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ÖNSÖZ 

İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü

bünyesinde doktora tezi olarak hazrlanan bu çalşma, Şanlurfa il merkezinde uzun 

yllardr çalnp söylenen; 1967-1987 yllar arasnda derlediğim ve bir ksmn TRT

Kurumu Türk Halk Müziği repertuarna aktardğm türküler üzerinde yaplan 

incelemelerin ürünüdür. 

Böyle bir çalşmada Şanlurfa ilini seçmemin sebebi, bu il merkezinde doğup, 

gençlik yllarm burada geçirip, bu yllarda çeşitli yerel musiki meclislerinde bulunarak

Urfa musikisi konusunda sağlkl birikime sahip olmamdr. Örnek olabileceğini 

düşündüğüm böyle bir çalşmaya Urfa’dan başlamam, ayn zamanda manevi bir 

sorumluluğun gereğiydi. 

Türküler dil, edebiyat ve tarih gibi milli kültür hazinelerimizden biri, çok 

çeşitlilik göstermesi ve yaygn olmas nedeniyle belki de en önemlisidir. Bunlar, Türk 

milletinin gönlünde doğan, vicdannda yeşeren, hafzasnda yaşayan birer kültür

ürünleridir. Halk, yüreğinin hüznünü ağtlara, coşkusunu yiğitlemelere, inancn hikmet,

ilahî ve nefes’lere serpiştirip yüzlerce yl tevekkülle kutsal bir emanet gibi korumuştur.  

Türkülerin bir disiplin olarak önem kazanmas çok yenidir. Müzikolog Rauf 

Yekta beyin, Şehbal mecmuasnda, Bat’da halk şarklarn toplama yolunda sarf edilen 

çalşmalardan söz ederek, bizde de memleket türkülerinin toplanmasnn gerektiğini 

ileri sürmesi; Ahmet Cevdet (Oran)’n 30 Mart 1332 tarihli İkdam gazetesinde benzer

dileklerde bulunmas; Necip Asm (Yazksz)’n 15 Mays 1334 tarihli Türk Yurdu

dergisinin 157’nci saysndaki, Dilimiz ve Musikimiz başlkl yazsnda, millî musikinin

vücuda getirilmesi için halk türkülerinin bir an evvel toplanmasnn önemini belirtmesi,

bu alana tutulan ilk şklardr.  

Şüphesiz ki halk sanatlarnn birçoğunda olduğu gibi türkülerin yaratlşnda da

sanat ve bilim şuuru yoktur, ama bu onlarn kuralsz olduğu anlamna gelmez. Sanatta,

kurallarn eserlerden çktğn göz önünde bulundururursak her türkünün bir kurallar 

yğn olduğu görülür. 
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GİRİŞ 

 

DOĞAL YAPI 

 Urfa, 30-36 kuzey enlem ve 37-40 doğu boylam daireleri arasnda yer alan; 

yüzölçümü 18.584 kilometrekare, genelde bir ova görünümünde olan; deniz 

seviyesinden 518 metre yükseklikte; kuzey ve batdan Frat Nehri ile snrl; doğudan 

Mardin, batdan Gaziantep, kuzeybatdan Adyaman, kuzeyden de Diyarbakr illeri 

ile çevrili olan; Güneyinde 1921’de imzalanan Ankara Anlaşmas ile çizilen 223 

km’lik Suriye snr bulunan bir ilimizdir.  

 Urfa’nn, eski çağlardan beri Doğu ile Bat dünyasn kültür ve ticaret 

bakmndan birbirine bağlayan eski ve önemli yollar sisteminin bir düğüm 

noktasnda olmas, eskiden beri parlak bir medeniyet seviyesine ulaşmş bir kent 

hüviyetini kazanmasna sebep olmuştur. Harran, Urfa, Suruç, Birecik, Samsat ve 

Rakka gibi şehirler bölgemizin ne zaman kurulduklar bilinmeyen dünya 

medeniyetinin en eski merkezlerini oluşturmuşlardr.  

Ekvatora yakn, deniz etkisinden uzak bir bölgede bulunmas nedeniyle 

Şanlurfa’da kara iklimi hüküm sürer. Yazlar çok kurak ve scak, kşlar bol yağşl, 

nispeten lman geçmektedir. En yüksek scaklk temmuz aynda 46.8 C derece, en 

düşük scaklk ise şubat aynda -12,4 C derece olarak ölçülmüştür. Karl ve don olan 

günlerin says oldukça azdr. 

Dağlar 

 Şanlurfa ili, konum itibaryla Arap Platformu’nun kuzey bölümleri ile Gü-

neydoğu Toroslar’n orta ksmnn güney etekleri üzerinde yer almaktadr. İlin 

kuzeyinde bulunan dağlarn yükseklikleri düşüktür. Dağlar arasnda geniş ovalar yer 

alr. Karacadağ (1938 m), Tektek dağlar (449 m), Susuz dağ (801 m), Takur Tukur 

dağ,  Germuş dağ (771 m), Nemrut dağ (800 m), Şebeke dağ (750 m) ve Arat dağ 

(840 m) ilin başlca dağlardr. 

 

 

METİNLERDE KULLANILAN ÇEVİRİYAZI İŞARETLERİ 
 

 

â İnce a: kâr, kâtip, kâkül 

ā  Daha çok alnma sözcüklerde bulunan normalden biraz uzun ā: zālim,  ÎavÁle 

ė Kapal e: gėce "gece", hėç "hiç" 

È Arap alfabesinin غ (gayn) sesine yakn bir arka damak ünsüzü: Èurbet 

 "gurbet" 

Î Arap alfabesinin ح (ha) sesine eş, grtlakta biçimlenen nefesli  h ünsüzü:  Îeyat 

 "hayat" 

¿ Eski Türkçedeki ċ sesinden gelen, Arap alfabesinin خ (h) sesine eş, hrltl 

 bir h sesi, art damak ünsüzü: «atn "hatun",  «este "hasta". 

ĭ    Ksa ve yerine göre vurgusuz, ė ünlüsüne kaçan, i / ė  aras bir ünlü: gĭbĭ  "gibi" 

ì Daha çok alnma sözcüklerde bulunan normalden biraz uzun i sesi:  perìşān 

∆ İnce ya da kaln ünlülerle hece kuran, normal k'dan daha arkada teşekkül  eden 

 patlayc ve kaln olan bir art damak ünsüzü: ċelem “kalem”, ċurban  “kurban” 

k' yh sesini veren Azeri Türkçesi ünsüzü. tek' “teyh” 

ô Kaln ve yar dar ö (ya da ince, yar dar o ) sesi: Kôroğlu "Köroğlu" 

ǔ u ile  aras, 'ya kaçan kaln, yar dar-yuvarlak bir ses: boynǔma “boynuma” 

ǚ ü ile i aras, i’ye kaçan ince, yar dar-yuvarlak bir ses: böyǚmǚş "büyümüş" 

‘ Arap alfabesinin ع (ayn) sesine eş grtlak ünsüzü: ‘āşk “âşk” 

 Yumuşak ayn: mi‘de > mede  “mide” 

’ Arap alfabesinin ء (hemze) sesine eş bir ses: na’il  “nail”, ma’il  “mail”  
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zaptedilir. MÖ 3. yy.’da Makedonya imparatoru Büyük İskender bütün Anadolu ve 

İran’ alnca, Urfa bölgesi de Makedonyallar’n eline geçer. İskender’in ölümünden 

sonra generallerinden Selevkos`un egemenliği sürer. Selevkos şehre Makedonya’nn 

başkenti olan Edessa’nn adn verir.  Bundan bir zaman sonra Urfa Osroene 

krallğnn eline geçer. İmparator Caracalla döneminde, MS 216 ylnda Roma 

imparatorluğu topraklarna katlr. Roma imparatorluğu 395 ylnda Doğu ve Bat 

diye ikiye ayrldğnda, Urfa Doğu Roma (Bizans)’n payna düşer. 396 ylnda 

Hunlar, 506 ylnda da Gotlar tarafndan yağma edilen Urfa ve çevresine, 1087 

ylndan sonra  Selçuklu Türkleri hakim olurlar. 

 Haçl seferleri srasnda Hristiyanlar (1098 ylnda) Urfa’y alp Edessa 

Kontluğu’nu kurarlar. 1144`te Musul Devleti hükümdar İmadeddin Zengi şehri 

zapteder. Urfa 1182’de Selahattin Eyyübî tarafndan alnr. 1244`te Moğollar Urfa`y 

yağma ederleri. Şehir 1393`te Timur ordularna Teslim olur. 

    Urfa 1516 ylnda Yavuz Sultan Selim’in padişahlğ döneminde Osmanl 

İmparatorluğu topraklarna katlarak huzura kavuşur ve Rakka eyaletinin merkezi 

olur. 19 yy. ikinci yarsnda vilayetler kanunuyla Halep vilayetine bağl bir sancağa 

merkez yaplr. 

 Birinci Dünya savaşnn bitiminde Urfa’y önce İngiliz kuvvetleri (7 Mart 

1918) işgal eder. Burada aradklarn bulamayan İngilizler güneye, petrol bölgelerine 

inerek yerlerini Fransz kuvetlerine brakrlar. 10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr 

Anlaşmas’yla Urfa, Fransa yönetimi altna giren Suriye’ye bağlanr. Daha bu karar 

uygulanmaya geçmeden Urfallar 9 Şubat 1920’de Franszlara karş ayaklanrlar. 

Franszlar önce yerli Ermenileri yanlarnda alarak onlara soygunlar, cinayetler 

işletirler. Böylece yerli halkn bölgeden kaçmalarn veya sinmelerini sağlamaya 

çalşrlar. Halktan on iki kişinin oluşturduğu Müdafa-y Hukuk Camiyeti’nin idaresi 

altnda bir araya gelen aşiretler, bölgede büyük bir milis kuvveti oluştururlar. 1920 

yl başlarnda Fransz Komutanlğ’na bir ultimatom verilerek belirtilen günde 

Urfa’y terk etmeleri istenir. İstekler yerine getirlmeyince 9 Şubat 1920 günü 

Viranşehir’den Milli Aşireti, Suruç’tan Aneze Aşireti ayn anda Urfa’ya doğru 

harekete geçerler. Yaplan çarpşmalar sonunda 10 Nisan 1920’de Franszlar Urfa’y 

terk etmeyi kabul ederler. 11 Nisan 1920’de Urfa Franszlar’dan tamamen 

 

 Akarsular 

 İlin en önemli akarsuyu Frat rmağ'dr. Çoğu yaz mevsiminde kuruyan diğer 

akarsulardan bazlar ise: Cülap, Çeltik, Pnar, Pamuk, Zengeçur, Aslanl, Karabağ, 

Bahçecik, Hamdun, Necarik, Titriş, Zadeli, Giresav, Halfeti, Pnarbaş, Süleyman, 

Mizar, Bamyasuyu, Kehriz, Germuş, Açk Su, Halilürrahman, Direkli ve Mercihan 

Çay olarak saylabilir. 

 Göller          

 Şehir merkezinde Halilürrahman ve Aynzeliha adlarnda iki göl vardr. 

Halilürrahman gölünün Hz. İbrahim'in ateşe atldğnda, Aynzeliha gölünün ise 

Nemrud’un kz Zeliha’nn, Hz. İbrahim’in ardndan kendini ateşe attğnda 

düştükleri yerlerde oluştuğuna inanlr. Bu nedenle göller içindeki balklar kutsal 

saylr ve yenilmez. Ayrca Atatürk Baraj’yla oluşan Türkiye’nin en büyük baraj 

gölü de İl snrlar içindedir. 

 Ovalar 

 Şanlurfa ili, genel olarak plato görünümündedir. Başlca ovalar: Harran, 

Suruç, Viranşehir, Hilvan, Ceylanpnar, Bozova ve Siverek ovalardr. 

 

TARİH 

 Urfa’nn 20 km. doğusundaki Örencik Köyü yaknlarnda bulunan Göbekli 

Tepe’de 1996 ylnda başlatlan arkeolojik kazda, Cilal Taş Devri’ne (MÖ 

9000’lere) ait bulgular ve dünyann ilk tapnağ tespit edilmiştir.  Bu bulgulara göre 

Urfa’nn, 11.000 yllk bir tarihe sahip olduğu anlaşlmaktadr. 

 Elde bulunan en eski belgelere göre; Urfa bölgesi ksmen MÖ 25. yy’da 

Kuzey Suriye’de Halep yaknlarnda kurulmuş olan Ebla Krallğ’nn hâkimiyeti 

altndadr. Urfa’nn bir zaman sonra Mezopotamya tarihinde kurulmuş ilk devlet olan 

Akkad Krallğ’nn (MÖ 2350-2150) hâkimiyeti altna girdiğini görüyoruz. Akkad 

Krallğ, İran’n batsndaki Zagros Dağlar’nda devlet kuran Gutiler’in istilâs ile 

başlayan savaşlar neticesinde yaklaşk MÖ 2150 ylnda tarihe karşr.  

 MÖ 2000 yllarndan başlayarak Hurri-Mitanni, daha sonra Babil devleti ve 

Asurlar’n hakimiyetinde kalan Urfa, MÖ 7. yy.’da İranl Medler tarafndan 



3 

zaptedilir. MÖ 3. yy.’da Makedonya imparatoru Büyük İskender bütün Anadolu ve 

İran’ alnca, Urfa bölgesi de Makedonyallar’n eline geçer. İskender’in ölümünden 

sonra generallerinden Selevkos`un egemenliği sürer. Selevkos şehre Makedonya’nn 

başkenti olan Edessa’nn adn verir.  Bundan bir zaman sonra Urfa Osroene 

krallğnn eline geçer. İmparator Caracalla döneminde, MS 216 ylnda Roma 

imparatorluğu topraklarna katlr. Roma imparatorluğu 395 ylnda Doğu ve Bat 

diye ikiye ayrldğnda, Urfa Doğu Roma (Bizans)’n payna düşer. 396 ylnda 

Hunlar, 506 ylnda da Gotlar tarafndan yağma edilen Urfa ve çevresine, 1087 

ylndan sonra  Selçuklu Türkleri hakim olurlar. 

 Haçl seferleri srasnda Hristiyanlar (1098 ylnda) Urfa’y alp Edessa 

Kontluğu’nu kurarlar. 1144`te Musul Devleti hükümdar İmadeddin Zengi şehri 

zapteder. Urfa 1182’de Selahattin Eyyübî tarafndan alnr. 1244`te Moğollar Urfa`y 

yağma ederleri. Şehir 1393`te Timur ordularna Teslim olur. 

    Urfa 1516 ylnda Yavuz Sultan Selim’in padişahlğ döneminde Osmanl 

İmparatorluğu topraklarna katlarak huzura kavuşur ve Rakka eyaletinin merkezi 

olur. 19 yy. ikinci yarsnda vilayetler kanunuyla Halep vilayetine bağl bir sancağa 

merkez yaplr. 

 Birinci Dünya savaşnn bitiminde Urfa’y önce İngiliz kuvvetleri (7 Mart 

1918) işgal eder. Burada aradklarn bulamayan İngilizler güneye, petrol bölgelerine 

inerek yerlerini Fransz kuvetlerine brakrlar. 10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr 

Anlaşmas’yla Urfa, Fransa yönetimi altna giren Suriye’ye bağlanr. Daha bu karar 

uygulanmaya geçmeden Urfallar 9 Şubat 1920’de Franszlara karş ayaklanrlar. 

Franszlar önce yerli Ermenileri yanlarnda alarak onlara soygunlar, cinayetler 

işletirler. Böylece yerli halkn bölgeden kaçmalarn veya sinmelerini sağlamaya 

çalşrlar. Halktan on iki kişinin oluşturduğu Müdafa-y Hukuk Camiyeti’nin idaresi 

altnda bir araya gelen aşiretler, bölgede büyük bir milis kuvveti oluştururlar. 1920 

yl başlarnda Fransz Komutanlğ’na bir ultimatom verilerek belirtilen günde 

Urfa’y terk etmeleri istenir. İstekler yerine getirlmeyince 9 Şubat 1920 günü 

Viranşehir’den Milli Aşireti, Suruç’tan Aneze Aşireti ayn anda Urfa’ya doğru 

harekete geçerler. Yaplan çarpşmalar sonunda 10 Nisan 1920’de Franszlar Urfa’y 

terk etmeyi kabul ederler. 11 Nisan 1920’de Urfa Franszlar’dan tamamen 



4  

 Moğollar ve Timur devrinde Akkoyunlular ve Karakoyunlular’dan büyük 

gruplar Irak’a gelerek Musul ve yöresine yerleşirler. Timur büyük bir Türkmen boyu 

olan Sarlular’  Irak’a sürmüştür. Bugün Musul, Erbil, Kerkük, Hânekin, Mendeli’de 

oturan Türkler bunlardan kalmadr.  Bu bölgede Moğol ve Kpçakça unsurlarn da 

izleri vardr. 

 Sultan II. Beyazid zamannda, Şah İsmail’in adamlarndan Şah Kulu’nun 

çalşmalaryla  Kzlbaşlk Anadolu’ya yaylr. Beyazid’in bu siyasi olaya karş 

kuvvete başvurmasyla bir ksm Kzlbaş Türkmen grubu Irak’a göçerler. Oraya 

daha önce yerleşmiş olan Türkmenlerin yardmyla ksa sürede düzenlerini kurarlar. 

Bunlar içinde hakimlik, valilik gibi yüksek görevlerde bulunanlar da olmuştur. 

 Kanuni Sultan Süleyman XVI. yüzyln ilk yarsnda Bağdat’ ele geçirdikten 

sonra askerlerinin bir ksmn koruyucu kuvvet olarak Bağdat ve yöresinde 

brakmştr. 

 IV. Murad, XVII. yüzyln ilk yarsnda Bağdat’ aldğ zaman, askerlerinin 

bir ksmn  snr boylarnda, daha ziyade Tellâfer, Musul, Kerkük, Hânekin, Erbil, 

Kzl-Ribat, Karatepe, Mendeli, Altnköprü ve yöresine yerleştirmişti. Tarih boyunca 

Türkler’in Irak’la yakn ilişkisi olmuş ve bu bağllk zamanmza kadar devam 

edegelmiştir. 

KÜLTÜR SANAT VE DEBİYAT 

 Tarih boyunca geleneklere sk skya bağl olarak yaşayan Urfa halk, 

günümüzde okullar ve eğitim; basn-yayn organlarnn en uzak köylara kadar 

uzanmş olmas; ekonomik gelişmeyle beraber köy-şehir ilişkilerinin daha sk ve 

yaygn bir hale gelmesi; Urfa halknn, çevresiyle ilişki kurabilen, çağn hadiselerini 

ve yeniliklerini görerek uygulayabilen aydn bir kişilik kazanmasn sağlamştr. 

Bugün Urfa şehir merkezinde başta Harran Üniversitesi ve çeşitli dallarda olmak 

üzere 29 Lise, 29 İlköğretim Okulu, 9 Ana okulu eğitim vermektedir. Buna rağmen 

sözlü geleneğe dayanan türkülerimizde ise halk ağznn temelde henüz pek 

değişmediğini görürüz. 

 

temizlenmiş olur. 21 Ekim 1921’de Franszlarla imzalanan Ankara Anlaşmas’yla 

Urfa Türkiye Cumhuriyeti topraklarna katlr. Urfa Halknn Kurtuluş Savaşnda 

gösterdiği kahramanlklar göz önüne alnarak 1984 ylnda ilin ad Şanlurfa olarak 

değiştirilir.    

 1917 yl kşnda ktlk ve salgn hastalk (tifo) nedeniyle toplu ölümler 

yaşamş olan Urfa’nn nüfusu, Devlet İstatistik Enstitüsü’nün kaytlarna göre 2007 

yl itibariyle 1.574.224’tür. 

IRAK TÜRKMENLERİ 

  Türkmenler Oğuz Türklerinin bir kolu olup Irak topraklarnda 

yaşamaktadrlar.  Başlca yerleşim alanlar Kerkük, Tellâfer, Erbil, Altnköprü, Tuz-

Hurmatu, Taze-Hurmatu, Beşir, Kifri, Dakuk, Karatepe, Kazaniye, Hanekin ve 

Mendeli’dir. Bu bölgede büyük-küçük toplumlar halinde bulunan ve Arap, Kürt 

unsurlar ile yanyana yaşayan Türkmenlerin says bugün yaklaşk iki buçuk 

milyondur. 

 Kerkük Türkleri Hicretin ilk yüzylnda Tebriz-Sultaniye’den geçip Kerkük 

yöresine yerleşmiş olan Azerbaycan Türkleridirler. Gittikleri yerlerde daima iyi 

karşlanr ve rağbet görürler. Ünlü Arap yazar Cāhiz, MS IX. yüzyln ortalarna 

doğru yazdğ Fa@ā‘ilü’l-Etrāk adl eserinde, Türklerin askerlikteki üstünlüklerini 

uzun uzun över. Türklerin Irak’ta ün kazanmalar daha çok Abbasiler zamanna 

rastlar.  Bu devirde Irak’ta İran askerlerinin yerini Türk askeri alr. Halife Mu‘tasm 

zamannda Türklerin says, etki gücü gittikçe artar. Türkler için yer yer ordu kentler 

kurulur. Abbasoğullar devletinin başlca güç ve güvenç kaynağn Türkler teşkil 

eder. XI. yüzyln ortalarna doğru İbn Íassūl da TafĊlü’l-Etrāk ‘alā sā’iri’l-ecnās 

adl Arapça kitabnda, Türklerin savaş gücü ve ahlak güzelliği bakmndan üstün 

niteliklerinden bahsder. 

 Daha Selçuklular zamannda  Türkmenlere bağl büyük kütleler Irak’a geçip 

önce İmâre sancağna yerleşmişlerdir. Bunlarn içinde büyük bir yer tutan Bayatlar, 

bugün daha çok Kerkük yöresinde bulunurlar.   
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 Moğollar ve Timur devrinde Akkoyunlular ve Karakoyunlular’dan büyük 

gruplar Irak’a gelerek Musul ve yöresine yerleşirler. Timur büyük bir Türkmen boyu 

olan Sarlular’  Irak’a sürmüştür. Bugün Musul, Erbil, Kerkük, Hânekin, Mendeli’de 

oturan Türkler bunlardan kalmadr.  Bu bölgede Moğol ve Kpçakça unsurlarn da 

izleri vardr. 

 Sultan II. Beyazid zamannda, Şah İsmail’in adamlarndan Şah Kulu’nun 

çalşmalaryla  Kzlbaşlk Anadolu’ya yaylr. Beyazid’in bu siyasi olaya karş 

kuvvete başvurmasyla bir ksm Kzlbaş Türkmen grubu Irak’a göçerler. Oraya 

daha önce yerleşmiş olan Türkmenlerin yardmyla ksa sürede düzenlerini kurarlar. 

Bunlar içinde hakimlik, valilik gibi yüksek görevlerde bulunanlar da olmuştur. 

 Kanuni Sultan Süleyman XVI. yüzyln ilk yarsnda Bağdat’ ele geçirdikten 

sonra askerlerinin bir ksmn koruyucu kuvvet olarak Bağdat ve yöresinde 

brakmştr. 

 IV. Murad, XVII. yüzyln ilk yarsnda Bağdat’ aldğ zaman, askerlerinin 

bir ksmn  snr boylarnda, daha ziyade Tellâfer, Musul, Kerkük, Hânekin, Erbil, 

Kzl-Ribat, Karatepe, Mendeli, Altnköprü ve yöresine yerleştirmişti. Tarih boyunca 

Türkler’in Irak’la yakn ilişkisi olmuş ve bu bağllk zamanmza kadar devam 

edegelmiştir. 

KÜLTÜR SANAT VE DEBİYAT 

 Tarih boyunca geleneklere sk skya bağl olarak yaşayan Urfa halk, 

günümüzde okullar ve eğitim; basn-yayn organlarnn en uzak köylara kadar 

uzanmş olmas; ekonomik gelişmeyle beraber köy-şehir ilişkilerinin daha sk ve 

yaygn bir hale gelmesi; Urfa halknn, çevresiyle ilişki kurabilen, çağn hadiselerini 

ve yeniliklerini görerek uygulayabilen aydn bir kişilik kazanmasn sağlamştr. 

Bugün Urfa şehir merkezinde başta Harran Üniversitesi ve çeşitli dallarda olmak 

üzere 29 Lise, 29 İlköğretim Okulu, 9 Ana okulu eğitim vermektedir. Buna rağmen 

sözlü geleneğe dayanan türkülerimizde ise halk ağznn temelde henüz pek 

değişmediğini görürüz. 
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 Tezimizin adndan da anlaşlacağ üzere biz bu çalşmamzda tpk halkn 

kullandğ gibi Urfa yöresinde söylenen ezgili manzum halk edebiyat ürünlerini 

türkü ad altnda topladk. Sras geldikçe şiir biçimlerini ayr ayr belirttik.   

 Halkn musikiye olan derin muhabbeti, onun halk hayatnda derinlemesine 

kök salmasna sebep olmuştur. Eskiden beri sözlü-sanat olarak yaşayan Urfa Halk 

Musikisi, geleneksel öz, tür ve biçim çeşitliliği; orijinal ritmi, parlak ifade tarz,  millî 

ve yerel özellikleri bünyesinde bulundurmasyla diğer yörelerin müziklerinden 

ayrlr. 

ETNİK DURUM 

 Urfa ili etnik yaps itibaryle diğer illere göre farkllk gösterir. İl halknn 

çoğunluğunu, Oğuz boyunun Bozok kolundan Döğer, Beydilli (Badll) ve Avşar; 

Üçok kolundan Bayndr ve Salur Boylarna mensup çeşitli Türkmen oymaklar 

oluşturur. Bunlar: Karakeçili, Bucak, Beydilli (Badll), Döger, İzol, Karakoyunlu, 

Karahan, Kacar aşiretleridir. Özbeöz Türk olan bu aşiretlerden bazlar zamanla 

asimile olarak bugün Kürtçe konuşmaktadrlar.  

 Urfa, 93 harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanl-Rus harbi srasnda, 

Erzurum ve Kars civarndan çok sayda göç almştr. Halkn “mahacr” dediği bu 

kesimin, geçimlerini temin ve sanatlarn devam ettirebilmeleri için “Mahacr 

Çarşs” adyla müstakil bir çarş açlmştr. 

 Çeşitli zamanlarda ve çeşitli nedenlerle Kerkük ve Harput’tan göçerek 

Urfa’ya yerleşen ailelerin de var olduğu bilinmektedir. 

 Urfa şehir merkezinde söylenen türküleri, dil hususiyetleri bakmndan ele 

alacak olursak bu ağzn, yaz dilimiz ve diğer Anadolu ağzlarndan bir çok noktada 

ayrldğn görürüz. Ayn bölgede olmalarna karşlk, komşu illerden Gaziantep, 

Adyaman, Diyarbakr ve Mardin’den de fonetik ve morfolojik bakmdan ayrlr. 

 Yukarda da ifade ettiğimiz gibi çağn hadiselerini ve yeniliklerini görerek 

uygulayabilen aydn bir kişiliğe sahip olan Urfal, tahsilsizinden yüksek tahsillisine, 

memurundan üst bürokratna ve bilim adamna kadar, günlük hayatta, aile ortamnda 

ve arkadaşlar arasnda mecbur kalmadkça yaz diliyle değil Urfa ağzyla konuşur. 

 

 Urfa müzik folklorunun temelini, sevginin her çeşidinin, insanoğlunun 

başndan geçen her türlü olaylarn, gözlem ve sezgilerin dile getirildiği türküler ile 

dini tasvvufi düşüncelerle beslenmiş deyişler meydana getirir. Bu müziğin doğma, 

yaşama ve gelişme mekezini köylerde köy odalar, şehirde ise sra geceleri, dağ 

yatlar gibi müesseseler oluştururlar.  

 Şanlurfa’da yüzyllardr bir gelenek olarak süregelen sra gecesi, tabii bir 

edep müessesesi, doğal bir terbiye okuludur. Kaynağ, insanî erdem ve prensipleri 

benimseme ve savunma esasna dayal, insanlarn kişilik ve ahlâk bakmndan 

yetişmelerini amaçlayan bir kurum olan ahiliğe dayanan sra gecelerinin, yakn 

zamana kadar yöre gençlerinin yetişmesinde çok önemli bir yeri vard. Urfa’ya has 

bir disiplin dahilinde ustalar tarafndan sunulan müzik ise sra gecesinin esasn 

oluşturmamakla birlikte, müzik icra eden kişilerin gezdiği veya bunlarn davet 

edildiği sra geceleri, Urfa’da musikinin bir disiplin dahilinde öğrenilmesi zeminini 

hazrlamştr. Burada özellikle hafzlar ve onlarn yakn arkadaşlar zakirler gibi usta 

sesler ile usta saz icraclarndan oluşan kişiler müzik yaparlar; onlarn dşndakiler ise 

sükunet içinde, büyük bir saygyla bunlar dinlerler. Bu meclislerde şark ve türküler 

çifte (topluca, koro halinde); gazel ve hoyratlar ise ustalar tarafndan tek (solo) 

okunur. Şark ve türkülerin tek okunmas gelenek dşdr. Eskiden müzik bir fasl 

dahilinde yaplrd.  Fasl, Urfa (Klasik musikimizdeki hüseyni, yanlş kullanmla 

divan) veya Rast makamyla yaplan bir taksimle başlar, srasyle ağr şark ve 

türküler, gazel ve aralarna serpiştirilniş oynak şark, türkü ve hoyratlar ile devam 

eder, sonunda bir saz eseriyle uyum içinde biterdi. Bu disiplinden dolay Şanlurfa’da 

muskî âlemine âheng denir.  

 Köklü bir kültür şehri olan Urfa’da, makam fikrine ve fasl tertibine dayal, 

sistemli bir müzik icra edildiğinden, tarih içinde bağlama ailesi çalglarnn yannda 

kanun, ud, tambur, keman, ney, kaval, bendir, tef gibi çalglar da büyük önem 

kazanmş ve rağbet görmüşlerdir.  

 Urfa’da en makbul ses, dolgun bir renge ve 3 oktav genişliğe sahip tenor 

cinsidir. Bu sesler genellikle ezgileri belli bir yerden sonra bir oktav tizden okuyarak 

toplulukta bir tür soprano ses görevini yüklenir ve müziğe ayr bir tat katarlar.  
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akş srasnda kaydettik. Böylece okuyucular kendi havalarnda, daha tabii bir 

biçimde icrada bulunuyorlard. Meclisin havasn dağtmamak için soru sormadk, 

müdahale etmedik. Zaman zaman onlardan biri olarak biz de icraya katldk. 

Türkülere ve müziğe ilişkin bilgileri ise daha sonra sohbet biçiminde aldk.  

 Derlemelerimizin çoğunu, 60 yaşn üzerinde, Urfa dşna pek çkmamş 

kaynak kişilerin oluşturduğu muski meclislerinde yaptk. Türküleri içlerine sinerek 

icra etmeleri için, ettikleri teklifi kramayarak bazan bir çalgyla kendilerine eşlik 

ettik. Yalnzca Fatma Sabrl ve İsmet Öcal ile olan çalşmamz sohbet biçiminde 

gerçekleştirdik. 

 Kerkük ve Tellâfer ağzlarnn özellikleri konusunda ise bu alanda daha önce 

yaplmş çalşmalardan yararlandk.(1) 

 Lisans tezimizi hazrlama srasnda (1972) incelediğimiz, bizden önce Urfa 

Ağz üzerine yaplmş, bugün kütüphanelerden kaldrlmş olan lisans tezi 

seviyesindeki çalşmalara ait notlar ve yaynlar tekrar gözden geçirdik.(2)   

 Tam olmasa da belli bir disiplin içinde yaplan ilk ciddi çalşma, şüphesiz ki 

Kemal Edip (Kürkçüoğlu)’nun Urfa Ağz adl eseridir.  Bizim de çocukluğumuzda ve 

gençliğimizde kullandğmz bu ağz, köklü ailelerin oluşturduğu özbeöz yerli halkn 

ağzdr.  

 Urfa ağzn genel yaz diliyle mukayese etme yöntemiyle  hazrlanan bu eser, 

eski gramer terimleriyle aktarlan fonetik ve morfolojik bilgiler yannda, bugün 

unutulmuş birçok kelimeyi de bize hediye etmiştir. Kemak Edip bu çalşmasnda  

Urfa Ağz’nn, genel görünüşü bakmndan Azeri Diyalekti’ne bağllk gösterdiğini 

ifade eder.   

 

__________________________________ 
1. Kemal Bayatl, Irak Türkmen Türkçesi.  Sadeddin Buluç, “Kerkük Hoyrat ve Manilerinde Başlca                           
 Ağz Özellikleri”. Sadeddin Buluç, “Telafer Türkçesi Üzerine”,  Habib Hürmüzlü, Kerkük 
 Türkçesi Sözlüğü.   
2.  Kemal Edip, Urfa Ağz, TDK Yay. D. 25, İstanbul 1945; Sadettin Özçelik, Urfa Merkez Ağz, TDK 
 Yay. 666, Ankara, 1997 Salih Önen Urfa Ağz, Ankara Üniversitesi DTCF Lisans Tezi, 1955; 
 Ali Mithat İnan, Urfa Ağz, Ankara Üniversitesi DTCF Lisans Tezi, 1964; Müşfike İnan, 
 “Urfa Kelimeleri”, HBH   IV/44, (1934),  s. 174; Müşfike İnan, “Urfada Kullanlan Baz 
 Kelimeler”, HBH  VII/89-90 (1939),  s. 99- 100. 

 

Bu hem Urfa ağznn bozulmasnn gecikmesini, hem de köy ve kasabalardan yğnla 

gelen başka etnik kökenden vatandaşlarnmzn Urfa ağzna kolayca geçişlerini 

sağlamaktadr.  

 Atatürk Baraj’nn yapmyla  köyleri su altnda kalan, bu nedenle şehir 

merkezine yerleşen vatandaşlarn ağzyla yerli halkn ağz özellikleri arasnda daha 

çok fonetik bakmdan olmak üzere baz ayrlklar göze çarpmaktadr. 

AMAÇ 

 I. Bu çalşmadan amacmz Anadolu’nun güneydoğu bölgesinde yer alan 

illerimizden Şanlurfa’nn şehir merkezinde çokça söylenen türkü, mani, hoyrat ve 

divan havalarnda göze çarpan ağz özellikleri ile Irak devleti snrlar içinde yaşayan 

Türklerin (Türkmenlerin), önemli yerleşme merkezlerinden olan Kerkük ve Tellâfer 

şehirleri halknn söylediği hoyrat ve manilerde görülen ağz özellikleri arasndaki 

müşterek noktalar ortaya koymak; 

 II. Urfa türkülerinin anlatm özelliklerini inceleyerek sonuçlar çkarmaktr. 

ÇALIŞMA YÖNTEMİMİZ 

 Urfa’nn coğrafik olarak büyük bir alana sahip olmas ve il snrlar içinde 

Türkler yannda Arapça ve Kürtçe konuşan vatandaşlarmzn da bulunmas, bizi 

bütün bir ili değil de belli bir alan incelemeye mecbur klmştr. Çalşmamzn daha 

sağlkl olabilmesi için, alan olarak doğup büyüdüğümüz, diline bilinçli bir şekilde 

hakim olduğumuz Urfa şehir merkezini seçtik. Lisans tezimizin “Urfa ağz ve 

Grameri-1972” olmas dolaysyle bu ağz üzerine önceden yapmş olduğumuz 

incelemelerin de katksyla  bu çalşmamzn daha sağlkl olacağn düşündük. 

 Urfa türkülerinin ağz özelliklerini incelemeye esas olarak aldğmz 

malzemeler, musiki meclislerinde canl olarak  kaydettiğimiz müzikler ile taş plak 

kaytlardr.  

 Canl olarak kaydettiğimiz müzikleri, okuyucularn dikkatini çekmemek ve 

tabiiliklerini bozmalarna sebep olmamak için musiki meclislerinde, icrann tabii 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

SES BİLGİSİ (Fonetik) 

 

I. ÜNLÜLER 

Urfa  ağzndaki  ünlüler, süreklilik bakmndan ne ksa  ne de uzun,  normal 

uzunluktaki ünlülerdir. Türküleri derlerken de bunu tespit ettik. Arapça ve 

Farsça’dan dilimize geçmiş alnma kelimelere ait uzun ünlüler ( شقاع  ‘āşk ve ريا  yār  

kelimeleri dşnda) çok defa normalleştirilirler: دراق  ċādir > ċadĭr “kadir” (7/4), بابرا  

erbāb > erbab “erbap” (10/8), مامح  Îammām > Îemam “hamam” (21/15) gibi. Ancak 

ses düşmesi veya kaynaşmas sonucunda ortaya çkan uzun i ile divan şiiri biçiminde 

yazlmş şiirlerde bulunan alnma kelimelerdeki uzun i, seslendirme srasnda 

uzunluklarn korurlar.  

Urfa türkülerini incelerken,  ağzlarda  tesbit ettğimiz ünlüler, bugün Türkiye 

Türkçesi yaz dilinde bulunan  a, e, , i, o, ö, u, ü   seslerine  ek  olarak  i, u, ü  

seslerinin e'ye kaçan  dar, düz, yar yuvarlak ve kapal şekilleri olan ĭ, ǔ, ǚ ile ô (ince, 

yar dar o), ė  (kapal e) ve ì (uzun i)’dir. Bu sesleri srasyla şöyle tanmlayabiliriz: 

a          

 Düz, geniş, kaln türden olan, Türkiye Türkçesi yaz dilinde bulunan, adam, 

zaman, paşa, masa vb. kelimelerindeki normal a sesidir.  

e          

 Düz, geniş, ince türden olan, Türkiye Türkçesi yaz dilinde bulunan, ezme,  

gezme, seccade vb. kelimelerdeki normal e sesidir.  

          

 Düz, dar, kaln türden olan, Türkiye Türkçesi yaz dilinde bulunan, lk, bçak, 

bac vb. kelimelerdeki normal  sesidir.  

i          

 Düz, dar, ince türden olan, Türkiye Türkçesi yaz dilinde bulunan, ile,  bir, 

bekçi vb. kelimelerdeki normal i sesidir.  

 

 Urfa ağz üzerine yaplan çalşmalar arasnda en kapsaml olan, büyük bir 

isabetle yalnzca Urfa merkez halknn ağzn esas alarak inceleyen Yard. Doç. Dr. 

Sadettin Özçelik’in Urfa Merkez Ağz adl eseridir. Bu çalşmada, son 20-30 yl 

içinde Urfa’da meydana gelen göçler nedeniyle, ses ve biçim özelliklerinde ortaya 

çkan farkllaşmalar da görmekteyiz.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

SES BİLGİSİ (Fonetik) 

 

I. ÜNLÜLER 

Urfa  ağzndaki  ünlüler, süreklilik bakmndan ne ksa  ne de uzun,  normal 

uzunluktaki ünlülerdir. Türküleri derlerken de bunu tespit ettik. Arapça ve 

Farsça’dan dilimize geçmiş alnma kelimelere ait uzun ünlüler ( شقاع  ‘āşk ve ريا  yār  

kelimeleri dşnda) çok defa normalleştirilirler: دراق  ċādir > ċadĭr “kadir” (7/4), بابرا  

erbāb > erbab “erbap” (10/8), مامح  Îammām > Îemam “hamam” (21/15) gibi. Ancak 

ses düşmesi veya kaynaşmas sonucunda ortaya çkan uzun i ile divan şiiri biçiminde 

yazlmş şiirlerde bulunan alnma kelimelerdeki uzun i, seslendirme srasnda 

uzunluklarn korurlar.  

Urfa türkülerini incelerken,  ağzlarda  tesbit ettğimiz ünlüler, bugün Türkiye 

Türkçesi yaz dilinde bulunan  a, e, , i, o, ö, u, ü   seslerine  ek  olarak  i, u, ü  

seslerinin e'ye kaçan  dar, düz, yar yuvarlak ve kapal şekilleri olan ĭ, ǔ, ǚ ile ô (ince, 

yar dar o), ė  (kapal e) ve ì (uzun i)’dir. Bu sesleri srasyla şöyle tanmlayabiliriz: 

a          

 Düz, geniş, kaln türden olan, Türkiye Türkçesi yaz dilinde bulunan, adam, 

zaman, paşa, masa vb. kelimelerindeki normal a sesidir.  

e          

 Düz, geniş, ince türden olan, Türkiye Türkçesi yaz dilinde bulunan, ezme,  

gezme, seccade vb. kelimelerdeki normal e sesidir.  

          

 Düz, dar, kaln türden olan, Türkiye Türkçesi yaz dilinde bulunan, lk, bçak, 

bac vb. kelimelerdeki normal  sesidir.  

i          

 Düz, dar, ince türden olan, Türkiye Türkçesi yaz dilinde bulunan, ile,  bir, 

bekçi vb. kelimelerdeki normal i sesidir.  
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Anadolu’da, kullanlan bir sestir. Örnek olarak: “gitti” sözcüğü seslendirilirken çkan 

ikinci i sesi birinciyle ayn nitelikte değildir. İşte ikinci hecedeki i sesi bu sestir.  

 ì          

 Bu ses i ünlüsünün normalden biraz uzun biçimidir. Kelime sonundaki teklik 

2. şahs eki ile  teklik 2. şahs iyelik eki olan y ünsüzünün düşmesi sonucu Urfa’da 

baz ağzlarda ortaya çkmaktadr: seniñ > seniy > senì  “senin” (4/18), ettiñ > ėttiy > 

ettì  “ettin” (17/9).  

ǔ          

 Bu ses u ile   aras, daha çok  sesine doğru kaçan yar dar-yuvarlak bir 

ünlüdür. Baz kelimeler yörede hem ǔ hem de ’l seslendirilirler: bozlmş  (24/7) / 

bozǔlmş  (80/3), boynǔmda (40/8) / boynmda (92/12). Bu ünlü de Urfa ağznda 

kelime başnda görülmedi. 

ǚ          

 Bu ses ü ile ė arasnda, boğaz gerisinde seslendirilen ve ė sesine kaçan, ü 

sesine göre daha kaln yar dar-yuvarlak bir ünlüdür: düştǚ (33/5), bugǚn (119/5). 

Urfa ağznda birinci hece dşnda yuvarlak ünlü bulunmadğ için ü yerine 

yaygn olarak ĭ ünlüsü kullanlmaktadr. çöktĭ “çöktü” (110/6), düştĭ “düştü” (46/6, 

119/13), göynĭm “gönlüm” (33/2). Bugün yuvarlaklaşmaya doğru gidiş dönemi 

yaşayan Urfa ağznda ĭ ünlüsü yerine ǚ, ü ünlülerinin de kullanldğn görüyoruz: 

gözlĭ / gözlǚ (92/2), bürĭdĭ / bürǚdǚ (93/12) 

Ünlülerin Özellikleri       

 Türkçede  sesi dşnda bütün ünlüler normal uzunluğa sahiptir. Türkçenin bu 

özelliği alnma kelimeleri de etkilemiştir. Urfa ağznda da tüm Doğu Anadolu 

ağzlarnda olduğu gibi, alnma kelimelerdeki uzun ünlüler sistemli bir şekilde 

ksalarak normal uzunluktaki ünlülere dönüşmüşlerdir: حال Îāl > Îal “hal, durum” 

 ma«m‚r > ma«mur “uykulu, sersem” (88/4) vb. Yalnz, teklik ikinci مخمور  ,(9/6)

şahs eki n sesinin Urfa ağznda y’ye dönüşmesi ve bazan bu y’nin de düşmesi 

sonucu kelime sonundaki i sesinin uzun seslendirildiği de görülür:  ettin > ettiy > ettì  

“ettin” (17/9). 

 

o          

 Yuvarlak, geniş, kaln türden olan, Türkiye Türkçesi yaz dilinde bulunan, 

oya, boya, depo vb. kelimelerdeki normal o sesidir.  

ö          

 Yuvarlak, geniş, ince türden olan, TürkiyeTürkçesi yaz dilinde bulunan, 

ördek, göz vb. kelimelerdeki normal ö sesidir.  

u         

 Yuvarlak, dar, kaln türden olan, Türkiye Türkçesi yaz dilinde bulunan, uzun 

yuva, kuzu  vb. kelimelerdeki normal u sesidir.  

 ü          

 Yuvarlak, dar, ince türden olan, Türkiye Türkçesi yaz dilinde bulunan, 

üşümek,  gönül, üzüntü vb. kelimelerdeki normal ü sesidir. 

 ė (kapal e)          

 Düz, geniş, kapal türden olan, Türkiye Türkçesi konuşma dilinde bulunan 

fakat yaz dilinde kullanlmayan kapal e sesidir. 

   il > ėl > el (26/2), itme > ėtme > etme (17/4),  gice > gėce > gece (4/9), 

dirler > dėrler > derler (92/8),  nire > nėre > nere (29/21)  örneklerinde görüleceği 

gibi, Osmanlcann  sonuna  doğru  i > ė > e  yönünde e  olma eğilimine giren i 

ünlüsünün, ė aşamasnda kalplaşmş biçimi olan kapal e, Urfa ağznda  çokça 

kullanlan ünlülerden biridir. i ünlüsüne yaknlğ dolaysyla yanndaki açk ünlüyü 

kapal yapma eğiliminde olan  y  ünsüzü, Urfa ağznda da  ė ünlüsünü açk  e  

ünlüsüne tercih etmektedir: giy > gėy (8/8), sabreyle > sabrėyle (26/5). aney 

(ana+ey) > anė “anacğm” (39/5). ley > lė (32/2). Bu oluşum, yalnzca Urfa ağz, 

Azerî Türkçesi ve Irak Türkmen Türkçesinin bir özelliği  olmayp Türkçenin  

Anadolu’da görülen genel eğilimidir. 

 ĭ          

 Ksa ve yerine göre vurgusuz, i-ė aras, boğaz gerisinde seslendirilen ve ė 

sesine doğru kaçan, i sesine göre daha kaln bir ünlüdür: ĭsterem “isterim” (8/2), berĭ 

“beri” (1/2), evlerĭnĭn “evlerinin” (1/12),  ėndĭrĭr “indirir” (2/6), gelmedĭ “gelmedi” 

(9/10). Bu ünlü aslnda, konuşma dilinde özellikle birinci hecenin dşnda  tüm 
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 Türkçede  sesi dşnda bütün ünlüler normal uzunluğa sahiptir. Türkçenin bu 

özelliği alnma kelimeleri de etkilemiştir. Urfa ağznda da tüm Doğu Anadolu 

ağzlarnda olduğu gibi, alnma kelimelerdeki uzun ünlüler sistemli bir şekilde 

ksalarak normal uzunluktaki ünlülere dönüşmüşlerdir: حال Îāl > Îal “hal, durum” 

 ma«m‚r > ma«mur “uykulu, sersem” (88/4) vb. Yalnz, teklik ikinci مخمور  ,(9/6)
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sonucu kelime sonundaki i sesinin uzun seslendirildiği de görülür:  ettin > ettiy > ettì  

“ettin” (17/9). 
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ağznda  hala  asln korumaktadr. Daha çok Arapçadan dilimize geçmiş kelimelerde 

bulunan bu ses Urfa ağznda aslna uygun şekilde seslendirilir: حسرت Îasret > Îesret 

“özlem” (2/4) حرام Îarām > Îeram “yasak şey” (10/5) vb. 

Türkçe  olmayan, ancak  Arap dili  etkisiyle  Bölge ağzna girmiş olan bu 

yabanc sesin, şuursuzca  kullanm  neticesi, aslnda bulunmayan kelimelerde bile 

kullanlmş olduğunu görüyoruz: هفته hefte > Îefta “hafta” (70-8), قهوه  ċahve > 

ċeÎve “kahve” (24/2), ayva > Îeyva “ayva” (40/9).     

«          

Konuşma dilimizde olduğu halde alfabemizde bulunmayan, yaz dilimizde  

alfabemizin h harfiyle, Osmanl alfabesinde خ harfiyle gösterilen, boğazn 

derinliklerinden gelen hrltl, tonlu bir orta damak ünsüzüdür. Urfa ağz, kelime  

içinde  ve kelime sonunda eskiden beri geniş bir « eğilimi içindedir. Bu ses Türkçe 

kelimelerdeki ċ sesinin tonlulaşmş şeklinden başka bir şey olmayp Azerî ağz ile 

Anadolu ağzlar arasndaki önemli ortak seslerden biridir: «anm “hanm” (4/20), 

ayrl« “ayrlk” (13/7), yo¿sll¿ “yoksulluk (2/5) vb.    

Urfa ağznda kelime sonundaki « ünsüzü, iki ünlü arasnda È ünsüzüne döner: 

yana« / yanaÈida “yanağnda” (5/15), narl« > narlÈa “narlğa” (25/9), varl« > 

varlÈa “varlğa” (25/10), darl« > darlÈa “darlğa” (25/12), yaz« > yazÈ old  

(5/4), ço« > çoÈ egledĭm (12/10). 

Bir kelime ile örnekleyeceğimiz önemli tespitlerden biri de « sesinin Urfa’da 

baz ağzlarda Î ile seslendirilmesidir:  جاخر  «arāc > Îerac “haraç” (106/3). 

ċ           

 Bu ses aslnda yaz dilimizdeki kaln k (ka) ünsüzüne yakn olup, damağn 

biraz daha arkasndan çkarlan, patlayc ve kaln türden, tonsuz bir art damak 

ünsüzüdür: ċara “kara” (18/12),  ċaça« “kaçalm” (55/3), uyċda “uykuda” (10/4), 

daracċ “darack” (29/2). Urfa ağznda ċ ünsüzünün ince ünlülerle bile kaln 

seslendirildiği de görülür: قلم  ċelem “kalem” (1/13), رقم reċċem “rakam” (1/13), قدر 

ċeder “kadar” (63/6), قھوه ċeÎve “kahve” (29/16), قدم ċedem “kadem” (125/11), فرقت 

firċet “firkat” (128/6), قلب ċelb “kalp” (128/8), قضاء ċeda “kada, kaza” (13/5), ċerĭş 

 

Urfa ağznda o, ö ünlüleri, Türkçenin genel kuralnda olduğu gibi  yalnzca 

birinci hecede bulunurlar.  Eskiden Urfa halk ağznda hiç kullanlmayan şimdiki 

zaman -yor ekinin bugün bu  kural  bozarak halk ağznda yer almaya başladğn 

görüyoruz. Bu değişim, hem eğitim-öğrenim, yaz diline özenme, yaygn iletişim 

araçlarnn etkin yayn; hem de türkü okuyan sanatçlarn tüm Anadolu’ya 

seslenmeyi düşünmeleri ve müziğin merkezi olan İstanbuldaki sanatçlara özenmeleri 

sonucunda ortaya çkmştr. Bugün Urfa ağznda her iki biçim de kullanlmaktadr:  

gidĭyor (82/10),  gĭdiy “gidiyor” (30/3).  

II. ÜNSÜZLER 

 Urfa türkülerini incelerken, Türkiye Türkçesi yaz dilinde  bulunan b, c, ç, d, 

f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z   seslerine  ek  olarak  È, Î, «, ċ, ‘ (ayn) ve ’ 

(hemze)  seslerini tesbit ettik. Bu ek sesleri srasyla şöyle tanmlayabiliriz: 

È          

Arapça’nn غ (gayn) sesine yakn bir arka damak ünsüzüdür. Aslnda  È  olan  

ve kuvvetli bir ğ sesi veren  bu ünsüz, Türkiye Türkçesinde  kelime başnda 

genellikle: غزال Èazāl > gazal “ceylân”, غزل Èazel > gazel “şiir biçimi”, غفران Èufr-

ān > gufran “affetme”, غربت Èurbet > gurbet “gariplik” örneklerinde olduğu gibi g 

sesine dönmüştür. Kelime içinde ve sonunda ise: aÈaç > ağaç, oÈlaċ > oğlak,  saÈ > 

sağ, aÈ > ağ, daÈ > dağ > dā   örneklerinde görüldüğü gibi hafifleşmiş,  adeta  belirsiz  

bir  hale  gelmiş  olmasna   rağmen,  bugün  Doğu  ve  Güneydoğu  Anadolu  

bölgeleri  ile  Azerî  sahasnda  eski  şeklini   korumaktadr:  غزل Èazel > Èezel 

“gazel, şiir biçimi” (119/1), غافل Èāfil > Èafil “dalgn” (121/8), غمزه Èamze > Èemze 

“süzgün bakş” (59/8), aÈaç (40/17),  daÈ (29/10).  

Î         

 Alfabemizde ve Türkçe kelimelerde bulunmayan, söylanişi de Türk 

hançeresine uygun olmayan, Arapça kelimelerde bulunup Arap alfabesinin ح 

harfiyle, yaz dilimizde h harfiyle gösterilip o şekilde seslendirilen, sert, nefesli bir  h 

ünsüzüdür. Türk yaz  dilinde h'ya   dönmesine  rağmen Güneydoğu  Anadolu  illeri   
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daracċ “darack” (29/2). Urfa ağznda ċ ünsüzünün ince ünlülerle bile kaln 

seslendirildiği de görülür: قلم  ċelem “kalem” (1/13), رقم reċċem “rakam” (1/13), قدر 
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Urfa ağznda ñ  “nazal n” denilen geniz ünsüzü yoktur. Bünyesinde eskiden 

bu ünsüzü taşyan kelimelerde bu ses ng, g, n, v, y seslerine dönmüştür: yeñi > yėngĭ 

(23/5), deñiz > dengĭz,(1) öñ > ög,(2) kaçrrsñ > ċaçrrsn (98/5), yalñz > 

yalavz,(3) baña > biye,(4) saña > siye (4/8), pñar > piyar,(5)  babañ > babay (11/3). 

Ünsüzlerin Özellikleri      

 Urfa  ağznda  j sesi  yoktur. Eski   Anadolu  Türkçesinde   olduğu   gibi  bu 

ses yalnzca alnma kelimelerde görülmektedir. Derlemelerimizde yalnzca c > j  

değişmesi sonucu biçimlenmiş  وجدان vicdan > vijdan (119/6) sözcüğünü  tespit 

edebildik. Alnma   kelimelerdeki  ء  hemze (™), ذ zel (≠),  ث  se (³), ص  sad (Ò), ض 

dad (≥), ط t (Ô), ظ z ()  ünsüzleri ses değeri  bakmndan Türkiye Türkçesi yaz 

dilinde olduğu gibi Urfa ağznda da tamamiyle Türkçeleşmiş,  ancak  ayn  ve  Î  

sesleri asli özelliklerini  çoğunlukla hala sürdürmektedirler. 

A. Kelime Başnda Bulunmayan Ünsüzler    

 Kelime  başnda bulunmayan  sesler bakmndan Urfa  ağz Türkçenin  genel  

kurallarna bağllk gösterir. Tespit  ettiğimiz türkü metinlerindeki  durum halk ağz 

için de geçerlidir. 

c             

 Bu ses bir özel ad olan “Cabur” kelimesi dşnda türkü metinlerimizde Türkçe   

kelime başnda görülmedi. Türkü  metinlerimizde  olduğu  gibi Urfa halk ağznda da 

ancak yabanc asll kelimelerin başnda  bulunmaktadr. 

 ğ            

 Kelime başnda bulunmayan, kelime içinde az görülen bir ünsüzdür. İstabul 

Türkçesinde kelime sonundaki k'larn iki  ünlü arasnda ğ'ya dönüşmesine karşn, 

Urfa ağznda g’ye döner: melek > melegĭ (23/6), yelek > yėlegĭ (23/7) vb.  

_____________________________ 
1. Kemal Edip, Urfa Ağz TDK Yay. D. 25, İstanbul 1945,  s. 105 
2. Sadettin Özçelik, Urfa Merkez Ağz, TDK Yay. 666, Ankara, 1997, s. 266 
3. Kemal Edip, a.e., s. 141 
4. Sadettin Özçelik, a.e., s. 84 
5. Kemal Edip, a.e., s. 129 

  

 

“karş” (29/12) vb.  

‘ (ayn)       

Türkiye Türkçesi yaz dilinde kullanlmayan, Arap asll olup Arapçada ع 

işareti ile karşlanan bu grtlak ünsüzü, Urfa ağznda canllğn sürdürmektedir. 

Kelime başnda varlğn korur: عشق ‘aşċ > ‘aşċ (35/11), عطار ‘attār > ‘ettar "aktar" 

 asker‘ عسكر ,arab > ‘arab “arap”  (8/5)‘ عرب ,ilāc > ‘ilac “ilaç” (90/6)‘ عالج ,(49/5)

> ‘esker “asker” (65/9), عرفان ‘irfān > ‘irfan “irfan” (22/6), عمر ‘ömr > ‘ömrǚm  

“ömrüm” (6/6); kelime içinde ve sonunda ise bazan asln korur: معاصى ma‘āÒī > 

me‘asi "günahkâr" (36/10); bazan da Î ünsüzüne dönüşür: معشر  ma‘şer > meÎşer  

“maşer” (39/6), طالع tāli‘ > taliÎ “şans” (57/13) vb. Urfa ağznda ayn sesinin, kelime 

içinde ağzdan ağza farkl seslendirildiği de görülür. Baz ağzlarda asln korur: معده 

mi‘de > me‘de “mide”; baz ağzlarda ise ˆ (yumuşak ayn) sesine dönüşür: معده mi‘de 

> meˆde  “mide”. Başlarnda ayn sesi bulunmayan baz kelimelerin, Urfa’da baz 

ağzlarda bu ses varmş gibi seslendirildiği de görülür: احوال aÎvāl > ‘eÎvÁl “ahval” 

 aÎbāb > ‘eÎbap “ahbap” (29/20); aslnda hemze olan sesi, Urfa’da ayn احباب ,(121/6)

veya yumuşak ayn gibi seslendiren ağzlar da vardr: مأمور me’m‚r > me‘mur / 

meˆmur “memur” gibi. Ancak bunu türkü metinlerini derlerken göremedik. 

’ (hemze)       

Alnma kelimelerdeki hemze, divan şiiri biçiminde yazlmş şiirlerin 

okunuşunda varlğn korur: مأيوس me’yūs > me’yūs “ümitsiz” (126/4); kelime 

içinde, bazan y sesine döner: مائل mā’il > mayil  “düşkün” (53/3), مادائ  da’ima > 

dayma “daima”, فائده fa’ide > fayda “fayda” (68/12); bazan v sesine döner:  سؤال 

su’al > suval “sual, sorma”; bazan ˆ (yumuşak ayn) biçiminde  seslendirilir: مأمور 

me’mūr > meˆmÙr “memur” (123/23); bazan da  düşer: تأٽير te’sir > tesĭr “tesir”. 

Kelime sonunda daima düşmüştür: نبياءا  enbiya’ > embiya “enbiya”  (103/7). 

 

 

ñ         
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Urfa ağznda ñ  “nazal n” denilen geniz ünsüzü yoktur. Bünyesinde eskiden 

bu ünsüzü taşyan kelimelerde bu ses ng, g, n, v, y seslerine dönmüştür: yeñi > yėngĭ 

(23/5), deñiz > dengĭz,(1) öñ > ög,(2) kaçrrsñ > ċaçrrsn (98/5), yalñz > 

yalavz,(3) baña > biye,(4) saña > siye (4/8), pñar > piyar,(5)  babañ > babay (11/3). 

Ünsüzlerin Özellikleri      

 Urfa  ağznda  j sesi  yoktur. Eski   Anadolu  Türkçesinde   olduğu   gibi  bu 

ses yalnzca alnma kelimelerde görülmektedir. Derlemelerimizde yalnzca c > j  

değişmesi sonucu biçimlenmiş  وجدان vicdan > vijdan (119/6) sözcüğünü  tespit 

edebildik. Alnma   kelimelerdeki  ء  hemze (™), ذ zel (≠),  ث  se (³), ص  sad (Ò), ض 

dad (≥), ط t (Ô), ظ z ()  ünsüzleri ses değeri  bakmndan Türkiye Türkçesi yaz 

dilinde olduğu gibi Urfa ağznda da tamamiyle Türkçeleşmiş,  ancak  ayn  ve  Î  

sesleri asli özelliklerini  çoğunlukla hala sürdürmektedirler. 

A. Kelime Başnda Bulunmayan Ünsüzler    

 Kelime  başnda bulunmayan  sesler bakmndan Urfa  ağz Türkçenin  genel  

kurallarna bağllk gösterir. Tespit  ettiğimiz türkü metinlerindeki  durum halk ağz 

için de geçerlidir. 

c             

 Bu ses bir özel ad olan “Cabur” kelimesi dşnda türkü metinlerimizde Türkçe   

kelime başnda görülmedi. Türkü  metinlerimizde  olduğu  gibi Urfa halk ağznda da 

ancak yabanc asll kelimelerin başnda  bulunmaktadr. 

 ğ            

 Kelime başnda bulunmayan, kelime içinde az görülen bir ünsüzdür. İstabul 

Türkçesinde kelime sonundaki k'larn iki  ünlü arasnda ğ'ya dönüşmesine karşn, 

Urfa ağznda g’ye döner: melek > melegĭ (23/6), yelek > yėlegĭ (23/7) vb.  

_____________________________ 
1. Kemal Edip, Urfa Ağz TDK Yay. D. 25, İstanbul 1945,  s. 105 
2. Sadettin Özçelik, Urfa Merkez Ağz, TDK Yay. 666, Ankara, 1997, s. 266 
3. Kemal Edip, a.e., s. 141 
4. Sadettin Özçelik, a.e., s. 84 
5. Kemal Edip, a.e., s. 129 
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sonunda   kullanlmş  ve  bugün  Bat Türkçesi  dşnda  Türk şivelerinin  bazlarnda 

da  var  olan  bir  sestir.  

Burada şunu belirtmek gerekir ki bu durum Urfa ağznda yaygnlk gösteren,  

kesinlik kazanmş bir kural değildir.  Çünkü  sonu tonlu  ünsüzlerle  biten alnma 

kelimelerde  bu seslerin tonsuzlaştrldğ  da görülür: مقصود maċÒ‚d > maÌsut 

“maksat” (57/17), مكتوب mekt‚b > mektĭp “mektup” (75/4), غريب ÈarĊb > Èerip 

“garip” (115/2), عجب ‘aceb > ‘acep “acep, acaba” (75/6) örneklerinde olduğu gibi.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 l           
  
 Bu ses, yaz dilinda olduğu gibi Urfa ağznda da kelime başnda bulunmaz. 

Metinlerde  le, ley, li, lo ve lolo gibi ayn kökten gelen kelimeler tespit ettik ki, 

bunlar konuşmada seslenme edat, ve müzikte terennüm fonksiyonu taşyan 

kelimelerdir. 

 m           

 Bu ses Türkçede  olduğu  gibi  Urfa ağznda da alnma kelimelerin  dşnda, 

ancak  ses ve tabiat  taklidi kelimelerde görülmektedir. Bu çalşmamzda, başnda m 

sesi bulunan yalnzca birkaç Türkçe kelime tespit edebildik: mngr “şngr mngr” 

(3/4), memelĭ (13/12), mor (20/2), men. 

   v            

 Bu sesi,  b > v değişikliği   sonucu   ortaya   çkmş   olan  ver- ile  aslnda  

ur-  olup da sonradan vur- şekline  giren kelimeler dşnda, türkü metinlerimizde 

Türkçe kelimelerin başnda göremedik. Urfa ağznda vur- fiilinin ur- biçiminde  

kullanldğ da görülür: ur- (110/1). 

 z            

 Türkü metinlerimizde  z  sesi ile başlayan Türkçe kelimeye rastlamadk.  Bu 

ses Urfa halk ağznda da alnma kelimelerin veya bir iki ses taklidi ve yakştrma 

kelimenin başnda bulunmaktadr: zingillenmek, zonklamak (6) vb. 

 B. Kelime ve Hece  Sonunda Bulunmayan Ünsüzler   

 Türkçede genellikle kelime ve hece sonunda bulunmayan  b, c, d, g, È  

seslerinin Urfa  ağznda  bu  kural bozduğu  görülür. Bunlardan   b,  d,  È  sesleri, 

kebāb > kebab “kebap” (73/3), ‘aceb > ‘aceb “acep” (75/6), kemend > kemend 

“kement” (69/5), sened > sened “senet” (103/4) gibi  yabanc  asll  kelimelerde; c  

ve  È  sesleri ise  hem: daÈ > daÈ  "yara" (125/19), çok > çoÈ “çok” (9/6)  gibi   

Türkçe; hem  de  جاخر  «arāc > Îerac “haraç” (106/3), عالج ‘ilāc > ‘ilac “ilaç”  (90/6)  

gibi  alnma  kelimelerin sonunda  görülürler.  È  sesi  Eski Türkçede  kelime  ve hece 

 

_____________________________ 
6. Kemal Edip, a.e., s. 145 



19 

sonunda   kullanlmş  ve  bugün  Bat Türkçesi  dşnda  Türk şivelerinin  bazlarnda 

da  var  olan  bir  sestir.  

Burada şunu belirtmek gerekir ki bu durum Urfa ağznda yaygnlk gösteren,  

kesinlik kazanmş bir kural değildir.  Çünkü  sonu tonlu  ünsüzlerle  biten alnma 

kelimelerde  bu seslerin tonsuzlaştrldğ  da görülür: مقصود maċÒ‚d > maÌsut 

“maksat” (57/17), مكتوب mekt‚b > mektĭp “mektup” (75/4), غريب ÈarĊb > Èerip 

“garip” (115/2), عجب ‘aceb > ‘acep “acep, acaba” (75/6) örneklerinde olduğu gibi.  
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 رقم ,rāÎat > reÎet “rahat” (121/23) راحت ,ċaytān > ċeytan “kaytan” (87/12) قيطان

raċam > reċċem “rakam” (1/13),  صباح ÒabāÎ > sebbeÎ “sabah” (52/6), صاحب ÒāÎib 

> seÎep “sahip” (24/11), صحراء ÒaÎra’ > seÎra “sahra” (121/9), صنم Òanem > senem 

“sanem” (125/5). Ayn özellik az da olsa Türkçe kelimelerde de görülür: ċemu 

“kamu” (122/4), ċerĭş “karş” (29/12).   

 a > ė          

 Bu değişme, genel olarak  ė sesinin oluşmasna sebep olan  y  ile inceltme 

özelliği  taşyan  Î  ve  « ünsüzlerinin varlğndan ileri gelmektedir. Nitekim Urfa’da 

bu sesler tek başlarna seslendirilirken Î sesi “Îė", « sesi ise "«ė" biçiminde ince 

ünlüyle seslendirilirler. Tesbit  ettiğimiz yabanc  asll  kelimelerde  bu sebep açkça 

görülmektedir: حيران Îayrān > Îėyran ( 73/7, 71/3, 54/3, 11/6),  خيلى «ayli > «ėylĭ 

 .Èayr > Èėyr (125/7)  örneklerinde olduğu gibi غير ,nāy > nėy (115/4) ناى ,(121/11)

  > ė          

 Bu değişme, حرص ÎrÒ > Îėrs “hrs” örneğinde olduğü gibi Urfa ağz 

konuşma dilinde görülmesine karşlk türkü metinlerinde görülmedi. 

  > i          

 Az görülen bir değişmedir. Metinlerimizde tespit edemediğimiz bu 

değişmenin  halk ağznda ssz > issĭz, rak > ira«  gibi örnekleri vardr. 

 2. İnce Ünlülerin Kalnlaşmas 

 i > ĭ           

 İnce-dar  olan   i  ve  ü   ünlülerinin  Urfa ağznda  birinci  hece  dşnda ve  y  

ünsüzünün yannda olmamak kaydyla daima genişleme ile  ė ünlüsüne kaçan,  i-ė 

aras bir ses olan ĭ'ye dönüştüklerini  genişleme maddesinde belirtmiştik. Ayn 

eğilimi  ç, n, r, ş, t  seslerinden  önce  gelmemek  kaydyla  ilk  hecede de  

görebiliyoruz. Demek ki  saydğmz  istisnalar  dşnda, Urfa  ağznda  i  ünlüsünde  

bir  genişleme,   i > ĭ  olay vardr:   bilir > bĭlĭr (37/6),   bize > bĭze (63/7),  bizi > 

bĭzĭ (57/9),  gibi > gĭbĭ (72/12), ister > ĭster (79/3),  gibi > kĭmĭn (48/3), kirpik > 

kĭprĭk (16/12), yiğitsen > igĭtsey (104/12) kelimeleri bu olayn metinlerimizde tesbit 

ettiğimiz örnekleridir. 

 

III. SES DEĞİŞMELERİ 

 A. ÜNLÜ DEĞİŞMELERİ       

 Türkçe’de kelime kök ve eklerinde bulunan ünlüler, çeşitli sebeplerle zaman 

içinde değişikliklere uğramşlardr.(7)  Türkü metinlerimizde  ayn kelime ve eklerin 

değişik ünlülü şekillerinin bulunmas ünlü değişmelerinin hala devam ettiğini 

göstermektedir. Metinlerimizde görülen belli başl ünlü değişmeleri şunlardr: 

 1. Kaln Ünlülerin İncelmesi      

 a > e          

 Bu değişme  genel olarak  ç,  b,  m,  r,  s,  ş,  y  ve özellikle  yabanc  asll  

kelimelerdeki   È,  Î,  «  ve  ċ  gibi  ünsüzlerin  inceltme etkisine bağl görülmektedir. 

Bu  incelme  srasnda È, Î, « ve ċ  ünsüzlerinin aynen korunmasnn, bölgede en 

dikkate  değer özelliklerden biri olduğunu gördük.  Türkü  metinlerimizde şunlar  

tespit  edebildik: اغيار aÈyār > eÈyār “ağyar” (19/8), احوال aÎvāl > ‘eÎvāl “ahval” 

امان  ,(121/6)  amān > eman  (18/6),   غفلت  Èaflet > Èeflet  “gaflet” (19/12),   غم   

Èamm > Èem “gam” (57/12), غمزه Èamze > Èemze “gamze” (59/12), غريب Èarib > 

Èerip “garip” (71/3), زلغ  Èazel > Èezel “gazel” (119/1), حجاج Íaccāc > Íeccāc 

“Haccac”  (125/25), حقى Íaċċ > Íeċċo “Hakk” (23/2), حاال Îālā > Îela “hala” 

  حمام  ,Îalka > Îelka “halka” (121/4) حلقه ,Íaleb > Íeleb (Halep) (28/12) حلب ,(39/9)

Îammām > Îemam “hamam” (21/15), حرام Îarām > Îeram “haram” (10/5), حسرت 

Îasret > Îesret “hasret” (2/6),  حسن Íasan > Íessan “Hasan” (39/7), حيات Îayat> 

Îeyat “hayat” (42/2), (106/3), خالص «alaÒ > «ellas “halas” (36/12), خلق «alċ > «elċ 

“halk” (84/4), خنجر «ancer > «ençer “hançer” (21/2),  خسته «aste > «este “hasta” 

 قدم  ,ċa¥a’ > ċeda “kada, kaza” (13/5) قضاء ,ċabr > ċebr “kabir” (120/5) قبر ,(15/8)

ċadem > ċedem “kadem” (125/11), قدر ċader > ċeder “kader” (78/8), قدر ċadar > 

ċeder “kadar” (63/6), قهوه  ċahve > ċeÎve “kahve”  (24/2),   قلب   ċalb > ċelb  “kalp” 

    ,ċalem > ċelem  “kalem” (1/13),  karş > ċerĭş “karş” (29/12)  قلم   ,(19/13)

_____________________________ 
7. Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanlar ve Eski Anadolu Türkçesi, İstanbul 2000, s. 79 
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 رقم ,rāÎat > reÎet “rahat” (121/23) راحت ,ċaytān > ċeytan “kaytan” (87/12) قيطان

raċam > reċċem “rakam” (1/13),  صباح ÒabāÎ > sebbeÎ “sabah” (52/6), صاحب ÒāÎib 

> seÎep “sahip” (24/11), صحراء ÒaÎra’ > seÎra “sahra” (121/9), صنم Òanem > senem 

“sanem” (125/5). Ayn özellik az da olsa Türkçe kelimelerde de görülür: ċemu 

“kamu” (122/4), ċerĭş “karş” (29/12).   

 a > ė          

 Bu değişme, genel olarak  ė sesinin oluşmasna sebep olan  y  ile inceltme 

özelliği  taşyan  Î  ve  « ünsüzlerinin varlğndan ileri gelmektedir. Nitekim Urfa’da 

bu sesler tek başlarna seslendirilirken Î sesi “Îė", « sesi ise "«ė" biçiminde ince 

ünlüyle seslendirilirler. Tesbit  ettiğimiz yabanc  asll  kelimelerde  bu sebep açkça 

görülmektedir: حيران Îayrān > Îėyran ( 73/7, 71/3, 54/3, 11/6),  خيلى «ayli > «ėylĭ 

 .Èayr > Èėyr (125/7)  örneklerinde olduğu gibi غير ,nāy > nėy (115/4) ناى ,(121/11)

  > ė          

 Bu değişme, حرص ÎrÒ > Îėrs “hrs” örneğinde olduğü gibi Urfa ağz 

konuşma dilinde görülmesine karşlk türkü metinlerinde görülmedi. 

  > i          

 Az görülen bir değişmedir. Metinlerimizde tespit edemediğimiz bu 

değişmenin  halk ağznda ssz > issĭz, rak > ira«  gibi örnekleri vardr. 

 2. İnce Ünlülerin Kalnlaşmas 

 i > ĭ           

 İnce-dar  olan   i  ve  ü   ünlülerinin  Urfa ağznda  birinci  hece  dşnda ve  y  

ünsüzünün yannda olmamak kaydyla daima genişleme ile  ė ünlüsüne kaçan,  i-ė 

aras bir ses olan ĭ'ye dönüştüklerini  genişleme maddesinde belirtmiştik. Ayn 

eğilimi  ç, n, r, ş, t  seslerinden  önce  gelmemek  kaydyla  ilk  hecede de  

görebiliyoruz. Demek ki  saydğmz  istisnalar  dşnda, Urfa  ağznda  i  ünlüsünde  

bir  genişleme,   i > ĭ  olay vardr:   bilir > bĭlĭr (37/6),   bize > bĭze (63/7),  bizi > 

bĭzĭ (57/9),  gibi > gĭbĭ (72/12), ister > ĭster (79/3),  gibi > kĭmĭn (48/3), kirpik > 

kĭprĭk (16/12), yiğitsen > igĭtsey (104/12) kelimeleri bu olayn metinlerimizde tesbit 

ettiğimiz örnekleridir. 
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dşnda  pek  rastlanlmaz. Çalşmamzda şu kelimeleri tespit edebildik:  sra > sura 

(87/18),  kap > ċapu (87/2), avna > avuna (14/2). 

 i > ü          

 İlimiz ağznda az görülen bir değişmedir: çift > çüt (8/12, 21/16, 85/11)’ün 

çok yaygn bir değişme olmasna karşn, sevdiğim > sevdügüm (87/16), sevgilim > 

sevgülüm (87/17) değişmelerinin kişiye ait ve geçici olduğu kanaatindeyiz. 

 4. Yuvarlak Ünlülerin Düzleşmesi     

 Urfa  ağznda  yuvarlaklaşma  yannda, bir Eski Anadolu Türkçesi  özelliği  

olan   düzleşme  eğilimi de görülür:  hatun > «atn (31/9),  komşu > ċomş (10/13), 

kuzu > ċuz (15/2, 110/15), onu > on (6/2), olur > olr (12/7),  topuk > toppÈ (63/9), 

uçtu > uşt (72/3) örneklerinde olduğu gibi. 

 Birinci hece dşndaki dar-yuvarlak u ünlüsünde eskiden beri görülen 

düzleşme, yaz diline özen ve eğitim-öğrenim sonucu yavaş yavaş ortadan 

kalkmaktadr. Dar-yuvarlak olan u ve ü ünlüleri, halk ağznn büyük bir bölümünde 

ve türkü metinlerinde ǔ ve ǚ gibi yar yuvarlak bir hal alarak düzlük-yuvarlaklk 

uyumu bakmandan yaz  dilimize yaklaşmaktadrlar. Halk ağz ile türkü  metinlerini  

karşlaştrdğmzda  bu yaklaşm açkça görürüz. Aşağdaki tablo bu konuda bize 

fikir verecektir. 

 halk ağznda         türkü metinlerinde                  yaz dilinde  

 boynmda  boynǔmda (40/18)  boynumda  

 doylmaz  doyǔlmaz (74/18)  doyulmaz  

 domrca«  domǔrca« (50/8)  tomurcuk  

 ċoynnda  ċoynǔnda  (21/16)  koynunda  

 ċumrca  ċumrǔca  (74/9)    kumruca  

 olr   olǔr (41/6, 79/7, 115/3)  olur   

 uşt   uştǔ (8/12)   uçtu   

 yu«dan  yu«ǔdan (62/7)  uykudan  

 zulm   zulǔm (74/14)   zulm, zulüm  

 Az sayda da olsa Urfa ağzndaki baz kelimelerin ilk hecelerinde  düzleşme 

görülür. Ancak bu kelimelerde de yukarda belirtildiği gibi yuvarlaklaşma yönünde 

 

 ö > ô          

 Bu değişimi yalnzca  Farsça asll bir kelimede görebildik:  آور k‚r > kör >  

kôr  (55/15).  

 3. Düz Ünlülerin Yuvarlaklaşmas  

 Genel olarak b, p, m gibi dudak ünsüzleri ile f, v diş-dudak  ünsüzlerinin 

sebep olduklar yuvarlaklaşma olayna Urfa ağznda da rastlarz. Konuşma dilinde 

bunun örnekleri daha da çoğaltlabilirse de yuvarlaklaşma Urfa ağznda pek yaygn 

bir dil olay değildir. 

 a > o           

 Urfa ağzndaki  Türkçe kelimelerde, genel olarak birinci hece dşnda  o  

ünlüsü bulunmaz. Metinlerimizde  bu değişimi yalnz baboş “babacğm” (60/5) 

sözcüğünde görüyoruz. Kelime Urfa ağz konuşma dilinde babo biçimiyle de 

yaygndr. Bunun baba ismine oy  seselenme edatnn eklenmesi ve sondaki y 

ünsüzünün zamanla düşmesi sonucu oluştuğu açktr. Kelime sonundaki ş ünsüzünün 

ise anaç, babaç, ataç gibi kelimelerde görülen, sevgi ifade eden, işlek olmayan -ç  

ekinin -ş sesine dönmesiyle ortaya çktğ kanaatindeyiz: babo-ç > babo-ş > baboş 

 Bu değişimle oluşan, sevgi ve içtenlik ifade eden seslenme biçimiyle, Urfa 

ağznda, özellikle şahs isimlerinde çok karşlaşlr:    

 Memet+oy > Memo / Memoş      

 MeÎemet+oy > MeÎemedo / MeÎtoş; hafifletilmiş biçimi: MeÎo > MeÎoş

 ‘Alĭ+oy > ‘Alo /‘Aloş 

  ana+oy > ano / anoş  

 e > ö             

 tevbe > töbe “tövbe” (14/4), devşirir > döşǚrǚr (98/2, 29/17) توبه 

kelimelerinde gördüğümüz bu değişmenin, v  ünsüzünün düşerken e ünlüsünü 

yuvarlaklaştrmasndan ortaya çktğ açktr. Bu yuvarlaklaştrma Azeri Türkçesinin 

bir özelliğidir. 

  > u          

 Bu  değişme  de  ilimiz ağznda pek  nadir  görülür.  Aslnda    ünlüsünün   

değişmesi  olayna Urfa  ağznda   sva > suva, zbn > zubun   gibi  bir  kaç  örnek  



23 

dşnda  pek  rastlanlmaz. Çalşmamzda şu kelimeleri tespit edebildik:  sra > sura 

(87/18),  kap > ċapu (87/2), avna > avuna (14/2). 

 i > ü          

 İlimiz ağznda az görülen bir değişmedir: çift > çüt (8/12, 21/16, 85/11)’ün 

çok yaygn bir değişme olmasna karşn, sevdiğim > sevdügüm (87/16), sevgilim > 

sevgülüm (87/17) değişmelerinin kişiye ait ve geçici olduğu kanaatindeyiz. 

 4. Yuvarlak Ünlülerin Düzleşmesi     

 Urfa  ağznda  yuvarlaklaşma  yannda, bir Eski Anadolu Türkçesi  özelliği  

olan   düzleşme  eğilimi de görülür:  hatun > «atn (31/9),  komşu > ċomş (10/13), 

kuzu > ċuz (15/2, 110/15), onu > on (6/2), olur > olr (12/7),  topuk > toppÈ (63/9), 

uçtu > uşt (72/3) örneklerinde olduğu gibi. 

 Birinci hece dşndaki dar-yuvarlak u ünlüsünde eskiden beri görülen 

düzleşme, yaz diline özen ve eğitim-öğrenim sonucu yavaş yavaş ortadan 

kalkmaktadr. Dar-yuvarlak olan u ve ü ünlüleri, halk ağznn büyük bir bölümünde 

ve türkü metinlerinde ǔ ve ǚ gibi yar yuvarlak bir hal alarak düzlük-yuvarlaklk 

uyumu bakmandan yaz  dilimize yaklaşmaktadrlar. Halk ağz ile türkü  metinlerini  

karşlaştrdğmzda  bu yaklaşm açkça görürüz. Aşağdaki tablo bu konuda bize 

fikir verecektir. 

 halk ağznda         türkü metinlerinde                  yaz dilinde  

 boynmda  boynǔmda (40/18)  boynumda  

 doylmaz  doyǔlmaz (74/18)  doyulmaz  

 domrca«  domǔrca« (50/8)  tomurcuk  

 ċoynnda  ċoynǔnda  (21/16)  koynunda  

 ċumrca  ċumrǔca  (74/9)    kumruca  

 olr   olǔr (41/6, 79/7, 115/3)  olur   

 uşt   uştǔ (8/12)   uçtu   

 yu«dan  yu«ǔdan (62/7)  uykudan  

 zulm   zulǔm (74/14)   zulm, zulüm  

 Az sayda da olsa Urfa ağzndaki baz kelimelerin ilk hecelerinde  düzleşme 

görülür. Ancak bu kelimelerde de yukarda belirtildiği gibi yuvarlaklaşma yönünde 
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5. Geniş Ünlülerin Daralmas      

a > i         

 Dilimizde özellikle y ünsüzünün etkisiyle ortaya çkan yaygn bir değişmedir. 

Metinlerimizdeki örneklerden bazlar şunlardr: ∆almiya “kalmaya” (40/5), almiya 

“almaya” (40/6). 

e > ė          

 Bugün Türkiye Türkçesi yaz dilinde kelime başnda  ve ilk  hecede  e  olan; 

özellikle  eskiden  i  iken Osmanlcann sonlarna doğru  e'ye dönmüş  ünlüler, birçok  

bölgede olduğu gibi Urfa  ağznda  da  ė  ile söylenmektedir:  eşme > ėşme “pnar 

gözü” (13/13), eş > ėş (38/7), edemem > ėdemem (119/9),  biş > beş > bėş (52/10), 

di- > de- > dė- (4/13), gice > gece > gėce (12/13),  il > el > ėl (26/2), it- > et- > ėt- 

(54/9), iy > ey > ėy (74/14), yil > yel > yėl (76/9) örneklerinde olduğu gibi. 

 Metinlerimizdeki  diğer örneklerden bazlar  şunlardr:  dedim > dėdĭm 

(4/13), geç > gėc (57/4), geçer > gėçer (100/7),  bel > bėl (85/3), tel > tėl (90/5), sel 

> sėl (92/7), eşinden > ėşĭnden (18/13),   eyler > ėyler (35/2),  beter > bėter (56/9), 

bezenmiş > bėzenmĭş (13/11), ceylan > cėylan (45/9),  deş- > dėş- (13/14),  nereye > 

nėre (29/21),  neyledi > nėyledĭ (66/5), ver- > vėr- (79/4),  yelek > yėleg (23/7), yeni 

> yėngĭ (23/5) gibi. 

 Urfa ağznda, alnma kelimelerde de bu değişimle karşlaşrz: سير seyr > sėyr 

 .meydān > mėydan (104/12) ميدان  ,mey > mėy (104/9) مى ,(86/15)

 e > i, ĭ          

 Çok az görülen bir değişmedir. Eski Anadolu Türkçesinde kelime başnda ve 

ilk hecedeki  i'lerin,  Osmanlcann son devrinde ve Türkiye Türkçesinde  e'ye  

dönüşmesine karşlk,  Urfa ağznda varlklarn sürdürdükleri görülür. yĭdĭrrem 

“yediririm” (49/3), yĭmezler “yemezler” (20/6), Yemen > Yĭmen (24/2), divane > 

divan (41/4), virane > vėran (41/5). Metinlerimizde tesbit  ettiğimiz viremem 

“veremem” (83/7) örneği, halk ağznda kullanlmayan,  özenti sonucu ortaya çkmş,  

şahsi ve geçici bir söyleyiştir. 

 o >           

 Türkü metinlerinde tespit edemediğimiz, ancak Urfa ağz konuşma dilinde 

 

bir değişme vardr:         

 b   bǔ (59/14)   bu   

 brda   bǔrada  (12/8)   burada  

 brnnda  bǔrnǔnda  (59/7)  burnunda 

 o > a          

 Urfa ağznda çok az görülen bir değişmedir: soğuk > sav«.(8) Metinlerimizde 

örnek kelime tespit edemedik.  

ö > ė          

 Kelime başnda ve ilk hecede, çok seyrek görülen değişmelerden biridir:  öyle 

> ėle (86/15),  böyleyimiş > bėlemiş, bėylemĭş (126/8),  çözülmüş > çėzĭlmĭş (128-3) 

u > , i         

 Aslnda u sesi taşyan kelimelerdeki bu sesin Bat Türkçesinde i'ye döndüğü 

ve bu değişikliğin  Eski Anadolu Türkçesinden sonra tamamlandğ bilinmektedir. 

Eskiden  gelen bu düzleşme  hedisesi, eğitim ve yaz diline  özen  sonucu  bugün 

Urfa  ağznda yavaşlamakta ve  ünlü  uyumu  bugünkü  normal haline gelme  eğilimi  

göstermektedir. Urfa ağznda  kelime başnda  bu  düzleşme belli  bir etkene 

bağlanmakszn metinlerimizde tesbit edemediğimiz ufak > ifa« sözcüğünde görülür. 

İlk hecede ise murad > mrad (26/6),  duvara > divara (86/14) kelimelerinde 

görülmektedir. Soraki  hecelerde görülen  düzlük-yuvarlaklk uyumsuzluğu ve her iki 

şeklin kullanlmas ise hala geçiş döneminin yaşandğnn bir göstergesidir: 

boynmda (92/12) / boynǔmda “boynumda” (48/18),  ċoynna “koynuna” (29/11) / 

ċoynǔnda “koynunda” (21/16), old (5/4) / oldǔ “oldu” (99/2)  v.b. 

ü > i                                                                                             

Bu da yine Urfa ağznda bugün pek  rastlanlmayan bir düzleşme hadisesidir. 

Metinlerimizde yalnzca bir örneğini tesbit edebildik:  tüy > tiv (41/7). 

 

 

 

_____________________________ 
8. Mehmet Özbek, Urfa Ağz Grameri, İÜ Ed. Fak. Lisans Tezi, 1972, s. 19 
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5. Geniş Ünlülerin Daralmas      

a > i         

 Dilimizde özellikle y ünsüzünün etkisiyle ortaya çkan yaygn bir değişmedir. 

Metinlerimizdeki örneklerden bazlar şunlardr: ∆almiya “kalmaya” (40/5), almiya 

“almaya” (40/6). 

e > ė          

 Bugün Türkiye Türkçesi yaz dilinde kelime başnda  ve ilk  hecede  e  olan; 

özellikle  eskiden  i  iken Osmanlcann sonlarna doğru  e'ye dönmüş  ünlüler, birçok  

bölgede olduğu gibi Urfa  ağznda  da  ė  ile söylenmektedir:  eşme > ėşme “pnar 

gözü” (13/13), eş > ėş (38/7), edemem > ėdemem (119/9),  biş > beş > bėş (52/10), 

di- > de- > dė- (4/13), gice > gece > gėce (12/13),  il > el > ėl (26/2), it- > et- > ėt- 

(54/9), iy > ey > ėy (74/14), yil > yel > yėl (76/9) örneklerinde olduğu gibi. 

 Metinlerimizdeki  diğer örneklerden bazlar  şunlardr:  dedim > dėdĭm 

(4/13), geç > gėc (57/4), geçer > gėçer (100/7),  bel > bėl (85/3), tel > tėl (90/5), sel 

> sėl (92/7), eşinden > ėşĭnden (18/13),   eyler > ėyler (35/2),  beter > bėter (56/9), 

bezenmiş > bėzenmĭş (13/11), ceylan > cėylan (45/9),  deş- > dėş- (13/14),  nereye > 

nėre (29/21),  neyledi > nėyledĭ (66/5), ver- > vėr- (79/4),  yelek > yėleg (23/7), yeni 

> yėngĭ (23/5) gibi. 

 Urfa ağznda, alnma kelimelerde de bu değişimle karşlaşrz: سير seyr > sėyr 

 .meydān > mėydan (104/12) ميدان  ,mey > mėy (104/9) مى ,(86/15)

 e > i, ĭ          

 Çok az görülen bir değişmedir. Eski Anadolu Türkçesinde kelime başnda ve 

ilk hecedeki  i'lerin,  Osmanlcann son devrinde ve Türkiye Türkçesinde  e'ye  

dönüşmesine karşlk,  Urfa ağznda varlklarn sürdürdükleri görülür. yĭdĭrrem 

“yediririm” (49/3), yĭmezler “yemezler” (20/6), Yemen > Yĭmen (24/2), divane > 

divan (41/4), virane > vėran (41/5). Metinlerimizde tesbit  ettiğimiz viremem 

“veremem” (83/7) örneği, halk ağznda kullanlmayan,  özenti sonucu ortaya çkmş,  

şahsi ve geçici bir söyleyiştir. 

 o >           

 Türkü metinlerinde tespit edemediğimiz, ancak Urfa ağz konuşma dilinde 
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bėygÁne (119/4); بيمال bìmāl > bėmal (104/17), بيزار bìzār > bėzar (43/6),   تيز tīz > 

tėz (57/4), ويران vìrān > vėran (72/3), هيچ hìç > hėç (25/16). 

u > a          

 Urfa ağznda  nadir  görülen  değişmelerdendir.  Çalşmamzda ancak  burcu 

> burca (38/11)  örneğini tespit  edebildik.  Halk ağznda   dokun- > to«an-  gibi  bir 

örnek de vardr. 

u > o          

 Bu değişme, baz ünsüzlerin genişletme etkisine bağl olarak ortaya çkan bir  

olaydr.  Örneği  pek  azdr: uyanmad > oyanmad (9/12), uğursuz > oÈrsz (9/17),  

uyattn > oyattn “uyandrdn (42/8). 

u >  ö          

 Bu değişme de u > o değişmesinde olduğu gibi baz ünsüzlerin genişletme 

tesirine bağl olarak ortaya çkan bir  olaydr: bugün > bögǚn (102/2),  buland > 

bölendĭ  (100/12) gibi.   

ü > ė                                                                                                        

 Bu  değişiklik  metinlerimizde olduğu  gibi  halk  ağznda  da yalnzca  yürü > 

yėrĭ (31/5) sözcüğünde  görülmektedir. 

ü > ö         

 Büyük > böyǚk (123/29), güzel > gözel (6/5). büyümüş > böyǚmǚş (6/11),  

gibi bir kaç örnekte görülen bir genişleme olaydr. 

7. Dar-Yuvarlak  Ünlülerin Yar dar-Yuvarlak Ünlüye Dönüşmesi 

 u > ǔ           

 Birinci hece dşndaki u sesleri Urfa ağznda yakn zamana kadar  Eski  

Anadolu  Türkçesinde olduğu gibi  idi. Yaz dilindeki yuvarlaklaşmaya paralel 

olarak Urfa ağznda bu ünlünün yerini, u sesine daha  yakn, yar dar-yuvarla ǔ 

sesinin aldğn görüyoruz: uçtu > uştǔ (8/12), koynunda > koynǔnda (21/16) vb. 

 

 

 

seyrek görülen bir değişmedir. sofra > sfra değişimini buna örnek olarak verebiliriz. 

 o > u         

 Eskiden  beri  Türkçenin  her  devrinde  görülen   o  ve  ö  ünlülerinin  birinci  

hece dşnda bulunmamas  kural  Urfa ağznda da geçerliliğini korumaktadr.  

Metinlerimizde geçen  lolo'nun  başl başna bir kelime olmayp,  lo  edatndan 

türemiş,  takma ad olarak kullanlabilen   anlamsz  bir  kelime  olduğunu burada 

kaydetmek gerekir. Türkü metinlerimizde  bu değişime örnek olarak  yalnzca  

bohçada > bu«çada (14/8)  kelimesini  tespit  edebildik.  Halk ağznda,  soğuk > 

savh,  sofra > sfra  kelimelerinde  olduğu  gibi  ilk hecede  bile bazan   o  ünlüsünün  

değiştiği görülür. 

6. Dar Ünlülerin Genişlemesi      

Urfa ağznda bir de genişleme eğilimi vardr. Dar olan  -i  ve u-ü sesleri, 

birinci hece dşnda ve  y  ünsüzünün yannda olmamak  kaydyla bazan genişleme 

ile  a-e-ė-ö seslerine dönüşürler:  

 > a          

 Bu değişme Urfa ağznda ks-> ċas-, kkrdak > kakrdak örneklerinde 

görülmesine karşlk türkü metinlerinde tespit edilemedi. 

i  > a          

 Bu da çok az görülen bir değişmedir: cahillik > cahall« (56/17). 

i > e, ė          

 Bat Türkçesinde görülen  i > e, ė  değişikliğinin durumu Urfa ağznda 

farkllk gösterir. Kelime başndaki ve ilk hecedeki i’lerin e olmas, daha çok Azeri 

Türkçesindeki gibidir: indirir > ėndĭrĭr (2/6), iner > ėner (9/2), ninni > nennĭ 

(100/14), diye > dėye (55/17), diyer > dėyer (59/14), giymiş > gėymĭş (64/2), haydi > 

haydė (91/7). 

Urfa ağz, bu değişikliği alnma kelimelere de uygular. Azeri ve Osmanl 

sahalar arasndaki ayrlklardan birini de alnma kelimelerdeki bu söyleyiş farkllğ 

oluşturur.  Metinlerimizde tesbit ettiğimiz kelimeler ise  bu değişimin snrl saydaki 

örnekleridir: بلور billūr > bellur (77/7), زنجر zincir > zencĭr (40/18), بيگانه bīgāne > 



27 

bėygÁne (119/4); بيمال bìmāl > bėmal (104/17), بيزار bìzār > bėzar (43/6),   تيز tīz > 

tėz (57/4), ويران vìrān > vėran (72/3), هيچ hìç > hėç (25/16). 

u > a          

 Urfa ağznda  nadir  görülen  değişmelerdendir.  Çalşmamzda ancak  burcu 

> burca (38/11)  örneğini tespit  edebildik.  Halk ağznda   dokun- > to«an-  gibi  bir 

örnek de vardr. 

u > o          

 Bu değişme, baz ünsüzlerin genişletme etkisine bağl olarak ortaya çkan bir  

olaydr.  Örneği  pek  azdr: uyanmad > oyanmad (9/12), uğursuz > oÈrsz (9/17),  

uyattn > oyattn “uyandrdn (42/8). 

u >  ö          

 Bu değişme de u > o değişmesinde olduğu gibi baz ünsüzlerin genişletme 

tesirine bağl olarak ortaya çkan bir  olaydr: bugün > bögǚn (102/2),  buland > 

bölendĭ  (100/12) gibi.   

ü > ė                                                                                                        

 Bu  değişiklik  metinlerimizde olduğu  gibi  halk  ağznda  da yalnzca  yürü > 

yėrĭ (31/5) sözcüğünde  görülmektedir. 

ü > ö         

 Büyük > böyǚk (123/29), güzel > gözel (6/5). büyümüş > böyǚmǚş (6/11),  

gibi bir kaç örnekte görülen bir genişleme olaydr. 

7. Dar-Yuvarlak  Ünlülerin Yar dar-Yuvarlak Ünlüye Dönüşmesi 

 u > ǔ           

 Birinci hece dşndaki u sesleri Urfa ağznda yakn zamana kadar  Eski  

Anadolu  Türkçesinde olduğu gibi  idi. Yaz dilindeki yuvarlaklaşmaya paralel 

olarak Urfa ağznda bu ünlünün yerini, u sesine daha  yakn, yar dar-yuvarla ǔ 

sesinin aldğn görüyoruz: uçtu > uştǔ (8/12), koynunda > koynǔnda (21/16) vb. 
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 b > p         

 Kelime  başnda  görülen  bu  değişmede de yöremiz, Azeri  sahas  özelliği 

göstermektedir. Aslnda b ile başlayan kelimelerin, sonradan  p'ye dönmesi veya  

p'lerin  b olmas olay,  yöremiz ağznda Osmanl  Türkçesindekinden farkldr. 

Türkülerimizde tespit edemedik, halk ağznda bçak > pça«, baċla > paċla, baċr > 

paċr, bozuċ > poz«  vb. örnekler vardr. Buna karş, parmaċ > barma« (29/17), 

pişirir > bişĭrĭr (29/16) örneklerini de görürüz. 

 d > t           

 d‘lerin  t olmas Bat Türkçesinde Eski Anadolu Türkçesinden sonra meydana 

çkmştr. Azeri  sahasnda olduğu gibi Urfa ağznda da d'li  kelimelerin  bir  ksm t  

tarafndadr: diken > tĭken (28/3, 69/9) örneğinde olduğu gibi. 

 z > s         

 Oluşum noktalar ayn olan iki sesin değişiminden ibaret, ender görülen bir 

ses olaydr: lahza > leÎse (121/5), gelmezsin > gelmessen (49/2), gelemezesen > 

gelemessen (98/12), almazsa > almassa (101/9) vb. 

 3. Süreklileşme 

 ċ > «           

 Eski Anadolu Türkçesinde,  kelime içinde ve sonunda  geniş ölçüde  

karşmza çkan bu değişmede, Osmanl Türkçesi ċ  tarafnda  kalmş,  Azeri  sahas 

ise geniş ölçüde « tarafn tutmuştur. Bugün Urfa ağznda  da  kelime  içinde  ve  

sonundaki  ċ'lar  tamamiyle  «  tarafndadr: açċ > aç« (4/12), artċ > art« (4/11), 

çċmaz > ç«maz (51/13) çoċ > ço« (12/8), yaċt > ya«t (68/13). yrtċ > yrt¿ 

(4/12),  baċar > ba«ar (32/2), yaċar > yaÌar (32/2), yanaċlarn > yanaÌlarn (74/17) 

örneklerinde olduğu gibi. 

 ğ > v          

 öğle > övle (30/3) örneğinde olduğu gibi, yuvarlak ünlünün  etkisiyle  

meydana  gelen ve ender görülen bir olaydr. 

 ç > ş         

 Oluşum noktalar ayn ve birbirine yakn  birer  damak-diş ünsüzü olan  ç  

sesi, bir temas  değişimi sonucu süreklisi  olan  ş sesine dönüşebilmektedir. Bu olay, 

 

B.  ÜNSÜZ DEĞİŞMELERİ 

1. Tonlulaşma       

 Kelime sonunda bulunan   p, ç, t,  k,  ċ  seslerinin iki ünlü arasnda 

tonlulaşmas Urfa ağznda da  görülür. Yalnz bu  tonlulaşma tamamiyle yaz 

dilindeki gibi değildir. Yaz dilinde ğ ve y seslerine dönen  k ve ċ seseleri, Urfa   

ağznda   g  ve  È seslerine dönüşür: garip > Èeribem (30/7), ilaç > ‘ilaca (44/10), 

ağlat > aÈladan (74/10), geyik > gėyĭgĭn (14/2), ayaċ > ayaÈna (64/2),  dostluk > 

doslÈ  (41/8) vb.   

p > b          

 Bu bir Azeri Türkçesi  özelliği olup Eski Anadolu Türkçesinda  b  ile 

başlayan  baz  kelimelerin  sonradan  p'li  olmasna  karşlk, Urfa ağznn eski şekli 

devam ettirmesidir: parmaklar > barma«lar (29/17), pişirir > bişĭrĭr (29/16) 

örneklerinde görüldüğü gibi.   

t > d         

 Kelime başndaki t > d değişikliğinde de Urfa ağz, Azeri Türkçesi özelliği 

gösterir. Osmanl sahasnda t’li olan kelimeler Azeri sahasnda d’lidir: taş > daş (2/2, 

4/17, 8/11, 21/7, 29/5, 39/3), tatlym > datlyam (66/3),  testi> desti (77/3),  

tomurcuk > domǔrca« (50/8), tambura > dambra (25/7) metinlerimizde geçen 

örneklerdir. 

 2. Tonsuzlaşma        

 g > k          

 Kelime başndaki k'lerin Bat Türkçesinde g olmas Osmanl ve Azeri 

sahalarnda hep ayn olmamştr.  Bugün yaz dilinde g ile  başlayan  gölge, gibi, 

gömlek vb. kelimeler, Urfa  ağznda da,  Azeri Türkçesinde olduğu gibi: kölge 

(50/12), kĭmĭn (56/3), kömleg (81/12) biçimindedir. nergiz > nerkis (117/6) değişimi 

ise şahsi olup yaygn olmayan bir değişikliktir.  

 g > ċ          

 Türkçe kelimelerde,  aslnda başta  g sesi  bulunmadğndan, bunun tabii  

sonucu olarak da  yabanc bir kelime olan gardiyan > ċardiyan (79/8)  olmuştur. 
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 b > p         

 Kelime  başnda  görülen  bu  değişmede de yöremiz, Azeri  sahas  özelliği 

göstermektedir. Aslnda b ile başlayan kelimelerin, sonradan  p'ye dönmesi veya  

p'lerin  b olmas olay,  yöremiz ağznda Osmanl  Türkçesindekinden farkldr. 

Türkülerimizde tespit edemedik, halk ağznda bçak > pça«, baċla > paċla, baċr > 

paċr, bozuċ > poz«  vb. örnekler vardr. Buna karş, parmaċ > barma« (29/17), 

pişirir > bişĭrĭr (29/16) örneklerini de görürüz. 

 d > t           

 d‘lerin  t olmas Bat Türkçesinde Eski Anadolu Türkçesinden sonra meydana 

çkmştr. Azeri  sahasnda olduğu gibi Urfa ağznda da d'li  kelimelerin  bir  ksm t  

tarafndadr: diken > tĭken (28/3, 69/9) örneğinde olduğu gibi. 

 z > s         

 Oluşum noktalar ayn olan iki sesin değişiminden ibaret, ender görülen bir 

ses olaydr: lahza > leÎse (121/5), gelmezsin > gelmessen (49/2), gelemezesen > 

gelemessen (98/12), almazsa > almassa (101/9) vb. 

 3. Süreklileşme 

 ċ > «           

 Eski Anadolu Türkçesinde,  kelime içinde ve sonunda  geniş ölçüde  

karşmza çkan bu değişmede, Osmanl Türkçesi ċ  tarafnda  kalmş,  Azeri  sahas 

ise geniş ölçüde « tarafn tutmuştur. Bugün Urfa ağznda  da  kelime  içinde  ve  

sonundaki  ċ'lar  tamamiyle  «  tarafndadr: açċ > aç« (4/12), artċ > art« (4/11), 

çċmaz > ç«maz (51/13) çoċ > ço« (12/8), yaċt > ya«t (68/13). yrtċ > yrt¿ 

(4/12),  baċar > ba«ar (32/2), yaċar > yaÌar (32/2), yanaċlarn > yanaÌlarn (74/17) 

örneklerinde olduğu gibi. 

 ğ > v          

 öğle > övle (30/3) örneğinde olduğu gibi, yuvarlak ünlünün  etkisiyle  

meydana  gelen ve ender görülen bir olaydr. 

 ç > ş         

 Oluşum noktalar ayn ve birbirine yakn  birer  damak-diş ünsüzü olan  ç  

sesi, bir temas  değişimi sonucu süreklisi  olan  ş sesine dönüşebilmektedir. Bu olay, 
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 5. Sürekli Ünsüzler Arasnda Baz Değişmeler 

 r > l          

 Bu  değişme daha  çok gerileyici ünsüz benzeşmelerinde karşmza çkar: 

ekerler > ekeller (40/2), biçerler > biçeller (40/3),  avlarlar > avlallar (89/5), koyarlar 

> ċoyallar (89/6). Gerçek  r > l  değişmesi  sarardm > saraldm (4/4)  kelimesinde 

görülmektedir. 

 n > l          

 nöbet > löbet (15) 

m > n           
ċomşu > ċonş, (16) bizim > bĭzĭmkiden (17) 

 v > m          

 vebāl > mabal (18)    

6. Diğer Değişmeler 

 d > z              

 Türkü metinlerimizde yanzca مراد murad > mraz (40/11, 48/4) örneğini 

tespit edebildik. Urfa halk ağznda ise: caz < جادو cādū “cad, büyücü”  ve ezveÎ < 

 edvā’ “edva, dertler, illetler” kelimeleri de çokça kullanlmaktadr. Bunun bir ادواء

değişimden çok,  قضاء ċazā’ / قضاء ċa¥ā’ “kaza”, قاضى kāz  / قاضى ċā¥ “kad”, 

استاد  / üstāz استاذ ,”cādū “cad جادو / cāzū جاذو  üstād “üstat”, اذواء ezva  / ادواء edvā’ 

gibi iki söyleyiş biçimi olan kelimelerden birinin tercih edilmesi sonucu ortaya 

çktğ kanaatindeyiz.  

 ğ > g          

 Bu olay aslnda, Bat Türkçesinin  son  devirlerinde  ğ'ye hatta sonra da  y 

sesine  dönen  ilk hecede veya tek heceli kelime sonunda bulunan  g sesinin asln 

korumasndan ibarettir. Örnek olarak: eğlenem > eglenem (1/10),  eğlencemi >  

_____________________________ 
15. Mehmet Özbek, a.e, s. 22 
16. a.e., s. 22 
17. Sadettin Özçelik, a.e., s. 51 
18. a.e., s. 51 
 

 

biçtim > biştĭm (69/8), geçti > geştĭ (6/6, 69/2, 71/13, 117/1), göçtü > göştǚ (25/9), 

saçlm > saşlm (75/8), uçtu > uşt (33/3, 72/4) örneklerindeki gibi kelime başnda  

değil de içerideki  ç'lerin  herhangi bir ünsüzden önce gelmesi halinde görülmektedir. 

 c > j         

 Seyrek görülen bir değişmedir. Metinlerimizde yalnzca bir alnma kelimede 

görebildik: وجدان  vicdÁn > vijdÁn “vicdan” (119/6) 

 b > m          

 Bu değişme de seyrek görülür: بغبان baÈbān > baÈman “bağban” (107/6). 

Halk ağznda bahāne > mahana, bana > mene gibi örnekleri de vardr. (9)  

 4. Süreksizleşme                                                                                   

 j > c          

 Yaz dilinde olduğu gibi ses taklidi bir kaç kelimenin dşnda Urfa ağznda da 

Türkçe kelimelerde j sesi, bulunmaz. Türkü metinlerimizde bulamadk ama jandarma 

> cenderme, jengar > cenger,(10) şarjör > carcur, pijama > picama,(11) örneklerinde 

görüldüğü gibi asl j'li olan özellikle alnma kelimeler, Urfa ağznda  c'li olmuşlardr. 

m > b          

 Araştrmamza esas olan metinlerimizde tespit ettiğimiz örneğimizde, ünsüz 

ikizleşmesi sonucu meydana gelen m' nin daha  sonra  b'ye döndüğü anlaşlmaktadr: 

pamuk > pammuk > pambǔ« (88/2), maydanoz > be«tenĭz (12) 

 ş > c          

 Türkü metinlerimizde göremediğimiz ama halk ağznda görülen bir 

değişmedir: şarjör > carcur (13) 

 n > k          

 Bu değişme de türkü metinlerimizde göremediğimiz ama halk ağznda 

görülen bir değişmedir: görün- > görük-  (14) 

_____________________________                         

  9. Mehmet Özbek, a.e., s. 20 
10. Kemal Edip, Urfa Ağz, TDK Yay. D. 25, İstanbul 1945. s. 98 
11. Mehmet Özbek, a.e., s. 21 
12. Kemal Edip, a.e., s. 96 
13. Mehmet Özbek, a.e., s. 23 
14. Sadettin Özçelik,  Urfa Merkez Ağz, TDK Yay. 666, Ankara, 1997. s. 51 
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 5. Sürekli Ünsüzler Arasnda Baz Değişmeler 

 r > l          

 Bu  değişme daha  çok gerileyici ünsüz benzeşmelerinde karşmza çkar: 

ekerler > ekeller (40/2), biçerler > biçeller (40/3),  avlarlar > avlallar (89/5), koyarlar 

> ċoyallar (89/6). Gerçek  r > l  değişmesi  sarardm > saraldm (4/4)  kelimesinde 

görülmektedir. 

 n > l          

 nöbet > löbet (15) 

m > n           
ċomşu > ċonş, (16) bizim > bĭzĭmkiden (17) 

 v > m          

 vebāl > mabal (18)    

6. Diğer Değişmeler 

 d > z              

 Türkü metinlerimizde yanzca مراد murad > mraz (40/11, 48/4) örneğini 

tespit edebildik. Urfa halk ağznda ise: caz < جادو cādū “cad, büyücü”  ve ezveÎ < 

 edvā’ “edva, dertler, illetler” kelimeleri de çokça kullanlmaktadr. Bunun bir ادواء

değişimden çok,  قضاء ċazā’ / قضاء ċa¥ā’ “kaza”, قاضى kāz  / قاضى ċā¥ “kad”, 

استاد  / üstāz استاذ ,”cādū “cad جادو / cāzū جاذو  üstād “üstat”, اذواء ezva  / ادواء edvā’ 

gibi iki söyleyiş biçimi olan kelimelerden birinin tercih edilmesi sonucu ortaya 

çktğ kanaatindeyiz.  

 ğ > g          

 Bu olay aslnda, Bat Türkçesinin  son  devirlerinde  ğ'ye hatta sonra da  y 

sesine  dönen  ilk hecede veya tek heceli kelime sonunda bulunan  g sesinin asln 

korumasndan ibarettir. Örnek olarak: eğlenem > eglenem (1/10),  eğlencemi >  

_____________________________ 
15. Mehmet Özbek, a.e, s. 22 
16. a.e., s. 22 
17. Sadettin Özçelik, a.e., s. 51 
18. a.e., s. 51 
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 ñ / g > ğ > y        

 Anadolu ağzlarnda canllğn sürdürmekte olan ñ ünsüzünün ögelerinden 

g’nin önce ğ’ye, sonra da y’ye dönüşmesinden ibaret bir değişmedir. Metinlerimizde, 

göñlüm > göynǚm  (58/10, 65/3), göñlümün > göynǚmǚn (65/4),  göñlün > göynǚn 

(85/4),  soñra > soyra (64/13) örnekleri tespit ettik. Urfa halk ağznda ayrca  

añlamak > aynamaċ örneği de vardr. 

s > z          

 negisi > nėrgĭzĭ (8/10),  seksen > sekzen (6/7) örneklerinde görülen, daha çok 

sedallaşma saylabilecek ender değişmelerden biridir. 

 v > f         

 mahvettin > mahfettĭn (94/8) örneğinde  görüldüğü gibi  oluşum noktalar 

ayn olan ünsüzlerin zaman zaman birbirleriyle değişimlerinden ibarettir. 

 v > g          

 Bu hadise  aslnda son zamanlarda,  özellikle İstanbul ağznda meydana gelen  

ögmek > öğmek > övmek  kelimelerinde görülen  g > ğ(y) > v  değişiminde,  Urfa  

ağznn diğer  ağzlar gibi eskiyi korumasndan  ibarettir.  Metinlerimizde   güvercin 

> gögerçin  (8/12)  kelimesini bulabildik. 

 v > È          

 Az görülen bir değişmedir: cevap > cuÈap. Bu değişmeyi halk ağznda 

olmasna karşlk türkü metinlerimizde göremedik. 

 y > v          

 köy > köv (55/12, 92/2), tüyünden > tivĭnden (41/7) kelimelerinde görülen 

ender değişmelerdendir. 

 

 

 

 

 

 

 

eglencemĭ (119/5), eğer (semer) > eger (27/3),  eğer (edat) > eger (73/11), düğüm > 

dügǚm (107/1),  değdi > degdĭ (4/17),  değirmen > degĭrmen (123/12). 

 ğ > y          

 Böyle bir  değişme henüz  halk  ağznda  yoktur. Bu  değişmeyi, plaktan  

tesbit ettiğimiz iki türkü metninde görüyoruz ki  bu da okuyucularn  İstanbul ağzna  

özenmesi sonucu  ortaya çkmş bir değişmedir: eylenelĭm “eğlenelim” (74/16) eyle 

"eğle" (68/8). Bu kelimelerin gövdesi, eglencemĭ "eğlencemi, neşemi" (119/5),  

eglenem "eğleneyĭm, duraym, oyalanaym" (1/10), eglendĭm "eğlendim, durdum, 

oyalandm" (12/8) örneklerinde görüleceği gibi, halk ağznda ve tesbit ettiğimiz diğer 

türkü metinlerinde "egle-" biçimindedir. 

 ğ > È          

 Tek heceli kelime ya da birinci hece sonundaki È'larn Bat Türkçesine 

geçmeden yumşayarak ğ'ya dönmesine karşlk, bu ses Urfa ağznda yerini ve 

canllğn  korumaktadr: aÈa "ağa" (7/2, 9/10, 16/3),  aÈlar "ağlar" (12/11, 18/13, 

19/5, 38/7), baÈlar "bağ" (56/10), baÈiy “bağn” (16/2), baÈla- “bağla-” (76/2), çaÈla- 

"çağla-" (78/2),   daÈlar "dağlar" (12/7), daÈ “yara” (19/6),  oÈlan "oğlan" (49/5),   

saÈ "sağ, diri, canl" (60/12)   örneklerinde olduğu gibi. 

 h > «         

 Bugün yaz dilinde  h'olan, aslnda ċ sesinden türemiş  «  ile  yabanc asll 

kelimelerdeki « sesleri  Urfa  ağznda  varlğn  sürdürmektedir: domǔrca« 

“tomurcuk” (50/8), «atn "hatun" (31/9), Ìanm “hanm” (4/7, 31/4),  ċoça« “koçak” 

وشسرخ ,Ìeber “haber” (18/10) خبر ,(110/3)  serÌoş “serhoş” (9/7, 38/4), خيلی Ìeylĭ 

“hayli” (123/11), وشخ  Ìoş “hoş” (47/7), örneklerinde olduğu gibi. 

 n > m          

 Bu da enbiyalar > embiyalar  (103/7)  sözcüğüyle tespit ettiğimiz çok az 

görülen değişmelerdendir. 

