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AMASYA MERKEZ AĞZININ SES BĠLGĠSĠ ÖZELLĠKLERĠ
Ebru SİLAHŞÖR*
ÖZET
Türkiye Türkçesi ağızları üzerine yapılan çalıĢmalar 1867’li yıllara dayanmaktadır. Ġlk
etapta Yabancı Türkologlar tarafından araĢtırılan Türkiye Türkçesi ağızları, 1940’lı yıllara
gelindiğinde yerli araĢtırmacıların çalıĢmalarıyla gün yüzüne çıkmıĢtır. Daha verimli olan bu
yerli araĢtırmacılar döneminden günümüze kadar kayda değer çalıĢmalar yapılmıĢtır. Ancak
henüz birçok bölgede ağız araĢtırması yapılmamıĢtır. Ağız araĢtırması yapılmamıĢ, derlenmeyi
bekleyen illerimizden biri de Amasya’dır. Zengin bir tarihî geçmiĢe sahip olan Amasya’yı,
özellikle dil verilerini ortaya koymak için araĢtırma sahamız olarak belirledik. Kısa aralıklarla
ulaĢabildiğimiz her köye giderek derleme çalıĢmalarında bulunduk. Bu makalede Amasya
merkezinden alınan kayıtlardan beĢ metni (beĢ köyü) esas alarak ses bilgisi incelemeleri yaptık.
Anahtar Kelimeler: Amasya, Türkiye Türkçesi Ağızları, Derleme ÇalıĢmaları, Türk
Dili, Ağız, Ses ve ġekil Bilgisi.

PHONOLOGIC STRUCTURE THE DIALECT OF AMASYA CENTRE
ABSTRACT
The studies on the Turkey Lyrics dialects based on the years of 1867. At first, Turkey
Lyrics dialects researched by foreign turkologists has found with studies of local researchers in
then the period of 1940 reached. Remarkable studies have been done by local researchers
which were more efficient from their period to the present day. However, in many regions,
research on local dialect has not been done yet. One of the cities waiting to be collected and its
research on local dialect has not been done is Amasya. Since Amasya has a rich historical past,
we especially chose it as study area for introducing its language data. We did compilation
works at the villages which could go at short intervals. In this article, we made sound
examinations on the basis of five text (five villages) taken from records from the centre of
Amasya.
Keywords: Amasya, Turkey Lyrics Dialect, Research On Local Dialect, Dialect, Sound
and Shape Examinations.

1. GĠRĠġ
Bugüne kadar üzerinde detaylı bir ağız ve derleme çalıĢması yapılmamıĢ Amasya’nın dil
malzemesini gün yüzüne çıkarmak için proje ekibi olarak bölgede belirli aralıklarla derleme
çalıĢmalarında bulunuldu. Bu süre zarfında elden geldiğince her köye ulaĢılmaya çalıĢıldı. UlaĢılan
bu köylerde iki ya da üç kaynak kiĢi belirlendi ve bu kiĢilerle röportajlar yapıldı. ÇalıĢmanın amacı
mevcut olan ağız zenginliğini konuĢurları ortadan kalkmadan kayıt altına almaktır. TaĢova,
Merzifon, Suluova, GümüĢhacıköy, Hamamözü, Göynücek ve merkezden alınan kayıtların deĢifre
aĢaması Ģu sıralar bitmek üzeredir. “Amasya Merkez Ağzı” adlı bu makalede merkeze bağlı beĢ
*
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köyden örnek metinler seçilerek ses bilgisi incelemelerinde bulunuldu. Bölge ağzıyla ilgili daha
detaylı inceleme bütün metinlerin deĢifresi bittiğinde yapılacaktır.
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Orta Karadeniz bölümünün iç kısmında yer alan ilin koordinatları, 34˚ 57’- 36˚ 31’ doğu
boylamları ile 41˚ 04’- 40˚ 16’ kuzey enlemleridir. Amasya doğuda Tokat, güneyde Tokat ve
Yozgat, batıda Çorum, kuzeyde Samsun illeriyle komĢudur. Toplam 5.701 km 2lik yüz ölçüme
sahiptir.1 Ġl merkezinin kuzey-doğusunda TaĢova, güneybatısında Göynücek, kuzeybatısında
Suluova, Merzifon, GümüĢhacıköy ve Hamamözü ilçeleri vardır.
2009 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanına (ADNKS) göre il merkezine
bağlı 98 köy 7 belde olup nüfus sayısı ise 45.343’tür.2
1
2

Amasya Ġl Yıllığı, T.C. Amasya Valiliği, Amasya 2007, s. 19.
http://amasya.gov.tr. 07.12.2010
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Yapılan arkeolojik araĢtırmalara ve eldeki belgelere göre Amasya tarihi MÖ 3000’li yıllara
dayanmaktadır. Hitit, Frig, Kimmer, Ġskit, Lidya, Pers, Hellenistik-Pontus, Roma, Bizans,
DaniĢmend, Selçuklu, Ġlhanlı ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Ģehir, bu süre zarfında
önemli bilim adamları, ālimler, sanatkârlar ve Ģairler yetiĢtirmiĢtir.3
Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapmıĢ Amasya’nın kurucusunun kim olduğu ve
Amasya adının kökeni hakkında çeĢitli görüĢler vardır. MÖ 211-190 yılları arasında yaĢayan Roma

Ġmparatoru Septimus Severus’a özgü Amaseia sikkesindeki yazıda Yunan Tanrısı Hermes’in Ģehrin
kurucusu olduğu belirtilmektedir.4 Eski uygarlıklardan kalan belgelere ve sikkelere göre

Amasya’nın ilk adının HakmiĢ veya HakpiĢ olduğu ileri sürülmektedir. Hitit döneminde Ģehrin adı
“Amasid”, Hellenistik döneme ait belgelerde de Ģehrin adı “Ameseia” olarak geçmektedir.5 Pontus
dönemindeki adının “Amasseia” olduğu Ģehir sikkeleri üzerinde geçen AMAΣΣEIA ibaresinden
anlaĢılmaktadır.6 Ġlk Çağ coğrafyacılarından Amasyalı Strabon, Coğrafya (Anadolu)7 adlı kitabında
Amasya’dan “Amaseia” olarak bahsetmiĢ ve bu ismi Amaseia (Amasya); Pontos’da, Ġris8 nehri
üzerinde, Strabon ve Mithridates Eupator9’un doğduğu kent10 olarak tanımlamıĢtır.
“Ana Tanrıça Mâ’nın ġehri”11 anlamına gelen Amaseia ismi, Roma döneminde fazla
değiĢikliğe uğramamıĢ, Bizans devrinde de “Amasia” olarak değiĢtirilmiĢtir. Türklerin bölgeyi feth
etmesinden sonra “Amâsiyye” ve “ġehr-i HaraĢma” olarak değiĢen isim, Selçuklu, Ġlhanlı ve
Osmanlı döneminden günümüze “Amasya” olarak gelmiĢtir.12
1075 yılında DaniĢment Gazi
tarafından Türk egemenliğine alınan
Amasya’nın Osmanlı hâkimiyetine
girmesi ve Osmanlı’yı idare edecek
sultanların Amasya’da yetiĢtirilmesi
ile Ģehir “ġehzadeler ġehri” ve
“Daru’l-Selatin”
olarak
adlandırılmıĢtır. Pek çok medeniyetin
hüküm sürdüğü Amasya’da tarihe ıĢık
tutacak kalıntılar hâlen mevcuttur. Ġl
merkezinde uygarlıklardan derin izler
bırakan
Pontus’ların
krallarının
ölümünden sonra kayalara oymak
suretiyle yaptıkları “Kral Kaya
Mezarları” hâlen ilin anıtsal eserleri
arasındadır.

3

Adnan Gürbüz, “15–17. Yüzyıllarda Amasya Kalesi”, I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, T.C.
Amasya Valiliği, Amasya 2007, s. 87.
4
Yurt Ansiklopedisi, C. 1, Amasya Maddesi, 1981, s. 419.
5
Adnan Gürbüz, Toprak-Vakıf İlişkileri Çerçevesinde XVI. Yüzyılda Amasya Sancağı, Ankara Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, Ankara 1993, s. 17.
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http://amasya.gov.tr. (Son eriĢim 07.12.2010)
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Strabon, Coğrafya (Anadolu) (Kitap: XII, XIII, XIV), çev. Adnan Pekman, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Ġstanbul, s.
333.
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Antik çağlarda YeĢilırmak’ın adı.
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MÖ 120–63 yılları arasında Anadolu’da hüküm süren Pontus kralı.
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Strabon, Coğrafya (Anadolu) (Kitap: XII, XIII, XIV), çev. Adnan Pekman, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Ġstanbul, s.
264.
11
Amasya İl Yıllığı, T.C. Amasya Valiliği, Amasya 2007, s. 150.
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Amasya İl Yıllığı, T.C. Amasya Valiliği, Amasya 2007, s. 149.
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Ağız araĢtırmalarının sayısı 1940’larda baĢlayan yerli araĢtırmacılar dönemiyle artmıĢtır.
Yapılan araĢtırmalara rağmen henüz üzerinde herhangi bir ağız araĢtırması ve derleme yapılmamıĢ
birçok bölge vardır. Bu bölgelerden biri de Amasya’dır. ġu ana kadar yapılan ağız çalıĢmalarında
Amasya ağzına sadece belirli noktalarda değinilmiĢ, geniĢ anlamda yapılan çalıĢmalar da bir-iki
yüksek lisans tezi ve makaleyle sınırlı kalmıĢtır.13
Ağız araĢtırmalarıyla ilgili önemli çalıĢmaları olan CAFEROĞLU, 1946 yılında yaptığı bir
sınıflandırmada Amasya ağzını, “Amasya, Çorum, Ankara, kısmen Yozgat ağızları bölgesine dâhil
etmiĢtir. KARAHAN da Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması14 adlı kitabında Amasya ağzını,
Batı Grubu ağızlarının VI. grubuna dâhil etmiĢtir. ERDEM, Amasya Ağızları15 adlı bildirisinde,
Amasya’yı geniĢ olarak düĢünüldüğünde Batı Anadolu Ağızları, dar çerçevede de Orta Anadolu
ağızları içerisine almıĢtır. Amasya, Orta Anadolu ağızlarını temsil eden en iyi ağızlardan biridir.16
Ölçünlü dille ağızlar arasında çok sıkı bir iliĢki vardır. Çünkü yazı dili, ağızları temel
alarak meydana gelir. Bunun en güzel örneği Eski Anadolu Türkçesi’dir. Eski Anadolu Türkçesi
yazı dili olma yolunda, döneminde konuĢulan ağızlardan birkaçını özellikle de Orta Anadolu
ağızlarını kendine esas almıĢtır.17 Orta Anadolu ağızları içerisine dâhil edilen Amasya ile Eski
Anadolu Türkçesi arasındaki ses benzerliğini inceleme bölümümüzün sonunda anlayabiliriz.
2. Ses Bilgisi
2.1. Ünlüler
2.1.1. Ünlü ÇeĢitleri
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Amasya merkez ağzında, yazı dilimizde bulunan /a/, /ı/, /o/, /u/, /e/, /i/, /ö/, /ü/ gibi temel
ünlüler yanında boğumlanma noktaları bakımından ünlü ve ünsüzlerin birbirlerine etkisi sonucu az
çok değiĢikliğe uğramıĢ ünlüler de vardır. Tespit edebildiğimiz bu ünlüler Ģunlardır: [á], [κ], [å],
[ä], /ė/, [∩], [í], [⌂], [ó], [≠], [●], [ú], [♠], [◙o], [ã]
/a/ Ünlüsünün ÇeĢitleri ([á], [κ], [å], [ã])
[á]: /a/ ile /e/ arasında tam artlaĢmamıĢ yarı ön, boğumlanma noktası orta damak olan bir
ünlüdür. Bu ses çıkarılırken dil hafifçe geriye çekilir ve dilin ön kısmı kabarır. Amasya merkez
ağzında sıkça kullanılan bu ünlü sistemli değildir. Çoğunlukla /a/>[á] ve /e/>[á] değiĢimi Ģeklinde
ortaya çıkmıĢtır.
Yöre ağzının tamamında tespit edilen bu ses sistemli bir Ģekilde /y/ ünsüzünün önlüleĢtirici
tesiriyle ortaya çıkar. s≠yád, buriyá (buraya), y►áni, yáļuñuz (yalnız), yápar.
Gelecek zaman çekiminde ve sistemli olmamak kaydıyla geniĢ zaman çekiminde de yine
bu ünlü karĢımıza çıkar. ölec►áñ (öleceksin), ġómec►áñız (gömeceksiniz), dókárdi (dökerdi).
[κ]: /a/ sesinin daralmasıyla meydana gelen yarı açık, düz, orta bir ünlüdür. /a/ ile /ı/
arasındaki boğumlanma noktasının /a/’ya yakın bir yerinde boğumlanır. Yanında bulunan

13

Bu konuda yapılan çalıĢmalar: bk. AVCI 1988; PEKACAR 2003; ERDEM 2007.
Leylâ Karahan, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1996.
15
Mehmet Dursun Erdem, Amasya Ağızları, I. Amasya AraĢtırmaları Sempozyumu Bildirileri, T.C. Amasya Valiliği,
Amasya 2007, s. 811-819.
16
Age, s. 812.
17
Age, s. 813.
14
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ünsüzlerin daraltıcı etkisi veya kendinden önceki-sonraki dar ünlülerin etkisiyle oluĢur.18
≠vκsarayá, yázκcānı (yazacağını), ānnκdaca┌ (anlatacak), zκma┌ (semah), anacκ╒az (anacuğaz).
Ayrıca bu ses /ġ/ sesinin düĢürüldüğü kelimelerde de karĢımıza çıkar. dκ╒ıd⌂du, yκ╒ı,
cumāļı╒κ.
[å]: /a/ ile /o/ arasında tam yuvarlaklaĢmamıĢ art damak, yarı geniĢ bir ünlüdür. Bu sesin
boğumlanmasında dil /a/ sesinde olduğu gibidir, ancak ağız yolu biraz daralmıĢ ve dudaklar az da
olsa yuvarlaklaĢmıĢtır.19 /a/ ile /o/ arasındaki boğumlanma noktasında oluĢan bu yuvarlak /a/
ünlüsünün oluĢumunda dudak ünsüzlerinin ve yuvarlak ünlülerin etkisi büyüktür.20 båba, pa┌ļåva
(baklava).
Genel olarak ağızlarda düz ünlüyü yuvarlaklaĢtırma eğilimi çoktur ve kesin bir kurala bağlı
değildir.21 Bunun yanı sıra [å] sesine bölge ağzında çok nadir rastlanmaktadır.
[ã]: Genizsi /n/([ñ])’nin düĢmesi ve genizelliğin yandaki /a/ ünlüsüne geçmesiyle oluĢan
bir sestir. o╒ã (ona), bu╒ã (buna).
/e/ Ünlüsü ve ÇeĢitleri(/ė/, [ä], [∩], [é])
/ė/: /e/ ile /i/ arasında, /i/’ye daha yakın, kapalı veya yarı kapalı, dar veya yarı dar, dil sırtı
/i/’ye nazaran biraz daha geride kabararak oluĢan bir ünlüdür.22 Amasya ağzında çok rastlanan
sistemli bir /e/ ünlüsüdür. ėvelce, dėde, gėleceg, gėdeceg, ėtti, ėkm►á (ekmeğe).
[∩]: /e/ ile /ö/ arasında yarı yuvarlakmıĢ bir ünlüdür. Dudak ünsüzlerinin etkisiyle ve /ö/
ünlüsünün dudak ünsüzlerinin yanında düzleĢmesi sonucu oluĢmuĢtur. b∩yle (böyle),
d∩vlet(devlet), öyl∩ (öyle).
[ä]: /a/ ile /e/ arasında /e/’ye daha yakın bir ünlüdür. Boğumlanma noktası /e/’ye nazaran
daha geridedir. Bölge ağzında bu ses yaygın değildir. älli (elli), ängin (Engin).
/ı/ Ünlüsü ve ÇeĢitleri([í], [⌂])
[í]: /ı/ ile /i/ arasında /i/’ye daha yakın yarı art bir orta damak ünlüsüdür. Bu sese, kelime
köklerinde ve ilgi hali ekinde rastlanır. Orta damağın /i/’ye daha yakın bir bölgesinde boğumlanan
ve /ı/ ile /i/ arasındaki ses basamağında bulunan önlüleĢmiĢ bir /ı/ ya da artlaĢmıĢ bir /i/
ünlüsüdür.23
Bu ses /ç/, /Ģ/, /y/ gibi önlüleĢtirici özelliğe sahip seslerin tesiriyle ortaya çıkmıĢtır.
Metinlerin büyük bir kısmında da genellikle /y/’nin önlüleĢtirici tesiriyle oluĢmuĢ [í]’ye
rastlanmıĢtır. y►í┌aļļardı (yıkarlardı), yáziyí (yazıyı). [í]’nin öncesinde veya sonrasında gelen
ünsüzler arka, geri boğumlanmalı ünsüzlerdir. Ancak bu ünsüzlerden birinin önlüleĢtirici etkisiyle
yarı önlüleĢen bu /ı/ çeĢidi ön ünlü olma yoluna girmiĢtir.24
18

Zeynep Korkmaz, Güney-Batı Anadolu Ağızları Ses Bilgisi(Fonetik), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1994, s.
9.
19
Age, s. 9
20
Mehmet Dursun Erdem, Asarcık Ağzı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Samsun 2001, s. 22.
21
Ahmet Caferoğlu, “Anadolu ve Rumeli Ağızları Ünlü DeğiĢmeleri”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Ankara
1964, 7.
22
Mehmet Dursun Erdem – Münteha Gül, “Kapalı e (ė) Sesi Bağlamında Eski Anadolu Türkçesi-Anadolu Ağızları
ĠliĢkisi”, Karadeniz Araştırmaları, Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu Ġncelemeleri Dergisi, S. 11, Güz,
Karam Yayınları, Çorum 2006, s. 121.
23
Zeynep Korkmaz, Nevşehir ve Yöresi Ağızları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1994, s. 32.
24
Zeynep Korkmaz, Güney-Batı Anadolu Ağızları Ses Bilgisi(Fonetik), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1994, s.
7.
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[⌂]: /ı/ ile /u/ arasında yarı yuvarlaklaĢmıĢ bir ünlüdür. Bu sesin oluĢumda yanındaki dudak
ünsüzlerin tesiri büyüktür. ġar⌂Ģduruy≠duġ (karıĢtırıyorduk), ol⌂du (olurdu), áyr⌂ (ayrı).
/o/ Ünlüsü ve ÇeĢitleri ([ó],[≠])
[ó]: /o/ ile /ö/ arasında /o/’ya daha yakın, yarı art, yuvarlak bir ünlüdür. Tek veya çok heceli
kelimelerin ön ve iç seslerinde rastladığımız, ön damaktaki ö ünlüsünün boğumlanma noktasının
orta damak sınırına kayması ile oluĢan bir ünlü çeĢididir. Sistemli Ģekilde görülen bu ünlü, /ġ/, /╧/
ünsüzlerinin artlaĢtırıcı etkisiyle oluĢmuĢtur. ╧óy, ġómec►áñız, ġósderiy. ġimdiki zaman ekindeki
/r/’nin düĢmesi ve /y/ sesinin önlüleĢtirici tesiriyle [ó] sesi ortaya çıkar. ġónderiyó (gönderiyor).
BaĢta Orta-Anadolu, kısmen Rize ve Trabzon ağızları olmak üzere, adeta düzenli bir
durumda diğer ağızlarda da /ö/ ve /ü/ seslerinin /ö/>/o/ ve /ü/>/u/ ya doğru kaymakta oldukları
görülmektedir. Bu değiĢim, daha fazla ilk hecelerde geliĢerek, kendinden sonrakiler üzerine de
etkisini yaymaktadır.25
[≠]: /o/ ile /u/ arasında yarı-kapalı yuvarlak geri ünlüdür.26 /o/ ile /u/ arasında boğumlanan,
yarı geniĢ, art [≠] ünlüsü, bölge ağzında sıkça kullanılmaktadır. Sistemli olmasa da genellikle
kelimelerin ilk hecelerinde bulunur. ġ≠cam (kocam), y≠┌ (yok), s►≠na (sonra), ≠sman. /ġ/ sesinin
düĢmesi sonucu yan yana gelen iki ünlüden dar olanı /o/ sesini daraltmıĢ ve [ŉ] ünlüsü ortaya
çıkmıĢtır. s≠╒u┌, d≠╒ul, y≠╒udu. Yine sistemli olmamak kaydıyla bazı Ģimdiki zaman çekimlerinde [≠]
ünlüsüne rastlanmaktadır. bilmiy≠m (bilmiyorum), yáĢíy≠m (yaĢıyorum), diy≠lar (diyorlar), oluy≠
(oluyor), diy≠┌ ( diyoruz), bürüküy≠ġ (birikiyoruz).
/u/ Ünlüsü ve ÇeĢitleri([ú])
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[ú]: Geri boğumlanmalı /u/ ünlüsü ile ön boğumlanmalı /ü/ ünlüsü arasındaki orta damak
bölgesinde, dil sırtının orta damağın ön kısmına yükselmesi ile boğumlanan artlaĢmıĢ bir /ü/
ünlüsüdür.27 Daha çok /ġ/, /╧/ ünsüzlerinin ses çevresinde boğumlanma noktasını nispeten geriye
çekmesi sonucu ortaya çıkmıĢtır.28 böyúġler (büyükler), ġ►ósúne (gögsüne), ╧óyúñ (köyün), ġórevļú
(görevli), gėtúdúgleri (getirdikleri), dú╒ún, úĢ (üç), úçún (için), ġún (gün).

