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1. GİRİŞ
11. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya yapılan göçler Anadolu’yu Türkleştirmiş,
Oğuzlaştırmıştır. Anadolu’ya gelen kalabalık grubun içinde Oğuz boyları dışında başka
Türk unsurlar da vardır. Kendi ağız özelliklerini koruyarak gelen Türkler geldikleri
coğrafyada da konuştukları gibi yazmışlardır. Aynı boyun aynı bölgeye yerleşmemesi,
değişik boyların aynı bölgede birlikte yaşamaları sonucunda aynı coğrafi bölgede
değişik ağız tabakaları oluşmuştur. Gerek bu etkileşim gerekse farklı yüzyıllardaki
göçler Anadolu ağzının çeşitlenmesini sağlamıştır.
Karahan’ın sınıflandırmasına göre Batı Grubu Ağzına dâhil edilen İzmir ilinin
kalabalık ilçeleri ile ilgili ağız çalışmaları henüz tamamlanmamıştır. İzmir ili ağızları ile
ilgili yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. İnceleme alanımıza giren ilçeler ve köyleri ile
ilgili çalışmaları taradığımızda dil alanında ciddi çalışmaların yapılmadığı tespit
edilmiştir. Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçeleri arasında en fazla çalışılan ilçe,
büyüklüğünden olsa gerek, Ödemiş olmuştur. Bu çalışmalarda da daha çok yerel
araştırmacılar tarafından bölgenin tarihi, coğrafyası ve ekonomik durumu incelenmiştir.
Ödemiş ağzı ile ilgili en eski çalışma 1966 yılına ait bir bitirme tezidir. Nitekim Leyla
KARAHAN da “Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması” adlı çalışmasında Ödemiş ağzı
ile ilgili özellikleri bu bitirme tezine göre tespit etmiştir (bk. KAYNAKLAR).
1.1.

Araştırmada Kullanılan Materyal ve Yöntem

Çalışmamızda derleme yöntemi kullanılmış, eş zamanlı yapılan çalışmaya kimi
zaman art zamanlı göndermeler yapılmıştır. İzmir ili Ödemiş-Kiraz-Beydağ ilçelerine
ait 93 köyden 133 kişi ile yaptığımız görüşme malzemeleri veri olarak kullanılmıştır.
Derlemeler 2016-2017 yıllarına aittir. Konuşmalar ses kayıt cihazına kaydedilmiştir.
Derlemeler esnasında güvenlik gerekçesi ile kimi konuşmacılar kişisel bilgilerini
paylaşmaktan çekinmişlerdir. Bu konuşurlara ait metinlerde ilgili kısımlar boş
bırakılmıştır.
Dil özelliklerini tespit edebilmek için ses kayıtları transkribe edilmiştir.
Transkripsiyon esnasında Ahmet Bican ERCİLASUN’un “Ağız Araştırmaları Bilgi
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Şöleni”nde önerdiği transkripsiyon işaretleri kullanılmıştır. Çalışmamızın başında
kullandığımız transkripsiyon işaretlerinin IPA karşılıkları yaklaşık olarak verilmeye
çalışılmış, IPA karşılıkları tespit edilemeyen seslerin ilgili kısımları tabloda boş
bırakılmıştır. IPA, Uluslararası Fonetik Derneği tarafından geliştirilmiş, konuşma
seslerinin ayırt edici niteliklerinin gösterildiği bir çeviri yazı sistemidir. IPA
karşılıklarını tespit edebilmek için Çetin PEKACAR ve Figen GÜNER DİLEK’in
“Uluslararası Fonetik Alfabe ve Türkiye’de Ağız Araştırmaları 1” ve “Uluslararası
Fonetik Alfabe 2” adlı çalışmaları esas alınmıştır. Elde edilen metinler alfabetik sıraya
göre dizilmiş ve fişlenerek taranmıştır. Hem gramer hem de sözlük bölümünün
oluşturulması için hazırlanan fişler önceden belirlenen kriterler çerçevesinde
sınıflandırılmıştır. Gramer bölümünün yazımı esnasında Gürer GÜLSEVİN’in
belirlediği yönteme bağlı kalınmıştır. Buna göre, ses değişmelerinin sunulmasında
“karakteristik olan veya olmayan, yaygın olan veya olmayan vb.” özellikler ön plana
çıkarılmıştır. Şekil Bilgisi bölümünde ise ekler önce “çekim ve yapım ekleri” olmak
üzere ikiye ayrılmış, daha sonra da yapım ekleri “görev değiştirici ve kelime yapıcı”
olmak üzere kendi içinde incelenmiştir.
Ağız bölgeleri şimdiki zaman ekinin durumuna göre belirlenmiştir. Buna göre
İzmir ili Ödemiş-Kiraz-Beydağ ağzında dört ağız bölgesi tespit edilmiştir. Bütün ağız
bölgeleri bir arada incelenmiştir. Sadece şimdiki zaman çekimi I. Bölge, II. Bölge, III.
Bölge, IV. Bölge olarak ayrı ayrı ele alınmıştır. Dört ağız bölgesinin özellikleri SONUÇ
bölümünde değerlendirilmiştir.
METİNLER ağız bölgelerine göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Metinlere
numara verilirken her bir ağız bölgesi kendi içinde (I.1, II.1, III.1, IV.1. gibi)
değerlendirilmiştir Bu numaralardan ilki ağız bölgesini, ikincisi metin numarasını,
üçüncüsü ise satır numarasını göstermektedir. Kaynak kişiye sorulan sorulara satır
numarası verilmemiştir. Bu bölümde I. Bölge’den 113, II. Bölge’den 9, III. Bölge’den
9, IV. Bölge’den 2 metin olmak üzere toplam 133 metin yer almaktadır.
SÖZLÜK bölümünün oluşturulması için tüm kelimeler fişlenmiştir. Kelimelerin
tüm varyantları teker teker ele alınmış ve her biri birer madde başı olarak gösterilmiştir.
Kelimenin madde başı olmayan diğer varyantları yay ayraç içerisinde belirtilmiştir. Bu
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bölümde kelime sonundaki Ç harfi ç veya c’yi; P harfi p veya b’yi; T harfi t veya d’yi
göstermektedir. Kelime sonunda yay ayraç içerisine yazılan K harfi (K) bu sesin
düştüğünü ve ötümlüleştiğini, K harfi ise yarı ötümlüleşmeyi göstermektedir.
Kelimelerin anlamları ile metinde geçtiği yerler kelimelerin karşılarına yazılmıştır.
aaÇ (krş.aaş/avaç/avaş/ovaÇ): ağaç
a. (I.18.15) (I.24.42) (I.112.3) (IV.2.30)
a+lā (I.72.16)
a+ları (I.72.16)
a+ı (III.1.39)
a+ından (IV.1.31)
a+ınıŋ (I.85.11) (I.85.13) (I.85.13)
a+ıŋ (III.2.50)
a+ıŋın (I.85.11)
bıra(K)- (krş.bırak-/bıraK-/bırax-): bırakmak
b-en (I.109.27)
b-ıyoz (IV.1.57)
bıraK- (krş.bırak-/bıra(K)-/bırax-): bırakmak
b-dılā (I.70.11)
b-dım (I.106.8) (I.38.4) (I.8.3)
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1.2.Kullanılan Transkripsiyon İşaretleri
ȧ: Daralmış a
ā: Uzun a
á: e’ye yaklaşan a
å: Yuvarlak a
ḁ: Biraz daralmış ve dudaklılaşmış a’dır.
ä: Açık e
ė: Kapalı e
ē: Uzun e
ě: Düşmek üzere olan e
ī: Uzun ı
ĭ: Düşmek üzere olan ı
į: Düşmek üzere olan i
î: Uzun i
ō: Uzun o
ό: ö’ye yaklaşan o
ȫ: Uzun ö
ū: Uzun u
ŭ: Düşmek üzere olan u
Ç: Yarı ötümlüleşmiş ç
F: f-v arası ses
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ĝ: ğ’ye yakın g
K: Yarı ötümlüleşmiş k
x: Art damak k sesinin h sesine dönüşmüş hâli
ḷ: Düşmek üzere olan l
ṇ: Düşmek üzere olan n
ŋ: Damak n’si
P: Yarı ötümlüleşmiş p
ṛ: Düşmek üzere olan r
S: z’ye yakın s sesi
Ş: ş’ye yakın j sesi
T: Yarı ötümlüleşmiş t sesi
w: Çift dudak v’si
ỵ: Düşmek üzere olan y
Z: s’ye yakın z sesi
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IPA GÖSTERİMİ

KULLANILAN
TRANSKRİPSİYON

KARŞILIĞI

(YAKLAŞIK OLARAK)

İŞARETLERİ
ȧ

ʌ

Daralmış a

Ā

a:

Uzun a

Á

A

e’ye yaklaşan a

Å

ɔ

Yuvarlak a

ḁ

ạ

Biraz

daralmış

ve

dudaklılaşmış a’dır.
Ä

æ

Açık e

Ė

E

Kapalı e

Ē

e:

Uzun e

Ě

ĕ

Düşmek üzere olan e

Ī

ı:

Uzun ı

Ĭ

ĭ

Düşmek üzere olan ı

Į

ǐ

Düşmek üzere olan i

Î

i:

Uzun i

ō:

o:

Uzun o

ό

ö’ye yaklaşan o

ȫ

ö:

Uzun ö

ū

u:

Uzun u

Ŭ

ŭ

Düşmek üzere olan u

Ç

ɟ

Yarı ötümlüleşmiş ç

F

ϕ

f-v arası ses

Ĝ

ğ’ye yakın g

K

ɠ

Yarı ötümlüleşmiş k

X

ɣ

Art damak k sesinin h
sesine dönüşmüş hâli

ḷ
ṇ

Düşmak üzere olan l
ň

Düşmek üzere olan n
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Ŋ

Ŋ

Damak n’si

P

ɓ

Yarı ötümlüleşmiş p

ṛ

ř

Düşmek üzere olan r
z’ye yakın s sesi

S
Ş

J

ş’ye yakın j sesi

T

ɗ

Yarı ötümlüleşmiş t sesi

W

W

Çift dudak v’si

ỵ

ў

Düşmek üzere olan y

Z

ʑ

s’ye yakın z sesi

Ø : Ses Bilgisinde: “olmayan sesi; kaybolmuş, düşmüş sesi” gösterir.
Şekil Bilgisinde: “sıfır eki” gösterir.
+ : Şekil Bilgisinde: İsimlerle bağlanmayı gösterir.
- : Şekil Bilgisinde: Fiillerle bağlanmayı gösterir.
( ) : Şekil Bilgisinde ve Söz Dizini ve Sözlükte o sesin, ekin ilk sesine göre bazen
görülüp bazen görülmediğini belirtir.
1.3. İnceleme Yapılan Bölgelerin Listesi
METİN

İLÇE

KÖY

KAYNAK KİŞİ

Beydağ

Aktepe

Fatma

NUMARASI
I.1.