 ñ / n > ng         

 Urfa ağznda ñ sesi yoktur. Bu değişme, yaz dilinde n’ye dönmüş olan ñ 

ünsüzünü oluşturan n ve g  ögelerinin ortaya çkmasndan başka bir şey değildir. 

Metinlerimizde yeñi > yėngĭ “yeni”  (23/5) sözcüğünü görebildik. 
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 ñ / g > ğ > y        

 Anadolu ağzlarnda canllğn sürdürmekte olan ñ ünsüzünün ögelerinden 

g’nin önce ğ’ye, sonra da y’ye dönüşmesinden ibaret bir değişmedir. Metinlerimizde, 

göñlüm > göynǚm  (58/10, 65/3), göñlümün > göynǚmǚn (65/4),  göñlün > göynǚn 

(85/4),  soñra > soyra (64/13) örnekleri tespit ettik. Urfa halk ağznda ayrca  

añlamak > aynamaċ örneği de vardr. 

s > z          

 negisi > nėrgĭzĭ (8/10),  seksen > sekzen (6/7) örneklerinde görülen, daha çok 

sedallaşma saylabilecek ender değişmelerden biridir. 

 v > f         

 mahvettin > mahfettĭn (94/8) örneğinde  görüldüğü gibi  oluşum noktalar 

ayn olan ünsüzlerin zaman zaman birbirleriyle değişimlerinden ibarettir. 

 v > g          

 Bu hadise  aslnda son zamanlarda,  özellikle İstanbul ağznda meydana gelen  

ögmek > öğmek > övmek  kelimelerinde görülen  g > ğ(y) > v  değişiminde,  Urfa  

ağznn diğer  ağzlar gibi eskiyi korumasndan  ibarettir.  Metinlerimizde   güvercin 

> gögerçin  (8/12)  kelimesini bulabildik. 

 v > È          

 Az görülen bir değişmedir: cevap > cuÈap. Bu değişmeyi halk ağznda 

olmasna karşlk türkü metinlerimizde göremedik. 

 y > v          

 köy > köv (55/12, 92/2), tüyünden > tivĭnden (41/7) kelimelerinde görülen 

ender değişmelerdendir. 
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 -l-n > -n-n         

 Bu değişme aslnda -nan, -nen biçimine dönüşmüş ile edatndan gelmektedir. 

ile edat -n vasta ekini alarak önce ilen  biçimine, sonra da ekleşerek -lan, -len; ve 

benzeşme ile  -nan, -nen biçimine girmiştir.(20)  Bu biçim Urfa ağznda geniş ölçüde 

kullanlmaktadr: yarlan > yarnan “yâr ile” (29/4), ayvaylan > Îeyvanan “ayvayla” 

(40/4), gözellen > gözelnen “güzelle” (5/5), benlen > bennen “benle, benimle” 

(49/8), yerlen > yernen “yerle” (55/16). Bazan ile edatnn başndaki -i sesinin, 

varlğn koruduğu da görülür: gül ilen > gülinen “gül ile” (72/5), saÈlÈ ilen > 

saÈlÈinan “sağlkla” (31/5), yaÈlÈ ilen > yaÈlÈinan “yağlkla” (31/6) örneklerinde 

olduğu gibi. 

B. ÜNSÜZ TÜREMESİ       

Urfa ağznda pek yaygn olmayan bir ses olaydr. 

 Ön seste ünsüz türemesi:        

  h türemesi: ayva > Îeyva (40/4, 40/9), elbet > helbet (58/13, 61/6)  

  y türemesi: aldatr > yaldadr  (1/15)  

İç seste  ünsüz türemesi:  

 y  türemesi: bigāne > beygāne  (119/4)   

Sonda ünsüz türemesi:       

  n  türemesi: ile > ilen (5/8, 34/7, 74/18, 75/16)   

  d  türemesi: elvan > elvand (67/3) 

C. ÜNSÜZ DÜŞMESİ        

Bu olaya, derlediğimiz türkü metinlerinde pek az rastlanmaktadr. En çok 

görüleni, kelime  başndaki  y  ünsüzünün  düşmesidir:  yiğitsen > igĭtsey (104/12), 

ylandr > ilandr (59/3), yitirdim > itĭrdĭm (57/4),  yüzün > üzǚn "çehreni"  (60/16). 

yüzüme > üzǚme “çehreme” (25/8). 

 Eski Anadolu Türkçesinde tek tük görülen bu  y  düşmesi,  sonradan Azeri 

sahasnda toplanmş ve bu sahada gittikçe genişleyerek bugün çok yaygn bir hale 

__________________________ 
20. Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, İ. Ü. Ed. Fak. Yay. 785, İstanbul 1962. s. 348 

 

IV. SES OLAYLARI 

 A. BENZEŞME 
Urfa ağz konuşma dilinde ünsüz benzeşmelerine çok rastlanr.(19) Türkü 

metinlerimizde  ancak aşağdaki  örnekleri tespit edebildik. 

İlerleyici benzeşme:        

 -nl- > -nn-          

 benle > bennen “benimle” (49/8) 

 -l-r- > - l-l-        

 gülürüm > gülürem > güllem (118/11) 

 Gerileyici benzeşme:         

 -zs- > -ss-          

Urfa ağznda geniş zaman kipi ile yeterlik fiilinin olumsuz biçimlerinde 

bulunan    -maz, -mez; -amaz, -emez  eklerininin sonundaki z sesi, teklik ikinci şahs 

eki -san, -sen ve şart  eki -sa, -se’nin başndaki  s ünsüzüne benzeme eğilimi gösterir: 

almazsa > almassa (102/9), gelmezsen > gelmessen “gelmezsin” (49/2), gelemezsen 

> gelemessen “gelemezsin” (98/12) vb.  

 -rl- > -ll-         

 Urfa ağznda geniş zaman ekindeki r ünlüsü, çokluk 3. şahs eki ile birleşince, 

l sesine dönüşür: severler > seveller (20/6), keserler > keseller (20/8), basarlar > 

basallar (20/9),  seçerler > sėçeller  (20/10),  avlarlar > avlallar  (89/5),  ekerler > 

ekeller  (40/2), biçerler > biçeller (40/3)  örneklerinde  olduğu gibi.   

 -nb- > -mb-         

 Özellikle Arapça ve Farsça gibi dillerden alnma kelimelerde görülen 

benzeşmelerden biridir ki bu değişim artk yaz dilimizde de yaygn biçimde 

görülmektedir: رهوطنب  tanbura > tambra “tambura” (75/2), منبع menba‘ > membe‘ 

“memba” (110/4), سنبل sünbül > sümbül “sümbül” (17/3), چنبر çenber > çember 

“çember” (123/19)  پنبه penbe > pembe “pembe” (6/3). 

_____________________________________ 

19. Sadettin Özçelik, a.e., s. 52 
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 -l-n > -n-n         

 Bu değişme aslnda -nan, -nen biçimine dönüşmüş ile edatndan gelmektedir. 

ile edat -n vasta ekini alarak önce ilen  biçimine, sonra da ekleşerek -lan, -len; ve 

benzeşme ile  -nan, -nen biçimine girmiştir.(20)  Bu biçim Urfa ağznda geniş ölçüde 

kullanlmaktadr: yarlan > yarnan “yâr ile” (29/4), ayvaylan > Îeyvanan “ayvayla” 

(40/4), gözellen > gözelnen “güzelle” (5/5), benlen > bennen “benle, benimle” 

(49/8), yerlen > yernen “yerle” (55/16). Bazan ile edatnn başndaki -i sesinin, 

varlğn koruduğu da görülür: gül ilen > gülinen “gül ile” (72/5), saÈlÈ ilen > 

saÈlÈinan “sağlkla” (31/5), yaÈlÈ ilen > yaÈlÈinan “yağlkla” (31/6) örneklerinde 

olduğu gibi. 

B. ÜNSÜZ TÜREMESİ       

Urfa ağznda pek yaygn olmayan bir ses olaydr. 

 Ön seste ünsüz türemesi:        

  h türemesi: ayva > Îeyva (40/4, 40/9), elbet > helbet (58/13, 61/6)  

  y türemesi: aldatr > yaldadr  (1/15)  

İç seste  ünsüz türemesi:  

 y  türemesi: bigāne > beygāne  (119/4)   

Sonda ünsüz türemesi:       

  n  türemesi: ile > ilen (5/8, 34/7, 74/18, 75/16)   

  d  türemesi: elvan > elvand (67/3) 

C. ÜNSÜZ DÜŞMESİ        

Bu olaya, derlediğimiz türkü metinlerinde pek az rastlanmaktadr. En çok 

görüleni, kelime  başndaki  y  ünsüzünün  düşmesidir:  yiğitsen > igĭtsey (104/12), 

ylandr > ilandr (59/3), yitirdim > itĭrdĭm (57/4),  yüzün > üzǚn "çehreni"  (60/16). 

yüzüme > üzǚme “çehreme” (25/8). 

 Eski Anadolu Türkçesinde tek tük görülen bu  y  düşmesi,  sonradan Azeri 

sahasnda toplanmş ve bu sahada gittikçe genişleyerek bugün çok yaygn bir hale 

__________________________ 
20. Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, İ. Ü. Ed. Fak. Yay. 785, İstanbul 1962. s. 348 
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ünlüsünün düşmesi de denilmektedir: burada > burda (85/8), buradan > burdan 

(4/11),  boyunuma > boynuma (21/3, 68/6, 69/6, 116/14), boyunumda > boynumda 

(92/12), gönülüm > gönlüm (94/17), topuğu > topÈ (71/10), kabire > ċabre (100/5),  

ömürüme > ‘ümrǚme (5/4). Bazan  r gibi tonlu ünsüzle biten fiillere gelen geniş 

zaman ekinin ünlüsü düşer: yediririm > yĭdĭrrem (49/3).  

 G. ÜNLÜ BİRLEŞMESİ       

 Urfa ağznda ünlüyle biten bir kök veya gövdeye, ünlüyle başlayan bir ek 

veya kelime eklendiğinde, iki ünlünün birleştiği görülür. Türkü metinlerimizdeki 

ünlü birleşmesinin başlca örneğini,  ne  sözcüğünün bileşikleri  oluşturmaktadr:  ne 

edeyim > nėdĭm (78/6), ne eyledi > nėyledĭ (66/5), ne eyledim > nėyledĭm (113/3). 

Bunlara  isimlerle seslenme edatlarnn bileşiklerini de katabiliriz:  ana+ey > anėy 

(27/3), ana+ey > anė (39/5, 44/9), ağa+ey > aÈey > aÈė (88/10, 102/2), Hakk+oğul > 

Íaċċo (23/2).   

 H. ÜNLÜ ÇARPIŞMASI         

 Bir kelime veya kelime birliğinde, iki ünlünün yan yana gelmesi demek olan 

bu olayla Urfa ağznda pek karşlaşlmaz. Bu olayn sebeplerinden biri olan alnma 

kelimelerin ortasndaki ayn ve hemze sesleri, Urfa ağznda çok defa ya söylenir:  

  ma‘āÒī > me‘asi "measi, günahkâr" (36/10); ya da bunlarn yerine  y  veya  v معاصى

ünsüzlerinden biri getirilerek iki ünlünün bir araya gelmesi engellenir: مائل mā’il >  

mayil “mail, düşkün” (53/3), فائده fa’ide > fayda “faide” (68/12); فائك faik > fayċ  

“üstün, yüksek”, دائما da’ima > dayma “daima”, خائن «ain > «ayn “hain”; سؤال su’al 

> suval “sual, soru”.(23) 

 I.  ORTA HECE ÜNLÜSÜNÜN DARALMASI   

 Urfa ağznda bir de orta hece ünlüsünün değişmesi olay vardr. Bu değişme 

Azeri sahasnda Osmanl sahasndan daha ileridedir: Adanaya > Adaniya, kimseye > 

kimsiye, kalmaya > ∆almiya, almaya > almiya, ötmeyor > ötmiyor. 

 
____________________________ 

23. Özbek, a.e., s. 10 
 

 

gelmiştir. Kelime ortasnda ise şu seslerin düştüğünü birer örnekle tesbit 

edilebildik:   

f    düşmesi: çift > çüt (8/12, 21/16, 85/11)     

 l    düşmesi: kalk- > ċa«-  (63/7, 25/2)     

 v   düşmesi: tövbeler > töbeler (14/4), devşirir > döşǚrǚr (29/17, 98/2) 

 y   düşmesi: söyleyin > söleyĭn (78/12, 101/2), şeyh > ş« (57/17) 

Kelime sonunda zaten genel olarak düşme eğilimi gösteren r, y seslerinin 

düşüşlerine, şey > şė, buğday > buÈda örneklerinde olduğu gibi Urfa ağznda da 

rastlarz.(21)  Metinlerimizde tespit edemedik ama,  buna halk ağznda çokça 

kullanlan  koy- > ċo-, bir > bi kelimelerini de ekleyebiliriz.  

Arapça asll kelimelerin sonundaki  ء (hemze) Türk yaz dilinde olduğu gibi 

Urfa ağznda da düşer: نبياءا  enbiya’ > embiya “enbiya” (103/7). 

 D. ÜNSÜZ İKİZLEŞMESİ      

 Türkçenin  genelinde az rastlanlan  ünsüz ikizleşmesi Urfa ağznda çok  

ileridir:  aşağ > aşşaÈ (29/3),  Hasankalesi > Íessanċalas (39/7), minaresi > 

minnaras (43/3), rakam > reċċemĭ (1/13), sabahtr > sebbeÎtĭr (52/6), topuktan > 

topp«tan (63/9), yedi > yėddĭ (10/12), anama > annama  “anneme”  (101/2). 

 E. ÜNLÜ TÜREMESİ       

 Urfa ağznda kelime başnda  ve ortasnda  ünlü türemesi  pek yaygn bir olay 

değildir. Çalşmamza esas olan  metinlerde tesbit ettiklerimiz şunlardr: بختلى ba«tl 

> be«tĭlĭ “bahtl” (47/4), Bunlarn says, halk ağznda özellikle alnma kelimelerde 

olmak üzere biraz daha fazladr. ظلم ulm > zulǔm “zulüm” (74/14) vb. 

 F. ÜNLÜ DÜŞMESİ        

 Urfa ağznda çok görülen bir ses olaydr. Bugünkü yaz dilimizde görüldüğü 

gibi Urfa ağznda da bünyesinde ikiden çok hece bulunduran kelimelerde, sonunda 

ünsüz bulunmayan orta hece ünlüsünün düştüğü görülür.(22) Buna vurgusuz orta hece 

_____________________________ 
21. Özbek, a.e., s. 8 
22. Özkan, a.e., s. 106 
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ünlüsünün düşmesi de denilmektedir: burada > burda (85/8), buradan > burdan 

(4/11),  boyunuma > boynuma (21/3, 68/6, 69/6, 116/14), boyunumda > boynumda 

(92/12), gönülüm > gönlüm (94/17), topuğu > topÈ (71/10), kabire > ċabre (100/5),  

ömürüme > ‘ümrǚme (5/4). Bazan  r gibi tonlu ünsüzle biten fiillere gelen geniş 

zaman ekinin ünlüsü düşer: yediririm > yĭdĭrrem (49/3).  

 G. ÜNLÜ BİRLEŞMESİ       

 Urfa ağznda ünlüyle biten bir kök veya gövdeye, ünlüyle başlayan bir ek 

veya kelime eklendiğinde, iki ünlünün birleştiği görülür. Türkü metinlerimizdeki 

ünlü birleşmesinin başlca örneğini,  ne  sözcüğünün bileşikleri  oluşturmaktadr:  ne 

edeyim > nėdĭm (78/6), ne eyledi > nėyledĭ (66/5), ne eyledim > nėyledĭm (113/3). 

Bunlara  isimlerle seslenme edatlarnn bileşiklerini de katabiliriz:  ana+ey > anėy 

(27/3), ana+ey > anė (39/5, 44/9), ağa+ey > aÈey > aÈė (88/10, 102/2), Hakk+oğul > 

Íaċċo (23/2).   

 H. ÜNLÜ ÇARPIŞMASI         

 Bir kelime veya kelime birliğinde, iki ünlünün yan yana gelmesi demek olan 

bu olayla Urfa ağznda pek karşlaşlmaz. Bu olayn sebeplerinden biri olan alnma 

kelimelerin ortasndaki ayn ve hemze sesleri, Urfa ağznda çok defa ya söylenir:  

  ma‘āÒī > me‘asi "measi, günahkâr" (36/10); ya da bunlarn yerine  y  veya  v معاصى

ünsüzlerinden biri getirilerek iki ünlünün bir araya gelmesi engellenir: مائل mā’il >  

mayil “mail, düşkün” (53/3), فائده fa’ide > fayda “faide” (68/12); فائك faik > fayċ  

“üstün, yüksek”, دائما da’ima > dayma “daima”, خائن «ain > «ayn “hain”; سؤال su’al 

> suval “sual, soru”.(23) 

 I.  ORTA HECE ÜNLÜSÜNÜN DARALMASI   

 Urfa ağznda bir de orta hece ünlüsünün değişmesi olay vardr. Bu değişme 

Azeri sahasnda Osmanl sahasndan daha ileridedir: Adanaya > Adaniya, kimseye > 

kimsiye, kalmaya > ∆almiya, almaya > almiya, ötmeyor > ötmiyor. 

 
____________________________ 

23. Özbek, a.e., s. 10 
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kelimeler, Urfa ağznda  sağlam bir uyum içindedir: آخرى ā«irī > ā«r “ahiri” 

                ,āne > «ana “hane” (55/18)» خانه  ,emānet > amanat “emanet” (1/9) امانت  ,(123/19)

 ,ancer > «ençer “hançer” (21/2)» خنجر ,arābe > «araba “harabe” (55/18)» خرابه

  ”mādām > madam  “madem مادام ,ċyāmet > ċyamat “kyamet” (116/13)  قيامت

 ”mānend > menend “menent مانند ,mel‚l > melĭl “melul” (71/7) ملول  ,(104/7)

(17/12), mauser (Alm.) > mevzer “mavzer (39/12), نصيب nasīb > nesib “nasip” 

 ”dāne > tene “tane دانه ,naÒìÎat > nesiÎet “nasihat” (123/28) نصيحت ,(123/15)

  ulm > zulǔm “zulüm” (74/14)≠   ظولم  ,zāhir > zahar “zahir” (58/11)   زاهر ,(29/13)

vb. 

 Ancak kelime kök ve gövdelerinin ek almas durumunda bu uyumun 

bozulduğu görülür. Örnek olarak: İnce sesli kelime kök ve gövdelerine eklenen  sonu  

k  ile biten  ince  sesli  ekler  de, ya  tamamen  ya da ilk hecenin dşnda olmak 

kaydyla kalnlaşrlar: geleca« “gelecek” (52/5), gideca« “gidecek” (37/12); veya 

ċaşlari “kaşlarn” (59/10), aÈliyor “ağlyor” (79/3). 

 Düzlük-yuvarlaklk uyumuna  gelince:  Eski  devirlerde  de  bugünkü   

sağlamlk  ve genişlikte var olmayan bu uyum, Urfa ağznda da genellikle yoktur. Bu  

özellik  Bat Türkçesinin en uyumsuzluk devri olan  Eski Anadolu Türkçesi  

döneminden kalmadr.  

 Urfa  ağzndaki kelimelerde düz ünlülerden  sonra  düz ünlülerin gelmesi, 

avuna "avna" (14/2), Cabur (özel isim, 45/2), ċapu “kap” (43/2) gibi bir kaç örnek 

dşnda sağlanmş gibidir. Kald ki Cabur dşndaki bu söyleyişler kişisel, hatta o 

türküdeki bir defalk seslendirmeye aittir. 

 Yuvarlak ünlülerden sonra  dar-yuvarlak  veya  düz-geniş  ünlülerin  gelmesi  

ise, ağzda görülen aşr düzleşme sonucu tam olarak sağlanamamştr. Bir ksm kök 

ve gövdelerde;  isim ve fiil yapm ekleri ile işletme ve çekim eklerinin bir çoğunda; 

yardmc seslerde uyum aykrlklar görülür. 

 Kök ve gövdelerde: ul “ulu” (38/6), bult “bulut”(10/2), uzn “uzun” (10/10), 

boyn “boyun" (38/13), ċomş “komşu” (10/13),  topp« “topuk” (63/9), uy« “uyku” 

(6/9), turnc “turuncu” (40/9), tutl-  “tutul-” (124/7), vurÈn “vurgun, âşk” (75/16), 

 

 J. YER DEĞİŞTİRME         

 Tesbit ettiğimiz türkü metinlerinde yer değiştirme olayn dört kelimede  

görebildik: kirpik > kĭprĭk (16/12, 34/6, 114/2),  kirve > küvre (23/4),  uçkur > uÌçǔr 

(101/3), uyku > yu«u (62/7). Urfa ağz konuşma  dilinde  ise  bunun  örnekleri  

çoktur:  ileri > irelĭ, memleket > melmeket, çapraz > çarpaz, çömlek > çölmek, kibrit 

> kirbĭt, öğren- > örgen-, bulgur > burÈul, tenha > tehna, doğru > dorÈu, doğra- > 

dorÈa- buna verilebilecek örneklerdir.(24) 

 K. HECE DÜŞMESİ         

 Bir kelimede ses bakmndan eşit veya birbirine benzer iki heceden birinin 

zamanla eriyip kaybolmas demek olan hece düşmesi olayna, çalşmamza  esas olan 

türkü metinlerinde pek sk rastlanmaktadr:  nereye > nėre  (29/21, 86/8, 108/5); 

bakaym > baċm (87/3), gideyim > gĭdĭm (4/13, 108/5, 115/6), Muhammed > 

Memed (45/7), gönülüm > göynĭm (33/2, 60/5), evimizin > evmĭzĭn (100/7) vb.  

 L. İSİMLERDE KISALTMALAR     

 Urfa ağzndaki isimler, Türkçedeki yaygn morfolojik özellikleri taşr. Ancak 

halk ağzna has bir özellik olan özel isimlerde yaplan ksaltmalara burada da 

rastlarz. Bunlar genelde şahs isimleri veya sfatlarla sevgi bildiren ek veya hitap 

edatlarnn birleşmesi ve hece düşmesi sonucu ortaya çkan şekillerdir. Türkü 

metinlerimizde dört örnekle karşlaştk: Íaċċo < Hakk+oğul “Hakk”  (23/2), anėy 

< ana+ey “anne” (27/3), anė < ana+ey “anne” (39/5, 44/3) aÈė < ağa+ey “ağa” 

(88/10, 102/2). 

V.  UYUM 

A. ÜNLÜ UYUMU       
 Türkçenin her devrinde çok sağlam olan  kalnlk-incelik uyumu Urfa ağznda 

da tam manasyle hakimdir. Bugün  yaz dilinde  uyum  dş  kalan:  ahiri, Çanakkale, 

çare, emanet, halim, hane, harabe, hançer,  hayli,  huri,  kardeş, kavim,  kyamet,  

manend, melul,  mavzer,  madem,  nasip,  nasihat,  tanecik,  zahir,  zulüm vb. 
____________________________ 

24. Özbek, a.e.,  s. 9 
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kelimeler, Urfa ağznda  sağlam bir uyum içindedir: آخرى ā«irī > ā«r “ahiri” 

                ,āne > «ana “hane” (55/18)» خانه  ,emānet > amanat “emanet” (1/9) امانت  ,(123/19)

 ,ancer > «ençer “hançer” (21/2)» خنجر ,arābe > «araba “harabe” (55/18)» خرابه

  ”mādām > madam  “madem مادام ,ċyāmet > ċyamat “kyamet” (116/13)  قيامت

 ”mānend > menend “menent مانند ,mel‚l > melĭl “melul” (71/7) ملول  ,(104/7)

(17/12), mauser (Alm.) > mevzer “mavzer (39/12), نصيب nasīb > nesib “nasip” 

 ”dāne > tene “tane دانه ,naÒìÎat > nesiÎet “nasihat” (123/28) نصيحت ,(123/15)

  ulm > zulǔm “zulüm” (74/14)≠   ظولم  ,zāhir > zahar “zahir” (58/11)   زاهر ,(29/13)

vb. 

 Ancak kelime kök ve gövdelerinin ek almas durumunda bu uyumun 

bozulduğu görülür. Örnek olarak: İnce sesli kelime kök ve gövdelerine eklenen  sonu  

k  ile biten  ince  sesli  ekler  de, ya  tamamen  ya da ilk hecenin dşnda olmak 

kaydyla kalnlaşrlar: geleca« “gelecek” (52/5), gideca« “gidecek” (37/12); veya 

ċaşlari “kaşlarn” (59/10), aÈliyor “ağlyor” (79/3). 

 Düzlük-yuvarlaklk uyumuna  gelince:  Eski  devirlerde  de  bugünkü   

sağlamlk  ve genişlikte var olmayan bu uyum, Urfa ağznda da genellikle yoktur. Bu  

özellik  Bat Türkçesinin en uyumsuzluk devri olan  Eski Anadolu Türkçesi  

döneminden kalmadr.  

 Urfa  ağzndaki kelimelerde düz ünlülerden  sonra  düz ünlülerin gelmesi, 

avuna "avna" (14/2), Cabur (özel isim, 45/2), ċapu “kap” (43/2) gibi bir kaç örnek 

dşnda sağlanmş gibidir. Kald ki Cabur dşndaki bu söyleyişler kişisel, hatta o 

türküdeki bir defalk seslendirmeye aittir. 

 Yuvarlak ünlülerden sonra  dar-yuvarlak  veya  düz-geniş  ünlülerin  gelmesi  

ise, ağzda görülen aşr düzleşme sonucu tam olarak sağlanamamştr. Bir ksm kök 

ve gövdelerde;  isim ve fiil yapm ekleri ile işletme ve çekim eklerinin bir çoğunda; 

yardmc seslerde uyum aykrlklar görülür. 

 Kök ve gövdelerde: ul “ulu” (38/6), bult “bulut”(10/2), uzn “uzun” (10/10), 

boyn “boyun" (38/13), ċomş “komşu” (10/13),  topp« “topuk” (63/9), uy« “uyku” 

(6/9), turnc “turuncu” (40/9), tutl-  “tutul-” (124/7), vurÈn “vurgun, âşk” (75/16), 
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 B. ÜNSÜZ UYUMU        

 Türkçe kelimelerde yan yana gelen ünsüzlerin ton bakmndan birbirine 

uymas esasna dayanan ünsüz uyumu, aşağdaki birkaç örnek dşnda Urfa ağznda 

tam anlamyla varlğn sürdürmektedir: ċazsn “kazsn” (5/10), sekzen “seksen” 

(6/7). 

 C. ÜNLÜ-ÜNSÜZ UYUMU       

 Türkçenin belli başl özelliklerinden biri olan bu uyumun,  Urfa ağznda 

alnma kelimelerde bulunmadğn görürüz. Kendilerinden sonra  kaln ünlülerin 

gelmesi  gereken  È,  Î,  «,  ċ  ünsüzlerinin, ince ünlülerle  birlikte  kullanldğ da 

görülür: غم Èamm > Èem “gam” (57/12), غمزه Èamze > Èemze “gamze” (59/8), زلغ  

Èazel > Èezel “gazel” (119/1),  حمام  Îammām > Îemam “hamam” (21/15), خراج «ar-

āc > «erac “haraç” (106/3), حرام Îarām > Îeram “haram” (10/5),  خنجر «ancer > 

«ençer “hançer” (21/2), خسته «aste > «este “hasta” (15/8), قدم ċadem > ċedem 

“kadem” (125/11), قدر ċader > ċeder “kader” (78/8), قدر ċadar > ċeder “kadar” 

 ċaytān > ċeytan “kaytan” (87/12) قيطان ,ċalem > ċelem “kalem” (1/13) قلم ,(63/7)

gibi.  Bu değişmenin,  aslnda Türkçe  olan  Îeyva "ayva" (4/4, 15/7, 40/4, 40/9), 

ċerĭş "karş" (29/12), kelimelerinde görülmesi ise  az görülen bir durumdur. Urfa  

ağznda bir de çok yaygn olan Farsça asll آور kör > kôr “kör” (55/15) sözcüğünde  

karşlaştğmz  bir  uyumsuzluk vardr.  Burada, ön damak  ünsüzü olan ince k ile 

kaln ünlü olan  o  bir arada  kullanlmaktadr. Bu durumda  o sesi  normalden  ince 

bir ünlü durumuna geçer.   

 

 

 

 

 

 

 

öldĭren “öldüren (59/5), soldran “solduran” (59/9), yo¿sll¿ “yoksulluk” (2/5), 

doldr- “doldur-” (13/3), dostm “dostum” (87/14) vb.  

 Geniş zaman eklerinde: bulram “bulurum” (86/13), olrm “olurum” 

(125/13), olr “olur” (118/11), soldrr “soldurur” (2/7), vurlmaz “vurulmaz” (34/8) 

vb. 

 Görülen geçmiş zaman eklerinde: oldm “oldum” (92/3), öldĭm “öldüm” 

(46/5), buldm “buldum” (57/4), duyd “duydu” (10/13), uşt “uçtu” (72/3) vb .  

 Öğrenilen geçmiş zaman eklerinde: olmşam “olmuşum” (43/6), olmşsn 

“olmuşsun” (19/4), olmş “olmuş” (32/4), uymş “uyumuş” (6/8). örtmĭş “örtmüş” 

(17/16 ) vb. 

 İstek eklerinde: bulm “bulaym” (105/11). 

 Durum eklerinde: on “onu” (6/2), son “sonu” (61/9), bülbülĭn “bülbülün” 

(80/4). 

 İyelik eklerinde: dostm “dostum” (87/14), vüc‚dm “vücudum” (123/9), 

boynma “boynma” (21/3), topÈ “topuğu” (71/10), ċoynna “koynuna” (29/11), 

türküsĭ “türküsü” (78/1), oÈlyam “oğluyum” (86/12), üstǚmĭze “üstümüze”  (79/8). 

Yardmc seste: soliyorum “soluyorum” (92/16),  öliyorum “ölüyorum” (92/18), 

 Türkü metinlerimizde de görüldüğü gibi, bu uyum halk ağznda giderek 

yaygnlk kazanmaktadr. Özellikle yuvarlak ünlüden sonra yar dar-yuvarlak 

ünlünün gelmesine artk sklkla rastlanlmaktadr: çürǚdǚm “çürüdüm” (105/6), 

doyǔlmaz “doyulmaz” (74/18), döndǚm “döndüm” (18/11),  dursǔn “dursun” 

(41/12), düştǚ (8/11, 8/13, 33/5, 33/11, 54/2, 87/4), düzǚlsǚn (21/10, 21/12), göksǚme  

“göksǚme” (86/5), gölǚmǚz “gölümüz” (72/3), «urcǔnda “hurcunda” (44/7), köyǚn 

“köyün” (70/2), ċurşǔn “kurşun” (78/11), müftǚsǔz “müftüsüz” (18/5), oÈlǔ “oğlu” 

(101/4), öldǚrdǚn “öldürdün” (50/7, 64/3), süzǚlsǚn “süzülsün” (21/11), türlǚ “türlü” 

(123/7, 123/30), üşǚdǚm > üşüdüm (83/9), üzümǚ “üzümü”  (30/8), vurǔn “vurun” 

(101/5), yoluna (88/23), zülfǚnden (117/6) vb. Yukardaki kelimelerin birinci 

heceleri dşndaki ünlüleri eskiden hep düzdü. Bugün Urfa ağznda iki şekli de 

kullanlmakta ve ağr seyreden bir geçiş dönemi yaşanmakradr: boynmda (92/12) / 

boynǔmda (40/18), bozlmş (24/7) /bozǔlmş (80/3), buldm (57/4) / buldum  (42/11).
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 B. ÜNSÜZ UYUMU        

 Türkçe kelimelerde yan yana gelen ünsüzlerin ton bakmndan birbirine 

uymas esasna dayanan ünsüz uyumu, aşağdaki birkaç örnek dşnda Urfa ağznda 

tam anlamyla varlğn sürdürmektedir: ċazsn “kazsn” (5/10), sekzen “seksen” 

(6/7). 

 C. ÜNLÜ-ÜNSÜZ UYUMU       

 Türkçenin belli başl özelliklerinden biri olan bu uyumun,  Urfa ağznda 

alnma kelimelerde bulunmadğn görürüz. Kendilerinden sonra  kaln ünlülerin 

gelmesi  gereken  È,  Î,  «,  ċ  ünsüzlerinin, ince ünlülerle  birlikte  kullanldğ da 

görülür: غم Èamm > Èem “gam” (57/12), غمزه Èamze > Èemze “gamze” (59/8), زلغ  

Èazel > Èezel “gazel” (119/1),  حمام  Îammām > Îemam “hamam” (21/15), خراج «ar-

āc > «erac “haraç” (106/3), حرام Îarām > Îeram “haram” (10/5),  خنجر «ancer > 

«ençer “hançer” (21/2), خسته «aste > «este “hasta” (15/8), قدم ċadem > ċedem 

“kadem” (125/11), قدر ċader > ċeder “kader” (78/8), قدر ċadar > ċeder “kadar” 

 ċaytān > ċeytan “kaytan” (87/12) قيطان ,ċalem > ċelem “kalem” (1/13) قلم ,(63/7)

gibi.  Bu değişmenin,  aslnda Türkçe  olan  Îeyva "ayva" (4/4, 15/7, 40/4, 40/9), 

ċerĭş "karş" (29/12), kelimelerinde görülmesi ise  az görülen bir durumdur. Urfa  

ağznda bir de çok yaygn olan Farsça asll آور kör > kôr “kör” (55/15) sözcüğünde  

karşlaştğmz  bir  uyumsuzluk vardr.  Burada, ön damak  ünsüzü olan ince k ile 

kaln ünlü olan  o  bir arada  kullanlmaktadr. Bu durumda  o sesi  normalden  ince 

bir ünlü durumuna geçer.   
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gibi  -lċ,  -lik,  -luċ,  -lük  biçiminde olan bu ek genellikle isim ve sfatlardan somut 

manal isimler yapar.(25) Bugün Urfa ağznda yaygn biçimleri aslnda cahall« 

(56/17), orta«l« (114/8), gelĭnlĭk (55/2), gençlĭk (6/6) örneklerindeki gibi -l«, -

lĭk’tir. -l« eki Eski Türkçe döneminden beri gelen -lċ ekindeki ċ > « değişmesi 

sonucu ortaya çkmştr. Eski Türkçe döneminden gelen -lċ eki  konuşma dilinde 

pek kullanlmadğ için örneği de azdr: ayrlċ (81/12). 

İki ünlü arasnda bu eklerden  -l« > lÈ ve lĭk > lĭg biçimine girer:(26) narl« > 

narlÈa (25/9), varl« > varlÈa (25/10), saÈl« > saÈlÈinan (31/5), yaÈl« > 

yaÈlÈinan (31/6), varl« > varlÈmdan (33/9).   

-ç, -çĭ         

 Türkçede eskiden beri kullanlan bu ek  meslek isimleri  ve uğraşma ile ilgili 

isimler yapar.(26)  Eski Türkçede olduğu gibi Urfa ağznda da bugün yaygn olarak 

yalnz ç’li ve düz biçimleri vardr: yolç  “yolcu” (54/8), deveçĭ “deveci” (44/14). 

-l, -lĭ, [-lǚ, -lü]        

 Esas görevi sfat olarak kullanlan; bulundurma, özünde taşma veya bir yerle, 

bir kurumla, bir toplulukla bağlantl olmay ifade eden isimler yapmak olan bu ekin, 

Urfa  halk  ağznda  yakn  zamana  kadar yalnz  -l, -lĭ  biçimleri kullanlrd. 

Yuvarlak ünlülü örnekleri yoktu:(27)sapl (5/11), dumanl (7/6), ċnal “knal” 

(7/12), ċaşl “kaşl” (12/9);  incĭlĭ “incili” (21/7), egerlĭ “eğerli” (27/3), gemlĭ 

“gemli” (27/3), gėyĭmlĭ “giyimli” (27/4). kâkülĭ (17/11), küsǚlĭ (14/9) gibi. Dar-

yuvarlak ve yar dar-yuvarlak biçimler ise yeni yeni kullanlmaktadr. Bu nedenle 

örnekleri azdr: güllǚ (31/6), yüzlǚ (61/4), türlǚ (123/7), gönlü (118/10).  

  -sz, -siz [-sǚz]                                                

 Bu ek -l, -lĭ,  ekinin olumsuzudur. Bir nesnede bir şeyin bulunmadğn ifade 

eder. Esas olan düz biçimlerdir: ċadsz “kadsz” (19/5), dermansz (26/9), yarsz 

(30/7), uyÌsz “uykusuz” (9/15), oÈrsz “uğursuz” (9/17). Yuvarlak ünlülü kelime 

kök ve gövdelerine de düz ünlülü biçimler eklenir: susz “susuz” (9/14).  

____________________________ 
25. Mustafa Özkan, a.e.,  s. 119 
26. a.e. s. 118 
27. Sadettin Özçelik, a.e., s. 70        

 

İKİNCİ BÖLÜM 

BİÇİM BİLGİSİ  (Morfoloji) 

 Manal biçimler olan kökler ile görevli biçimler olan ekler bakmndan birkaç 

aykr örnek dşnda Urfa ağznn Türk yaz diline sk skya bağl olduğu görülür.  

I. İSİMLER 

 A. İSİM YAPIM EKLERİ       
 Yeni kelimeler üretmek üzere kelime kök ve gövdelerine eklenen yapm 

eklerinin Urfa ağznda kullanlan biçimleri, Türkiye Türkçesindeki isim yapm 

eklerinin yaygn fonetik olaylar sonucunda az çok değişikliğe uğramş biçimleri ile 

eski dönemlerdeki biçimlerini koruyarak günümüze kadar gelmiş yapm ekleridir. 

Araştrmamza esas olan metinlerin kstl olmas nedeniyle, bunlarn hepsini 

örneklemek mümkün olmamaktadr. 

 Kelime köklerinde birinci hece dşnda yuvarlak ünlü bulundurmayan Urfa 

ağz, daha önce de belirttiğimiz gibi hem eğitim, öğrenim hem de yaz diline özenme 

ve yaygn iletişim araçlarnn etkisi sonucu az da olsa artk birinci hece dşnda yar-

dar-yuvarlak ve dar-yuvarlak ünlü bulundurarak yaz diline geçiş süreci 

yaşamaktadr. Ayrca bu çalşmaya özgü olmak üzere, türkü okuyan sanatçlarn tüm 

Anadolu’ya seslenmeyi düşünmeleri ve müziğin merkezi olan İstanbuldaki 

sanatçlara özenmeleri sonucu, ağzlarn değiştirme eğilimi gösterdiklerini de buna 

ekleyebiliriz. 

Bu bölümde, yaz dilimizdeki eklerle ortak özellikler gösteren eklerden çok, 

ses ve biçim değişikliğine uğramş, morfolojik bakmdan orijinal değer taşyan ekleri 

göstermeye çalştk. Bunu yaparken, yakn zamana kadar kullanlmayan, ama bugün 

az da olsa kullanlmaya başlanan biçimleri de köşeli parantez içine aldk.  

1. İsimden İsim Yapan Ekler       

-l«, -lĭk, -lċ         

 Eski Türkçede ve Eski Anadolu Türkçesinde bugünkü yaz dilimizde olduğu 
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gibi  -lċ,  -lik,  -luċ,  -lük  biçiminde olan bu ek genellikle isim ve sfatlardan somut 

manal isimler yapar.(25) Bugün Urfa ağznda yaygn biçimleri aslnda cahall« 

(56/17), orta«l« (114/8), gelĭnlĭk (55/2), gençlĭk (6/6) örneklerindeki gibi -l«, -

lĭk’tir. -l« eki Eski Türkçe döneminden beri gelen -lċ ekindeki ċ > « değişmesi 

sonucu ortaya çkmştr. Eski Türkçe döneminden gelen -lċ eki  konuşma dilinde 

pek kullanlmadğ için örneği de azdr: ayrlċ (81/12). 

İki ünlü arasnda bu eklerden  -l« > lÈ ve lĭk > lĭg biçimine girer:(26) narl« > 

narlÈa (25/9), varl« > varlÈa (25/10), saÈl« > saÈlÈinan (31/5), yaÈl« > 

yaÈlÈinan (31/6), varl« > varlÈmdan (33/9).   

-ç, -çĭ         

 Türkçede eskiden beri kullanlan bu ek  meslek isimleri  ve uğraşma ile ilgili 

isimler yapar.(26)  Eski Türkçede olduğu gibi Urfa ağznda da bugün yaygn olarak 

yalnz ç’li ve düz biçimleri vardr: yolç  “yolcu” (54/8), deveçĭ “deveci” (44/14). 

-l, -lĭ, [-lǚ, -lü]        

 Esas görevi sfat olarak kullanlan; bulundurma, özünde taşma veya bir yerle, 

bir kurumla, bir toplulukla bağlantl olmay ifade eden isimler yapmak olan bu ekin, 

Urfa  halk  ağznda  yakn  zamana  kadar yalnz  -l, -lĭ  biçimleri kullanlrd. 

Yuvarlak ünlülü örnekleri yoktu:(27)sapl (5/11), dumanl (7/6), ċnal “knal” 

(7/12), ċaşl “kaşl” (12/9);  incĭlĭ “incili” (21/7), egerlĭ “eğerli” (27/3), gemlĭ 

“gemli” (27/3), gėyĭmlĭ “giyimli” (27/4). kâkülĭ (17/11), küsǚlĭ (14/9) gibi. Dar-

yuvarlak ve yar dar-yuvarlak biçimler ise yeni yeni kullanlmaktadr. Bu nedenle 

örnekleri azdr: güllǚ (31/6), yüzlǚ (61/4), türlǚ (123/7), gönlü (118/10).  

  -sz, -siz [-sǚz]                                                

 Bu ek -l, -lĭ,  ekinin olumsuzudur. Bir nesnede bir şeyin bulunmadğn ifade 

eder. Esas olan düz biçimlerdir: ċadsz “kadsz” (19/5), dermansz (26/9), yarsz 

(30/7), uyÌsz “uykusuz” (9/15), oÈrsz “uğursuz” (9/17). Yuvarlak ünlülü kelime 

kök ve gövdelerine de düz ünlülü biçimler eklenir: susz “susuz” (9/14).  

____________________________ 
25. Mustafa Özkan, a.e.,  s. 119 
26. a.e. s. 118 
27. Sadettin Özçelik, a.e., s. 70        
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ekin yalnz düz ve c’li  biçimi kullanlmaktadr: ac« “azck” (96/8) azcÌ “azck” 

(49/8), tenecĭk “tanecik” (29/13),  daracċ (29/2). Ekin -cċ biçimi, yaz diline 

yönelme eğilimi sonucu az çok eğitim görmüş ağzlarda görülmektedir. 

 -ş          

 İşlek olmayan eklerden biridir. Sevgi ve içtenlik ifadesini kuvvetlendirme 

işlevi vardr. Bu sesin anaç, babaç gibi kelimelerde görülen, işlek olmayan -ç  ekinin 

-ş sesine dönmesiyle  ortaya çktğ kanaatindeyiz: babo-ç > babo-ş > baboş 

“babacğm” (60/5). 

 Bu sevgi ve içtenlik ifade eden seslenme biçimiyle Urfa ağznda, özellikle 

şahs isimlerinde çok karşlaşlr:       

 Memet+oy > Memo > Memoş       

 MeÎemet+oy > MeÎemedo > MeÎtoş; hafifletilmiş biçimi: MeÎo > MeÎoş 

 ‘Alĭ+oy > ‘Alo > ‘Aloş       

 ana+oy > ano > anoş 

-a«, -ek         

İşlek olmayan, benzerlik ifade eden  -ak, -ek eklerinin Urfa ağzndaki 

biçimleridir. ċoça« “koçak” (110/3). 

-«, -k         

 Benzerlik ifade eden, işlek olmayan bir ektir: orta« “ortak” (114/8), bala« 

“balak, çocuk, yavru” (59/14). .        

-n          

 İşlek olmayan eklerden biridir. Bu nedenle metinlerinizde yalnzca bir örnek 

bulabildik: uzn  “uzun” (81/2). 

2. Fiilden  İsim Yapan Ekler 

-ma«, [-maċ, -mek]       

 Türkçenin fiilden isim yapma eklerinin başnda gelen, bütün fiil kök ve 

gövdelerine getirilebilen -mak,  -mek  ekinin Urfa ağzndaki biçimidir. Kaln olsun 

ince olsun bütün fiillere bu biçim eklenir. “ÇekmaÈ ölümden beter” cümlesinde 

 

 Yar dar-yuvarlak ünlülü biçimlerin kullanlmas yenidir:  öksǚz (93/11), 

müftǚsǚz (18/5) vb. 

 -kĭ         

 İlişkinlik, bağllk ve bulunma ifade eden ek olup tek biçimi vardr. Uyuma 

girmez: ċoynǔndakĭ “koynundaki” (20/4), elĭndekĭ “elindeki” (84/14), başidakĭ 

“başndaki” (5/13) gibi.  

 -cÈaz          

 Küçültme ve sevgiden başka bir de şefkat, merhamet, acma gösteren; 

zavalllk ifade eden bir küçültme ekidir. Metinlerimizde tespit edemediğimiz ama 

Urfa ağznda çok kullanlan bu ek de ünlü ve ünsüz uyumu dşnda kalmakta, yalnz 

bir biçimi kullanlmaktadr. 

 -cana, -cene         

 Urfa ağznda çok kullanlan, -ca, -ce ekinden türemiş olan bu ek, yaz 

dilimizde işlekliğini kaybederek yerini -ca, -ce, -ça, -çe ekine brakmştr. Aslnda 

çekim eki olan bu ekin başlca görevi, isimlere gibi, göre, ile, birlikte, biraz, 

adamakll, olabildiğince anlamlar katarak sfat ve zarf yapmaktr. Metinlerimizde 

örneğini göremediğimiz bu eki, Urfa ağz için önem taşdğndan burada 

zikrediyoruz: ėyĭcene “iyice, olabildiğince”, serincene “serince, biraz serin”, 

güzelcene “adamaakll”. 

 -ca«, -cek  

 Görevi küçültme ve sevgi ifade etmek olan bu ek, Türkçede başlangçtan beri 

kullanlan, bugün işlekliğini kaybetmiş bir ektir: domǔrca« “tomurcuk” (50/8), 

küçǚcek “küçücek, küçücük”  (6/11). Bu ek de diğer küçültme ekleri gibi ünsüz 

uyumu dşnda kalmakta ve yalnz c’li biçimi kullanlmaktadr.   

 Bir de çekim fonksiyonu olan bu ekin, -ca, -ce eki gibi görev yaparak isimlere 

ile, birlikte anlamlar verme fonksiyonu vardr. Azeri sahasnda gittikçe kuvetlenmiş 

olan bu eğilimi az da olsa Urfa ağznda da görüyoruz: evcek “ev halkyla birlikte” 

Metinlerimizde tespit edemediğimiz bu eki, yine orijinalliği nedeniyle buraya aldk. 

 -c«, -cċ, -cĭk        

 Başlca görevi isimden  küçültme ve sevgi ifade eden isimler yapmak olan bu 
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ekin yalnz düz ve c’li  biçimi kullanlmaktadr: ac« “azck” (96/8) azcÌ “azck” 

(49/8), tenecĭk “tanecik” (29/13),  daracċ (29/2). Ekin -cċ biçimi, yaz diline 

yönelme eğilimi sonucu az çok eğitim görmüş ağzlarda görülmektedir. 

 -ş          

 İşlek olmayan eklerden biridir. Sevgi ve içtenlik ifadesini kuvvetlendirme 

işlevi vardr. Bu sesin anaç, babaç gibi kelimelerde görülen, işlek olmayan -ç  ekinin 

-ş sesine dönmesiyle  ortaya çktğ kanaatindeyiz: babo-ç > babo-ş > baboş 

“babacğm” (60/5). 

 Bu sevgi ve içtenlik ifade eden seslenme biçimiyle Urfa ağznda, özellikle 

şahs isimlerinde çok karşlaşlr:       

 Memet+oy > Memo > Memoş       

 MeÎemet+oy > MeÎemedo > MeÎtoş; hafifletilmiş biçimi: MeÎo > MeÎoş 

 ‘Alĭ+oy > ‘Alo > ‘Aloş       

 ana+oy > ano > anoş 

-a«, -ek         

İşlek olmayan, benzerlik ifade eden  -ak, -ek eklerinin Urfa ağzndaki 

biçimleridir. ċoça« “koçak” (110/3). 

-«, -k         

 Benzerlik ifade eden, işlek olmayan bir ektir: orta« “ortak” (114/8), bala« 

“balak, çocuk, yavru” (59/14). .        

-n          

 İşlek olmayan eklerden biridir. Bu nedenle metinlerinizde yalnzca bir örnek 

bulabildik: uzn  “uzun” (81/2). 

2. Fiilden  İsim Yapan Ekler 

-ma«, [-maċ, -mek]       

 Türkçenin fiilden isim yapma eklerinin başnda gelen, bütün fiil kök ve 

gövdelerine getirilebilen -mak,  -mek  ekinin Urfa ağzndaki biçimidir. Kaln olsun 

ince olsun bütün fiillere bu biçim eklenir. “ÇekmaÈ ölümden beter” cümlesinde 
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Hatta daha da ileri giderek ismin sonundaki ünlüyle  birleşip değişik bir biçim 

gösterir: usturay > ustrì (48/13) örneğinde olduğu gibi.  Bu değişimi şöyle 

gösterebiliriz: ustura-y- > ustr-y- > ustri-y > ustrì. Burada birinci hece dşnda 

düzleşme hususiyetinden dolay orta hece ünlüs  olmuş,  akkuzatif  eki  y  bağlayc 

sesle birleşmiş  ve  y'nin inceltici özelliği sonucu a > i hadisesi olmuş ve nihayet y 

sesi de i sesini normalden biraz uzatarak kaybolmuştur. 

 3. Yönelme Durumu (datif)      

 Yaklaşma, yönelme bakmndan ismin karşladğ nesneyi fiile bağlayan 

yönelnme durumu eki yaz dilimizde olduğu gibi -a ve -e'dir: dal-a “dala” (57/2),  

elĭm-e “elime” (11/2). 

 4. Bulunma Durumu (lokatif )      

 Fiilin gösterdiği oluş ve klşn yerini ve zamann belirten bulunma durumu 

ekinde, yaz dilimize göre bir değişme yoktur. Konuşma dilinde ve metinlerimizdeki 

şekiller bugünkü yaz dilimizde olduğu gibi  -da, -de, -ta, -te'dir:  başn-da “başnda” 

(59/6), Ma«sut-ta “Maksutta” (57/17), için-de “içinde” (13/2), bėşĭk-te “beşikte” 

(67/7). 

 5. Ayrlma Durumu (ablatif)      

 Fiilin gösterdiği oluş ve klşn kendinden uzaklaştğn göstermek için 

kullanlan ayrlma durumu -dan,  -den,  -tan, -ten ekleriyle belirtilir: saçlarn-dan 

(90/5), ciğer-den (90/21), ta«t-tan “tahttan” (2/6), yürekten (90/20).  

 6. Vasta Durumu (Enstrumental)      

 Fiilin ne ile, nasl, ne zaman yapldğn ifade etmek için isme getirilen vasta 

durumu eki ses değişmeleri sonucu Urfa halk ağznda çok çeşitlilik gösterir. Bunlar:  

-n,  -dan,  -den, -la,  -le, -lan, -len, -tan, -ten, -nan,  -nen,  -inan, -inen'dir.  Ancak 

bunlardan  türkü metinlerimizde sadece: üçǚn “için” (56/11), ‘aşkndan “aşkn ile” 

(75/11) yarnan "yârla, yâr ile" (29/4), bennen “benimle” (49/8) ve saÈlÈinan 

"sağlkla" (31/5), yaÈlÈinan "yağlkla, mendille" (31/5) vb.  kelimeleri  tesbit  

edebildik. Ayn kelimeler halk ağznda yardan; saÈl«nan, saÈl«tan biçimlerinde de 

söylenir. 

 

 

olduğu gibi iki ünlü  arasnda kaldğnda veya ünlüyle başlayan bir kelimeye 

bağlandğnda -maÈ biçimine döner: çekma«  > çekmaÈ  “çekmek” (56/9). 

-«, -k, [-ċ]        

 Fiilden isim yapma eklerinden biri olan -ċ, -k ekinin Urfa ağzndaki biçimidir. 

Fiilin gösterdiği harekete uğramş nesneleri karşlayarak yerine göre sfat veya zarf 

yapan bir ektir: uza¿ “uzak” (13/7, 36/6). Ünsüzle biten fiillere bağlayc ünlüyle 

eklenir. art¿  “artk, daha çok” (4/14), art¿  “bundan böyle” (4/1). elek (61/3). 

Yaz diline özen sonucu bu ekin -k  biçimiyle de karşlaşyoruz: artk  

“bundan böyle” (128/8). 

B. DURUM EKLERİ        

 İsmi isimlere, edatlara ve özellikle fiillere bağlayarak çeşitli ilgiler kuran 

durum ekleri çeşit bakmndan yaz dilimizdeki gibidir.  

 1. İlgi Durumu (genetif)        

 Urfa ağznda ilgi durumu eklerinin -n, -ĭn, -nn, -nĭn olmak üzere yalnz düz 

şekilleri vardr. pnar-n “pnarn” (6/2, 6/8), Èerib-ĭn “garibin” (80/5), saç-nn 

“saçnn” (33/4, 94/12), gözlerĭ-nĭn “gözlerinin” (125/10). 

 2.  Yükleme Durumu (akuzatif)      

 Yükleme durumu eklerinin yakn zamana kadar -  ve -ĭ olmak üzere yalnz 

düz şekilleri vard: mezarm- (5/10), saçm- (55/10), ċolm- “kolumu” (82/7); ben-ĭ 

“beni” (74/4), cėhėzĭm-ĭ “çehizimi” (5/3), derya-y- (18/3), yuva-y- “yuvay” (71/3), 

‘As-y- “Asi’yi” (44/10). Urfa ağznda eskiden beri birinci hece dşnda düz olarak 

görülen ünlülerin, çeşitli sebeplerle yuvarlaklaşmaya doğru gittiği görülmektedir. Bu 

süreçte baz kişiler birinci hece dşnda ĭ ünlüsü yerine yar dar yuvarlak olan ǚ  

ünlüsünü kullanmaktadrlar: yönǚm-ǚ “yönümü” (18/11), ‘ömrǚm-ǚ “ömrümü” 

(86/4), yüzǚn-ǚ “yüzünü” (128/4) vb. 

 Konuşma dilinde olmamakla birlikte, genellikle hece kalb zorlamas sonucu, 

baz türkü metinlerimizde yükleme durumunun eksiz yapldğ da görülür: baÈrm 

“bağrm” (61/3, 104/21), ċanm “kanm” (32/8), oldÈn “olduğunu” (76/17). 

 Yükleme durumunda bir başka önemli biçim daha karşmza çkmaktadr. Bu 

ek, sonu ünlüyle biten isimlere eklendiğinde, araya giren  y  bağlayc sesle kaynaşr.  



47 

Hatta daha da ileri giderek ismin sonundaki ünlüyle  birleşip değişik bir biçim 

gösterir: usturay > ustrì (48/13) örneğinde olduğu gibi.  Bu değişimi şöyle 

gösterebiliriz: ustura-y- > ustr-y- > ustri-y > ustrì. Burada birinci hece dşnda 

düzleşme hususiyetinden dolay orta hece ünlüs  olmuş,  akkuzatif  eki  y  bağlayc 

sesle birleşmiş  ve  y'nin inceltici özelliği sonucu a > i hadisesi olmuş ve nihayet y 

sesi de i sesini normalden biraz uzatarak kaybolmuştur. 

 3. Yönelme Durumu (datif)      

 Yaklaşma, yönelme bakmndan ismin karşladğ nesneyi fiile bağlayan 

yönelnme durumu eki yaz dilimizde olduğu gibi -a ve -e'dir: dal-a “dala” (57/2),  

elĭm-e “elime” (11/2). 

 4. Bulunma Durumu (lokatif )      

 Fiilin gösterdiği oluş ve klşn yerini ve zamann belirten bulunma durumu 

ekinde, yaz dilimize göre bir değişme yoktur. Konuşma dilinde ve metinlerimizdeki 

şekiller bugünkü yaz dilimizde olduğu gibi  -da, -de, -ta, -te'dir:  başn-da “başnda” 

(59/6), Ma«sut-ta “Maksutta” (57/17), için-de “içinde” (13/2), bėşĭk-te “beşikte” 

(67/7). 

 5. Ayrlma Durumu (ablatif)      

 Fiilin gösterdiği oluş ve klşn kendinden uzaklaştğn göstermek için 

kullanlan ayrlma durumu -dan,  -den,  -tan, -ten ekleriyle belirtilir: saçlarn-dan 

(90/5), ciğer-den (90/21), ta«t-tan “tahttan” (2/6), yürekten (90/20).  

 6. Vasta Durumu (Enstrumental)      

 Fiilin ne ile, nasl, ne zaman yapldğn ifade etmek için isme getirilen vasta 

durumu eki ses değişmeleri sonucu Urfa halk ağznda çok çeşitlilik gösterir. Bunlar:  

-n,  -dan,  -den, -la,  -le, -lan, -len, -tan, -ten, -nan,  -nen,  -inan, -inen'dir.  Ancak 

bunlardan  türkü metinlerimizde sadece: üçǚn “için” (56/11), ‘aşkndan “aşkn ile” 

(75/11) yarnan "yârla, yâr ile" (29/4), bennen “benimle” (49/8) ve saÈlÈinan 

"sağlkla" (31/5), yaÈlÈinan "yağlkla, mendille" (31/5) vb.  kelimeleri  tesbit  

edebildik. Ayn kelimeler halk ağznda yardan; saÈl«nan, saÈl«tan biçimlerinde de 

söylenir. 
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 “gamzen” (52/7), ad-i-y "adn" (43/13), baÈ-i-y "bağn" (16/2), ċurban-i-y 

“kurbann” (16/13), 

 Urfa ağznda  ñ (nazal n) sesinin olmadğn, bu sesin ögelerine ayrlarak 

karşmza çktğn sesler bahsinde anlatmştk. İyelik ekinin bu biçimi de  ñ'nin  y'ye 

dönüşmesiyle ortaya çkmştr. Bu ek baz ağzlarda kendinden önceki i bağlayc ses 

ile birleşerek -i biçimini alr. Bu durumda  iyelik eki normalden biraz daha uzarsa da 

çok belirgin değildir: baş-i-y > başi “başn” (25/12), derd-i-y-den > derd-i-den 

"derdinden" (60/8), ‘aşċ-i-y-dan > ‘aşċ-i-dan "aşkndan" (60/9) vb.  

 Ayrca, Urfa Türkülerinde yaz dilimizdeki teklik ikinci şahs iyelik ekine de 

rastlyoruz ki bu durum, türkü okuyucularnn yaz diline ve İstanbul ağzna 

özenmeleri sonucu  ortaya çkmaktadr: Èamze-n “gamzen” (32/4), yar--n-dan “y-

arinden” (19/4), 

 Teklik III. Şahs:        

 Teklik üçüncü şahs iyelik ekleri  -, -ĭ, -s, -sĭ 'dir. Eski devirlerde olduğu gibi 

yalnzca düz şekilleri vardr: baş--y-am “başym” (21/6), el-ĭ-n-den “elinden” (37/2, 

49/4), Íessanċala-s “Hasankalesi” (39/7), Èemze-sĭ "gamzesi" (59/8). 

 Önemli bir husus da Azeri sahasnda görülen, teklik III. sahs iyelik ekinin üst 

üste gelmesidir. Bu duruma Urfa ağznda da rastlanlmaktadr:   

 abėsi < ağa+bey-i-si “ağabeyi, abisi”     

 seÎebĭsĭ < sahib-i-si “sahibi”      

 Îeċċs < Îaċċ--s “hakk, alacak pay” 

 Çokluk I. Şahs:       

 Çokluk  birinci  şahs eklerinin -mz, -mĭz, [-mǚz]  gibi düz ve yar düz-

yuvarlak biçimleri vardr. Bu durum  türkülerde olduğu gibi genellikle halk ağznda 

da böyledir: Îa∆∆--mz-a “hakkmza” (79/4), ėl-ĭ-mĭz “ilimiz” (72/2), ev-mĭz-ĭn 

“evimizin (100/7), Îesret-ĭ-mĭz “hasretimiz (116/13), üst-ǚ-mĭz-e “üstümüze” (79/9), 

bülbǚl-ǚ-mǚz  “bülbülümüz” (33/12). 

  

 

 

 7. Eşitlik Durumu (ekvatif)       

 Bu günkü yaz dilinde olduğu gibi Urfa ağznda da eşitlik  -ca, -ce, -ça, -çe 

ekleriyle belirtilir: baÈm-ca “bağm kadar” (16/2), ben-ce "benim kadar" (16/5), 

ba«t«-ça (112/3) gördǚk-çe “gördükçe” (117/4) örneklerinde görüldüğü gibi.  

 Türkü metinlerimizde tespit edemedik ama, Urfa ağznda eşitlik durumu az da 

olsa evcek “ev halk ile”, çevicek “ufakça” (28) örneklerinde görüldüğü gibi Eski 

Anadolu Türkçesi döneminde eşitlik eki olarak da kullanlan küçültme eki 

fonksiyonlu -cak, -cek, -çak, -çek ekleriyle de ifade edilir.  Azeri sahasnda varlğn 

genişleterk sürdüren bu biçim Osmanl Türkçesinde işlekliğini kaybetmiştir.(29) 

 Eski Anadolu Türkçesinde oldukça işlek bir eşitlik eki olarak  kullanlrken, 

sonradan çekim eki fonksiyonunu kaybederek bu gün ancak bir iki örnekte yapm eki 

halinde klişeleşip kalan -layin, -leyin ekleri de Urfa halk ağznda eşitlik eki olarak 

varlğn sürdürmektedir: sebbeÎ-leyĭn “sabahleyin, sabah vakti”, övle-leyin 

“öğleleyin, öğlen”, a«şam-leyĭn “akşam vakti” (30) 

 -ca, -ce eklerinden türemiş -cene biçimi de halk ağznda eşitlik eki olarak 

kullanlanlmaktadr: güzelcene, ėyĭcene “iyicene”.(31) 

 C. İYELİK EKLERİ 

 Teklik I. Şahs:        

 Teklik birinci şahs iyelik eki bugünkü gibi -m'dir. Ünlüyle biten kelimelerle 

doğrudan, ünsüzle biten kelimelerle bağlayc ses araclğyla birleşir:‘ömr-ĭ-m  

“ömrüm” (6/6), yüreg-ĭ-m  “yüreğim” (11/8), ben-ĭ-m “benim” (124/9), el-ĭ-m “elim” 

(94/9) 

 Teklik II. Şahs:       

 Urfa ağznda Teklik ikinci şahs iyelik ekinin yaygn biçimi y'dir. Birinci 

şahs eki gibi, ünlüyle biten kelimelerle doğrudan doğruya, ünsüzle biten kelimelerle 

-i- bağlayc sesi alarak birleşir: desti-y “testin” (77/3), Èemze-y 
____________________________ 

28. Mehmet Özbek, a.e., s. 31 
29. Muharrem Ergin, a.e., s. 229 
30. Mehmet  Özbek, a.e., s. 31 
31. Sadettin Özçelik, a.e., s. 79 
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 “gamzen” (52/7), ad-i-y "adn" (43/13), baÈ-i-y "bağn" (16/2), ċurban-i-y 

“kurbann” (16/13), 

 Urfa ağznda  ñ (nazal n) sesinin olmadğn, bu sesin ögelerine ayrlarak 

karşmza çktğn sesler bahsinde anlatmştk. İyelik ekinin bu biçimi de  ñ'nin  y'ye 

dönüşmesiyle ortaya çkmştr. Bu ek baz ağzlarda kendinden önceki i bağlayc ses 

ile birleşerek -i biçimini alr. Bu durumda  iyelik eki normalden biraz daha uzarsa da 

çok belirgin değildir: baş-i-y > başi “başn” (25/12), derd-i-y-den > derd-i-den 

"derdinden" (60/8), ‘aşċ-i-y-dan > ‘aşċ-i-dan "aşkndan" (60/9) vb.  

 Ayrca, Urfa Türkülerinde yaz dilimizdeki teklik ikinci şahs iyelik ekine de 

rastlyoruz ki bu durum, türkü okuyucularnn yaz diline ve İstanbul ağzna 

özenmeleri sonucu  ortaya çkmaktadr: Èamze-n “gamzen” (32/4), yar--n-dan “y-

arinden” (19/4), 

 Teklik III. Şahs:        

 Teklik üçüncü şahs iyelik ekleri  -, -ĭ, -s, -sĭ 'dir. Eski devirlerde olduğu gibi 

yalnzca düz şekilleri vardr: baş--y-am “başym” (21/6), el-ĭ-n-den “elinden” (37/2, 

49/4), Íessanċala-s “Hasankalesi” (39/7), Èemze-sĭ "gamzesi" (59/8). 

 Önemli bir husus da Azeri sahasnda görülen, teklik III. sahs iyelik ekinin üst 

üste gelmesidir. Bu duruma Urfa ağznda da rastlanlmaktadr:   

 abėsi < ağa+bey-i-si “ağabeyi, abisi”     

 seÎebĭsĭ < sahib-i-si “sahibi”      

 Îeċċs < Îaċċ--s “hakk, alacak pay” 

 Çokluk I. Şahs:       

 Çokluk  birinci  şahs eklerinin -mz, -mĭz, [-mǚz]  gibi düz ve yar düz-

yuvarlak biçimleri vardr. Bu durum  türkülerde olduğu gibi genellikle halk ağznda 

da böyledir: Îa∆∆--mz-a “hakkmza” (79/4), ėl-ĭ-mĭz “ilimiz” (72/2), ev-mĭz-ĭn 

“evimizin (100/7), Îesret-ĭ-mĭz “hasretimiz (116/13), üst-ǚ-mĭz-e “üstümüze” (79/9), 

bülbǚl-ǚ-mǚz  “bülbülümüz” (33/12). 
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II. ZAMİRlLER 

 A. ŞAHIS ZAMİRLERİ       

 İncelememize esas alnan metinlerde tesbit ettiğimiz şahs zamirleri Urfa 

konuşma dilindekilerden farkl olmayp şöyledirler:  

 Teklik I. Şahs: ben (1/8). Az da olsa Azeri sahas şahs zamiri men (30/9, 

114/10)’in de görüldüğü olur. 

   Teklik II. Şahs: sen (7/9, 7/10, 49/2, 56/7, 61/2, 75/17) 

 Teklik III. Şahs: o  (17/8) 

 Çokluk I. Şahs: bĭz  (104/16, 110/7) 

 Çokluk II. Şahs: sĭz  (3/6, 28/5) 

 Çokluk III. Şahs: onlar, onnar. Bu zamirler halk ağznda kullanldğ halde 

metinlerimizde tespit edemedik.(35) Bu zamirlerin çekimi de şöyledir: 

1. İlgi Durumu        

 Urfa ağznda şahs zamirlerinin ilgi durumu bugün: benĭm (8/13); senì "senin" 

(4/18) veya seniy;(36) onn;(37) bĭzĭm (9/17); sĭzĭn (72/4); onnarn,(38) onlarn (39) 

biçimindedir. Bazan teklik ve çokluk birinci şahs zamirlerinin  ilgi hallerine -ki aitlik 

eki eklenince,  -m  ilgi eki -n sesine dönüşür: benimki > benĭnkĭ, bizimki > bĭzĭnkĭ.(40)  

 2. Yükleme Durumu        

 Urfa ağznda şahs zamirlarinin yükleme durumu bugün: benĭ (10/11); senĭ 

(20/6); on (6/2); bĭzĭ (57/9); sĭzĭ;(41) onnar (42) veya  onlar (43) biçimindedir.  

 3. Yönelme  Durumu       

 Urfa ağznda yönelme durumu eskiden beri: biye;(44) siye (4/8, 5/12), sene  
 

____________________________ 

35. Sadettin Özçelik, a.e., s. 84 
36. Kemal Edip, a.e., s. 36 
37. Kemal Edip, a.e., s. 36 
38. Kemal Edip, a.e., s. 36;  
39. Sadettin Özçelik, a.e., s. 84 
40. Mehmet Özbek, a.e., s. 34 
41. Kemal Edip, a.e., s. 35 
42. Kemal Edip, a.e., s. 35 
43. Sadettin Özçelik, a.e., s. 84 
44. Kemal Edip, a.e., s. 35 

 

 Çokluk II. Şahs:       

 Çokluk ikinci şahs ekleri -yz, -yiz, -yĭz [-z]’dir: ev-i-yiz “eviniz”, bibi-yiz 

“bibiniz, halanz”,(32)  ċafayz “kafanz”, diliyĭz “diliniz”,(33)  baba-yz “babanz” ve 

dede-yiz “dedeniz”(34) örneklerinde olduğu gibi. Bu ekler de teklik ikinci şahstaki 

gibi  ñ > y  değişmesi sonucu  -ñz, -ñiz eklerinden çkmştr.  

 Son yllarda çokluk II. Şahs iyelik ekindeki y sesinin, kendinden  önceki 

bağlayc sesle birleşmesi sonucunda, bu ekin baz ağzlarda -z biçimine girdiği 

görülür ki bu Azeri Türkçesinde de kullanlan çokluk 2. şahs iyelik ekidir. 

 Çokluk III. Şahs:       

 Çokluk üçüncü şahs iyelik ekleri  -lar, -lerĭ’dir: yavrǔlar “yavrular” 

(93/13), dedĭk-lerĭ “dedikleri” (27/4), deve-lerĭ “develeri” (70/2) vb.  

 D. ÇOKLUK EKLERİ       

 Türkçenin her devrinde ve  bütün ağzlarda olduğu gibi, Urfa ağznda da  

çokluk ekleri  -lar, -ler'dir: çocċlar  “çocuklar” (79/3), arpalar (85/2), saçlarm 

(122/2), gözler (61/10), bülbǚller (35/2) vb.   

 E. AİTLİK EKİ        

 Türkiye Türkçesi yaz dilinde olduğu gibi her çeşit ünlüyle bağdaşabilen 

aitlik eki Urfa ağznda da -kĭ biçimindedir: ċoynundakĭ “koynundaki” (20/4), elĭndekĭ 

“elindeki” (84/14), başidakĭ “başndaki” (5/13). 

 F. SORU EKİ        

 Halk ağznda  m, mĭ olmak üzere yalnzca iki şekli vardr. Yakn zamana 

kadar ünlü uyumuna bağllk göstermeyen bir ekti.  Bu çalşmamzda ünlü uyumuna 

geçişin izleri olarak  yuvarlak ünlülü kelime gövdesine hem düz şeklin, hem de mu, 

mǔ gibi dar yuvarlak ve yar dar-yuvarlak biçimlerin  geldiğini görüyoruz: yÌlr m 

“yklr m” (48/7), var m “var m” (16/3); ċara günlerde mĭ (124/6), vermeye mĭ 

“vermeye mi” (125/16); çok mu (118/14), durur mu (109/4), uyǔr mǔ (75/6), bu 

mǔdǔr (77/2), su mǔdǔr (77/3). 
_____________________________ 

32. Kemal Edip, a.e.,  s. 37 
33. Sadettin Özçelik, a.e., s. 83 
34. Mehmet  Özbek, a.e., s. 29 
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II. ZAMİRlLER 

 A. ŞAHIS ZAMİRLERİ       

 İncelememize esas alnan metinlerde tesbit ettiğimiz şahs zamirleri Urfa 

konuşma dilindekilerden farkl olmayp şöyledirler:  

 Teklik I. Şahs: ben (1/8). Az da olsa Azeri sahas şahs zamiri men (30/9, 

114/10)’in de görüldüğü olur. 

   Teklik II. Şahs: sen (7/9, 7/10, 49/2, 56/7, 61/2, 75/17) 

 Teklik III. Şahs: o  (17/8) 

 Çokluk I. Şahs: bĭz  (104/16, 110/7) 

 Çokluk II. Şahs: sĭz  (3/6, 28/5) 

 Çokluk III. Şahs: onlar, onnar. Bu zamirler halk ağznda kullanldğ halde 

metinlerimizde tespit edemedik.(35) Bu zamirlerin çekimi de şöyledir: 

1. İlgi Durumu        

 Urfa ağznda şahs zamirlerinin ilgi durumu bugün: benĭm (8/13); senì "senin" 

(4/18) veya seniy;(36) onn;(37) bĭzĭm (9/17); sĭzĭn (72/4); onnarn,(38) onlarn (39) 

biçimindedir. Bazan teklik ve çokluk birinci şahs zamirlerinin  ilgi hallerine -ki aitlik 

eki eklenince,  -m  ilgi eki -n sesine dönüşür: benimki > benĭnkĭ, bizimki > bĭzĭnkĭ.(40)  

 2. Yükleme Durumu        

 Urfa ağznda şahs zamirlarinin yükleme durumu bugün: benĭ (10/11); senĭ 

(20/6); on (6/2); bĭzĭ (57/9); sĭzĭ;(41) onnar (42) veya  onlar (43) biçimindedir.  

 3. Yönelme  Durumu       

 Urfa ağznda yönelme durumu eskiden beri: biye;(44) siye (4/8, 5/12), sene  
 

____________________________ 

35. Sadettin Özçelik, a.e., s. 84 
36. Kemal Edip, a.e., s. 36 
37. Kemal Edip, a.e., s. 36 
38. Kemal Edip, a.e., s. 36;  
39. Sadettin Özçelik, a.e., s. 84 
40. Mehmet Özbek, a.e., s. 34 
41. Kemal Edip, a.e., s. 35 
42. Kemal Edip, a.e., s. 35 
43. Sadettin Özçelik, a.e., s. 84 
44. Kemal Edip, a.e., s. 35 
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 8. Şahs Zamirlerinin Edatlara Bağlanmas    

 Urfa ağznda şahs zamireleri son çekim edatlarna çeşitli çekim biçimleri ile 

bağlanrlar. ile edat yukarda da belirttiğimiz gibi zamirlerde bugün artk ekleşmiştir:  

benĭmnen, senĭnnen, onnnan, bĭzĭnnen (bĭzĭmnen), sĭzĭnnen. ile edatnn geniş ölçüde 

ekleşmesi Türkçenin son devirlerinde olmuştur.(54)     

 Bugün şahs zamirleri  üçǚn “için” edatna çokluk üçüncü şahs dşnda ilgi 

durumuyla bağanrlar: benĭm içĭn, senì üçǚn, onn üçǚn, bĭzĭm üçǚn, sĭzĭn üçǚn, 

onnar üçǚn. 

 Şahs zamirlerinin kĭmĭn “gibi” edatna bağlanmas şöyledir: benĭm kĭmĭn 

(56/3) senì  kĭmĭn, onn kĭmĭn, bĭzĭm kĭmĭn, sĭzĭn kĭmĭn, onnar kĭmĭn. Bağlanma 

çokluk  üçüncü  şahs dşnda ilgi durumuyla olur. Şahs zamirlari ċeder  “kadar” 

edatna da ayn biçimde bağlanrlar: benĭm ċeder, senì ċeder, onn ċeder, bĭzĭm 

ċeder, sĭzĭn ċeder, onnar ċeder.  

 B. DÖNÜŞLÜLÜK ZAMİRLERİ      

 Urfa ağznda en çok kullanlan dönüşlülük zamiri gendĭ  “kendi” kelimesidir. 

İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlğn anlatr. Metinlerimizden ve daha önce tespit 

edilmiş başka kaynaklardan (55) Halk ağznda çok çeşitli biçimleri olan ekin çekimi 

şöyledir:           

 gendĭm “kendim” 

gendiy, gendì  “kendin” 

gendĭ (14/13, 62/9), gennĭ, gendĭsĭ “kendisi” 

gendĭmĭz “kendimiz”  

gendiyiz, gendiz “kendiniz” 

gendĭlerĭ, genner, gennerĭ “kendileri” 

Urfa ağznda iyelik biçimleri dönüşlülük zamiri olarak kullanlan ikinci 

kelime ise öz ismidir. Eski Anadolu Türkçesinde kullanlan bu zamir Osmanl 

sahasnda varlğn yitirirken Azeri sahasnda yaygn ve hakim bir duruma gelmiştir.  
_________________________________    

54. Ergin, a.e., s. 257 
55. Sadettin Özçelik, a.e., 85 

 

 

(103/1, 103/2);  ona  (10/9, 57/5);  bĭze (25/6, 36/5, 63/7, 84/5);  sĭze;(45)  onnara (46) 

biçiminde olmakla birlikte, son senelerde birinci ve ikinci teklik şahslar ile üçüncü 

çokluk şahslarda oldukça yaygn bir biçimde yaz diline uyum görülmektedir: bana 

(13/16, 17/4, 33/10, 34/8, 40/4, 40/8, 56/8, 70/9, 74/14, 109/3, 122/5, 126/6, 126/11), 

sana (1/9, 5/6, 8/13, 13/5, 33/7, 73/7, 88/10), onlara.(47) 

 4. Bulunma Durumu       

 Şahs zamirlerinin bulunma durumu Urfa ağznda bugün: bende (121/2), 

sende (4/3, 4/5, 18/4, 81/7, 81/9), onda; bĭzde, sĭzde, onnarda,(48) onlarda (49) 

biçimindedir. 

 5. Ayrlma Durumu         

 Urfa ağznda şahs zamirlarinin ayrlma durumu bugün: benden (7/5, 35/10, 

54/6, 76/5, 81/13, 96/3, 111/5, 111/9, 126/8), senden (54/7, 62/12, 125/17), ondan 

(76/5), bĭzden;  sĭzden,  onnardan,(50) onlardan (51) biçimindedir.  

 6. Vasta Durumu           

 Şahs zamirlerinin Urfa ağzndaki vasta durumu yakn zamana, 30-40 yl 

öncesine kadar: bennen (49/8), sennen, onnan, bĭznen, sĭznen, onnarnan biçiminde 

idi.(52) Buna az kullanlr olsalar da benĭmnen, senĭnnen, onnnan, bĭzĭnnen 

(bĭzĭmnen), sĭzĭnnen(53) şekillerini ekleyebiliriz. Bugün yaygn kullanş: benden 

(54/6), senden, ondan, bĭznen, sĭznen, onnarnan biçimindedir.  

 7. Eşitlik Durumu        

 Şahs zamirlarinin eşitlik durumu Urfa ağznda: bence,(16/5) sence, bizce, 

onca, sizce, onnarca biçimindedir. Bu durum ayrca gĭbĭ, göre, ċadar vb. edatlarla 

yaplan edat gruplar ile de ifade edilir.   

 

_____________________________ 
45. Kemal Edip, a.e., s. 35; Sadettin Özçelik, a.e., s. 84; Mehmet Özbek, a.e., s. 34 
46. Kemal Edip, a.e., s. 35; Mehmet Özbek, a.e., s. 34  
47. Sadettin Özçelik, a.e., s. 84 
48. Kemal Edip, a.e., s. 35; Mehmet Özbek, a.e., s. 34 
49. Sadettin Özçelik, a.e., s. 84. 
50. Kemal Edip, a.e., s. 35; Mehmet Özbek, a.e., s. 34 
51. Sadettin Özçelik, a.e., s. 84 
52. Kemal Edip, a.e., s. 35; Mehmet Özbek, a.e.,  s. 34 
53. Kemal Edip, a.e., s. 54 
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 8. Şahs Zamirlerinin Edatlara Bağlanmas    

 Urfa ağznda şahs zamireleri son çekim edatlarna çeşitli çekim biçimleri ile 

bağlanrlar. ile edat yukarda da belirttiğimiz gibi zamirlerde bugün artk ekleşmiştir:  

benĭmnen, senĭnnen, onnnan, bĭzĭnnen (bĭzĭmnen), sĭzĭnnen. ile edatnn geniş ölçüde 

ekleşmesi Türkçenin son devirlerinde olmuştur.(54)     

 Bugün şahs zamirleri  üçǚn “için” edatna çokluk üçüncü şahs dşnda ilgi 

durumuyla bağanrlar: benĭm içĭn, senì üçǚn, onn üçǚn, bĭzĭm üçǚn, sĭzĭn üçǚn, 

onnar üçǚn. 

 Şahs zamirlerinin kĭmĭn “gibi” edatna bağlanmas şöyledir: benĭm kĭmĭn 

(56/3) senì  kĭmĭn, onn kĭmĭn, bĭzĭm kĭmĭn, sĭzĭn kĭmĭn, onnar kĭmĭn. Bağlanma 

çokluk  üçüncü  şahs dşnda ilgi durumuyla olur. Şahs zamirlari ċeder  “kadar” 

edatna da ayn biçimde bağlanrlar: benĭm ċeder, senì ċeder, onn ċeder, bĭzĭm 

ċeder, sĭzĭn ċeder, onnar ċeder.  

 B. DÖNÜŞLÜLÜK ZAMİRLERİ      

 Urfa ağznda en çok kullanlan dönüşlülük zamiri gendĭ  “kendi” kelimesidir. 

İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlğn anlatr. Metinlerimizden ve daha önce tespit 

edilmiş başka kaynaklardan (55) Halk ağznda çok çeşitli biçimleri olan ekin çekimi 

şöyledir:           

 gendĭm “kendim” 

gendiy, gendì  “kendin” 

gendĭ (14/13, 62/9), gennĭ, gendĭsĭ “kendisi” 

gendĭmĭz “kendimiz”  

gendiyiz, gendiz “kendiniz” 

gendĭlerĭ, genner, gennerĭ “kendileri” 

Urfa ağznda iyelik biçimleri dönüşlülük zamiri olarak kullanlan ikinci 

kelime ise öz ismidir. Eski Anadolu Türkçesinde kullanlan bu zamir Osmanl 

sahasnda varlğn yitirirken Azeri sahasnda yaygn ve hakim bir duruma gelmiştir.  
_________________________________    

54. Ergin, a.e., s. 257 
55. Sadettin Özçelik, a.e., 85 
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III. SIFATLAR 

 Bir ismi nitelik, nicelik, yer, sra  bakmndan niteleyen, belirten kelimelerden 

metinlerimizde tespit ettiklerimizi şöyle gruplayabiliriz. 

 A. Niteleme Sfatlar        

 böyle (26/6, 85/9, 95/14, 119/8, 126/6), böylece (128/7), böyük (123/29), 

Îaċiki (124/5), aslan (45/7), polat (45/10), cėylan (45/9), civan (45/8). 

 B. Belirtme Sfatlar  

 1. İşaret Sfatlar        

 bu (6/5, 21/6, 25/7, 29/5, 48/5), bǔ (59/14), b (5/7, 43/6).    

 şu (41/6, 40/9, 43/2).        

 o  (10/9, 17/6, 26/4, 46/11). 

 2. Aitlik Ekli Sfatlar       

 ċoynundakĭ (20/4), ċarşkĭ (80/2), elĭndekĭ (84/14), başidakĭ “başndaki” 

(5/13). 

 3. Say Sfatlar        

 ikĭ (48/2), yėddĭ “yedi” (10/12).  

 4. Sra ve Üleştirme Say Sfatlar     

 Türkiye Türkçesinde kullanlan sra ve üleştirme say sfatlar Urfa ağznda da 

yaygn şekilde kullanlr. 

 C. SORU SIFATLARI       

 hangĭ (67/4), ne (16/11, 35/3) 

 D. BELİRSİZLİK SIFATLARI      

 ac« “azck” (96/8), azcÌ “azck” (49/8),  bir (31/2, 31/13, 33/2), biraz 

(74/16, 88/9, 96/8/), bütǚn (58/12, 123/4, 123/33), çoÈ (9/6), ço« (12/8, 18/4, 32/4, 

36/7, 56/8, 121/9, 123/6), çoċ (70/6, 75/17, 98/19), ċerĭş (29/12), hele mele “öyle 

böyle” (86/16), hep (21/5), hepĭ “hep” (4/18), her (24/5). Farsçadan Türkçeye geçmiş 

olan hėç “hiç” (25/16, 44/14, 50/5, 124/8).  

  

 

Eskiden çok, ama bugün az kullanlan bu zamirin metinlerimizdeki örnekleri 

şunlardr: öz (9/8, 74/14), özǚmǚ (30/9). 

C. İŞARET ZAMİRLERİ       

 Bugün Urfa ağznda aşağdaki işaret zamirleri kullanlmaktadr.(56) Türkü 

metinlerimizde tespit ettiklerimizin yerlerini yanlarnda belirttik.   

  bu (6/5, 16/11, 19/6, 21/6, 22/6, 25/7), bǔ (59/14), b (43/6). 

  şu (41/6)        

  o (46/11) 

 bunlar, bunnar; bǔnlar, bǔnnar; bnlar, bnnar      

  şunlar, şunnar; şǔnlar, şǔnnar       

  onlar, onnar  

 D. SORU ZAMİRLERİ      

 Çalşmamzda soru zamirleri olarak şunlar tesbit edebildik:  

 kĭm (57/6, 78/9, 104/14, 107/4, 119/10).    

 ne (16/11, 17/2, 25/6, 32/9, 35/3, 44/3, 48/4, 124/3) çok kullanlan bir 

zamirdir. Kendisinden sonra gelen kelimelerle  birleşerek meydana getirdiği şekiller 

de pek yaygndr:  nėdĭm “ne edeyim” (78/6), nėdem “ne edeyim” (115/13), neme 

“neyime” (61/5), hangĭ “hangi” (67/4). 

 E. BELİRSİZLİK ZAMİRLERİ     

 Metinlerimizde tespit ettiğimiz belirsizlik zamirleri şunlardr: kimse (25/8, 

89/9, 124/8), ċemÙ “kamu” (122/4), herkes (61/14), birĭ (42/5), birĭsĭ  (68/13), hep 

(21/5, 51/5), hepĭ “hep” (4/18), hepsĭ (114/9), ikĭmĭz (74/8), hėç “hiç” (24/16, 44/14, 

50/5, 95/6, 124/8).  

  

 

 
_____________________________  

56. Kemal Edip, a.e., s. 36. Sadettin Özçelik, a.e.,  s. 86. 
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III. SIFATLAR 

 Bir ismi nitelik, nicelik, yer, sra  bakmndan niteleyen, belirten kelimelerden 

metinlerimizde tespit ettiklerimizi şöyle gruplayabiliriz. 

 A. Niteleme Sfatlar        

 böyle (26/6, 85/9, 95/14, 119/8, 126/6), böylece (128/7), böyük (123/29), 

Îaċiki (124/5), aslan (45/7), polat (45/10), cėylan (45/9), civan (45/8). 

 B. Belirtme Sfatlar  

 1. İşaret Sfatlar        

 bu (6/5, 21/6, 25/7, 29/5, 48/5), bǔ (59/14), b (5/7, 43/6).    

 şu (41/6, 40/9, 43/2).        

 o  (10/9, 17/6, 26/4, 46/11). 

 2. Aitlik Ekli Sfatlar       

 ċoynundakĭ (20/4), ċarşkĭ (80/2), elĭndekĭ (84/14), başidakĭ “başndaki” 

(5/13). 

 3. Say Sfatlar        

 ikĭ (48/2), yėddĭ “yedi” (10/12).  

 4. Sra ve Üleştirme Say Sfatlar     

 Türkiye Türkçesinde kullanlan sra ve üleştirme say sfatlar Urfa ağznda da 

yaygn şekilde kullanlr. 

 C. SORU SIFATLARI       

 hangĭ (67/4), ne (16/11, 35/3) 

 D. BELİRSİZLİK SIFATLARI      

 ac« “azck” (96/8), azcÌ “azck” (49/8),  bir (31/2, 31/13, 33/2), biraz 

(74/16, 88/9, 96/8/), bütǚn (58/12, 123/4, 123/33), çoÈ (9/6), ço« (12/8, 18/4, 32/4, 

36/7, 56/8, 121/9, 123/6), çoċ (70/6, 75/17, 98/19), ċerĭş (29/12), hele mele “öyle 

böyle” (86/16), hep (21/5), hepĭ “hep” (4/18), her (24/5). Farsçadan Türkçeye geçmiş 

olan hėç “hiç” (25/16, 44/14, 50/5, 124/8).  

  



56  

V. FİİLLER 

 Bir klş, bir oluşu veya bir durumu anlatan kelime olarak fiilin, Urfa ağznda 

yap bakmndan baz özellikler göstermekle birlikte yaz dilinden ayrlmadğ 

görülür. Urfa ağznda, zamana bağl olmakszn kurulan fiil isimlerini gösterme, daha 

çok -ma« eki ile yaplr. Bugün Urfa ağz konuşma dilinde bu ek yannda -maċ,  -mek  

eklerinin de kullanldğ görülmektedir. aÈlamaċ (99/3), ayrmaċ (126/8), olmaċ 

(127/12), ėylemekse (127/14) 

A. İSİMDEN FİİL YAPAN EKLER 

-la, -le           

Bu isimden fiil yapma eklerinin en işlek olandr. Her çeşit ismin sonuna 

gelerekek yapma veya olma ifade eden fiiller yapar: bağlarm (76/2), aÈlar (78/4). 

Türkçede eskiden  beri  hep ayn kalan bu ekin,  bugün çekim srasnda  bazan 

ünlüsünün  değiştiği görülür:(58) szlayor > szlyor (99/8),  parlayor > parliyor 

(43/3). Bu değişim orta hece durumunda kalmaktan ve birleşeceği y ünsüzünün 

etkisinden ileri gelmektedir. Böyle olmakla birlikte metinlerimizde  asli durumunu 

koruyan biçimi de tespit ettik: aÈlayor “ağlyor” (89/12).  

-al, -el          

 İşleklik alan pek geniş olmayan, sfatlardan fiil yapan bir ektir: saÈalrsa 

(27/6), saÈalmaz (35/12), saÈalr (48/8). Renklerden  fiil yapan -ar, -er  ekinden r > l 

sonucu ortaya çkan -al, -el ekini de burada gösterebiliriz: saraldm (4/4). Bugün halk 

ağznda moral-, ċaral-, yeşel- fiilleri çok kullanlmaktadr.  

B. FİİLDEN FİİL YAPAN EKLER 

 -ma, -me         

 Türkçede eskiden beri çok geniş bir şekilde kullanlan, fiilden olumsuz fiil 

yapma ekidir: yatmaz (19/11), ċor¿ma (20/5), yaplmaz (24/8); dönmez (2/8), 

sėçemedĭm (5/3). Türkçede eskiden beri hep ayn kalan bu ekin, bugün çekim 

srasnda bazan ünlüsünün değiştiği görülür: ötmeyor > ötmiyor (33/2), kalmaya > 

∆almiya (40/5). Bu değişim orta hece durumunda kalmaktan ve birleşeceği y 
_____________________________ 
58. Muharrem Ergin, a.e., s. 171 

 

IV. ZARFLAR 

 Urfa ağznda fiillerin, sfatlarn, sfat-fiillerin ve görev bakmndan zarf 

niteliğindeki kelimelerin  anlamlarn yer, yön, zaman, nitelik, azlk-çokluk, soru vb. 

bakmlardan etkileyerek daha belirgin duruma getiren zarflar şunlardr. 

 A. Yer ve Yön Zarflar       

 berĭ (1/2), aşşaÈ (29/3), yu«ar (29/3). Bunlarn dşnda yaz dilinde 

kullanlan birçok yer zarfnn yannda şu zarflar da yaygn olarak kullanlr: ilerĭ, 

gėrĭ, içerĭ, öte, ar«a “arka”, ög “ön”, ç«ar “dşar”,. (57) 

 B. Zaman Zarflar        

 gėc “geç” (57/4, 70/7), Îala “hala” (10/9, 57/5), henüz (10/13, 17/18, 20/3), 

şĭmdĭ (6/11, 12/5,  18/8, 74/13, 75/6), evvel (6/11, 20/8, 119/4, 123/28). 

 C. Niteleme ve Durum Zarflar      

 hep (21/5, 51/5), hepĭ “hep” (4/18), nice (2/6, 12/14, 62/8, 72/4), niçĭn (19/5, 

122/5), niye (4/6, 16/6, 49/2). Eski Anadolu Türkçesinden beri “birlikte” anlamnda 

kullanlan bile (107/8), kĭmĭn “gibi” (48/3, 56/3). 

 D. Azlk-Çokluk Zarflar       

 ac« “azck” (96/8), azc« “azck” (49/8), çoċ “çok” (70/6, 75/17, 84/7, 

98/19), ço« “çok” (12/8, 13/13, 64/9), çoÈ “çok” (9/6, 12/10), pek çoÌ (123/6), art« 

“artk, fazla” (4/14). 

 E. Soru Zarflar 
 ne (16/11, 32/9, 57/6), nėre (29/21, 86/8, 108/5, 118/14), nasl (29/20, 65/12), 

niçĭn (19/5, 19/6, 122/5). 

 

 

 
_____________________________ 

57. Kemal Edip, a.e., s. 127; Sadettin Özçelik, a.e., s. 91; Mehmet Özbek, a.e., s. 33 
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V. FİİLLER 

 Bir klş, bir oluşu veya bir durumu anlatan kelime olarak fiilin, Urfa ağznda 

yap bakmndan baz özellikler göstermekle birlikte yaz dilinden ayrlmadğ 

görülür. Urfa ağznda, zamana bağl olmakszn kurulan fiil isimlerini gösterme, daha 

çok -ma« eki ile yaplr. Bugün Urfa ağz konuşma dilinde bu ek yannda -maċ,  -mek  

eklerinin de kullanldğ görülmektedir. aÈlamaċ (99/3), ayrmaċ (126/8), olmaċ 

(127/12), ėylemekse (127/14) 

A. İSİMDEN FİİL YAPAN EKLER 

-la, -le           

Bu isimden fiil yapma eklerinin en işlek olandr. Her çeşit ismin sonuna 

gelerekek yapma veya olma ifade eden fiiller yapar: bağlarm (76/2), aÈlar (78/4). 

Türkçede eskiden  beri  hep ayn kalan bu ekin,  bugün çekim srasnda  bazan 

ünlüsünün  değiştiği görülür:(58) szlayor > szlyor (99/8),  parlayor > parliyor 

(43/3). Bu değişim orta hece durumunda kalmaktan ve birleşeceği y ünsüzünün 

etkisinden ileri gelmektedir. Böyle olmakla birlikte metinlerimizde  asli durumunu 

koruyan biçimi de tespit ettik: aÈlayor “ağlyor” (89/12).  

-al, -el          

 İşleklik alan pek geniş olmayan, sfatlardan fiil yapan bir ektir: saÈalrsa 

(27/6), saÈalmaz (35/12), saÈalr (48/8). Renklerden  fiil yapan -ar, -er  ekinden r > l 

sonucu ortaya çkan -al, -el ekini de burada gösterebiliriz: saraldm (4/4). Bugün halk 

ağznda moral-, ċaral-, yeşel- fiilleri çok kullanlmaktadr.  

B. FİİLDEN FİİL YAPAN EKLER 

 -ma, -me         

 Türkçede eskiden beri çok geniş bir şekilde kullanlan, fiilden olumsuz fiil 

yapma ekidir: yatmaz (19/11), ċor¿ma (20/5), yaplmaz (24/8); dönmez (2/8), 

sėçemedĭm (5/3). Türkçede eskiden beri hep ayn kalan bu ekin, bugün çekim 

srasnda bazan ünlüsünün değiştiği görülür: ötmeyor > ötmiyor (33/2), kalmaya > 

∆almiya (40/5). Bu değişim orta hece durumunda kalmaktan ve birleşeceği y 
_____________________________ 
58. Muharrem Ergin, a.e., s. 171 
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Türkçesinde olduğu gibi Urfa ağznda da -nam, -nem biçimine girer: erimenem 

“erimem” (114/11), çürĭmenem “çürümem” (114/15) 

 Teklik ikinci şahs ekinin, Eski Türkçedeki señ zamiri kaynakl olduğu   

bilinmektedir. Yine Azeri  sahasnda olduğu gibi Urfa ağznda da ekleşmiş, nazal  

n'yi atmş fakat darlaşmamştr: ċalasan (65/8), uyanasan (56/2), yanasan (56/3), 

ċonasan (56/5), ĭstersen (123/14) örneklerinde olduğu gibi. Plaklara türküler okuyan 

sanatçlarn İstanbul ağzna özenmeleri sonucu az da olsa türkü metinlerimizde, 

Teklik ikinci şahs ekinin -sn, -sin’li biçimlerini de tespit ediyoruz: alrsn (32/9),  

geçersĭn (32/9), gezersĭn (104/8).       

 Çokluk birinci şahs eki, görülen  geçmiş  zaman ve şart  çekiminden  

geçmiştir: ċaça« “kaçalm” (55/3), gĭdaÌ “gidelim” (63/7), ċaldÌ “kaldk” (104/16). 

 Çokluk ikinci şahs eki, Eski Anadolu Türkçesindeki -sz, -siz biçimine açk 

bir bağllk göstererek hala Urfa ağznda yaşamaktadr.(59) 

 Çokluk üçüncü şahs eki Bugünkü Türkçede olduğu gibidir.(60)  

 2. İkinci Tip Şahs Ekleri       

 Bu ekler iyelik kökenlidirler. Görülen geçmiş zaman ve şart kipinin 

çekimlerinde kullanlan şahs ekler şunlardr:      

Teklik 1. şahs:  -m  

 2. şahs:   -y,  -ì, -i,  [-n]   

            3. şahs:   ________ 

 Çokluk 1. şahs:   -«,  [-ċ, -k] 

             2. şahs:   -yiz,  -iz 

          3. şahs:   -lar,  -ler 

Teklik birinci şahs eki başlagçtan beri hiç değişmeden gelen bir ektir: 

geldĭm (2/2), sordm (18/10). 

 
_____________________________ 

59. Kemal Edip, a.e., s. 44; Sadettin Özçelik, a.e.,  s. 94; Mehmet Özbek, a.e., s. 37 
60. Kemal Edip, a.e., s. 44; Sadettin Özçelik, s. 94; Mehmet Özbek, s. 37 

 

 

ünsüzünün etkisinden ileri gelmektedir. Böyle olmakla birlikte metinlerimizde asli 

durumunu koruyan biçimleri de tespit ettik: dönmeyor (82/10), almayanlar (97/4), 

gelmeyem (1/10). 

 -ċ, -«         

 Bugün işlek olmayan bir ektir. Eski Anadolu Türkçesinde birkaç örneği olan, 

bugün Azeri Türkçesinde ve Urfa halk ağznda çok kullanlan, “dolmuş, dolu dolu 

olmuş” anlamna gelen  doluċ- (109/4)  fiilinde görülmektedir. Ünlüyle biten 

kelimeye dol-u-ċ- biçiminde bir bağlayc sesle eklenir. doluċ- kelimesi tabii ki Urfa 

ağznda   dolu«-, dol«- biçimlerinde de seslendirilir. 

 C. ŞAHIS EKLERİ       

 Çekimli fiilerde hareketi yapan veya olan şahs ifade eden ekler Urfa ağznda 

şöyledir:           

 1. Birinci Tip Şahs Ekleri       

 Bu ekler zamir kökenlidirler. Şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman, 

öğrenilen geçmiş zaman, istek, gereklilik kiplerinin çekimlerinde kullanlan şahs 

ekleri şunlardr: 

 Teklik  1. şahs:  -am, -em. [-m, -ĭm, -ǔm, -um] 

             2. şahs:  -san, -sen. [-sn, -sin] 

             3. şahs:    _____ 

 Çokluk 1. şahs:   -«   

             2. şahs:   -sz, -sĭz 

             3. şahs:   -lar, -ler 

 Teklik birinci şahs eki, Eski Anadolu Türkçesinde en çok kullanlan 

biçimiyle Azeri sahasnda olduğu gibi Urfa ağznda da hala canllğn 

sürdürmektedir: alram “alrm” (86/10), ċonaram “konarm” (57/2), yanaram 

“yanarm” (57/3), ċanaram “kanarm” (57/6), içmĭşem “içmişim” (9/6), düşmĭşem 

(60/15), severem (64/4) gibi. Ancak plaklara türkü okuyan sanatçlarn İstanbul 

ağzna özenmeleri sonucu burada da halk ağzndan ayrlmalar görülür. giderĭm (81/6, 

81/10), gezerĭm (61/13), severĭm (76/3), olmǔşǔm (75/3), gidiyorum (90/1) kelimeleri 

buna örnektir. Bu ek geniş zaman çekiminin olumsuz durumunda Azerbaycan 
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Türkçesinde olduğu gibi Urfa ağznda da -nam, -nem biçimine girer: erimenem 

“erimem” (114/11), çürĭmenem “çürümem” (114/15) 

 Teklik ikinci şahs ekinin, Eski Türkçedeki señ zamiri kaynakl olduğu   

bilinmektedir. Yine Azeri  sahasnda olduğu gibi Urfa ağznda da ekleşmiş, nazal  

n'yi atmş fakat darlaşmamştr: ċalasan (65/8), uyanasan (56/2), yanasan (56/3), 

ċonasan (56/5), ĭstersen (123/14) örneklerinde olduğu gibi. Plaklara türküler okuyan 

sanatçlarn İstanbul ağzna özenmeleri sonucu az da olsa türkü metinlerimizde, 

Teklik ikinci şahs ekinin -sn, -sin’li biçimlerini de tespit ediyoruz: alrsn (32/9),  

geçersĭn (32/9), gezersĭn (104/8).       

 Çokluk birinci şahs eki, görülen  geçmiş  zaman ve şart  çekiminden  

geçmiştir: ċaça« “kaçalm” (55/3), gĭdaÌ “gidelim” (63/7), ċaldÌ “kaldk” (104/16). 

 Çokluk ikinci şahs eki, Eski Anadolu Türkçesindeki -sz, -siz biçimine açk 

bir bağllk göstererek hala Urfa ağznda yaşamaktadr.(59) 

 Çokluk üçüncü şahs eki Bugünkü Türkçede olduğu gibidir.(60)  

 2. İkinci Tip Şahs Ekleri       

 Bu ekler iyelik kökenlidirler. Görülen geçmiş zaman ve şart kipinin 

çekimlerinde kullanlan şahs ekler şunlardr:      

Teklik 1. şahs:  -m  

 2. şahs:   -y,  -ì, -i,  [-n]   

            3. şahs:   ________ 

 Çokluk 1. şahs:   -«,  [-ċ, -k] 

             2. şahs:   -yiz,  -iz 

          3. şahs:   -lar,  -ler 

Teklik birinci şahs eki başlagçtan beri hiç değişmeden gelen bir ektir: 

geldĭm (2/2), sordm (18/10). 

 
_____________________________ 

59. Kemal Edip, a.e., s. 44; Sadettin Özçelik, a.e.,  s. 94; Mehmet Özbek, a.e., s. 37 
60. Kemal Edip, a.e., s. 44; Sadettin Özçelik, s. 94; Mehmet Özbek, s. 37 
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 1. BİLDİRME KİPLERİ    

a. Geniş Zaman        

 Bugün Urfa ağznda kullanlan geniş zaman ekleri şunlardr:  

 -r, -ar, -er, -r, -ĭr, -ǔr, -ǚr.  

 Yakn zamana kadar yaygn olarak kullanlan ekler -r, -ar, -er, -r, -ĭr idi. 

Bugün yaz dilimizde dar-yuvarlak olup da Urfa ağznda dar-düz olan birinci hece 

dşndaki ünlüler, Urfa ağznda giderek yar dar-yuvarlak biçimine girmektedir. 

ölǚrem (86/5) kelimesinde ve halk ağznda görüleceği gibi geniş zaman ekleri de 

bugünkü yaz diline benzemekle birlikte ekte yuvarlaklaşma henüz tam değildir.  

Geniş zaman kipinin şahs zamirlarina göre çekimi şöyledir: 

Teklik  1. Şahs: ċonaram (57/2), gĭderem (4/2), gelĭrem (86/8). 

  2. Şahs: yaparsan, seversen,(65) 

   3. Şahs: ba«ar (32/2), benzer (38/2), gelĭr (32/7), olǔr (41/6). 

 Çokluk  1. Şahs: yapar«, sever«,(66)   

    2. Şahs: yaparsz, seversĭz,(67)  

    3. Şahs: ċaynadrlar (24/9), severler,(68)  

  Bu çekimde ekin ünsüzünün bazan benzeşme yoluyla l sesine dönüştüğü de  

görülür: avla-r-lar > avlallar  “avlarlar” (89/5), o«şa-r-lar > o¿şallar “okşarlar” 

(20/7). sev-er-ler > seveller (20/6),  gelĭller,(69) ċoyallar, dögeller.(70)  

 Urfa ağznda, geniş zamann teklik ve çokluk birinci şahs çekimlerinde r 

ünsüzüyle biten fiil kök ve gövdelerine getirilen geniş zaman ekinin ünlüsü 

çoğunlukla düşer: yĭdĭr-ĭr-em > yĭdĭrrem “yediririm” (49/3). Sanatçlarn  İstanbul 

ağzna özenmeleri sonucu, bazen halk ağzndan ayrlmalar görülür: dönerĭm (10/7), 

gezerĭm (61/13), giderĭm (81/6, 81/10), geçersĭn (100/7, gezersĭn (104/8), edersĭn 

(127/8) vb.    

___________________________  
65. Mehmet Özbek, a.e., s. 41 
66. a.y. 
67. a.y.  
68. a.y. 
69. Kemal Edip, a.e., s. 47-48 
70. Sadettin Özçelik, a.e. s. 98-99  

 

Şart ve görülen geçmiş zaman çekiminde kullanlan, Osmanlcann sonuna 

kadar -ñ olarak gelen teklik ikinici şahs eki, İstanbul Türkçesinde n sesine 

dönüşürken, Urfa ağznda ñ / n-y değişmesi sonunda y tarafnda kalmştr:(61) gelsey 

“gelsen” (26/6), igĭtsey “yiğitsen” (104/12). vermediy  “vermedin” (55/17), çektĭrdiy  

“çektirdin” (56/8).     

Urfa ağznda, görülen geçmiş zamann çekiminde kullanlan -y ekinin baz 

ağzlarda düşmesi sonucu, zaman eki ünlüsünün ì veya i sesine dönüşerek ekleştiği 

görülür: yap-t-y > yaptì  “yaptn”, begen-di-y > begendi “beğendin”.(62) 

Çokluk birinci şahs eki  Eski Anadolu Türkçesi döneminden beri Urfa 

ağznda  -«  biçimindedir: ċaldÌ  “kaldk” (104/16), sallandÌça “sallandkça” 

(40/19). 

 Eski Türkçede -ñz, -ñiz  biçiminde olan çokluk ikinci şahs eklerinin, Eski 

Anadolu Türkçesi ile Osmanlca dönemlerinde yuvarlaklaşmasna karşlk, Urfa 

ağznda  ñ > y sonucu  -yz, -yiz  biçimine girmiştir: yap-t-yz > yaptyz “yaptnz”, 

iç-ti-yiz > içtiyiz “içtiniz”.(63)  Halk ağznda bazan ek başndaki  y ünsüzü iki ünlü 

arasnda erir ve  i ünlüsünü uzatarak kaybolur. Bu uzatma Urfa ağznda uzun ünlü 

bulunmamas sebebiyle çok defa yerine getirilmez: ċonştr-d-yiz > ċonştrdìz 

“konuşturdunuz”, öğren-di-yiz > öğrendìz “öğrendiniz”(64) gibi.  

 Çokluk üçüncü şahs eki bugünkü yaz dilimizde olduğu gibidir: vurdlar 

“vurdular” (48/5), vėrdĭler “verdiler” (79/4). 

 D. BİÇİM VE ZAMAN EKLERİ      

 Urfa ağznda fiillerin çekimleri, Türk dilinin yaygn kurallarna uygun olarak 

fiil taban+zaman eki+şahs eki kuruluşuna dayanmakla birlikte, bölgede çeşitli 

etkilere bağl olarak ortaya çkan ses olaylar, şekil ve zaman eklerinde önemli 

yapsal değişikliklere sebep olmuştur. 

 

_____________________________ 

61. Kemal Edip, a.e., s. 42. Mehmet Özbek, s. 37 
62. Sadettin Özçelik, a.e., s. 96 
63. Kemal Edip, a.e., s. 42; Sadettin Özçelik, a.e., s. 96; Mehmet Özbek, a.e., s.37 
64. Sadettin Özçelik, a.e. s. 96 
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 1. BİLDİRME KİPLERİ    

a. Geniş Zaman        

 Bugün Urfa ağznda kullanlan geniş zaman ekleri şunlardr:  

 -r, -ar, -er, -r, -ĭr, -ǔr, -ǚr.  

 Yakn zamana kadar yaygn olarak kullanlan ekler -r, -ar, -er, -r, -ĭr idi. 

Bugün yaz dilimizde dar-yuvarlak olup da Urfa ağznda dar-düz olan birinci hece 

dşndaki ünlüler, Urfa ağznda giderek yar dar-yuvarlak biçimine girmektedir. 

ölǚrem (86/5) kelimesinde ve halk ağznda görüleceği gibi geniş zaman ekleri de 

bugünkü yaz diline benzemekle birlikte ekte yuvarlaklaşma henüz tam değildir.  

Geniş zaman kipinin şahs zamirlarina göre çekimi şöyledir: 

Teklik  1. Şahs: ċonaram (57/2), gĭderem (4/2), gelĭrem (86/8). 

  2. Şahs: yaparsan, seversen,(65) 

   3. Şahs: ba«ar (32/2), benzer (38/2), gelĭr (32/7), olǔr (41/6). 

 Çokluk  1. Şahs: yapar«, sever«,(66)   

    2. Şahs: yaparsz, seversĭz,(67)  

    3. Şahs: ċaynadrlar (24/9), severler,(68)  

  Bu çekimde ekin ünsüzünün bazan benzeşme yoluyla l sesine dönüştüğü de  

görülür: avla-r-lar > avlallar  “avlarlar” (89/5), o«şa-r-lar > o¿şallar “okşarlar” 

(20/7). sev-er-ler > seveller (20/6),  gelĭller,(69) ċoyallar, dögeller.(70)  

 Urfa ağznda, geniş zamann teklik ve çokluk birinci şahs çekimlerinde r 

ünsüzüyle biten fiil kök ve gövdelerine getirilen geniş zaman ekinin ünlüsü 

çoğunlukla düşer: yĭdĭr-ĭr-em > yĭdĭrrem “yediririm” (49/3). Sanatçlarn  İstanbul 

ağzna özenmeleri sonucu, bazen halk ağzndan ayrlmalar görülür: dönerĭm (10/7), 

gezerĭm (61/13), giderĭm (81/6, 81/10), geçersĭn (100/7, gezersĭn (104/8), edersĭn 

(127/8) vb.    

___________________________  
65. Mehmet Özbek, a.e., s. 41 
66. a.y. 
67. a.y.  
68. a.y. 
69. Kemal Edip, a.e., s. 47-48 
70. Sadettin Özçelik, a.e. s. 98-99  
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 Yukarda gĭd-iy “gidiyor” (30/3) örneğinde görüleceği gibi  bugün teklik 3. 

şahs için -iy kullanlmakla birlikte, yaygn olan -ì  ve -i  biçimleridir: ċaçì  

“kaçyor”, arì  “aryor”, durì “duruyor”.(79) Bu değişimi şöyle gösterebiliriz: gide-

yorur > gide-yor > gid-i-yor > gid-i-yir > gid-i-yi > gid-iy > gid-ì > gid-i 

  Eklerin durumunun halk ağznda yukardaki gibi olmasna karşlk,  İstanbul 

ağzna özenme sonucu türkü metinlerimizde yaz dilimizdeki -yor ekini de göriyoruz: 

yaniyorum (92/15), soliyorum (92/16)   parliyor (43/3), gidiyorum (90/2). 

 Şimdiki zaman çekiminde olumsuzluk eki -ma  ve  -me günümüz Türkçesinde 

olduğu gibi  Urfa  halk ağznda da y etkisiyle  çok belirgin bir biçimde  daralmş, 

ayrca  incelerek -mi olmuştur. Ekin değişimini şöyle gösterebiliriz: gel-me-yor > 

gel-mi-yor > gel-mi-yo > gel-mi-y-i > gel-mi-y > gel-mì > gel-mi 

Urfa ağznda şimdiki zamann olumsuz çekimi bugün şöyledir:  

  çalşmiyam “çalşmyorum”, gėtmisen “gitmiyorsun”, basmì “basmyor”, 

yapamiy« “yapmyoruz”, ç«misĭz “çkmyorsunuz”, bulmilar “bulmuyorlar”.(80)

 Halk ağznda ve türkü metinlerimizde çok az da olsa olumsuzluk ekinin eski 

şeklini de görüyoruz: dönmeyor “dönmüyor” (82/10) gibi. 

c. Görülen Geçmiş Zaman       

 Görülen geçmiş zaman eklerinin Urfa halk ağznda  -d, -dĭ, -t, -tĭ  olmak 

üzere yalnzca düz biçimleri vardr. Türkü metinlerimizde bu eklerin yuvarlak 

biçimlerine rastlamasak bile bu biçime geçişin izleri olan yar dar-yuvarlak 

biçimlerini görüyoruz: soldǔrdǔn (50/9), düştǚm (44/5, 50/11, 76/10, 95/12), 

öldǚrdǚn (50/7, 64/3, 94/6) vb.  

 

 

 

___________________________________________ 
79. Sadettin Özçelik., s. 99 
80. a.e., s. 100 

 

 

Geniş zamann olumsuzu  -ma, -me, -maz, -mez  ekleriyle yaplr. Teklik 

birinci şahs için -ma, -me, diğer şahslar için  -maz, -mez kullanlr: vėrmem (28/8), 

yatmaz (19/11), dönmez (2/8) vb. Böyle olmakla birlikte, geniş zamann haber 

biçiminde teklik birimnci şahsta da -maz, -mez eklerinin kullanldğ bilinmektedir: 

satmazam “satmam”, gelmezem “gelmem”(71)     

 Azeri sahasnn bir özelliği olarak geniş zaman olumsuzluk ekinin, teklik ve 

çokluk birinci şahslarda -man, -men biçimine girdiği de görülür: söyle-men-em 

“söylemem” (91/30, 91/32, 91/34), elle-men-em “ellemem” (91/27, 91/28.), unt-

man-« “unutmayz” (114/17). 