Tablo 1. Amasya Merkez Ağzındaki Ünlüleri Gösterir ġema
25

Ahmet Caferoğlu, “Anadolu ve Rumeli Ağızları Ünlü DeğiĢmeleri”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Ankara
1964, 14.
26
Zeynep Korkmaz, Güney-Batı Anadolu Ağızları Ses Bilgisi(Fonetik), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1994, s.
10
27
Age, s. 7.
28
Mehmet Dursun Erdem - Esra Kirik - Sibel Üst – Güner Dağdelen, “Türkoğlu Ağzı (KahramanmaraĢ Ağızları–1)”,
Turkish Studies, Volume 4/8 Fall, 2009, s. 2528.
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2.1.1.2. Ünlülerde Uzunluk Kısalık
Ünlüler söyleniĢ süreleri bakımından uzun, kısa ve normal süreli ünlüler olmak üzere üçe
ayrılır. Türkiye Türkçesinin ünlüleri daha çok normal süreli ünlülerdir.29 Boğumlanma süreleri

normal (temel) ünlülerin boğumlanma sürelerinden daha uzun olan –yahut normal uzunluktaki iki
ünlünün boğumlanma süresini içine alan- ünlülere uzun ünlüler denir.30 Uzun ünlüler, birincil/asli
uzun ünlüler ve ikincil uzun ünlüler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Birincil uzun ünlüler, Türkmen,
Yakut ve Halaç lehçelerinde sistemli olarak korunmuĢtur. Kelimenin kullanıldığı ilk dönemlerde
uzun olmadıkları halde sonradan çeĢitli ses olayları sonucunda uzamıĢ olan ikincil uzun ünlüler,
Türkiye Türkçesi ağızları ve bazı çağdaĢ Türk yazı dillerinde görülmektedir. Bölge ağzında h, g, ġ,
k, l n, ñ, r, v, y ünsüzlerinin düĢmesi sonucunda ikincil uzun ünlüler ortaya çıkmıĢtır.31
Amasya merkez ağzında birincil uzun ünlü olarak adlandırabileceğimiz ünlüye sadece

yıka- kelimesinde karĢılaĢılmıĢtır. y┬┌andım.

2.1.1.2.1. Uzun Ünlülerin Normal Süreli Ünlüye DönüĢmesi
Türkiye Türkçesinde yabancı dillerden özellikle Farsça ve Arapçadan alınan kelimelerdeki
ünlü uzunlukları korunmuĢtur.32 Ancak bölge ağzında, uzun ünlüler kısalarak, normal süreli ünlüye
dönüĢmüĢtür. barabar (berāber), dene (tāne), imam (imām), zaman (zamān).
2.1.1.2.2. Normal Süreli Ünlülerin Kısa Ünlüye DönüĢmesi
Amasya merkez ağzında bazı ünlüler vurgusuz durumda ve hızlı konuĢma sırasında
kısalmıĢtır. yánĭna, yáĢımdayĭm, alǔlar.
Ünlüyle biten bir kelimeden sonra ünlüyle baĢlayan bir kelime geldiğinde ilk kelimenin
sonundaki dar ünlü kısalmaktadır. yėñ▼iæismi, oldǔæúçún, ertes▼iæ►únde.
Bölge ağzında, yazı dilinde düĢtüğü halde /r/ ve /m/ ünsüzlerinden sonra korunan ek-fiilin
/ı/ ünlüsü kısalmaktadır. varĭdı.
Ünlü türemesi yoluyla bazı kelimelerin baĢına gelen /ı/ ve /i/ ünlüleri kısadır. ĭrahat,
ĭramazan.
2.1.1.2.3. Hece KaynaĢmasıyla OluĢan Uzun Ünlüler
KonuĢma dilinde özellikle ağızlarda bazı ünlüler önlerindeki heceleri eriterek uzun ünlü
biçimine girerler. /h/, /r/, /ġ/, [ñ], /y/ ve /h/ ünsüzlerinin erimesi sonucunda uzun ünlüler
oluĢmaktadır.33 ortalānda (ortalarında), taġs┬nen (taksiyle), bādan, būdáy, ġānımız, hāne, b▪le
(böyle), bil┬m (bileyim).
ġimdiki zaman eki –ecek, -acak’ın birinci teklik ve birinci çokluk çekimlerinde hece
kaynaĢmasıyla –cēm/c►ám Ģekilleri kullanılmaktadır. gidecēm (gideceğim), dönec►ám (döneceğim).
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Ahmet Buran, “ÇağdaĢ Türk Yazı Dillerinde ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında Ġkincil Uzun Ünlüler”, II. Kayseri ve
Yöresi Kültür, Sanat Ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Erciyes Üniversitesi, 10-12 Nisan 2006, Kayseri, s. 289.
30
Zeynep Korkmaz, Nevşehir ve Yöresi Ağızları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1994, s. 37.
31
Daha geniĢ bilgi için bk. ERDEM 2008, 502-562; GABAĠN 1988, 33; Ahmet Buran, “ÇağdaĢ Türk Yazı Dillerinde ve
Türkiye Türkçesi Ağızlarında Ġkincil Uzun Ünlüler”, II. Kayseri Ve Yöresi Kültür, Sanat Ve Edebiyat Bilgi Şöleni,
Erciyes Üniversitesi, 10-12 Nisan 2006, Kayseri, s. 289; Ercan Alkaya, “Sibirya Tatar Türkçesindeki Uzun Ünlüler
Üzerine Bir Değerlendirme”, Turkish Studies, Volume 3/4, Summer 2008, ss. 19-42; KORKMAZ 1995, 123-127.
32
Mehmet Dursun Erdem - Ramazan Bölük, “KaĢ (Antalya) Ağzı Ses Özellikleri Üzerine”, Turkish Studies, Volume
6/1, Winter 2011, 2011, s. 412.
33
Mehmet Dursun Erdem, Asarcık Ağzı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Samsun 2001, s. 27.
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Üçüncü teklik Ģahıs iyelik ekinin kaynaĢması sonucu, kaynaĢan sesten önceki ünlüler
uzamaktadır.34 ġáynatān (kaynatanın), yázacānı (yazacağını), ╧ıynānı (kıynağını).
2.1.1.2.4. Ünsüz DüĢmesiyle OluĢan Uzun Ünlüler

DüĢme eğiliminde olan ünsüzlerin önce söyleyiĢteki belirginlikleri zayıflar ve boğumlanma
süreleri kısalmaya baĢlar. Yok olmaya ya da ünlüleĢmeye doğru giden ünsüzün kaybettiklerini,
genellikle yanındaki diğer bir ünlü üzerine alır. Böylece yok olmaya doğru giden sesin geride
bıraktığı mirasla güçlenen ünlü daha belirgin ve boğumlanma süresi daha uzun güçlü bir ses haline
gelir.35 –k-, -ġ-, -l-, n-, -y ünsüzleri düĢtükleri ya da eriyerek ünlüleĢip kayboldukları zaman

kendilerinden önceki ünlüleri uzatırlar.36 Amasya merkez ağzında bazı kelimelerdeki /ġ/, /n/, /y/,
/k/, /h/ ve /v/ ünsüzleri düĢer ve bunlar kendinden önceki ünlünün uzamasına sebep olurlar. dādan,
dōma, b▪le, ┬Ģallah (inĢallah), ►ósúzúm (öksüzüm), rāmet (rahmet).
2.1.1.3. Ġkiz Ünlüler
Türkiye Türkçesi ağızlarında ünlü düĢmesi, hece sonlarındaki /y/ ve /v/ ünsüzleri ile iç
sesteki /y/, /v/, /ġ/ ve /h/ ünsüzlerinin erimeleri sonucunda yan yana gelen ikiz ünlüleri
oluĢtururlar.37 Amasya merkez ağzında genellikle /ġ/, /y/ ünsüzlerinin düĢmesi sonucu bu seslerin
her iki tarafında bulunan ve ayrı hecelere ait iken aradaki ünsüzün kaybolması ile yan yana gelmiĢ
ünlüler, ikiz ünlüleri oluĢtururlar.
2.1.1.3.1. Yükselen Ġkiz Ünlüler
Birinci ünlüsü ikinci ünlüsünden daha dar olan ikiz ünlüler, yükselen ikiz ünlüler diye
adlandırılır.38 Ġkinci ünlüsü vurgulu, birinci ünlüye göre daha sürekli olan ikiz ünlü türü39 Amasya
merkez ağzında genellikle /ġ/ ünsüzünün erimesi sonucu oluĢmaktadır. sandu╒a, ġúnnú╒e.
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2.1.1.3.2. EĢit Ġkiz Ünlüler

Her iki öğesindeki ünlü aynı ve boğumlanma süreleri eĢit olan ikiz ünlü türüdür

(KORKMAZ 1994b; 42). Genellikle iki ünlü arasındaki /ġ/, [ñ] ve /y/ seslerinin erimesi sonucunda
oluĢmuĢtur. Bölge ağzında a╒a, o╒o, ú╒ú, i╒i, u╒u Ģekilleri görülmektedir. Bu kullanımlar sistemli
değildir. bildú╒úm (bildiğim), içi╒im (içeyim), çocu╒u (çocuğu), la╒abı (lağabı), ba╒a (baña).
2.1.1.3.3. Alçalan Ġkiz Ünlüler

Ġkinci ünlüsü birinci ünlüsüne göre daha dar ve süreksiz olan ikiz ünlülere alçalan ikiz
ünlüler denir.40 Amasya merkez ağzında alçalan ikiz ünlülere sıkça rastlanmaktadır. do╒umli╒im
(doğumluyum), dė╒iĢdi (değiĢti), dκ╒ıdıļudu (dağıtılırdı), y≠╒udu, d≠╒uļ (değil).
2.1.1.4. Ünlü Uyumları ve Ünlü BenzeĢmeleri
Ünlü uyumları ve ünlü benzeĢmeleri seslerin birbirlerine yaptıkları etkilerin sonucudur.
Ses değiĢimlerinin önemli yer tuttuğu Türkçede41, üç türlü uyumdan bahsedebiliriz.
34

35

Yusuf Avcı, Amasya Aydınca Ağzı (Ġnceleme- Metinler- Sözlük), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sivas 1988, s. 38.

Ahmet Buran, “ÇağdaĢ Türk Yazı Dillerinde ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında Ġkincil Uzun Ünlüler”, II. Kayseri Ve
Yöresi Kültür, Sanat Ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Erciyes Üniversitesi, 10-12 Nisan 2006, Kayseri, s. 291-292.
36
Zeynep Korkmaz, Nevşehir ve Yöresi Ağızları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1994, s. 38.
37
Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2007, s. 128.
38
Mehmet Dursun Erdem, Asarcık Ağzı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Samsun 2001, s. 29.
39
Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2007, s. 128.
40
Mehmet Aydın, Aybastı Ağzı (Ġnceleme-Metin-Sözlük), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2002, s. 16.
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1. Önlük-Artlık Uyumu
2. Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu
3. GeniĢlik-Darlık Uyumu
Amasya merkez ağzında bu ünlü uyumları mevcuttur.
2.1.1.4.1. Önlük-Artlık Uyumu
Yalın veya eklerle uzatılmıĢ olan kelimelerde ilk hecede bulunan ünlünün önlük-artlık
niteliğinin sonraki hecelere aktarılması42 olarak adlandırılan bu uyum diğer Türkiye Türkçesi
ağızlarında olduğu gibi Amasya merkez ağzında da sağlam bir yapı arz eder. Bazı alıntı kelimelerin
ve önlük-artlık uyumuna uymayan eklerin bu uyumun etkisi altına girdikleri görülmektedir.
Amasya merkez ağzında çeĢitli dillerden alınan kelimelerin büyük bir kısmında ilerleyici
ve gerileyici benzeĢme yoluyla önlük-artlık uyumu görülmektedir.

Ġlerleyici BenzeĢme Yoluyla:
Hem önlüĢeĢtirici hem artlılaĢtırıcı yönde görülen bu benzeĢme, Amasya merkez ağzında
kendini göstermektedir. mezer, va┌ıt (vakit), dene (tāne), ┌abar.

Gerileyici BenzeĢme Yoluyla: nıĢan (niĢan), eteĢ (ateĢ).
Çift Yönlü BenzeĢme Yoluyla:
Orta hecede kalan ünlü, önünde ve arakasında kalan ünlüleri etkileyerek onları kendisine
benzetir. Bu benzeĢme bölge ağzında bir kelimede görülmektedir. barabar (beraber).
Yine “ile” edatı kelimeyle benzeĢme yoluna girer ve uyuma tabi olur. adamınan (adam ile)
Bölge ağzında bazı edatların Eski Anadolu Türkçesindeki Ģekillerini korudukları
görülmektedir.43 yanı (yani), hanı (hani), hanġı (hangi).
2.1.1.4.1.1. Önlük-Artlık Uyumunun Bozulması
Amasya merkez ağzında önlük-artlık uyumu bazı ünsüzler ve ekler etkisiyle
bozulmaktadır.
/y/ ünsüzünün etkisi dolayısıyla Ģimdiki zaman eki bazen uyuma tabi olurken bazen de
uyumu bozmaktadır. Bölge ağzında Ģimdiki zaman ekinin sistemli bir kullanımı yoktur. On iki
değiĢik Ģekilde Ģimdiki zaman ekiyle karĢılaĢılmaktadır. Bu açıdan bakacak olursak Amasya
merkez ağzında Ģimdiki zaman eki önlük-artlık uyumunu bazen bozmaktadır. alıyi (alıyor), gėliyelá
(geliyor), o╧uyü (okuyor).
Bölge ağzında art sıradan baĢlayıp art sıradan devam eden bazı kelimelerde ön sıradan
ünlülere geçilmiĢtir. misir (mısır), emme (ama).
2.1.1.4.2. Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu
Düzlük-yuvarlaklık uyumu, basit ya da bileĢik kelimelerde ünlülerin düzlük-yuvarlaklık
bakımından ilk hece ünlüsüne göre ayarlanmasıdır.44 Eski Anadolu Türkçesinde düzlük-yuvarlaklık
uyumunun aleyhine dilde birçok geliĢme meydana gelmiĢtir. Batı Türkçesinde Osmanlıcanın son
dönemlerine gelindiğinde bu uyumun dilimize girdiğini görmekteyiz. Türkiye Türkçesine
41

Zeynep Korkmaz, Nevşehir ve Yöresi Ağızları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1994, s. 44.
Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2007, s. 51
43
Yusuf Avcı, Amasya Aydınca Ağzı (Ġnceleme- Metinler- Sözlük), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sivas 1988, s. 48.
44
Zeynep Korkmaz, Nevşehir ve Yöresi Ağızları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1994, s. 53.
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gelindiğinde de bu uyum kuvvetli bir Ģekilde kendini göstermiĢtir.45 AraĢtırmalarımız sonucunda
Amasya merkez ağzında düzlük-yuvarlaklık uyumunun tam olarak gerçekleĢmediğini
söyleyebiliriz. b∩yle (böyle).
Amasya merkez ağzında Ģimdiki zaman ekinin düzleĢtiği görülmektedir. geliyá (geliyor),
diyelá (diyorlar).
Bölge ağzında “için” edatı art heceyle baĢlayan kelimelerde Eski Anadolu Türkçesi’ndeki
yuvarlak Ģeklini devam ettirmiĢtir. oldǔæúçún (olduğu için).
2.1.1.4.2.1. Düzlük-Yuvarlaklık Uyumunun Bozulması

Eski Anadolu Türkçesinden bu yana asli yuvarlak Ģekillerin devam etmesi düzlükyuvarlaklık uyumunu bozar.46 Eski Anadolu Türkçesindeki yuvarlak Ģekillerin korunduğu bölge
ağzında, düzlük-yuvarlaklık uyumu genellikle bozulmuĢtur. cėvúzúñ (cevizin), dκ╒ıduludu
(dağıtılırdı), gėtür♠y♠m (getireyim), nirelüsüñ (nerelisin).
2.1.1.4.3. GeniĢlik-Darlık Uyumu
Bölge ağzında geniĢlik-darlık uyumu oldukça yaygındır. Bu uyum genellikle daralma
yönünde gerçekleĢmiĢtir. dκ╒ıduludu (dağıtılırdı).
GeniĢleme yönündeki uyum daha az kelimede karĢımıza çıkmaktadır. de╒ermen (değirmen),
ġózel (güzel).
2.1.1.5. Ünlü DeğiĢmeleri
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Amasya merkez ağzında çeĢitli sebeplerden dolayı ünlü değiĢmeleri gerçekleĢmiĢtir.
Ġlerleyici veya gerileyici yönde olan bu değiĢmelerin çoğu “/y/, /Ģ/, /c/, /ç/, /z/, /s/, /m/, /n/, /t/”47,
ünsüzlerinin önlüleĢtirici etkisinden kaynaklanmaktadır. Bölge ağzındaki ünlü değiĢimlerini Ģu
Ģekilde inceleyebiliriz:
2.1.1.5.1. Art Ünlülerin ÖnlüleĢmesi
/a/>/e/ değiĢimi: Amasya merkez ağzında ilerleyici veya gerileyici benzeĢmeler sonucunda
/a/>/e/ değiĢimi görülmektedir. eteĢ (ateĢ), dene (tāne), emme (ama), birez (biraz).
a>á değiĢimi: /a/>/e/ değiĢiminin bir ön safhasıdır. Genellikle /y/ ünsüzünün önlüleĢtirici
tesiri sonucunda bu değiĢim gerçekleĢmiĢtir. háyrim (hayrım), çáyimi (çayımı), oriyá (oraya), yárısı
(yarısı), ámme (ama), buriyá (buraya), ġáynκnam (kaynanam).
/ı/>/i/ değiĢimi: Bölge ağzında çok az görülen bir değiĢimdir. misir (mısır). /ı/-/i/
değiĢikliğinin Türkçede /ı/ vokalinin normalden kısa olmasıyla ortaya çıktığını belirten ERGĠN,
“dahi, hani, hangi” kelimelerinin bazı ağızlarda bugün “da┌ı, hanı ve hanġı” Ģeklinde
kullanıldıklarını belirtmiĢtir.48 Bu kelime, Amasya merkez ağzında hanġı Ģeklinde karĢımıza
çıkmaktadır.
hanġı(ET)>hangi(TT) /ı/>/i/
hanġı(ET)=hanġı(Amasya Ağzı)
45

Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım-Yayım-Tanıtım, Ġstanbul 2003, s. 72.
Mehmet Dursun Erdem - Esra Kirik - Sibel Üst - Güner Dağdelen, “Türkoğlu Ağzı (KahramanmaraĢ Ağızları–1)”,
Turkish Studies, Volume 4/8 Fall, 2009, s. 2531.
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Yusuf Avcı, Amasya Aydınca Ağzı (Ġnceleme- Metinler- Sözlük), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sivas 1988, s. 56.
48
Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım-Yayım-Tanıtım, Ġstanbul 2003, s. 80-81.
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/ı/>[í] değiĢimi: Bu değiĢim /ı/>/i/ değiĢiminin bir ara evresidir. /y/ ünsüzünün önlüleĢtirici
tesiri sonucunda gerçekleĢmiĢtir. ġólbaĢí (gölbaĢı), yápíy≠dum (yapıyodum), yázíy≠dum
(yazıyodum).
2.1.1.5.2. Ön Ünlülerin ArtlaĢması
/e/>/a/, /e/>[á] değiĢimi: Bu değiĢim sadece birkaç örnekte görülmektedir. ┌abar (haber),
ġardaĢ (kardeĢ), barabár (beraber), dönec►ám (döneceğim).
/ö/>[ó] değiĢimi: Sistemli Ģekilde görülen bu değiĢim genellikle /ġ/, /╧/ ünsüzlerinin
artlılaĢtırıcı etkisiyle oluĢmuĢtur. ósúzúm (öksüzüm), ╧óy (köy), ġónderdim (gönderdim), ╧ó╧
(kök), ╧ómeç (kömeç).
/ü/>[ú] değiĢimi: Sistemli bir Ģekilde görülen bu değiĢim, /ġ/, /╧/ ünsüzlerinin tesiriyle
meydana gelmiĢtir. ġúccúġ (küçük), múl╧úm (mülküm), ġún (gün), ╧ó╧ú ╧út►ú (kökü kütüğü).
Yüne /ġ/ ünsüzünün erimesi ile /ü/>[ú] değiĢimi gerçekleĢmiĢtir. dú╒ún.
2.1.1.5.3. Düz Ünlülerin YuvarlaklaĢması
/ı/>/u/ değiĢimi: /ı/>/u/ değiĢiminin Amasya merkez ağzındaki en önemli sebebi Eski
Anadolu Türkçesindeki yuvarlak Ģekilli kelimelerin devam etmesidir. Bunun yanında yine dudak
ünsüzlerinin etkisiyle de bu değiĢim görülmektedir. níĢannuna (niĢannına), yáļuñuz (yalnız), puñar
(pınar), altun (altın).
/ı/>[⌂] değiĢimi: Fazla görülen bir değiĢim değildir. ald⌂ (aldı), ġuĢan⌂du (kuĢanırdı), oļ⌂du
(olurdu), dκ╒ıd⌂du (dağıtılırdı), áyr⌂ (ayrı).
/i/>/ü/, /i/>/u/ değiĢimi: Yine fazla görülen bir değiĢim değildir. gėlüdük (gelirdik), gendü
(kendi).
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/a/>[å] değiĢimi: Sistemli olmayan bu değiĢim sadece bir iki kelimede görülmektedir. båba,
ba┌låva.
/e/>/ö/ değiĢimi: Dudak ünsüzlerinin etkisi sonucunda görülen bu değiĢim sistemli değildir,
sadece belirli kelimelerde görülmektedir. d∩vlet (devlet).
2.1.1.5.4. Yuvarlak Ünlülerin DüzleĢmesi
Amasya merkez ağzı, düzleĢmenin çok az görüldüğü bir ağız bölgesidir. Yuvarlak
ünlülerin düzleĢmesi olayı sistemli değildir ve sadece belirli kelimelerle sınırlıdır.
/ö/>/e/ değiĢimi: Genellikle y ünsüzünün önlüleĢtirici tesiriyle gerçekleĢen bir değiĢimdir.
Bölge ağzında fazla görülmemektedir. b∩yle (böyle).
/o/>/e/ değiĢimi: /y/ ünsüzünün önlüleĢtirici tesiriyle Ģimdiki zamanın kullanımlarında
karĢılaĢılan bir değiĢimdir. diyelá (diyorlar).
2.1.1.5.5. GeniĢ Ünlülerin Daralması
/a/>[κ] değiĢimi: /a/>/ı/ değiĢiminin bir ara merhalesidir. Genellikle /ġ/ ünsüzünün erimesi
sonucu yan yana gelen ünsüzlerden geniĢ olanı daralmaktadır. Bölge ağzında pek fazla
görülmemektedir. zκman, dκ╒ıduļudu (dağıtılırdı), yκ╒ı (yağı).
/e/>/i/ değiĢmesi: Genellikle /y/ ünsüzünün daraltıcı ve önlüleĢtirici49 etkisiyle oluĢan bir
ünlü değiĢimidir. dóvmiye (dövmeye), tekniyé (tekneye), nėriyé (nereye).
49

Mehmet Dursun Erdem, Asarcık Ağzı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Samsun 2001, s. 44.
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Bölge ağzında –ince zarf-fiil eki ön sıradan kelimelerde –inci Ģeklini almaktadır. gėlinci
(gelince), gidinci (gidince).
/e/>/ė/ değiĢimi: Çok yaygın olan bir ünlü değiĢimidir. DeğiĢim niteliği taĢıyan örneklerin
yanında eski Ģekillerin devamı niteliğinde de /ė/ vardır. Yine /y/ ünsüzünün önlüleĢtirici ve daraltıcı
tesiri sonucunda oluĢmuĢtur. bėĢ, gėrçegden (gerçekten), ėz▼iy≠du (eziyodu), dėyneg (deynek),
ėveli (eveli).
/e/>[ä] değiĢimi: Sadece bir iki kelimede görülen bir ünlü değiĢimidir. älli (elli), ängin
(engin).
/o/>[≠] değiĢimi: /o/>/u/ değiĢimide bir ara merhale niteliğindedir. Sistemli olan değiĢime,
genellikle Ģimdiki zaman ekinde rastlanmıĢtır. dönüy≠ (dönüyor), ≠na (ona), diy≠┌ (diyoruz), y≠┌
(yok), yápiliy≠ (yapılıyor).
/ö/>[●] değiĢimi: Sadece birkaç örnekte görülen bir değiĢimdir. b●yúġler (büyükler).
2.1.1.5.6. Dar Ünlülerin GeniĢlemesi
/i/>/e/, /i/>/ė/ değiĢimi: Bölge ağzında pek fazla görülememektedir. hėç (hiç), ėĢitdim
(iĢittim).
/ü/>/ö/, /ü/>[ó] değiĢimi: Pek fazla görülmeyen bir değiĢimdir. böyük (büyük), hó╧úmet
(hükümet).
2.1.1.6. Ünlülerde Türeme ve DüĢme
2.1.1.6.1. Ünlü DüĢmesi
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Türkçe kelimelerdeki orta hece ünlüsünün vurgusu az olduğundan vurgusuz orta hece
ünlüsü genellikle düĢer. Bölge ağzında ünlü düĢmesi de yine kelimelerin orta hecesinde
görülmektedir. Vurgusuz orta hece ünlüsünün düĢtüğü bu kelimeler pek fazla değildir. ėyce (iyice),
öyleymiĢ (öyle imiĢ).
Bazı kelime birleĢmelerinde de ünlü düĢmesi görülmektedir. nebl┬m (ne bileyim)
2.1.1.6.2. Ünlü Türemesi
Amasya merkez ağzında ünlü türemesi kelime baĢında ve kelime ortasında görülmektedir.
Kelime baĢındaki ünlü türemesi genellikle /r/ ve /l/ ile baĢlayan alıntı kelimelerdedir. Türkçe
kelimelerin baĢında /r/, /l/ ünsüzleri bulunmaz. Bu sebeple bu kelimelerin baĢına bir ünsüz getirilir.
AraĢtırmalarımız sonucunda /r/ ve /l/ ünsüzlerinin baĢına getirilen bu ünlü genellikle /ı/-/i/ hatta
kısa /ı/([ǐ]-[├]) olmuĢtur. ▼ıramazan (ramazan), ilāzım (lāzım).
Bunun dıĢında yine alıntı kelimelerde çift ünsüz arasına bir ünlü getirilmiĢtir. tiren, sipor,
tıraĢ.
2.1. Ünsüzler
2.2.1. Ünsüz ÇeĢitleri
Bölge ağzında, yazı dilinde bulunan ünsüzlerin dıĢında bazı ünsüzler de vardır. Bunlar, [č],
[◄y], /ġ/, /╧/, [K], [S], [ļ], /ñ/, [T], [∫], [ª], [F], [C], [∏] ünsüzleridir.
[č]: /c/ ile /j/ arasında boğumlanan, bölge ağzında çok seyrek kullanılan bir sestir.
čandarma (jandarma).
[Ç]: Sert damağın ön tarafında boğumlanan, /c/ ile /ç/ arasındaki bu ses yarı tonlu bir
ünsüzdür. Amasya merkez ağzında fazla bulunmamaktadır. hėÇ (hiç).
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[F]: Sızıcı diĢ-dudak ünsüzleri olan /f/ ve /v/ arasında boğumlanan bu ses /f/’ye daha
yakındır. esdaFuļļah.
/ġ/: YumuĢak damağın arkasında boğumlanan ve art sıradan ünlülerle hece kuran ünsüzdür.
/g/ sesi /ö/ ve /ü/ ünlüleriyle hece kurduğunda boğumlanma noktasını geriye çekerek /ġ/ sesine
dönüĢür. Yanındaki ünlüleri de art veya yarı art ünlülere dönüĢtürür. ġónderdim (gönderdim), ġúzel
(güzel), ġúy►á (güya-damat-), ġún (gün), ġardaĢ (kardeĢ), ġóz (göz), temúzļúġ (temizlik).
┌: Bölge ağzında çok sık karĢılaĢılan hırıltılı /h/ sesi, kelime ortası ve kelime sonu art
damak ünsüzü /╧/’ların hırıltılı sese dönüĢmesiyle oluĢur. y≠┌, áyļı┌ (aylık), çí┌ardi (çıkardı),
varļı┌, ayá┌.
ġimdiki zamanın üçüncü çokluk çekiminde sistemli Ģekilde hırıltılı h sesiyle
karĢılaĢılmaktadır. bürüküy≠ġ (birikiyoruz), yápiy≠┌ (yapıyoruz).
/╧/: Katı, patlamalı, tonsuz art damak ünsüzü50 olan ╧, Amasya merkez ağzında sistemli
olarak kullanılan bir ünsüzdür. Ön damak ünsüzü olan /k/ kelime baĢında kullanılırken genellikle
orta damağa kayar, bunun sonucunda /╧/ ünsüzü oluĢur. Bu ünsüz yanındaki ünlüleri artlıĢaltırır.
╧ómúr (kömür), ╧ómú╧ (komik), ╧óy (kök), ó╧úz (öküz).
Sistemli olmasa da bazı kelimelerde bulunan /g/’lerin de art damak ünsüzü olan /╧/’ya
dönüĢtüğü durumlar da vardır. ╧ún (gün).
[K]: /k/ ile /g/ arasında boğumlanan [K] ünsüzü, bölge ağzında pek fazla bulunmamaktadır.
Kelimelerin orta hecelerinde ve son hecelerinde bulunmaktadır. gėldúK (geldik), kėĢkeK (keĢkek).
[ļ]: Art sıradan ünlülerle beraber kullanılan bu ünsüz Amasya merkez ağzında sistemli
olarak kullanılmaktadır. çáļıĢdu┌ (çalıĢdık), oļuy≠du (oluyordu), o┌uļ (okul), amasyáļu (Amasyalı).
[ñ]: Türkiye Türkçesi ağızlarında yaygın olarak görülen bu ünsüzde boğumlanma dil
sırtının yumuĢak damakta kapanması ile oluĢur.51 [ñ] ünsüzü iyelik çekiminin ikinci Ģahsında, ilgi
halinde, iĢaret ve Ģahıs zamirlerinde, fiil çekimlerinin ikinci Ģahıslarında ve bazı kelime köklerinde
yaĢamaktadır.52 nė yázıy≠suñ?, yėñi, puñar (pınar), oña (ona), amcañ (amcan).
[T]: /t/ ile /d/ arasında boğumlanan bu ses bölge ağzında çok nadir bulunmaktadır. gėtTi
(gitti), rahmeTli.
[∫]: Çift dudak /v/’si53 olarak adlandırılan bu ses sadece belirli kelimelerde karĢımıza
çıkmaktadır. a∫u, (bu-abu).
[S]: /s/ ile /z/ arasında boğumlanan bu ses sistemli olarak görülmemektedir. gėl┬siS
(geliyorsunuz).
[∏], [◄y] [◄h], ünsüzleri düĢme durumuna gelmiĢ, gevĢek boğumlanmalı ünsüzlerdir.54
gidiy≠ļa∏
2.2.2. Ünlü-Ünsüz Uyumunun Bozulması
Ön ünlülerle ön damak ünsüzlerinin, art ünlülerle art damak ünsüzlerinin yan yana
bulunması olayına ünlü ünsüz uyumu denir. Amasya merkez ağzında /╧/, /ġ/, [ñ] ünsüzlerinin bu
50

SAĞIR Mukim, “Anadolu Ağızlarında Ünlüler”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Ankara 1995, s. 399.
Age, s. 402.
52
Tevfik Pekacar, Suluova Ağızları, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim
Dalı Yüksek Lisans Tezi, Eylül 2003, s. 40.
53
Mehmet Dursun Erdem, Asarcık Ağzı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Samsun 2001, s. 52.
54
Zeynep Korkmaz, Nevşehir ve Yöresi Ağızları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1994, s. 70.
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uyumu bozduğu, özellikle /╧/ ve /ġ/ ünsüzlerinin /ö/ ve /ü/ ünlüleri ile hece kurduklarında ünlüünsüz uyumun bozulduğu görülmektedir. gėldúġ (geldik), yėlleĢdúġ (yerleĢtik), ╧ótú (kötü),
óñúmüzde (önümüzde).
/y/ ünsüzünün önlüleĢtirici tesiri sonucunda da art sıradan ünlü bulunduran kelimelerde
yine ünlü ünsüz uyumunun bozulduğu görülmektedir. hayírdur (hayırdır), yázıb (yazıp), yáĢına
(yaĢına).
2.2.3. Ünsüz DeğiĢmeleri
2.2.3.1. ÖtümlüleĢme
Yöre ağzında ötümlüleĢmeler kelime baĢında, ortasında ve sonunda tespit edilebilmektedir.
2.2.3.1.1. Kelime BaĢında ÖtümlüleĢme
Amasya merkez ağzında kelime baĢında ötümlüleĢme sistemli olarak görülmektedir.
/╧-/>/ġ-/ değiĢimi:
AraĢtırma bölgemizde sistemli olarak kelime baĢı /╧/’ların kelime baĢı /ġ/’ya dönüĢtüğü
görülmektedir. ġızım (╧ızım), ġa┌ma┌ (╧aļ╧ma╧), ġardaĢ (╧ardeĢ), ġannım (╧arnım).
/k-/>/g-/ değiĢimi:
Bölge ağzında sistemli olarak görülen bir ötümlüleĢme olayıdır. írahmetlüg (rahmetlik), gi
(ki), gendü (kendi).
/s-/>/z-/ değiĢimi:

