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aktarılabilmesi açısından ve kalıcı bir belge oluşturması bakımından yapılan ağız 

derlemeleri oldukça önemlidir. 

Arsin merkez ve köyleri (Güneyce ve Kuzguncuk) ağızları hakkında bilgi vermek 
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kısmı ve araştırma esnasında kullandığımız kaynakların listesini gösteren kaynaklar kısmı 

ve son olarak da çalışmamızda, Arsin merkez ve köylerine ait fotoğrafların bulunduğu 

ekler kısmı yer almaktadır. 
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GİRİŞ 

"Aynı lehçe içinde, daha küçük yerleşim bölgelerine özgü olan ve daha küçük 

ayrımlara dayanan konuşma biçimlerine ağız diyoruz. Ağızlar, ortak dilden bağımsız 

olmayan; onun yanında kendine has farklılıklar gösteren dil kollarıdır. Kesinlikle ana dilin 

bozulmuş şekilleri değildirler."1 

 Diller nasıl ki bir insanın kimliğini oluşturuyorsa, ağızlar da bir insanın özgün 

kimliğini oluşturmaktadır. Ülkemizdeki 81 ilde yaşayan insanları birbirinden farklı kılan 

işte bu özgün kimliktir. Bizler sahip olduğumuz yerel söyleyişler sayesinde insanların 

"Ağrılı mı, Trabzonlu mu, Antalyalı mı?" olduğunu hemen anlayabiliriz. 

 11. yüzyıldan başlayarak 14. yüzyıla kadar devam eden göçlerle bir Türk yurdu 

hâline gelen Anadolu pek çok boya ev sahipliği yapmıştır. Türklerin gerek hoşgörüsü 

gerekse misafirperverliği ile hümanizmin kendini gösterdiği bu yıllarda farklı ırklar 

arasında yaşanan etkileşimler Anadolu' da farklı ağızların ortaya çıkmasında etkili 

olmuştur. 

 Türkiye' de ağız özellikleri ile ilgili veriler Karahanlı Türkçesi Döneminden 

itibaren görülmektedir. Bu dönemde Kâşgarlı Mahmud tarafından yazılan "Dîvânu 

Lugâti't-Türk" adlı eser, ağızlar hakkında bizlere önemli bilgiler sunmaktadır. Dillere ve 

ağızlara verilen önem 1932' de Atatürk' ün Türk Dil Kurumunu kurmasıyla daha da 

artmıştır.   

"Türkiye' deki bilimsel ağız çalışmaları, Cumhuriyetin kuruluşunu takip eden ilk 25 

yıl içerisinde Ahmet Caferoğlu' nun çalışmalarıyla başlamış ve uzun yıllar onun 

önderliğinde devam etmiştir. Caferoğlu'  ndan sonra Zeynep Korkmaz' ın Anadolu ağızları 

üzerinde önemli ve yararlı çalışmaları bulunmaktadır. Korkmaz' ın çalışmaları daha 

metodik ve geliştirilmiş sistemle yapılmıştır. 1970' li yıllardan sonra Anadolu ağızları 

araştırmaları hem nitelik hem de nicelik bakımından çok önemli ilerlemeler kaydetmiştir. 

Sadettin Buluç, Selahattin Olcay, Turgut Günay, Ahmet B. Ercilasun, Tuncer Gülensoy, 

Hamza Zülfikar, Efrasiyab Gemalmaz, Ahmet Buran, Nuri Yüce, Paki Küçüker, Ahmet 

Günşen, Sadi H. Nakiboğlu, Ayşe Kılıç, Hülya Pilâncı, Mukim Sağır, Leylâ Karahan, 

Nurettin Demir, Erdoğan Boz, Ali Akar, Muharrem Öçalan ve adını sayamadığımız başka 

dilcilerin gerek kendi çalışmalarıyla gerekse yönettikleri yüksek lisans ve doktora 

                                                           
1
 Cengiz, Murat; Saimbeyli (Adana) Ağızları, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans 

Tezi, Elazığ 1998, s.I. 
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çalışmalarıyla oldukça yol alınmışsa da ağız çalışmalarının daha birçok problemleri 

bulunmaktadır."2 

Ağızlar alanında pek çok çalışma yapmış olan Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi 

Ağızlarını üç ana gruba ayırmaktadır. Bunlar: 

1- Doğu Grubu Ağızları 

2- Kuzeydoğu Grubu Ağızları 

3- Batı Grubu Ağızları' dır. 

Çalışmamız, Kuzeydoğu Grubu Ağızlarında yer alan Arsin merkez ve köyleri 

(Güneyce ve Kuzguncuk) ağızlarının ses ve şekil bilgisi özelliklerini ortaya çıkartmak, bu 

ağızların ölçünlü dile göre farklılaştığı noktaları belirlemek ve Arsin merkez ve köyleri 

(Güneyce ve Kuzguncuk) ağızlarının yerini tespit edilebilmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Çalışmamız, Arsin ilçesine bağlı köylerden ve Arsin merkezden derlenen 10 

metinden oluşmaktadır. Telefon kullanarak röportaj yöntemiyle kayıt altına alınan sesler 

transkripsiyon alfabesi ile yazıya geçirilerek bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 

 

  

  

                                                           
2
 Adıgüzel, Ahmet; "Dünyada ve Türkiye Türkçesinde Ağız Çalışmaları ve Yöntemler", Turkish Studies 

Dergisi, C.8, S.9, Yaz 2013, s.389. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ARAŞTIRMA BÖLGESİNİN TANITIMI 

 

1.1. ARSİN İLÇESİNİN TARİHİ 

"Trabzon' un bir ilçesi olan ve 'temiz', 'arınmış' anlamlarına gelen Arsin, Orta Çağ' 

da küçük bir yerleşim merkezi olarak kurulmuştur. Günümüze kadar eski ismi Arsínê olan 

Arsin 1928' e kadar Arseni Zîr olarak muhafaza edilmiştir. Fetihten önce Gemora Bandonu' 

nun bir parçası olan Arsin, fetihe yakın dönemde Gemora ile birlikte Sürmene Bandonu' na 

bağlıydı. 26 Ekim 1461 tarihinde Fatih Sultan Mehmet' in Trabzon' u fethi ile Osmanlı 

Devleti topraklarına katılan Arsin' in fethinden sonra uzun bir dönem Gemora (Yemora) 

nahiyesinin merkezi olduğu ancak Osmanlı İmparatorluğu' nun son döneminde nahiye 

merkezinin Dirona' ya taşındığı söylenmektedir. 13 Nisan 1916' da Rus işgaline uğrayan 

Arsin, 24 Şubat 1918 tarihinde Trabzon ile birlikte işgalden kurtulmuştur. 

Cumhuriyet dönemi ile birlikte 1987 yılında İçişleri Bakanlığı umumî 

müfettişliklerin yurt çapında yaptığı incelemelere dayanarak yirmi iki adet yeni ilçe 

kurulması ile ilgili bir kanun tasarısı hazırlanmış ve tasarının incelenerek görüşlerin 

Başkanlığa gönderilmesi talebiyle Bakanlıklara gönderilmiştir. Tasarıda Trabzon' da 

merkezi Arseni Zîr kasabasında olan Yomra adında yeni bir ilçe kurulması ve yeni ilçenin 

Dirona ve Kodil adlarında iki nahiyesinin olması gündeme gelmiş ancak çıkan ihtilaflar 

nedeniyle bu gerçekleşmemiştir. 

 Arsin 1952 yılına kadar Yomra ilçesine bağlı iken bu tarihte bucak olmuş ve 

belediye teşkilatı kurularak 1957 yılında çıkarılan 7033 sayılı yasayla ilçe durumuna 

gelmiş ve 4 Nisan 1959 tarihinde fiilen teşkilatlandırılmıştır."3 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 https://tr.wikipedia.org/wiki/Arsin,-Trabzon (24.03.2021). 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Arsin,-Trabzon
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Arsin İlçesi Haritaları 

 

trabzon.tarimorman.gov.tr 

 

 

mapharita.com 

1.2. ARSİN İLÇESİNİN COĞRAFİ YAPISI 

1.2.1. Arazi Yapısı 

"İlçe merkezi, sahil kesiminden ve hafif meyilli bir araziye sahiptir. İlçenin 

topoğrafik yapısı sahilden iç kesimlere doğru gidildikçe eğimi artan bir yapıdadır. Bazı 

köylerde eğim %70' lere kadar varmaktadır. İlçenin toplam yüz ölçümü 169 km²' dir. 

Yanbolu, Arsin, Kendirlik ve Sifla (Süfla) olmak üzere dört adet dere vardır. 

İlçenin tarımsal alanı 9.530 hektar, ormanlık alanı 6.362 hektar, çayır ve mera alanı 

583 hektar, elverişsiz alanı ise 425 hektardır. Tarım arazisi kullanma şekline göre; tarla 
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alanı 10.400 dekar, yem bitkileri alanı 232 dekar, sebzecilik alanı 658 dekar, çay alanı 350 

dekar, fındık alanı 83.590 dekar ve kivi alanı ise 70 dekardır.  

İlçenin merkezinin rakımı 10 metredir. Koordinatlar; 39-50 derece doğu boylamı, 

40-50 derece kuzey enlemidir."4 

1.2.2. İklimi 

"Bölgesel iklime bağlı olarak ilçede yazları serin, kışları ılık geçer. Ilıman iklime 

sahiptir. Yıllık ortalama yağış miktarı 1.000-1.100 mm arasında değişir ve ortalama 

sıcaklık 15,5 derecedir. Bölgenin yüksek kesimleri ve vadiler yaz ve sonbahar ayları 

başlangıcı dışında sislidir. Bulutluluk derecesi 6/10' dur. En bulutlu ay şubat ayıdır. En 

bulutsuz ay haziran ve ekim aylarıdır. Bölgede hâkim rüzgârın hızı 1.6 m/sn' dir. Bölgeye 

egemen rüzgârlar aralık ayında kıble ya da lodos, haziran ayında güney, kasım ayında batı, 

diğer aylarda batı-kuzey rüzgârlarıdır. En hızlı rüzgârlar şubat ayında, batı ve kuzeybatıdan 

esmektedir. En soğuk ayın sıcaklık ortalaması 7.75 derecedir. En sıcak ayın sıcaklık 

ortalaması ise 24.05 derecedir. En düşük ortalama nem oranı 69.2 ile aralık ayında görülür. 

En yüksek ortalama nem oranı 83,5 ile mart ayında görülür."5 

1.2.3. Çevre 

"İlçe, Trabzon ilinin 20 km doğusunda Trabzon-Rize sahil şeridi üzerinde kurulmuş 

bulunmaktadır. Doğusunda Araklı, batısında Yomra ile çevrili, kuzeyinde Karadeniz, 

güneyinde Gümüşhane ilinin Yağmurdere bucağı ile çevrilidir. Karadeniz ile 7 km deniz 

kıyısı, batıda Yomra ilçesi ile 28 km mülki kara sınırı, doğuda Araklı ilçesi ile 35 km 

mülki taksimat sınırı mevcut bulunmaktadır."6 

1.3. ARSİN İLÇESİNİN NÜFUSU 

 "Arsin nüfusu 2020 yılına göre 31.525' dir. Bu nüfus, 15.880 kadından 

oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,63 erkek, %50,37 kadındır. 

 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesi' nde meydana gelen deprem 

felaketinden sonra köylerimize göç eden aileler olmuştur."7 

 

                                                           
4
 https://www.arfed.org.tr>arsini-taniyalim (24.03.2021). 

5
 https://www.arfed.org.tr>arsini-taniyalim (24.03.2021). 

6
 https://www.arfed.org.tr>arsini-taniyalim (24.03.2021). 

7
 www.nufusu.com>ilce>arsin_trabzon (24.03.2021). 
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Yıllara Göre Arsin' in Nüfusu 

 

www.nufusu.com>ilce>arsin_trabzon 

1.4. ARSİN İLÇESİNİN EKONOMİK YAPISI 

"Genel nüfus sayımı sonuçlarına göre ilçede ikamet edenlerin %80' i tarımla 

uğraşmaktadır. Günümüzde de halkın en önemli gelir kaynağı fındık ve hayvancılıktır. 

İlçede 1.000 dekar alana kurulan Organize Sanayi Bölgesi' nde işler durumda altmış iki 

adet fabrika bulunmaktadır. Bunların 14' ü tarımsal ürünleri işleyen işletmelerdir. Bölgede 

yaklaşık 2.117 personel istihdam edilmektedir."8 

1.4.1. Tarım 

"İlçemizin toplam yüz ölçümü 158,5 km²' dir. İlçenin tarımsal alanı 8.407,00 

hektar, ormanlık alanı 6.362 hektar, elverişsiz alanı ise 46,5 hektardır. Tarım arazisi 

kullanım şekline göre; tarla alanı 220,00 hektar, yem bitkileri alanı 278,00 hektar, 

sebzecilik alanı 135,00 hektar, fındık alanı 7.749,00 hektar ve kivi alanı ise 25,00 

hektardır. Toplam arazinin %98' ini fındık ve tarla oluşturmaktadır. Ortalama arazi 

                                                           
8
 https://cubuklukoyu.wordpress.com>bolgemiz>arsin-trabzon (24.03.2021). 
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büyüklüğü 3,11 dekar ve ortalama parsel sayısı beş adettir. İlçemizde 1.034,50 dekar çayır-

mera alanı bulunmaktadır. İlçede ikamet edenlerin %80' i tarımla uğraşmaktadır."9 

 "İlçemiz ve köylerinde mısır, fasulye, patates, karalahana, patlıcan, biber, domates, 

marul, pırasa, pazı, maydanoz, salatalık ekimi yapılmaktadır. Bunların yanında karayemiş, 

mandalina, portakal, limon, ceviz, kiraz, armut, ayva, elma, erik, dut, incir, kivi, fındık gibi 

çeşitli ürünler de yetiştiriliyor."10 

1.4.2. Hayvancılık 

"İlçede hayvancılık yüksek kesimlerde yaygınlaşmıştır. Hayvancılığın geliştirilmesi 

için suni tohumlama, yem üretimi ve ahır ıslahının birlikte yürütülmesi gerekmektedir. Bu 

amaçlara yönelik olarak hayvan pancarı silajlık mısır ve pancar fiği ekimine ağırlık 

verilmiştir. Toplam büyükbaş hayvan sayısı 5.527, küçükbaş hayvan sayısı 3.640, kümes 

hayvanı sayısı 6.240 ve arı kovanı sayısı ise 1.600 adettir."11 

1.4.3. Balıkçılık 

"İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Yanbolu deresinde tabii olarak sazan, alabalık 

ve bıyıklı balıklar bulunmaktadır. Kültür balıkçılığı istenilen seviyede gelişmemiştir. 

Deremiz doğal florası zengin olduğundan balıklandırılmaya elverişlidir. İlçemizde 4.500 

ton üretim kapasiteli 3 kafes deniz balıkçılığı tesisi olmakla birlikte sadece bir tanesi aktif 

olarak faaliyette olup 800 ton üretim gerçekleştirerek levrek, alabalık ve somon üretimi 

yapılmaktadır. 

2005 yılında Su Ürünleri Kooperatifi kurularak faaliyete geçmiştir. 125 civarında 

üye sayısının bulunduğu bilinmektedir. 

Arsin ilçesi dâhilinde bulunan mevcut çekek yeri (Balıkçı Barınağı) 1974 yılında 

inşa edilmiştir. Doğusunda Araklı balıkçı barınağı, batısında ise Yomra balıkçı barınağı 

bulunmaktadır. Çeşitli büyüklüklerde altmış adet teknenin bulunduğu çekeğe diğer gemiler 

girememekte ve günümüz koşullarında bölgede gelişen balık üretimi ve avcılığı konusunda 

ihtiyaca cevap verememektedir. Ekonomik ömrünü dolduran ve günümüz koşullarında 

üretime cevap veremeyen Arsin çekek yerinin yerine bölgenin ihtiyacına cevap verebilecek 

modern bir balıkçı barınağı yapılması uygun görülmüştür. Yeni Arsin balıkçı barınağının 

                                                           
9
  www.arsin.gov.tr (24.03.2021). 

10
 https://cubuklukoyu.wordpress.com>bolgemiz>arsin-trabzon (24.03.2021). 

11
 https://cubuklukoyu.wordpress.com>bolgemiz>arsin-trabzon (24.03.2021). 

http://www.arsin.gov.tr/
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Arsin ilçesi Fatih Mahallesi sınırları içerisinde selen deresinin yaklaşık 50 m batısında 

bulunan kıyı dolgu alanında inşaatına başlanmıştır. Başlangıç kapasitesi seksen adet olup, 

ilerleyen zamanlarda bu sayının artacağı tahmin edilmektedir. Üç adet rıhtım ve iki adet 

fener kulesinin bulunacağı barınağın toplam alanı 9.000 m²  olarak belirlenmiştir. Kuruluş 

ömrü üç yıl olan projenin inşaat maliyeti 20.000,000 tl, öngörülen toplam yatırım tutarı 

20.180,000 tl olup yapılacak olan Arsin Balıkçı Barınağı projesi ile dalgalara karşı limanı 

korumak amacıyla ana ve tali dalga kıran yapılması, gemilerin/teknelerin karaya 

alınmalarına imkân sağlayacak nitelikte çekek yeri oluşturulması çalışmaları 

gerçekleştirilecektir. Barınağın işletici Arsin Belediyesi ile Bölge Su Ürünleri Kooperatifi 

olup söz konusu projenin hayata geçirilmesi ile bölgenin balıkçılığına, istihdamına ve göç 

sorununa ciddi katkı sağlayacağı ve diğer ihtiyaçlara da cevap verilmesi 

düşünülmektedir."12 

1.4.4. Arı ve Ürünleri Varlığı 

"İlçemizde gezgin arıcılık yapılmakta olup arıcılarımız genelde Gümüşhane, 

Bayburt bölgesine gitmektedirler. Kovanların tamamına yakını fenni kovanlardır. 1.060 

adet fenni kovan, 60 adet eski kovan mevcuttur."13 

1.5. ARSİN İLÇESİNİN İDARİ YAPISI 

 "Arsin ilçesi 7033 sayılı yasayla ilçe durumuna getirilmiş ve 4 Nisan 1959 

tarihinde fiilen teşkilatlandırılmıştır. İlçemizin Arsin Merkez ve Yeşilyalı, Fındıklı, Atayurt 

olmak üzere dört belediyesi vardır. İlçemiz Atayurt Mahallesi, Başdurak Mahallesi, 

Cudibey Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Çardaklı Mahallesi, Çiçekli Mahallesi, 

Çubuklu Mahallesi, Dilek Mahallesi, Elmaalan Mahallesi, Fatih Mahallesi, Fındıklı 

Mahallesi, Gölcük Mahallesi, Gölgelik Mahallesi, Güneyce Mahallesi, Güzelyalı 

Mahallesi, Harmanlı Mahallesi, Işıklı Mahallesi, İşhan Mahallesi, Karaca Mahallesi, 

Konak Mahallesi, Kuzguncuk Mahallesi, Nuroğlu Mahallesi, Oğuz Mahallesi, Örnek 

Mahallesi, Özlü Mahallesi, Şenkaya Mahallesi, Üçpınar Mahallesi, Yalı Mahallesi, Yeni 

Mahallesi, Yeniköy Mahallesi, Yeşilce Mahallesi, Yeşilköy Mahallesi, Yeşiltepe 

Mahallesi, Yeşilyalı Mahallesi, Yolaç Mahallesi, Yolüstü Mahallesi olmak üzere toplam 

36 mahalleden oluşmaktadır."14 

                                                           
12

 www.arsin.gov.tr (24.03.2021). 
13

 www.arsin.gov.tr (24.03.2021). 
14

 https://www.arfed.org.tr>arsini-taniyalim (24.03.2021). 

http://www.arsin.gov.tr/
http://www.arsin.gov.tr/
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1.5.1. Arsin Belediyesi 

"Belediyemizde 14 memur, 12 işçi, 7 geçici işçi olmak üzere toplam 30 personel 

çalışmaktadır. Belediyemize ait bir adet binek otosu, sekiz adet hizmet aracı ve altı adet iş 

makinesi mevcuttur. Belediyemizin üç adet kiralık lojmanı ve on dokuz adet de kiralık iş 

yeri bulunmaktadır."15 

1.5.2. Belediye Meclisi 

 "Belediye meclisi Başkan dâhil 12 kişiden oluşmakta olup meclis 2004 yılında 3' ü 

olağan, 3'ü olağanüstü olmak üzere 6 toplantıda toplam 34 karar almıştır."16 

1.5.3. Belediye Encümeni 

 "Belediye encümeni 2004 yılı içerisinde 24 oturumda toplam elli adet karar 

almıştır."17 

1.6. ARSİN İLÇESİNİN HİZMET SEKTÖRLERİ 

1.6.1. Ulaştırma 

"İlçemiz, Trabzon-Rize Karayolu üzerinde bulunması nedeniyle şehirler arası 

ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir. Köylerimiz bir köy ağı ile birbirine, ayrıca grup 

aracılığı ile ilçe merkezleri ile irtibatlıdır. İlçemiz köylerinin yol ağı uzunluğu 465 km' 

dir."18 

1.6.2. Haberleşme 

"İlçe merkezinde üç adet santral ve 2.617 abone mevcut olup TRT yayınları 

yanında uydu sistemiyle özel TV yayınları da izlenmektedir."19 

1.6.3. Turizm 

"Tabii ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken ilçemiz Arsin, kültür zenginliği 

açısından önemli zenginlikleri içinde barındırmaktadır.   

                                                           
15

 https://www.arfed.org.tr>arsini-taniyalim (24.03.2021). 
16

 https://www.arfed.org.tr>arsini-taniyalim (24.03.2021).  
17

 https://www.arfed.org.tr>arsini-taniyalim (24.03.2021). 
18

 https://cubuklukoyu.wordpress.com>bolgemiz>arsin-trabzon (24.03.2021). 
19

 https://cubuklukoyu.wordpress.com>bolgemiz>arsin-trabzon (24.03.2021). 
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 Bunların en önemlileri; Güneyce Köyü Orta Mahalle Camii, Güneyce Köyü Büyük 

Mahalle Camii, Çatak Köyü Büyük Camii, Harmanlı Köyü Kalyoncuoğlu Mahallesi 

Çeşmesi, Güzelyalı Mahallesi Çeşmesi, Yeni Mahalle Seyitoğlu Mevkii Çeşmesi, 

Başdurak Köyü Taşköprü I ve II, Yolaç Köyü Taşköprü III, Yolüstü Köyü Taşköprü, 

Fındıklı Köyü Kemer Köprü, Güneyce Köyü Para Çeşme, Güneyce Çatak arası Geçilmez 

Kaya ve Konak Camii' dir. Ayrıca Karaca Mahallesinde sahilden 10 km uzaklıkta eğitimli 

atları, restoran ve kafeleri ile açık ve kapalı alanıyla 'Karaca Efendi Tesisleri' açılmış olup 

binicilik kursları da verilmektedir. 

 Tarihi 'Santa Madenci Kasabası' ve bu yerleşimden günümüze kalan 'Santa 

Harabeleri', Gümüşhane Merkez ilçeye bağlı Dumanlı Köyü ve mahallelerinden 

oluşmaktadır. Osmanlı döneminde Madenci Köyü yerleşmesi olan Santa (Dumanlı Köyü), 

Yanbolu vadisi içerisinde ve sahilden 47 km içeride ve ortalama 1.600 m yükseklikte yer 

almaktadır. Gümüşhane ili Trabzon' un Arsin ve Araklı ilçeleri sınırının kesişme noktasını 

oluşturan Yanbolu vadisinin 1.000-2.600 m rakımları arasında bulunmaktadır. 

 1461-1476 yılları arası, Fatih Sultan Mehmet döneminde tüm Trabzon ve Doğu 

Karadeniz illeri ile birlikte yöre fethedilerek Osmanlı İmparatorluğu topraklarına 

katılmıştır. Yanbolu deresinin doğduğu, vadilerle birbirinden ayrılmış üç ayrı yamaç 

üzerine kurulmuş olan Santa' da mahalle olarak yedi yerleşim birimi bulunuyordu. 

 Toplam 1.053 hanede 4.000-5.000 civarında nüfus barınmakta idi. 1923 

Müslüman-Rum nüfus mübadelesi ile bölge Rumlarının tamamı Yunanistan' a göç etmiştir. 

Mübadele ile boşalan bölgeye, boşalan arazi ve binaları hazineden satın alan, çevre 

köylerin sakinleri yerleşmiştir. Dumanlı Köyü günümüzde Arsin ve Araklı' ya bağlı bazı 

köylerin yaz aylarında yaylacılık amacı ile çıktığı, yaklaşık üç yüz evlik (yayla evi) bir 

yayla yerleşimidir ve sadece hayvancılık amacı ile kullanılmaktadır. 1900-1923 yıllarında 

Santa' nın her mahallesinde erkek ve kız çocuklarının gittiği çok sınıflı en az bir ilkokul 

vardı. Merkez Piştoflu Mahallesinde ise iki katlı bir ortaokul bulunmakta idi (yapı 

günümüzde harap edilmiş haldedir). İnsan (hazine avcıları) ve doğa olaylarının tahribatı 

sonucu yedi mahallede bulunan on üç kiliseden günümüze beş tanesi kısmen sağlam olarak 

gelebilmiştir. Bölgede kesme taş kullanılarak inşa edilen okullar, kemer köprüler, yine 

kesme taş kullanılarak inşa edilen kemerli çeşmeler, taş döşeme yollar, değirmenler gibi 

yapılardan çeşmeler dışındakiler doğal etkenler vb. durumlardan dolayı yıkılmıştır. 