DEĞİRMENCİ
I.2.

Beydağ

Aktepe

Hâlil
DEĞİRMENCİ

I.3.

Beydağ

Alakeçili

Durmuş TELLİ

I.4.

Beydağ

Beyköy

Ayşe ÇİÇEK

I.5.

Beydağ

Çamlık

Bakiye YÜKSEL

I.6.

Beydağ

Çomaklar

Ayşe SÜREN
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I.7.

Beydağ

Çomaklar

Sabiha SÜREN

I.8.

Beydağ

Erikli

Müzeyyen
YUMUŞAK

I.9.

Beydağ

Erikli

Sunay
KABAKOĞLU

I.10.

Beydağ

Erikli

Ümmü -

I.11.

Beydağ

Halıköy

--

I.12.

Beydağ

Mutaflar

Fatma ARICIOĞLU

I.13.

Beydağ

Sarıkaya

Hüseyin GÜNDÜZ

I.14.

Beydağ

Tabaklar

Fatma ÇELENGER

I.15.

Beydağ

Tabaklar

Öznur KARATAŞ

I.16.

Beydağ

Tabaklar

Perihan DURU

I.17.

Beydağ

Tabaklar

Fatma YUMUŞAK

I.18.

Beydağ

Yağcılar

Nilüfer TOPAL

I.19.

Beydağ

Akpınar

Fadime DEMİREL

I.20.

Beydağ

Akpınar

Firdevs DEMİREL

I.21.

Kiraz

Aydoğdu

Dudu ALKAN

I.22.

Kiraz

Aydoğdu

Hatice-

I.23.

Kiraz

Aydoğdu

HanımAyşe
ALDEMİR

I.24.

Kiraz

Başaran

Ümmü BAŞ

I.25.

Kiraz

Ceritler

Zehra ŞENGÜL

I.26.

Kiraz

Cevizli

Ayşe UYSAL

I.27.

Kiraz

Cevizli

Cemile TÜLÜ

I.28.

Kiraz

Çakıcılar

Emine YENMEZ

I.29.

Kiraz

Çanakçı

Ayşe AKYOL

I.30.

Kiraz

Çanakçı

Canan YORGUN

I.31.

Kiraz

Çanakçı

Nafize YORGUN

I.32.

Kiraz

Çayağzı

Müzeyyen
ÖZBAKIR
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I.33.

Kiraz

Çömlekçi

Fatma-

I.34.

Kiraz

Emenler

Ayşe KARA

I.35.

Kiraz

Gedik

Ayşe-

I.36.

Kiraz

Hâliller

Nimet-

I.37.

Kiraz

İğdeli

Feride SIRIMER

I.38.

Kiraz

Karabağ

Şoför

I.39.

Kiraz

Karaburç

-

I.40.

Kiraz

Karaman

Bülent OKUR

I.41.

Kiraz

Karaman

Cevriye KUZU

I.42.

Kiraz

Kurudere

Hatice CEYLAN

I.43.

Kiraz

Omurcalı

Senem FİLİZ

I.44.

Kiraz

Omurcalı

Durdu UZUN

I.45.

Kiraz

Ovacık

Azime KAYA

I.46.

Kiraz

Örencik

Melek ÇOBAN

I.47.

Kiraz

Sarısu

Hacer KURT

I.48.

Kiraz

Solaklar

Güllü ÇALLI

I.49.

Kiraz

Solaklar

Bahaddin ÇALLI

I.50.

Kiraz

Şemsiler

Nevin YILMAZ

I.51.

Kiraz

Şemsiler

Ayşe DÖNMEZ

I.52.

Kiraz

Taşlıyatak

Fadime KIRBAŞ

I.53.

Kiraz

Tekbıçaklar

Ayşe-

I.54.

Kiraz

Yağlar

Neslihan CEYLAN

I.55.

Kiraz

Yağlar

Dilek OKUR

I.56.

Kiraz

Yeniköy

Havva DÖNMEZ

I.57.

Kiraz

Yeniköy

Şerife KARA

I.58.

Kiraz

Yenişehir

-

I.59.

Kiraz

Yeşildere

Emine YALÇIN

I.60.

Kiraz

Yeşildere

-

I.61.

Ödemiş

Alaşarlı

Murat ÇETİN

I.62.

Ödemiş

Bademli

Müzeyyen GÜLEN
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I.63.

Ödemiş

Balabanlı

Sevcan SERTEP

I.64.

Ödemiş

Bayırlı

Gülşen ALTIN

I.65.

Ödemiş

Bayırlı

Fatma ÇAYIR

I.66.

Ödemiş

Bıçakçı

Fatma YILDIZ

I.67.

Ödemiş

Bıçakçı

Hediye YILDIZ

I.68.

Ödemiş

Birgi

Fehmi ELMA

I.69.

Ödemiş

Bozcayaka

Aysel KAYATÜRK

I.70.

Ödemiş

Bozdağ

-

I.71.

Ödemiş

Bucak

Muhammer
KORKMAZ

I.72.

Ödemiş

Bucak

Cavit KÖSE

I.73.

Ödemiş

Bülbüller

Bakiye TAŞLI

I.74.

Ödemiş

Çamlıca

Hatice -

I.75.

Ödemiş

Çaylı

Haitce YILGIN

I.76.

Ödemiş

Çaylı

Ayşe KESKİN

I.77.

Ödemiş

Çobanlar

İbrahim KARAKAŞ

I.78.

Ödemiş

Demircili

Mehmet SAĞLAM

I.79.

Ödemiş

Dolaylar

Mehmet ALTIOK

I.80.

Ödemiş

Gerçekli

Bedriye YALÇIN

I.81.

Ödemiş

Günlüce

İbrahim ÇAYIR

I.82.

Ödemiş

Hamamköy

Ayşe GELEN

I.83.

Ödemiş

Işık

İbrahim SEZGİN

I.84.

Ödemiş

Karadoğan

Mehmet DİKİM

I.85.

Ödemiş

Kayaköy

Ali SARIGÜL

I.86.

Ödemiş

Kayaköy

Mehmet
BAKADUR

I.87.

Ödemiş

Kaymakçı

Hacer ÇAKIR

I.88.

Ödemiş

Kaymakçı

Nimet BAL

I.89.

Ödemiş

Kaymakçı

Ayşen DURSUN

I.90.

Ödemiş

Kazanlı

Mürüvet ÇAKIRCI
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I.91.

Ödemiş

Kızılcaavlu

Ayşe TOPRAK

I.92.

Ödemiş

Kızılcaavlu

Hamide BULDAN

I.93.

Ödemiş

Kızılcaavlu

Hanife ÇİFTÇİ

I.94.

Ödemiş

Konaklı

Hamide ÇAKMAK

I.95.

Ödemiş

Konaklı

Müzeyyen TUTAR

I.96.

Ödemiş

Kurucuova

Kaniye YAYLA

I.97.

Ödemiş

Kutlubeyler

Nejla SARI

I.98.

Ödemiş

Küçükören

Mehmet

I.99.

Ödemiş

Küre

Hayriye KAVAK

I.100.

Ödemiş

Mursallı

Hüseyin

I.101.

Ödemiş

Mursallı

Hamide GÖLCÜK

I.102.

Ödemiş

Oğuz

Aynur ONLU

I.103.

Ödemiş

Oğuz

Şengül TAŞPINAR

I.104.

Ödemiş

Ovakent

Emine YÜMLÜ

I.105.

Ödemiş

Pirinççi

Hanım-

I.106.

Ödemiş

Şirinköy

Hasan
KARAASLAN

I.107.

Ödemiş

Üçkonak

İsmail ÖNER

I.108.

Ödemiş

Üzümlü

Nevzat DÖNER

I.109.

Ödemiş

Üzümlü

Niyazi IŞIK

I.110.

Ödemiş

Yeniköy

Arif EKER

1.111.

Ödemiş

Yusufdere

Hasan KORKMAZ

I.112.

Ödemiş

Zeytinlik

Semra OĞUZ

I.113.

Ödemiş

Zeytinlik

Reyhan
UZUNSAKAL

II.1.

Ödemiş

Emirli

-

II.2.

Ödemiş

Emirli

Müzeyyen-

II.3.

Ödemiş

Gereli

Şerife ÜNAL

II.4.

Ödemiş

Kemenler

Gülperi TUNCEL

II.5.

Ödemiş

Köfündere

Sevilay KEKLİK
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II.6.

Ödemiş

Orhangazi

Neslihan HEPEL

II.7.

Ödemiş

Uzundere

Şükriye KEKLİK

II.8.

Ödemiş

Uzundere

Dudu KEKLİK

II.9.

Ödemiş

Yeşilköy

Havva SARIOĞLU

III.1.

Ödemiş

Cevizalan

Hatice ÜNLÜ

III.2.

Ödemiş

Cevizalan

Recep DEMİR

III.3.

Ödemiş

Cevizalan

Fatma ÇAKMAK

III.4.

Kiraz

Çatak

Fatma AKSU

III.5.

Kiraz

Çatak

Muammer DEMİR

III.6.

Kiraz

Dokuzlar

Yakup GÜRGEN

III.7.

Kiraz

Dokuzlar

Zühre GÜRGEN

III.8.

Kiraz

Dokuzlar

Nesibe COŞKUN

III.9.

Kiraz

Dokuzlar

Hüseyin YILDIZ

IV.1.

Ödemiş

Çayır

Kadriye AKAY

IV.2.

Ödemiş

Çayır

Safiye-

1.4. Ödemiş İlçesinin Tarihî ve Etnik Yapısı1
Ödemiş ovasındaki en eski insan kültürü M.Ö. 11. binde Konaklı beldesinde
bulunan kaya altı sığınağındaki şematik kazıma figürlerdir. Asırlar boyunca pek çok
medeniyete ev sahipliği yapan Ödemiş, Germiyanoğulları subaşısı Aydınoğlu Mehmet
Bey tarafından 1304 yılında Bizanslılardan alınarak tamamiyle bir Türk şehri olmuştur.
1684 yılında havzanın doğusunda göçebe yaşantıları ve Ötemiş (Otamış) adıyla
bilinen Türkmen yörük grubunun şimdiki Ödemiş kentinin bulunduğu yerde yerleşik
duruma getirilmesiyle Ödemiş kentinin temelleri atılmış oldu (Yavuz 2013: 22).
Ancak Ödemiş’i oluşturan Oğuz boyunun sadece Ötemiş yörük grubundan
oluştuğunu söylemek yanlış olur. Kente başka Oğuz boyları ile Oğuz dışı Türk
unsurların da yerleşmiş olması muhtemeldir.