60

Sadece birkaç kelimede görülen ötümlüleĢmedir. zabah (sabah).
/t-/>/d-/ değiĢimi: dene (tāne), datļı, dutma┌.
/p-/>/b-/ değiĢimi:
Bu değiĢim sadece birkaç kelimede görülmektedir. biĢüdüg (piĢirdik), bencere (pencere),
2.2.3.1.2. Kelime Ġçinde ÖtümlüleĢme
Kelime içinde ötümlüleĢme olayına çok sık rastlanmaktadır.
/-╧-/>/-ġ-/ değiĢimi:
çocuġļar, baĢġa (baĢka).
/-t-/>/-d-/ değiĢimi:
ėhdiyár (ihtiyar), ėtdiler (ettiler), do┌dur (doktor).
2.2.3.1.3. Kelime Sonunda ÖtümlüleĢme
/-╧/>/-ġ/ değiĢimi: Sistemli Ģekilde görülen bir değiĢimdir. /╧/ ile biten kelimeye ünlü ile
veya tonsuz bir ünsüz ile baĢlayan bir kelime geldiği zaman bu değiĢim meydana gelir. ayaġæatdı,
gėldúġæ►ŉļum, aļduġ bunarı, gidiy≠ġ buradan.
/-k/>/-g/ değiĢimi: /-k/ ile biten bir kelimeye ünlü ile baĢlayan bir kelime gelmesiyle oluĢan
bu değiĢime çok sık rastlanmamaktadır. írahmeTlügæoļdı.
/-p/>/-b/ değiĢimi: Yine /-p/ ile biten kelimeye ünlü ile baĢlayan veya tonsuz bir ünsüz ile
baĢlayan bir kelime getirildiğinde /p/ ünsüzü /b/’ye dönüĢür. yázıbæaçıyŉ┌, gėlib gidiyŉ┌.
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2.2.3.2. ÖtümsüzleĢme
Bölge ağzında ötümsüzleĢme olayı pek fazla görülmemektedir.
2.2.3.2.1. Kelime BaĢında ÖtümsüzleĢme
/z-/>[S] değiĢimi: Saten (zaten).
2.2.3.2.2. Kelime Sonunda ÖtümsüzleĢme
Bölge ağzında kelime sonunda ötümsüzleĢme olayı pek fazla yoktur. Sadece bir iki
kelimede bu değiĢimi görmekteyiz. biraS (biraz), gėldiñiS (geldiniz).
2.2.3.3. SızıcılaĢma
Amasya merkez ağzında en yaygın görülen sızıcılaĢma /-╧-/>/-┌-/ değiĢimidir. d≠┌uz
(dokuz), o┌udu (okudu), y≠┌ (yok).
2.2.3.4. Sürekli Ünsüzler Arasındaki DeğiĢimler
2.2.3.4.1. Ġç Seste Sürekli Ünsüzler Arasındaki DeğiĢimler
/v-/>/m-/ değiĢimi: mefadæėdinci (vefat edince).
2.2.3.4.2. Kelime Ortasında Sürekli Ünsüzler Arasındaki DeğiĢimler
/-r-/>[-ļ-] değiĢimi: ileçbellig, selbes.
/-l-/>/-n-/ değiĢimi: oyunnan (oyun ile).
/-ğ-/>/-y-/ değiĢimi:
Amasya merkez ağzında bazı kelimelerde /ġ/ ünsüzünün eriyerek yerini /y/ ünsüzüne
bıraktığı görülmektedir. buydáy.
/-n-/>[-ñ-] değiĢimi:
Kendisinden sonra gelen /k/, /╧/, /g/, /ġ/ ünsüzleri /n/ ünsüzünü [ñ]’ye dönüĢtürür. yėñge.
2.2.3.5. SüreklileĢme
Süreksiz ünsüzlerin sürekli ünlülere dönüĢme olayı çok nadir görülmektedir.
2.2.3.6. SüreksizleĢme
Sürekli ünsüzlerin süreksiz ünsüzlere dönüĢmesi bölge ağzında sadece birkaç kelimede
görülmektedir.
/j-/>/c-/ değiĢimi: candarma >jandarma
2.2.3.7. Kelime Ġçinde Ünsüz BenzeĢmesi
Ünsüz değiĢmesi olarak da adlandırılan bu olay genellikle /n/ ve /l/ sesleriyle karĢımıza
çıkmaktadır. Bu değiĢmelerde /n/ ünsüzünün benzeĢtirici, /l/ ünsüzünün de hem benzeĢtirici hem de
benzeyici özellikleri önemli rol oynamaktadır.
-nl->-nn- benzeĢmesi: Amasya merkez ağzında sistemli ve çok görülen bir benzeĢmedir. /n/
ünsüzü ile biten kelimeden sonra /l/ ile baĢlayan bir ek geldiğinde ilerleyici benzeĢme sonucunda /l/
ünsüzünü /n/ ünsüzüne dönüĢmektedir. onnānan (onlarla), de╒ermenner (değirmenler), günnü╧
(günlük).
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-rl->-ll- benzeĢmesi:
Kelime sonundaki /r/ ünsüzü gerileyici benzeĢme yoluyla /l/ ünsüzüne dönüĢür. Bu değiĢim
Amasya merkez ağzında en çok görülen gerileyici benzeĢme türüdür. taļļada (tarlada), oynaļļar
(oynarlar).
-rn->-nn- benzeĢmesi:
EkleĢme sırasında meydana gelen bir benzeĢmedir. Sadece birkaç kelimede görülmektedir.
ġannı (karnı).
-ls->-ss- benzeĢmesi:
Sadece bir konuĢmacıda görülen gerileyici benzeĢmedir. ossun (olsun).
-hm->-mm- benzeĢmesi:
Bölge ağzında sadece iki örnekte görülen bir benzeĢmedir. Memmed, Ammed.
2.2.3.8. BenzeĢmezlik
Bir kelimede yan yana duran ve boğumlanma nitelikleri bakımından birbirinin benzeri olan
iki ünsüzden birinin, kendi boğumlanma noktasını ötekinden ayırarakbaĢka bir ünsüze
dönüĢtürmesi olayına benzeĢmezlik denir55 iĢdé (iĢte), düĢdüm (düĢtüm), beĢde (beĢte), yapdudu
(yaptırdı).
2.2.3.9. Ünsüz ĠkizleĢmesi
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Amasya merkez ağzında vurgudan kaynaklanan bir sebeple ünlü ikizleĢmesi görülmektedir.
Bu olaya sadece belirli kelimelerde rastlanmıĢtır. ġúccúġ (küçük).
2.2.3.10. Ġkiz Ünlülerin TekleĢmesi
Bölge ağzında fazla rastlanmayan bir olaydır. ėvelden (evvelden).
2.2.3.11. Ünsüz DüĢmesi
2.2.3.11.1. Kelime BaĢında Ünsüz DüĢmesi
Yan yana gelen iki kelimeden bazen ikinci kelimenin baĢındaki ünsüz düĢer ve ortaya yeni
bir hece çıkar. Bu olayda genellikle /g/, /k/, /h/, /Ģ/, /v/, /y/ ünsüzlerinin düĢtüğü görülmektedir.
ėrtes▼iæ►únde (ertesi günde), ġızæamamı (kız hamamı).
2.2.3.11.2. Kelime Ġçinde Ünsüz DüĢmesi
Bu bölgede /ğ/, /n/, /h/, /r/, /v/, /y/ ünsüzleri kelime ortasında eriyerek düĢmüĢtür. çocu╒um
(çocuğum), sa╒a (sana), da╒a (daha), alıy≠la (alıyorlar), b▪le (böyle), ┬Ģallah (inĢallah), soña (sonra).
2.2.3.11.3. Kelime Sonunda Ünsüz DüĢmesi
Kelime sonunda ünsüz düĢmesi olayı pek yaygın değildir. Bu olayda genellikle /l/, /r/, /y/
ünsüzlerinin kelime sonunda düĢtüğü görülmektedir. yápíy≠ļa (yapıyorlar), bā (bağ).
2.2.3.12. Ünsüz Türemesi
Amasya merkez ağzında ünsüz türemesi üç Ģekilde olmaktadır.

55

Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2007, s. 42.

 Amasya Merkez Ağzının Ses Bilgisi Özellikleri
KIġ WINTER 2010  SAYI NUMBER 1

2.2.3.12.1. Kelime BaĢında Ünsüz Türemesi
Bu bölge ağzında kelime baĢında ünsüz türemesine pek rastlanmamaktadır. helbet (elbet).
2.2.3.12.2. Ġç Seste Ünsüz Türemesi
/-y-/ türemesi en çok görülen ünsüz türemesidir. ayle (aile), neyse (ne ise), dayre (daire).
2.2.3.12.3. Kelime Sonunda Ünsüz Türemesi
Çok sık rastlanmayan bu ses türemesi hikaye birleĢik zamanın üçüncü teklik Ģahsı ile
çekimlenmiĢ Ģeklinde ve cevher fiilin görülen geçmiĢ zaman üçüncü teklik Ģahıs çekiminde
görülür. yáparıdın, aļuļarıdın, varıdın.
2.2.3.13. GöçüĢme
Bir kelime içindeki iki ünsüzün yer değiĢtirmesi olayına göçüĢme denir. Amasya merkez
ağzında özellikle /r/, /l/, ve /n/ ünsüzlerinin yer değiĢtirdiği görülmektedir. Bazen yan yana gelmiĢ
iki ünsüz yer değiĢtirirken bazen de uzak iki ünsüz yer değiĢtirebilir. Bu olaya fazla
rastlanmamaktadır. melmeketde (memlekette), tespi (tepsi).
2.2.3.14. Hece KaynaĢması
Erimeye elveriĢli ünsüzler yanlarındaki ünlülerle kaynaĢırlar. Hece sayısının azaldığı bu
olaya hece kaynaĢması denilmektedir. Bu olay genellikle ekleĢme sırasında görülmektedir. hasdāne
(hastahane), onnāñ (onların).
Hece kaynaĢması sadece bir kelime içinde değil bazen komĢu iki kelime arasında da
görülmektedir. nėtcēn (ne edecen), Ģimdik┬æbi (Ģimdiki gibi).
2.2.3.15. Hece DüĢmesi
Amasya merkez ağzında hece düĢmesi olayı en fazla getir- ve götür- fillerinde
görülmektedir. gėtdüler (getirdiler), ġótdüler (götürdüler).
3. SONUÇ
1. Amasya merkez ağzında kelimelerin ilk hecesinde kapalı /e/(/ė/) sesi sistemli bir Ģekilde
görülmektedir.
2. /a/>[á] değiĢimi oldukça yaygındır. Bu değiĢim genellikle /y/ ünsüzünün önlüleĢtirici
etkisi sonucunda oluĢmuĢtur.
3. Bölge ağzında alıntı kelimelerdeki uzun ünlüler normal süreli ünlüye dönüĢmektedir.56
barabar (berāber).
4. Önlük-artlık bakımından ünlü benzeĢmeleri görülmektedir. dene (tāne), habar (haber).
5. Amasya merkez ağzında /╧/, /ġ/, [ñ] ünsüzlerinin /ö/ ve /ü/ ünlüleri ile hece
kurduklarında ünlü-ünsüz uyumun bozulduğu görülmektedir. gėldúġ (geldik), yėlleĢdúġ (yerleĢtik),
╧ótú (kötü), óñúmüzde (önümüzde).
6. KARAHAN’ın Batı Grubu ağızlarında belirttiği gibi Eski Anadolu Türkçesi’nin
karakteristik özelliği olan arka ve orta damak damak ünsüzü /n/([ñ]) Amasya merkez ağzında
korunmaktadır.57 saña, gėdec►áñ (gideceksin).