Teklik ikinci şahsta -maz, -mez eklerinin sonundaki z ünsüzünün, şahs 

ekinin başndaki s ile benzeşerek s ünsüzüne döndiğü görülür: gel-mez-sen > 

gelmessen “gelmezsin” (49/2). 

b. Şimdiki Zaman        

 Urfa halk ağzndaki şimdiki zaman eklerinde dikkat çekici değişmeler 

görülür. Yakn zamana kadar okur-yazar olsun olmasn halk arasnda fonetik ve 

morfolojik bakmdan ortak bir ağz vard. Göçlerle şehir bünyesinde meydana gelen 

sosyal değişimler öncesi şimdiki zaman eki, teklik ve çokluk 1. şahslar ile teklik 2. 

şahslarda  -iy; teklik ve çokluk 2. şahslar ile çokluk 3. şahslarda i idi. (72)   

Şimdiki zaman kipinin şahs zamirlarine göre bugünkü çekimi ise öyledir: 

Teklik  1. Şahs: ċorÌiyam “korkuyorum” (54/5), göriyem “görüyorum”(73) 

  2. Şahs: ċor«isan “korkuyorsun”, görisen “görüyorsun”.(74) 

  3. Şahs: gĭdiy “gidiyor” (30/3), yapiy.(75) 

Çokluk 1. Şahs: yapiy« “yapyoruz”, geliy« “geliyoruz” (76) 

  2. Şahs: yapisz “yapyorsunuz”, gelisĭz  “geliyorsunuz” (77) 

  3. Şahs: vurilar “vuruyorlar”, gidiler “gidiyorlar” (78) 

___________________________  
71. Kemal Edip, a.e., s. 70 
72. Kemal Edip, a.e., s. 41. Mehmet Özbek, a.e., s. 37 
73. Kemal Edip, a.e., s. 50 
74. a.e. s. 51 
75. Mehmet Özbek, a.e., s. 38  
76. a.y. 
77. a.y. 
78. Sadettin Özçelik, a.e., s. 100 
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 Yukarda gĭd-iy “gidiyor” (30/3) örneğinde görüleceği gibi  bugün teklik 3. 

şahs için -iy kullanlmakla birlikte, yaygn olan -ì  ve -i  biçimleridir: ċaçì  

“kaçyor”, arì  “aryor”, durì “duruyor”.(79) Bu değişimi şöyle gösterebiliriz: gide-

yorur > gide-yor > gid-i-yor > gid-i-yir > gid-i-yi > gid-iy > gid-ì > gid-i 

  Eklerin durumunun halk ağznda yukardaki gibi olmasna karşlk,  İstanbul 

ağzna özenme sonucu türkü metinlerimizde yaz dilimizdeki -yor ekini de göriyoruz: 

yaniyorum (92/15), soliyorum (92/16)   parliyor (43/3), gidiyorum (90/2). 

 Şimdiki zaman çekiminde olumsuzluk eki -ma  ve  -me günümüz Türkçesinde 

olduğu gibi  Urfa  halk ağznda da y etkisiyle  çok belirgin bir biçimde  daralmş, 

ayrca  incelerek -mi olmuştur. Ekin değişimini şöyle gösterebiliriz: gel-me-yor > 

gel-mi-yor > gel-mi-yo > gel-mi-y-i > gel-mi-y > gel-mì > gel-mi 

Urfa ağznda şimdiki zamann olumsuz çekimi bugün şöyledir:  

  çalşmiyam “çalşmyorum”, gėtmisen “gitmiyorsun”, basmì “basmyor”, 

yapamiy« “yapmyoruz”, ç«misĭz “çkmyorsunuz”, bulmilar “bulmuyorlar”.(80)

 Halk ağznda ve türkü metinlerimizde çok az da olsa olumsuzluk ekinin eski 

şeklini de görüyoruz: dönmeyor “dönmüyor” (82/10) gibi. 

c. Görülen Geçmiş Zaman       

 Görülen geçmiş zaman eklerinin Urfa halk ağznda  -d, -dĭ, -t, -tĭ  olmak 

üzere yalnzca düz biçimleri vardr. Türkü metinlerimizde bu eklerin yuvarlak 

biçimlerine rastlamasak bile bu biçime geçişin izleri olan yar dar-yuvarlak 

biçimlerini görüyoruz: soldǔrdǔn (50/9), düştǚm (44/5, 50/11, 76/10, 95/12), 

öldǚrdǚn (50/7, 64/3, 94/6) vb.  

 

 

 

___________________________________________ 
79. Sadettin Özçelik., s. 99 
80. a.e., s. 100 
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 Çokluk 1. Şahs: yapmş«       

  2. Şahs: yapmşsz       

  3. Şahs: yapmşlar      

 Öğrenilen geçmiş zamann olumsuz çekimi -ma  ve  -me ekleriyle yaplr. 

 Urfa ağznda öğrenilen geçmiş zaman için bir de Eski Anadolu Türkçesi  ve 

Osmanlcada olduğu gibi -p, (-ĭp, -up, -ǚp) gerundiumunun kullanldğn görülür: 

alpsan “almşsn” (58/6), salpsan “salmşsn” (58/7), ya«psan “ykmşsn (58/8) 

örneklerinde olduğu gibi. Osmanlcann sonlarnda ortadan kalkan fakat Azeri 

sahasnda canllğn koruyan bu ek,(86) az da olsa Urfa  ağznda da kullanlmaktadr.  

Ek, teklik ve çokluk birinci şahs çekimlerinde iki ünlü arasnda kalnca 

yumuşayarak -b- biçimine girer: yapbam “yapmşm”,  yapb« “yapmşz”  

Olumsuz çekiminde ise  -ma, -me ekleri -m, -mi  biçimlerine dönerler: yapmiybam 

yapmiypsan, yapmiyp, yapmiyb«,  yapmiypsz, yapmiyplar. 

 e. Gelecek Zaman 

 Bugün Urfa ağznda gelecek zaman ekinin -aca«, -eca« olmak üzere yalnz 

kaln şekilleri vardr: güleca« (61/6), erecaÌ (61/7), gelecaÌ (61/9) vb.  

  Bu ek, kendisinden sonra gelen ünlüyle başlayan bir ekle birleştiğinde 

sondaki  «  sesi yumuşar ve ek -acaÈ, -ecaÈ biçimine girer. Urfa halk ağznda 

gelecek zaman kipinin şahslara göre çekimi şöyledir:   

 Teklik 1. Şahs:  satacaÈam 

 2. Şahs:  sataca«san 

 3. Şahs:  sataca«    

 Çokluk 1. Şahs:  satacaÈ« 

 2. Şahs:  sataca«sz 

 3. Şahs:  sataca«lar (87) 

 Olumsuz çekimlerde zaman ekinin önündeki -y- bağlayc ünsüzü, 

olumsuzluk eki -ma, -me’deki  geniş ünlüyü daraltarak -mi biçimine dönüştürür.  
__________________________________ 
86. Muharrem Ergin, a.e., s. 285 
87. Mehmet Özbek, a.e., s. 40 

  

 

Görülen geçmiş zamann şahslara göre çekimi şöyledir:   

 Teklik  1. Şahs: soldm (26/7), attm (8/11), dedĭm (4/19). 

  2. Şahs: yaptiy “yaptn”, içtiy “içtin”,(81) ettì  “ettin” (17/9), ċandrdi  

“kandrdn” (17/9), yandrdi  “yandrdn” (17/10). Bu çekimde aslnda -y olan şahs 

ekinin baz ağzlarda düştüğünü görüyoruz. 

      3. Şahs: buland (18/2), doland (18/3), deydi (94/9), gėttĭ (9/10).  

Çokluk 1. Şahs: ċaldÌ “kaldk” (104/16). 

  2. Şahs: yaptiyz “yaptnz”, içtiyiz “içtiniz”,(82)  aldìz “aldnz”, 

dėdìz “dediniz”.(83)  

  3. Şahs: vurdlar (30/3), getĭrdĭler (44/9), bĭldĭler (66/10). 

Görülen geçmiş zamann olumsuz çekimi -ma, -me ekleriyle yaplr: olmad 

(82/8), çÌmad (104/23), bulmadm (89/8), vėrmediler (73/4), gelmedĭ (73/11), 

vazgėçmedĭ (118/4), gülmedĭm (120/3). 

 d. Öğrenilen Geçmiş Zaman      

 Öğrenilen geçmiş zaman eki Urfa ağznda yaygn olarak -mş, -mĭş, -mǔş, -

mǚş biçimindedir: yapmşam (64/7), ċalmşam (64/8), çekmĭşem (64/9), örtmǚş 

(11/7), düşmǚş (39/12) vb. örneklerinde olduğu gibi. Ekin Eski Türkçede yalnz -mş, 

-miş olarak düz şekilleri vard. Bu durum Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlcann ilk 

devirlerine kadar devam etmiş, Osmanlcann sonlarna doğru ekin yuvarlak 

biçimleri ortaya çkarak bugünkü çok çeşitliliğe ulaşlmştr.(84) Urfa ağznda, ekin 

düz biçimleri yannda yar dar-yuvarlak biçimlerinin de kullanlmas, ağzda geçiş 

dönemi yaşanmakta olduğunu göstermektedir. Öğrenilen geçmiş zamann şahslara 

göre Urfa halk ağzndaki yaygn çekimi şöyledir:(85)    

 Teklik  1. Şahs: yapmşam       

  2. Şahs: yapmşsan       

  3. Şahs: yapmş       
___________________________________________ 
81. Mehmet Özbek, a.e., s. 37 
82. a.y. 
83. Sadettin Özçelik, a.e., s. 101 
84. Muharrem Ergin, a.e., s. 284 
85. Mehmet Özbek, a.e., s. 37 
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 Çokluk 1. Şahs: yapmş«       

  2. Şahs: yapmşsz       

  3. Şahs: yapmşlar      

 Öğrenilen geçmiş zamann olumsuz çekimi -ma  ve  -me ekleriyle yaplr. 

 Urfa ağznda öğrenilen geçmiş zaman için bir de Eski Anadolu Türkçesi  ve 

Osmanlcada olduğu gibi -p, (-ĭp, -up, -ǚp) gerundiumunun kullanldğn görülür: 

alpsan “almşsn” (58/6), salpsan “salmşsn” (58/7), ya«psan “ykmşsn (58/8) 

örneklerinde olduğu gibi. Osmanlcann sonlarnda ortadan kalkan fakat Azeri 

sahasnda canllğn koruyan bu ek,(86) az da olsa Urfa  ağznda da kullanlmaktadr.  

Ek, teklik ve çokluk birinci şahs çekimlerinde iki ünlü arasnda kalnca 

yumuşayarak -b- biçimine girer: yapbam “yapmşm”,  yapb« “yapmşz”  

Olumsuz çekiminde ise  -ma, -me ekleri -m, -mi  biçimlerine dönerler: yapmiybam 

yapmiypsan, yapmiyp, yapmiyb«,  yapmiypsz, yapmiyplar. 

 e. Gelecek Zaman 

 Bugün Urfa ağznda gelecek zaman ekinin -aca«, -eca« olmak üzere yalnz 

kaln şekilleri vardr: güleca« (61/6), erecaÌ (61/7), gelecaÌ (61/9) vb.  

  Bu ek, kendisinden sonra gelen ünlüyle başlayan bir ekle birleştiğinde 

sondaki  «  sesi yumuşar ve ek -acaÈ, -ecaÈ biçimine girer. Urfa halk ağznda 

gelecek zaman kipinin şahslara göre çekimi şöyledir:   

 Teklik 1. Şahs:  satacaÈam 

 2. Şahs:  sataca«san 

 3. Şahs:  sataca«    

 Çokluk 1. Şahs:  satacaÈ« 

 2. Şahs:  sataca«sz 

 3. Şahs:  sataca«lar (87) 

 Olumsuz çekimlerde zaman ekinin önündeki -y- bağlayc ünsüzü, 

olumsuzluk eki -ma, -me’deki  geniş ünlüyü daraltarak -mi biçimine dönüştürür.  
__________________________________ 
86. Muharrem Ergin, a.e., s. 285 
87. Mehmet Özbek, a.e., s. 40 
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 b. Şart Kipi         

 Halk ağznda ve metinlerimizde geçen şart eki, Türkiye Türkçesi yaz 

dilindeki gibi -sa, -se biçimindedir: çaÈrsam  (51/12), gelsey "gelsen" (25/6), ĭstesey 

“istesen” (55/4), ararsay “ararsan” (110/3) olsa (64/4), daÈtsa (58/5) vb. Çokluk 

şahslar için metinlerimizde örnek bulamadk; bununla birlikte Urfa halk ağznda şart 

kipinin çekimi şöyledir:        

 Teklik 1. Şahs:  alsam 

 2. Şahs:  alsay       

  3. Şahs:  alsa                             

 Çokluk 1. Şahs:  alsa«       

  2. Şahs:  alsayz       

  3. Şahs:  alsalar (89) 

Emirle istek aras bir ifade taşyan hitap edatl şart şekline Urfa ağznda 

yalnzca ikinci şahslarda rastlanr; kullanm şöyledir: aÈlasayne (ağla-sa-y-n-e) 

"ağlasana" (8/5),  szlasayne (szla-sa-y-n-e) “szlasana” (8/6). Burada  -sa  şart  eki, -

y  teklik ikinci şahs eki, -n  yardmc ses  -e  ekleşmiş hitap edatdr. 

 c. İstek Kipi          

 Urfa ağznda da istek eki -a, -e’dir. Bu ek teklik birinci şahsta, -y- bağlayc 

sesin erimesi sonucu şahs ekinin ünlüsüne dönüşür: al-a-y-m > alm “alaym” (1/8) 

örneğinde olduğu gibi.   

 Türkü metinlerimizde istek şeklinin her şahsna verebileceğimiz örnek kelime 

göremedik, ancak şunlar tespit edebildik: alm “alaym” (1/8), yanasan “yanasn” 

(21/17), gĭda«  “gidelim” (63/7), alalar (11/9). Bununla birlikte Urfa halk ağznda  

istek kipinin çekimi şöyledir:  

   Teklik  1. Şahs:  tutm 

  2. Şahs:  tutasan 

  3. Şahs:  tuta 

 

 

_____________________________ 
89. Mehmet Özbek, a.e., s. 42 
 

 

 Gelecek zaman ekinin Türkiye Türkçesi yaz dilindeki biçiminin de türkü 

metinlerimizde az da olsa kullanldğ görülmektedir: girecek (97/5), ėdecektĭ 

(119/10). 

 2. TASARLAMA KİPLERİ 

 a. Emir Kipi 

 Emir ekleri tam bir fiil çekim eki özelliği taşrlar. Fiil karekterlerini 

bozmamş, partisip şeklinde kullanlmamşlardr. Urfa ağznda gerçek anlamda teklik 

ve çokluk birinci şahs emir eki yoktur. Bunlarn yerine emir fonksiyonlu istek ekleri 

ile şahs eklerinin oluşturduğu ekler kullanlr. Halk ağznda teklik birinci şahsta -m, 

-im biçimindedir: alm “alaym” (1/8), yanm “yanaym” (105/2), baċm “bakaym” 

(87/3), olm “olaym” (16/13), gĭdĭm  “gideyim” (4/13) vb. Çokluk birinci şahsta ise 

-a« biçimindedir: ċaçaÌ “kaçalm” (55/3), gĭdaÌ “gidelim” (63/7) gibi. Emir kipinin 

Urfa halk ağzndaki çekimi şöyledir: 

  Teklik  2. Şahs: vur       

    3. Şahs: vursn      

  Çokluk  2. Şahs: vurn      

    3. Şahs: vursnlar (88) 

 Türkü metinlerinde Türkiye Türkçesi yaz dilinde kullanlan emir biçimleri ile 

de karşlaşrz.  

Teklik  1. Şahsta: olaym (1/3),  göreyĭm (1/2), vėreyĭm (1/9) vb. 

   2. Şahsta: Fiil kök ve gövdeleri yaln olarak kullanlrlar: ċoy (87/6), 

ċaÌ “kalk” (63/7), çal (55/6), gėç (55/7) vb 

   3. Şahsta: Emir eki -sn, -sĭn, -sǔn, -sǚn biçimindedir: olsn (5/6), 

versĭn (77/8), bĭlsĭn (92/9),  düzǚlsǚn (21/10), olsǔn (55/15), aÈlasn  (120/2) vb. 

 Çokluk 1. Şahsta: bulǔşalm (74/6), ċoċlaşalm (74/7), sevĭşelĭm (74/9) vb. 

   2. Şahsta: Emir ekleri -n, -ĭn, -ǔn, -ǚn biçimindedir: yapn (117/7), 

vėrĭn (7/6), vurǔn (101/5), ötǚn (52/4) vb. 

   3. Şahsta: Emir ekleri, -snlar, -sĭnler, -sǔnlar, -sǚnler  biçiminde  
olup teklik üçüncü şahs emir eklerinin çoğul biçimleridirler: dėsĭnler (41/4), yėsĭnler 

(87/7), çeksĭnler (60/7) vb. 

___________________________ 
88. Mehmet Özbek, a.e., s. 44 
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 b. Şart Kipi         

 Halk ağznda ve metinlerimizde geçen şart eki, Türkiye Türkçesi yaz 

dilindeki gibi -sa, -se biçimindedir: çaÈrsam  (51/12), gelsey "gelsen" (25/6), ĭstesey 

“istesen” (55/4), ararsay “ararsan” (110/3) olsa (64/4), daÈtsa (58/5) vb. Çokluk 

şahslar için metinlerimizde örnek bulamadk; bununla birlikte Urfa halk ağznda şart 

kipinin çekimi şöyledir:        

 Teklik 1. Şahs:  alsam 

 2. Şahs:  alsay       

  3. Şahs:  alsa                             

 Çokluk 1. Şahs:  alsa«       

  2. Şahs:  alsayz       

  3. Şahs:  alsalar (89) 

Emirle istek aras bir ifade taşyan hitap edatl şart şekline Urfa ağznda 

yalnzca ikinci şahslarda rastlanr; kullanm şöyledir: aÈlasayne (ağla-sa-y-n-e) 

"ağlasana" (8/5),  szlasayne (szla-sa-y-n-e) “szlasana” (8/6). Burada  -sa  şart  eki, -

y  teklik ikinci şahs eki, -n  yardmc ses  -e  ekleşmiş hitap edatdr. 

 c. İstek Kipi          

 Urfa ağznda da istek eki -a, -e’dir. Bu ek teklik birinci şahsta, -y- bağlayc 

sesin erimesi sonucu şahs ekinin ünlüsüne dönüşür: al-a-y-m > alm “alaym” (1/8) 

örneğinde olduğu gibi.   

 Türkü metinlerimizde istek şeklinin her şahsna verebileceğimiz örnek kelime 

göremedik, ancak şunlar tespit edebildik: alm “alaym” (1/8), yanasan “yanasn” 

(21/17), gĭda«  “gidelim” (63/7), alalar (11/9). Bununla birlikte Urfa halk ağznda  

istek kipinin çekimi şöyledir:  

   Teklik  1. Şahs:  tutm 

  2. Şahs:  tutasan 

  3. Şahs:  tuta 

 

 

_____________________________ 
89. Mehmet Özbek, a.e., s. 42 
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 3. İsim Fiili  (ek fiil, cevher fiili)      

 Eski Türkçede er yardmc fiilinin  er-> ir-> i- biçiminde ekleşmesinden 

oluşan, isim kök ve gövdelerinin yüklem olarak kullanlmasn sağlayan, ayrca 

birleşik fiil çekimlerinde de görev alan isim fiilinin Urfa ağzndaki kipleri şunlardr:  

a. Şimdiki Zaman        

 İsim fiilinin şimdiki zamann karşlayan bildirme ekleri Urfa halk ağznda 

şöyledir:          

  Teklik 1. şahs: -am, -em   

     2. şahs: -san, -sen      

              3.  şahs: -dr, -dĭr, -tr, -tĭr      

  Çokluk 1. şahs: -« 

     2. şahs: -sz, -sĭz 

                3. şahs: -drlar, -dĭrler  

 Urfa halk ağznda isim fiilinin şimdiki zamannn çekimi şöyledir. 

  Teklik  1. Şahs: çalşċanam 

   2. Şahs: çalşċansan 

   3. Şahs: çalşċandr 

  Çokluk 1. Şahs: çalşċan« 

   2. Şahs: çalşċansz 

  3. Şahs: çalşċandrlar(92) 
 

Türkü metinlerimizde isim fiilinin şimdiki zaman çekimine örnek olarak 

tespit ettiğimiz kelimeler şunlardr: aÈacyam (66/2), yaralyam (29/6), ċaraliyam 

(29/7), dertlĭyem (35/7), ba«çeliyem (90/18), ‘eşċsan (19/9), feleksen (61/2), 

hatundǔr (70/3), ċandr (104/2), yaċandr (104/4),  ebedidĭr (119/2), delĭdĭr (92/8), 

narlÌtr (46/2), varlÌtr (46/3),  sadÌtr (46/5), sebbeÎtĭr (52/6), ∆edeÎtĭr (52/7) 

b. Görülen Geçmiş Zaman       

 Bat Türkçesinin başndan beri düşme eğilimi gösteren  i-  fiil kökü, Urfa halk 

ağznda, ister ünlüyle ister ünsüzle biten isimlerden sonra gelsin, daima  düşer.  
 

_________________________________ 
92. Kemal Edip, a.e., s. 72 

 

  Çokluk 1. Şahs:  tuta« 

  2. Şahs:  tutasz 

  3. Şahs:  tutalar (90)   

 Türkü metinlerimizde -a, -e istek eklerinin, teklik birinci şahsta değişmemiş 

biçimlerini de görüyoruz. Bu kullanm Eski Anadolu Türkçesinin izlerini 

taşmaktadr:  tutam “tutaym (37/2), çkam “çkaym” (37/3), olam “olaym” (37/4), 

enem "inem" (37/5), alam “alaym” (82/12),  gĭdem “gideyim” (1/10) vb. Ayrca, 

görüşelĭm (116/3), göreyim (1/2), olaym (1/3), örneklerinde görüldüğü gibi 

günümüz Türkiye Türkçesi yaz dilindeki biçimlerle de karşlaşyoruz. 

 İstek çekiminin olumsuzu halk ağznda -mi ekiyle yaplr: ċalmiya (ċal-mi-y-

a) "kalmaya" (40/5), almiya (al-mi-y-a) "almaya" (40/6) örneklerinde olduğu gibi.  

Bu  ek  görüldüğü gibi -ma, -me olumsuzluk ekinin, bağlayc ünlü olan  -y- sesinin  

etkisiyle daralmş şeklinden  başka bir şey değildir. Türkü metinlerimizde ise bu 

kuraln dşna çkan  örneklere de rastlayabiliyoruz:  gelmeyem (gel-me-y-em) 

“gelmeyeyim” (1/10). 

 İstek kipinin gerek olumlu gerek olumsuz çekimlerinde görülen halk ağzndan 

ayrlmalara, hep yazl kaynaklardan alnan türkü metinlerinde rastlyoruz. 

 d. Gereklilik Kipi        

 Urfa ağznda gereklilik kipi bugünkü Türkiye Türkçesi yaz dilinde olduğu 

gibi -mal, -melĭ ekleriyle oluşturulur. Türkü metinlerimizde örnek kelime tespit 

edilemedi. Bununla birlikte gereklilik kipinin halk ağzndaki çekimi şöyledir: 

  Teklik  1. Şahs: vurmalyam 

  2. Şahs: vurmalsan 

  3. Şahs: vurmal  

  Çokluk 1. Şahs: vurmaly« 

  2. Şahs: vurmalsz 

  3. Şahs: vurmallar (91) 
 

_________________________________ 

90. Mehmet  Özbek, a.e.,  s. 42  
91. a.e., s. 43. 
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 3. İsim Fiili  (ek fiil, cevher fiili)      

 Eski Türkçede er yardmc fiilinin  er-> ir-> i- biçiminde ekleşmesinden 

oluşan, isim kök ve gövdelerinin yüklem olarak kullanlmasn sağlayan, ayrca 

birleşik fiil çekimlerinde de görev alan isim fiilinin Urfa ağzndaki kipleri şunlardr:  

a. Şimdiki Zaman        

 İsim fiilinin şimdiki zamann karşlayan bildirme ekleri Urfa halk ağznda 

şöyledir:          

  Teklik 1. şahs: -am, -em   

     2. şahs: -san, -sen      

              3.  şahs: -dr, -dĭr, -tr, -tĭr      

  Çokluk 1. şahs: -« 

     2. şahs: -sz, -sĭz 

                3. şahs: -drlar, -dĭrler  

 Urfa halk ağznda isim fiilinin şimdiki zamannn çekimi şöyledir. 

  Teklik  1. Şahs: çalşċanam 

   2. Şahs: çalşċansan 

   3. Şahs: çalşċandr 

  Çokluk 1. Şahs: çalşċan« 

   2. Şahs: çalşċansz 

  3. Şahs: çalşċandrlar(92) 
 

Türkü metinlerimizde isim fiilinin şimdiki zaman çekimine örnek olarak 

tespit ettiğimiz kelimeler şunlardr: aÈacyam (66/2), yaralyam (29/6), ċaraliyam 

(29/7), dertlĭyem (35/7), ba«çeliyem (90/18), ‘eşċsan (19/9), feleksen (61/2), 

hatundǔr (70/3), ċandr (104/2), yaċandr (104/4),  ebedidĭr (119/2), delĭdĭr (92/8), 

narlÌtr (46/2), varlÌtr (46/3),  sadÌtr (46/5), sebbeÎtĭr (52/6), ∆edeÎtĭr (52/7) 

b. Görülen Geçmiş Zaman       

 Bat Türkçesinin başndan beri düşme eğilimi gösteren  i-  fiil kökü, Urfa halk 

ağznda, ister ünlüyle ister ünsüzle biten isimlerden sonra gelsin, daima  düşer.  
 

_________________________________ 
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  Çokluk 1. Şahs: çalşċansa« 

.   2.Şahs: çalşċansayz 

  3. Şahs: çalşċansalar (95)    

e. İsim Fiilinin Olumsuz Çekimi      

 İsim fiilin var olan dört kipinin olumsuz çekimleri degĭl “değil” edatndan 

yararlanarak yaplr. Türkü metinlerinde tespit ettiğimiz örnekler şunlardr: yar degĭl 

mi (42/3), çoban degĭlsen (103/22), Eşref degĭl mi (42/5). 

4. Yeterlik Fiili       

 Urfa ağznda yeterlik, olumlu durumda genel olarak bil- yardmc fiil ile 

oluşturulan birleşik fiille; nadir olarak da geniş zaman kipiyle ifade edilir. Yapabilir 

misin? sorusuna yapabilirem veya yapabillem “yapabilirim” yerine yaparam 

“yaparm” biçiminde cevap verildiği de görülür. 

Yeterlik fiilinin olumsuzu ise  bugünkü gibi -ama-, -eme- ekleriyle yaplr. 

Baz ağzlar olumsuzluk ifadesinde teklik birinci şahsta, şahs ekinden önce -n-  

bağlayc sesini getirirler. Buna az da olsa türkü metinlerimizde rastlyoruz: 

öremenem (ör-eme-n-em) “öremem” (55/10), süremenem (sür-eme-n-em) 

“süremem” (55/11), göremenem (gör-eme-n-em) “göremem” (55/13). 

5. Fiillerin Birleşik Çekimleri      

 Urfa ağz konuşma dilinde fiillerin birleşik çekimlerine bolca rastlanlmasna 

karşlk türkü metinlerimizde örnek kelime bulamadk. 

6. Sfat Fiiller (Partisipler) 

 Partisipler fiil kök ve gövdelerine partisip eki getirilerek  yaplan, isim 

cinsinden kelimelerdir. Sfat olarak kullanlrlar. Zaman ve hareket belirtirler. Bugün 

yaz dilimizde kullanlan partisip eklerinden hemen hepsinin fonetik hadiseler sonucu 

az çok değişikliğe  uğramş  şekillerine  Urfa ağznda da rastlanr: -aca«, -eca«, -an, -

en, -ar, -er, -dÈ, -dĭg, -dǔÈ, -dǚg, -d«,  -dĭ«, -maz, -mez, -mş, -mĭş  gibi.   

 Türkü metinlerimizde tesbit ettiğimiz partisipler şunlardr: geleca« (52/5), 

yrlayaca« (55/9), sevdĭÈiy (16/5), gülen (84/5), öldĭren (59/5), soldran (59/9),  
_________________________________ 
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Görülen geçmiş zamann şahslara göre çekimi şöyledir: 

 Teklik  1. Şahs: çalşċandm 

  2. Şahs: çalşċandiy 

   3. Şahs: çalşċand   

  Çokluk 1. Şahs: çalşċand« 

   2. Şahs: çalşċandiyĭz 

          3. Şahs: çalşċandlar (93) 

  Ancak Türkü metinlerinde i- fiilinin düşmediği örneklere de rastlyoruz: kum  

idĭm  (64/11),  gül idĭm (26/7), mum idĭm (64/12). 

 c. Öğrenilen Geçmiş Zaman      

 Urfa halk ağznda  i-  kökü tamamen düşürülmüş şekilde kullanlr. İster 

ünlüyle  ister ünsüzle biten isimlerden sonra gelsin, daima  düşer. İsim fiilinin 

öğrenilen geçmiş zamannn şahslara göre çekimi şöyledir:  

  Teklik  1. Şahs: çalşċanmşam 

  2. Şahs: çalşċanmşsan  

  3. Şahs: çalşċanmş  

  Çokluk 1. Şahs: çalşċanmş« 

  2. Şahs: çalşċanmşsz 

  3. Şahs: çalşċanmşlar (94)  

 d. Şart          

 Bu çekimde de i- fiilinin düştüğü görülür: igĭtsey “yiğit isen” (104/12)  

örneğinde görüldüğü gibi. Türkü metinlerinde hece ölçüsünün zorlamasyla i- fiilinin 

ortaya çktğ da görülür: gelmez isen (75/12). Urfa halk ağznda isim fiilinin şart 

kipinin şahslara göre çekimi şöyledir:  

  Teklik  1. Şahs: çalşċansam 

  2. Şahs: çalşċansay 

  3. Şahs: çalşċansa  

 
_________________________________ 
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  Çokluk 1. Şahs: çalşċansa« 

.   2.Şahs: çalşċansayz 

  3. Şahs: çalşċansalar (95)    

e. İsim Fiilinin Olumsuz Çekimi      

 İsim fiilin var olan dört kipinin olumsuz çekimleri degĭl “değil” edatndan 

yararlanarak yaplr. Türkü metinlerinde tespit ettiğimiz örnekler şunlardr: yar degĭl 

mi (42/3), çoban degĭlsen (103/22), Eşref degĭl mi (42/5). 

4. Yeterlik Fiili       

 Urfa ağznda yeterlik, olumlu durumda genel olarak bil- yardmc fiil ile 

oluşturulan birleşik fiille; nadir olarak da geniş zaman kipiyle ifade edilir. Yapabilir 

misin? sorusuna yapabilirem veya yapabillem “yapabilirim” yerine yaparam 

“yaparm” biçiminde cevap verildiği de görülür. 

Yeterlik fiilinin olumsuzu ise  bugünkü gibi -ama-, -eme- ekleriyle yaplr. 

Baz ağzlar olumsuzluk ifadesinde teklik birinci şahsta, şahs ekinden önce -n-  

bağlayc sesini getirirler. Buna az da olsa türkü metinlerimizde rastlyoruz: 

öremenem (ör-eme-n-em) “öremem” (55/10), süremenem (sür-eme-n-em) 

“süremem” (55/11), göremenem (gör-eme-n-em) “göremem” (55/13). 

5. Fiillerin Birleşik Çekimleri      

 Urfa ağz konuşma dilinde fiillerin birleşik çekimlerine bolca rastlanlmasna 

karşlk türkü metinlerimizde örnek kelime bulamadk. 

6. Sfat Fiiller (Partisipler) 

 Partisipler fiil kök ve gövdelerine partisip eki getirilerek  yaplan, isim 

cinsinden kelimelerdir. Sfat olarak kullanlrlar. Zaman ve hareket belirtirler. Bugün 

yaz dilimizde kullanlan partisip eklerinden hemen hepsinin fonetik hadiseler sonucu 

az çok değişikliğe  uğramş  şekillerine  Urfa ağznda da rastlanr: -aca«, -eca«, -an, -

en, -ar, -er, -dÈ, -dĭg, -dǔÈ, -dǚg, -d«,  -dĭ«, -maz, -mez, -mş, -mĭş  gibi.   

 Türkü metinlerimizde tesbit ettiğimiz partisipler şunlardr: geleca« (52/5), 

yrlayaca« (55/9), sevdĭÈiy (16/5), gülen (84/5), öldĭren (59/5), soldran (59/9),  
_________________________________ 
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VI. EDATLAR 

 Yaz dilimizde kullanlan edatlarn çoğu, çeşitli ses olaylar sunucu ortaya 

çkan söyleniş farklaryla Urfa ağznda da vardr. Biz burada yalnz türkü 

metinlerimizde tespit ettiğimiz edatlar göstereceğiz. 

  A. Ünlem Edatlar        

 Ac, şaşknlk, bkknlk, nefret, korku, sevinç, zdrap gibi duygu, istek ve 

heyecan ksa ve etkili bir biçimde anlatmaya yarayan ünlem edatlarn şu başlklar 

altnda toplayabiliriz. 

 1. Ünlemler         

 ah (60/15), vay (24/5), uy (53/4), of (3/9), aman (3/9), havar “yetiş” (46/2),  

yandm (6/4), dĭ “di, haydi”(1/6), haydė “haydi” (91/7). 

 2. Seslenme Edatlar        

 ay (21/17), ėy “ey” (121/4), lėy  “ey” (69/4), lė “ey” (69/4), anam (92/2), anėy 

“anne ey” (27/3), anė “anne ey” (39/5), lo “ey, yahu.” (60/4).  

 3. Sorma Edatlar        

 ‘aceb  “acaba” (75/6), ‘acebe  “acaba” (125/2), hangĭ “hangi” (67/4), niçĭn 

“niçin”  (19/5), ne (16/11). 

 4. Gösterme Edat        

 ĭşte “işte” (28/4) 

 5. Cevap Edatlar        

 yo« “yok” (107/6),  degĭl “değil” (44/5)  

 6. Terennümler          

 Bu edatlar gramer ögesi görevinden çok ezgi kalbndan doğan uzatmalar 

karşlayan ve doldurma görevi yapan ünlem çeşidi kelimelerdir: aman (9/4), anam 

(39/13), da (73/9), de (76/6), dĭ  (1/6), lė (46/2), dĭlė (46/2), lėy (69/2), hele (4/6), lo 

(33/2), lo lo (5/2). 

 

 

 

güldǚren (59/17), görenlere (1/3),  sevenlerĭn (6/5),  yanar (64/12). Metinlerimizde 

Türkiye Türkçesi yaz dili ve Urfa halk ağz kurallarndan ayrlmş baz partisipler de 

tespit ettik. Yaygn söyleyişe göre geldÈm, güldÈm, sevdÈm olmas gereken 

partisipleri geldĭgĭm “geldiğim” (123/6), güldǚgǚm “güldüğümü” (107/4)  sevdügüm 

"sevdiğim" (87/16) biçimlerinde görüyoruz.. 

 7. Zarf-Fiiller (Gerundiumlar)      

 Zarf-fiiller şahsa ve zamana bağl olmakszn hareket ifade eden fiil 

şekilleridirler. Bugün yaz dilimizde kullanlan zarf-fiil eklerinin hemen hepsi, 

fonetik olaylar sonucu az çok değişikliğe uğramş biçimleriyle Urfa ağznda da 

vardr: -a, -anda, -ende, -ken, -nca, ĭnce, -madan, meden, -p, -ĭp, -up, -ǚp. 

Bunlardan  -anda, -ende  bir Azeri zarf fiilidir. (96) 

 Türkü metinlerimizde tespit ettiğimiz zarf-fiiller şunlardr: doya doya  (3/3), 

vėrende (15/6), basnca (96/12), durmadan (59/16), edĭp (125/14), tutǔp (120/4), 

görǚp (123/26). 

 Eski Anadolu Türkçesinde kullanlmş ve bugün ağzlarda canllğn 

sürdüren, yaz dilinde ise yalnzca birleşik fiillerde kullanlan -, -i, -u, -ü zarf-fiil 

ekleri, "yan yan gĭdesen" bedduasnda olduğu gibi Urfa ağznda az da olsa 

kullanlmasna rağmen türkü metinlerimizde tesbit edilemedi.      
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VI. EDATLAR 

 Yaz dilimizde kullanlan edatlarn çoğu, çeşitli ses olaylar sunucu ortaya 

çkan söyleniş farklaryla Urfa ağznda da vardr. Biz burada yalnz türkü 

metinlerimizde tespit ettiğimiz edatlar göstereceğiz. 

  A. Ünlem Edatlar        

 Ac, şaşknlk, bkknlk, nefret, korku, sevinç, zdrap gibi duygu, istek ve 

heyecan ksa ve etkili bir biçimde anlatmaya yarayan ünlem edatlarn şu başlklar 

altnda toplayabiliriz. 

 1. Ünlemler         

 ah (60/15), vay (24/5), uy (53/4), of (3/9), aman (3/9), havar “yetiş” (46/2),  

yandm (6/4), dĭ “di, haydi”(1/6), haydė “haydi” (91/7). 

 2. Seslenme Edatlar        

 ay (21/17), ėy “ey” (121/4), lėy  “ey” (69/4), lė “ey” (69/4), anam (92/2), anėy 

“anne ey” (27/3), anė “anne ey” (39/5), lo “ey, yahu.” (60/4).  

 3. Sorma Edatlar        

 ‘aceb  “acaba” (75/6), ‘acebe  “acaba” (125/2), hangĭ “hangi” (67/4), niçĭn 

“niçin”  (19/5), ne (16/11). 

 4. Gösterme Edat        

 ĭşte “işte” (28/4) 

 5. Cevap Edatlar        

 yo« “yok” (107/6),  degĭl “değil” (44/5)  

 6. Terennümler          

 Bu edatlar gramer ögesi görevinden çok ezgi kalbndan doğan uzatmalar 

karşlayan ve doldurma görevi yapan ünlem çeşidi kelimelerdir: aman (9/4), anam 

(39/13), da (73/9), de (76/6), dĭ  (1/6), lė (46/2), dĭlė (46/2), lėy (69/2), hele (4/6), lo 

(33/2), lo lo (5/2). 
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 6. Son Çekim Edatlar       

 İşletme eki görevi yapan son çekim edatlardan metinlerimizde tespit 

ettiklerimiz şunlardr.        

 a. Vasta ve Beraberlik İfade Eden Edatlar    

 ile, ilen: “Ç«maz ∆elem ile vurdum reċċemĭ” (1/13), “‘Arab at binme ilen 

yorlmaz” (34/7). ilen edatlarnn ekleşmesinden doğan -la, -le, -dan, -den, -nan, -nen  

biçimleri halk ağznda geniş ölçüde kullanlmaktadr: “‘Aşċ odiyla yaÌpsan” (58/8), 

“yarnan barştm” (29/4), “‘Askerĭnle ordnla  Atatürk binler yaşa” (82/4), “Ben 

senĭn ‘aşċndan olmǔşǔm Ìasta” (75/3), “Derdiden düştĭm dile” (60/8), “AzcÌ ta 

bennen ∆onş” (49/8). 

 b. Sebep Bildiren Edatlar       

 diye : “Yar zülfĭne aslrm dar diye” (72/8).  

 için : “Birĭn öz canm içĭn birin yara baÈlarm” (9/8), üçǚn: “Bülbǚl gül üçǚn 

aÈlar” (56/11). 

 c. Benzerlik Bildiren Edatlar      

 gibĭ:  “Cėylan senĭn gibĭ yürğĭm yara” (89/7).    

 kĭmĭn “gibi”: “Yaral bülbǚl kĭmĭn” (56/4). Bu edat, gibi edatnn Azeri 

sahasnda görülen kibi ve kimi  biçimlerinin -n  vasta eki almş biçimidir.  

 d. Başkalk Bildiren Edatlar      

 başċa: Benden başċa gėyen yoċ (81/13). 

 e. Miktar Bildiren Edatlar      

 ċeder “kadar”: “Arpalar dize ċeder” (63/6), “ƒa« gĭda« bĭze ċeder” (63/7), 

“Topp«tan dize ċeder” (63/9).       

 göre : “Bana göre  aşna ço¿” (13/16). 

 

 

 

        

 

 B. Bağlama Edatlar       

 Metinlerimizde tespit ettiğimiz başlca bağlama edetler şunlardr: 

 1. Sralama Edatlar        

 Aslnda bir son çekim edat olup sonradan sralama edat olan ile: derd ile Áh 

(125/18),  feryÁd ile nÁle (119/4)      

 Farsçadan dilimize geçmiş ve divan şiiri tarzndaki şiir metinlerimizde 

bulunan u, ü: Áh ü vÁh (125/19).  

 Eskiden beri kullanlan ile edatnn ekleşmiş biçimi -la, -le; yine ile edatnn   

-n  enstruman eki alarak girdiği ilen biçiminin ekleşmiş biçimi olan -lan, -len, -nan,    

-nen  Urfa ağznda sralama edat göreviyle geniş ölçüde kullanlanlmaktadr: 

Îeyvanan nar   “ayva ile nar” (40/4). 

 2. Denkleştirme Edatlar        

 Birbiriyle eş değerdeki birden fazla ögeyi birbirine bağlayan bu edatlardan, 

türkü metinlerimizde, ancak bir örnek bulabildik. bir...  bir... bir...:  “bir ayrl¿ bir 

yo¿sll¿ bir ölĭm” (2/5).   

 3. Karşlaştrma Edatlar       

 ya… ya…: “Ya benden gėç ya ondan” (76/5), “Ya hicrandr ya ċandr” 

(104/2), hem... hem...: “Hem datlyam hem acyam” (66/3), ya: “Kâfirĭn vėrdĭ 

murÁdn ya benĭm vermeye mĭ?” ( 125/16).  

 4. Cümle Baş ve İçi Edatlar      

  eger : “Eger bahtiy gelmedi (73/11), hele : “Hele hele niye” (4/6), 

belkĭ : “Gĭdem yar eglenem belkĭ gelmeyem” (1/10), Îetta: “Íetta pādişāh olsa” 

(123/31), sankĭ: “Degĭrmen sankĭ yl ay” (123/12), zahar “zahir, sanki”: Bǚlbǚl 

olmǔş zahar göynǚm” (58/11), da: “AÈam da gėttĭ  gelmedĭ” (9/10).  

 5. Sona Gelen Edatlar       

 kĭmĭn “gibi”: “Yaral bülbǚl kĭmĭn”(48/3), bar: “Gėce gelmez isen anam 

gündĭz gel bar” (75/12), ise : “FeryÁd ėderek aÈlar ise”  (119/12), bile : “Getĭrdĭ 

derdĭ bĭle” (1107/8). 
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 6. Son Çekim Edatlar       

 İşletme eki görevi yapan son çekim edatlardan metinlerimizde tespit 

ettiklerimiz şunlardr.        

 a. Vasta ve Beraberlik İfade Eden Edatlar    

 ile, ilen: “Ç«maz ∆elem ile vurdum reċċemĭ” (1/13), “‘Arab at binme ilen 

yorlmaz” (34/7). ilen edatlarnn ekleşmesinden doğan -la, -le, -dan, -den, -nan, -nen  

biçimleri halk ağznda geniş ölçüde kullanlmaktadr: “‘Aşċ odiyla yaÌpsan” (58/8), 

“yarnan barştm” (29/4), “‘Askerĭnle ordnla  Atatürk binler yaşa” (82/4), “Ben 

senĭn ‘aşċndan olmǔşǔm Ìasta” (75/3), “Derdiden düştĭm dile” (60/8), “AzcÌ ta 

bennen ∆onş” (49/8). 

 b. Sebep Bildiren Edatlar       

 diye : “Yar zülfĭne aslrm dar diye” (72/8).  

 için : “Birĭn öz canm içĭn birin yara baÈlarm” (9/8), üçǚn: “Bülbǚl gül üçǚn 

aÈlar” (56/11). 

 c. Benzerlik Bildiren Edatlar      

 gibĭ:  “Cėylan senĭn gibĭ yürğĭm yara” (89/7).    

 kĭmĭn “gibi”: “Yaral bülbǚl kĭmĭn” (56/4). Bu edat, gibi edatnn Azeri 

sahasnda görülen kibi ve kimi  biçimlerinin -n  vasta eki almş biçimidir.  

 d. Başkalk Bildiren Edatlar      

 başċa: Benden başċa gėyen yoċ (81/13). 

 e. Miktar Bildiren Edatlar      

 ċeder “kadar”: “Arpalar dize ċeder” (63/6), “ƒa« gĭda« bĭze ċeder” (63/7), 

“Topp«tan dize ċeder” (63/9).       

 göre : “Bana göre  aşna ço¿” (13/16). 
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 3. Sfat Tamlamas         

 aÈ gerdan (59/4), alc ċuşlar (71/3), altn sapl ċazma (5/11), ‘arap ċz 

((8/5), ba«tiyar felek (61/14), brn «zmal gelĭn (71/10), çaċr tĭken (69/9), çattal 

ürek (51/11), demĭr ürek (51/13), çüt gögerçin (8/12), delĭ gönǚl (71/2), domǔrca« 

gül  (50/8), dönmez ėl “dönülmez yer, ahiret” (2/8), dumanl daÈlar (7/6), ela gözlerĭ 

(6/3), el degmemĭş yar (8/4), elĭ ċnal gelĭn (71/9), ellerĭ ċnal gelĭn (7/7), gelĭnlĭk 

çaÈa (55/2), gögǚsler edal gelĭn (71/5), gözler sürmelĭ gelĭn (71/13), güldǚren 

esmer (59/13), gül yüzlǚ   yar  (61/4), ċara be«t (54/10), ċara çadr (51/2), ċara daş 

(2/3), ċaranl« günler (61/7), ċara sand« (5/2), ċara yėmenĭ (64/2), ċaşlar «datl 

gelĭn (71/12), öldĭren esmer (59/5), soldran esmer (59/9), şeker oÈlan (49/5), toppÈ 

«al«all gelĭn (71/11), yaman Îal (3/10), yaral bülbǚl (56/4), yeşĭl boya (3/2), zalm 

baba (70/5).  

 4. İsim Tamlamas       

 ‘Abdonn mezar (27/2), aÈa paşann ċz (16/4), daÈlarn ċurdu (99/4), 

topra« ċoynǔ (48/15), portaċaln irĭsĭ (68/10), ċzlar sürĭsĭ (68/11), ċalann ard 

(40/2), ċanllarn ferman (41/3), Urfann fstÈ (41/6) Urfann ċapus (43/2), 

sinamann binas (48/7). ‘aşċlarn baÈr (32/3). 

 5. İyelik Grubu        

 benĭm göynǚm (8/13), benĭm aÈam (17/3), seniy derdiyden (4/18), onǔn 

gözlerĭnĭn «estesĭyem (124/10), bĭzĭm ėlĭmĭz (72/2), sĭzĭn soya (3/6), 

 6. Aitlik Grubu       

 ċarşkĭ daÈlar (80/2), elĭndekĭ şĭşe (84/14), ċoynundakĭ güman (20/4), 

yanaÈidakĭ izler (47/8).  

 7. Unvan Grubu         

 aÈa baba (31/12), aÈa küvre “ağa kirve” (23/4), aÈa beg (23/8), aÈa ċardaş 

(31/15), aÈam efendĭm (17/13), benĭm aÈam (16/3), Ëalĭl Beg (41/4), öz begim 

(74/14), «anm bac (31/9), İsmet Paşa (82/3), paşa maċam (1/12), paşann ċz 

(16/4). 

 

 

VII. CÜMLE BİLGİSİ 

 A. KELİME GRUPLARI       

 Urfa ağznda kelime gruplar Türk dili kurallarna uygun olarak,  belirli bir 

düzen içinde yan yana gelen kelimelerden oluşmaktadr. Yapsnda, kullanlşnda ve 

anlamnda bir bütünlük vardr. Şiir olmalar nedeniyle oldukça zengin bir kelime 

grubu kadrosuna sahip olan metinlerimizde geçen başlca kelime gruplar şunlardr: 

 1. Tekrarler         

 a. Aynen Tekrarlar        

 Türkü metinlerinde, müzik cümlelerinin zorlamasyla, özellikle nakaratlarda 

çok sayda ve uzun aynen tekrarlarla karşlaşlr:  ac ac (31/8), aman aman (9/4), 

baÈlara baÈlara (37/5), ben de ben de (4/2), benĭ benĭ (29/3), bölǚk bölǚk (45/4), 

burca burca (38/11), daÈlar daÈlar (38/6), daÈlara daÈlara (37/3), dĭ gel dĭ gel 

(1/7), dĭlėy lė  dĭlėy lė  (69/7), dilĭm dilĭm (68/2), dillere dillere (37/9), doya doya 

(3/3), dön berĭ dön berĭ (1/2), düşmanm degĭl düşmanm degĭl (44/6), elvand elvand 

(67/3), gelĭn gelĭn gelĭn (50/6), gĭdiy gĭdiy (30/3), güllǚ güllǚ (31/6), hele hele (4/6), 

ċaba ċaba (31/11), ċalmiya ċalmiya (40/10), ċarş ċarş (81/3), kör ola kör ola 

(84/13), nėdĭm nėdĭm (78/6), nennĭ nennĭ  (67/6), sile sile  (76/12), top top (38/10), 

uzn uzn (10/10), vay  vay (34/7), vay  gül vay gül (43/4), vura vura (86/6), yana 

yana (10/7), yar aman yar aman (15/2), yavaş yavaş (4/16), yėle yėle (76/9), yoldaş 

yoldaş (31/14).  

 b. Eş Anlaml Tekrarlar       

 gel aÈam gel, gel paşam gel (43/12), melul meÎzun (80/7), şark beste (3/5), 

aÈam olasan, paşam olasan (65/6) vb. 

 c. İlaveli Tekrarlar        

 ėle mele (86/15), hele mele (85/12), şngr mngr (3/4). 

 2. Bağlama Grubu         

 derd ile Áh (125/18),  feryād ile nāle (119/4), Îeyvanan nar  “ayva ile nar” 

(40/4). bir ayrl« bir yo«sll« bir ölĭm (2/5). ya benden gėç ya ondan (76/5), ya 

hicrandr ya  ċandr (104/2), hem datlyam hem acyam (66/3). āh ü vāh (125/19). 
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 3. Sfat Tamlamas         

 aÈ gerdan (59/4), alc ċuşlar (71/3), altn sapl ċazma (5/11), ‘arap ċz 

((8/5), ba«tiyar felek (61/14), brn «zmal gelĭn (71/10), çaċr tĭken (69/9), çattal 

ürek (51/11), demĭr ürek (51/13), çüt gögerçin (8/12), delĭ gönǚl (71/2), domǔrca« 

gül  (50/8), dönmez ėl “dönülmez yer, ahiret” (2/8), dumanl daÈlar (7/6), ela gözlerĭ 

(6/3), el degmemĭş yar (8/4), elĭ ċnal gelĭn (71/9), ellerĭ ċnal gelĭn (7/7), gelĭnlĭk 

çaÈa (55/2), gögǚsler edal gelĭn (71/5), gözler sürmelĭ gelĭn (71/13), güldǚren 

esmer (59/13), gül yüzlǚ   yar  (61/4), ċara be«t (54/10), ċara çadr (51/2), ċara daş 

(2/3), ċaranl« günler (61/7), ċara sand« (5/2), ċara yėmenĭ (64/2), ċaşlar «datl 

gelĭn (71/12), öldĭren esmer (59/5), soldran esmer (59/9), şeker oÈlan (49/5), toppÈ 

«al«all gelĭn (71/11), yaman Îal (3/10), yaral bülbǚl (56/4), yeşĭl boya (3/2), zalm 

baba (70/5).  

 4. İsim Tamlamas       

 ‘Abdonn mezar (27/2), aÈa paşann ċz (16/4), daÈlarn ċurdu (99/4), 

topra« ċoynǔ (48/15), portaċaln irĭsĭ (68/10), ċzlar sürĭsĭ (68/11), ċalann ard 

(40/2), ċanllarn ferman (41/3), Urfann fstÈ (41/6) Urfann ċapus (43/2), 

sinamann binas (48/7). ‘aşċlarn baÈr (32/3). 

 5. İyelik Grubu        

 benĭm göynǚm (8/13), benĭm aÈam (17/3), seniy derdiyden (4/18), onǔn 

gözlerĭnĭn «estesĭyem (124/10), bĭzĭm ėlĭmĭz (72/2), sĭzĭn soya (3/6), 

 6. Aitlik Grubu       

 ċarşkĭ daÈlar (80/2), elĭndekĭ şĭşe (84/14), ċoynundakĭ güman (20/4), 

yanaÈidakĭ izler (47/8).  

 7. Unvan Grubu         

 aÈa baba (31/12), aÈa küvre “ağa kirve” (23/4), aÈa beg (23/8), aÈa ċardaş 

(31/15), aÈam efendĭm (17/13), benĭm aÈam (16/3), Ëalĭl Beg (41/4), öz begim 

(74/14), «anm bac (31/9), İsmet Paşa (82/3), paşa maċam (1/12), paşann ċz 

(16/4). 
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derd “deva-y dert (122/4), mÙ-yĭ siyāh “mu-yi siyah” (123/4), cevher-ĭ cān “cevher-i 

can” (123/5), bār- Èem “bar- gam” (123/7), ālem-ĭ sÎÎat “âlem-i shhat” (123/9), 

celād- müdhiş “cellat- müthiş” (123/10), çer«- eyyām “çarh- eyyam” (123/12), 

dìde-yĭ im‘ān “dide-i iman” (123/16), me‘mure-i ālem “mamure-i âlem” (123/17), 

Íeccāc- Zalim “Haccāc- Zalim” (123/25),  tiÈ- cevr “tğ- cevr” (123/27), ebnā-y 

ādem “ebna-y âdem" (123/33), naċd- ‘ömr “nakt- ömür” (124/2), vasl- ārz- dil 

“vasl- arz- dil” (124/3), dìde-yĭ «un “dide-i hun” (125/2), şems-ĭ be«t “şems-i baht 

(124/7), vādi-yi firċet “vadi-i firkat” (125/3), dest-ĭ ċudret “dest-i kudret” (125/4), 

derd-ĭ senem “derd-i senem” (125/5), cām- mėy “cam- mey” (125/7), bend-ĭ cünūn 

“bend-i cünun” (125/9), daÈ- sine “dağ- sine” (125/19), Îezret-ĭ ālem penāh 

“hazret-i âlem penah” (125/17), sedā-y āh ü vāh “seda-y ah ü vah” (125/19), Îaċċ- 

ezel “hakk- ezel” (125/20), tişe-yĭ Èem “tişe-i gam” (126/9), be«ş-i teċdir-i ilāh 

“bahş- takdir-i ilah” (125/20), nār- ‘eşċ “nar- aşk” (126/2), nār- ru«sār “nar- 

ruhsar” (127/2), ‘Abdi-yi bì-çāre “Abdi-i bi-çare” (126/10), baÈ- dil “bağ- dil” 

(127/4) sümbül-ü efkâr “sümbül-i efkâr” (127/4), hevā-yi zülf-ĭ yār “heva-y zülf-i 

yâr” (127/5), gürūh- zenperestān “güruh- zenperestan” (127/6), beyt-ü senem “beyt-

i senem” (127/7), Şey«-ĭ Sen‘ān “Şeyh-i Sen’an” (127/7), visāl- ‘iyd-i etÎa “visal- 

iyd-i etha” (127/8), tālb- feyz-ĭ muÎabbet “talib-i feyz-i muhabbet” (127/10), tekke-

yĭ ‘üşşaċ “tekke-i uşşak” (127/11), Züley«ā-yi murād “Züleyha-y murat” (127/12), 

bend-i zindān “bend-i zindan” (127/13), mülk-i Belċis “mülk-i Belks” (127/15), 

Îesret-ĭ dildār “hasret-i dildar” (128/2), ateş-ĭ ‘aşċ “ateş-i aşk” (128/3), nar- firċet 

“nar- firkat” (128/6), bend-i zindān “bend-i zindan (128/9), cism-ĭ Èem-ālūde  

“cism-i gam-alude (128/6), vuslāt- yār “vuslat- yâr” (128/11). 

B. CÜMLELER 
 Urfa türkülerinde duygu, düşünce ve fikir, gramer kurallarna uygun olarak 

bir araya getirilmiş kelimelerin oluşturduğu düzenli cümlelerle anlatlmştr. Ancak 

incelediğimiz malzemenin şiir olmas dolaysyla, anlatm daha güçlü ve güzel klan 

devrik cümleler de metinlerde çokça yer almş bulunmaktadr. Cümlenin, her 

çeşidine Türkü metinlerimizde rastlyoruz. Bu nedenle onlar yaplarna, yüklem 

türüne, yüklemin yerine ve anlamlarna göre snflandrarak gösteriyoruz. Tespit 

ettiğimiz başlca cümle çeşitleri ve bu çeşitlere ait örnek cümleler şunlardr: 

 

 8. Ünlem Grubu        

 Ya «ezret-ĭ ‘ālem penāh (124/16), aman anam (98/2), uy anėy 27/3), uy havar   

(25/4), yandm lė lė (6/4), yandm yaman şimdĭ (12/6), le le yandm (91/19), vay 

sürmelĭm vay (34/9), dĭ gel (43/13), haydė güzelĭm haydė (90/28). 

 9. Edat Grubu        

 Urfa ağznda ile edat ve onun ekleşmiş biçimiyle oluşturulan edet gruplar 

çoğunluktadr: ċurşn ċelem ile (1/13), binme ilen (34/10), odiyla (58/8), askerĭnle 

(82/4), ne gezersĭn sürinen (103/23), ‘aşkndan (75/3), derdĭden (60/8), yarnan 

(29/4); aÈam da (48/6), kâfir bile (118/9). eger ba«tiy gelmedi (73/10), hele hele niye 

(4/6), belkĭ gelmeyem (1/10), Îetta pādişāh olsa (122/31), bülbĭl kĭmĭn “bülbül gibi” 

(48/3), aÈlar ise (118/14). 

 10. İsnat Grubu        

 baş aç« (4/12), ellerĭ ċnal (7/7),  Îallarm yaman (3/10), gözlerĭ sürmelĭ 

(77/5), ċaşlar ċara (64/6), ċaş siyah (102/10), ya«a yrt« (4/12), yaln aya« 

(126/20). 

 11. Zarf-Fiil Grubu        

 ċanlar saçaraċ (126/19), baş açċ aÈlayarċċ (126/6), domǔrca« gül iken 

(50/8) arpa biştĭm gög iken (69/8), sen ċz ben oÈlan iken (69/11), lutfėdĭp vādi-yi 

fiċette (124/3), bėsleyĭp serde yetĭştĭrmĭş idĭ dal fes ile (126/6), ah edĭp (124/14), el 

ėdĭp (51/12), frsant bulnca (12/32). 

 12. Sfat-Fiil Grubu        

 açlmş gül-fam (22/5), aÈarmş saçlarm (122/2), güller açmş bahar göynǚm 

(58/10), oda yanmş ċurǔ çeşmĭmde (116/5), senĭ benden ayrmaċ isteyen bed-māye 

Îussādn (125/8), duman eksĭlmeyen daÈlar (38/5), alc ċuşlar (71/3) 

 13. Arapça ve Farsçe Tamlamalar 

 elem-ĭ ċaÎr- firāċ “elem-i kahr- firak”(119/3), beygāne-yĭ Èem “bigane-i 

gam” (119/4), safvet-ĭ vijdān “safvet-i vicdan” (119/6) eyyām- sa‘ādet “eyyam- 

saadet” (119/11), beÎr-ĭ melāl “bahr- melâl” (119/13), be«t- perìşān “baht- 

perişan” (120/3), ‘āşċ- sādċ “âşk- sadk” (121/3), ehl-ĭ temkìn “ehl-i temkin” 

(121/4), fezā-y ‘aşċ “feza-y aşk” (121/8,) dil-ĭ na-şād “dil-i naşad”(121/7), devā-y 
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derd “deva-y dert (122/4), mÙ-yĭ siyāh “mu-yi siyah” (123/4), cevher-ĭ cān “cevher-i 

can” (123/5), bār- Èem “bar- gam” (123/7), ālem-ĭ sÎÎat “âlem-i shhat” (123/9), 

celād- müdhiş “cellat- müthiş” (123/10), çer«- eyyām “çarh- eyyam” (123/12), 

dìde-yĭ im‘ān “dide-i iman” (123/16), me‘mure-i ālem “mamure-i âlem” (123/17), 

Íeccāc- Zalim “Haccāc- Zalim” (123/25),  tiÈ- cevr “tğ- cevr” (123/27), ebnā-y 

ādem “ebna-y âdem" (123/33), naċd- ‘ömr “nakt- ömür” (124/2), vasl- ārz- dil 

“vasl- arz- dil” (124/3), dìde-yĭ «un “dide-i hun” (125/2), şems-ĭ be«t “şems-i baht 

(124/7), vādi-yi firċet “vadi-i firkat” (125/3), dest-ĭ ċudret “dest-i kudret” (125/4), 

derd-ĭ senem “derd-i senem” (125/5), cām- mėy “cam- mey” (125/7), bend-ĭ cünūn 

“bend-i cünun” (125/9), daÈ- sine “dağ- sine” (125/19), Îezret-ĭ ālem penāh 

“hazret-i âlem penah” (125/17), sedā-y āh ü vāh “seda-y ah ü vah” (125/19), Îaċċ- 

ezel “hakk- ezel” (125/20), tişe-yĭ Èem “tişe-i gam” (126/9), be«ş-i teċdir-i ilāh 

“bahş- takdir-i ilah” (125/20), nār- ‘eşċ “nar- aşk” (126/2), nār- ru«sār “nar- 

ruhsar” (127/2), ‘Abdi-yi bì-çāre “Abdi-i bi-çare” (126/10), baÈ- dil “bağ- dil” 

(127/4) sümbül-ü efkâr “sümbül-i efkâr” (127/4), hevā-yi zülf-ĭ yār “heva-y zülf-i 

yâr” (127/5), gürūh- zenperestān “güruh- zenperestan” (127/6), beyt-ü senem “beyt-

i senem” (127/7), Şey«-ĭ Sen‘ān “Şeyh-i Sen’an” (127/7), visāl- ‘iyd-i etÎa “visal- 

iyd-i etha” (127/8), tālb- feyz-ĭ muÎabbet “talib-i feyz-i muhabbet” (127/10), tekke-

yĭ ‘üşşaċ “tekke-i uşşak” (127/11), Züley«ā-yi murād “Züleyha-y murat” (127/12), 

bend-i zindān “bend-i zindan” (127/13), mülk-i Belċis “mülk-i Belks” (127/15), 

Îesret-ĭ dildār “hasret-i dildar” (128/2), ateş-ĭ ‘aşċ “ateş-i aşk” (128/3), nar- firċet 

“nar- firkat” (128/6), bend-i zindān “bend-i zindan (128/9), cism-ĭ Èem-ālūde  

“cism-i gam-alude (128/6), vuslāt- yār “vuslat- yâr” (128/11). 

B. CÜMLELER 
 Urfa türkülerinde duygu, düşünce ve fikir, gramer kurallarna uygun olarak 

bir araya getirilmiş kelimelerin oluşturduğu düzenli cümlelerle anlatlmştr. Ancak 

incelediğimiz malzemenin şiir olmas dolaysyla, anlatm daha güçlü ve güzel klan 

devrik cümleler de metinlerde çokça yer almş bulunmaktadr. Cümlenin, her 

çeşidine Türkü metinlerimizde rastlyoruz. Bu nedenle onlar yaplarna, yüklem 

türüne, yüklemin yerine ve anlamlarna göre snflandrarak gösteriyoruz. Tespit 

ettiğimiz başlca cümle çeşitleri ve bu çeşitlere ait örnek cümleler şunlardr: 
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 (2). İç İçe Birleşik Cümleler  

 Evvel küçǚcektĭ şĭmdĭ böyǚmǚş (6/5). Gidĭn dėyĭn o yara dedĭgĭ güne düştǚm 

(50/13). On ikĭ ċonca sevdĭm her birĭ bir güldendĭr (51/8). Ötǚn bülbǚller ötǚn yar 

geleca« va«t old (52/4). Gĭdem yar eglenem belkĭ gelmeyem (1/10). Íeyva gĭbĭ 

saraldm din iman yo«  m sende (4/4). Geceler gel yanma derdĭm söliyĭm siye (4/9). 

Ben dėdĭm Èemsĭz  gĭdĭm  Èem  gelĭr Èemden art« (4/13). 

 (3). ki’li Birleşik Cümleleler      

 ƒor«aram kĭ senĭ benden ayra (7/5). Bĭlmem kĭ ne gün ėyler (35/3). Gör kĭ 

neler var (36/3). Gėttĭn kĭ tez gelesĭn (77/4). 

 2. Fiilin Yerine  Göre Cümleler 

 a. Kurall cümleler 

 Yüzǚn görenlere ċurban olaym (1/3). Gĭdem yar eglenem belkĭ gelmeyem 

(1/10). Nice Süleymanlar ta«tan ėndĭrĭr (2/6). Ela gözlerĭnĭ uy« bürǚmǚş (6/3) vb. 

 b. Devrik Cümleler 

 Zamana dilberĭ yaldadr adam (1/15). Gele gele  geldĭm bir ċara daşa (2/2). 

Saramadm doya doya  da bėllerĭn (3/3). Ben ċurbanam sĭzĭn soya  (3/6). Bĭzĭ Îesret 

ċoyd ċavm ċardaşa (2/4) Gĭderem burdan art« (4/11). Hepĭ seniy derdiyden 

düşmana dedĭm ċardaş (4/18). Derdĭm söliyĭm siye (4/10) vb. 

 3. Anlamlarna Göre Cümleler 

 a. Olumlu Cümleler        

 Yüce daÈ başnda yatmş uymş (6/2). Şehirler içĭnde anė ne «oştur ƒonya 

(44/3). Saraya getĭrdĭler anė ċanl salaca (44/9). Cabur daÈdan ċuş geliyor (45/2). 

Yaz« oldǔ genç yaşna (45/7). Karaköprĭ narl«tr (46/2). Güzellĭk bir varl«tr 

(46/3) vb. 

 b. Olumsuz Cümleler       

 Erĭmez ċara be«tĭm (54/13). Benĭ zencĭr zaptetmez (56/12). Göynǚm gėçmez 

gözelden (65/3). Düşman askerlerĭ gelmez üstǚme (82/13). Sevda nedĭr bilmezdĭm 

(83/4). Çözĭlmez gül dügǚmǚ (106/2) vb. 

 

 1. Yaplarna Göre Cümleler       

 a. Basit Cümle       

 Duygu ve düşünceyi veya oluş ve kalş tek bir yarg halinde anlatan basit 

cümle türünü kendi içinde basit isim cümleleri ve basit fiil cümleleri diye ikiye 

ayrarak örnekliyoruz: 

 (1). Basit İsim Cümleleri       

 Karaköprĭ narl«tr (46/2). Güzellĭk bir varl«tr (46/3). Evlerĭnĭn önĭ paşa 

maċam (1/12). Kĭprĭk ċaştan yücedĭr (16/11). Íallarm yaman (3/10). Evvel 

küçǚcektĭ (6/5). Ben ser«oşam (9/7). ƒafam duman (9/7). Çay susz (9/14). Hele yar 

yar zalm yar  (13/6). Bana göre aşna ço« (13/16). Ma«mur gözler uy«sz (9/15). 

Ben bir altn fenerĭm (10/6). Ayrl« var ölǚm var (13/7). DaÈlar baş duman duman 

şimdĭ (12/7). Han bĭzĭm uÈrsz (9/17). Uza« yoldan dönǚm var (13/8). Çay içinde 

ėşme ço« (13/13). Sen bĭze gelmeye yĭmĭnlĭ mĭsĭn (7/10), Güzel sevenlerĭn bu mdr 

son (6/11). 

 (2). Basit Fiil Cümleleri       

 Tebip yaram dėşme ço« (13/14), Ben de gėttĭm bir gėyĭgĭn avuna (14/2). 

Tüfengĭm ċayada asl ċald (14/7). Ba«çiya ċuz gĭrdĭ (15/2). Ba«ça bar vėrende gel 

(15/6). Gel benĭm kâkülĭ kemendĭm (17/11). Buland gözler buland (18/2). Gėyĭk 

çektĭ benĭ de gendĭ damna (14/3). Ėndĭ deryay doland (18/3). Üç gözelden «eber 

sordm (18/10). Henüz geldĭ gözellerĭn zaman (20/3). 

 b. Birleşik Cümle 

 (1). Şartl Birleşik Cümleler      

 El ėdĭp çaÈrsam da ç«maz demĭr üreklĭ (51/12). «arman yerĭ sürseler yerĭne 

gül ekseler (47/3). Ben ölĭrsem köşklerċalsn vėran (41/5). DaÈtsa yar daÈdr 

(58/5). ‘Alem düşman olsa severem senĭ (64/4). Be«tĭlĭ ċz başna sevdĭgĭne vėrseler 

(47/4). Ç«ar ā«r elĭnden bin yėrĭnden baÈlasan çember (122/15). Bir telĭ Çin ĭ 

Bedehşan bedelĭ sorsan eger (126/11). Ėller ne dėrse dėsĭn (35/4). 
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 (2). İç İçe Birleşik Cümleler  

 Evvel küçǚcektĭ şĭmdĭ böyǚmǚş (6/5). Gidĭn dėyĭn o yara dedĭgĭ güne düştǚm 

(50/13). On ikĭ ċonca sevdĭm her birĭ bir güldendĭr (51/8). Ötǚn bülbǚller ötǚn yar 

geleca« va«t old (52/4). Gĭdem yar eglenem belkĭ gelmeyem (1/10). Íeyva gĭbĭ 

saraldm din iman yo«  m sende (4/4). Geceler gel yanma derdĭm söliyĭm siye (4/9). 

Ben dėdĭm Èemsĭz  gĭdĭm  Èem  gelĭr Èemden art« (4/13). 

 (3). ki’li Birleşik Cümleleler      

 ƒor«aram kĭ senĭ benden ayra (7/5). Bĭlmem kĭ ne gün ėyler (35/3). Gör kĭ 

neler var (36/3). Gėttĭn kĭ tez gelesĭn (77/4). 

 2. Fiilin Yerine  Göre Cümleler 

 a. Kurall cümleler 

 Yüzǚn görenlere ċurban olaym (1/3). Gĭdem yar eglenem belkĭ gelmeyem 

(1/10). Nice Süleymanlar ta«tan ėndĭrĭr (2/6). Ela gözlerĭnĭ uy« bürǚmǚş (6/3) vb. 

 b. Devrik Cümleler 

 Zamana dilberĭ yaldadr adam (1/15). Gele gele  geldĭm bir ċara daşa (2/2). 

Saramadm doya doya  da bėllerĭn (3/3). Ben ċurbanam sĭzĭn soya  (3/6). Bĭzĭ Îesret 

ċoyd ċavm ċardaşa (2/4) Gĭderem burdan art« (4/11). Hepĭ seniy derdiyden 

düşmana dedĭm ċardaş (4/18). Derdĭm söliyĭm siye (4/10) vb. 

 3. Anlamlarna Göre Cümleler 

 a. Olumlu Cümleler        

 Yüce daÈ başnda yatmş uymş (6/2). Şehirler içĭnde anė ne «oştur ƒonya 

(44/3). Saraya getĭrdĭler anė ċanl salaca (44/9). Cabur daÈdan ċuş geliyor (45/2). 

Yaz« oldǔ genç yaşna (45/7). Karaköprĭ narl«tr (46/2). Güzellĭk bir varl«tr 

(46/3) vb. 

 b. Olumsuz Cümleler       

 Erĭmez ċara be«tĭm (54/13). Benĭ zencĭr zaptetmez (56/12). Göynǚm gėçmez 

gözelden (65/3). Düşman askerlerĭ gelmez üstǚme (82/13). Sevda nedĭr bilmezdĭm 

(83/4). Çözĭlmez gül dügǚmǚ (106/2) vb. 
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VIII. URFA KERKÜK TELLÂFER AĞIZLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ 

 Urfa, Kerkük ve Tallâfer yörelerinden derlenen türkü, mani, hoyrat vb. 

metinler üzerinde, ses ve biçim bilgisi bakmndan yaplan incelemeler sonunda 

tesbit edilen, bu üç ağzdaki ses ve biçim bilgisi bakmndan ayn olan  dil 

özelliklerini şöyle gösterebiliriz. 

A. SES BİLGİSİ 

1. ÜNLÜLER 

 Her üç ağzda da Türkiye Türkçesi yaz dilindeki kaln-ince  8 ünlüden başka 

bir de şu ünlüler vardr. 

 ė    Kapal e. Oğuzlarn büyük bir çoğunluğu ilk hecelerde kapal e’yi 

benimsemişlerdir. Azeri sahasnda bu kapal e eğilimi çok belirgindir.(1)  

 ĭ Ksa i, i ile ė aras bir ses. 

 ǔ Ksa u, boğuk bir  sesi gibi duyulur. 

 ů / ǚ u ile ü aras bir ses. 

 Irak Türkmen ağzlar uzunluk-ksalk, açklk-kapallk gibi nitelikleri 

bakmndan çeşitlilik gösterirler. Ünlülerin yer yer uzun olarak geçmesi önemli bir 

başkalktr. Köktürk ve Uygur metinlerinde de uzun ünlüler bulunuyordu.(2) Uzun 

ünlüleri ile tannmş bir oğuz lehçesi olan Türkmencede de bugün  hala uzun ünlüler 

devam etmektedir. Bu uzun ünlüler zamanla Türkiye Türkçesi yaz dilinde 

kaybolmuşsa da, Kerkük ve Telafer ağzlarnda süregelmiştir. Bu nedenle, yukarda 

saydğmz ünlüler dşnda Türkmen ağznda bir de: å (kapal a), ā (uzun ā), ē (uzun 

e), ō (uzun o ve uzun ö) ünlüleri vardr: bāl« “balk”, ċōyn “koyun”, gēlĭr “gelir” 

vb.(3) 

 a. Ünlü Uyumu   

 Kalnlk-incelik bakmndan, imşa« “yumuşak”, ilan “ylan”, ira« “rak” 

kelimeleri ile, ilk hece ünlüsü düzleşmiş olan ifa«  “ufak” gibi birkaç kelime dşnda  
_________________________________ 

1. Muharrem Ergin, Azeri Türkçesi, İ. Ü. Ed. Fak. Yay. 1633, İstanbul 1971, s. 90 
2. Gülensoy, Tuncer, Kütahya ve Yöresi Ağzlar, TDK Yay. 536, Ankara, 1988., s. 126 
3. Sadettin Buluç, “Telafer Türkçesi Üzerine”, Makaleler/Sadettin Buluç, Haz. Zeynep 
    Korkmaz. TDK Yay. 884, Ankara 2007.  s. 285 

 

 c. Soru Cümleleri        

 Íeyva gĭbĭ saraldm din iman yo« m sende (4/4). Güzel sevenlerǐn bu mdr 

son (6/11). Y«lr m sinamann binas (48/8). Pnara varmadn m (50/2). Gül 

ċoydm almadn m (50/3). Sevda mdr ne Îaldr (60/13). Benĭ bu sevdaya salan 

aÈlar m  şĭmdĭ  (75/7). BaÈiy baÈmca var m (16/2). BaÈida yonca var m (16/4).  
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VIII. URFA KERKÜK TELLÂFER AĞIZLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ 

 Urfa, Kerkük ve Tallâfer yörelerinden derlenen türkü, mani, hoyrat vb. 

metinler üzerinde, ses ve biçim bilgisi bakmndan yaplan incelemeler sonunda 

tesbit edilen, bu üç ağzdaki ses ve biçim bilgisi bakmndan ayn olan  dil 

özelliklerini şöyle gösterebiliriz. 

A. SES BİLGİSİ 

1. ÜNLÜLER 

 Her üç ağzda da Türkiye Türkçesi yaz dilindeki kaln-ince  8 ünlüden başka 

bir de şu ünlüler vardr. 

 ė    Kapal e. Oğuzlarn büyük bir çoğunluğu ilk hecelerde kapal e’yi 

benimsemişlerdir. Azeri sahasnda bu kapal e eğilimi çok belirgindir.(1)  

 ĭ Ksa i, i ile ė aras bir ses. 

 ǔ Ksa u, boğuk bir  sesi gibi duyulur. 

 ů / ǚ u ile ü aras bir ses. 

 Irak Türkmen ağzlar uzunluk-ksalk, açklk-kapallk gibi nitelikleri 

bakmndan çeşitlilik gösterirler. Ünlülerin yer yer uzun olarak geçmesi önemli bir 

başkalktr. Köktürk ve Uygur metinlerinde de uzun ünlüler bulunuyordu.(2) Uzun 

ünlüleri ile tannmş bir oğuz lehçesi olan Türkmencede de bugün  hala uzun ünlüler 

devam etmektedir. Bu uzun ünlüler zamanla Türkiye Türkçesi yaz dilinde 

kaybolmuşsa da, Kerkük ve Telafer ağzlarnda süregelmiştir. Bu nedenle, yukarda 

saydğmz ünlüler dşnda Türkmen ağznda bir de: å (kapal a), ā (uzun ā), ē (uzun 

e), ō (uzun o ve uzun ö) ünlüleri vardr: bāl« “balk”, ċōyn “koyun”, gēlĭr “gelir” 

vb.(3) 

 a. Ünlü Uyumu   

 Kalnlk-incelik bakmndan, imşa« “yumuşak”, ilan “ylan”, ira« “rak” 

kelimeleri ile, ilk hece ünlüsü düzleşmiş olan ifa«  “ufak” gibi birkaç kelime dşnda  
_________________________________ 

1. Muharrem Ergin, Azeri Türkçesi, İ. Ü. Ed. Fak. Yay. 1633, İstanbul 1971, s. 90 
2. Gülensoy, Tuncer, Kütahya ve Yöresi Ağzlar, TDK Yay. 536, Ankara, 1988., s. 126 
3. Sadettin Buluç, “Telafer Türkçesi Üzerine”, Makaleler/Sadettin Buluç, Haz. Zeynep 
    Korkmaz. TDK Yay. 884, Ankara 2007.  s. 285 
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 Geniş ünlülerin daralmas:       

 a >  :  mağara > mÈara  

 o > u : koparmak > ċuparma«, yoğurmak > yuÈurma«, boynuz > buynz. 

 ö > i : köfte > kifte 

 Dar ünlülerin genişlemesi:       

  > a : frtna > frtana       

 i > e, ė : yine > gene, iyi > ėyyĭ, hiç > hėç, ihsan > ėÎsan vb.  

 u > o : uya« / oyaÈ “uyank”, tuzak > toza«, dudak > doda«,  

 ü > ö : güzel > gözel, küme > köme, üvey > ögey, büyük > böyǚk. 

 Düz ünlülerin yuvarlaklaşmas: 

 e > ö: Bu değişme v ünsüzünün e ünlüsünü yuvarlaklaştrmasndan ortaya 

çkmaktadr. v dudak ünsüzünün yanndaki ünlüyü yuvarlaklaştrmas Azeri 

Türkçesinin bir özelliğidir:(7) tevbe > töbe “tövbe”, devşirir > döşǚrǚr, şevket > 

şövket, devir > dövĭr.   

  > o : çban > çoban         

  > u : yldz > yulduz, sva > suva, altn > altun, byk > buyu«,  

 i > ü : şişe > şüşe, 

 Yuvarlak ünlülerin düzleşmesi:      

 o > a : soğuk > sav« / savÈ       

 u >  : yumurta > ymrta, çamur > çamr, hamur > «amr, kaburga > ċabrÈa, 

bu > b, oğul > oÈl, dokuz > doċċz, yoÈurt > yōÈrt    

 ü > e : yürü- > yėrĭ-        

 ü > i, ĭ : düş > diş, küf > kif, köpük > köpik, gümüş > gümĭş. 

 c. Orta Hece Ünlüsünün Değişmesi 

 Azeri sahasnda Osmanl sahasndan daha ileri bir orta hece ünlüsünün 

değişmesi olay vardr:(8) Adanaya > adaniya, kimseye > kimsiye kalmaya > ∆almiya, 

almaya > almiya, ötmeyor > ötmiyor. 
___________________________________ 

7. Muharrem Ergin, a.e., s. 97 
8. a.e., s. 95 

 

her üç ağzda  da  genellikle ünlü uyumu vardr. Bu uyum  alnma  kelimelerde  de 

görülür:(4)  آخرى ā«irī > ā«r “ahiri”,  خانه «āne > «ana “hane”, خنجر «ancer > 

«ençer “hançer”, دانه dāne > tene “tane” vb.  Ancak mastar eki yalnzca kaln 

biçimdedir: alma«, almaÈ “almak”, gelma«, gelmaÈ “gelmek” vb. Teklik 1. şahs eki 

daima kaln olarak geçer: alr«, alrÈ “alrz”, güler«, gülerÈ “güleriz” vb. Ayrca 

dk, -dik, -duċ,- dük  partisip ekinin de yalnzca kaln biçimleri vardr.Urfa ve Kerkük 

ağznda düz ünlülü: gördÈ “gördüğü”, Tellâfer ağznda ise yuvarlak ünlülüdür: 

istēduÈu “istediği” vb. (5) 

 Düzlük-yuvarlaklk bakmndan ünlü uyumu henüz yeterince gelişmemiştir. 

Yer yer kelime kökü ve yapm eklerinde her üç ağz da Eski Anadolu Türkçesi 

özelliklerini taşrlar. (6) 

 Urfa ağznda: ul “ulu” (38/6), bult “bulut”(10/2) uzn “uzun” (10/10), boyn 

“boyun" (38/13), ċomş “komşu” (10/13), topp« “topuk” (63/9) vb. 

 Kerkük ağznda: bāl« “balk”,  ċōyn “koyun”, gēlĭn “gelin” vb. 

 Tellâfer ağznda: ymrta “yumurta”, bÈaz “boğaz”, ċōnş “komşu”, dōl 

“dolu”, topp« “topuk”, yastu«, “yastk”, ċaşşu« “kaşk”, ārtu« “artk, fazla”, kōyn 

“koyun”gibi. 

 b. Ünlü Değişmeleri 

 Kaln ünlülerin incelmesi:       

 a > e : ċara > ċere, ċaya > ċeye, قدم ċadem > ċedem “kadem” (125/11), قدر 
ċader > ċeder “kader” (78/8),      

  > i : lk > ilÈ / il«, kl > ċil, ssz > issĭz, rak > ira«      

 İnce ünlülerin kalnlaşmas:       

 e > a :  bahçe > ba«ça, ateş > ataş      

 i >  :  cirit > crt, zalim > zalm      

 ö > o : cömert > comard  
__________________________________ 

4. Sadettin Buluç, a.e., s. 286 

5. a.y. 

6. a.y 
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 Geniş ünlülerin daralmas:       

 a >  :  mağara > mÈara  

 o > u : koparmak > ċuparma«, yoğurmak > yuÈurma«, boynuz > buynz. 

 ö > i : köfte > kifte 

 Dar ünlülerin genişlemesi:       

  > a : frtna > frtana       

 i > e, ė : yine > gene, iyi > ėyyĭ, hiç > hėç, ihsan > ėÎsan vb.  

 u > o : uya« / oyaÈ “uyank”, tuzak > toza«, dudak > doda«,  

 ü > ö : güzel > gözel, küme > köme, üvey > ögey, büyük > böyǚk. 

 Düz ünlülerin yuvarlaklaşmas: 

 e > ö: Bu değişme v ünsüzünün e ünlüsünü yuvarlaklaştrmasndan ortaya 

çkmaktadr. v dudak ünsüzünün yanndaki ünlüyü yuvarlaklaştrmas Azeri 

Türkçesinin bir özelliğidir:(7) tevbe > töbe “tövbe”, devşirir > döşǚrǚr, şevket > 

şövket, devir > dövĭr.   

  > o : çban > çoban         

  > u : yldz > yulduz, sva > suva, altn > altun, byk > buyu«,  

 i > ü : şişe > şüşe, 

 Yuvarlak ünlülerin düzleşmesi:      

 o > a : soğuk > sav« / savÈ       

 u >  : yumurta > ymrta, çamur > çamr, hamur > «amr, kaburga > ċabrÈa, 

bu > b, oğul > oÈl, dokuz > doċċz, yoÈurt > yōÈrt    

 ü > e : yürü- > yėrĭ-        

 ü > i, ĭ : düş > diş, küf > kif, köpük > köpik, gümüş > gümĭş. 

 c. Orta Hece Ünlüsünün Değişmesi 

 Azeri sahasnda Osmanl sahasndan daha ileri bir orta hece ünlüsünün 

değişmesi olay vardr:(8) Adanaya > adaniya, kimseye > kimsiye kalmaya > ∆almiya, 

almaya > almiya, ötmeyor > ötmiyor. 
___________________________________ 

7. Muharrem Ergin, a.e., s. 97 
8. a.e., s. 95 
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 ċ > « : Eski Anadolu Türkçesi devresinde çok görülen  bir değişikliktir.(11) 

Bu devrenin sonuna doğru Osmanl sahasnda ċ sesi, Azeri sahasnda « sesi ağrlğn 

göstermeye başlamştr. Bugün bu « sesi Azeri Türkçesinin temel özelliklerinden 

birini oluşturanmaktadr.(12) Bölgemiz  ağz da kelime  içinde  ve  kelime   sonunda  

eskiden  beri   geniş  bir  «  eğilimi içindedir: ykmak > y«ma«,  ok > o«, ayrl« 

“ayrlk” vb. Kelime sonundaki « sesi iki ünlü arasnda tonlulaşr. okumak > o«maÈ 

“okumay”,  kulak asma- > ċulaÈ asma- “dinlemek, önemsemek” vb. 

 k > g : k kelime başnda çok defa g olur: kendi > gendĭ, kişi > gĭşĭ, keçi > 

geçi, kene > gene vb. İki ünlü arasnda tonlulaşr: üregĭ (yürek-i) “yüreği”, göge 

(gök-e) “göğe” vb. Ancak Azeri özelliği olarak tonsuz biçimiyle geçen belirli sayda 

kelimeler de vardr: köynek “gömlek”,  kölge “gölge” vb. 

 ñ > g :  öñ >  ög vb.         

 ñ > ng : yün > yüng, deñiz > dengiz, doñuz > donguz vb.   

 ñ > n :  onuñ > ōnn, biñ > bin.       

 ñ > v : yañak > yavaÈ  “yanak”, köñül > gevĭl “gönül”, yalñz > yalavuz. 

 ñ > y : soñra > soyra saña > siye, seniñ > seniy, sēniy, baña > biye, miye, 

añla- > ayna-; göñülüm > göynüm, kolun > ċōly, eliniz >  ēliyiz; aldn > āldy, 

aldnz > āldyz, verseñ > vėrsey, gitseñiz > gėtseyiz.    

 p > b : parmak > barma«, paha > baha, pazar > bazar, piş- > biş- vb. 

 r > l : Azeri Türkçesinde Türkiye Türkçesine göre daha çok görülen bir 

değişmedir: sarardm > saraldm, karard > ċarald.     

 t > d : Bu da bir Azeri Türkçesi özelliğidir. Osmanl sahasnda t’li olan 

kelimeler Azeri sahasnda d’lidir:(13) taş > daş (2/2, 4/17, 8/11, 21/7, 29/5, 39/3), 

tatlym > datlyam (66/3),  testi> desti (77/3),  taş > daş, tuz > duz, tavşan >  davşan; 

buna karşlk tonsuz olarak : diken > tiken, dik- > tik-, dök >  tök- vb. 

  

 
________________________________ 

11. Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanlar ve Eski Anadolu Türkçesi, İstanbul 2000,s. 108 
12. Muharrem Ergin, a.e., s. 92 
13. a.e., 122 
 
 

 

 d. Orta Hece Ünlüsünün Düşmesi 

 alaram > allam “alrm”,  ċo«usu > ċō«s “kokusu”, yanaram > yannam 

“yanarm”, yu«us > yū«s “uykusu”. 

2. ÜNSÜZLER 

 Her üç ağzda da bugün Türkiye Türkçesi yaz dilinde  bulunan b, c, ç, d, f, g, 

h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z   ünlsüzlerine  ek  olarak: È, Î, «, ċ, ‘ (ayn) ve ’ 

(hemze)  sesleri vardr. 

 Arap asll olup bugün Türkiye Türkçesi yaz dilinde kullanlmayan ayn sesi 

üç ağznda da canllğn sürdürmektedir: عشق ‘aşċ > ‘eşċ “aşk”, عسكر ‘asker >‘esker 

“asker”  عرفان ‘irfān > ‘irfan “irfan” (22/6), عمر ‘ömr > ‘ ömür “ömür”. 

  Arapça kelimelerde bulunup Arap alfabesinin ح harfiyle gösterilen, sert bir 

ünsüz olan Î üç ağzda da aslna uygun şekilde grtlaktan seslendirilir: حسرت Îasret 

> Îesret “özlem”, حرام Îarām > Îeram “yasak şey” vb.  

 a. Ünsüz Değişmeleri 
 b > m : Bu değişme Azeri ve Osmanl sahalar arasndaki başlca fonetik 

ayrlklardan biridir:  ben > men, bahane > mahana, bumbar > mumbar vb. 

 b > p : bçak > pça«, bakla > paċla, bakraç > paċraç, boz- > poz- vb. 

 ç > ş : Oluşum noktalar ayn ve birbirine yakn  birer  damak-diş ünsüzü 

olan  ç  sesi, bir temas  değişimi sonucu süreklisi  olan  ş sesine dönüşebilmektedir. 

Bu değişim Azeri Türkçesinde çok görülen bir özelliktir:(9) biçtim > biştĭm, saçlm > 

saşlm, geçti > geştĭ, göçtü > göştǚ, ağaçlar > ağaşlar.    

 d > t : Azeri ve Osmanl sahasndaki ses ayrlklarndan biridir.(10)  Birinde 

t’li olan diğerinde d’li olarak görülebilir:  diken > tiken, dükkân > tüken, dik- > tik-, 

dök- > tök- vb.         

 g > k : gölge > kölge, gömlek > kömlek vb.     

 ğ > g : değenek > degenek, ciğer > ciger, leğen > legen, eğil- > egǐl- vb. 

 ċ >È : aċ > aÈ “beyaz”.    
__________________________________         

  9. Muharrem Ergin, a.e., s. 92 
10. a.e., s.103 
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 ċ > « : Eski Anadolu Türkçesi devresinde çok görülen  bir değişikliktir.(11) 

Bu devrenin sonuna doğru Osmanl sahasnda ċ sesi, Azeri sahasnda « sesi ağrlğn 

göstermeye başlamştr. Bugün bu « sesi Azeri Türkçesinin temel özelliklerinden 

birini oluşturanmaktadr.(12) Bölgemiz  ağz da kelime  içinde  ve  kelime   sonunda  

eskiden  beri   geniş  bir  «  eğilimi içindedir: ykmak > y«ma«,  ok > o«, ayrl« 

“ayrlk” vb. Kelime sonundaki « sesi iki ünlü arasnda tonlulaşr. okumak > o«maÈ 

“okumay”,  kulak asma- > ċulaÈ asma- “dinlemek, önemsemek” vb. 

 k > g : k kelime başnda çok defa g olur: kendi > gendĭ, kişi > gĭşĭ, keçi > 

geçi, kene > gene vb. İki ünlü arasnda tonlulaşr: üregĭ (yürek-i) “yüreği”, göge 

(gök-e) “göğe” vb. Ancak Azeri özelliği olarak tonsuz biçimiyle geçen belirli sayda 

kelimeler de vardr: köynek “gömlek”,  kölge “gölge” vb. 

 ñ > g :  öñ >  ög vb.         

 ñ > ng : yün > yüng, deñiz > dengiz, doñuz > donguz vb.   

 ñ > n :  onuñ > ōnn, biñ > bin.       

 ñ > v : yañak > yavaÈ  “yanak”, köñül > gevĭl “gönül”, yalñz > yalavuz. 

 ñ > y : soñra > soyra saña > siye, seniñ > seniy, sēniy, baña > biye, miye, 

añla- > ayna-; göñülüm > göynüm, kolun > ċōly, eliniz >  ēliyiz; aldn > āldy, 

aldnz > āldyz, verseñ > vėrsey, gitseñiz > gėtseyiz.    

 p > b : parmak > barma«, paha > baha, pazar > bazar, piş- > biş- vb. 

 r > l : Azeri Türkçesinde Türkiye Türkçesine göre daha çok görülen bir 

değişmedir: sarardm > saraldm, karard > ċarald.     

 t > d : Bu da bir Azeri Türkçesi özelliğidir. Osmanl sahasnda t’li olan 

kelimeler Azeri sahasnda d’lidir:(13) taş > daş (2/2, 4/17, 8/11, 21/7, 29/5, 39/3), 

tatlym > datlyam (66/3),  testi> desti (77/3),  taş > daş, tuz > duz, tavşan >  davşan; 

buna karşlk tonsuz olarak : diken > tiken, dik- > tik-, dök >  tök- vb. 

  

 
________________________________ 

11. Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanlar ve Eski Anadolu Türkçesi, İstanbul 2000,s. 108 
12. Muharrem Ergin, a.e., s. 92 
13. a.e., 122 
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 İç seste l düşmesi: kalk- > ċa«- vb. 

 İç seste n düşmesi: tunç > tuç vb.       

 İç seste r düşmesi: serp- > sep- çkart- > ç«at-, krtlama > ktlama vb. 

 İç seste y düşmesi: çeyrek > çėrek, söyle > söle, sele  vb. 

 Son seste h düşmesi: vallah > vallā  vb. 

 Son seste r düşmesi: geliptir > gelĭptĭ vb. 

 Son seste t düşmesi: va«t > va« “vakit”     

 Son seste y düşmesi: buğday > buÈda vb. 

 e. Ünsüz İkizleşmesi 

 Bu bir  Azeri Türkçesi  özelliğidir. Kelime  başnda  veya   içindeki  açk 

hecenin kendinden sonra gelen ünsüzü almak suretiyle kapal duruma girmesi 

biçiminde oluşur: (17)   sabah > sebbeÎ,  topuk > topp«, yedi > yeddĭ, sekiz > sekkĭz, 

dokuz > doċċz, seki > sekki, sakal > seċċel, hile > Îĭlle, ksa > ċssa vb. 

 f. Ünsüzlerin yer değiştirmesi 

 Her üç ağzda da sk görülen bir olaydr: kirpik > kiprik. uçkur > u«çur, 

yaprak > yarpa«, yarpaÈ  sofra > srfa, yüksek > üskek, tiksin- > diskin-, çplak > 

çlpa«, avrat > arvat vb. 

 Komşu olmayan ünsüzlerin de yer değiştirdiği görülür: bulgur > burÈul, 

sarmsak > samrsaÈ, göster- > görset- vb.  

 g. Hece Kaynaşmas 

 Bölgemiz ağznda çok rastlanan özelliklerden biri de hece kaynaşmasdr: 

byk > būğ, gelirim > gellem, senin ilen > sennen “seninle”.  

B. BİÇİM BİLGİSİ 
 Türkiye Türkçesinde kullanlan yapm eklerinin büyük bir bölümü bölgemize 

has ünlü uyumu çerçevesinde her üç ağzda da vardr. Ayrca Halk ağznda 

kullanlan, samimiyetle küçültme ve seslenme işlevi gören, Farsçadan geçeme bir de 

______________________________ 
17. a.e., s. 94 

 

 

 b. Ünsüz Benzeşmeleri 

 Aşr derecede benzeşme eğilimi Azeri Türkçesinin bir özelliğidir.(14) 

 -ls- > -ss- : olsun > ossn, kalsam >  ċassam, gelsin > gessĭn vb. 

 -ln- > -nn- alnmda > annmda vb. 

 -nd- > -nn- : içinden > içinnen, senden > sennen, candan > cannan vb. 

 -nl- > -nn- : onlar > unnar, enli > ennĭ, karanlk > karann« vb. 

 -rl- >  -nn- : darlk > darr« vb. 

 -rl- > -ll- : koyarlar > ċoyallar, ċoyalla, diyerler > diyeller, diyelle vb. 

 -şs- > -ss-: yaratmşsn > yaratmssan vb. 
 -tc- > -cc- : Ëatice > Ëatce>Ëecce vb. 

 -tç- > -çç- : çiftçi > çüççü vb.  

 -ts- > -ss- : tütsü > tüssĭ vb.. 

 -yn > -nd- : peynir >  pendir vb. 

 -zs- > -ss- : gelmezse > gelmesse, okumazsnz > o«massz vb.  

 c. Ünsüz Türemesi 

 Ön seste h  türemesi: is >  his, ayva > heyva, elbet > helbet vb.  

 Ön seste y türemesi: aÈla > yÈla, rgala > yrÈala, r >  yr “şark, türkü” vb. 

 İç seste b türemesi: temel > tembel, hamal > Îembal, pamuk > pambÈ vb.

 Son seste h türemesi: deryā > deryāh, peyda > peydah vb.   

 Son seste n türemesi: yaya > yayan vb.     

 Son seste z türemesi: kere > kerez “defa” vb. 

 d. Ünsüz Düşmesi 

 Ön seste y düşmesi: Örnekleri az olan Türkçedeki bu genel eğilim, Azeri 

Türkçesinde çoğalarak bu sahann özelliğini oluşturan bir kural haline gelmiştir.(15) 

Dar ünlülerin başnda bulunan y’lerin  Azeri Türkçesinde düşürülmesi yaygn bir 

kuraldr.(16) yüz > üz, yiğit > igit, yürek > ürek, ylan > ilan, yüce > uca, yüksek > 

üskek, yl > il vb.          
________________________________ 

14. a.e., s. 114, 155, 165 
15. Muharrem Ergin, a.e., s. 91 
16. a.e., s. 90 
 İç seste f düşmesi: yufka > yu«ā, çift >  çüt vb. 
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 İç seste l düşmesi: kalk- > ċa«- vb. 

 İç seste n düşmesi: tunç > tuç vb.       

 İç seste r düşmesi: serp- > sep- çkart- > ç«at-, krtlama > ktlama vb. 

 İç seste y düşmesi: çeyrek > çėrek, söyle > söle, sele  vb. 

 Son seste h düşmesi: vallah > vallā  vb. 

 Son seste r düşmesi: geliptir > gelĭptĭ vb. 

 Son seste t düşmesi: va«t > va« “vakit”     

 Son seste y düşmesi: buğday > buÈda vb. 

 e. Ünsüz İkizleşmesi 

 Bu bir  Azeri Türkçesi  özelliğidir. Kelime  başnda  veya   içindeki  açk 

hecenin kendinden sonra gelen ünsüzü almak suretiyle kapal duruma girmesi 

biçiminde oluşur: (17)   sabah > sebbeÎ,  topuk > topp«, yedi > yeddĭ, sekiz > sekkĭz, 

dokuz > doċċz, seki > sekki, sakal > seċċel, hile > Îĭlle, ksa > ċssa vb. 

 f. Ünsüzlerin yer değiştirmesi 

 Her üç ağzda da sk görülen bir olaydr: kirpik > kiprik. uçkur > u«çur, 

yaprak > yarpa«, yarpaÈ  sofra > srfa, yüksek > üskek, tiksin- > diskin-, çplak > 

çlpa«, avrat > arvat vb. 

 Komşu olmayan ünsüzlerin de yer değiştirdiği görülür: bulgur > burÈul, 

sarmsak > samrsaÈ, göster- > görset- vb.  

 g. Hece Kaynaşmas 

 Bölgemiz ağznda çok rastlanan özelliklerden biri de hece kaynaşmasdr: 

byk > būğ, gelirim > gellem, senin ilen > sennen “seninle”.  

B. BİÇİM BİLGİSİ 
 Türkiye Türkçesinde kullanlan yapm eklerinin büyük bir bölümü bölgemize 

has ünlü uyumu çerçevesinde her üç ağzda da vardr. Ayrca Halk ağznda 

kullanlan, samimiyetle küçültme ve seslenme işlevi gören, Farsçadan geçeme bir de 

______________________________ 
17. a.e., s. 94 
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“yatarsnz”, gelǐrsĭz “gelirsiniz”.  

 Türkiye Türkçesine göre başkalklar göstaran iyelik kaynakl şahs ekleri ise 

bölgemiz ağznda şöyledir:        

 Teklik 2. şahs eki, görülen geçmiş zaman ve şart kiplerinde olmak üzere Urfa 

ve Tellâfer ağzlarnda  -y’dir:  aldy “aldn”, vėrsey “versen”; Kerkük ağznda ise  

v’dir: aldv “aldn”  vėrsev “versen”. 

 Çokluk 1. şahs eki her üç ağzda da -«  biçimindedir: ald« “aldk”, 

çalşċand« “çalşkandk”.  

 Çokluk 2. şahs eki, görülen geçmiş zaman ve şart kiplerinde olmak üzere 

Urfa ve Tellâfer ağzlarnda -yz, -yiz [-z]’dir: aldyz “aldnz”, gėtseyiz “gitseniz”. 

baz ağzlarda aldiz “aldnz”; Kerkük ağznda ise -vz, -vz biçimindedir: aldvz 

“aldnz, gėtsevz “gitseniz” vb.  

 3. Zaman Ekleri 

 Her üç ağzda ortak olup Türkiye Türkçesine göre başkalklar gösteren zaman 

ekleri bölgemiz ağzndaki şöyledir: 

 a. Öğrenilen Geçmiş Zaman 

 Teklik ve çokluk 2. ve 3. şahsta -p, -ĭp  biçimimndedir.   

 Teklik 2. şahsta:  ċalpsan “kalmşsn” gelĭpsen “gelmişsin”;  

 Teklik 3. şahsta: ċalp kalmş”, gelip “gelmiş” vb. 

 Çokluk 2. şahsta: ċalpsz “kalmşsnz”, gelipsiz “gelmişsiniz”;  

 Çokluk 3. şahsta:  ċalplar “kalmşlar”, gelipler “gelmişler” vb. (19) 

 b. Geniş Zaman 

 Geniş zamann teklik ve çokluk 1. şahslarnda, özellikle konuşma dilinde r, l, 

ve n’li fiillerde düşme ve benzeşme olur: gelerem > gellem “gelirim”, geler« > gell« 

“geliriz” vb. 

 

 

 
__________________________________ 

19. Habib Hürmüzlü, Kerkük Türkçesi Sözlüğü, Kerkük Vakf Yay. 4, İstanbul, 2003. s. 32 

 

-e, -ė [-ā ] eki vardr. Sevgile karşk seslenme görevi görür: MeÎemedė  

“Mehmetcik, Mehmetciğim”, Cemala, Cemalė  “Cemalcik, Cemalciğim” vb. 

 Durum eklerinden, ünlüyle biten kelimeye getirilen yükleme eki, Kerkük 

ağznda: n, ni, nu, nü biçiminde olmakla başkalk gösterir: almān “elmay”, silgini 

“silgiyi”, ċutunu “kutuyu”, tülkünü “tilkiyi” vb. 

 1. İyekik Ekleri 

 Teklik 2. şahs iyelik eki ñ > y  sonucu Urfa ve Tellâfer ağzlarnda -y, -y, -iy 

biçimindedir: babay “baban”, bo«çay “bohçan”, ċapy “kapn”, ċardaşy “kardeşin”, 

üziy “yüzün” vb. 

 Kerkük ağznda ise  ñ > v  sonucu -v, -v biçimine girer: hzmav “hzman”, 

babav “baban”, bo«çav “bohçan”, ċapv “kapn”, ċardaşv “kardeşin”, elleruv 

“ellerin”, gözleruv “gözlerin” vb.  

 Çokluk 2. şahs iyelik eki Urfa ve Tellâfer ağzlarnda: -yz, -yiz, -z   

biçimindedir:  ċolyz “kolunuz”, ēliyiz “eliniz”, yüziyiz “yüzünüz”; Kerkük ağznda 

ise  -vz, -vz  biçimindedir:  babavz “babnz”, ċolvz “kolunuz” vb. İyelik ekleri  ile 

şahs eklerinde n yerine v sesinin geçmesi  Kpçakçadan gelmedir.(18) 

 2. Şahs Ekleri 

 Türkiye Türkçesine göre başkalklar gösteren zamir kaynakl şahs ekleri 

bölgemiz ağznda bugün şöyledir: 

 Teklik 1. şahs eki  -am, -em biçimindedir: allam “alrm”, gellem”gelirim”. 

 Teklik 2. şahs eki ise -san, -sen biçimindedir. Urfa ağznda: alrsan “alrsn”, 

gelĭrsen “gelirsin; Kerkük ve Tellâfer ağznda: yatasan “yatarsn”, gēlĭsen “gelirsin”. 

 Çokluk 1. şahs eki -«, -ĭ« [-u«,-ü«] biçimindedir. Urfa ve Kerkük ağznda: 

all« “alrz”, gell« “geliriz”; Tellâfer ağznda:  allu« “alrz”, gellü« “geliriz” vb. 

 Çokluk 2. şahs eki ise  -sz, -sĭz [-suz,- süz] biçimindedir: Urfa ağznda: 

yatarsz “yatarsnz”, gelĭrsĭz “gelirsiniz”. Kerkük ve Tellâfer ağznda: yatāsz  
___________________________________ 

18. Sadettin Buluç “Kerkük Hoyrat ve Manilerinde Başlca Ağz Özellikleri”, Makaleler/Sadettin 

 Buluç, Haz. Zeynep Korkmaz. TDK Yay. 884, Ankara 2007, s. 277   
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“yatarsnz”, gelǐrsĭz “gelirsiniz”.  

 Türkiye Türkçesine göre başkalklar göstaran iyelik kaynakl şahs ekleri ise 

bölgemiz ağznda şöyledir:        

 Teklik 2. şahs eki, görülen geçmiş zaman ve şart kiplerinde olmak üzere Urfa 

ve Tellâfer ağzlarnda  -y’dir:  aldy “aldn”, vėrsey “versen”; Kerkük ağznda ise  

v’dir: aldv “aldn”  vėrsev “versen”. 

 Çokluk 1. şahs eki her üç ağzda da -«  biçimindedir: ald« “aldk”, 

çalşċand« “çalşkandk”.  

 Çokluk 2. şahs eki, görülen geçmiş zaman ve şart kiplerinde olmak üzere 

Urfa ve Tellâfer ağzlarnda -yz, -yiz [-z]’dir: aldyz “aldnz”, gėtseyiz “gitseniz”. 

baz ağzlarda aldiz “aldnz”; Kerkük ağznda ise -vz, -vz biçimindedir: aldvz 

“aldnz, gėtsevz “gitseniz” vb.  

 3. Zaman Ekleri 

 Her üç ağzda ortak olup Türkiye Türkçesine göre başkalklar gösteren zaman 

ekleri bölgemiz ağzndaki şöyledir: 

 a. Öğrenilen Geçmiş Zaman 

 Teklik ve çokluk 2. ve 3. şahsta -p, -ĭp  biçimimndedir.   

 Teklik 2. şahsta:  ċalpsan “kalmşsn” gelĭpsen “gelmişsin”;  

 Teklik 3. şahsta: ċalp kalmş”, gelip “gelmiş” vb. 

 Çokluk 2. şahsta: ċalpsz “kalmşsnz”, gelipsiz “gelmişsiniz”;  

 Çokluk 3. şahsta:  ċalplar “kalmşlar”, gelipler “gelmişler” vb. (19) 

 b. Geniş Zaman 

 Geniş zamann teklik ve çokluk 1. şahslarnda, özellikle konuşma dilinde r, l, 

ve n’li fiillerde düşme ve benzeşme olur: gelerem > gellem “gelirim”, geler« > gell« 

“geliriz” vb. 

 

 

 
__________________________________ 

19. Habib Hürmüzlü, Kerkük Türkçesi Sözlüğü, Kerkük Vakf Yay. 4, İstanbul, 2003. s. 32 
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 8. Kelimenin aslnda bulunmadğ halde Urfa, Kerkük ve Telafer ağzlarnda 

baz kelime başlarnda ayn sesi bulunabilmektedir: ‘ec  “ac”  آسمان (Far. āsmān) > 

‘āsmān “asuman”,  احمد (Ar. Ahmed) >‘ EÎmet “Ahmet”.(29) 

 9. Görülen geçmiş zaman ekinin ünlüsü Eski Anadolu Türkçesindeki gibi 

düzdür: gördĭ “gördü”, uşt “uçtu”, seledĭ “söyledi” (30)  

 10. Vurgusuz orta hece ünlüsünün yer yer düştüğü görülür: (31) burada > 

brd,a boyunumda > boynumda, gönülüm > gönlüm, topuğu > topÈ, kabire > ċabre,  

kapsn “kapsn”, yu«sna “uykusuna”.  

 11. Kelime sonunda ċ sesi, tek heceli köklerde «, çok heceli kelimelerde È 

olarak geçer: (32) ço«, yo«; torpaÈ, ċonaÈ.  

 12. Ayrlma ve ilgi durumu hali eklerindeki d sesi tonsuz olarak -ta, -tan  

biçiminde geçer: (33) şadlÈta, ah ėtmaÈtan.  

 13. İki ünsüzle biten tek heceli kelimelerde ünsüz düşmesi olur: (34) çift > çüt, 

ċalk- > ċa«-. 

 14. Alnma kelimelerin çoğu kez ünlü uyumuna sokulduğu görülür: (35) çāre 

> çara, «ane > «ana; «arābe > «araba, binā > bine, karanfil > ċenefil 

 15. Teklik 3. şahs iyelik eklerinin üst üste geldiği olur: göz yaşs “gözyaş, 

gözünün yaş”, aÈabegĭsĭ “ağabeyi”, seÎebĭsĭ “sahibi”, Îeċċs “hakk” 

 16. İstek şekilleri birinci tekil şahsta: ālm, alm “alaym”, gētĭrĭm, getĭrǐm 

“getireyim” biçimindedir. 

 17. Son çekim edatlarndan  gibi yerine, daha çok instrumentalli olarak kimin 

biçimine rastlarz. Bu bir Azeri Türkçesi özelliğidir. 
___________________________________ 

29. a.y.  
30. a.e., s. 274 
31. Sadettin Buluç, “Telafer Türkçesi Üzerine”, Makaleler/Sadettin Buluç, Haz. Zeynep Korkmaz, 
 TDK Yay. 884, Ankara 2007,  s. 289 
32. Sadettin Buluç “Kerkük Hoyrat ve Manilerinde Başlca Ağz Özellikleri”,  Makaleler/Sadettin 
 Buluç, Haz. Zeynep Korkmaz. TDK Yay. 884, Ankara 2007,  KHM, s. 275 
33. a.y. 
34. a.y. 
35. a.e., s. 274 

 

C. DİĞER ORTAK ÖZELLİKLER 

 1.  -ç, -çi isimden isim yapma eki tonsuz ünsüz ve düz ünlüyle geçer:  yolcu 

> yolç, torcu > torç “ağla balk avlayan avc” (20) Osmanl sahas dşndaki 

şivelerde de bu ek hep ç’li biçimdedir. (21) 

 2. -l, -li, -lu, -lü ve –sz, -siz, -suz, -sǚz yapm ekleri geniş-yuvarlak ünlülü 

kelimelerde düz ünlülü olarak, dar yuvarlak ünlülü kelimelerde ise yar dar-yuvarlak 

ünlüyle geçerler. ċōll, ċōlsz, üzlǚ, üzsǚz. (22) 

 3. -l«, -lik, -lk ekleri yuvarlak ünlülü kelimelere de eklenir: yōhl«. Dar 

yuvarlak ünlülü köklerde ekin ünlüsü yar dar-yuvarlak olarak geçer: düzlǚ« 

“düzlük”, günnǚ« “günlük”. (23) 

 4. İsim çekiminin belirtme durum eki daima düzdür: oċu, o«. (24) 

 5. Şahs ve gösterme zamirlerinin  belirtme durum eki daima düzdür: on, 

bn, şun.(25) 

 6. Osmanl sahasnda kaln söylenen ksa ünlülü Arapça ve Farsça’dan alnma 

kelimeler Azeri Türkçesinde olduğu gibi,(26) bölgemiz ağznda da ince biçimleriyle 

seslendirilirler: اغيار aÈyār > eÈyār “ağyar” حيران Îayrān > Îėyran “hayran” vb.  

 7. Arapça ve Farsçadan alnma kelimelerdeki ksa a ünlüsünün, ünlü-ünsüz 

uyumu dşna çksa bile Azeri Türkçesinde hep e’ye çevrilmesi olay vardr.(27)  

Kaln ünsüzle ince ünlü yanyana gelebilmektedir: قلم ċelem “kalem”, رقم reċċem 

“rakam”, قدر ċeder “kader” vb. Bu oluşum Türkmen ağzlarnda Türkçe kelimelerde 

de görülmektedir: ċeye “kaya”, ċere “kara” vb. (28)  

__________________________________ 

20. Sadettin Buluç, “Telafer Türkçesi Üzerine”, Makaleler/Sadettin Buluç, Haz. Zeynep  Korkmaz. 
 TDK Yay. 884, Ankara 2007, s. 290 
21. Muharrem Ergin, a.e., s. 138 
22. Sadettin Buluç, “Telafer Türkçesi Üzerine”, Makaleler/Sadettin Buluç, Haz. Zeynep Korkmaz, 
 TDK Yay. 884, Ankara 2007, s. 290 
23. a.y. 
24. Sadettin Buluç “Kerkük Hoyrat ve Manilerinde Başlca Ağz Özellikleri”,  Makaleler/Sadettin 
 Buluç, Haz. Zeynep Korkmaz. TDK Yay. 884, Ankara 2007,  KHM, s. 274 
25. a.e., s. 274 
26. Ergin, a.e., s. 90 
27. Sadettin Buluç, a.e., s. 91 
28. a.e., s. 273 
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 8. Kelimenin aslnda bulunmadğ halde Urfa, Kerkük ve Telafer ağzlarnda 

baz kelime başlarnda ayn sesi bulunabilmektedir: ‘ec  “ac”  آسمان (Far. āsmān) > 

‘āsmān “asuman”,  احمد (Ar. Ahmed) >‘ EÎmet “Ahmet”.(29) 

 9. Görülen geçmiş zaman ekinin ünlüsü Eski Anadolu Türkçesindeki gibi 

düzdür: gördĭ “gördü”, uşt “uçtu”, seledĭ “söyledi” (30)  

 10. Vurgusuz orta hece ünlüsünün yer yer düştüğü görülür: (31) burada > 

brd,a boyunumda > boynumda, gönülüm > gönlüm, topuğu > topÈ, kabire > ċabre,  

kapsn “kapsn”, yu«sna “uykusuna”.  

 11. Kelime sonunda ċ sesi, tek heceli köklerde «, çok heceli kelimelerde È 

olarak geçer: (32) ço«, yo«; torpaÈ, ċonaÈ.  