1

Ayrıntılı bilgi için bk. http://www.odemis.gov.tr/odemisin-tarihi
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Nitekim birbirine çok yakın köylerdeki ağız farklılıkları da bu boy farklılığını
gösterir niteliktedir.
1.5. Ödemiş İlçesinin Fizikî Coğrafyası2
Yaklaşık 132.000 nüfuslu Ödemiş ilçesi deniz seviyesinden 123 metre
yükseklikte olup; yüzölçümü 1082.6 km² dir. İlçenin kuzeyinde 2157 rakımlı Bozdağlar,
güneyinde ise Aydın Dağları uzanır. 74 köyü olan Ödemiş bu dağlar arasında kalan
ovada kurulmuştur.
Akdeniz ikliminin özelliklerini taşıyan Ödemiş’te yazları sıcak ve kurak, kışları
ılık ve yağışlı geçmektedir. Doğal bitki örtüsü makidir. İklimin elverişli olması, ilçe
ovalarında her türlü sulu ve susuz tarımın yapılabilmesine imkân tanımaktadır.
1.6. Kiraz İlçesinin Tarihî ve Etnik Yapısı3
Kiraz yöresi M.Ö. 3 binli yıllardan itibaren pek çok medeniyete beşiklik
yapmıştır. 1304 yılına kadar pek çok el değiştiren Kiraz, bu tarihten itibaren tamamiyle
Türk hâkimiyetine girmiştir (Aksakal 2013: 31).
1948 yılına kadar “Keles” adıyla anılmıştır. Anadolu’da İzmir haricinde Bursa,
Ordu ve Antalya’da da Keles isimli yer adlarının olduğu bilinmektedir. Anadolu’ya
gelen Türk topluluklarının yerleştikleri yerlerde kendi boy adlarını veya daha önce
geldikleri bölgelerdeki dağ, ırmak, köy adlarını yeni yerleşim yerlerine verdikleri
bilindiğine göre bu durumun bir tesadüf olamayacağı kesindir.
Kiraz yöresine yerleşen Türkler; çoğunlukla Oğuz Türklerinin Bozok kolunun
Avşar boyuna bağlı aşiretlere; çok azı da Üçok kolunun Salur boyuna bağlı aşiretlere
mensuptur. Nitekim Kiraz’ın köy adlarının beş tanesi Avşar boyundaki; bir tanesi de
Salur boyuna bağlı aşiret adlarını taşımaktadır (Aksakal 2013: 22) .
Boy Adı

Aşiret Adı

Köy Adı

Bozoklar-Avşar

Cerit

Ceritler

Hâliller

Hâliller

Çatak/Çıtak

Çatak

2
3

Ayrıntılı bilgi için bk. http://www.odemisto.org.tr
Ayrıntılı bilgi için bk. http://www.izmirturizm.gov.tr/kiraz
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Üçoklar-Salur

Solaklar

Solaklar

Akkeçili

Akkeçili

Karaman

Karaman

Elbette Kiraz’daki Oğuz boyları bunlarla sınırlı değildir. Ancak Kiraz’da tespit
ettiğimiz değişik ağız bölgeleri etnik yapının da değişik olduğuna işaret etmektedir.
1.7. Kiraz İlçesinin Fizikî Coğrafyası
Kiraz, İzmir iline bağlı, merkeze uzaklığı 140 km olan bir ilçedir. Bozdağ’dan
Salihli'ye, Aydın dağlarından Nazilli'ye ve Alaşehir'e geçit oluşturmaktadır. Denizden
yüksekliği 312 metre, yüzölçümü 585 km² dir. Nüfusu yaklaşık 44.000 olan Kiraz’ın
merkez mahalleleri de dâhil olmak üzere 56 mahallesi vardır.
İlçe merkezi ve birkaç ova köyü dışındaki bütün köyleri, genellikle Bozdağ ve
diğer dağlar üzerinde ve eteklerinde yer alır. Dağlık bir arazi üzerinde yer almasından
dolayı, köylerin ulaşım ve sosyal imkânları sınırlıdır, ulaşılamayan köy yoktur. İzmir
ilinin en az gelişmiş ilçelerinden biridir. Dağ köylerinde ağırlıklı olmak üzere, Eski
Türk gelenekleri-davranış biçimleri ve giyim tarzı sürdürülmektedir.
Batısında Ödemiş, güney-batısında Beydağ, kuzeyinde Manisa’nın Salihli,
kuzey-doğusunda Manisa’nın Alaşehir ve güneyinde Aydın’ın Nazilli ilçeleri, Kiraz’ın
komşu yerleşim alanlarıdır.
Kiraz’da Akdeniz ikliminin İç Ege tipi hüküm sürmektedir. Yazları sıcak ve
kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. İklim, ova kısmında ılıman, yüksek kısımlarda biraz
serttir. Bitki örtüsü makidir.
1.8. Beydağ İlçesinin Tarihî ve Etnik Yapısı4
Etrafındaki kaya mezarlarına, tümülüslere bakılarak Beydağ’ın eski çağlardan bu
yana önemli bir yerleşim yeri olduğu söylenebilir. Bölgede 11. yüzyılda başlayan Türk
hâkimiyeti 14. yüzyılda Aydınoğulları Beyliği döneminde devam etmiştir. Bu dönemde
de merkez Birgi’dir. Ancak Aydınoğulları Beyliği’nin I. Beyazıt’ın egemenliğini
tanıması ile beylik merkezi Tire olarak belirlenmiştir. Bu tarihlerde Balyambolu
(Beydağ) küçük bir kasaba olarak Tire'ye bağlıdır. Ekonomik bakımdan da Tire ile
4

Ayrıntılı bilgi için bk. http://www.izmirturizm.gov.tr/Beydağ
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ilişkilidir. Yukarı Menderes Havzası 1451 de merkezi Tire olan Aydın iline, o da
Kütahya'da oturan Anadolu Beylerbeyine bağlıdır.
Balyambolu 1838–1849 yıllarında Aydın Livasına bağlı bir kazadır. Balyambolu
1867 yılına kadar kaza olmuş. Bu tarihten yaklaşık yüz yıl sonra, nüfusunun çoğalması
ile 1964 de belediyelik olmuştur. İlçe olduğu 1987 yılına kadar Ödemiş’e bağlı bir
kasaba niteliğindedir.
1.9. Beydağ İlçesinin Fizikî Coğrafyası
Küçük Menderes vadisinin doğu ucunda Aydın Dağları’nın kuzeye bakan
yamaçlarının eteğinde kurulu küçük bir ilçedir. Yaklaşık 13 bin nüfusu, 21 köyü vardır.
İzmir’in doğusunda yer alır. İl merkezine uzaklığı 142 km’dir. Kuzeyinde Kiraz;
doğusunda Nazilli; batısında Ödemiş; güneyinde Sultanhisar ile çevrelenir. İlçenin
yüzölçümü 162 km² dir.
Beydağ’ın rakımı 235’tir. İklim bakımından Akdeniz iklimine yakındır. Yazlar
sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Bitki örtüsü olarak, dağ eteklerinde zeytin ve
incir, yüksek kesimlerde ise çam ormanı hâkimdir (Yapıcı 1995).
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1.10. Ödemiş İlçesinin Haritası5

5

Yavuz, Behiç Galip (2013). Ödemiş’in Halk Bilgisi, s.25.
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1.11. Kiraz İlçesinin Haritası6

6

AKSAKAL, Ali (2013). KİRAZ; Her Yönüyle Keles’ten Kiraz’a Yolculuk, Kiraz Belediyesi
Yayınları, Kiraz. s.51.
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1.12. Beydağ İlçesinin Haritası7

7

Yapıcı, Mestan (1995). Beydağ “Balyambolu” “Palaipolis”, Sembol Matbaacılık, İzmir, 1995, s.329.
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2. İNCELEME
2.1. Ses Bilgisi
2.1.1. Sesler
2.1.1.1.Ünlüler
2.1.1.1.1. Yazı Dilinden Farklı Olan Ünlüler
İzmir ili Ödemiş-Kiraz-Beydağ ilçesi ağızlarında Türkiye Türkçesi yazı
dilimizde mevcut olan sekiz ünlü fonem dışında fonemik olarak karşılığı bulunmayan
bazı ünlüler vardır. Bu ünlüler farklı fonetik olaylar sebebiyle veya ünlü ünsüz
gruplarının değişmesi sonucunda oluşmuş olabilir.
2.1.1.1.1.1. ȧ: /a/ ile /ı/ arasında olan bu ses ikinci hecedeki /a/ düz ünlüsünün
yarı daralması sonucunda oluşmuştur.
parȧ yatırıyom (I.3.9)
hasdȧ oluyosuŋ (I.5.21)
2.1.1.1.1.2. á: /a/ ile /e/ arası bir sestir.
dikkát etseŋ (I.4.44)
hālá da çalışıyoz (I.6.3)
geÇ geliyám gelmiyám (III.6.22)
2.1.1.1.1.3. å: /a/ ile /o/ arası sestir. /a/ sesinin dudaklılaşmış şeklidir.
yåvrum (I.30.3)
evlere abåne olanlara daıtıylar (III.6.24)
analar ālıyå ( III.4.20)
2.1.1.1.1.4. ḁ: /a/ ile /u/ arası sestir. /a/ sesinin biraz daralmış ve dudaklılaşmış
hâlidir.
anȧ bubḁ gāmadı (I.29.14)
hocḁ gäldi (I.36.19)
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2.1.1.1.1.5. ä: Açık e ünlüsüdür.
gäldi (I.37.30)
birginiŋ temäl geçimi hayvan (I.68.5)
orda köylädä bȫlä köy gāvilerinde (I.68.23)
2.1.1.1.1.6. ė: Kapalı e sesidir. /e/ ile /i/ arası bir sestir.
bişiriyėm tüpdä işde (III.7.9)
hiş bi şē yiyemėyoru (I.6.9)
înė oyası (I.10.1)
telėfon etseydiŋiz (I.29.26)
2.1.1.1.1.7. ě: Düşmek üzere olan /e/ sesidir.
beş deně (I.46.9)
hiç bi şeneně ūraşmȧyoZ (I.31.7)
2.1.1.1.1.8. ĭ: Düşmek üzere olan ı sesidir.
varĭdı (I.47.21)
tereyālarĭnı (I.21.4)
girmiş olcayĭdı (I.23.2)
garışanĭ (I.46.24)
çırpĭyoZ (I.47.3)
patlıyĭ (III.7.17)
2.1.1.1.1.9. į: Düşmek üzere olan /i/ sesidir.
ikį senäsi (I.6.21)
değişik dilį olan (I.11.51)
başgı įşe (I.31.8)
xırx aliyį (II.8.8)
2.1.1.1.1.10. ό: /o/ ile /ö/ arasında bir sestir.
bizim kόk ordan gelmiş (I.51.49)
bizim kόkümüz hani çataklı (III.4.31)
kόkümüz yörükmüş bizim (I.51.57)
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2.1.1.1.1.11. ŭ: Düşmek üzere olan /u/ sesidir.
beni çok goyŭyo (I.3.10)
paytar bilmeyorŭ (I.6.11)
yumŭşacık yimesi güzäl olur (I.51.18)
2.1.1.1.2. Uzun Ünlüler
2.1.1.1.2.1. Birincil Ünlü Uzunlukları
Ana Türkçedeki birincil uzun ünlüler Türkmen, Halaç ve Yakut Türkçelerinde
düzenli olarak korunmuştur. Bununla birlikte, bazı yaşayan Türk yazı dilleri ve
ağızlarında sporadik bir şekilde birinci uzun ünlülerin kalıntıları bulunmaktadır (Tekin
1995).
İzmir ili Ödemiş-Kiraz-Beydağ ilçesi ağzından derlediğimiz metinler içerisinde
birincil uzun ünlülerin yaşadığı örnek tespit edemedik. Ancak ağzın konuşuru olmamız
sebebiyle birincil uzun ünlülerin kullanıldığını bildiğimiz örnekleri aşağıda belirttik.
bȫrek “börek”
dȫrt “dört”
gārşı “karşı”
2.1.1.1.2.2. İkincil Ünlü Uzunlukları ve İkincil İkiz Ünlüler
İzmir ili Ödemiş-Kiraz-Beydağ ilçesi ağzı için karakteristik olan ikincil ünlü
uzunlukları ve ikincil ikiz ünlüler; özellikle “ğ, h, r, l, y, v” gibi seslerin, yanlarındaki
ünlülerin açıklığı içinde kaybolmaları sonucu, iki veya üç sesin birleşmesi ile oluşur.
Bazen ekleşme sırasında da bu ses olayı görülebilmektedir.
V < VK
ā