56
57

Leylâ Karahan, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1996, s. 53.
Age, 53.
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7. Teklik 1., 2. ve 3. Ģahıs zamirlerinin yönelme hali çekiminde geniz ünsüzü /n/ karĢımıza
çıkmaktadır.58 baña, saña, oña.
8. Amasya merkez ağzında bazen böyle ve öyle kelimelerinde düzleĢme eğilimi
görülmektedir. b∩yle, öylé.
9. KARAHAN’ın ana ağız gruplarını belirleyen özellikler tablosundan da yola çıkarak Batı
Grubu ağızları içerisinde yer alan Amasya merkez ağzında Ģimdiki zaman eki tek Ģekilli değildir. –
yo, -y≠, yó, -yú, –yá, -ye ve -y⌂, -yí Ģekilleriyle karĢımıza çıkan bu zaman için baskın olarak -y≠’lu
Ģekil kullanılmıĢtır.59
10. Amasya merkez ağzında ön ve orta damak ünsüzleri arka damağa kayarak yanlarındaki
ön ünlüleri de orta damağa çekerler. Böylece yarı art [ó], [ú] ünlüleri oluĢur.60 ╧óy, ġórdüm.
11. KARAHAN’ın Batı Grubu ağızlarına dâhil ettiği Amasya merkez ağzında düzlükyuvarlaklık uyumunun ünlü yuvarlaklaĢması yönünde bozulduğunu görmekteyiz.61 cėvúzúñ
(cevizin), nirelüsüñ (nerelisin).
12. Bölge ağzında bazı kelimelerde ön damak ünsüzü /k/, yanındaki ön ünlüye rağmen
boğumlanma noktasını orta damağa çeker. Bu değiĢim esnasında ön ünlü boğumlanma noktasını
korur.62 gidece╧.
13. KARAHAN’ın da belirttiği gibi Amasya merkez ağzında arka damak ünsüzü /k/,
sızıcılaĢarak arka damak ünsüzü ┌’ya dönmüĢtür.63
14. Ġki kelime arasında kullanılan /g/ ünsüzü eriyerek hece kaynaĢmasına sebep olmuĢtur.
buryǎæel.
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15. KARAHAN’ın Batı Grubu ağızlarında bahsettiği gibi bölge ağzında “o” zamirinde ve
Ģimdiki zamanın en çok kullanılan Ģekli -y≠’ da ünlü daralması meydana gelmektedir.64 ≠ndan,
gėliy≠.
16. –ınca/-ince zarf fiil ekinde ünlü daralması meydana gelmiĢtir.65 gėlinci (gelince), ininci
(inince).
17. Ġlerleyici ve gerileyici benzeĢmeler mevcuttur. Bu benzeĢmelerden –rl->-ll- gerileyici
benzeĢmesine daha sık rastlanmaktadır.
18. KARAHAN’ın Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması adlı çalıĢmada Batı Grubu
Ağızlarının VI. alt grubunda yer alan Amasya merkez ağzı yaptığımız ses ve Ģekil bilgisi
incelemeleri sonucunda, Batı Grubu Ağızlarının karakteristik özelliklerini taĢımaktadır. Ancak
kesin yargılara ve daha detaylara sonuçlara bütün kayıtların deĢifre edilmesi sonucu yaklaĢabiliriz.
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benim adım türkan bėzc┬ hayírdu◄ræ┬Ģaļļah da, beni vara y≠╒a beni yázıb nėtcēñ. ben atmıĢ
d≠┌uz yáĢına girdim ġızım. aĢab binā b∩yle ėy├ ╧ótü aļd⌂ hėr♠f, írahmeTlügæoļdu o da sizlere ömür
dö◄rt sėnĕæoļdu. nārasīñ aĢab binā Ģ≠ yánníyí da bi ėhdiyáræėbe varıdı Ģu óñúmüzde duvar varıdı.
ėhdiyáræėbe de ölünc♠ ≠ndan aļduġ gi billerde yápdurǔruġ sanduġ, hėrif de mėfādæėdinci çocuġļar
bi da╒a ortanca ōļum burda duruy≠, ġúccúġæoĝļum orda Ģindig, ben de ortada topļumæėvimde
duruy≠m Ģindi. yá ordaki de ōļum burdaki de, ortaļānda duruy≠m hėrif ölünc♠. nė diyim ben Ģindi
hadi ba┌┬m.
ānā benim dü╒ün ben onæüç yáĢínda ėvlendim háy ġızīm. onæüç yáĢínda hėrifæ≠n yėdi
yáĢíndíydī. ben sa╒a diyim mi bi ╧ómú╦. üçünc♠ sınıfdan ėvimizde de◄rs yápíy≠dum ben. ben ėvimiz
♠çinci sınıfdan gėldim o yėñiceniñ ġóļbaĢíndaki o┌uļdān. böylé ders yází yázíy≠dum bi Ģėyden
┌abarım y≠h. benim tėyzēm ġúle ġúle anamınan ġonuĢuy►≠. niye ġonuĢuy≠ñ haļā, nė diy≠ñ dėdim.
biz anamızıñ ġız ġardaĢına haļa diy≠┌ ┌anı, y►á tėyzemize biz haļa dėrdig. kāniyé haļam varıdı
írahmetl├æoļ. türkān saña dú╒úr gėldim dėdi baña. ben gine bi Ģėy diyemiy≠m. anamınan
ġonuĢuy≠ļa∏. ǐrahmeTli ġáynκnamæoļacaġ illá gėt sóyle, ōļan illa ≠nu aļurum diy≠, dėmiĢler.
haļam da gėldi anamınan bóylé ġonuĢuken ben siz gibi yází yázíy≠dum, üçünci sınıfdan dörde
gėĢdim de gėdemedimæiĢde o sėne gėlinæoļdum bi da╒a. aman ġızım hiç kimséyé ġúccúġden
vėrmesinne. bi de disiblinni yėridi vardu╒um yėr, bit┬ ġóze ġórünǖ. ėzildim, büzüldüm baġsene
belim ġambuļļaĢdı. y►á beniminen yáĢídæoļannar dimdig da┌a.
ānām nė yėm►á yápíy≠ļar ġızım. yárın bazar fazā gėlin çí┌íy≠ yá cúm∩rtesi ġún ġúy►á
hamama gėdiy≠ doļanıy≠, o aĝĢamınan yáĝļı yápíļıy≠, yarın ġúy►á ėkm►á var diyi, ġúy►áyi
d≠ļandurana. sacı ġuraļļardı, onæon bėĢ ġarı, gėĢleræ≠ynardı, bóyúġ benim gibi yáĢļıļar da kimisi
açardı, kimisi büĢürüdü, kimisi yáĝļıyí yáĝļardı. biĢen yáĝļıyí ėrtes├æ►ún ġúy►á d≠ļaĢacaġ yá. ġúy►á
ėkme dėllerd▼iæiĢde. piļav büĢürülerdi, pirici oļan piriÇ piļavı nohudļu. pirici oļmiyán buļġur piļavı
nohudļu, ç≠rbā çėvúrme amasyánıñ mėĢĢur, t≠y┌a ç≠rbası. t≠y┌a ç≠rbası. niye o heb amasyá
taġlimi a┌a gėtür┬m nėler yázíyí. öylé ėtdiler beni iĢdē. ġúy►áyí da d≠ļaĢdurunc⌂, cúmártesi ġúnü
aĝĢamınan gėlin hamama gėderdi, cúmártesi ġún ėvelden, Ģindi öyle yōh. ėmme bazar ėmme ne
ıras gėle yápíy≠ļa. cúmártesi ġún gėlin hamama gėderdi, ar┌adaĢļarı giyerdi, ġuĢan⌂du, gėlini
y►í┌aļļardı. o cúmártesi ġúnün aĝĢamınan da dāmat d≠ļan⌂du ġúy►ávu. ėrtesi ġún zate gėlin
çí┌íyæiĢdé bazar ġún. öyliydi ėvelden. baĢġa yėriñ Ģėyini bilmim. televiz≠nda baġmıy≠ñuz mu?
anām áynı ėsgileri bazı ġósderiy≠ļar b∩yle Ģaļļı muļļu oynuy≠ļar áynı ėvelin iĢleri. bizimkileræiĢdé
böyliyidi ġızım. çarĢamba ġún dú╒únümüzæoļ⌂du dú╒únner┬ ġızļarıñ. aĝĢamınan da ġúy►á d≠ļanudu
áynı o ġún. yárın bazar yá mu╒aġġaġ yá pėrĢenbe yá bazara gėlinimiz çí┌ardı. pėrĢenbiyé ıras gėlüsē
çarĢamba ġún áynı bu ġızæamamı oļ⌂du. yá ėrtes▼iæ►ún gėderdi gėlin hanı. cúm∩rtes▼iæ►ún bu ġıS
hamamımızæoļ⌂sā bazar ġún zκba┌dan topļanudu cāmiden çí┌annar, gėlini bizler atınan⌂duġ. iki
giĢi dutar düĢmesin gėlin di◄yi. birisi çėker yá┌ın ╧áynın oļuy►≠, ╧áynatan olúy, b∩yle dutaļļardı biri
bi tarafından biri bi taraf, düĢer gėlin di◄yi. gėliniñæúsdüne böylé Ģėy örtellerdi kāfiyé dėrdúġ.
kāfiyé dėrdúġ bizæoña. bi de tas gėçürülerdi Ģöyle lili tasını dėpemize burdan baļaļļardı.
onuñæúsdüne órtellerdi o kāfiyé dėdú╒úmü. bi da┌a bóyle gėdiy≠ñ atıñæúsdünde. iĢdé iki ġáynatāñ
ġardaĢı varısa gėndü gáynıñ varısa biri ġáynatan bi tarafından dutuy≠du. o ġáynatamıñ ġardaĢı bi
tarafımdan dutuy≠du. ġáynım varısa ġáynım biri de atın baĢını çėkiy≠du, atınan gėdiy≠duġ. Ģindi
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taġs┬nen doļanıy≠ļar herkes. biz atınan doļanduġ, böyli◄ydi ġızım bilmiy≠m ki. o sóS gėcesine gėl┬m
a┌an Ģindi tā ibini dibini bıraġduġ.
söz gėcesi üç bėĢ giĢi gėldi, aļlahıñæėmrine iĢde, bi ġutu ļo┌umunan. söS kėsilecegæartı
b├æafda ėvel biyŉ söSü aļdıļar vėriy≠ġ d┬ dėmek k┬. benim bėg a╧ļım da sarmıy≠. adetini biliy≠m.
böylé bi sanduġ ġúccúġ ļo┌um sanduġļarı var yá ≠nūnan bi sanduġ ļohumunan gėlü düñürcü. söS
kėsilü, duvaļaļļar o ļo┌umu aĢĢada ġarıļar varısa y≠┌arda o düñürcü ġiĢilere dutaļļa∏. artanıñ da
zκbānan ġoñ⌂yá ġoñĢuyá da╒ıd⌂du anam. da╒ıduļar y►áni ġıS aļduġ dėyi, söS kėsildi, türkanı satduġ
dėmiĢæanam. b├æiki b├æiki ┌ısım aġrabiyá ġoñĢuļar o giĢilerden artan ļo┌umu da da╒ıtmıĢļar benim
bildǖm böylé ġızım.
asmazļarmī sayíļı sayíļı. bilmem ėlli iki dėne atletlēr, bimem ėll▼iæatmıĢ dėne yėmeni
diyigæa┌a ŉyáļusı áyr⌂ hėsabda. öyléyd▼iæiĢdé asdıļar bóyle ip gėriy≠ļa∏ bi o ╧óĢéyé cireg çáġdıļar,
bizim ġáynatamgiliñæėvine dört ╧óĢeyé cėrē çaġdıļar. ip buļduļar mėhleden. ipleri gėriy≠ļar b●ylé
döt duvara da. o ça┌a ça┌a doļuy≠ ġızīm. tummannıġ diyegæa┌a picamaļı┌, ėlbisē, hazır buļuzļa∏,
atletler áyru bi tarafa da┌ıļudu. oyáļı yėmeni bi ipe da┌ıļudu. y►áni dört ╧óĢe de doļuy≠du cėyiz.
öyli◄ydi ġızım. böyl▼éæiĢdé ben Ģimdikiler nası ki.
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haļu muĢanba t♠kanımız varıdı, mutfaġæėĢyásı t♠kanımız varıdı. benim dö∏t dėne ōļum var.
aļļah cümlesine de oļmiyána vėrsiñ. o çocuġļar t♠kanı iĢletdi. ondan s►≠ña hal▼ide ġom▼iseyincileridi.
ġomiseyinciler hal├de var yá. ġom⌂sy≠nciler. bi dá╒a çocuġļarımıñ yárısı t♠kana baġdı bi zκmān,
yárısı ġom▼iseyin▼é. ėlleS ╧óyünden bǎæaļduġ biS yėñicéyi satduġæemme. iĢ b∩yütdü ġóy▼áæadam
çocuġļarım var diyi. iki de ġızım var siz gibi. herkez yėrine buļdǔæiĢdé böylé ġaļduġ. dö∏t sėne
oļdu adam da mėfādæėdeli. y►á ġızım böyle yúmaġ bóyütdü. bur⌂yá gėldúġæiĢde bi ġabımız varıdı,
ba╒ın m≠turu varıdı húsusi s≠┌arduġ bur⌂yá tekneli ba╒ı sürme mot≠ru tır tır. söylemes▼iæayíb
ta┌s├æaļdıļar ėlleriñe, amele felen gėtürüdüg ba╒a gibisine. halde ġ≠m▼iseyinciler yá, s≠╒an aļıb
satıy≠du, bóyúġ araba varıdı s≠╒an arabası, o zκmanıñ dėvrinde böyléyid♠g ġızım. dö∏t gėlin, iki ġız
bu bacíyí yápdudum, bādan tumatés gėlüyü, óteberi gėliy≠ ġasa ġasa. halden satıļmíyánnarı para
say○íy≠ gėtürüy≠ hėr┬f. burda saļça yápíy≠du çāļar, gėlinner. dö∏t dėne gėlin marıdı iki ġız. hėrkez
bi bu gėlin yánımda bi de ġúccúġ hasdānede çaļıĢíy≠ ġúccúġæōļanınki, gėlmüĢdǚæiĢdé. o da ėve
yázıļdı, Ģŉ ziyere yámacına iĢaļļa◄h yápıļu da ordan ġurtuļu ╧ómes gibi. kirā vėrmeden orda durduļa.
tarsusļu gėlinimiñ biri ġúccúġ gėlin. hasdānede Ģėy nė diy≠ļar segreter, ne yáz┬.
orda baĢġa bi Ģėy biĢ♠miy≠duġ ġız⌂m. ile╒ende saļça, saļça yápíy≠ļardı. saļçayí niyē baĝdan
gėliy≠du ġasaļarınan halden baĝdan. y►í┌íy≠du gėlinner, doĝruy≠ļarıdı çuvaļa doļduruy≠ļarǐdı.
temiS un t≠rbaļarı var yá y►í┌íy≠ļardı óñlēne ġoy≠ļarıdı. yúnunu sėlelerde ġırıļdı mı ġızım?
yápíy≠ļarıdı tamam üĢ dö∏t t≠ļa. nayļ≠n t≠lúynan. üĢ dö∏t t≠ļa. t≠ļa di╒im aha ġ≠va var yá a┌a
Ģunnarın bóyúġleri, onnarınan üĢ dö∏t t≠ļa saļça yápaļļardı. ġaļabalu╒uġ, yiy≠ġ baharaca. hiç
satmıy≠ġ. halden de gėliy≠du tumates. baġda bāda ėdiy≠duġ ġúzēl. ėlleS ╧óyúnde on iki dönüm on
bėĢ dönüm bā, mėyve elmá mı dėyim, kirāz, ĢefTāli, ėr┬k. o ╧óyúñ adamļānı da amele gėtiriy≠duġ
hēp. yėñiceliler bizim almanyámız dėllerimiĢ. çoġ çaļıĢd⌂ġļarından. para aļuļardı hanı. satdıļa
herkez áyrı áyrı. bunuñ båbåsı ėsgeriyede çaļıĢíy≠. bu ōļum da bėlediyede. bazı sin≠ba min≠ba
ísdanbuļa gėdiy≠. Ģėy çaļınıy≠. ömer bėzc┬, iprāhim bėzc┬, mısdafa bėzci emekl▼iæoļdu Ģėyden
nėydi o ġı, emmi╒iñ mısdafa ėmmiyiñ yėri? pŉstāneden emekl▼iæoļdu Ģindi. ömer bezci. bėlediyede
çaļıĢan ġúccúġæōļum ömer bezci. y►á o da iĢdé ġórevlere gėdi vėriy≠ļa bazı, tā isdanbuļa bilmem
sin≠ba. burda ġaļıncı da amasyánıñ çayílļarǐ var yá moturda çayílļı biĢiy≠. onuñ ġórevi ≠. ėvet parġ
baÇÇada di◄yim. ġórev gėlinci de ġórevde. gėdiy≠ hėĢ gėtmed►ú yėllere, ár┌adaĢca ġótürüy≠ļar
ġóreve. gėden sėne Ģėyé gėtmiĢidi ėrbāyá daha ėvelki sėne rŉmany►á gėtmiĢlerdi, ana tú◄r╧ az diyŉ
dilleri diĢleri bilinmiyŉ, çáy nāmilesi yŉ┌ hePæıhļamur içiyŉļar, bi da╒a gėderseg çáyímızı
ġótúrecōġ dėy├ çá. hėb ıhļamur içiyŉmuĢ o yában mėlmekeT, tú◄r╧ler azımıĢ yá gine de kiliseleri
gėzdúġ bi tu╒afdı içi, y►áni gėtmedúġleri yėr ġaļm┬ bu bėlediy►é gireniñ öyle ġórevi, paġ ba◄hÇada
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çocūn dėd►úæbi moturda çáyírını biç┬ iĢde. ġúz gėlinci de heb paġļar māmullenüse māmüllüyŉļa, bu
odunu ŉnnar kėsim yápmıĢ bŉĢa yá┌acaġļarımıĢ, bıļdır da gėtüdü b⌂ yíl da bize. biz de kėsiyŉġ
doĝradıyŉm içeri atıyŉm aļļah rāzı oļsuñ hanı hėrkeS aġrabaļāna ġótürüyŉmuĢ. gėndünüñ ėhdiyácı
yŉ┌. Ģindi de çoġ Ģú╧úr ġaļofelli ėve yázıļdı, aļļah izinæėderse baĢļanmıĢ Ģindi, o ziyere
yámacında, hasdāneniñ yámaĢļānda bi bėlgi siSæānarsıñıS, siS buraļı mısıñıS? nėrelisiñ ġızım? bi
ġáyfe yáp┬m size, niyé ġızım, ġáyfe yáp┬m de içiñ. bėñim annadacām bu. sāten ŉnæúç yáĢında
ėvlendim, iĢde bėnim bild►úm buyídı, něæannad┬m ki? biliyŉm hėrif ėsgerd┬ken megtüPleĢdüg her
Ģėyi biliyŉm ġızım, bu ėsgi yázunu, ġurānı kėrimi ġaç kėre hatimæėdiyŉġ bu gėlin ben maĢaļļah
y►á.
yázıyŉduġ ġızım. anām,
limon kėsdim yímıĢaġ
yárim bir cahilæuĢaġ
aramız uzaġ düĢdü
mėTdübinen ġonuĢaġ.
bėni tėlevzŉnnardak┬æbi ġonuĢduma ġızım. bėñ bėġ b∩yle Ģėyler bilmiyŉm. iki buçu┌ sėne
cėnderm┬di mėkanı cėnnetæoļasıca. acemil┬ñi hŉzatda yápdı s►ŉñdan ġáynatam gėtdi adamını buļdu
an╧ariyá gėldi. iy┬di y►á. ŉ╒uļļarım da tamam batmanda yápdı bunuñ båbåsı o ġúccúġ, o bóyúġæ►ŉļum
da an╧arada yápdı, ∩teki de. ikisi batman tarafında yápdı çoġ Ģú╧úr. ėsgere iki sėne s►ŉña gėtdi ŉn
bėĢ yáĢínda ėsger ġarısǐæoļdum ben.
yímırtanıñ sarısı
yėre düĢdü yárısı
ŉn bėĢime varmadan
oļdum ∩sger ġarısı.
háy ġızım. iki sėne s►ŉña. sėkiS sėne çocūm ŉļmadı, yirmi yáĢ dėdim bóyúġæoĝļum oļdu.
mė╒erim yáĢım ufāmıĢ baġsene aļļah vėrmedi. araduġ ∩yle ėbelere. nė bil┬m ġızım ŉndan s►ŉña iĢde
yirmi yáĢ dėdinmi bóyúgæoĝļ⌂mæŉļd⌂ ġızım.
gidilmezmi ġızım nėre gėtmedúġ gi, s⌂ļıcada ali hŉca varıdı oña o┌unmiyá gėderdi adam,
eñ soñu bi ĢiĢiyé o┌umuĢudu da ırahmelligæoļdu ŉ da hatta sóylemis├æayíb bėnim Ģėy┌ımı ali hŉca
varıdı suļucada al├æėfendi. iĢde o siyá o┌umuĢudu buñu içiñ diye ėvelæaļļahañæizniynen o
duvāļarınan bi da╒a yirmi yáĢ da dėdimi oļd⌂ydı. benæanniyŉdum bunnarı. ėy nė di◄yim ġızım ben
bėg ŉsmannı dó╒úlúm ėveliñ hanı. gėyúnd►úmúS tumman, bandik. bizde o yŉġ o ╧úrT tarafında Ģŉ,
ġızīm bi áynı bu düzen áynı ben ŉ düzeni bŉzmadım ġızım, hatta båbåm hŉca oļdūndan bize maġsü
gėydürüdü, ∩yle ėtek, tumman ayíbæoļuyŉ, ġórúnǖ dėy. båbåm bize aļdı gėydúġ, gėydüdü.
ėtegligæaļdı b∩yle digdúġ. anam ç►áļa, ġara ciyer┬m maĢaļļah, sey bunnar bi ipret Ģėyd┬ ellā
diyemiyem da. onu daha bi benden yáĢļıļar ėyi bülü biliyŉñ mu, ben bu ġaderce biliyŉm ġızım.
fėnām diyŉm, ġáynatañæŉļacāñ ġ►óñúnú yápduġ gėlin yárınæaĝĢama di◄yi b├æafda s►ŉña
båbåm ġızıyŉ y►á. bubåm ilg gėliĢlēnde ġızdı ġaĢdı dúñúrcüler. båbåmı nası ┬ġazæėtdilerise bubåm
yáĢımıñ ġúccúġl►úñden ġor┌uyŉ, bėnim nası hó╧úmetde Ģu ġız Ģu yáĢda diyim diyi, gine dimedi.
yáļandan, anam, båbånnem nasıļısa ġóñúllēñi aļmıĢļa, ġáynatam da yáļandan avuĝaT dutuyŉ bu
çocuġ ŉn yėdi yáĢundadu diyŉ, ŉ zκman yáĢļar dutmuyŉdu, hėrifæŉñ yėdi yáĢında amma bėnim
mu╒amele iĢim oļm⌂yŉ. yáļandan hėrif par┬nan sanki ben onuñ ġızíymıĢım gibi båbåm gine dėmedi,
ben Ģu yáĢda diyemem dėdi. båbåm dėmedi. iĢde yáļandan avuĝaT dutduļar da bu çocu┌ Ģu
yáĢdadu dėmiĢæo adam. iĢimizæoļsuñ da dú╒únú tėz yápaġ dėy. nėler aman ġızım. oļdu da ni
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yápdım ġúccúġden gėl┬m, o çocū dŉ╒um yápıncı biyŉ da siddesden mi ne hasTa oļdum b∩yle
kėnanæöldü kėnanæöldü diyerek, hėrifden ötürü. ļo┌usayím ŉn bėĢ ġúnnúġ, anam yánımda durdu
durdu da ġızım artı gėd┬m ėpey├æoļdu ŉn bėĢ ġún dėdi, anamıñ gėtd►ú gėce yáñımdan, uyánmıĢ da
bendenæėvel çocu┌æāļarımıĢ da beĢĢ►ú saļļarımıĢ, nasıļæuyánmamınan hėrif yánımda ölǖ anam
öldüñ de da╒a çáļıyí mı düĢünüyŉñ ġoļuñu çėkiyŉm bóyle bėĢĢigden. sus ben ölmedim diyŉ adam
gine hanı ǐrahmeTlig. nārasīn ba╒ırtıma canıñ úr╦útdüm Ģindi gine, kėnanæöldü diyere┌
hasdaļandım ġızım. ļo┌us┬m ŉn beĢ ġúnnúg, o gėce de anam gėtd┬di. ėfendimiñæadı,
ėĢimiñæadíydı. m►árimæ∩yleyimiĢ, bi da╒a iki buçu┌ sėne ėlleriñ dėlisi doļus○⌂æoļdum bóyle,
an╧ariyá ġótüdüle y►á. anām oña áyran bāli içiñ. ben ġáyfe yápacādım ç►áļara da çėñeye dutduñuS
bėni. nė çėgdim háy ġızım ġúccúġden gėlinæoļma┌ ėy dó╒úl, aļ basmıĢ dėmek ki kėnanæöldü
diyerek dutuļdum, bay►á saPsarı limon nası ġızım haļbıca beĢĢ►ú saļlíymıĢ. bėni uyánmadı diyi
saļļarımıĢ hėrif o bóyúġæoĝļanıñ ilkini iĢde. nasıļısa ben de uyánıncı, ġórúndü ġózüme, ġızım
kėnanæöldü kėnanæöldü dėmeme ėltim çíġdı yŉ┌arı anām çocuġæöldü ella ġarı dėmiĢ ipisda┌
bėledi eledi de aĝĢam, çíġdı ki ėltim dud⌂ydinæadı, dudǔæabļa kėnanæöldü dudǔæabļa, sus duruyŉ
kėnan diyŉ ġarı Ģindik┬æbi aġļımda. nārasıñ benimæaĝļamama cananæúr╧útdüm diyŉm o gine a┌a
Ģimdi ölüdǖ, öyle bi ėvvam gėçüdüm ġızım. çoġ Ģúġúr biñ Ģúġúr ŉñdan s►ŉña döt bėĢ dėne da╒a
çocūmæoļdu. ġızīm gėĢd├æiĢde. an╧arada yátdım ná ġader. toġdur Ģurama baġdı diyŉ båbåm
Ģuraña Ģóylěæėtdi diyŉ aļıñ buñu içeri bu çocu┌æėy├æoļu dėmiĢ doġdur hanı, nasıļısa ėy├æėtdiler,
cėyran tedavisi yápaļļardı, b►óle ġafamǐ masiyá yáturuļardı sŉ╒uġ bi Ģėy burama bóyle, o dėmeg gi
cėyran. fėrādım gėldim bi da╒a da anam ba┌ıyŉdu bu bóyúġæoĝļuma aļdım yáñıma, ŉndan s►ŉña bėĢ
dėne da╒a çocūmæoļdu, bunuñæėfendisi, o ġúccúġæoĝļum, iki ġızım. öyle bi atļatdım háy ġızım,
hebæiĢde ġúccúġlúġden ėvlenmeniñ ġáydesi. bit┬ de bilüsüñüS bėlki ėyl┬señiS yáhuT bėkarısañıS
yárın bir ġún añnarsıñıS, biribinē düĢgünæoļuyŉñ kėnanæöldü diye gáfiyæatļatdım, bi bėg zoruki
adamıñ giĢisi ölmesi hėle ki yáĢļıļına.
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-otuS sėneyi gėĢgindir üçæáyļarı dutuyŉ.
-nėyise aļļaha dimeg dōru dó╒ú◄l ġızım bóylěæoļdumæiĢde, ŉndan s►ŉña heç hasdaļıġ
hatļatmadım eļamdirillah ārı sızı. atmıĢ do┌uS yáĢına da girdim, båbåm duruyŉ daha. yėñicede
salihæŉca. ġólbaĢı. yėnice ġólbaĢı y►á ora aĢĢā ╧óy, yŉ┌arı ╧óyde båbåm. anām b∩yle iki bú╧lúm
emme cin gibi an╧arada ōļu var, ısdanbuļda oĝļu var, gėdiyŉ gėliyŉ, båbå bėnim yánımda da dur
diyŉm, ha seniñæėv ha bėnimæėv diyŉ, amasy►á gėliyŉ yá. gėçen gine gėlmiĢæisdanbuļdan.
yáļuñuz, ġız ġardaĢım ╧óyde, bėni aļļah diyŉ ġuzu gibi bėsliyŉ diyŉ áyļī var, hŉca hŉcáyídı ġas
sėne y►á. áyļıġæaļıyí, aļļah bėni diyŉ ġuzu gibi bėliyŉ beni heĢ düĢünmeñ diyŉ, ta ġaç yáĢında ben
ġamb⌂ļļadım. cin gibi vaļļā maĢaļļa. diri ki o nėler bilü aļļāñæúçún da b∩yle dünyá iĢi. o fenā, o
gėndi ėvde illa o yúvasına gireceg, anam da üĢ dört tėněæoļdu iĢde dāmadıñdan ėvelidi
mėfātæėdeli siSlere ömür. anama da baġdu ġızım. båbå buraļara gėtü dėrdúġ, anneñ ġóreñ yánıma
gėlsiñ dėrdi. gėndi baĢını çėzildúġce bāļardı, anamıñ yėmēñi yėdürüdü. ╧óyde de ġız ġardaĢım var,
amasyádaki gėder gėlüdü, baña iziñ vėrmezdi, ben ira╒atsuSum gėtme gėtme dėrdi baña bizimki.
gėderseñ gėlme dėdi hatta birinde de öyle di◄yinci nası sáym┬m da gėd┬m háy ġızım, yōsa bilmiyŉm
mu yėniceniñ ╧óyúnü otobúsa biniP de gėdemedim. áyda áyda gėdiyŉduġ. her áyda gėdiyŉdum,
mėkanı cėnnetæoļsuñ husüsü baġmiyá yŉļļamadı. bur⌂yá gėlsiñ burda baġ dėdi, bur⌂yá da båbåm
gėtümedi. iki ġız ġardaĢım baġdı bobåmınañ, anama. feĢdemd┬di, aļtıñı bėzlediler ġızım. bu amasy►á
ġardaĢım ėñ ġúccúġ ġız ġardaĢım gėtdi, ba┌dı, yúdu yáy┌adı o ╧óydekiniñ yánınǎæaļdı aļdı.
öylěæoļdu iĢde. båbåm her Ģėyi bilü anam, hem de bėgæaġsidü öyle Ģa┌acı ki, he m┬? anā o size
Ģindi bi eli ġuļālardı, heP Ģėylere çėkdi ç►áļar. mani bilmiyŉm háy. o da båbånnemden ►órendim.
dėdim mi nė dėdim? nė bilǖm aġļımǎæėleni diyŉmæiĢde. hėrifæölüncü Ģurda Ģiçeg var da otudum
Ģŉriyá,
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háyva çiçegæaĢdı yáz mı gėleceg
ġóñúl bu sėvdadan vaz mı gėleceg.
çėkd►úm çileler az mı gėleceg
di◄yi öyle Ģėyæėdiyŉdum aĝļıyŉdum Ģŉrda háyva açmıĢıdı da öldú╒ú sėne, amāñ aġļāñ gėleni
ġonuĢuyŉñ ac┬yínnan dėrd┬nen háy ġızım bild►úmden dó╒ú◄l yá aĢġ söyledü, dė╒dæaĝļadu. benæöyleyi
çoġ manici dėyilimdi y►ŉsa öyle.
YER