Yanbolu vadisi boyunca 47 km' lik Santa yol güzergâhının 37 km' si ilçe sınırlarımızda 
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kalmaktadır ve tamamı asfaltlanmıştır. Geriye kalan 10 km ise Gümüşhane sınırlarında 

olup stabilize yoldur."20 

1.6.4. Sanayi 

"Trabzon İl Özel İdaresi, Trabzon Belediyesi, Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası ile 

Arsin Belediyesince oluşturulan Müteşebbis Heyet tarafından Sanayi ve Ticaret 

Başkanlığının kredi desteği ile ilçemiz sınırları içerisinde 983.420 m²' lik sahada Trabzon 

Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur. Onaylı imar planına göre toplam 104 sanayi parseli 

mevcuttur. 104 sanayi parseli 76 firmaya tahsis edilmiş olup elli dokuz adet firma üretime 

geçmiştir. 13 tesis üretim aşamasında, 1 tesis proje aşamasında ve üç adet tesisin de üretimi 

durmuştur."21 

1.6.5. Eğitim 

"İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 1 Genel Lise, 1 Anadolu Lisesi, 1 İmam- 

Hatip Lisesi, 10 adet 8 yıllık ilköğretim okulu, 21 adet 5 sınıflı ilköğretim okulu olmak 

üzere toplam 33 okul bulunmaktadır. 3' ü İlçe Merkezine bağlı olan ve 8' i köy okulu 

olmak üzere toplam 11 okul kapalı olduğundan bu köylerde bulunan öğrenciler taşımalı 

sistemle en yakın ilköğretim okulunda öğrenim görmektedir. Taşımalı sistemde bulunan 

okul sayısı 26, 11 yerleşim biriminde taşınan öğrenci sayısı 1.101 kişidir. İlçede 1 adet 

Arsin Lisesi Öğrenci Pansiyonu bulunmaktadır. Bu öğrenci pansiyonunda 86 kız, 168 

erkek öğrenci olmak üzere toplam 254 öğrenci kalmaktadır. Ayrıca ilçede 3 adet özel 

pansiyon da mevcuttur. Merkez Öğrenci Pansiyonunda 16 öğrenci, Örnek Köy Öğrenci 

Pansiyonunda 11 öğrenci, Başdurak Öğrenci Pansiyonunda 4 öğrenci kalmaktadır."22 

1.6.6. Sağlık 

"İlçe Sağlık Grup Başkanlığı bünyesinde yedi tane sağlık evi mevcuttur. Ancak 

Yeni Mahalle' de bulunan sağlık evi nüfus azlığından dolayı kapanmıştır. Sağlık Grup 

Başkanlığı emrinde iki ambulans hizmettedir. Arsin Devlet Hastanesi, Harmanlı Sağlık 

Ocağı ve Başdurak Sağlık Ocaklarında birer adet hizmet binası, dörder adet de lojman 

bulunmaktadır."23 

                                                           
20

 www.arsin.gov.tr (24.03.2021). 
21

 https://cubuklukoyu.wordpress.com>bolgemiz>arsin-trabzon (24.03.2021). 
22

 https://tr.wikipedia.org/wiki/Arsin,-Trabzon (24.03.2021). 
23

 https://tr.wikipedia.org/wiki/Arsin,-Trabzon (24.03.2021). 

http://www.arsin.gov.tr/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Arsin,-Trabzon
https://tr.wikipedia.org/wiki/Arsin,-Trabzon
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İKİNCİ BÖLÜM 

İNCELEME 

 

2.1.SES BİLGİSİ ÖZELLİKLERİ 

2.1.1.Ünlüler 

2.1.1.1. Ölçünlü Dilde Olmayan Ünlüler 

Ölçünlü dildeki ünlüler Arsin merkez ve köyleri ağızlarında da vardır. Ölçünlü 

dilde bulunan "a, e, ı, i, o, ö, u, ü" ünlüleri dışında Arsin merkez ve köyleri ağızlarında yer 

alan diğer ünlüleri "ē, ȋ, ū, ǖ, ā, ō, ī, á, ú, í, ó, ï, ᴉ, ė" şeklinde sıralayabiliriz. 

Arsin merkez ve köyleri ağızlarında tespit edilen ölçünlü dilde olmayan ünlüleri; 

ara ünlüler ve uzun ünlüler olmak üzere iki başlık altında toplayabiliriz. 

2.1.1.1.1. Ara Ünlüler 

"Ara ünlüler, ünlülerin veya bazı ünsüzlerin etkisiyle bir sesten diğerine geçiş 

özelliği gösterirler."24 Arsin merkez ve köyleri ağızlarında yaygın olarak kullanılan ara 

ünlüler "á, ú, í, ó, ï, ᴉ, ė" sesleridir. 

2.1.1.1.1.1. á: "a" ile "e" arası bir sestir. 

benlán (1-2) 

saba námazi (1-5) 

gáz (6-17) 

2.1.1.1.1.2. ú: "u" ile "ü" arası bir sestir. 

úç (3-65) 

númara (3-66) 

úş (4-78) 

                                                           
24

 Güneş, Bahadır ve Kul, Berat; "Arsin Merkez Ağzında Ünlüler ve Ünlülerle İlgili Ses Olayları", 

International Journal of Language Academy Dergisi, C.6, S.5, Aralık 2018, s.4. 
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2.1.1.1.1.3. í: "ı" ile "i" arası bir sestir. 

bízım (1-86) 

oyín (1-79) 

vardí (1-67) 

2.1.1.1.1.4. ó: "o" ile "ö" arası bir sestir. 

bóyüK (2-3) 

ónce (3-48) 

bóỵle (1-49) 

2.1.1.1.1.5. ï: "ı" ile "u" arası bir sestir. 

evïmız (1-67) 

mezarlïk (1-79) 

oynaydïk (1-90) 

2.1.1.1.1.6. ᴉ: "i" ile "ü" arası bir sestir. 

misafirimᴉz (1-37) 

oturᴉyduk (2-17) 

2.1.1.1.1.7. ė: "e" ile "i" arası bir sestir. 

yenė (1-99) 

ėydi (4-34) 

2.1.1.1.2. Uzun Ünlüler 

Arsin merkez ve köyleri ağızlarında bulunan uzun ünlüler yani "ē, ȋ, ū, ǖ, ā, ō, ī" 

sesleri belli bir ses olayı ya da vurgu ve tonlamaya bağlı olarak ortaya çıkarlar. 
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2.1.1.1.2.1. ē:  

bilmiycēdım (7-12) 

meslēm (9-1) 

bēn (6-9) 

2.1.1.1.2.2. ȋ: 

sȋr (6-32) 

dȋy (8-64) 

tȋk (1-13) 

2.1.1.1.2.3. ū: 

gorKdūk (4-103) 

düūnleri (4-20) 

guymaKdūr (7-1) 

2.1.1.1.2.4. ǖ:  

mǖmkȋni (1-27) 

dǖnyanin (4-85) 

bǖnce (4-129) 

2.1.1.1.2.5. ā: 

lāna (10-2) 

başgā (9-5) 

intār (5-9) 

2.1.1.1.2.6. ō: 

sōra (10-3) 

gōca (1-74) 
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gōydi (7-8) 

2.1.1.1.2.7. ī: 

başladīm (5-1) 

sürecīm (4-47) 

takılīr (2-99) 

2.1.2. Ünsüzler 

Ölçünlü dilde bulunan 21 ünsüz yani "b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, 

y ve z" ünsüzleri, Arsin merkez ve köyleri ağızlarında da görülmektedir. Arsin merkez ve 

köyleri ağızlarında, ölçünlü dilde bulunan 21 ünsüzün dışında "ṛ, ṇ, ỵ, ḥ, ḳ, ḍ, h̥, K, T, S, Ş, 

P, Ç" ünsüzleri de yer almaktadır. 

2.1.2.1. ṛ: Kaybolmak üzere olan "r" sesidir. 

adamlaṛ (1-7) 

cinleṛ (1-46) 

çarşilaṛda (3-34) 

2.1.2.2. ṇ: Kaybolmak üzere olan "n" sesidir. 

malzemesıṇlan (2-68) 

buṇlar (3-90) 

oṇla (3-86) 

2.1.2.3. ỵ: Kaybolmak üzere olan "y" sesidir. 

bóỵle (2-24) 

ỵuKari (3-66) 

öỵle (4-115) 

2.1.2.4. ḥ: Kaybolmak üzere olan "h" sesidir. 

sabaḥ (1-1) 
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ḥabule (1-13) 

ḥayır (2-77) 

2.1.2.5. ḳ: Kaybolmak üzere olan "k" sesidir. 

gideceḳsın (1-20) 

yōḳ (1-100) 

2.1.2.6. ḍ: Kaybolmak üzere olan "d" sesidir. Tek örnekte tespit edilmiştir. 

onḍan(2-71) 

2.1.2.7. h̥: Arka damak "h" sesidir. 

h̥ereklen (6-12) 

h̥alevlıKdi (8-18) 

h̥oca (3-3) 

2.1.2.8. K: "k" ile "g" arası bir sestir. 

Kendi (5-1) 

esKi (6-4) 

Kocaman (10-11) 

2.1.2.9. T: "t" ile "d" arası bir sestir. 

ālTi (6-28) 

yeTecek (10-10) 

paTaTis (9-5) 

2.1.2.10. S: "s" ile "z" arası bir sestir. 

Saba (1-5) 

herkeS ( 2-33) 

patatiS (2-72) 
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2.1.2.11. Ş: "ş" ile "j" arası bir sestir. Tek örnekte tespit edilmiştir. 

üŞ (1-19) 

2.1.2.12. P: "p" ile "b" arası bir sestir. 

yaPacak (7-6) 

yaPdım (5-17) 

toPlāym (4-138) 

2.1.2.13. Ç: "ç" ile "c" arası bir sestir. 

hiÇ (1-57) 

geÇerdi (3-141) 

2.2. ŞEKİL BİLGİSİ ÖZELLİKLERİ 

2.2.1. Sözcük Türleri 

2.2.1.1. İsimler 

"İsimler canlı, cansız bütün varlıkları ve mefhumları tek tek veya cins cins 

karşılayan; varlıkların ve mefhumların adları olan kelimelerdir."25 

2.2.1.1.1. İsim Çekimi 

"İsimler, isimlerle veya diğer kelimelerle ilgi kurarken bazı çekim ekleri alarak 

çekime girerler."26  

2.2.1.1.1.1. Çokluk Eki 

"Çokluk eki, isimlerin çokluk şekillerini yapan işletme ekidir. Bir isim hiçbir ek 

almadan normal şekliyle tek bir nesneyi karşılar. İsmin tek bir nesneyi karşılayan bu asıl ve 

normal şekline teklik şekli adı verilir. İşte ismin karşıladığı nesnenin sayısının birden fazla 

olduğunu ifade etmek için teklik şekline çokluk eki getirilerek ismin çokluk şekli yapılır. 

                                                           
25

 Ergin, Muharrem; Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul 2013, s.218. 
26

 İnce, Yılmaz vd. ; Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Celepler Matbaacılık, Trabzon 2009, s.87. 
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Demek ki çokluk eki ismin karşıladığı nesnenin sayısının birden çok olduğunu ifade eden 

ektir."27 

Ölçünlü dilde çokluk ekleri "+lar, +ler" şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Arsin 

merkez ve köyleri ağızlarında çokluk eklerini "+la, +le" şeklinde de görmekteyiz. 

Kardeş+ler (4-10) 

cin+leṛ (1-46) 

tiken+ler (8-31) 

beyüK+le (6-8) 

ışık+la (1-70) 

2.2.1.1.1.2. İyelik Ekleri 

"İyelik ekleri, ismin karşıladığı nesnenin bir şahsa veya bir nesneye âit olduğunu 

ifade eden işletme ekleridir."28 

İyelik ekleri "+m, +n, +ı, +i, +u, +ü, +sı, +si, +su, +sü, +mız, +miz, +muz, +müz, 

+nız, +niz, +nuz, +nüz, +ları, +leri" şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

ānne+m (6-43) 

buba+m (6-43) 

el dērmen+i (7-14) 

uşaKlar+ım (7-21) 

2.2.1.1.1.3. Aitlik Eki 

"Aitlik eki +ki iyelik fonksiyonu da taşıması sebebiyle ikinci bir iyelik eki gibi 

kabul edilebilir."29 

şimdi+ki (4-41) 

bu zaman+ki (2-84) 

                                                           
27

 Ergin, Muharrem; a.g.e. s.220. 
28

 Ergin, Muharrem; a.g.e. s.221. 
29

 İnce, Yılmaz vd. ; a.g.e. s.88. 
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2.2.1.1.1.4. Hâl Ekleri 

"Hâl ekleri, ismi, bazen isme, çoğu zaman da fiile bağlayan eklerdir. Dolayısıyla, 

hâl ekleri esas itibariyle isimlerle fiiller arasında ilgi kuran eklerdir. Türkçede ismin hâlleri 

bazen eksiz bazen de eklidir."30 

Hâl ekleri; "yalın hâl, belirtme hâli, yönelme hâli, bulunma hâli, ayrılma hâli, eşitlik 

hâli, vasıta hâli, ilgi hâli" olmak üzere sekiz çeşittir.  

2.2.1.1.1.4.1. Yalın Hâl 

"Bu hâl, ismin, karşıladığı nesne ve kendisine tabi olan isim dışında hiçbir 

münasebet ifade etmeyen hâlidir. Yalın hâl daima eksiz bir hâldedir."31 

sinör (3-157) 

gügüm (2-105) 

tayfa (4-166) 

2.2.1.1.1.4.2. Belirtme Hâli 

"Bu hâl, ismin, geçişli fiillerin doğrudan doğruya tesiri altında olduğunu ifade eden 

hâlidir. Şu halde bu hâl, ismi, yapma ifade eden fiilin tesiri altında bırakır. İsmin bu hâli 

bazan eksiz, çok defa ise ekli olur."32 

Belirtme hâl ekleri "+(y)ı, +(y)i, +(y)u, +(y)ü" şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

yazi+yi (3-13) 

ünivesde+yi (3-22) 

odinlar+i (4-102) 

2.2.1.1.1.4.3. Yönelme Hâli 

"Bu hâl, ismin, kendisine yaklaşma ifade eden fiillere bağlanmak için girdiği 

hâldir."33 

                                                           
30

 İnce, Yılmaz vd. ; a.g.e. s.88. 
31

 Ergin, Muharrem; a.g.e. s.227. 
32

 Ergin, Muharrem; a.g.e. s.228. 
33

 Ergin, Muharrem; a.g.e. s.228. 
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Yönelme hâl ekleri "+(y)a ve +(y)e" şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

buri+ye (7-3) 

tesKere+ye (8-4) 

bavam+a (1-1) 

2.2.1.1.1.4.4. Bulunma Hâli 

"Bu hâl, ismin, kendisinde bulunma ifade eden fiillerle münasebette olduğunu 

gösteren hâlidir."34 

Bulunma hâl ekleri "+da, +de, +ta, +te" şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

isdanbul+da (7-10) 

dǖnler+de (4-29) 

mālle+de (1-86) 

2.2.1.1.1.4.5. Ayrılma Hâli 

"Bu hâl, ismin, kendisinden uzaklaşma ifade eden fiillerle münasebetini gösteren 

hâlidir."35 

Ayrılma hâl ekleri "+dan, +den, +tan, +ten" şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

tikenlıK+den (8-24) 

alTin+den (8-31) 

Kundakluğun+den (4-120) 

2.2.1.1.1.4.6. Eşitlik Hâli 

"Kelime gruplarında ve cümlede fiilin nasıl ve ne şekilde olduğunu veya 

yapıldığını, fiilin oluş veya yapılış tarzını ifade etmek için isim eşitlik hâline girer. Yani 

isim, fiilin kendisi gibi kendisine benzer bir şekilde cereyan ettiğini göstermek için eşitlik 

                                                           
34

 Ergin, Muharrem; a.g.e. s.228. 
35

 Ergin, Muharrem; a.g.e. s.228. 
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hâlini alır. Eşitlik hâli ise eşitlik ekleri ile yapılır. Demek ki eşitlik ekleri bir eşitlik, gibilik, 

benzerlik ifade ederler. Onun için bu eklere benzerlik ekleri de diyebiliriz."36 

Eşitlik ekleri "+ca, +ce, +ça, +çe" şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

sāde+ce (1-44) 

ön+ce (10-2) 

2.2.1.1.1.4.7. İlgi Hâli 

"Bu hâl, ismin, başka bir isimle münasebeti olduğunu ifade eden hâlidir. İlgi hâli, 

ismin bir isimle ilgisi olduğunu, kendisinden sonra gelen bir isme tabi bulunduğunu 

gösterir."37 

 İlgi hâl ekleri "+im, +ın, +in, +un, +ün, +nın, +nin, +nun, +nün" şeklinde 

karşımıza çıkmaktadır. 

ābim+ın (6-43) 

goli gomşi+nın (2-93) 

makina+nın (2-39) 

2.2.1.1.1.4.8. Vasıta Hâli 

"Bu hâl, ismin, fiile bir vasıta olduğunu ifade etmek için girdiği hâldir."38 

"Türkiye Türkçesinde vasıta hâli fonksiyonunu 'ile' edatının ekleşmiş biçimleri olan 

+la, +le ekleri yerine getirmektedir. Yaygın olarak kullanılan şekil de budur. Anadolu 

ağızlarında da yaygın olarak kullanılan vasıta hâli eki 'ile ve ile+n' biçimlerinden ekleşen 

ve çeşitli fonetik değişmelerle ortaya çıkan eklerdir."39 Bu ek, Arsin merkez ve köyleri 

ağızlarında "+lan, +len" şeklinde de görülmektedir. 

borular+lan (2-40) 

giz gardeşim+lan (4-99) 

h̥erek+len (6-12) 

                                                           
36

 Ergin, Muharrem; a.g.e. s.239. 
37

 Ergin, Muharrem; a.g.e. s.228. 
38

 Ergin, Muharrem; a.g.e. s.228. 
39

 Şimşek, Adiye; İskeçe İli Ağızları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2019, s.81. 
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turgay+la (8-58) 

2.2.1.2. Sıfatlar 

"Sıfatlar, vasıf ve belirtme isimleridir. Nesnelerin çeşit çeşit vasıfları, çeşit çeşit 

belirtileri vardır. İşte sıfatlar bu vasıfların ve belirtilerin isimleridir. Demek ki sıfatlar 

nesneleri vasıflandırma ve belirtme suretiyle karşılayan kelimelerdir."40 

2.2.1.2.1. Vasıflandırma (Niteleme) Sıfatları 

"Varlıkların vasıflarını bildiren sıfatlara 'vasıflandırma (niteleme)' sıfatları denir. 

Bu sıfatlar varlıkları; renk, biçim, boy, yapı, ağırlık vb. yönlerinden nitelendirirler. 

Nesnelerin ne kadar vasfı varsa, o kadar da niteleme sıfatı vardır. Bu sıfatların bir kısmı 

nesnelerin hareket vasıflarını, bir kısmı da niteleme vasıflarını bildirirler."41 

geneleKsel yemeKler (2-70) 

simli mimli gumaşlar (2-102) 

gabgara bi adam (8-34,35) 

2.2.1.2.2. Belirtme Sıfatları 

"Belirtme sıfatları, nesneleri belirten sıfatlardır. Bu sıfatlar nesnenin bünyesinde 

olan bir vasfı göstermez, nesneyi şu veya bu şekilde belirtirler."42 

Belirtme sıfatları; "işaret sıfatları, belirsizlik sıfatları, soru sıfatları ve sayı sıfatları" 

olmak üzere dört çeşittir. 

2.2.1.2.2.1. İşaret Sıfatları 

"İşaret sıfatları, nesneleri yerlerine işaret etmek suretiyle belirten kelimelerdir. 

Bunlar aslında ve tek başlarına işaret zamirleridir."43 

bu tüKana (3-4) 

o odinlari (4-95) 

ḥabu yüKleri (1-55) 

                                                           
40

 Ergin, Muharrem; a.g.e. s.244. 
41

 İnce, Yılmaz vd. ; a.g.e. s.90. 
42

 Ergin, Muharrem; a.g.e. s.247. 
43

 Ergin, Muharrem; a.g.e. s.247. 
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öbi giz gardeşlerim (4-18,19) 

hāv çarşilaṛda el arabasi sürerdile (3-34) 

2.2.1.2.2.2. Belirsizlik Sıfatları 

"Belirsizlik sıfatları, nesneleri belirsiz olarak bildiren sıfatlardır. Bu sıfatlar 

nesnelerin dış vasıflarını, bilhassa sayılarını, miktarlarını belirsiz olarak bildirir, belirsiz bir 

şekilde ifade ederler."44 

biraz sıvı yāğ (10-8) 

herangi bi sıKinTi (5-13) 

hȋçbi zaman (3-131) 

2.2.1.2.2.3. Soru Sıfatları 

"Soru sıfatları, nesneleri soru hâlinde belirten sıfatlardır."45 

…bava haralarda ne ışıkla var? (1-71) 

ne belümi? (3-23) 

şimdi hangi tarafi? (3-24) 

2.2.1.2.2.4. Sayı Sıfatları 

"Sayı sıfatları, nesnelerin sayılarını bildirmek suretiyle belirten kelimelerdir. Bunlar 

aslında ve tek başlarına sayı isimleridir. Sayı sıfatları, nesneleri sayı bakımından ya yalnız 

adet olarak, ya dereceli olarak, ya bölük bölük, ya parça hâlinde veya topluluk şeklinde 

belirtirler."46 

Sayı sıfatları; "sıra sayı sıfatları, topluluk sayı sıfatları, asıl sayı sıfatları, üleştirme 

sayı sıfatları ve kesir sayı sıfatları " olmak üzere beş çeşittir. 

 

 

                                                           
44

 Ergin, Muharrem; a.g.e. s.254. 
45

 Ergin, Muharrem; a.g.e. s.252. 
46

 Ergin, Muharrem; a.g.e. s.249. 
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2.2.1.2.2.4.1. Asıl Sayı Sıfatları 

"Nesneleri kesin sayılarla belirten sıfatlardır."47 

otuz iki dönum (6-31) 

iki tāne adam (1-6) 

iki tāne oğlan (2-3) 

2.2.1.2.2.4.2. Kesir Sayı Sıfatları 

"Bunlar nesnelerin parçalarını belirten sayı sıfatlarıdır."48 

yarım saad (8-70) 

2.2.1.2.2.4.3. Üleştirme Sayı Sıfatları 

Metinlerde örneği yoktur. 

2.2.1.2.2.4.4. Sıra Sayı Sıfatları 

"Nesnelerin sıralarını, derecelerini belirten sayı sıfatlarıdır."49 

doguzunci Kol ordı muafız bölüminden (5-6) 

2.2.1.2.2.4.5. Topluluk Sayı Sıfatları 

Metinlerde örneği yoktur. 

2.2.1.3. Zamirler 

"Temsil ve işaret yoluyla nesneleri karşılayan kelimelerdir. Başka bir deyişle zamir; 

isim olmadığı halde geçici bir süre için ismin yerine geçen, ismin yerini tutan kelimelerdir. 

Ancak zamirler, isimlerden farklı olarak isimlerin aldığı bütün yapım eklerini almazlar."50 

Zamirler; "şahıs zamirleri, dönüşlülük zamirleri, işaret zamirleri, soru zamirleri, 

belirsizlik zamirleri, aitlik zamirleri, iyelik zamirleri" olmak üzere yedi çeşittir. 