 12. Ayrlma ve ilgi durumu hali eklerindeki d sesi tonsuz olarak -ta, -tan  

biçiminde geçer: (33) şadlÈta, ah ėtmaÈtan.  

 13. İki ünsüzle biten tek heceli kelimelerde ünsüz düşmesi olur: (34) çift > çüt, 

ċalk- > ċa«-. 

 14. Alnma kelimelerin çoğu kez ünlü uyumuna sokulduğu görülür: (35) çāre 

> çara, «ane > «ana; «arābe > «araba, binā > bine, karanfil > ċenefil 

 15. Teklik 3. şahs iyelik eklerinin üst üste geldiği olur: göz yaşs “gözyaş, 

gözünün yaş”, aÈabegĭsĭ “ağabeyi”, seÎebĭsĭ “sahibi”, Îeċċs “hakk” 

 16. İstek şekilleri birinci tekil şahsta: ālm, alm “alaym”, gētĭrĭm, getĭrǐm 

“getireyim” biçimindedir. 

 17. Son çekim edatlarndan  gibi yerine, daha çok instrumentalli olarak kimin 

biçimine rastlarz. Bu bir Azeri Türkçesi özelliğidir. 
___________________________________ 

29. a.y.  
30. a.e., s. 274 
31. Sadettin Buluç, “Telafer Türkçesi Üzerine”, Makaleler/Sadettin Buluç, Haz. Zeynep Korkmaz, 
 TDK Yay. 884, Ankara 2007,  s. 289 
32. Sadettin Buluç “Kerkük Hoyrat ve Manilerinde Başlca Ağz Özellikleri”,  Makaleler/Sadettin 
 Buluç, Haz. Zeynep Korkmaz. TDK Yay. 884, Ankara 2007,  KHM, s. 275 
33. a.y. 
34. a.y. 
35. a.e., s. 274 
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 29. d«, dÈ  partisip ekleri yalnz düz ve kaln ünlü ile geçmektedir: 

ölmed«ça “ölmedikçe”, vėrdÈna “verdiğine”,  

 30. ma«, maÈ fiilden isim yapma eki yalnz kaln şekliyle geçer: ėtmaÈ 

“etmek”, gülmaÈ “gülmek”. 

 31. Bir Azeri zarf fiili olan (36)   “-dğ zaman, -diği zaman” anlamlar taşyan 

-anda, -ende  ekleri bu ağzlarda yaygn biçimde kullanlr: verende alanda, gelende 

vb. 

 32. Bildirme ekinin ünlüsünün, Eski Anadolu Türkçesinde olduğu gibi uyum 

dş kaldğ görülür. Ekin yalnz düz ünlülü biçimi güney Azerbaycan özelliğidir. (37) 

 33. Azeri sahasnda olduğu gibi Urfa ve Türkmen ağzlarnda da geniş zaman 

kipinin olumsuz fiiline zaman eki getirildiği görülür: untman«  (unut-ma-r-«) 

“unutmayz.” 

 34. Azerbaycan ve Urfa türküleri arasnda ayn motifi ve anlatm unsurlarn 

taşyan türkülerle de karşlaşyoruz. 

 Azerbaycan ağznda: 

  Anama deyin ki atm satsn 

  Nişanlm göyçektir kardaşm alsn 

  Kardaşm almazsa koy evde kalsn 

  Allah aman, dağlar duman, bu iş ne yamana, adam kalmad 

  Muhtar Paşa kor olasan cavan kalmad (38) 

 Urfa ağznda:  

  Annama söyleyĭn malm satsn 

  ƒanl kömlegĭmĭ baÈrna bassn 

  Nişanlm gözeldĭr ċardaşm alsn 

  ƒardaşm almassa ėllere ċalsn (39) 
___________________________________ 
36. Ergin, a.e., s. 105 
37. a.e., s. 114 
38. Üzeyir Hacbeyli, Mustafa Magomayef, Azerbaycan Türk El Nağmeleri,  Azerbaycan Halk 
 Mearif Komisarlğ, Azerneşr 1927, s. 48. 
39. Metinler, 101 

  

 

 18. Zaman zarf şimdi kelimesinin imdi biçimi de vardr.  

 19. ile son çekim edatnn, vasta durumu eki almş biçimiyle kullanldğ 

olur: yaz ilen “yaz ile”, ċaz ilen “kaz ile”. Ama daha çok  bunun diş ünsüzü l sesinin  

t, n ile benzeşmesi sonucu aldğ -dan, -den, -tan, -ten  veya  -nan, -nen biçimleri 

daha çok kullanlmaktadr: yārdan “yârla, yâr ile”, dilden “dille”, saÈlÈtan 

“saÈlkla” vb. 

 21. Teklik ve çokluk 2. şahs iyelik ekleri,  ile baz fiil kiplerinde 2. şahs eki 

olarak  n  yerine Kerkük ağznda v, Urfa ve Tellâfer ağznda  y sesi geçmektedir. Bu 

Kpçak dili özelliğidir. Kerkük ağznda: babav “baban”, ba«çav “bahçen”, elleruv 

“ellerin” gözleruv “gözlerin”. Urfa ve Tellâfer ağznda: babay “baban”, elleriy 

“ellerin” gibi. 

 22. c, ç, ş, gibi diş ünsüzleri ile  y  ünsüzü, yanlarndaki ünsüzleri inceltirler. 

Bu olay Oğuz-Türkmen lehçelerinde  daha yaygn ve belirgindir. Bölgemiz ağznda 

da ayn özellik bolca görülür. 

 23. Yuvarlaklaşma henüz sona ermemiştir: koku > ċo«, kuyu > ċuy vb. 

 24. Düz ünlülerin yuvarlaklaşmas olay vardr: tevbe > töbe “tövbe”, sra > 

sura, çift > çüt, 

 25. Yuvarlaklaşma  eğilimi  yannda, bir Eski Anadolu Türkçesi  özelliği  

olan   düzleşme  eğilimi de görülür:  hatun > «atn, kuzu > ċuz, öyle > ėle, duvar > 

divar.  

 26. Bölgemiz ağzlarnda  tesbit ettiğmiz özelliklerden biri de geniş ünlülerin 

daraldğdr: kalmaya > ∆almiya, el > ėl , yemezlar > yĭmezler, sofra > sfra, bohça > 

bu«ça. 

 27. Bölgemiz ağznda bir de genişleme eğilimi vardr: kkrdak > ċaċrdaċ 

cahillik > cahall«, hiç > hėç, burcu > burca, uyanmad > oyanmad, bugün > bögǚn, 

buland > bölendĭ, yürü > yėrĭ, büyük > böyǚk. 

 28. Geniş zamann olumsuz biçiminde teklik 1. şahs için çeşitli tiplerle 

karşlaşlr. Türkmen ağznda: ċocalmaram “kocalmam”, vėrmerem “vermem”. Urfa 

ağznda: çürümenem “çürümem”, ċocalmanam “kocalmam”, vėrmenem “vermem”. 
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 29. d«, dÈ  partisip ekleri yalnz düz ve kaln ünlü ile geçmektedir: 

ölmed«ça “ölmedikçe”, vėrdÈna “verdiğine”,  

 30. ma«, maÈ fiilden isim yapma eki yalnz kaln şekliyle geçer: ėtmaÈ 

“etmek”, gülmaÈ “gülmek”. 

 31. Bir Azeri zarf fiili olan (36)   “-dğ zaman, -diği zaman” anlamlar taşyan 

-anda, -ende  ekleri bu ağzlarda yaygn biçimde kullanlr: verende alanda, gelende 

vb. 

 32. Bildirme ekinin ünlüsünün, Eski Anadolu Türkçesinde olduğu gibi uyum 

dş kaldğ görülür. Ekin yalnz düz ünlülü biçimi güney Azerbaycan özelliğidir. (37) 

 33. Azeri sahasnda olduğu gibi Urfa ve Türkmen ağzlarnda da geniş zaman 

kipinin olumsuz fiiline zaman eki getirildiği görülür: untman«  (unut-ma-r-«) 

“unutmayz.” 

 34. Azerbaycan ve Urfa türküleri arasnda ayn motifi ve anlatm unsurlarn 

taşyan türkülerle de karşlaşyoruz. 

 Azerbaycan ağznda: 

  Anama deyin ki atm satsn 

  Nişanlm göyçektir kardaşm alsn 

  Kardaşm almazsa koy evde kalsn 

  Allah aman, dağlar duman, bu iş ne yamana, adam kalmad 

  Muhtar Paşa kor olasan cavan kalmad (38) 

 Urfa ağznda:  

  Annama söyleyĭn malm satsn 

  ƒanl kömlegĭmĭ baÈrna bassn 

  Nişanlm gözeldĭr ċardaşm alsn 

  ƒardaşm almassa ėllere ċalsn (39) 
___________________________________ 
36. Ergin, a.e., s. 105 
37. a.e., s. 114 
38. Üzeyir Hacbeyli, Mustafa Magomayef, Azerbaycan Türk El Nağmeleri,  Azerbaycan Halk 
 Mearif Komisarlğ, Azerneşr 1927, s. 48. 
39. Metinler, 101 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ANLATIM ÖZELLİKLERİ 

 I. URFA TÜRKÜLERİNDE ANLATIM  

 Urfa türkülerinin dili sade, temiz ve pürüzsüzdür. Yüzyllarn ayrlğna 

karşlk hâlâ Azerî Türkçesinin birçok özelliğini taşmaktadr. 

 Urfa Halk ezgileri makama bağl, kurall ezgilerdir. Hemen hepsinde beste 

yönünden bir eksiklik, bir hata bulunmaz. Hele uzunhava biçiminde söylenen  divan 

havalar ve gazeller farkl bir yap gösterirler. Râst, mâhûr, uşşâk, hüseynî, urfa, 

kürdî, nevrûz, sabâ,  hicâz, segâh ve acem-aşîrân Urfa halk müziğinin belli başl 

makamlardr. Bunlardan uşşâk, hüseynî, kürdî ve nevruz klâsik müziğimizde ayn 

adlarla anlan makamlardan farkldrlar. Bûselik çeşnili makam hiç kullanlmamştr. 

Bu makamlarda kullanlan çeşitli mertebelerin, tecnis, mahmudiye, mesnevî, 

ibrahimî, beşirî, acem ve elezber gibi kendine özgü adlar vardr. 

 Köklü bir kültür şehri olan Urfa’da, makama dayal, sistemli bir müzik icra 

edildiğinden, tarih içinde bağlama ailesi çalglar ile kaval, bendir, tef, darbuka’nn 

yannda kanun, ud, tambur, keman, ney, gibi çalglar da büyük önem kazanmş ve 

rağbet görmüşlerdir.  

 Urfa’da en makbul ses, dolgun bir renge ve 3 oktav genişliğe sahip tenor 

cinsidir. Bu sesler genellikle ezgileri belli bir yerden sonra bir oktav tizden okuyarak 

toplulukta bir tür soprano ses görevi yüklenir ve müziğe ayr bir tat katarlar.  

 Tezimizin adndan da anlaşlacağ üzere biz bu çalşmamzda tpk halkn 

kullandğ gibi Urfa yöresinde söylenen ezgili manzum halk edebiyat ürünlerini 

türkü ad altnda topladk. Sras geldikçe şiir biçimlerini ayr ayr belirttik.   

 Urfa halknn ilim, medeniyet ve güzel sanatlarla olan ilişkisi çok eski 

zamanlara dayanmaktadr. Urfa gibi kutsal saylan bir şehirde doğan, İslâm 

dünyasnn yarattğ gerçeklere yürekten bağl olan Urfallarn, türlü düşünce ve 

duygularn aksettirirken, İslâm uygarlğyla ilgili başlca ögeleri, sanatnda esas 

olarak kullandğn görürüz. Halkn musikiye olan derin muhabbeti ve onun halk 

hayatnda derinlemesine kök salmas bunun en canl örnekleridir. Eskiden beri sözlü 

 

 Azerbaycan ağznda: 

  Bağn bağmca var m Memed gulu 

  Bağnda yonca var m Memed gulu 

  Sevdin alabilmedin ey çal papak 

  Sevdiyin mence var m Memed gulu (40)  

 Urfa ağznda:  

  BaÈiy baÈmca var m 

  BaÈida yonca var m vay benĭm aÈam vay 

  AÈa paşann ∆z 

   SevdĭÈi bence var m vay benĭm aÈam vay (41) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
________________________________ 

40. Üzeyir Hacbeyli, a.e., s. 50 
41. Metinler, 16 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ANLATIM ÖZELLİKLERİ 

 I. URFA TÜRKÜLERİNDE ANLATIM  

 Urfa türkülerinin dili sade, temiz ve pürüzsüzdür. Yüzyllarn ayrlğna 

karşlk hâlâ Azerî Türkçesinin birçok özelliğini taşmaktadr. 

 Urfa Halk ezgileri makama bağl, kurall ezgilerdir. Hemen hepsinde beste 

yönünden bir eksiklik, bir hata bulunmaz. Hele uzunhava biçiminde söylenen  divan 

havalar ve gazeller farkl bir yap gösterirler. Râst, mâhûr, uşşâk, hüseynî, urfa, 

kürdî, nevrûz, sabâ,  hicâz, segâh ve acem-aşîrân Urfa halk müziğinin belli başl 

makamlardr. Bunlardan uşşâk, hüseynî, kürdî ve nevruz klâsik müziğimizde ayn 

adlarla anlan makamlardan farkldrlar. Bûselik çeşnili makam hiç kullanlmamştr. 

Bu makamlarda kullanlan çeşitli mertebelerin, tecnis, mahmudiye, mesnevî, 

ibrahimî, beşirî, acem ve elezber gibi kendine özgü adlar vardr. 

 Köklü bir kültür şehri olan Urfa’da, makama dayal, sistemli bir müzik icra 

edildiğinden, tarih içinde bağlama ailesi çalglar ile kaval, bendir, tef, darbuka’nn 

yannda kanun, ud, tambur, keman, ney, gibi çalglar da büyük önem kazanmş ve 

rağbet görmüşlerdir.  

 Urfa’da en makbul ses, dolgun bir renge ve 3 oktav genişliğe sahip tenor 

cinsidir. Bu sesler genellikle ezgileri belli bir yerden sonra bir oktav tizden okuyarak 

toplulukta bir tür soprano ses görevi yüklenir ve müziğe ayr bir tat katarlar.  

 Tezimizin adndan da anlaşlacağ üzere biz bu çalşmamzda tpk halkn 

kullandğ gibi Urfa yöresinde söylenen ezgili manzum halk edebiyat ürünlerini 

türkü ad altnda topladk. Sras geldikçe şiir biçimlerini ayr ayr belirttik.   

 Urfa halknn ilim, medeniyet ve güzel sanatlarla olan ilişkisi çok eski 

zamanlara dayanmaktadr. Urfa gibi kutsal saylan bir şehirde doğan, İslâm 

dünyasnn yarattğ gerçeklere yürekten bağl olan Urfallarn, türlü düşünce ve 

duygularn aksettirirken, İslâm uygarlğyla ilgili başlca ögeleri, sanatnda esas 

olarak kullandğn görürüz. Halkn musikiye olan derin muhabbeti ve onun halk 

hayatnda derinlemesine kök salmas bunun en canl örnekleridir. Eskiden beri sözlü 
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 2. Hoyrat        

 Cinasl anlatm esas alan, bu nedenle cinasl mani de denen hoyrat, Urfa’da 

ayn zamanda yaygn bir uzunhava biçiminin addr. Musiki meclislerinde, yüksek 

perdelerden söylenen hoyratlar, bazan ustalar arasnda karşlkl atşmaya da 

dönüşebilir. Hoyratlarda, eski Türk şiirinin tuyuğ’u ya da rubaî’sinde olduğu gibi, 

duygu ve düşünceler  dört dize içinde ksa, öz, ama sanatl bir biçimde anlatlmştr. 

Tesbit ettiğimiz 21 hoyrattan biri: 

   Gül dügǚmǚ 

   Çözĭlmez gül dügǚmǚ 

   Bunca bayramlar gėştĭ 

   Kĭm gördĭ güldǚgǚmǚ   (107) 

 Hoyrat biçimi, krkhava’larda çok nadir kullanlr. Bu durumda ayak (ilk 

dize) tekrar edilerek diğer dizelerin ölçüsüne getirilir: 

   DaÈdr yar daÈdr  

   Sinemde yar daÈdr 

   Başmda Èem yuvas 

   DaÈtsa yar daÈdr   (58) 

 3. Koşma 

 Düzenli bent yaplarna sahip koşma biçimine, Urfa türküleri arasnda fazla 

rastlanmaz. Bunun başlca sebebi âşklk geleneği’nin Urfa şehir merkezinde 

bulunmamasdr. Bu biçimdeki şiirlerin, Ksas, Akpnar, Yaslca gibi Bektaşi 

muhibbi olan belde âşklarnn hafza ve dillerinde yaşamakta olduğunu görüyoruz. 

Şehir merkezinde var olan örneklerin çoğu ise çeşitli halk hikâyelerinden kalmadr.  

 Kerem ile Asl hikâyesinden:  

   Dön berĭ dön berĭ yüzǚn göreyĭm 

   Yüzǚn görenlere ∆urban olaym  

   Bir amanatm var sana vėreyĭm 

   Gĭdem yar eglenem belkĭ gelmeyem  (1) 

  

 

 

sanat olarak yaşayan Urfa Halk Musikisi, geleneksel öz, tür ve biçim çeşitliliği; 

orijinal ritmi, parlak ifade tarz, millî ve yerel özellikleri bünyesinde bulundurmakla 

diğerler illerin musikilerinden ayrlr.  

 Türküleri, mani ve hoyratlar, divan ve gazelleriyle de çevresindeki illere göre 

farkl bir durum gösteren Urfa’nn klasik gazel sanat, halkn hafzasnda derin iz 

brakmş, ve öz güzelliğini asrlar boyu muhafaza etmiştir. Bu işte hafzlar, 

mevlidhanlar, maharetli hanendeler önemli rol oynamşlardr. Çalp söyleme 

geleneğine sadk kalan, fakat rakabetle onu daima zenginleştirmeye çalşan ve çeşitli 

devirlerde  faaliyet gösteren sanatkarlar içerisinde Topal Abdurrahman, Kirişçi Baba 

Halil, Dambraç Derviş, Mukim Tahir (Tahir Oturan), Hac Nuri Hafz (Nuri 

Başaran), Culha hafz (Mahmut Yapar), Şükrü Çadrc, Cemil Cankat, Tenekeci 

Mahmut (Mahmut Güzelgöz), Ahmet Hafz (Ahmet Uzungöl), Halil Hafz (Halil 

Uzungöl), Bekçi Bakr (Bakr Yurtsever), Kazanc Bedi’ (Bedi’ Yoluk) gibi 

sanatkârlar okuduklar gazellerle zaman içinde Urfa mahalli makam ekolünü 

oluşturmuşlardr.    

II. URFA TÜKÜLERİNDE BİÇİM 

 A. Şiir Biçimleri 

 Urfa Türkülerinde bentler ölçü ve uyak bakmndan oldukça sağlam bir 

yapya sahiptir. Metinlerimizde görülen şiir biçimleri mani, hoyrat, koşma, türkü, 

gazel, murabba ve muhammes  adlar altnda kümelenmektedir. 

 1. Mani        

 Halk şiirinin en küçük nazm biçimi olarak bilinen mani’den,  15’i uzunhava, 

51’i krkhava olarak okunmuş olmak üzere 66 örnek tesbit edebildik. Hepsinde uyak 

(aaxa) biçimindedir. Maniler uzunhava olarak daha çok kadnlar tarafndan okunur. 

   Urfada açt baÈlar 

   Bülbǚl gül üçǚn aÈlar 

   Benĭ zencĭr zaptetmez 

   Vefasz bir yar baÈlar   (56) 
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 2. Hoyrat        

 Cinasl anlatm esas alan, bu nedenle cinasl mani de denen hoyrat, Urfa’da 

ayn zamanda yaygn bir uzunhava biçiminin addr. Musiki meclislerinde, yüksek 

perdelerden söylenen hoyratlar, bazan ustalar arasnda karşlkl atşmaya da 

dönüşebilir. Hoyratlarda, eski Türk şiirinin tuyuğ’u ya da rubaî’sinde olduğu gibi, 

duygu ve düşünceler  dört dize içinde ksa, öz, ama sanatl bir biçimde anlatlmştr. 

Tesbit ettiğimiz 21 hoyrattan biri: 

   Gül dügǚmǚ 

   Çözĭlmez gül dügǚmǚ 

   Bunca bayramlar gėştĭ 

   Kĭm gördĭ güldǚgǚmǚ   (107) 

 Hoyrat biçimi, krkhava’larda çok nadir kullanlr. Bu durumda ayak (ilk 

dize) tekrar edilerek diğer dizelerin ölçüsüne getirilir: 

   DaÈdr yar daÈdr  

   Sinemde yar daÈdr 

   Başmda Èem yuvas 

   DaÈtsa yar daÈdr   (58) 

 3. Koşma 

 Düzenli bent yaplarna sahip koşma biçimine, Urfa türküleri arasnda fazla 

rastlanmaz. Bunun başlca sebebi âşklk geleneği’nin Urfa şehir merkezinde 

bulunmamasdr. Bu biçimdeki şiirlerin, Ksas, Akpnar, Yaslca gibi Bektaşi 

muhibbi olan belde âşklarnn hafza ve dillerinde yaşamakta olduğunu görüyoruz. 

Şehir merkezinde var olan örneklerin çoğu ise çeşitli halk hikâyelerinden kalmadr.  

 Kerem ile Asl hikâyesinden:  

   Dön berĭ dön berĭ yüzǚn göreyĭm 

   Yüzǚn görenlere ∆urban olaym  

   Bir amanatm var sana vėreyĭm 

   Gĭdem yar eglenem belkĭ gelmeyem  (1) 
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    Aman aman çöllerde 

   Tüfengĭm ċayada asl ċald 

   Elblisem bu¿çada basl ċald 

   Nişanlm silada küsǚlĭ ċald  

    Siz gĭdĭn ċardaşlar...   (14) 

 5. Gazel         

 Gazel, Urfa’da usta  halk sanatçlar tarafndan özenla korunup saklanan ayn 

zamanda bir müzik biçimidir; musiki meclislerinin ağrlğn temsil eder. 

 Urfa muskisinde gazel, bize bir makamn durağn, şubelerini, mertebelerini, 

seyrini; kscas makamn oluşumunu gösteren bir büyük müzik eseri demektir. 

Bundan dolay gazel’e Urfa’da ustalar arasnda makam denilmektedir. Tpk Türk 

Cumhuriyetlerinde  mugam denildiği anlamda. 

 Urfadaki tanma göre gazeller şube’lerden meydana gelirler, bunlara hane 

denir. Bu hanelerin her birinin başka başka ad vardr. Her hane gazelin bir beyti ile 

söylenir. Gazelin icrasnda önce bir taksim yaplarak okuyucu gazele hazrlanr. 

Gazel maye şubesiyle başlar. Her şube bir öncekinden daha yüksek bir perdeye 

oturtulur ve yine başnda, taksim veya bir özgün ayak (kendine özgü ksa bir saz 

eseri) bulunur. Eğer gazel bir fasl tertibi içinde okunuyorsa haneler arasna şark, 

türkü gibi bu şubeye ayak olabilecek müzikler icra edilir.  En tiz şubeden sonra sesi 

müsait olan okuyucular bir de  hoyrat okurlar, buradan tekrar sra ile pes perdeye 

inilir ve gazel maye şubesiyle sona erer. Gazelhanlar gazel, kaside, mesnevi, 

murabba, muhammes gibi eserlerin sonuna bazan hüsn-i hâtime veya ksaca hâtime  

denen, ayn veya başka bir şaire ait, başka bir şiirden küçük bir bölüm eklerler. 

Örnek muhammesimizi okuyan hafz da böyle yapt (125/17). 

 Urfa’da halk, divan şiiri biçimindeki şiirlerin hepsine çok defa ksaca gazel 

demektedir.  

 6. Murabba         

 Aruz ölçüsünün mefāìlün mefāìlün mefāìlün mefāìlün kalbyla söylenmiş 4 

dizeli 7 bentten oluşan Şair Eşref’e ait bir murabba tesbit edebildik. Murabbann 

icras oldukça zordur. Bent saysnn çok olmas, her bendi ayr çeşni’den 

 

 Emrah ile Selvi hikayesinden:  

   Tutam yar elĭnden tutam      

   Ç∆am daÈlara daÈlara  

   Olam bir yaral bülbǚl 

    Ėnem baÈlara baÈlara  (37)  

 4. Türkü  

 Olaylarn; aşk, gurbet, sevgi gibi duygu ve düşünceye bağl kavramlarn dile 

getirildiği türküler, biçim olarak ya mani katarlarndan ya da çeşitli saydaki 

dizelerden oluşan bentlerle, bunlara bağl nakaratlardan (bağlant) meydana 

gelmektedir.  Metinlerimiz arasnda, mani katarlarndan oluşan biçimin, zengin bir 

kol oluşturduğunun görmekteyiz. Çalşmamzda, bu biçimden 51 örnek tesbit 

edebildik. Örnek olarak: 

   Çay içĭnde adalar 

   Saċi doldr badeler 

   Şĭrĭn canma gelsĭn 

    Sana gelen ċedalar  

   Hele yar yar zalm yar  

    Ayrl¿ var ölǚm var 

    Uza¿ yoldan dönǚm var 

   Çay içĭnde yarpzlar 

   Vurĭldm yaram szlar 

   Bėzenmĭş toya gĭder 

   Turunç memelĭ ∆zlar      

    Hele yar yar...   (13) 

 İkinci sray  bentleri, her dizesi 5, 6, 8, 11 heceli 2, 3 dizeden oluşan; 

bağlantlar çeşitli ölçüde 1, 2, 3…  dizeden meydana gelen türküler alr: 

   Ben de gėttĭm bir gėyĭgĭn avuna 

   Gėyĭk çektĭ benĭ  de gendĭ damna 

   Töbeler töbesĭ de gėyĭg avna 

    Sĭz gĭdĭn ċardaşlar ċaldm ċayada  
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    Aman aman çöllerde 

   Tüfengĭm ċayada asl ċald 

   Elblisem bu¿çada basl ċald 

   Nişanlm silada küsǚlĭ ċald  

    Siz gĭdĭn ċardaşlar...   (14) 

 5. Gazel         

 Gazel, Urfa’da usta  halk sanatçlar tarafndan özenla korunup saklanan ayn 

zamanda bir müzik biçimidir; musiki meclislerinin ağrlğn temsil eder. 

 Urfa muskisinde gazel, bize bir makamn durağn, şubelerini, mertebelerini, 

seyrini; kscas makamn oluşumunu gösteren bir büyük müzik eseri demektir. 

Bundan dolay gazel’e Urfa’da ustalar arasnda makam denilmektedir. Tpk Türk 

Cumhuriyetlerinde  mugam denildiği anlamda. 

 Urfadaki tanma göre gazeller şube’lerden meydana gelirler, bunlara hane 

denir. Bu hanelerin her birinin başka başka ad vardr. Her hane gazelin bir beyti ile 

söylenir. Gazelin icrasnda önce bir taksim yaplarak okuyucu gazele hazrlanr. 

Gazel maye şubesiyle başlar. Her şube bir öncekinden daha yüksek bir perdeye 

oturtulur ve yine başnda, taksim veya bir özgün ayak (kendine özgü ksa bir saz 

eseri) bulunur. Eğer gazel bir fasl tertibi içinde okunuyorsa haneler arasna şark, 

türkü gibi bu şubeye ayak olabilecek müzikler icra edilir.  En tiz şubeden sonra sesi 

müsait olan okuyucular bir de  hoyrat okurlar, buradan tekrar sra ile pes perdeye 

inilir ve gazel maye şubesiyle sona erer. Gazelhanlar gazel, kaside, mesnevi, 

murabba, muhammes gibi eserlerin sonuna bazan hüsn-i hâtime veya ksaca hâtime  

denen, ayn veya başka bir şaire ait, başka bir şiirden küçük bir bölüm eklerler. 

Örnek muhammesimizi okuyan hafz da böyle yapt (125/17). 

 Urfa’da halk, divan şiiri biçimindeki şiirlerin hepsine çok defa ksaca gazel 

demektedir.  

 6. Murabba         

 Aruz ölçüsünün mefāìlün mefāìlün mefāìlün mefāìlün kalbyla söylenmiş 4 

dizeli 7 bentten oluşan Şair Eşref’e ait bir murabba tesbit edebildik. Murabbann 

icras oldukça zordur. Bent saysnn çok olmas, her bendi ayr çeşni’den 
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karşmş, dikkate değer bir yapya sahip olan  Urfa türkülerinin dili, Eski Anadolu 

Türkçesi ve Azerî Türkçesi’nin baz ses, biçim ve söz dizimi özelliklerini taşmakta 

olup alnma kelimelerin dşnda saf, temiz, duru ve akc bir Türk ağzdr.  

 Urfa türkülerinde Türkçenin söz varlğ ve anlatm olanaklar çok iyi 

kullanlmştr. Bunda Urfal sanatçlarn, ileri öğrenim görmemiş olsalar bile, dili en 

ağr gazelden en sade maniye kadar ustalkla kullanan bir edebiyat ortamnda 

bulunuyor olmalarnn büyük etkisi vardr.  

 Burada hoyratlarn dili başl başna bir değer taşr. Sözcüklerin birden çok 

anlamlarnn cinas sanat içinde başaryla kullanlmas, yalnzca edebi bir heyecan  

vermekle kalmamş, anlam pekiştirmiş, dizelerin ses ve ahengini artrmş, ayn 

zamanda duyguyu yoğunlaştrmştr. 

 Divan şiiri tarznda yazlmş olan şiirlerin dşnda kalan Urfa türkülerinde de 

az çok Arapça ve Farsça sözcüklere rastlanmaktadr. Bunlarn büyük bir çoğunluğu 

bulunulan coğrafya ile ilgili olup konuşma diline szarak kullanma girmiş 

sözcüklerdir.  

 B. ÜSLUP 

 Urfa türküleri her dönemde sevilmiş, kuşaktan kuşağa geçerek günümüze 

kadar ulaşabilmiş; zamann unutturucu etkisini aşarak zirvedeki yerini  koruyabilmiş 

türkülerdir. Değişen topluma ve kültüre rağmen, Urfa türkülerini kalc klan 

özellikler onun üslûbunda sakldr        

 Türkülerde kalclk, onun dinleyiciyi etkileme gücüne bağldr. Etkileme 

gücü ise şiirin anlam ve anlatm bakmndan bütünlük içinde olmasyla ilgilidir. Urfa 

türkülerinde, şiirin düşünce ve duygu yapsyla, bu yapy meydana getiren dili 

arasnda sağlam bir bağ bulunduğunu görüyoruz.  

        Urfa türkülerini çekici klan anlatm özelliklerinin başnda doğal söyleyiş 

gelir. Bu, günlük konuşma dilinden yararlanlarak gerçekleştirilmiştir. Konuşma 

dilindeki gibi ksa ve devrik cümlelere, deyimlere, kalp ifadelere, hitap veya 

seslenme kelimelerine yer verilmiş, soru cümleleri kullanlmştr. Söz konusu bu 

unsurlarn şiirde kullanmyla, konuşma dilindeki doğal, rahat, zorlamadan uzak 

söyleyiş, türkülerin daha etkileyici, dolaysyla kalc olmasn sağlamştr. 

 

seslendirme mecburiyetinin maharet gerektirmesi nedeniyle, murabba ancak çok usta 

sanatçlar tarafndan okunan nadir eserlerdendir. 

 7. Muhammes         

 Muhammes de murabba gibi ancak çok usta gazelhanlar tafarndan okunan 

eserlerdendir. Aruz ölçüsünün fāilātün fāilātün fāilātün fāilün kalbyla söylenmiş 5 

dizeli 3 bentten oluşan bir muhammes kaydedebildik.  

 B. ÖLÇÜ ve UYAK 

 Ölçü ve uyak halk türkülerinin yaratlmasnda önemli ögelerden biridir. 

Kusursuz ölçü, zengin uyak, türkünün tümünde ahenkli bir musikinin doğmasn 

sağlar. Urfa türkülerinin ana ölçüsü hece’dir. Aruz ölçüsüyle söylenmiş divan tarz 

şiirlerin says pek azdr. Metinlerimizde bulunan sekiz gazel, bir murabba ve bir  

muhammes dşndaki şiirler, hece ölçüsünun 5, 6, 7, 8,  ve 11’li kalplaryla 

söylenmiştir. Bunlar, bir kaç parça dşnda, divan şiirleri kadar değilse de ölçü ve 

uyak bakmndan mükemmelliğe erişmiş şiirlerdir.  

 Urfa türkülerinin tümünün uyak açsndan kusursuz bir yapya sahip olduğunu 

söylemek doğru olmaz. Uyağn her türüne  rastlanabilmektedir. Bir söz sanat olan 

cinasla süslü hoyratlar söylemede oldukça mahir olan Urfa’llarn diğer türkülerinde, 

bir ya da iki ünsüz uyuşmasna dayanan yarm uyaklar çok boldur. Türkü 

yakclarnn okur-yazar olmamalar biçim ve uyak konusunda yeterli bilgiye sahip 

bulunmamalar, türkü ve hoyratlar çok defa saz eşliğinde ve hazrlksz (irticalen) 

söylemiş olmalar; yine yakmclarn şiirde biçim güzelliğinden çok anlam 

güzelliğine önem vermeleri, mükemmelliği bozan nedenlerdir. 

 

III. İÇERİK ÖZELLİKLERİ 

 A. DİL 

 Urfa müzik ve edebiyat alannda eskiyle yeniyi birlikte kullanan bir kültür 

şehrimizdir. Türkülerde anlatm sade olup, içten geldiği gibi söylenmiştir. Urfal 

sanatçlarda bir tür sözü şiire dönüştürme ustalğ vardr. Az da olsa yabanc öğelerle 
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karşmş, dikkate değer bir yapya sahip olan  Urfa türkülerinin dili, Eski Anadolu 

Türkçesi ve Azerî Türkçesi’nin baz ses, biçim ve söz dizimi özelliklerini taşmakta 

olup alnma kelimelerin dşnda saf, temiz, duru ve akc bir Türk ağzdr.  

 Urfa türkülerinde Türkçenin söz varlğ ve anlatm olanaklar çok iyi 

kullanlmştr. Bunda Urfal sanatçlarn, ileri öğrenim görmemiş olsalar bile, dili en 

ağr gazelden en sade maniye kadar ustalkla kullanan bir edebiyat ortamnda 

bulunuyor olmalarnn büyük etkisi vardr.  

 Burada hoyratlarn dili başl başna bir değer taşr. Sözcüklerin birden çok 

anlamlarnn cinas sanat içinde başaryla kullanlmas, yalnzca edebi bir heyecan  

vermekle kalmamş, anlam pekiştirmiş, dizelerin ses ve ahengini artrmş, ayn 

zamanda duyguyu yoğunlaştrmştr. 

 Divan şiiri tarznda yazlmş olan şiirlerin dşnda kalan Urfa türkülerinde de 

az çok Arapça ve Farsça sözcüklere rastlanmaktadr. Bunlarn büyük bir çoğunluğu 

bulunulan coğrafya ile ilgili olup konuşma diline szarak kullanma girmiş 

sözcüklerdir.  

 B. ÜSLUP 

 Urfa türküleri her dönemde sevilmiş, kuşaktan kuşağa geçerek günümüze 

kadar ulaşabilmiş; zamann unutturucu etkisini aşarak zirvedeki yerini  koruyabilmiş 

türkülerdir. Değişen topluma ve kültüre rağmen, Urfa türkülerini kalc klan 

özellikler onun üslûbunda sakldr        

 Türkülerde kalclk, onun dinleyiciyi etkileme gücüne bağldr. Etkileme 

gücü ise şiirin anlam ve anlatm bakmndan bütünlük içinde olmasyla ilgilidir. Urfa 

türkülerinde, şiirin düşünce ve duygu yapsyla, bu yapy meydana getiren dili 

arasnda sağlam bir bağ bulunduğunu görüyoruz.  

        Urfa türkülerini çekici klan anlatm özelliklerinin başnda doğal söyleyiş 

gelir. Bu, günlük konuşma dilinden yararlanlarak gerçekleştirilmiştir. Konuşma 

dilindeki gibi ksa ve devrik cümlelere, deyimlere, kalp ifadelere, hitap veya 

seslenme kelimelerine yer verilmiş, soru cümleleri kullanlmştr. Söz konusu bu 

unsurlarn şiirde kullanmyla, konuşma dilindeki doğal, rahat, zorlamadan uzak 

söyleyiş, türkülerin daha etkileyici, dolaysyla kalc olmasn sağlamştr. 
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   Sen benden ayrlal 

   Benzĭme kül elendĭ  (111) 

dizelerinde  Zülfü haraç etmek, dönmez yola göndermek, erbabna düşmemek, kana 

boyanmak, benzine kül elenmek vb. deyimlerin kullanlşnn yan sra; dilĭm dilĭm 

(68/2), dillere dillere (37/9), doya doya (3/3), melul meÎzun (80/7), aÈam olasan, 

paşam olasan (65/6), hele mele (85/12), şngr mngr (3/4) gibi söz tekrarlar; 

   Dem be dem gülşende ėylersĭn nida 

   Yandrdn derÙnum bülbǚl-ǚ şėyda  (19) 

   Ben de gėttĭm bir gėyĭgĭn avuna 

   Gėyĭk çektĭ benĭ  de gendĭ damna   (14) 

dizelerindeki gibi devrik cümle kullanm ve:    

   Sen de mĭ olmşsn yarndan cüda  

   Bülbǚl seÎerlerde niçĭn aÈlarsn ?  (19) 

dizelerindeki gibi soru cümlelerinin kullanmyla, konuşma dilinin sade, doğal 

anlatmnn sağlandğ görülür. 

 Urfa türkülerinin başka bir üslûp özelliği de anlatmndaki içtenliktir. Bu 

içtenliği, Urfalnn sade ve iddiasz dilinde buluruz. Urfal, türkülerde alçak gönüllü 

ve içli bir ses tonuyla konuşur. Bu üslûp özelliği, dinleyiciyi Urfa Türkülerine 

yaklaştrmş, dinleyiciyle türkü arasnda rahat iletişim kurulmasn ve türkülerin 

çoğunun sevilerek günümüze ulaşmasn sağlamştr. Aşağdaki dizede Urfal’nn 

felek karşsnda karşsnda çaresiz ve ezik olduğunu görürüz:  

   Ben felege nėylemĭşem     

   Benĭ her seÎer aÈlatr  (97) 

 Urfa türkülerinin geçmişten günümüze gelmesinde ve dinleyici tarafndan 

sevilmesinde bu içten, coşkulu ve yakaran anlatmn pay olduğu bir gerçektir. 

 Türküleri kalc klan önemli bir nitelik de anlatm yoğunluğudur. Az kelime 

kullanarak duygu ve düşünceyi aktarabilme, genelde halk şiirinin ana özelliğidir. 

Türkülerin ezberlenme, hatrda kalma gibi özellikleri de dikkate alndğnda ksa 

anlatmn gerekliliği kendiliğinden ortaya çkar: 

 

   Erbabna düşmedĭm 

   ○ala ona yanarm  (10) 

   AÈlasayne  ‘arap ċz       

   Szlasayne  ‘arap ċz (8) 

   AÈam Egĭnlĭ mĭ Urfal msn ? 

   Sen bĭze gelmeye yėmĭnlĭ mĭsĭn ?  (7) 

 Türkü metinlerinde olduğu gibi gazellerde de konuşma dilinin yukarda 

saydğmz özelliklerinden birini veya birkaçn hemen görürüz: 

 Züley«ā-yi murāda na’il olmaċ «eyli müşkil zāhid 

 ‘Azīzĭm Yūsuf-āsā bend-i zindān olduÈun var m   (127) 

  Yėter şÁhm yėter ėtme bana cevr ü cefā  böyle 

  Günahm var ise söyle mücÁzÁtm ‘ezÁb olsn  (126) 

 Sevdĭgĭm reÎmėt yėter incĭtme artċ ċelbĭmĭ   

 Ger dilersĭn Yūsuf āsā bend-i zindān olaym  (128) 

 Görüldüğü gibi bu dizelerde konuşma dilinin ksa, doğal, dolaysz anlatmna, 

devrik cümle ve soru cümlesi kullanmna yer verilmiştir. Bunlarn yan sra 

türkülerde geçen azìzim, şāhm, sevdiğim vb. konuşma dili hitaplarnn tonlama 

bakmndan türkülerde ahenk sağladğn da görüyoruz. 

  Kes zülfün Îerac ėyle 

    ¢urtar benĭ bu ċandan   (106) 

   Nicesĭnĭ dönmez ėle gönderĭr   

   Bir ayrl¿ bir yo¿sll¿ bir ölǚm   (2) 

   Erbabna düşmedĭm 

   ○ala ona yanarm   (10) 

   Ordǔmǔz gėttĭ Muşa dayand 

   Daş topraÈ ∆ana boyand   (39) 
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   Sen benden ayrlal 

   Benzĭme kül elendĭ  (111) 

dizelerinde  Zülfü haraç etmek, dönmez yola göndermek, erbabna düşmemek, kana 

boyanmak, benzine kül elenmek vb. deyimlerin kullanlşnn yan sra; dilĭm dilĭm 

(68/2), dillere dillere (37/9), doya doya (3/3), melul meÎzun (80/7), aÈam olasan, 

paşam olasan (65/6), hele mele (85/12), şngr mngr (3/4) gibi söz tekrarlar; 

   Dem be dem gülşende ėylersĭn nida 

   Yandrdn derÙnum bülbǚl-ǚ şėyda  (19) 

   Ben de gėttĭm bir gėyĭgĭn avuna 

   Gėyĭk çektĭ benĭ  de gendĭ damna   (14) 

dizelerindeki gibi devrik cümle kullanm ve:    

   Sen de mĭ olmşsn yarndan cüda  

   Bülbǚl seÎerlerde niçĭn aÈlarsn ?  (19) 

dizelerindeki gibi soru cümlelerinin kullanmyla, konuşma dilinin sade, doğal 

anlatmnn sağlandğ görülür. 

 Urfa türkülerinin başka bir üslûp özelliği de anlatmndaki içtenliktir. Bu 

içtenliği, Urfalnn sade ve iddiasz dilinde buluruz. Urfal, türkülerde alçak gönüllü 

ve içli bir ses tonuyla konuşur. Bu üslûp özelliği, dinleyiciyi Urfa Türkülerine 

yaklaştrmş, dinleyiciyle türkü arasnda rahat iletişim kurulmasn ve türkülerin 

çoğunun sevilerek günümüze ulaşmasn sağlamştr. Aşağdaki dizede Urfal’nn 

felek karşsnda karşsnda çaresiz ve ezik olduğunu görürüz:  

   Ben felege nėylemĭşem     

   Benĭ her seÎer aÈlatr  (97) 

 Urfa türkülerinin geçmişten günümüze gelmesinde ve dinleyici tarafndan 

sevilmesinde bu içten, coşkulu ve yakaran anlatmn pay olduğu bir gerçektir. 

 Türküleri kalc klan önemli bir nitelik de anlatm yoğunluğudur. Az kelime 

kullanarak duygu ve düşünceyi aktarabilme, genelde halk şiirinin ana özelliğidir. 

Türkülerin ezberlenme, hatrda kalma gibi özellikleri de dikkate alndğnda ksa 

anlatmn gerekliliği kendiliğinden ortaya çkar: 
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gibi gamzesi olan,  bakşlar akl şaşrtan, saç bağ her gün bir yana düşen, arap at 

gibi başn sallayan, gönlünde güman taşyan;  elleri knal, srma saçl,  kara gözlü, 

tuti sözlü; vefasz, demir yürekli, zalim; kaş, gözü, kirpikleri sürmeli; yanağ al, 

boyu selvi dal; yanaklarnda gül açmş, gül yüzlü, mahmur gözlü, sekran; kirpikleri 

kaştan yüce, zülfü ylan, kakülü kement, gamzesi cellat; altn dişli, kumral saçl, kara 

kaşldr.  

 2. Âşğn Niteliği   

 Türkülerin hemen hepsinde erkek kahraman ise mazlum, ezik, çaresizdir. 

Öyle ki: Yârin kâkülüne esir, cihanda derdine çare bulamayan, derdini yâre  

söyleyecek kimsesi olmayan, garipliğinden kendini bilmeyen, gönlü garip bir kuş 

gibi hüzün dolu olan, yaral bülbül olup bağlara inmek isteyen, ellerin divane 

demesine aldrmayan; havai, deli gönüllü, sinesi dağl, ceylan gibi yüreği yaral, 

ciğeri kebap, ayrlk gömleği giymiş, kahrndan göğsüne vura vura genç ömrünü 

çürütmüştür. 

 3. Sevginin İfadesi  

 Vurgunam sana. Adna kurban olaym, şanna hayran olaym. Kadan ben 

alaym. Lolo sana kurban olsun,  Lolo sana hayran olsun.  Kurbann olam yâr senin, 

hayrann olam yâr senin. Şirin canma gelsin sana gelen kadalar. Ben de vurgunum 

sana. Ben esirem kâkül-i yâra, can kurban o şivekâre söylemlerinden de anlaşlacağ 

gibi, Urfa türkülerinde âşk sevgisini, kurban olmak, hayran olmak, vurulmak, başna 

gelecek kazalar, dert ve belalar üstüne  almakla ifade etmektedir.  

 4. Özel İsimler   

 Mevla, Hz. Muhammed, Hz. Süleyman;  Atatürk, İsmet Paşa;  Hakko, Abdo, 

Müslüm, Sakplarn Eşref, Nazif, Ali, Hayrettin ağa, Kör As, Polat Mehmet, Genç 

Osman, Şavvak, Fatma, Fadile,  Nesime, Asya, Safiye, Bağdagül Türkülerimizin 

isim kadrosunu oluşturmaktadr. 

 5. Tarihî ve Mitolojik Şahsiyetler 

 İsrailoğullarndan Davud Peygamber’in oğlu olup, kuş dilini bilen, tüm 

hayvanlarn dilinden anlayan Hz. Süleyman; Saba melikesi Belks; Hz.Yusuf’a âşk 

olmasyla ünlü, Msr firavununun kars Züleyha; Hz. Yakub’un oğlu, güzelliğiyle 

 

   Urfann etraf dumanl daÈlar 

   Ciğerĭm yaniyor anem gözlerĭm aÈlar   (89) 

 Türkü dilindeki etkileyici ve yoğun anlatm, esas itibariyle düşünce, hayal ve 

coşkunun anlatmnda kelimeleri yerli yerince kullanmaya bağldr. Anlatm 

yoğunluğunu Urfa türkülerinde ustalkla kullandğn öncelikle belirtmemiz gerekir. 

 Âşğn gönlünün sevgilinin saçnn tellerine taklmas, aslnda divan şiirinde 

çok rastlanan bir hayaldir. Benzer hayali yaratan lirizmin, özlü bir biçimde manide 

de başaryla kullanldğn görüyoruz. 

   πerib bir ∆uşt  göynĭm  

   Elĭmden uşt göynĭm    

   Saçnn tėllerĭne  

   TaÌld düştǚ göynĭm   (33) 

  Urfa türkülerinde görülen başka bir anlatm ustalğ da kelime ve anlam 

tekrarlardr. Ahengi sağlamann yan sra verilmek istenen duygu ve düşüncenin 

vurgulanmasnda türkü yakclar sk sk tekrarlara başvurmuşlardr. 

   Gĭdĭn bultlar gĭdĭn 

   Yarma selam ėdĭn   (10) 

   Bölǚk bölǚk gĭden  ‘esker 

   Gerĭ dönmĭş boş geliyor   (45) 

   Hastann halndan ne bilir saÈlar 

   Döşek melül meÎzun yastċ ċan aÈlar   (80) 

 C. DİĞER ÜSLUP ÖGELERİ 

 1. Sevglinin Niteliği 

 Urfa türkülerinde işlenen konularn başnda aşk ve onun gönülde braktğ 

strap gelir. Aşkn kadn kahraman ideal sevgili  kibar, esmer,  güzel, civan, dilber, 

nazl, şivekâr, mayhoş; kirpĭkleri ok, elleri pamuk, saçlar sar, gözleri mahmur, 

yanağ elma, dudağ kiraz, dişleri sedef, gerdan beyaz, topuktan yüze kadar güzel 

yaratlmş, el değmemiş; saçlar gerdana düşen; gözlerinde cad, yanağnda kadeh 
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gibi gamzesi olan,  bakşlar akl şaşrtan, saç bağ her gün bir yana düşen, arap at 

gibi başn sallayan, gönlünde güman taşyan;  elleri knal, srma saçl,  kara gözlü, 

tuti sözlü; vefasz, demir yürekli, zalim; kaş, gözü, kirpikleri sürmeli; yanağ al, 

boyu selvi dal; yanaklarnda gül açmş, gül yüzlü, mahmur gözlü, sekran; kirpikleri 

kaştan yüce, zülfü ylan, kakülü kement, gamzesi cellat; altn dişli, kumral saçl, kara 

kaşldr.  

 2. Âşğn Niteliği   

 Türkülerin hemen hepsinde erkek kahraman ise mazlum, ezik, çaresizdir. 

Öyle ki: Yârin kâkülüne esir, cihanda derdine çare bulamayan, derdini yâre  

söyleyecek kimsesi olmayan, garipliğinden kendini bilmeyen, gönlü garip bir kuş 

gibi hüzün dolu olan, yaral bülbül olup bağlara inmek isteyen, ellerin divane 

demesine aldrmayan; havai, deli gönüllü, sinesi dağl, ceylan gibi yüreği yaral, 

ciğeri kebap, ayrlk gömleği giymiş, kahrndan göğsüne vura vura genç ömrünü 

çürütmüştür. 

 3. Sevginin İfadesi  

 Vurgunam sana. Adna kurban olaym, şanna hayran olaym. Kadan ben 

alaym. Lolo sana kurban olsun,  Lolo sana hayran olsun.  Kurbann olam yâr senin, 

hayrann olam yâr senin. Şirin canma gelsin sana gelen kadalar. Ben de vurgunum 

sana. Ben esirem kâkül-i yâra, can kurban o şivekâre söylemlerinden de anlaşlacağ 

gibi, Urfa türkülerinde âşk sevgisini, kurban olmak, hayran olmak, vurulmak, başna 

gelecek kazalar, dert ve belalar üstüne  almakla ifade etmektedir.  

 4. Özel İsimler   

 Mevla, Hz. Muhammed, Hz. Süleyman;  Atatürk, İsmet Paşa;  Hakko, Abdo, 

Müslüm, Sakplarn Eşref, Nazif, Ali, Hayrettin ağa, Kör As, Polat Mehmet, Genç 

Osman, Şavvak, Fatma, Fadile,  Nesime, Asya, Safiye, Bağdagül Türkülerimizin 

isim kadrosunu oluşturmaktadr. 

 5. Tarihî ve Mitolojik Şahsiyetler 

 İsrailoğullarndan Davud Peygamber’in oğlu olup, kuş dilini bilen, tüm 

hayvanlarn dilinden anlayan Hz. Süleyman; Saba melikesi Belks; Hz.Yusuf’a âşk 

olmasyla ünlü, Msr firavununun kars Züleyha; Hz. Yakub’un oğlu, güzelliğiyle 
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   Alaydm elĭn elĭme 

   Varaydm  babay evĭne   (11) 

 Zarafetin doruk noktaya ulaştğ bir başka örnek: 

   Daracċ zuva«ta yara ċavştm 

   Yar aşşaÈ ben yuÌar savştm  

   Yara bir gül vėrdĭm yarnan barştm  (29) 

 Eşinin dün gece nerede olduğunu sormadaki inceliğe de şöyle şahit oluyoruz: 

   Arakçn çinçini 

   Öpüm ağzn içini 

   Dün gėce nėredeydiy 

   Göynǚmǚn gögerçinĭ   (118)  

 11. Özlü Sözler ve Yarg   

 Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir ilkeyi ksa ve kesin bir biçimde anlatan 

söylemlerden, az da olsa türkülerimizde tespit ettiklerimiz şunlardr: Gezme ile yâr 

bulunmaz. Eşinden ayrlan ağlar. Yâr gözel olanlar her gün hamamdan gelir. 

Sahipsiz âşklar vururlar ağlatrlar. Gün olur devran döner başn darlğa düşer.  Eller 

ne derse desin felek bildiğin eyler. Yâr ismini demek olmaz dillere düşer. Yerin 

kulağ deliktir.  Kendinden olmayana nice bir yalvarmal. İki yerden yâr olmaz.  

Ölüm Allah’n emri. 

 12. Deyimler  

 Zülfü haraç etmek, baş açk yaka yrtk gitmek, dönmez yola göndermek, 

çkmaz kalem ile rakam vurmak, gönlü düşmek, kafa duman olmak, hal yaman 

olmak, yana yana dönmek, erbabna düşmemek, yüreği baş yaral olmak, ismi 

dillerde söylenmek, dağlar baş duman olmak, uzak yoldan dönüm olmak, kalbe sz 

girmek, günahlar boynuna olmak, bülbǚl on bir ay lal olmak,  yana yana kül olmak, 

dermansz derde düş olmak, göze diken olmak, taş atmak, beli bükülmek, saçnn 

teline taklp düşmek, kana boyanmak, benzine kül elenmek, zaya gitmek, el yumak,  

türkülerimizde tespit ettiğimiz başlca deyimlerdir. 

 

 

 

simge olan Hz. Yusuf; Yemenli bir şeyh olup aşk uğruna din değiştirerek Hristiyan 

olan, krk yl  dağda domuz güden Şeyh-i Senan; Özbek hanlarndan Şah Budak, 

metinlerimizde geçen tarihi ve mitolojik şahsiyetlerdir.  

 6. Şahs Unvan ve Topluluklar 

 İncelememize esas aldğmz Urfa türkülerindeki şahs, unvan ve topluluklar 

kadrosunu şunlar oluşturur: Enbiya; ağa, paşa, bey, efendi; kad, müftü, yüzbaş, 

çavuş; tabip, çoban, gardiyan; ana, baba, kardeş, bac; kirve, gelin, güveği, halay 

baş; arap kz, efe kars; ordu, aşiret,  komşular, ahbaplar, el âlem, çete.  

 7. Zaman 

 Türkülerimizde zaman ve dönem kavramn bildiren kelimeler şunlardr: 

Seher, sabah, gündüz, öğle zaman, gece; yaz, kş, bahar; ezel, yar gelecek vakit, 

gelinlik çağ, cahallk vakti, akşam vakti. 

 8. Mekân   

 Türkülerimizde “Hakk divan” gibi manevi, soyut mekân yannda, gerçek 

anlamda değişik mekânlar da yer alr. Bunlar: Orman, dağ, dağ baş, yüce dağlar, 

dumanl dağlar, kadsz müftüsüz dağlar, çöller; yayla, çayr, çimenlik, bağ, bahçe, 

gülşen, saye-yi gül; derya, derya kenar, havuz baş, göl, çay, pnar baş; köy, harman 

yeri, harmanlk; kşla, paşa makam; dergâh, kilise, meclis-i irfan, mezar; şehir, uzun 

uzun çarşlar, dükkânlar, kalenin ard, darack sokaklar, ev, hayat, oda, sinama, 

mahpushane, hamam; gurbet eller, yad eller, kahveler, hanlardr. 

 9. Ülke Şehir ve Yer adlar 

 Daha çok olay türkülerinde geçen ülke, şehir ve yer adlar şunlardr: Yemen; 

İsfahan, Halep, Urfa, Ruha, Muş, Bitlis, Çanakkale, Erzurum, Konya, Diyarbakr, 

Elazğ, Eğin, Hasankale, Karaköprü; Narlk, Cabur. 

 10. Medeni Hayat  

 Bir Anadolu şehri olmasna karşlk, batl anlamda medeni hayatn 

görüntüleriyle de Urfa türkülerinde karşlaşlr. Bir delikanlnn, sevgilisinin elini 

eline alarak kzn babasnn huzuruna çkmas ve onu istemesi, Urfa için ancak 

şairane bir hayal olabilir. 
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   Alaydm elĭn elĭme 

   Varaydm  babay evĭne   (11) 

 Zarafetin doruk noktaya ulaştğ bir başka örnek: 

   Daracċ zuva«ta yara ċavştm 

   Yar aşşaÈ ben yuÌar savştm  

   Yara bir gül vėrdĭm yarnan barştm  (29) 

 Eşinin dün gece nerede olduğunu sormadaki inceliğe de şöyle şahit oluyoruz: 

   Arakçn çinçini 

   Öpüm ağzn içini 

   Dün gėce nėredeydiy 

   Göynǚmǚn gögerçinĭ   (118)  

 11. Özlü Sözler ve Yarg   

 Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir ilkeyi ksa ve kesin bir biçimde anlatan 

söylemlerden, az da olsa türkülerimizde tespit ettiklerimiz şunlardr: Gezme ile yâr 

bulunmaz. Eşinden ayrlan ağlar. Yâr gözel olanlar her gün hamamdan gelir. 

Sahipsiz âşklar vururlar ağlatrlar. Gün olur devran döner başn darlğa düşer.  Eller 

ne derse desin felek bildiğin eyler. Yâr ismini demek olmaz dillere düşer. Yerin 

kulağ deliktir.  Kendinden olmayana nice bir yalvarmal. İki yerden yâr olmaz.  

Ölüm Allah’n emri. 

 12. Deyimler  

 Zülfü haraç etmek, baş açk yaka yrtk gitmek, dönmez yola göndermek, 

çkmaz kalem ile rakam vurmak, gönlü düşmek, kafa duman olmak, hal yaman 

olmak, yana yana dönmek, erbabna düşmemek, yüreği baş yaral olmak, ismi 

dillerde söylenmek, dağlar baş duman olmak, uzak yoldan dönüm olmak, kalbe sz 

girmek, günahlar boynuna olmak, bülbǚl on bir ay lal olmak,  yana yana kül olmak, 

dermansz derde düş olmak, göze diken olmak, taş atmak, beli bükülmek, saçnn 

teline taklp düşmek, kana boyanmak, benzine kül elenmek, zaya gitmek, el yumak,  

türkülerimizde tespit ettiğimiz başlca deyimlerdir. 
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 Metinlerde geçen hayvan adlar şunlardr: Tuti, arap at, deve, alc kuş, 

güvercin, ceylan, kuzu, bülbül, ördek, keklik, maya, ester. 

 3.  Yiyecek  İçecek   

 Yoğurt, kahve, bade, mey. 

 4. Eşya 

 Bohça, kemha, alaca, skma, elblise, harmana, yelek, fermana, aba, çarşaf, 

yağlk, mendil, marhama, çevre,  vala,  yazma, peştamal, kundura, kara yemeni; kna, 

hzma, altn, yarm altn, inci, incili kemer; saz, tambura, rebap, altn sapl kazma, 

üzengĭ, eger, gem; kelepçe, zincir, firengi, salaca; badya, fincan; dolab, fener, mum; 

kile, timin, demir, kömür; kara  çadr, döşek, kuş tüyünden yastk; arzuhal, sened, 

ferman, 

 5. Silah  

 Ok, bçak, kama, hşhş hançer, klç, top, tüfek, beşli mavzer, liver, 

 6. Renkler 

 Al, krmz, kara, sar, mor. 

 E. EDEBÎ SANATLAR 

 Divan şiirindeki kadar yoğun olmasa bile Urfa türkülerinde de çeşitli edebî 

sanatlar kullanlarak anlatma zenginlik kazandrlmştr. Türkülerimizde geçen 

başlca edebî sanatlar şunlardr: 

 a. Teşhis 

 Kirpik ve bulut gibi somut; gönül gibi soyut varlklarn şahslaştrldğ ve 

onlara seslenildiği görülür: 

 Kĭprĭk ċurbani olm yar yatş nicedĭr? (16). Gĭdĭn bultlar gĭdĭn, yarma 

selam ėdĭn (118). Gönĭl sabrėyle sabrėyle, Mevlamn mrad böyle (26). 

 b.Teşbih 

 πemzen cellad olmş çoÌ canlar yaÌar (32). πerib bir ∆uşt  göynĭm (33). Ben 

bir altn fenerĭm (10). ‘Erab at gĭbĭ sallar başn (34). ƒadsz müftǚsǚz daÈlar (18). 

BaÌtm daÈlar ċara baÈlar (18). Bülbǚller dügǚn ėyler (35). Günde bir kerpĭç düşer  

gönlǔmǚn sarayndan (94). 

 

 13. Yerel Kelimeler  

 Türkiye Türkçesi yaz dilinden düşmüş ama Urfa ağznda yaygn bir biçimde 

kullanlan kelimelerden türkü metinlerfimizde tespit ettiklerimiz şunlardr: Yarpz, 

eşme, aşna, bar, bala, güman, kile, timin, sako, dud, od, maasi, bizar, hicran “icran, 

irin, iltihap”;  sağalmak, kalaba, savuşmak, zaya gitmek, savabilmek, el yumak, 

öremenem, süremenem, göremenem, köv, aparmak. 

 14. Taklidî Sözler  

 Şngr mngr oynar da zillerin. Şakr şakr dalda gül. 

 15. Ünlemler  

 Yalėli bir daha yalėli. Yalėli on daha yalėli. Uy havar.  Aman aman halim 

yaman.  

 

 D. MADDİ KÜLTÜR ÖGELERİ 

 1. Çiçek Meyve ve Bitkiler 

 Urfa türkülerinde çiçek, meyve ve bitkilerin doğal özelliklerine dayanan 

hayallere de rastlanr. Bu çiçek, bitki ve meyvelerin renk, biçim, koku ve başka 

özellikleriyle, insanlarn görünüş ve ruhsal durumlar arasnda ilgi kurularak güzellik, 

tazelik, canllk; üzüntü, sevinç, mutluluk, karamsarlk gibi kavramlar dile 

getirilmiştir. 

 Türkülerde geçen çiçek adlar şunlardr: Krmz gül, tomurcuk gül, sümbül, 

nergiz, sar çiçek, menevşe, mor menevşe, lale, 

 Meyveler: Ayva, turunç, nar, incir, elma, portakal, koruk, üzüm, şamama. 

 Bitkiler ise : Ada “ade”, yarpz, çimen, yonca, diken, çakr tĭken, arş “asma”, 

fstk; kara klçk, arpa, buğday, küncü “susam”. 

 2. Hayvanlar  

 Urfa türkülerinde sevgi, dostluk, masumiyet, güzellik, zarafet, samimiyet gibi 

kavramlarn belirtilmesinde; bir karakteri, bir davranş ya da bir ruhsal durumu 

anlatmada insan-hayvan benzetmelerinden de yararlanlmştr. 
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 Metinlerde geçen hayvan adlar şunlardr: Tuti, arap at, deve, alc kuş, 

güvercin, ceylan, kuzu, bülbül, ördek, keklik, maya, ester. 

 3.  Yiyecek  İçecek   

 Yoğurt, kahve, bade, mey. 

 4. Eşya 

 Bohça, kemha, alaca, skma, elblise, harmana, yelek, fermana, aba, çarşaf, 

yağlk, mendil, marhama, çevre,  vala,  yazma, peştamal, kundura, kara yemeni; kna, 

hzma, altn, yarm altn, inci, incili kemer; saz, tambura, rebap, altn sapl kazma, 

üzengĭ, eger, gem; kelepçe, zincir, firengi, salaca; badya, fincan; dolab, fener, mum; 

kile, timin, demir, kömür; kara  çadr, döşek, kuş tüyünden yastk; arzuhal, sened, 

ferman, 

 5. Silah  

 Ok, bçak, kama, hşhş hançer, klç, top, tüfek, beşli mavzer, liver, 

 6. Renkler 

 Al, krmz, kara, sar, mor. 

 E. EDEBÎ SANATLAR 

 Divan şiirindeki kadar yoğun olmasa bile Urfa türkülerinde de çeşitli edebî 

sanatlar kullanlarak anlatma zenginlik kazandrlmştr. Türkülerimizde geçen 

başlca edebî sanatlar şunlardr: 

 a. Teşhis 

 Kirpik ve bulut gibi somut; gönül gibi soyut varlklarn şahslaştrldğ ve 

onlara seslenildiği görülür: 

 Kĭprĭk ċurbani olm yar yatş nicedĭr? (16). Gĭdĭn bultlar gĭdĭn, yarma 

selam ėdĭn (118). Gönĭl sabrėyle sabrėyle, Mevlamn mrad böyle (26). 

 b.Teşbih 

 πemzen cellad olmş çoÌ canlar yaÌar (32). πerib bir ∆uşt  göynĭm (33). Ben 

bir altn fenerĭm (10). ‘Erab at gĭbĭ sallar başn (34). ƒadsz müftǚsǚz daÈlar (18). 

BaÌtm daÈlar ċara baÈlar (18). Bülbǚller dügǚn ėyler (35). Günde bir kerpĭç düşer  

gönlǔmǚn sarayndan (94). 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

DİZİN ve SÖZLÜK 

 A  

a: Şaşalama ve sitem bildiren bir seslenme edat. 38/6 
‘Abdi (Ar. ö. i.): Urfal şair. 126/10  

‘Abdo (ö. i.): hlk. Türküde geçen bir şahs ad.  27/4  

‘A.+nn  27/2  

ac: Aç, yemek yemesi gereken, tok karşt.  70/8 

‘aceb (Ar.): Acaba.  75/6  

‘a.+e 125/2 

ac: mec. Dokunakl.  31/8 

ac-: Acmak, üzülmek.  

a.-cyor 96/5  

ac«: Azck.  96/8  

aç-: 1. Bir şeyin örtüsünü kaldrmak.  67/2, 126/11   

 2. İki şeyi birbirinden uzaklaştrmak.  

a.  87/3 

3. Bir şeyi kapal durumdan açk duruma getirmek. 

a.-amadm  5/2, 87/3 

a.-anda  98/10  

a.-ar  123/27  

a.-¿  4/12  

a.-ċ  85/3  

a.-lmş  22/5, 118/9  

 a.-p 116/12  

 a.-iyor  96/2  

a.-maz  57/7  

a.-mş  58/10  

a.-t  56/10  

 

 c. Cinas 

 Tespit ettiğimiz hoyratlarn tümü cinas sanatyla yüklüdür. 

 d. Telmih 

Ünlü bir olaya işaret ederek telmih yaplan dizeler şunlardr (bk. Tarihî ve 

Mitolojik Şahsiyetler): Senĭn beyt-ü senemde Şey«-ĭ Sen‘ān olduÈun var m ? (127). 

Züley«ā-yi murāda na’il olmaċ «eyli müşkil zāhid (127). ‘Azīzĭm Yūsuf-āsā bend-i 

zindān olduÈun var m (127). Ger dilersĭn Yūsuf āsā bend-i zindān olaym (128). 

Fehīma mülk-i Belċise Sülėymān olduÈun var m (127). 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

DİZİN ve SÖZLÜK 

 A  

a: Şaşalama ve sitem bildiren bir seslenme edat. 38/6 
‘Abdi (Ar. ö. i.): Urfal şair. 126/10  

‘Abdo (ö. i.): hlk. Türküde geçen bir şahs ad.  27/4  

‘A.+nn  27/2  

ac: Aç, yemek yemesi gereken, tok karşt.  70/8 

‘aceb (Ar.): Acaba.  75/6  

‘a.+e 125/2 

ac: mec. Dokunakl.  31/8 

ac-: Acmak, üzülmek.  

a.-cyor 96/5  

ac«: Azck.  96/8  

aç-: 1. Bir şeyin örtüsünü kaldrmak.  67/2, 126/11   

 2. İki şeyi birbirinden uzaklaştrmak.  

a.  87/3 

3. Bir şeyi kapal durumdan açk duruma getirmek. 

a.-amadm  5/2, 87/3 

a.-anda  98/10  

a.-ar  123/27  

a.-¿  4/12  

a.-ċ  85/3  

a.-lmş  22/5, 118/9  

 a.-p 116/12  

 a.-iyor  96/2  

a.-maz  57/7  

a.-mş  58/10  

a.-t  56/10  
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 a.-ram 110/14     

a.-rm 9/2, 92/4, 93/10  

 a.-rsn 19/5 

a.-sayne  8/5 

a.-sn 120/2, 44/4, 120/3  

 a.-tr  97/8, 97/11  

a.-yalm (aÈliyalm) 31/3 

a.-yan (aÈliyan) 109/4  

a.-yor  89/12  

a.-yor (aÈliyor) 9/3  

aÈlat-: Ağlatmak. 

a.-ma 56/6  

a.-tn 108/7  

ah: 1. İlenme, beddua. 105/8 

a.+m 40/4  

2. Feryat 60/15, 75/8, 96/5, 124/2, 125/14, 125/18, 125/19 

Á.+mdan 122/3 

Á. ü figān 128/4  

aÌ: 1. Ah, özlem, beğenme, sevgi anlatan söz.  28/6 

 2. Ah, derin bir ac ve keder yaşandğnda içten gelerek söylenen söz. 

a.  105/5 

a«-: Akmak. 

a.-yor  92/7 

a.-maz   25/3 

ÁÌr (Ar. ÁÌir): Ahir, son olarak, nihayet. 

a.+: Ahiri, sonunda. 123/19  

a«şam: Akşam.  

a.  16/9, 79/7  

a.+n  69/2  

aċt-: Aktmak 

a.-p (aċdp)  128/5  

 

ad: İsim. 

a.+  121/3  

a.+iy 55/16  

a.+iya 1/6, 43/13 

ada: Ade, dere kenarlarnda yetişen, yenilebilen bir bitki. 

 a.+lar  13/2  

adam (Ar. Ádem): İnsan.  74/10  

a.+  1/15  

‘Ádem (Ar. Ádem): İnsan, insanoğl  123/22, 123/33 

‘Á.+den 123/28  

‘ā.+oÈl 123/13  

‘aff  (Ar. ‘afv): Suçunu bağşlama.  36/13  

‘a. ü Èufran: Af ve merhamet etme. 36/13     

aÈ: Ak, beyaz.  59/4  

a.+armş  123/2 

aÈa: Ağa, halk arasnda saylan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan.  31/14, 

 31/19, 55/5, 70/3, 16/4, 23/4   

a.+m  7/2, 9/10, 16/3, 17/13, 43/12, 65/6, 87/13 

 a.+m  30/3  

a.+mn  108/5, 115/5  

aÈac: Ağaç (krş. aÈaç).  85/10  

a.+yam  66/2  

aÈaç: Ağaç (krş. aÈac).  40/17  

aÈė: hlk. Ağa, halk arasnda saylan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan. 

 88/10, 102/2  

aÈla-: Ağlamak.  61/10 

a.-dan 74/10  

a.-drlar  24/12  

a.-ma  39/5, 90/2, 91/2, 100/4, 100/14, 109/3  

 a.-maċ  99/3, 116/7  

 a.-r 7/7, 12/11, 18/13, 38/7, 56/11, 61/13, 71/7, 72/6, 75/7, 78/4, 80/7, 89/3, 

 93/5, 95/16, 103/4, 110/9, 110/12, 119/12  
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 a.-ram 110/14     

a.-rm 9/2, 92/4, 93/10  

 a.-rsn 19/5 

a.-sayne  8/5 

a.-sn 120/2, 44/4, 120/3  

 a.-tr  97/8, 97/11  

a.-yalm (aÈliyalm) 31/3 

a.-yan (aÈliyan) 109/4  

a.-yor  89/12  

a.-yor (aÈliyor) 9/3  

aÈlat-: Ağlatmak. 

a.-ma 56/6  

a.-tn 108/7  

ah: 1. İlenme, beddua. 105/8 

a.+m 40/4  

2. Feryat 60/15, 75/8, 96/5, 124/2, 125/14, 125/18, 125/19 

Á.+mdan 122/3 

Á. ü figān 128/4  

aÌ: 1. Ah, özlem, beğenme, sevgi anlatan söz.  28/6 

 2. Ah, derin bir ac ve keder yaşandğnda içten gelerek söylenen söz. 

a.  105/5 

a«-: Akmak. 

a.-yor  92/7 

a.-maz   25/3 

ÁÌr (Ar. ÁÌir): Ahir, son olarak, nihayet. 

a.+: Ahiri, sonunda. 123/19  

a«şam: Akşam.  

a.  16/9, 79/7  

a.+n  69/2  

aċt-: Aktmak 

a.-p (aċdp)  128/5  



116  

a.-massa  101/9  

a.-mayanlar  97/4  

a.-mşam 48/4  

a.-mş  93/3, 93/4, 93/7  

a.-miya  40/6  

a.-sn  101/8  

5. Önceden kabul etmek. 

a.-d  43/7 

ala: Birkaç rengin karşmndan oluşan renk, ala. 

 a.+ca  44/7 

‘alem (Ar. ‘Álem): Herkes, başkalar, insanlk, kâinat (krş. ‘Álem). 54/5, 64/4  

‘Álem (Ar.): 1. Herkes, başkalar, insanlk (krş. ‘alem). 123/17  

 ‘Á. penÁh: İnsanlğn sğndğ, kânatn sğndğ (yer, kişi).  125/17  

2. Kâinat, dünya. 

Á.+de  120/2 

Allah (Ar.): Tanr.  64/12, 77/8  

alma: Elma.  60/10 

almi:  Elmay (yükleme durumu). 77/10 

alt: Bir şeyin yere bakan yan 

 a.+  46/10 

a.+nda  123/7  

altn: Bilinen değerli maden.  5/11, 10/6, 21/12, 34/9, 75/8  

altpatlar: Alt tane fişak alan tabanca, rovelver.  34/8  

ālūde (Far.): Bulaşmş, bulaşk.         

a.+mi  128/6  

aman (Ar. amān): Bir suçun bağşlanmasnn istenildiğini anlatan bir söz.  2/3, 3/9, 

 9/4, 12/5, 14/6, 15/2, 17/10, 22/5, 22/8, 33/6, 42/6, 53/4, 63/2, 76/3, 94/6, 

 118/8  

amanat (Ar. emānet): Emanet. mec. Can. 1/9  

amayn (<Ar. amān krş. aman): Yardm veya bir suçun bağşlanmasnn 

 istenildiğini anlatan bir söz.  73/6  

 

a.-p 125/13  

‘aċl (Ar.):  Düşünme, anlama ve kavrama gücü, akl. 

‘a.+m  58/6 

‘a.+m  98/5, 98/20  

 a.+na  5/6  

aċşam: Akşam.   

a.  74/6  

al: Krmz. 

a.  8/2, 22/2, 29/7, 40/11, 62/5 

a.-dr  60/10  

a.+lar  8/8  

al-: 1. Ulaştrmak, iletmek.  73/10 

a.-dm 92/17 118/1  

2. Ele almak, tutmak. 

 a. 34/4,  

 a.-aydm 11/2 

 3. Srta almak, giymek. 

 a. 85/5 

4. Bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayrmak, koparmak, ele 

 geçirmek. 

a.-alar  11/9 

a.-am 82/12 

a.-dlar   84/12  

a.-dm  118/1 

a.-dn 61/4 

a.-c  71/3 

a.-m  1/8, 47/3 

a.-psan  58/6 

a.-r  123/28 

a.-ram  86/9  

a.-rsn  32/9, 100/9  

a.-madn  50/3  
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a.-massa  101/9  

a.-mayanlar  97/4  

a.-mşam 48/4  

a.-mş  93/3, 93/4, 93/7  

a.-miya  40/6  

a.-sn  101/8  

5. Önceden kabul etmek. 

a.-d  43/7 

ala: Birkaç rengin karşmndan oluşan renk, ala. 

 a.+ca  44/7 

‘alem (Ar. ‘Álem): Herkes, başkalar, insanlk, kâinat (krş. ‘Álem). 54/5, 64/4  

‘Álem (Ar.): 1. Herkes, başkalar, insanlk (krş. ‘alem). 123/17  

 ‘Á. penÁh: İnsanlğn sğndğ, kânatn sğndğ (yer, kişi).  125/17  

2. Kâinat, dünya. 

Á.+de  120/2 

Allah (Ar.): Tanr.  64/12, 77/8  

alma: Elma.  60/10 

almi:  Elmay (yükleme durumu). 77/10 

alt: Bir şeyin yere bakan yan 

 a.+  46/10 

a.+nda  123/7  

altn: Bilinen değerli maden.  5/11, 10/6, 21/12, 34/9, 75/8  

altpatlar: Alt tane fişak alan tabanca, rovelver.  34/8  

ālūde (Far.): Bulaşmş, bulaşk.         

a.+mi  128/6  

aman (Ar. amān): Bir suçun bağşlanmasnn istenildiğini anlatan bir söz.  2/3, 3/9, 

 9/4, 12/5, 14/6, 15/2, 17/10, 22/5, 22/8, 33/6, 42/6, 53/4, 63/2, 76/3, 94/6, 

 118/8  

amanat (Ar. emānet): Emanet. mec. Can. 1/9  

amayn (<Ar. amān krş. aman): Yardm veya bir suçun bağşlanmasnn 

 istenildiğini anlatan bir söz.  73/6  
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ara«çn: Başlk, takke. 

 a.+  (118/2) 

 ‘Arap (Ar.): Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nn büyük bir bölümünde yaşayan halk ve 

 bu halkn soyundan olan kimse.  8/5   

ard: Art, arka, geri. 

a.+nda  40/2, 100/3  

Árz (Ar.): Yanak. 

 Árz- dilden (doğrusu:Árz- gülden, gül yanaktan). 124/3 

arċa: Arka, art. 

a.+n  86/21  

 a.+snda  93/16 

arċadaş: Arkadaş, birbirlerine karş sevgi ve anlayş gösteren kimselerden her biri.

 78/7, 100/11  

arpa: Buğdaygillerden olan, bilinen bitki.  41/2, 69/8  

a.+lar  63/6, 85/2    

art-: 1. Artmak, çoğalmak. 

a.-ar  125/6  

a.+¿: fazla 4/14 

a.+ċ 126/8  

2. Bundan böyle. 

a.+¿  4/11  

arz (Ar. ‘arz): Sunma, bildirme. 

a. etmedĭgĭm 124/9  

arzu (Far. ārzū): İstek, heves. 

a.+liyanda 105/12   

as-: Asmak. 

a.+l  14/7  

a.+lrm  72/8  

-āsā ( Far.): Gibi.  

 YÙsuf-āsā: Yusuf gibi. 127/13 

‘As (Ar. ö. i.): Çok isyanc. Türküde geçen bir erkek ad. 

 

amman (Ar. amān): Çok beğenmeyi anlatan bir söz. 

a.+n  88/12 

an-: Anmak, düşünmek, zikretmek, hatrlamak. 

a.-madn  50/5  

ana: Anne.  30/7, 31/2, 44/5, 67/5, 48/5  

a.+lar 63/4  

a.+m  39/13, 44/3, 45/10, 75/3, 75/4, 75/12, 75/16, 80/3, 92/7 

 a.+ma 100/6, 100/13  

anam: Kadn erkek, büyük küçük herkese karş kullanlan sevgi bildiren bir söz. 

 91/7  

anca∆: Yalnzca. 121/3  

anė: hlk. Anne (krş. anėy). 79/3, 39/5, 39/8, 44/8, 44/17  

a.+m  79/4, 89/3, 100/14   

anėy: hlk. Anne (krş.anė).  27/3, 27/6, 92/16, 115/1, 116/1 

ann: Onun.  121/5  

annam: Anam (krş. anam).  101/2  

a.+a  101/6  

anne: Anne. 

a.+ler 78/4  

a.+m  70/4  

a.+me  78/5  

a.+nden  89/6  

a.+sĭ  70/3  

apar-: Götürmek. 

a.-n 60/14  

ara-: Aramak, bulmaya çalşmak. 

a.-dm 42/11  

a.-r  86/12, 93/13  

a.-rsay 110/3  

ara: İki şeyi birbirinden ayran uzaklk, mesafe. 

 a.+adan  114/16 

a.+snda  48/2  
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ara«çn: Başlk, takke. 

 a.+  (118/2) 

 ‘Arap (Ar.): Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nn büyük bir bölümünde yaşayan halk ve 

 bu halkn soyundan olan kimse.  8/5   

ard: Art, arka, geri. 

a.+nda  40/2, 100/3  

Árz (Ar.): Yanak. 

 Árz- dilden (doğrusu:Árz- gülden, gül yanaktan). 124/3 

arċa: Arka, art. 

a.+n  86/21  

 a.+snda  93/16 

arċadaş: Arkadaş, birbirlerine karş sevgi ve anlayş gösteren kimselerden her biri.

 78/7, 100/11  

arpa: Buğdaygillerden olan, bilinen bitki.  41/2, 69/8  

a.+lar  63/6, 85/2    

art-: 1. Artmak, çoğalmak. 

a.-ar  125/6  

a.+¿: fazla 4/14 

a.+ċ 126/8  

2. Bundan böyle. 

a.+¿  4/11  

arz (Ar. ‘arz): Sunma, bildirme. 

a. etmedĭgĭm 124/9  

arzu (Far. ārzū): İstek, heves. 

a.+liyanda 105/12   

as-: Asmak. 

a.+l  14/7  

a.+lrm  72/8  

-āsā ( Far.): Gibi.  

 YÙsuf-āsā: Yusuf gibi. 127/13 

‘As (Ar. ö. i.): Çok isyanc. Türküde geçen bir erkek ad. 
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aşşaÈ: Aşağ, bir şeyin alt bölümü.  29/3  

at: Binme, yük çekme, taşma vb. hizmetlerde kullanlan, tek trnakl hayvan. 

 104/11 

 a.+  34/2  

a.+m  44/12  

a.+ma 30/2  

a.+m 27/3, 82/11 

a.+lar  29/10  

a.+l 117/1  

at-: Atmak, frlatmak. 

a.-a  78/11  

a.-ma 29/5, 40/10  

a.-madn  116/14  

a.-maz 19/13  

a.-t  46/13, 70/4  

a.-tm 8/11, 77/10  

Atatürk (ö. i.): Gazi Mustafa Kemal.  82/5  

ateş: Tutuşmuş olan cisim. 85/7  

a.+e  125/12  

a.+le  126/3 

 ateş-ĭ aşċ: Aşk ateşi. 128/3 

atla-: Atlamak.  98/14  

av: Evcil olmayan hayvanlar vurma veya yakalama işi.  

a.+cǔ:  93/4,  93/6, 93/7  

a.+na  14/4 

a.+lar  93/13 

a.+una 14/2 

avç: Avuç, elin iç taraf. 

a.  40/8, 123/15 

avla-: Avlamak. 

a.-llar “avlarlar”   89/5   

 

‘A.+y  44/9  

‘asi (Ar. ‘Ásì): Karş gelen, günahkâr.  36/11  

‘asker (Ar.): Asker, orduda görev yapan erden generale kadar herkes.  82/7, 91/2  

‘a.+ĭnle 82/4  

‘a.+leri 82/13  

‘a.+lerĭn 82/10  

asl (Ar. aÒl): Asl, esas. 

 a.+  60/3, 72/2 

aslan: mec. Cesur, yiğit adam.  45/7  

a.-  100/12  

 Asya (Ar. Āsiye): Dini inanşlara göre Hz. Musay Nil’den çkararak büyütüp 

 yetiştiren, Firavn’n karsnn ad. Türküde geçen bir kadn ad.  95/3  

A.+am 95/18  

‘aş∆ (Ar. ‘Áşċ): Âşk,  bir kimseye karş aşr sevgi ve bağllk duyan kimse. 

 ‘a.+am  114/13 

‘a.+lar 24/11, 97/9 

 ‘a.+larn 32/3  

‘Á.+lÈ 121/2  

 ‘Áşk- sÁdċ: Sevdiğine yürekten bağl, gerçek âşk. 121/3  

ÁşinÁ (Far.): Dost, tandk, bildik. 

a.+lerden  123/8 

‘aşiret (Ar.  ‘aşìret): Kabile, oymak.  

‘a.+ĭn  53/7  

 ‘aşċ (Ar.): Aşk, aşr sevgi ve bağllk duygusu, sevi.  66/5, 35/11, 58/8 

‘a.+a  38/9 

‘a.+m 119/2 

‘a.+n 128/3  

‘a.+ndan 75/3 

‘a.+idan  60/9 

 ‘a.+ta 121/8 

‘a. odu: aşk ateşi 35/11, 58/8 
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aşşaÈ: Aşağ, bir şeyin alt bölümü.  29/3  

at: Binme, yük çekme, taşma vb. hizmetlerde kullanlan, tek trnakl hayvan. 

 104/11 

 a.+  34/2  

a.+m  44/12  

a.+ma 30/2  

a.+m 27/3, 82/11 

a.+lar  29/10  

a.+l 117/1  

at-: Atmak, frlatmak. 

a.-a  78/11  

a.-ma 29/5, 40/10  

a.-madn  116/14  

a.-maz 19/13  

a.-t  46/13, 70/4  

a.-tm 8/11, 77/10  

Atatürk (ö. i.): Gazi Mustafa Kemal.  82/5  

ateş: Tutuşmuş olan cisim. 85/7  

a.+e  125/12  

a.+le  126/3 

 ateş-ĭ aşċ: Aşk ateşi. 128/3 

atla-: Atlamak.  98/14  

av: Evcil olmayan hayvanlar vurma veya yakalama işi.  

a.+cǔ:  93/4,  93/6, 93/7  

a.+na  14/4 

a.+lar  93/13 

a.+una 14/2 

avç: Avuç, elin iç taraf. 

a.  40/8, 123/15 

avla-: Avlamak. 

a.-llar “avlarlar”   89/5   
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B 

ba (Far.): Kelimelere yaklaşma durumu veren bir ek. 

b. yar ba yar: Yar yarya. 40/3  

baba: Çocuğu olmuş erkek.  31/12  

b.+m 55/5, 55/12, 55/15, 70/4, 70/5  

b.+ndan  89/6,  94/4  

b.+s  70/3  

b.+sn  79/3  

b.+y 11/3  

baboş: hlk. Babacğm.  60//5.   

baca: Pencere 

b.+dan 32/2  

bac: Kz kardeş.  31/7, 32/2, 85/11  

 b.+lar 78/4  

b.+m 31/10 

b.+s 40/14 

bade (Far. bāde): Şarap, içki. 

b.+ler  13/3  

badem (Far. bādām): Badem ağacnn yaş veya kuru yenilen yemişi. 

b. 87/7   

badiya (Rum. badya): Ağz geniş su kab. 49/2  

baÈ (Far. bāÈçe) [1]: Meyve bahçesi. 67/2, 114/6 

b.+a 69/12,  97/2 

 b.+da  96/10, 96/2 

 b.+dayam 107/9 

b.+mca   16/2  

b.+nda  84/10, 32/5  

b.+nn  26/3  

b.+ida  16/3  

b.+iy  16/2 

b.+lar  56/10, 78/3, 80/3, 80/4 

 

ay [1]: Gök cismi, kamer.  111/1  

ay [2]: Zaman birimi.  22/4, 44/6, 123/12 

 a.+n  94/14, 102/2 

 a.+lar  119/8  

ay [3]: 1. Bir seslenme sözü.  21/17  

 2. İçli duygular anlatmak için kullanlan bir seslenme sözü.  98/8 

ayaÈ [1]: Basamak.   

 ayaÈ ayaÈ: Basamak basamak. 20/9   

ayaÈ [2]: Ayak, bacağn yere basan alt bölümü. 

 a.+na  64/2  

a.+nda 86/2  

ayr-: Ayrmak. 

 a.-a  7/5 

a.-an  62/4  

a.-d  57/9   

a.-maċ 126/8  

ayr: Yerleri bir olmayan.  89/6 

 a.+lmşa  77/9  

ayrl-: Ayrlmak.  94/22  

a.-al  62/12, 90/19, 111/3, 111/9  

a.-amam  97/7  

a.-an 7/7, 18/13, 38/7, 69/14  

ayrl¿: Ayrlk, ayr olma durumu, birinden uzak düşme.  2/5, 13/7, 81/12, 116/4 

ayva: Ayva, gülgillerden, çiçekleri iri, beyaz veya pembe, yapraklarnn alt tüylü, 

 bir ağaç, bu ağacn büyük, sar renkte meyvesi.  81/8, 92/16 

 a.+m 81/7  

az: Çok karşt bir söz.  109/4  

a.+cÌ  49/8 

‘azīz (Ar.): Muhterem, ulu, yüce. 

‘a.+ĭm  127/13  

 



123 

B 

ba (Far.): Kelimelere yaklaşma durumu veren bir ek. 

b. yar ba yar: Yar yarya. 40/3  

baba: Çocuğu olmuş erkek.  31/12  

b.+m 55/5, 55/12, 55/15, 70/4, 70/5  

b.+ndan  89/6,  94/4  

b.+s  70/3  

b.+sn  79/3  

b.+y 11/3  

baboş: hlk. Babacğm.  60//5.   

baca: Pencere 

b.+dan 32/2  

bac: Kz kardeş.  31/7, 32/2, 85/11  

 b.+lar 78/4  

b.+m 31/10 

b.+s 40/14 

bade (Far. bāde): Şarap, içki. 

b.+ler  13/3  

badem (Far. bādām): Badem ağacnn yaş veya kuru yenilen yemişi. 

b. 87/7   

badiya (Rum. badya): Ağz geniş su kab. 49/2  

baÈ (Far. bāÈçe) [1]: Meyve bahçesi. 67/2, 114/6 

b.+a 69/12,  97/2 

 b.+da  96/10, 96/2 

 b.+dayam 107/9 

b.+mca   16/2  

b.+nda  84/10, 32/5  

b.+nn  26/3  

b.+ida  16/3  

b.+iy  16/2 

b.+lar  56/10, 78/3, 80/3, 80/4 
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b.-maz 25/8  

b.-tm  18/12, 53/2, 54/11, 63/3 

bahar (Far. bahār): İlk bahar mevsimi.  17/3, 56/10  

b.+n  56/14 

baÌça (Far. bāÈçe): Bahçe (krş. bahçe).  15/6  

b.+sna  109/3  

bahçe (Far. bāÈçe): Bahçe (krş. baÌça). 

b.+den  98/12  

b.+ler  80/4  

b.+yi  98/11  

baÌçiya: Bahçeye (yönelme durumu). 15//2 

baÌt (Far.): Kader, talih, şans. 

b.+m  92/13  

baÌtyar (Far. baÌtiyār): Mutlu.  61/14 

baċ- : Bakmak.  

b.-m  87/3  

b.-masn  101/4 

b.-san  123/21 

b.-t  69/3 

b.-tn  73/11 

baċş: Bakş, bakma işi veya biçimi. 

b.+lari  59/11  

bal: Bal arlarnn bitkilerden topladklar bal özünden yapp kovanlarndaki petek 

 gözlerine doldurduklar tatl, sv madde.  91/17  

BalaÌ (ö. i.): Urfal bir bestecinin soyad, Abdullah Balak. 

 B. 59/14  

bala: Yavru, çocuk. 

b.+m  20/4, 20/5, 67/7  

bana: Ben zamirinin yaklaşma hali.  17/4, 33/10, 35/8, 40/4, 40/9, 40/10, 56/8, 70/9, 

 74/14, 109/3, 122/5,  126/6, 126/11 

bar (Far. bÁr): 1. Yük. 

b.-e  123/5 

 

b.+lara 37/5 

b.-lyam  90/16 

baÈ- dil (Far. bāÈ- dil):  Gönül bahçesi. 127/4.    

baÈ [2]: Bağ, ip, kuşak, kemer. 

 b. 91/20  

baÈ [3]: İlgi, ilişki, rabta. 

  b.-dayam  107/12 

BaÈdagül: Türküde geçen bir kadn ad.  96/6  

baÈla-: 1. Bağlamak.  65/12  

b-dan 74/13 

b.-lar  18/12, 56/13, 74/12, 95/18 

b.-larm  76/2 

b.-rlar 75/2, 75/15 

b.-san  123/19 

b.-sn  78/5  

2. yürekten bağl olmak, güvenmek 

b.-r  112/4   

 3. İş görmez hale getirmek. 

b.-r  112/2  

 4. Bir yüzeyde görünür durumda olmak. 

b.-r  95/15     

5. Deste heline getirmek 

b.-rm 9/3, 9/9  

baÈr: Kalp, yürek. 

b.+  21/13  

b.+m 104/21, 61/3  

b.+na  101/7  

b.+n  32/3 

baÌ-: Bakmak. 123/16  

b.-ar  32/2 

b.-ş 29/18  

b.-madn  116/12  
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b.-maz 25/8  

b.-tm  18/12, 53/2, 54/11, 63/3 

bahar (Far. bahār): İlk bahar mevsimi.  17/3, 56/10  

b.+n  56/14 

baÌça (Far. bāÈçe): Bahçe (krş. bahçe).  15/6  

b.+sna  109/3  

bahçe (Far. bāÈçe): Bahçe (krş. baÌça). 

b.+den  98/12  

b.+ler  80/4  

b.+yi  98/11  

baÌçiya: Bahçeye (yönelme durumu). 15//2 

baÌt (Far.): Kader, talih, şans. 

b.+m  92/13  

baÌtyar (Far. baÌtiyār): Mutlu.  61/14 

baċ- : Bakmak.  

b.-m  87/3  

b.-masn  101/4 

b.-san  123/21 

b.-t  69/3 

b.-tn  73/11 

baċş: Bakş, bakma işi veya biçimi. 

b.+lari  59/11  

bal: Bal arlarnn bitkilerden topladklar bal özünden yapp kovanlarndaki petek 

 gözlerine doldurduklar tatl, sv madde.  91/17  

BalaÌ (ö. i.): Urfal bir bestecinin soyad, Abdullah Balak. 

 B. 59/14  

bala: Yavru, çocuk. 

b.+m  20/4, 20/5, 67/7  

bana: Ben zamirinin yaklaşma hali.  17/4, 33/10, 35/8, 40/4, 40/9, 40/10, 56/8, 70/9, 

 74/14, 109/3, 122/5,  126/6, 126/11 

bar (Far. bÁr): 1. Yük. 

b.-e  123/5 
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4. Uç, yürek, ciğer gibi organlarn en önemli noktas. 

b.+  11/8  

baş baÈlamak: Varlkl olup, herkese yardm eder olmak. 74/12  

başċa: Bilinenden ayr, farkl, özge.  81/13  

b.+sna 83/7  

bat-: Dalmak, başka bir şeyi düşünemeyecek biçimde kendini bir şeye kaptrmak. 

b.-maz 19/12  

bayan: Kadn.  75/17  

bayaz: Beyaz, ak.  88/8  

bayram: Bayram. mec.. Sevinç, neşe.  99/6  

b.+lar 107/3  

be (Far.): Kelimelere yaklaşma hali veren bir ek.  9/2  

bėçare (Far. bì-çÁre): Çaresiz. 19/7  

bed (Far.): Fena, kötü, yaramaz. 121/6  

bedmÁye (Far. bed+māye): Soysuz, sütü bozuk. 126/8  

beg: Bey, erkek adlar yerine kullanlan, sayg anlatan bir söz (krş. bey). 

b.+ĭm 23/8  

beÎr (Ar.): Deniz, büyük göl veya nehir. 119/13  

 beÎr-ĭ melÁl: Usanç, sknt denizi. 

 b.+e  119/13  

beÌş (Far. baÌş): Bağş, ihsan.  125/20 

be«t (Far. baÌt): Kader, talih, şans. 

 b. 120/3 

b+ĭ  39/13  

b.+ĭ  ċaral  39/13 

  beÌt- perişÁn (Far.): Kederle dolu kötü baht. 120/3 

beÌtĭlĭ (< bahtl) İyi bahtl, şansl, tatihi iyi.  47/4  

  be«tĭlĭ  başna: Başkas  için iyi dileklerde bulunma sözü.  47/4 

 beċa (A. beċÁ): Devam, sebat, bâkilik. 

b.+s  123/16    

bekle-: Beklemek.  76/15  

 

bÁr- Èem (Far.): Gam yükü. 123/7 

2. Meyve, ürün. 

 b. 15/6  

bar (Far. bÁrī): Hiç olmazsa, bir kere (krş. bari).  15/9  

barş-: Barşmak. 

b.-tm 29/4  

bari (Far. bÁrī): Hiç olmazsa, hiç değilse, bir kere (krş. bar).  75/12  

barmaÌ: Parmak. 

b.+lar  29/17  

bas-: 1. Basmak, ayak tabann bir şeyin üstüne koymak. 

b.-allar  18/9, 20/9, 117/2   

2. Skştrarak yerleştirmek 

b.-l  14/8, 101/7   

3. Bir kimse yeni bir yaşa girmek. 

b.-nca  96/12  

4. Bir şeyin üzerine kalp, mühür vb. şeyle iz brakmak. 

b.-sa  125/11  

baş: 1. Baş, kafa. 

b.+ma  4/12, 43/16, 56/16, 65/12, 74/12, 75/15, 83/5, 115/4  

 b.+mda  58/4  

b.+mdan  35/9  

b.+na 8/9, 11/7, 17/16, 21/14, 43/10, 47/4, 83/2, 112/3  

b.+nda  6/2, 29/10, 30/6, 59/6, 83/10, 123/30, 124/11  

 b.+ndakĭ  5/13  

b.+n 34/2  

b.+yam  21/6  

b.+i  25/12  

b.+tan 58/6, 114/1, 114/4  

2. Zihin, düşünce merkezi 

b.+a  2/3, 8/3, 28/10 

3. Arazide en yüksek nokta 

b.+  12/7 
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4. Uç, yürek, ciğer gibi organlarn en önemli noktas. 

b.+  11/8  

baş baÈlamak: Varlkl olup, herkese yardm eder olmak. 74/12  

başċa: Bilinenden ayr, farkl, özge.  81/13  

b.+sna 83/7  

bat-: Dalmak, başka bir şeyi düşünemeyecek biçimde kendini bir şeye kaptrmak. 

b.-maz 19/12  

bayan: Kadn.  75/17  

bayaz: Beyaz, ak.  88/8  

bayram: Bayram. mec.. Sevinç, neşe.  99/6  

b.+lar 107/3  

be (Far.): Kelimelere yaklaşma hali veren bir ek.  9/2  

bėçare (Far. bì-çÁre): Çaresiz. 19/7  

bed (Far.): Fena, kötü, yaramaz. 121/6  

bedmÁye (Far. bed+māye): Soysuz, sütü bozuk. 126/8  

beg: Bey, erkek adlar yerine kullanlan, sayg anlatan bir söz (krş. bey). 

b.+ĭm 23/8  

beÎr (Ar.): Deniz, büyük göl veya nehir. 119/13  

 beÎr-ĭ melÁl: Usanç, sknt denizi. 

 b.+e  119/13  

beÌş (Far. baÌş): Bağş, ihsan.  125/20 

be«t (Far. baÌt): Kader, talih, şans. 

 b. 120/3 

b+ĭ  39/13  

b.+ĭ  ċaral  39/13 

  beÌt- perişÁn (Far.): Kederle dolu kötü baht. 120/3 

beÌtĭlĭ (< bahtl) İyi bahtl, şansl, tatihi iyi.  47/4  

  be«tĭlĭ  başna: Başkas  için iyi dileklerde bulunma sözü.  47/4 

 beċa (A. beċÁ): Devam, sebat, bâkilik. 

b.+s  123/16    

bekle-: Beklemek.  76/15  
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 b.+ĭ  10/11, 14/3, 17/10, 17/9, 29/13, 29/18, 32/6, 32/9, 40/6, 42/8, 42/9, 

 44/15,  48/5, 50/5, 50/18, 55/6, 55/7, 56/12, 57/18, 59/5, 60/14, 60/17, 62/4, 

 64/3, 66/5, 66/8, 68/8, 68/13, 70/4, 70/5, 74/4, 75/7, 76/15, 84/10, 94/6, 

 97/11, 98/18,  108/7, 100/9, 106/4,  114/4, 121/4, 122/2, 122/5, 124/6, 126/4

 b.+ĭm 8/13, 16/3, 17/13, 17/11, 56/3, 58/9, 65/19, 68/3, 68/5, 74/14, 89/4, 

 95/3,  96/18,  124/9, 125/16   

 b.+nen  49/8 

bend (Far.): Bağ, rabta. 94/21  

 bend-ĭ cünūn: Deli bağ, delilerin bağlandğ zincir.  125/9 

 bend-i zindān: Zindana bağl.  126/9, 127/13    

benze-: Benzemek. 

 b.-r 38/2, 38/3, 38/8, 64/6  

benzet-: Benzetmek 

 b.-me  121/4  

benz (<beniz): Yüz, çehre. 

 b.+ĭme 111/10  

 b.+ĭnĭ  2/7  

berde: Brak! hlk. Brakmak fiilinden emir.  95/8  

beri: 1. "-den bu yana, buraya" anlamnda kullanlan bir edat.  1/2    

 2. "-den bu zamana" anlamnda kullanlan bir edat.  123/6  

 3. Yakn. 

 b.+ye  96/8  

bėsle-: Beslemek. 

 b.-mĭşem  28/7  

 b.-leyor  63/4  

beste (Far.) [1]: Ezgi, şark, türkü vb.  3/5  

beste (Far.) [2]: Bağl, bağlanmş. 

 b.+sĭyem  125/9  

bėş: Beş, say ad.  43/8, 51/10, 76/11    

bėşĭk: Beşik, bebekleri yatrmaya yarayan, bir çeşit küçük sallanr yatak. 

 b.+te  67/7  

bėşlĭ: hlk. Beş fişek atan bir tüfek çeşidinin ksa ad.  82/12  

 

 b.-r  12/9,  12/19, 75/9  

bėl: Bel, insan bedenindeki bilinen bölüm.  85/3  

 b.+ĭmi 30/4  

 b.+ĭmĭzĭ 51/5  

 b.+ĭn 53/6  

 b.+ĭne 91/19 

 b.+lerin 3/3  

 b.+lĭnĭ  92/3  

 bel baÈla-: Birisinin kendisine  yardmc olacağna inanmak, güvenmek. 

 b.-r  112/4  

belÁ (Far.): Bela, güç durum, gam, afet.  123/8, 123/30  

 b.+lar  13/5  

Belċis (ö. i. ): Saba ülkesi melikesi.  127/15   

belkĭ: Belki, olsa olsa.  1/10, 39/5, 87/5  

bellĭ: Belli, bilinen, gizli olmayan.  44/5  

bellur (Ar. bellūr): Billur, şeffaf ve parlak taş.  77/7  

bėmal (Far. bī-mÁl): Yurtsuz, yuvasz ve fakir.  104/17, 111/5, 118/5  

 b. eliden: Kahrlanma anlatan bir söz.  118/5   

bembeyaz:  Çok beyaz, apak.  123/4  

ben: Teklik I. Şahs zamiri.  1/8, 3/6, 4/2, 4/8, 4/13, 6/2, 8/2, 8/8, 8/10, 9/7, 12/8, 

 12/8, 17/5, 21/6, 25/7, 28/4, 29/5, 30/7, 41/5, 43/6, 46/12, 55/11, 64/5, 66/4, 

 67/4, 69/10, 72/4, 72/6, 72/7, 73/7, 76/6, 76/10, 81/6, 83/6, 85/8, 86/8, 90/10, 

 92/11, 93/9, 95/10, 95/17, 97/7, 97/10, 108/5, 108/6, 113/3, 115/6, 118/8, 

 120/3, 10/6, 14/2, 29/3, 29/7, 40/11, 42/12, 44/5, 47/3, 61/12, 62/12, 75/3, 

 86/3, 94/11, 97/2, 105/4, 105/11, 118/3, 119/4, 125/7, 125/10  

 b.+ce 16/5 

 b.+den  7/5, 35/10, 35/11, 35/13, 54/6, 54/9, 76/5, 81/13, 96/3, 111/3, 111/9, 

 126/8  

 b.+deyse  85/4  

 b.+em  121/3  
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 b.+ĭ  10/11, 14/3, 17/10, 17/9, 29/13, 29/18, 32/6, 32/9, 40/6, 42/8, 42/9, 

 44/15,  48/5, 50/5, 50/18, 55/6, 55/7, 56/12, 57/18, 59/5, 60/14, 60/17, 62/4, 

 64/3, 66/5, 66/8, 68/8, 68/13, 70/4, 70/5, 74/4, 75/7, 76/15, 84/10, 94/6, 

 97/11, 98/18,  108/7, 100/9, 106/4,  114/4, 121/4, 122/2, 122/5, 124/6, 126/4

 b.+ĭm 8/13, 16/3, 17/13, 17/11, 56/3, 58/9, 65/19, 68/3, 68/5, 74/14, 89/4, 

 95/3,  96/18,  124/9, 125/16   

 b.+nen  49/8 

bend (Far.): Bağ, rabta. 94/21  

 bend-ĭ cünūn: Deli bağ, delilerin bağlandğ zincir.  125/9 

 bend-i zindān: Zindana bağl.  126/9, 127/13    

benze-: Benzemek. 

 b.-r 38/2, 38/3, 38/8, 64/6  

benzet-: Benzetmek 

 b.-me  121/4  

benz (<beniz): Yüz, çehre. 

 b.+ĭme 111/10  

 b.+ĭnĭ  2/7  

berde: Brak! hlk. Brakmak fiilinden emir.  95/8  

beri: 1. "-den bu yana, buraya" anlamnda kullanlan bir edat.  1/2    

 2. "-den bu zamana" anlamnda kullanlan bir edat.  123/6  

 3. Yakn. 

 b.+ye  96/8  

bėsle-: Beslemek. 

 b.-mĭşem  28/7  

 b.-leyor  63/4  

beste (Far.) [1]: Ezgi, şark, türkü vb.  3/5  

beste (Far.) [2]: Bağl, bağlanmş. 

 b.+sĭyem  125/9  

bėş: Beş, say ad.  43/8, 51/10, 76/11    

bėşĭk: Beşik, bebekleri yatrmaya yarayan, bir çeşit küçük sallanr yatak. 

 b.+te  67/7  

bėşlĭ: hlk. Beş fişek atan bir tüfek çeşidinin ksa ad.  82/12  
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bildĭg: Bildik, bilinen. 

 b.+ĭn 35/5, 113/4  

bĭle: Birlikte, beraber.  107/8 

billah: “İnan olsun” anlamnda bir yemin sözü. 

 b.+i  91/24 

bìmÁr (Far.): Hasta.  122/5, 125/13   

 b.+e  123/9  

 b.+na  122/4  

bin-: Binmek, çkp oturmak. 

 b.-dĭm  39/11,  86/13  

 b.-em 82/11 

 b.-me   34/7 

bin: 1. Say ad.  114/16, 121/5, 123/7, 123/27, 123/30, 123/19 

 2. Çok, pek çok 

 b.+ler  75/17, 82/5 

bina (Ar. binÁ): Bina, yap. 

 b.+s  48/7  

binbaş: Orduda bir asker rütbesi. 

 b. 39/9  

bir: 1. Say ad. 1/9,  2/2, 2/5, 4/3, 5/5, 7/7, 8/11, 10/6, 14/2, 17/7, 21/16, 22/4, 

 29/12,  29/13,  29/4, 31/2, 33/2, 33/13, 34/8, 34/9, 35/8, 37/4, 38/3,  39/7, 

 39/12,  39/13, 40/8, 40/12, 44/5, 44/7, 46/3, 49/6, 50/8, 51/9, 53/3, 53/4, 

 55/16,  56/13, 57/10, 60/2, 60/16, 61/9, 61/16, 62/8, 64/5, 64/7, 65/10, 65/13, 

 65/18,  67/2, 68/8, 69/3, 72/9, 73/5, 74/8, 75/4, 81/4, 81/7, 83/3, 86/8, 89/11, 

 90/5, 90/10, 90/15, 91/5, 91/10, 94/12, 94/16, 100/13, 103/3 103/5, 

 100/5, 107//11, 107/12, 117/1, 119/13, 123/5, 123/10, 123/15, 123/2, 127/2

 2. Belirsizlik sfat. Her hangi bir varlğ belirsz olarak gösteren (say).

 53/8, 71/5, 110/7, 123/9, 123/11, 123/13, 123/20, 123/23, 123/29, 123/31, 

 123/33, 124/5, 126/4  

 3. Yalnz, sadece.  124/2, 124/11  

 4. Birbirinden farksz, birbirine benzer, birbirine eşit.  123/12  

 

bėter (Far. beter): Beter, kötü, daha kötü.  56/9 

bey: Erkek adlar yerine kullanlan, sayg anlatan bir söz (krş. beg). 

 b.+ĭm 84/4 

beygÁne (Far. bì-gÁne): İlgisiz, yabanc. 119/4  

 beygÁne-yī Èem: Gamsz. 119/4  

bėyle: Böyle. 

 b.+mĭş: Böyleymiş.  78/8  

beyt (Ar.): Ev.  127/7 

 beyt-ü senem: Puthane 

 b.+de  127/7  

bėzar (Far. bìzÁr): Bkmş, usanmş.  43/6  

bėzen-: Süslenmek. 

 b.+mĭş  13/11  

b: Bu, işaret zamiri.  5/7, 43/6, 91/14, 124/10  

braċ-: Brakmak, terketmek. 

 b.-t  70/5  

bi: Bir, say ad.  94/2 

biç-: Biçmek. 

 b.-eller  “biçerler”  40/3 

bì-çÁre (Far.): Çaresiz. 123/26, 126/10  

bì-gÁne (Far.): Yabanc. 

 b.+lerden  123/8 

bĭl-: Bilmek. 

 b.-dĭler  66/10  

 b.-e  107/5 

 b.-eyĭm  76/17  

 b.-ir  37/6,  55/8, 80/6  

 b.-mem  35/6, 35/7, 30/9, 35/3, 113/2  

 b.-mez  37/6  

 b.-mezdim  83/4  

 b.-sĭn  71/6, 108/4 
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bildĭg: Bildik, bilinen. 

 b.+ĭn 35/5, 113/4  

bĭle: Birlikte, beraber.  107/8 

billah: “İnan olsun” anlamnda bir yemin sözü. 

 b.+i  91/24 

bìmÁr (Far.): Hasta.  122/5, 125/13   

 b.+e  123/9  

 b.+na  122/4  

bin-: Binmek, çkp oturmak. 

 b.-dĭm  39/11,  86/13  

 b.-em 82/11 

 b.-me   34/7 

bin: 1. Say ad.  114/16, 121/5, 123/7, 123/27, 123/30, 123/19 

 2. Çok, pek çok 

 b.+ler  75/17, 82/5 

bina (Ar. binÁ): Bina, yap. 

 b.+s  48/7  

binbaş: Orduda bir asker rütbesi. 

 b. 39/9  

bir: 1. Say ad. 1/9,  2/2, 2/5, 4/3, 5/5, 7/7, 8/11, 10/6, 14/2, 17/7, 21/16, 22/4, 

 29/12,  29/13,  29/4, 31/2, 33/2, 33/13, 34/8, 34/9, 35/8, 37/4, 38/3,  39/7, 

 39/12,  39/13, 40/8, 40/12, 44/5, 44/7, 46/3, 49/6, 50/8, 51/9, 53/3, 53/4, 

 55/16,  56/13, 57/10, 60/2, 60/16, 61/9, 61/16, 62/8, 64/5, 64/7, 65/10, 65/13, 

 65/18,  67/2, 68/8, 69/3, 72/9, 73/5, 74/8, 75/4, 81/4, 81/7, 83/3, 86/8, 89/11, 

 90/5, 90/10, 90/15, 91/5, 91/10, 94/12, 94/16, 100/13, 103/3 103/5, 

 100/5, 107//11, 107/12, 117/1, 119/13, 123/5, 123/10, 123/15, 123/2, 127/2

 2. Belirsizlik sfat. Her hangi bir varlğ belirsz olarak gösteren (say).

 53/8, 71/5, 110/7, 123/9, 123/11, 123/13, 123/20, 123/23, 123/29, 123/31, 

 123/33, 124/5, 126/4  

 3. Yalnz, sadece.  124/2, 124/11  

 4. Birbirinden farksz, birbirine benzer, birbirine eşit.  123/12  
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 b.-d  39/3  

boyan-: Bulanmak, her yan bir şeyle kaplanmak  

 b.-na  62/5  

boyat-: Boyatmak. 

 b.-tn  42/9  

boyn: Boyun, gövdenin başla omuz arasnda kalan bölgesi.  38/13  

 b.+ma  21/3, 21/5, 68/6, 69/6, 116/14  

 b.+mda  92/12  

 b.+u  71/9 

 b.+ǔmda 40/18 

 b.+ǔna  123/14  

boz-: Bozmak, mec. Kötü duruma getirmek. 

 b.-an 24/8  

bozul-: Bozulmak, mec. İyi ve değerli niteliğini yitirmek 

 b.-lmş  24/7  

 b.-ǔlmş  80/3  

bögǚn: Bugün.   28/10, 116/1, 116/4, 102/2  

 b.+e  60/4  

bölen-: Bulanmak, kaplanmak. 

 b.-dĭ  100/12  

 b.-mĭş  93/3  

bölǚk: Bölük, küme, parça. 45/4   

böyle: 1. Bu yolda. 

 b. 26/6,  

 2. Bu biçimde. 

 b. 85/9, 95/14, 119/8, 119/11, 126/6  

 b.+ce  128/7  

böyǚ-: Büyümek. 

 b.-mǚş 6/11  

böyüg: Büyük (krş. böyük). 

 b.+ü  85/13  

böyük: Büyük (krş. böyüg).  123/29  

 

 5. Bir kez.  123/16 

 6. Tek, eşi yok.  103/8   

biraz: Azck, ksa bir süre için.  74/16, 88/9, 96/8   

birbirĭ: Birbiri, karşlkl olarak bir diğeri. 

 b.+ne  46/5  

 b.+mĭzden  119/10 

birĭ: Bir tanesi.  42/5, 51/9  

 b.+mĭz57/10 

 b.+ĭn: 9/8, 37/6, 67/4 

 b.+sĭ 68/13  

birken: Birken, bir iken.  43/5 

biş-: Biçmek. 

 b.-tĭm  69/8  

bĭşĭr-: Pişirmek. 

 b.-ĭr  29/16  

bit-: Bitmek, sona ermek. 

 b.-medĭ  54/13, 57/12 

Bitlĭs: Doğu Anadolu’da bir il. 