: AMASYA/MERKEZ/KarataĢ

ANLATAN

: ġerife GÜMÜġ/ Saliha GÜMÜġ

YAġ

: 60/50

KONU

: KarıĢık

-adım Ģėrife, s≠yádım ġúmúĢ. atmıĢ. amasyáļu buraļıyím. ╧arataĢ köyü.
-hoĢgeldiñ canım. ėlim s≠╒uġæama.
-ėlti. bėrāber annaturuS. bizden áyrıļma bu.
-saliha ġúmúĢ. saliha ġúmúĢ. nė yázıy≠suñ?
-nėyniy≠ñ sen nė yázκcānı.
-atmıĢ d≠╒umļu oļuncu ell▼i yáĢınday○ím.
-o da buraļu.
-amasyánın ġarataĢ köy║. háyir. ėvet.
-o┌uļå bėĢden çí┌du┌æiĢdé yáļandan gėrçegden ėykén. yánı ╧ó◄yümüzün gėlenē ▪leydi.
ġızļarı da o┌uduy≠ļarıdı da büyügæo┌uļļar y≠╒udu ėveli.
-hoĢgeldiñ canım.
-ilkæo┌uļu o┌udu┌, bitüdüg bıra┌du┌. çálıĢduġ tabi. taļļada, ≠ra┌da çaļıĢdu┌, ora┌ biĢd►úġ,
bā bāļadū┌, būdáyļarı bāļadū┌. bālíy≠dū┌, orānan biçiy≠dū┌.
ġānımız varıdı, ġızāmız varıdı, ╧ıza╧. bāļarı ≠nnara yú╧lüy≠du┌, ó╧úzlerne gėtirüy≠du┌.
┌armana gėtürüy≠du┌. o bāļarı dādıy≠du┌ ┌armana. bi dúveni varıdı dúveni dúven. yüzü ta┌Tadan,
diĢleri diĢleri oluy≠du, daĢdan oļuy≠du diĢler┬. o ėz▼iy≠du, ó╧úzleri ġoĢuy≠du┌, iki ó╧úzú yán yána
ġoĢuy≠duġ, boyúnduru┌ varıdı ėveli. boyúnduru┌ varıdı. ≠nnarı ġoĢuy≠du┌. ėlimize de bi bö╒úġ
dėynegæaļıy≠du┌ ►óñdere diy≠du┌ bizæ≠nnara ►óñderē. oñūna doļaníy≠du┌, boyna doļaníy≠du┌.
dúveniñæúsdüne biniy≠dū┌, ėzilsiñ diye, ó╧úzleri süreregdene, ėlimize de bi çana┌æaļíy≠du┌. ≠ña
da ó╧úzleri o sapıñæiçine sıçímıy≠du┌. būdayá buļaĢmasıñ diye, o ġúyrūnu ġaļduruncu ≠nu hemen
dutuy≠duġ, çiĢini o Ģė◄ye yápiy≠du┌. ėziy≠du, on⌂ topļuy≠du┌. yába yábaļar varıdı ėveli. topļuy≠┌,
süpürüy≠dū┌, tī yápíy≠du┌, o tīļarı. tī yápíy≠du┌, b►óle topļuy≠du┌, böyúġ tī yápíy≠du┌. sapļarı, o
ėzilen sapļarı, biy≠ da makiney▼i çėvüreregdéne çėvürme makine varıdı. dėnesini bi yánna áyrıy≠du,
samanını bi tarafǎ áyĭrıy≠du. b▪le çėviriy≠du┌, áynı Ģėy çėvi∏mēs┬æbi.
-tī makinesi varǐdı tī.
-öyl∩ çev▼ir♠y≠du┌. ╧oydu┌, çúvaļļara ġoydu┌.
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-gėlin yávrum üĢürsüñüz gėlseneniS içer▼iye.
-gėtirdik eve gėt♠rdú╧. dėyirmen y≠┌ Ģind┬, buļ┌urumuzu o būdáyļarı çaļ┌íy≠dū┌.
y►í┌ay≠duġ ġózelce, ile╒ennere de ġoy≠┌, bó◄yú╧ bā ile╒enneri oļuy≠. o ile╒ennerde ġáynadiy≠┌.
yėñiden ≠n⌂ dó∫miyé ġótúrúy≠┌. dó∫úy≠ġ, gėliy≠┌ on⌂ da ╧uruduy≠┌, savǔruy≠┌, yėñiden
áyikliy≠┌. on⌂ñ makinesi var buļĝuruñ yėñiden çėgdürüy≠┌. biz buļĝurumuzu çoġ yápiy≠du┌ ėveli.
-incé d►ú.
-incesi d►ú oļuy≠du. d►ú dú╒ú diy≠┌. dü╒ü. buļĝuru da áyrǐæoļuy≠du. buļĝur diy≠┌æiĢde
buļĝur. unu da áyrí oļuy≠du onuñ unu da áyrí b♠ buļĝuruñ unu då oļuy≠du. niĢásdayí biliy≠┌.
nıĢásda yápiy≠duġ.
-niĢasta da yármadan çí┌ıy≠.
-o yármadan yápiy≠duġ, yármanıñ dú╒ús♠nden yápiy≠du┌, incesinden. bu buļĝuruñ inces┬.
ince buļġur. yárma da áynı öyle, áyni◄y bi çeĢit. dönüy≠ Ģindig o ≠nnar Ģindik ėveli Ģėy daĢ varıdı,
böyüg daĢ, o daĢıñ. Ģėy diy≠duġ ≠ña yá.
-nėy daĢı?
-buļġur daĢı diy≠du┌. seten diy≠du┌ seten. seten diy≠du┌. oñu a╒aĢ a╒aç varĭdı, ó╧úzleri
da┌ıy≠du┌ ≠ña, ó╧úzler boyna doļaníy≠du. biz de ġarıĢduruy≠du┌. ó╧úzler çėv▼iriy≠du o b●yúġ
daĢıdı, dey böy►údü. buļġuļļar dóvúļúy≠ onuñ kepē çí┌ıy≠du. buļġuruñ kepē. biS ╧úrekle
ġar⌂Ģduruy≠duġ. ó╧úz boyna dönüy≠du ó╧úzler. ►óle d►óy≠du┌. ┌arman b▪le yápiy≠duġ. būdáyļarı da
ġótúrúy≠duġ bi tėkniyé doļduruy≠du┌, suyúñæiçine ġúzelce on⌂ y►í┌iy≠du┌æo ç⌂ļļara sėriy≠du┌.
ç⌂ļļara sėriy≠duġ ġuruy≠du, ondan s►≠na dėyirmene gėdiy≠du. dėyirmen ėveli súyúna dónüy≠du.
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-su dėyirmeni.
-su dėyirmen┬di. Ģindigæ≠nnar y≠┌.
-óñce incĕæėlegden eliy≠duġ ėkmeg yápiy≠duġ.
-elegden eliy≠du┌æunu biy≠ da, ≠nuñ kėpē úsdünde ġaļıy≠du, ġúzel temúzæunu aļtına
gėçiy≠d⌂, ėkmē ≠ndan yápiy≠du┌. sabile çáy yáp y►á túPde. fırınımız var.
-Ģurda fırınımız var bizim ėkmeg fırını.
-a╒a Ģurda fırınımız var Ģind┬, ėkmeg fırınımız. ayá┌da piĢiriy≠┌. gėtüræelē.
-aha.
-ėkmeg gėtüræele. bide Ģėglinde yápiy≠┌ biS, ahåæóyle yápiy≠┌ ėkmē. óyle biĢiriy≠┌. o
fırında her Ģėy biĢiy≠. ç∩rek yápıļıy►≠, som⌂n yápíļıy►≠, bóyle bide yápíļıy≠, her Ģėy biĢiy≠, ġatmer
yápíļıy≠.
-ġatmer yápíļıy≠ her Ģėy yápíļıy≠.
-her Ģėy oļuy≠ o fırında.
-kėĢge dursáydıñız da biraz ġatmer yápsáydıġ vaļļā.
-dú╒únde bóreg diy≠┌. ėriĢdé kėsiy≠dū┌ ėlimizde, böreg yápiy≠dū┌.
-ev kėserken ġadayif yánı.
-dú╒únde her Ģėy biĢiriy≠ġ, piliç piļav⌂nū, ėtin┬, ġomposdo yápiy≠du┌ üzümden. fasille yėmē
yápiy≠┌. kėĢgég de biliy►≠┌. onuñ áyrann⌂sını yápiy≠duġ, ġatıġļıy≠du┌, doļma sarardū┌. içine
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mėrcimēni ġoy≠dū┌, yėĢill┬ni ġoy≠du┌, máydonoz, nane, derĕ╒otu her bi Ģėyini onuñ ġara biberini
her Ģėyini içine yápiy≠┌æonu.
-no┌udļu fasillē ġırduruy≠┌ mėrcimē hepsini bi.
-hepsini, no┌ud da ġırıb da ╧ırdırıy≠┌.
-no┌ud fasille. dė╒érmende.
-onun dė╒irmende, çėkiy≠ļaræonu dėyirmende.
biz pėrĢembe a┌Ģamı yáparıS oñ⌂.
-pėrĢembe a┌Ģamı bi dėde gėt♠rüyŉ┌, bi yėre tŉpļanıyŉ┌, bi ĢėyimiS var haļ┌a ėvim♠z var
cāmimiz gibi cėmæėvi, oriyá tŉpļanıyŉġ ╧óyúñæadamı hėp dŉļanıyŉ, bėgÇi dŉļanıyŉ bėgcisi var,
hėpisine dŉļanıyŉ, hėrkeĢ ġatmerini ġómbe yápiyŉ. oriyá ļo┌ma ġótürüyŉļar, hėrkeĢ ŉrda dŉvāsını
yápiy►ŉ, ġurbannı kėsiy►ŉ.
-ġurbannı kėsiyŉ┌, duvāsını yápiyŉ┌, ġatmer├ni yápiyŉ┌ biz burdan.
-áyrannı, çókel┬ni her Ģėyiñi biz ġótúrüyŉ┌ burdan.
-dėdemiz duvā ėdiy►ŉ.
dėde dŉvasını ėdiyŉ, ortiyá sėriyŉļar, hėrkeĢ bi tŉpļ⌂m y┬yŉ orada.
-yŉ┌. ĢindiK mėsel►á bėnim ġızım ġaĢdı dė◄yil mi? bėnim ġızım ġaĢdı bėnæoriyá
giremiyŉm, amma dėde diyŉ ki ba┌ ėĢĢigden içeri diyó eliñize bėliñize diliñize sa◄hiPæŉļusañıS
içeri girersiñiS, eliñize, bėliñize, diliñize sa◄hiPæŉļmassañıS burdan dıĢarı ġúnahı size dėr. hėrkeĢ
ġúnahını bülü. ba┌ mėselá bėnim ġızım ġaĢdı vėyáhuT da óteki bi suçæiĢlemiĢ on⌂ oriyá
ġŉymazļar.
-oñ⌂ içeri aļmıyŉļå, on⌂ düĢgün bıra┌ıyŉļar yánı gėlme içimize gėlme dėmeK.
-ġuran o┌utduruļar ba┌.
-ĢimdiK o da ĢindiK bunuñ ġızı ġaĢdı da buñ⌂ oriyá ġŉymadı yá ╧óylü, buñ⌂ ġŉmāncı bu bi
ġurban kėsiyŉ ╧óyü tŉpļuyŉ ėviñde bi yėmeK vėriyŉ bu, düĢgünnúġden ġaļ┌ıyŉ y►ání mėlcise bi
daha giriyŉ, óylěæoļuyŉ.
-ġurbanımı kėserim, ġuranımı o┌utdururum ŉndan s►ŉña mėlcisiñæiçine girerim yŉ┌sa
giremem.
-yŉ┌ óyle cėzā vėrilmiyŉ.
-ammá ėsgiden bóyle ėsgiden bóyle dėmür da┌aļļarımıĢ, bėnim bi abļam ġŉcası öldü de
baĢġasına ġaĢdı, ġaçuduyáġ o ġŉcası ölüncüg baĢġasına ġaçudu, on⌂ n►áPdıļar biliyŉñ mu, boynuna
bi bóyúġ dėmür dayádıļa, bi ŉcāmız vari ŉcā da ėteĢi ġáydıļar, bi muduļļu dėyneg var, ucu Ģėy, ŉñ⌂
da eliñe bóyle dayádıļa, o ėteĢiñ ŉrda ╧óz gibi bi zκman Ģėydene ġader cėzāsını çėkdi. amma Ģindig
ŉnnar ġa┌dı.
-ŉnnar yŉ┌.
-bi cumā a┌Ģamı bi ġuran o┌utdururu┌, bi ġurbanı kėserúġ yėm►á dókerúġ ŉndan s►ŉña Ģėy
tŉpļaruġ ╧óyü, ǐrāzı bazaļļīna ŉ adam içeri girer yŉġ yŉġsa giremez. ġúnah yánı.
dėde yŉ┌. Ģū ġar┌ın ╧óyü dėrúġ o yándan. ėrenni ╧óyüñ öti yánnında ġar┌ın ╧óyü dėller.
onuñ yėrine onuñ ►ŉļunu vėkil├æoļuyŉ.
-eyer ►ŉļu da y►ŉsa baĢġa dėdeyi vėkil bıra┌ıyŉ. yŉ┌.
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-yŉ┌ biz sėçmiyŉ┌. tabi.
-áyleden.
-ŉndan ◙o╒a ŉndan ◙o╒a a┌rabasından dāhi oļuyŉ.
cumā a┌Ģamı dėdemiz her dŉváy da ėd┬ āzından çí┌an dŉváyí her Ģėy ėdiyŉ. dóvezæimam
ŉnæiki, dóvezæimam dėrúġ, ŉñæik├æimamļarı.
-ġuļhaæalláyí o┌ur ŉrdanæārı.
-her Ģėyi s▪ler dėde.
-sohpetæėder.
-her Ģ┬ her Ģ┬. aĢı╒ı oļuyŉ, sazı oļuyŉ. dėyiĢlerden bilmǖm o ŉnæik├æimamļarı biliyŉm. gėlin
ėy memmünner gėliñ ėvēli imāmıñıS kimidi ġuran ėndi Ģāna muhammed ėhli dindir, birincisi
imamǐæali, ikinci imamǐ ◄hasan, üçüncüsü imām ♠seyin, dördüncüsü imam zėynel, bėĢincisi imam
ba┌ır, aļtıncısı imam cāfer, yėdinci m⌂sáyǐ kāzim, sėkizincisi imamǐæǐrıza, do┌uzuncusu
muhammeT ta, on⌂ñcısı alinna, on birincisi hasanæal├æesgeri onæikincisi mėhd┬ sėv zκmanı
ŉnæiki Ģėy diyŉ┌ yá. ŉnæik├mam diyŉ┌ yá.
-dėvrüĢæali bóyle ġŉyú düĢünmǖ iki civanıñ ġúneĢi varæėder imamınan ġuranı.
-biz b⌂nnarı yánı o┌uduyŉ┌.
-s►ŉna baĢdakine de ġuran çünk♠ ġuran hėpimize b├æėndi.
-halelæoļsun.
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adım ı┌baļ s≠yádım duman. vaļláy ben de bilmiy≠m. ▪le bi yáĢíy≠m ben. dėdem ėbem
ġ≠ymuĢ. ėvelce anné baba ġarıĢmazdıñ, dėde ėbe oļuduñ, pöyúġler ġorduñ. duman. ėlli yėdi.
ġ≠váy.
-buraļı.
-buraļı.
-╧óy♠miziñæismi ġ≠váy da yėñ▼iæismi ╧ayácıġæoļdu. ╧ayácıġ. yėteræálvér. ben ėlli
yáĢímday○ím. bu ╧óylǖm.
-teggé. sivasdanæ≠ļan sivasdan gėl┬. ali baba dutcǔæ≠camı, o ço┌ sürer benæ≠n⌂ ġafam
yoġ gi dut┬m. o dayíñ oļaca┌ da ānκdaca┌.
-nėrde gėndisi?
-bu kitab yázācamıĢ da bilgi topl►ú, y►áni türbeleræaġġında, dü╒ünneræaġġında.
-türbeleræaġġında bu sivas, sivasdan gėlme, ali båbå ≠cāndan sivasa dutc⌂ ali båbå ≠cāndan
gėlme, ali dėde diy≠ļar adını.
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-yitilmiĢ bi insan.
-yitilmiĢ y►áni. ╧óy, burda mėfātæėtti, ╧óyæiçinde ė◄vmiz varıdī.
-bunuñ ╧ayín pederi daha dōrusu.
-dėdem.
-dedeñ mi oļuy≠?
-dėdem ol►ú, Ģind┬ onæik├æimamļar var hací bėgdeĢde. o cėfatæuļusoy o b◙ua╒ dėmiĢ g┬, sen
fiļan bi sene da╒a yáĢ►ícān, bi sene s►≠na ölec►áñ dėmiĢ. yáļuñuz dėmiĢ, onuñ yáturu da ŉrda, benim
yánıma yá┌ınæoļıca┌ yáturuñ dėmiĢ, bi sėne sürdü, bi sėne s►≠na öldü, benim buriyá ġómec►áñız
beni dėdi, buriyá ġómdüler. torunu da varıdıñ, öldünminci dėmiĢ gi torunu, bi dėmiĢ níĢan
bıra┌usāñ dėmiĢ, seni oriyá ġómerim dėmiĢ. elini b▪le ġaļdumuĢ, ġ►ósúne ġ≠muĢ, ≠ndan s►≠na buriyá
ġómmüĢler.
-ali dėde diy≠ļar y►áni.
-soyúndan gėlme, zėynelæabidin soyúndan gėlme ali dėde duman. ali duman.
-siz nerden gėliy≠ñuS? nėresinden amasyánıñ?
-sėnin ╧óyüñ.
ġır┌ļar zκmanı yápíy≠┌.
-cumāļı┌ yápíy≠ļa.
-cumāļıġ ġurbanımızı yápíy≠┌. onæiki cumāļīmızı. ╧óyüñæadamıña pėyig gėzer.
-y►áni hizmetci dėller.
-hizmetci, bi ġórevlú ╧óye gėzer. āĢam cumāļīmız var, cumāļı╒κ búyruñ dėy▼i. her cumā
a┌Ģamı yápar.
-pėrĢenbé a┌Ģamļarı y►áni cumāļı┌ diy≠┌ pėrĢenbé a┌Ģamļarı.
