988 öğretim
yılında Gelibolu İlk Okulunda, orta okulu 1990-1991 öğretim yılında Şehit
Hüseyin Ruso Orta Okulunda, lise öğrenimimi ise 1993-1994 öğretim
yılında 20 Temmuz Fen
arasında

Lisesinde

tamamladım.

1995-2000 tarihleri

Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve

Edebiyatı Bölümünde lisans eğitimimi yüksek şeref unvanıyla bitirdim.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Türk Halk Kültürünü Araştırma
Kulübünün 20 Ocak-20 Şubat 1998 tarihleri arasında düzenlediği Türk

Halk Bilimi Alan Araştırmacısı Yetiştinne seminerine katılarak Türk Halk
Bilimi Araştırmacısı unvanını aldım. 21-22 Mayıs 1998 tarihinde Doğu
Akdeniz Üniversitesinde

dtiZenlenen I. Kıbrıs . Türk Halk Mutfağı ve El

Sanatları Kolokyumuna

Gönyeli Köyü'nde Mevlid-i şerif Geleneğinde

ikram Edilen Yiyecekler ve İçecekler adlı çahşmamla katıldım.
Yüksek lisans eğitimime 2000-2001 öğretim yılında Doğu Akdeniz
Üniversitesi Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümünde başladım. Daha sonra 2001-2002 öğretim yılında Yakın Doğu
Üniversitesi Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölümünde

devam ettim.
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