ālıyıvēcek (I.1.3)

ē

ēkän (I.2.3)

ī

alī (I.10.4)
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î

îne (I.16.3)

ō

deyōla (I.70.19)

ȫ

ȫlän (II.2.33)

ū

ūraş (I.29.17)

ǖ

düşünǖseŋ (I.72.26)

aa

aaç (I.112.3)

aı

çaıriy (III.1.3)

ee

keşgee (IV.2.13)

ei

keşgei (IV.2.13)

ıı

yapdıımız (I.2.2)

ii

genşliimdi (I.4.3)

ou

soukkuyulā (I.6.14)

öü

döümüş (I.24.28)

uu

çocuum (II.9.1)

üü

gördüüŋü (III.1.28)

2.1.1.2.Ünsüzler
2.1.1.2.1. Ünsüz Türleri
İzmir ili Ödemiş-Kiraz-Beydağ ağzında yazı dilimizdeki 21 ünsüzün dışında
fonemik değeri bulunmayan şu ünsüzlere de rastlanır:
2.1.1.2.1.1. Ç: Yarı ötümlüleşmiş diş-damak ünsüzü “ç” sesidir.
kaÇ gişi olursa (I.21.25)
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heÇ neediyim? (I.34.5)
ȫle oḷmasa hiÇ baxılmacax (I.35.14)
geÇ geliyám (III.6.22)
2.1.1.2.1.2. F: Ötümsüz sızıcı diş-dudak ünsüzü “f” sesinin, ötümlü sızıcı dişdudak ünsüzü “v” ye yakın söylenmesidir.
geline bi seFer deseŋ iki seFer desem ȫle bilip durun (I.56.10)
hiç misaFir etmemim bän yavrum (II.9.22)
2.1.1.2.1.3. ĝ: Ön damak ünsüzü olan “g” nin arka damak ünsüzü olan “ğ” ye
yakın söylenmesi sonucu ortaya çıkmış bir sestir.
sounan dışarı çıkılcax hal mi ĝaldıı (I.33.1)
garıynan ĝonuşuyomuş (I.33.9)
ōlum o taraf ĝarışıx dedi (I.43.21)
üş ton pamık topladı orda ĝāri (I.43.33)
azίk garerinnän onu ĝatārız (II.3.18)
işdä ĝıraÇ köyümüz (II.6.11)
mîde ĝanaması geçirince (III.1.13)
2.1.1.2.1.4. K: Yarı ötümlüleşmiş ön damak “k” sesidir.
tavuK gaynadırız (I.21.8)
bılaşıK yıkıyōdum ben bi yō (I.22.6)
yemeklerimiz de çoK güzel olur yalǐnız (I.21.29)
2.1.1.2.1.5. ḵ: Düşmek üzere olan ön damak “k” sesidir. Tek örnekte
rastlanmıştır.
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yoḵsa elbet kövdä çalışcēsiŋ (I.6.29)
2.1.1.2.1.6. x: Art-damak “k” sesinin orta damak sesi olan “h” ye yaklaşması
sonucu ortaya çıkmış sestir. Birinci çokluk kişi ekini hem “–(I)z” hem de“ –(I)k”
kullananlarda karakteristiktir.
ondan sōna axşam biraz oturruz (I.21.6)
çeşmeniŋ bax (III.2.21)
axciyär xanseri gülüm eşim. (I.35.1)
bakxāliye işi yapdık (I.84.2)
biz daxışdıK gāri (I.86.4)
oturax gādıx gāri (II.3.1)
gece birde bile kaxıyola. biz axşam sabah gırıyok (II.5.13)
valla ne oxulu bän de bilmiyom (II.6.10)
bi yannı baxĝal, bi yanı gāveydi (III.5.61)
2.1.1.2.1.7. ḷ: Düşmek üzere olan sızıcı diş ünsüzü “l” sesidir.
ȫle oḷmasa hiÇ baxılmacax (I.35.14)
al geḷ bak (I.43.10)
sen nasıḷsıŋ gızım (III.7.2)
otuz mu ōḷcek, kırk mı ōḷcek borcumuz (I.3.8)
2.1.1.2.1.8. ṇ: Düşmek üzere olan patlayıcı diş ünsüzü “n”sesidir.
başımızdakıṇlarĭ kovalar gāri (I.21.22)
baraṇşit, göbeK fıtıından amaliyet oldu (II.7.9)
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2.1.1.2.1.9. ŋ: Damak n’sidir. İzmir ili Ödemiş-Kiraz-Beydağ ilçesi ağzı için
karakteristiktir. Hem eklerde hem de köklerde bulunur. “ŋ” sesinin bazıları Eski
Türkçenin devamıyken bazıları da örnekseme yolu ile oluşmuştur.
ordan bubasınıŋ mayaşını bän onuŋ bākursunu aşdırıvēdim (II.8.6)
ismail emmiiŋ gızıyım bän (II.9.12)
onnaaŋ işcileri va (III.2.44)
yapyalıŋızın (I.4.5)
2.1.1.2.1.10. P: Yarı ötümlüleşmiş “p” sesidir.
iki üç senė önce heP ȫlä çalışıyodu (I.33.21)
benim çoluuum çocuum heP izmirdä (I.34.2)
hani PaZar dediysäm (III.6.3)
2.1.1.2.1.11. ṛ: Düşmek üzere olan sızıcı diş ünsüzü “r” sesidir.
kändim teṛziydim bän (I.76.2)
üsdünü gara bübeṛ ekärim (I.87.19)
pamık suvaṛdıx (II.3.2)
goṛsuŋ bi işeyiŋ göbänä (II.3.12)
aKşam dükgana gäl diyolaṛ (III.6.21)
onnar orda yaşıyıṛlar (III.7.4)
şimdi taṛlalāda bi şe yok yāni (IV.1.55)
ȫle hazır aşcı oldu mu odun däṛdi ōmuyo (IV.2.27)
2.1.1.2.1.12. S: Ötümsüz diş ünsüzü “s” nin ötümlü diş ünsüzü “z” ye
yaklaşması sonucu ortaya çıkmış sestir.
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hindän sonra yanır gāri Sobalar (III.1.59)
benim ufaklıımda herkeSde goyun varĭdı (III.6.28)
onlarıŋ bi isTanbula çalışan bi otobüSleri var (III.6.20)
2.1.1.2.1.13. Ş: Ötümlü ön-damak ünsüzü “j” nin ötümsüz ön-damak ünsüzü “ş”
ye yaklaşması sonucu oluşmuştur. Tek konuşmacıda rastlanmıştır.
telifon cebimdeydi kapanmış şarŞı sokdum (I.46.30)
2.1.1.2.1.14. T: Yarı ötümlüleşmiş diş ünsüzü “t” sesidir.
hasaT zamanı geldiindä sırıKnan çırpıyoZ (I.47.1)
onun üsTünü örteriZ, basTırıZ (I.47.7)
milleT häkez dal budak yetişdiriyi (IV.2.30)
2.1.1.2.1.15. w: Çift dudak v’sidir.
wuamıŋ wuası (III.5.30)
2.1.1.2.1.16. ỵ: Düşmek üzere olan sızıcı diş ünsüzü “y” sesidir.
diyelim ki şindi yîỵgisi kändindän olmayınca (I.49.8)
2.1.1.2.1.17. Z: Ötümlü diş ünsüzü “z” nin ötümsüz diş ünsüzü “s” ye
yaklaşması sonucu ortaya çıkmış sestir.
önce gidiyoZ (I.21.2)
biz çaarrıZ düün saibinä (I.21.13)
diZ kapaamdana (I.34.7)
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2.1.2. Ses Değişmeleri
2.1.2.1.Ünlü Değişmeleri
2.1.2.1.1. Karakteristik Olanlar
2.1.2.1.1.1. Yaygın Olan Fonetik Eğilimler
2.1.2.1.1.1.1. Ünlü Uyumları
2.1.2.1.1.1.1.1.Büyük Ünlü Uyumu (Önlük-Artlık Uyumu)
Türkiye Türkçesi yazı dilinde olduğu gibi ağızlarında da büyük ünlü uyumu
oldukça ileri durumdadır. Büyük ünlü uyumu İzmir ili Ödemiş-Kiraz-Beydağ ilçesi
ağzında karakteristiktir.
2.1.2.1.1.1.1.1.1. Yazı Dilimize Göre Ünlü Uyumunun İleri Olduğu
Durumlar
Kök ve tabanlarda ünlü uyumu daha ileri durumdayken ekleşmede nispeten daha
az durumdadır.
2.1.2.1.1.1.1.1.1.1. Kök ve Tabanlarda
2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1. İlerleyici Benzetme Yolu İle
Tüm Batı Grubu ağızlarında olduğu gibi Ödemiş, Kiraz, Beydağ ağzında da
ilerleyici benzeşme, gerileyici benzeşmeden daha kuvvetlidir (Karahan 2014: 115).