 

                                                           
47

 İnce, Yılmaz vd. ; a.g.e. s.91. 
48

 Ergin, Muharrem; a.g.e. s.252. 
49

 İnce, Yılmaz vd. ; a.g.e. s.91. 
50

 İnce, Yılmaz vd. ; a.g.e. s.93. 
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2.2.1.3.1. Şahıs Zamirleri 

"Varlıkları şahıslar hâlinde temsil eden zamirlerdir."51 

...olari elediler. (8-63) 

...gelmedın benlan. (1-14) 

...oni da renciver diyelım. (3-62) 

bijim beşimize Koşāy. (1-99) 

2.2.1.3.2. Dönüşlülük Zamirleri 

"Bu zamirler asıl şahıs zamirlerinden daha kuvvetli bir ifadeye sahip bulunan, 

onların mânâ bakımından daha kuvvetlileri, katmerlileri olan şahıs zamirleridir."52 

Kendi isdeğim. (5-1) 

…çocuK çalişsın gendine çalişsın oyle bi şe yoKdi… (4-42) 

ee kaçaraK şiỵ edereK yāni Kendi aramızda diyelım kaçaraK evlendım. (2-2) 

2.2.1.3.3. İşaret Zamirleri 

"Varlıkları vasfetmeden ve adlarını karşılamadan, yerlerini göstermek suretiyle 

belirten zamirlerdir."53 

…limoni sıKdi oğa. (8-83) 

…burda kāldȋ. (4-45) 

şindi biz oni lah̥analara ğoruK… (4-71) 

…ebiri gider saKlanūr, ebiri gider oni bulūr. (4-130,131) 

…oğlar var idi. (2-17) 

…bizim köyüṇ köy yāni köy diyelım ore giTmiş… (1-50,51) 

…bava haralarda ne ışıkla var? (1-71) 
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 İnce, Yılmaz vd. ; a.g.e. s.93.  
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 Ergin, Muharrem; a.g.e. s.272. 
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 İnce, Yılmaz vd. ; a.g.e. s.94.  
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…otuz aldi sene hāurdan daşi… (6-8) 

yaa hāvriye baK aan pencereden bakay… (6-6) 

…ondan sora hauv hauv ilerde bi funduluğmuz var… (6-26,27) 

üşimesın hārda gızım. (3-20) 

şindi torunuma diyrım torunuma bah torunuma torunumah hāurda habule diyrim 

bah hāv işi yaP diyrım hāurda galdır hav ocāgun ardini temizle… (3-115, 116, 117) 

2.2.1.3.4. Belirsizlik Zamirleri 

"Hangi nesneyi temsil ettikleri, hangi ismin yerini tuttukları, tam anlamıyla belli 

olmayan, isimlerin yerini belli belirsiz tutan zamirlerdir."54 

kimini gaşdi evlendi, kimini düūnlen evlendi. (4-20) 

aa eved, e tabi herkesın yeri bellıdı… (3-154) 

yoK olı mi hebȋsini özliyrım. (3-128) 

2.2.1.3.5. Soru Zamirleri  

"Soru zamirleri, canlı ve cansız varlıkları soru yoluyla temsil eden zamirlerdir."55 

şimdi he yazacağun hangiler yāni? (3-15) 

gaç gaça gidiysın sen? (3-21) 

sen ee liseyi nerde oKıdın? (3-35) 

2.2.1.3.6. İyelik Zamirleri  

Eklendikleri varlığın kime ait olduğunu belirten eklerdir. Tamlanan ekleri ile iyelik 

zamirleri aynı görevdedir. Aralarında hiçbir fark yoktur. 

gızım (4-48) 

bubam (6-18) 
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 İnce, Yılmaz vd. ; a.g.e. s.94. 
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Korkmaz, Zeynep; Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2017, 

s.419. 
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gaynanam (2-10) 

2.2.1.3.7. Aitlik Zamirleri 

"Şahıs ve işaret zamirleriyle kurulan ad tamlamalarında tamlanan ögesinin 

kaldırılarak yerine +ki aitlik ekinin getirilmesiyle oluşturulan zamirler aitlik zamirleridir."56 

…kimınki daha güzel kimınki güzelsa o daha şey olırdi… (4-135, 136) 

2.2.1.4. Zarflar 

"Yer, zaman, hâl ve miktar isimleridir. Zarflar; başka zarfların, sıfatların ve fiillerin 

önüne gelerek, onların anlamlarını değiştiren kelimelerdir. Zarflar da sıfatlar gibi esas 

itibariyle çekimsiz kelimelerdir. Çekim eki aldıkları zaman sıfatlarda olduğu gibi, 

isimleşirler."57 

Zarflar; "durum (hâl) zarfları, zaman zarfları, yer-yön zarfları, azlık-çokluk (miktar) 

zarfları, soru zarfları" olmak üzere beş çeşittir. 

2.2.1.4.1. Durum (Hâl) Zarfları 

"Bunlar hâl ve tavır ifade eden zarflardır."58 

oni böle golod golod küçük biraz büyüK büyüK yapardi... (7-20) 

düzülmişle boyle beş aldı dane peş peşe. (8-61,62) 

habu bēmbeyaz giymişle. (1-6,7) 

…ḥabule tȋk nefes eve çikdım… (1-13) 

…oni abule iğildmiş yola… (1-37) 

mesele bizım az idi biz gendımız toblardıK hāle giderdıK… (3-106) 

…hāule iki minübis, úç minübis gideruK… (4-76) 
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 Korkmaz, Zeynep; a.g.e. s.409. 
57

 İnce, Yılmaz vd. ; a.g.e. s.92. 
58

 Ergin, Muharrem; a.g.e. s.261. 
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 2.2.1.4.2. Zaman Zarfları 

"Zarf olarak kullanılan çeşitli zaman isimleridir. Fiili zaman olarak belirleyen, fiilin 

gösterdiği hareketin zaman içindeki yerini gösteren zarflardır."59  

eee ekim ekmeğe mardda başlayruK… (6-1) 

…elli üç yaşinda rāmedli oldi. (3-64) 

gȋzūm tarlayā allah izin edersa nisanda belliycūK… (4-60) 

2.2.1.4.3. Yer-Yön Zarfları 

"Fiilin gösterdiği hareketi yer ve yön bakımından tamamlayan, belirten zarflardır."60 

…gendimi dışari addım gulübeden ki yilan ayaklarima sarilmasın eğer içeri 

girmişse. (8-9,10) 

…geri alıyorum…(10-18) 

…çıKdıK dişari… (4-89) 

…ondan sora döner ceri oni yıKarım… (4-66) 

Arsin merkez ve köyleri ağızlarında "beri" kelimesi hem zaman bildiren bir kelime 

olarak hem de geri kelimesi yerine kullanılmaktadır. Beri kelimesi zaman anlamı 

taşıdığında edat, geri kelimesi yerine kullanıldığında yer-yön zarfı olur. 

…sōra alırem beri oni...(4-67) 

2.2.1.4.4. Azlık-Çokluk (Miktar) Zarfları 

"Bunlar derece bildiren, azlık-çokluk ifade eden zarflardır."61 

…en büyük ablam meva… (4-3) 

…çoK gorKmuşdum. (4-82,83) 

…gāyed güzel döndüK... (5-12) 
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 İnce, Yılmaz vd. ; a.g.e. s.92. 
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 İnce, Yılmaz vd. ; a.g.e. s.92. 
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 İnce, Yılmaz vd. ; a.g.e. s.93. 
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2.2.1.4.5. Soru Zarfları 

Fiilleri ya da fiilimsileri soru yoluyla açıklayan sözcüklerdir. 

ha meslē mi nası başladım? (3-1) 

2.2.1.5. Edatlar 

"Edatlar mânâları olmayan, sadece gramer vazifeleri bulunan kelimelerdir. Tek 

başlarına mânâları yoktur. Hiçbir nesne veya hareketi karşılamazlar. Fakat mânâlı 

kelimelerle birlikte kullanılarak onları desteklemek suretiyle bir gramer vazifesi görürler. 

Onun için mânâlı kelimeler olan isimlerin ve fiillerin yanında edatlara da vazifeli kelimeler 

diyebiliriz."62 

…aklina da gelmemiş ki cin midır peri midır? (1-57) 

berbere mi? (9-1) 

…annen baKar mi sȋr? (6-32) 

…son tesKereye gelecēz işde yüzün üsdünde heb gidmişle. (8-4) 

sōra şindi bu hormon işde bū rusyada radyosỵon paTladi… (3-121) 

…tavada gızartiysın oni öyle işde… (7-35)  

…ēy mudliyım. (4-48) 

…beş dene köyün bi oKuli var idi ēveT. (3-11,12) 

yō adamlaṛ tanıdık dēğildi. (1-7) 

…yevmiyelan, günlüklan, bağ bağçede çalişmálan… (2-7) 

…evvelden böyle suya kaynaturduK… (7-2) 

…yardimci oluruK birbirimiza önceden beri. (4-160) 

2.2.1.6. Bağlaçlar 

"Türkçede çok geniş bir yer tutan bağlaçlar; kelimeleri, kelime gruplarını, cümleleri 

ve kimi zaman da paragrafları şekil ve anlam bakımından birbirine bağlayan ve 
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 Ergin, Muharrem; a.g.e. s.348. 
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yüklendikleri işlevler ile bağlandıkları sözler arasında türlü anlam ilişkileri kuran gramer 

ögeleridir."63 

mērsem sarhoş bi adam… (8-25) 

…mēr horon oynamaK oruci bozarmiş… (4-90,91) 

…işde güyā hāmiledur… (7-4) 

…veyoud çocuK çalişsın gendine çalişsın… (4-42) 

…ḥama sudan geçmiy… (1-59,60) 

2.2.1.7. Ünlemler 

"Ünlem, söz içinde konuşanın acıma, beğenme, sevinç, korku, çaresizlik, şaşkınlık, 

üzüntü, dua, hayret, pişmanlık, kıskançlık, özlem gibi çok çeşitli duygu ve heyecanlarını 

etkili ve kısa bir biçimde anlatmaya; karşısındakilere seslenmeye, çağırmaya, cevap 

vermeye, göstermeye, sormaya, onları onaylamaya, redde veya tabiattaki sesleri taklit yolu 

ile kelimeler türetmeye yarayan bir söz türüdür."64 

"Ünlemler tek başlarına ve söz arasında başlı başına kullanılan ve ifade taşıyan 

edatlardır."65 

…gēlmiş çıKmiş anem oriye ki oo ordā yōk… (1-26) 

ha meslē mi nası başladım? haaa baK gızım baK… (3-1) 

tabi ben oni arayrım yaav ben o yaşandiyi arayrım…(3-129) 

…hāv işi yaP diyrim la… (3-118) 

2.2.2. Fiiller 

"Fiiller, karşıladıkları hareketler ile zaman ve mekân kapsamı içinde, somut ve 

soyut nesne ve kavramlarla ilgili her türlü oluş, kılış, kılınış ve durumları bildirirler."66 
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 Korkmaz, Zeynep; a.g.e. s.923. 
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 Korkmaz, Zeynep; a.g.e. s.961. 
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 Ergin, Muharrem; a.g.e. s.349. 
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 Korkmaz, Zeynep; a.g.e. s.487. 
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2.2.2.1. Fiil Çekimi 

"Fiiller cümlede daima çekimli hâlde bulunurlar. Çekimli fiil, fiil kök veya 

gövdesinin, zaman, şekil ve şahıs ekleriyle genişletilmiş hâlidir. Diğer bir deyişle şekle, 

zamana ve şahsa bağlı olarak bir hareketi karşılayan fiillere 'çekimli fiil' denir."67   

2.2.2.1.1. Basit Çekimler 

2.2.2.1.1.1. Şekil ve Zaman Ekleri 

"Fiil kök veya gövdesinin karşıladığı hareketi, şekle ve zamana bağlayan eklerdir. 

Fiiller, kullanışa bildirme (haber) veya tasarlama özellikleriyle çıkarlar. Bu özelliklerin her 

birinin kalıplaşmış şekilleri fiil kiplerini oluşturur."68 

2.2.2.1.1.1.1. Bildirme (Haber) Kipleri 

"Yapılan, yapılmakta olan veya yapılacak olan hareketlerin zamanlarını bildiren 

kiplerdir."69 

2.2.2.1.1.1.1.1. Görülen (Belirli) Geçmiş Zaman Kipi 

"Şekil bakımından bildirme, zaman bakımından görülen geçmiş zaman ifade eder. 

Yani bu ek, hareketin görülen geçmiş zamanda ortaya çıktığını haber veren bir şekil ve 

zaman ekidir. 

Görülen geçmiş zaman eki hareket bakımından ise hareketin olup bittiğini 

bildirir."70 

Ölçünlü dilde yer alan "-dı, -di, -du, -dü; -tı, -ti, -tu, -tü" ekleri görülen geçmiş 

zaman ekleridir. Arsin merkez ve köyleri ağızlarında bu ekler, şahıs ekleriyle birlikte "-dȋ, 

-dum, -duk, -dıh, -dıg" şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. 

2.2.2.1.1.1.1.1.1. Olumlu Cümleler 

…burda kāl-dȋ. (4-45) 

…ondan sora küfürle-di bizi. (6-13) 
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 İnce, Yılmaz vd. ; a.g.e. s.94. 
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 İnce, Yılmaz vd. ; a.g.e. s.94. 
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 İnce, Yılmaz vd. ; a.g.e. s.95. 
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 Ergin, Muharrem; a.g.e. s.298. 



32 
 

…habu eve celin cel-dum. (6-22,23) 

…peynirini öyle gōy-di. (7-8) 

tabi tabi ḥer yönden zorluh çeh-dıh... (3-70) 

biz da tabi bi bi dāğnıK bi dağlıg ye-dıg. (3-78,79) 

2.2.2.1.1.1.1.1.2. Olumsuz Cümleler 

…ȋçbi sıkinti yaşama-duk... (4-17) 

…ben oKul görme-dim. (3-12,13) 

yōg hiç gidme-dim. (4-73,74) 

2.2.2.1.1.1.1.2. Duyulan (Belirsiz) Geçmiş Zaman Kipi 

"Şekil olarak bildirme, zaman olarak görülmeyen, öğrenilen geçmiş zamanı anlatır. 

Yani bu ek, görülmeyen geçmiş zamanda yapılan bir hareketi haber veren şekil ve zaman 

ekidir. Geçmişte yapılmış olan ve yapıldığı anda görmediğimiz, bilmediğimiz bir hareketi 

anlatmak, bildirmek için duyulan geçmiş zaman ekine başvururuz."71 

Ölçünlü dilde "-mış, -miş, -muş, -müş" ekleri duyulan geçmiş zaman ekleridir. 

Arsin merkez ve köyleri ağızlarında bu ekler, şahıs ekleriyle birlikte "-muşuK, -mişam, -

misȋz, -mişuK, -mişım" şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. 

2.2.2.1.1.1.1.2.1. Olumlu Cümleler 

…yolun yolunun üstüne ēn-miş. (1-4) 

hepumuz köyde doğ-muşuK gızım. (4-9) 

…gene biraz lah̥ana tik-mişam padadisin kenarlarine... (4-63) 

…siz burda hem oruş tud-misȋz hem de horon oynāysȋz… (4-93) 

2.2.2.1.1.1.1.2.2. Olumsuz Cümleler 

hȋçbir sıkinti çegme-mişuK. (4-15) 

…saba ezani okunma-miş… (1-21) 
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 Ergin, Muharrem; a.g.e. s.300. 
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e tābi ben alişma-mişım yayla gizi bi dane giz. (6-34,35) 

2.2.2.1.1.1.1.3. Şimdiki Zaman Kipi 

"Şimdiki zaman kipi fiilin gösterdiği oluş ve kılışın içinde bulunulan zamanda 

başladığını ve sürmekte olduğunu gösteren kiptir."72 

Ölçünlü dilde "-yor; -makta, -mekte" ekleri şimdiki zaman ekleridir. Arsin merkez 

ve köyleri ağızlarında bu ekler, şahıs ekleriyle birlikte "-y, -yrım, -iysın, -ysȋz, -yrıK, -

yosun, -ysın, -yrım" şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. 

2.2.2.1.1.1.1.3.1. Olumlu Cümleler 

…gözuma bagay para isti-y. (3-117) 

yoK olı mi hebȋsini özli-yrım. (3-128) 

…tandıra laaaps vurup yabişdir-iysın. (6-42) 

…siz burda hem oruş tudmisȋz hem de horon oynā-ysȋz… (4-93) 

2.2.2.1.1.1.1.3.2. Olumsuz Cümleler 

…sivil olduğ için göremi-yrıK rüdbeyi. (8-52) 

… başga masaya baKmı-yosun. (8-65,66) 

…hemen lab diye alama-ysın. (8-69,70) 

…yilini bilmi-yrım. (6-10) 

…şimdi çağrulmayan yere kimse gedmi-y. (4-35) 

2.2.2.1.1.1.1.4. Gelecek Zaman Kipi 

"Hareketin gelecekte yapılacağını gösteren zamandır."73 

Ölçünlü dilde "-acak, -ecek" ekleri gelecek zaman ekleridir. Arsin merkez ve 

köyleri ağızlarında bu ekler, şahıs ekleriyle birlikte " -ycēz, -ecām, -acūK, -acam, -ecım, -

cek, -ycūK" şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. 
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2.2.2.1.1.1.1.4.1. Olumlu Cümleler 

…orda yaşe-ycēz. (8-59) 

…gızım nişanli ver-ecām. (4-49) 

habu ramazanda alla izin ederse o işi yaP-acūK. (4-59) 

…ben dördde kak-acam… (1-2) 

…oni getir-ecım sebātıma. (1-24) 

…orda yaylaya giT-cek… (1-4) 

gȋzūm tarlayā allah izin edersa nisanda belli-ycūK māyisde… (4-60) 

2.2.2.1.1.1.1.4.2. Olumsuz Cümleler 

Metinlerde örneği yoktur. 

2.2.2.1.1.1.1.5. Geniş Zaman Kipi 

"Geniş zaman, adından da anlaşılacağı gibi her zamanı içine alan, fiilin her zaman 

ortaya çıktığını ve çıkacağını ifade eden zamandır."74 

Ölçünlü dilde "-r; -ar, -er; -ır, -ir; -ur, -ür" ekleri geniş zaman ekleridir. Arsin 

merkez ve köyleri ağızlarında bu ekler, şahıs ekleriyle birlikte "-ıruk, -eram, -uruK, -yiz, -

zuK, -rum" şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. 

2.2.2.1.1.1.1.5.1. Olumlu Cümleler 

…ondan sōra al-ıruk oni beri. (4-71) 

gezmeye gidēyram her zaman gezmeye gid-eram ama. (4-74) 

…gezer dolanur döner cel-uruk. (4-77) 

...oni ğo-rum tencereye... (4-66) 

2.2.2.1.1.1.1.5.2. Olumsuz Cümleler 

…ḥani on beş gün oraya usda birlığne cidme-yiz. (8-42) 
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…Komşuluğu bulama-zuK. (3-119) 

…ama kimisi ona öyle bi şey yab-maz. (7-40,41) 

2.2.2.1.1.1.2. Tasarlama Kipleri 

"Bu kipler zaman ifade etmeyen; tasarlanan, tasavvurda olan hareketleri ifade 

etmek için kullanılan fiil kalıplarıdır."75 

2.2.2.1.1.1.2.1. Emir ve İstek Kipleri 

"Türk dilinde, aynı ek emir ve isteğin her derecesini ve tarzını bildirebilmektedir."76 

Emir ve istek kipleri, Arsin merkez ve köyleri ağızlarında şahıs ekleriyle birlikte "-

esın, -asın, -ēyim, -āym, -yálım, -ym, -aym" şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. 

2.2.2.1.1.1.2.1.1. Olumlu Cümleler 

…funduk arkanda en-esın dereyē. (1-20) 

he sağ ol-asın. (3-29) 

…gelın getırdım ayrı getir-ēyim… (4-41,42) 

…konserve yaP-āym. (4-140) 

perili dȋ da ehlagsız di-yálım. (2-59) 

… bundan mi başla-ym oncelerden mi soyli-ym? (3-7) 

… sen ol benım gızım da sav-aym seni da. (6-21) 

haaa baK gızım baK… (3-1) 

…söyliym yaz yāni istedın yerden. (3-24,25) 

yaa hāvriye baK... (6-6) 

2.2.2.1.1.1.2.1.2. Olumsuz Cümleler 

…gomşi versın sana ama çalma… (3-161) 
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…iremma beni ha… (6-32) 

2.2.2.1.1.1.2.2. Şart Kipi 

"Hareketin, bir şarta bağlı olarak düşünüldüğünü ifade eder. Zaman bildirmezler."77 

Şart kipi ekleri "-sa, -se" dir. Arsin merkez ve köyleri ağızlarında bu ekler, sahıs ekleriyle 

birlikte "-san, -saK, -seK" şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. 

2.2.2.1.1.1.2.2.1. Olumlu Cümleler 

…haşimdiki aKlım ol-sa alımiydım oni. (6-10,11) 

…herges gelırdi yāni çağur-san da... (4-33) 

…isdeduğmuz yerde galıruK gal-saK da… (4-79) 

2.2.2.1.1.1.2.2.2. Olumsuz Cümleler 

…herges gelırdi yāni çağursan da çağurma-san da. (4-31) 

… ỵani gelmes-seK de olır… (4-76) 

2.2.2.1.1.1.2.3. Gereklilik Kipi 

Metinlerde örneği yoktur. 

2.2.2.1.2. Ek-Fiil 

"Gramerlerimizde birbirinden farklı terimlerle adlandırılmış olan ek-fiil, Eski 

Türkçedeki er- 'olmak' yardımcı fiilinin er->-ir->i- değişimi ile ekleşmiş olan biçimidir. 

Bugün bu fiili her ne kadar i- (imek) diye adlandırıyor isek de fiilin tek başına bir anlamı 

yoktur. Varlığını i-di, i-miş, i-se gibi zaman ekleriyle ortaya koyar."78 

2.2.2.1.2.1. Ek-Fiilin Kipleri 

"i- ek-fiilinin öteki fiillerden yani asıl fiillerden farklı olarak yalnızca bildirme 

niteliğinde dört kipi vardır. Bunlar geniş zaman, görülen (belirli) geçmiş zaman, duyulan 
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(belirsiz) geçmiş zaman ve şart kipleridir. Asıl fiillerde olduğu gibi bu ek-fiilde de kip ve 

zaman kavramı zaman ekleri ile karşılanır."79 

2.2.2.1.2.1.1. Ek-Fiilin Geniş Zaman Kipi 

Ölçünlü dilde "+ım, +im, +um, +üm; +sın, +sin, +sun, +sün; +dır, +dir, +dur, +dür; 

+ız, +iz, +uz, +üz; +sınız, +siniz, +sunuz, +sünüz; +dırlar, +dirler, +durlar, +dürler" ekleri 

ek-fiilin geniş zaman ekleridir. Arsin merkez ve köyleri ağızlarında bu ekler, şahıs 

ekleriyle birlikte "+yíz, +uK, +dūr" şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. 

…ēy mudli+yım. (4-48) 

eved ben doğma büyüme arsinli+yim. (5-15) 

aslen oğuz köyinden+ım… (5-15) 

…on altı on yedi yaşalarındā+yíz. (1-89) 

seKiz gardaş+uK. (3-62) 

…orasi tam bi yilan yeri+dır. (8-20,21) 

burda en çok sevduğmuz yemeKlerden bi denesi de guymaK+dūr. (7-1) 

…herkesın yöresi şiysi farkli+dır. (7-37) 

2.2.2.1.2.1.2. Ek-Fiilin Görülen (Belirli) Geçmiş Zaman Kipi 

Ölçünlü dilde "+dı, +di, +du, +dü; +tı, +ti, +tu, +tü" ekleri ek-fiilin görülen geçmiş 

zaman ekleridir. Arsin merkez ve köyleri ağızlarında bu ekler, şahıs ekleriyle birlikte 

"+iydi, +ydi, +ydım" şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. 

…cüzel bi hayatımız var+iydi. (4-2) 

yani nasi biri diyelım kötü+ydi… (2-58) 

…gaynanam biraz huysuz idi çok. (2-57,58) 

…oranın yeri böle tikenlıK, h̥alevlıK+di. (8-18) 

baKgalci+ydım asgerde da he he. (3-50) 
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2.2.2.1.2.1.3. Ek-Fiilin Duyulan (Belirsiz) Geçmiş Zaman Kipi  

Ölçünlü dilde ek-fiilin duyulan geçmiş zaman ekleri "+mış, +miş, +muş, +müş" 

şeklindedir. 

…gōca mezarlıK var+miş. (1-74) 

2.2.2.1.2.1.4. Ek-Fiilin Şart Kipi 

Ölçünlü dilde ek-fiilin şart kipi ekleri "+sa, +se" şeklindedir. 

o degȋşur o za yani havasi mi yoK+sa? (3-108) 

2.2.2.1.3. Birleşik Çekimler 

2.2.2.1.3.1. Birleşik Kipli Fiillerin Hikâyesi 

"Hikâye kipi, bildirme ve tasarlama kiplerindeki şekil ve zaman kavramlarına bağlı 

olarak, geçmişte gerçekleşmiş, hâlen gerçekleşmekte olan ve gerçekleşmesi tasarlanan 

bütün oluş ve kılışların geçmişte kaldığını bildiren, onları hikâye eden bir birleşik kip 

türüdür."80 

2.2.2.1.3.1.1. Görülen (Belirli) Geçmiş Zaman Kipinin Hikâyesi 

Metinlerde örneği yoktur. 

2.2.2.1.3.1.2. Duyulan (Belirsiz) Geçmiş Zaman Kipinin Hikâyesi 

Ölçünlü dilde duyulan geçmiş zaman kipinin hikâyesi "-mış, -miş, -muş, -müş" 

eklerine "-dı, -di; -tı, -ti, -tu, -tü" ekleri getirilerek yapılır. Arsin merkez ve köyleri 

ağızlarında bu ekler, şahıs ekleriyle birlikte "-mişdım, -muşdum" şeklinde de karşımıza 

çıkmaktadır. 