 B.+ĭ  39/4  

bĭz: Biz, çokluk II. şahs zamiri.  104/16, 110/7  

 b.+e  7/9, 25/6, 36/5, 63/7, 84/5, 91/12  

 b.+ ĭ  2/4, 57/9, 57/14, 61/16, 94/5, 95/13  

 b.+ĭm  9/17, 72/2, 114/6, 114/9  

boş: Bir şey elde etmeme.  45/5 

boşal-: Boşalmak, boş duruma gelmek. 

 b.-d  116/2 

boy: Boy. 

 b.+ma  17/12 

 b.+i  “Senin boyun”  17/12   

boya: Renkli madde.  3/2  

boya-: Boyamak, renklendirmek 
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 b.-d  39/3  

boyan-: Bulanmak, her yan bir şeyle kaplanmak  

 b.-na  62/5  

boyat-: Boyatmak. 

 b.-tn  42/9  

boyn: Boyun, gövdenin başla omuz arasnda kalan bölgesi.  38/13  

 b.+ma  21/3, 21/5, 68/6, 69/6, 116/14  

 b.+mda  92/12  

 b.+u  71/9 

 b.+ǔmda 40/18 

 b.+ǔna  123/14  

boz-: Bozmak, mec. Kötü duruma getirmek. 

 b.-an 24/8  

bozul-: Bozulmak, mec. İyi ve değerli niteliğini yitirmek 

 b.-lmş  24/7  

 b.-ǔlmş  80/3  

bögǚn: Bugün.   28/10, 116/1, 116/4, 102/2  

 b.+e  60/4  

bölen-: Bulanmak, kaplanmak. 

 b.-dĭ  100/12  

 b.-mĭş  93/3  

bölǚk: Bölük, küme, parça. 45/4   

böyle: 1. Bu yolda. 

 b. 26/6,  

 2. Bu biçimde. 

 b. 85/9, 95/14, 119/8, 119/11, 126/6  

 b.+ce  128/7  

böyǚ-: Büyümek. 

 b.-mǚş 6/11  

böyüg: Büyük (krş. böyük). 

 b.+ü  85/13  

böyük: Büyük (krş. böyüg).  123/29  
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 b.+dan  117/1  

burca: Burcu, güzel koku, tr. 

 b.  38/11  

burda: Burada. 

 b. 85/8  

 b.+dan 4/11  

burma: hlk. Musluk. 

 b.  83/10  

bǔrǔn: Burun. 

 b.-ǔnda (bǔrnǔnda)  59/7  

buy (Far. bÙy): Koku. 

 b.  17/3  

bük-: Bükmek, eğmek. 

 b.-tün 30/4 

bülbĭl (Far. bülbül): Bülbül, sesinin güzelliği ile bilinen ötücü kuş (krş. bülbül). 

 b.+ler 52/8  

bülbül (Far. bülbül): Bülbül, sesinin güzelliği ile bilinen ötücü kuş (krş. bülbĭl).  

 17/4, 19/3, 19//5, 19/11, 22/4, 22/9, 24/3, 37/4, 48/3, 56/4,  56/11, 56/15, 

 57/8,  58/11, 61/7, 115/2, 126/10  

 b.+lǚyem 26/3 

 b.+e  46/8, 109/2, 121/4  

 b.+em 35/6  

 b.+ĭn 80/4  

 b.+ler 32/5, 35/2, 52/4, 113/1    

 b.+lerĭ  97/8  

 b.+ǚmǚz  33/12  

 b.+ ǚn  22/2  

bürǚ-: Bürümek, kaplamak. 

 b.-dǚ  93/12  

 b.-mǚş  6/9  

büryān (Far. biryān): Kebap. 

 b. olaym 128/3  

 

bu: 1. Bu, en yakn olan gösteren bir söz. İşaret sfat. 

 b.  6/5, 16/11, 19/6, 21/6, 22/6. 25/7, 29/13, 29/5, 34/6, 35/10, 37/10, 40/10, 

 42/3, 48/5, 56/14, 56/17, 59/14, 61/8, 62/3, 65/12, 66/2, 66/8, 67/4, 77/2, 

 72/7, 72/9, 74/6, 75/7, 84/4, 89/5, 91/9, 92/11, 93/6, 106/1, 106/4, 114/10, 

 115/1, 121/9,  123/15, 124/5, 125/3, 125/20, 126/3, 126/2, 128/6  

 2. Biraz önca anlan bir şeyi işarat yolu ile belirtmek için kullanlan bir söz. 

 123/11, 126/5  

bu¿ça: Bohça, içine çamaşr, elbise vb. koyup sarlan dört köşe kumaş. 

 b.+da 14/8  

buÈday: Buğday.  41/2, 102/3  

bugün: Bugün (krş. bugǚn).  96/16 

bugǚn: Bugün (krş. bugün).  119/5  

bul-: Bulmak. 

 b.-amadm  5/9 

 b.-dlar   66/8  

 b.-dm  57/4  

 b.-dum  42/11  

 b.-nca 123/32  

 b.-ram   86/12  

 b.-m 105/11  

 b.-madm  89/8,  89/13  

bulan-: Bir şeyle kaplanmak, parlaklğnn yitirmek. 

 b. d 18/2 

bult: Bulut. 

 b.+lar 10/2  

buluş-: Buluşmak. 

 b.-.alm 74/6   

bunca: Bu kadar, bu denli, çok. 

 b.  107/3  

bǔra: Bura, bu yer. 

 b.+da  12/8  
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 b.+dan  117/1  

burca: Burcu, güzel koku, tr. 

 b.  38/11  

burda: Burada. 

 b. 85/8  

 b.+dan 4/11  

burma: hlk. Musluk. 

 b.  83/10  

bǔrǔn: Burun. 

 b.-ǔnda (bǔrnǔnda)  59/7  

buy (Far. bÙy): Koku. 

 b.  17/3  

bük-: Bükmek, eğmek. 

 b.-tün 30/4 

bülbĭl (Far. bülbül): Bülbül, sesinin güzelliği ile bilinen ötücü kuş (krş. bülbül). 

 b.+ler 52/8  

bülbül (Far. bülbül): Bülbül, sesinin güzelliği ile bilinen ötücü kuş (krş. bülbĭl).  

 17/4, 19/3, 19//5, 19/11, 22/4, 22/9, 24/3, 37/4, 48/3, 56/4,  56/11, 56/15, 

 57/8,  58/11, 61/7, 115/2, 126/10  

 b.+lǚyem 26/3 

 b.+e  46/8, 109/2, 121/4  

 b.+em 35/6  

 b.+ĭn 80/4  

 b.+ler 32/5, 35/2, 52/4, 113/1    

 b.+lerĭ  97/8  

 b.+ǚmǚz  33/12  

 b.+ ǚn  22/2  

bürǚ-: Bürümek, kaplamak. 

 b.-dǚ  93/12  

 b.-mǚş  6/9  

büryān (Far. biryān): Kebap. 

 b. olaym 128/3  
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 c.+lĭ  19/13  

cellad (Ar. cellād): Cellat, Ölüm cezasna çarptrlanlar öldürmekle görevli olan 

 kimse.  32/4  

 cellÁd- müdhiş: Dehşet verici cellat. 

 c.+tĭr  123/10  

cem (Ar. cem’): Toplanma, yğlma. 

 c. olǔb  120/5  

cemal (Ar. cemāl): Yüz güzelliĠi. 19/9  

 c.+in  126/11  

Cemile (ö. i.): Türküde geçen bir kadn ad.  98/6  

Cemo: hlk. Cemile, türküde geçen bir kadn ad. 98/3  

cevahir (Ar. cevāhir): Elmas, yakut vb. değerli taşlar, mücevher.  96/17  

cevher (Ar.): 1. Maya, öz.  123/5 

 cevher-ĭ cÁn:  Ruhun, hayatn özü. 

 c. 123/5   

 2. Kymetli taş. 

 c.+lĭ 123/14 

cevr (Ar.): Eziyet, zulüm, sitem.  126/6  

 c.+ĭnden  121/7  

 c.+iyle  123/27  

cėylan (Moğ.): Ceylan.  

 c.  45/9, 64/6, 89/5, 89/11 

 c.+a  93/2  

 c.+   93/8, 93/13  

 c.+m  29/8  

 c.+ma 93/9  

 c.+m  93/7  

 c.+dr  59/2  

ceza (Ar. ceza’): Ceza, yaptrm. 

 c.+s  79/4  

ciger (Far.): Ciğer, mec. Yürek, iç (krş. ciyer). 74/11, 125/4, 126/2  

 c.+den  90/21, 100/14    

 

bütǚn: Bütün, çok saydaki, varlk ve nesnelerin hepsi. 30/4, 58/12, 123/4, 123/33 

C 

Cabur (ö. i.): Urfa Yaknlarnda bir köy.  45/2  

cad (Far. cādÙ): Cad, büyücü.  112/1  

cahal (Ar. cāhil): Cahil. mec. Toy, cahil. 

 c.+l«  56/17 

cam (Far. cÁm): Pencere (krş. cām). 

 c.+l  27/2 

cām (Far.) Bardak, kadeh (krş.cam). 125/7 

 cām- mėy (Far.): Şarap kadehi. 125/7  

can (Far. cÁn): 1. İnsan ve hayvanlarda yaşamay sağlayan ve ölümle vücuttan 

 ayrlan madde dş varlk. 

 c.  5/8, 15/9, 15/9, 17/6, 86/16, 123/5  

 c.+a  33/8 

 c.+m  9/8, 24/6, 4/21, 42/6, 88/10 

 c.+m: Kadn erkek, büyük küçük herkese karş kullanlan, sevgi bildiren bir 

 seslenme sözü. 91/13 

 2. Gönül, iç. 

 c.+dan 76/3, 87/16, 122/2 

 c.+a  13/4, 21/2, 90/9 

 c.+dan  43/6 

 c.+lar  32/4 

cÁnÁn (Far.): Sevgili, gönül verilmiş.  120/2, 122/4 

cefÁ (Ar.): Eziyet, zulüm, incitme.  123/6, 126/6  

 c.+dan  122/2  

 c.+lar  64/9 

cėhėz (Far. cehìz, cihāz): Çehiz. Gelinlik kz eşyas. 

 c.+ĭmĭ 5/3  

celal (Ar. celāl): Büyüklük, ululuk. 

 c.+dan  19/7  
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 c.+lĭ  19/13  

cellad (Ar. cellād): Cellat, Ölüm cezasna çarptrlanlar öldürmekle görevli olan 

 kimse.  32/4  

 cellÁd- müdhiş: Dehşet verici cellat. 

 c.+tĭr  123/10  

cem (Ar. cem’): Toplanma, yğlma. 

 c. olǔb  120/5  

cemal (Ar. cemāl): Yüz güzelliĠi. 19/9  

 c.+in  126/11  

Cemile (ö. i.): Türküde geçen bir kadn ad.  98/6  

Cemo: hlk. Cemile, türküde geçen bir kadn ad. 98/3  

cevahir (Ar. cevāhir): Elmas, yakut vb. değerli taşlar, mücevher.  96/17  

cevher (Ar.): 1. Maya, öz.  123/5 

 cevher-ĭ cÁn:  Ruhun, hayatn özü. 

 c. 123/5   

 2. Kymetli taş. 

 c.+lĭ 123/14 

cevr (Ar.): Eziyet, zulüm, sitem.  126/6  

 c.+ĭnden  121/7  

 c.+iyle  123/27  

cėylan (Moğ.): Ceylan.  

 c.  45/9, 64/6, 89/5, 89/11 

 c.+a  93/2  

 c.+   93/8, 93/13  

 c.+m  29/8  

 c.+ma 93/9  

 c.+m  93/7  

 c.+dr  59/2  

ceza (Ar. ceza’): Ceza, yaptrm. 

 c.+s  79/4  

ciger (Far.): Ciğer, mec. Yürek, iç (krş. ciyer). 74/11, 125/4, 126/2  

 c.+den  90/21, 100/14    
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çaÈr-: 1. ÇaĠrmak, seslenmek. 

 ç.-dm  62/6 

 2. Davet etmek.  

 ç.-n  21/10  

 ç.-sam  51/12  

çaċrtiken: Çakrdiken, bir diken çeşidi.  69/9  

çal-: 1. Vurarak ses çkarmak. 

 ç.-an  87/2  

 2. Alp götürmek, yok etmek. 

 ç.-an  98/20  

 3. Bir çalg aletini seslendirmek. 

 ç.  55/6 

 ç.-ar  59/16  

 4. Vurmak. 

 ç.-dm 82/2  

çal¿an-: Dalgalanmak, salnmak. 

 ç.-r 12/2  

çapċn: Geçici aşklar peşinde koşan (kimse) 

  ç. 83/11  

çara (Far. çāre): Çare, tedavi yolu, deva (krş. çare).  89/8 

 ç.+s  48/10  

çare (Far. çāre): 1. İlaç, deva (krş. çara).  89/13 

 2. Çözüm yolu. 

 ç. 124/5 

çarşaf (Far. çāder-şeb): esk. Kadnlarn sokaĠa çkarken kullandklar üst giysisi. 

 ç.+ 85/5  

çarş (Far. çār-sÙ): Alş veriş yeri.  81/2  

 ç.+lar  10/10 

çat-: Çatmak; kaş, yüzü sertlik, öfke bildiren duruma sokmak. 

  ç.-ma  74/3   

çatal yürekli: mec. Cesur, korkusuz.  51/11  

  

 

 c.+ĭm 73/3, 89/3, 105/7    

 c.+imĭ  91/3  

cihan (Far. cihÁn): Dünya âlem. 

 c.+a  123/6  

 c.+da  89/8  

 c.+e 123/20  

 c.+ 89/4 

cism (Ar. ): Beden, madde. 

 c.  128/6 

 c.+ĭm  126/3  

 c.+ĭmde  125/18, 126/5  

 c.+ĭne  98/8   

 cism-ĭ Èem-ālūde: Tasa, üzüntü bulaşmş beden.  

civan (Far. civān): Genç. 

 c.  45/8  

 c.+m  41/2  

ciyer (Far. ciger): Ciger, mec. Yürek, iç (krş. ciger).  100/6  

 c.+ĭm  92/9 

cüda (Far. cudā): Ayr, ayr düşmüş.  19/4  

cümle (Ar.): Bütün, hep. 

 c+mĭzĭ  7/4  

cünūn (Ar.): Delirme, çldrma, delilik. tas. Aşkn galip gelmesi. 

              c.  125/9  

Ç 

çadr (Far. çāder): Çadr.  28/2  

 ç.+ 51/10  

 ç.+n  51/2  

çaÈ: Çağ, hayatn dönemlerinden her biri 

 ç.+a  55/2 

 ç.+lar  78/2 
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çaÈr-: 1. ÇaĠrmak, seslenmek. 

 ç.-dm  62/6 

 2. Davet etmek.  

 ç.-n  21/10  

 ç.-sam  51/12  

çaċrtiken: Çakrdiken, bir diken çeşidi.  69/9  

çal-: 1. Vurarak ses çkarmak. 

 ç.-an  87/2  

 2. Alp götürmek, yok etmek. 

 ç.-an  98/20  

 3. Bir çalg aletini seslendirmek. 

 ç.  55/6 

 ç.-ar  59/16  

 4. Vurmak. 

 ç.-dm 82/2  

çal¿an-: Dalgalanmak, salnmak. 

 ç.-r 12/2  

çapċn: Geçici aşklar peşinde koşan (kimse) 

  ç. 83/11  

çara (Far. çāre): Çare, tedavi yolu, deva (krş. çare).  89/8 

 ç.+s  48/10  

çare (Far. çāre): 1. İlaç, deva (krş. çara).  89/13 

 2. Çözüm yolu. 

 ç. 124/5 

çarşaf (Far. çāder-şeb): esk. Kadnlarn sokaĠa çkarken kullandklar üst giysisi. 

 ç.+ 85/5  

çarş (Far. çār-sÙ): Alş veriş yeri.  81/2  

 ç.+lar  10/10 

çat-: Çatmak; kaş, yüzü sertlik, öfke bildiren duruma sokmak. 

  ç.-ma  74/3   

çatal yürekli: mec. Cesur, korkusuz.  51/11  
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çektĭr-: Çektirmek, skntl duruma sokmak. 

 ç.-diy: Çektirdin.  6/8  

çember (Far. çenber): mec. Aşlmas, çözülmesi güç durum.  123/19  

çemen: Çimen, kendiliğinden yetişmiş çim (krş. çimen).  17/2  

Çene∆∆el‘e (ö. i.): Çanakkale, Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer alan illerinden 

 biri. 

 Ç.+sĭnden  7/10  

çerÌ (Far. çarÌ): Dönen, devreden.  123/12  

 çerÌ- eyyÁm: Dönen günler 123/12  

çevrĭl-: Çevrilmek, dönmek. 

 ç.-ĭrĭm  125/12  

 ç.-mez 107/12  

çėzĭl-: Çözülmek 

 ç.-miş  80/3  

ç¿-: 1. Yukarya doĠru yürümek. 

 ç.-alm  8/9 

 ç.-tm  43/10  

 2. Yükeslmek.  

 ç.-an  37/11 

 3. Yok olmak, silinmek. 

 ç.-maz 1/13 

 4. Syrlmak, ayrlmak. 

 ç.-ar 123/19  

 5. İçeriden dşarya varmak, gitmek. 

 ç.-mad  104/23 

 ç.-maz  51/13 

 6. Gelmek. 85/5 

ç∆-: 1.Yukarya doĠru yürümek. 

 ç.-am  37/3  

 ç.-ma  85/3 

 2. Görünmek.  

 

çavdar: BuÈdaygillerden bir bitki.  

 ç.+e  123/13  

çavuş: Askerlikte onbaşdan sonra gelen rütbe.  39/12  

çay: Dereden büyük, rmaktan küçük akarsu.   

 ç.+a   8/11, 9/2, 13/2    

 ç+dan 8/12, 71/13  

çayr: Çayr, üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer. 

 ç.+a 7/2  

çek-: 1. Bir duyguyu içinde yaşatmak. 

 ç.-er  22/9 

 ç.-maÈ:  56/9  

 2. Brakmak, terketmek.  

 ç.-er gider  71/5 

 3. Katlanmak, dayanmak, tahammül etmek.  

 ç.-eyĭm 67/4 

 ç.-ilmez 123/5, 123/24  

 ç.-meden  125/18 

 ç.-mĭşem  64/9 

 ç.-tĭm  60/9   

 4. Saldrmak için silaha davranmak.  

 ç.-me 32/8 

 5. Sürmek, çizgi halinde uzatmak.  

 ç.-mĭş 17/17  

 6. DaraÈacna asmak. 

 ç.-sĭnler  60/17  

 7. Peşi sra götürmek 

 ç.-tĭ  14/3  

 8. Yollamak, göndermek. 

 ç.-tĭm  43/11  

çekil-: Topluca gitmek. 

 ç.-ĭr  70/2 
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çektĭr-: Çektirmek, skntl duruma sokmak. 

 ç.-diy: Çektirdin.  6/8  

çember (Far. çenber): mec. Aşlmas, çözülmesi güç durum.  123/19  

çemen: Çimen, kendiliğinden yetişmiş çim (krş. çimen).  17/2  

Çene∆∆el‘e (ö. i.): Çanakkale, Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer alan illerinden 

 biri. 

 Ç.+sĭnden  7/10  

çerÌ (Far. çarÌ): Dönen, devreden.  123/12  

 çerÌ- eyyÁm: Dönen günler 123/12  

çevrĭl-: Çevrilmek, dönmek. 

 ç.-ĭrĭm  125/12  

 ç.-mez 107/12  

çėzĭl-: Çözülmek 

 ç.-miş  80/3  

ç¿-: 1. Yukarya doĠru yürümek. 

 ç.-alm  8/9 

 ç.-tm  43/10  

 2. Yükeslmek.  

 ç.-an  37/11 

 3. Yok olmak, silinmek. 

 ç.-maz 1/13 

 4. Syrlmak, ayrlmak. 

 ç.-ar 123/19  

 5. İçeriden dşarya varmak, gitmek. 

 ç.-mad  104/23 

 ç.-maz  51/13 

 6. Gelmek. 85/5 

ç∆-: 1.Yukarya doĠru yürümek. 

 ç.-am  37/3  

 ç.-ma  85/3 

 2. Görünmek.  
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 ç.+ler  18/7  

 ç.+lerde  14/6  

 ç.+lere  34/5  

çözĭl-: Çözülmek. 

 ç.-mez 107/2  

çuÌa (Far. çÙ«ā): Çuha, yün kumaş.  101/3  

çüfte (Far. cÙfte): Çifte, ikili, ikisi bir arada bulunan.  22/3  

çürǚ-: Çürümek. 

 ç.-dĭ  105/2 

 ç.-dǚm  105/6  

 ç.-menem  114/13 

çürǚt-: Çürütmek. 

 ç.-tǚm 76/11, 86/4   

çüt (Far. cÙft): Çift, birbirini tamamlayan iki tekten oluşan.  8/12, 21/16, 85/11 

D 

da: 1.  “... dahi” anlamnda kullanlan bir söz.  5/15,  6/6,  51/12, 70/9, 123/21 
 2. da, de: Eklenti, doldurma görevli sözcük.  

 d. 27/6, 30/3, 9/10, 9/13, 9/16, 41/2, 48/10, 73/9, 79/6, 123/10, 123/22  

dād (Far.): Adalet; adalet istemek üzere yaplan feryat, figan.  127/5  

daÈ [1]: DaĠ, bir arazi şekli.  29/10, 30/6, 65/15, 110/5 

 d.+a  55/3, 70/2  

 d.+da  72/7, 66/8  

 d.+dan  45/2 

 d.+  114/14 

 d.+n  35/10, 48/2, 66/2, 114/10, 123/3 

 d.+lar  7/6, 8/9, 12/7, 12/12, 18/5, 18/12, 38/5, 38/11, 38/16, 80/2, 89/2, 

 100/12, 103/1 

 d.+lara  37/3, 46/6, 93/6 

 d.+larda  45/9, 89/5  

  

 

 ç.-t  83/3 

 3. Syrlp ayrlmak.  

 ç.-mas  123/11  

çċar- : 1. Ortaya koymak, göstermek.  20/4 

 2. Ayrmak, gidermek, ilgisini kesmek 

 ç.-d 114/4  

çraÈān (Far. çerāÈān): esk. Suçlularn başna yaralar açarak ve her birine fitiller 

 koyup  uçlarn yakarak yaplan  işkence.   

 ç.  127/2  

çiçeg: Çiçek, bir bitkinin, çoğu güzel kokulu, renkli bölümü (krş. çiçek). 118/1 

çiçek: Bir bitkinin çoğu güzel kokulu renkli bölümü (krş. çiçeg). 20/2, 67/3 

çile (Far. çille): Zahmet, sknt.  60/9  

çimen: Kendiliğinden yetişmiş çim (krş. çemen). 

 ç.+den  24/3  

çĭrkĭn (Far. çirkìn): Çirkin, güzel olmayan. 

 ç.+lerden  20/10  

çoban (Far. çÙbān): Sğr, manda, koyun, keçi sürülerini otlatan kimse.  55/5, 55/6, 

 55/17, 104/7 

 ç.+  55/13  

çocċ: Çocuk. 

 ç.+lar  79/3  

çoÈ: Çok, az karşt (krş. ço«, çoċ).  9/5, 9/6, 38/4, 87/15  

çoÌ: Çok, az karşt (krş. çoÈ, çoċ). 12/8, 13/13, 18/4, 32/4, 56/8, 64/9, 109/4, 121/9, 

 123/6  

 ç.+tur 36/7 

çoċ: Çok, az karşt (krş. çoÈ, ço«).  70/6, 75/17, 98/19, 118/3, 119/12 

 ç.+tǔr 84/7 

çök-: Çökmek, sis duman vb. inerek kaplamak. 

 ç.+tĭ:  110/6  

çöl: Kumluk, susuz ve ssz geniş arazi. 

 ç.+e  111/4  
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 ç.+ler  18/7  

 ç.+lerde  14/6  

 ç.+lere  34/5  

çözĭl-: Çözülmek. 

 ç.-mez 107/2  

çuÌa (Far. çÙ«ā): Çuha, yün kumaş.  101/3  

çüfte (Far. cÙfte): Çifte, ikili, ikisi bir arada bulunan.  22/3  

çürǚ-: Çürümek. 

 ç.-dĭ  105/2 

 ç.-dǚm  105/6  

 ç.-menem  114/13 

çürǚt-: Çürütmek. 

 ç.-tǚm 76/11, 86/4   

çüt (Far. cÙft): Çift, birbirini tamamlayan iki tekten oluşan.  8/12, 21/16, 85/11 

D 

da: 1.  “... dahi” anlamnda kullanlan bir söz.  5/15,  6/6,  51/12, 70/9, 123/21 
 2. da, de: Eklenti, doldurma görevli sözcük.  

 d. 27/6, 30/3, 9/10, 9/13, 9/16, 41/2, 48/10, 73/9, 79/6, 123/10, 123/22  

dād (Far.): Adalet; adalet istemek üzere yaplan feryat, figan.  127/5  

daÈ [1]: DaĠ, bir arazi şekli.  29/10, 30/6, 65/15, 110/5 

 d.+a  55/3, 70/2  

 d.+da  72/7, 66/8  

 d.+dan  45/2 

 d.+  114/14 

 d.+n  35/10, 48/2, 66/2, 114/10, 123/3 

 d.+lar  7/6, 8/9, 12/7, 12/12, 18/5, 18/12, 38/5, 38/11, 38/16, 80/2, 89/2, 

 100/12, 103/1 

 d.+lara  37/3, 46/6, 93/6 

 d.+larda  45/9, 89/5  
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 d.+dr 60/11  

 d.+dan   22/7, 48/3, 56/5  

dam [1]: Dam, evin üsstü. 

 d.+a  85/3 

 d.+da 85/6, 101/2  

dam (Far. dām) [2]: Tuzak. 

 d.+na  14/3 

dambra (Ar. tanbÙre, tunbÙr): Bir çalg aleti, tanbur. 

 d.+mn  25/7  

dÁmen (Far. dāmen): Etek. 

 d.+ĭnde   123/3  

damla-: Damlamak, damla durumunda tane tane düşmek. 

 d.-r   99/7 

damlat- : Damlatmak, damla damla aktmak. 

 d.-rlar  “damladrlar”   24/10  

dar [1]: 1. Genişliği az ve yetersiz olan.  8/3, 77/11  

 2. Skntl, zor.  

 d.  76/8  

 d.+acċ  29/2, 94/2  

 d.+da  70/6 

dar (Far. dār) [2]: İdam mahkumlarn asmak için dikilen direk.  

 d.  72/8 

 d.+a  60/17  

dar: hlk. Msr. 

 d.  40/2  

darl-: Darlmak, gücenmek, küsmek, krlmak. 

 d.-mş 28/11  

darlċ: mec. Geçim zorluğu, iç sknts.  

 d.+a “darlÈa”  25/12  

derya (Far. deryā): Deniz.  64/7  

daş: Taş, bilinen sert madde  8/11, 40/12  

 

 d.+lar 93/12  

 d.+larn  100/3  

 d.+larnda  78/12, 89/11 

 d.+l  39/8  

 d.+lyam  90/15  

daÈ (Far. dāÈ) [2]: Yank yaras, mec. Büyük ac, üzüntü. 

 d. 125/19 

 d.+dr 58/2    

 daÈ- sine: Yürek yaras. mec. Gönül yaras. 

 d.+mden 125/19 

daÈla- : DaĠlamak. mec. Acs yüreğine işlemek.  

 d.-ma  91/3, 100/6, 100/14 

 d.-rsn 19/6 

daÈlat-: DaĠlatmak. mec. Acsn yüreğine işletmek. 

 d.-an  “daÈladan”  74/11  

daÈt-: DaĠtmak, ayrmak, uzaklaştrmak. 

 d.-dr  “daÈdr”  58/5  

 d.-sa58/5  

 d.-t  110/8  

daha: 1. Tekrar, olana ek olarak. 

 d.  17/7 

 2. Bundan sonra, artk. 

 d.  61/5    

daÌi: Dahi, bile. 

 d.  123/25  

dal-: 1. Dalmak, suya dalmak. 

 d.  73/9 

 2. Bir yere sessizce gitmek, içine girmek. 

 d.-d  93/6   

dal: Dal, aĠacn kollar. 

 d.+a  22/7, 48/3, 56/5, 57/2  

 d.+da  96/7 
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 d.+dr 60/11  

 d.+dan   22/7, 48/3, 56/5  

dam [1]: Dam, evin üsstü. 

 d.+a  85/3 

 d.+da 85/6, 101/2  

dam (Far. dām) [2]: Tuzak. 

 d.+na  14/3 

dambra (Ar. tanbÙre, tunbÙr): Bir çalg aleti, tanbur. 

 d.+mn  25/7  

dÁmen (Far. dāmen): Etek. 

 d.+ĭnde   123/3  

damla-: Damlamak, damla durumunda tane tane düşmek. 

 d.-r   99/7 

damlat- : Damlatmak, damla damla aktmak. 

 d.-rlar  “damladrlar”   24/10  

dar [1]: 1. Genişliği az ve yetersiz olan.  8/3, 77/11  

 2. Skntl, zor.  

 d.  76/8  

 d.+acċ  29/2, 94/2  

 d.+da  70/6 

dar (Far. dār) [2]: İdam mahkumlarn asmak için dikilen direk.  

 d.  72/8 

 d.+a  60/17  

dar: hlk. Msr. 

 d.  40/2  

darl-: Darlmak, gücenmek, küsmek, krlmak. 

 d.-mş 28/11  

darlċ: mec. Geçim zorluğu, iç sknts.  

 d.+a “darlÈa”  25/12  

derya (Far. deryā): Deniz.  64/7  

daş: Taş, bilinen sert madde  8/11, 40/12  
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 d.-ye 55/17, 101/4  

 d.-yen: Söyleyen.  81/10 

 d.-yer: Söyler.  59/14  

 d.-yĭm 78/9, 31/4  

 d.-yĭn 50/13 

 d.-yu: Diyerek 19/12  

def‘ (Ar.): Giderme, yok etme. 

 d.+ĭne  124/5  

deg-: DeĠmek, dokunmak. 

 d.-dĭ  4/17 

 d.-memĭş  8/4  

 d.-mĭş 38/14, 108/2  

degĭl: DeĠil.  42/3, 42/5, 44/5, 44/15, 53/10, 107/10, 114/3, 123/8   

 d.+sen 104/7  

 d.+sĭn 98/19  

degĭrmen: DeĠirmen, kahve, buğday, nohut vb. taneleri öğüten araç.  123/12  

degĭrmĭ: Yuvarlak.  42/2  

dehr (Ar. ): Dünya, içinde bulunulan zaman.  121/7  

 d.+ĭn 123/16  

delĭ: Deli, akln yitirmiş olan.  71/2  

 d.+dĭr  92/8 

 d.+yem  26/2  

delĭk: Delik.  54/4  

del'olb: Deli olup. 38/9 

dem (Far.): An, zaman.  19/2, 125/19, 126/4 

 d.+dĭr  125/10  

 dem be dem: Zaman zaman.  19/2, 125/6, 125/12  

dėme: Demek işi. 

 d.+den: Deme yüzünden, deme sebebiyle. 105/5  

demĭr: 1. Demir, bilinen sert element. 

 d. 53/10  

 d.+ĭ  53/11 

 

 

 daş-a 2/2, 4/17,  

 daş-  39/3  

 2. Mücevherlerde kullanlan yüksek değerli cevher. 

  d+iyam  21/7  

 3. mec. Üstü kapal bir biçimde söylenen iğneleyici söz. 

 d+lar  29/5,  40/10  

datl: Tatl, ac karşt. 

 d. yam 66/3  

dayan-: Ulaşmak, varmak. 

 d.-d 6/6, 39/2    

day:  Annenin erkek kardeşi. 

 d.+ma  78/12  

de: 1. Eklenti, doldurma görevli sözcük. 

 d.  1/10,  3/5, 4/2, 4/8, 6/11, 14/2, 14/3, 16/7, 19/4, 19/9, 23/5, 27/7, 36/5, 

 48/4,  55/4, 76/6, 84/5, 110/7 

 2. “ ...  dahi” anlamnda kullanlan bir sözcük. 

 d. 81/6  

dė-: 1. Demek, söylemek.  

 d.-dĭ  124/4 

 d.-dĭklerĭ   27/4  

 d.-dĭm 4/13, 4/19, 46/12, 68/4  

 d.-meden  105/8  

 d.-mez 19/8 

 d.-mişsĭn 127/4,  127/6  

 d.-r  37/10, 45/10  

 d.-rdĭ  119/10 

 d.-rler 92/8, 109/3 

 d.-se  35/4, 57/6 

 d.-sem 37/8  

 d.-sĭn 35/4  

 d.-sĭnler  87/10, 41/4, 87/6  



147 

 d.-ye 55/17, 101/4  

 d.-yen: Söyleyen.  81/10 

 d.-yer: Söyler.  59/14  

 d.-yĭm 78/9, 31/4  

 d.-yĭn 50/13 

 d.-yu: Diyerek 19/12  

def‘ (Ar.): Giderme, yok etme. 

 d.+ĭne  124/5  

deg-: DeĠmek, dokunmak. 

 d.-dĭ  4/17 

 d.-memĭş  8/4  

 d.-mĭş 38/14, 108/2  

degĭl: DeĠil.  42/3, 42/5, 44/5, 44/15, 53/10, 107/10, 114/3, 123/8   

 d.+sen 104/7  

 d.+sĭn 98/19  

degĭrmen: DeĠirmen, kahve, buğday, nohut vb. taneleri öğüten araç.  123/12  

degĭrmĭ: Yuvarlak.  42/2  

dehr (Ar. ): Dünya, içinde bulunulan zaman.  121/7  

 d.+ĭn 123/16  

delĭ: Deli, akln yitirmiş olan.  71/2  

 d.+dĭr  92/8 

 d.+yem  26/2  

delĭk: Delik.  54/4  

del'olb: Deli olup. 38/9 

dem (Far.): An, zaman.  19/2, 125/19, 126/4 

 d.+dĭr  125/10  

 dem be dem: Zaman zaman.  19/2, 125/6, 125/12  

dėme: Demek işi. 

 d.+den: Deme yüzünden, deme sebebiyle. 105/5  

demĭr: 1. Demir, bilinen sert element. 

 d. 53/10  

 d.+ĭ  53/11 
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 d.+da 103/11  

 d.+y 18/3 

dest (Far.): El. 

 d.+ime 82/12  

 d.+in 77/3  

 dest-ĭ ċudret: Güçlü, Allah tarafndan verilmiş yetenekli el. 

 d.+le  125/4  

deste (Far.): Demet, Tutam. 

 d.  9/3, 75/2  

 d.+dĭr  96/15  

deva (Ar. deva’): İlaç, çare. 

 d.  35/7  

 devÁ-y derd: Dert ilac. 

 d.  122/4  

deve: Deve, bilinen hörgüçlü hayvan. 

 d.+lerĭ  70/2 

Deveçĭ (ö. i.): Türküde geçen bir kişinin takma ad.  44/13  

devran (Ar. devrān): Talih, şans.  25/11  

devriye (Ar.): Geceleri dolaşan, güvenlik kuvvetler takm. 

 d.+ler 95/13  

dey-: DeĠmek, dokunmak. 

 d.+di  94/9 

deyiş-: Değişmek. 

 d.-mem  94/11  

dĭ: “haydi” edat gibi isteklendirmek, çabukluk belirtmek için kullanlan bir kelime 

 1/6, 82/9, 43/13, 100/14, 101/5   

dib: Dip, çukur yerin taban. 

 d.+ĭne  63/2 

dìde (Far.): Göz. 

 dìde-yĭ im‘Án: Dikkatli, inceden inceye bakan göz. 123/16  

 dìde-yĭ Ìun: Kanl göz. 

 

 2. mec. Kat, sert.  

 d.  51/13,  

derd (Far.): Dert, keder, kayg, ac (krş. dert).  120/2, 122/4, 125/18, 128/5  

 d.+e  25/7,  26/9, 57/18, 58/7, 66/7, 95/10, 107/11, 121/5   

 d.+ĭ  67/5, 70/6, 107/5 

 d.+iden  4/18, 60/8 

 d.+ĭm 43/5, 4/10, 4/24, 16/10, 25/14, 89/4   

 d.+ĭmden  78/4  

 d.+ĭme  89/8, 125/5 

 d.+ĭmĭ  92/8  

 d.+ĭn  67/4, 124/5  

 d.+ĭnden  57/3  

 d.+ine 89/13  

 d.+ĭnĭ  124/4  

 derd-ĭ senem: Güzelin derdi.  125/5  

dergâh (Far. der-geh): Tekke, dervişlerin toplandklar ve ayin yaptklar yer. 

 d.+a  18/11  

derĭn: Derin, yüzeyden içeri inen. 

 d.  36/9, 84/9  

 d.+dĭr 27/5  

 d.+e  87/4  

dermÁn (Far.): İlaç. mec. Çare. 

  d. 122/5, 125/5  

 d.+a107/7  

 d.+sz  26/9, 70/6  

dert (Far. derd): Dert, keder, kayg, ac (krş. derd).   25/15, 29/13  

 d+lĭ  55/8  

 d.+lĭyem  35/7  

 d.+ten 99/4, 116/8  

derÙn (Far.): Gönül, yürekte varsaylan sevgi, istek gibi duygularn kaynağ. 

 d.+um 19/3, 124/4  

derya (Far. deryā): Deniz. 
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 d.+da 103/11  

 d.+y 18/3 

dest (Far.): El. 

 d.+ime 82/12  

 d.+in 77/3  

 dest-ĭ ċudret: Güçlü, Allah tarafndan verilmiş yetenekli el. 

 d.+le  125/4  

deste (Far.): Demet, Tutam. 

 d.  9/3, 75/2  

 d.+dĭr  96/15  

deva (Ar. deva’): İlaç, çare. 

 d.  35/7  

 devÁ-y derd: Dert ilac. 

 d.  122/4  

deve: Deve, bilinen hörgüçlü hayvan. 

 d.+lerĭ  70/2 

Deveçĭ (ö. i.): Türküde geçen bir kişinin takma ad.  44/13  

devran (Ar. devrān): Talih, şans.  25/11  

devriye (Ar.): Geceleri dolaşan, güvenlik kuvvetler takm. 

 d.+ler 95/13  

dey-: DeĠmek, dokunmak. 

 d.+di  94/9 

deyiş-: Değişmek. 

 d.-mem  94/11  

dĭ: “haydi” edat gibi isteklendirmek, çabukluk belirtmek için kullanlan bir kelime 

 1/6, 82/9, 43/13, 100/14, 101/5   

dib: Dip, çukur yerin taban. 

 d.+ĭne  63/2 

dìde (Far.): Göz. 

 dìde-yĭ im‘Án: Dikkatli, inceden inceye bakan göz. 123/16  

 dìde-yĭ Ìun: Kanl göz. 
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 d.-mez  37/7  

dĭrek: Uzun ve kaln aĠaç destek. 

 d.+lĭ 51/10  

diş: 1. Diş, Çene kemiĠi üzerindeki sert organlardan her biri.  5/15  

 d.+lerĭ 88/7  

 d.+lim 75/8  

 2. Çarklardaki çkntlardan her biri. 

 d.+tĭr 123/12  

divan: Büyük meclis.  

 d.+nda  104/3  

divana (Far. divāne): Deli, mec. bir şeye çok düşkün olan(krş. divan). 62/2  

 d.+yam  62/2  

divan: (Far. divāne): Deli, mec. bir şeye çok düşkün olan (krş divana).  41/4  

divar (Far. dìvār): Duvar. 

 d.+a 86/13  

Diyarbekĭr (ö. i.): Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesi’nde bulunan illerden biri. 

 5/14, 77/2  

diye: Diyerek, sanarak, herhangi bir yargya vararak.  72/7  

doÈ-: DoĠmak; güneş, ay, yldz ufuktan yükselerek görünmek. 

 d.-d  111/1 

do«tor (Fr. Docteur.): Doktor, hekim. 

 d.+a 48/10,   

doċtor (Fr. Docteur): Doktor, hekim (krş. do«tor).  99/9 

dol-: Dolmak, dolu duruma gelmek. 

 d.-d  116/1, 116/2  

 d.-dr  13/3  

dola-: Sarmak, kollarn arasna almak. 

 d.  68/6  

 d.-l  92/12  

dolan- : 1. Dolanmak, bir şeyin çevresinde dolaşmak. 

 d.-d  18/3  

 

 d.+m  125/2  

dik-: Dikmek, bitkiyi toprağa yerleştirmek. 

 d.+eyĭm  67/2  

dil [1]: 1. Dil, ağz içindeki tat alma ogan. 

 d.+de  124/2 

 d.+e  60/8 

 d.+ĭm 68/5, 112/2 

 d.+lerde  12/3  

 d.+lere 37/9  

 d.+lerĭ  87/8  

 d.+lerĭn  3/5  

 2. Konuşma ve anlatma biçimi. 

 d.+ĭne 53/3, 94/10  

dil (Far.) [2]: Gönül, kalp. 121/7, 127/14 

 d.+de  127/4         

 d.+den  124/3 

 dil-ĭ na-şÁd: Mutsuz gönül. 121/7  

dilber (Far. dil-ber): Gönül alp götüren, güzel.  9/5, 113/5  

 d.+ĭ  1/15  

 d.+ĭm  88/14 

dildār (Far. dil-dār): Birinin gönlünü almş, sevgili.  128/2   

 Îesret-ĭ dildār: Sevgilinin hasreti. 128/2  

dile-:Dilemek, istemek. 

 d.-rsĭn: Dilersen, istersen. 26/9 

 dĭlė:  hlk.  “Ey gönül, gönül ey” anlamnda gönüle seslenme biçimi. Türkülerde daha 

 çok terennüm olarak kullanlmaktadr.  46/2   

dĭlėy: (bk. dĭlė)  69/4   

dilĭm: Bir bütündan ayrlmş inca parça.  68/2   

din (Ar. dìn): Allaha inanma ve baĠlanma. 

 d.  4/5, 81/9  

din-: Dinmek, bitmek, sona ermek 
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 d.-mez  37/7  

dĭrek: Uzun ve kaln aĠaç destek. 

 d.+lĭ 51/10  

diş: 1. Diş, Çene kemiĠi üzerindeki sert organlardan her biri.  5/15  

 d.+lerĭ 88/7  

 d.+lim 75/8  

 2. Çarklardaki çkntlardan her biri. 

 d.+tĭr 123/12  

divan: Büyük meclis.  

 d.+nda  104/3  

divana (Far. divāne): Deli, mec. bir şeye çok düşkün olan(krş. divan). 62/2  

 d.+yam  62/2  

divan: (Far. divāne): Deli, mec. bir şeye çok düşkün olan (krş divana).  41/4  

divar (Far. dìvār): Duvar. 

 d.+a 86/13  

Diyarbekĭr (ö. i.): Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesi’nde bulunan illerden biri. 

 5/14, 77/2  

diye: Diyerek, sanarak, herhangi bir yargya vararak.  72/7  

doÈ-: DoĠmak; güneş, ay, yldz ufuktan yükselerek görünmek. 

 d.-d  111/1 

do«tor (Fr. Docteur.): Doktor, hekim. 

 d.+a 48/10,   

doċtor (Fr. Docteur): Doktor, hekim (krş. do«tor).  99/9 

dol-: Dolmak, dolu duruma gelmek. 

 d.-d  116/1, 116/2  

 d.-dr  13/3  

dola-: Sarmak, kollarn arasna almak. 

 d.  68/6  

 d.-l  92/12  

dolan- : 1. Dolanmak, bir şeyin çevresinde dolaşmak. 

 d.-d  18/3  
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 3. Başka bir şeyin dolaynda hareket etmek. 

 d.-erĭm 10/7 

 4: Geri gelmek. 

 d.-meyor  82/10 

 d.-mez  2/7 

 d.-mĭş   45/5 

 d.-ǚm  13/8 

 5. Benzemek, bir şeyi andrr duruma gelmek. 

 d.-mǚştĭr  123/2, 78/3 

 d.-sem  dönsem  119/3  

dönek: Sözüne güvenilmeyen, kaypak kimse.  123/10  

dört: Bir say ad.  77/6  

döşek: Döşek, yatak.   

 d.  80/7  

döşşek: (bk döşek) 

 d.  71/7  

döşǚr-: Devşirmek, toplamak. 

 d.-ǚr  29/17  

 d.-ǚrsĭn  98/2  

dudaÈ: Dudak. 

 d.+ 88/6  

 d.+idan  91/29 

dud (Far. tÙtì): PapaÈan cinsindan, konuşan, taklit yapan bir kuş.  35/10  

 d.+ya  49/3  

duman: 1. Duman, sis. 

 d. 38/5, 80/2, 110/6 

 d.+l  7/6, 89/2 

 2. arg. Kötü, yaman. 

 d. 9/7, 12/7    

dur-: Durmak, hareketsiz durumda olmak. 81/10 

 d.-a  86/3   

 

 2. Bir şeyin çevresine sarlmak 

 d.-dr  59/4  

dolaş-: Dolaşmak, gezmek, gezinmek. 

 d.  98/11  

 d.-rm  72/7 

dolu: Dolu, içi boş olmayan. 77/3, 109/1 

d.-dr 109/2 

doluk- : dolmuş olmak, dolu dolu olmak  

 d.-an  (109/4)  

domǔrca«: Tomurcuk, çiçek açacak gonca.  50/8  

doslÈ: Dostluk, dost olma, gönüldaş olma durumu. 

 d.+:  41/8  

dost (Far.): Dost, sevilen, güvenilen, yakn arkadaş. 

 d.  26/3, 109/3  

 d.+a  37/12  

 d.+m 87/14  

 d.+lar  105/3  

 d.+larm  120/4  

 d.+lǔċ  85/9  

 d.+ǔm  44/15  

doy-: Doymak, yeter bulmak, tatmin olmak.  

 d.-a  3/3  

 d.-amadm  76/7  

 d.-ǔlmaz  74/18  

dök-: Dökmek, aktmak, boşaltmak. 

 d..-er  22/8  

dön-: 1. Dönmek, yönelmek, kendini bir yana çevirmek.  1/2  

 d.-dǚ  111/1  

 d.-dǚm 18/11, 69/12  

 d.-ecek  119/11 

 2. DeĠişmek. 

 d.-er  25/11  
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 3. Başka bir şeyin dolaynda hareket etmek. 

 d.-erĭm 10/7 

 4: Geri gelmek. 

 d.-meyor  82/10 

 d.-mez  2/7 

 d.-mĭş   45/5 

 d.-ǚm  13/8 

 5. Benzemek, bir şeyi andrr duruma gelmek. 

 d.-mǚştĭr  123/2, 78/3 

 d.-sem  dönsem  119/3  

dönek: Sözüne güvenilmeyen, kaypak kimse.  123/10  

dört: Bir say ad.  77/6  

döşek: Döşek, yatak.   

 d.  80/7  

döşşek: (bk döşek) 

 d.  71/7  

döşǚr-: Devşirmek, toplamak. 

 d.-ǚr  29/17  

 d.-ǚrsĭn  98/2  

dudaÈ: Dudak. 

 d.+ 88/6  

 d.+idan  91/29 

dud (Far. tÙtì): PapaÈan cinsindan, konuşan, taklit yapan bir kuş.  35/10  

 d.+ya  49/3  

duman: 1. Duman, sis. 

 d. 38/5, 80/2, 110/6 

 d.+l  7/6, 89/2 

 2. arg. Kötü, yaman. 

 d. 9/7, 12/7    

dur-: Durmak, hareketsiz durumda olmak. 81/10 

 d.-a  86/3   
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 d.-er  94/16 

 d.-mǚş  38/12 

 2. Oluşmak, vurmak, rastlamak. 

 d.-e  50/17, 50/19 

 d.-müşem  60/15 

 d.-medĭm  10/8 

 d.-tĭ  46/6, 119/13 

 d.-tǚ  8/11, 8/13, 33/11, 33/5, 54/2, 87/4  

 3. UĠramak, kaplmak. 

 d.-elĭ  25/7 

 d.-er  25/12  

 d.-esĭ  38/9 

 d.-tĭm  60/8, 15/8, 107/11 

 d.-tǚm  44/5, 50/12, 50/14, 76/10, 50/11, 95/10  

 4. Zorlu bir işe kalkşmak. 

 d.-müşem 37/13  

 5. Konum bakmndan bulunmak. 

 d.-er 65/10  

düşman (Far. duşmān): Düşman, hasm, dost karşt.  64/4,  83/13,  84/13  

 d.+a  4/19,  110/2  

 d.+m  44/15  

 d.+n  21/13    

düşǚn-: Düşünmek, aklndan geçirmek.  

 d.-me  98/4  

 d.-ǚrsĭn  98/3  

düzen: Düzen, tertip, sistem. 

 d.+ĭ  24/7  

düz: Engebesiz olan yer, ova. 

 d.+lere  28/2  

 d.+lerĭ  114/14 

düzǚl-: Sralanmak, dizilmek. 

 d.+sǚn  21/10, 21/12  

 

 d.-dm 18/10, 42/10  

 d.-ma 83/11  

 d.-madan  59/16  

 d.-mş  32/2  

 d.-sun 41/12 

 d.-ur mu 109/4 

d‚r (Far. dÙr): Uzak.  119/10  

duy-: Duymak, işitmek. 

 d.-a  54/5  

 d.-an  123/30  

 d.-arsa 94/4  

 d.-d  10/13  

dügǚm: Düğüm. 

 d.+ǚ 107/1  

dügǚn: Düğün.  35/2, 113/1  

dükân (Ar. duċċān): Dükkân. 

 d.+lar 81/3  

dükǚr-: Tükürmek. 

 d.-ǚr  107/8  

dünya (Ar. dunyā): 1. Elgün, herkes.  96/17 

 2. Çevre, ortam.   

 d.+da  59/15, 123/15,  

 d.+nn 41/9, 123/22  

 d.+ya  123/18  

 d.+y 94/11 

 3. Yerküre, yer yuvarlaĠ. 

 d. 123/10  

dür-: Dürmek. 

 d.+eyĭm  76/14  

düş: Tuş, yenilgi.  26/9  

düş- : 1. Düşmek, yukardan aşağya inmek.  

 d.-e  84/4 
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 d.-er  94/16 

 d.-mǚş  38/12 

 2. Oluşmak, vurmak, rastlamak. 

 d.-e  50/17, 50/19 

 d.-müşem  60/15 

 d.-medĭm  10/8 

 d.-tĭ  46/6, 119/13 

 d.-tǚ  8/11, 8/13, 33/11, 33/5, 54/2, 87/4  

 3. UĠramak, kaplmak. 

 d.-elĭ  25/7 

 d.-er  25/12  

 d.-esĭ  38/9 

 d.-tĭm  60/8, 15/8, 107/11 

 d.-tǚm  44/5, 50/12, 50/14, 76/10, 50/11, 95/10  

 4. Zorlu bir işe kalkşmak. 

 d.-müşem 37/13  

 5. Konum bakmndan bulunmak. 

 d.-er 65/10  

düşman (Far. duşmān): Düşman, hasm, dost karşt.  64/4,  83/13,  84/13  

 d.+a  4/19,  110/2  

 d.+m  44/15  

 d.+n  21/13    

düşǚn-: Düşünmek, aklndan geçirmek.  

 d.-me  98/4  

 d.-ǚrsĭn  98/3  

düzen: Düzen, tertip, sistem. 

 d.+ĭ  24/7  

düz: Engebesiz olan yer, ova. 

 d.+lere  28/2  

 d.+lerĭ  114/14 

düzǚl-: Sralanmak, dizilmek. 

 d.+sǚn  21/10, 21/12  
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 ‘e.+ĭm  4/3 

‘eċrep (Ar. ‘aċreb): Zehirli ve tehlikeli bir hayvanck.  123/32  

‘eċrba (Ar. aċraba’): Akraba, aralarnda soy yaknlğ olanlar.  123/32  

‘ela (Ar. a‘lā): Âlâ, iyi, pekiyi. 

 ‘e.+dr 59/11  

‘elem (Ar. ‘ālem): Âlem,  insanlar, herkes.  29/7,  40/11  

‘Eleziz: Doğu Anadolu’da bir şehir, Elazğ ili.  81//2  

‘Elĭ (Ar. ö. i.): Ali, türküde geçen bir erkek ad.  78/12  

  ‘E.+nĭn  78/1  

ehl (Ar. ehl): Sahip, malik.  121/4 

 ehl-ĭ temkin: İhtiyat sahibi, tedbirli. tas. Kararszlktan ve sabrszsktan 

 kurtulmuş, rahat ve huzura kavuşmuş kimse. 

 e.+em 121/4  

eÎvÁl (Ar. aÎvÁl): Haller, durumlar. 

 a.+m  121/6  

ek-: Toprağa tohum atmak. 

 e.-eller 40/2, 40/2  

 e.-seler  47/3  

eksĭl-: Eksilmek azalmak. 

 e.-meyen  38/5  

el: 1. El, kolun bir bölümü.  5/13, 8/3, 8/4, 17/9, 46/9, 51/12, 94/3, 116/14, 120/4 

 e.+de  103/3 

 e.+den 46/9 

 e.+ĭ  31/6, 57/14, 71/8, 79/6 

 e.+ĭm 94/9, 53/5, 125/9 

 e.+ĭmde  40/18  

 e.+ĭmdedĭr  41/3  

 e.+ĭmden  33/3   

 e.+ĭme 11/2  

 e.+ĭn  53/5, 11/2  

 e.+ĭnde  124/11  

 

 

E 

‘eba (Ar. ‘abā): Kaln ve kaba kumaş.   46/4 

ebedì (Ar.): Sonu olmayan, sonsuz. 

 e.+dĭr  119/2  

ebnÁ (Ar. ebnÁ’): Oğullar.  123/33 

 ebnÁ-y Ádem: İnsanoĠullar.   123/33  

eda (Ar. eda’): Naz, işve. 

 e.+l  71/13 

efe: YiĠit, kabaday.  96/13  

efendĭ (Rum.): Bey. 

 e.+m 2/3, 17/13   

efkâr  (Ar. efkār): mec. Düşünme, kuruntu, niyet.  127/4 

eg-: EĠmek, düz olan bir şeyi eĠik duruma getirmek. 

 e.+mĭş 38/13 

eger (Far.) [1]: EĠer, şayet.  73/11, 74/4, 85/4, 123/18 

eger [2]: Eyer, binek hayvanlarnn srtna konulan, oturmaya yarayan nesne. 

 e.+lĭ  27/3  

Egĭn: Erzincan iline bağl ilçelerden biri. 

 E.+lĭ  7/8 

eglen- : Bir yerde durmak, beklemek. 

 e.-dĭm 12/8  

 e.-em 1/10  

eglence: Eğlence, neşeli ve hoşça vakit geçirme. 

 e.+mĭ  119/5  

eÈyar (Ar. aÈyār): Yabanclar. 

 e. 127/4 

 a.+e  19/8   

‘eÎd (Ar. ‘ahd): And, yemin, söz verme. 
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 ‘e.+ĭm  4/3 

‘eċrep (Ar. ‘aċreb): Zehirli ve tehlikeli bir hayvanck.  123/32  

‘eċrba (Ar. aċraba’): Akraba, aralarnda soy yaknlğ olanlar.  123/32  

‘ela (Ar. a‘lā): Âlâ, iyi, pekiyi. 

 ‘e.+dr 59/11  

‘elem (Ar. ‘ālem): Âlem,  insanlar, herkes.  29/7,  40/11  

‘Eleziz: Doğu Anadolu’da bir şehir, Elazğ ili.  81//2  

‘Elĭ (Ar. ö. i.): Ali, türküde geçen bir erkek ad.  78/12  

  ‘E.+nĭn  78/1  

ehl (Ar. ehl): Sahip, malik.  121/4 

 ehl-ĭ temkin: İhtiyat sahibi, tedbirli. tas. Kararszlktan ve sabrszsktan 

 kurtulmuş, rahat ve huzura kavuşmuş kimse. 

 e.+em 121/4  

eÎvÁl (Ar. aÎvÁl): Haller, durumlar. 

 a.+m  121/6  

ek-: Toprağa tohum atmak. 

 e.-eller 40/2, 40/2  

 e.-seler  47/3  

eksĭl-: Eksilmek azalmak. 

 e.-meyen  38/5  

el: 1. El, kolun bir bölümü.  5/13, 8/3, 8/4, 17/9, 46/9, 51/12, 94/3, 116/14, 120/4 

 e.+de  103/3 

 e.+den 46/9 

 e.+ĭ  31/6, 57/14, 71/8, 79/6 

 e.+ĭm 94/9, 53/5, 125/9 

 e.+ĭmde  40/18  

 e.+ĭmdedĭr  41/3  

 e.+ĭmden  33/3   

 e.+ĭme 11/2  

 e.+ĭn  53/5, 11/2  

 e.+ĭnde  124/11  
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 e.-menem  91/27 

e.-yesin  91/26 

elma: Elma.  92/15, 88/5  

elvand (Ar. elvān): hlk. Türlü renklerde olan.  67/3   

eman (Ar. amān): 1. hlk. Yardm istenildiĠini anlatan sözcük.  18/6 

 2. Bir suçun baĠşlanmasnn istendiğini anlatan sözcük.  

 e.  125/17                 

embiya (Ar. enbiyā): Nebiler, peygamberler. 

 e.+lar  103/7  

emek: Emek, bir işin yaplmas için harcanan güç.  25/15  

 e.+lerĭm  25/16  

em-: Emmek, içine çekmek, somurmak. 

 e.+eydĭm  88/9, 110/16  

emin (Ar. emìn):  Güvenen, şüphe etmeyen 123/31  

emlek: Süt kuzusu, süt emme çağnda olan kuzu vb.  110/15  

EmraÎ: Âşk Emrah.  37/10  

en: Başna geldiği sfatlarn üstün derecede olduğunu gösteren sözcük.  123/15  

endam (Far. endām): Vücut, beden, boy bos. 

 e.+  60/11  

ėn-: İnmek. 

 ė.-dĭ  18/3  

 ė.-dĭm  9/14, 63/2, 97/2  

 ė.-dĭrĭr 2/6  

 ė.-em  37/5  

 ė.-er  9/2  

enhÁr (Ar.): Nehirler, rmaklar, çaylar. 

 e.+e  123/3  

enis (Ar. enìs): Dost, arkadaş. 

 e.+ĭm  126/4  

erbab (Ar. erbāb): Lâyk, bir kimseye uygun, yaraşan.  

 e.+na  10/8  

 

 e.+ĭndekĭ 84/5  

 e.+ĭnden  37/2, 123/19   

 e.+ĭne  94/9  

 e.+lerĭ 7/12, 88/2  

 e.+lerin  68/7, 77/2, 77/3  

 3. Etki, bask, manevi eziyet. 

 e.+iden 104/17, 111/5, 114/5 

 e.-ĭnden  49/4, 106/5, 107/14, 115/5, 116/5, 108/5 

ėl: 1. Halk.  26/2, 29/7, 40/11, 72/13 

 2. Yabanc, yaknlarn dşnda kalan kimse. 

 ė.+de 57/11,  92/19 

 ė.+ler 35/4, 43/2, 92/9, 104/15   

 ė.+lerde  12/4  

 ė.+lere 28/2, 28/3, 28/4, 34/5, 101/9 

 ė.+lerĭn  9/16   

 3. Ülke, yer,  yurt. 

 ė.+e  2/8, 76/10 

 ė.+ĭmĭz  71/2 

el- (Ar.): Kelimelerin başnda bulunan, ismin anlamn belirlemeye ve tanmlamaya 

 yarayan bir ön ek. 

 el-eman: Bezginlik ve szlatma anlatan bir sözcük. 125/17 

ela: Gözde sarya çalan kestane rengi.  6/9, 58/9  

elblise (Ar.): Giysi. 

 e.+m  14/8  

ele-: Elemek, eleme işi yaplmak. 

 e.-ndĭ 111/10  

elek: Eleme işine yarayan araç.  61/3  

elem (Ar.): Elem, ac, keder.  119/3 

 elem-ĭ ċaÎr- firÁ∆: AyrlĠn kahradici acs. 

 e.+nla 119/3  

elle-: Ellemek, dokunmak. 

 e.-me 117/3  
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 e.-menem  91/27 

e.-yesin  91/26 

elma: Elma.  92/15, 88/5  

elvand (Ar. elvān): hlk. Türlü renklerde olan.  67/3   

eman (Ar. amān): 1. hlk. Yardm istenildiĠini anlatan sözcük.  18/6 

 2. Bir suçun baĠşlanmasnn istendiğini anlatan sözcük.  

 e.  125/17                 

embiya (Ar. enbiyā): Nebiler, peygamberler. 

 e.+lar  103/7  

emek: Emek, bir işin yaplmas için harcanan güç.  25/15  

 e.+lerĭm  25/16  

em-: Emmek, içine çekmek, somurmak. 

 e.+eydĭm  88/9, 110/16  

emin (Ar. emìn):  Güvenen, şüphe etmeyen 123/31  

emlek: Süt kuzusu, süt emme çağnda olan kuzu vb.  110/15  

EmraÎ: Âşk Emrah.  37/10  

en: Başna geldiği sfatlarn üstün derecede olduğunu gösteren sözcük.  123/15  

endam (Far. endām): Vücut, beden, boy bos. 

 e.+  60/11  

ėn-: İnmek. 

 ė.-dĭ  18/3  

 ė.-dĭm  9/14, 63/2, 97/2  

 ė.-dĭrĭr 2/6  

 ė.-em  37/5  

 ė.-er  9/2  

enhÁr (Ar.): Nehirler, rmaklar, çaylar. 

 e.+e  123/3  

enis (Ar. enìs): Dost, arkadaş. 

 e.+ĭm  126/4  

erbab (Ar. erbāb): Lâyk, bir kimseye uygun, yaraşan.  

 e.+na  10/8  
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  ‘e.+a  37/11  

‘erzĭÎal (Ar. ‘arz- Îal): Arzuhâl, dilekçe. 

 ‘e.+m 103/3  

‘esker (Ar. ‘asker): Er.  45/4, 65/9  

‘eşċ (Ar. ‘āşċ): Âşk, tutkun. 

 ‘e.+san  19/9  

‘eşċ (Ar. ‘aşċ): Aşk, aşr sevgi, bağllk duygusu. 

 ‘e.+nla “nÁr- ‘eşċnla”  126/2  

‘ėşkn: Asma sürgünü.  49/7  

ėş: Eş, birbirine aşr sevgi ile bağl kadn ve erkeğin her biri. 

 ė.+şinden7/7, 18/13, 38/7 

ėşĭg: Eşik, kap ağz. 

 ė.+ĭnde  125/8  

ėşme: Azck eşmeyle bulunan su gözesi, pnar.  13/13  

Eşref:  Türküde geçen bir erkek ad.  42/5  

 E.+ĭ  42/12   

ėt-: 1. Etmek, bir işi yapmak. 54/9 

 ė.-ecektĭ  119/10  

 ė.-emem 119/9 

 ė.-en  74/14  

 ė.-der   32/6, 122/4  

 ė.-erek  119/12  

 e.-ersĭn   127/8  

 ė.-ĭm   108/6  

 ė.-ĭn   10/3, 10/5, 46/11, 51/12, 125/3 125/14  

 ė.-me  17/4, 74/15, 126/6 

 ė.-medeyĭm  128/4  

 ė.-medĭ  57/15  

 ė.-mĭş  69/5  

 e.-ti  17/9  

 ė.-tin 61/3, 61/17, 119/5 

 2. Ayrmak, yoksun brakmak. 

 

er-: 1. Ermek, erişmek, ulaşmak, yetişmek.  

 e.-ecaÌ  61/7  

 e.-ecek 119/2  

 e.-mez  125/9 

 2. Bulunmak, olmak. 

 e.-e  125/5 

eren: Ermiş, olağanüstü sezgileriyle bir takm gerçekleri gördüğüne inanlan kimse. 

 e.+ler 36/4  

erĭ-: Erimek, yok olmak. 

 e.-menem  114/11 

e.-mez  54/14  

 e.-yĭp   91/18  

erĭt-: mec. İnsan çok üzerek günbegün zayflatmak, harcayp tüketmek. 

 e.-en “eriden” 53/11  

Erzurum: Doğu Anadoluda bir şehir, Erzurum ili.  44/2  

esir (Ar. esìr): Bir kimseye körü körüne bağl olan kimse. 

 e.+em 17/5  

eskĭ: Eski, çoktan beri var olan.  86/14  

esmer (Ar.): Teni ve saçlar karaya çalan, koyu buĠday rengi olan kimse.  9/4, 47/3, 

 59/5, 104/18, 107/14, 114/5, , 118/7   

esrar (Ar. esrār): Akln eremiyeceĠi işler.  19/8 

ester (Far.): Katr. 

 e.+e 39/11  

‘Entep: hlk. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir şehir. Gaziantep ili. 

 ‘E.+lim  88/22  

‘erab (Ar. ‘arab): Arap, Orta Doğu ile Kuzey Afrika'nn büyük bir bölümünde 

 yaşayan halk ve bu halkn soyundan olan kimse.  34/2  

‘eraba: Araba, kara taşt arac. 

 ‘e.+s  3/2  

‘erĭş: Üzüm asmas, bu asmann sarldğ çardak.  49/6  

‘erş (Ar. ‘arş): Göğün en yüksek kat. 
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  ‘e.+a  37/11  

‘erzĭÎal (Ar. ‘arz- Îal): Arzuhâl, dilekçe. 

 ‘e.+m 103/3  

‘esker (Ar. ‘asker): Er.  45/4, 65/9  

‘eşċ (Ar. ‘āşċ): Âşk, tutkun. 

 ‘e.+san  19/9  

‘eşċ (Ar. ‘aşċ): Aşk, aşr sevgi, bağllk duygusu. 

 ‘e.+nla “nÁr- ‘eşċnla”  126/2  

‘ėşkn: Asma sürgünü.  49/7  

ėş: Eş, birbirine aşr sevgi ile bağl kadn ve erkeğin her biri. 

 ė.+şinden7/7, 18/13, 38/7 

ėşĭg: Eşik, kap ağz. 

 ė.+ĭnde  125/8  

ėşme: Azck eşmeyle bulunan su gözesi, pnar.  13/13  

Eşref:  Türküde geçen bir erkek ad.  42/5  

 E.+ĭ  42/12   

ėt-: 1. Etmek, bir işi yapmak. 54/9 

 ė.-ecektĭ  119/10  

 ė.-emem 119/9 

 ė.-en  74/14  

 ė.-der   32/6, 122/4  

 ė.-erek  119/12  

 e.-ersĭn   127/8  

 ė.-ĭm   108/6  

 ė.-ĭn   10/3, 10/5, 46/11, 51/12, 125/3 125/14  

 ė.-me  17/4, 74/15, 126/6 

 ė.-medeyĭm  128/4  

 ė.-medĭ  57/15  

 ė.-mĭş  69/5  

 e.-ti  17/9  

 ė.-tin 61/3, 61/17, 119/5 

 2. Ayrmak, yoksun brakmak. 
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eylen-: Eġlenmek,  neşeli ve hoşça vakit geçirmek.  

 e.-elĭm  74/16  

eyvaÌ (Far. eyvāh): Eyvah, acnma ve üzlme sözü. 124/4  

eyyÁm (Ar.): Günler.  119/11 

 eyyÁm- sa‘Ádet: Saadet günleri.  119/11  

 e.+  123/12   

ezÁ (Ar.): İncitme, can yakma, eziyet.  123/7 

‘ezÁb (Ar. ‘a≠āb): Azap, işkence, keder.  126/7 

ezel (Ar. ): Başlangc olmayan zaman 

 e.+den 65/2, 125/20  

ezĭl-: Ezilmek,  ezme işine konu olak 

 e.-dĭm  123/7  

 e.-sĭn  21/13  

ezme: Ezmek işi.  5/8  

F 

Fadile (ö. i.): Türküde geçen bir kadn ad.  60/6  

Fado (ö. i.): hlk. Fadile.  60/9  

fam (Far. fām): Renk.    

 gül-fam: Gül renkli  22/5  

Fatma (ö. i.): Türküde geçen bir kadn ad.  74/2  

 F.+m  74/15   

fayda (Ar. fā’ide): Fayda, kâr, kazanç.  68/12  

 f.+dr 110/1  

feda (Ar. fedā’): Kurban.  5/7  

Fehīm: Urfal şair.   

 F.+a  127/15  

feleg (Ar. felek): Felek, kader, talih, şans.  46/13, 113/4  

 f.+e  97/10, 113/3  

felek (Ar. felek): 1. Felek, kader, talih, şans.  35/5, 57/9, 57/14, 61/2, 61/12, 61/14, 

 110/8, 123/10 

 

 ė.-en  40/6  

 ė.-enĭn  50/18   

etÎa (Ar. a¥Îā): Kurbanlar.            

  ‘iyd-i etÎa: Kurban bayram.  127/8  

etraf: (Ar. eùrāf): Taraflar, çevre, dolay. 

 e.+  39/8, 89/2 

‘ettar  (Ar. ‘aùùār): Aktar, baharat veya güzel kokular satan kimse.  49/5   

ev: 1. Ev, bina.  64/7 

 e.+e  102/5  

 e.+ĭm  111/4  

 e.+ĭmĭn 32/7  

 e.+ĭne 11/3, 50/19 

 e.+lerĭnde  49/2  

 e.+lerĭnĭn  1/12, 53/2  

 e.+mĭzĭn  100/7  

 2. Aile, çoluk çocuk. 

 e.+ler  25/9, 25/13  

evel (Ar. evvel): Evvel, önce (krş. evel).  64/12, 74/12  

evlĭ: Evlenmiş olan kimse.  7/10  

 e.+ye  102/4  

evvel (Ar. evvel): Evvel, önce (krş. evel). 6/11, 6/11, 119/4, 123/28 119/4, 

 123/26/11, 119/4, 123/288  

ėy: Ünlem.  74/14, 121/4, 121/8, 127/4, 125/5, 126/5, 127/5, 127/14  

eyle-:  EĠlemek, avutmak, oyalamak.  68/8  

ėyle-: Eylemek, etmek, yapmak.  11/4, 106/3   

 ė.-dĭ  66/7, 124/10  

 ė.-mekse  127/14  

 ė.-mĭştĭr  124/6  

 ė.-r  35/2, 35/3, 52/8, 113/1, 113/2, 113/4     

 ė.-rĭm 126/10  

 ė.-rsĭn 19/2 
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eylen-: Eġlenmek,  neşeli ve hoşça vakit geçirmek.  

 e.-elĭm  74/16  

eyvaÌ (Far. eyvāh): Eyvah, acnma ve üzlme sözü. 124/4  

eyyÁm (Ar.): Günler.  119/11 

 eyyÁm- sa‘Ádet: Saadet günleri.  119/11  

 e.+  123/12   

ezÁ (Ar.): İncitme, can yakma, eziyet.  123/7 

‘ezÁb (Ar. ‘a≠āb): Azap, işkence, keder.  126/7 

ezel (Ar. ): Başlangc olmayan zaman 

 e.+den 65/2, 125/20  

ezĭl-: Ezilmek,  ezme işine konu olak 

 e.-dĭm  123/7  

 e.-sĭn  21/13  

ezme: Ezmek işi.  5/8  

F 

Fadile (ö. i.): Türküde geçen bir kadn ad.  60/6  

Fado (ö. i.): hlk. Fadile.  60/9  

fam (Far. fām): Renk.    

 gül-fam: Gül renkli  22/5  

Fatma (ö. i.): Türküde geçen bir kadn ad.  74/2  

 F.+m  74/15   

fayda (Ar. fā’ide): Fayda, kâr, kazanç.  68/12  

 f.+dr 110/1  

feda (Ar. fedā’): Kurban.  5/7  

Fehīm: Urfal şair.   

 F.+a  127/15  

feleg (Ar. felek): Felek, kader, talih, şans.  46/13, 113/4  

 f.+e  97/10, 113/3  

felek (Ar. felek): 1. Felek, kader, talih, şans.  35/5, 57/9, 57/14, 61/2, 61/12, 61/14, 

 110/8, 123/10 
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firÁ∆ (Ar.): Ayrlk, sevgililrtin ayrlğ. 

 f.+nla  119/3, 119/8  

fĭrengĭ (İt. branca): Pranga, kilit. Ağr cezallarn ayaklarna taklan kaln zincir. 

 f.+ler  79/7  

füz‚n (Far.): Çok, fazla.  121/2 

G 

gâh (Far.): Kâh, bazan, kimi vakit.  51/4  

gėc: Geç, belirli zamandan sonra olan.  57/4, 70/7  

gėce: Gece, bir günün karanlk geçen bölümü. 

 g.  12/13, 16/11, 68/8, 75/12, 96/11  

 g.+dĭr  16/11  

 g.+ler 4/23, 4/9, 16/8, 99/2, 116/6, 125/15  

gėç-: 1. Bir yerden başka bir yere gitmek. Belli bir yerden yürüyerek oray geride 

 brakmak.  55/7 

 g.+ersin  32/7, 32/9, 100/7 

 g.+mez  65/3  

 g.+medĭ   118/4  

 2. Brakmak.  

 g.  76/5  

 3. Yaşanmak. 

 g.-en 58/12, 119/8 

 g.-se  114/16  

geçĭt: Geçecek, geçebilecek yer. 

 g.+ĭ  36/8, 84/8   

gel-: Gelmek, bir yere gitmek ulaşmak, varmak.  1/4, 4/9, 4/23, 15/6, 15/7, 17/11, 

 21/4, 16/8, 22/5, 33/8, 36/10, 43/12, 43/13,  47/8, 57/19, 58/9, 66/5, 68/3, 

 73/9, 74/16, 75/12, 90/8   

 

 2. Gökyüzü. 

 f.+ler  122/3 

 3. Âlem, dünya. 

 f.  123/25 

 4. Kötü kader, kötü şans. 

.  f.+sen 61/2  

fener (rum.): İçinde şk kaynağ bulunan aydnlatma arac. 

 f.+ĭm 10/6  

 f.+ler 64/11  

Feride (ö. i.): Türküde geçen bir kadn ad. 

 F.+m 87/11  

fermana (< Lat. Paramentum): Üzeri işlemeli, önü kavuşmayan kadn yeleği. 

 f.+s 51/3  

ferman (Far. fermān): Emir, yazl buyruk. 

 f.+  41/3  

feryÁd (Far.): Szlanma, figan.  119/5, 119/12, 126/10  

 f.+e  120/4  

 f.+  123/24, 21/5 

feyz (Ar.): İlim, irfan, ders, ilerleme. 

 feyz-ĭ muÎabbet: Sevgi dersi, sevgide ilerleme.  127/10 

fezÁ (Ar. fe¥ā’): Gökyüzü, ucu bucaĠ bulunmayan boşluk, uzay. 

 fezÁ-y ‘aşk:  Aşkn gökleri.  121/8  

frsat (Ar. furÒad): Frsat, uygun zaman ve zemin.  123/32  

fstċ (Ar. fustuċ): Fstk. 85/6  

 f.+   41/6  

fiÈan (Ar. fiÈān): Figan, strap ile bağrp çaĠrma. İnleme, feryat.  52/8, 128/4  

fincan: Çay, kahve gibi scak şeyleri içmede kullanlan, genellikle kulplu, cam veya 

 porselenden yaplmş küçük kap.  29/17  

 f.+a  24/10  

fir∆et (Ar. firċat): Firkat, ayrlş, ayrlk. 

 f.+te 125/3          

 vÁdi-y¬ fir∆ette: Ayrlk konusunda.  125/3  
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firÁ∆ (Ar.): Ayrlk, sevgililrtin ayrlğ. 

 f.+nla  119/3, 119/8  

fĭrengĭ (İt. branca): Pranga, kilit. Ağr cezallarn ayaklarna taklan kaln zincir. 

 f.+ler  79/7  

füz‚n (Far.): Çok, fazla.  121/2 

G 

gâh (Far.): Kâh, bazan, kimi vakit.  51/4  

gėc: Geç, belirli zamandan sonra olan.  57/4, 70/7  

gėce: Gece, bir günün karanlk geçen bölümü. 

 g.  12/13, 16/11, 68/8, 75/12, 96/11  

 g.+dĭr  16/11  

 g.+ler 4/23, 4/9, 16/8, 99/2, 116/6, 125/15  

gėç-: 1. Bir yerden başka bir yere gitmek. Belli bir yerden yürüyerek oray geride 

 brakmak.  55/7 

 g.+ersin  32/7, 32/9, 100/7 

 g.+mez  65/3  

 g.+medĭ   118/4  

 2. Brakmak.  

 g.  76/5  

 3. Yaşanmak. 

 g.-en 58/12, 119/8 

 g.-se  114/16  

geçĭt: Geçecek, geçebilecek yer. 

 g.+ĭ  36/8, 84/8   

gel-: Gelmek, bir yere gitmek ulaşmak, varmak.  1/4, 4/9, 4/23, 15/6, 15/7, 17/11, 

 21/4, 16/8, 22/5, 33/8, 36/10, 43/12, 43/13,  47/8, 57/19, 58/9, 66/5, 68/3, 

 73/9, 74/16, 75/12, 90/8   
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 g.+ĭ  92/2, 92/11  

 g.+ĭn   53/3, 53/8  

 g.+lĭk  55/2  

gemĭ: Gemi. 

 g.+m  103/11  

gem: Gem, at yönlendirmek için aĠzna taklan demir araç. 

 g.+lĭ 27/3  

genc: Genç (krş. genç).  48/8  

genç: Genç (krş. genc). 5/4, 34/8, 45/6, 48/6, 86/4   

 g.+lĭk   6/6  

gendĭ: Kendi, dönüşlülük zamiri. 14/3  

 g.+nden  62/9  

ger (Far. eger): Eğer, şartl cümlelerin başna getrilen bağlaç.  126/9  

gerdan (Far. gerden): Boyunun ön bölümü.  21/12  

 g.+a  59/4, 65/11  

 g.+da  22/3  

 g.+  25/5, 88/8    

 g.+idan  91/33 

gerek: Gerek, lazm.  31/2  

 g.+sen 61/5  

gėrĭ: Geri, arka.  45/5, 47/9, 82/10 . 

 g.+ye  96/9   

geş-: 1. Geçmek, bir yerden başka bir yere gitmek. 

 g.+ti  68/11, 117/1, 120/2  

 2. Olmak, yaşamak. Geçmek. 

 g.-ti  6/6, 107/3  

 3. Geride brakmak. 

 g.-tĭ  69/2  

 g.-tĭm  33/9  

 g.-tĭn  71/13 

gėt-: Gitmek. 

 g.-me  47/9  

 

 g.-dĭ  20/3, 35/8, 41/2, 43/16, 96/11, 77/10, 77/11, 77/13   

 g.-dĭgĭm  123/6  

 g.-dĭgĭn  77/5  

 g.-dĭm   2/2, 55/2  

 g.-dĭn  87/13  

 g.-e  2/2  

 g.-ecaÌ  61/9, 52/5  

 g.-emem  83/6  

 g.-emessen  98/12  

 g.-en  13/5, 56/16, 87/3, 87/5, 117/8  

 g.-ene 40/13, 42/3, 117/5, 117/6  

 g.-esin  77/4  

 g.-eyĭm  76/15  

 g.-ĭr: 2/3, 4/14, 24/2, 32/7, 70/7, 86/3, 100/7, 100/11, 101/4, 125/19 

 g.-ĭrem   39/5, 86/7  

 g.-iyor 45/2, 82/3  

 g.-medi  73/11  

 g.-medĭ  9/13, 9/10, 39/9    

 g.-medĭn  15/8  

 g.-messen  49/2  

 g.-meye  7/9  

 g.-meyem  1/10  

 g.-mez 75/12, 82/13   

 g.-mĭş  9/16, 99/6, 99/9  

 g.-miyor  95/6  

 g.-se  125/11  

 g.-sey 25/6  

 g.-sĭn 13/4, 120/4  

gelĭn: Evlenmek için hazrlanmş kz veya yeni evlenmiş kadn.  50/5, 53/4, 71/5, 

 71/8, 71/11, 92/4, 95/16  

 g.+den  23/9  

 g.+e  31/2  
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 g.+ĭ  92/2, 92/11  

 g.+ĭn   53/3, 53/8  

 g.+lĭk  55/2  

gemĭ: Gemi. 

 g.+m  103/11  

gem: Gem, at yönlendirmek için aĠzna taklan demir araç. 

 g.+lĭ 27/3  

genc: Genç (krş. genç).  48/8  

genç: Genç (krş. genc). 5/4, 34/8, 45/6, 48/6, 86/4   

 g.+lĭk   6/6  

gendĭ: Kendi, dönüşlülük zamiri. 14/3  

 g.+nden  62/9  

ger (Far. eger): Eğer, şartl cümlelerin başna getrilen bağlaç.  126/9  

gerdan (Far. gerden): Boyunun ön bölümü.  21/12  

 g.+a  59/4, 65/11  

 g.+da  22/3  

 g.+  25/5, 88/8    

 g.+idan  91/33 

gerek: Gerek, lazm.  31/2  

 g.+sen 61/5  

gėrĭ: Geri, arka.  45/5, 47/9, 82/10 . 

 g.+ye  96/9   

geş-: 1. Geçmek, bir yerden başka bir yere gitmek. 

 g.+ti  68/11, 117/1, 120/2  

 2. Olmak, yaşamak. Geçmek. 

 g.-ti  6/6, 107/3  

 3. Geride brakmak. 

 g.-tĭ  69/2  

 g.-tĭm  33/9  

 g.-tĭn  71/13 

gėt-: Gitmek. 

 g.-me  47/9  
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 g.-aÌ  63/7  

 g.-eca«  37/12  

 g.-em  1/10  

 g.-emem  83/6  

 g.-den 45/4, 90/12      

 g.-ene  40/13  

 g.-er  12/13, 21/15, 69/15, 70/7, 71/5, 91/9, 91/10, 102/5  

 g.-erem  4/2, 4/11, 4/16    

 g.-erĭm  81/6  

 g.-ersem  72/4  

 g.-ĭm: Gideyim.  4/13, 108/5, 115/6   

 g.-ĭn  14/5, 50/13, 10/2 

 g.-iy: Gidiyor.  30/3  

 g.-ĭyor 28/11,  82/10  

 g.-iyorum  28/4, 90/2   

gĭdiy: Gidiyor.  30/3   

gĭr-: 1. Girmek, içeriye geçmek, sokulmak.  15/2, 15/3, 21/4 

 g.-ecek  97/5 

 g.-mesĭn  29/11  

 2. Ağr sanc başlamak, saplanmak. 

 g.-dĭ 15/5  

 3. Katlmak. 

 g.-dĭm  109/3  

 g.-mĭş  17/18 

giriftar (Far. giriftār): Tutulmuş, yakalanmş.  66/7  

giryān (Far.): AĠlar, aĠlayan.  128/2  

 g.+n  123/24  

gĭzlĭ: Gizli, başkalarndan saklanan. 69/10   

göç: Göç, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşnma.  25/13

 göç e göç : Sürekli ve topluca göçme işi.  25/13  

 g.+ĭne 53/7  

 

 g.-tmedĭ  57/16  

 g.-mez  35/11  

 g.-sen  86/7  

 g.-sĭn 44/9  

 g.-tĭ  9/10, 33/14, 39/2, 39/9, 107/7    

 g.-tĭm  14/2, 48/10, 49/4, 53/2   

 g.-tĭn  77/4   

getĭr-: Getirmek 

 g.-dĭ  107/8  

 g.-dĭler  44/8  

 g.-dĭn  83/5  

 g.-ĭn   23/2, 27/3, 82/11  

gėy-: Giymek.  8/8  

 g.-dĭrĭn  23/3  

 g.-en  38/16, 81/13    

 g.-er  51/4 

 g.-ĭmlĭ 27/4  

 g.-ĭnenler  46/4  

 g.-mĭş  21/14, 29/7, 38/15, 40/11, 64/2  

gėyĭg: Geyik. 14/4  

 g.+ĭn  14/2  

gėyĭk: Geyik. 

 g.  14/3  

gez-: Gezmek. 

 g.-digĭm  78/2, 95/7  

 g.-er  85/11, 89/11, 92/6, 96/4  

 g.-erĭm  61/13, 72/6, 72/12    

 g.-ersĭn  104/8  

 g.-me 5/9, 89/5, 121/8   

gĭbĭ: Gibi. “…e benzer” anlamnda edat.  4/4, 19/11, 34/2, 72/12, 74/7, 74/8, 81/8, 

 89/7, 92/15, 123/3, 125/12, 126/102 

gĭd-: Gitmek. 
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 g.-aÌ  63/7  

 g.-eca«  37/12  

 g.-em  1/10  

 g.-emem  83/6  

 g.-den 45/4, 90/12      

 g.-ene  40/13  

 g.-er  12/13, 21/15, 69/15, 70/7, 71/5, 91/9, 91/10, 102/5  

 g.-erem  4/2, 4/11, 4/16    

 g.-erĭm  81/6  

 g.-ersem  72/4  

 g.-ĭm: Gideyim.  4/13, 108/5, 115/6   

 g.-ĭn  14/5, 50/13, 10/2 

 g.-iy: Gidiyor.  30/3  

 g.-ĭyor 28/11,  82/10  

 g.-iyorum  28/4, 90/2   

gĭdiy: Gidiyor.  30/3   

gĭr-: 1. Girmek, içeriye geçmek, sokulmak.  15/2, 15/3, 21/4 

 g.-ecek  97/5 

 g.-mesĭn  29/11  

 2. Ağr sanc başlamak, saplanmak. 

 g.-dĭ 15/5  

 3. Katlmak. 

 g.-dĭm  109/3  

 g.-mĭş  17/18 

giriftar (Far. giriftār): Tutulmuş, yakalanmş.  66/7  

giryān (Far.): AĠlar, aĠlayan.  128/2  

 g.+n  123/24  

gĭzlĭ: Gizli, başkalarndan saklanan. 69/10   

göç: Göç, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşnma.  25/13

 göç e göç : Sürekli ve topluca göçme işi.  25/13  

 g.+ĭne 53/7  
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 g.-en  32/3  

 g.-ende  121/6  

 g.-enlere  1/3  

 g.-eyĭm 1/2  

 g.-ĭm “göreyim”  60/16  

 g.-ĭnce 42/12  

 g.-meden  61/16, 105/4, 119/4  

 g.-medĭm  128/4  

 g.-mĭş  104/14  

 g.-ǚp  123/26  

 g.-ǚrem  39/6  

 2. Bir davranşla karşlaşmak, maruz kalmak. 

 g.-dǚm 123/8  

görüş-: Görüşmek, buluşup, konuşmak, sohbet etmek. 

 g.-elĭm 116/3 

göster-: Göstermek. 

 g.  126/11  

 g.-dĭm  124/4  

göş-: Göçmek. 

 g.-tǚ  25/9  

gövercĭn: Güvercin (krş. gögerçin).   25/2 

göyün: Gönül.  

 g.+ĭm  “göynĭm”   33/2, 33/3, 60/5  

 g.+ǚm  “göynǚm”  8/13, 58/10, 58/11, 58/13, 65/3, 96/18, 105/12  

 g.+ǚn “göynǚn”  65/4, 85/4  

göz: 1. Göz, görme organ.  75/16, 109/1, 109/2 

 g.+e  43/7   

 g.-ĭ  65/4  

 g.+ĭm  104/22  

 g.+iy  “gözün”  55/15  

 g.+ler  9/15, 18/2, 21/11, 64/6, 71/12, 103/9 

 g.+lere 28/3  

 

gög [1]: hlk. Yeşil. 69/8 

gög [2]: Gök, sema. 

 g.+lere  125/15  

gögerçin: Güvercin (krş. gövercĭn).  8/12  

gögĭs: GöĠüs,  mec. meme (krş. göküs). 

 g.+ler  71/13  

göküs: Göğüs (krş. gögĭs). 

 g.+ĭ   22/2 

 g.+ĭn  67/2 

 g.+ǚme   86/5  

göl: Göl, derin ve geniş durgun su örtüsü.  25/3  

 g.+ler  36/9, 84/9 

 g.+lerde  12/2 

 g.+ǚmǚz  72/3  

gölge: Gölge. 

 g.+lene  117/8  

gönder-: Göndermek. 

 g.-ĭn  44/9  

 g.-ĭr  2/7  

 g.-mĭş  40/4, 40/9    

gönĭl: Gönül (krş. gönǚl, gönül).26/5  

 g.+ĭm  121/8 

gönǚl: Gönül (krş. gönĭl, gönül).  71/2, 102/4, 126/4  

 g.+ǚmǚn “gönlǔmǚn”  94/17     

gönül: Gönül (krş. gönĭl, gönǚl).  83/7  

gör-: 1. Görmek.  36/3, 66/5, 84/3  

 g.-dĭ  107/4  

 g.-dǚ  35/12  

 g.-dǚm  6/2, 39/4, 48/4, 60/2, 92/11, 123/7  

 g.-e  125/2  

 g.-emenem 55/13  
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 g.-en  32/3  

 g.-ende  121/6  

 g.-enlere  1/3  

 g.-eyĭm 1/2  

 g.-ĭm “göreyim”  60/16  

 g.-ĭnce 42/12  

 g.-meden  61/16, 105/4, 119/4  

 g.-medĭm  128/4  

 g.-mĭş  104/14  

 g.-ǚp  123/26  

 g.-ǚrem  39/6  

 2. Bir davranşla karşlaşmak, maruz kalmak. 

 g.-dǚm 123/8  

görüş-: Görüşmek, buluşup, konuşmak, sohbet etmek. 

 g.-elĭm 116/3 

göster-: Göstermek. 

 g.  126/11  

 g.-dĭm  124/4  

göş-: Göçmek. 

 g.-tǚ  25/9  

gövercĭn: Güvercin (krş. gögerçin).   25/2 

göyün: Gönül.  

 g.+ĭm  “göynĭm”   33/2, 33/3, 60/5  

 g.+ǚm  “göynǚm”  8/13, 58/10, 58/11, 58/13, 65/3, 96/18, 105/12  

 g.+ǚn “göynǚn”  65/4, 85/4  

göz: 1. Göz, görme organ.  75/16, 109/1, 109/2 

 g.+e  43/7   

 g.-ĭ  65/4  

 g.+ĭm  104/22  

 g.+iy  “gözün”  55/15  

 g.+ler  9/15, 18/2, 21/11, 64/6, 71/12, 103/9 

 g.+lere 28/3  
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gül (Far. gül): Gül, katmerli ve kokulu çiçekleri olan, pek çok türleri bulunan 

 gülgillerin örnek bitkisi.  2/7, 8/10, 17/2, 22/5, 26/7, 29/4, 43/4, 46/9, 47/3, 

 50/3, 50/8, 56/11, 57/3, 61/4, 65/13, 69/13, 72/5, 75/2, 96/7, 98/10, 107/1, 

 110/16, 121/4, 125/2, 128/4  

 g.+dendĭr  51/7, 51/9 

 g.+e  46/7, 61/7, 109/1 

 g.+em  118/8  

 g.+ĭm  67/6  

 g.+ĭmĭz  33/11  

 g.+ler   57/7, 58/10, 96/15, 96/2, 97/3  

 g.+lerĭ  98/2  

 g.+lerĭm  124/7  

 g.+lǚ  31/6 

 g.+ǚ  9/3, 65/16    

 g.+ǚm  28/6, 56/6,  56/7, 68/3, 91/7, 96/3, 96/16  

 g.+ǚn  96/10, 125/7 

 gül-fam (Far. gül-fām): Gül renkli ağz.  22/5  

 gül-fem (Far. gül-fem): Gül renkli.  126/5 

 gül-‘izar (Far. gül-‘izar): Gül yanakl.  43/4   

 gül-şen (Far. gül-şen): Gül bahçesi. 

 g.+de  19/2, 126/10  

gül-: 1. Gülmek. 

 g.-ecaÌ   61/6  

 g.-en  36/5, 84/5, 109/4  

 g.-er  18/8  22/8 

 g.-em  118/11  

 g.-sün 118/10 

 2. Gün görmek, mutlu sevinçli güzel zaman geçirmek 

 g.-medĭm  120/3 

 g.-memeyden: Gülmemenden, gülmediğin için. 110/13   

güldǚgǚmǚ: Kurdele, şerit vb.nin kelebek şeklinde bağlanmş biçimi, fiyonk.  

 107/4  

 

 g.+lerĭ 7/12, 75/6, 88/4  

 g.+lerĭm  61/10, 89/3, 123/3  

 g.+lerĭn  59/2, 114/3  

 g.+lerĭnde  112/1  

 g.+lerĭne   42/13  

 g.+lerĭnĭ  6/9  

 g.+lerĭnĭn  125/10  

 g.+lĭm 58/9  

 g.+lǚ  93/2  

 g.+ǚ  34/6, 59/15  

 g.+ǚmǚn  37/7  

 g.+ǚnǚn  34/4 

 2. Delik, boşluk 

 g.  “göz göz” 105/7  

gözel: Güzel. 6/5, 24/4, 63/8   

 g.+den 18/10  

 g.+dĭr  101/8  

 g.+e  40/14, 42/4, 54/3  

 g.+ler  21/8  

 g.+lerĭ  20/10  

 g.+lerĭn  20/3  

 g.+nen  5/5  

gözle-: Gözlemek, gözetlemek. 

 g.-r  103/12  

gözyaş: Gözyaş. 

 g.+m  76/12, 111/2  

 g.+m  128/5, 125/13 

 g.+n  22/8  

gurbet (Ar. Èurbet): Gurbet; doğup yaşanlmş olan yerden uzak yer.  92/19  

güc: Güç, zor. 

 g.  70/9  
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gül (Far. gül): Gül, katmerli ve kokulu çiçekleri olan, pek çok türleri bulunan 

 gülgillerin örnek bitkisi.  2/7, 8/10, 17/2, 22/5, 26/7, 29/4, 43/4, 46/9, 47/3, 

 50/3, 50/8, 56/11, 57/3, 61/4, 65/13, 69/13, 72/5, 75/2, 96/7, 98/10, 107/1, 

 110/16, 121/4, 125/2, 128/4  

 g.+dendĭr  51/7, 51/9 

 g.+e  46/7, 61/7, 109/1 

 g.+em  118/8  

 g.+ĭm  67/6  

 g.+ĭmĭz  33/11  

 g.+ler   57/7, 58/10, 96/15, 96/2, 97/3  

 g.+lerĭ  98/2  

 g.+lerĭm  124/7  

 g.+lǚ  31/6 

 g.+ǚ  9/3, 65/16    

 g.+ǚm  28/6, 56/6,  56/7, 68/3, 91/7, 96/3, 96/16  

 g.+ǚn  96/10, 125/7 

 gül-fam (Far. gül-fām): Gül renkli ağz.  22/5  

 gül-fem (Far. gül-fem): Gül renkli.  126/5 

 gül-‘izar (Far. gül-‘izar): Gül yanakl.  43/4   

 gül-şen (Far. gül-şen): Gül bahçesi. 

 g.+de  19/2, 126/10  

gül-: 1. Gülmek. 

 g.-ecaÌ   61/6  

 g.-en  36/5, 84/5, 109/4  

 g.-er  18/8  22/8 

 g.-em  118/11  

 g.-sün 118/10 

 2. Gün görmek, mutlu sevinçli güzel zaman geçirmek 

 g.-medĭm  120/3 

 g.-memeyden: Gülmemenden, gülmediğin için. 110/13   

güldǚgǚmǚ: Kurdele, şerit vb.nin kelebek şeklinde bağlanmş biçimi, fiyonk.  

 107/4  
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gürūh (Far.): Küçümsenen topluluk, değersiz halk, sürü.  127/6  

 gürūh- zenperestān: Kadna tapanlar sürüsü. 

 g.+n  127/6   

güvegĭ: Güveyi, damat.  23/1, 23/5   

güven-: Güvenmek 

 g.+meyĭn  25/10  

güzel: Güzel, hayranlk uyandran, iyi hoş. 69/3, 74/2, 74/3, 75/4, 78/3, 93/8, 98/19, 

 106/5, 116/14   

 g.+ĭm  88/13  

 g.+lĭ« “güzellik”  46/3  

 g.+sin 75/17  

güzergâh (Far. güzergāh): Yol üstü uĠranlacak, geçilecek yer. Yol boyu. 

 g.+nda  121/9  

π 

Èafil (Ar. Èāfil): Gafil, ilerisini iyi düşünmeyen, aymaz.  121/8  

ÈÁr (Far.): Mağara, in, çukur. 

 È.+e  123/21  

Èayet (Far. Èāyet): Çok.  123/10  

ÈeddÁr (Ar. Èaddār): Gaddar, çok zulmeden, kyc. 

 È.+e  123/25  

Èeflet (Ar. Èaflet): Gaflet, çevresinde olup bitenlerin farkna varamama durumu 

 ihmal. 

 È.+e  19/12  

Èem (Ar. Èamm): Gam, keder, tasa, kayg. 4/14, 57/12, 58/4, 123/7, 126/4 

 È.+den 4/14  

 È.+dĭm  119/4  

 È.+le  126/9  

 È.+sĭz 4/13 

 Èem-ālūde: Gam bulaşmş, kederli. 128/6  

 

güldǚr-: Güldürmek.  98/18  

 g.-dǚ  57/14  

 g.-medĭ  120/3   

gümen (Far. gümān):  Şüphe, zan, sanma. 

 g.+ĭ  20/4  

gümrĭk (Rum. kumerki):  Gümrük, bir ülkeye giren veya bir ülkeden çkan mal ve 

 eşya üzerinden alnan vergi işlemiyle uğraşan devlet kuruluşu. 

 g.+te  123/29  

gün: 1. Zaman, sra.  

 g.  24/5, 25/11, 35/3,  44/6, 60/16, 61/9, 113/2, 118/11, 126/7 

 g.+ler 58/12  

 g.+lerde  124/6  

 g.+lerĭm  54/12  

 g,+lerĭn  61/8  

 g.+ǚdǚr  101/5  

 g.+ǚmdǚr  37/10, 37/12  

 2. Güneş 

 g.  50/11, 50/17, 111/1, 114/11 

 2. İyi yaşanmş zaman.  

 g.  48/4, 61/16  

 3. Yirmi dört saatlik zaman dilimi. 

 g.+de 94/16  

 4. Belirli bir tarih.  

 g.+den  123/6 

 5. Düşünülen, olmas istenilen zaman. 

 g.+e 50/14 

günah (Far. günāh): Dinî bakmdan suç saylan iş ve davranş. 

 g.+m  126/7   

 g.+lariy: Günahlarn. 21/5  

gündĭz: Gündüz, günün aydnlk bölümü. 

 g.  12/13,  75/12 

 g.+lerĭ  114/15  
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gürūh (Far.): Küçümsenen topluluk, değersiz halk, sürü.  127/6  

 gürūh- zenperestān: Kadna tapanlar sürüsü. 

 g.+n  127/6   

güvegĭ: Güveyi, damat.  23/1, 23/5   

güven-: Güvenmek 

 g.+meyĭn  25/10  

güzel: Güzel, hayranlk uyandran, iyi hoş. 69/3, 74/2, 74/3, 75/4, 78/3, 93/8, 98/19, 

 106/5, 116/14   

 g.+ĭm  88/13  

 g.+lĭ« “güzellik”  46/3  

 g.+sin 75/17  

güzergâh (Far. güzergāh): Yol üstü uĠranlacak, geçilecek yer. Yol boyu. 

 g.+nda  121/9  

π 

Èafil (Ar. Èāfil): Gafil, ilerisini iyi düşünmeyen, aymaz.  121/8  

ÈÁr (Far.): Mağara, in, çukur. 

 È.+e  123/21  

Èayet (Far. Èāyet): Çok.  123/10  

ÈeddÁr (Ar. Èaddār): Gaddar, çok zulmeden, kyc. 

 È.+e  123/25  

Èeflet (Ar. Èaflet): Gaflet, çevresinde olup bitenlerin farkna varamama durumu 

 ihmal. 

 È.+e  19/12  

Èem (Ar. Èamm): Gam, keder, tasa, kayg. 4/14, 57/12, 58/4, 123/7, 126/4 

 È.+den 4/14  

 È.+dĭm  119/4  

 È.+le  126/9  

 È.+sĭz 4/13 

 Èem-ālūde: Gam bulaşmş, kederli. 128/6  
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¿al (Far. «āl): Vücutta meydana gelen ben, nokta. 22/3 

hal (Ar. Îāl): Hal, durum, oluş, bulunuş (krş. Îal). 

 h.+ndan  80/6 

 h.+ime 11/4  

Îal (Ar. Îāl): Hal, durum, oluş, bulunuş (krş. hal). 

 Î.+dr 60/13  

 Î.+em  121/6 

 Î.+m 9/6, 15/3, 33/6 , 62/3, 125/ 

 Î.+ma  72/6, 124/8  

 Î.+na 53/2  

 Î.+ndan  71/6, 108/3    

 Î.+nz 72/4  

 Î.+larm  3/10  

Îala (Ar. Îālā): Hâlâ, halen, şimdi, şimdiye kadar (krş. ÎālÁ).  57/5  

ÎālÁ (Ar.): Hâlâ, halen, şimdi, şimdiye kadar (Îala). 119/9  

halay: Toplu olarak oynanan bir halk oyunu.  21/10  

 h.+n 21/6  

Îālet (Ar.): Hâlet, hal, durum, nitelik, görüntü.  126/5   

«al«al (Ar. «al«āl): Halhal, kadnlarn ayak bileklerine taktklar bilezik. 

 «.+l  71/10 

Halĭl Beg: Türküde ad geçen bir kişi. 

 H.+ĭm  41/4  

 H.+ĭn  41/7 

Ìalċ (Ar.): Yaratmak. 124/6   

han (Far. «ān): 1. Han, yolcularn konaklamalarna yarayan yap. 

 h.+lar 80/5  

 2. mec. ihtişaml yap. 111/4 

«ana (Far. «āne): Hane,  ev. 

 «.+y  55/18 

Ìandan (Far. «andān): Gülen, güler (krş. Ìendan). 106/1  

hangĭ: Hangi, soru sfat. 67/4   

han: Hani, soru zarf.  9/17, 63/5, 87/13  

 

Èemze (Far. Èamze): Gamze, baygn, süzgün bakş. 

 È.+n  32/4  

 È.+sĭ  9/8  

 È.+y  52/7  

Èerib (Ar. Èarìb): 1. Garip, zavall (krş. Èerip). 19/6, 33/2 

 È.+em 30/7  

 2. Yabanc. 57/11, 66/10, 99/2, 80//5115/3  

Èerip (Ar. Èarìb): Garip, zavall, kimsesiz (krş. Èerib). 71/3   

Èonca (Far. Èonce): Gonca, tomurcuk, açlmamş çiçek. 124/7  

Èufran (Ar. Èufrān): Affetme, merhamet etme. 36/13  

Èurbet (Ar. Èurbet): Gurbet, yabanc yer. 12/4, 72/12, 76/10,   

 

H, Ë, Í 

ha: Pekiştirme edat.  1/4, 84/4 

ÌÁb (Far.): Uyku.  126/5  

Ìaber (Ar.): Haber, bir olay bir olgu üzerine edinilen bilgi. (krş. haber). 100/13  

haber (Ar. «aber): Haber, bir olay bir olgu üzerine edinilen bilgi. (krş. Ìaber). 73/10, 

 92/17  

Habeş (Ar. Íebeş. ö. i.): Türküde geçen bir erkek ad. 

 H.+ĭn  84/10 

Îafz (Ar.): Hfzeden, ezberleyen. 19/11  

hafta (Far. hefte): Birbiri ardnca gelen yedi günlük dönem. 

 h.+dan  70/8 

 h.+ya 70/8 

ºaċ (Ar. ºa∆∆): Allah (krş. ºa∆∆)  19/12  

Îaċiki (Ar. Îaċikì): Hakiki. gerçek, sahici.  124/5 

ºa∆∆ (Ar.): Allah (krş. ºa∆). 

 Í.+a  119/9 

 Í.+n  104/3  

Îa∆∆ (Ar.): Pay, hisse. 

 Î.+mza  79/4   
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¿al (Far. «āl): Vücutta meydana gelen ben, nokta. 22/3 

hal (Ar. Îāl): Hal, durum, oluş, bulunuş (krş. Îal). 

 h.+ndan  80/6 

 h.+ime 11/4  

Îal (Ar. Îāl): Hal, durum, oluş, bulunuş (krş. hal). 

 Î.+dr 60/13  

 Î.+em  121/6 

 Î.+m 9/6, 15/3, 33/6 , 62/3, 125/ 

 Î.+ma  72/6, 124/8  

 Î.+na 53/2  

 Î.+ndan  71/6, 108/3    

 Î.+nz 72/4  

 Î.+larm  3/10  

Îala (Ar. Îālā): Hâlâ, halen, şimdi, şimdiye kadar (krş. ÎālÁ).  57/5  

ÎālÁ (Ar.): Hâlâ, halen, şimdi, şimdiye kadar (Îala). 119/9  

halay: Toplu olarak oynanan bir halk oyunu.  21/10  

 h.+n 21/6  

Îālet (Ar.): Hâlet, hal, durum, nitelik, görüntü.  126/5   

«al«al (Ar. «al«āl): Halhal, kadnlarn ayak bileklerine taktklar bilezik. 

 «.+l  71/10 

Halĭl Beg: Türküde ad geçen bir kişi. 

 H.+ĭm  41/4  

 H.+ĭn  41/7 

Ìalċ (Ar.): Yaratmak. 124/6   

han (Far. «ān): 1. Han, yolcularn konaklamalarna yarayan yap. 

 h.+lar 80/5  

 2. mec. ihtişaml yap. 111/4 

«ana (Far. «āne): Hane,  ev. 

 «.+y  55/18 

Ìandan (Far. «andān): Gülen, güler (krş. Ìendan). 106/1  

hangĭ: Hangi, soru sfat. 67/4   

han: Hani, soru zarf.  9/17, 63/5, 87/13  
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 Î. 119/9 

havar (<Far hevādār): Dost, yardmc, taraftar, imdat eden. hlk. “imdat, yetişin” 

 anlamnda ünlem.  24/2, 25/4, 46/2, 69/2 

havay (Ar. hava’i): Nefsine düşkün, ciddi olmayan, uçar.  71/2 

 h.+dr 71/2  

haydė: haydi, hadi; isteklendirmek, çabukluk belirtmek için kullanlan bir söz.  91/7

  

«ayn (Ar. «ā’in): Hain, hyanet eden. 116/15 

Îayran (Far. Îayrān): Çok tutkun. 73/7, 98/8  

Ìeber (Ar. «aber): Haber, son ve yeni bilgi. 

 «.  18/10    

ºeccāc- Zalim: “Zalim” lakabyla anlan Haccac bin Yusuf. 

 Í.+den  123/25 

hėç (Far. hìç): 1. Hiç, yok, var saylmayan, boş, değersiz.  25/16, 50/5, 

 2. Soru cümllelerinde belirsiz bir zaman anlatan bir söz.  44/14, 95/6 

 3.  Olumsuz yargl cümlelerde fiilin anlamn pekiştiren bir sözcük. 124/8 

Îekĭm (Ar. Îakìm): Hekim, doktor. 

 Î.+dĭr  87/5  

ºeċċo (ö. i.): Hakk, türküde geçen bir erkek ad. 

 Î.+y  23/2 

Îela (Ar. Îālā): Şimdiye kadar.  10/9, 39/9 

¿elas (Ar. «alāÒ): Kurtulma, kurtuluş. 

 «.+i  36/12 

helbet (Ar. elbet): Elbette, şüphesiz, kuşkusuz, her halde. 58/13, 61/6  

hele: Özellikle, öncelikle. 4/6, 13/6, 16/6, 123/23  

 hele mele: Şöyle böyle, ne iyi ne kötü, orta derecede. 85/12, 86/15   

ºelep: Suriye’de bir şehir. 

 Í.+e  “Íalebe”  28/12  

ºeleplĭ baÌças: Urfa’da bir bahçe. 

 Í.+nda  87/9 

¿elċ (Ar. «alċ): Halk, insanlar, insanlarn bir bölümü. 

 

¿anm: Hanm, bayan (krş. hanm).  4/7, 4/20, 24/6, 31/4  

 «.+dan  57/16 

hanm: Hanm, bayan. (krş. «anm). 74/15     

«anman (Far. «ānmān): Ev, bark, aile, ocak. 

 «.+  126/9  

Ìar (Far. «ar): Diken.  57/7, 97/8  

Ìarāb (Ar.): Ykk, viran. 126/9  

«araba (Far. «arābe): Eski binalarn yknts. çok harap ev. 55/18 

ÌarÁbezÁr (Ar. Far. ÌarÁbe-zÁr): Viranelik.   

 «.+e  123/17 

«arman (Far. «irmen): Harman, tahl demetlerinin üzerinden döven geçirme işinin 

 tapldğ yer (krş. harman). 47/2 

 «.+  41/2 

harman (Far. «irmen): Harman, tahl tanelerinin üzerinden döven geçirme işi 

 (krş. «arman).   

 h.+  96/4  

 h.+l∆tan  96/9   

Ìarmana: Harmani, bütün vücudu saran, kolsuz ve bazan başlkl üst giysisi.  21/14 

hasta (Far. «aste): Hasta, rahatsz, sayr (krş. Ìasta, «este). 

 h.+dr  96/16  

 h.+ann  80/6  

 h.+ym 92/18  

Ìasta (Far. «aste): Hasta, rahatsz, sayr (krş. Ìasta, «este). 75/3  

Ìatn: Hatun,  sayg deĠer kadn, bayan (krş. hatun). 31/9  

hatun: Sayg deĠer kadn, bayan (krş. Ìatn). 

 h.+dǔr 70/3 

hava: 1. Ortam, çevre, durum. 

 h.+s 23/1  

 2. Ezgi, müzik. 

 h.+s 79/2  

 

ÎavÁle (Ar.): Bir işi başka birine brakma. 
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 Î. 119/9 

havar (<Far hevādār): Dost, yardmc, taraftar, imdat eden. hlk. “imdat, yetişin” 

 anlamnda ünlem.  24/2, 25/4, 46/2, 69/2 

havay (Ar. hava’i): Nefsine düşkün, ciddi olmayan, uçar.  71/2 

 h.+dr 71/2  

haydė: haydi, hadi; isteklendirmek, çabukluk belirtmek için kullanlan bir söz.  91/7

  

«ayn (Ar. «ā’in): Hain, hyanet eden. 116/15 

Îayran (Far. Îayrān): Çok tutkun. 73/7, 98/8  

Ìeber (Ar. «aber): Haber, son ve yeni bilgi. 

 «.  18/10    

ºeccāc- Zalim: “Zalim” lakabyla anlan Haccac bin Yusuf. 

 Í.+den  123/25 

hėç (Far. hìç): 1. Hiç, yok, var saylmayan, boş, değersiz.  25/16, 50/5, 

 2. Soru cümllelerinde belirsiz bir zaman anlatan bir söz.  44/14, 95/6 

 3.  Olumsuz yargl cümlelerde fiilin anlamn pekiştiren bir sözcük. 124/8 

Îekĭm (Ar. Îakìm): Hekim, doktor. 

 Î.+dĭr  87/5  

ºeċċo (ö. i.): Hakk, türküde geçen bir erkek ad. 

 Î.+y  23/2 

Îela (Ar. Îālā): Şimdiye kadar.  10/9, 39/9 

¿elas (Ar. «alāÒ): Kurtulma, kurtuluş. 

 «.+i  36/12 

helbet (Ar. elbet): Elbette, şüphesiz, kuşkusuz, her halde. 58/13, 61/6  

hele: Özellikle, öncelikle. 4/6, 13/6, 16/6, 123/23  

 hele mele: Şöyle böyle, ne iyi ne kötü, orta derecede. 85/12, 86/15   

ºelep: Suriye’de bir şehir. 

 Í.+e  “Íalebe”  28/12  

ºeleplĭ baÌças: Urfa’da bir bahçe. 

 Í.+nda  87/9 

¿elċ (Ar. «alċ): Halk, insanlar, insanlarn bir bölümü. 
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«este (Far. «aste): Hasta, rahatsz, sayr (hasta, «asta). 15/8  

 «.+nĭn  71/6 

 Ì.+sĭyem  125/10  

 Ì.+yem  60/12 

Îeşr (Ar. Îaşr): Kyamet, ölüleri diriltip mahşere çkarma. 

 Î.+e  126/7  

Îetta (Ar. Îattā): Bundan başka, hem de. 123/31  

hevā (Ar. havā): Hava, rüzgâr, yel. 127/5 

 hevā-yi zülf-ĭ yār: Sevgilinin saçnn havas, bu havayla gelen koku. 127/5 

hėy: hey, seslenmek veya dikkat ve ilgi çekmek için söylenen bir sözcük.  34/3  

¿eyāl (Ar. «ayāl): Hayal, insann kafasnda tasarlayp canlandrdğ şey,  

 Ì.+e  119/11  

Îeyat (Ar. Îiyāù): Hayat, avlu. 

 Î.+lar  42/2  

 Î.+larnda  42/10  

«eyli (Far. «ayli): Epey, çokça, oldukça. 123/11, 125/10, 127/12  

Îeyran (Ar. Îayrān): Çok beÈenen, hayranlk duyan. 1/7, 71/2, 88/11  

 Î.+am  54/3  

 Î.+n  11/6  

Îeyva: Ayva,  sar renkte, tüylü, mayhoş, ufak çekirdekli meyve.  4/4, 15/7, 40/9  

 Î.+nan  40/4  

Ëėyreddin (ö. i.): Türküde geçen bir erkek ad. 88/10 

Îezar (Far. Îezār): Bin, binlerce, pek çok. 43/5 

Îezret (Ar. Îaøret): Yüce kabul edilen kimselerin adlarnn başna sayg, övme, 

 yüceltme amacyla getirilen unvan.  

 Îezret-ĭ Álem penÁh: Âlemin sĠnacaĠ yer, Hz. Muhammed. 125/17  

«dat: Kadnlarn, daha belirgin göstermesi amacyla kaşlarna çektikleri siyah boya. 

 «.+lar 17/17  

 

 

 «.+l  71/11 

 

 «. 36/4, 84/4 

Îelċa (Ar. Îalċa): Halka, daire biçiminde, ortas boş olan şey. 120/4  

hem (Far.): Bir şeyi açklamak için kullanlan sözcük. 66/3 

Îemam (Ar. Îemmām): Hamam, banyo. 