Kalınlaşma
hanı (I.36.21)

habarım (IV.1.52)

āşa (I.7.2)

gamar (< kamer ) (I.50.6)

İncelmeler
ese (I.51.55) (<isa)
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ezenden (I.23.10)
2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.2. Gerileyici Benzetme Yolu İle
Kalınlaşma
zıraatcılık (I.98.1)
eldıvan (I.45.13)

vucudum (I.46.24)

İncelme
sā selim (I.80.16)

irehmetliK (I.24.1)

esgere (II.1.7)
2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.3. İki Yönlü Benzetme
barabar (II.8.7.)
2.1.2.1.1.1.1.1.1.2. Ek ve Edatlarda
-ki
āmadıy kı (I.2.3)

onunku (I.93.2)

yazınkı (I.32.9)
-ken
yatākan (I.36.20)

alışdırıkan (II.3.24)

satarkana (III.6.20)

savakanā (I.31.1)

yavaKana (I.31.13)
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2.1.2.1.1.1.1.1.2. Yazı Dilimize Göre Büyük Ünlü Uyumunun Geri Olduğu
Durumlar:
Türkiye Türkçesi yazı dilinde büyük ünlü uyumuna uyan bazı kelimeler ÖdemişKiraz-Beydağ ilçesi ağzında uyumsuzdur. Özellikle ekleşme sırasında hatta kelime kök
ve tabanlarında incelme ileri düzeydedir.
2.1.2.1.1.1.1.1.2.1. Kök ve Tabanlarda
garerinnän (II.3.18)

arkıdeşdi (I.62.3)

buydey (I.72.18)

bubeyiŋ (I.24.44)

feydası (I.74.13)

obürü (III.1.34)

2.1.2.1.1.1.1.1.2.2. Eklerde
“Gelecek Zaman”
sorceŋ (I.72.1)

naapceŋ (I.104.6)

cuvaplandırcez (I.72.2)

vūcek (I.74.12)

nōcek (I.76.8)

olcek (I.101.5)

çıkceK. (I.104.23)

kullancez (I.72.8)

“Emir/ İstek”
aŋnaden (I.72.1)

nāpen (I.91.2)

baken (I.104.30)

bıragen (I.109.27)

topluyen (I.112.8)
“Şimdiki Zaman”
ayıkleyoz (I.26.45)

bakıyi (II.6.5)

gullanmeyom (I.5.20)

yapıyim (III.8.1)
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oliy (II.2.16)
Aynı kelime hem büyük ünlü uyumuna uygun hem de büyük ünlü uyumuna
aykırı bir şekilde karşımıza çıkabilmektedir.
fayda (I.35.6) / feydası (I.74.13)
buydey (III.2.6) / buyday (III.2.31)
“+LAyIn” ve “+gil” eki tıpkı yazı dilimizdeki gibi büyük ünlü uyumuna aykırı
olan eklerdendir.
“+LAyIn”
sabālen (I.21.7)
“+gil Ekinde”
bubamgillädi (I.106.7)
2.1.2.1.1.1.1.2. Küçük Ünlü Uyumu (Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu)
yāmır (III.2.5)

gabıkdan (I.47.9)

pamık (I.58.27)

hamıra (I.103.6)

yavrım (III.7.14)

gavırım (I.87.15)

Bazı kelimelerde ilk hecedeki “a” ünlüsünden sonra “ı” ünlüsü gelirken bazı
kelimelerden sonra da tıpkı yazı dilimizdeki gibi “a” ünlüsünden sonra “u” ünlüsü
kullanılmaktadır. Bunlar Ödemiş-Kiraz-Beydağ ağzının genel karakteristik özelliğini
bozmaz.
gavurcam (I.74.1)

yāmur (II.5.5)

hamuru (III.4.1)

yavrum (III.7.4)

Türkiye Türkçesi yazı dilinde “o-o” şeklinde olan alıntı kelimeler Ödemiş-KirazBeydağ ağzında “o-u” şeklinde kullanılır.
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dokdurlara (I.79.27)
moturu (I.78.19)
2.1.2.1.1.1.2. Ünlü Türemeleri
2.1.2.1.1.1.2.1. Başta Ünlü Türemesi: Ödemiş-Kiraz-Beydağ ilçesi ağzında,
diğer Anadolu ağızlarında olduğu gibi, kelime başı “r”, “l” ünsüzlerinin önüne düz-dar
ünlünün geldiği görülür. Sadece bir örnekte “ş” ünsüzünün önünde de ünlü türemesi
tespit edilmiştir.
ş-’nin Önünde Türeme
işēyi (I.79.17)
l-’nin Önünde Türeme
inahla (I.33.16) ~ ilāna < lahana (IV.2.29)
ileşbärlik (I.81.1)
r-’nin Önünde Türeme
irezil (I.28.6)
ıradyo < radyo (I.37.17)

ırmızan < ramazan (I.98.4)

2.1.2.1.1.1.2.2. İçte Ünlü Türemesi: Kelime içinde yan yana gelmiş ünsüzlerin
arasına dar bir ünlünün türemesidir.
s’nin yanında
(sr)
masıraf (I.109.12)
c’nin Yanında
(cb)
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mecubur (III.5.56)
2.1.2.1.1.1.2.3. Sonda Ünlü Türemesi
Kök hâlindeki kelimelerin sonlarında türeme olduğu gibi (değil > deyili; zāten >
zātenä: bile > bilenä) -sa zarf fiil ekinin üzerine eklenen şahıs eklerinden sonra (-sak> saga), -ken zarf fiil ekinden sonra (-ken> -kene/-kana) da türeme olabilir.
deyili (I.4.7)

tarımdana (I.3.5)

genşkene (I.56.4)

satarkana (III.6.20)

zātäne (I.39.5)

yaşāsaga (I.41.24)

gidärsegä (I.8.2)
2.1.2.1.1.1.3 Ünlü Düşmesi
2.1.2.1.1.1.3.1. Başta Ünlü Düşmesi
Karakteristik bir özellik değildir. Derlenen metinlerde rastlanmamıştır.
2.1.2.1.1.1.3.2. İçte Ünlü Düşmesi
Ø<-aannennecim (I.44.7)

gayınnası (II.1.17)

gayıntasıgillä (I.41.7)

burlā (I.49.7) (<buralar)

ollara (III.7.6)

saltalık (I.14.7)

Ø<-ı-/-idakgalık (I.17.6)

ıscak (I.76.18)

azcık (III.6.10)
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2.1.2.1.1.2. Belirli Bir–Birkaç Kelimede Görülen veya Belirli Bir Şarta Bağlı
Olan Ünlü Değişmeleri
Bu başlık altında incelenen kelimelerdeki ünlü değişmeleri her şartta ortaya
çıkan değişmeler değil, sadece belli kelimelerde görülen değişmelerdir.
2.1.2.1.1.2.1. Dudaklılaşma: Yanında dudak ünsüzü bulunan düz ünlünün
“yuvarlaklaşması/dudaklaşması” dır. Sadece birkaç kelimede görülür. Bu kelimelerin
düz ünlülü kullanımları yaygındır.
bubasınıŋ (I.97.20)

köv (I.97.24)

bübeṛ (I.87.19)

böyün (I.108.5)

Bu kelimeler dudaklılaşmamış şekilde de yaygın olarak kullanılır.
köy (I.108.10)

babam (I.11.26)

bibär (I.73.41)

bugün (I.46.22)

2.1.2.1.1.2.2. Geçişme (Crassis): Biri ünlü ile biten, diğeri ünlü ile başlıyan ve
genellikle bir arada kullanılan iki kelime bir araya geldiklerinde, birinin sonundaki
diğerinin başındaki ünlü birbirine geçer ve iki kelime tek kelime hâlini alır (Tuna 1986:
43).
Metinlerde “etmek, olmak” fiililerinin yanı sıra “yapmak” fiilinin kullanımı
sırasında da geçişme olduğu tespit edilmiştir.
nēdelim (I.19.1)

nēden (I.69.1) (<<ne edeyim)

nōldu (I.73.33)

nāpalım (I.90.5)

nāpıyoŋ (I.73.21)

nāpiyim (III.1.1)

necaP (I.90.11) << ne acep
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2.1.2.1.1.2.3. İncelme:
ü<u
yüüdük “yıkardık” (I.24.38) (<yu-)
e<a
yekayıp (I.30.2) (<yayka-)
2.1.2.1.1.2.4. Daralma: İlk hecedeki, kelime içindeki ve kelime sonundaki
daralmalar karakteristiktir. (Karakteristik olmayan daralmalar için bkz. 2.1.2.1.4.)
2.1.2.1.1.2.4.1. İlk Hecedeki Daralma
i<ė
yimekleri (I.66.10)
didiysäm (III.6.10)
2.1.2.1.1.2.4.2. Kelime İçindeki Daralma
ı<a
toplıyana (I.76.1)

yaylıya (I.81.3)

tālıya (I.112.2)

ālıyıvēcek (I.1.3)

yakıda (I.69.6)

ōmıyanıŋ (I.6.31)

bahçılāda (I.12.27)

yakmıya (I.4.34)

i<e
tiride (I.104.5)

isdimedi (I.109.16)

bilimedik (I.101.5)

dinnimek (ı.107.37)

ü<<e
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ödüyümem (I.24.2)

sȫlüyen (I.105.19)

yörüyümüyon (I.74.11)
u<<a
burdulādı (I.6.24)

gocuya (II.4.29)

topluyen (I.112.8) “toplayayım”

hocuları (I.107.21)

faturuları (I.3.6)
2.1.2.1.1.2.4.3. Kelime Sonundaki Daralma
ı<a
dādı “dağda” (I.4.20)
başgı (I.16.2)
kını (III.3.29)
i<e
genşliimdi (I.4.3)

“gençliğimde”

bubamgillädi (I.106.7) “babamgilde”
ü<<e:
ȫlü ȫlü (I.4.22)
ȫlü ȫlä (I.81.6)
bȫlü (IV.1.18)
u<<a
yurtdu “yurtta” (II.1.12)

buru da (I.4.7)

buruyu (IV.1.25)

oturmu parası (I.4.8)
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Bazen daralma yarı dar ünlülerle de yapılır.
ȧ<a
gaymakcıdȧ da (I.11.15)

başgȧ bi işnän (I.72.5)

gȧdā (II.2.27)

parȧ (I.3.9)

ẹ<<e
görümcẹ (I.46.40)
ḁ<<a
oyḁ edēdim (I.76.3)

bu dḁ dēzesi (I.94.6)

o dḁ bekár (II.2.42)
2.1.2.1.1.2.5. Başta Ünlü Düşmesi
Kelime başında ünlü düşmesi yaygın bir ses olayı değildir. Metinlerde tespit
edilemese de “öbür gün” anlamında “bürgün” kullanımının varlığı bilinmektedir.
2.1.2.1.1.2.6. Eskicil Şekillerin Saklandığı Örnekler
Geniş ünlülü hâlini koruyanlar:
e
ekiz (I.63.11)
eyiyik (II.8.9)
o
yokarısı (III.1.19)
yörüyemiyom (I.25.5)
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ö
böyük (I.26.20)
Ünlü düşmesine uğramayanlar:
segisän (I.111.2)
2.1.2.1.2. Karakteristik Olmayanlar
Bir veya birkaç kelimede görülen ses değişmeleri karakteristik değildir.
2.1.2.1.2.1. Fonetik Bir Sebebe Bağlı Olarak Sadece Belirli Kelimelerde ve
Sadece Bir veya Birkaç Kez Görülenler
2.1.2.1.2.1.1. Düzleşme (Başkalaşma, Örnekseme)
İzmir ili Ödemiş-Kiraz-Beydağ ilçesi ağzında içerisinde dudak ünsüzü taşıyan
kelimelerde düz ünlülerin yuvarlaklaştığı bilinir. Yuvarlaklaşma eğilimi karakteristik bir
özelliktir. Ancak aşağıdaki kelimelerde dudak ünsüzü olmasına rağmen ünsüzlerde
düzleşme görülmektedir.
bılaşıK (I.22.6)
yımırta (I.42.10)
2.1.2.1.2.1.2.İncelme
e<a
emme (I.44.19)
meyisiŋ “mayıs” (IV.1.2)
2.1.2.1.2.1.3. Kalınlaşma
ı<i
hızmatcaaza (I.92.2)
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2.1.2.1.2.1.4.Daralma
2.1.2.1.2.1.4.1. Başta Ünlü Daralması
i-<eiminä (II.2.18)
u<o
u zaman (I.46.11)

urasını (I.72.24)

uvamızda (I.73.40)

unnarıŋ (III.8.13)