…olara yirmi daKKa de-mişdım… (8-70) 

…uşaK evlendı-mişdım… (6-15) 

...funduğa yaKın gelin ol-mişdım. (6-30) 

…he gid-mişdi… (1-33) 
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Korkuc olāy yaylada başimiza gelen olāy bȋ bi aKşam ee ben çoK gorK-muşdum. 

(4-82,83) 

2.2.2.1.3.1.3. Şimdiki Zaman Kipinin Hikâyesi 

Ölçünlü dilde şimdiki zaman kipinin hikâyesi "-yor; -makta, -mekte" eklerine "-dı, -

di, -du" ekleri getirilerek yapılır. Arsin merkez ve köyleri ağızlarında bu ekler, şahıs 

ekleriyle birlikte "-ᴉyduk, -uyoduk, -aydım, -aydi, -yduh, -yodum, -ydım" şeklinde de 

karşımıza çıkmaktadır. 

köyde otur-ᴉyduk. (2-17) 

…ama gerçeKden yilandan kork-uyoduk orda. (8-16) 

…çocuKlarım süd içsin diye baK-aydım. (6-46) 

…kenarindan misir çık-aydi…(7-15,16) 

...tabi köyde yaşa-yduh... (3-85) 

o zaman havai fişeū ben hiç bilmi-yodum... (4-83) 

...ben alma-ydım oni. (6-19) 

2.2.2.1.3.1.4. Gelecek Zaman Kipinin Hikâyesi 

Ölçünlü dilde gelecek zaman kipinin hikâyesi "-acak, -ecek" eklerine "-dı, -di; -tı, -

ti" ekleri getirilerek yapılır. Arsin merkez ve köyleri ağızlarında bu ekler, şahıs ekleriyle 

birlikte "-ecávdi, -acāğdi, -cēdi, -ecağduK, -acağduK, -ceğduK, -eceğduK" şeklinde de 

karşımıza çıkmaktadır. 

bǖyük ne derdisa o hemen yerine gel-ecávdi. (4-97,98) 

...dereden su alin-acāğdi… (6-26) 

…oriye yürümā gid-cēdi yürüme… (6-27,28) 

…gel-ecağduK, su al-acağduK, yȋ-ceğduK, iç-eceğduK…(6-28,29) 
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2.2.2.1.3.1.5. Geniş Zaman Kipinin Hikâyesi 

Ölçünlü dilde geniş zaman kipinin hikâyesi "-r; -ır, -ir; -ar, -er; -ur, -ür" eklerine "-

dı, -di, -du, -dü" ekleri getirilerek yapılır. Arsin merkez ve köyleri ağızlarında bu ekler, 

şahıs ekleriyle birlikte "-rdık, -rdūk, -urdi, -erdi, -ardȋ, -ırdȋ, -erdi, -ıdiler, -ıdi, -uduk, -lıdi, 

-erdım, -rdım, -rdiK, -ıdıK" şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. 

oyna-rdık. çelik oyna-rdık, beş daş oyna-rdūk, ondan sōra gizlenme gale oyna-

rdūk, ebe oyna-rdūk. (4-129,130) 

…başa o zaman o cel-urdi. (4-132,133) 

dǖnlerde gelin gelunluK gelin gelunluK gey-erdi, dāmad dāmadlıK gey-erdi… (4-

29) 

…biz babam o köyde furun yaK-ardȋ, eKmeK pişır-ırdȋ, yāğli yap-ardȋ. (4-14,15) 

…yohsullug çeg-erdi. (3-131) 

...olarlan tobla-rdım. (2-11) 

…orda arabalan gelı al-ıdiler çay arabalari. (2-12) 

onḍan sōra elden çıkar-ıdıK danele-rdiK olari. (2-15) 

…herkeS ver-ıdi bahım parasini. (2-33) 

sabā ineKleri yaylada nasi sabau kalkar bi ḥamurla-rdık olari… (2-34) 

olardan süt süti makineya vur-uduk… (2-37) 

gına da olsun veya dǖn de olsun olar giy-lıdi. (2-102,103) 

anamlan cid-erdım rāmedlisi. (6-43) 

üç harfli hee perile once üç harfli de-mezdiler onlara... (1-28,29) 

2.2.2.1.3.1.6. İstek Kipinin Hikâyesi 

Metinlerde örneği yoktur. 
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2.2.2.1.3.1.7. Şart Kipinin Hikâyesi 

"Tasarlama kipleri arasında yer alan ve -sA eki ile karşılanan, gerçekleşmesi de 

şarta bağlı olan bir oluş ve kılışı, geçmişe aktararak anlatan birleşik kiptir."81 

demek o gelme-seydi ben guymak yapmayi da bilmiycēdım. (7-11,12) 

2.2.2.1.3.1.8. Gereklilik Kipinin Hikâyesi 

Metinlerde örneği yoktur. 

2.2.2.1.3.2. Birleşik Kipli Fiillerin Rivayeti 

"Birleşik kipli fiillerin rivayeti bir kip eki almış esas fiile, i- fiilinin duyulan geçmiş 

zaman biçimi olan i-miş veya bundan kısalmış >-mIş ekinin getirilmesi ile oluşturulur. 

Rivayet kipleri; olmuş, olacak veya olması tasarlanan işleri duyuma ve rivayete dayanarak 

anlatan kiplerdir. Rivayet kiplerinde, yalnız emir kipinin değil, görülen geçmiş zaman 

kipinin de rivayeti yoktur."82 

2.2.2.1.3.2.1. Duyulan (Belirsiz) Geçmiş Zaman Kipinin Rivayeti 

Metinlerde örneği yoktur. 

2.2.2.1.3.2.2. Şimdiki Zaman Kipinin Rivayeti 

Ölçünlü dilde şimdiki zaman kipinin rivayeti "-yor; -makta, -mekte" eklerine "-mış, 

-miş, -muş" ekleri getirilerek yapılır. Arsin merkez ve köyleri ağızlarında bu ekler, şahıs 

ekleriyle birlikte "-yomuş, -āymiş, -iymiş, -ymiş" şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. 

karanlıK orasi mērsem karnım gürlü-yomuş. (8-8) 

…iki tāne adam nemaz gıl-āymiş… (1-6) 

başga da gene şey varmiş onceden gene bóỵle dedem gel-iymiş mesōrdan…(1-49) 

işde eve çıkmȋş getımişle oni dokTora yani hiç konişma-ymiş... (1-44) 

...sudan geçmi-ymiş... (1-61) 
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2.2.2.1.3.2.3. Gelecek Zaman Kipinin Rivayeti 

Ölçünlü dilde gelecek zaman kipinin rivayeti "-ecek, -acak" eklerine "-mış, -miş" 

ekleri getirilerek yapılır. Arsin merkez ve köyleri ağızlarında bu ekler, şahıs ekleriyle 

birlikte "-ecegmiş, -ycāmiş " şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. 

…ordan ukari gene evine gid-ecegmiş. (1-33,34) 

…parçala-ycāmiş oni. (1-66) 

2.2.2.1.3.2.4. Geniş Zaman Kipinin Rivayeti 

Ölçünlü dilde geniş zaman kipinin rivayeti "-r; -ır, -ir; -ar, -er; -ur, -ür" eklerine "-

mış, -miş, -muş, -müş" ekleri getirilerek yapılır. Arsin merkez ve köyleri ağızlarında bu 

ekler, şahıs ekleriyle birlikte "-armişleṛ, -ermişle" şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. 

uzun hāle Taşlar Koyarmişle ūpuzun mezarın boyunca uzun Taşla Koy-armişleṛ. 

(1-76,77) 

bóyle gece yarılerina gece yarılarına dōğri sin-ermişle. (1-81) 

2.2.2.1.3.2.5. İstek Kipinin Rivayeti 

Metinlerde örneği yoktur. 

2.2.2.1.3.2.6. Şart Kipinin Rivayeti 

Metinlerde örneği yoktur. 

2.2.2.1.3.2.7. Gereklilik Kipinin Rivayeti 

Metinlerde örneği yoktur. 

2.2.2.1.3.3. Birleşik Kipli Fiillerin Şartı 

"Birleşik zamanlı fiillerin şartı, kip eki almış bir esas fiile, i- ek- fiilinin şart kipinin 

getirilmesi ile oluşturulur. Bu birleşik kip, kendi yapısındaki şarta bağlı bu oluş ve kılışı 

cümledeki asıl fiile ilişkili kılarak asıl fiilin tamamlayıcıları görevini yüklenir."83 
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2.2.2.1.3.3.1. Görülen (Belirli) Geçmiş Zaman Kipinin Şartı 

Metinlerde örneği yoktur. 

2.2.2.1.3.3.2. Duyulan (Belirsiz) Geçmiş Zaman Kipinin Şartı 

"Bu birleşik kip, duyuma dayanan ve sonradan fark edilen bir oluş ve kılışın, şarta 

bağlanmış olan biçimidir."84 

...yilan ayaklarima sarilmasın eğer içeri gir-mişse. (8-9,10) 

2.2.2.1.3.3.3. Şimdiki Zaman Kipinin Şartı 

Metinlerde örneği yoktur. 

2.2.2.1.3.3.4. Gelecek Zaman Kipinin Şartı 

Metinlerde örneği yoktur. 

2.2.2.1.3.3.5. Geniş Zaman Kipinin Şartı 

Ölçünlü dilde geniş zaman kipinin şartı "-r; -ır, -ir; -ar, -er; -ur, -ür" eklerine "-sa, -

se" ekleri getirilerek yapılır. Arsin merkez ve köyleri ağızlarında bu ekler, şahıs ekleriyle 

birlikte "-isa" şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. 

…güneşli cel-isa hava. (6-3,4) 

2.2.2.1.3.3.6. Gereklilik Kipinin Şartı 

Metinlerde örneği yoktur. 

2.2.3. Fiilimsiler 

"Fiil kök ve gövdelerinden türeyen, nesnelerin hareket vasıflarını karşılayan, varlık 

adlarını niteleyen, zarf görevinde kullanılan, olumsuzu yapılabilen; ancak fiil çekimine 

giremeyen kelimelere fiilimsiler denir. Yargı bildirmezler. Fiilimsiler; isim-fiiller, sıfat- 

fiiller, zarf-fiiller olmak üzere üçe ayrılır."85 
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2.2.3.1. İsim-Fiiller  

"Fiil kök ve gövdelerinden türeyen, eylem adları olan kelimelerdir. İsim-fiiller, asıl 

isimlerden farklı olarak, nesneyi hareketine göre adlandırırlar. İsim ve isim soylu 

kelimelerin bütün özelliklerini gösterir. İsim fiiller kelime kök ve gövdelerine '-mak, -ma, -

iş' ekleri getirilerek yapılır."86 

…ondan sōra gizlen-me gale oynardūk… (4-129,130) 

eved ben doğ-ma büyü-me arsinliyim. (5-15) 

2.2.3.2. Sıfat-Fiiller  

"Fiil kök ve gövdelerinden türeyen, fiillerin zamanına bağlı olan sıfat ve isim 

şekilleridir. Fiillere gelen sıfat-fiil ekleriyle yapılırlar."87 

…gal-an kemik filan da gal-an edlerini da verduk gomşilere… (4-123,124) 

çaliş-an çaliş-an bi insan hȋçbi zaman zorlug çegmemiş gızım hȋçbi zaman 

çegmemiş. (3-131,132) 

2.2.3.3. Zarf-Fiiller 

"Fiil kök ve gövdelerinden türeyen, zarf olarak kullanılan fiil soylu kelimelerdir. 

Zarf fiiller şahsa ve zamana bağlanmayan bir hareket hâlini karşılar. 

Zarf fiiller ya tek başlarına zarf şeklinde kullanılırlar ya da yardımcı fiillerin önüne 

gelerek birleşik fiil yaparlar. Çekimlenemeyen bir fiil şeklidir. Zarf fiillerde zaman, şahıs 

ve çokluk, teklik kavramı yoktur."88 

Ölçünlü dilde yer alan "-ken, -eli, -alı, -ince, -ınca, -dikçe, -dıkça, -tıkça, -tikçe, -

meksizin, -maksızın, -meden, -madan, -erek, -arak, -ip, -ıp, -üp, -up, -e, -a…" zarf fiil 

ekleri, Arsin merkez ve köyleri ağızlarında "-ib, -yē, -yereK, -nce, -araK, -ereK, -ub" 

şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. 

…meselā bōğça gid-ib gelmek... (4-55) 
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…meselā misiri Toblarız tarladan tam ğardla-madan celır oni furuna goyarız… (4-

69,70) 

…bi tāne mendam dē-yē bi yayla var… (4-78) 

yani eved bizi kandır-arak yāni odunlari getırddıdi bize. (4-109,110) 

…meselā gece yadaKda çoK cirle-yereK uyanmişam… (4-112) 

bǖ-nce tabi çoçuk kiçikken değil da biraz bǖ-nce bi şe derduK… (4-126,127) 

ee kaç-araK şiỵ ed-ereK yāni Kendi aramızda diyelım kaç-araK evlendım. (2-2) 

…tereyāni eriddi eriddikden sora da içine misir uni goy-ub öyle gavurdi oni… (7-

7,8) 

…e peynır doy-a doy-a yedık bi şe eddık yāni öyle bi şe yōk. (7-25,26) 

biraz iylen-ince boş da duramadım bu meslēğ geşdım… (3-33) 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

METİNLER 

 

4.1. KONUŞAN: SEBAHAT BORAN 

YAŞI: 47 

EĞİTİM DURUMU: İLKOKUL  

DERLEME YERİ: ARSİN MERKEZ 

KONU: CİN HİKÂYELERİ 

-1- 

 

yayla zamani gelmiş şimdi annem bavama demiş gi e bavam saba sabaḥ 1 

demiş ben dördde kakacam ama Karanlık olїy Korkarım demiş benlán gelır mısın? 2 

demiş gi ben gelemem demiş. ona sōra ēnmiş Küçük ḥarmana almiş inēni ēnmiş 3 

Küçük ḥarman derız biz orda yaylaya giTcek yani yolun yolunun üstüne ēnmiş. 4 

ordan işde saad saba námazi okunmadan he bavam Saba námazi oKunmadan annem 5 

bóyle mezarluğa bāKmiş ki orda iki tāne adam nemaz gılāymiş, habu bēmbeyaz 6 

giymişle. yō adamlaṛ tanıdık dēğildi. mezarlıK da meselā burdan iki saad ara var yāni 7 

iki saad arayla. onan sōra ōyle annem dedi Ki abule dedi ineK dedi o yana bu yana bi 8 

ürkdi dedi böyle bi döndüm bahdım dedi bi dā abule mezarluğa bāhdım dedi 9 

gidmişler ordan dedȋ. anladım dedi böỵle böỵle yani böyle dedi habule bi tūaf oldum 10 

dedi Kafam uyuşdi dedȋ gözlerima sanki böyle yaşlar gēldi dedȋ. onan sonra orda 11 

biraz otudum otudum otudum beKledım işde arabayi geldi araba vērdım inē saba 12 

ezani okındi işde verdım inē geldım çikdım eve ḥabule tȋk nefes eve çikdım 13 

bāyilmişım. bavana anladdım boyle boyle işde gelmedın benlan. biraz diy birbirine 14 

bāğrışdık dedi öyle işTe bi gaç gün dedi öyle böyle Kafam odun gibi oldi böyle 15 

piskolojım bozuldi dedi bi tūaf oldum dedi. onan sora geşdi dedi guran okuduk 16 

okuya okuya işde geşdi dedi. 17 

başga da bi gün gene annēm bizım ooo evın evden aşā bi yol vardır yani bayā 18 

bi uzakdır yani desem Ki burdān üŞ dörd metre üŞ dörd saad metre nedi saad 19 
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gideceḳsın gideceḳsīn ki funduk arkanda enesın dereyē. anem gidiyken bavam önde 20 

gidiymiş anem de gidiyken ḥabule bi bakmiş yere ki Tavşan, saba ezani okunmamiş, 21 

ḥabule bi Tavşan yavrisi bēmbēyaz kar Topu gibi ḥabule baKaymiş anneme boncuK 22 

boncuK. anem ben de küçük bebekdım işde annem de almiş oni demiş gi dönerken 23 

oni getirecım sebātıma. oni gomiş ḥabule bi daşın koğūna, gomiş oni daşın koğūna 24 

da habule bi daş gaPatmış önine, he hāPsetmiş oni oriye duvarin delȋne ki geliyken 25 

alı bana gelecek oni bavan çarşiye gelecek. gēlmiş çıKmiş anem oriye ki oo ordā yōk 26 

Tavşan yāni mǖmkȋni yok ki ordan çiksın yāni hiç ne taş devrilmiş ne bi şe ōlmiş 27 

anem ordan gene korgmiş demiş Ki bu gene peri midır, nedır? bana oyle görüniy. üç 28 

harfli hee perile once üç harfli demezdiler onlara peri derdile onlara şimdi üç harfli 29 

olmiş evēt aynen öyle. 30 

uuuu çoK yaygındī, benim gene bi annemīn amcasının oğli vardi hocāydi 31 

cāmi hocasi cāmilerde imamlıK yapardi hī hī. gene gidmiş oradan gidmiş bi akşam 32 

geç Kalmiş işde saad böyle he gidmişdi anneme gidmiş ordan ukari gene evine 33 

gidecegmiş. óyle mezarluğa yaKlaşmiş iki tāne arkadaşi onȋ ḥabule baKmiş ikisi 34 

arKadaşlarmiş yāni ikisi da arKadaş ölmiş ama arkadaşlari ölmiş, mezarlığuna 35 

çıKmiş demiş bi guran okiym de öyle geçiym. çikmiş mezarluğā aav orda bi dal 36 

abule bi ağaç dali var idi oni abule iğildmiş yola demiş Ki bu akşam misafirimᴉz 37 

olacasın demiş hocaya. hoca dȋymiş Ki habule diy yāni oyle bi şok oldum ki yāni 38 

hiçbi şe diy ona tutulmişim diyemiyrım onalara bi şe hiçbi şe diyemiyrim çünki 39 

öldüklerini biliyorum amā cin oldúk yāni ônceden cin derdile onlara yani cinler 40 

demek ki çikmiş dünya yüzine, cin oldi çıkTi toprakTan öyle hocanın içinden 41 

geçmiş. onḍan sōra oyle diy ki bāyilmişim orda orda bāyilmişim, uyandım gi diy 42 

sabā olmiş. ordan ukarı diy yavāş yavāş yavāş yavāş yavāş yavaş taaa diy çıkdım 43 

eve. işde eve çıkmȋş getımişle oni dokTora yani hiç konişmaymiş dili yoK sādece 44 

gözlerınlan habule ediy sana. getimışle oni dokTora demiş dokTor ki işde nē oldi 45 

buna? demişle ki bi gece dışarda Kalmiş işde cinleṛ heralda çarpmiş buni. okumişle 46 

mokimişle ama kırg gün içinde öldi yāni kırg kırKlanmȋş ölmiş, kırkını doldirmiş 47 

ölmiş. 48 

başga da gene şey varmiş onceden gene bóỵle dedem geliymiş mesōrdan 49 

esKiden oyleydile mesōrdan geliymiş mesōrdā bizim köyüṇ köy yāni köy diyelım 50 

ore giTmiş bi şeỵle almaya önceden yaKın markeT bi şe yokdi. giTmiş oraya bi 51 

şeỵler almaya işde gumanya. geliyken oỵle mezarluğa gelmiş gene o Küçük harman 52 
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varmiş oraya gelmiş bi at varmiş orda yāni orda bi arkasında hiçbi şi yüki bi şi 53 

yokmiş sadece bi at orda otlaymiş. boỵle akşam námazi geçmiş, gelmiş oráya bi aT 54 

var binmiş ona demiş Ki ben ḥabu yüKleri buna biner giderım bu aca kimındı? 55 

düşünmüş düşünmüş ki bu aT kimın? hiç kȋmse yāni kimsenın ati yok düşünmiş 56 

düşünmiş hiÇ aklina gelmemiş bu aT kimın oldūnun ama aklina da gelmemiş ki cin 57 

midır peri midır? eseTTen ona bȋnmiş gelmiş oyle derenin kenarindan diy bi türli diy 58 

oni sudan geçiremiyrım hep bayirdan, dağdan, taşdan gidiy çalilıkdan ḥama sudan 59 

geçmiy mǖmkini yoK bilmiyorum vuriyrım vuriyrım vuriyrım vuriyrım vuriyrım 60 

vuriyrım diymiş ona sudan geçmiymiş sudan geçmiy mümkini yog vira suyi takiP 61 

ediy ırmaK uKari. gidmişle gidmişle gidmişle gidmişle gidmişle oni dȋy çekdım diy 62 

indım üsdinden diy oni çekdım diy suyin kenarina ona diy odunlan diy vurdum 63 

vurdum vurdum diy o dedi şiy etTi dedi demiş ḥabule bi bahmiş da demiş ona ki 64 

ondan güya ses çıkmiş ḥabule diy bi ses geldi ondan bana demiş Ki biraz dā üstümde 65 

dursaydın parçalarini toplaycādile şu aşşālardan parçalaycāmiş oni hī hī. 66 

gene bi zaman şēyde gene esKi bi evїmız vardí orda işde taşındık başKā yer 67 

aldıK oraya taşındıK orda da ḥabule cama çıkardık akşam nemazi okunıdi bakardık 68 

ḥabule o zaman çam orman idi bizım evin her tarafi baKarsın ḥabule mum ışığı 69 

yanay. bi mum ışığ burda ḥale bi meTre arayla bi meTre arayla bakarsın ışıkla 70 

yanāyle ḥabule bakardık derdık bava haralarda ne ışıkla var? deṛdi Ki gızım onlari 71 

perileṛ yaKmiş perileṛ orda şimdi giT de baK oynayle oynayler he he. 72 

gene da şey varmiş ónceden bu anemın halasi varmiş bu halasinın anemın 73 

halasinın öninde şáy mezarlıK varmiş gōca mezarlıK varmiş. kilise de diymişleṛ 74 

normal mezarlıK da varmiş hem kilise yani önceden gavur mezarlari kilise mezari 75 

dermişleṛ. uzun hāle Taşlar Koyarmişle ūpuzun mezarın boyunca uzun Taşla 76 

Koyarmişleṛ. ēy gidi giderdik aTlardık o Taşlardan o yana bu yana ḥabule aTlardık 77 

aTlardık Taşlardan ēy gidi. onan sōra ḥabule aKşam nemazi saaT böyle geçērdȋ 78 

bakarsın oyun horon kemençe mezarlїk ama bi şeỵ göremiyosun sadece ses oyín oyín 79 

horon oynayler horon horon horon horon horon horon oynarmişleṛ oynarmişleṛ 80 

bağırmişle çığırmişler bóyle gece yarılerina gece yarılarına dōğri sinermişle. halam 81 

der halam hee halam kakar bakarmiş ki bi yerde bi şe yoK yatardım diy gene ayni. 82 

hiÇ derdi yāni mezarlıK yāni bize hiç huzur vermezdi orda oyle ses çıkarıdiler. heee 83 

biz o halamlara görün idi işde halam hee sādece halamlara demek halamda da peri mi 84 

var idi aca cin mi var idi? oKunurdi o zāten her zaman. he he onlarda çoK vārdi. 85 
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gene óyle şey vardí gene bi kereni bū bízım māllede işTe otıriyrıK o zazanada 86 

māllede zazanada otıriyrıK bi cenāzemiz var amcamızın eşi öldi amcamızın eşi öldi 87 

biz iki amca gızıyiz yānȋ iki amca gızi işde Kaç yaşlarinde o zaman yeni okuldan 88 

çıkmışıK işde bi senelıK demek on altı on yedi yaşalarındāyíz. ḥabule Kapide 89 

oynaydїk ḥabule aKşam námazi geçmişdi ḥabule daşdan bi bakdık ki ona zēra nene 90 

derdıK he zehra nene derdıK ḥabule bi baktık ona ki o ḥabule ellerini gomiş habu 91 

şiyín içine etēnın içine ḥabule iki elini birleşdimiş etēnın içine goymiş hābule bize 92 

baKay. ḥabule ben arkadaşıma dȫndüm dedım ki aaa zēra nenē dedım dȋyrım o 93 

baKana gada ḥabule bi bakdık ki giTmiş ordan demeK gelmiş bizi ordan kollaydi. ey 94 

gidi rāḥmet olsun canlarina gerçekden he he çok ben de görürdüm dedemler 95 

dedemler anlatırdi, görürdük işde hāle onlar şimdi anlatırdile akşamdam bize bizim 96 

de rüyamıza girerdi. öyle, meselā rüyamda görürdüm ki işde zēra nene hasda, zēra 97 

nene çoK hasda bóyle ḥēr yerinde şüşükler var şüşükler var bizım güya beşimize 98 

Koşāy. yani ölmiş biliyrıK ölmiş ama gece yėne bijim beşimize Koşāy. 99 

yōḳ evlendikden sōra óyle bi şe dā gocamın köyündē óyle bi şe olmadi sadece 100 

gocamın köyündē şȫyle bi şe olmiş bunar akşamdan çok kāveye gidermişleṛ gece 101 

yarılarına Kada oturırmişleṛ. onnan sōra o Kaveden dönişdē gelımiş işde bi karanlık 102 