 Î.+a 21/15  

 Î.+dan 24/5    

hemen (Far. hemān): Hemen, çabucak. 12/13 

Ìençer (Ar. «ancer): Ucu eğri ve sivri, silah olarak kullanlan bir tür bçak. 21/2  

 Ì.+ĭnĭ  32/8  

«endān (Ar. «andān): Handan, gülen, güler, gülücü (krş. Ìandan). 126/11 

henüz: Yeni, az önce.  10/13, 17/18, 20/3  

hep (Far. heb): 1. Eksik olmamak üzere, bütün.  4/18  

 2. Sürekli, her zaman. 

 h.+ĭ  21/5, 51/5   

hepsĭ: Bütünü, tamam.  114/9  

her (Far.): Teklik adlara tamlayan göreviyle getirilerek birer birer olarak “... nn 

 hepsi”  anlam veren sözcük. 16/9, 19/11, 24/5, 51/9, 57/8, 57/10, 65/13, 68/9, 

 94/14, 97/11, 99/4, 105/12, 116/8, 117/5, 120/5, 121/5, 121/7, 125/19 

Îerac (Ar. «arāc): Haraç, vergi.  106/3  

Îeram (Ar. Îarām): Dini bakmdan yasak olan. 10/5  

 Îeremzada (Ar. Îarām+Far. zāde)  “Piç, Nikahsz evlenmeden meydana gelen 

 çocuk” anlamna gelirse de halk arasnda daha çok “dini bakmdan yasak  olan 

 şeyleri yapma eğiliminde olan” kimse için kullanlan bir sfat. 

Î.+san  91/25 

herkes (Far. her+kes): İnsanlarn bütünü.  61/14 

Îesed (Ar.Îased): Kskançlk, çekememezlik. 

 Î.+ĭn 126/8  

Îesret (Ar. Îasret): Hasret, özlem.  2/4 

 Î.+ĭmĭz  116/13  

 Îesret-ĭ dildār: Gönül alan sevgilinin özlemi. 128/2  

ºessan∆alas: Hasankale, Doğu Anadolu’da Erzurum ilinin bir ilçesi.  39/7 
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«este (Far. «aste): Hasta, rahatsz, sayr (hasta, «asta). 15/8  

 «.+nĭn  71/6 

 Ì.+sĭyem  125/10  

 Ì.+yem  60/12 

Îeşr (Ar. Îaşr): Kyamet, ölüleri diriltip mahşere çkarma. 

 Î.+e  126/7  

Îetta (Ar. Îattā): Bundan başka, hem de. 123/31  

hevā (Ar. havā): Hava, rüzgâr, yel. 127/5 

 hevā-yi zülf-ĭ yār: Sevgilinin saçnn havas, bu havayla gelen koku. 127/5 

hėy: hey, seslenmek veya dikkat ve ilgi çekmek için söylenen bir sözcük.  34/3  

¿eyāl (Ar. «ayāl): Hayal, insann kafasnda tasarlayp canlandrdğ şey,  

 Ì.+e  119/11  

Îeyat (Ar. Îiyāù): Hayat, avlu. 

 Î.+lar  42/2  

 Î.+larnda  42/10  

«eyli (Far. «ayli): Epey, çokça, oldukça. 123/11, 125/10, 127/12  

Îeyran (Ar. Îayrān): Çok beÈenen, hayranlk duyan. 1/7, 71/2, 88/11  

 Î.+am  54/3  

 Î.+n  11/6  

Îeyva: Ayva,  sar renkte, tüylü, mayhoş, ufak çekirdekli meyve.  4/4, 15/7, 40/9  

 Î.+nan  40/4  

Ëėyreddin (ö. i.): Türküde geçen bir erkek ad. 88/10 

Îezar (Far. Îezār): Bin, binlerce, pek çok. 43/5 

Îezret (Ar. Îaøret): Yüce kabul edilen kimselerin adlarnn başna sayg, övme, 

 yüceltme amacyla getirilen unvan.  

 Îezret-ĭ Álem penÁh: Âlemin sĠnacaĠ yer, Hz. Muhammed. 125/17  

«dat: Kadnlarn, daha belirgin göstermesi amacyla kaşlarna çektikleri siyah boya. 

 «.+lar 17/17  

 

 

 «.+l  71/11 
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 i.-mĭş  38/4  

 i.-mĭşem  9/6 

iç: İç, dş karşt.  

 i.+erden “içeriden”  104/20 

 i.+ĭnde  13/2, 36/4, 43/15, 44/2, 64/11, 65/15, 69/9, 77/7, 84/4, 103/7, 123/13 

 i.+ĭnden  82/7, 123/11   

içĭn: 1. Özgü, ayrlmş.  9/8 

 2. UĠruna, yoluna 

 i. 33/13, 64/9  

‘idam (Ar. i‘dam): Yok etme, öldürme.  79/4  

 ‘id (Ar. ‘ìd): Bayram (krş. ‘iyd). 

 ‘i.+ĭnde  127/9  

igĭd: YiĠit, koçak (krş. igĭt).  48/9  

igĭt: YiĠit, koçak (krş. igĭd). 110/3  

 i.+sey: YiĠitsen.  104/12  

iÎsan (Ar. İÎsān): İyilik etme, baĠş.  36/14  

iÎsÁn (Ar. İÎsān): İyilik etme, baĠş.   122/4  

iÌtiyar (Ar. i«tiyār): Yaşl.  61/17  

iken: Esnasnda.  50/8, 69/8  

ikĭ: Say ad.  25/14, 32/2, 48/2, 51/8, 76/4, 79/6, 85/11   

 ĭ.+mĭz  74/8  

 i.+mĭzĭ  100/5  

 ‘ilac (Ar. ‘ilāc): İlaç (krş. ilac).  90/6  

 ‘i.+a  44/9  

ilac (Ar. ‘ilāc): İlaç (‘ilac).  91/6  

ilÁh (Ar. ilāh): Tanr.  124/5, 125/20   

ilan: Ylan. 

 i.+dr  59/3  

ile: Kelimenin sonuna geldiğinde, birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum 

 anlatan cümleler yapmaya yarayan bir sözcük, bağlaç. 1/13, 21/15, 34/8, 

 

hşhş:  Sallandkça “hş hş” diye ses çkaran şey.  21/2  

«zma: Hzma, burun kanadna taklan altn veya gümüş halka. 

 «.+ l  71/9 

 Ì.+s  59/7  

hicr (Ar.): Ayrlk. 125/13  

hicran: hlk. İrin, cerahat. 

 h.+dr 104/2  

hilÁl (Far.): Ayn, ilk günlerinde aldĠ yay biçimi. 119/3  

«oş (Far.): Hoş, güzel, iyi.  45/3, 47/7, 114/15    

 Ì.+tr  44/3 

Ìun (Far. «Ùn): Kan. 

 «+m  125/2  

Ìurc (Ar. «urc): Hurç, binek hayvanlarnn eyeri üzerine geçirilen, içine öteberi 

 koymaya yarayan, iki gözlü büyük torba, büyük heybe. 

 «.+ǔnda  44/7  

Îükmėyle-: Egemenliği altnda bulundurmak. mec. Bir kimseye veya topluluğa 

 sözünü geçirmek. 

 Î.+sen  123/18  

hük‚met (Ar. ÎükÙmet): Devlet yönetimi. 

 h.+lerde  123/24  

İ 

i-: Ek fiil, cevher fiili. 

 i.-dĭk  110/7  

 i.-dĭm  26/7, 64/10, 74/12 

 i.-miş  125/20 

 i.-se  119/12, 126/7  

 i.-sen  75/12  

iç-: İçmek.  104/10 

 i.-ersin  100/8  

 i.-mezler  20/6  
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 i.-mĭş  38/4  

 i.-mĭşem  9/6 

iç: İç, dş karşt.  

 i.+erden “içeriden”  104/20 

 i.+ĭnde  13/2, 36/4, 43/15, 44/2, 64/11, 65/15, 69/9, 77/7, 84/4, 103/7, 123/13 

 i.+ĭnden  82/7, 123/11   

içĭn: 1. Özgü, ayrlmş.  9/8 

 2. UĠruna, yoluna 

 i. 33/13, 64/9  

‘idam (Ar. i‘dam): Yok etme, öldürme.  79/4  

 ‘id (Ar. ‘ìd): Bayram (krş. ‘iyd). 

 ‘i.+ĭnde  127/9  

igĭd: YiĠit, koçak (krş. igĭt).  48/9  

igĭt: YiĠit, koçak (krş. igĭd). 110/3  

 i.+sey: YiĠitsen.  104/12  

iÎsan (Ar. İÎsān): İyilik etme, baĠş.  36/14  

iÎsÁn (Ar. İÎsān): İyilik etme, baĠş.   122/4  

iÌtiyar (Ar. i«tiyār): Yaşl.  61/17  

iken: Esnasnda.  50/8, 69/8  

ikĭ: Say ad.  25/14, 32/2, 48/2, 51/8, 76/4, 79/6, 85/11   

 ĭ.+mĭz  74/8  

 i.+mĭzĭ  100/5  

 ‘ilac (Ar. ‘ilāc): İlaç (krş. ilac).  90/6  

 ‘i.+a  44/9  

ilac (Ar. ‘ilāc): İlaç (‘ilac).  91/6  

ilÁh (Ar. ilāh): Tanr.  124/5, 125/20   

ilan: Ylan. 

 i.+dr  59/3  

ile: Kelimenin sonuna geldiğinde, birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum 

 anlatan cümleler yapmaya yarayan bir sözcük, bağlaç. 1/13, 21/15, 34/8, 
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 i.+a  22/6  

irĭ: İri, büyük, kocaman 

 i.+sĭ  68/10  

İsfihan (Far. IÒfahān): İran’da bir şehir. 

 İ.+dr 72/2  

isfĭhan (Far. IÒfahānî): Şanlurfada kullanlan bir muski makamnn ad.  

 i.  67/1  

İskender (ö. i.): Makedonya kral Filip (phylippe)’in oĠlu.  123/20  

İsmet Paşa: Türkiye cumhuriyetinin ikinci cumhurbaşkan İsmet İnönü. 82/3  

ism (Ar.): İsim, ad. 

 i.+ĭn  12/3  

 i.+ĭne  98/7  

 i.+ĭnĭ  37/8  

ist‘idÁd (Ar.): Eğilim, kabiliyet. 

 i.+  121/2  

ĭste-: İstemek.  36/12  

 ĭ.-dĭm 73/4  

 ĭ.-r 79/3  

 ĭ.-rem 8/2  

 ĭ.-rse  123/27  

 ĭ.-rsen  123/14  

 ĭ.-sey: İstesen. 55/4  

 i.-yen  126/8  

ĭster: Cümledeki görevleri ayn olan kelimelerin ayr ayr her birinin  başna 

 getirilerek herhangi birinin onanmasnda saknca olmadğn anlatan bir söz. 

 ĭ.  123/14 “Sen ĭster boynǔna ip ĭstersen cevherlĭ ċordon taÌ”   

işallah (< Ar. inşā’-Allah): İnşallah. “Allah isterse” anlamnda dilek anlatan bir söz. 

 91/12  

iş: 1. Yaplan şey, davranş. 

 i.+ĭ  5/14 

 2. Sorun, konu, mesele. 

 i.+tĭr  123/11  

 

 119/5, 119/6, 120/2, 123/16, 125/13, 125/18, 126/11, 127/5, 128/2, 128/3, 

 128/5 

  i.+n  34/7, 34/9, 5/8, 5/11, 72/5, 74/18, 75/16  

iman (Ar. ìmÁn): İnanma, inanç.  4/5, 81/9  

im‘Án (Ar.): İnceden inceye araştrma. 

 i.  123/16  

imdÁt (Ar. imdād): Yardm.  124/8  

ince: İnce, dar ve kalnlĠ az olan.  53/6, 91/19, 92/3    

incĭ: İnci, sedef renginde süs tanesi.  40/8  

 i.+ler  111/7  

 i.+lĭ  21/7  

incĭr: İncir, bilinen tatl yemiş.  40/17 

 i.+e 94/3  

incĭ-: İncimek, acmak. 

 i.-r  40/19 

incĭt-: İncitmek, actmak. 

 i.-me  126/8  

in-: İnmek. 

 i.-dĭm  83/2  

insaf (Ar. inÒāf): İnsaf, acmaya, vicdana veya mantğa dayanan adalet.  126/10  

insan (Ar. insān): İnsan, adam.  44/13  

 i.+n 123/23  

ip: İp, çeşitli kalnlktaki iplik.  123/14 

 i.+ligĭm  95/2  

ipek: İpek. 

 i.+lĭ   91/20  

iraÈ: Irak, uzak. 

 i.+ā  46/13 

‘irfan (Ar. ‘irfān): Bilme, anlama. tas. İlahi bir feyz olarak kâinatn srlarn bilme 

 kudreti.  
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 i.+a  22/6  

irĭ: İri, büyük, kocaman 

 i.+sĭ  68/10  

İsfihan (Far. IÒfahān): İran’da bir şehir. 

 İ.+dr 72/2  

isfĭhan (Far. IÒfahānî): Şanlurfada kullanlan bir muski makamnn ad.  

 i.  67/1  

İskender (ö. i.): Makedonya kral Filip (phylippe)’in oĠlu.  123/20  

İsmet Paşa: Türkiye cumhuriyetinin ikinci cumhurbaşkan İsmet İnönü. 82/3  

ism (Ar.): İsim, ad. 

 i.+ĭn  12/3  

 i.+ĭne  98/7  

 i.+ĭnĭ  37/8  

ist‘idÁd (Ar.): Eğilim, kabiliyet. 

 i.+  121/2  

ĭste-: İstemek.  36/12  

 ĭ.-dĭm 73/4  

 ĭ.-r 79/3  

 ĭ.-rem 8/2  

 ĭ.-rse  123/27  

 ĭ.-rsen  123/14  

 ĭ.-sey: İstesen. 55/4  

 i.-yen  126/8  

ĭster: Cümledeki görevleri ayn olan kelimelerin ayr ayr her birinin  başna 

 getirilerek herhangi birinin onanmasnda saknca olmadğn anlatan bir söz. 

 ĭ.  123/14 “Sen ĭster boynǔna ip ĭstersen cevherlĭ ċordon taÌ”   

işallah (< Ar. inşā’-Allah): İnşallah. “Allah isterse” anlamnda dilek anlatan bir söz. 

 91/12  

iş: 1. Yaplan şey, davranş. 

 i.+ĭ  5/14 

 2. Sorun, konu, mesele. 

 i.+tĭr  123/11  
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ċader (Ar. ċader): Yazg.  

 ċ.+ĭm  95/14  

ċad (Ar. ċā¥): Tanzimata kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun 

 arasndaki dönemde ise yalnz evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarna 

 bakan mahkemelerin başkanlar. 

 ċ.+sz  18/5  

 ċ.+ya  49/4  

ċafa: Kafa, baş. mec. Anlama ve kavrama yeteneĠi. 

 ċ.+m  9/7  

kâfir (Ar.): Tanrnn varlğn ve birliğini inkâr eden kimse. mec. Zalim, acmasz. 

 k.+ĭn  125/16  

ċaÌ-: Kalkmak, gitmek üzere yerinden ayrlmak (krş. ċalÌ).  63/7  

ċaÎr (Ar. ċahr): Çok kederlenme, çok üzüntü duyma. 119/3 

 ċaÎr- firÁ∆nla: Ayrlğnn üzüntüsüyle. 119/3 

kâkül (Far. kākul): Alna düşen ksa kesilmiş saç.  17/5  

 k.+lĭ  17/11  

ċala (Ar. ċal‘ā): Kale.  46/10 

 ċ.+dan  69/12 

 ċ.+nn  40/2  

ċalaba (Ar. Èalebe): Kalabalk.  28/10  

ċal-: Kalmak, olduĠu yeri ve durumu korumak. 

 ċ.-asan  65/8 

 ċ.-d  4/3, 14/7, 14/8, 14/9, 81/7, 93/11, 103/11, 104/22, 116/13, 124/2, 124/3, 

 124/5, 124/7, 124/9, 124/11  

 ċ.-dÌ  104/16  

 ċ.-dm  14/5  

 ċ.-dn  19/7  

  

 ċ.-r  70/8  

 ∆.-mas  70/9 

 ċ.-mşam  12/4, 57/11  

 

işle-: Gidip gelmek. 

 i.-miyor  44/12  

 i.-r 106/2  

ĭşte: “İşte, aha, ahack” gibi bir şeye işaret edilirken söylenen sözcük.  28/4, 41/2  

it-: Yitmek, kaybolmak. 

 i.-ĭrdĭm  57/4  

 i.+tĭ: Kayboldu  110/5 

‘iyd (Ar. ‘ìd): Bayram (krş. ‘id).  127/8 

 ‘iyd-i etÎa (Ar. ‘ìd-i etÎa): Kurban bay  

 ‘i.+y  127/8  

‘iynat (Ar. ‘inād): İnat, dediĠinden vaz geçmeme. 

 ‘i.+tan 118/4  

‘izar (Ar. ‘i≠ār): Yanak.  43/4  

izhÁr (Ar. izār): Örtü. 

 i.+e  123/4  

iz: Belirti eser. 

 i.+ĭ  5/15 

K, ƒ 

ċaç-: 1. Kaçmak, kimseye bildirmeden bulunulan yerden ayrlmak. 

 ċ.-aÌ: Kaçalm.  55/3  

 ċ.-alm 47/8  

 ċ.-amadm  5/5i 

 ċ.-ma  57/19  

 2. Kendini göstermemek, rastlaşmamaya çalşmak. 

 ċ.-iyor  96/3 

ċaçr-: Kaçrmak, alp götürmek. mec. Deli divane olmak ya da etmek. 

 ċ.-rsn 98/5 

ċadeÎ (Ar. ċadeÎ): Kadeh, içki içmeye yarayan ayakl bardak. 

 ċ.+e  100/8  
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ċader (Ar. ċader): Yazg.  

 ċ.+ĭm  95/14  

ċad (Ar. ċā¥): Tanzimata kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun 

 arasndaki dönemde ise yalnz evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarna 

 bakan mahkemelerin başkanlar. 

 ċ.+sz  18/5  

 ċ.+ya  49/4  

ċafa: Kafa, baş. mec. Anlama ve kavrama yeteneĠi. 

 ċ.+m  9/7  

kâfir (Ar.): Tanrnn varlğn ve birliğini inkâr eden kimse. mec. Zalim, acmasz. 

 k.+ĭn  125/16  

ċaÌ-: Kalkmak, gitmek üzere yerinden ayrlmak (krş. ċalÌ).  63/7  

ċaÎr (Ar. ċahr): Çok kederlenme, çok üzüntü duyma. 119/3 

 ċaÎr- firÁ∆nla: Ayrlğnn üzüntüsüyle. 119/3 

kâkül (Far. kākul): Alna düşen ksa kesilmiş saç.  17/5  

 k.+lĭ  17/11  

ċala (Ar. ċal‘ā): Kale.  46/10 

 ċ.+dan  69/12 

 ċ.+nn  40/2  

ċalaba (Ar. Èalebe): Kalabalk.  28/10  

ċal-: Kalmak, olduĠu yeri ve durumu korumak. 

 ċ.-asan  65/8 

 ċ.-d  4/3, 14/7, 14/8, 14/9, 81/7, 93/11, 103/11, 104/22, 116/13, 124/2, 124/3, 

 124/5, 124/7, 124/9, 124/11  

 ċ.-dÌ  104/16  

 ċ.-dm  14/5  

 ċ.-dn  19/7  

  

 ċ.-r  70/8  

 ∆.-mas  70/9 

 ċ.-mşam  12/4, 57/11  
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 ċ.  54/11, 72/7, 93/12, 103/2  

 ċ.+a  54/11 

 ċ.+e  123/2 

 ċ.+  114/10  

kâr (Far. kār): İş, iş güç. 

 k.+m  99/3, 116/7 

ċara [1]: 1. Kara, siyah. 2/2, 5/2, 12/9, 18/12, 34/3, 51/6, 64/2, 64/6, 75/9, 78/5, 

81/5,  82/7, 93/2, 103/9, 114/3 

 ċ.+dr  59/10    

 2. Kötü, skntl. 

 ċ. ba«tm  54/13   

 ċ. günlerde  124/6 

 3. Yas. 

 ċ.+l  39/13, 60/2, 92/13   

 ċ.+liyam  29/7  

ċara [2] (Ar. ċarra): Yeryüzünün toprak bölümü, toprak parças.  

 ċ. 103/12  

ċaraċlçċ: Klçklar siyah olan, sert taneli arpa. 

 ċ. 85/2 

ƒaraköprĭ (ö. i.): Karaköprü, Şanlurfa’nn bir beldesi. 

  K.  46/2  

ċaranlÌ: Karanlk. 

 ċ.  61/8  

ċardaş: Kardeş.  4/19, 31/17, 40/14, 57/2, 105/4, 105/6, 107/6, 108/2, 115/1, 116/3, 

 117  

 ∆.+a  2/4 

 ċ.+m 63/2, 101/8  

 ċ.+ma  43/11  

 ċ.+lar  14/5  

ċardiyan (Fr. gardien): Gardiyan, cezaevlerinde düzeni saĠlamakla görevli kimse. 

 g.+lar  79/8  

∆arn: Mide. 

 

 ċ.-sn  28/5, 41/5, 101/9, 126/10   

ċalb (Ar. ċalb): Kalp, yürek. 

 ċ.+ime  83/13  

ċal«-: Yükselmek (ċaÌ). 

 ċ.+a  50/17 

ƒalċan Dağ: Urfa yaknlarnda, eskiden piknik yaplan bir dağ. 114/14  

ċama: Kama, ucu sivri iki ağz keskin bçak. 

 ċ.+y  82/2 

ċan: Kan, damarda dolaşan krmz sv.  71/7, 80/7, 99/7, 105/8, 109/1, 109/2 

 ċ.+a  42/9, 93/3, 100/12 

 ċ.+dan 106/4 

 ċ.+dr 104/1 

 ċ.+m  32/8 

 ċ.+m  100/8  

 ċ.+na  62/5  

 ċ.+l  44/8 

ċan-: Kanmak, söylenilen sözün doğruluğuna inanmak. 

 ċ.+aram  57/6  

 ċ.-dr  55/7  

 ċ.-drdi  17/9   

ċanad: Kanat, kuşlarda böceklerde uçmay sağlayan organ. 

 ċ.+m  66/9  

ċap: Kap. 

 ċ.+da  104/22  

 ċ.+s  53/10  

ċaptan: Kaptan, gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli.  

 ċ.+  103/12  

ċapu: Kap.  

 ċ.+s  43/2 

 ċ.+y  87/2  

ċar: Kar, bir yağş çeşidi. 
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 ċ.  54/11, 72/7, 93/12, 103/2  

 ċ.+a  54/11 

 ċ.+e  123/2 

 ċ.+  114/10  

kâr (Far. kār): İş, iş güç. 

 k.+m  99/3, 116/7 

ċara [1]: 1. Kara, siyah. 2/2, 5/2, 12/9, 18/12, 34/3, 51/6, 64/2, 64/6, 75/9, 78/5, 

81/5,  82/7, 93/2, 103/9, 114/3 

 ċ.+dr  59/10    

 2. Kötü, skntl. 

 ċ. ba«tm  54/13   

 ċ. günlerde  124/6 

 3. Yas. 

 ċ.+l  39/13, 60/2, 92/13   

 ċ.+liyam  29/7  

ċara [2] (Ar. ċarra): Yeryüzünün toprak bölümü, toprak parças.  

 ċ. 103/12  

ċaraċlçċ: Klçklar siyah olan, sert taneli arpa. 

 ċ. 85/2 

ƒaraköprĭ (ö. i.): Karaköprü, Şanlurfa’nn bir beldesi. 

  K.  46/2  

ċaranlÌ: Karanlk. 

 ċ.  61/8  

ċardaş: Kardeş.  4/19, 31/17, 40/14, 57/2, 105/4, 105/6, 107/6, 108/2, 115/1, 116/3, 

 117  

 ∆.+a  2/4 

 ċ.+m 63/2, 101/8  

 ċ.+ma  43/11  

 ċ.+lar  14/5  

ċardiyan (Fr. gardien): Gardiyan, cezaevlerinde düzeni saĠlamakla görevli kimse. 

 g.+lar  79/8  

∆arn: Mide. 



190  

∆avm (Ar. ċavm): Kavim, budun.  2/4   

ċavş-: Kavuşmak. 

 ċ.-tm  29/2  

ċaya: Kaya, büyük ve sert taş kütlesi. 

 ċ.+da  14/5, 14/7  

 ċ.+lar  100/2  

 ċ.+nn 100/3  

ċaybet- (Ar. Èayb): Kayp etmek, yitirmek. 

 ċ.+miş  89/12, 91/14  

ċayna-: Kaynamak, yerden çkmak, giderek çoĠalmak. 

 ċ.-d  82/7  

ċaz-: Kazmak. 

 ċ.-an  110/12 

 ċ.-sn 5/10 

ċazan: Kazan, büyük ve derin kap.  110/9  

ċazma: Kazmak işinde kullanlan ağaç sapl demir araç.  5/11  

kebab (Ar. kebāb): Kebap.  73/3, 81/11, 126/2 

kebat: Turunçgillerden, portakala benzer bir meyve. 

 k.+tan 118/1   

ċebr (Ar. ċabr): Kabir, mezar. 

 ċ.+ĭnĭ  110/12  

ċeda (Ar. ċa¥ā): İstenmeden başa gelen kötü olay, kaza, tehlike. 

 ċ.+lar  13/5 

 ∆.+y  1/8  

ċedem (Ar. ċadem): Kadem, ayak. 

 ċ.+ĭ  125/11  

ċeder [1] (Ar. ċadar): Kadar, dek, deĠin.  63/6  

ċeder [2] (Ar. ċader): Kader, yazg, kaçnlmaz kötü talih.  126/7  

 ċ.+ĭm  78/8  

ċedĭr (Ar. ċādir): Kadir, kudret sahibi, kuvvetli, güçlü.  7/4  

ċehve (Ar. ċahve): 1. Kahve bitkisinden yaplan içecek.  24/2, 29/16  

 2. Kahve içilen yer, kahvehane, kraathane. 

 

 ċ.+m “ċarnm”  70/8  

ċarib (Ar. Èarìb): Garip, zavall, kimsesiz.  100/13  

ċarş: Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi.  81/3  

 ċ.+dan  92/7  

 ċ.+ki  80/2 

 ċ.+ma 83/3  

 ċ.+mda  83/11  

ċarşla-: Karşlamak, gelen bir kimseye karşlayc olarak çkmak. 

 ċ.-r  10/11  

ċaş: Kaş, gözlerin üzerinde birer kemerli çizgi oluşturan kllar.  81/5, 103/10 

 ċ.+a  75/16  

 ċ.+  34/6  

 ċ.+na  17/17  

 ċ.+n  34/3  

 ċ.+lar 64/6, 71/11  

 ċ.+larn  98/17  

 ċ.+lari: Kaşlarn  59/10  

 ċ.+lm  12/9, 75/9  

 ċ.+tan 114/2, 16/12 

 2. Yüzük veya kemer taş. 

 ċ.+şiyam  21/9  

 

ċaş-: Kaçmak, kimseye bildirmeden ve görünmeden bulunduğu yerden hzla 

 ayrlmak.  98/13 

ċatl-: Katlmak, bir şeye ortak olmak, karşmak.  33/8  

ċatl (Ar. ċatl): Öldürme. 

 

 ċ.+ine  127/9  

ċav-: Kavmak, kavramak, tutmak, kaplamak. 

 ċ.+ar  25/5  

ċavÈa (Far. ÈavÈā): Kavga, çekişme, dövüş.  78/10 
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∆avm (Ar. ċavm): Kavim, budun.  2/4   

ċavş-: Kavuşmak. 

 ċ.-tm  29/2  

ċaya: Kaya, büyük ve sert taş kütlesi. 

 ċ.+da  14/5, 14/7  

 ċ.+lar  100/2  

 ċ.+nn 100/3  

ċaybet- (Ar. Èayb): Kayp etmek, yitirmek. 

 ċ.+miş  89/12, 91/14  

ċayna-: Kaynamak, yerden çkmak, giderek çoĠalmak. 

 ċ.-d  82/7  

ċaz-: Kazmak. 

 ċ.-an  110/12 

 ċ.-sn 5/10 

ċazan: Kazan, büyük ve derin kap.  110/9  

ċazma: Kazmak işinde kullanlan ağaç sapl demir araç.  5/11  

kebab (Ar. kebāb): Kebap.  73/3, 81/11, 126/2 

kebat: Turunçgillerden, portakala benzer bir meyve. 

 k.+tan 118/1   

ċebr (Ar. ċabr): Kabir, mezar. 

 ċ.+ĭnĭ  110/12  

ċeda (Ar. ċa¥ā): İstenmeden başa gelen kötü olay, kaza, tehlike. 

 ċ.+lar  13/5 

 ∆.+y  1/8  

ċedem (Ar. ċadem): Kadem, ayak. 

 ċ.+ĭ  125/11  

ċeder [1] (Ar. ċadar): Kadar, dek, deĠin.  63/6  

ċeder [2] (Ar. ċader): Kader, yazg, kaçnlmaz kötü talih.  126/7  

 ċ.+ĭm  78/8  

ċedĭr (Ar. ċādir): Kadir, kudret sahibi, kuvvetli, güçlü.  7/4  

ċehve (Ar. ċahve): 1. Kahve bitkisinden yaplan içecek.  24/2, 29/16  

 2. Kahve içilen yer, kahvehane, kraathane. 
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kes-: Kesmek. 

 k.  104/21, 106/3  

 k.-eller 20/8  

keşkül (Far. keşkÙl): Dilenci çanağ.  124/11    

ċlç: Klç, uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kn içinde 

 bele taklan, çelikten silah.  104/11  

ċl-: Klmak, etmek, yapmak (yardmc fiil). 

 ċ.-maz  122/5  

ċna (Ar. Îna): Kna, kna ağacnn kurutulmuş yapraklarndan elde edilen, saç ve 

 elleri boyamakta kullanlan toz: 

 ċ.+l  7/12, 29/17, 71/8, 77/2, 91/10  

ċr¿: Krk, bir say ad. 

 ċ.+a  6/6  

ċr-: Krmak. 

 ċ.-dlar 66/9  

ċrl-: Krlmak. 

 ċ.-a 84/5  

 ċ.-sn  79/6  

ċrmz: Krmz,  al kzl renk. 

 ċ.  8/8, 15/3, 21/9, 75/2    

ċstr-: Kstrmak, kaçamayacak duruma getirmek, skştrmak. 

 ċ.-madm 76/8  

ċş: Kş, en soğuk mevsim. 

 ċ.  54/12  

 ċ.+n  38/16  

ċşla: Kşla, askerlerin toplu olarak barndklar yaplarn bütünü. 

 ċ.+lar  116/1  

ċy-: Kymak, acmadan kötülük etmek, zulmetmek. 

 ċ.-amadm  76/6 

 ċ.-dlar  48/6  

ċyamat (Ar. ċiyāmet): Kyamet, bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağ 

 zaman. 

 

 ċ.+ler  80/5  

keklĭg: Keklik, bilinen kuş (krş. keklik). 

 k.+ĭm 95/3  

keklik: Keklik, sülüngillerden, güvercin büyüklüğünde, eti için avlanan, tüyü boz, 

 ayaklar ve gagas krmz renkte bir kuş (krş. keklig).  90/10  

ċelb (Ar. ċalb): Kalp, yürek. 

 ċ.+ĭmĭ  126/8  

 ċ.+ĭnden  19/13  

∆elem (Ar. ċalem): Kalem, yazma işlerinde kullanlan araç.  1/13  

kelepçe (Far. kelebçe): Suçlularn ellerine veya ayaklarna taklan demir  halka. 

 40/18  

keman (Far. kemān): Keman, yayl çalg.  94/19  

kemend (Far. kemend): Kement, ucu ilmikli kaygan uzun ip.  69/5  

 k.+ĭm 17/11  

kemer (Far.): Bel baĠ.  21/7  

kem«a (Far. kem«ā): Bir çeşit, ipekli kumaş.  38/15  

ċem‚: Kamu, hep, bütün.  122/4 

kenar (Far. kenār): Bir şeyin, bir yerin bitiş ksm, ky. 

 k.+nda  64/7  

kerbela: mec. Susuz, verimsiz, ssz çöl.  39/8   

kerpĭç: Kerpiç, saman ve toprak karşm ilkel tuğla.  86/13, 94/16 

 k.+ĭm “kerpicĭm” 64/8  

ċerib (Ar. Èarìb): Garip, zavall, kimsesiz (krş. Èerib, ):.  115/2 

 ċ.+em  115/1 

kerĭm (Ar. kerìm): Kerem sahibi, cömert. Ulu büyük. 

 k.+dĭr  27/6  

ċerĭş: Karş, gergin duran elde baş parmak ve serçe parmaklarn uçlar arasndaki 

 açklk.  29/12 

kervan (Far. kārbān): Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyas taşyan yük hayvan 

 katar. 

 k.  106/2 
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kes-: Kesmek. 

 k.  104/21, 106/3  

 k.-eller 20/8  

keşkül (Far. keşkÙl): Dilenci çanağ.  124/11    

ċlç: Klç, uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kn içinde 

 bele taklan, çelikten silah.  104/11  

ċl-: Klmak, etmek, yapmak (yardmc fiil). 

 ċ.-maz  122/5  

ċna (Ar. Îna): Kna, kna ağacnn kurutulmuş yapraklarndan elde edilen, saç ve 

 elleri boyamakta kullanlan toz: 

 ċ.+l  7/12, 29/17, 71/8, 77/2, 91/10  

ċr¿: Krk, bir say ad. 

 ċ.+a  6/6  

ċr-: Krmak. 

 ċ.-dlar 66/9  

ċrl-: Krlmak. 

 ċ.-a 84/5  

 ċ.-sn  79/6  

ċrmz: Krmz,  al kzl renk. 

 ċ.  8/8, 15/3, 21/9, 75/2    

ċstr-: Kstrmak, kaçamayacak duruma getirmek, skştrmak. 

 ċ.-madm 76/8  

ċş: Kş, en soğuk mevsim. 

 ċ.  54/12  

 ċ.+n  38/16  

ċşla: Kşla, askerlerin toplu olarak barndklar yaplarn bütünü. 

 ċ.+lar  116/1  

ċy-: Kymak, acmadan kötülük etmek, zulmetmek. 

 ċ.-amadm  76/6 

 ċ.-dlar  48/6  

ċyamat (Ar. ċiyāmet): Kyamet, bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağ 

 zaman. 
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 ċ.+lar 92/12  

 ċ.+larn  68/6, 83/8    

 ċ.+larn  8/3  

ċolay: Kolay, yorulmadan yaplan, emeksiz zahmetsiz.  94/22  

ċomş: Komşu. 

 ċ.+lar 10/13  

ċon-: Konmak, Kuş, kelebek vb. bir yere inmek. 

 ċ.-aram  57/2  

 ċ.-asan 56/5  

 ċ.-aydm  90/11 

 ċ.+mşam  48/3  

ċonca (Far. Èonce): Gonca, tomurcuk, açlmamş çiçek. 

 ċ.+sn  75/2  

ċondra (Rum.): Kundura, ayakkab.  86/2  

 ċ.+ma 4/17  

kôr (Far. kÙr): Kör, görme englli (krş. kör).  55/15 

ċordon (Fr. cordon):  Üzerine altnlar dizerek gerdanlk yapmaya yarayan ipek ip. 

 123/14  

ċor¿-: Korkmak, çekinmek. 

 ċ.-aram  11/9  

 ċ.-ma  20/5  

 ċ.-aram  7/5 

 ċ.-iyam  54/5  

ċorċ-: Korkmak, çekinmek. 

 ċ-aram  91/26 

 ċ.-arm  126/7  

ċorǔÈ: Koruk, henüz olgunlaşmamş üzüm.  114/7  

ċoy-: Koymak, brakmak, izin vermek, karşmamak.  41/4, 60/16, 87/6  

 ċ.-d  2/4  

 ċ.-allar  89/6, 100/5  

 ċ.-dlar  84/11  

 ċ.-dm 28/9, 50/3   

 

 ċ.+a  116/13  

ċz: Kz, dişi genç.  17/10, 21/17, 60/2, 63/4, 69/11, 83/3, 91/10, 94/4 

 ċ.+  8/5, 71/4 

 ċ.+lar  5/10, 68/11 

 2. Dişi evlat. 

 ċ.+m  31/5 

ċzar-: Kzarmak. 

 k.-mş 74/17  

ċzl: Parlak krmz renk, kan rengi.  93/3  

kĭ: (Far. ki): Bağlaç.  7/5, 35/3, 36/3, 37/10, 77/4, 81/4, 84/3, 113/2, 121/6, 123/26 

kibar (Ar. kibār): Davranş, düşünce, ve duygu bakmndan ince, nazik olan 

 kimse.  104/19, 108/4 

kĭle (Ar. keyle): Tahl ölçümümde kullanlan belirli hacimdeki kap. 

 k.+lendĭ  111/7  

kilĭse (Rum.): Kilise, Hristiyanlarn ibadet için toplandklar yer. 

 k.+nĭn  53/10  

kimse: Herhangi bir kişi, şahs.  

 k.+ye (kimsiye)  91/30 

kĭprĭk: Kirpik, göz kapaklarnn kenarndaki kllar.  16/12, 114/2  

 k.+lerĭ  34/6 

 k.+lerin  83/12 

kiraz (Rum): Gülgillerden, lman iklimlerde yetişen bir meyve ağacnn krmz 

 renkteki meyvesi.  88/6 

ċo-: Koymak, brakmak.  

 ċ.-maz (brakmaz, koyvermez) 126/5  

ċoça«: Koçak, yiğit, yürekli, cömert.  110/3    

ċoċlaş-: Koklaşmak, birbirini koklamak, mec. Birbiribi sevmek, sevişmek.  

 ċ.-alm  74/7   

ċol: Kol, insan vücudunda omuz başndan parmak uçlarna kadar uzanan bölüm. 

 ċ.+m  66/9, 78/11    

 ċ.+m 82/6  



195 

 ċ.+lar 92/12  

 ċ.+larn  68/6, 83/8    

 ċ.+larn  8/3  

ċolay: Kolay, yorulmadan yaplan, emeksiz zahmetsiz.  94/22  

ċomş: Komşu. 

 ċ.+lar 10/13  

ċon-: Konmak, Kuş, kelebek vb. bir yere inmek. 

 ċ.-aram  57/2  

 ċ.-asan 56/5  

 ċ.-aydm  90/11 

 ċ.+mşam  48/3  

ċonca (Far. Èonce): Gonca, tomurcuk, açlmamş çiçek. 

 ċ.+sn  75/2  

ċondra (Rum.): Kundura, ayakkab.  86/2  

 ċ.+ma 4/17  

kôr (Far. kÙr): Kör, görme englli (krş. kör).  55/15 

ċordon (Fr. cordon):  Üzerine altnlar dizerek gerdanlk yapmaya yarayan ipek ip. 

 123/14  

ċor¿-: Korkmak, çekinmek. 

 ċ.-aram  11/9  

 ċ.-ma  20/5  

 ċ.-aram  7/5 

 ċ.-iyam  54/5  

ċorċ-: Korkmak, çekinmek. 

 ċ-aram  91/26 

 ċ.-arm  126/7  

ċorǔÈ: Koruk, henüz olgunlaşmamş üzüm.  114/7  

ċoy-: Koymak, brakmak, izin vermek, karşmamak.  41/4, 60/16, 87/6  

 ċ.-d  2/4  

 ċ.-allar  89/6, 100/5  

 ċ.-dlar  84/11  

 ċ.-dm 28/9, 50/3   
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ċul: Birinin emri altnda bulunan. 

 ċ.+na 44/13  

ċumandan (Fr. commandant): Komutan, bir asker topluluğunun baş. 

 ċ.+lar  82/9  

ċumral: Koyu sar veya açk kestane rengi.  81/5  

ċumrǔ: Güvercinler takmndan, boz, gri renkli bir kuş. 

 ċ.+ca  74/9  

ƒonya: Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir şehir, Konya ili.  44/3 

ċurban (Ar. ċurbān): mec. Bir sevgi uğrunda kendini feda eden kimse. 

 ċ. 1/3, 1/6, 5/6, 17/6, 43/13, 54/8, 73/8, 86/16, 88/10, 98/7, 103/10, 118/9, 

 127/9  

 ċ.+am 3/6, 117/5  

 ċ.+n  11/5  

 ċ.+i: Kurbann.  16//13  

ċur-: Parçalar birleştirerek bütün durumuna getirmek. 

 ċ.-dm  28/2  

 ċ.-du  100/3  

ċurl-: 1. Meydana gelmek. 

 ċ.-d 78/10  

 2. mec. Övünür biçimde davranşlarda bulunmak, kabadaylk taslamak. 

 ċ.-r  79/8  

ċurşǔn: Kurşun, hafif ateşli silahlarda kullanlan mermi.   78/11  

ċurtar-: Kurtarmak, bir canly zor durumdan uzaklaştrmak.   106/4  

ċurtǔlǔş: Bir şeyden, bir yerden kurtulma, bağmszlk.  82/1  

ċuş: Kuş, üstü tüylerle örtülü, gagal, iki ayakl, iki kanatl uçucu hayvanlarn ortak 

 ad.   41/7, 45/2, 74/7    

 ċ.+  121/8  

 ċ.+lar  71/3  

ċuy: Kuyu, topraĠa kazlan derince çukur. 

 ċ.+n  63/2  

ċuz: Kuzu, koyun yavrusu (krş. ċuzǔ).  110/15 

 

ċoyun [1]: 1. Kollar aras, kucak; yatakta kişinin yan. 

 ċ+na “ċoynna”  29/11   

 2. Göğüsle giysi aras. 

 ċ.+ma “ċoynma”  68/7 

 ċ.+nda “ċoynnda”  21/16  

 3. İç, gönül. 

 ċ.+undaki “ċoynundakĭ”  20/4  

ċoyun [2]: Eti, sütü, yapağs için yetiştirilen evcil hayvan.  104/6  

 ċ.+lar  105/9 

köle: Birinin emri altnda bulunan, özgür olmayan. 

 k.+n  98/4  

kölge: Gölge.  50/17  

 k.+den  50/12  

kömleg: Gömlek, vücudun üst ksmna giyilen üst giysi. 

 k.+ĭmĭ  101/7  

 k.+ĭnĭ 81/12  

kömǚr: Kömür. 53/11  

kör (Far. kÙr): Görme engelli (krş. kôr).  79/6, 84/13   

köşe (Far. kÙşe): Köşe. mec. Kuytu, tenha, kimsenin bulunmadğ yer.  77/6  

köşk (Far. kÙşk): Bahçe içinde yaplmş süslü ev. 

 ċ.+ler 41/5  

köv (Far. kÙy): Köy (krş. köy). 

 k.+den 55/12  

 k.+ün 92/2  

köy (Far. kÙy): Köy (krş. köv). 

 k+de  70/5, 70/9  

 k.+ǚn  70/2  

ċudret (Ar. ċudret): Kudret, Allahn ezeli gücü. 

 ċ.+le  125/4  

ċulaÈ: Kulak. 

 ċ.+ 54/4  
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ċul: Birinin emri altnda bulunan. 

 ċ.+na 44/13  

ċumandan (Fr. commandant): Komutan, bir asker topluluğunun baş. 

 ċ.+lar  82/9  

ċumral: Koyu sar veya açk kestane rengi.  81/5  

ċumrǔ: Güvercinler takmndan, boz, gri renkli bir kuş. 

 ċ.+ca  74/9  

ƒonya: Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir şehir, Konya ili.  44/3 

ċurban (Ar. ċurbān): mec. Bir sevgi uğrunda kendini feda eden kimse. 

 ċ. 1/3, 1/6, 5/6, 17/6, 43/13, 54/8, 73/8, 86/16, 88/10, 98/7, 103/10, 118/9, 

 127/9  

 ċ.+am 3/6, 117/5  

 ċ.+n  11/5  

 ċ.+i: Kurbann.  16//13  

ċur-: Parçalar birleştirerek bütün durumuna getirmek. 

 ċ.-dm  28/2  

 ċ.-du  100/3  

ċurl-: 1. Meydana gelmek. 

 ċ.-d 78/10  

 2. mec. Övünür biçimde davranşlarda bulunmak, kabadaylk taslamak. 

 ċ.-r  79/8  

ċurşǔn: Kurşun, hafif ateşli silahlarda kullanlan mermi.   78/11  

ċurtar-: Kurtarmak, bir canly zor durumdan uzaklaştrmak.   106/4  

ċurtǔlǔş: Bir şeyden, bir yerden kurtulma, bağmszlk.  82/1  

ċuş: Kuş, üstü tüylerle örtülü, gagal, iki ayakl, iki kanatl uçucu hayvanlarn ortak 

 ad.   41/7, 45/2, 74/7    

 ċ.+  121/8  

 ċ.+lar  71/3  

ċuy: Kuyu, topraĠa kazlan derince çukur. 

 ċ.+n  63/2  

ċuz: Kuzu, koyun yavrusu (krş. ċuzǔ).  110/15 
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lebze ? (< Far. lerze) Titreme, titreyiş.  19/7 , 19/13 

leÎze (Ar. laÎ≠e): Lahza, an, zamann çok ksa bir parças.  121/5  

lėy (bk. lė)  69/2, 69/4  

li (bk. lė)  95/8   

liver (<Fr. revolver): Alt fişek alan toplu tabanca. hlk. altpatlar. 

 l.+ ĭmĭn  87/12  

lo hlk. Kendisine söz söylenilen (erkek) kimsenin dikkati çekilmek istenildiğinde 

 adnn  başna  getirilen bir sözcük, seslenme edat. Türkülerde daha çok 

 terennüm sözcüğü olarak kullanlr.  25/2, 33/2, 60/4, 95/4  

 l. lo  25/2  

Lokman: Lokman hekim. Her derdin çaresini bulduĠuna inanlan hekim. 

 L.+a  124/4  

Lolo (ö. i.): Daha çok sfat ve takma ad olarak kullanlan bir sözcük. 

 L.  5/6  

lutf (Ar. luùf): İyilik, iyi muamele. 

 l.  36/14, 125/3  

 l. ėdĭp  125/3  

Lutfi: Lutfî, Urfal divan şairi. 

 L.+yem  126/10  

M 

madam (Ar. mādām): Madem, “-dĠna göre, -dĠn halde” anlamlarnda baĠlaç.  

 104/7  

maÈara (Ar. maÈāre): MaĠara, yer kovuğu, in.  46/10 

mahfet- (Ar. maÎv): Yok etme, ortadan kaldrma  

 m.-tin  94/8    

ma«mur (Ar. ma«mÙr): Mahmur, süzgün, dalgn bakşl (göz).   9/15, 75/6, 88/4  

ma«mura (Ar. ma«mÙre): Mahmure, uyku basmş göz, baygn göz.  21/11 

mÁh-tÁb (Far.): Mehtap, ay şğ, on dört gecelik ay (s. 328. dipnot). 

ma’il (Ar.): Mail, hevesli, istekli, düşkün.  53/3, 94/10 

 

ċuzǔ: Kuzu, koyun yavrusu (krş. ċuz). 104//6   

ċuzula-: Koyun yavrulamak. 

 ċ.-yanda   105/9  

küçǚcek: Küçükçe.  

 k.+tĭ  6/11  

küçüg: Küçük, ufak (krş. küçük). 

 k.+ü  85/12  

küçük: Ufak (küçüg).   75/17  

 k.+ken 28/7  

kül: Yanan şeylerden arta kalan toz madde.  26/8, 105/3, 111/10, 112/3   

külÁh (Far.): Erkeklerin giydiĠi başlk.  124/11  

küncü (Far. küncüd): Susam.   40/7  

küsĭ: hlk. Küskünlük. 

 k.+lĭ  14/9  

küvre: Kirve, hlk. Sünnet olan çocuğun bütün masraflarn üstlendikten sonra sünnet 

 srasnda çocuğu kucağna alarak elini, kolunu tutan ve bütün hayat boyunca 

 çocuk üzerinde babasna yakn hak taşyan ve böylece aileya özel yaknlğ 

 olan; ayn aileden erkek çocuklarn evlenmesi srasnda damadn yannda 

 olup maddi yardmda bulunan kimse.  23/4  

L 

lal (Far. lāl): Dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş.  22/4, 68/5  

lale (Far. lāle): Bir süs bitkisi.  46/6  

 l.+ler  30/6  

lay« (Ar. lāyiċ): Bir kimseye uygun olan, yaraşan. 

 

 l.+tr  46/5  

lė: hlk. Kendisine söz söylenilen (dişi) kimsenin dikkati çekilmek istenildiĠinde 

 adnn  başna  getirilen bir sözcük, seslenme edat. Türkülerde daha çok 

 terennüm sözcüĠü olarak kullanlr.  6/4, 21/2, 24/10, 32/2, 46/2, 51/5, 60/3, 

 69/4, 92/19, 95/2  
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lebze ? (< Far. lerze) Titreme, titreyiş.  19/7 , 19/13 

leÎze (Ar. laÎ≠e): Lahza, an, zamann çok ksa bir parças.  121/5  

lėy (bk. lė)  69/2, 69/4  

li (bk. lė)  95/8   

liver (<Fr. revolver): Alt fişek alan toplu tabanca. hlk. altpatlar. 

 l.+ ĭmĭn  87/12  

lo hlk. Kendisine söz söylenilen (erkek) kimsenin dikkati çekilmek istenildiğinde 

 adnn  başna  getirilen bir sözcük, seslenme edat. Türkülerde daha çok 

 terennüm sözcüğü olarak kullanlr.  25/2, 33/2, 60/4, 95/4  

 l. lo  25/2  

Lokman: Lokman hekim. Her derdin çaresini bulduĠuna inanlan hekim. 

 L.+a  124/4  

Lolo (ö. i.): Daha çok sfat ve takma ad olarak kullanlan bir sözcük. 

 L.  5/6  

lutf (Ar. luùf): İyilik, iyi muamele. 

 l.  36/14, 125/3  

 l. ėdĭp  125/3  

Lutfi: Lutfî, Urfal divan şairi. 

 L.+yem  126/10  

M 

madam (Ar. mādām): Madem, “-dĠna göre, -dĠn halde” anlamlarnda baĠlaç.  

 104/7  

maÈara (Ar. maÈāre): MaĠara, yer kovuğu, in.  46/10 

mahfet- (Ar. maÎv): Yok etme, ortadan kaldrma  

 m.-tin  94/8    

ma«mur (Ar. ma«mÙr): Mahmur, süzgün, dalgn bakşl (göz).   9/15, 75/6, 88/4  

ma«mura (Ar. ma«mÙre): Mahmure, uyku basmş göz, baygn göz.  21/11 

mÁh-tÁb (Far.): Mehtap, ay şğ, on dört gecelik ay (s. 328. dipnot). 

ma’il (Ar.): Mail, hevesli, istekli, düşkün.  53/3, 94/10 
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 M.+n  121/3  

meded (Ar.):  Medet, yardm, imdat.   125/5, 125/17  

meftun (Ar. meftÙn): Gönül vermiş, vurgun, tutkun. 

 m.+yam  26/4  

meÎkum (Ar. maÎkÙm): Mahkûm, birinin hükmü altnda bulunan.  111/6  

meÎpus (Ar. maÎbÙs): Mahpus, hapsolunmuş, bir yere kapatlmş.  

 m.+«ana (Ar. maÎbÙs +Far. «āne) Hapishane, cezaevi.  79/2  

 m.+sĭnde  44/6  

 m.+  43/8  

meÎşer (Ar. maÎşer): Mahşer, kyamet günü ölülerin toplanacaĠ yer. 

 m.+de  39/6  

meÎzun (Ar. maÎzÙn): Mahzun, hüzünlü, kaygl, üzgün.  80/7  

mektĭp (Ar. mektÙb): Mektup.   5/4  

melÁl (Ar. melāl): Melâl, hüzün, gam, keder. 

 m.+e 119/13  

meleg (Ar. melek): Melek, mec. Yüzü ve huyu pek güzel, çok temiz olan kimse. 

 m.+ĭ  23/6  

melhem (Ar. merhem): Merhem, ilaç.  mec. Çare.   90/7  

melĭl (Ar. melÙl): Melul, üzgün, kederli, boynu bükük.  71/7  

melül (bk. melĭl)  80/7  

membe‘ (Ar. menba‘): Memba, kaynak, bir suyun çktğ yer. 

 m.+ĭ  110/4 

meme: Meme, emcek, emcik. 

 m.+lĭ 13/12  

 m.+yden  110/16  

Memed (ö. i.): Mehmet. 

 M.+ĭm  45/7  

mem‚r (Ar. me’mÙr): Memur, emir almş olan kimse.  123/23 

me‘mure (Ar. ma‘mÙre): Mamure, insan bulunan bayndr yer, şehir.  123/17 

 me‘mure-yi  âlem: Bayndr yer, ortam.  123/17  

men: Ben, şahs zamiri, 

 m.+em  114/10 

 

ma∆am (Ar. mċām): Makam, mevki,  durulan yer. 

 m.+ 1/12  

ma∆ara (Ar. bekere): Makara, üzerine iplik, tel, şerit vb. sarlan ortas delik silindir. 

 m.+m  95/15  

 m.+da  95/2  

maċsad (Ar. maċÒad): Maksat, istenilen şey. 

 m.+n  127/14   

mal (Ar. māl) Bir kimsenin mülkiyeti altnda bulunan varlklarn bütünü. 

 m.+  114/8  

 m.+m 42/7  

 m.+m  101/6  

 m.+lar 18/5  

mÁr (Far. mār): Ylan. 

 m.+e  123/33  

marhama (Ar. maċreme): Mendil. 

 m.+m 54/2  

mav (Ar. mā’ì): Mavi, su renginde. 

 m.+dr 6/3  

mavzer  (Alm. mauser): Orduda kullanlan bir tüfek türü.   45/3  

 m.+ĭmĭ  82/12  

maya:  Türk halk müziğinde bir uzunhava türü.  71/1 

maya (Far. māye): Dişi deve. hlk. Güzel kadn 

 m.+y 71/4  

mÁye (Far. māye): Maya, asl, öz, esas.  126/8   

me‘asi (Ar. ma‘āÒì): Measi, asilikler, günahlar.  36/10  

meclis (Ar. meclìs): Fikir birliĠi içinde olan insanlar topluluĠu.   22/6 

 meclis-ĭ ‘irfan: Kültürlü, kainatn srlarn bilme kudretine sahip insan 

 topluluĠu.  

 m.+a  22/16   

Mecn‚n (Ar. ö. i.): Mecnun, “Leylâ ile Mecnun”  hikâyesinin erkek kahraman. 

 M.+dan  121/2  
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 M.+n  121/3  

meded (Ar.):  Medet, yardm, imdat.   125/5, 125/17  

meftun (Ar. meftÙn): Gönül vermiş, vurgun, tutkun. 

 m.+yam  26/4  

meÎkum (Ar. maÎkÙm): Mahkûm, birinin hükmü altnda bulunan.  111/6  

meÎpus (Ar. maÎbÙs): Mahpus, hapsolunmuş, bir yere kapatlmş.  

 m.+«ana (Ar. maÎbÙs +Far. «āne) Hapishane, cezaevi.  79/2  

 m.+sĭnde  44/6  

 m.+  43/8  

meÎşer (Ar. maÎşer): Mahşer, kyamet günü ölülerin toplanacaĠ yer. 

 m.+de  39/6  

meÎzun (Ar. maÎzÙn): Mahzun, hüzünlü, kaygl, üzgün.  80/7  

mektĭp (Ar. mektÙb): Mektup.   5/4  

melÁl (Ar. melāl): Melâl, hüzün, gam, keder. 

 m.+e 119/13  

meleg (Ar. melek): Melek, mec. Yüzü ve huyu pek güzel, çok temiz olan kimse. 

 m.+ĭ  23/6  

melhem (Ar. merhem): Merhem, ilaç.  mec. Çare.   90/7  

melĭl (Ar. melÙl): Melul, üzgün, kederli, boynu bükük.  71/7  

melül (bk. melĭl)  80/7  

membe‘ (Ar. menba‘): Memba, kaynak, bir suyun çktğ yer. 

 m.+ĭ  110/4 

meme: Meme, emcek, emcik. 

 m.+lĭ 13/12  

 m.+yden  110/16  

Memed (ö. i.): Mehmet. 

 M.+ĭm  45/7  

mem‚r (Ar. me’mÙr): Memur, emir almş olan kimse.  123/23 

me‘mure (Ar. ma‘mÙre): Mamure, insan bulunan bayndr yer, şehir.  123/17 

 me‘mure-yi  âlem: Bayndr yer, ortam.  123/17  

men: Ben, şahs zamiri, 

 m.+em  114/10 
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 m.+um  88/15  

me’yūs (Ar.): Meyus, ümidini yitirmiş, ümitsiz.  126/4   

mezar (Ar. mezār): Kabir, ölünün gömülü olduĠu yer. 

 m.+a  84/11 

 m.+ 27/2 

 m.+m 29/12  

 m.+m  5/10 

mezÁr (Ar. mezār): Kabir, ölünün gömülü olduĠu yer. (krş. mezar, mezer). 

 m.+e  123/20  

mezer (Ar. mezār): Kabir, ölünün gömülü olduĠu yer (krş. mezar, mezār).  

 m.+ĭmĭ  117/7  

m: Soru kavram veren soru eki (krş. mĭ, mi, mu, mǔ, mǚ).  4/516/2, 44/13, 48/7, 

 48/8, 50/2, 71/13, 75/7, 81/9, 122/5, 127/2  

 m.+dr  6/5, 60/13, 94/19 

 m.+sn 7/8 

mngr: “şngr” sözcüĠünün  m’li tekrar biçimi, onunla  birlikte kullanlmaktadr

 Şngr mngr:  Düzenli bir biçimde çkan çnlamal bir sesin yanslanmas.. 

 3/4 

mraz (Ar. murād):  Murat, istek, dilek (krş. murād). 40/6, 48/4  

 m.+n 97/4 

mĭ: Soru eki (krş. m, mi, mu, mǔ,mǚ). 7/8, 19/4, 19/9, 42/3, 42/5, 53/10, 114/3, 

 124/6 

 m.+dĭr  5/14  

mi: Soru eki (krş. mĭ, m, mu, mǔ, mǚ)  125/2, 125/3, 125/4, 125/6   

mihmān (Far.): Mihman, konuk, misafir.  127/11  

miÎnet (Ar. miÎnet): Mihnet, sknt, üzüntü.  

 m.+e  125/8  

mil (Ar. mìl):  Göze sürme çekmeye mahsus bir araç.  mec. milli, sürmeli. 

 m.+dĭr  98/17   

minnara (Ar. menāre): Minare, camilerde müezzinin ezan okuduğu, sala verdiği, 

 şerefesi olan, yüksek ve ince yap: 

 

mendil (Ar. mendìl): Mendil.   76/2, 76/11  

 m.+ĭm  34/4, 76/9  

 m.+ĭmĭ  76/14  

menend (Far. mānend): Menent, benzer, eş. 

 m.+ĭm 17/12  

menevşe (Far. benefşe): Menekşe, mor renkli, güzel kokulu bilinen çiçek. 

 m.  20/, 38/132, 50/16  

 m.+sĭ  38/10  

menzĭl (Ar. menzil): Varlacak, konaklanalacak yer. 

 m.+e 104/15  

 m.+ĭ  36/7, 84/7  

merdivan (Far. nerdubān): Merdiven. 

 m.+a  20/9   

merÎamet (Ar.): Acma.  11/4 

merhem (Ar.): İlaç.  125/4   

mest (Far.): Mest, sarhoş.  19/12, 32/6  

meste (Far. mestì): Sarhoşluk. 

 m.+sĭyem  125/7  

mėşe (< Far. bìşe): Meşe, kerestesi dayankl bir orman ağac. 

 m.+sĭ 38/8  

MevlÁ (Ar.) Mevla, Allah.  124/6 

 M.+m 7/4, 63/8  

 M.+mn  26/6, 66/4  

mevzer (Alm. mauser): Mavzer, orduda kullanlan bir tüfek türü.  39/12 

mėy (Far. mey): Mey, şarap. 

 m.+de 104/9 

 m.+ĭ  104/10, 125/7  

mėydan (Ar. meydān): Meydan, açk ve düz alan. 

 m.+a  104/12  

mėy«oş (Far. mey«oş): Mayhoş, tad şekerli ve az ekşimsi olan. mec. Tatl sert 

 (kadn). 
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 m.+um  88/15  

me’yūs (Ar.): Meyus, ümidini yitirmiş, ümitsiz.  126/4   

mezar (Ar. mezār): Kabir, ölünün gömülü olduĠu yer. 

 m.+a  84/11 

 m.+ 27/2 

 m.+m 29/12  

 m.+m  5/10 

mezÁr (Ar. mezār): Kabir, ölünün gömülü olduĠu yer. (krş. mezar, mezer). 

 m.+e  123/20  

mezer (Ar. mezār): Kabir, ölünün gömülü olduĠu yer (krş. mezar, mezār).  

 m.+ĭmĭ  117/7  

m: Soru kavram veren soru eki (krş. mĭ, mi, mu, mǔ, mǚ).  4/516/2, 44/13, 48/7, 

 48/8, 50/2, 71/13, 75/7, 81/9, 122/5, 127/2  

 m.+dr  6/5, 60/13, 94/19 

 m.+sn 7/8 

mngr: “şngr” sözcüĠünün  m’li tekrar biçimi, onunla  birlikte kullanlmaktadr

 Şngr mngr:  Düzenli bir biçimde çkan çnlamal bir sesin yanslanmas.. 

 3/4 

mraz (Ar. murād):  Murat, istek, dilek (krş. murād). 40/6, 48/4  

 m.+n 97/4 

mĭ: Soru eki (krş. m, mi, mu, mǔ,mǚ). 7/8, 19/4, 19/9, 42/3, 42/5, 53/10, 114/3, 

 124/6 

 m.+dĭr  5/14  

mi: Soru eki (krş. mĭ, m, mu, mǔ, mǚ)  125/2, 125/3, 125/4, 125/6   

mihmān (Far.): Mihman, konuk, misafir.  127/11  

miÎnet (Ar. miÎnet): Mihnet, sknt, üzüntü.  

 m.+e  125/8  

mil (Ar. mìl):  Göze sürme çekmeye mahsus bir araç.  mec. milli, sürmeli. 

 m.+dĭr  98/17   

minnara (Ar. menāre): Minare, camilerde müezzinin ezan okuduğu, sala verdiği, 

 şerefesi olan, yüksek ve ince yap: 
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mücÁzÁt (Ar. mucāzāt): Mücazat, bir suçtan ötürü ceza verme.  

 m.+m  126/7  

müdhiş (Ar. mudhìş): Müthiş, dehşet veren, korkunç.  

 m.+tĭr 123/10  

müftǚ (Ar. muftì): Müftü, dini konularda fetva veren kimse. 

 m.+sǚz  18/5  

müÎtac (Ar. muÎtāc): Muhtaç, bir şeye gereksinim duyan. 

 m.+yam  66/4  

mülk (Ar.): Taşnmaz mal; ülke. 

 mülk-i Belċis: Belkis’in mülkü, Saba Ülkesi. 

 m.+e  127/15  

müşkil (Ar. müşkil): Müşkül, güç, zor, çetin.  127/12  

müşkĭlat (Ar. müşkilāt): Müşkülat, güçlükler, zorluklar. 

 m.+n  123/11  

N 

na’il (Ar. nā’il): Nail, erişmiş, ulaşmş.  127/12  

naċt (Ar. nakd): Nakit, para, peşin para. Komuşma dilinde: naċit. mec. Tüketilebilen 

 değer.  124/2 

 naċt-ĭ ömr: Ömür sermayesi.  

 n.+üm  124/2 

naçar (Far. nāçār): Çaresi olmayan, çaresiz.  64/8, 116/5, 118/6    

nafile (Ar. nāfile): Yararsz, boşuna. 

 n.+dĭr  41/8  

naÌoş (Far. nā«oş): Nahoş, hoş olmayan, kötü.  79/2  

nālān (Far.): Nalan, inleyen, inleyici.  128/5  

nÁle (Far. nāle): Nale, inleme, inilti.  119/5, 123/24  

nÁme (Far.): Name, mektup. 75/5  

namus (Ar. nāmÙs): Ahlak kurallarna karş beslenen baĠllk, doğruluk. 101/5  

 

 m.+s  43/3  

Mĭslĭm (Ar. müslìm ö. i.): Müslüm. İslam dininde olan, Müslüman. 

 M.  27/5  

mor: Menekşe rengi.  

 m.  20/2, 38/13  

Mövla (Ar. MevlÁ): Mevla, Allah. 

 M.  27/6 

mu: Soru kavram veren soru eki (krş. m, mĭ, mi, mǔ,mǚ).  95/6, 119/12   

m‚ (Far.): Kl. 

 m. 123/4 

 mÙ-yĭ siyÁh: Siyah kl.  123/4 

mǔ: Soru eki  (krş. m, mĭ, mi, mu, mǚ).75/6, 85/6 

 m.+dǔr  77/2  

muÎabbet (Ar.): Muhabbet, sevgi, dostça konuşma.  127/10  

MuÎemmed (Ar. ö. i.): Hz. Muhammed.  103/8  

mum (Far. mÙm): Mum, aydnlatma arac.   64/11  

murād (Ar.): Murat, istek, dilek (krş. mraz). 

 m.+a  127/12  

 m.+  26/6  

 m.+m 122/3  

 m.+n  125/16  

Muş: Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir il. 

 M.+a  39/2  

mutlaċ (Ar. muùlaċ): Mutlak, kesinlikle.  86/9  

muvaċċet (Ar. muvaċċat): Muvakkat, geçici. 

 m.+tĭr 123/18  

mǚ: Soru kavram veren soru eki. 

 m.+dǚr  5/13 

 m.+yem  95/17  

mübareg (Ar. mubārek): Mübarek, kutlu, uĠurlu. 

 m.  23/4  
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mücÁzÁt (Ar. mucāzāt): Mücazat, bir suçtan ötürü ceza verme.  

 m.+m  126/7  

müdhiş (Ar. mudhìş): Müthiş, dehşet veren, korkunç.  

 m.+tĭr 123/10  

müftǚ (Ar. muftì): Müftü, dini konularda fetva veren kimse. 

 m.+sǚz  18/5  

müÎtac (Ar. muÎtāc): Muhtaç, bir şeye gereksinim duyan. 

 m.+yam  66/4  

mülk (Ar.): Taşnmaz mal; ülke. 

 mülk-i Belċis: Belkis’in mülkü, Saba Ülkesi. 

 m.+e  127/15  

müşkil (Ar. müşkil): Müşkül, güç, zor, çetin.  127/12  

müşkĭlat (Ar. müşkilāt): Müşkülat, güçlükler, zorluklar. 

 m.+n  123/11  

N 

na’il (Ar. nā’il): Nail, erişmiş, ulaşmş.  127/12  

naċt (Ar. nakd): Nakit, para, peşin para. Komuşma dilinde: naċit. mec. Tüketilebilen 

 değer.  124/2 

 naċt-ĭ ömr: Ömür sermayesi.  

 n.+üm  124/2 

naçar (Far. nāçār): Çaresi olmayan, çaresiz.  64/8, 116/5, 118/6    

nafile (Ar. nāfile): Yararsz, boşuna. 

 n.+dĭr  41/8  

naÌoş (Far. nā«oş): Nahoş, hoş olmayan, kötü.  79/2  

nālān (Far.): Nalan, inleyen, inleyici.  128/5  

nÁle (Far. nāle): Nale, inleme, inilti.  119/5, 123/24  

nÁme (Far.): Name, mektup. 75/5  

namus (Ar. nāmÙs): Ahlak kurallarna karş beslenen baĠllk, doğruluk. 101/5  
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 n. “ne bilsin” 92/9, 108/4  

 4. Şaşma ve abart bildiren bir sözcük. 

 n. “bu gėce ne gėcedĭr” 16/11, “ne Ìoştr ƒonya” 44/3 

 4. Neden, niye. 

 n. “ne gezersin sürinen” 104/8, 

ne...   ne... (Far.):  Birden fazla özne, tümleç veya fiili inkâr etmek için, bunlardan 

 önce yer alan sözcüklerin başlarna getirilen bağlaç. 17/2, 17/3, 32/9, 48/4, 

 60/12, 124/3  

nėdem: Ne edeyim (krş. nėdĭm, nėydĭm).  114/8  

nėdĭm: Ne edeyim (krş. nėdem, nėydĭm). 78/6  

Nemrüt DaÈ: Şanlurfa’nn güneyinde bulunan bir dağ. 

 N.+na 44/12  

nennĭ: Ninni, sevecen ve istekli bir biçimde  söylenen “rahat uyu” dileği. 67/6, 

 72/13, 100/14   

nėrde: Nerede.  105/11  

nėre: Nereye.  86/7, 108/5, 115/6    

nėrgĭz (Far. nergis): Nergis, çiçekli bir süs bitkisi. 

 n.+ĭ  8/10  

nesib (Ar. naÒìb): Nasip, bir kimsenin elde edebildiği, sahip olabildiği şey. 

 n.+ĭn  123/15  

nesiÎet (Ar. naÒìÎat): Nasihat, öĠüt. 123/28  

Nesime (Far. nesìme. ö. i.): Türküde geçen bir kadn ad. 

 N.+m 87/10  

neva (Far. nevā): Neva, ses, naĠme, ezgi.  35/6  

neydĭ: Neydi, ne idi.  56/16  

nėydĭm: Ne edeyim ((krş. nėdem, nėdĭm).  95/14  

neyĭme: Neyime, hangi şeyime.  99/6, 99/9  

nėyle-: Neylemek, ne yapmak. 

 n.-dĭ  66/5  

 n.-dĭm  113/3  

 n.-mĭşem  97/10  

 

nar (Far. nār, enār): Nar, nargillerden, çiçekleri büyük, koyu krmz renkte, küçük 

 bir ağaç, bunun bilinen taneli yemiş.  15/7, 77/10   

 n.+  40/4  

 n.+lÌtr  46/2  

nÁr (Far.): Ateş. 

 nÁr- ‘eşċ: Aşk ateşi.  126/2  

 nar- firċet: Ayrlk ateşi.  128/6  

 nār- ru«sār: Yanak ateşi.  127/2  

NarlÈ (Narl«): Şanlurfa’da bir semtin eski ad. 

 N.+a  25/9  

nasl (Tr. ne + Ar. aÒl): 1. Bir işin ne biçimde olduĠunu belirtmek için kullanlan bir 

 sözcük.  65/12, 126/3 

 2. Bir hareketin yaplş biçimine duyulan şaşknlĠ belirten bir söz. 93/5, 

 97/5, 108/6, 

na-şÁd (Far. nā+şād): Mutsuz. 

 n.+  121/7  

naz (Far. nāz): Naz, kendini beğendirmek amacyla yaplan davrani, cilve.

 21/15, 74/15, 109/1 

 n.+l  117/8, 57/19, 92/17  

 n.+lm 116/9  

 n.+lmn  115/6  

 n.+lsndan  69/14   

nÁzenin (Far. nāzenìn): Nazenin, nazl, narin, ince yapl. 120/5  

ne: 1. Hangi şey. 25/6, 34/3, 35/4, 57/6, 61/2, 68/4, 71/6, 78/9, 80/6, 98/3, 104/9, 

 108/4 

 n.+dir 83/4, 126/5  

 n.+ler 36/3, 43/16, 84/3  

 n.+me 61/5  

 2. Nasl.  

 n.  “ne gün ėyler” 35/3, 113/2 

 3. Nereden.   
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 n. “ne bilsin” 92/9, 108/4  

 4. Şaşma ve abart bildiren bir sözcük. 

 n. “bu gėce ne gėcedĭr” 16/11, “ne Ìoştr ƒonya” 44/3 

 4. Neden, niye. 

 n. “ne gezersin sürinen” 104/8, 

ne...   ne... (Far.):  Birden fazla özne, tümleç veya fiili inkâr etmek için, bunlardan 

 önce yer alan sözcüklerin başlarna getirilen bağlaç. 17/2, 17/3, 32/9, 48/4, 

 60/12, 124/3  

nėdem: Ne edeyim (krş. nėdĭm, nėydĭm).  114/8  

nėdĭm: Ne edeyim (krş. nėdem, nėydĭm). 78/6  

Nemrüt DaÈ: Şanlurfa’nn güneyinde bulunan bir dağ. 

 N.+na 44/12  

nennĭ: Ninni, sevecen ve istekli bir biçimde  söylenen “rahat uyu” dileği. 67/6, 

 72/13, 100/14   

nėrde: Nerede.  105/11  

nėre: Nereye.  86/7, 108/5, 115/6    

nėrgĭz (Far. nergis): Nergis, çiçekli bir süs bitkisi. 

 n.+ĭ  8/10  

nesib (Ar. naÒìb): Nasip, bir kimsenin elde edebildiği, sahip olabildiği şey. 

 n.+ĭn  123/15  

nesiÎet (Ar. naÒìÎat): Nasihat, öĠüt. 123/28  

Nesime (Far. nesìme. ö. i.): Türküde geçen bir kadn ad. 

 N.+m 87/10  

neva (Far. nevā): Neva, ses, naĠme, ezgi.  35/6  

neydĭ: Neydi, ne idi.  56/16  

nėydĭm: Ne edeyim ((krş. nėdem, nėdĭm).  95/14  

neyĭme: Neyime, hangi şeyime.  99/6, 99/9  

nėyle-: Neylemek, ne yapmak. 

 n.-dĭ  66/5  

 n.-dĭm  113/3  

 n.-mĭşem  97/10  
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 o.+na  10/9, 57/5  

 o.+ndan  76/5  

 o.+n  6/2   

 o.+nǔn 125/10  

od (Far.): Ateş.  110/10  

 o.+  35/11  

 o.+iyla  58/8  

oda: Evin bir bölümü. 

 o.+sna  29/16 

of: Of, sknt, bezginlik duygularn belirten bir sözcük. Türkülerde bu anlamla ve 

 terennüm olarak kullanlmaktadr. 3/9, 27/6, 80/2  

oÈl: Oğul, erkek çocuk, Yaşl kimselerin genç erkeklere seslenirken söylediği bir 

 sözcük.  115/2  

oÈr: UĠur, iyilik kaynaĠ. 

 o.+sz  9/17  

oÈlan: Oğlan, etişkin erkek, genç erkek. 

 o.  49/5, 69/1, 98/171  

oÈul: Oğul, erkek evlat. 

 o.+yam (oÈlyam):  86/11, 86/22, 123/13  

 o.+ǔ  (oÈlǔ)  101/4 

o¿şa-: Okşamak. 

 o.+llar  20/7   

oċ: Ok, yayla atlan ilkel silah.  54/7, 83/12, 108/2   

ol: O, daha önce sözü geçeni gösteren bir söz, zamir. 127/11   

ol-: Olmak.  33/10   

 o.-a  84/13  

 o.-am  11/5, 11/6, 37/4, 98/4   

 o.-amam  30/7  

 o.-an  2/3, 19/8, 118/10   

 o.-anlar  24/4, 55/8  

 o.-asan  65/6  

 

 n.-rem 29/9  

 n.-rĭm  125/7  

Nezif (naôìf. ö. i.): Nazif, temiz, pak. Türküde geçen bir erkek ad.  44/11  

 N.+ĭ   44/4  

 N.+ĭn  44/1, 44/7  

Nezìhe  (nezìhe. ö. i.): Bir kadn şairin ad (Yaşar Nezihe .Bükülmez). 119/12  

nezir (Ar. ne≠r): Kurban, adak. 

 n.+ĭm  126/3  

niċÁb (Ar.): Nikap, yüz örtüsü, peçe. 

 n.+n  126/11  

nice: 1. Ne kadar.  62/8, 123/17, 126/2, 128/2  

 2. Nasl. 

 n.+dĭr 12/14, 16/14, 72/4, 127/8  

 3. Birçok. 

 n.  2/6 

 n.+ler  127/10  

 n.+sĭnĭ  2/7  

 n.+sĭnĭn  2/7  

niçĭn: Niçin, hangi amaçla, neden.  19/5, 19/6, 122/5, 126/10  

nida (Ar. nidā’): Seslenme.  19/2  

nigÁh (Far. nigāh): Nigah, bakş, bakma.  124/3  

nihÁyet (Ar.): Nihayet, son.  123/15  

nişanl: Evlenmek üzere söz verip yüzük takmş olan kimse. 

 n.+m 14/9, 101/8    

niye: Niçin, neden.   4/6, 16/6, 49/2, 95/17 

O 

o: Daha önce sözü geçeni gösteren bir sözcük, zamir. 5/16, 26/4, 29/18,  32/6, 46/11, 

 50/13, 60/4, 64/9, 75/4, 78/3, 87/8, 93/8, 112/3, 123/3, 123/21, 125/7,

 127/9 
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 o.+na  10/9, 57/5  

 o.+ndan  76/5  

 o.+n  6/2   

 o.+nǔn 125/10  

od (Far.): Ateş.  110/10  

 o.+  35/11  

 o.+iyla  58/8  

oda: Evin bir bölümü. 

 o.+sna  29/16 

of: Of, sknt, bezginlik duygularn belirten bir sözcük. Türkülerde bu anlamla ve 

 terennüm olarak kullanlmaktadr. 3/9, 27/6, 80/2  

oÈl: Oğul, erkek çocuk, Yaşl kimselerin genç erkeklere seslenirken söylediği bir 

 sözcük.  115/2  

oÈr: UĠur, iyilik kaynaĠ. 

 o.+sz  9/17  

oÈlan: Oğlan, etişkin erkek, genç erkek. 

 o.  49/5, 69/1, 98/171  

oÈul: Oğul, erkek evlat. 

 o.+yam (oÈlyam):  86/11, 86/22, 123/13  

 o.+ǔ  (oÈlǔ)  101/4 

o¿şa-: Okşamak. 

 o.+llar  20/7   

oċ: Ok, yayla atlan ilkel silah.  54/7, 83/12, 108/2   

ol: O, daha önce sözü geçeni gösteren bir söz, zamir. 127/11   

ol-: Olmak.  33/10   

 o.-a  84/13  

 o.-am  11/5, 11/6, 37/4, 98/4   

 o.-amam  30/7  

 o.-an  2/3, 19/8, 118/10   

 o.-anlar  24/4, 55/8  

 o.-asan  65/6  
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 o.-mǔşǔm  75/3  

 o.-sa  64/4, 96/17, 123/22, 123/30, 123/31, 123/32  

 o.-sn  5/6, 23/4, 46/12, 90/6, 126/2, 126/3, 126/5, 126/7, 126/9, 126/11  

 o.-sun 68/5  

 o.-sǔn 55/15, 55/18, 79/6, 91/6    

 o.-ǔr  41/6, 79/7, 85/6, 114/15, 115/3    

 o.-ursa 123/23  

on: Say ad.  17/8, 22/4, 43/8, 51/8, 76/11 

 o.+ǔdǔr  102/2      

ora: O yer. 

 o.+da 85/8  

ordǔ: Ordu, silahl kuvvetler. 

 o.+mǔz  39/2  

 o.+nla 82/4  

orman: Orman, ağaçlarla örtülü geniş alan. 

 o.+a  44/5  

orta«: Ortak, hissedar. 

 o.+l«  114/8  

Osman (Ar. ‘Osman. ö. i.): Türküde geçen bir erkek ad. 

 O.+n  48/8  

ot: Küçük bitkiler. 

 o.+lar 29/12  

otur-: Oturmak.  68/3  

oy: Bir seslenme sözü.  48/3, 48/6,  80/3  

oyan-: Uyanmak, uykudan kalkmak. 

 o.-mad  9/12  

oymaÈ: Oymak, aşiret.  110/7  

oyna-: 1.  Oynamak, eĠlenmek, keyfe bakmak.  72/5  

 2. Hareket etmek, harekete geçmek. 

 o.-d  82/6  

 o.-r 104/11 

 

 o.-as  28/12  

 o.-ayd 114/6  

 o.-aydm  40/12, 40/13, 90/10, 91/17, 110/15    

 o.-aym  1/3, 126/7, 126/9, 128/2, 128/3, 128/5  

 o.-d  5/4, 9/13, 25/13, 45/6, 46/8, 51/2, 52/2, 54/12, 105/7, 116/4, 116/6, 

 116/7,  116/9 

 o.-dÈm  66/10  

 o.-dÈn 76/17  

 o.-dm 26/8, 26/9, 28/3, 39/11, 43/5, 53/3, 74/10, 81/11, 92/3  

 o.-di  73/2  

 o.-du  99/2, 105/3  

 o.-duÈun  127/2  

 o.-dum 91/2  

 o.-dǔm  94/10  

 o.-dǔn  96/13  

 o.-m  16/13, 17/6  

 o.-p  19/12  

 o.-r  12/7, 12/12, 12/13, 22/2, 25/11, 44/13, 72/4, 79/2, 87/15, 118/11, 121/6

 o.-ram   86/8  

 o.-rm  125/13  

 o.-ma  123/31  

 o.-maċ  127/12  

 o.-mad  82/8, 124/8  

 o.-maÈl  36/11  

 o.-mak  127/10  

 o.-mayana  62/9  

 o.-maz 37/8, 76/4, 123/23  

 o.-mş 32/4, 38/10, 80/2, 123/22  

 o.-mşam  43/6  

 o.-mşsn  19/4, 25/3     

 o.-mǔş  58/11, 83/12  

 o.-muşam  94/21  
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 o.-mǔşǔm  75/3  

 o.-sa  64/4, 96/17, 123/22, 123/30, 123/31, 123/32  

 o.-sn  5/6, 23/4, 46/12, 90/6, 126/2, 126/3, 126/5, 126/7, 126/9, 126/11  

 o.-sun 68/5  

 o.-sǔn 55/15, 55/18, 79/6, 91/6    

 o.-ǔr  41/6, 79/7, 85/6, 114/15, 115/3    

 o.-ursa 123/23  

on: Say ad.  17/8, 22/4, 43/8, 51/8, 76/11 

 o.+ǔdǔr  102/2      

ora: O yer. 

 o.+da 85/8  

ordǔ: Ordu, silahl kuvvetler. 

 o.+mǔz  39/2  

 o.+nla 82/4  

orman: Orman, ağaçlarla örtülü geniş alan. 

 o.+a  44/5  

orta«: Ortak, hissedar. 

 o.+l«  114/8  

Osman (Ar. ‘Osman. ö. i.): Türküde geçen bir erkek ad. 

 O.+n  48/8  

ot: Küçük bitkiler. 

 o.+lar 29/12  

otur-: Oturmak.  68/3  

oy: Bir seslenme sözü.  48/3, 48/6,  80/3  

oyan-: Uyanmak, uykudan kalkmak. 

 o.-mad  9/12  

oymaÈ: Oymak, aşiret.  110/7  

oyna-: 1.  Oynamak, eĠlenmek, keyfe bakmak.  72/5  

 2. Hareket etmek, harekete geçmek. 

 o.-d  82/6  

 o.-r 104/11 
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 ö.+ǚnde  78/10  

 ö.+ǚnden  32/7, 100/7  

öp-: Öpmek. 

 ö.+erem  91/29  

ö.+erken  77/12  

 ö.+me 74/18  

 ö.+meye  76/6  

ördeg: Ördek (krş.. ördek).  72/3  

ördek: Perde ayakllardan bilinen su kuşu (krş. ördeg).  12/2, 73/9  

ör-: Örmek, saç vb. şeylerin tellerini birkaç bölüme ayrp birbirine geçirmek 

 yoluyla dağnklktan kurtarmak. 

 ö.-emenem  55/10  

ört-: Örtmek, görünmez duruma getirmek. 

 ö.-mĭş  17/16  

 ö.-mǚş  11/7  

öt-: Ötmek, kuş veya böcekler deĠişik tonda ses çkarmak. 

 ö.-ende  115/2  

 ö.-er  32/5, 56/15, 57/8  

 ö.-medĭ  57/13  

 ö.-miyor  33/12  

 ö.-ǚn  52/4  

övle: Öğlen, gün ortas.  30/3  

öyle: O denli, o kadar.  81/4, 121/6    

öz: Kendi.  9/8, 74/14  

 ö.+ǚmǚ  30/9 

P 

pÁdişÁh (Far. pādşāh): Padişah, Osmanl İmparatorluğu’nda devlet başkanlarna 

 verilen unvan, hükümdar, sultan.  123/31, 124/9 

pambǔ« (Far. panbuċ): Pamuk, pamuk gibi.  88/2  

pÁre (Far.): Para, ödeme arac.  123/28 

 

 3. MüziĠin gerektirdiĠi uyumlu hareketleri yapmak.  

 o.-r  87/10  

 

Ö 

öksĭz: Öksüz, anas veya ham anas ham babas ölmüş olan (çocuk). 93/11, 110/11 

öl-: Ölmek. 

 ö.-dĭm  46/5, 69/4    

 ö.-dĭren  59/5  

 ö.-dǚrdĭn 94/6  

 ö.-dǚrdǚn  50/7, 64/3  

 ö.-enĭn 110/11  

 ö.-eyĭm  125/8  

 ö.-ĭrsem  41/5  

 ö.-iyorum  92/18  

 ö.-meden  84/11  

 ö.-mǚş  95/17  

 ö.-ǚm 2/5, 13/7  

 ö.-ǚrĭm  97/7  

 ö.-ǚrǚm  86/3  

 ö.-ümden  56/9  

 ö.-ürem 120/3   

‘ömr (Ar.): Ömür, yaşam, hayat. 

 ‘ö.+e  58/13  

 ‘ö.+ǚm  6/6, 120/2, 124/2  

 ‘ö.+ǚmǚ  86/4  

 ‘ö.+ǚmǚz  33/14  

ön: Bir şeyin esas tutulan yüzü. 

 ö.+ĭ  1/12  
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 ö.+ǚnde  78/10  

 ö.+ǚnden  32/7, 100/7  

öp-: Öpmek. 

 ö.+erem  91/29  

ö.+erken  77/12  

 ö.+me 74/18  

 ö.+meye  76/6  

ördeg: Ördek (krş.. ördek).  72/3  

ördek: Perde ayakllardan bilinen su kuşu (krş. ördeg).  12/2, 73/9  

ör-: Örmek, saç vb. şeylerin tellerini birkaç bölüme ayrp birbirine geçirmek 

 yoluyla dağnklktan kurtarmak. 

 ö.-emenem  55/10  

ört-: Örtmek, görünmez duruma getirmek. 

 ö.-mĭş  17/16  

 ö.-mǚş  11/7  

öt-: Ötmek, kuş veya böcekler deĠişik tonda ses çkarmak. 

 ö.-ende  115/2  

 ö.-er  32/5, 56/15, 57/8  

 ö.-medĭ  57/13  

 ö.-miyor  33/12  

 ö.-ǚn  52/4  

övle: Öğlen, gün ortas.  30/3  

öyle: O denli, o kadar.  81/4, 121/6    

öz: Kendi.  9/8, 74/14  

 ö.+ǚmǚ  30/9 

P 

pÁdişÁh (Far. pādşāh): Padişah, Osmanl İmparatorluğu’nda devlet başkanlarna 

 verilen unvan, hükümdar, sultan.  123/31, 124/9 

pambǔ« (Far. panbuċ): Pamuk, pamuk gibi.  88/2  

pÁre (Far.): Para, ödeme arac.  123/28 
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püşǚ (Far. pÙşì): Poşu, kenarlar saçakl bir tür baş örtüsü.  5/13  

R 

r‚z (Far.): Ruz, gün, zaman. 39/6  

 r‚z- meÎşer: Mahşer günü. 

 r.+de 39/6  

rabab (Ar. rebāb): Rebap, gövdesi Hindistan cevizinden yaplmş bir yayl çalg. 

 73/2  

raz (Ar. rā≥ì): Uygun bulan, kabul eden, benimseyen.  57/15  

reċċem (Ar. raċām): Rakam, saylar göstermek için kullanlan işaretler.  

 r.+ĭ  1/13  

reÎet (Ar. rāÎat): Rahat, huzur. 

 r.+ĭ  123/23  

reÎm (Ar. raÎm, ruÎm): Acma. 

 r. ėt- 126/8  

reng (Far.): Renk, cisimlerden yanslanan şĠn gözde oluşturduĠu duyum. 

 r.+ĭne  63/3  

Rf‘et (Ar. rif‘at. ö. i.): Rfat, Urfal bir şairin ad. 124/10  

rǖ’yā (Ar. ru’yā): Rüya, düş. 

 r.+y  127/14  

ru«sār (Far. ru«sār): Ruhsar, yanak. 

 r.+e  127/2 

 nār- ru«sār: Yanak ateşi.  127/2 

RuÎa: Şanlurfa’nn eski ad. 

 R.+l  60/3  

ruÌ (Far.): Ruh, yanak. 

 r.+lar  125/2  

S 

 

parla-: Parlamak, şk saçmak. 

 p.-r 104/11  

 p.-yor “parliyor”  43/3  

paşa: 1. Askerlikte bir unvan, general.  83/3 

 2. Vali.  1/12  

 3. DeĠer verilen, sayg duyulan kimse. 

 p.+am 7/2, 9/11, 43/12, 65/7   

 p.+nn 16/4  

pek : Çok.  123/6  

pembe (Far. penbe): Açk krmz renk. 

 p.+dĭr 6/3  

penÁh (Far.): Sonuna eklendiĠi sözcükle, “koruycusu, sĠnaĠ” anlamnda 

 birleşik kelime yapan bir sözcük. 

 Álem-penÁh   125/17  

pencere (Far.): Pencere.  94/2 

 p.+den 98/13  

perì (Far. perì): mec. Çok güzel, alml, becerikli kadn.  127/14  

perìşÁn (Far.): Acnacak durumda olan, zavall.  120/3, 124/8, 127/5  

pervÁne (Far.): Pervane, geceleri şk çevresinde dönen küçük kelebek. 125/12, 

 127/3  

peştĭmal (Far. puştmāl): Peştamal, başa ve omuzlara örtülen örtü.  114/1  

pnar: Pnar, yerden kaynayarak çkan su. 

 p.+a  50/2  

 p.+n 6/2  

pīr (Far.): Her hangi bir konuda deneyim kazanmş, bilirkişi kimse. 

 p.+iyim   127/6  

polat (Far. pÙlād): Çelik.  45/10  

 p.+tan  118/2  

portaċal (Fr. portugal): Portakal, turunç gillerden bir meyve.  68/2  

 p.+n  68/10  

pür (Far. pur): Dolu.  36/10  
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püşǚ (Far. pÙşì): Poşu, kenarlar saçakl bir tür baş örtüsü.  5/13  

R 

r‚z (Far.): Ruz, gün, zaman. 39/6  

 r‚z- meÎşer: Mahşer günü. 

 r.+de 39/6  

rabab (Ar. rebāb): Rebap, gövdesi Hindistan cevizinden yaplmş bir yayl çalg. 

 73/2  

raz (Ar. rā≥ì): Uygun bulan, kabul eden, benimseyen.  57/15  

reċċem (Ar. raċām): Rakam, saylar göstermek için kullanlan işaretler.  

 r.+ĭ  1/13  

reÎet (Ar. rāÎat): Rahat, huzur. 

 r.+ĭ  123/23  

reÎm (Ar. raÎm, ruÎm): Acma. 

 r. ėt- 126/8  

reng (Far.): Renk, cisimlerden yanslanan şĠn gözde oluşturduĠu duyum. 

 r.+ĭne  63/3  

Rf‘et (Ar. rif‘at. ö. i.): Rfat, Urfal bir şairin ad. 124/10  

rǖ’yā (Ar. ru’yā): Rüya, düş. 

 r.+y  127/14  

ru«sār (Far. ru«sār): Ruhsar, yanak. 

 r.+e  127/2 

 nār- ru«sār: Yanak ateşi.  127/2 

RuÎa: Şanlurfa’nn eski ad. 

 R.+l  60/3  

ruÌ (Far.): Ruh, yanak. 

 r.+lar  125/2  

S 
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 s.-rsa  27/6  

 s.-maz 35/12  

saÈlÈ: Sağlk, vücut esenliĠi, shhat, afiyet. 

 s.+inan  31/5  

sÁÎil (Ar. ÒāÎil): Sahil, ky, yaka, yal. 

 s.+ĭ  119/13  

sa¿la-: Saklamak. 

 s.+sn 65/17  

Saċp (Ar. åaċb. ö. i.): Parlak, şkl. 

  Saċplar: Urfada bir ailenin lakab. 

 S.+da  42/4  

saċi (Ar. sāċì): Saki, içkili toplantlarda içki dağtan kimse.  13/3  

sa∆o (İt. sacco): Ceket. 

 s.+y  23/3  

salaca: Hasta, yaral veya ölü taşnan sedye. 

 s.  44/8  

sal-: 1. Salmak, brakmak, koyvermek. 

 s.-vėr  30/5 

 2. UĠratmak 

 s.-an  57/18, 75/7 

 s.-psan  58/7 

saln-: Salnmak, yürürken hafifçe bir yandan bir yana eĠilmek.  21/4  

salla-: Sallamak, hareket ettirmek. 

 s.+dm  82/6 

 s.-r  34/2 

sallan-: 1. Sallanmak, bir o yana bir bu yana hareket etmek.  

 s.+dÌça  40/19 

 2. Salnmak. 

 s.-r  51/4  

 s.-ma  64/3  

saman: Ekinlerin hayvanlara yedirilen ufalanmş saplar 

 

sa‘Ádet (Ar.): Saadet, mutluluk.  119/11  

sabr (Ar. Òabr): Sabr, üzüntü verici olaylarn geçmesini bekleme erdemi. 

 s.  ėyle-  26/5  

 s.+lar  77/8  

 s.+  121/5 

saç: Baş derisini kaplayan kllar. 

 s.+m  55/10  

 s.+na 53/8  

 s.+nn 33/4, 94/12  

 s.+lar 21/3  

 s.+lar 88/3  

 s.+larm  123/2  

 s.+larndan  90/5, 91/5  

 s.+larn  90/3, 91/4  

 s.+l  81/5  

 s.+lm 12/19   

saç-: Saçmak, bir şeyi ortalĠa daĠtmak.  

 s.-arsn  32/8  

sade (Ar. sāde): Yaln, gösterişsiz (krş. sāde). 38/16  

sÁde (Ar. sāde): Sade, sadece, yalnz, yalnzca (krş. sade). 124/11 

safvet (Ar. Òafvet): Saflk, temizlik. 119/6 

 safvet-i vijdān: Vicdan saflğ. 119/6  

Safya (Ar. Òāfiyye. ö. i.): Safiye, temiz, pâk. Türküde geçen bir kadn ad.  95/5  

 S.+m 95/19  

saÈ [1]: Sağ, yaşamakta olan, canl.  2/3, 33/10 

 s.+am 60/12 

 s.+lar  71/6, 80/6 

saÈ [2]: SaĠ, taraf bildiren bir sözcük.  77/12 

 s.+na 44/11   

saÈal-: Sağalmak, iyileşmek, sağlğa kavuşmak. 

 s.-r   48/8  
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 s.-rsa  27/6  

 s.-maz 35/12  

saÈlÈ: Sağlk, vücut esenliĠi, shhat, afiyet. 

 s.+inan  31/5  

sÁÎil (Ar. ÒāÎil): Sahil, ky, yaka, yal. 

 s.+ĭ  119/13  

sa¿la-: Saklamak. 

 s.+sn 65/17  

Saċp (Ar. åaċb. ö. i.): Parlak, şkl. 

  Saċplar: Urfada bir ailenin lakab. 

 S.+da  42/4  

saċi (Ar. sāċì): Saki, içkili toplantlarda içki dağtan kimse.  13/3  

sa∆o (İt. sacco): Ceket. 

 s.+y  23/3  

salaca: Hasta, yaral veya ölü taşnan sedye. 

 s.  44/8  

sal-: 1. Salmak, brakmak, koyvermek. 

 s.-vėr  30/5 

 2. UĠratmak 

 s.-an  57/18, 75/7 

 s.-psan  58/7 

saln-: Salnmak, yürürken hafifçe bir yandan bir yana eĠilmek.  21/4  

salla-: Sallamak, hareket ettirmek. 

 s.+dm  82/6 

 s.-r  34/2 

sallan-: 1. Sallanmak, bir o yana bir bu yana hareket etmek.  

 s.+dÌça  40/19 

 2. Salnmak. 

 s.-r  51/4  

 s.-ma  64/3  

saman: Ekinlerin hayvanlara yedirilen ufalanmş saplar 
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 s.+lm 75/8  

sat-: Satmak, bir deĠer karşlğnda bir mal alcya vermek. 

 s.-sn  101/6  

sav-: Savmak, skc bir durumu atlatmak, geçirmek, defetmek. 

 s.+abĭlmem  35/9  

savş-: Savuşmak, geçip gitmek. 

 s.-tm  29/3  

saya: 1. İpekli kumaştan dikilmiş kadn giysisi. 2. İş önlüğü. 

 s.+mn 100/12  

saye (Far. sāye): Gölge.  17/2  

saz (Far. sāz): Her tür müzik arac, çalg.  94/20  

 s.+ 59/16  

sebā (Ar. Òabā): Saba, sabah yeli.  127/4  

sebbeÎ (Ar. ÒabāÎ): Sabah, sabah vakti. 

 s.+tĭr  52/6, 52/9  

sebeb (Ar.): Sebep, bir şeyin olmasna veya belli bir hâlde bulunmasna yol açan 

 şey.  73/5  

 s.+ĭm  99/5, 116/9  

seccade (Ar. secāde): Bir kişinin üzerinde namaz klabileceği büyüklükte yayg, 

 namazlk. 

 s.+sĭn  7/2  

sėç-: Seçmek. 

 s.-eller  20/10  

 s.-emedĭm  5/3  

sedÁ (Ar. Òadā): Seda, ses. 125/19  

sedef (Ar. Òadef): Midye, istiridye kabuklarnn içinde bulunan prltl, beyaz, sert 

 madde.  88/7  

sefa (Ar. Òafā): Gönül rahatlğ, zevk, eĠlence.  55/11  

 s.+n  29/9  

seÎep (Ar. ÒāÎib): Sahip, malik. 

 s.+sĭz  24/11  

 

 s.+  30/2  

sana: Sen zamirinin yönelme durumu.  1/9, 5/6, 8/13, 13/5, 33/7, 74/7, 88/10  

sandÈ: Sandk.  5/2  

sanki (Tr. san + Far. ki): Sözüm ona, sözde.  123/12, 123/29  

san-: 1. Sanmak, zannetmek. 

 s.+ma  119/2  

 s.+maz  122/5  

sap: Bir arac tutmaya yarayan bölüm 

 s.+l  5/11  

sar-: 1. Sarmak, kollarn dolamak, kucaklamak. 76/16, 83/8    

 s.-amadm  3/3  

 s.-amam  83/9, 90/9  

 s.-amaz  92/3 

 s.-ayd  53/6 

 2. Kuşatmak, çevirmek, çevrelemek. 

 s.-d  95/13 

 3. Şerit ip vb. şeyler dolaşmak. 

 s.- “sararak” 75/10  

 4. Bir şeyin üzerine bir beye birkaç kez dolanmak. 

 s.-lmş 69/13, 97/3 

saral-: Sararmak (bk. sarar-) 

 s.-dm  4/4  

sarar-: Sararmak, korku, üzüntü vb. sebeplerle yüzünün rengi solmak.  

 s.-dm 26/7, 81/8    

saray (Far. serāy): 1. Hükûmet konaĠ, kamu işlerinin yürütüldüğü büyük yap. 

 s.+a  44/8  

 2. Hükümdarlarn oturduğu büyük yap. 

 s.-ndan  94/17  

sar: Limon kabuĠu rengi. 

 s.  20/2 , 30/2, 88/3, 100/2, 95/15 

 s.+s  96/10  

saş: Saç, kafa derisi üzerindeki kllar. 
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 s.+lm 75/8  

sat-: Satmak, bir deĠer karşlğnda bir mal alcya vermek. 

 s.-sn  101/6  

sav-: Savmak, skc bir durumu atlatmak, geçirmek, defetmek. 

 s.+abĭlmem  35/9  

savş-: Savuşmak, geçip gitmek. 

 s.-tm  29/3  

saya: 1. İpekli kumaştan dikilmiş kadn giysisi. 2. İş önlüğü. 

 s.+mn 100/12  

saye (Far. sāye): Gölge.  17/2  

saz (Far. sāz): Her tür müzik arac, çalg.  94/20  

 s.+ 59/16  

sebā (Ar. Òabā): Saba, sabah yeli.  127/4  

sebbeÎ (Ar. ÒabāÎ): Sabah, sabah vakti. 

 s.+tĭr  52/6, 52/9  

sebeb (Ar.): Sebep, bir şeyin olmasna veya belli bir hâlde bulunmasna yol açan 

 şey.  73/5  

 s.+ĭm  99/5, 116/9  

seccade (Ar. secāde): Bir kişinin üzerinde namaz klabileceği büyüklükte yayg, 

 namazlk. 

 s.+sĭn  7/2  

sėç-: Seçmek. 

 s.-eller  20/10  

 s.-emedĭm  5/3  

sedÁ (Ar. Òadā): Seda, ses. 125/19  

sedef (Ar. Òadef): Midye, istiridye kabuklarnn içinde bulunan prltl, beyaz, sert 

 madde.  88/7  

sefa (Ar. Òafā): Gönül rahatlğ, zevk, eĠlence.  55/11  

 s.+n  29/9  

seÎep (Ar. ÒāÎib): Sahip, malik. 

 s.+sĭz  24/11  
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 s.+sĭn  64/12  

sene (Ar.): Sene, yl.   43/8  

sened (Ar.): Senet, bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi 

 göstermek için imzaladğ resmî kâğt. 103/4  

senem (Ar. Òanem. ö. i.): 1. Put. 

 s.+de 127/7 

 beyt-ü senem: Puthane.  127/7 

 2. mec. Çok güzel kadn. 25/5, 47/2 

ser (Far.): Baş, kafa.  

 ser tÁ ser: Baştan başa.  123/18  

ser«oş (Far.): Sarhoş.  5/16, 85/13  

 s.+a 38/4 

 s.+um  88/16  

 s.+am  9/7  

sermÁye (Far.): Sermaye, anapara, varlk. 

 s.+m  124/2  

ser-: Sermek, hal, kilim, seccade vb. şeyler yaymak, 

 s.-mĭş   7/2  

ses: Seda, ün. 

 s.+ĭ  45/3  

set (Far. Òad): Yüz, say ad. 

 set Îezar: Yüz bin  43/5 

sev-: Sevmek. 

 s.-dĭÈm  47/9  

 s.-dĭÈi  16/5  

 s.-dĭgĭne  63/5  

 s.-diğimĭ  90/13  

 s.-dĭm 15/4, 51/8, 69/10, 81/4  

 s.-dĭmse  119/6  

 s.-dügüm  87/16  

 s.-elĭ  10/12, 15/4  

 s.-eller 20/6  

 

seÎer (Ar.): Seher, sabahn güneş doğmadan evvelki zaman.  9/13, 19/11, 52/2, 

 52/6,  97/11  

 s.-den  56/2, 97/2    

 s.+lerde  19/5  

seÎra (Ar. ÒaÎra’): Sahra, kr, çöl. 

 s.+nn  121/9  

sek-: Sekmek, tek veya iki ayak üzerinde sçrayarak ilerlemek. 

 s.-er  22/7  

sekran (Ar. sekrān): Sarhoş. 

 s.+m 88/17 

sekzen: Seksen, say ad.  6/7  

selam (Ar. selām): Esenleme, merhaba, iyilik dileklerinde bulunma. 10/3, 46/11, 

 54/9 

sėl (Ar. seyl): Sel, taşkn su. 

 s.+e  111/2  

 s.+ler 92/7  

selvĭ (Far. serv): Selvi, servi.  60/11  

 s.+ye 38/8  

sen: Teklik ikinci kişi zamiri. 7/9, 8/8, 8/10, 17/13, 19/4, 19/9, 25/6, 30/4, 33/10, 

 49/2, 49/5, 55/5, 56/8, 61/2, 64/5, 69/11, 72/5, 75/17, 83/5, 85/8, 87/13, 

 111/3,  111/9, 123/14   

 s.+de 4/3, 4/5, 18/4, 81/7, 81/9   

 s.+dedir  96/18  

 s.+den  54/7, 62/12, 125/17 

 s.+e  103/1 

 s.+ì: Senin. 4/18 

 s.+ĭ: Seni. 7/5, 11/611/9, 15/4, 20/6, 20/7, 28/8, 29/9, 34/5, 39/6, 43/7, 50/4, 

 64/4, 69/10, 76/3, 76/6, 79/5, 86/95, 87/15, 89/5, 89/5, 90/9, 105/11, 119/4, 

 119/6, 119/9, 126/8       

 s.+ĭn  11/5, 38/2, 75/3, 89/7, 127/3, 127/7, 127/11  

 s.+ĭnĭnle  47/8  
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 s.+sĭn  64/12  

sene (Ar.): Sene, yl.   43/8  

sened (Ar.): Senet, bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi 

 göstermek için imzaladğ resmî kâğt. 103/4  

senem (Ar. Òanem. ö. i.): 1. Put. 

 s.+de 127/7 

 beyt-ü senem: Puthane.  127/7 

 2. mec. Çok güzel kadn. 25/5, 47/2 

ser (Far.): Baş, kafa.  

 ser tÁ ser: Baştan başa.  123/18  

ser«oş (Far.): Sarhoş.  5/16, 85/13  

 s.+a 38/4 

 s.+um  88/16  

 s.+am  9/7  

sermÁye (Far.): Sermaye, anapara, varlk. 

 s.+m  124/2  

ser-: Sermek, hal, kilim, seccade vb. şeyler yaymak, 

 s.-mĭş   7/2  

ses: Seda, ün. 

 s.+ĭ  45/3  

set (Far. Òad): Yüz, say ad. 

 set Îezar: Yüz bin  43/5 

sev-: Sevmek. 

 s.-dĭÈm  47/9  

 s.-dĭÈi  16/5  

 s.-dĭgĭne  63/5  

 s.-diğimĭ  90/13  

 s.-dĭm 15/4, 51/8, 69/10, 81/4  

 s.-dĭmse  119/6  

 s.-dügüm  87/16  

 s.-elĭ  10/12, 15/4  

 s.-eller 20/6  
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 s.+al 21/3  

sz: Ruhsal ac, strap.  15/5  

szla-:  1. AĠrmak.  61/11, 13/10, 108/1 

 s.-yanda “szliyanda” 105/10  

 s.-yor  “szlyor”  99/8  

 2. Yaknmak. 

 s.-sayne  8/6  

szlat-: Yakndrmak. 

 s.-ma 56/7   

sĭl-: Silmek, bir şeyin slaklğn gidererek kuru duruma getirmek.  34/4  

 s.-e  sile  76/12 

sila (Ar. Òilā): Sla, bir insann doĠup düyüdüĠü, özlemini çektiĠi yer.  67/5  

 s.+da  14/9  

sĭle: Sile, aĠzna kadar dolu, tam.  

 s.-lendĭ 111/8  

simsÁr (Ar. simsār): Simsar, komisyoncu. 

 s.+e  123/29  

sinama (Fr. cinéma): Sinema. 

 s.+nn  48/7  

sine (Far. sìne): 1. GöĠüs. 

 s.+m  52/3 

 s.+sinden  84/12  

 2. mec. Gönül, yürek. 

 s.+m 43/2 

 s.+mden  125/19  

 3. mec. BaĠr, iç. 

 s.+mde   58/3, 123/27  

 s.+mĭ  19/6  

siyah (Far. siyāh): Kara, renk ad.  59/3, 75/14, 103/10, 124/7   

 s.+m  123/4  

siye: Sana, sen zamirinin yönelme durumu.  4/8, 4/10, 4/24, 16/7, 16/10  

 

 s.-en  87/15  

 s.-enlerĭn  6/5  

 s.-erem  64/4  

 s.-erĭm  76/3  

 s.-ersin “seversen”  74/4  

 s.-gĭlĭm  64/3, 72/9  

 s.-gülüm  87/17  

 s.-ilmez  34/9  

 s.-işelim  74/9  

 s.-meseydĭm  65/5  

 s.-meye  76/7  

sevda (Ar. sevdā): Güçlü sevgi, aşk.  35/8, 60/13, 83/4 

 s.+l  38/3  

 s.+lm  34/3  

 s.+s  32/6  

 s.+ya  75/7  

seyran (Ar. seyrān): Bakp seyretme. 

 s.-  “Urfa dursun seyran”: Urfallar bakp dursun.  41/12    

sėyret-: Seyretmek, göz gezdirmek, gözlemek, bakmak 

 s.+tĭm 86/14  

seyyÁd (Ar. Òayyād): Seyyat, avc. 

 s.+  121/9  

sÈ-: SĠmak. 

 s.-d  123/20  

 s.-mamşken  123/20  

sÎÎat (Ar. siÎÎāt): Shhat, saĠlk, esenlik 

 

 s.+te 123/9     

sÌma: Skma, hlk. bir tür kapitone yelek veya ceket. 

 s.+m  8/2  

srma: İnce gümüş tel. 

 s.  12/19,  75/8   
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 s.+al 21/3  

sz: Ruhsal ac, strap.  15/5  

szla-:  1. AĠrmak.  61/11, 13/10, 108/1 

 s.-yanda “szliyanda” 105/10  

 s.-yor  “szlyor”  99/8  

 2. Yaknmak. 

 s.-sayne  8/6  

szlat-: Yakndrmak. 

 s.-ma 56/7   

sĭl-: Silmek, bir şeyin slaklğn gidererek kuru duruma getirmek.  34/4  

 s.-e  sile  76/12 

sila (Ar. Òilā): Sla, bir insann doĠup düyüdüĠü, özlemini çektiĠi yer.  67/5  

 s.+da  14/9  

sĭle: Sile, aĠzna kadar dolu, tam.  

 s.-lendĭ 111/8  

simsÁr (Ar. simsār): Simsar, komisyoncu. 

 s.+e  123/29  

sinama (Fr. cinéma): Sinema. 

 s.+nn  48/7  

sine (Far. sìne): 1. GöĠüs. 

 s.+m  52/3 

 s.+sinden  84/12  

 2. mec. Gönül, yürek. 

 s.+m 43/2 

 s.+mden  125/19  

 3. mec. BaĠr, iç. 

 s.+mde   58/3, 123/27  

 s.+mĭ  19/6  

siyah (Far. siyāh): Kara, renk ad.  59/3, 75/14, 103/10, 124/7   

 s.+m  123/4  

siye: Sana, sen zamirinin yönelme durumu.  4/8, 4/10, 4/24, 16/7, 16/10  
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söyle-: 1. Söylemek, demek, anlatmak.  126/7  

 s.-dĭm 68/4, 34/3  

 s.-me  123/30  

 s.-menem  91/30 

s.-nĭr  12/3 

 s.-r  92/5, 95/16 

 s-rem 16/10  

 s.-rsem  92/8  

 s.-sĭn 89/9  

 s.-yĭn  100/13, 101/2, 101/6    

 2. Şark, türkü vb. okumak 

 s.-r  3/5  

söz: Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, laf, kelam. 

 s.+ǚ  59/14  

 s.+ünde  57/20  

su: Su.  77/3  

 s-ya  33/1, 54/21, 38/14, 73/9    

 s-yn  63/3 

 s.-sz 9/14, 30/6  

sura: Sra. Ard, arkas, önü ve yan kelimelerinden sonra gelerek tamlamalar kuran 

 ve “ardndan, arkasndan, önünden, yanndan, beraberinde” anlamlarnda 

 kullanlan bir sözcük.  86/21 

susam (Far. sÙsen): Süsengillerden, güzel görünüşlü ve kokulu bir süs bitkisi. 

 s.+î  “susama benzer, onun gibi”  24/6  

s‚rete (Ar. ÒÙretā): Sureta, görünüşte.  123/26 

sūzān (Far.): Suzan, yanan, yanc.  126/7  

Sülėymān (ö. i.):  Hz. Süleyman.  127/15  

 S.+lar 2/6  

sümbǚl (Far. sünbül): 1. Sümbül, çiçekleri kuvetli kokulu, türlü renkli olan bir süs 

 bitkisi.  17/3, 103/6    

 2. mec. Güzellerin saç.  127/4  

sür-: 1. Sürmek, dokundurmak, deĠdirmek. merhem vb. maddeyi yaymak. 

 

siyenc: Siyeç, bağ, bahçe ve tarla kenarlarna çekilen çallardan oluşan çit. 

 s.+ĭ  80/3  

sĭz: Siz, çokluk II. şahs zamiri. 

 s.  14/5  

 s.+ĭn  3/6, 72/4  

 s.+lere   28/5 

 s.+lerĭ  114/17  

so«-: Sokmak, içine veya arasna girmesini saĠlamak.  68/7  

soċ-: Sokmak, böcek zehirli hayvan iğnesini batrmak. 

 s.-ar  123/32  

sol: Sol, taraf bildiren sözcük.  77/13  

sol-: 1. Solmak, rengini yitirmek, rengi uçmak. 

 s.-dm 26/7  

 s.-dran  59/9  

 s.-drr 2/7  

 s.-dǔrdǔn  50/9 

 2. TazeliĠini, diriliĠini yitirmek.  

 s.-iyorum  92/16  

son: Son, nihayet. 

 s.-  6/5, 61/9  

 s.-ra  123/28  

sor-: Sormak, sual etmek, bilgi istemek 

 s.-a  125/3  

 s.-aydm  90/13  

 s.-dm 18/10, 60/3    

soy: Sülale, bir atadan gelen insanlarn oluşturduğu topluluk. 

 s.+a  3/6, 54/3  

soyra: Sonra.  64/12  

söle-: Söylemek, demek,  anlatmak. 

 s.-rem 4/10, 4/24  

 s.-yĭn 78/5, 78/12    
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söyle-: 1. Söylemek, demek, anlatmak.  126/7  

 s.-dĭm 68/4, 34/3  

 s.-me  123/30  

 s.-menem  91/30 

s.-nĭr  12/3 

 s.-r  92/5, 95/16 

 s-rem 16/10  

 s.-rsem  92/8  

 s.-sĭn 89/9  

 s.-yĭn  100/13, 101/2, 101/6    

 2. Şark, türkü vb. okumak 

 s.-r  3/5  

söz: Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, laf, kelam. 

 s.+ǚ  59/14  

 s.+ünde  57/20  

su: Su.  77/3  

 s-ya  33/1, 54/21, 38/14, 73/9    

 s-yn  63/3 

 s.-sz 9/14, 30/6  

sura: Sra. Ard, arkas, önü ve yan kelimelerinden sonra gelerek tamlamalar kuran 

 ve “ardndan, arkasndan, önünden, yanndan, beraberinde” anlamlarnda 

 kullanlan bir sözcük.  86/21 

susam (Far. sÙsen): Süsengillerden, güzel görünüşlü ve kokulu bir süs bitkisi. 

 s.+î  “susama benzer, onun gibi”  24/6  

s‚rete (Ar. ÒÙretā): Sureta, görünüşte.  123/26 

sūzān (Far.): Suzan, yanan, yanc.  126/7  

Sülėymān (ö. i.):  Hz. Süleyman.  127/15  

 S.+lar 2/6  

sümbǚl (Far. sünbül): 1. Sümbül, çiçekleri kuvetli kokulu, türlü renkli olan bir süs 

 bitkisi.  17/3, 103/6    

 2. mec. Güzellerin saç.  127/4  

sür-: 1. Sürmek, dokundurmak, deĠdirmek. merhem vb. maddeyi yaymak. 
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şal (Far. şāl): Genellikle hindistanda dokunan değerli bir yün kumaş. 