-her cumā a┌Ģamı yáparu┌. doļaĢdı. oriyá bürüküy≠ġ, cemæė◄vmiz var bizim.
-cumāļīmız varæiĢdé cemæėvi var, ╧óprüde ╧óyæiçinde, oriyá birikiller.
-cemæė◄vmizde birikiy≠ġ. aĢı┌ļarımız var, dėdelerimiz var, dėdelerimiz söylǖ, aĢı┌ļarımız
söylǖ.
-tėlevz≠nda ġórmüyoñuz mu?
-telez≠n ġósder┬ yá.
-áynı ŉnnar gibi. zκma┌æ≠ynaļļar iĢdé, dėde duvaļaļļa.
-dėde duvaļaļļa.
-súrá duvaļaļļa.
-cem televz≠nda ġórmiy≠ñuz mu, hani cumāļı┌ yápiyá onnar gibi áynı, onnar gibi dėyiĢig
bi Ģėy y≠ġæiĢdé. sama┌æoynaļļar, ļo┌ma yėller, dėdelerimiz sohpeTæėder, aĢı┌ļarımız çáļar söyler
öylé iĢdé. her pėrĢenbe onæik┬ tamamļanıncı ġurban kėselle. billig ġurbanı dėriz, onæiki
cumāļı┌dan s►≠ra. o ġurbandan s≠na bit┬riS, b▪le.
-ėsgiden dú╒únnerimiz cumā āĢamı baĢļardıñ, danıĢı danıĢ⌂ġ yápaļļardıñ bi ėveliñ dú╒únüne
ba┌arsañæ◙a╒ar, ta ėvelden Ģėyæaļacāsañ. ġomĢuļar gėlüller o dú╒ún yápan ėv♠ñ ►≠ļan tarafınıñæ≠rda
āĢama t≠pļanıļļa∏, yėmeg yėller. o┌uyúntuñ varısa o┌uyúntǔæaļǔļar. ġaļabaļıġ misāfir♠ñ gėlüse
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bėnimæė◄vime gėlsiñ dėller, öyle dav⌂ļu gideller. dú╒ún k►áyásın ayırdæėdeller, davuļun yánda yán⌂c
çėyi áyırdæėdeller.
-yi╒iTbaĢı.
-yi╒iTbaĢıyí. ≠ndan s►≠ña bi da╒a davuļ zκbānan çáļar, cėyiz gėder ġızæėvine, d●ĢĢég, y≠rĝan,
yėmek hazıļļaļļar. b├æiki ġomĢu gėder davuļunan bile, oriyá da vardımmıncí ≠rda da yėmeg yėller,
≠rda cėyizi bıra┌uļar, bıra┌uļar ėvlēne gėlüler. ≠ndan s►≠ña ėrtesiæ►ún de ġúy►á d≠nanu. ġúy►áyú
d≠nanduruļar. dāmat dāmat.
-ėsgi dille güy►á dėller y►áni bizæėsgileri annatdūmuzdan.
-ėsgileri ānat dėdi yá. ≠ndan s►≠na dāmat gėlü Ģöylé bi harmandā yáta┌ sėreller, ġomĢuļarı
gine davuļcunuñ yándaki yi╒itbaĢı gėzer, ġúy►á d≠nadacū┌, ġúy►á d≠naTmiyá búyruñ dėyi ╧óyü.
╧óyúñ b●yúġleri gėlüler oturuļar, ġúy►áyí yán⌂ccuļar gėlü gıS tarafından. yán⌂ccuļar gėlü ġıS
tarafından, ġúy►ánıñ ėlbisesini aļuļar, gėlǚler. onnar onnar gėlǚler ėve otur⌂ļar, onnara bi sūvra
çí┌arduļar. ≠nnarıñ eliñden gėtúdúġleri ėlbiseleri yi╒itbaĢıļar aļu, ġaça vėrüseler.
-para ġarĢıļīnda.
-para ġarĢuļūnda. ≠ndan s►≠na dāmadı aļǐļār, ╧óyüñæiçini heb gėzdürüler, o b●yúġleriñ
yánǐna gėtürüler. bi de yáta┌ sėreller, orda dāmadıñæėlbisesini f≠ca gėydür║.
-d≠váyļa gėydürü.
-dováynan. dováynan h≠ca gėydürü. ≠ndan s►≠na da.
-herkez hėdiyesin├ da┌ar.
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-yá hėdiyesin├ da┌ar, böyúġleriñæeliñi öpēr.
-hamama.
-hamama gėdeller. cahiller topļanuļa∏, bıra┌u gėdeller. dú╒ún sa╒abı da hamamcıļar gėleĢT►á
yėmek házıļļar onnara. gėldinminci yėmeglēni yėller, b▪le davuļ çaļar a┌Ģama ġáder. oyniyán
oynar, gėzen gėzer. ertes▼iæ►únde ġıS hamama gėder. ġıS hamama gėdib gėldimm┬nci de ġına
gėces▼iæoļu. hemæ►≠ļanıñ hem ġızıñ ġına gėces▼iæol►ú. ≠ndan s►≠na da ▪len s≠ñuna dōru da gėlin
çí┌arTmiyá gėdeller, ╧óyüñæadamı.
-ama ėsgiden atļarnandı.
-ėgiden b▪leydi.
-Ģimdi ta┌si, araba atınandı.
-Ģindi ta┌si var.
-atı süslelle geliñæatını, gėlini ata bindürüle, biri b∩yle yúļarından dutar. yėdeg diy≠ļar
ėsgiler de mi, yėdēnden dėller Ģindi yúļar diy≠ļaræama. yėdēñden dutar gėlini ġótúrü, ≠rda gėlini
iñmiy≠ dėller, bāĢiĢæisteller ġayínpederinden, dāmatdan. ėvet biyŉ çí┌arkene aļuļar, biyŉ inerkene
aļuļar iĢde boļ parañæoļaca┌ dú╒únæėderseñ, yánı baĢļarıñ d≠ļaca┌. böyl▼éæiĢdé ġúzel ġızım.
yėmeK daTļu çŉrbå ġŉļļar, yá◄hni yápaļļar.
-aĢuriyé olúy yá aĢuriyé.
-aĢuriyé çŉrbası, hamamļarda aĢure çŉrbası yápaļļar. tiritli yápaļļar yáhnili.
-yahni ol►ú suļu yáhni.
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suļu yáhni, piriç piļō yápaļļar, buļġur piļō yápaļļar b∩yle iĢdé. iç fasílle yápaļļar, bamyá
büĢǚrüller, patitis y►ánisi yápaļļar bóyleydi.
-hėrkezin durumuna ġóre kimi tŉsun kėser, kimi davar kėser, kimi ėtæaļır tavu┌ budu
durumuña ġóre.
-atu┌ Ģindi bóyle yŉ┌. bi Ģind┬ bi aparyá ba╒ır┬ bŉ╒un hep ╧óylüler gėl┬, áynı sa╒atde biç┬ gėd┬.
ŉ zκmannáy her ġún āĢama ġader sen diyŉduñ ki ár┌adaĢıña hadi dú╒únæėvine gėdeK aveyt ġŉļļar,
senæiki giĢi gėlüñ, óbiri iki giĢi gėlü, sen gėce ŉnda gėlüñ, ġúñúzæon birde gėlüñ óyle gėlüler
ėvelce ►óleydi.
y►á madıma┌ bizim b⌂ra biz tŉpļarı┌. ġuĢæėkm►á, gėlinæeli, yúzúġ ġaĢı, git su iç gėl yürü.
gėtürǖm mü? ġız git bi yúdum aļ de gėl, yürü. köpeK var köpeK ben bile gidemiyŉm.
-b∩yl○éæiĢdé ġúzel ġıS.
-madımaġ, gėlinæeli dėller baĢġa.
-baĢġa da yŉġ. yímırtκ ∩fēli var.
-yímırta ėfel┬ var.
-∩feliK var.
-çírpma ėfel┬ var. çírpma ėfel┬ dėd┬miziñ dŉļması da oļur, buļġurunan óyle bi yėmē de oļur.
╧ómeÇ var, onuñ da áynı óyle tiritlisi de oļu, ╧ómeÇ var.
inanırıS. benæinanırım. yúzellig tütüdürúġ, ġurĢun dókerú╦, áynı áynı sürǖ. yúzellig tütür
yúzelliglerimiz var, dŉ◄vå o┌utdururu┌ hŉcaļarımıza faļan óyle. inanırım ben ço┌ inanıyŉm nazara.
çocūñ ġır┌ı oļuyŉ yá.
-çocūñ ġır┌ında ġır┌ dėne ġoñĢunuñ ġapısından daĢæaļacāñ, suyúñæiçine ġŉyácāñ çocū
y►í┌┬cāñ. búy çocu┌ ġır┌ļaması. öyle yápaļļardıñ da atu┌ Ģindi yŉ┌. ėvelde óyleydi Ģindi yŉ┌.
ġomĢuļardan rāzı Ģėy. ırazıļıġ gibi ġomĢunuñ ġapısından. Ģindi óyle yŉ┌.
arabanıñæús yŉļda var. cėfatæuļusoy.
-cėfatæuļusoy var.
-o hacı bėgdaĢdan gėlme. o onæik├æimamļardan.
-o da áynı yėtilmiĢæiĢdé, yá yėtilmiĢ dėrken Ģimdi sen on⌂ nėrde ç►árusañ benæŉrdayím dėr
o her zκman. nėrde bėni isdiyŉsañ candan inanıyŉsañ bārusañ o anda o yánıñda her Ģėyiñe
yárdımcǐæoļu. ėvet.
-bi yėrimizæārısa, bi yėrimiz Ģėyæŉļsa mumæadaru┌, ġuranæadaru┌. ėvet. óyle yápan da
oļur.
-vaļļā dileK dutmiyá gėreK yŉ┌ o hėmen biz dėdiñmi sözümüzü dutuyú.
-bėñim bu ay►ám bėn bóyle bú╧ámiyŉdum ba┌ bóyle ◙o╒a dėdim ki hanımıña dėdim ėlli lirá
yŉļļayím dėdim, sa╒a da bi ġuran o┌ud┬m dėdim buram burama bitiĢd┬dim ba┌ dŉ┌dura gėtmedim,
►ėyim. ėy├æoļdum.
-cėfatæuļusoy.
-her Ģėy iti╒atTda ġızım, yėrdeki ot bile iti╒at, iti╒atıñ ġúddúñúse aļļah saña her Ģėy┬ vėr┬.
-sen ġaļbiñi tėmiz dut. inanç.
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-inanç. búldúġleriñi o┌uñ.
-el┌am, ġuļfu aļļāt iĢdé mėsmele çėkiyŉñ, nė b♠lüseñ on⌂ o┌oyŉñ.
-gėl┬ gėl┬. onæik├æimamļar.
-vaļļā ben saña onuñ bi Ģėyiñi annat┬m. benim bi diĢim ārıdı dŉ┌dura gėtdim, üĢ diĢimi
birden aļd⌂dum, çėñem bi tarafı ►ėrildi. biræafda bu elim burdå bu çėñem b⌂rası hem düĢ♠ceg
sanıyŉdum bóyle ġaĢūnan yėmeK suyúñu içiyŉdum, hiç bi ġaruĢ Ģ○ėæėdemiyŉdum āzımı
dönderemiyŉdum bi Ģėy yiyemiyŉdum. bėnim de ►ŉļan asgerdeydi, asgerden gėliceg bizim b⌂rda da
asgeriyeniñ süregli gėlenæoļur biliyŉñ misāvir, iĢgefe yáparu┌ biz ėkmeK ŉļara┌dan, iĢgeFe
yápacām ėkmēm de yŉ┌. gėce yátarkene āļadım, bir hafdaļı┌ oļdum. hėy ġurbanæoļdūm dėdim,
önce aļļah tabi önce aļļā çārıyŉñ, aļļahıñ yárdım┬nan her Ģėy. aļļahım dėdim cėfatımıñ huzuruñda
saña dėdim yáļvarıyŉm cėfat bėn♠mæúçún yáļvaræaļļaha dėdim hanı o bi mėrdiven y►áni aļļā
tırmanma┌æiçin ėvet, onuñæiçin ġurbanæoļdūm dėdim daha çėkeceK çilem mi var dėdim,
bėlæārısı bende, baĢæārısı bende, diĢæārısı bende daha varsa çileñ vėr çėk┬m dėdim. o ġún
nasıļæāļadım da yáļvardım yátd┬sam gėce rüyámda Ģu suratıma Ģóyle biri bi Ģamar furur gib├æėtdi
ama furmadı tabi suratım da óyle gėĢdi. vıjæėdiĢine uyándım b►óle. yėminæėderim ba┌ aļļah d┬n┬,
uyándım ki bu āzım ġózúm hiç bi Ģėy yŉ┌. yėminæėderim ba┌. aļļah d┬n┬ üs yánımda, sėvincimden
āļarım hāļa da úy┌u uyánıyŉm túylerime ba┌ tiken tikenæoļdu. āļarım āļarım āļarım sabahleyiñ
ġa┌dım ġuĢ gibi hamurumu yúñurdum, ġomĢuļarımı aļdım ėkmēmi yápdım, bi mūcizeydi y►áni ŉ
gėce. her Ģėy inaç, cānı ġónden inanursañ bārusañ her zκman yánınd○åæo.
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-annadım. adım áyĢe ıļıca┌, ıļıca┌.
-ıļıca┌. ≠sman ıļıcaġ.
-≠ da ≠sman ıļıca┌.
-yėtmiĢæaļtı. ben yėtmiS sėkiS.
-otuzæúĢ dŉ╒uml┬m bilm┬m nė yápiy≠.
-buraļı amasyánıñ ġıSseki ╧óyü.
-biz burda dōma böyüme buraļıyúġ. ġısse╧ú ╧óyü.
-ġıræoļdǔæúçún ġıSseki dėmiĢler.
-nė bil┬m ġızļarı mı,ġızļarı mı çŉ╒umuĢ, ġırm┬mıĢ d∩miĢleræöyle bilmiy≠m. ġırse╧ú dėllerdi
ġır. nėbl┬m dėmeg k▼iæöyleymiĢ.
burda y≠┌.
-burda y≠┌ hāli hazırda.
-bizim esas dib ╧óyúmüz y≠┌arı, y≠┌arı╧i ╧óydé var ėvliyá yá öyle yátur. ėvliyá var, yátur
var, ġarā╒óleĢ diy≠ĝ adına. ġara ġúleÇ. ġóleç ġóleç.
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-ġóleç.
-nėbl┬m iĢdé gėdib ziy►áretæėdiy≠ļar, bi adaġ adıy≠ļar, bi namaz ġıļıy≠ļar, bi Ģėyler
yápiy≠ļar iĢdē. yō bild►úm.
-var bi yátur gibi Ģėy var y►áni çá┌ıļ.
-yo┌ y►áni bi hėkéyásı var mı di╒i. bilmiy≠┌ dibini bilemiyöm.
-iĢdé bize yátır dėllerdi y►áni, oriyá gideller affedersin tŉ╒o┌ m≠╒≠┌ horuz muruz ataļļar,
kėsellerdi.
-kėsellerdi iĢdé öyle bi yátur.
-namaz ġıļaļļardı.
-∩yle gėdiy≠ļar var.
-var.
-bāzı maļļar dōruyú söylemes▼iæáyib danasını aļm┬, baĢļīnı ġótúrüb dŉļanduruy≠ļar. öylé bi
Ģėyler yápiy≠ļar.
-amasyá Sāten ėvliyá diyéri biliy≠sun.
-ėsgi dú╒únneri, Ģindigi dú╒únneri heb dė╒iĢdi. ėsgiden sėkiz ġún davuļ çáļaļļardı ╧óyde.
-sėkiS ġún ╧óylǖ bėslerdi dú╒ún yápan bi hāne.
-╧óylüye bütün dú╒únæėvi heræāĢamınan yėmeg dókárdi. dú╒únæėvine de ╧óylüceg
gėdellerdi, ╧únde otuzæzüg ġır┌ yúġ dādan kėsib ≠dun gėtürülerdi. y≠ġ úç ġún, úç ġún ≠dun
gėtürülerdi, ≠ndan s►≠na ġúleĢ yápaļļardı gėlin çí┌du┌dan s►≠ra. duva┌ yápaļļardı. Ģindi hebisi dė╒iĢdi
bi ėcede oliyé bitiyé Ģimdi.
-bizim burda ėkseri háley.
-háley ≠ynaļļardı iĢdé nėbl┬m.
-simsim.
-simsim ≠ynaļļardı ●yle bi Ģėyler ≠ynaļļardı.
-varıdı.
- to╒≠┌ yárıĢı, sab⌂n yárıĢı ≠nnar varıdı. yŉ┌ dėve öylé yápmazļardı.
-yoġ oyún yápaļļardı.
-oyún yáparļardı.
-tabi tabi.
-dėvĕæ►≠yúnu yápaļļardı da dėve y≠╒udu. adamļardan yápaļļardı.
-tabi.
-yėmeK kėĢKék.
-yėmeg kėĢgeK.
-bizim en m●him Ģėyi kėĢgég, piļav.
-piliç piļavī, ġúleĢden s►≠na piļavı dκ╒ıduļudu, ėt dκ╒ıduļudu gėce gėlen dú╒únciyé.
-s►≠ra y≠┌a iĢgéfe dėrig yá y≠┌a dκ╒ıļıdı.