ırmak dermişleṛ ordan gelȋymişler demişle ki hāurda demişle bi tabut var tabuT 103 

ırmān içinde bȫyük bir tabut tabut işde tabut varmiş. gelmişle gelmişleṛ ödlemişleṛ 104 

işde o tabuTa basmişle mermiyi basmişle mermiyi basmişle mermiyi mermi 105 

ataymişle ki yāni bi şe midı diye bizi mi korkitiy diye atmişle ona onḍan sōra gün 106 

açmiş gelmişler ore ki bakalım nēydi gelmişle ki teneke bi esKi pasli bi teneke onlara 107 

demek ki bȫyük bi şe geliymiş yāni tabuT göriniymiş onlara ya o da cin gibi bi şedır 108 

artık bilmiyorum. bizım o tarafda dā çok cin işi vardi bu tarafda o gada yōK. 109 

heee dāyin meselā perilendȋ temel dāyin. temel dāyin şöyle perilendi işdē 110 

bunu dohdora getıdık dohdor dedi ona ki eee şeydır göz almiş, gözden olmiş bu 111 

çocuk bóyle. onḍan sōra getıdık oni hocaya demiş gi bu demiş perilenmiş, hē imama 112 

getuduk hocaya işde imam hocasına camii hocasına getıdık demiş ki bu gencā beỵdi 113 

o, rāmed olsun canina getırıdık ona duymiş oni okumayā temel durmiş böyle 114 

çirpınmaya, köpürmeye gözlerini habule dönmüş dönmüş dönmüş gözleri demiş gi 115 

bu çārPilmiş demiş, bu çārPilmiş demiş, buni cinler çārPmiş. buni annem onlar getidi 116 

ore bırakdiler o hocaya iki o zaman öbi gardeşim küçük ona bakacak yōk annem 117 

bırakdi hocaya oni o hoca da annemin akrabasí oluyomuş bırakmiş ona iki ḥafta sōra 118 



50 
 

ama temel dayin böle öli yatay yāni sadece ağzi köpürüyo, gözleri kayıyo. bu oni 119 

adam da ölim yatānda bū hoca da ölim yatānda o gādar hasta o gādar bitkin ki habule 120 

suyi suyi ıslatiy dilini da dili öyle dönüyo hani dilini ıslatȋy ki dilim dönsün de oni 121 

okíym oyle bi hālde. bubam iki ḥafta sōra gȋTmiş ki temel geziy kapinin önünde oni 122 

oKumiş üflemiş oKumiş üflemiş öyle bir afta sōra da o adam da öldi hem temeli 123 

iyleşTirdi hem o adam da öldi. alla rāmet eylesın onin canina. 124 



51 
 

4.2. KONUŞAN: FATMA BALABAN 

YAŞI: 65 

EĞİTİM DURUMU: OKURYAZAR DEĞİL 

DERLEME YERİ: ARSİN MERKEZ 

KONU: KARMA 

-2- 

 

eee arsinde doğdum büyüdüm. admiş beş yaşindāyım. eeee yirmi bir yaşinda 1 

evlandım. ee kaçaraK şiỵ edereK yāni Kendi aramızda diyelım kaçaraK evlendım. 2 

beş Tāne çocuğum oldū. isimleri üŞ dāne kızım, iki tāne oğlan var. eee bóyüK 3 

gızımın adı aliyē, orTanca hülya, en küçükt nerȋman. oğlanların ahmet böyū, ufāğı 4 

bekir. 5 

eeeh yirmi doKuz yaşında eşim rahmedli oldu. ee onḍan sorā çocuklarımı 6 

bahdım büyüddüm yevmiyelan, günlüklan, bağ bağçede çalişmálan işde başga eşim 7 

öldüKden sōra ne yapdık çay toblamalan, fındıh toblamalan, fınduhluhlarda, tarla 8 

işlerinlan, ineK bahmalan. çay bízım zamanlarımızda ellan Toblardık böyle ellan hep 9 

teK teK. ailemlan, çocuklarlan, gaynanam, gaynatam o zamanlar görümlerım var idi 10 

olarlan toblardım. hayır ToPlarsın onḍan sōra alim yeri diye olarak bir ambar gibi bi 11 

yer şi orda sırtımíza yüKleni getirıdık oriye orda arabalan gelı alıdiler çay arabalari. 12 

funduK ayȋ agus funduK ayine sıra gelince agustoz, agustozun yarılerinde 13 

funduğa başlardıK. işde gene aileceK funduğumızi Toblar ḥarmana Töker 14 

guruturduk. onḍan sōra elden çıkarıdıK danelerdiK olari. danelediKden sōra gurutur, 15 

çuvallar satardık. o zaman patos yokdi bizım zamanımızda. gendımız toPlardїK ayni 16 

çölük çocüklen bile. başga gelir yoK işde çay, funduK oğlar var idi. köyde oturᴉyduk. 17 

beş çocuK nasil ilgilendım hem ev işilan, hem köy işilan, hem funduhluhlan, 18 

Koşdurmalan çocuKlarıma da zaman ayirabildığum gada işde ayirdım öyle o zaman 19 

büyüdüler. 20 
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tarla işlerȋ eee mard geldi mi mart yarılarinden soṇra önce bi bellerdıK, 21 

gübresini döKerdıK onḍan sōra tōmini atarsın, gazmalan bile sira sira gazir ekerdıK 22 

oni ekeruK. onḍan sora büyǖr fidān olınca teKrar o fidanlari doldururduk çaPa 23 

yabardıK oni. böyüyünce gırīP, biçer bóỵle horon gumul ederdıK oni. mısıri gururdi, 24 

mısıri gırar ali onḍan sora şey yapardıK soyardıK, danelerdık dane olarak 25 

guruturduk. onḍan sōra dēğērmene geturuduk esgi köyde dēğērmen olıdı dēğērmende 26 

un eder un olara işde eKmeK edeṛ gullanırdık. 27 

yaylacılık yapardık yaylaya giderdıK mayisss sonlari haziran ibdalari. goli 28 

gomşindan bal toPlardıK beş on yirmi dāne inehlan bile çıKardık yaylaya. annemlan 29 

berāber giderdıK diyelım senin benım onun malinı alırdıK paralan bakardıK yaylada 30 

üç ay. o zamangi zamanda bi inek başi ya iki yüz elli ya yüz elli. yōk o ayliKdi işde 31 

üç ay bahardın bi inēğ gabul ed ki yüz lira alıdıK. artıK ona göre malina göre gaş 32 

dane almişsan ona göre senden benden herkeS verıdi bahım parasini. 33 

sabā ineKleri yaylada nasi sabau kalkar bi ḥamurlardık olari, sağar onḍan sora 34 

çözer vururduK yaylima abule dağdan ukari, giderdıK beşlerine sā öyle gün ortasi 35 

toblar getırırdık, bağlarduK. on altı on yedi olduğu zamanlar oldū. 36 

olardan süt süti makineya vuruduk, peynirini sütüni peynir olaraK yaparduK. 37 

makineya vurma işlemȋ makināyı Tabi ona göre şiyleri var makinayı gurarsın onḍan 38 

sora süti ısıtısın döKersın şiy eder çevirerek makinanın sapini çevirerek vurusın oni 39 

süti ayri akar gaymāğı ayri akar ayri borularlan. onḍan sōra gaymāğı oni vurduKdan 40 

sora toblaysın oni üş gün peş gün on gün gaymāğni esgiden yayuglar vardi yayuğa 41 

goyardık yayuKlan çalkayarak yāni yaparsın, peynirini beş on dāne yapdun mi oni 42 

haşli suda haşlar teKrar birakırdın gurırdi onḍan sora toz tekrar o südden toz 43 

yapılirdi. o tozlan bile peyniri o zaman varel olaraK varele bastırırdıK duzlar 44 

basdırırdıK varale peynir olaraK olurdi peynir. 45 

dönişdē ee eylül, ekim, kasım, aralıKları aralıK sonlari aralıK yarilarında 46 

gene ayni zaman dolardi toPlardın gabul ed Ki köçüni, pılıni pırtıni yüKlerduK o 47 

zamanlar şiỵ araba yok idi eşeglerlan yüKlerdıK daşırdiler köye. öyle saba kakar 48 

çözer malını gatar öne yürür gelıdın. 49 

çocuKlarım beşe gada okutabildim maddi durumdan beşe gada okuyabildi 50 

öyle. evlendiler eee Kızlarım beyū kaçaraK evlendi başdan diyelım, ikincisi üçüncisi 51 
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sora istiyerek evlendiler. oğlanların büyū düūğunlan evlendi yāni istiyerek, küçug 52 

bekar. 53 

gabul ed ki ḥer şeyde saygı, sevgi, bi düzen, ehlag ne bilim böỵle bi şeler her 54 

insanın istediği gibi bi uyum arar insan, huzur arar yāni öyle oyle bi şeyimiz yok he 55 

iy olsun, insan olsun yeterli. 56 

görumlerım, eltilerimlan iydi görumlerimlan da iydi gaynanam biraz huysuz 57 

idi çok. yani nasi biri diyelım kötüydi yok yere huy çıkarır, sana dalar, bana dalar, 58 

kavga gürültü böyle yāni onlar. perili dȋ da ehlagsız diyálım. ilgȋn kötü bi olāy 59 

huzurli bi olayimız olmazdi onlan bile gaynanamla huzurli bi olayimız olmazdi. yaav 60 

bizum yörede peK bilmiyrım ama bizde bizde var idi. 61 

çocuKlarımız evlendi. eşim raḥmedli oldukdan sora ben çocuKlarlan bi 62 

zaman yaşadım yaşamaya devam eddım henúz da çocuKlarımlan yaşayrım. köye 63 

gidiP geliyoruz tabi köye ayni bağumızi, bağçemızi, arazımızi, çayimızi, funduğmızi 64 

gene ToblayruK. 65 

ḥamur işi yemeg olarag ḥamurdan ḥabule su böreğí yaPaysın hani ya eKmeK 66 

ḥamur olaraK yoğriysın eKmeK yaPaysın, gızartmasini ḥamurlan yaPaysın, tadlisini 67 

bahlava olaraK Pahlava yoğuruP ayni malzemesıṇlan bahlava açaysın, böroğni 68 

yapaysın işde bu tür bi şeler. 69 

geneleKsel yemeKler bizım yögṛeleṛmizde evde en çoK en ev Ki yemeKleri 70 

fasulye yaParsın, gara lānadan çorbasıni yaParız onḍan sora hani ya gurısini yaParız. 71 

patatisss olarag patatiS çıkarısın patatislan yemēni yaparug, gızartırız patatisu 72 

başga(…) 73 

çorbasini mi gurusini mi diyelım ikisini da mi? çorbasıni şimdi ben şöle 74 

yaparug ḥabule lānasini ince ince doğraruK onun suyuni goyarım, lāna fasulyesini 75 

goyarım, lānasini ince ince goyarım gaynar güzel yarmasi goyarız biz ona yarma 76 

olaraK gaynar fas bişer onḍan sōra salça goyaruk. ḥayır salçayi ḥazır aliyruK. 77 

yāğunla māğunla bişırıP alı işde bi Çorba lahana çorbasi. 78 

patatiS yemēni patatiSına soyaysın soyayrım onḍan sora lohma lohma 79 

doğrayrım oni, soğanini ğavuriyrım yālan, salçasıni ğavuriyrım, patatiSini goyuP 80 
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poğlayrım ḥafif o poğ biraz poğlandıhdan sora normal suyini, duzuni, bāraTıni 81 

goyuP al sana PatatiS yemē. 82 

udfagda tabi çolug çocug olduğu içun günün yarisi zamanimın mudfaKda 83 

geçer. bizum zamanımızda bu zamanki gibi inceleme yoK idi. gıyli, eee ḥani ya 84 

diyalım pilasdig gablar, tencereler boyle bi şeler gullanırdık. Kazan oyle Kazan süd 85 

olaraK süd gazani olırdi. 86 

çeyȋzımız yeTerli olacaK gada bi şeler yapmişdıK. sandıKda ne yabmişdım 87 

çömberımi, eee ḥavlumi, Çarcavımi o zamanda çog şiy ḥazır carcavlar alınıdi bole 88 

gȋyīmluk o zamanda şiy vardi Kumaş diyálım kes meTre meTre olar alıdım. iç 89 

çamaşurinlan, aTletinden, nevresim böylece o zaman da oyle çeyizler var alıdım. 90 

dǖnler çoK galabalıK olıdi. eee dǖnler nasıl olırdȋ isdenırdi, söz kesilıṛdı bi 91 

zaman girerdi araya o zaman da dolinca ḥeP zaman dolinca goli gomşıyi çağrısın 92 

yani gezereg boyle davaTiye maveTiye yoK goli gomşinın gapisina gidersın, 93 

çağrısın, gınani yaparsın soraKi güni şiy yapar cumālıK derdile o zamanda 94 

cumāluğni yaParsın gene ToPlanu. ya o zaman bizım zamanda ole derle şimdi 95 

gündüz salonlarda yapayler ya ha bizım zamanımızda diyálım Kapisında gelinın 96 

gelın alıci gelı alı gızi gider soraKi gün gün oluṛ sabahdan gelı gelin alıcali gızi gider 97 

oğlan evinē o güni orda işde dügūn gene çalıp çığṛıP oynar ortay derdile taKılar 98 

taKılırdi. takılīr bizım zamanımızda çōğunlüKle parā, sen bi çarcaf bāğaşlardın, ben 99 

bi çömber bāğaşlardım, öteki bi havli bāğaşlardi bizım zamanda öyle TaKılar olıdi. 100 

kına gecesinde dǖnde yani gumaşlar keserle dedım ya urba şeKlinde he urba 101 

derdile bizım zamanımızda olara yani degşig bi şe simli mimli gumaşlar. gına da 102 

olsun veya dǖn de olsun olar giylıdi. genelde pembe, mavi bóyle yāni. 103 

bizım zamanımızda yoKdu. çağrıdın goli gomşi gelıdi aKşamdan çalgı çığır 104 

oynardi ḥerkes dağlı giderdȋ. tabi esgiden şiye gügümler var idi gügüme vurırdile 105 

gügümün götinde çalardileṛ milled çağrı türkü söylerdi hem gügüm çalan hem 106 

gügümüni çalardi hem türkisini söylerdi. çok oldun ha. 107 
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4.3. KONUŞAN: MUSTAFA ZENGİN 

YAŞI: 83 

EĞİTİM DURUMU: OKURYAZAR DEĞİL 

DERLEME YERİ: ARSİN MERKEZ 

KONU: KARMA 

-3- 

 

ha meslē mi nası başladım? haaa baK gızım baK tam tam şiy benım bu 1 

mācera yāni şimdi bu benım meslē  nasil başlamam var ya işde tam bi mācera ha. 2 

h̥oca h̥ocan bile şaşıri yāni haa tam bi manzarali mājera yāni. he meslē başlamam 3 

şimdi bu tüKana diğ da benım asas mesleğim bah şimdi yavrım ben çobanlıh 4 

yabdım, eee marangozluK yabdım, inşaatcılıh yabdım bu işi de yabmişdım oncede 5 

sonra bu işe girdım. şimdi bu baKKal işine girmem baKKal dȋ da bu manav işine 6 

buna girmem bundan mi başlaym oncelerden mi soyliym? öncelerden mi? he iler 7 

ilerden beri yāni çobanlıhdan, malcılıhdan he o zaman malcılıh yabdım, çobanlıh 8 

yabdım. çobanlıh malımız var idi. heh heee çoK ben gaç yaşlarında çobanlığa 9 

başladım. oKul yog oKul hayadımız yog oKul hayatımız yog benım hiç yoK bah 10 

isdersın oraya başda yaz benım günümde beş köyün bi okuli var idi bah, beş dene 11 

köyün bi oKuli var idi ēveT. bizım şimdi benım bi ābim vardi oKula giddi, ben oKul 12 

görmedim. yazim var ōğrendım yaziyi ama siz gibin arKadaşlardan ōğrendım 13 

dışardan yāni ōğrendım. dibloma da almişim dişardan. oni da asgere geldiKden sora 14 

almişim diblomayi bile he alduK. şimdi he yazacağun hangiler yāni? hemi he. 15 

çobanluğa başlamam seKiz on yaşlarında diyelım ancaK on yaşlarında 16 

çobanlıh yabdım. yani şimdi onlar bilmeden davar gidduK diyalım onlara davar 17 

çobanluh veyahud marangozluK yabdım. inşaad inşaad çog uzāna gidmez dersın. 18 

inşaaTcılıhda çalişan galfalıK yabdım inşaad galfasi masasi yahdım bu işleri bu 19 

şiyleri bu binalari yapaydım. üşimesın hārda gızım. üşidün mi hasda oldın mi bize 20 

lazımsınız siz gızım. gaç gaça gidiysın sen? üniversde dörd māşallah. sen beyuğ mi 21 

ufağ mi? küçuğ. iKi danesınız da dȋ mi? māşallah sen ünivesdeyi biteriysın sen, 22 

māşallah sana yavrım benım. ne belümi? edebiyad māşallah subānnallah sana 23 
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māşallah çōg güzel he he. şimdi hangi tarafi? da yazmaK istersen söyliym yaz yāni 24 

istedın yerden. 25 

inşaadda Kırg beş sene inşaadcılıh yabdım, usdalıh yabdım, yirmi beş sene 26 

galfalıh yaPmişim. işde galfalıh inşaadlarda çalişan rādsız oldum ḥastalandım. bizım 27 

zamanımızda yav zordi tabi yirmi sene oldi pırahali ben inşaadculuğ. eee bende 28 

şimdi galb rādsızlığı vardır, damar tıKanmasi vardır. he sağ olasın. bende doguz dene 29 

sitem vardır. sitem bilmessın sen ne olduğuni, damarlara atılmiş, damarlar tıhanmiş. 30 

on üç sefer anji olmişım yani ameliyaTın bi şiysi. 31 

bu meslēğ geşdım ondan sora işde. hasda oldum inşaadcılıh yapamadım dā. 32 

biraz iylenince boş da duramadım bu meslēğ geşdım yapdım buni habule yapaym 33 

dedım. bi el arabasi yabdım hāv çarşilaṛda el arabasi sürerdile ya oni yabdım onlan 34 

bile buralarda çalişdım ben. sen ee liseyi nerde oKıdın? hee burda burda lisenin 35 

önüne giderdım onlan berāber hee o el arabasini yabdım. o oyle buriye geldım burda 36 

başladıg yavrım he. 37 

yoK bu alışverişde zorlug yaşamassın yāni alışverişde zorluh zorluh yoh yāni. 38 

şindȋ isimleri çeşidli māzemeler satiyrıK biçahdan al KerPetinden al penseden al 39 

orahdan al balTadan al ğazmadan al kürehden al çoh çeşidli māzeme çekijden al 40 

hāburda sayabılirız işde sangadan, kilidden, kemerden, hızardan, muhdar zencirinden 41 

ee bobana bile beki da saddım. çoh çeşid var he. 42 

asgerlığmi yabdım çōrluda. aldmiş seKiz. şindi asgerlıK orasi ben asgerlıg 43 

yabdığım yer avruba sāili. isdanbul iki gıTadı avruba gıdasi, eee bi da türkiye gıTasi 44 

yāni. şindi köprüden o yana avruba sāili bu yani türkiye sāili asas isdanbul ama 45 

avruba sāili avruba gıdasi sayilır. ben manisada yabdım, çōrluda yabdım manisa. 46 

bizım zamanimızda tabi zor idi gızım tabi. zorluglari meselā sōğuK boyle yakacag, 47 

yiyeceg, elbise yokdi yāni tabi elli sene elli sene ónce. efendım, savaşa hazırlıg 48 

yabdıh biz girmedıh hazırlıg yabdıh hazır yabdıh girmedih o arada biterdıh. asgerde 49 

ben alışveriş yaPardım. baKgalciydım asgerde da he he. orda baKgalcılıg kāndin 50 

derdile ona yāni ğāntin. asgerde ğandindaydım yāni gandinciydım alışverişciydım 51 

gene yāni orda da. 52 

iydi. yoK gomutanlarımızda iydi. argadaşlığmız bizım asgerde çōh iydi. heP 53 

birbirılan bole şaKa şamada gelı giderdıK yāni. e tabi gızdığїn zamanlar da olabilir 54 
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tabi şindi gızmadığ zaman da olabilir gızdığ zamanlarda da, şindi her an bir olamasın 55 

tabi yavrum tābii ki yirmi dörd ay asgerlıg yabdım ben yirmi dörd ayda tabi bazı 56 

h̥uylandığun yerle olır, nacizladın yerle olır, mehdıbın gelmez darlanısın. ben asgere 57 

gidende gusura bahma da evliydim yani çocug var idi gusura bahma gızım yani hee. 58 

onuṇ  çin eee evli dim sana biraz zor gelı asgere gidme ēved yāni. tabi megduPlaşma 59 

megduP işleri zor o zamaṇ posda geleceg gideceg behlicesın geleceg o işle biraz zor 60 

olırdı ēved. 61 

seKiz gardaşuK. bobam renciverdi çifçiydi. annem dā inehleri var idi oni da 62 

renciver diyelım. annem çoK esgi rāmedli oldi. annem elli üç yaşinda rāmedli oldi 63 

çōK esKi, elli üç yaşinda rāmedli oldi. aşā yuKari atmiş seneyi döndi rāmedli olali. 64 

biS segiz gardaşug beş erKeK, úç gız. eee ben alTi númarāyim üsdinden aşā. sen iki 65 

númara dȋ mi? ben alTi númarāyim üsdinden aşşā he, alddan ỵuKari da üç númarā. 66 

āltı doguz eder yoh sekiS sekiS gardaşug sekiS gardaşug. yani üçinciya alddan yugari 67 

üçinciya ben giriyrım ya üsdinden aşā da alTincıya giriyrım ēved benım oyle. benım 68 

dörd dene çocuh var benden sorarsan şimdi dȫrd dene. 69 

tabi tabi ḥer yönden zorluh çehdıh her yönden tabii ki. bundan şimdi bin 70 

doguz yüz elli yedi ādmışi üç admış admış küsür sene admış iki admiş üç sene oldi 71 

annem öleli elli yedide elli yedide aldmiş üç aldmiş dörd sene mi yapay? admiş dörd 72 

sene. yengeme yani ābım oyle ābımın hanımı var idi ona galdi. ha ha tabi ābım 73 

evliydi. ben alti númarāyım ya üsden aşā benden beyuğ beş dene dā var. benlan yaşid 74 

nerdeyse yēnım vardı ama abulamın çocuğ he abulamın çocuğ benden dörd beş yaş 75 

üş dörd yaş ufaKdı yāni. en beyūğmuz en beyūğmuz gız idi rāmedli oldi. o da çoh 76 

erKen rāmedli oldi abulam da çōh erKen. evlenmedi gızım bobam evlenmeh 77 

isdemedi neden nōliy o gada ben de bilemiyrım yani. biz da tabi bi bi dāğnıK bi 78 

dağlıg yedıg. nene derdıK biz o zaman nene bizım evımızda neneydi, anne manne 79 

yoKdi. he he anne sōradan çığma nene. biz da rāmedliya annemız rāmedli olduKdan 80 

sora biz Kendımız bi dāğılduh Toparlayamaduh zorluh da çehduh o zamanlar tabi 81 

admiş sene ónce admiş iki admiş üç sene ónce tabi. bi yengem galdi evde yāni. 82 

yemeh bişireceK o da mal var ineh var artuK tar erāzi çalşacaḥ yiceh o gada tayfa 83 

galabaluK selāmedlisi yāni o galdi ēved ōyle zorluKlarımız var. 84 
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geçim o zaman geçim geçim gaynağumız boyle yohdi tabi köyde yaşayduh, 85 

fāsülya, mȋsir ama bulgur, pirinç alıydıK gene tabi oṇla geliyle gene. yol yoK, köye 86 

yol yog bi şe yog araba yog yol yog āp eşeg zamani. tabi sīr baKardıh. 87 

Tarla işlerini mi? kazımayla bellan, belleme. misir bizım zaman misir 88 

eKerdug hep sādece mısir eKerdug, şey padadiS diKerduK, fāsülye tikerduK. 89 

fāsülye, paTadiS, misir, lāna bunlar olırdi diyelım buṇlar bizım köyde genelde olıler 90 

yāni. 91 

tabi yol köye şimdi araba yoli köye bizım girdi yedmiş dördde yedmiş dördde 92 

girdi bin doguz yüz yedmiş dördde araba yoli köye girdi diyelım araba girdi. tabi tabi 93 