2.1.2.1.2.1.4.2. İçte Ünlü Daralması
ı<a
arkıdaşımız (I.62.16)
i<e
tencireniŋ (I.102.4)

pençirä (II.8.15)

u<<a
yuvaş (I.72.20)
u<<e
cuvaplandırcez (I.72.2)
2.1.2.1.2.1.5. Genişleme
2.1.2.1.2.1.5.1. Başta Ünlü Genişlemesi
eneK (I.91.5) (<inek)
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2.1.2.1.2.1.5.2. İçte Ünlü Genişlemesi
e<i
heç (I.95.2)
2.1.2.1.2.2. Ünlüsü Bozularak Telaffuz Edilen Kelimeler
ā<a
āslında (I.28.9)
fārklıdır (I.17.7)
ī<ı
onnarī (III.1.39)
ō<o
gidiyōruz (I.84.22)
2.1.2.2. Ünsüz Değişmeleri
2.1.2.2.1. Karakteristik Olanlar
2.1.2.2.1.1. Yaygın Olan Fonetik Eğilimler
2.1.2.2.1.1.1.

Ötümlüleşme:

Oğuz

lehçe

ve

ağızlarında

ötümlüleşme

karakteristik bir özelliktir. Tüm Batı Anadolu ağızlarında olduğu gibi İzmir ili ÖdemişKiraz-Beydağ ilçesi ağzında da ötümlüleşme ileri durumdadır. Hatta Türkiye Türkçesi
yazı dilinde ötümsüz olan kelimeler bile ( tuz, keçi vb.) Ödemiş-Kiraz-Beydağ ilçesi
ağzında ötümlüleşmiştir.
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2.1.2.2.1.1.1.1. Kelime Başında Ötümlüleşme
g<k
Kalın Ünlülü Kelimelerde
gadan (I.88.2)

gabıından (I.47.5)

goşdurur (I.21.33)

gatarıK (I.21.34)

gatarım (I.21.37)

gadın (I.22.9)

garıya (I.23.3)

galbimä (I.24.15)

galdı (I.54.2)

gazan (I.24.35)

gatırımız (I.24.35)

gatādık (I.24.38)

gaşmış (I.24.44)

gardaşı (I.24.44)

galıyo (I.26.1)

gayvılarıŋ (I.26.1)

galbalıK (I.69.14)

gatdıımızdan (I.26.29)

gayınvālidäm (I.27.2)

gurutdu (III.1.38)

gadā (I.77.4)

gaynak (I.102.3)

goyyom (I.102.4)

gatıyım (II.2.4)

gıvırıyok (II.5.21)

gaynadıı (IV.1.58)

gardeşim (I.4.14)

gadınlānan (I.4.35)

gaymakcıya (I.5.25)

goltuunuŋ (I.11.35)

gonuşuvēsiŋ (I.7.2)

gomasıŋ (I.12.35)

gonum gōşu (I.12.38)

goşduk (I.12.49)

goyarıZ (I.21.6)

guzu (I.22.6)
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goyveririm (I.42.11)

gatran (I.42.25)

gavladıyoZ (I.47.2)

gız gardeşim (I.50.1)

guru (I.51.13)

gurmuş (I.51.26)

gurtuluş (I.51.40)

gullanıyoduruk (I.64.2)

gudretlämiz (I.69.14)

guruş (I.76.28)

gulak (I.112.12)

guş (II.3.11)

gucaanda (II.8.11)
İnce Ünlülü Kelimelerde
gebe (II.2.12)

geliy (II.2.14)

geşmedi (II.2.20)

gece (II.4.30)

gezmää (I.103.17)

geçimlä (I.105.20)

geliŋ (II.1.9)

geşmişlä (I.72.4)

güdär (I.72.12)

gecesi (I.82.16)

gereviz (I.91.8)

gelilädi (I.4.20)

gȫdük geçirdik (I.4.21)

geriyi (I.11.33)

göz (I.42.21)

gösdädilä (I.42.26)

geliri (III.6.2)

getiriy (III.7.9)

geçiriyoz (IV.1.50)

giderim (I.21.37)

Kelime başında “k-”lerin bazen veya sürekli olarak ötümlüleşmediği örnekler
aşağıdaki gibidir:
İnce Ünlülerde
keçi (I.72.19)

kemiK (III.1.9)
41

kendini (I.73.26)

kesärsiŋ (III.1.42)

keyyolā (I.45.13)

kimisi (I.62.9)

köküm (I.43.7)

kötü (III.2.6)

Türkiye Türkçesi yazı dilinde “g-” olduğu halde Ödemiş-Kiraz-Beydağ
ağızlarında ötümlüleşmemiş şekli kullanılması bakımından “key-” fiili Ödemiş-KirazBeydağ ağızları için karakteristiktir. Metinlerde geçmese de “kölge” kelimesi de tıpkı
“key-” fiili gibi karakteristik kelimeler arasında sayılabilir.
Kalın Ünlülerde
kaç? (II.9.1)

kuyu (I.89.195)

kına (I.4.34)

kıllı (I.24.38)

komşular (I.73.47)

kuru (IV.1.13)

kurulurdu (I.24.35)

komutannara (I.107.10)

kılçık (I.24.16)
d-<tKalın Ünlülü Kelimelerde
dakālādı (I.4.29)

darılen (I.12.16)

daş (I.37.8)

daşma (I.40.16)

davı (I.41.18)

dışı (I.24.38)

doğmam (I.36.1)

doksan (I.49.19)

dokuzlara (I.60.5)

donduruyō (I.64.19)

dolcek (I.40.12)

dutduŋ (III.1.31)

duzlu (III.1.16)
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İnce Ünlülü Kelimelerde
dedilä (I.6.11)

deŋizin (I.89.152)

depeniŋ (II.8.17)

derisinnene (I.24.38)

deyil (I.25.2)

deyişi (I.23.8)

devecilik (I.106.21)

dēzesiyin (I.30.31)

dikeldik yerdän (III.7.9)

dökük (I.40.6)

dönme (I.39.9)

dört (I.24.41)

döşeme (I.52.2)

dövädık (I.45.16)

dümbeKciydi (I.47.12)

düŋürümnän (I.12.20)

Kelime başında “t” ünsüzünün ötümlüleşmediği kelimelere ait örnekler
aşağıdaki gibidir:
Kalın Ünlülülerde
tovuk (I.42.10)

tuluk (I.24.37)

turşuyu (I.29.30)

turluk (I.89.120)

İnce Ünlülülerde
tepelärde (I.64.16)

tikän (I.45.16)

tümän (I.107.4)

tütünnä (I.4.3)

2.1.2.2.1.1.1.2. Kelime İçinde Ötümlüleşme
2.1.2.2.1.1.1.2.1. Tabanlarda
-g-<-kbaşga (I.5.4)
keşgek (I.66.11)
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-d-< -tpatdes (I.61.8)
hafdaya (I.62.18)
2.1.2.2.1.1.1.2.2. Ekleşme Sırasında Ötümlüleşme
2.1.2.2.1.1.1.2.2.1. Ünlü ile Başlayan Ek Getirilince
(Vğ+V) < Vg+V < Vk+V:
geregiyōsa (I.62.26)
sālığında (I.56.7)
Vd+V < Vt+V
güdüyōduk (I.64.8)
gidip (I.81.10)
edersä (I.84.1)
Aşağıdaki örneklerde iki ünlü arasında kalan “t” sesi ötümlüleşmemiştir.
sütä (I.54.36)

ota (I.80.12)
bitirdi (I.70.20)
Vb+V < Vp+V
dibindän (I.47.1)

cebimdeydi (I.46.30)

Vc+V < Vç+V
güneci (I.102.1) (güneşi) (c<<ş)
aacı (III.1.39)
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2.1.2.2.1.1.1.2.2.2. Bazı Eklerin Başındaki Ünsüzlerin Sadece Ötümlü
Hâlleri ile Bulunması
td
asfaltdan (III.9.6)

gitdii (I.61.6)

bitdi (I.63.3)

etdik (I.113.27)

sd
käsdilär (III.7.6)
şd
gādeşdik (I.4.15)
pd
yapdıkdan sōna (IV.1.32)
tc
ziraatcılık (I.103.9)

çiftcilik (I.62.21)

şc
çalışcēsiŋ (I.6.29)

gonuşcēsiŋiz (I.7.3)

pc
yapcēsiŋiz (I.14.3)

naapcaŋ (I.90.20)

Ötümsüzleşmenin görüldüğü örnekler de vardır:
çıktı (I.28.11) (II.3.33)
Ekleşme esnasındaki ötümlüleşme eğilimi örnekseme yolu ile alıntı kelimelerin
tabanlarında da görülür:
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kd<kt
hakgetdän (I.77.28)
fd<ft
köfdeli (I.62.9)

hafda (I.101.3)
defdär (II.2.26)

2.1.2.2.1.1.1.2. Kelime Ulanmaları Sonucu Oluşan Ötümlüleşmeler:
-c<-ç
felc oldu (I.29.28)

hic olmazsa (III.1.42)

hic aklımdan (I.111.9)

gec aşdı (I.5.13)

-d<-t
and içmiş (I.54.37)

dörd aylık (I.5.17)

-b<-p
hesab etmidäŋ (I.26.2)

nasib edersä (I.84.1)

kebab ekmek (I.113.18)
Kelime ulanmaları sonucu yarı ötümlüleşme de oluşabilir:
gäzdiK ara yädä (I.31.16)
2.1.2.2.1.1.2. Ünsüz Kaybolmaları (Ünlülerin Açıklığı Sebebi ile)
2.1.2.2.1.1.2.1. Erime (Fusion): Bir ünlüden sonraki ünsüzün, önündeki
ünlünün açıklığı sebebi ile kaybolması ve kaybolurken de önündeki ünlüyü uzatmasıdır.
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r
ā<ar
bubaŋnā (I.1.1)

gadā (I.3.2)

yararlandırıyolā (I.3.6)