  ş. 46/4  

şalvar (Far. şelvār): Belden başlayan, paçalar ayak bileklerine kadar inen, aĠ çok 

 bol geniş bir üst giysisi 

 ş.+  6/3  

 ş.+ma  101/3  

şÁm (Far. şām): Akşam.  125/14  

şan (Ar. şān): Ün, şöhret. 

 ş.+iya 1/7, 43/14   

şark (Ar. şarċì): Ezgi, müzik parças. 

 ş.  3/5, 94/20    

şaşr-: Şaşrmak, ne yapmak gerektiğini bilememek. 

 ş.+r   29/18  

 ş.+mş 91/11  

şÁyeste (Far.): Uygun, yakşr. 

 ş.+sĭyem  125/8  

şebab (Far. şebāb): Gençlik, tazelik, civanlk.  49/10  

şebistān (Far.): Gece ibadetine mahsus oda.  127/3   

şehir (Far. şehr): Kent, site. 

 ş.+ler 44/3  

şeÌs (Ar. şa«Ò): Şahs, kişi, kimse. 

 ş.+e  123/31  

şeker (Far.): Şeker, tatl.  49/3, 49/5, 87/7  

şem‘ (Ar.): Mum.   

 şem‘ -ĭ şebistān: Gece ibadetine mahsus odada yanan mum. 127/3  

 ş.+ĭ  122/3 

şemama (Ar. şemāme): Güzel kokulu bir tür küçük kavun. mec. Kadn kz göĠsü, 

 meme.  21/16  

şems (Ar.): Güneş.  124/7  

şėn: Şen, sevinçli, neşeli.  28/12  

 

 s.+e gelse  125/11  

 2. Göndermek, kovmak. 

 s.-elĭ  55/12 

 3. Pulluk veya sabanla toprağ işlemek. 

 s.+seler 47/2 

 4. Herhangi bir durum içinde bulunmak, o durumu devam ettirmek. 

 s.-emenem “ben sefa süremenem”  55/11  

 s.-medĭm “sürmedim sefan” 29/9   

sürĭ: 1. Sürü. mec. İnsan topluluĠu. 

 s.+sĭ “gėştĭ ċzlar sürĭsĭ” 68/11  

 s.+sĭnden 68/12 

 2. Evcil hayvan topluluĠu. 

 s.+nen  “süriynen” 104/5  

sürme: Kirpik diplerine sürülen siyah boya. 

 s.+lĭ  7/13, 71/12  

 s.+lĭm  34/6  

süvar (Far. suvārì): Süvari, atl asker.  39/11  

süz-: 1. Süzmek, bir svy içindeki kat maddelerden ayrmak. 

 s.+me 5/8 

 2. Göz baygn ve anlaml bakmak  

 s.-ǚlsǚn  21/11  

Ş 

şad  (Far. şād): Sevinçli, neşeli, mutlu.  118/10, 121/6, 126/4, 126/11   

şÁh (Far. şāh): Hükümdar.  124/9 

 ş.+m  126/6  

Şah BudaÈ: ?. Özbek han Ebü’l-Hayr’n oğlu Şah Budak kastedilmiş olabilir. 

 Ş.+n  32/5   

şak-: Şakmak, ötücü kuşlar ezgili ses çkarmak 

 ş.-r  96/7  
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şal (Far. şāl): Genellikle hindistanda dokunan değerli bir yün kumaş. 

  ş. 46/4  

şalvar (Far. şelvār): Belden başlayan, paçalar ayak bileklerine kadar inen, aĠ çok 

 bol geniş bir üst giysisi 

 ş.+  6/3  

 ş.+ma  101/3  

şÁm (Far. şām): Akşam.  125/14  

şan (Ar. şān): Ün, şöhret. 

 ş.+iya 1/7, 43/14   

şark (Ar. şarċì): Ezgi, müzik parças. 

 ş.  3/5, 94/20    

şaşr-: Şaşrmak, ne yapmak gerektiğini bilememek. 

 ş.+r   29/18  

 ş.+mş 91/11  

şÁyeste (Far.): Uygun, yakşr. 

 ş.+sĭyem  125/8  

şebab (Far. şebāb): Gençlik, tazelik, civanlk.  49/10  

şebistān (Far.): Gece ibadetine mahsus oda.  127/3   

şehir (Far. şehr): Kent, site. 

 ş.+ler 44/3  

şeÌs (Ar. şa«Ò): Şahs, kişi, kimse. 

 ş.+e  123/31  

şeker (Far.): Şeker, tatl.  49/3, 49/5, 87/7  

şem‘ (Ar.): Mum.   

 şem‘ -ĭ şebistān: Gece ibadetine mahsus odada yanan mum. 127/3  

 ş.+ĭ  122/3 

şemama (Ar. şemāme): Güzel kokulu bir tür küçük kavun. mec. Kadn kz göĠsü, 

 meme.  21/16  

şems (Ar.): Güneş.  124/7  

şėn: Şen, sevinçli, neşeli.  28/12  
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 t.-masn  101/3 

taÌl-: Taklmak, denge bozulacak biçimde ayağn bir yere dokunmas, çarpmas. 

 t.-d  33/5  

ta¿t (Far. ta«t): 1. Hükümdarlarn oturduĠu büyük, süslü kotuk. 

 t.+nda 56/15   

 2. mec. Hükümdarlk makam. 

 t.+an  2/6  

 3. hlk. Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan sedir.  52/3 

taċ-: Takmak, geçirmek. 

 t.-t 69/6  

tÁ∆at (Ar.): Güç, kuvvet, derman. 

 t.  125/18  

taċċa: Taka, pencere. Eski yaplarda, iç mekanda bulunan kemerli niş. 

 t.+l  27/2  

talan: hlk. YaĠma, çapul.  57/17  

talan-: Yağmalanmak, yağma edilmek, darmadağn etmek. 

 t.-d  18/4  

tālb (Ar. tālib): Talip, isteyen, istekli.  127/10 

 tālb- feyz-ĭ muÎabbet:  Sevgi ilmini irfann öğrenmek isteyen.    

taliÎ (Ar. tāli‘ ): Talih, kader, ksmet.  57/13  

 t.+ĭ  61/15  

tambr (Ar. ÔanbÙr): Tambur, müzik aleti. 

 t.+am  73/2  

tane (Far. dāne): Tohum, çekirdek. mec. benzersiz, benzeri bulunmayan. 

 t.+m  72/14  

tara-: Taramak, bir şeyin tellerini birbirinden ayrp karşklğn gidermek.  

 t.-ma  90/3, 91/4  

taş: 1. Bilinen kat madde. 

 t.+a  82/2, 82/7   

te: “de”. Temel fiilin oluş biçimini, önermenin nasl oluştuğunu anlatan bir sözcük, 

 bağlaç.  123/26    

 

Şey«-ĭ Sen‘ān: Dörtyüz müridi olan, aşk uğruna hristiyan olup dağda domuz güden, 

 sonra dinine dönen bir şeyh.  127/7  

şėyda (Far. şeydā): Aşktan akln kaybetmiş, deli, çlgn.  19/3  

ŞÌ MaÌsut: Asl ad Şey« Mes‘ud olan eren; onun Urfa yaknndaki tekkesi. Bu 

 tekkenin bir zamanlar piknik yeri olan çevresi. 

 Ş.+ta  57/17  

şngr:  Yanslayc bir sözcük.  “mngr” sözcüĠüyle birlikte kullanlmaktadr.  

 Şngr mngr:  Düzenli bir biçimde çkan çnlamal bir sesin yanslanmas.  

 3/4  

şĭmdĭ: Şu anda.  6/11, 12/5, 12/7, 18/8, 75/6, 75/9, 74/13, 75/7, 123/21   

şĭrĭn (Far. şìrìn): 1. Sevimli,  hoş, cana yakn.  1/5, 44/3, 106/6  

 2. Rahat, huzur verici. 

 ş. Uyku  10/4 

 3. Hiçbir şeyle değişilmeyecek kadar kymetli. 

 ş. can 13/4     

şĭşe (Far. şìşe): Şişe.  84/5  

şivan (Far. şiven) Matem, yas. Feryat, figan, aĠlaşma.  50/19  

şivekâr (Far. şìvekār): İşveli, cilveli. 

 ş.+e  17/6  

şu: Hakknda konuşulan kimse veya şeyi belirten bir söz. 36/4, 37/7, 41/6, 41/8, 43/2, 

 43/15, 93/12  

şu« (Far. şÙ«): Neşeli ve serbest (kadn). 

 ş.+un  127/9  

şüşe (Far. şìşe): Şişe.  77/7 

T 

ta: 1.  “da”, iki fiil arasnda devamllk bildiren bir sözcük, bağlaç.  98/11, 98/13 

 2. Dahi, bile.  49/8,  98/19 

 3. ... den beri  125/20   

ta«-: Takmak, geçirmek.  123/14 



229 

 t.-masn  101/3 

taÌl-: Taklmak, denge bozulacak biçimde ayağn bir yere dokunmas, çarpmas. 

 t.-d  33/5  

ta¿t (Far. ta«t): 1. Hükümdarlarn oturduĠu büyük, süslü kotuk. 

 t.+nda 56/15   

 2. mec. Hükümdarlk makam. 

 t.+an  2/6  

 3. hlk. Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan sedir.  52/3 

taċ-: Takmak, geçirmek. 

 t.-t 69/6  

tÁ∆at (Ar.): Güç, kuvvet, derman. 

 t.  125/18  

taċċa: Taka, pencere. Eski yaplarda, iç mekanda bulunan kemerli niş. 

 t.+l  27/2  

talan: hlk. YaĠma, çapul.  57/17  

talan-: Yağmalanmak, yağma edilmek, darmadağn etmek. 

 t.-d  18/4  

tālb (Ar. tālib): Talip, isteyen, istekli.  127/10 

 tālb- feyz-ĭ muÎabbet:  Sevgi ilmini irfann öğrenmek isteyen.    

taliÎ (Ar. tāli‘ ): Talih, kader, ksmet.  57/13  

 t.+ĭ  61/15  

tambr (Ar. ÔanbÙr): Tambur, müzik aleti. 

 t.+am  73/2  

tane (Far. dāne): Tohum, çekirdek. mec. benzersiz, benzeri bulunmayan. 

 t.+m  72/14  

tara-: Taramak, bir şeyin tellerini birbirinden ayrp karşklğn gidermek.  

 t.-ma  90/3, 91/4  

taş: 1. Bilinen kat madde. 

 t.+a  82/2, 82/7   

te: “de”. Temel fiilin oluş biçimini, önermenin nasl oluştuğunu anlatan bir sözcük, 

 bağlaç.  123/26    
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 tÈ- cevr: Eziyet klc.  123/27  

tĭken: Diken, baz bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu vb. bölümlerinde bulunan 

 sert, ucu sivri ve batc çkntlardan her biri.   28/3, 69/9    

tĭmĭn: esk.  Tahl mikdarn belirlemede kullanlan, çeşitli birimlerde olan ölçek.  

 t.+ler 111/8  

tişe (Far. tìşe): Balta, nacak, keser, kazma, külünk.  126/9 

 tişe-yĭ Èem: Gam baltas. 126/9   

tiv: Tüy, kuşlarn gövdelerini örten örtünün her biri. 

 t+.ĭnden  41/7  

top: 1. Kumaş, kâğt gibi şeylerin belli miktardaki bağ.  44/7  

 2. Yuvarlak biçimde, toparlak.  38/10 

 4.  Gülle atan büyük ateşli silah. 

 t.+lar 82/6  

topÈ: Topuk, ayağn yuvarlakça olan alt arka bölümü, ökçe.    

 t.+  “topÈ”  71/10  

topla-: Toplamak, bir araya getirmek, devşirmek.  8/10  

toppÌ: (bk. topÈ). 

 t.+tan  63/9  

topraÈ: Toprak (krş. topra«). 

 t.+a  69/15, 97/5  

 t.+  39/3  

topraÌ: Toprak (topraÈ).  123/15  

töbe (Ar. tevbe): Tövbe, işlediği günah veya suçtan pişman olarak bir daha 

 yapmama karar. 

 t.+ler  14/4   

 t.+sĭ  14/4 

 töbeler töbesĭ: Bir kimsenin herhangi bir işten çok pişmam olarak 

 tekrarlamama  kararn kesinlikle aldğn anlatan bir söz.  14/4  

turnc (Ar. turunc + Ar. î): Turuncu. Turunç rengi.  40/9  

turunç (Far. turunc): Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, kşn yaprağn 

 dökmeyen bir ağaç, .bu ağacn portakala benzeyen, suyu acmtrak meyvesi. 

 

tebib (Ar. Ôabìb): Tabip, hekim, doktor.  35/13, 107/6, 117/3  

te∆dir (Ar. taċdìr): Takdir, ezelde Allah’n olmasn istediÈi şeyler.  125/20 

tekke (Ar. tekye): Tarikattan olanlarn barndklar, ibadet ve yaptklar yer, dergâh. 

 127/11  

tėl (Fr. télégraphe): 1. Telgraf.  43/11 

 t.+ĭn  43/10  

 2. İnsan saçn oluşturan ipçik.  90/5, 91/5  

 t.+ine  94/12   

 t.+lerĭne  33/4  

 3. Türlü metallerden yaplmş (gelin teli gibi) çok ince ve uzun nesne. 

 t.+lĭ  31/6  

temennÁ (Ar.): Dileme, dilek, istek. 

 t.  kl-  125/14  

temkin (Ar. temkìn): Bir işin sonunu düşünerek ölçülü ve tedbirli davranma. 

 ehl-i temkin: tas. Sabrszlk ve kararszlĠ terk edip huzur ve sükuna 

 kavuşmuş kimse.  

 t.+em  121/4 

ten (Far. ten): Beden, vücut. 

 t.+ĭmde  123/5  

tene (< Far. dāne): 1. Tane. Tohum, çekirdek. 

 2. mec. yalnzca 

 t.+cĭk  29/13 

 3. mec. benzersiz, eşi benzeri bulunmayan.  

 t.+dĭr  103/5 

tenha (Ar. tenhā): Issz. 

 t.+larda  95/7  

ter: Derinin gözeneklerinden szan sv.  77/13, 117/6  

tes«ìr (Ar.): Elde etme, ele geçirme.  127/14  

teslim (Ar. teålìm): Dayanamayp pes etme.  44/14, 82/8  

tez (Far. tìz): Süratli bir şekilde.  57/4, 77/4  

tiÈ (Far. tìÈ): Klç.  
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 tÈ- cevr: Eziyet klc.  123/27  

tĭken: Diken, baz bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu vb. bölümlerinde bulunan 

 sert, ucu sivri ve batc çkntlardan her biri.   28/3, 69/9    

tĭmĭn: esk.  Tahl mikdarn belirlemede kullanlan, çeşitli birimlerde olan ölçek.  

 t.+ler 111/8  

tişe (Far. tìşe): Balta, nacak, keser, kazma, külünk.  126/9 

 tişe-yĭ Èem: Gam baltas. 126/9   

tiv: Tüy, kuşlarn gövdelerini örten örtünün her biri. 

 t+.ĭnden  41/7  

top: 1. Kumaş, kâğt gibi şeylerin belli miktardaki bağ.  44/7  

 2. Yuvarlak biçimde, toparlak.  38/10 

 4.  Gülle atan büyük ateşli silah. 

 t.+lar 82/6  

topÈ: Topuk, ayağn yuvarlakça olan alt arka bölümü, ökçe.    

 t.+  “topÈ”  71/10  

topla-: Toplamak, bir araya getirmek, devşirmek.  8/10  

toppÌ: (bk. topÈ). 

 t.+tan  63/9  

topraÈ: Toprak (krş. topra«). 

 t.+a  69/15, 97/5  

 t.+  39/3  

topraÌ: Toprak (topraÈ).  123/15  

töbe (Ar. tevbe): Tövbe, işlediği günah veya suçtan pişman olarak bir daha 

 yapmama karar. 

 t.+ler  14/4   

 t.+sĭ  14/4 

 töbeler töbesĭ: Bir kimsenin herhangi bir işten çok pişmam olarak 

 tekrarlamama  kararn kesinlikle aldğn anlatan bir söz.  14/4  

turnc (Ar. turunc + Ar. î): Turuncu. Turunç rengi.  40/9  

turunç (Far. turunc): Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, kşn yaprağn 

 dökmeyen bir ağaç, .bu ağacn portakala benzeyen, suyu acmtrak meyvesi. 
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 u.+t 114/1  

uÈr: Ön. 

 u.+na “uÈrna”  124/10  

ufaċ: Ufak, küçük.  123/13  

uÌçǔr: Uçkur, şalvar bele bağlamak için bel ksmna geçirilen bağ.  101/3  

ul: Ulu, yüce.  38/6  

un: Un. 

 u.+ǔdǔr  102/3  

unǔd-: Unutmak. 

 u.-ǔr  102/5 

unǔt-: Unutmak. 

 u-man«  114/17  

ur-: Vurmak. 110/1 

Urfa: GüneydoĠu Anadolu’da bir il.   28/5, 65/10, 78/2, 82/8, 89/11  

 U.+da 56//10  

 U.+l  7/8, 78/1  

 U.+lm   55/, 57/123, 88/21  

 U.+lyam  65/2  

 U.+nn  41/6, 43/2, 43/15, 44/4, 82/1, 89/2, 78/10  

 U.+ydadr  110/4  

 U.+y 65/17  

usan-: Usanmak, bkmak. 

 u.-drd  122/2  

 u.-maz 122/2  

uş-: Uçmak. 

 u.-t  72/3    

 u.-tǔ  8/12 

 2. mec. Yok olmak, elden gitmek. 

 u.-t  33/3,  

uşa∆: Evlat, herhangi bir milletin veya bölgenin halkndan olan erkek. 

 u.+lar  101/5 

 Türk uşaklar. 101/5  

 

 13/12  

tut-: Tutmak, yakalamak.  73/12  

 t.-acaÈm  104/4  

 t.-tam 37/2  

 t.-ayd 53/5  

 t.-ld  124/7  

 t.-ǔb  125/15  

tüfeng (Far. tüfeng): Tüfek, uzun namlulu ateşli silah. 

 t.+ĭm 14/7  

tüken-: Tükenmek, bitmek, kalmamak. 

 t.+dĭ  64/8, 124/2   

Türk: Türkiye Cumhuriyeti snrlar içinde yaşayan halk ve bu halktan ola kimse. 

 86/11, 101/5    

 Türk uşa∆lar: Türk çocuklar, Türk evlad. 101/5  

Türkmen: Türk soyundan olan bir halk, bu halktan olan kimse.  71/4  

türkǚ: Türkü, Hece ölçüsüyle yazlmş, halk ezgsiyle bestelenmiş şiir. 

 t.+sĭ  78/1  

 t.+sǚ  44/1, 82/1 

tür: Çeşit, cins. 

 t.+lǚ  123/7, 123/30     

 t.+lĭ  67/3  

tütǚn: hlk. Duman. 

 t.+ ǚmdür  37/11  

tüy: Tüy, hayvanlarn vücudunu örtrn örtünün her biri. 

 t.+ǚ  15/3  

U 

u: (Far. u): “ve” baĠlac.  60/15  

uc: Uç, genellikle uzun bir nesnenin son noktas. 

 u.+ǔ  100/12  

uç-: Uçmak, mec. Yok olmak, elden gitmek. 
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 u.+t 114/1  

uÈr: Ön. 

 u.+na “uÈrna”  124/10  

ufaċ: Ufak, küçük.  123/13  

uÌçǔr: Uçkur, şalvar bele bağlamak için bel ksmna geçirilen bağ.  101/3  

ul: Ulu, yüce.  38/6  

un: Un. 

 u.+ǔdǔr  102/3  

unǔd-: Unutmak. 

 u.-ǔr  102/5 

unǔt-: Unutmak. 

 u-man«  114/17  

ur-: Vurmak. 110/1 

Urfa: GüneydoĠu Anadolu’da bir il.   28/5, 65/10, 78/2, 82/8, 89/11  

 U.+da 56//10  

 U.+l  7/8, 78/1  

 U.+lm   55/, 57/123, 88/21  

 U.+lyam  65/2  

 U.+nn  41/6, 43/2, 43/15, 44/4, 82/1, 89/2, 78/10  

 U.+ydadr  110/4  

 U.+y 65/17  

usan-: Usanmak, bkmak. 

 u.-drd  122/2  

 u.-maz 122/2  

uş-: Uçmak. 

 u.-t  72/3    

 u.-tǔ  8/12 

 2. mec. Yok olmak, elden gitmek. 

 u.-t  33/3,  

uşa∆: Evlat, herhangi bir milletin veya bölgenin halkndan olan erkek. 

 u.+lar  101/5 

 Türk uşaklar. 101/5  
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Ü 

ü (Far. ü): “ve” baĠlac.  36/13, 127/4, 125/19, 126/6, 126/11, 128/4  

üç: Üç, say ad.  18/10, 25/14, 40/17, 42/4, 100/11  

üçǚn: İçin, neden ve sonuç belirten bir sözcük.  56/11 

‘Ümer (Ar. ö. i.):  Ömer, erkak ad.  65/6  

ümìd (Ar.): Ümit, beklenti, umma.  127/8 

‘ümr (Ar. ‘ömr): Ömür, hayat, yaşam. 

 ‘ü.+ǚme  5/4  

üreg: 1. Yürek, gönül. 

 ü.+ĭm  39/4  

 2. Kalp. 

 ü.+ĭmde  59/12  

 ü.+ĭmĭ  24/8  

ürek: Yürek, mec. cesaret. 

 y.+lĭ  51/11, 51/13 

üskek: Yüksek.  71/3  

üst: Üst, bir şeyin yukar doğru olan yüzü. 

 ü.+ĭnde  29/12  

 ü.+tĭne  67/2 

 ü.+ǚme  82/13  

 ü.+ǚmĭze  79/8   

 ü.+ǚne  82/11, 125/11  

‘üşşaċ (Ar. ‘uşşāċ): Âşklar. 

 ‘ü.+a  127/11               

 tekke-yĭ ‘üşşaċ:  Âşklar tekkesi.  127/11  

üşü-: Üşümek, soğuğun etkisini duymak. 

 ü.+düm  83/9  

üz: Yüz, çehre. 

 ü.+e  63/9 

 ü.+ǚm  61/6 

 ü.+ǚn  60/16,  

 

uy: 1. Çeşitli duygular anlatmak için kullanlan bir seslenme sözü.  4/6, 16/6, 25/2,  

 27/3, 29/3, 47/2, 50/6, 53/4, 78/6, 92/4, 98/6, 113/3   

 uy benĭ benĭ: Vah bana, yazk bana.  29/3 

uyaÈla-: Uyuklamak, oturduĠu yerde hafif uykuya dalmak. 

 u.-r 100/3   

uyan-: Uyanmak, uykudan kalkmak.  52/9, 76/16  

 u.-na  62/7  

 u.-asan  56/2  

uyat-: Uykudan uyandrmak. 

 u.-tn  42/8 

uy¿: Uyku.  6/9  

 u.-sz  9/15 

uy-:Uyumak. 

 u.-mş 6/8 

uyċ: Uyku. 

 u.+da 10/4  

 u.+dan  42/8  

 u.+sn  10/5  

uyǔ-: Uyumak. 

 u.  76/16  

 u.-r  75/6  

uzaÈ: Uzak (krş. uza«, uzaċ). 

 u.+a  70/4 

uza¿: Uzak (krş. uzaÈ, uzaċ).  13/8 

 u.+tan  55/7  

 u.+tr 34/6  

uzaċ: Uzak (krş. uzaÈ, uza«). 

 u.+tr  84/6   

uzn: Uzun.  10/10, 20/8, 81/2, 114/2   
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Ü 

ü (Far. ü): “ve” baĠlac.  36/13, 127/4, 125/19, 126/6, 126/11, 128/4  

üç: Üç, say ad.  18/10, 25/14, 40/17, 42/4, 100/11  

üçǚn: İçin, neden ve sonuç belirten bir sözcük.  56/11 

‘Ümer (Ar. ö. i.):  Ömer, erkak ad.  65/6  

ümìd (Ar.): Ümit, beklenti, umma.  127/8 

‘ümr (Ar. ‘ömr): Ömür, hayat, yaşam. 

 ‘ü.+ǚme  5/4  

üreg: 1. Yürek, gönül. 

 ü.+ĭm  39/4  

 2. Kalp. 

 ü.+ĭmde  59/12  

 ü.+ĭmĭ  24/8  

ürek: Yürek, mec. cesaret. 

 y.+lĭ  51/11, 51/13 

üskek: Yüksek.  71/3  

üst: Üst, bir şeyin yukar doğru olan yüzü. 

 ü.+ĭnde  29/12  

 ü.+tĭne  67/2 

 ü.+ǚme  82/13  

 ü.+ǚmĭze  79/8   

 ü.+ǚne  82/11, 125/11  

‘üşşaċ (Ar. ‘uşşāċ): Âşklar. 

 ‘ü.+a  127/11               

 tekke-yĭ ‘üşşaċ:  Âşklar tekkesi.  127/11  

üşü-: Üşümek, soğuğun etkisini duymak. 

 ü.+düm  83/9  

üz: Yüz, çehre. 

 ü.+e  63/9 

 ü.+ǚm  61/6 

 ü.+ǚn  60/16,  
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 v.+n  124/10 

 v.+lÈa 25/10  

 v.+lÈmdan  3/9  

 v.+lÌtr  36/3 

var-: 1. Varmak, ulaşmak, erişmek. 

 v.-d  104/15 

 2. Gelmek.  

 v.  104/12 

 v.-madn  50/2 

 3. Gitmek. 

 v.-aydm  11/3  

 v.-dm 29/16  

 v.-p  123/21  

vasf (Ar. vaÒf): Vasf, nitelik. 

 v.+n 17/4  

vasl (Ar. vaÒl): Kavuşma.  124/3  

vatan (Ar. vaùan): Yurt. 

 v.+da 115/1         

vay: Yazk! acnacak durumda bulunma halini bildiren bir söz. 9/7, 16/3, 24/3, 28/2, 

 34/3, 37/3, 43/2, 44/2, 45/10, 54/6, 54/10, 60/3, 68/3, 69/4, 72/6, 86/12, 118/5 

vaz (Far. vāz): Brkma, terk. 

 v.+gėç-medĭ  118/4    

 v.+geç-ersĭn  32/9, 100/9  

veċt (Ar. vaċt): Vakit, zaman. 

 v.+ĭdĭr  125/6  

vefa (Ar. vefā’): Sevgiyi sürdürme, sevgi baĠllĠ. 

 v.+sz 33/13, 56/13  

 v.+lara 112/4  

velvele (Ar.): Telaş, heyecan.  46/7  

vėr-: Vermek, baĠşlamak.  90/5, 91/5 

 v.-dĭ  125/16  

 

 ü.+ünü  77/12 

 ü.+ünden  77/13  

üzengĭ: Üzengi, eğerin iki yannda bulunan ve hayvana binilirkan ayak baslan 

 halka. 

 ü.+ye  18/9  

üzǚm: Üzüm, Asmann salkm durumunda bulunan meyvesi.  114/7  

 ü.+ǚ  30/8   

V 

vÁdi (Ar. vādì): mec. Konu, mevzu, alan. 

 vÁdi-y¬ fir∆et: Ayrklk konusu.  125/3 

va« (Ar. vāh): Acma duygsu belirten bir sözcük. 114/5, 116/5  

vÁh (Ar. vāh): İlenme, beddua.  125/19, 30/3    

va«t (Ar. vaċt): Vakit, zaman, belirtilen zaman.  52/2 

 v.+  117/4 

 v.+mda  56/17 

 v.+nda  56/14  

vā‘iz (Ar. vā‘i@): Vaiz, dinî öğütlerde bulunan kimse.  123/29  

va∆t (Ar.): Vakit, zaman, balirtilen zaman.  

 v.+  69/2  

vaċit (Ar. vaċt): Vakit, zaman.  19/8  

vala (Far. vāle): İpekli baş örtüsü. 

 v.+lar 11/7, 17/16  

vallah (Ar. v’Allah): Vallahi, “Allah hakk için”.  75/16, 95/10 

 v.+i  91/23 

var: Mevcut, evrende ve düşüncede yer alan, yok karşt.  1/9, 5/15, 13/7, 25/6, 36/3, 

 36/5, 36/9, 36/13, 36/14, 49/2, 57/17, 57/20, 59/6, 65/18, 72/9, 84/3, 84/5, 

 93/16, 104/9, 112/1, 114/2, 121/2, 121/3, 121/5, 121/7, 121/9, 126/7 

 v.-dr  39/13  

 v. m  16/2, 123/16 

 2. Elda bulunan mal mülk bütün sahip olunan şey 
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 v.+n  124/10 

 v.+lÈa 25/10  

 v.+lÈmdan  3/9  

 v.+lÌtr  36/3 

var-: 1. Varmak, ulaşmak, erişmek. 

 v.-d  104/15 

 2. Gelmek.  

 v.  104/12 

 v.-madn  50/2 

 3. Gitmek. 

 v.-aydm  11/3  

 v.-dm 29/16  

 v.-p  123/21  

vasf (Ar. vaÒf): Vasf, nitelik. 

 v.+n 17/4  

vasl (Ar. vaÒl): Kavuşma.  124/3  

vatan (Ar. vaùan): Yurt. 

 v.+da 115/1         

vay: Yazk! acnacak durumda bulunma halini bildiren bir söz. 9/7, 16/3, 24/3, 28/2, 

 34/3, 37/3, 43/2, 44/2, 45/10, 54/6, 54/10, 60/3, 68/3, 69/4, 72/6, 86/12, 118/5 

vaz (Far. vāz): Brkma, terk. 

 v.+gėç-medĭ  118/4    

 v.+geç-ersĭn  32/9, 100/9  

veċt (Ar. vaċt): Vakit, zaman. 

 v.+ĭdĭr  125/6  

vefa (Ar. vefā’): Sevgiyi sürdürme, sevgi baĠllĠ. 

 v.+sz 33/13, 56/13  

 v.+lara 112/4  

velvele (Ar.): Telaş, heyecan.  46/7  

vėr-: Vermek, baĠşlamak.  90/5, 91/5 

 v.-dĭ  125/16  
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 v.-an  44/15  

 v.-dlar  30/3, 48/6 

 2. Yaralamak. 

 v.-ĭldm  13/10 

 3. Öldürmek. 

 v.-dm  25/2 

 v.-dular  84/10 

 v.-ld  78/12  

 v.-ldm  42/13  

 v.-lmaz  34/8  

 v.-ma 27/5 

 v.-mşlar  44/4 

 v.-ǔn  101/5  

 4. Dövmek. 

 v.-rlar  24/12 

 5. Eklenmek. 

 v.-dm 1/13 

 6. Çok etkilemek. 

 v.-du 110/8 

 v.-sa  114/11  

 7. Merhem, ilaç vb. sürmek, basmak, koymak, uygulamak. 

 v.-a  “merhem vura mi? 125/4  

 8. Pranga, zincir, kilit vb. takmak, koymak. 

 v.-ǔlr  79/7  

 v.-ur 94/5 

 9. Saplamak. 

 v.-ma  83/13  

 10. Dokunmak. 

 v.-mayn  94/3  

vurÈn: Vurgun, mec. sevdal, âşk, tutkun. 

 v.+am  4/8, 4/22, 16/7  

 

 v.-dĭler  30/2, 79/4    

 v.-dĭm  25/15, 29/4     

 v.-ende  15/6, 15/7, 15/9    

 v.-eyĭm  1/9  

 v.-ĭn  7/6, 100/13   

 v.-ĭr  49/7, 123/28  

 v.-me  102/4  

 v.-mediler  73/4  

 v.-mediy  55/17  

 v.-mem  28/8, 34/5  

 v.-meye  125/16  

 v.-mezler  55/4  

 v.-miyor  63/5, 64/12, 65/4  

 v.-sĭn  77/8 

vėran (Far. vìrān): Viran, ykk, harap, kötü durumda (krş. viran).  72/3 

vėran (Far. vìrāne): Virane, yklmş, harabolmuş.  41/5, 41/10 

 v.+dr  41/10  

verem (Ar. verem): Bulaşc bir hastalk olan tüberküloz. 

 v.+i  125/6  

veş (Far. veş):  “gibi” manas veren bir benzetme edat.  127/3  

vezir (Ar. vezìr): Vezir, Osmanllar’da bakanlk, valilik gibi yüksek görevlerde 

 bulunan ve paşa unvann taşyan kimse.  27/4, 124/9  

vijdÁn (Ar. vicdān): Vicdan, insann içindeki iyi ve kötüyü ayrdeden duygu.  119/ 

viran (Far. vìrān): Viran, ykk, harap, kötü durumda (krş. vėran). 

 v.+a  78/3  

vir-: Vermek, baĠşlamak. 

 v.-emem   83/7  

visāl (Ar. viÒāl): Kavuşma, sevgiliye kavuşma.  

 visāl- ‘iyd-i etÎa: Kurban bayramna kavuşma.  127/8  

vur-: 1. Vurmak, eli veya elde tutulan bir şeyi bir yere hzla çarpmak. 

 v.-a  86/5  
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 v.-an  44/15  

 v.-dlar  30/3, 48/6 

 2. Yaralamak. 

 v.-ĭldm  13/10 

 3. Öldürmek. 

 v.-dm  25/2 

 v.-dular  84/10 

 v.-ld  78/12  

 v.-ldm  42/13  

 v.-lmaz  34/8  

 v.-ma 27/5 

 v.-mşlar  44/4 

 v.-ǔn  101/5  

 4. Dövmek. 

 v.-rlar  24/12 

 5. Eklenmek. 

 v.-dm 1/13 

 6. Çok etkilemek. 

 v.-du 110/8 

 v.-sa  114/11  

 7. Merhem, ilaç vb. sürmek, basmak, koymak, uygulamak. 

 v.-a  “merhem vura mi? 125/4  

 8. Pranga, zincir, kilit vb. takmak, koymak. 

 v.-ǔlr  79/7  

 v.-ur 94/5 

 9. Saplamak. 

 v.-ma  83/13  

 10. Dokunmak. 

 v.-mayn  94/3  

vurÈn: Vurgun, mec. sevdal, âşk, tutkun. 

 v.+am  4/8, 4/22, 16/7  
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 y.-psan  58/8  

ya¿ā: Yaka, giysilerin boyna gelen bölümü. 

 y.+m  4/12  

ya«n: Yakn, az bir uzaklkta. 

 y.  46/12 

yaċ-:  Yakmak, derinden üzmek; ykma, zarara uğratmak. 

 y.- ar 89/4  

yaċa: Yaka, giysilerin boyna gelen bölümü. 

 y.+ndr  104/4  

yalan: Gerçeğe aykr olarak söylenen söz. 

 y.  57/20 

 y.+csan  91/23, 91/24  

yaldad-: Aldatmak, yanltmak. 

 y.-r  1/15  

yalėli hlk. Çeşitli duygu ve heyecan belirtmek üzere kullanlan, şark ve türkülerde 

 terennüm olarak yer alan bir seslenme sözü.  17/7  

yalnz: Yalnz, tek başna. 74/5  

yalvar-: Yalvarmak, birinden srarla, kendine acndracak sözlerle, saygl bir 

 biçimde bir şey istemek. 

 y.-aym  62/8  

 y.-dm  33/7  

 y.-rm 125/15  

yaman: Kötü, endişe verici.  3/10, 9/6, 12/5, 15/3, 33/6, 89/12, 115/3   

yan: Yön, taraf, cihet.   64/5, 100/11  

 y.+a  64/5, 100/11 

 y. yana: birbirinin yannda, birlikte.  64/5, 100/11 

 y.-dan 76/2  

 y.+  6/3, 65/10, 100/11  

 y.+m 105/1, 105/4      

 y.+ma  4/9, 4/23, 16/8, 21/4, 90/8  

 2. Ötürü, dolay. 

 

 v.+m  75/16  

 v.+yam  61/12  

vusl (Ar. vaÒl): Kavuşma, birleşme. 

 v.+a  125/14  

vuslāt (Ar. vuÒlāt): Ulaşma, kavuşma.  128/11 

 v.+a  125/9  

vüc‚d (Ar. vücÙd): Vücut, beden, gövde. 

 v.+m  123/9  

Y 

ya (Ar. yā):  “Ey, hey” anlamnda bir seslenme sözü, ünlem. 27/2, 125/17 

 Ya Îezret-ĭ Álem penÁh: Ey bütün insanlarn sğndğ efendim.  125/17 

ya (Far. yā): Bir düşüncenin karşt düşünülürken kullanlan bir söz, bağlaç. 125/16

   

ya...  ya... : SeçeneĠi, çeşitliliği veya tercihi belirtirken tekrar edilen bir söz, baĠlaç.

   “ya benden gėç ya ondan”  76/5, 100/9, 104/2  

yad: Yabanc. 34/5, 57/20  

 y.+lar 29/11 

yadė: hlk. Anneden imdat, yardn isterken kullanlan bir seslenme sözcüğü.  24/2  

yaÈ: YaĠ, bilinen bitkisel veya hayvansal madde.  91/18 

yaÈ-: YaĠmak; yağmur, kar,  dolu gökten düşmek. 

 y.-mş  54/11, 103/2   

yaÈlÈ: Mendil, çevre. esk. YaĠl elleri ve aĠzlar silmek için sofrada herkesin 

 yannda bulundurulan, çok defa işlemeli bez. 

 y.+inan  31/6  

yaÈma (Far. yaÈmā): Yağma, çapul, karşlksz dağtma. 124/10 

ya«-:  1. Yakmak, ateşle yok etmek. 

 y.-t  68/13 

 2. Actmak. 

 y.-ar  32/3, 32/4  
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 y.-psan  58/8  

ya¿ā: Yaka, giysilerin boyna gelen bölümü. 

 y.+m  4/12  

ya«n: Yakn, az bir uzaklkta. 

 y.  46/12 

yaċ-:  Yakmak, derinden üzmek; ykma, zarara uğratmak. 

 y.- ar 89/4  

yaċa: Yaka, giysilerin boyna gelen bölümü. 

 y.+ndr  104/4  

yalan: Gerçeğe aykr olarak söylenen söz. 

 y.  57/20 

 y.+csan  91/23, 91/24  

yaldad-: Aldatmak, yanltmak. 

 y.-r  1/15  

yalėli hlk. Çeşitli duygu ve heyecan belirtmek üzere kullanlan, şark ve türkülerde 

 terennüm olarak yer alan bir seslenme sözü.  17/7  

yalnz: Yalnz, tek başna. 74/5  

yalvar-: Yalvarmak, birinden srarla, kendine acndracak sözlerle, saygl bir 

 biçimde bir şey istemek. 

 y.-aym  62/8  

 y.-dm  33/7  

 y.-rm 125/15  

yaman: Kötü, endişe verici.  3/10, 9/6, 12/5, 15/3, 33/6, 89/12, 115/3   

yan: Yön, taraf, cihet.   64/5, 100/11  

 y.+a  64/5, 100/11 

 y. yana: birbirinin yannda, birlikte.  64/5, 100/11 

 y.-dan 76/2  

 y.+  6/3, 65/10, 100/11  

 y.+m 105/1, 105/4      

 y.+ma  4/9, 4/23, 16/8, 21/4, 90/8  

 2. Ötürü, dolay. 
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 y.-n  117/7 

 y.-mşam  64/7  

 2. İyileşmek, deva bulmak. 

 y.-lmaz  24/8 

yapracÈ: Güzel ve minik yaprakçk. 

 y.+  38/14  

yapraÈ:  Yaprak, çiçek yaprağ.  65/16  

 y.+a  69/13, 97/3    

yar (Far. Yār): Sevgili, dost, tandk (krş. yār). 1/10, 5/9, 8/4, 9/12, 11/5, 11/6,12/14, 

 13/3, 15/2, 16/14, 28/11, 29/3, 33/13, 34/9, 37/2, 37/8, 40/4, 40/9, 42/3, 51/5, 

 52/5, 56/13, 57/16, 58/2, 59/2, 59/10, 60/7, 62/7, 64/9, 67/5, 71/2, 72/8, 74/8, 

 74/14,  76/4, 76/17, 77/11, 81/4, 84/2, 85/2, 86/3, 86/15, 97/9, 100/5, 104/23, 

 120/4 

 y.+a  9/9, 29/2, 29/4, 46/11, 50/13, 52/3, 54/9, 60/14, 86/14, 89/9, 118/3  

 y.+dan  40/6, 50/18, 50/18, 62/3, 62/4, 73/10, 89/6, 90/19, 92/17  

 y.+dr  59/12  

 y.+e  17/5, 19/9 

 y.+  (yükleme durumu)  42/11, 104/13  

 y.+  (Teklik 3. şahs iyelik ekli durumu)  9/16, 24/4 

 y.+m (Teklik 1. şahs iyelik ekli durumu)  10/4, 10/11, 51/11, 52/6, 57/19, 

 65/18, 116/6   

 y.+m (Teklik 1i şahs iyelik ekli,  eksiz yükleme durumu)  61/4 

 y.+ma 10/3  

 y.+mn  29/11  

 y.+n   26/4, 29/18, 84/12, 91/19, 112/3   

 y.+ndan  19/4 

 yarim  99/2  yâr, her türlü srr açabilecek dost. 

 y.+rim 100/3  

 y.+imĭn  89/13  

 y.+in  118/2  

 y.+inden  77/9   

 

 y.+a  62/3 

yan-:  1. Yanmak, ateş durumuna geçmek, tutuşmak.  

 y.-ar  64/12 

 2. Szlanmak, şikayet etmek. 

 y.-a  10/7, 26/8, 31/3, 57/3, 57/5,  

 y.-aram  62/6, 72/6, 93/5, 110/10    

 y.-arm  10/9, 93/9  

 y.-asan  21/17  

 y.-asn  50/5  

 y.-aym   128/3 

 y.-d  39/4, 105/3, 122/3  

 y.-dm 6/4, 12/5, 21/17, 46/, 50/53   

 y.-dr  55/6  

 y.-drdn  19/3, 94/7  

 y.-drdi  17/10  

 y.-p  127/2  

 y.-iyor 89/3  

 y.-iyorum  92/15  

 y.-maz m  122/3  

 y.-sn  126/2  

yanaÈ: Yanak (krş. yana«). 

 y.+  51/7, 60//10, 88/5  

 y.+ida 5/15  

 y.+idan  91/31 

yanaÌ: Yanak (krş. yanaÈ). 

 y.+larn  74/17  

 y.+ta  59/8  

yangnl: mec. Tutkun, düşkün, âşk. 

 y.  91/17  

yap-: 1. Yapmak, meydana getirmek. 

 y.-an  79/5  

 y.-ar  71/3 
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 y.-n  117/7 

 y.-mşam  64/7  

 2. İyileşmek, deva bulmak. 

 y.-lmaz  24/8 

yapracÈ: Güzel ve minik yaprakçk. 

 y.+  38/14  

yapraÈ:  Yaprak, çiçek yaprağ.  65/16  

 y.+a  69/13, 97/3    

yar (Far. Yār): Sevgili, dost, tandk (krş. yār). 1/10, 5/9, 8/4, 9/12, 11/5, 11/6,12/14, 

 13/3, 15/2, 16/14, 28/11, 29/3, 33/13, 34/9, 37/2, 37/8, 40/4, 40/9, 42/3, 51/5, 

 52/5, 56/13, 57/16, 58/2, 59/2, 59/10, 60/7, 62/7, 64/9, 67/5, 71/2, 72/8, 74/8, 

 74/14,  76/4, 76/17, 77/11, 81/4, 84/2, 85/2, 86/3, 86/15, 97/9, 100/5, 104/23, 

 120/4 

 y.+a  9/9, 29/2, 29/4, 46/11, 50/13, 52/3, 54/9, 60/14, 86/14, 89/9, 118/3  

 y.+dan  40/6, 50/18, 50/18, 62/3, 62/4, 73/10, 89/6, 90/19, 92/17  

 y.+dr  59/12  

 y.+e  17/5, 19/9 

 y.+  (yükleme durumu)  42/11, 104/13  

 y.+  (Teklik 3. şahs iyelik ekli durumu)  9/16, 24/4 

 y.+m (Teklik 1. şahs iyelik ekli durumu)  10/4, 10/11, 51/11, 52/6, 57/19, 

 65/18, 116/6   

 y.+m (Teklik 1i şahs iyelik ekli,  eksiz yükleme durumu)  61/4 

 y.+ma 10/3  

 y.+mn  29/11  

 y.+n   26/4, 29/18, 84/12, 91/19, 112/3   

 y.+ndan  19/4 

 yarim  99/2  yâr, her türlü srr açabilecek dost. 

 y.+rim 100/3  

 y.+imĭn  89/13  

 y.+in  118/2  

 y.+inden  77/9   
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 y.+lar  13/9  

yarval-: Yalvarmak. 

 y.+dm  118/3  

yas: Ölüm veya bir felaketten doğan ac ve bu acy belirten davranşlar, matem.  

 22/9  

yastċ: Yastk, başn altna koymak veya srt dayamak için kullanlan küçük minder 

 (krş. yastğ, yast«).  80/7, 85/7   

yastÈ: Yastk (krş. yast«, yastċ). 

 y.+a  115/4  

 y.+  41/7  

yastÌ: Yastk (krş. yastÈ, yastċ).  1/7  

yaş: Islak, nemli.  47/6  

yaşa!: Hoşnutluk, sevinç vb. duygular anlatmak için söylenen bir söz, yaşasn! 

 75/17, 82/5  

 y.+sn 82/8  

yaş: Gözyaş. 

 y.+  37/7 

 y.+m  125/13 

 y.+n 34/4  

yaş: Doğuştan beri geçen zaman, hayatn çeşitli evrelerinden her biri. 

 y.+ma  48/6  

 y.+na 17/18, 45/6  

yataÈ: Yatak, bir şeyin çok bulunduğu yer. 

 y.+  80/4, 80/5  

yat-: Yatmak, uyumak. 

 y.-an  67/7  

 y.-ş  12/14, 16/14  

 y.-ma  74/5  

 y.madm  116/11  

 y.-masn  101/2  

 y.-maz 19/11  

 

 y.+nan (yar ilen)  29/4 

 y.+sz 30/7, 58/12 

yÁr (Far. Yār): Sevgili, dost, tandk (krş. yar). 122/2, 127/5  

yar-: Yarmak, derin yara açmak. 36/2, 104/20 

 y.-lar    11/8   

yara: 1. Yara, vücutta oluşan derin kesik (krş. yāre).  54/6, 54/7 

 y.+landm  116/11 

 y.+lar  29/13, 105/10  

 y.+larm  99/8  

 y.+l  37/4, 39/12, 56/4, 60/5, 90/15, 92/11    

 y.+lyam  29/5, 90/20    

 y.+liyam  40/10  

 y.+m  13/10, 27/5, 35/12, 87/4, 108/, 116/121  

 y.+ma 90/6, 91/6, 117/2    

 y.+m  117/3  

 y.+mn  117/4  

 y.+s  48/8  

 y.+szlar  108/3 

 2. mec. Dert, üzüntü, ac.  89/7 

yarat-: Yaratmak. Allah, olmayan bir şeyi var etmek. 

 y.-mş  63/8  

yÁre: Yara, vücutta oluşan derin kesik (krş. yara).  

 y.  123/27  

 y.+lĭ  92/9    

yÁren (Far. yārān): Arkadaş, yakn, dost.  124/10  

 y.+de 124/3  

yar: Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri.  104/16 

 y.+s 96/11  

 y. ba yar: Yar yarya.  40/3 

yarm: Bütün bir şeyin ayrldğ iki eşit parçadan her biri.  34/9 

yarn: Bugünden sonra gelecek ilk gün. 104/3 

yarpz: Dere kenarlarnda yetişen baharatl bir ot, yabannanesi. 
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 y.+lar  13/9  

yarval-: Yalvarmak. 

 y.+dm  118/3  

yas: Ölüm veya bir felaketten doğan ac ve bu acy belirten davranşlar, matem.  

 22/9  

yastċ: Yastk, başn altna koymak veya srt dayamak için kullanlan küçük minder 

 (krş. yastğ, yast«).  80/7, 85/7   

yastÈ: Yastk (krş. yast«, yastċ). 

 y.+a  115/4  

 y.+  41/7  

yastÌ: Yastk (krş. yastÈ, yastċ).  1/7  

yaş: Islak, nemli.  47/6  

yaşa!: Hoşnutluk, sevinç vb. duygular anlatmak için söylenen bir söz, yaşasn! 

 75/17, 82/5  

 y.+sn 82/8  

yaş: Gözyaş. 

 y.+  37/7 

 y.+m  125/13 

 y.+n 34/4  

yaş: Doğuştan beri geçen zaman, hayatn çeşitli evrelerinden her biri. 

 y.+ma  48/6  

 y.+na 17/18, 45/6  

yataÈ: Yatak, bir şeyin çok bulunduğu yer. 

 y.+  80/4, 80/5  

yat-: Yatmak, uyumak. 

 y.-an  67/7  

 y.-ş  12/14, 16/14  

 y.-ma  74/5  

 y.madm  116/11  

 y.-masn  101/2  

 y.-maz 19/11  
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yėddĭ: Yedi, say ad.  10/12, 114/12  

yėl-: Yelmek, esip dalgalanmak. 

 y.+e  76/9 

 yėle yėle: Esip dalgalanarak.  76/9 

yeleg: Yelek, ceket altna giyilen kolsuz ve ksa giysi. 

 y.+ĭ  23/7  

yėmenĭ: Yemeni, hlk.  Bir tür hafif ve kaba ayakkab.  64/2  

yėmĭn (Ar. yemìn): Ant. 

 y.+lĭ  7/9  

yėngĭ: Yeni, bir olguya henüz başlayan (kri. yenĭ).  23/5  

yenĭ: 1. Yeni, bir olguya henüz başlayan (krş. yengĭ).  86/16  

 2. Henüz.  95/12    

yėr: 1. Yer, ortam. 

 y.+de  57/7, 57/8, 114/12   

 2. Bulunulan, yaşanlan mahal. 

 y.+de  57/10 

 y.+den  76/4 

 y.+lerde  72/9, 76/8  

 3. Gezinilen, ayakla baslan taban, zemin. 

 y.+de  105/2 

 y.+ĭn  54/4 

 y.+nen 55/16   

 4. Bir olayn geçtiği veya geçeceği bölüm, alan, 

 y.+ĭ  47/2, 47/6 

 y.+ĭne  47/3 

 5. Bir cismin belirli noktas. 

 y.+ĭnden  123/19  

yėrĭ-: Yürümek, adm atarak ilerlemek, gitmek.  31/5, 47/7, 82/9, 113/5  

yėsĭr (Far. esìr): Esir, köle. mec. Bir kimseye körü körüne bağl olan kimse.  86/8 

yeşĭl: Yeşil, bitki yapraklarnn çoğunda görülen renk.  3/2, 38/15, 41/6  

yėt-: Yetmek, değmek, koymak. 

 

 y.-mş 6/8 

 y.-sam  114/12  

yavaş: Hzl olmayarak.  4/16, 47/7  

yaver (Far. yāver): Yardmc.  61/15  

yavrǔ: 1.Yavru, yeni doğmuş hayvan veya insan. 

 y.+lar  93/11  

 y.+sǔ  93/16  

 y.+sunu  89/12, 93/4  

 y.+larm  117/8  

 2. argo. Güzel, alml, genç kz. Sevecen bir biçimde söylenen bir seslenme 

 sözü. 

 y.+m  75/13 

yay: Keman, kemane vb. çalglar çalmada kullanlan araç.  94/19  

yayl-: At, koyun inek vb. otlamak. 

 y.-an  29/10  

yayla: Üzerinde düzlüklerin bulunduğu, deniz yüzeyinden oldukça yüksek yeryüzü 

 parças.  44/2  

 y.+lar  44/2  

 y.+sna  71/5  

yaz: Dört mevsimden en scak olan.  54/12 

 y.+n (teklik 2. şahs iyelik ekli)  38/2 

 y.+n (zf. Yaz mevsiminde) 38/15  

yaz-: Yazmak, yaz ile anlatmak, yazya dökmek. 

 y.-drdm  75/4 

yaz: Tanr'nn isteği ezelî takdir, yazg, aln yazs,  

 y.+lanlar  2/3  

yazÈ: Yazk, herkesi üzebilecek şey.  5/4, 45/6, 46/8   

yazma: Yemeni, başörtü vb. şeyler yapmakta kullanlan, üstüne boya ve frça ile 

 veya tahta kalplarla desen yaplmş bez. 

 y.+s 59/6 

yė-: Yemek yeme, karn doyurma işi. 

 y.+sĭnler  87/7, 87/8    
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yėddĭ: Yedi, say ad.  10/12, 114/12  

yėl-: Yelmek, esip dalgalanmak. 

 y.+e  76/9 

 yėle yėle: Esip dalgalanarak.  76/9 

yeleg: Yelek, ceket altna giyilen kolsuz ve ksa giysi. 

 y.+ĭ  23/7  

yėmenĭ: Yemeni, hlk.  Bir tür hafif ve kaba ayakkab.  64/2  

yėmĭn (Ar. yemìn): Ant. 

 y.+lĭ  7/9  

yėngĭ: Yeni, bir olguya henüz başlayan (kri. yenĭ).  23/5  

yenĭ: 1. Yeni, bir olguya henüz başlayan (krş. yengĭ).  86/16  

 2. Henüz.  95/12    

yėr: 1. Yer, ortam. 

 y.+de  57/7, 57/8, 114/12   

 2. Bulunulan, yaşanlan mahal. 

 y.+de  57/10 

 y.+den  76/4 

 y.+lerde  72/9, 76/8  

 3. Gezinilen, ayakla baslan taban, zemin. 

 y.+de  105/2 

 y.+ĭn  54/4 

 y.+nen 55/16   

 4. Bir olayn geçtiği veya geçeceği bölüm, alan, 

 y.+ĭ  47/2, 47/6 

 y.+ĭne  47/3 

 5. Bir cismin belirli noktas. 

 y.+ĭnden  123/19  

yėrĭ-: Yürümek, adm atarak ilerlemek, gitmek.  31/5, 47/7, 82/9, 113/5  

yėsĭr (Far. esìr): Esir, köle. mec. Bir kimseye körü körüne bağl olan kimse.  86/8 

yeşĭl: Yeşil, bitki yapraklarnn çoğunda görülen renk.  3/2, 38/15, 41/6  

yėt-: Yetmek, değmek, koymak. 
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yine: Yeniden, bir daha, tekrar, gene.  119/13  

yirmĭ: Yirmi, say ad. 

 y.+sĭne  96/12  

yo¿: Yok, bulunmayan mevcut olmayan (krş. yoċ).  4/5, 68/12, 107/6, 121/5, 

 y.+sll¿  2/5  

 y.+tr  36/8, 48/10, 59/15, 89/9  

yoċ: Yok, bulunmayan mevcut olmayan (krş. yo«).  81/10, 119/13, 123/30, 127/4 

 y.+tǔr 84/8  

yoÈrt: Yoğurt.   

 y.  28/9  

yol:  1. Geçişe uygun yer.  44/5, 91/9  

 2. Geçişe izin.  7/6    

 3. Bir yerden bir yere gitmek için aşlan uzaklk.  84/6, 

 y.+a  85/5, 101/4  

 y.+cdan  90/12  

 y.+ç  54/8  

 y.+da  104/13, 104/16  

 y.+dan  13/8 

 y.+iya 54/8  

 y.+lara 37/13  

 y.+larna  90/11  

 y.+u  91/11  

 y.+un  44/11  

 y.+una 88/23  

yoldaş: Arkadaş, dost. 

 y. 31/18,  40/13   

 y.+m  63/5  

 y.+yam  21/8  

yonca: Hayvanlara yem olarak yedirilen çayr bitkilerinin genel ad.  16/3  

yorl-: Yorulmak, yorgun duruma gelmek. 

 y.-d  8/11  

 

 y.-ende  115/4  

yėter: ünl. Yetişir!, yeterli, kâfi. 

 y.  33/7, 33/10, 56/6, 56/7, 83/13, 108/7, 126/6   

yėtĭm (Ar. yetìm): Yetim, babas ölmüş olan (çocuk), babasz.  65/8, 110/11  

y¿-:  1. Yük indirmek. 

 y.-mş  44/11 

 2. Bir yana eğmek. 

 y.-t  34/3 

yċ-: Ykmak, harabetmek. 

 y.-ċ 123/21 

yċl-: 1. Yklmak, herhangi bir sebeple çökmek, bina göçmek. 

 y.+r  m  48/7  

 y.-sn  126/9 

 2. mec. Üzüntüden perişan olmak,  yataklara düşmek, mahvolmak,  

 y.-mazdm  99/4, 116/8    

yl: 365 günlük zaman.  114/12, 114/16, 123/12  

 y.+dr  10/12  

 y.+ndan  94/14  

 y.+lar  119/8  

yrla-: Şark, türkü söylemek. 

 y.-ram 62/13  

 y.-yacaÌ  55/9  

yrt¿: Yrtk, yrtlmş olan.  4/12  

yĭdĭr-: Yedirmek, yemesini sağlamak, beslemek, karnn doyurmak. 

 y.-rem  49/3  

Yĭmen: Yemen, Arap Yaramadas’nda bir ülke. 

 Y.+den  24/2 

yi-: Yeme işi, karn doyurmak. 

 y.-yen 81/11  

yĭ-: (bk. yi-) 

 y.-mezler  20/6  
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yine: Yeniden, bir daha, tekrar, gene.  119/13  

yirmĭ: Yirmi, say ad. 

 y.+sĭne  96/12  

yo¿: Yok, bulunmayan mevcut olmayan (krş. yoċ).  4/5, 68/12, 107/6, 121/5, 

 y.+sll¿  2/5  

 y.+tr  36/8, 48/10, 59/15, 89/9  

yoċ: Yok, bulunmayan mevcut olmayan (krş. yo«).  81/10, 119/13, 123/30, 127/4 

 y.+tǔr 84/8  

yoÈrt: Yoğurt.   

 y.  28/9  

yol:  1. Geçişe uygun yer.  44/5, 91/9  

 2. Geçişe izin.  7/6    

 3. Bir yerden bir yere gitmek için aşlan uzaklk.  84/6, 

 y.+a  85/5, 101/4  

 y.+cdan  90/12  

 y.+ç  54/8  

 y.+da  104/13, 104/16  

 y.+dan  13/8 

 y.+iya 54/8  

 y.+lara 37/13  

 y.+larna  90/11  

 y.+u  91/11  

 y.+un  44/11  

 y.+una 88/23  

yoldaş: Arkadaş, dost. 

 y. 31/18,  40/13   

 y.+m  63/5  

 y.+yam  21/8  

yonca: Hayvanlara yem olarak yedirilen çayr bitkilerinin genel ad.  16/3  

yorl-: Yorulmak, yorgun duruma gelmek. 

 y.-d  8/11  
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yüz: Çehre, surat. 

 y.+ĭmĭn  125/11  

 y.+lǚ  61/4 

 y.+ǚme  25/8  

 y.+ǚmǚ  125/15  

 y.+ǚn  1/2  

 y.+ǚnǚ  128/4  

yüzǚk: Yüzük, paramağa geçirilen halka.  21/9  

Z 

zahar (Ar. ôāhìr): Zahir, anlaşlan, herhâlde .  58/11  

zāhid (Ar.): Zahit, aşr sofu, kaba sofu.  127/6, 127/12    

 z.+ĭ  123/26  

zalm (Ar. ôālim): Zalim, zulmeden, hakszlk eden.  13/3, 27/5, 70/5, 73/5, 93/15, 

 99/5, 107/11, 107/13, 116/9    

 z.+n  50/4, 108/6    

 z.+lar  58/5  

zalim (Ar. ôālim): Zulmeden, hakszlk eden (krş. zalm, zālm).  89/4, 94/4, 116/10 

zālim (Ar.) Zulmeden, hakszlk eden (krş. zalm, zalim). 119/9 

zaman (Ar. zemān): Zaman, vakit. 

 z.+dr  5/9  

 z.+  20/2  

zamana (Ar. zemāne): Zamane, şimdiki zaman, çağ, devir.  1/15  

zann (Ar. ôann): Sanma, sezme. 

 z.-ėder  26/2  

 z.-etme  123/26  

zapt (Ar. ôabù): Sk tutma. 

 z.-etmez  56/12  

zar (Far. zār): Ağlama, feryat, inleme. 

 

 y.-lmaz  34/7  

yosma: Şen, güzel, fettan genç kadn.  7/7  

yön: Bir yere gitmek için izlenen yol. 

 y.+ǚmǚ  18/11  

yu-: Yumak, ykamak. 

 y.-d  35/13  

yuÌar: Yukar, Yukarya doğru. 

 y.  29/3  

yuÌ: Uyku (krş. yu«ǔ). 

 y.+dan  9/12  

yuÌǔ: Uyku (krş. yu«). 

 y.+dan  62/7  

Yūsuf: Hz. Yusuf, Hz. Yakub’un oğlu.  127/13, 126/9  

yuva: Ev. 

 y.+s  58/4  

 y.+y  71/3  

yüce: Yüksek. 12/12,  29/10, 30/6, 39/7, 117/7 

 y+dĭr  16/12  

yük: Taşnan eşyalarn bütünü. 

 y.+ ĭn  44/11  

 y.+ǚm  102/3  

yüreg: 1. Yürek. kalp (krş. yürek). 

 y.+ĭm  36/2, 84/2 

 y.+ĭm  96/5 

 y.+ĭme  99/7 

 2. Gönül. 

 y.+ĭ  11/8, 118/2  

 y.+ĭm  89/7  

 y.+ĭmĭn  125/6  

yürek: Yürek, kalp (krş. yüreg). 

 y.+ten 90/20  
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yüz: Çehre, surat. 

 y.+ĭmĭn  125/11  

 y.+lǚ  61/4 

 y.+ǚme  25/8  

 y.+ǚmǚ  125/15  

 y.+ǚn  1/2  

 y.+ǚnǚ  128/4  

yüzǚk: Yüzük, paramağa geçirilen halka.  21/9  

Z 

zahar (Ar. ôāhìr): Zahir, anlaşlan, herhâlde .  58/11  

zāhid (Ar.): Zahit, aşr sofu, kaba sofu.  127/6, 127/12    

 z.+ĭ  123/26  

zalm (Ar. ôālim): Zalim, zulmeden, hakszlk eden.  13/3, 27/5, 70/5, 73/5, 93/15, 

 99/5, 107/11, 107/13, 116/9    

 z.+n  50/4, 108/6    

 z.+lar  58/5  

zalim (Ar. ôālim): Zulmeden, hakszlk eden (krş. zalm, zālm).  89/4, 94/4, 116/10 

zālim (Ar.) Zulmeden, hakszlk eden (krş. zalm, zalim). 119/9 

zaman (Ar. zemān): Zaman, vakit. 

 z.+dr  5/9  

 z.+  20/2  

zamana (Ar. zemāne): Zamane, şimdiki zaman, çağ, devir.  1/15  

zann (Ar. ôann): Sanma, sezme. 

 z.-ėder  26/2  

 z.-etme  123/26  

zapt (Ar. ôabù): Sk tutma. 

 z.-etmez  56/12  

zar (Far. zār): Ağlama, feryat, inleme. 
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 z.+ta  29/2  

 z.+tan  77/11  

Züley«ā: Msr Favununun Hz.Yusuf’a âşk olan kars.  127/12  

zülf (Far. zülf):  Saç, şakaklardan sarkan saç lülesi (krş. zülǚf). 

 zülf-ĭ yār: Sevgilinin saç.  127/5  

 z.+ĭn  59/3  

 z.+ĭne  72/8  

 z.+ĭnĭ  69/5  

 z.+ǚnden  117/6  

 z.+ün  106/3  

 z.+üne 94/21  

zülǚf (Far. zülf):  Saç, şakaklardan sarkan saç lülesi (krş. zülf). 20/8, 25/5, 65//11

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 z.+a 60/15  

zar (Far. zārì): İnleyen.  75/11 

zay (Ar. øāyi‘): Zayi, kaybetme, yitme.  

 zaya git-: Yitip gitmek, boşa gitmek. 33/14  

zehir (Far. zehr): Ağu, öldürücü madde. 

 z.+lĭ  123/33  

ze«m (Ar. za«m): Yara. 

 z.+ ĭne  125/4  

zeman (Ar. zemān): Zaman, vakit.  68/9  

 z.+  20/3, 20/8, 30/3    

 z.+n  41/8  

zencĭr (Far. zencìr): Zincir.  40/18, 56/12  

 z.+e 94/5  

zenperestān (Far. zenperstān): Kadna tapanlar. 

 z.+n 127/6   

zerar (Ar. øarar): Zarar, ziyan, eksik, kayp.  58/13  

zevÁl (Ar. zevāl): Zeval, sona erme. 

 z.+e  119/2  

zevċ (Ar.): Zevk. 

 z.+  123/22  

zevk-yÁb (Ar. zevċ+Far. yāb): Zevk bulan, lezzetini tadn alan.  126/3   

zil (Far. zil): Birbirine çarparak ses çkartmak için parmaklara taklan yuvarlak, metal 

 nesne. 

 z.+ lerĭn  3/4  

zindān (Far.): Tutuklu veya hükümlülerin içine konulduğu kapal yer.  127/13 

 bend-i zindān: Zindana bağl.  127/13  

zulmet (Ar. ôulmet): Karanlk. 

 z.+te  126/10  

zulum (Ar. ôulm): Zulüm, eziyet, hakszlk.  74/14  

zuva« (Ar. zuċāċ): Sokak. 
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 z.+ta  29/2  

 z.+tan  77/11  

Züley«ā: Msr Favununun Hz.Yusuf’a âşk olan kars.  127/12  

zülf (Far. zülf):  Saç, şakaklardan sarkan saç lülesi (krş. zülǚf). 

 zülf-ĭ yār: Sevgilinin saç.  127/5  

 z.+ĭn  59/3  

 z.+ĭne  72/8  

 z.+ĭnĭ  69/5  

 z.+ǚnden  117/6  

 z.+ün  106/3  

 z.+üne 94/21  

zülǚf (Far. zülf):  Saç, şakaklardan sarkan saç lülesi (krş. zülf). 20/8, 25/5, 65//11

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



254  

 Nice Sülėymanlar ta¿tan ėndĭrĭr  

 Nicesĭnĭn gül benzĭnĭ soldrr aman efendĭm 

 Nicesĭnĭ dönmez ėle gönderĭr   

  Bir ayrl¿ bir yo¿sll¿ bir ölǚm aman efendĭm 

 

   3 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz    

 ‘ERABASI YEŞǏL BOYA       

 ‘Erabas  yeşĭl boya  

 Saramadm da doya doya  da bėllerĭn 

  Şngr mngr oynar da zillerĭn 

 5  Şark beste söyler de dillerĭn 

 Ben ∆urbanam sĭzĭn soya   

  Şngr mngr oynar da zillerĭn  

  Şark bėste söyler de diller¬n  

  Of aman 

10  ○allarm yaman  

   4    

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 GǏDEREM BEN DE BENDE 

 Gĭderem ben de bende 

 Bir ‘eÎdĭm ċald sende 

 Íeyva gĭbĭ saraldm  

 5 Din iman yo¿ m sende  

  Uy niye hele hele niye  

  Uy niye ¿anm niye 

  Ben de vurÈnam siye   

  Gėceler gel yanma 

10  Derdĭm sölerem siye 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

METİNLER 
 

  1 
 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz    

 DÖN BERǏ DÖN BERǏ YÜZǏN GÖREYǏM 

 Dön berĭ dön berĭ yüzǚn göreyĭm 

 Yüzǚn görenlere ∆urban olaym 

  Gel gülǚm gel ha gel gel 

  5  Gel şĭrĭn gel ha gel gel 

  Dĭ gel dĭ gel adiya ∆urban 

  Dĭ gel dĭ gel şaniya Ωeyran 

  Dĭ gel dĭ gel ∆eday ben alm    

 Bir amanatm var sana vėreyĭm 

10 Gĭdem yar eglenem belkĭ de gelmeyem  

  Gel gülǚm...   

 Evlerĭnĭn önĭ de paşa ma∆am   

 Ç«maz ∆elem ile vurdm reċċemĭ  

  Gel gülǚm... 

15 Zamana dilberĭ yaldadr adam 

 Gĭdem yar eglenem belkĭ gelmeyem   

  Gel gülǚm… 

   2    

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 GELE GELE GELDǏM BİR ƒARA DAŞA 

 Gele gele  geldĭm bir ∆ara daşa  

 Yazlanlar gelĭr saÈ olan başa  aman efendĭm 

 Bĭzĭ Îesret ∆oyd ∆avm ∆ardaşa 

 5  Bir ayrl¿ bir yo¿sll¿ bir ölǚm  aman efendĭm 
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 Nice Sülėymanlar ta¿tan ėndĭrĭr  

 Nicesĭnĭn gül benzĭnĭ soldrr aman efendĭm 

 Nicesĭnĭ dönmez ėle gönderĭr   

  Bir ayrl¿ bir yo¿sll¿ bir ölǚm aman efendĭm 

 

   3 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz    

 ‘ERABASI YEŞǏL BOYA       

 ‘Erabas  yeşĭl boya  

 Saramadm da doya doya  da bėllerĭn 

  Şngr mngr oynar da zillerĭn 

 5  Şark beste söyler de dillerĭn 

 Ben ∆urbanam sĭzĭn soya   

  Şngr mngr oynar da zillerĭn  

  Şark bėste söyler de diller¬n  

  Of aman 

10  ○allarm yaman  

   4    

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 GǏDEREM BEN DE BENDE 

 Gĭderem ben de bende 

 Bir ‘eÎdĭm ċald sende 

 Íeyva gĭbĭ saraldm  

 5 Din iman yo¿ m sende  

  Uy niye hele hele niye  

  Uy niye ¿anm niye 

  Ben de vurÈnam siye   

  Gėceler gel yanma 

10  Derdĭm sölerem siye 
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   6  

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 PINARIN BAŞINDA BEN GÖRDŬM ONI 

 Pnarn başnda ben gördǚm on  

 Mavdr şalvar pembedĭr yan 

 Yandm lė lė lė lė pembedĭr yan 

5 Gözel sevenlerĭn bu mdr son  

 Geştĭ gençlĭk  ‘ömrǚm ċr¿a da dayand 

 Yandm lė lė lė lė sekzene dayand  

   Pnarn başnda yatmş uymş 

 Ela gözlerĭnĭ uyÌ da bürǚmǚş 

10 Yandm lė lė lė lė uyÌ da bürǚmǚş 

 Evvel küçǚcektĭ şĭmdĭ de böyǚmǚş 

  Geştĭ gençlĭk  ‘ömrĭm   

   7 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz  

 AπAM SECCADESǏN SERMǏŞ ÇAYIRA 

 AÈam seccadesĭn sermĭş çayra 

 Paşam seccadesĭn sermĭş çayra 

 ƒedĭr mevlam cümlemĭzĭ ċeyira    

 5 ƒorÌaram kĭ senĭ benden ayra  

  Yol vėrĭn yol vėrĭn dumanl daÈlar 

  Ėşĭndan ayrlan bir yosma aÈlar  

 AÈam Egĭnlĭ mĭ Urfal msn  

 Sen bĭze gelmeye yėmĭnlĭ mĭsĭn  

10 Çene∆∆el‘esĭnden sen evlĭ mĭsĭn  

 Yol vėrĭn yol vėrĭn dumanl daÈlar   

 Ellerĭ ċnal bir gelĭn aÈlar   

  Gözlerĭ sürmelĭ bir yosma aÈlar 

 

 Gĭderem burdan art¿ 

 Baş aç¿ yaÌam yrt¿ 

 Ben dėdĭm Èemsĭz gĭdĭm  

 πem gelĭr Èemden art¿  

15  Uy niye... 

 Gĭderem yavaş yavaş      

 ƒondrama degdĭ daş 

 Hepĭ senì derdiden  

 Düşmana dedĭm ċardaş 

20  Uy niye ... 

   5  

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 ƒARA SANDIπ  AÇAMADIM  

 ƒara sandÈ açamadm lo lo 

 Cėhėzĭmĭ sėçemedĭm lo lo 

 YazÈ old genç ‘ümrǚme lo lo 

5 Bir gözelnen ċaçamadm lo lo 

  Lolo sana ċurban olsn lo lo 

  B can sana feda olsn lo lo   

 Ezme ilen süzme ilen  

 Yar bulamadm gezme ilen  

10 Mezarm  ċzlar ċazsn  

 Altn sapl ċazma ilen 

  Lolo siye... 

 Başidakĭ püşǚ mǚdǚr 

 Diyerbekĭr işĭ mĭdĭr 

15 YanaÈida diş izĭ var 

 O da ser«oş işĭ mĭdĭr  

  Lolo siye…   

 



257 

   6  

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 PINARIN BAŞINDA BEN GÖRDŬM ONI 

 Pnarn başnda ben gördǚm on  

 Mavdr şalvar pembedĭr yan 

 Yandm lė lė lė lė pembedĭr yan 

5 Gözel sevenlerĭn bu mdr son  

 Geştĭ gençlĭk  ‘ömrǚm ċr¿a da dayand 

 Yandm lė lė lė lė sekzene dayand  

   Pnarn başnda yatmş uymş 

 Ela gözlerĭnĭ uyÌ da bürǚmǚş 

10 Yandm lė lė lė lė uyÌ da bürǚmǚş 

 Evvel küçǚcektĭ şĭmdĭ de böyǚmǚş 

  Geştĭ gençlĭk  ‘ömrĭm   

   7 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz  

 AπAM SECCADESǏN SERMǏŞ ÇAYIRA 

 AÈam seccadesĭn sermĭş çayra 

 Paşam seccadesĭn sermĭş çayra 

 ƒedĭr mevlam cümlemĭzĭ ċeyira    

 5 ƒorÌaram kĭ senĭ benden ayra  

  Yol vėrĭn yol vėrĭn dumanl daÈlar 

  Ėşĭndan ayrlan bir yosma aÈlar  

 AÈam Egĭnlĭ mĭ Urfal msn  

 Sen bĭze gelmeye yėmĭnlĭ mĭsĭn  

10 Çene∆∆el‘esĭnden sen evlĭ mĭsĭn  

 Yol vėrĭn yol vėrĭn dumanl daÈlar   

 Ellerĭ ċnal bir gelĭn aÈlar   

  Gözlerĭ sürmelĭ bir yosma aÈlar 
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  Yar yuÌdan oyanmad 

  SeÎer old da gelmedĭ 

 Çaya ėndĭm çay susz   

15 MaÌmur gözler uyÌsz   

 Ėllerĭn yar da gelmĭş  

 Han bĭzĭm oÈrsz  

 

   10 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz  

 GǏDǏN BULITLAR GǏDǏN 

 Gĭdĭn bultlar gĭdĭn 

 Yarma selam ėdĭn 

 Yarm şĭrĭn uyċda 

5 Uyċsn Îeram ėdĭn 

Ben bir altn fenerĭm 

 Yana yana dönerĭm 

 Erbabna düşmedĭm 

 ○ala ona yanarm  

10 Uzn uzn çarşlar 

 Yarm benĭ ċarşlar 

 Yėddĭ yldr sevelĭ 

 Henüz duyd ċomşlar  

  

           11  

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 ALAYDIM ELǏN ELǏME 

 Alaydm elĭn elĭme 

 Varaydm  babay evĭne 

 MerÎamet ėyle halime 

 

 

  8 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 BEN SIËMAMI AL ǏSTEREM 

 Ben sÌmam al ĭsterem    

 ƒollarn dar ĭsterem  

 El degmemĭş yar ĭsterem 

 5 AÈlasayne  ‘arap ċz 

 Szlasayne  ‘arap ċz 

  ‘Arap kz  ‘arap kz 

  Sen allar gėy ben ċrmz 

  Ç¿alm daÈlar başna 

10   Sen gül topla ben nėrgĭzĭ 

 Bir daş attm çaya düştǚ 

 Çaydan çüt gögerçin uştǔ 

 Benĭm göynǚm sana düştǚ 

 AÈlasayne… 

   9 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz   

 ÇAYA ĖNER AĞALRIM 

 Çaya ėner aÈlarm 

 Gülǚ deste baÈlarm 

  Esmer aman aman aman 

 5  Dilber aman aman aman 

  ÇoÈ içmĭşem Îalm yaman 

  Ben serÌoşam ċafam duman vay 

 Birĭn öz canm içĭn  

 Birĭn yara baÈlarm 

 

10  AÈam da gėttĭ  gelmedĭ   

  Paşam da gėttĭ gelmedĭ 
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  Yar yuÌdan oyanmad 

  SeÎer old da gelmedĭ 

 Çaya ėndĭm çay susz   

15 MaÌmur gözler uyÌsz   

 Ėllerĭn yar da gelmĭş  

 Han bĭzĭm oÈrsz  

 

   10 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz  

 GǏDǏN BULITLAR GǏDǏN 

 Gĭdĭn bultlar gĭdĭn 

 Yarma selam ėdĭn 

 Yarm şĭrĭn uyċda 

5 Uyċsn Îeram ėdĭn 

Ben bir altn fenerĭm 

 Yana yana dönerĭm 

 Erbabna düşmedĭm 

 ○ala ona yanarm  

10 Uzn uzn çarşlar 

 Yarm benĭ ċarşlar 

 Yėddĭ yldr sevelĭ 

 Henüz duyd ċomşlar  

  

           11  

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 ALAYDIM ELǏN ELǏME 

 Alaydm elĭn elĭme 

 Varaydm  babay evĭne 

 MerÎamet ėyle halime 
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   13 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 ÇAY İÇǏNDE ADALAR 

 Çay içĭnde adalar 

 Saċi doldr badeler yar yar zalm yar 

 Şĭrĭn canma gelsĭn 

 5 Sana gelen ċedalar sana gelen belalar   

 Hele yar yar zalm yar  

  Ayrl¿ var ölǚm var 

  Uza¿ yoldan dönǚm var 

 Çay içĭnde yarpzlar 

10 Vurĭldm yaram szlar 

 Bėzenmĭş toya gĭder 

 Turunç memelĭ ∆zlar  

 Çay içinde ėşme ço¿ 

 Tebip yaram dėşme ço« 

15 Ben dėdĭm sen olasn 

 Bana göre aşna ço¿ 

   14 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 BEN DE GĖTTǏM BİR GĖYǏGǏN AVUNA 

 Ben de gėttĭm bir gėyĭgĭn avuna 

 Gėyĭk çektĭ benĭ  de gendĭ damna 

 Töbeler töbesĭ de gėyĭg avna 

 5  Sĭz gĭdĭn ċardaşlar ċaldm ċayada  

  Aman aman çöllerde 

 Tüfengĭm ċayada asl ċald 

 Elblisem bu¿çada basl ċald 

  

 

 5  ƒurbann olam yar senĭn  

  Íėyrann olam yar senĭn 

 Başna örtmǚş valalar 

 Yüregĭm baş yaralar     

 ƒor¿aram senĭ alalar  

10  ƒurbann olam ...  

  

   12    

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 ÖRDEK ÇALËANIR GÖLLERDE 

 Ördek çal¿anr göllerde 

 İsmĭn söylenĭr dillerde 

 ƒalmşam Èurbet ėllerde  

 5 Aman şĭmdĭ yandm yaman şĭmdĭ 

  Aman şĭmdĭ  yandm yaman şĭmdĭ 

  DaÈlar baş duman olr şĭmdĭ 

  Ben bǔrada çoÈ egledĭm 

  ƒara ċaşlm bekler bekler şĭmdĭ 

10  Ben bǔrada çoÈ egledĭm 

  ƒara ċaşlm bekler  aÈlar şĭmdĭ 

 Yüce daÈlar yüce yüce olr 

 Gündĭz gĭder hemen gėce olr 

 Yar yatş nice nice olr  

15 Aman şĭmdĭ  yandm yaman şĭmdĭ 

 Aman şĭmdĭ  yandm yaman şĭmdĭ 

  DaÈlar baş duman olr şĭmdĭ 

  Ben bǔrada ço« eglendĭm 

  Srma saçlm bekler bekler şĭmdĭ 
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   13 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 ÇAY İÇǏNDE ADALAR 

 Çay içĭnde adalar 

 Saċi doldr badeler yar yar zalm yar 

 Şĭrĭn canma gelsĭn 

 5 Sana gelen ċedalar sana gelen belalar   

 Hele yar yar zalm yar  

  Ayrl¿ var ölǚm var 

  Uza¿ yoldan dönǚm var 

 Çay içĭnde yarpzlar 

10 Vurĭldm yaram szlar 

 Bėzenmĭş toya gĭder 

 Turunç memelĭ ∆zlar  

 Çay içinde ėşme ço¿ 

 Tebip yaram dėşme ço« 

15 Ben dėdĭm sen olasn 

 Bana göre aşna ço¿ 

   14 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 BEN DE GĖTTǏM BİR GĖYǏGǏN AVUNA 

 Ben de gėttĭm bir gėyĭgĭn avuna 

 Gėyĭk çektĭ benĭ  de gendĭ damna 

 Töbeler töbesĭ de gėyĭg avna 

 5  Sĭz gĭdĭn ċardaşlar ċaldm ċayada  

  Aman aman çöllerde 

 Tüfengĭm ċayada asl ċald 

 Elblisem bu¿çada basl ċald 
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 Kĭprĭk ċurbani olm  

 Yar yatş nicedĭr 

  

   17 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz   

 NE ÇEMEN NE SAYE-Yİ GÜL 

 Ne çemen ne saye-yi gül 

 Ne bahar ne buy-ĭ sümbǚl 

 Bana vasfn ėtme bülbǚl 

5  Ben esirem kâkül-ĭ yare 

  Can ċurban o şivekâre   

  Yalėli bir daha yalėli 

  Yalėli on daha yalėli 

  El ettì ċandrdi benĭ 

10  Aman ċz yandrdi benĭ 

 Gel benĭm kâkülĭ kemendĭm 

 Boyi boyma menendĭm 

 Sen benĭm aÈam efendĭm  

Sen benim gülǚm efendim   

15         Ben esirem... 

 Valalar örtmĭş başna 

 Ëdatlar çekmĭş ċaşna  

 Henüz gĭrmĭş on yaşna 

  Ben esirem... 

   18 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 BULANDI GÖZLER BULANDI 

 Buland gözler buland 

 Ėndĭ deryay doland   

 Sende çoÌ mallar taland      

 

 Nişanlm silada küsǚlĭ ċald  

10  Siz gĭdĭn... 

   15 

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 BAºÇİYA ƒUZI GİRDǏ 

 BaÌçiya ∆uz gĭrdĭ yar yar aman yar aman 

 Tüyǚ ċrmz gĭrdĭ  aman aman Îalm yaman 

 Senĭ sevdĭm sevelĭ yar yar aman yar aman      

 5 ƒelbĭme sz gĭrdĭ aman aman Îalm yaman 

  

 BaÌça bar vėrende gel 

 ºeyva nar vėrende gel    

 »este düştĭm gelmedĭn  

 Bar can vėrende gel  

   16 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz  

 BA∏İY BA∏IMCA VAR MI 

 BaÈiy baÈmca var m 

 BaÈida yonca var m vay benĭm aÈam vay 

 AÈa paşann ∆z 

 5 SevdĭÈi bence var m vay benĭm aÈam vay 

  Uy niye hele hele niye 

  Ben de vurÈnam siye  

  Gėceler gel yanma 

  Her a«şam gel yanma 

10  Derdĭm söylerem siye  

 Bu gėce ne gėcedĭr 

 Kĭprĭk ċaştan yücedĭr 
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 Kĭprĭk ċurbani olm  

 Yar yatş nicedĭr 

  

   17 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz   

 NE ÇEMEN NE SAYE-Yİ GÜL 

 Ne çemen ne saye-yi gül 

 Ne bahar ne buy-ĭ sümbǚl 

 Bana vasfn ėtme bülbǚl 

5  Ben esirem kâkül-ĭ yare 

  Can ċurban o şivekâre   

  Yalėli bir daha yalėli 

  Yalėli on daha yalėli 

  El ettì ċandrdi benĭ 

10  Aman ċz yandrdi benĭ 

 Gel benĭm kâkülĭ kemendĭm 

 Boyi boyma menendĭm 

 Sen benĭm aÈam efendĭm  

Sen benim gülǚm efendim   

15         Ben esirem... 

 Valalar örtmĭş başna 

 Ëdatlar çekmĭş ċaşna  

 Henüz gĭrmĭş on yaşna 

  Ben esirem... 

   18 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 BULANDI GÖZLER BULANDI 

 Buland gözler buland 

 Ėndĭ deryay doland   

 Sende çoÌ mallar taland      
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 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 SARI ÇİÇEK MOR MENEVŞE ZAMANI 

 Sar çiçek mor menevşe  zeman  

 Henüz geldĭ gözellerĭn zeman 

 Ç¿ar balam ċoynǔndakĭ gümenĭ 

 5  ƒor¿ma balam ċor¿ma 

  Senĭ yĭmezler içmezler seveller 

  Seveller o¿şallar senĭ 

 Evvel zeman uzun zülǚf keseller 

 Merdivana ayaÈ ayaÈ basallar 

10 Gözellerĭ çĭrkĭnlerden sėçeller 

  ƒor¿ma balam... 

   21 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 »IŞ»IŞI »ENÇER 

 »şhş Ìençer canma lė lė  

 Srmal saçlar boynma    

  

 Saln gel gĭr yanma lė lė 

 5 Hep günahlariy boynma 

 Ben bu halayn başyam 

 İncĭlĭ kemer daşyam  

 Gözeller yoldaşyam 

 ƒrmz yüzǚk ċaşiyam 

10 ÇaÈrn halay düzǚlsǚn 

 MaÌmura gözler süzǚlsǚn   

 Gerdana altn düzǚlsǚn 

 Düşmann baÈr ezĭlsĭn 

 Başna gėymĭş Ìarmana  

 

 5 ƒadsz müftǚsǚz daÈlar  

  DaÈlar eman eman 

  Çöller eman eman   

 Üzengĭye bastm durdm 

10 Üç gözelden Ìeber sordm 

 Yönǚmǚ dergâha döndǚm    

 BaÌtm daÈlar ċara baÈlar  

 Ėşĭnden ayrlan aÈlar  

  DaÈlar... 

   19 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 DEM BE  DEM GÜLŞENDE ĖYLERSǏN NİDA 

 Dem be dem gülşende ėylersĭn nida 

 Yandrdn dernÙm bülbǚl-ǚ şėyda 

 Sen de mĭ olmşsn yarndan cüda 

 5  Bülbǚl seÎerlerde niçĭn aÈlarsn 

  Bu Èerib sinemĭ  niçĭn daÈlarsn 

 Lebze-yĭ celaldan ċaldn bėçare 

 Vaċit esrar olan dėmez eÈyāre 

 Sen de mĭ ‘eşċsan cemal- yare 

10  Bülbǚl... 

 ºafz bülbǚl gĭbĭ her seÎer yatmaz  

 Mest olp ºaċ deyu Èeflete batmaz 

 Lebze-yĭ celalĭ ċelbĭnden atmaz 

  Bülbǚl... 

 

 

 

   20 
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 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 SARI ÇİÇEK MOR MENEVŞE ZAMANI 

 Sar çiçek mor menevşe  zeman  

 Henüz geldĭ gözellerĭn zeman 

 Ç¿ar balam ċoynǔndakĭ gümenĭ 

 5  ƒor¿ma balam ċor¿ma 

  Senĭ yĭmezler içmezler seveller 

  Seveller o¿şallar senĭ 

 Evvel zeman uzun zülǚf keseller 

 Merdivana ayaÈ ayaÈ basallar 

10 Gözellerĭ çĭrkĭnlerden sėçeller 

  ƒor¿ma balam... 

   21 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 »IŞ»IŞI »ENÇER 

 »şhş Ìençer canma lė lė  

 Srmal saçlar boynma    

  

 Saln gel gĭr yanma lė lė 

 5 Hep günahlariy boynma 

 Ben bu halayn başyam 

 İncĭlĭ kemer daşyam  

 Gözeller yoldaşyam 

 ƒrmz yüzǚk ċaşiyam 

10 ÇaÈrn halay düzǚlsǚn 

 MaÌmura gözler süzǚlsǚn   

 Gerdana altn düzǚlsǚn 

 Düşmann baÈr ezĭlsĭn 

 Başna gėymĭş Ìarmana  
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   24 

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 ƒEºVE YǏMENDEN GELǏR  

 ƒeÎve Yĭmenden gelĭr havar yadė  

 Bülbǚl çimenden gelĭr vay vay 

 Yar gözel olanlar havar yadė  

 5 Her gün Îemamdan gelĭr vay vay 

  Susami «anm canm susami vay   

  Bozlmş dambramn düzenĭ vay 

  Yaplmaz üregĭmĭ bozan 

 ƒeÎveyĭ ∆aynadrlar havar yadė 

10 Fincana damladrlar lė lė 

 SeÎepsĭz ‘aş∆lar  havar yadė    

 Vurrlar aÈladrlar vay vay 

  Susami... 

  

   25 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 GÖVERÇǏN VURDIM ƒA»MAZ 

 Gövercĭn vurdm ∆aÌmaz  uy lo lo 

 ƒan göl olmş aÌmaz  

  Uy havar uy havar    

5  Zülǚf gerdan ċavar 

   Sen bĭze gelsey ne var 

 Ben bu derde düşelĭ uy lo lo  

Kimse yüzǚme baÌmaz  

 Evler göştǚ NarlÈa  

10 Güvenmeyĭn varlÈa 

 Gün olr dervan döner  

 Başi düşer darlÈa 

 

15 Naz ile gĭder Îemama 

ƒoynǔnda bir çüt şemama 

 Yandm  yanasan ay ċz 

 

   22 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 BÜLBǙLǙN GÖKSǏ AL OLIR 

 Bülbǚlǚn göksĭ al olr 

 Gerdanda çüfte ¿al olr (aman) 

 Bülbǚl on bir ay lal olr 

 5  Gül açlmş gül-fama gel gel aman 

  Bu meclis-ĭ ‘irfana gel gel aman 

 Bǚlbǚl daldan dala seker 

 Gözyaşn güle döker aman 

 Bǚlbǚl on bir ay yas çeker 

  Gül açlmş…   

  

   23 

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 GÜVEGǏ HAVASI 

 Getĭrĭn ºeċċoy  

 Gėydĭrĭn sa∆oy 

 Mübareg olsn aÈa küvre 

5 Yėngĭ de güvegĭ 

Getĭrĭn melegĭ 

 Gėydĭrĭn yėlegĭ 

 Mübareg olsun aÈa begĭm 

 Gelĭnden güvegĭ  

 



267 

   24 

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 ƒEºVE YǏMENDEN GELǏR  

 ƒeÎve Yĭmenden gelĭr havar yadė  

 Bülbǚl çimenden gelĭr vay vay 

 Yar gözel olanlar havar yadė  

 5 Her gün Îemamdan gelĭr vay vay 

  Susami «anm canm susami vay   

  Bozlmş dambramn düzenĭ vay 

  Yaplmaz üregĭmĭ bozan 

 ƒeÎveyĭ ∆aynadrlar havar yadė 

10 Fincana damladrlar lė lė 

 SeÎepsĭz ‘aş∆lar  havar yadė    

 Vurrlar aÈladrlar vay vay 

  Susami... 

  

   25 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 GÖVERÇǏN VURDIM ƒA»MAZ 

 Gövercĭn vurdm ∆aÌmaz  uy lo lo 

 ƒan göl olmş aÌmaz  

  Uy havar uy havar    

5  Zülǚf gerdan ċavar 

   Sen bĭze gelsey ne var 

 Ben bu derde düşelĭ uy lo lo  

Kimse yüzǚme baÌmaz  

 Evler göştǚ NarlÈa  

10 Güvenmeyĭn varlÈa 

 Gün olr dervan döner  

 Başi düşer darlÈa 
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   28 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 Çalan: İbrahim Özkan 

 ÇADIR ƒURDIM DÜZLERE 

 Çadr ċurdm düzlere ėllere vay 

 Tĭken oldm gözlere ėllere vay 

 Ǐşte ben gidiyorm ėllere vay   

 5 Urfa ċalsn sĭzlere ėllere vay 

  Ėllere aÌ gülǚm gülǚm ėllere vay 

  Küçükken bėslemĭşem 

  Senĭ vėrmem ėllere ėllere vay 

 YoÈrt ċoydm dolaba 

10 Bögǚn başm ċalaba 

 Yar darlmş gĭdĭyor 

 Şėn olas ºelebe 

  Ėllere... 

   29 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 Çalan: İbrahim Çalan Özkan 

 DARACIƒ SOƒAƒTA YARA ƒAVUŞTIM 

 Daracċ zuva«ta yara ċavştm 

 Yar aşşaÈ ben yuÌar savştm uy benĭ benĭ 

 Yara bir gül vėrdĭm yarnan barştm 

 5 Atma bu daşlar ben yaralyam uy benĭ benĭ 

  Atma bu daşlar ben yaralyam  

  Ėl ‘elem al gėymĭş ben ċaraliyam uy benĭ benĭ 

 Benĭ benĭ ceylanm senĭ 

  Sürmedĭm sefan  nėylerem senĭ uy benĭ benĭ 

10  Yüce daÈ başnda yaylan atlar  

 Yarmn ċoynna girmesĭn yadlar      

 

 Evler göç e göç old   

İkĭ derdĭm üç old 

15 Dert vėrdĭm emek verdĭm  

 Emeklerĭm hėç old 

   26  

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 ĖL ZANNĖDER BEN DELǏYEM 

 Ėl zannėder ben delĭyem  

 Dost baÈnn bülbülǚyem 

 Ben o yarn meftunyam 

 5  Gönĭl sabrėyle sabrėyle 

  Mevlamn mrad böyle 

 Gül idĭm sarardm soldm 

 Yana yana ben kül oldm 

 Dermansz derde düş oldm 

10  Gönül sabrėyle... 

 

   27 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 ‘ABDONIN MEZARI 

 Ya ‘Abdonn mezar taċċal caml 

 Atm getĭrĭn uy anėy egerlĭ gemlĭ 

 ‘Abdo dedĭklerĭ de vezir gėyĭmlĭ  

 5  Vurma zalm Mĭslĭm vurma yaram derĭndĭr 

  Yaram saÈalrsa da anėy Mövlam kerĭmdĭr   of of 
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   28 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 Çalan: İbrahim Özkan 

 ÇADIR ƒURDIM DÜZLERE 

 Çadr ċurdm düzlere ėllere vay 

 Tĭken oldm gözlere ėllere vay 

 Ǐşte ben gidiyorm ėllere vay   

 5 Urfa ċalsn sĭzlere ėllere vay 

  Ėllere aÌ gülǚm gülǚm ėllere vay 

  Küçükken bėslemĭşem 

  Senĭ vėrmem ėllere ėllere vay 

 YoÈrt ċoydm dolaba 

10 Bögǚn başm ċalaba 

 Yar darlmş gĭdĭyor 

 Şėn olas ºelebe 

  Ėllere... 

   29 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 Çalan: İbrahim Çalan Özkan 

 DARACIƒ SOƒAƒTA YARA ƒAVUŞTIM 

 Daracċ zuva«ta yara ċavştm 

 Yar aşşaÈ ben yuÌar savştm uy benĭ benĭ 

 Yara bir gül vėrdĭm yarnan barştm 

 5 Atma bu daşlar ben yaralyam uy benĭ benĭ 

  Atma bu daşlar ben yaralyam  

  Ėl ‘elem al gėymĭş ben ċaraliyam uy benĭ benĭ 

 Benĭ benĭ ceylanm senĭ 

  Sürmedĭm sefan  nėylerem senĭ uy benĭ benĭ 

10  Yüce daÈ başnda yaylan atlar  

 Yarmn ċoynna girmesĭn yadlar      
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5  Yėrĭ ċzm yėrĭ yėrĭ saÈlÈinan  

  Elĭ tellĭ güllǚ güllǚ yaÈlÈinan  

 Gelĭne gerek bir bac 

 AÈliyalm ac ac 

 Kĭme dėyĭm Ìatn bac 

10  Yėrĭ bacm yėrĭ yėrĭ saÈlÈinan 

  Elĭ tellĭ güllǚ güllǚ yaÈlÈinan 

 Gelĭne gerek bir baba 

 AÈliyalm ċaba ċaba 

 Kĭme dėyĭm aÈa baba 

15  Yėrĭ ċzm yėrĭ yėrĭ saÈlÈinan 

  Elĭ tellĭ güllǚ güllǚ yaÈlÈinan 

 Gelĭne gerek bir ċardaş 

 AÈliyalm yoldaş yoldaş 

 Kĭme dėyĭm aÈa ċardaş      

20  Yėrĭ bacm yėrĭ yėrĭ saÈlÈinan 

  Elĭ tellĭ güllǚ güllǚ yaÈlÈinan  

 

   32 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 Çalan: Abdullah Balak 

 İKǏ BACI DURMIŞ BACADAN BA»AR 

 İkĭ bac durmş bacadan baÌar lė lė 

 Gören ‘aşċlarn baÈrn yaÌar 

 πemzen cellad olmş çoÌ canlar yaÌar lė lė  

5  Şah BudaÈn baÈnda bülbǚller öter 

 O yarn sevdas benĭ  mest ėder 

Evĭmĭn önǚnden gelĭr geçersĭn 

Çekme Ìençerĭnĭ ċanm saçarsn  

Ne benĭ alrsn ne vaz geçersĭn  

 

 Mezarm üstĭnde bir ċerĭş otlar 

 Bir tenecĭk bu dert yaralar benĭ 

Beni beni ceylenm senĭ 

15  Sürmadĭm sefan nėylerem senĭ 

 Odasna vardm ċehve bişĭrĭr 

 ƒnal barmaÌlar fincan döşǚrǚr  

 O yarn baÌş benĭ şaşrr 

 Atma bu daşlar ben yaralyam 

20  Söyleyĭn ‘eÎbaplar nasl ėdeyĭm 

  Nazl yardan ayrlmşam nėre gĭdeyĭm 

 

   30 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz  

 Çalan: Abdullah Balak 

ATIMA VĖRDǏLER SARI SAMANI 

 Atma vėrdĭler sar saman 

 Vurdlar aÈam da gĭdiy gĭdiy övle zeman vaÌ ölĭm   

  Belĭmi sen büktǚn belĭmi 

 5  Salvėr ∆olm 

 Yüce daÈ başnda laleler susz 

 Ana ben Èeribem olamam yarsz 

 Yüce daÈ başnda ∆odm üzǚmǚ 

 Ana men Èeribem bĭlmem özǚmǚ 

  

   31 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz  

 ƒINA HAVASI 

 Gelĭne gerek bir ana 

 AÈliyalm yana yana 

 Kĭme dėyĭm Ìanm ana 
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5  Yėrĭ ċzm yėrĭ yėrĭ saÈlÈinan  

  Elĭ tellĭ güllǚ güllǚ yaÈlÈinan  

 Gelĭne gerek bir bac 

 AÈliyalm ac ac 

 Kĭme dėyĭm Ìatn bac 

10  Yėrĭ bacm yėrĭ yėrĭ saÈlÈinan 

  Elĭ tellĭ güllǚ güllǚ yaÈlÈinan 

 Gelĭne gerek bir baba 

 AÈliyalm ċaba ċaba 

 Kĭme dėyĭm aÈa baba 

15  Yėrĭ ċzm yėrĭ yėrĭ saÈlÈinan 

  Elĭ tellĭ güllǚ güllǚ yaÈlÈinan 

 Gelĭne gerek bir ċardaş 

 AÈliyalm yoldaş yoldaş 

 Kĭme dėyĭm aÈa ċardaş      

20  Yėrĭ bacm yėrĭ yėrĭ saÈlÈinan 

  Elĭ tellĭ güllǚ güllǚ yaÈlÈinan  

 

   32 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 Çalan: Abdullah Balak 

 İKǏ BACI DURMIŞ BACADAN BA»AR 

 İkĭ bac durmş bacadan baÌar lė lė 

 Gören ‘aşċlarn baÈrn yaÌar 

 πemzen cellad olmş çoÌ canlar yaÌar lė lė  

5  Şah BudaÈn baÈnda bülbǚller öter 

 O yarn sevdas benĭ  mest ėder 

Evĭmĭn önǚnden gelĭr geçersĭn 

Çekme Ìençerĭnĭ ċanm saçarsn  

Ne benĭ alrsn ne vaz geçersĭn  
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‘Erab at binme ilen yorlmaz  

 Altpatlar ile bir genç vurlmaz 

 Yarm altn ile bir yar sevĭlmez 

10  Vėrmem senĭ yad ėllere ... 

   35 

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 BÜLBǙLLER DÜGǙN  ĖYLE R 

 Bülbǚller dügǚn ėyler 

 Bĭlmem kĭ ne gün ėyler 

 Ėller ne dėrse dėsĭn 

 5 Felek bĭldĭgĭn ėyler 

 Bülbǚlem neva bĭlmem 

 Dertlĭyem deva bĭlmem 

 Bana bir sevda geldĭ 

 Başmdan savabĭlmem 

10 Bu daÈn dud benden 

 Gėtmez ‘aşċ od benden 

 Gördǚ yaram saÈalmaz 

 Tabib el yud benden 

   36 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 YAR YÜREGǏM YAR 

 Yar yüregĭm yar 

 Gör kĭ neler var 

 Şu ¿elċ içĭnde erenler 

 5 Bĭze de gülen var 

 Bu yol uza¿tr 

 Menzilĭ ço¿tr 

 

 

10  Şah BudaÈn baÈnda vurdlar benĭ 

  Yarin çevresĭne sardlar benĭ 

    

  33 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 Çalan: İbrahim Özkan 

 πERİP  BİR KUŞTI GÖYNǏM  

 πerib bir ∆uşt  göynĭm lo 

 Elĭmden uşt göynĭm    

 Saçnn tėllerĭne lo 

5 TaÌld düştǚ göynĭm 

 Aman aman Îalm yaman vay   

 Yalvardm sana yėter 

 Gel ċatl cana yėter 

 Ben gėştĭm varlÈmdan  

10  Sen saÈ ol bana yėter 

 Suya düştǚ gülĭmĭz  

 Ötmiyor bülbǚlǚmǚz    

Bir vefasz yar içĭn 

 Zaya gėttĭ  ‘ömrǚmǚz 

    34 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 Çalan: Abdullah Balak 

 ‘ERAB ATI GǏBǏ SALLAR BAŞINI 

 ‘Erab at gĭbĭ sallar başn 

 Ne söyledĭm y¿t ċara ċaşn hėy hėy sevdalm vay 

  Al mendilĭm sĭl gözǚnǚn yaşn 

5  Vėrmem senĭ yad ėllere çöllere  hėy hėy sevdalm hėy 

  ƒaş gözǚ kĭprĭklerĭ sürmelĭm hėy hėy sevdalm hėy 



273 

‘Erab at binme ilen yorlmaz  

 Altpatlar ile bir genç vurlmaz 

 Yarm altn ile bir yar sevĭlmez 

10  Vėrmem senĭ yad ėllere ... 

   35 

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 BÜLBǙLLER DÜGǙN  ĖYLE R 

 Bülbǚller dügǚn ėyler 

 Bĭlmem kĭ ne gün ėyler 

 Ėller ne dėrse dėsĭn 

 5 Felek bĭldĭgĭn ėyler 

 Bülbǚlem neva bĭlmem 

 Dertlĭyem deva bĭlmem 

 Bana bir sevda geldĭ 

 Başmdan savabĭlmem 

10 Bu daÈn dud benden 

 Gėtmez ‘aşċ od benden 

 Gördǚ yaram saÈalmaz 

 Tabib el yud benden 

   36 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 YAR YÜREGǏM YAR 

 Yar yüregĭm yar 

 Gör kĭ neler var 

 Şu ¿elċ içĭnde erenler 

 5 Bĭze de gülen var 

 Bu yol uza¿tr 

 Menzilĭ ço¿tr 
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 ÇoÈ içmĭş serÌoşa benzer 

 5 Duman eksĭlmeyen daÈlar 

  A daÈlar ul daÈlar 

  Ėşĭnden ayrlan aÈlar    

Selviye benzer mėşesĭ 

 Del'olb ‘aşċa düşesĭ 

10 Top top olmş menevşesĭ 

 Burca burca ∆o«an daÈlar 

  A daÈlar... 

 Mor menevşe boyn egmĭş 

 YapracÈ suya degmĭş 

15 Yazn yeşĭl kem«a gėymĭş   

 ƒşn sade gėyen daÈlar   

  A daÈlar... 

   39 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 Çalan: Abdullah Balak 

ORDŬMŬZ GĖTTǏ MUŞA DAYANDI 

 Ordǔmǔz gėttĭ Muşa dayand 

 Daş topraÈ ∆ana boyand 

 Bitlĭsĭ gördǚm üregĭm yand 

 5  AÈlama anė belkĭ gelĭrem 

  R‚z- meÎşerde senĭ görǚrem 

 ºessan∆alas bir yüce ∆ala 

 Etraf anė daÈl kerbela 

 Binbaş gėttĭ gelmedĭ Îela  

10  AÈlama anė…   

 Estere bindĭm oldm süvar 

 Bir çavuş düşmǚş mevzer yaral 

 

 Gėçĭdĭ yo¿tr 

 Derĭn göller var  

10 Gel pür me‘asi 

 OlmaÈl ‘asi 

 Ǐste ¿elasi 

 ‘Aff ü Èufran var 

 Lutf ǔ iÎsan var 

   37 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 Çalan: Abdullah Balak 

TUTAM YAR ELǏNDEN TUTAM 

 Tutam yar elĭnden tutam 

 Ç∆am daÈlara daÈlara vay vay 

 Olam bir yaral bülbǚl 

 5 Ėnem baÈlara baÈlara vay vay 

 Birĭn bĭlĭr birĭn bĭlmez  

 Şu gözǚmǚn yaş dinmez 

 Yar ismĭnĭ desem olmaz 

 Düşer dillere dillere 

10 EmraÎ dėr kĭ bu günǚmdǚr 

‘Erşa ç«an tütǚnǚmdür    

Dosta gideca« günǚmdǚr 

Düşem yollara yollara 

   38 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 Çalan: Abdullah Balak 

 SENǏN YAZIN ƒIŞA BENZER 

 Senĭn yazn ∆şa benzer 

 Bir sevdal başa benzer 
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 ÇoÈ içmĭş serÌoşa benzer 

 5 Duman eksĭlmeyen daÈlar 

  A daÈlar ul daÈlar 

  Ėşĭnden ayrlan aÈlar    

Selviye benzer mėşesĭ 

 Del'olb ‘aşċa düşesĭ 

10 Top top olmş menevşesĭ 

 Burca burca ∆o«an daÈlar 

  A daÈlar... 

 Mor menevşe boyn egmĭş 

 YapracÈ suya degmĭş 

15 Yazn yeşĭl kem«a gėymĭş   

 ƒşn sade gėyen daÈlar   

  A daÈlar... 

   39 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 Çalan: Abdullah Balak 

ORDŬMŬZ GĖTTǏ MUŞA DAYANDI 

 Ordǔmǔz gėttĭ Muşa dayand 

 Daş topraÈ ∆ana boyand 

 Bitlĭsĭ gördǚm üregĭm yand 

 5  AÈlama anė belkĭ gelĭrem 

  R‚z- meÎşerde senĭ görǚrem 

 ºessan∆alas bir yüce ∆ala 

 Etraf anė daÈl kerbela 

 Binbaş gėttĭ gelmedĭ Îela  

10  AÈlama anė…   

 Estere bindĭm oldm süvar 

 Bir çavuş düşmǚş mevzer yaral 



276  

   41 

 Okuyan: Ahmet Ylmaztaş 

ǏŞTE GELDǏ ARPA BU∏DAY HARMANI 

 Ǐşte geldĭ arpa da buÈday Ìarman civanm Ìarman   

 Elĭmdedĭr ∆anllarn ferman 

  ƒoy dėsĭnler Halĭl Begĭm divan  

 5  Ben ölĭrsem köşkler ċalsn vėran    

 Yeşĭl olǔr şu Urfann fstÈ 

ƒuş tivĭnden Halil Begĭn yastÈ 

 Nafiledĭr şu zemann doslÈ   

 Nafiledĭr şu dünyann doslÈ  

10  Vėrandr vėran 

 ƒoy dėsĭnler Halĭl Begĭm divan 

 Ben ölĭrsem Urfa dursǔn seyran   

            42 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz  

 Çalan: Abdullah Balak 

ºEYATLARI DEGǏRMǏ 

 ºeyatlar degĭrmĭ  

 Bu gelen yar degĭl mĭ 

 Saċplarda üç gözel 

 5 Birĭ Eşref degĭl mĭ 

  Aman Eşref canm Eşref 

  Aman Eşref malm Eşref 

  Uyċdan oyattn benĭ  

  ƒana boyattn benĭ 

10 ºeyatlarnda durdm  

 Aradm yar buldm  

 

 

 

Bir anam vardr be«tĭ  ċaral 

  AÈlama anė… 

   40 

 Okuyanlar: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 Çalan: Abdullah Balak  

 ƒALANIN ARDINDA   

ƒalann ardnda ekeller dar  

 Ekeller biçeller yar ba yar 

 Yar bana göndermĭş Îeyvanan nar  

5  ƒalmiya ∆almiya ahm ∆almiya 

  Benĭ yardan ėden mraz almiya  

ƒalann ardnda ekeller küncü 

 Ekeller biçeller bir avc incĭ 

 Yar bana göndermĭş Îeyva turnc  

10  Atma bu daşlar ben yaraliyam 

  Ėl ‘elem al gėymĭş ben ∆araliyam  

ƒalann ardnda bir daş olaydm 

 Gelene gĭdene yoldaş olaydm 

 Bacs gözele ċardaş olaydm 

 15  Atma bu daşlar ben yaraliyam 

  Ėl ‘elem al gėymĭş ben ∆araliyam 

 ƒalann ardnda üç aÈaç incĭr 

 Elĭmde kelepçe boynǔmda zencĭr 

 Zencĭr sallandÌça ∆ollarm incĭr 

20  ƒalmiya ∆almiya ahm ∆almiya 

  Benĭ yardan ėden mraz almiya   
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   41 

 Okuyan: Ahmet Ylmaztaş 

ǏŞTE GELDǏ ARPA BU∏DAY HARMANI 

 Ǐşte geldĭ arpa da buÈday Ìarman civanm Ìarman   

 Elĭmdedĭr ∆anllarn ferman 

  ƒoy dėsĭnler Halĭl Begĭm divan  

 5  Ben ölĭrsem köşkler ċalsn vėran    

 Yeşĭl olǔr şu Urfann fstÈ 

ƒuş tivĭnden Halil Begĭn yastÈ 

 Nafiledĭr şu zemann doslÈ   

 Nafiledĭr şu dünyann doslÈ  

10  Vėrandr vėran 

 ƒoy dėsĭnler Halĭl Begĭm divan 

 Ben ölĭrsem Urfa dursǔn seyran   

            42 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz  

 Çalan: Abdullah Balak 

ºEYATLARI DEGǏRMǏ 

 ºeyatlar degĭrmĭ  

 Bu gelen yar degĭl mĭ 

 Saċplarda üç gözel 

 5 Birĭ Eşref degĭl mĭ 

  Aman Eşref canm Eşref 

  Aman Eşref malm Eşref 

  Uyċdan oyattn benĭ  

  ƒana boyattn benĭ 

10 ºeyatlarnda durdm  

 Aradm yar buldm  
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 5  Ana düştǚm ben bir ormana yol bellĭ degĭl yol bellĭ degĭl  

 Urfa meÎpusÌanesĭnde gün bellĭ degĭl ay bellĭ degĭl 

 Nezifĭn Ìurcǔnda bir top alaca 

 Saraya getĭrdĭler anė ċanl salaca 

10 ‘Asy gönderĭn gėtsĭn ‘ilaca 

  Anė düştǚm... 

 Nezif yükĭn y«mş yolun saÈna 

 Atm işlemiyor Nemrüt DaÈna 

 Hėç insan teslim olr m Deveçĭ ċulna 

15  Ana düştǚm ben bir ormana yol bellĭ degĭl yol bellĭ degĭl  

  Benĭ vuran dostǔm anė düşmanm degĭl düşmanm degĭl 

   45 

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 CABUR DAπDAN ƒUŞ GELİYOR 

 Cabur daÈdan ċuş geliyor 

 Mavzer sesĭ «oş geliyor 

 Bölǚk bölǚk gĭden  ‘esker 

 5 Gerĭ dönmĭş boş geliyor    

  YazÈ old genç yaşna 

  Memedĭm aslan Memedĭm 

  Memedĭm civan Memedĭm 

  DaÈlarda cėylan Memedĭm 

10  Anam dėr Polat Memedĭm  vay 

   46 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 Çalan: Abdullah Balak  

 KARAKÖPRǏ  NARLI»TIR 

 Karaköprĭ narlÌtr lė havar dĭlė dĭlė lė lė 

 Güzellĭ« bir varlÌtr lė yandm dĭlė dĭlė yar lė lė 

 

 Ben Eşrefĭ görĭnce 

 Gözlerĭne vurldm 

  Aman Eşref...  

 

   43 

 Okuyan: Fatma Sabrl  

 ŞU URFANIN ƒAPUSI 

 Şu Urfann ċapus  vay sinem eller 

 Parliyor minnaras 

  Vay  gül vay gül gül ‘izar 

 5  Derdĭm birken old set Îezar 

  Ben b canmdan olmşam bėzar vay 

 Senĭ kim ald göze vay sinem eller  

 On beş sene meÎpus   

  Vay gül... 

10 ÇÌtm tėlĭn başna 

 Tėl çektĭm ċardaşma 

  Gel aÈam gel gel  paşam gel  

  Dĭ gel dĭ gel adiya ċurban 

  Dĭ gel dĭ gel şaniya ċurban  

 15 Şu Urfann içĭnde 

 Neler geldĭ başma 

  Gel aÈam gel... 

   44 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 NEZİFǏN TÜRKǙSǙ 

 Yaylalar içĭnde Erzurum yayla vay 

 Şehirler içĭnde anam şirĭndĭr ƒonya  ne Ìoştr ƒonya 

 Nezifĭ  vurmşlar aÈlasn Urfa vay 

 



279 

 5  Ana düştǚm ben bir ormana yol bellĭ degĭl yol bellĭ degĭl  

 Urfa meÎpusÌanesĭnde gün bellĭ degĭl ay bellĭ degĭl 

 Nezifĭn Ìurcǔnda bir top alaca 

 Saraya getĭrdĭler anė ċanl salaca 

10 ‘Asy gönderĭn gėtsĭn ‘ilaca 

  Anė düştǚm... 