çalişduh yabduh yollarda çalişduK biz yollari biz yaparduK o zaman yaav. gazma, 94 

küreK milled heP köyin milleti he heP herkez çalışıṛdi sade biz dȋl sade gazma küreg 95 

yabardıg KomPosör gelı sade daşi gırardi öbüleri biz yabardıK. KomPosör şindi ha 96 

daş gırar gelı KomPosör onun ismi yani hee. yollar nērde boyle şindi dözer mözer 97 

yol yabmah. boyle nerde bizım bizım çoh bizım zamanımızda benden oncesi zaTen 98 

benım zamānım benım zaman benım benım da yaşım seKsen üçe döndüm gızım. 99 

āsas oTuz seKiz doğumliyim bin doguz yüz oTuz seKiz doğumliyim. ben asgere 100 

biraz geç gidmişim ufaK yazıliyim o durum var yāni hee. 101 

tabi funduh var köyde. şindi bu bu sāilde bunlar başlanmadan bunlaṛdan on 102 

beş yirmi gün sōra biz başlaruK. bunlari unıtiyrım ben şimdi galmay da ağlımda da 103 

işde burda ne zaman hangi ayda başlaniysa ondan he işde ondan yirmi gün sōra 104 

bizım köye başlardi. gendımız, milled, halK yevmiyelan fazla olan yevmiyeci alıy, az 105 

olan gendi toPlay. mesele bizım az idi biz gendımız toblardıK hāle giderdıK öbü 106 

türlü yevmiyeci aliy adam toblay çalişdırıy ayni bura gibi. 107 

o degȋşur o za yani havasi mi yoKsa? havasi iy da olır güneş de olır yağmur 108 

da olır çamur da olır tabi ama heP sırtimiza araba olmadığ zaman heP sırtimiza 109 

daşırdıK biz yüKleri heP sırtimiza daşırdıg, getirırıg yavrim kar, soğuK, fırtına 110 

daşırdıK getirıdıK yavrim. olırdı he o var idi o çoh vardi. mesela on on beş gişi 111 

toPlanıduh senın işin var sen çığırırdın bizi mesalā on on beş kişi gelıdıg senın işini 112 

yaPardug, senın işini yaPardug sen toPlandıK ben bana geludug evine girerdug o çoh 113 

iydi o var idi o emece işde biz ona irgad derdıg yāni he ırgad derdıK emece o şindi 114 

yoh o kalKdi şindi biddi o kalKdi şindi o KomşuluK kalKdi gızım o biddi. şindi 115 

torunuma diyrım torunuma bah torunuma torunumah hāurda habule diyrim bah hāv 116 
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işi yaP diyrım hāurda galdır hav ocāgun ardini temizle, gözuma bagay para istiy. bah 117 

torunum benım ha torunum hāv işi yaP diyrim la, gel beni yaTıṛ hadi yerıma gözuma 118 

baKay para. o o esgi KomşuluK yog gızım o yog esgi Komşuluğu bulamazuK. 119 

dosdluK var idi ehbaplıK var idi. 120 

sōra şindi bu hormon işde bū rusyada radyosỵon paTladi seKsen bigac 121 

senelerınde paTladi bu māveddi bütin türkiyeyi, bu bizi māveddi. şindi nē yersen sen 122 

sen Kendın ineğ bah sāğ o süti hormonlidı. o esgi yeduğ alaf hormanimsu, yeduğ oT 123 

hormonli. ekmuğ yersın hormonlidu. Kusura baKma da ben elli sene önceki nezzet 124 

ağzumda sannediyrım hāla. o ekmūğun dādi o südün dādi o süTi gaynatırdıK misır 125 

ekmeğni doğrarduK ona bi yerduğ yāni gusura bahma da yāni bah he zannediyrım o 126 

o elli seneKi nezed ağzuma geliy yani o nezzed. 127 

yoK olı mi hebȋsini özliyrım. ben ben ben elli sene önce yaşandiyi arayrım 128 

gızım. tabi ben oni arayrım yaav ben o yaşandiyi arayrım ne gada bollug olusa olsun 129 

şimdi. bollug gene esgiden de vardi. şȫyle yohdi yani kimi milled tempeldi, 130 

çalişmazdi, gezerdi yohsullug çegerdi. çalişan çalişan bi insan hȋçbi zaman zorlug 131 

çegmemiş gızım hȋçbi zaman çegmemiş. benım gendi yedişdığım günle gendi 132 

köyümüzde sannediyrım yani erazide çalişan eKib biçen adam inēğı da var idi, ati da 133 

var idi, gatığ da, süti da yōğurdi hebisi da var idi istedığ gibi da geçınıdi. sōra nezzed 134 

da var idi onlarda o südlerde o eKmeKlerde yog şindi oyle yōk. 135 

sevmez mi yaav sēvēr tābi. esimlerini mi? şindi biz misir çorbasi yaParduK, 136 

eee gene ayni burdan alma diyelım bulgur, pirinç bah bizım gümüşhanede da yerımız 137 

var idi gümüşhanede bōğda eKerdug, cavdar eKerdug. onlari sapan sürerdug hārman 138 

yapardug onlari sen bilemesın tabi bilmessın da şindi gümüşhanenın çoğu bile bilmiy 139 

oni o o galhdi. sabancig, yem tahdasi, h̥arman harman sürerdıg ekin habule sererduK 140 

bure döKerduK onun üsden yem tahdasi var idi geÇerdi oni ufatıdi o boğda aradan 141 

çıKardi boğda boğda çağrıduK çoK şindi onla onla oldi onla dedim ya onlar oldi 142 

manzaraluğ işler yāni onla yāni. hee bizım ee bōğdamız da var idi yāni gendımız 143 

açarduğ bōğda da o eKmeu gendımız yapardıK he yaparduK tabi bide ederduh hani 144 

şindi bu bide dȋl fırındaki bide gibın dȋl hamuri yōrdun sen sac saj gördun sac o saci 145 

şindi ateşın üsdüne atardın h̥amur eğşi onu üsdüne atardın beş daggada bi eKmeg bi 146 

de bi yāğun süzdürdin mi onun üsdine gızım yāni lav gibi doladın mi ben niye 147 
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aramaym şindi oni yaav. hee o zamangi nezeddler yaşadi, komşuluKlar yaav iy ama 148 

gomşulug yog şindi. 149 

tabi ara sıra olabili yani. şindi bū komşuluglar şindi insanıh şaşar beşeruK 150 

şindi ne olusa olsun bi insan ayni düzende duramaz. şindi bu gün iy olurum ben yarın 151 

baKarsın birden canım sıKılı darlanırım size bulaşırım yani gerisi bi şele yaParım 152 

ötekine bulaşıruğ olır. 153 

aa eved, e tabi herkesın yeri bellıdı, kimse kimsenın yerıne girmez yāni 154 

bellıdı. ama şindi işde o yohsulluğa dayanan bi durum yāni şindi adam erāzida 155 

tayfasi galabaluK meselā sekiS on doKuz var ona tarla lāzım bōle şindi bōle işde alıb 156 

gelıb yoK. ekecesun, olacaK yiycesun. o ona sinörculuğ derdile sinör sürersın yāni 157 

şindi sünör sürer o yana adam gelı bahar sünöri sürülmiş ondan tartışma çiKardi. ona 158 

sünör işi sünör erāziye sünör tikilidı. o sünörü sürmeK de çoK köti günahdı yani allā 159 

in tela çōK köti günahdır, allā ilminde da. yani sünörü sürmeycesın, kȋmsenın malini 160 

çalmiycasın. isdeğe bah o guzel dȋl gomşi versın sana ama çalma ona ondan tartışma 161 

olırdi. e tabi haliyle şindi o kavga da olırdi, döğüş de olırdi. o onun yerini biçer, 162 

ihdiyaç oyle işde ihdiyaç. kötüluK gızım dar darusda meydana gelı. darusda meydana 163 

gelı yohsulda meydana gelı. yohsullug darışlug şimdi zenginligden bollugdan şiy 164 

gelmez. 165 

 166 
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4.4.KONUŞAN: FATMA KÖROĞLU 

YAŞI: 53 

EĞİTİM DURUMU: İLKOKUL 

DERLEME YERİ: GÜNEYCE KÖYÜ ( GÜNEY ZAZANA) 

KONU: KARMA 

-4- 

 

annem şu an yaşıyor. var ee doKsan iki doKsan üç yaşlarinde var annem. 1 

babam öldȋ alla rāmeT eylesın. ondan sōra ne bilȋyim cüzel bi hayatımız variydi. 2 

eved on beş kardeşiz büyük ābimın en büyük ablam meva, beşine bi tāne ābim 3 

mehmet, beşine emine ablam, beşine osman ābim, beşine piri ābim, beşine āmed 4 

ābim, onun beşine bi tāne mustafa ābim var idi o ölmiş alla rāmed eylesın, onun 5 

beşine ben fatma, benım peşima eeee benım peşima seher, seherın peşine ayşe, 6 

ayşenın peşine h̥ava, h̥avanın peşine gülseren biz on beş gardeşiz. 7 

çoK güzel bir kardeş kardeş arasında çoK güzel bir ilişğımız var ve boyle de 8 

ömir boyi devam edeceK. hepumuz köyde doğmuşuK gızım. eved orda büyüduK. 9 

evlendıKdan sōra herkesun köyi ayrildi, yeri ayrildi ama hiç biz Kardeşler 10 

birbirumuzdan kopduğmuz yoK güzel bir aile bağımız var, aile bağumuz çoK güçli 11 

çoK guvvedli. 12 

maddi sıkintilarımız biz bobam benım bobamın yeri cennet olsun hiçbi maddi 13 

sıkinti çegmemişuğ biz babam o köyde furun yaKardȋ, eKmeK pişırırdȋ, yāğli 14 

yapardȋ. bizi bizi heb yāğlilen baKmiş bobam. hȋçbir sıkinti çegmemişuK. e tābi illā 15 

da ev halli heb bi halli illā da ki hani en yāni giçik giçik şeylerımız olmiş ama onlari 16 

zāten ipin üsdine goymuyorum ama ebi türli ȋçbi sıkinti yaşamaduk bu zamana kadar 17 

celduk ben arsine evlenmişam, bi gız gardeşim daha arsine gene evlenmiş, öbi giz 18 

gardeşlerim heb adapazarinde, isdanbulda hēbsi evlenmiş. 19 

düūnleri da eee çoK güzel oldi. kimini gaşdi evlendi, kimini düūnlen evlendi. 20 

meselā  benden büyüKleri düūnlen evlenmiş ben onlari ȋç görmedim çünki en büyüK 21 

ablalarım olduğ için ben onların düūnine yeTişemedim. 22 
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çoK güzel esgiden cumā olırdi boyle düūn saloni filan yoKdi. gelin 23 

geldıKden bi gün sōra geline cumā cumā yapardile yāni cumā gün değil da gelin 24 

gelduğ günin sabahin geline cumā yapardiler meselā gelini dāmadi evde çıkarırdile 25 

ortayā, gelen milled onlara hediye taKardi, para taKardi. ee para para kimin ne 26 

bileym kimin yazma getirırdı kimin çeyiz getirırdi havlisidır, tenceresidir, tavasidır, 27 

ee para e boyle şeyler taKardiler yāni. 28 

dǖnlerde gelin gelunluK gelin gelunluK geyerdi, dāmad dāmadlıK geyerdi ebi 29 

insanlar normal siradan yāni giyāfed. tabi köyde köyde köyde herkesın köyde. heb 30 

herkese gider vurır yāni önceden boyle dēlım daveTiye filan yoKdi. e düūn 31 

çağrurduK işde bu aKşam gina var, milled de bilırdi yārun gelin geleceK ondan sōra 32 

soraki günde cumāsi var gelinın herges gelırdi yāni çağursan da çağurmasan da. 33 

ȫnceKi gomşuluK şimdiKinden çōK kaT kaT dā ėydi çünki çağurmasan da gelırdiler 34 

ama şimdi öyle bi şe yoK şimdi çağrulmayan yere kimse gedmiy. 35 

eved Kardeşlerımun eee beş tānesi ölmiş on tāne biz yaşiyoruz. beş Kardeşim 36 

öldi. iki Kardeşim kanserden öldi, ebi úç gardeşim ufaKKen ölmiş yāni biri alti aylıK 37 

ölmiş, biri úç yaşinde elmiş, biri doKuz aylıK ölmiş amā iki ābim ikisi da elli iki 38 

yaşinde kanserden öldi úç sene araylen. 39 

hāyvancılıK vardi, funduK vardi, tarla vardi ondan sōra bobam çalişurdi 40 

ābilerım çalişurdi biz heb bi aradayduK ỵani boyle şimdiki gibi hani gelın getırdım 41 

ayrı getirēyim veyoud çocuK çalişsın gendine çalişsın oyle bi şe yoKdi ābilerım 42 

çalışırdi celır bobama parāy verırdi bobam da evde tayfayi bakardi tayfadan artani 43 

giya gōrdi. sōra ciddi adabazarinden yer aldi onlara, ev yabdi onlara, ābilerım iki 44 

ābim ore yerleşdi, iki ābim burda kāldȋ. burda mesela yomrada arsalari var, tükanlari 45 

var, evleri var. 46 

evlenmē sürecīm evlenme sürecım görücü usulüyle eved görücü usulüyle 47 

evlendım. ondan sōrā üş tāne oğlım var, bi tāne gızım var, ēy mudliyım. çoK iyi 48 

çocuKlarımla aram herhangi bi şeyim yōK, gızım nişanli verecām. 49 

ceyȋzinde yoK yoK, her şey var şu an. eee çamaşir makinasi var, bulaşıK 50 

makinasi var, biz aldıKlarımizi yaTaK odasi var, onḍan sōrā yemeK TaKımi var, 51 

çaTal bicaK Takımi var günluK ğullanmak ıçın ayri ee mısafir için ayri ee çeyȋzi 52 
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sandıK çeyizi var, baddaniyesi, yorgani hēr şeyi ani az ama öz var bayauğ bi şeleri 53 

var havlisidūr, pātiğdūr, sābunluğdūr, yazmasidūr. 54 

olmassa olmaS ādedlerimız variydi meselā bōğça gidib gelmek ama eee 55 

meselā gızi nişanladuğun zaman giza çocūn tarafi boğça getirırdi çeyiz getirırdi yāni. 56 

çeyizde ne bileyȋm Pike taKımi olūr, on çif on beş çif patiK olūr, on beş h̥avli olūr, 57 

on beş türbend olūr, yeleK olūr, şal olūr olmazlardan birȋydi ama biz oni yaşamaduK 58 

çünki bizım nȋşan biraz acele oldȋ. habu ramazanda alla izin ederse o işi yaPacūK. 59 

gȋzūm tarlayā allah izin edersa nisanda belliycūK māyisde şu an gabaK 60 

tiKdım, fāsülye yirmi beş h̥ereK tiKdım. misiri ekecām mayisde tekrar gene ee 61 

denlıK fāsülye tikecām ondan sōrā lah̥ana tikecām öbi geri galanıni de yavaş yavaş 62 

yabdum. paTadis tiKdūm, gene biraz lah̥ana tikmişam padadisin kenarlarine, her 63 

sene tikiyoruz, her sene yapıyoruz ve yiyōruz. 64 

yemeK tārifi lahana yemēğ gizım. lahanayi Toblarız tarladan gelirız oni 65 

seçerım ondan sora döner ceri oni yıKarım ondan sōra oni ğorum tencereye 66 

haşlarum, haşlediKden sōra alırem beri oni güzel guyruK yāğu, tereyāğu, sıvı yāğ oni 67 

ğāvururum, soğanini bol bol doğrarım ondan sōra bȋşer. çorbaluK ğorum ona 68 

çorbaluK furun furun misirden çorbalıK yaParız meselā misiri Toblarız tarladan tam 69 

ğardlamadan celır oni furuna goyarız o orda gizārur ondan sōra oni alır beri cider 70 

dērmene oni öğütürūK ondan sōra alıruk oni beri. şindi biz oni lah̥analara ğoruK, 71 

lahana çorbasine ğoruK, lahana gaTisine ğoruK çok da güzel olır herkez beğenur. 72 

yaylacılıK annemler yapar ben yabmadım hiç ama annemler yabar. yōg hiç 73 

gidmedim. gezmeye gidēyram her zaman gezmeye gideram ama. heb birliKde 74 

gardaşlarım Toblanır celūr meselā adabazarinden, isdanbuldan heb birliKde dolar 75 

hāule iki minübis, úç minübis gideruK yeruK içeruK izgarasinden osinden businden 76 

gezer dolanur döner celuruk. galma da galıruK evımız var orda bi tāne saridaşda var, 77 

bi tāne ciribde var, bi tāne mendam dēyē bi yayla var orda var úş tāne evımız var 78 

isdeduğmuz yerde galıruK galsaK da ỵani gelmesseK de olır gelseK de olır ama 79 

kiminın dēyēlım hastasi olır evinde mejbur dönmeK zorundā işde onun içun 80 

dönduğmuz da olır galdīğmız da olur. 81 

Korkuc olāy yaylada başimiza gelen olāy bȋ bi aKşam ee ben çoK 82 

gorKmuşdum. o zaman havai fişeū ben hiç bilmiyodum, görmemişdım. eee 83 
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gomşumuzun ōğli asgerden gelmişdȋ yayladayduK o zaman biz, havai fişeK addiler 84 

ben da oni cördum çoK gorKmuşdum çoK ağlamişdım. zanneddım Ki dǖnyanin soni 85 

celdi. o zamān on iki yaşlarindēydım güçiKdım yāni çoK gorKmişdım. oni bilirım bi 86 

dā ee önceden meselā şey yaparduk ben ȋılk ramazani yaylada tutmişam, ȋılk 87 

ramazanımi ben yaylada tutmişam ama o zaman güçikdık o gadar aklımuz kesmezdi. 88 

ben benden ufaK bi giz gardeşim var işleri yabduK evde çıKdıK dişari dediK çi gün 89 

gēçmez horan oynayalım. bilmēyruK horon oruci bozāy mēr horon oynamaK oruci 90 

bozarmiş esgilerımız öyle der ne gadar doğri ne gadar yanliş bilmiyoruz oni da. 91 

geddıK girdıK bȋ el yerimız varȋydi dişarda cirdıK oreye orda horon oynāyruk annem 92 

cēldi siz burda hem oruş tudmisȋz hem de horon oynāysȋz size ceza aşşāda odun var 93 

odun yaylada yaKmaK için odun edmişūK odunlari da meşeden ormandan bayaū bi 94 

yukari çıkarmişuK orda odunlar duruyo, siz bu aKşam o odinlari almadan size 95 

yemeK yoK. esgiden anamuz ne dērdisa oni edmeK zorundayduK yoK buni ben 96 

yapamam buni ben edemem oyle bi dēvā yōğdi, boỵle bi kanun yoKdi zāten. bǖyük 97 

ne derdisa o hemen yerine gelecávdi. biz da annemden korKduK annem bizi ya eve 98 

goymaz ya yemeK vermez bize dēye o giz gardeşimlan cedduK bütün gomşilarun 99 

çocuKlarini tobladuK dōğri o odinlari almaya. odunlari aldıK geldıK eve ki annem 100 

masayi gurmiş bizi beKler, dāle o da ifdarini açmamiş ifdar olmiş geçmiş. celduK 101 

ifdar edduk yadduk küsdik anneme ani bizi ifdar saati yolladi ya odinlari almaya. 102 

gorKdūk korKduk ama varidıK on beş kişi ama hepumuz da KiçūK bizden yāni 103 

bizden biyük olan biri yoK erkek giz garışıK ama hepimuz da ayni yaşda yāni hiç 104 

büyük biri yoK yanımızda hepimuz da korKduk ama mesela annem o Kadar 105 

diKdatöridi ki ỵani o yaylanın milleti da bilırdı annemın yāni boỵle deduğ deduK 106 

olduğuni onun için hebisi deduk hemen geldiler hiçbi tāne gelmem demedi. heb 107 

beraber cedduK odunlari birer ikişer omuzladuK getuduk kapiye. sabahdan da annem 108 

dedi ki alla rāzi olsun size dedım ama bak odun modun hebsi da celdi kapiye. yani 109 

eved bizi kandırarak yāni odunlari getırddıdi bize. oni yaşamişam bi da o havai fişeK 110 

şeyinde onda çok KorKmişdum, çoK ağlamişdım onda uç gün uç gece ağlamişam 111 

meselā gece yadaKda çoK cirleyereK uyanmişam çünKü çoK gorKdum, çoK 112 

edkilendım ondan ebi türli başga herhangi bi şe yaşamaduk. burda da hiç yaşamadım 113 

gızım oyle bi korkunç bi olay yaşamadım. mudli bi ān tabii ki uşaKlar asgerden geldi 114 

mudli  ān, betülün nişani mudli ān ani öỵle mudli anlarımuz oldi çōK. başga Türli 115 

herhangi bir şeyimiz olmadi. 116 
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nasil yāni? he, tabi meselā doğan biz doğanın ceddıK aşşādan hazurluKlarini 117 

almaya ee doğanun celdi eve çanta aldıK biz de hani taşimak için hani vardi ya bebek 118 

çantalari. her şey alinurdi gizım hiç alinmeyen bi şe yokdi. meselā zıbın alınırdi, 119 

baddaniyesinden, Kundakluğunden hēr şeyinden. aldık celdık çantasini deden hemen 120 

çantanin ismine isdine doğan yazdi. çantanın kendisine doğan dēye yazdi yāni adi 121 

doğan galdi öyle. meselā doğana biz bi tāne goyun alduK kesduk çok mudli olduK 122 

tobladuK gomşileri heb izgara yapduk yedilēr, galan kemik filan da galan edlerini da 123 

verduk gomşilere heb hiç eve goymaduK öyle mudli anlarımuz çok oldi. 124 

beşuğa ğorduK esgiden tahda beşiKleri variydi. ğorduK beşuğa ondan sōra 125 

güzel beşuKda sallardūK tabi nenni da söyleduğmuz olırdi. bǖnce tabi çoçuk 126 

kiçikken değil da biraz bǖnce bi şe derduK işde uyusun da büyüsün nēnni ondan sōra 127 

tıbış tıbış yürüsün nēnni derdıK yāni eved. 128 

oynardık. çelik oynardık, beş daş oynardūk, ondan sōra gizlenme gale 129 

oynardūk, ebe oynardūk. gizlenme galē bi tāne gözlerini yumar, ebiri gider saKlanūr, 130 

ebiri gider oni bulūr. vururduk birbiri birbirine dokunurduk ebe derduk, gaçar 131 

gurtulırdi işde gaçardȋ gider onun kalkduğ yere otururdisa o galırdi başa o zaman o 132 

celurdi. çok güzel şeylerımız oldi ne biliyim o zamanlar zamanlarumuz. başga 133 

oyunlarda olırdi gızım kiçik şey yasdıklardan bebek yapardūk. eved el yapımı bebek 134 

yaparduk, yasdıklari gundaKlarduk bebek gibi işde gösterırduk kimınki daha güzel 135 

kimınki güzelsa o daha şey olırdi ne biliym daha becerıKli olırdi. derdi işde felanci 136 

daha beceruKli hani o daha güzel yapay bebek filan kundaKlāy. 137 

tabi gızım gış gelecek odunimi toPlāym, giş gelecek hayvanım var isa altine 138 

hazel toPlāym ondan sōra ey tayfam çoKdur odun keseyim, doğrāym, yığāym, e 139 

fasülyami toPlaym, guratāym veyoud dolaba goyim, konserve yaPāym. konserva 140 

önceden öyle yaPardıK çünki kimsede buzdolabi yokdi. eee toPlarduK fasülyāyi taze 141 

fasülyāyi gavonoza ğorduK gavonozu soğuk su doldururduK oni doldururduK bȋyuk 142 

gazanlar variydi gazanlara takarduK zincir vardi önceden açık ateş zincir takardık 143 

zincire orda bir saad bir biçuk saad gaynatırdık gavanozlari ondan sōra alırduk geri o 144 

gavanozlari boşatırduk gazandan yüzü guba ğōrduk o orda uç gün dururdi. uç üsdine 145 

çevirırdık onlari sirt üsdi tekrar ğaldurur ğorduk bi kenera giş hazurlūğ. 146 

tabi yufga da açarduk. yufga h̥amurini normal ayni eKmek h̥amuri gibi 147 

yoğurursin herhangi bi şeyi yoK. biz önceden şimdi her türli golayluKlari var biz 148 
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önceden meselā açık ateş yakarduK dişarda saç goyarduk onun isdine onun isdinde 149 

gızarturduk onlari sacın isdinde. tabi galabalıK olurduK meselā beş gişi alti gişi 150 

hērkese bi gün bi gün birine açardık bi gün birine bi gün birine oyle açardık herkese. 151 

tabȋ boyle dēlım boyle misafirlerde dūnlerde mesela dūnlerde meselā yemek 152 

heP evde bişerdi. dolma sarardūK ondan sōra dadli açardūK ondan sōra döner geri 153 

patatis yemēğu yapardık edli patatis yemēğu, edli pilāv. 154 

ōyle bi toPlumda hiç olmamiş mesele dūnde olmamȋş, cenāzede olmamiş 155 

bizım hāle geleneKlerımızdan biri var, o cenāze yemeKleri. meselā bi birinin evinde 156 

cenāze var isa biz o eve uç gun yemek bişirur götüruruK. o evde uç gun yemek 157 

yenmez yani dişardan o evde yemek bişmez dişardan götururuK o evin tayfasini 158 

yedurur içirur gabini bolaşuğni yikar geçeruK beri. bu hāle var bizde yāni. tabi 159 

canāzelerde ondan sōra düūnlerde çok yardimci oluruK birbirimiza önceden beri. 160 