çıkāsa (I.3.7)

gādeşim (I.4.12)

ne gıdā (II.2.6)

tokdurlā (II.2.6)

vāsa (II.2.6)

kovālādı (I.4.17)
ē<er
döküvēdim (I.70.15)
ī<ır
galī (I.12.43)

kaldırī (I.80.14)

alīsıŋ (I.88.1)

tanīmıŋ (I.70.8)

î<ir
gelebilî (I.11.13)

bilî bilmäz (I.53.5)

gîdiydim (I.26.19)
ū<ur
bulūsak (II.9.2)

gelî durū (I.12.44)

olūduk (I.16.4)
ǖ<ür
düşünǖseŋ (I.72.26)

üzülǖ müzülǖ (I.105.14)

süpǖdüm (I.74.8)

47

-ȫ<-ör
gȫmüyoru (I.4.2)

dȫdüncü (I.5.2)

ğ
ā<ağ
ālıyıvēcek (I.1.3)

dālara (I.4.18)

āzını (I.21.19)

yā (I.51.9)

î<iğ
înė oyası (I.10.1)

îdeli (I.37.1)

ȫ<öğ
ȫretmeni (III.1.33)
ū<uğ
ūraşıyoz (I.13.4)
ǖ<üğ
sǖmüş (I.70.15)
l
ā<al
āmadı (I.1.4)
ō<ol
ōsuŋ (I.12.44)
y
ā<ay
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gāri (I.21.35)

yāle (I.64.4)

ē<ey
zētin (IV.1.55)
ȫ<öy
bȫle (IV.2.9)
gȫnek (I.95.13) (göynek<göŋlek)
k
ā<ak
āşam (I.104.8)
ǖ<ük
yǖsek (III.1.15)
ē<ek
ēsildi (II.3.32)
ō<ok
tōtura (I.85.14)
n
î<in
îşallah (I.43.12)
h
ā<ah
gāvenin (II.5.2)

sabāları (II.2.32)
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ee<eh
şeerä (I.81.10)
v
öü<öv
döüdü (I.86.7)
ō<av
yōrum (I.101.1)
ē<ev
dēşirir (III.1.40)
2.1.2.2.1.1.2.2. Büzülme ve Derilme: İki ünlü arasındaki ünsüzün, ünlülerin
açıklığı sebebi ile, ünlüler ile birlikte büzülürek tek bir uzun ünlü hâline gelmesine
denir. Bazı örneklerde ikiz ünlü görülür:
V/VV<VğV
aa<ağa
maazılara (I.93.2)

ocaaŋ (I.98.5)

aacınıŋ (I.85.11)

saa (< sağa < saŋa) (I.85.1)

ā<ağa
ābem (I.6.5)
aa<ağı
daaŋ (I.28.2)

aşşaa (I.35.27)

daaldı (I.84.6)

oncaazım (II.4.21)

galcaam (I.35.15)
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ā<ağı
buzāsına (I.4.20)

aşāsında (I.70.15)

aı<ağı
ayaım (III.7.5)

yaınnan (I.82.8)

daıdıveri (II.2.6)
āa<ağı
gızcāazım (II.4.2)
ee<eği
ineemä (I.45.3)
ää< eği
evcääzim (I.94.9)
ē< eği
yemēnä (I.88.7)
ei<eği
deil (II.9.9)
ıa<ığa
pamıcıa (II.4.13)
ıı<ığı
yapdıımız (III.2.1)

āşıım āşıım (I.33.9)

ii<iği
etdiim (I.90.1)

kemii (I.24.46)
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yiyemediim (III.1.16)

bildiimiz (I.29.1)

ou<oğu
youdu (I.92.2)
oa<oğa
soanını (I.82.8)
öü<öğü
öünmäm (I.42.7)
ū<uğu
ūrola (I.80.5)
uu<uğu
çoluum çucuum (I.4.5)

durduumuz (I.2.2)
üü<üğü
düünnädä (I.66.10)

düür (<düğür<düŋür) (I.106.29)

V/VV < VhV
ā<aha
dā (II.1.7)
aa<ahi
ibraammış (I.51.43)
ā<ahi
sābı (I.105.14)
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āi<ahi
dāi (I.107.37)
aa<ahı
allaam (II.3.42)
aa<aha
sabaa (III.3.47)
V/VV < VvV
ō<ova
kōlacakla (I.28.15)
ou<avu
toukları (I.80.11)
V/VV <VrV
ā<arı
gāsı (I.94.11)

yokāsı (I.70.15)

aa<arı
onnaan (I.98.8)

torunnaam (II.1.6)

ää<eri
sütcülääŋ (II.2.33)

işelääm (I.19.3)

V/VV < VnV
ıı<ını
gardaşsıız (II.4.31)
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ii<ini
emmiiŋ (II.9.12)
V/VV < VyV
aa<aya
konyaa (I.85.19)
ā<eya
nāpalım (<ne yapalım) (I.90.5)
ee<eye
ölüncee (III.1.22)
2.1.2.2.1.1.2.3. Yutulma: Kapalı hece yanındaki “h” ünsüzünün kendinden
sonraki ünlünün açıklığı etkisi ile yok olmasına denir. Metinlerde tespit edilemese de
Ödemiş-Kiraz-Beydağ ağızlarında kullanıldığı bilinmektedir. (cepe< cephe)
2.1.2.2.1.1.3. Ünsüz Benzetmeleri: Ünlü ve ünsüzler birbirlerine kendi
özelliklerini geçirerek benzetme yolu ile kök ve tabanlarda bazı ünsüz değişmelerine yol
açmaktadır.
Oğuz diyalektlerinde en çok görülen benzeşmeler, ilerleyici benzeşmede –nn-<nl-; gerileyici benzeşmede ise -ll-<-rl-’dir. -nn-<-nl- bütün Oğuz diyalektlerinde
görülmektedir (Sezer 2012).
Ödemiş-Kiraz-Beydağ ağzındaki örnekler de Sezer’in tespitleriyle paralellik
göstermektedir.
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2.1.2.2.1.1.3.1. Ek Alma Durumunda Oluşan Benzetmeler
2.1.2.2.1.1.3.1.1. İlerleyici Benzetme
nn<nl
(+LAr)
tütünnä (I.4.3)

gızıŋkınna (II.5.27)

düünnämiz (I.4.32)

onnā (I.6.23)

geçänneri (I.7.2)

zamannarı (I.11.16)

tütünnerä (I.16.4)

dikännär (III.2.6)

onnarī (III.1.39)

düünnerimiz (IV.1.10)

onnaa (IV.2.31)
(+LA)
bunnan (I.4.13)

işēsinnän (I.12.34)

arabasınnan (I.21.35)

salçasınnana (IV.1.13)

(+LIK)
gurbannııŋı (III.1.41)

ormannıa (III.9.35)

öğretmänniine (IV.1.43)
(+LI-)
serinniyo (III.5.16)
mn<ml
(+LAr)
damnarını (I.39.8)

üzümnääŋ (I.109.23)
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bakımnarı (I.104.12)

kimnernen (I.50.6)
(+LA)
yengemnän (I.21.1)

eşimnän (I.39.13)

ailämnän (I.77.8)
(+LAyIN)
āşamnan (I.62.35)
Benzetmenin görülmediği örnekler de vardır:
nl
(+LAr)
sonları (I.101.4)

onlaanan (I.82.3)
besliyänlär (I.110.8)
(+LIk)
uzmanlıkda (I.84.5)

eyitmänlikdi (I.107.32)

alışganlıı (II.3.31)

gurbanlık (III.1.40)

(+LA)
oranla (I.84.14)
(+LI)
aydınlı (I.107.7)

canlı (I.110.1)

ısırganlı (IV.1.7)
(+LA-)
günlüyō (I.102.2)

anlıcaaŋ (I.103.10)
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anlatıyon (I.87.10)

uzunlamıya (II.5.21)

ml
(+LAr+)
pırogramlara (I.68.17)

rumlar (I.86.13)

kurumlarında (I.107.22)

yemleri (II.5.19)

kesımları (III.3.32)
(+LA-)
yorumlāsaŋız (I.49.10)
(+LI)
doumluyum (I.12.31)

bilimli (I.76.1)

devamlı (III.5.11)
2.1.2.2.1.1.3.1.2. Gerileyici Benzetme
ll<rl
hulları (I.4.47)

tanıllar (I.21.36)

hullādáydı (I.26.19)
arallar (I.44.10)
dellärmiş (II.3.40)
yellerä (III.2.21)
gonuşullar (III.3.4)
ll<ly
fasilliynän (I.19.2)
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bezellä (II.6.11)
nn<ln
yannızım (I.23.2)
ss<zs
bulunmassȧ (I.23.5)
ōmassa (I.23.9)
ss<ls
hamdossuŋ (III.7.1)
nn<ğn
Sadece bir örnekte görülmüştür.
inne (III.9.3)
nd<md
şindi (III.9.3)
Tüm bölgelerde yaygın kullanım “şindi” dir. Ancak dört bölgede de hem
“şimdi” hem de “şindi” şeklindeki kullanım mevcuttur.
2.1.2.2.1.1.3.2. Kelimelerin Ulanması Sonucunda Oluşan Benzetmeler
2.1.2.2.1.1.3.2.1. İlerleyici Benzetmeler
m_ m<m_ v
annem mefāt (I.18.12)
n _n< n_ l
bin nerä (I.40.4)
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Kelimelerin ulanması sonucu benzetmenin oluşmadığı örnekler de vardır:
n _l
ōlan liseyi (I.5.3)

bän leblebi (I.46.35)

seksän lira (I.49.20/21)

üş gün lokması (I.103.23)

m _l
ōlum lise (IV.1.38)

yarım limon (I.36.20)

ŋ_ l
onnaaŋ laablāna (I.41.6)

dedeeŋ lafları (I.24.5)

2.1.2.2.1.1.3.2.2. Gerileyici Benzetme
s_ s<ç_ s
kas sene (I.51.55)
2.1.2.2.1.2. Belirli Bir-Birkaç Kelimede veya Bölgede Görülen ve Belirli Bir
Şarta Bağlı Olanlar
2.1.2.2.1.2.1. Benzetme Sonucu Oluşan Değişiklikler
2.1.2.2.1.2.1.1. Ünsüz-Ünsüz Benzetmesi
2.1.2.2.1.2.1.1.1. İlerleyici Benzetme
ŋn<nl
göŋnüŋdeŋ (I.21.17)
Bir örnekte tespit edilebilmiştir.
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2.1.2.2.1.2.1.1.2. Gerileyici Benzetme
mb<nb
tembellik (I.49.6)

çembär (I.76.31)

pembeleşesiye (I.87.15)

cambazı (I.106.1)

ambara (III.9.27)
ŋg<ng
baŋgada (III.9.12)