77

EBRU SİLAHŞÖR 
KIġ WINTER 2010  SAYI NUMBER 1

-y≠┌a iĢgéfe biĢerdi o piļavınan dκ╒ıļudu.
-her hāniyé vėrürdü.
-buyúr? tatļı beg y≠╒udu.
-tatļı ėkser┬ hėlvá.
-hėlvá buļaļļardı. ▪le bi pa┌ļåvǎ mu┌ļåvǎ hanı öyle Ģėyler y≠╒udu. biliyém gėndime ġóre.
hėvleyĕ Ģind┬ ġav⌂rmiyá taviyá ġodūm unu, yκ╒ı ısıtayíĢ ġadár yκ╒ı ġoy≠m. unu ısļayíĢ ġadar, içine
ġodūmæunu. ≠ndan s►≠na bėñzer ġavuruy≠m, ≠ndan s►≠na ĢėlbeTini kėstürǖm yirmi daġġa
ġáynadiy≠m. Ģėrbetini ġoy≠m iĢdé öylé yápiyóm.
-ėvet.
-ėdiy≠ġ taba┌ļara basiyöm. nasıļ isderseñ öylé yápiy≠ñ.
-tabi tabi o usúllár var. sandu╒a oturuļļar.
-≠nnar var, ≠nnar varıdı. s►ŉna ġızbaĢı dutaļļardı bizim burda gėline, gėlin baĢı. o bütün her
yirden ba┌ĢiĢæaļudu gėline. dur Ģu iļacımı iç┬m de.
-yirmi sėnenüñæüsdünde ġızım bunnar.
-tenzir damada bo┌Ça hazıļļarļardı ġızæėviñden gėderdi, ona aļuļardκ bāhĢiĢ.
gėlinæaļmiyá yėngeler gėlüdü ġap┬ mandaļļaļļadı, çıtļaļļardı ona aļuļardı, iĢdé öylé böylé bi Ģėyler
varıdı. emme Ģindi batdı hebisi. on⌂ da duva┌da sėpiy≠ ≠ynarken sėpiy≠du gėlin. duva┌ Ģindi
ėsgiden dú╒ún tėmelli cumāyá oļudu.
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-bazar ġúnú.
-gėlin pėrĢembĕæ►ón çí┌ardı, cumā ġún duvaĝæoļudu. Ģindi de heb bazara gėl┬, bazar ġún
gėlin çí┌du┌dan s►≠na bi iki sa╒ad bi topļantu yápiy≠ļar. pėrĢembĕæ►ón yápiy≠ļar.
-ta┌ı Ta┌aļļar.
-oynúy≠ļar, gėline da┌ıļaca┌ da┌ıļarı da┌ıy≠ļar, y►áni hėdiyé ġab, aļan ġab nė hėdiyé
ġótúrúsen gėliñe oriyá ġótúrüy≠ļar öyl●æoļuy≠.
ėsgiden rėkl♠ ėlbiseler aļuļardı. bėnimki yėĢil düzüdü, çiçegsüS, yėĢildi. birban diy≠ļarǐdı ≠
yėĢil ipeglere ėsgiden, birban. ►●leydi.
-onuñæúzerine ġadife hır┌a.
-úzerine ġadife hır┌a öyleydi.
-Ģindi ≠nnar y≠h ki.
-Ģindi herkez gėlinnig gėy▼iyó. baĢımıza da oyáļı yėmeni órterdúġ. yo┌ öylé boncu┌ muncu┌
da┌mazļardı, kė╧úļ kėsellerdi ėsgiden saçından gėliniñ yüzüne. nė bil┬m ben iĢdé yüzüne tėmzi
Ģindi Ģu saçıñ yá, Ģu boyda burdan bi bi birer top saç kėsellerdi. çítļǐæ┬nne da┌aļļardı, yúzúne
gėlüdü gėliniñ, ėyi yā╒uĢudu. ġaĢına ker çėkellerdi, kėr kėr óyle. o Ģindi c►∩zü yá┌aļļardı,
c►∩zúñæiçini, ≠ndan kėr yápaļļardı. ≠ Ģindiki boyá çáļıy≠ļar yá óylé dutardı o c►ózüñæiçi. ėteĢde
c►∩züñæiçini yá┌arļardı, ġíynānı içini.
-╧íynānı.
-ġíynānı c►∩zúñ içini, içini yėd►úmüz yėrini. yō ġurúyken, ≠n⌂ yá┌aļļardı, içini de ėccüg y►á
ġataļļardı. sā y►á y►áni, ineg yκ╒ı az bi Ģėy ≠n⌂ yápaļļardı. ≠ emme s►≠ñdan her bi Ģėy çí┌dı, aļíy≠ļar
hanı Ģindi çárĢudan.
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-gėlin gáynatasınıñæėvine gėlikene y►á çáļaļļardı ėĢige.
-bi sübürge süslerdi gėlin gėtürüdü. nėbl┬m bi ėv sübürgesi süslellerdi, gėline herkez
sübürge aļudu mu┌aġġa┌ anası. áyna da┌aļļardı, süslellerdi ●yleydi. b├æiki ġaĢu┌, taba┌ ġaĢu┌ on⌂
ġŉļļardı y►áni iki ġaĢuġ iki tabaġ damadınañ temsi yėmeK yėmiyé yiyeceK yá ona, emme Ģindi
hėrkez çárĢudan hazır her Ģėy.
nėyi? yábani otļar.
-yábani ot bizim b⌂rda ėkseri isirĝan, kėkik.
-áyrıġ bitiyé taļļaļarda nėbl┬m ben ço┌æotļar bit┬ emme adını bilm┬m ben. on⌂ yėdinci
ġaneldeki Ģėye dŉ┌dura sŉrmaļu o otļarıñæadını. ben bülmǖm vaļļā otļarıñæadını. ısırĝan, ╧ómeÇ
o ŉnnarı ço┌ yėñ d┬ y►áni bu āriyá, sızıyá diyŉ. ╧ómec, ėbe ╧ómeci dėller bizim b⌂raļarda biter.
yŉ┌. gėtdim, bi diPļŉma aļdu┌ emme bize hėÇ ġuļa┌ļarı çiñglesiñ nėvin ►óretmenidi, Ģunu
o┌uñ dėmedi, Ģu harfi yázıñ, Ģu harfi yázıñ yirmi do┌uz harfi yázmayib ►órendüydúġ. o┌uyŉñ dėyi
hiç Ģuráyí o┌uñ dėyi bėn hiÇ o┌uma iĢitmedim. a╒a diPļŉmamız var diPļŉma vėrdi. yŉ┌ bizim
zκmanımızda ╧óyümüzde o┌uļ yŉ╒udu, bizim ╧óyde óyle ġıS çocū ►ŉļan çocū yŉ┌ herkeĢ çocūna aļtı
bėĢ yáĢındáyken anǎæo┌uļuna vėr┬ burda. Ģindi asıļ dė╒iĢdi de ŉ zκman o┌uļ yŉ╒udu.
nėbl┬m yirmi bir yirmi iki varumuĢdu.
-ėlli bėĢ sėněæoļdu ġızım.
-ėmmi amcannan barabar b►óyúdúġ sati yáylada, ŉvada bėrāber duruyŉduġ. ġoñĢu.
-a┌raba. ėvet yáyliyá biS sürü sa╒abíydıġ s►ólemes├æáyíb. iki üç cüz ġoyúnumuz varıdı.
-bėrāber b►óyŉdúġ sāten.
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-yá bu bėnim amcamıñ ġızı ben de ámicasınıñ ►ŉļu.
-buyúr?
-yŉ┌ Ģindi bitdi hėpisi.
-Ģindi kim ġaĢdariyá ġızım.
-var bi teg ►ŉļumuz var úç ġızımız var. ġızıñæikisi amasyáda, biri burda a╒a Ģindi gėtdi.
-►ŉļumuz da hasTāne amasáda iĢde.
-dursun ıļıca┌ dėvleT hasdanesinde yirmi sėnelig mėmur.
-bi tėg bóyúġ ġız burdáydı siziñæóñúnúz sírá gėtdi ŉ da.
-var iĢdé Ģimdi kėmal bėyiñ, bu ╧óyde.
-nazļı ıļıcāñ ġáynatası gáynanasíynan y►áni sŉyádımız
yá┌ınæa┌rabaļı┌ yŉ┌ da uza┌dan bi ġóy sade bizim. a┌rabaļıġ óyle.

da

dutuyŉ,

a┌rabamız

bėsledúġ.
-çŉ┌ çŉbannı┌ yápdı.
-Ģimdi óñcéden ġoyún sürüsüydü, s►ŉnadan bėsi yápdıġ maļæúzerine çáļıĢdıġ. ėvet bóyúġ
háyvan. ġı∏ġ baĢļı┌ afur var boĢ duruyŉ.
-ġóren yŉ┌ Ģindi. herkez áyrı ėvæoļdu.
-ben dėneTcilig yápdım ŉn bėĢ sėne y►áni.
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-maļæaļıb satma y►áni ėrbādanæaļıyŉdu daĢŉvadanæaļıyŉdu amasada satıyŉdu.
-tá suĢēri ėrzurum, ėzircan o ġ⌂yļaru ġėzerdúġ. gėtdim gėtmemæoļumu, çoġ maļıñı
gėtirdim. y►á. unutdu┌ hėbisi. sėgsen yėdidá ėmekl├æoļdu┌. bi da╒a hėbisini bıra┌du┌.
-ėsnafļı┌dan ėmekl├æoļdu.
-ėzircan tabi çoġ ġúzel Ģėyir.
-o zκman dėfder dutduruyŉļar bunnara dėfder dutduruyŉļarıdı ŉ zκman.
-afedersiñiS yirmi liráykene vėrgiyé girdiK, yüz yirmi lirá oļıncı dėfdere so┌duļar bizi, biz
de o cahillig o┌ur yázaļļıġ yŉ┌ bi da╒a ŉn bėĢe üçæáyda ėmekl├æoļdu┌.
-yáĢ doļdu.
-yáĢ doļdu yáĢ ėlli beĢ yáĢımızda ėmegl├æoļdu┌.
-sen amasay►á mı taĢındıñıS mı sen vazife dŉláyís┬le mi gėldiñ? ėzircandasıñ.
-çoġ ġúzel.
-siS de sa╒oļuñ.
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gėlir♠m y≠┌, ġ≠cam y≠┌. iĢdé ā bu on barmāmıñ onunu iĢdé ġazan Ģ▼ėæėdib yiy≠m y►ánı. bi
de ►ósúzúm mar yánımda ġıS çocū torunum. on⌂ o┌uduy≠m. ėvet ėvet anası babası sā ba┌míy≠ļar,
ben ba┌íy≠m, ben b●yütTüm, ben o┌utim. annesi ġ≠cada, babası da gėz┬, ipeg ╧óyde. ėvet ėvet
ėvet. yáĢı muĢ⌂ y≠╒udu yáªrum, ġunda┌dáydı yánıma gėlinci benim, sādicé on ġúnnǖdü. on ġúnnǖdü
iĢdé bi yáĢ dėmeden vardı ġ≠cası, ġoyá ġ≠ciyá vardı suļu╒≠vκnıñ ġ≠láy ╧óyǚne, ≠ndan s►≠na ben dē
vėrdúġ ġabilæėtdiler, ≠ ġ≠cası ≠ļan taraf ġáynκna, ġ≠ca çocū ġabilæėtdiler, biræáy s►≠na
ġabilæėtmediler. ėvet ben ba┌dım. babasına vėrsem babası zāten ba┌maS. Sáyæolu çocuġ, çocuġ
ėyce. Ģindi o┌udu, tür♠z♠m o┌uļunda, amasyánıñ Ģurda Ģė türizim var yá yávrum, orda o┌úy yávrum.
orda Ģindi bu áy, bu hafda gėlécı╧, Ģėyĕ gidécı╧ aman iĢdé antalyiyá dė╒il, baĢġá yėre gidécıġ, ġór
aman Ģėy yo┌ yávrum yo┌, ►≠ļan d≠╒uļ ġıS çocū. ġursa gidicig yáni Ģėyĕ gidicig, ataña rāmet yávrum
nėbl┬m iĢdé o┌umuĢļūm oļmadǔæúçún bilmiyem.
ismim nėzihá. ėvet sėzék. ėvet nezaha sėzek. ben yávrum iĢdé bi sėnem mar ki hālā ġaĢ
dėmiyá, yáni yáĢļılı⌠æáyļī aļaca áyļı┌ aļacam bi sėne. atmıĢ dört, ataña rāmet yáªrum. bilemiy≠m
ki yá. aļmiy≠m yávrum. yáĢļıļı┌ da╒a doļmadıļar dėyi vėrmiy≠ļar. da╒a bi sėnem var y►áni. ben iĢdé
bural┬m. bu ≠vκsaráy. ėvet ėvet. yo┌ yo┌. ė∫e Ģurası a┌dā, a┌daļļar y►áni. artu┌æiĢdé ne bülüm
bilem┬m ki yáªrum, ne ≠vκsarayá ġuruļmuĢ mu ≠vκyá mı ġuruļmuĢ mu dėyi mi. acabă her ╧óy♠ñ
bi ļa╒abı ol┬ yá dėmeg gi buranıñ ļa╒abı da öyle. ėvet yėllis┬m ėmme bi ė∫imden baĢġa bi Ģėyim y≠┌
yáªrum. ne taļļam ne maļım ne múl╧úm, bi ba┌çem mar bi de ė∫im mar, bi de canım var, aļļā ço┌
Ģúhür hamdæossun ayá┌dayim.
ġúnnú╒e gėdiy≠m yá◄vrum ġúnnú╒e gid┬m, temúzļúġ yápiy≠m da Ģindi yápamiy≠m ėmme
temizl►ú. tansiyonum çí┌┬ hem ġúccúġ var hem böyúġ var. gidemiy≠m yánı temúzlú bıra┌dım artuġ,
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Ģindi kim ġoñu ġoñĢu da╒a iĢler baĢļamadı, baĢļayíncı dėrsele gidiyömæiĢdé bėĢæon ġuruĢ aļıyŉm.
aļļah rāzǐæossuñ ġoñunuñ ġoñĢusunuñ yárdım┬nan da çocuġ iĢdé ayá┌da. båbası, anası bėĢ ġuruĢ
vėrd►ú y≠┌. y≠┌ gi vėrsiñ. ėvet ben oļmasam açu┌da ġaļaca┌, Ģėyæoļaca┌ záyæoļaca┌ çocu┌, ġıS
çocū yá◄vrum. iĢdé böylĕ. ┬Ģaļļah yávrum bilemem artu┌, ne bil♠m aļļahdur ┬Ģaļļah ba┌ar. ne ba┌ar
dėrim ne de ba┌maz dėrim, bilemiyöm. ben aļļah rızasǐæúçún ba┌iy≠m yávrum, aļļah rızasǐæúçún.
ço┌ yėrde ço┌ háyrim y≠┌. búyruñ çáyimi içiñ? canım benim bi Ģėy dey.
hayír y≠┌ y►árum. o┌uļuñ óñúnden bile gėçümedi beni anam. iĢler vardı, ┌arman ŉra┌. on
bėĢ. ėsgiden baba ana nėriyé vėrüse oriyá varuy≠duñ, ġúccúġden satıy≠duļar. Ģindi ėmme yim bėĢ,
otuz yáĢļarında varıy≠ļar, nė ėy▼iki. Ģimdiki a┌ļımæossa yánı ėvlenüdüm de iĢd▼éæ▪ylésine. yávrum
vaļļa. öylé canım benim.
ėvet P├æafda yábdıļar da ėsgiden motur mutur atınan. ėvet atdı gėldúġ. ey unutdum gėtdi
yáªrum benim a┌lım. hoĢgeldiñ yáªrum. iĢdé unutdum vaļļā. ben hėç a┌ļım var mı. vaļļa. aman
yáªrum ey n►≠ļıca┌. unudu ben unutdum iĢdé. benim ço┌ ġafama nėler gėldi nėler gėĢdi ki
annatamam yáªrum.
ehæiĢde yápdım. ėlüsü yápdı, bi ġat yáta┌ bile yápmadı båbam anam baña. ġórümüm yápdı
yátāmı. durum⌂ eyi m⌂sa ╧óyüñ yárısǐæemme iĢdé ana var anacκ╒az var. ben ġúnnú╒e gėdiyöm. yánı
ana ana var ėvļadına ço┌ Ģėyæėder, ana da hėç benim anam da hiçæiĢ y≠╒udu båbamda hiçæiĢ
y≠╒udu. yátmasıļar mėzerinde. ço┌ haġġım varæ≠nnarda. taļļamız tapanımız nas┬ vardı, maļımız
meláļımız. benim çėyim ço┌dur yávrum, ben ço┌ çėgdim vaļļa. siS siSæoļuñ yávrum aman aman
aman iĢi ġúcü ossuñ, ╧ó╧ú ╧út►ú bell▼iæossuñ, asıļ insan ėvļadǐæossuñ. aman aman yávrum ėteĢlere
yánma. vaļļā ba┌ yávrum. hele de bu ėsirde bu deviřde. bizzer çėkiy≠┌æámme Ģimdikiler çėkmiyö
da çėkem┬ de y►áni canım benim.
buriyá Ģėy mi gėldi ellā vāli mūli. açıļı, açıļıĢ var. Ģėy Ģėy yėmekāne yápmıĢdı mu┌dar
yápdım⌂Ģ da onuñ açıļıĢı varımıĢ, ≠ña gitdiler ╧óyúñ bu mēleniñ adamları. bilmǖm ben ne bülüm
yáªrum. bülmǖm yávrum hiç yánı ilgim y≠┌, yėmegāne niyé yápdıļa, niyé yápmadıļa.
ėvet, ey Ģu tikán, tikáncuġ tikán. Ģ≠ Ģėy yávrum ╧ómeç, Ģu ot da╒a da. ėfelig ėvet ėveli ėfelig
bu varæamma burda y≠┌. oļmasın, ėfelik var, ġuĢġuĢ vār, yėmlig var, ondan sonamáy├m tekilcán
var, madıma┌ var, ╧ómeci yázdıñ mı? támam bi de ġara madıma┌ var. onnar varæiĢde yáªrum.
ben ba┌cama biber, badıļcan, tomatis iĢdé elime ne gėçerse, fasiyē ėkǖm y►áni. a╒acım
marıdı cėªüzüm var üĢ dörT daļ ġ≠ca ġ≠ca bu sėne de s≠╒u┌ yá┌mıĢ. ėvet oļmadı y►áni yáprā va
Ģimdi yá┌mıĢ dėmeg gi s≠╒u┌ varıdı da. bi de bi daļ armudum var, fiĢnem var, kirázım, er►úm nėyim
y≠┌ yánı. var da er►úm ╧ótú. yánı ╧ótü dėd►úm oļmuĢu yėn┬, ┌amı yėnm┬. can er►ú dille, ėvet can er►ú
diyelá, hanı yėĢiliñi yiy≠ļar yá, ėvet on⌂ ondan diy≠ļar.
on⌂ iĢdé ġótúrecēm, ėkd►úmi Ģėy dikdim māruļ dikdim, mādenüs digdim, onnarıñæúsdüne
sėpecem, suyú sėpdürecem gi yárıļıb taæ◄havǎæaļmasın dėy▼i. kėmre, maļ maļıñ Ģėyi kėmre ėvet
ėvet.
b◙a╒a ba┌ma sen, topļarım. yo┌ yō┌ s≠╒u┌ d►≠, ben ço┌dan yá┌m┬m sobayi sėvmiy≠m ısıcā.
vaļļā hiç ısıca┌dan yüzüm y≠┌ y►ání, canım benim yávrum.
ėªim b▪le gidecēm, Ģöle yoļ var yá yoļdan dönec►ám. siS amasyádan mı gėliy≠ñuS? ey▼i
yávrum ey▼i. oļsun ėy▼i tamam ġ≠ley gėssin yávrum. áyilli iĢler. sen de sa╒≠ļ yávrum. esdaFuļļah
ėsdaFuļļah ėyi ╧ótú mü iĢdé ġonuĢduġ yáªrum, tanıĢduġ. búyrun çáyímı içiñ. vaļļā canım benim.
ėy▼i yimedúġ içmedúġden s►≠na aļļah nė vėrdiyse yėrúġ içerúġ. yávrum sa╒≠ļ yávrum. áy canım
benim yávrum. o nė dėmeg hel►álæossun.
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