şimdi ayni devam edēy ama her yer öyle değil meselā benım bubamın köyi öyle 161 

meselā burda oyle bi şe yok ben bure celdık ben evlendıkdan sōra ben burda meselā 162 

canāze oldi biz orda alişmişuK yemek götürmeye burda öyle bi şe yoK ben burdan 163 

yemeK götürdum yāni heb herkez şaşurdi. ilğk defā çünki boyle bi şe gördiler burda 164 

öyle bi şe yoKdi. burda cenāzeye gider cenāze evine ağleyan ağlar ağlemeyen bakar 165 

döner cider evine öyle yemeK götirēyim, sofra gurāym, tayfa yedirȋym oyle bi şe yōk 166 

ama ben bure celdıKden sōra ben yaPdum yāni heb herkes de burdakiler de öğrendi 167 

yavaş yavaş. 168 
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4.5. KONUŞAN: ŞENOL ŞAHİN 

YAŞI: 47 

EĞİTİM DURUMU: İLKOKUL 

DERLEME YERİ: KUZGUNCUK KÖYÜ (KORGEN) 

KONU: KARMA 

-5- 

 

eved, gaç yılında başladīm doKsan alTı yılında başladım. Kendi isdeğim. her 1 

işin bi zor yani golay yani vardır yāni. yaşadığım köti bi olay yok. şüKürler olsun 2 

idāre ediyoruz geçiniyoruz yāni. 3 

asgerlığımi bin doKuz yüz yedmiş dörd doğumliyim, bin doguz yüz doKsan 4 

dördde ispartada acemi birliğın ıspartada Komonda eyetim taburi, usda birliğım 5 

erzurum, doguzunci Kol ordı muafız bölüminden biterdım. on sekiz ay asgerlıK 6 

yaPdım. 7 

o zamanlar gencdıK o zaman zorlanma zorlanmadık. çoK güzeldi herangi bi 8 

problemımız yoKdi. köti bi olay bi arKadaşımız orda intār eddi köti yaşamiş 9 

oldūmuz anı o yāni başga yoK. ondan fazla bi bilgim yoK yani kendisini vurduğni 10 

duyduK ayni belukdeydik o gada. bayā bi şegilde edgiledi tabi. 11 

asgerden gāyed güzel döndüK yāni bizım zamanımızda pkknın bol olduğ 12 

zamandi ama bizım olduğmuz yer iydi meselā erzurumdaydıK biz herangi bi sıKinTi 13 

yaşamadıK gāyed güzel bi şekilde asgerlığmızi biterdıK, vatan görevi dönduK yāni. 14 

eved ben doğma büyüme arsinliyim. aslen oğuz köyindenım, trabzon arsin 15 

oğuz köyi eeee bin doKuz yüz seKsen iki de ordan taşındık yanboli yeşilyalı 16 

kuzguncuk köyinde bin doKuz yüz seKsen iki de kuzguncuK kuzguncuK ondan sora 17 

burda işde oturuyoruz. dā önce esnaflıK yaPdım trabzon boztepede on bir yıl orda 18 

esnaflıK yaPdım. orda orasini birādere devreddım eeee orasi ona ğalınca ben da 19 

burasini aşdım. 20 
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4.6. KONUŞAN: EMİNE OCAK 

YAŞI: 57 

EĞİTİM DURUMU: OKURYAZAR DEĞİL 

DERLEME YERİ: KUZGUNCUK KÖYÜ ( KORGEN) 

KONU: KARMA 

-6- 

 

eee ekim ekmeğe mardda başlayruK işde mardda. ne ekȋyruK mardda ince 1 

sebzeyi ekȋyruK şindi biber, badlican işde şey biber yazacağ misın onlari? biber, 2 

badlican, domatis onlari ekiyrık mardın ortalarında bole şiylerinde güneşli celisa 3 

hava. ondan sora da şiy esKi tārif şey marTın beşinden sora ne ekersen eK 4 

esgilerımız öyle dērdi. benım beyim şu dizinden ameliyad olacaK diye habule erKen 5 

addım buriye. yaa hāvriye baK aan pencereden bakay hābule vuracasın oni. 6 

he he hem orda otıriyrım hem burda. bura guzguncuK köyi işde guzguncuK. 7 

suyi ne aray ballim otuz aldi sene hāurdan daşi beyüKle senlan gaynatan titiz eeeey 8 

birliK oturalım mi? hee otu gızım otu. heee bēn yilini bilmiyrım da otuz alti sene oldi 9 

otuz yedi, yilini bilmiyrım. yaa biraK cörücü usūlini öyle işde hee haşimdiki aKlım 10 

olsa alı miydım oni. şöför otuzzz iki sene otuz iki otuz üç sene tir şöförluğ eddi 11 

avrupaya, ben da gaynana gaynata bi da haurda işgili gaynana diyrım hāle h̥ereklen 12 

gerecesın ona baK mis gibi da ev yabdi ondan sora küfürledi bizi. isdedi habu 13 

herifden para da verdi verdi bi sefer dedi Ki nedı bu boyına para para para şiy 14 

ediysın. ondan isdedım ondan ben da azcıK mal parasi uşaK evlendımişdım bütun 15 

öyle işde boşver olari boşver. 16 

yok yaav düūnle cörsen der misin Ki habu gáz midır cören haves eder oğa 17 

öyle cüzeliydım. nasi ne cibi yāni? nāsi hişbi şe sanKi buni bi Kere cördum bubam 18 

verdi ben almaydım oni. bubam ha o bubam ne edeceK benım cünūmdan gızdi. 19 

var var ee celiy bu tarafdan ee şiy gaynana gaynata cene hale var haa 20 

formalide gene var yāni sen ol benım gızım da ben savaym seni da. ciydım tābi 21 

görsen resmumi cüzel çoK cüzel. he he haburda habu üsdi atilmamişdi habu eve 22 
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celin celdum. çocūm var otuz alTi yaşinda bi oğlum var, otuz uç yaşinda bi gızım 23 

var, otuz yaşında bi oğlum var, yirmȋ alti mi ne de yirmi beş mi ne da bi cānanım var. 24 

hiş baKduK nasi baKduK yeduduK, içiduK sağ olsun gaynanam o baKdi ben 25 

da o esgiden çalişıdıK dereden su alinacāğdi ama güzel çekmiy oni ondan sora hauv 26 

hauv ilerde bi funduluğmuz var sabālan bi ködi gaynatam var idi galdurudi bizi oriye 27 

yürümā gidcēdi yürüme aKşam ālTi büçuk bıraKıdi bizi gelecağduK, su alacağduK, 28 

yȋceğduK, içeceğduK beyukle benlan onadan sōra şey yaTacağduK sabālan bi dā 29 

kakı gidceğduK funduk ayinda funduğa yaKın gelin olmişdım. 30 

otuz iki dönum gaynatamın funduKluğu variydi hamanda kirk dönim. tabi 31 

şindi beşe bẻldik oni ya iremma beni ha annen baKar mi sȋr? yav bilereK şiy 32 

eldivendan variydi da getimeye şiy eddim hee oyle işde gene haa gonişduK hee oyle 33 

otuz iki beldik oni şindi bi ton ederuK, bakim edmiyle ki. e tābi ben alişmamişım 34 

yayla gizi bi dane giz. 35 

he he ineKleri atardıK bayıra sağardıK atarduK bayira tandur varȋydi tandura 36 

lavaş deruK daa ondan sora vuruduK kete isdersen beşine kete yōrudun vurudi o da 37 

onun beşine da kete. o habule açaysın oni açmadan da ediysin da hani poğça varya aa 38 

bende var baK şeKerım vardı da şiy ederım poğça habule açaysın içine h̥urc derle 39 

şey hani un gavriysın helvaya helva goysın ğadlaysın oni ordan da bu yana ğadlaysın 40 

şȫyle şöle şöle şöle kapatiysın oni süriysin yōrdli şiy yumurtay sade yumurtay 41 

tandıra laaaps vurup yabişdiriysın. 42 

anamlan ciderdım rāmedlisi. ānnem, bubam birluKiyduK ābimın hanımlari da 43 

variydi. bizum gendımızın gendımızın. he he saricǖl ne biliyim değişuK değişuK 44 

unuddum oldi otuz aldi sene. burda gaynanamın da variydi biz da baK benim 45 

gendimun da variydi çocuKlarım süd içsin diye baKaydım. hȋç toblarduK köç habule 46 

bōğca ederdūK gab gacağ bi yerlere gorduK alı gelıdıK esgiden varlıK yokiydi. 47 

şimdi yaylalarda çamaşır makinasi, telefon ēr şiy. tabi tabȋ yāğ, peynir içın gidiludi 48 

yaylaya dā bi de çıkarumuz yoğdi işde. 49 

 50 
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4.7. KONUŞAN: AYSEL İSKENDER 

YAŞI: 30 

EĞİTİM DURUMU: ORTAOKUL 

DERLEME YERİ: ARSİN MERKEZ 

KONU: YEMEK TARİFİ 

-7- 

burda en çok sevduğmuz yemeKlerden bi denesi de guymaKdūr. biz guymā 1 

ȫnceden evvelden böyle suya kaynaturduK suyun içine dökerdık misir uni böyle 2 

vururduK suya misir ununi ama teyzem rizeden geldi buriye burda o zaman annem 3 

hasdaneye gideceK işde güyā hāmiledur işde aKlina öyle gelmiş halbuki yōk neyse 4 

işde dayımlar gelmişle oni hasdaneye getimeye o saman acıKduK heralda teyzem 5 

yemeK yaPacak ama evde yemeK bi şe yōk işde guymak yaPacak işde dedīm gibi 6 

biz da çocuKduk guymak yapayken tereyāni eriddi eriddikden sora da içine misir uni 7 

goyub öyle gavurdi oni, gavurdi ondan sora suyni döküb peynirini öyle gōydi. biz 8 

yāğni yāğınlan suyi gaynatıb oyle yaparduK ama o öyle yapınca daha lezzedli oldi. 9 

rizeden öğrendim, teyzem rizeye gidmişdi rize gelin idi ama isdanbulda oturiy. o 10 

geldi da ondan guymak yapmayi öğrendım. demek o gelmeseydi ben guymak 11 

yapmayi da bilmiycēdım. 12 

tabi mısıri mısıri ee annem böyle oni guruturdi fırına verırdi böyle fırında da 13 

guruturdi ondan sōra da gomşiya giderduK gomşunun dērmen el dērmeni vardi böyle 14 

daşdan onun arasina böyle deluKli böyle durmadan arasina goyay kenarindan misir 15 

çıkaydi öyle yapardıK da annem onlan misir öğütirdi ama buni misir yarmasi oliydi 16 

misir öğüdmek için de oni heralda oni şeye götürmen lāzım misir dērmenine, o ayri 17 

bi şe misir uni ince un olmasi lāzım. 18 

peynirini annem yapardi su peyniri yapardi ama o çoK lezzedli olurdi su 19 

peyniri. oni böle golod golod küçük biraz büyüK büyüK yapardi ama çoK lezzedli 20 

olırdi. annem zāten bizle böyle hani tereyāğ yapaym, gaymak yapaym uşaKlarım 21 

yesın, süd yapaym yesın öyle bi şesi yok idi. annem yapardi gider satardi oni şeye 22 

yomra ald geçidinde bi dene şey var südci var oreye giderdi da oriye satardi. oriye 23 

satardi bi şecık para alırdi ya babama sigara parasi verırdi ya da giderdi bize çēyiz 24 
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meyiz alırdi hani ben hic hatırlamam ki annem evinde gaymak yedık işde e peynır 25 

doya doya yedık bi şe eddık yāni öyle bi şe yōk. 26 

benım annem sade çorba mercimek çorbasi yapardi aKşamdan sabahdan 27 

aKşama mercimek çorbasi yer kalkarduK. annem öyle yemeK yapmazdi bize ki biz 28 

hani milletın haşimdi milled dökiy meselā şimdi gızlar dökiy uşaKlar dökiy yere 29 

analari toblāy, bizde öle bi şe yokiydi bizde biz annem dökerdi hadda biz 30 

toblayamazdık bile bi yerden bi çöp alsak uuu oni biri çaldi ordan onın yerini 31 

değişdırdiler öyle derdi. o sinir hasdasiydi çok kötiydi, öyle bi şeydi annem. 32 

benım en çok sevdīm yemek bi guymaKdır bi de bi de şeydır hamşi guşidur. 33 

hamsi guşina böyle pāzi goyaysın, pirasa goyaysın biraz da misir uni azcıK da 34 

buğday uni böyle garışdırıP şey ziliKdar gibi edıb tavada gızartiysın oni öyle işde 35 

azcuk da duz da goyarsın ona bāzen ki bāzen şey de ben taze yeşil biraz soğan da 36 

gaTayrım içine ama kimisi gadmaya da biliy herkesın yöresi şiysi farklidır. değişiyo 37 

ēved herkesın meselā gayganayi ben çok severım gayganayi ben yumurta goyarım, 38 

süd goyarım, hamsi varsa goyarım kimisi hamsi suyuyla yapar, ben hamsi gatarım 39 

içine. tāze soğan, yeşillıK, maydonoz goyarım içine yaparım ama kimisi ona öyle bi 40 

şey yabmaz. kimisi hamsi hamsinin suyini goyar bağzı kimisi hamsi da gomay sade 41 

dāze soğan doğray içine öyle yapay yāni. 42 

 43 
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4.8. KONUŞAN: TEMEL BOZKURT 

YAŞI: 39 

EĞİTİM DURUMU: İLKOKUL 

DERLEME YERİ: GÜNEYCE KÖYÜ (GÜNEY ZAZANA) 

KONU: ASKERLİK ANILARI 

-8- 

 

ilginç bi olay vardi. ilginç bi olay nöbed tutuyoruz bi tāne burda gulübe var 1 

nöbed gulübesi bȋ yirmi medre o yanda var bi de bȋ yirmi medre de o yanda var. 2 

ordadaki tim Komutanının kulesi o yanki usda kule bu yanki acemȋ gule. biz şindi en 3 

son tertib Kalmışız son tesKereye gelecēz işde yüzün üsdünde heb gidmişle. ordada 4 

beniyim tim Komutanı Kulesinde ğārnımdan bi ses geliy, ben zanneddım ki orda da 5 

oyle bi yılanlar var Ki korkayruK gulübelerde durmaya yılan var habule şey gibi 6 

şȫyle Kalınlıkda yılan var uzūn bi medre uzunluğunde iki medre. ben zaneddım yilan 7 

gulübeye girdi. karanlıK orasi mērsem karnım gürlüyomuş. yōk ama az bi gürültü 8 

yoK Karnımda yāni. nēyse ben gendimi dışari addım gulübeden ki yilan ayaklarima 9 

sarilmasın eğer içeri girmişse. bahdım gürilti gene devam ediyo o ses. ondan sora 10 

gulübenin üsdine bahdım, o yana bahdım, o yangi usda guledeki arKadaşi çārdım 11 

yılan var dedım burda. cēldiler o yangi acemi guleden geldi çārdım onlari da geldi o 12 

da geldi o yana vurduK gene gürülti devam ediy ğarnımdan bi gürilti geliy yoK 13 

boyle bi şe yāni. sora dedi Ki yaav bu gürülti senin karnın gürlemesın dedi yaa 14 

gerçek mi dersın? dedim he he baKdı ki karnım gürleymiş nēyse herkes gene giddi 15 

kulübelerine oyle bi ilginç olay oldi yāni ama gerçeKden yilandan korkuyoduk orda. 16 

tabȋ mesela elli medre ilerde bi KePçe geldi bi kule yeri aşdi orda orda bi dene nöbed 17 

Kulesi oldi oranın yeri böle tikenlıK, h̥alevlıKdi. orayi aşdi temizledi orda tam iki 18 

medre boyinda bi yilan çıkdi. tabi hem de sabsari heee. bizım hemen nöbed 19 

Kulübesinin aşşāsinde böỵle bi bōğaz var boyle batahluK, dikenlukdur orasi orasi 20 

tam bi yilan yeridır. çok da var yilan heb de sarı seni ısırdı mi kurtulma şansın yüzde 21 

sıfır bir yāni yüzde bir. 22 
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o baTahluğun o baTahluğun hemen sonunda şey var tren isdasyoni geçer. tren 23 

isdasyonun hemen arKa tarafinde deniz vardır. yāni bir günde o tikenlıKden ses 24 

geliyodu dedıK heralda yılan vardı burda. mērsem sarhoş bi adam işmiş işmiş gelmiş 25 

o tren isdasyoninden sarḥoş gelmiş girmiş o tikenlerın aldlerine. görsen oreye şiy 26 

domuz girmez yāni hee bahdım bi ses orda var dedıK Ki yilan var burda, biri diy la 27 

domuzdur KaranlıK ora domuzdur, yilandır ama yilan sesine da çıKdi yilan sesinden 28 

aşdi yāni bayā bayā ses geliy. hırlay böle hī hī işmiş kafasi yoh yerinde. biyuK fener 29 

vardi aşdım oni tutayrım o tikenluKden aşşā tikenlerde böyle ev boyi tikenlerin 30 

aldine girmiş alTinden ses geliy bu yana doğri bize doğri ama haboyle tikenler 31 

birbirine girmiş yüzi gözi nasi oliy orda bilmiyrım karanlıK. en soninde sesledıK 32 

buna o da bize hōg ediy hōg hōg biri diy la bu domuzdur, biri diy la yoK ayidu, 33 

oğlum ayinın ne işi var burda öyle işde çıkarddıK oni ordan. neyi? adam gabgara bi 34 

adam. ayni sūriyeliler gibi böyle gonuşma da gonişamay ya sarh̥oşdur tamamen 35 

bilincini Kaybedmiş neyse şiye nöbedci Komutana haber verduK, anons geşdık celdi 36 

jiblen buni da çıkardık o şiyden aldıK bu yana goduK oni jibe de yolladık öyle geddi 37 

bilmem dā ne eddiler oni serbesd bıraKmışlardır. 38 

acemi birlığı biddi biz usda birlığne giddik. usda birlığne gidince tabi çoK şey 39 

var devreciliK var yāni hēr sabāleyin nöbed ondan sora mıntıka kōğuş yıkama, 40 

yemekhāne yıkama, gazino yıkama hebsi bizım elimizden geçiy. aradan on beş gün 41 

geşdi ḥani on beş gün oraya usda birlığne cidmeyiz. bi saba içtima molasında 42 

baKdıK bi sivil adam gelmiş bizim Komutanın yanina mērsem bi Kamb varmiş 43 

Kamba şey topluyolar garson arıyolar, can gurtaran, barmen bilmem hēr şeyden 44 

arıyolar. neyse dediler ki şeydır içinizde garson var mi? yapan garsonluK yapan var 45 

mi? benım bi dene turgay argadaşım yan tarafımda hemen biz el kaldırdıK 46 

gomutanım biz, dedi gelın. hemen addık gendımizi bi teKbir verdıK hemen. 47 

garsonluK yabdınız mi? yabdıK gomutanım hemen bizim ismimizi yāzdi, siz geçın 48 

yerınize moralimiz bozuldi dedım heralda gidiyrıK gurtuliyrık haburdan. giddik bi dā 49 

yerımıze orda gıddık eğitime. aradan bir ḥafda geşdi bah̥dık saba işdimāsinde gene o 50 

adam orda mērsem o da Komutan da sivil ama biz bilmiyrıK şiysi yok ya rüdbesi yok 51 

ya sivil olduğ için göremiyrıK rüdbeyi. ismımizi verdiler, ismımizi zāten yazmiş ya 52 

hemen okıdiler dedi siz ismi okunanlar dōğri tabur binasinin önine. cedduk ama 53 

üçümizi şey eddıK ne gada tesisatımız varsa şiy eddık teslim eddık cedduK şiye 54 

dizilduk bole ebir ebir şeylerden de var yāni ebir asgerlerden de var en az yüz elli iKi 55 
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yüz gişi düzüldük habule gomutan orda seçiyo işde sen ne yabdın, ne eddın, ne gada 56 

çalışdın, sen öyle ayril, sen öyle ayril, sen öyle ayril, sen bu yana ayril, sen bu yana 57 

ayril biz turgayla bizi ayni tertibız ya aynı kōğuşda arKadaşız şindi biz de 58 

meraKlaniyruk ki ikımız ayni yere gıddık mi oooh orda yaşeycēz. bahdıK ki oni ayri 59 

ayırdi o yana beni ayirdi bu yana neyse benım tarafıma dedi Ki bu yana ayrilanlar 60 

arabalara binsın guçük asgeri arabalar transid minübisle düzülmişle boyle beş aldı 61 

dane peş peşe. habu benim tarafımi gösterdi, habu tarafa ayirdıklerim arabalara 62 

binsun hav o yana ayirduklerim dōğri Koğuşlarine, belüklerine olari elediler. nēyse 63 

üsden el sallayrım turgaye dȋy o da üzüliy tabi. ȫyle işde ciddık garsonluk yapıyoruz 64 

şindi adam başi üç masa üç masa veriyolar sana üç masaya baKıyosun başga masaya 65 

baKmıyosun. meselā Komutanlar geliyo heb sivil geliyolar oreya, ōyle de bi 66 

sıKışmışım ki çipra balığ söylemişle Komutanlar garilerlan gelmişler dörd dāne çipra 67 

söylemişim onlari bekliyrim içerde bekliyrım o tezgān başinde herkez bi dene masa 68 

yok var orda yüz dene masa herkez sibariş veriy, bekliy siraya giriysın hemen lab 69 

diye alamaysın. nēyse zaTen geş galmişım yarım saad olara yirmi daKKa demişdım 70 

yarım saaTi geşdi. hemen aldım elima balıKlari bole tutayrım ikisini bir tabaKların 71 

orda bi köşe vardi böyle ama bȋ yerler de nasi biliyo musun mermer cam gibi bizim 72 

da başımızda bi dene Komutan var sivil o da bizım başimızdadı bizi Kontrol eder, 73 

bakar nasi yapıyolar, nasi ediyolar, hata etmesınlar, müşteriy memnun etsınlar bizim 74 

başımızda bi Komutan sivil ama. orda bi köşe vardi dönemeç tam boyle tabaKlari 75 

aldum hızli gidiydım köşeyi dönerken o Komutan karşıma çıKmasın mi Karşi 76 

Karşiya geldıK onlan boyle golum ona vurdi, vurmasinlan balıK adladi şeyden 77 

tabaKdan Karşıgi mermere vurdi böyle duvara duvardan yere vurdi kaydi giddi vurdi 78 

Kapinın dibine döndi bu yana e dedım ben gidıb da şimdi bi dā ore sibāriş veremem 79 

hemen oni aldım ordan godım tabağun içine Komutan da baKay bağa diy nābaysın 80 

oğlum sen gomutanım bi şe yoK düşdi. dedım temızdı Komutanım ora öyle godum 81 

oni tabağun içine bi dā aldım dōğri giddim verdım müşderiye müşderi tabi öyle yiy 82 

ki nerden anlasinler limoni sıKdi oğa. 83 
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4.9. KONUŞAN: AHMET BALABAN 

YAŞI: 37 

EĞİTİM DURUMU: ORTAOKUL 

DERLEME YERİ: ARSİN MERKEZ 

KONU: KARMA 

-9- 

 

meslēm berber tiraş ediyrım. berbere mi? berbere isdeyereK başladum. on 1 

yedi senedur bu işi yapayrım. zor anlari hiç yoK berberın. ameriKan, subay, alabalūs. 2 

cevāirde temizlıKciyim. o işe muhdar goydi beni öyle çalişmaya başladım. 3 

köye gidiyrım. köyde inşaadlan uğraşiyrım, tarlalan uğraşiỵrım. tarlada 4 

paTaTis tikiyrım, başgā fasülye o gada. annem onla belliy. zamani var ama ben 5 

bilmiyrım. 6 

asgerē iki bin on birde giddım. çanaKKalede yabdım ordan yalavoya şey(…) 7 

çog iyi geşdi berber takım elbise olaraK yabdım ben. yoK hiç sorun yaşamadım ben 8 

orda asdsubay tanıdıKdi. gezdım amcamın uşaKlari heb ordaydi. çanakkalenin içini 9 

şehidlikleri. o gada bilmem fazla. 10 

yoh direK isdanbula, dayımun uşaKlarinın dayımun uşaKlarinın yanina 11 

giddım berberlığa devam, saç kesmeye. 12 

beş gardeş benlan hiç aralari bozuK oldūni ben hatırlamayrım. yōh o yirmi 13 

alti sene oldi, yirmi alti yaşinda vefād eddi ēved. veremden, biraz hatırlayrım 14 

hasdayi. o zaman ben fazla şey yapamayrım çünki ilgoKula başlamamişdım. he 15 

annemler ederdile dayımlarım heb yardim ederdile. 16 
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4.10. KONUŞAN: GÜLSEREN BOZKURT 

YAŞI: 38 

EĞİTİM DURUMU: ORTAOKUL 

DERLEME YERİ: GÜNEYCE KÖYÜ (GÜNEY ZAZANA) 