 Nezif yükĭn y«mş yolun saÈna 

 Atm işlemiyor Nemrüt DaÈna 

 Hėç insan teslim olr m Deveçĭ ċulna 

15  Ana düştǚm ben bir ormana yol bellĭ degĭl yol bellĭ degĭl  

  Benĭ vuran dostǔm anė düşmanm degĭl düşmanm degĭl 

   45 

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 CABUR DAπDAN ƒUŞ GELİYOR 

 Cabur daÈdan ċuş geliyor 

 Mavzer sesĭ «oş geliyor 

 Bölǚk bölǚk gĭden  ‘esker 

 5 Gerĭ dönmĭş boş geliyor    

  YazÈ old genç yaşna 

  Memedĭm aslan Memedĭm 

  Memedĭm civan Memedĭm 

  DaÈlarda cėylan Memedĭm 

10  Anam dėr Polat Memedĭm  vay 

   46 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 Çalan: Abdullah Balak  

 KARAKÖPRǏ  NARLI»TIR 

 Karaköprĭ narlÌtr lė havar dĭlė dĭlė lė lė 

 Güzellĭ« bir varlÌtr lė yandm dĭlė dĭlė yar lė lė 
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 Ne gün gördǚm ne de mraz almşam   

 5  Ana benĭ bu zalmlar vurdlar oy  

  Vurdlar da genç yaşma ċydlar oy 

 Yċlr m  sinemann binas 

 SaÈalr m genc Osmann yaras 

 SaÈalr m igĭd Osmann yaras 

10 Do«tora da gėttĭm yo«tr çaras 

  

  Ana benĭ bu zalmlar vurdlar 

  Vurdlar da genç yaşma ċydlar oy 

   49 

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 EVLERǏNDE VAR BADYA 

 Evlerĭnde var badiya sen niye gelmessen 

 Şeker yĭdĭrrem duduya sen niye gelmessen 

 Elĭnden gėttĭm ċadya sen niye gelmessen 

 5 Sen şeker oÈlan ‘ettar oÈlan niye gelmessen 

 Evlerĭnde var bir ‘erĭş 

 ‘Eşkn verĭr ∆erĭş ∆erĭş  

 AzcÌ ta bennen ∆onş 

 Sen şeker oÈlan ‘ettar oÈlan niye gelmessen 

10 Sen şeker oÈlan şebab oÈlan niye gelmessen  

   50 

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 PINARA VARMADIN MI 

 Pnara varmadn m 

 Gül ċoydm almadn m   

 Senĭ zalmn ∆z 

 5 Hėç benĭ anmadn m yandm yanasn gelĭn 

 

 Şal ‘eba gėyĭnenler lė havar dĭlė dĭlė lė lė 

5 Birbirĭne lay«tr lė öldĭm dĭlė dĭlė lė yar lė lė  

DaÈlara lale düştĭ 

Güle velvele düştĭ 

YazÈ old bülbǚle 

Gül elden ele düştĭ 

 

10 ƒala alt maÈara  

Selam edĭn o yara 

 Ben dedĭm ya«n olsn 

Feleg att iraÈa 

   47 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 Çalan: Abdullah Balak 

 »ARMAN YERǏ SÜRSELER  

 »arman yerĭ sürseler uy Senem 

 Yerĭne gül ekseler esmer ∆eday ben alm 

 BeÌtĭlĭ ∆z başna oy Senem   

5 Sevdĭgna vėrseler esmer ∆eday ben alm  

»arman yėrĭ yaş yėrĭ 

 Yavaş yėrĭ Ìoş yėrĭ 

 Gel senĭnĭnle ċaçalm  

 SevdĭÈm gėtme gėrĭ 

   48 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 Çalan: Abdullah Balak 

 İKǏ DA∏IN ARASINDA ƒALMIŞAM 

 İkĭ daÈn arasnda ∆almşam 

 Bülbĭl kĭmĭn daldan dala ċonmşam oy  
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 Ne gün gördǚm ne de mraz almşam   

 5  Ana benĭ bu zalmlar vurdlar oy  

  Vurdlar da genç yaşma ċydlar oy 

 Yċlr m  sinemann binas 

 SaÈalr m genc Osmann yaras 

 SaÈalr m igĭd Osmann yaras 

10 Do«tora da gėttĭm yo«tr çaras 

  

  Ana benĭ bu zalmlar vurdlar 

  Vurdlar da genç yaşma ċydlar oy 

   49 

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 EVLERǏNDE VAR BADYA 

 Evlerĭnde var badiya sen niye gelmessen 

 Şeker yĭdĭrrem duduya sen niye gelmessen 

 Elĭnden gėttĭm ċadya sen niye gelmessen 

 5 Sen şeker oÈlan ‘ettar oÈlan niye gelmessen 

 Evlerĭnde var bir ‘erĭş 

 ‘Eşkn verĭr ∆erĭş ∆erĭş  

 AzcÌ ta bennen ∆onş 

 Sen şeker oÈlan ‘ettar oÈlan niye gelmessen 

10 Sen şeker oÈlan şebab oÈlan niye gelmessen  

   50 

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 PINARA VARMADIN MI 

 Pnara varmadn m 

 Gül ċoydm almadn m   

 Senĭ zalmn ∆z 

 5 Hėç benĭ anmadn m yandm yanasn gelĭn 
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 El ėdĭp çaÈrsam da 

 ÇÌmaz demĭr üreklĭ 

   52 

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 SEºER OLDI VA»T OLDI 

 SeÎer old vaÌt old 

 Sinem yara taÌt old 

 Ötǚn bülbǚller ötǚn  

5 Yar gelecaÌ vaÌt old 

 SeÎer sebbeÎtĭr yarm   

 ∏emzey ∆edeÎtĭr yarm  

 Bülbĭller fiÈan ėyler 

 Uyan sebbeÎtĭr yarm 

   53 

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 GĖTT¡M BA»TIM EVLERǏNǏN ºALINA 

 Gėttĭm baÌtm evlerĭnĭn Îalna 

 Mayil oldm bir gelĭnĭn dilĭne 

  Uy aman bir gelĭn 

 5  Tutayd elĭm elĭn 

  Sarayd ince belĭn 

 Gėttĭm baÌtm ‘aşiretĭn göçĭne 

 Ma’il oldm bir gelĭnĭn saçna 

  Uy aman... 

10 Kilĭsenĭn ċaps demĭr degĭl mĭ 

 Demĭrĭ erĭden kömǚr degĭl mĭ 

  Uy aman... 

 

 

  Uy gelĭn gelĭn gelĭn 

  Öldǚrdǚn benĭ gelĭn   

  Bir domǔrca« gül iken 

  Soldǔrdǔn benĭ gelĭn 

10  Yandm yanasan gelĭn 

 Güne düştǚm güne düştǚm 

 Kölgeden güne düştǚm 

 Gidĭn dėyĭn o yara 

Dedĭgĭ güne düştǚm  

15  Uy gelĭn...     

 Ba«çalarda menevşe 

 Gün ċal«a kölge düşe 

 Benĭ yardan edenĭn 

 Evĭne şivan düşe  yandm nanay gelĭn  

20  Uy gelĭn... 

   51 

 Okuyan: Fatma sabrl 

 KARA ÇADIRIN KIZI 

 ƒara  çadrn ∆z 

 Fermanas  ∆rmz 

 Gâh gėyer gâh sallanr 

 5 Hep ∆rar belĭmĭzĭ lė yar lė yar 

ƒara çadr ∆ldandr 

 Yar yanaÈ güldendĭr 

 On ikĭ ∆onca sevdĭm 

 Her birĭ bir güldendĭr 

10 Çadr bėş dĭreklĭ 

 Yarm çattal üreklĭ 
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 El ėdĭp çaÈrsam da 

 ÇÌmaz demĭr üreklĭ 

   52 

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 SEºER OLDI VA»T OLDI 

 SeÎer old vaÌt old 

 Sinem yara taÌt old 

 Ötǚn bülbǚller ötǚn  

5 Yar gelecaÌ vaÌt old 

 SeÎer sebbeÎtĭr yarm   

 ∏emzey ∆edeÎtĭr yarm  

 Bülbĭller fiÈan ėyler 

 Uyan sebbeÎtĭr yarm 

   53 

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 GĖTT¡M BA»TIM EVLERǏNǏN ºALINA 

 Gėttĭm baÌtm evlerĭnĭn Îalna 

 Mayil oldm bir gelĭnĭn dilĭne 

  Uy aman bir gelĭn 

 5  Tutayd elĭm elĭn 

  Sarayd ince belĭn 

 Gėttĭm baÌtm ‘aşiretĭn göçĭne 

 Ma’il oldm bir gelĭnĭn saçna 

  Uy aman... 

10 Kilĭsenĭn ċaps demĭr degĭl mĭ 

 Demĭrĭ erĭden kömǚr degĭl mĭ 

  Uy aman... 
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 Babam kövden sürelĭ 

 Çoban göremenem 

  Çal çoban...  

15 Baba göziy kôr olsǔn 

 Adiy yernen bir olsǔn 

 Vermediy çoban dėye 

 Ëanay «araba olsǔn 

  Çal çoban... 

   56 

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 SEHERDEN UYANASAN 

 SeÎerden uyanasan 

 Benĭm kĭmĭn yanasan 

 Yaral bülbǚl kĭmĭn 

5 Daldan dala ċonasan  

  AÈlatma gülǚm yėter 

  Szlatma gülǚm yėter 

  Bana çoÌ çektĭrdiy sen 

  ÇekmaÈ ölümden bėter 

10 Urfada açt baÈlar 

 Bülbǚl gül üçǚn aÈlar 

 Benĭ zencĭr zaptetmez 

 Vefasz bir yar baÈlar 

 Baharn bu va«tnda   

15 Bǚlbǚl öter ta«tnda 

 Neydĭ başma gelen  

 Bu cahall« va«tmda  

 

 

 

         54 

 Okuyan ve çalan: İbrahim Özkan 

 MARHAMAM DÜŞTǙ SUYA 

 Marhamam düştǚ suya 

 ºėyranam gözel soya  

 Yerĭn ċulaÈ delĭk 

5 ƒorÌiyam ‘alem duya   

 Vay benden yara benden 

 Oċ senden yara benden 

 Yolç yoliya ċurban 

 Selam ėt yara benden 

10 Vay ba«tm ċara baÌtm  

 ƒar yaÈmş ċara baÌtm 

 ƒş günlerĭm yaz old 

 Bitmedī ċara ba«tm 

Erĭmez ċara baÌtm 

   55  

 Okuyan ve çalan: İbrahim Özkan 

 GELDǏM GELǏNLǏK ÇAπA 

 Geldĭm gelĭnlĭk çaÈa  

 Urfalm ċaçaÌ daÈa 

 Ǐstesey de  vėrmezler 

 5 Sen çoban babam aÈa 

  Çal çoban çal benĭ yandr 

  UzaÌtan gėç benĭ ċandr 

  Dertlĭ olanlar bilĭr 

  YrlayacaÌ zamandr 

10 Saçm öremenem 

 Ben sefa süremenem 
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 Babam kövden sürelĭ 

 Çoban göremenem 

  Çal çoban...  

15 Baba göziy kôr olsǔn 

 Adiy yernen bir olsǔn 

 Vermediy çoban dėye 

 Ëanay «araba olsǔn 

  Çal çoban... 

   56 

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 SEHERDEN UYANASAN 

 SeÎerden uyanasan 

 Benĭm kĭmĭn yanasan 

 Yaral bülbǚl kĭmĭn 

5 Daldan dala ċonasan  

  AÈlatma gülǚm yėter 

  Szlatma gülǚm yėter 

  Bana çoÌ çektĭrdiy sen 

  ÇekmaÈ ölümden bėter 

10 Urfada açt baÈlar 

 Bülbǚl gül üçǚn aÈlar 

 Benĭ zencĭr zaptetmez 

 Vefasz bir yar baÈlar 

 Baharn bu va«tnda   

15 Bǚlbǚl öter ta«tnda 

 Neydĭ başma gelen  

 Bu cahall« va«tmda  

 

 



286  

 5 DaÈtsa yar daÈdr 

  ‘Aċlm baştan alpsan 

  Benĭ derde salpsan 

  ‘Aşċ odiyla yaÌpsan 

  Gel benĭm ela gözlĭm 

10 Güller açmş bahar göynǚm 

 Bǚlbǚl olmǔş zahar göynǚm  

 Yarsz gėçen bütǚn günler 

 Helbet ‘ömre zerar göynǚm   

   59 

 Okuyan: Abdullah Balak 

 Çalanlar: Abdullah Balak, Mehmet Özbek, Lütfü Emĭroğlu 

 YAR GÖZLERǏN CĖYRANDIR 

 Yar gözlerĭn cėyrandr 

 Siyah zülfĭn ilandr 

 AÈ gerdana dolandr 

 5 Benĭ öldĭren esmer 

  Başnda yazmas var 

  Bǔrnǔnda Ìzmas var 

  YanaÌta Èemzesĭ var 

  Benĭ soldran esmer 

10 Yar ċaşlari ċaradr 

 Baċşlari ‘eladr 

 Üregĭmde yardr 

 Benĭ soldran esmer 

 BalaÌ dėyer bǔ sözǚ 

15 Dünyada yoÌtr gözǚ 

 Durmadan çalar saz 

 Benĭ güldǚren esmer  

 

   57 

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 ƒARDAŞ DALA ƒONARAM 

 ƒardaş dala ċonaram 

 Gül derdĭnden yanaram 

 Gėc buldm tėz itĭrdĭm    

 5 ○ala ona yanaram  

 Kĭm ne dėrse ċanaram 

 Güller açmaz  Ìar yėrde 

 Bülbǚl öter her yėrde 

 Felek bĭzĭ ayrd  

10 Her birĭmĭz bir yėrde 

 ƒalmşam Èerib ėlde 

 Urfalm Èem bitmedĭ 

 TaliÎ ∆uşm ötmedĭ 

 Ėlĭ güldǚrdǚ felek 

15 Bĭzĭ raz ėtmedĭ 

 Yar ¿eyaldan gėtmedĭ 

  

 ŞÌ MaÌsutta talan var 

 Benĭ derde salan var 

 Gel ċaçma nazl yarm 

20 Yad sözünde yalan var 

   58 

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 DAπIDIR Y§R DAπIDIR 

 DaÈdr yar daÈdr  

 Sinemde yar daÈdr 

 Başmda Èem yuvas 
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 5 DaÈtsa yar daÈdr 

  ‘Aċlm baştan alpsan 

  Benĭ derde salpsan 

  ‘Aşċ odiyla yaÌpsan 

  Gel benĭm ela gözlĭm 

10 Güller açmş bahar göynǚm 

 Bǚlbǚl olmǔş zahar göynǚm  

 Yarsz gėçen bütǚn günler 

 Helbet ‘ömre zerar göynǚm   

   59 

 Okuyan: Abdullah Balak 

 Çalanlar: Abdullah Balak, Mehmet Özbek, Lütfü Emĭroğlu 

 YAR GÖZLERǏN CĖYRANDIR 

 Yar gözlerĭn cėyrandr 

 Siyah zülfĭn ilandr 

 AÈ gerdana dolandr 

 5 Benĭ öldĭren esmer 

  Başnda yazmas var 

  Bǔrnǔnda Ìzmas var 

  YanaÌta Èemzesĭ var 

  Benĭ soldran esmer 

10 Yar ċaşlari ċaradr 

 Baċşlari ‘eladr 

 Üregĭmde yardr 

 Benĭ soldran esmer 

 BalaÌ dėyer bǔ sözǚ 

15 Dünyada yoÌtr gözǚ 

 Durmadan çalar saz 

 Benĭ güldǚren esmer  
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  Helbet üzǚm gülecaÌ 

  Bülbǚl güle erecaÌ   

  Bu ċaranlÌ günlerĭn 

  Bir gün son gelecaÌ 

10  AÈla gözlerĭm 

  Szla gözlerĭm 

  Ben felek vurÈnyam 

  AÈlar gezerĭm 

 Herkes baÌtyar felek 

15 TaliÎĭ yaver felek 

 Bĭzĭ bir gün görmeden 

 Ėttĭn iÌtiyar felek  

   62 

 Okuyan: Abdullah Balak 

 Çalanlar: Abdullah Balak, Mehmet Özbek, Lütfü Emĭroğlu 

 DİVANAYAM DİVANA 

Divanayam divana 

 Bu Îalm yardan yana 

 Benĭ yardan ayran 

5 Al ċanna boyana 

ÇaÈrdm yana yana 

 Yar yuÌǔdan uyana 

 Nice bir yalvaraym 

  Gendĭnden olmayana 

10 Divanayam divana 

 Bu Îalm yardan yana 

 Ben senden ayrlal 

 Yrlaram yana yana 

      

 

   60  

 Okuyan: Abdullah Balak 

 Çalanlar: Abdullah Balak, Mehmet Özbek, Lütfü Emĭroğlu 

 BİR ƒIZ GÖRDǙM ƒARALI 

 Bir ċz gördǚm ċaral 

 Sordm asl RuÎal vay lė lė 

 O günden lo bögüne 

 5 Baboş göynĭm yaral 

  Fadile lė Fadile   

  Fadile yar Fadile 

  Derdiden düştĭm dile  

  ‘Aşċidan çektĭm çile lė Fado 

10 YanaÈ alma aldr 

 Endam selvĭ daldr 

 Ne Ìesteyem ne saÈam 

 Sevda mdr ne Îaldr 

 Aparn benĭ yara 

15 Düşmĭşem ah u zara 

 ƒoy bir gün üzǚn görĭm   

 Çeksĭnler benĭ dara  

     

   61      

 Okuyan: Abdullah Balak 

 Çalanlar: Abdullah Balak, Mehmet Özbek, Lütfü Emĭroğlu 

 FELEK SEN NE FELEKSEN 

 Felek sen ne feleksen 

 BaÈrm ėttĭn elek sen 

 Aldn gül yüzlǚ yarm 

 5 Daha neme gereksen  
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  Helbet üzǚm gülecaÌ 

  Bülbǚl güle erecaÌ   

  Bu ċaranlÌ günlerĭn 

  Bir gün son gelecaÌ 

10  AÈla gözlerĭm 

  Szla gözlerĭm 

  Ben felek vurÈnyam 

  AÈlar gezerĭm 

 Herkes baÌtyar felek 

15 TaliÎĭ yaver felek 

 Bĭzĭ bir gün görmeden 

 Ėttĭn iÌtiyar felek  

   62 

 Okuyan: Abdullah Balak 

 Çalanlar: Abdullah Balak, Mehmet Özbek, Lütfü Emĭroğlu 

 DİVANAYAM DİVANA 

Divanayam divana 

 Bu Îalm yardan yana 

 Benĭ yardan ayran 

5 Al ċanna boyana 

ÇaÈrdm yana yana 

 Yar yuÌǔdan uyana 

 Nice bir yalvaraym 

  Gendĭnden olmayana 

10 Divanayam divana 

 Bu Îalm yardan yana 

 Ben senden ayrlal 

 Yrlaram yana yana 
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   65 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 Çalan: İbrahim Özkan    

 URFALIYAM EZELDEN 

 Urfalyam ezelden 

 Göynǚm gėçmez gözelden 

 Göynǚmǚn gözĭ çÌsn 

5 Sevmeseydĭm ezelden 

  AÈam olasan ‘Ümer 

  Paşam olasan ‘Ümer 

  Yėtĭm ċalasan ‘Ümer 

  ‘Esker olasan ‘Ümer   

10 Urfa bir yana düşer 

 Zülǚf gerdana düşer  

 Bu nasl baş baÈlamak 

 Her gül bir yana düşer 

  AÈam olasan ‘Ümer...  

15 Urfa bir daÈ içĭnde 

 Gülǚ yapraÈ içĭnde 

 Urfay ○ak sa¿lasn 

 Bir yarm var içĭnde 

  AÈam olasan ‘Ümer 

20  Paşam olasan ‘Ümer 

  Yetĭm ċalasan ‘Ümer 

  Benĭm olasan ‘Ümer   

 

 

 

 

 

 

 

  63 

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 ĖNDǏM KUYIN DİBǏNE 

 Ėndĭm kuyn dibĭne aman ċardaşm 

 BaÌtm suyn rengĭne han yoldaşm 

 Analar ċz bėsliyor aman ċardaşm 

 5 Vermiyor sevdĭgĭne han yoldaşm 

 Arpalar dize ċeder 

 ƒaÌ gĭdaÌ bĭze ċeder 

 Mevlam gözel yaratmş 

 ToppÌtan üze ċeder   

   64 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz  

 Çalan: İbrahim Özkan 

 AYAπINA GĖYMǏŞ ƒARA YĖMENǏ 

 AyaÈna gėymĭş ∆ara yėmenĭ 

 Sallanma sevgǐlĭm öldǚrdǚn benĭ 

 ‘Alem düşman olsa severem senĭ 

 5  Sen bir yana ben bir yana yan yana 

  ƒaşlar ċara gözler benzer cėylana 

 Derya kenarnda bir ev yapmşam 

 Kerpĭcĭm tükendĭ naçar ∆almşam 

 O yar içĭn ço¿ cefalar çekmĭşem 

10  Sen bir yana... 

 Derya kenarnda ∆aynar ∆um idĭm 

 Fenerler içĭnde yanar mum idĭm 

 Evel Allah soyra sensĭn ümidĭm 

  Sen bir yana...  
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   65 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 Çalan: İbrahim Özkan    

 URFALIYAM EZELDEN 

 Urfalyam ezelden 

 Göynǚm gėçmez gözelden 

 Göynǚmǚn gözĭ çÌsn 

5 Sevmeseydĭm ezelden 

  AÈam olasan ‘Ümer 

  Paşam olasan ‘Ümer 

  Yėtĭm ċalasan ‘Ümer 

  ‘Esker olasan ‘Ümer   

10 Urfa bir yana düşer 

 Zülǚf gerdana düşer  

 Bu nasl baş baÈlamak 

 Her gül bir yana düşer 

  AÈam olasan ‘Ümer...  

15 Urfa bir daÈ içĭnde 

 Gülǚ yapraÈ içĭnde 

 Urfay ○ak sa¿lasn 

 Bir yarm var içĭnde 

  AÈam olasan ‘Ümer 

20  Paşam olasan ‘Ümer 

  Yetĭm ċalasan ‘Ümer 

  Benĭm olasan ‘Ümer   
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   68   

 Okuyan: Nafi Budak 

 PORTAƒAL DİLǏM DİLǏM 

 Portaċal dilĭm dilĭm 

 Gel otur benĭm gülǚm vay 

 Ne dėdĭm ne söyledĭm 

 5 Lal olsun benĭm dilĭm 

  Dola ċollarn boynma 

  So« ellerĭn ċoynma 

  Bir gėce eyle benĭ 

  Her zeman eyle benĭ 

10 Portaċaln irĭsĭ 

 Gėştĭ ċzlar sürĭsĭ 

 Sürĭsĭnden fayda yo« 

 Ya«t benĭ birĭsĭ 

  Dola ċollarn...  

  69 

 Okuyan: Nafi Budak 

 AƒŞAMIN VAƒTI GEŞTǏ 

 A∆şamn va∆t geştĭ havar lėy 

 Bir güzel baċt gėştĭ 

  Öldĭm lėy dĭlėy lė  dĭlėy lė  dĭlėy vay  

5 Zülfĭnĭ kemend ėtmĭş havar lėy 

 Boynma taċt gėştĭ 

  Öldĭm lėy dĭlėy... 

 Arpa biştĭm gög iken 

 İçĭnde çaċr tĭken 

10 Ben senĭ gĭzlĭ sevdĭm 

 Sen ċz ben oÈlan iken 

 

 

   66  

 Okuyan: Fatma Sabrl   

 BEN BU DAπIN AπACIYAM 

 Ben bu daÈn aÈacyam 

 Hem datlyam hem acyam 

 Ben Mevlamn müÎtacyam 

 5 Gel gör benĭ ‘aşċ nėyledĭ     

  Gel gör benĭ benĭ ‘aşċ nėyledĭ 

  Derde girftar ėyledĭ 

Benĭ bu daÈda buldlar 

 ƒolm ċanadm ċrdlar 

10 πerib oldÈm bĭldĭler 

 Gel gör beni ‘aşk nėyledĭ 

  Gel gör beni... 

   67 

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 İSFǏHANI  

 Aç göksĭn üstĭne bir baÈ dikeyĭm 

 Elvand elvand türlĭ çiçek ekeyĭm  

 Ben bu derdĭn hangĭ birĭn çekeyĭm 

 5 Ana derdĭ sila derdĭ yar derdĭ   

  Gülĭm nennĭ nennĭ 

  Bėşĭkte yatan balam nennĭ   
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 Okuyan: Nafi Budak 

 PORTAƒAL DİLǏM DİLǏM 

 Portaċal dilĭm dilĭm 

 Gel otur benĭm gülǚm vay 

 Ne dėdĭm ne söyledĭm 

 5 Lal olsun benĭm dilĭm 

  Dola ċollarn boynma 

  So« ellerĭn ċoynma 

  Bir gėce eyle benĭ 

  Her zeman eyle benĭ 

10 Portaċaln irĭsĭ 

 Gėştĭ ċzlar sürĭsĭ 

 Sürĭsĭnden fayda yo« 

 Ya«t benĭ birĭsĭ 

  Dola ċollarn...  

  69 

 Okuyan: Nafi Budak 

 AƒŞAMIN VAƒTI GEŞTǏ 

 A∆şamn va∆t geştĭ havar lėy 

 Bir güzel baċt gėştĭ 

  Öldĭm lėy dĭlėy lė  dĭlėy lė  dĭlėy vay  

5 Zülfĭnĭ kemend ėtmĭş havar lėy 

 Boynma taċt gėştĭ 

  Öldĭm lėy dĭlėy... 

 Arpa biştĭm gög iken 

 İçĭnde çaċr tĭken 

10 Ben senĭ gĭzlĭ sevdĭm 

 Sen ċz ben oÈlan iken 
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 ƒaşlar «datl gelĭn 

 Gözler sürmelĭ gelĭn   

  Gögĭsler edal gelĭn  

 Çaydan m geştĭn vay 

   72 

Okuyan: Bakr Yurtsever 

 İSFǏHANDIR ASLI BǏZǏM  ĖLǏMǏZ 

 İsfĭhandr asl bĭzĭm ėlĭmĭz 

 Ördeg uşt vėran ∆ald gölǚmǚz 

 Ben gĭdersem nice olr sĭzĭn Îalnz 

5  Sen gülinen oyna 

  Ben Îalma yanar aÈlar gezerĭm vay 

 Ben bu daÈda dolaşrm ċar diye 

 Yar zülfĭne aslrm dar diye 

 Bu yėrlerde bir sevgĭlĭm var diye 

10  Sen gülinen oyna 

  Ben Îalma yanar aÈlar 

  Cėylan gĭbĭ Èurbet gezerĭm vay  

  Ėlĭm nennĭ  nennĭ         

                     Bir tanem nennĭ 

   73 

 Okuyan: Bakr Yurtsever 

 TAMBIRAM REBAB OLDİ 

 Tambram rebab oldi 

 Cigerĭm kebab oldi 

 Ǐstedĭm vėrmediler  

 5 Bir zalm sebeb oldi 

  Amayn amayn amayn 

  Ben sana Îayran 

 

  

ƒaladan döndǚm baÈa 

 Gül sarlmş yapraÈa 

 Nazlsndan ayrlan 

15 Nasl gĭder topraÈa 

   70 

 Okuyan: Nafi Budak 

 KÖYǙN DEVELER¡ ÇEK¡L¡R DAπA 

 Köyǚn develerĭ çekilĭr daÈa 

Annesĭ hatundǔr babas aÈa 

 Annem babam benĭ att uzaÈa 

 5  Zalm babam benĭ köyde braċt  

  Derdĭ çoċ dermansz derde braċt 

 Köyǚn develerĭ gĭder gėc gelĭr 

 Íeftadan Îeftaya ∆arnm ac ċalr 

 Köyde ∆almas da bana güc gelĭr 

10  Zalm babam... 

   71 

 Okuyan: Bakr Yurtsever  

 MAYA 

 Havaydr delĭ gönǚl havay Îeyran yar 

 Alc ċuşlar üskek yapar yuvay Èerip yar 

 Türkmen ċz ∆atarlamş mayay Îeyran yar 

 5 Çeker gider yaylasna bir gelĭn Èerip yar 

 Ëestenĭn Îalndan ne bĭlsĭn saÈlar  

 Döşşek melĭl melĭl yastÌ ċan aÈlar 

  Elĭ ċnal gelĭn 

  Boynu «zmal gelĭn 

10  TopÈ «al«all  gelĭn 
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 ƒaşlar «datl gelĭn 

 Gözler sürmelĭ gelĭn   

  Gögĭsler edal gelĭn  

 Çaydan m geştĭn vay 

   72 

Okuyan: Bakr Yurtsever 

 İSFǏHANDIR ASLI BǏZǏM  ĖLǏMǏZ 

 İsfĭhandr asl bĭzĭm ėlĭmĭz 

 Ördeg uşt vėran ∆ald gölǚmǚz 

 Ben gĭdersem nice olr sĭzĭn Îalnz 

5  Sen gülinen oyna 

  Ben Îalma yanar aÈlar gezerĭm vay 

 Ben bu daÈda dolaşrm ċar diye 

 Yar zülfĭne aslrm dar diye 

 Bu yėrlerde bir sevgĭlĭm var diye 

10  Sen gülinen oyna 

  Ben Îalma yanar aÈlar 

  Cėylan gĭbĭ Èurbet gezerĭm vay  

  Ėlĭm nennĭ  nennĭ         

                     Bir tanem nennĭ 

   73 

 Okuyan: Bakr Yurtsever 

 TAMBIRAM REBAB OLDİ 

 Tambram rebab oldi 

 Cigerĭm kebab oldi 

 Ǐstedĭm vėrmediler  

 5 Bir zalm sebeb oldi 

  Amayn amayn amayn 

  Ben sana Îayran 
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   75 

 Okuyan: Hamza Şenses 

 ƒIRMIZI GÜL ƒONCASINI BAπLARLAR DESTE 

 ƒrmz gül ċoncasn baÈlarlar deste 

 Ben senĭn ‘aşċndan anam olmǔşǔm Ìasta 

 Bir mektĭp yazdrdm anam o güzel dosta 

 5 Bir nÁme yazdrdm anam o güzel dosta 

  ‘Aceb o maÌmur gözlerĭ uyǔr mǔ şĭmdĭ 

  Benĭ bu sevdaya salan aÈlar m şĭmdĭ   

  Ah  altn dişlĭm srma saşlm 

  ƒara ċaşlm bekler mĭ şĭmdĭ  

10 ƒrmz gül ċoncasn baÈlarlar sar 

 Ben senĭn ‘aşkndan anam olmşm zar 

 Gėce gelmez isen anam gündĭz gel bari   

 Gėce gelmez isen yavrum gündĭz gel bari 

  Aceb o siyah gözlerĭ... 

15 ƒrmz gül ċoncasn baÈlarlar başa 

 Vallahi vurÈnm anam  göz ilen ċaşa 

 Çoċ güzelsin küçük bayan sen binler yaşa 

  Aceb o siyah gözlerĭ... 

   76 

 Okuyan: Hamza Şenses 

 MENDİL BAπLARIM YANDAN 

 Mendil baÈlarm yandan 

 Aman senĭ severĭm candan  

 İkĭ yėrden yar olmaz          

 5 Aman ya benden gėç ya ondan 

  Öpmeye de ċyamadm ben senĭ 

  Sevmeye de doyamadm ben senĭ 

  Dar yėrlerde ċstrmadm ben senĭ  

 

  Ben sana ∆urban 

 Ördek suya dal da gel   

10 Yardan haber al da gel 

Eger baktn gelmedi 

 Tut ∆olndan al da gel  

  Amayn... 

   74 

 Okuyan: Hamza Şenses 

ƒIZ ADIN FATMA GÜZEL 

 ƒz adn Fatma güzel 

 ƒaşlarn çatma güzel 

 Eger benĭ seversin 

 5 Yalnz yatma güzel 

 Bu aċşam bulşalm 

 ƒuş gĭbĭ ċoċlaşalm 

 İkĭmĭz bir yar gĭbĭ  

 ƒumrǔca sevişelim 

10 Adam aÈladan oldm  

 Ciger daÈladan oldm 

 Evel baş baÈlar idĭm 

 Şĭmdĭ baÈladan oldm 

 Bana zulǔm ėden öz benim yar ėy 

15 Hanm Fatmam ėtme naz 

 Gel eylenelĭm biraz 

 YanaÌlarn ċzarmş 

 Öpme ilen doyǔlmaz 
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   75 

 Okuyan: Hamza Şenses 

 ƒIRMIZI GÜL ƒONCASINI BAπLARLAR DESTE 

 ƒrmz gül ċoncasn baÈlarlar deste 

 Ben senĭn ‘aşċndan anam olmǔşǔm Ìasta 

 Bir mektĭp yazdrdm anam o güzel dosta 

 5 Bir nÁme yazdrdm anam o güzel dosta 

  ‘Aceb o maÌmur gözlerĭ uyǔr mǔ şĭmdĭ 

  Benĭ bu sevdaya salan aÈlar m şĭmdĭ   

  Ah  altn dişlĭm srma saşlm 

  ƒara ċaşlm bekler mĭ şĭmdĭ  

10 ƒrmz gül ċoncasn baÈlarlar sar 

 Ben senĭn ‘aşkndan anam olmşm zar 

 Gėce gelmez isen anam gündĭz gel bari   

 Gėce gelmez isen yavrum gündĭz gel bari 

  Aceb o siyah gözlerĭ... 

15 ƒrmz gül ċoncasn baÈlarlar başa 

 Vallahi vurÈnm anam  göz ilen ċaşa 

 Çoċ güzelsin küçük bayan sen binler yaşa 

  Aceb o siyah gözlerĭ... 

   76 

 Okuyan: Hamza Şenses 

 MENDİL BAπLARIM YANDAN 

 Mendil baÈlarm yandan 

 Aman senĭ severĭm candan  

 İkĭ yėrden yar olmaz          

 5 Aman ya benden gėç ya ondan 

  Öpmeye de ċyamadm ben senĭ 

  Sevmeye de doyamadm ben senĭ 

  Dar yėrlerde ċstrmadm ben senĭ  
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  78 

 Okuyan: Hamza Şenses 

 URFALI   ‘ELǏNǏN TÜRKǙSǏ 

 Urfa daÈlarnda gezdĭgĭm çaÈlar 

 Virana dönmǚştǚr o güzel baÈlar 

 Anneler baclar derdĭmden aÈlar  

 5 Söleyĭn anneme ċara baÈlasn 

  Uy nėdĭm nėdĭm 

  Arċadaş nėdĭm 

  ƒederĭm bėylemĭş 

  Kĭme ne dėyĭm 

10 Urfann önǚnde ċavÈa ċurld 

 ƒurşǔn ata ata ċolm yorld  

 Söleyĭn dayma ‘Elĭ vurld 

 Söleyĭn anneme ċara baÈlasn 

  Uy nėdĭm... 

   79 

 Okuyan: Hamza Şenses 

MEºPUS»ANA  HAVASI 

 NaÌoş olr meÎpus«ana havas     

 Çocċlar aÈliyor ĭster babasn anė 

 ºa∆∆mza vėrdĭler anėm ‘idam cezas  

5  MeÎpushane senĭ yapan kör olsǔn  

  Kör olsǔn da ikĭ elĭ ċrlsn   

 A«şam olǔr fĭrengĭler vurǔlr  

 ƒardiyanlar üstǚmĭze ċurlr 

  MeÎpusÌana...  

 

 

 

 Mendilĭm yėle yėle 

10 Ben düştǚm Èurbet ėle 

 On beş mendil çürǚttǚm 

 Gözyaşm sile sile 

  Öpmeye... 

 Mendilĭmĭ düreyĭm 

15 Bekle benĭ geleyĭm 

 Uyǔ uyan sar benĭ 

 Yar oldÈn bileyĭm 

   77 

 Okuyan: Hamza Şenses 

 DİYARBEKǏR BU MŬDŬR 

 Diyarbekĭr bu mǔdǔr ellerin ċnal 

 Destin dolu su mǔdǔr gözlerin sürmeli 

 Gėttĭn kĭ tez gelesĭn ellerin ċnal 

5 Tez geldĭgĭn bu mǔdǔr gözlerĭ sürmeli 

Diyarbekir dört köşe 

 İçĭnde bellur şüşe 

 Allah sabrlar versĭn 

 Yarinden ayrlmşa  

10 Almi attm nar geldī 

 Dar zuva«tan yar geldĭ 

 SaÈ üzünü öperken 

 Sol üzünden ter geldĭ 
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  78 

 Okuyan: Hamza Şenses 

 URFALI   ‘ELǏNǏN TÜRKǙSǏ 

 Urfa daÈlarnda gezdĭgĭm çaÈlar 

 Virana dönmǚştǚr o güzel baÈlar 

 Anneler baclar derdĭmden aÈlar  

 5 Söleyĭn anneme ċara baÈlasn 

  Uy nėdĭm nėdĭm 

  Arċadaş nėdĭm 

  ƒederĭm bėylemĭş 

  Kĭme ne dėyĭm 

10 Urfann önǚnde ċavÈa ċurld 

 ƒurşǔn ata ata ċolm yorld  

 Söleyĭn dayma ‘Elĭ vurld 

 Söleyĭn anneme ċara baÈlasn 

  Uy nėdĭm... 

   79 

 Okuyan: Hamza Şenses 

MEºPUS»ANA  HAVASI 

 NaÌoş olr meÎpus«ana havas     

 Çocċlar aÈliyor ĭster babasn anė 

 ºa∆∆mza vėrdĭler anėm ‘idam cezas  

5  MeÎpushane senĭ yapan kör olsǔn  

  Kör olsǔn da ikĭ elĭ ċrlsn   

 A«şam olǔr fĭrengĭler vurǔlr  

 ƒardiyanlar üstǚmĭze ċurlr 

  MeÎpusÌana...  
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      82 

 Okuyan: Mehmet Şenses 

 URFANIN ƒURTŬLŬŞ TÜRKǙSǙ 

 ƒamay çaldm taşa 

 Geliyor İsmet Paşa  

 ‘Askerĭnle ordnla   

 5 Atatürk binler yaşa 

 ƒolm salladm toplar oynad  

 ƒara taş içĭnden ‘asker ċaynad 

 Yaşasn Urfa teslim olmad 

  Dĭ yėrĭ yėrĭ yėrĭ ċumandanlar yėrĭ 

10  ‘Askerlerĭn gidĭyor dönmeyor gėrĭ 

 Atm getĭrĭn binem üstǚne 

 Bėşlĭ mavzerĭmĭ alam destime 

 Düşman askerleri gelmez üstǚme 

  Dĭ yėrĭ... 

     

   83 

 Okuyan: Mehmet Şenses  

 İNDǏM ○AVIZ BAŞINA 

 İndĭm Îavuz başna 

 Bir ċz çċt ċarşma 

 Sevda nedir bilmezdim  

Sen getĭrdĭn başma 

  Gelemem ben gidemem ben  

  Baş∆asna gönül viremem ben 

  Aç ∆ollarn sar ċollarn 

  Üşüdüm üşüdüm saramam ben 

10 ○avuz başnda burma 

  Çapċn ċarşmda durma 

 

   80    

 Okuyan: Hamza Şenses 

 DUMAN DUMAN OLMŬŞ ƒARŞIK¡ DAπLAR 

 Duman duman olmş ċarşki daÈlar of 

 Çėzĭlmiş siyencĭ anam anam bozǔlmş baÈlar  oy 

 Bülbǚlĭn yataÈ bahçeler baÈlar of 

 5 ∏eribĭn yataÈ anam anam ċehveler hanlar 

 Hastann halndan ne bilir saÈlar of 

 Döşek melül meÎzun yastċ ċan aÈlar  of of 

   81 

 Okuyan: Mehmet Şenses 

 ‘ELEZİZ UZIN ÇARŞI 

 ‘Eleziz uzn çarş 

 Dükkânlar ċarş ċarş 

 Öyle bir yar sevdĭm kĭ 

 5 ƒara ċaş ċumral saçl  

 Giderĭm ben de ben de 

 Bir ayvam ċald sende 

 Ayva gĭbĭ sarardm  

 Din iman yoċ m sende 

10 Giderĭm dur diyen yoċ 

 Kebab oldm yiyen yoċ 

 Ayrlċ kömlegĭnĭ 

 Benden başċa gėyen yoċ 

 Bu daÈlar olmayayd 

15 Sararp solmayayd 

 Ölǚm Allahn emrĭ 

 AyrlÈ olmayayd 
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      82 

 Okuyan: Mehmet Şenses 

 URFANIN ƒURTŬLŬŞ TÜRKǙSǙ 

 ƒamay çaldm taşa 

 Geliyor İsmet Paşa  

 ‘Askerĭnle ordnla   

 5 Atatürk binler yaşa 

 ƒolm salladm toplar oynad  

 ƒara taş içĭnden ‘asker ċaynad 

 Yaşasn Urfa teslim olmad 

  Dĭ yėrĭ yėrĭ yėrĭ ċumandanlar yėrĭ 

10  ‘Askerlerĭn gidĭyor dönmeyor gėrĭ 

 Atm getĭrĭn binem üstǚne 

 Bėşlĭ mavzerĭmĭ alam destime 

 Düşman askerleri gelmez üstǚme 

  Dĭ yėrĭ... 

     

   83 

 Okuyan: Mehmet Şenses  

 İNDǏM ○AVIZ BAŞINA 

 İndĭm Îavuz başna 

 Bir ċz çċt ċarşma 

 Sevda nedir bilmezdim  

Sen getĭrdĭn başma 

  Gelemem ben gidemem ben  

  Baş∆asna gönül viremem ben 

  Aç ∆ollarn sar ċollarn 

  Üşüdüm üşüdüm saramam ben 

10 ○avuz başnda burma 

  Çapċn ċarşmda durma 
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 Sen orada ben burda 

 Böyle dostlǔċ olur mǔ 

10 Damda fstċ aÈac 

 Çüt gezer ikĭ bac 

 Küçügü hele mele 

 Böyügü ser«oş Ìercĭ 

      86 

 Okuyan: Mukim Tahir  

 AYAπINDA ƒONDIRA 

 AyaÈnda ċondra 

 Yar gelĭr dura dura ölǚrǚm ben ölǚrǚm 

 Genç ‘ömrǚmǚ çürǚttǚm 

 5 Göksǚme vura vura ölǚrem  ben ölǚrem 

  Ölǚrem ben ölǚrem,  

 Ölǚrem yar ölǚrem 

  Nėre gėtsen gelĭrem 

  Ben bir yesĭr olram 

10  Mutlaċ senĭ alram 

  Nėre gėtsen gelĭrem   

 Ben bir Türk oÈlyam 

  Arar senĭ bulram vay 

 Bindĭm kerpĭç divara 

15 Sėyrettĭm eskĭ yara 

 Eskĭ yar hele mele 

 Can ċurban yenĭ yara 

  Ölǚrem yar ölǚrem 

  Arċan sura gelĭrem 

20  Ben bir yėsĭr olram 

  Mutlaċ senĭ alram 

  Arkan sura gelĭrem 

 

 Kĭrpĭklerin oċ olmǔş 

 Yeter ċalbime vurma  

  Gelemem ben... 

   84 

 Okuyan: Mehmet Şenses 

 YAR YÜREGǏM YAR 

 Yar yüregĭm yar 

 Gör kĭ neler var 

 Bu ¿elċ içĭnde ha beyĭm 

 5 Bĭze de gülen var 

 Bu yol uzaċtr 

 Menzilĭ çoċtǔr 

 Geçĭdĭ yoċtǔr 

 Derĭn de göller var 

10 Habeşĭn baÈnda vurdular benĭ 

 Ölmeden mezara ċoydlar benĭ 

 Yarn sinesinden aldlar benĭ 

  Kör ola kör ola düşman kör ola 

  Elĭndekĭ şĭşe düşe ċrla 

              85 

 Okuyan: Mehmet Şenses 

 ARPALAR ƒARAƒILÇIƒ 

 Arpalar  ċaraċlçċ yar 

 Dama çċma bėl açċ yar 

 Eger göynǚn bendeyse yar 

 5 Al çarşaf yola çċ yar 

 Damda fstċ olur mǔ 

 Ateş yastċ olur mǔ 
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 Sen orada ben burda 

 Böyle dostlǔċ olur mǔ 

10 Damda fstċ aÈac 

 Çüt gezer ikĭ bac 

 Küçügü hele mele 

 Böyügü ser«oş Ìercĭ 

      86 

 Okuyan: Mukim Tahir  

 AYAπINDA ƒONDIRA 

 AyaÈnda ċondra 

 Yar gelĭr dura dura ölǚrǚm ben ölǚrǚm 

 Genç ‘ömrǚmǚ çürǚttǚm 

 5 Göksǚme vura vura ölǚrem  ben ölǚrem 

  Ölǚrem ben ölǚrem,  

 Ölǚrem yar ölǚrem 

  Nėre gėtsen gelĭrem 

  Ben bir yesĭr olram 

10  Mutlaċ senĭ alram 

  Nėre gėtsen gelĭrem   

 Ben bir Türk oÈlyam 

  Arar senĭ bulram vay 

 Bindĭm kerpĭç divara 

15 Sėyrettĭm eskĭ yara 

 Eskĭ yar hele mele 

 Can ċurban yenĭ yara 

  Ölǚrem yar ölǚrem 

  Arċan sura gelĭrem 

20  Ben bir yėsĭr olram 

  Mutlaċ senĭ alram 

  Arkan sura gelĭrem 
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 Dişlerĭ sedef 

 Gerdan bayaz  

 Emeydĭm biraz 

10  Canm sana ċurban Ëėyreddin aÈė 

  Canm sana Îeyran Ëeyreddin aÈė 

 Ammanm amman 

 Güzelĭm amman 

 Dilberĭm amman 

15 Mey«oşum amman 

 Ser«oşum amman 

 Sekranm amman 

 Güzelĭm amman 

  Canm sana ċurban Ëėyreddin aÈė 

20  Canm sana Îeyran Ëeyreddin aÈė 

 Urfalm amman 

 Ser«oşum amman  

 ‘Enteplĭm amman 

  Yoluna ċurban ben sana Îeyran 

  

   89 

 Okuyan: Cemil Cankat  

 URFANIN ETRAFI DUMANLI DAπLAR 

 Urfann etraf dumanl daÈlar 

 Ciğerĭm yaniyor anem gözlerĭm aÈlar  

 Benĭm zalim derdĭm cihan yaċar  

 5  Gezme cėylan bu daÈlarda senĭ  avlallar  

  Annenden babandan yardan ayr ċoyallar 

 Cėylan senĭn gibĭ yürğĭm yara   

 Cihanda derdĭme anem bulmadm çara 

  

 

  Ben bir Türk oÈlyam 

  Arar senĭ alram 

   87 

 Okuyan: Mukim Tahir 

 ƒAPUYI ÇALAN KǏMDǏR 

 ƒapuy çalan kĭmdĭr 

 Aç baċm gelen kĭmdĭr 

 Yaram derĭne düştǚ 

 5 Belkĭ gelen Îekĭmdĭr 

  ƒoy dėsĭnler dėsĭnler 

  Şeker badem yėsĭnler 

  O dillerĭ yėsĭnler  

  ºeleplĭ baÌçasnda 

10  Nesimem oynar dėsĭnler 

  Feridem oynar dėsĭnler 

 Liverĭmĭn ∆eytan 

 Sen geldĭn aÈam han 

 Sen geldĭn dostm han 

15 Senĭ seven çoÈ olr 

 Candan sevdügüm han 

 Candan sevgülüm han 

   

   88 

 Okuyan: Mukim Tahir 

 ELLERǏ PAMBŬË 

 Ellerĭ pambǔ«  

 Saçlar sar 

 Gözlerĭ ma«mur  

5 YanaÈ elma 

 DudaÈ kiraz  
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 Dişlerĭ sedef 

 Gerdan bayaz  

 Emeydĭm biraz 

10  Canm sana ċurban Ëėyreddin aÈė 

  Canm sana Îeyran Ëeyreddin aÈė 

 Ammanm amman 

 Güzelĭm amman 

 Dilberĭm amman 

15 Mey«oşum amman 

 Ser«oşum amman 

 Sekranm amman 

 Güzelĭm amman 

  Canm sana ċurban Ëėyreddin aÈė 

20  Canm sana Îeyran Ëeyreddin aÈė 

 Urfalm amman 

 Ser«oşum amman  

 ‘Enteplĭm amman 

  Yoluna ċurban ben sana Îeyran 

  

   89 

 Okuyan: Cemil Cankat  

 URFANIN ETRAFI DUMANLI DAπLAR 

 Urfann etraf dumanl daÈlar 

 Ciğerĭm yaniyor anem gözlerĭm aÈlar  

 Benĭm zalim derdĭm cihan yaċar  

 5  Gezme cėylan bu daÈlarda senĭ  avlallar  

  Annenden babandan yardan ayr ċoyallar 

 Cėylan senĭn gibĭ yürğĭm yara   

 Cihanda derdĭme anem bulmadm çara 
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 Cigerden yaralyam 

  Gel yanma... 

   91 

 Okuyan: Cemil Cankat 

ASKER OLDUM  AπLAMA 

 Asker oldum aÈlama 

 Ciğerimĭ daÈlama 

 Saçlarn tarama 

 5 Saçlarndan bir tėl vėr 

 İlac olsun yarama 

  Haydė gülüm haydė  

 Haydė anam haydė 

 Bu yol Urfaya gĭder 

10 Bir ċnal ċz gĭder 

 Bu ċz yolu şaşrmş 

 İşallah bĭze gĭder 

  Haydė canm haydė 

 B ċz yol ċaybetmĭş 

15 İşallah bĭze gĭder 

  Haydė gülüm haydė 

 Yangnl  bal olaydm  

 Erĭyĭp yaÈ olaydm 

 Yarn ince belĭne 

20 İpeklĭ baÈ olaydm 

  Haydė anam haydė 

  Haydė gülüm haydė 

Vallahi yalancsn 

 Billahi yalancsn 

 

 

 Kimselerĭm yo¿tr söylesĭn yara 

10  Gezme cėylan...  

 Urfa daÈlarnda gezer bir cėylan 

 Yavrusunu ċaybetmiş aÈlayor yaman 

 Yarimĭn derdine bulmadm derman 

  Gezme cėylan... 

   90 

 Okuyan: Cemil Cankat 

 GİDİYORUM AπLAMA 

 Gidiyorum aÈlama 

 Saçlarn tarama   

 ƒaralar baÈlama 

 5 Saçlarndan bir tėl vėr 

 ‘İlac olsn yarama 

 Melhem olsn yarama 

  Gel yanma yanma 

  Senĭ saram canma  

10 Ben bir keklik olaydm 

 Yollarna ċonaydm 

 Gĭden gelen yolcdan 

 Sevdiğimĭ soraydm 

  Gel yanma...  

15 Bir yaral daÈlyam 

 Ba«çalyam baÈlyam 

 Bir yaral daÈlyam 

 Ba«çeliyem baÈlyam  

 Ben yardan ayrlal  

20 Yürekten yaralyam 
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 Cigerden yaralyam 

  Gel yanma... 

   91 

 Okuyan: Cemil Cankat 

ASKER OLDUM  AπLAMA 

 Asker oldum aÈlama 

 Ciğerimĭ daÈlama 

 Saçlarn tarama 

 5 Saçlarndan bir tėl vėr 

 İlac olsun yarama 

  Haydė gülüm haydė  

 Haydė anam haydė 

 Bu yol Urfaya gĭder 

10 Bir ċnal ċz gĭder 

 Bu ċz yolu şaşrmş 

 İşallah bĭze gĭder 

  Haydė canm haydė 

 B ċz yol ċaybetmĭş 

15 İşallah bĭze gĭder 

  Haydė gülüm haydė 

 Yangnl  bal olaydm  

 Erĭyĭp yaÈ olaydm 

 Yarn ince belĭne 

20 İpeklĭ baÈ olaydm 

  Haydė anam haydė 

  Haydė gülüm haydė 

Vallahi yalancsn 

 Billahi yalancsn 
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 Aman aney hastaym da öliyorum 

 Lė lė yandm gurbet ėlde öliyorum 

   93 

 Okuyan: Cemil Cankat 

 BAƒ  ƒARA GÖZLǙ CĖYLANA 

 Baċ ċara gözlǚ cėylana 

 Bölenmĭş al ċzl ċana 

 Yavrǔsǔnǔ avcǔ almş 

 5 Nasl aÈlar yana yana 

 Bu daÈlara avcǔ dald 

 Cėylanm avcǔ ald 

 O güzel cėylan ald 

 Ben yanarm cėylanma 

10 Ben aÈlarm cėylanma 

 Yavrǔlar öksǚz ċald 

 Şu daÈlar bürǚdǚ ċar 

 Avcǔlar cėylan arar 

 Ben aÈlarm cėylanma 

15 Alma zalm avcǔ alma 

 Arċasnda yavrǔsǔ var 

   94 

 Okuyan: Cemil Cankat 

 BİR DARACIK PENCERE 

 Bi darack pencere 

 El vurmayn incĭre 

 Zalim baban duyarsa ċz 

 5 Bizĭ vurur zencĭre 

  Öldǚrdǚn beni aman 

  Yandrdn beni aman 

 

25 Sen bir Îeremzadasan 

 ƒorċaram elliyesin 

 Vallahi ellemenem 

 Billahi ellemenem 

 DudaÈidan öperĭm 

30 Kimsiye söylemenem 

 YanaÈidan öperĭm 

 Kimsiye söylemenem 

 Gerdanidan öperĭm 

 Kimsiye söylemenem 

   92 

 Okuyan: Cemil Cankat  

 GELǏNǏ  GELǏNǏ 

 Gelĭnĭ gelĭnĭ kövün gelĭnĭ 

 Saramaz oldm da ince belĭnĭ 

  Gelĭn aÈlarm uy uy 

5  Söyler aÈlarm uy uy 

  Gezer aÈlarm uy uy 

 ¢arşdan da anam a«yor sėller 

 Derdĭmĭ söylersem delĭdĭr dėrler  

 Ciyerĭm yarelĭ ne bĭlsĭn ėller       

10  Gelĭn aÈlarm... 

 Ben de bu gelĭnĭ yaral gördǚm  

 ¢ollar boynmda dolal gördǚm 

 Ben de bu baÌtm ċaral gördǚm     

  Gelĭn aÈlarm... 

15 Elma gĭbĭ yaniyorum 

 Aman anėy ayva gĭbĭ soliyorum 

 Nazl yardan haber aldm  
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 Aman aney hastaym da öliyorum 

 Lė lė yandm gurbet ėlde öliyorum 

   93 

 Okuyan: Cemil Cankat 

 BAƒ  ƒARA GÖZLǙ CĖYLANA 

 Baċ ċara gözlǚ cėylana 

 Bölenmĭş al ċzl ċana 

 Yavrǔsǔnǔ avcǔ almş 

 5 Nasl aÈlar yana yana 

 Bu daÈlara avcǔ dald 

 Cėylanm avcǔ ald 

 O güzel cėylan ald 

 Ben yanarm cėylanma 

10 Ben aÈlarm cėylanma 

 Yavrǔlar öksǚz ċald 

 Şu daÈlar bürǚdǚ ċar 

 Avcǔlar cėylan arar 

 Ben aÈlarm cėylanma 

15 Alma zalm avcǔ alma 

 Arċasnda yavrǔsǔ var 

   94 

 Okuyan: Cemil Cankat 

 BİR DARACIK PENCERE 

 Bi darack pencere 

 El vurmayn incĭre 

 Zalim baban duyarsa ċz 

 5 Bizĭ vurur zencĭre 

  Öldǚrdǚn beni aman 

  Yandrdn beni aman 
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Devriyeler sard bizĭ 

Nėydĭm ċaderĭm böyle 

15 Ma∆aram sar baÈlar lo 

 ƒz söyler gelĭn aÈlar  

 Niye ben ölmǚş mǚyem lo 

  Asyam ∆aralar baÈlar  

 Safyam ∆aralar baÈlar 

   96 

 Okuyan: Cemil Cankat 

 BA∏DA GÜLLER AÇİYOR 

 BaÈda güller açiyor 

 Gülǚm benden kaçiyor 

 Gülǚm harman gezer 

 5 Ah yüreyĭm  de acyor 

  Aman aman BaÈdagül 

  Şakr şakr dalda gül 

  Biraz ac« beriye 

  Harmanl∆tan geriye 

10 BaÈda gülǚn sars 

 Geldĭ gėce yars 

 Yirmĭsĭne basnca 

 Oldǔn efe ∆ars 

  Aman aman...  

15 BaÈda güller destedĭr  

Bugün gülǚm hastadr 

Dünya cevahir olsa  

Benim göynǚm sendedir 

 Aman aman...  

    

 

 

  Mahfettĭn beni aman 

 Elim deydi elĭne 

10 Ma’il oldǔm dilĭne 

 Dünyay ben deyişmem 

 Saçnn bir teline 

  Öldǚrdǚn beni... 

 Her ayn her ylndan 

15 Her yln her ayndan 

 Günde bir kerpĭç düşer 

 Gönlǔmǚn sarayndan 

  Öldǚrdǚn beni… 

 Keman mdr yay mdr  

20 Şark mdr saz mdr 

 Zülfüne bend olmuşum 

 Ayrlmak ċolay mdr 

  Öldǚrdǚn beni… 

   95 

 Okuyan: Cemil Cankat 

 MAƒARADA İPLİĞİM 

 Maċarada iplgĭm lė 

Asya da benĭm keklĭgĭm 

Maċarada ipligĭm lo 

5 Safya da benĭm keklĭgĭm 

Hėç aċlna gelmiyor mu 

Tenhalarda gezdigĭm 

Li berde li berde 

Li berde berde berde 

10  Vallah düşǚm ben derde 

Li berde berde berde 

Yenĭ düştǚm bu derde 
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Devriyeler sard bizĭ 

Nėydĭm ċaderĭm böyle 

15 Ma∆aram sar baÈlar lo 

 ƒz söyler gelĭn aÈlar  

 Niye ben ölmǚş mǚyem lo 

  Asyam ∆aralar baÈlar  

 Safyam ∆aralar baÈlar 

   96 

 Okuyan: Cemil Cankat 

 BA∏DA GÜLLER AÇİYOR 

 BaÈda güller açiyor 

 Gülǚm benden kaçiyor 

 Gülǚm harman gezer 

 5 Ah yüreyĭm  de acyor 

  Aman aman BaÈdagül 

  Şakr şakr dalda gül 

  Biraz ac« beriye 

  Harmanl∆tan geriye 

10 BaÈda gülǚn sars 

 Geldĭ gėce yars 

 Yirmĭsĭne basnca 

 Oldǔn efe ∆ars 

  Aman aman...  

15 BaÈda güller destedĭr  

Bugün gülǚm hastadr 

Dünya cevahir olsa  

Benim göynǚm sendedir 

 Aman aman...  
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15  Uy Cemo uy Cemo vay Cemile 

  ƒurban ismĭne Cemo... 

ƒaşlarn mildĭr oÈlan 

Gel benĭ güldǚr oÈlan 

Çoċ ta güzel degĭlsĭn 

20 Aċlm çalan oÈlan 

 Uy Cemo uy Cemo vay Cemile 

  ƒurban ismĭne Cemo...  

   99 

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 GĖCELER YÂRIM OLDŬ 

 Gėceler yarim oldǔ aman anam Èeribem 

 AÈlamaċ kârm oldǔ aman anam Èeribem 

 Her dertten yċlmazdm aman anam Èeribem 

5 Sebebĭm zalm oldǔ aman anam Èeribem  

 Bayram gelmĭş neyĭme   

 ƒan damlar yüregĭme 

 Yaralarm szlyor 

 Doktor gelmĭş neyĭme 

   100 

 Okuyan: Cemil Cankat 

 ƒAYALAR ƒAYALAR 

 ƒayalar ċayalar sar ċayalar 

 ƒayann altnda yarim uyarlar daÈlarn ċurdu 

 DaÈlarn ċurdu yarim uyaÈlar 

 5 Yar ikĭmĭzĭ bir ċabre ċoyallar 

 Anam aÈlama ciyer daÈlama 

 Evmĭzĭn önǚnden gelĭr gėçersĭn 

 ƒanm ċadeÎe ∆oyar içersin daÈlarn ċurdu 

 

   97 

 Okuyan: Fatama Sabrl 

 SEºERDEN ĖNDǏM BEN BA∏A 

 SeÎerden ėndĭm ben baÈa 

 Güller sarlmş yapraÈa 

 Mrazn almayanlar 

 5 Nasl girecek topraÈa 

  Aman aman 

  Ölǚrĭm ben ayrlamam   

 Bülbǚllerĭ Ìar aÈlatr 

 ‘Aşċlar yar aÈlatr 

10 Ben felege nėylemĭşem 

 Benĭ her seÎer aÈlatr   

  Aman aman... 

   98 

 Okuyan: Cemil Cankat 

 CEMO    

 Güllerĭ döşǚrǚrsĭn 

 Cemo ne düşǚnǚrsĭn 

 Düşǚnme kölen olam   

5 ‘Aċlm ċaçrrsn    

 Uy Cemo uy Cemo vay Cemile  

  ƒurban ismĭne Cemo 

  Íayran cismĭne Cemo 

  Ay Cemo vay Cemo vay Cemo vay Cemile 

10 Cemo gül açanda gel 

 Bahçeyi dolaş ta gel 

Bahçeden gelemessen 

Pencereden ċaş ta gel  

Pencereden atla gel  
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15  Uy Cemo uy Cemo vay Cemile 

  ƒurban ismĭne Cemo... 

ƒaşlarn mildĭr oÈlan 

Gel benĭ güldǚr oÈlan 

Çoċ ta güzel degĭlsĭn 

20 Aċlm çalan oÈlan 

 Uy Cemo uy Cemo vay Cemile 

  ƒurban ismĭne Cemo...  

   99 

 Okuyan: Fatma Sabrl 

 GĖCELER YÂRIM OLDŬ 

 Gėceler yarim oldǔ aman anam Èeribem 

 AÈlamaċ kârm oldǔ aman anam Èeribem 

 Her dertten yċlmazdm aman anam Èeribem 

5 Sebebĭm zalm oldǔ aman anam Èeribem  

 Bayram gelmĭş neyĭme   

 ƒan damlar yüregĭme 

 Yaralarm szlyor 

 Doktor gelmĭş neyĭme 

   100 

 Okuyan: Cemil Cankat 

 ƒAYALAR ƒAYALAR 

 ƒayalar ċayalar sar ċayalar 

 ƒayann altnda yarim uyarlar daÈlarn ċurdu 

 DaÈlarn ċurdu yarim uyaÈlar 

 5 Yar ikĭmĭzĭ bir ċabre ċoyallar 

 Anam aÈlama ciyer daÈlama 

 Evmĭzĭn önǚnden gelĭr gėçersĭn 

 ƒanm ċadeÎe ∆oyar içersin daÈlarn ċurdu 
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ËOYRAT   VE   M E‘EN Ǐ L E R 

 

 

ËOYRATLAR 

 

  103 

 Okuyan: Kadir Ylmaz  

 Sene daÈlar 

 ¢ar yaÈmş sene daÈlar  

 Bir elde ‘erzĭÎalm 

  Bir elde sened aÈlar 

5 Bir tenedĭr 

Bir sümbǚl bir tenedĭr 

 Embiyalar içĭnde 

  MuÎemmed bir tenedĭr 

 ¢ara gözler 

10 ¢aş siyah ċurban ċara gözler 

 Gemĭm deryada ċald 

 ¢aptan ċara gözler 

   104 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 Ya ċandr 

 Ya hicrandr ya ċandr 

 Yarn ºaċċn divannda 

  TutacaÈm yaċandr 

5 Sürinen 

 ƒoyun ċuzǔ sürinen 

 Madam çoban degĭlsen 

 Ne gezersĭn sürinen  

 

 Ya benĭ alrsn ya vazgeçersĭn 

10 Anam aÈlama ciğer daÈlama 

 Üç arċadaş gelĭr yan yan yana 

 Sayamn ucǔ bölendĭ ċana daÈlar aslan 

 Bir Ìaber verĭn söyleyĭn ċarib anama 

 Anem aÈlama ciger daÈlama dĭ nennĭ nennĭ 

   101 

 Okuyan: Ömer Alaybeyi 

 ANNAMA SÖLEYǏN 

 Annama söyleyĭn damda yatmasn 

 ÇuÌa şalvarma uÌçǔr ta«masn 

 OÈlǔ gelĭr dėye yola ba∆masn 

5 Dĭ vurǔn vurǔn Türk uşa∆lar namus günǚdǚr 

 Annama söyleyĭn malm satsn 

 ƒanl kömlegĭmĭ baÈrna bassn 

 Nişanlm gözeldĭr ċardaşm alsn 

 ƒardaşm almassa ėllere ċalsn 

   102  

 Okuyan: Ömer Alaybeyi    

 BÖGǙN AYIN ONŬDŬR 

 Bögǚn ayn onǔdǔr aÈė   

 Yükǚm buÈday unǔdǔr  

 Evliye gönǚl vėrme aÈė    

5 Eve gĭder unǔdǔr   
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ËOYRAT   VE   M E‘EN Ǐ L E R 

 

 

ËOYRATLAR 

 

  103 

 Okuyan: Kadir Ylmaz  

 Sene daÈlar 

 ¢ar yaÈmş sene daÈlar  

 Bir elde ‘erzĭÎalm 

  Bir elde sened aÈlar 

5 Bir tenedĭr 

Bir sümbǚl bir tenedĭr 

 Embiyalar içĭnde 

  MuÎemmed bir tenedĭr 

 ¢ara gözler 

10 ¢aş siyah ċurban ċara gözler 

 Gemĭm deryada ċald 

 ¢aptan ċara gözler 

   104 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 Ya ċandr 

 Ya hicrandr ya ċandr 

 Yarn ºaċċn divannda 

  TutacaÈm yaċandr 

5 Sürinen 

 ƒoyun ċuzǔ sürinen 

 Madam çoban degĭlsen 

 Ne gezersĭn sürinen  
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  106 

 Okuyan: Seyfettin Sucu 

 Bu Ìandan 

 Kervan işler bu Ìandan vay vay 

Kes zülfün Îerac ėyle 

  ¢urtar benĭ bu ċandan 

5  Güzel elĭnden yar 

 Şĭrĭn elĭnden yar yar   

  107  

 Okuyan: Kadir Ylmaz 

 Gül dügǚmǚ 

 Çözĭlmez gül dügǚmǚ 

 Bunca bayramlar gėştĭ 

 Kĭm gördĭ güldǚgǚmǚ     

5 Derdĭ bĭle 

 Tebip yo« ċardaş derdĭ bĭle 

 Tebip dermana gėttĭ 

 Getĭrdĭ derdĭ bĭle 

 BaÈdayam 

10 Ba«ça degĭl baÈdayam 

 Düştĭm bir zalm derde zalm yar 

 Bir çėzĭlmez baÈdayam 

  Zalm elĭnden yar 

  Esmer elĭnden yar yar 

  108 

 Okuyan : Mukim Tahir 

 Yaram szlar 

 Oċ degmĭş ċardaş yaram szlar 

  

 

 Mėyde ne var 

10 İç  mėyĭ mėyde ne var 

 At oynar ċlç parlar 

  İgĭtsey mėydana var 

  

 Yār yolda 

 Kĭm görmĭş yār yolda 

15 Ėller menzĭle vard 

  Bĭz ċaldÌ yar yolda 

  Bėmal eliden 

  Esmer eliden 

  Kibar eliden 

20 Yar içerden   

 Kes baÈrm yar içerden 

 Gözĭm ċapda ċald 

 ÇÌmad yar içerden 

  105 

 Okuyan: Bakr Yurtsever   

 AÈam yėrde yanm 

 Çürüdĭ yėrde yanm   

 Dostlar yand kül oldu 

 Görmeden ċardaş ben de yanm 

5 A« dėmeden 

 ƒardaş çürǚdǚm a« dėmeden 

 Cigerĭm göz göz old 

 ƒan dükǚrǚr ah dėmeden yar yar 

 ƒoyunlar ċuzlyanda 

10 Yaralar szliyanda  

 Ben senĭ nėrde bulm 

 Her göynǚm arzuliyanda yar yar 
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  106 

 Okuyan: Seyfettin Sucu 

 Bu Ìandan 

 Kervan işler bu Ìandan vay vay 

Kes zülfün Îerac ėyle 

  ¢urtar benĭ bu ċandan 

5  Güzel elĭnden yar 

 Şĭrĭn elĭnden yar yar   

  107  

 Okuyan: Kadir Ylmaz 

 Gül dügǚmǚ 

 Çözĭlmez gül dügǚmǚ 

 Bunca bayramlar gėştĭ 

 Kĭm gördĭ güldǚgǚmǚ     

5 Derdĭ bĭle 

 Tebip yo« ċardaş derdĭ bĭle 

 Tebip dermana gėttĭ 

 Getĭrdĭ derdĭ bĭle 

 BaÈdayam 

10 Ba«ça degĭl baÈdayam 

 Düştĭm bir zalm derde zalm yar 

 Bir çėzĭlmez baÈdayam 

  Zalm elĭnden yar 

  Esmer elĭnden yar yar 

  108 

 Okuyan : Mukim Tahir 

 Yaram szlar 

 Oċ degmĭş ċardaş yaram szlar 
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 ME‘ENǏLER  

 

  111 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 Ay doÈd güne döndǚ 

 Gözyaşm sėle döndǚ 

 Sen benden ayrlal  

  øan evĭm çöle döndǚ   

5  Bėmal eliden vay 

 MeÎkum eliden vay 

 İncĭler kĭlelendĭ 

 Tĭmĭnler sĭlelendĭ 

 Sen benden ayrlal 

10 Benzĭme kül elendĭ 

  112 

 Okuyan : Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 Gözlerĭnde cad var 

 Ba«tÌça dilĭm baÈlar 

 Kül o yarn başna  

 Vefaszlara bel baÈlar 

  113 

 Okuyan: Nafi Budak 

 Bülbǚller dügǚn ėyler 

 Bĭlmem kĭ ne gün ėyler 

 Ben felege nėyledĭm uy uy 

 Feleg bildĭgĭn ėyler 

5 Yėri dilber yėrĭ yėrĭ 

  

 

 

 Yaraszlar Îalndan 

  Ne bĭlsĭn kibar yaram szlar 

5  AÈamn elĭnden nėre gĭdĭm ben 

  Zalmn elĭnden nasl ėdĭm ben 

 Yėter aÈlattn benĭ 

 109 

 Okuyan: Kadir Ylmaz 

 Dolu ċan göz 

 Doludr dolu ċan göz 

 Bana derler aÈlama 

 Durur mu doluċan göz 

  110 

 Okuyan: Kadir Ylmaz 

 Ur faydadr 

 Düşmana ur faydadr 

 İgĭt ċoça« ararsay   

 Membe‘ĭ Urfaydadr 

5 DaÈ ittĭ 

 Duman çöktĭ daÈ ittĭ 

 Bĭz de bir oymaÈ idĭk 

 Felek vurdu daÈtt zalm yar 

 ƒazan aÈlar 

10 Od yanar ċazan aÈlar 

 Öksĭz yėtĭm ölenĭn  

 ƒebrĭnĭ ċazan aÈlar 

Gülmemeyden 

 AÈlaram gülmemeyden 

15 Emlek ċuz olaydm 

 Emeydĭm gül memeyden  
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 ME‘ENǏLER  

 

  111 

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 Ay doÈd güne döndǚ 

 Gözyaşm sėle döndǚ 

 Sen benden ayrlal  

  øan evĭm çöle döndǚ   

5  Bėmal eliden vay 

 MeÎkum eliden vay 

 İncĭler kĭlelendĭ 

 Tĭmĭnler sĭlelendĭ 

 Sen benden ayrlal 

10 Benzĭme kül elendĭ 

  112 

 Okuyan : Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 Gözlerĭnde cad var 

 Ba«tÌça dilĭm baÈlar 

 Kül o yarn başna  

 Vefaszlara bel baÈlar 

  113 

 Okuyan: Nafi Budak 

 Bülbǚller dügǚn ėyler 

 Bĭlmem kĭ ne gün ėyler 

 Ben felege nėyledĭm uy uy 

 Feleg bildĭgĭn ėyler 

5 Yėri dilber yėrĭ yėrĭ 
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  116 

 Okuyan: Hamza Şenses      

 ¢şlalar dold bögǚn 

 Dold boşald bögǚn 

 Gel ċardaş görüşelĭm 

  Ayrlk old bögǚn 

5 Naçar elĭnden va« va« yar  yar  

 Gėceler yarm old 

 AÈlamak kârm old 

 Her dertten yċlmazdm 

 Nazlm sebebĭm zalm old 

10 Zalim elĭnden va« va« yar yar   

Yaralandm yatmadm 

 Anėy yaram açp baÌmadn 

 ¢ald Îesretĭmĭz ċyamata 

 Güzel el boynma atmadn 

15 Ëayn elĭnden va« va« yar  yar    

  117 

 Okuyan: Bakr Yurtsever 

 Buradan bir atl geştĭ 

 ƒardaş yarama bast geştĭ yar yar 

 Tebip yaram elleme 

  Yaramn vaÌt geştĭ yar yar  

5 ƒurbanam her gelene 

 ƒardaş zülfǚnden ter gelene yar yar 

 Mezerĭmĭ yüce yapn  

 Nazl yavrǔlarm gele gölgelene  

   

 

  114 

 Okuyan: Kadir Ylmaz 

 Peştĭmal uçt baştan 

 Kĭprĭk var uzn ċaştan 

 ƒara gözlerĭn degĭl mĭ 

  Benĭ çÌard baştan 

5 Esmer eliden va« va« 

 Bu baÈ bĭzĭm olayd 

 ƒorǔÈ üzǚm olayd 

 Orta«l« mal nėdem 

 Hepsĭ bĭzĭm olayd 

10 Bu daÈn ċar menem 

 Gün vursa erimenem 

 Yeddĭ yl yėrde yatsam 

 ‘Aş∆am çürĭmenem 

14 ƒalċan daÈ  düzlerĭ 

 Ëoş olr gündĭzlerĭ 

 Bin yl geçse aradan 

 Untman« sĭzlerĭ  

  115   

 Okuyan: Hamit Belli 

 Anėy ċeribem ċardaş bu vatanda 

 OÈl Èerip bülbǚl ötende 

 ∏eriblig yaman olǔr 

  Baş yastÈa yėtende 

5 AÈamn elĭnden 

 Nazlmn elĭndem nėre gĭdĭm ben 
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  116 

 Okuyan: Hamza Şenses      

 ¢şlalar dold bögǚn 

 Dold boşald bögǚn 

 Gel ċardaş görüşelĭm 

  Ayrlk old bögǚn 

5 Naçar elĭnden va« va« yar  yar  

 Gėceler yarm old 

 AÈlamak kârm old 

 Her dertten yċlmazdm 

 Nazlm sebebĭm zalm old 

10 Zalim elĭnden va« va« yar yar   

Yaralandm yatmadm 

 Anėy yaram açp baÌmadn 

 ¢ald Îesretĭmĭz ċyamata 

 Güzel el boynma atmadn 

15 Ëayn elĭnden va« va« yar  yar    

  117 

 Okuyan: Bakr Yurtsever 

 Buradan bir atl geştĭ 

 ƒardaş yarama bast geştĭ yar yar 

 Tebip yaram elleme 

  Yaramn vaÌt geştĭ yar yar  

5 ƒurbanam her gelene 

 ƒardaş zülfǚnden ter gelene yar yar 

 Mezerĭmĭ yüce yapn  

 Nazl yavrǔlarm gele gölgelene  
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  DİVANLAR 

 

 

   119 

 Okuyan:  Hafz Ahmet Uzungöl  

 ∏EZEL 

 ‘Aş∆m ebedidĭr erecek sanma zevÁle  

 Dönsem elem-ĭ ċaÎr- firÁ∆nla hilÁle 

 BeygÁne-yĭ Èemdĭm senĭ ben görmeden evvel 

 5 Ėttĭn bugǚn eglencemĭ feryÁd ile nÁle  

Sevdĭmse senĭ safvet-ĭ vijdÁn ile sevdĭm 

 Bir lahza bile düşmedim ümīd-i visÁle  

 Aylar seneler böyle firÁċnla gėçer de 

 ºÁlÁ senĭ zālim ėdemem ºa∆∆a ÎavÁle    

10 Kĭm dėrdĭ ∆ader d‚r ėdecektĭ birbirĭmĭzden 

 EyyÁm- sa‘Ádet dönecek böyle ÌeyÁle  

 FeryÁd ėderek aÈlar ise çoċ mu Nezìhe 

 Düştĭ yine bir sÁÎilĭ yoċ beÎr-ĭ melÁle 

    − − · / · − − · / · − − · / · − −   
   120 

 Okuyan: Hafz Hamit Belli 

 ∏EZEL 

 Gėştĭ ‘ömrǚm derd ile Álemde cÁnÁn aÈlasn 

 Gülmedĭm güldǚrmedĭ beÌt- perìşÁn aÈlasn ölürem ben 

 El ele Îelka tutǔp feryÁde gelsĭn dostlarm yar yar  

5 NÁzeninler cem olǔb ∆ebrimde her an aÈlasn 

     − · − − / − · − − / − · − − /  − · −   
  

 

  118 

 Okuyan: Culha Mahmut Yapar 

 Çiçeg aldm kebattan 

 Yarin yüregĭ polattan 

 Ben yara çoċ yarvaldm vay vay 

 Vazgėçmedĭ  ‘iynattan 

5  Bėmal eliden vay 

  Naçar eliden vay 

  Esmer eliden vay vay 

 Aman aman ben de gülem 

Açlmş ċurban ben de gülem 

10 Gönlü şad olan gülsün ċurban 

Gün olr ben de güllem aman aman  

Ara«çn çinçinĭ 

Öpǚm lebĭn içinĭ 

Dün gece nėredeydĭn 

15 Göynǚmǚm gögerçinĭ 
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  DİVANLAR 

 

 

   119 

 Okuyan:  Hafz Ahmet Uzungöl  

 ∏EZEL 

 ‘Aş∆m ebedidĭr erecek sanma zevÁle  

 Dönsem elem-ĭ ċaÎr- firÁ∆nla hilÁle 

 BeygÁne-yĭ Èemdĭm senĭ ben görmeden evvel 

 5 Ėttĭn bugǚn eglencemĭ feryÁd ile nÁle  

Sevdĭmse senĭ safvet-ĭ vijdÁn ile sevdĭm 

 Bir lahza bile düşmedim ümīd-i visÁle  

 Aylar seneler böyle firÁċnla gėçer de 

 ºÁlÁ senĭ zālim ėdemem ºa∆∆a ÎavÁle    

10 Kĭm dėrdĭ ∆ader d‚r ėdecektĭ birbirĭmĭzden 

 EyyÁm- sa‘Ádet dönecek böyle ÌeyÁle  

 FeryÁd ėderek aÈlar ise çoċ mu Nezìhe 

 Düştĭ yine bir sÁÎilĭ yoċ beÎr-ĭ melÁle 

    − − · / · − − · / · − − · / · − −   
   120 

 Okuyan: Hafz Hamit Belli 

 ∏EZEL 

 Gėştĭ ‘ömrǚm derd ile Álemde cÁnÁn aÈlasn 

 Gülmedĭm güldǚrmedĭ beÌt- perìşÁn aÈlasn ölürem ben 

 El ele Îelka tutǔp feryÁde gelsĭn dostlarm yar yar  

5 NÁzeninler cem olǔb ∆ebrimde her an aÈlasn 

     − · − − / − · − − / − · − − /  − · −   
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Bütǚn m‚-yĭ siyÁhm bembeyaz izhÁre dönmǚştĭr 

 5 Tenĭmde cevher-ĭ cÁn bir çekĭlmez bÁre dönmǚştĭr 

 

 CihÁna geldĭgĭm günden berĭ pek çoÌ cefÁ gördǚm   

 Ezĭldĭm bÁr- Èem altnda bin türlǚ ezÁ gördǚm 

 Degĭl bì-gÁnelerden ÁşinÁlerden belÁ gördǚm  

 Vüc‚dm Álem-ĭ sÎÎatte bir bìmÁre dönmǚştĭr 

10 Felek Èayet dönek dünya da bir cellÁd- müdhiştĭr 

 İçĭnden çċmas bu müşkĭlatn Ìeylĭ bir iştĭr 

 Degĭrmen sanki yl ay çerÌ- eyyÁm bir diştĭr 

 İçĭnde ‘ademoÈl bir ufaċ çavdÁre dönmǚştĭr 

Sen ĭster boynǔna ip ĭstersen cevherlĭ ċordon taÌ 

15 Bu dünyada nesibĭn en nihÁyet bir avç topraÌ 

 Beċas var m dehrĭn dìde-yĭ im‘Án ile bir baÌ 

 Nice me‘mure-i Álem ÌarÁbezÁre dönmǚştĭr 

 Muvaċċettĭr eger Îükmėylesen dünyÁya ser tÁ ser 

 ÇÌar ÁÌr elĭnden bin yėrĭnden baÈlasan çember 

20 CihÁne sÈmamşken bir mezÁre sÈd İskender 

 Varp baċsan o da şĭmdĭ yċċ bir ÈÁre dönmǔştĭr 

 Ne olmş olsa da ‘Ádem ∆almamş zevċ dünyann  

 Hele meˆm‚r olursa reÎetĭ olmaz bir insann  

 Hük‚metlerde feryÁd çekilmez nÁle giryÁnn 

25 Felek ºeccāc- Zalimden daÌi ÈeddÁre dönmüştĭr   

 Görǚp te s‚rete zÁhidĭ zannetme kĭ bì-çÁre 

 Açar ĭsterse tiÈ- cevriyle sinemde bin yÁre 

 Verĭr evvel nesiÎet sonra Ádemden alr pÁre 

 Böyük gümrĭkte vā‘iz sankĭ bir simsÁre dönmǚştĭr 

30 Duyan yoċ söyleme başnda bin türlǚ belÁ olsa 

 Emin olma bir şeÌse kĭm Îetta pÁdişÁh olsa 

 

   121 

 Okuyan: Bekçi Bakr Yurtsever 

 ∏EZEL 

 Bende Mecn‚ndan füz‚n ‘âş∆lÈ ist‘idÁd var 

 ‘Àşċk- sÁdċ benem Mecn‚nn anca∆ ad var 

 Ehl-ĭ temkinem benĭ benzetme ėy gül bülbǚle 

5 Derde yoÌ sabr ann her leÎse bin feryÁd var 

 Öyle bed ÎÁlem kĭ ‘eÎvÁlm görende şÁd olr 

 Her kĭmĭn kĭm dehr cevrĭnden dil-ĭ na-şÁd var 

Gezme ėy gönlĭm ċuş Èafil fezÁ-y ‘aşċta 

 Kim bu seÎrann güzergâhnda çoÌ seyyÁd var   

     − · − − / − · − − / − · − − / − · − 

  

   122 

 Okuyan: Bekçi Bakr Yurtsever   

 ∏EZEL 

 Benĭ candan usandrd cefÁdan yÁr usanmaz m 

 Felekler yand Áhmdan murÁdm şem‘ĭ yanmaz m 

 ¢em‚ bìmÁrna cÁnÁn devÁ-y derd ėder iÎsÁn 

5 Niçĭn ċlmaz bana dermÁn benĭ bìmÁr sanmaz m 

     · − − − / · − − − / · − − − / · − − − 

 

   123   

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 MURABBA‘ 

 AÈarmş saçlarm bir daÈ başnda ċare dönmǚştĭr 

 O daÈn dÁmenĭnde gözlerĭm enhÁre dönmǚştĭr 
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Bütǚn m‚-yĭ siyÁhm bembeyaz izhÁre dönmǚştĭr 

 5 Tenĭmde cevher-ĭ cÁn bir çekĭlmez bÁre dönmǚştĭr 

 

 CihÁna geldĭgĭm günden berĭ pek çoÌ cefÁ gördǚm   

 Ezĭldĭm bÁr- Èem altnda bin türlǚ ezÁ gördǚm 

 Degĭl bì-gÁnelerden ÁşinÁlerden belÁ gördǚm  

 Vüc‚dm Álem-ĭ sÎÎatte bir bìmÁre dönmǚştĭr 

10 Felek Èayet dönek dünya da bir cellÁd- müdhiştĭr 

 İçĭnden çċmas bu müşkĭlatn Ìeylĭ bir iştĭr 

 Degĭrmen sanki yl ay çerÌ- eyyÁm bir diştĭr 

 İçĭnde ‘ademoÈl bir ufaċ çavdÁre dönmǚştĭr 

Sen ĭster boynǔna ip ĭstersen cevherlĭ ċordon taÌ 

15 Bu dünyada nesibĭn en nihÁyet bir avç topraÌ 

 Beċas var m dehrĭn dìde-yĭ im‘Án ile bir baÌ 

 Nice me‘mure-i Álem ÌarÁbezÁre dönmǚştĭr 

 Muvaċċettĭr eger Îükmėylesen dünyÁya ser tÁ ser 

 ÇÌar ÁÌr elĭnden bin yėrĭnden baÈlasan çember 

20 CihÁne sÈmamşken bir mezÁre sÈd İskender 

 Varp baċsan o da şĭmdĭ yċċ bir ÈÁre dönmǔştĭr 

 Ne olmş olsa da ‘Ádem ∆almamş zevċ dünyann  

 Hele meˆm‚r olursa reÎetĭ olmaz bir insann  

 Hük‚metlerde feryÁd çekilmez nÁle giryÁnn 

25 Felek ºeccāc- Zalimden daÌi ÈeddÁre dönmüştĭr   

 Görǚp te s‚rete zÁhidĭ zannetme kĭ bì-çÁre 

 Açar ĭsterse tiÈ- cevriyle sinemde bin yÁre 

 Verĭr evvel nesiÎet sonra Ádemden alr pÁre 

 Böyük gümrĭkte vā‘iz sankĭ bir simsÁre dönmǚştĭr 

30 Duyan yoċ söyleme başnda bin türlǚ belÁ olsa 

 Emin olma bir şeÌse kĭm Îetta pÁdişÁh olsa 
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 Neylerĭm cÁm- mėyĭ ben o gülǚn mestesĭyem 

 Ėşĭgĭnde öleyĭm miÎnete şÁyestesĭyem 

 Elĭm ermez vuslata bend-ĭ cünūn bestesĭyem 

10 øėylĭ demdĭr ben onǔn gözlerĭnĭn Ìestesĭyem 

 Süre gelse yüzĭmĭn üstǚne bassa ċedemĭ 

 Dem be dem ateşe pervÁne gĭbĭ çevrĭlĭrīm 

 Aċtp göz yaşm hicr ile bìmÁr olrm 

 Ah edĭp şÁm u seÎer vusla temennÁ ∆lrm 

15 Yüzǚmǚ göglere tutǔb gėceler yalvarrm 

Kâfirĭn vėrdĭ murÁdn ya benĭm vermeye mĭ     

 El-eman senden medet ya Îezret-ĭ Álem penÁh 

 ƒalmad cismĭmde tÁ∆at çekmeden derd ile Áh 

 DaÈ- sinemden gelĭr her dem sedÁ-y Áh ü vÁh 

20 Bu imĭş tÁ kì ezelden beÌş-i te∆dir-i ilÁh  

       − · − − / − · − − / − · − − / − · −   
 

   126 

 Okuyan: Hafz Ahmet Uzungöl 

 ∏EZEL 

 Nice bu   nÁr- ‘eşċnla ciger yansn kebÁb olsn   

 Bu ateşle nasl cismĭm nezirĭm zevk-yÁb olsn (4) 

 Benĭ şÁd ėtmedĭ bir dem gönǚl me’yūs enisĭm Èem 

 5 Nedĭr bu ÎÁlet ėy gül-fem ċomaz cismĭmde ÌÁb olsn (5) 

 Yėter şÁhm yėter ėtme bana cevr ü cefā  böyle 

 Günahm var ise söyle mücÁzÁtm ‘ezÁb olsn  

_________________________________ 

 4. Nice bir  nÁr- ‘aşċnla ciger yansn kebÁb olsun  

     Bu ateşle nasl cism-ĭ nizÁrm zevk-yÁb olsun  

 5. Nedĭr bu ÎÁlet ey gül-fem ċomaz çeşmĭmde ÌÁb olsun 

 

 Soċar ‘eċrep gĭbĭ frsat bulnca ‘eċrban olsa  

 Bütǚn ebnÁ-y ‘Ádem bir zehirlĊ mÁre dönmǚştĭr  

      · − − − / · − − − / · − − − / · − − − 

   124 

 Okuyan: Kaznc Bedi Yoluk 

 ∏EZEL 

 Tükendĭ naċt- ‘ömrǚm dilde sermÁyem bir ah ċald 

 Ne vasl- Árz- dilden ne yÁrenden nigÁh ċald (2) 

 DerÙnǔm derdĭnĭ Lokmana gösterdĭm dedĭ eyvaÌ   

 5 Bu derdĭn def‘ĭne çÁre Îaċiki bir ilÁh ċald 

 ƒara günlerde mĭ Ìalċ ėylemĭştĭr kĭm benĭ mevlÁ 

 Tutld şems-ĭ beÌtĭm Èonca güllerĭm siyÁh ċald 

 Perìşān Îalma hėç kimseden olmad imdÁt 

 Benim arz etmedĭgĭm şÁh vezir ĭ pÁdişÁh ċald (3) 

10 B Rf‘et varn yÁren uÈrna ėyledĭ yaÈma 

 Elĭnde sÁde bir keşkül başmda bir külÁh ċald   

    · − − − / · − − − / · − − − / · − − − 

   125 

 Okuyan: Hafz Ahmet Uzungöl 

 MUøAMMES 

 ‘Acebe ruÌlar gül dìde-yĭ Ìunm göre mi 

 Lutfėdĭp vÁdi-y¬ fir∆ette bu Îalm sora mi 

 Dest-ĭ ċudretle ciger zeÎmĭne merhem vura mi 

5 Meded ėy derd-ĭ senem derdĭme dermÁn ere mĭ 

 Veċtĭdĭr dem be dem artar yüregĭmĭn veremi 

_______________________ 

 2. Ne vasl- Árz- gülden ne yÁrenden nigÁh ċald  

 3. ○alim arz etmedĭgĭm şÁh vezir ü pÁdişÁh ċald 
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 Neylerĭm cÁm- mėyĭ ben o gülǚn mestesĭyem 

 Ėşĭgĭnde öleyĭm miÎnete şÁyestesĭyem 

 Elĭm ermez vuslata bend-ĭ cünūn bestesĭyem 

10 øėylĭ demdĭr ben onǔn gözlerĭnĭn Ìestesĭyem 

 Süre gelse yüzĭmĭn üstǚne bassa ċedemĭ 

 Dem be dem ateşe pervÁne gĭbĭ çevrĭlĭrīm 

 Aċtp göz yaşm hicr ile bìmÁr olrm 

 Ah edĭp şÁm u seÎer vusla temennÁ ∆lrm 

15 Yüzǚmǚ göglere tutǔb gėceler yalvarrm 

Kâfirĭn vėrdĭ murÁdn ya benĭm vermeye mĭ     

 El-eman senden medet ya Îezret-ĭ Álem penÁh 

 ƒalmad cismĭmde tÁ∆at çekmeden derd ile Áh 

 DaÈ- sinemden gelĭr her dem sedÁ-y Áh ü vÁh 

20 Bu imĭş tÁ kì ezelden beÌş-i te∆dir-i ilÁh  

       − · − − / − · − − / − · − − / − · −   
 

   126 

 Okuyan: Hafz Ahmet Uzungöl 

 ∏EZEL 

 Nice bu   nÁr- ‘eşċnla ciger yansn kebÁb olsn   

 Bu ateşle nasl cismĭm nezirĭm zevk-yÁb olsn (4) 

 Benĭ şÁd ėtmedĭ bir dem gönǚl me’yūs enisĭm Èem 

 5 Nedĭr bu ÎÁlet ėy gül-fem ċomaz cismĭmde ÌÁb olsn (5) 

 Yėter şÁhm yėter ėtme bana cevr ü cefā  böyle 

 Günahm var ise söyle mücÁzÁtm ‘ezÁb olsn  

_________________________________ 

 4. Nice bir  nÁr- ‘aşċnla ciger yansn kebÁb olsun  

     Bu ateşle nasl cism-ĭ nizÁrm zevk-yÁb olsun  

 5. Nedĭr bu ÎÁlet ey gül-fem ċomaz çeşmĭmde ÌÁb olsun 
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  128  

 Okuyan: Culha Mahmut Kayar  

 ∏EZEL 

 Nice bir Îesret-ĭ dildār ile giryān olaym 

Yanaym ateş-ĭ ‘aşċn ile büryān olaym   

Görmedĭm gül yüzǚnǚ āh ü figān ėtmedeyĭm 

Aċdp göz yaşm derd ile nālān olaym 

5 ƒablad bu nar- firċet cism-ĭ Èem-ālūdemĭ 

ƒorċarm Îeşre ċeder böylece sūzān olaym 

Sevdĭgĭm reÎmėt yėter incĭtme artċ ċelbĭmĭ   

Ger dilersĭn Yūsuf āsā bend-i zindān olaym 

10 Lufiyĭm bülbül gĭbĭ gülşende feryād ėylerĭm 

 Vuslāt- yār ile ancaċ  şād ü «endān olaym 

      − · − − / − · − − / − · − − / − · −  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
   

   

   

 

 

 

 Senĭ benden ayrmaċ isteyen bed-mÁye Îesedĭn (6) 

 Yċlsn «anman tişe-yĭ Èemle Ìarāb olsn 

10 Niçĭn zulmette ċalsn ‘Abdi-yi bì-çÁre insaf ėt 

 NiċÁbn aç bana göster cemālin meh-tÁb olsn (7) 

        · − − − / · − − − / · − − − / · − − −  

  

  127  

 Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

 ∏EZEL 

Yanp bir nār- ru«sāre çraÈān olduÈun var m 

Senĭn pervāne veş şem‘-ĭ şebistān olduÈun var m 

Demişsĭn ėy sebā yoċ baÈ- dilde sümbül-ü efkâr 

5 Hevā-yi zülf-ĭ yār ile perīşān olduÈun var m dād ėy 

Gürūh- zenperestānn demişsĭn pīriyim zāhid 

Senĭn beyt-ü senemde Şey«-ĭ Sen‘ān olduÈun var m 

Visāl- ‘iyd-i etÎay nice ümìd edersĭn sen 

O şu«un ċatline ‘idĭnde ċurban olduÈun var m (8) 

10 Niceler Tālb- feyz-ĭ muÎabbet olmak isterler 

Senĭn ol tekke-yĭ ‘üşşaċa mihmān olduÈun var m  

Züley«ā-yi murāda na’il olmaċ «eyli müşkil zāhid 

‘Azīzĭm Yūsuf-āsā bend-i zindān olduÈun var m 

Perì rü’yāy tes«īr eylemekse maċsadn ėy dil (9) 

15  Fehīma mülk-i Belċise Sülėymān olduÈun var m 

      · − − − / · − − − / · − − − / · − − − 

_______________________                                                                               

6. Senĭ benden ayrmak isteyen bed-mÁye ÎüssÁdn 

7. NiċÁbn aç yüzün göster cemālin māh-tÁb olsun 

8. O şu«un bismil-i ‘idinde ċurban olduÈun var m (İshakoğlu)  

9. Perī ra‘nāy tes«īr eylemekse maksadn ey dil (İshakoğlu) 
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  128  

 Okuyan: Culha Mahmut Kayar  

 ∏EZEL 

 Nice bir Îesret-ĭ dildār ile giryān olaym 

Yanaym ateş-ĭ ‘aşċn ile büryān olaym   

Görmedĭm gül yüzǚnǚ āh ü figān ėtmedeyĭm 

Aċdp göz yaşm derd ile nālān olaym 

5 ƒablad bu nar- firċet cism-ĭ Èem-ālūdemĭ 

ƒorċarm Îeşre ċeder böylece sūzān olaym 

Sevdĭgĭm reÎmėt yėter incĭtme artċ ċelbĭmĭ   

Ger dilersĭn Yūsuf āsā bend-i zindān olaym 

10 Lufiyĭm bülbül gĭbĭ gülşende feryād ėylerĭm 

 Vuslāt- yār ile ancaċ  şād ü «endān olaym 

      − · − − / − · − − / − · − − / − · −  
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 Divan şiiri tarznda yazlmş olan şiirlerin dşnda kalan Urfa türkülerinde az 

çok Arapça ve Farsça kelimelere rastlanmaktadr. Bunlarn büyük bir çoğunluğu, 

bulunulan coğrafya ile ilgili olup konuşma diline szarak kullanma girmiş 

kelimelerdir.   

        Urfa türkülerini çekici klan anlatm özelliklerinin başnda doğal söyleyiş 

gelir. Bu, günlük konuşma dilinden yararlanlarak gerçekleştirilmiştir. konuşma 

dilindeki doğal, rahat, zorlamadan uzak söyleyiş, Türkülerin daha etkileyici, 

dolaysyla kalc olmasn sağlamştr. 

 Urfa türkülerinin üslûp özelliğinin başnda anlatmndaki içtenlik gelir. Bu 

içtenlik, sade ve iddiasz dille yanstlmştr. Urfal, türkülerde alçakgönüllü ve içli 

bir ses tonuyla konuşur. Bu üslûp özelliği, dinleyiciyi Urfa Türkülerine yaklaştrmş, 

dinleyiciyle türkü arasnda rahat iletişim kurulmasn ve türkülerin çoğunun sevilerek 

günümüze ulaşmasn sağlamştr. Urfa türkülerinin geçmişten günümüze gelmesinde 

ve dinleyici tarafndan sevilmesinde bu içten, coşkulu ve yakaran anlatmn pay 

vardr. 

 Türküleri kalc klan önemli özelliklerden biri de anlatm yoğunluğudur. Az 

kelimeyle duygu ve düşünceyi aktarabilme, gibi halk şiirinin ana özellikleri Urfa 

türkülerinde bariz bir biçimde kendini gösterir. 

 Urfa türküleri, anlamla anlatm bütünlüğünün ustaca sağlanmasyla meydana 

getirilmiş şiirlerdir. Etkileyici gücü, sevilmesi ve geçmişten günümüze ulaşabilmiş 

olmalar, önemli ölçüde buna dayanmaktadr. Kendine özgü farkl bir dili, farkl bir 

üslûbu vardr. Onun bu farkl üslûbunun yaratlmasnda, özgün duygu ve düşünceye; 

çevreye, tabiata ve medeni hayata ilişkin konulara yer verilmesinin yan sra, 

konuşma dilinin ksa cümle, devrik cümle, soru cümlesi, seslenme kelimeleri, 

deyimler gibi ögelerinden yararlanlmasnn; uyak, ölçü, ses tekrar gibi ahenk 

unsurlarnn ustaca kullanlmş olmasnn önemli rolü vardr. 

 Ayrca içten, sade, alçakgönüllü  bir dil kullanm, türküleri yalnz yaşatmakla 

kalmamş, ayn zamanda onlarn etki alann genişletmiştir. Ksacas Urfa 

türkülerinin değişik çevrelerce tutulup sevilmesinde bu anlatm ustalklarnn pay 

büyüktür.   

 

SONUÇ 
 

 I. Az da olsa yabanc öğelerle karşmş, dikkate değer bir yapya sahip olan  

Urfa türkülerinin dili, Eski Anadolu Türkçesi ve Azerî Türkçesi’nin baz ses, biçim 

ve söz dizimi özelliklerini taşmakta olup alnma kelimelerin dşnda saf, temiz, duru 

ve akc bir Türk ağzdr.  

 Urfa, Kerkük ve Tallâfer yörelerinden derlenen türkü, mani, hoyrat vb. 

metinler üzerinde, ses ve biçim bilgisi bakmndan yaplan incelemeler sonunda, bu 

üç ağzda ortak olan birçok dil özelliklerinin bulunduğu tespit edilmiştir. 

 Bütün bölgeyi içine alan ortak özellikler yannda, yer yer beliren bir takm 

ağz ayrlklar varsa da  bunlar ortak özellikler yannda yok denecek kadar azdr.  

 Elde bulunan malzemeye dayanarak vermeye çalştğmz baz ses ve şekil 

bilgilerinin ortaklğ Urfa, Kerkük ve Tellâfer yöresi ağzlarnda hakim olan dilin, 

Oğuzcann Azeri Türkçesi özelliğini taşmakta olduğunu göstermektedir. Bu yolla 

Urfa, Kerkük ve Tellâfer ağzlarn, Azeri Türkçesi’nin güneybat kolu olarak ayn 

sahada saymak  mümkündür. 

 Oğuzlardan önce bu bölgede bulunduklar bilinen Kpçaklarn dilinden kalma 

baz unsurlarn da bölge ağzlarnda bulunduğu görülmektedir. 

 II. Urfa müzik ve edebiyat alannda eskiyle yeniyi birlikte kullanan bir kültür 

şehridir. Türkülerde anlatm sade olup, içten geldiği gibi söylenmiştir. Urfal 

sanatçlarda bir tür sözü şiire dönüştürme ustalğ vardr.  

 Urfa türkülerinde işlenen konularn başnda aşk ve onun gönülde braktğ 

strap gelir. Düşünce, hayal ve coşkunun anlatmnda kelimelerin yerli yerince 

ustalkla kullanldğ görülür. 

 Urfal sanatçlar, ileri öğrenim görmemiş olsalar bile, dili en ağr gazelden en 

sade maniye kadar ustalkla kullanan bir edebiyat ortamnda bulunuyor olmalarndan 

dolay türkülerde Türkçenin söz varlğ ve anlatm olanaklarn çok iyi 

kullanmşlardr.  
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 Divan şiiri tarznda yazlmş olan şiirlerin dşnda kalan Urfa türkülerinde az 

çok Arapça ve Farsça kelimelere rastlanmaktadr. Bunlarn büyük bir çoğunluğu, 

bulunulan coğrafya ile ilgili olup konuşma diline szarak kullanma girmiş 

kelimelerdir.   

        Urfa türkülerini çekici klan anlatm özelliklerinin başnda doğal söyleyiş 

gelir. Bu, günlük konuşma dilinden yararlanlarak gerçekleştirilmiştir. konuşma 

dilindeki doğal, rahat, zorlamadan uzak söyleyiş, Türkülerin daha etkileyici, 

dolaysyla kalc olmasn sağlamştr. 

 Urfa türkülerinin üslûp özelliğinin başnda anlatmndaki içtenlik gelir. Bu 

içtenlik, sade ve iddiasz dille yanstlmştr. Urfal, türkülerde alçakgönüllü ve içli 

bir ses tonuyla konuşur. Bu üslûp özelliği, dinleyiciyi Urfa Türkülerine yaklaştrmş, 

dinleyiciyle türkü arasnda rahat iletişim kurulmasn ve türkülerin çoğunun sevilerek 

günümüze ulaşmasn sağlamştr. Urfa türkülerinin geçmişten günümüze gelmesinde 

ve dinleyici tarafndan sevilmesinde bu içten, coşkulu ve yakaran anlatmn pay 

vardr. 

 Türküleri kalc klan önemli özelliklerden biri de anlatm yoğunluğudur. Az 

kelimeyle duygu ve düşünceyi aktarabilme, gibi halk şiirinin ana özellikleri Urfa 

türkülerinde bariz bir biçimde kendini gösterir. 

 Urfa türküleri, anlamla anlatm bütünlüğünün ustaca sağlanmasyla meydana 

getirilmiş şiirlerdir. Etkileyici gücü, sevilmesi ve geçmişten günümüze ulaşabilmiş 

olmalar, önemli ölçüde buna dayanmaktadr. Kendine özgü farkl bir dili, farkl bir 

üslûbu vardr. Onun bu farkl üslûbunun yaratlmasnda, özgün duygu ve düşünceye; 

çevreye, tabiata ve medeni hayata ilişkin konulara yer verilmesinin yan sra, 

konuşma dilinin ksa cümle, devrik cümle, soru cümlesi, seslenme kelimeleri, 

deyimler gibi ögelerinden yararlanlmasnn; uyak, ölçü, ses tekrar gibi ahenk 

unsurlarnn ustaca kullanlmş olmasnn önemli rolü vardr. 

 Ayrca içten, sade, alçakgönüllü  bir dil kullanm, türküleri yalnz yaşatmakla 

kalmamş, ayn zamanda onlarn etki alann genişletmiştir. Ksacas Urfa 

türkülerinin değişik çevrelerce tutulup sevilmesinde bu anlatm ustalklarnn pay 

büyüktür.   



332  

KAYNAKÇA 

KİTAP MAKALE VE TEZLER 

Arat, Reşit Rahmeti, Kpçaklar, İ. A.  İstanbul 1954. 

Atalay, Besim, Türk Dilinde Ekler ve Kökler Üzerine Bir Deneme, TDK Yay., 

 İstanbul 1941. 

Banguoğlu, Tahsin, Türkçenin Grameri, İstanbul 1974. 

Bilgegil, M. Kaya, Türkçe Dilbilgisi, Dergah Yay., İstanbul 1982. 

Bayatl, Hidayet Kemal, Irak Türkmen Türkçesi, TDK yay. 664, Ankara 1996. 

Buluç, Sadettin, “Kerkük Hoyrat ve Manilerinde Başlca Ağz Özellikleri”, 

 Makaleler/Sadettin Buluç, Haz. Zeynep Korkmaz. TDK Yay. 884, Ankara 

 2007. 

______, “Irak’ta Hanekin Türk Ağz Üzerine”, Makaleler/Sadettin Buluç , Haz. 

 Zeynep Korkmaz. TDK Yay. 884, Ankara 2007. 

______, “Telafer Türkçesi Üzerine”, Makaleler/Sadettin Buluç, Haz. Zeynep 

 Korkmaz. TDK Yay. 884, Ankara 2007. 

______, “Mendeli (Irak) Ağznn Özellikleri”, Makaleler/Sadettin Buluç, Haz. 

 Zeynep Korkmaz. TDK Yay. 884, Ankara 2007. 

Caferoğlu, Ahmet, Güneydoğu İlleri Ağzlarndan Toplamalar, TDK Yay., 

 Ankara 1995. 

______, “Anadolu Ağzlarnda İçses Ünsüz Benzeşmesi” TDAY 1958, TDK Yay. 

 Ankara 1958, s. 1-11. 

______, “Anadolu Ağzlarnda Metethese Gelişmesi” TDAY 1955, TDK Yay. 

 Ankara 1955, s. 1-7. 

______, “Anadolu Ağzlarnda Konson Değişmeleri” TDAY 1963, TDK Yay. 

 Ankara 1964, s. 1-32. 

______, “Anadolu ve Rumeli Ağzlarnda Ünlü Değişmeleri” TDAY 1964, TDK 

 Yay. Ankara 1965, s. 1-33. 

______, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, TDK Yay., İstanbul 1968. 

Çağatay, Saadet, “Türkçede ng-g Sesine Dair”, TDAY 1954, TDK Yay., Ankara 

 1954. 

 

 Urfa Türkülerinde bentler ölçü ve uyak bakmndan oldukça sağlam bir 

yapya sahiptir. Kusursuz ölçü, zengin uyak, türkülerin tümünde ahenkli bir 

musikinin doğmasn sağlamştr. Urfa türkülerinin ana ölçüsü hece’dir. Bir kaç parça 

dşnda, divan şiirleri kadar değilse de ölçü ve uyak bakmndan mükemmelliğe 

erişmiş şiirlerdir.  

 Yörede en çok görülen şiir biçimleri mani, hoyrat, koşma, türkü, gazel, 

murabba ve muhammes  adlar altnda kümelenmektedir. 

 III. Ağzlar, bir dilin önemli alanlarndan biridir. Ağz araştrmalarna esas 

olacak derleme çalşmalarnda baş vurulan türkü, mani, gazel vb. manzum eserler 

çeşitli sebeplerle bir yörenin ağzn tam olarak yanstmamaktadrlar. Bu sebeplerin 

başlcalar şunlardr: 

 1. Bu tür metinler gezici olduklarndan başka bir ağz bölgesinde biçimlenip 

bu bölgeye gelmiş olabilmekte; veya kitap, cönk gibi yaz dili ile kaleme alnmş 

yazl kaynaklardan alnarak ksmen yöre ağzna uydurulmuş olabilmektedirler. 

 2. Şiirin biçimini oluşturan, hece ölçüsünün snrladğ kalp, uyak gibi ögeler 

bu metinlerin yörenin yaşayan ağznn tam olarak yanstlmasn engellemektedir.  

 3. Derleme srasnda baş vurulan yöre sanatçlar, ünlü sanatçlara benzemeye 

çalşarak baz kelimeleri yöre ağznn dşnda bir ağzla veya  yaz diliyle telaffuz 

edebilmektedirler. 

 4. Baz türkü yakclar, yakm srasnda  anlatmlarna edebi ve sun’i bir hava 

verme özentisiyle yerel ağzdan uzaklaşabilmektedirler. 

 5. Okul, iletişim araçlar ve özellikler radyo ve televizyon, yerel sanatçlar 

etkileyerek onlarn türkü söylerken yerel ağzdan uzaklaşmalarna sebep olmaktadr. 

 6. Türkü metinleri yörenin kelime dağarcğn ve dil özelliklerini yanstmakta 

yetersizdirler. 

 Bu ve benzer sebeplerle türkü metinleri ağz inceleme metinleri olmaktan 

uzaktrlar. 
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Seyfettin Sucu: 1942, Urfa doğumlu. Esas mesleği dokumaclktr. Hoyrat ve türkü 

okur, popüler bir sanatçdr. 1987 ylnda vefat etti. 

Şeyhis İshakoğlu: 1915, Urfa doğumlu. Ziraatle uğraşr, Divan şiiri ve musikisi ile 

Urfa makamlar konusunda  derin bilgisi vardr. 24 Kasm 2003 tarihinde vefat etti. 
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 MEHMET ÖZBEK 

 1945 ylnda Şanlurfa'da doğdu. İlk ve orta tahsilini burada tamamlad. 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyat öğrenimi gördü. 

Ayn yllar, İstanbul Belediye Konservatuarnn Türk Müziği Nazariyat Bölümü'ne 

de devam ederek Münir Nurettin Selçuk, Melahat Pars, Muzaffer Birtan, Şefik 

Gürmeriç, Halil Bedi Yönetken, Naima Batanay, Süheyla Altmşdört ve Dürdane 

Altan gibi hocalarn derslerine katld.  1966 ylnda TRT kurumunun açmş olduğu 

snav kazand ve İstanbul Radyosu'nda Türk Halk Müziği Stajyer Sanatç, 1969 

ylndan sonra da sanatçs olarak çalşmalarn sürdürdü. 1977 ylnda ayn radyonun 

Türk Halk Müziği ve Oyunlar Şube Müdürlüğü, 1982 ylnda da TRT Müzik Dairesi 

Türk Halk Müziği ve Oyunlar Müdürlüğü görevlerine atand. 1983-1995 yllar 

arasnda Hacettepe, 1998-2000 yllar arasnda Gazi, 2006-2007 ders ylnda ise 

Ankara Üniversiteleri Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümleri Halk 

Bilimi Anabilim Dallarnda Türk Halk Müziği dersleri verdi. 1996-2002 yllar 

arasnda Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu Üyesi olup 

Müzik Perde ve Sahne Sanatlar Kolu Başkan olarak çalşt. Haziran 1986’dan 

başlayarak kuruluşunu gerçekleştirdiği Kültür  ve Turizm Bakanlğ Ankara Devlet 

Türk Halk Müziği Korosu'nun şefi olarak görevini sürdüren Özbek, ekim 2007’de 

kendi isteğiyle bu kurumdan emekliye ayrld.  

 1966 ylndan başlayarak profesyonelce Türk Halk Müziği ses sanatçs ve 

şefi olarak  çalşt. 1977-1986 yllar arasnda TRT Türk Halk Müziği Denetleme ve 

Repertuar Kurullarnda da üye ve başkan olarak görev yapt.  Başta Urfa olmak üzere 

Anadolu'da birçok yörenin; yurtdşnda ise Irak, Azerbaycan, Yugoslavya ve 

Bulgaristan Türklerinin halk ezgilerini derledi. Sözlü ve sözsüz olmak üzere bunlarn 

300 kadarn TRT repertuarna kazandrd. TRT kurumunda bulunduğu dönemlerde 

radyoda hazrladğ: ''Aşklk Geleneği'', ''Türk Halk Çalglar'', ''Türküler Ne Der'', 

''Türkülerin Dünü Bugünü''; televizyonda hazrladğ: ''Yurdun Sesi'' programyla o 

güne kadar radyo bünyesinde kullanlmayan tar, kaval, zurna, tulum gibi çalglar ilk 
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defa bir orkestra disiplini içinde kullanarak Türk Halk Müziğinin çalg ve repertuar 

bakmndan temel değerlerini ortaya koyup alşlagelmişin dşnda yaptğ icralarla 

bu müziğin zenginliğini ve evrenselleşmeye açk olduğunu vurgulad. ''Elimizden 

Obamzdan'', ''Kervan'' adl TV programlarla yine o güne kadar yabancs 

bulunduğumuz, Kazak, Krgz, Özbek ve Türkmenlerin oyun ve müziklerinden 

örnekler vererek Türk dünyasnn genişliğini ve bu alan içindeki kültür birliğini 

vurgulamaya çalşt. 

 Japonya, Suudi Arabistan, Yugoslavya, Irak, Almanya, Hollanda, İsveç, 

Danimarka ve Msr  olmak üzere yurt dşnda ve yurt içinde konserler vererek Türk 

Halk Müziği'ni tantt.  

 Altun hzma, Türkülerin Dilinden, Mum Kimin Yanan Kerkük, Yadigâr 

Türküler adl albümleri, uzunçalarlar ve 45’lik plaklar; Folklor ve Türkülerimiz, 

Müzik Eğitimi, Türk Halk Çalg Bilgisi, Türk Halk Müziği Terimleri Sözlüğü, 

Türkülerin Dili gibi kitaplar da bulunan Özbek’e bu örnek hizmetlerinden dolay 

Haran Üniversitesi tarafndan “Fahri Doktor” ünvan verildi.  
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