KONU: YEMEK TARİFİ 

-10- 

 

meselā ben lahana yemēni çok severım arsine da yöremizın da çok sevilır bi 1 

yemek. heee lāna yemēni lahana yemēni ilK önce toblarsın lahana yemēne çoK tāze 2 

lahana lazım bole esgileri değil çoK tāze lānalarıni toblarım ben lānaların sōra gelir 3 

olari seçersin e böceğinden, osundan busundan seşdiKden sora doğrarsın 4 

doğradıKdan sora yıKarsın kenarda duru. sora bi tencere suyi gaynatırsın üsdinde 5 

onlari onun içine doldurursin on daKga gaynarlar sōra süzersın onlari sōrā aynı o 6 

biyuK tencerenın dibine kim buranın guyruK yāğu vardır lahanalarda olmassa 7 

olmazi. ilK önce biraz sıvı yāğ sōra içine guyruK yāğı bi kibrid kutusu kadar 8 

doğrarsın onun içine sōra ee o ben alıyorum kokduğ için o guyruK parçalarini sōra 9 

tereyāğ da goyarsın ona yeTecek Kadar ne gadarsa yemēn oni ayarlarsın ondan sora 10 

bir gafa böle bi baş soğan içine doğrarsın yāğına yāni çok olsun Kocaman ben iki üş 11 

tāne doğruyorum, bǖyükse bi baş doğruyorum yoksa iki üç baş doğruyorum. sōra o 12 

lahanalardan biraz goyuyorum sōra buranın eeee vazgeçilmezi fırin misiridır fırin 13 

misiri bi tabaK yıkıyorum oni o lānanın üsdine goyuyorum sōra fasülye his sevmem 14 

fasülye yine bi tabaK daha oni da o fırin misirinin üsdine goyuyorum galan 15 

lahanalari en üsde goyub üzerine eee yakar pul biber, bi baş soğan da en üsdine 16 

doğruyorum en yüzine tuzunȋ, suyuni goyub gapatıyorum. kırg beş dakga bi saad 17 

bişince geri alıyorum lāna yemē böyle benim yabdığım benim bildığım. 18 
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SÖZLÜK 

- A – 

abule: Bu şekilde. (1-8) 

ad-: Ulaşmak. (6-6) 

admiş: Altmış. (2-1) 

alabalūs: Bir çeşit saç stili. (9-2) 

alaf: Bir çeşit hayvan yiyeceği. (3-123) 

anji: Anjiyo. (3-31) 

āp: At. (3-87) 

asas: Asıl. (3-4) 

-B- 

ballim: Canım, samimiyet belirten kelime. (6-8) 

bayauğ: Bayağı. (4-53) 

bayır: Ova. (6-36) 

bel: Toprağı havalandırmak için kullanılan alet. (3-88) 

belleme: Ekin ekmek için toprağı hazır hâle getirmek. (3-88) 

beri: Geri. (4-67) 

beyuğ: Büyük. (3-74) 

bi şi: Bir şey. (1-53) 

bijım: Bizim. (1-99) 

birāder: Erkek kardeş. (5-19) 

boba: Baba. (3-42) 

boğda: Buğday. (3-141) 
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bolaşuğni: Bulaşığını. (4-159) 

boyına: Sürekli olarak. (6-14) 

bulaş- : Sataşmak. (3-152) 

bǖnce: Büyüyünce. (4-126) 

-C- 

cumā: Düğün olduktan sonraki gün kız tarafı vasıtasıyla yapılan eğlence. (2-94) 

cünah: Günah. (6-19) 

-Ç- 

çalgı çığır-: Çalgı çalıp türkü söylemek. (2-104) 

çaPa yab-: Toprağı havalandırmak için yapılan kazı işlemi, toprağı kazımak. (2-23,24) 

Çarcav: Çarşaf. (2-88) 

çorbaluK: İrice öğütülmüş mısır. (4-65) 

çömber: Eşarp, yazma. (2-88) 

-D- 

dā: Daha. (5-18) 

dād: Tat. (3-125) 

dāğnık: Üzüntü, acı. (3-78) 

dāle: Hâlâ. (4-101) 

darus: Darlık, yoksulluk. (3-163) 

davar gid-: Çobanlık yapmak. (3-17) 

dēlim: Diyelim. (4-31) 

denlıK fāsülye: Kabuğundan ayrılmış fasülye. (4-62) 

dērmen: Değirmen. (7-14) 
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dȋ: Değil. (3-6) 

dizil-: Düzülmek, sıralanmak. (8-55) 

dohdor: Doktor. (1-111) 

duy-: Başlamak. (1-114) 

düūn: Düğün. (4-20) 

-E- 

ebir: Öteki. (8-55) 

ekim: Fidan, tohum. (6-1) 

el yeri: Her türlü eşyanın konulduğu ve saklanıldığı kapalı yer. (4-92) 

elden çıkar-: Bitirmek, tamamlamak. (2-15) 

emece: İmece, yardımlaşma. (3-114) 

ēr şiy: Her şey. (6-48) 

eyetim: Eğitim. (5-5) 

-F- 

fas: Fasulye. (2-77) 

furun: Fırın. (4-14) 

-G- 

gab gacağ: Kabı kacağı; tava, tencere gibi mutfak eşyaları. (6-47) 

galfa: Bilgisi ve uzluğu çırakla usta arasında bulunan zanaatçı, usta yardımcısı. (3-19) 

gaygana: Bir çeşit yemek. (7-38) 

gáz: Kız. (6-17) 

ger-: Ölçünmek, birine vurmak için harekete geçmek. (6-13) 

gıyli: Tepsi. (2-84) 
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gibin: Gibi. (3-13) 

giy: Kenar. (4-44) 

goli gomşi: Konu komşu, bütün komşular. (2-28,29) 

golod golod: Yumruk yumruk, yumruk şeklinde. (7-20) 

gügüm: Güğüm, suyu kaynatmak için kullanılan bir çeşit nesne. (2-105) 

-Ğ- 

ğard: Bayat. (4-70) 

ğo-: Koymak. (4-71) 

-H- 

haboyle: Bu şekilde, böyle. (8-31) 

ḥabu: Bu. (1-55) 

habule: Bu şekilde, böyle. (6-5) 

haburda: Burada. (6-22) 

hāle: Bu şekilde, böyle. (1-76) 

h̥alevlıK: Taşlık. (8-18) 

ḥama: Ama. (1-59) 

hamsi guşi: Bir çeşit yemek. (7-34) 

h̥amurla-: Yedirmek. (2-34) 

haralarda: Şuralarda. (1-71) 

hārda: Şurada. (3-20) 

h̥arman: Çeşitli ürünleri (fındık, çayır vb.) serip kurutabilmek için oluşturulan düzlük 

alan. (3-140) 

hāule: Bu şekilde, böyle. (4-76) 
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hāurda: Şurada. (3-116) 

hāurdan: Şuradan. (6-8) 

hauv: Şu. (6-26) 

hāv: Şu. (3-34) 

hāvriye: Şuraya. (6-6) 

hazel: Kurumuş yaprak. (4-139) 

haziran ibdalari: Haziran başları. (2-28) 

h̥ereK: Bitkilere destek olması için kullanılan uzun dal parçası. (4-61) 

hızar: Odun kesmek için kullanılan alet. (3-41) 

hiş: Hiç. (6-25) 

horon: Yığın. (2-24) 

h̥urc: İç harç, malzeme. (6-39) 

-I- 

- 

-İ- 

ȋçbi: Hiçbir. (4-17) 

inēni: İneğini. (1-3) 

irem-: İğrenmek. (6-32) 

irgad: İmece, insanların bir araya gelerek birbirlerine yardım etmesi. (3-114) 

iş-: İçmek. (8-25) 

işgili: Huysuz. (6-12) 

-J- 

- 
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-K- 

kemer: Bir çeşit alet. (3-41) 

KerPet: Bir çeşit alet. (3-39) 

kiçik: Küçük. (4-127) 

KomPosör: Kato operatörü. (3-96) 

köç: Bir yerden bir yere giderken alınan eşyaların, nesnelerin, canlıların tümü. (2-47) 

küfürle-: Kötülemek. (6-13) 

-L- 

laaaps: Yansıma sözcük. (6-42) 

lab: Hemen, hemencecik. (8-69) 

lahana gaTisi: Lahana yemeği. (4-72) 

lāna: Lahana. (2-71) 

-M- 

malcılıh: Hayvancılık. (3-8) 

mehdıb: Mektup. (3-57) 

mejbur: Mecbur. (4-80) 

mēr: Meğer. (4-90) 

meslē: Mesleğe. (3-1) 

mudli: Mutlu. (4-48) 

muhdar zenciri: Bir çeşit alet. (3-41) 

-N- 

nezzet: Lezzet. (3-124) 
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-O- 

odin: Odun. (4-95) 

oğa: Ona. (8-83) 

olar: Onlar. (2-11) 

orah: Orak, çayır biçmek için kullanılan alet. (3-40) 

ortay: Düğünlerde takı takma merasimi. (2-98) 

-Ö- 

öbi: Öteki. (1-117) 

öbü: Öteki. (3-96) 

öyle: Öğle. (2-35) 

-P- 

pense: Bir çeşit alet. (3-39) 

poğla-: Haşlamak. (2-81) 

-R- 

renciver: Çiftçi. (3-62) 

-S- 

sā: Saat. (2-35) 

sabancig: Bir çeşit alet. (3-140) 

saricǖl: Sarıgül. (6-44) 

sav-: Sevmek. (6-21) 

sinör: Sınır. (3-157) 

sȋr: İnek. (6-32) 

sitem: Stent. (3-30) 
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-Ş- 

şi: Şey. (2-12) 

-T- 

tandur: Yere çukur kazılarak yapılan küçük fırın. (6-36) 

tar: Tarla. (3-83) 

tayfa: Ev halkı. (3-83) 

tȋk nefes: Tek nefes; ara vermeden, dinlenmeden. (1-13) 

tōm: Tohum. (2-22) 

-U- 

urba: Simli kumaş. (2-101) 

uşaK: Erkek çocuk. (4-114) 

-Ü- 

ünivesde: Üniversite. (3-22) 

-V- 

varal: Peynirin daha uzun süre saklanması ve daha olgun hâle gelebilmesi için tahtadan 

yapılan bir cisim. (2-45) 

veyoud: Veyahut. (4-42) 

vira: Hiç durmaksızın, sürekli olarak. (1-61) 

-Y- 

yāğli: Yağlı yiyecekler. (4-15) 

yāni: Yağını. (2-42) 

yarmasi: Yarma, kalın öğütülmüş mısır. (2-76) 

yaylim: Yeşillik alan, yer. (2-35) 
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yayug: Tereyağı yapmak için kullanılan cisim. (2-41) 

yazma: Baş örtüsü. (4-27) 

yem tahdasi: Bir çeşit alet. (3-140) 

yevmiye: Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret. (2-7) 

yōrd: Yoğurt. (3-145) 

yögṛe: Yöre. (2-70) 

yüzü guba: Ters. (4-145) 

-Z- 

za: Zaman. (3-108) 

ziliKdar: Bir çeşit tatlı. (7-35) 
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SONUÇ 

Türkiye Türkçesi ağızlarını üç ana gruba ayıran Zeynep Korkmaz, Arsin ilçesini 

Kuzeydoğu Grubu Ağızları' na dâhil etmiştir. Bu gruba dâhil olan Arsin merkez ve köyleri 

ağızları şu özelliklere sahiptir: 

1. Arsin merkez ve köyleri ağızlarında, ölçünlü dille aynı özellikler gösteren "a, e, ı, 

i, o, ö, u, ü" ünlüleri yanında "ē, ȋ, ū, ǖ, ā, ō, ī, á, ú, í, ó, ï, ᴉ, ė" ünlüleri de bulunmaktadır. 

2. Arsin merkez ve köyleri ağızlarında tespit edilen, ölçünlü dilde olmayan ünlüleri; 

ara ünlüler "á, ú, í, ó, ï, ᴉ, ė" ve uzun ünlüler "ē, ȋ, ū, ǖ, ā, ō, ī" olmak üzere iki başlık 

altında toplayabiliriz. 

3. Ölçünlü dille aynı özellikler gösteren ünlülerin uzun şekilleri Arsin merkez ve 

köyleri ağızlarında da mevcuttur: yāni (1-35), tāne (4-3), guyruK yāğu (4-67). 

4. Arsin merkez ve köyleri ağızlarındaki uzun ünlüler yani "ē, ȋ, ū, ǖ, ā, ō, ī" sesleri 

belli bir ses olayı ya da vurgu ve tonlamaya bağlı olarak ortaya çıkarlar: ābim (4-4), ēveT 

(3-12), māveddi (3-122). 

5. Bölge ağızlarında, ölçünlü dille aynı özellikler gösteren "b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, 

l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y ve z" ünsüzleri yanında "ṛ, ṇ, ỵ, ḥ, ḳ, ḍ, h̥, K, T, S, Ş, P, Ç" ünsüzleri 

de bulunmaktadır. 

6. Ön seste, iç seste ve son seste k>g ve t>d değişmeleri sıkça karşımıza 

çıkmaktadır: guran (1-16), südün dādi (3-125). 

7. Kelime başında h "ḥ" ünsüzünün türemesi tek kelimede karşımıza çıkmaktadır: 

ḥama (1-59).  

8. Arka damak h sesi "h̥" Arsin merkez ve köyleri ağızlarında görülmektedir: h̥ereK 

(4-61), h̥urc (6-39), lah̥ana (4-62), h̥arman (3-140).  

9. Çokluk ekleri "+lar, +ler" şekli dışında "+la, +le" şeklinde de karşımıza 

çıkmaktadır: beyüK+le (6-8), ışık+la (1-70). 

10. Vasıta hâlinin normal şekillerinin yanında "+lan, +len" li şekilleri de kullanılır: 

h̥erek+len (6-12), giz gardeşim+lan (4-99). 
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11. Ölçünlü dilde yer alan "öteki" kelimesi, Arsin merkez ve köyleri ağızlarında 

çoğunlukla "ebi, ebir, ebiri, öbü, öbi, öbürü" şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

12. Arsin merkez ve köyleri ağızlarında "beri" kelimesi hem zaman bildiren bir 

kelime olarak hem de geri kelimesi yerine kullanılmaktadır. Beri kelimesi zaman anlamı 

taşıdığında edat, geri kelimesi yerine kullanıldığında yer-yön zarfı olur. 

13. "-dı, -di, -du, -dü; -tı, -ti, -tu, -tü" görülen (belirli) geçmiş zaman eklerinin yanı 

sıra Arsin merkez ve köyleri ağızlarında bu ekler, şahıs ekleriyle birlikte "-dȋ, -dum, -duk, -

dıh, -dıg" şeklinde de karşımıza çıkmaktadır: …ȋçbi sıkinti yaşama-duk... (4-17), …habu 

eve celin cel-dum. (6-22,23). 

14. "-mış, -miş, -muş, -müş" duyulan (belirsiz) geçmiş zaman eklerinin yanı sıra 

Arsin merkez ve köyleri ağızlarında bu ekler, şahıs ekleriyle birlikte "-muşuK, -mişam, -

misȋz, -mişuK, -mişım" şeklinde de karşımıza çıkmaktadır: …gene biraz lah̥ana tik-mişam 

padadisin kenarlarine... (4-63), hȋçbir sıkinti çegme-mişuK. (4-15). 

15. "-yor; -makta, -mekte" şimdiki zaman eklerinin yanı sıra Arsin merkez ve 

köyleri ağızlarında bu ekler, şahıs ekleriyle birlikte "-y, -yrım, -iysın, -ysȋz, -yrıK, -yosun, -

ysın, -yrım" şeklinde de karşımıza çıkmaktadır: …tandıra laaaps vurup yabişdir-iysın. (6-

42), …yilini bilmi-yrım. (6-10). 

16. "-acak, -ecek" gelecek zaman eklerinin yanı sıra Arsin merkez ve köyleri 

ağızlarında bu ekler, şahıs ekleriyle birlikte "-ycēz, -ecām, -acūK, -acam, -ecım, -cek, -

cūK" şeklinde de karşımıza çıkmaktadır: …orda yaşe-ycēz. (8-59), …gızım nişanli ver-

ecām. (4-49). 

17. "-r; -ar, -er; -ır, -ir; -ur, -ür" geniş zaman eklerinin yanı sıra Arsin merkez ve 

köyleri ağızlarında bu ekler, şahıs ekleriyle birlikte "-ıruk, -eram, -uruK, -yiz, -zuK, -rum" 

şeklinde de karşımıza çıkmaktadır: …ondan sōra al-ıruk oni beri. (4-71), …Komşuluğu 

bulama-zuK. (3-119). 

18. Emir ve istek kipleri, Arsin merkez ve köyleri ağızlarında "-esın, -asın, -ēyim, -

āym, -yálım, -ym, -aym" şeklinde de karşımıza çıkmaktadır: …funduk arkanda en-esın 

dereyē. (1-20), …konserve yaP-āym. (4-140). 

19. Ek-fiilin geniş zaman "+ım, +im, +um, +üm; +sın, +sin, +sun, +sün; +dır, +dir, 

+dur, +dür; +ız, +iz, +uz, +üz; +sınız, +siniz, +sunuz, +sünüz; +dırlar, +dirler, +durlar 
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+dürler" eklerinin yanı sıra bu ekler, Arsin merkez ve köyleri ağızlarında şahıs ekleriyle 

birlikte "+yíz, +uK, +dūr" şeklinde de karşımıza çıkmaktadır: …ēy mudli+yım. (4-48), 

burda en çok sevduğmuz yemeKlerden bi denesi de guymaK+dūr. (7-1). 

20. Ek-fiilin görülen (belirli) geçmiş zaman "+dı, +di, +du, +dü; +tı, +ti, +tu, +tü" 

eklerinin yanı sıra bu ekler, Arsin merkez ve köyleri ağızlarında şahıs ekleriyle birlikte 

"+iydi, +ydi" şeklinde de karşımıza çıkmaktadır: …oranın yeri böle tikenlıK, h̥alevlıK+di. 

(8-18), …cüzel bi hayatımız var+iydi. (4-2). 

21. "-mış, -miş, -muş, -müş" eklerine "-dı, -di; -tı, -ti, -tu, -tü" ekleri getirilerek 

oluşturulan duyulan (belirsiz) geçmiş zaman kipinin hikâyesi Arsin merkez ve köyleri 

ağızlarında şahıs ekleriyle birlikte "-mişdım, -mişdım, -muşdum, -mişdi" şeklinde de 

karşımıza çıkmaktadır: ...uşaK evlendı-mişdım... (6-7), Korkuc olāy yaylada başimiza 

gelen olāy bȋ bi aKşam ee ben çoK gorK-muşdum. (4-82,83). 

22. "-yor; -makta, -mekte" eklerine "-dı, -di, -du" ekleri getirilerek oluşturulan 

şimdiki zaman kipinin hikâyesi Arsin merkez ve köyleri ağızlarında şahıs ekleriyle birlikte 

"-ᴉyduk, -uyoduk, -aydım, -aydi, -yduh, -yodum" şeklinde de karşımıza çıkmaktadır: köyde 

otur-ᴉyduk. (2-17), …çocuKlarım süd içsin diye baK-aydım. (6-46). 

23. "-ecek, -acak" eklerine "-dı, -di; -tı, -ti" ekleri getirilerek yapılan gelecek zaman 

kipinin hikâyesi Arsin merkez ve köyleri ağızlarında şahıs ekleriyle birlikte "-ecávdi, -

acāğdi, -cēdi, -ecağduK, -acağduK" şeklinde de karşımıza çıkmaktadır: bǖyük ne derdisa o 

hemen yerine gel-ecávdi. (4-97,98), …gel-ecağduK, su al-acağduK, yȋ-ceğduK, iç-

eceğduK…(6-28,29). 

24. "-r; -ır, -ir; -ar, -er; -ur, -ür" eklerine "-dı, -di, -du, -dü" ekleri getirilerek yapılan 

geniş zaman kipinin hikâyesi Arsin merkez ve köyleri ağızlarında şahıs ekleriyle birlikte "-

rdık, -rdūk, -urdi, -erdi, -ardȋ, -ırdȋ, -ıdiler, -ıdi, -uduk, -lıdi, -erdım, -rdım, -rdiK" şeklinde 

de karşımıza çıkmaktadır: …başa o zaman o cel-urdi. (4-132,133), …herkeS ver-ıdi 

bahım parasini. (2-33). 

25. "-yor; -makta, -mekte" eklerine "-mış, -miş, -muş" ekleri getirilerek yapılan 

şimdiki zaman kipinin rivayeti Arsin merkez ve köyleri ağızlarında şahıs ekleriyle birlikte 

"-yomuş, -āymiş, -iymiş, -ymiş" şeklinde de karşımıza çıkmaktadır: karanlıK orasi mērsem 

karnım gürlü-yomuş. (8-8), …iki tāne adam nemaz gıl-āymiş… (1-6). 
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26. "-ecek, -acak" eklerine "-mış, -miş" ekleri getirilerek yapılan gelecek zaman 

kipinin rivayeti Arsin merkez ve köyleri ağızlarında şahıs ekleriyle birlikte "-ecegmiş, -

ycāmiş" şeklinde de karşımıza çıkmaktadır: …ordan ukari gene evine gid-ecegmiş. (1-

33,34), …parçala-ycāmiş oni. (1-66). 

27. "-r; -ır, -ir; -ar, -er; -ur, -ür" eklerine "-mış, -miş, -muş, -müş" ekleri getirilerek 

yapılan geniş zaman kipinin rivayeti Arsin merkez ve köyleri ağızlarında şahıs ekleriyle 

birlikte "-armişleṛ, -ermişle" şeklinde de karşımıza çıkmaktadır: bóyle gece yarılerina gece 

yarılarına dōğri sin-ermişle. (1-81). 

28. Ölçünlü dilde geniş zaman kipinin şartı "-r; -ır, -ir; -ar, -er; -ur, -ür" eklerine "-

sa, -se" ekleri getirilerek yapılır. Arsin merkez ve köyleri ağızlarında bu ekler, şahıs 

ekleriyle birlikte "-isa" şeklinde de karşımıza çıkmaktadır: …güneşli cel-isa hava. (6-3,4). 

29. "-ince, -ınca; -erek, -arak; -ip, -ıp, -üp, -up; -e, -a" zarf fiil ekleri Arsin merkez 

ve köyleri ağızlarında "-ib, -ub; -yē; -nce; -yereK, -araK, -ereK" şeklinde de karşımıza 

çıkmaktadır: …meselā bōğça gid-ib gelmek... (4-55), …meselā gece yadaKda çoK cirle-

yereK uyanmişam… (4-112). 

30. Arsin merkez ve köyleri ağızlarında sıklıkla görülen "hāv, ḥabu, hāule, habule, 

hāurdan, hāvriye, abule, hauv, harda, hāle, hāurda, haralarda, haburda, haboyle" kelimeleri 

Arsin merkez ve köyleri ağızlarında hem sıfat hem zarf hem de zamir olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

31. 1961 yılına kadar Rumlara ev sahipliği yapmış olan Trabzon ilinde ve Arsin 

ilçesinde Rumcanın etkileri hâlâ görülmektedir. Arsinli kaynak kişilerle yaptığımız 

röportajlardan yazıya geçirdiğimiz metinlerde yer alan; hāv, ḥabu, hāule, habule, hāurdan, 

hāvriye, abule, hauv, harda, hāle, hāurda, haralarda, haburda, haboyle, herek >h̥erek, gazel 

>hazel, kilise mezari ya da gâvur mezarlari, kiyli>gıyli, halevlık>h̥alevlıK gibi 

kelimelerden yola çıkarak kökeni Rumlara dayanan kelimelerin bugün de Arsin merkez ve 

köyleri ağızlarında yaşadığını söyleyebiliriz. 
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Fotoğraf 1 ve 2: Arsin Güneyce Köyü (Güney Zazana) 
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Fotoğraf 3: Patos 

 

 

Fotoğraf 4: Küçükbaş Hayvancılık 
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Fotoğraf 5: Büyükbaş Hayvancılık 

 

 

Fotoğraf 6: Güğüm                             Fotoğraf 7: Gaz Lambaları 
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Fotoğraf 8: Sepet (Kol Sepeti)                         Fotoğraf 9: Kaneviçe 

 

 

Fotoğraf 10: Yayık 
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Fotoğraf 11: İnek Yiyeceği (Alaf/Yallık)              Fotoğraf 12: Çiftçi (Renciver) 

 

 
Fotoğraf 13: Süpürge (Ev Süpürgesi)         Fotoğraf 14: Süpürge (Kapı Süpürgesi) 

 



97 
 

 
Fotoğraf 15: İncir Reçeli                             Fotoğraf 16: Su Böreği 

 

 

Fotoğraf 17: Mısır (Lazut) 
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Fotoğraf 18: Çaydanlık ve Soba 
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Fotoğraf 19: Çeşitli Aletler 

 

Fotoğraf 20: Odunluk 
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Fotoğraf 21: Serander 

 

 