çeŋgici (I.47.13)

zz<cz
ezzānede (I.50.3)
cc<zc
accıcık (III.3.9)
2.1.2.2.1.2.1.2. Ünlü-Ünsüz Benzetmesi
2.1.2.2.1.2.1.2.1. Dudaklılaşma: Kelime içinde dudak ünlülerinin yanındaki
ünsüzlerin dudaklaşmasıdır.
v<g/ğ
dövüncä (I.24.28)

sovanını (I.51.9)

avurlaşdı (I.54.5)

göveri (I.89.140)

gövü (I.98.16)
g>v değişiminin düz ünlülerin yanında görüldüğü de görülür:
yav (I.107.21)

avarı (I.89.140)

davda (I.4.19)

sav (II.7.11)
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çavır (I.26.22)

avacı (I.4.39)

Dört ağız bölgesinde de yaygın olarak “ag” grubunun “ov” grubuna dönüştüğü
görülür. Bu ileri derecedeki yuvarlaklaşma “ag>av>ov” yönünde gelişmiştir (Çakır
2017).
yovunnana (I.87.18)

yovrum (I.97.5)

çovuruyo (IV.2.4)

ovacıŋ (I.97.13)

ovurlādık (I.70.2)
w<b
wuamıŋ wuası (III.5.30)
v<y
köv (I.97.28)
m<ŋ
gomşulara (I.18.31)
2.1.2.2.1.2.1.2.2. Sızıcılaşma
2.1.2.2.1.2.1.2.2.1. Yalnızca Belli Bir Ağız Bölgesinde Karakteristik Olarak
Sızıcılaşanlar:
x<-k-, -k: Ödemiş-Kiraz-Beydağ ilçesi ağızlarında artdamak “k” sesi
kullanılmaktadır. II. ve III. ağız bölgelerinde yaygın olarak kullanılan bu ses I. ağız
bölgesinde de tespit edilmiştir. Bu sesi I. ağız bölgesinde kullananların yaygın olarak
birinci çokluk kişi ekinde “-( )z” yerine “-( )k” yi tercih ettikleri görülmüştür.
açarıx (I.21.19)

bakıyox (I.22.10)

xalxdıım (I.30.1)

kalxgın (I.33.2)

xanseri (I.35.1)

arxıdaşları (I.43.20)
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baxıver (I.44.14)

nolcax (I.56.4)

yıxıyıveriyon (I.65.5)

kırx (I.84.12)

daxışdıK (I.86.4)

oturax (II.3.1)

garanxı (II.5.14)

baxíyi (II.6.7)

doxuz (II.7.1)

xalsiyum (III.1.11)

yaxıyala (III.2.47)

çıxamıyı (III.5.7)

baxıylar (III.6.18)

dikiyadıx (III.7.11)

çıxarma (IV.1.31)
2.1.2.2.1.2.1.2.2.2. Yalnız Kelimenin Belli Bir Yerinde İken Karakteristik
Olarak Sızıcılaşanlar
ş/ <ç/: Kelime veya hece sonundaki “ç” ünsüzü kapalı hece ile yan yana
geldiğinde “ş” ye dönüşür. Bu bakımdan İzmir ili Ödemiş-Kiraz-Beydağ ilçesi
ağzındaki ç>ş değişimi Kıpçakça unsur olarak değerlendirilmemelidir (Gülsevin 2008).
gaşdım (I.31.11)

aşdım (I.36.4)

işcek (I.58.18)

bişdik (II.9.4)

genşkene (I.56.4)

işgi (I.65.12)

avaşları (I.4.39)

hiş gȫmüyoru (I.4.2)

aşlık (I.42.10)

saşlı (III.5.25)

ihdiyaşları (I.104.12)

geşmedi (II.2.20)

62

2.1.2.2.1.2.2. Yalnızca Belirli Kelimelerde Görülen Değişiklikler
2.1.2.2.1.2.2.1. Kelime Başında Ünsüz Değişmeleri
m-<bmindirceäŋ (III.5.47) (III.8.16) (I.4.28) (I.37.31)
“min- (bin-)” fiili dışında sadece bir örnek tespit edilmiştir:
munnardan (II.2.39)
z-<szebze (I.100.9)
s-<zsaten (III.3.32)
“Zaten” kelimesinin “s” ünsüzüne yakın bir “z” ile telaffuz edildiği de olur.
Zāten (IV.1.8)
f-<pfıransalı (IV.1.7) “pırasalı”

filolan (I.64.15) “planör”

fenk (II.8.14) “pen”
w-<bwuamız (I.91.4)
h-<fhoturafı (I.79.20) “fotoğraf”
f-<vfuruyoz (I.30.7) “vur-”
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f-<hfızlı (I.58.13)
b- Ünsüzünün Korunması: Eski Türkçe döneminde kelime başında “b-” ünsüzü
ile başlayan bazı kelimeler Türkiye Türkçesi yazı dilinde “p-” ye dönmüştür. (pek,
pekmez, vb.) Bu kelimelerden bazıları Ödemiş-Kiraz-Beydağ ilçesi ağzında genellikle
“b-” olarak korunmuştur. Ancak “p-” li kullanımları da görülmektedir.
bek (I.11.9)
bişirceŋ (III.3.19)
Bazı yabancı kaynaklı kelimeler yazı dilinde “p-” ünsüzü ile başlamasına
rağmen Ödemiş-Kiraz-Beydağ ilçesi ağzında “b-” ünsüzü ile başlamaktadır.
babuşsuz (I.111.8)
bazara (II.4.9)
2.1.2.2.1.2.2.2. Kelime İçinde Ünsüz Değişmeleri:
-y-<-ğeyitimi (III.9.23)
beyenerek (I.88.6)
deyil (IV.2.4)
deynek (II.5.16)
2.1.2.2.1.2.2.3. Kelime Sonunda Ünsüz Değişmeleri
s<z
gıscaazım (I.44.2)
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2.1.2.2.1.2.3. Ünsüz Türemesi
2.1.2.2.1.2.3.1. Kelime Başında Ünsüz Türemesi
2.1.2.2.1.2.3.1.1. Kelime Başında “h” Türemesi:
Özellikle “o, öyle, ora, şimdi (< uş imdi)” kelimelerinde görülen bir değişimdir.
hora (I.44.12)

huraya (I.80.16)

hu (I.97.9)

hindi (I.103.6) (<imdi)

hȫlä (I.113.21)

ho (I.22.2)

huruya (I.4.48)

hinci (I.37.4)

2.1.2.2.1.2.3.2. Eklerde ve Edatlarda Ünsüz Türemesi
Ödemiş-Kiraz-Beydağ ağzında kelime tabanında ünsüz türemesi yaygın bir
özellik olarak karşımıza çıkmaz. Ancak bazı eklerde ve edatlarda (-kine, oysam, bilem,
bilene vb.) türeme yaygındır.
-n<Ø
bilän (II.1.4)

bilen (III.4.33)

Bazı edatlarda hem ünsüz hem ünlü türemesi görülür.
kine<ki
bilme kine (I.43.27)
2.1.2.2.1.2.4. Ünsüz Düşmesi
2.1.2.2.1.2.4.1. Kök ve Tabanlarda
2.1.2.2.1.2.4.1.1. İçte Ünsüz Düşmesi:
-Ø-<-tçifciyiz (I.72.12)
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2.1.2.2.1.2.4.1.2. Sonda Ünsüz Düşmesi
-Ø-<-kanca (II.6.4) (III.2.3)
2.1.2.2.1.2.4.1.3. Grup Düşmesi: Bir ünlü ile bir ünsüzün birlikte kaybolmasına
denir. Karakteristik olanları şunlardır:
-Ø-<-lI
kitlemiş (I.33.6)

bakam (I.54.7)

içäm (I.89.194)
-Ø-<-uya
uycak (I.1.4) <uyuyacak

-Ø-<-oğfotrafını (I.2.4)
-Ø-<-dihindän sonra (III.1.59) (<şimdiden sonra)
2.1.2.2.1.2.5. Ünsüz Alternansı:
r~l
güleşdircäm (I.106.4)

ileşberliinän (I.29.1)

selbestleşdik (I.86.7)

levirde (I.107.13)

n~l
dölüm (I.108.5)
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r~k
gadaK (III.9.24)
r~n
gadan (I.5.12)
2.1.2.2.1.2.6. Hece Tekleşmesi: Sonu –Ir hecesi ile biten kelimeler geniş zaman
ile çekimlendiğinde, genellikle hecelerden birinin düştüğü görülür.
pişiriz (I.21.6)

bilip durun (I.56.11)
yidiriz (I.21.19)
2.1.2.2.1.2.7. İkizleşme
-şş-<-ş
eşşekden (I.89.162)

aşşaa (III.9.1)

-çc-<-ç
güçcüü (II.6.7)
Bazı alıntı kelimeler aslına uygun olarak ikiz ünlülerini korumuş şekilde
kullanılır:
-mm-<-mamma (III.5.52)
2.1.2.2.1.2.8. Örnekseme: Bazı kelime ve eklerdeki aslî “ŋ” seslerine
örnekseme yolu ile “n” seslerinin de “ŋ” ye dönüştüğü görülmektedir. Özellikle fiil (ve
ek fiil) ikinci şahıs çekimindeki iyelik kaynaklı “n” ye örnekseme yolu ile, “zamir
kaynaklı” çekimlerdeki sesler “n” olmuştur (Gülsevin 2002: 69).
ŋ<n
eyısıŋız (III.7.1)

sālık olsuŋ (III.1.23)
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2.1.2.2.1.3. Eskicil Şekillerin Saklandığı Örnekler
Bazı kelimelerde Eski Türkçe dönemindeki ses özelliklerinin korunduğu görülür.
k- = kEski Türkçedeki kelime başı “k” seslerinin Oğuz Türkçesinde “g” olduğu
bilinmektedir. Ancak yazı dilimizin aksine Ödemiş-Kiraz-Beydağ ağzında eski şekilleri
koruyan kelimeler (kölge vb.) vardır.
keyyolā (I.45.13)

keydiklänä (I.95.15)

-ŋ-/-ŋ = -ŋ-/-ŋ
deŋizin (I.89.152)

seniŋ (I.103.9)

siziŋ (I.107.36)

onuŋ (I.108.7)

y- = yyirak (I.56.2)
Türkiye Türkçesi yazı dilinde “su” şeklinde kullanılan kelimenin aslı “sub”
kelimesidir. Zamanla bu kelime “sub> suw> su” şeklini almıştır. Ödemiş’e bağlı Çaylı
ve Gereli köylerinden yaptığımız derlemelerde iki konuşmacıda tespit ettiğimiz
örneklere burada yer veriyoruz.
suvarıyoz (I.75.4)

suvaṛdıx (II.3.2)

-kaa
Sadece bir konuşmacıda Türkiye Türkçesi yazı dilinde “-ken” şeklinde
kullanılan ekin “kaa” şeklinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Biz sadece bir örnekte tespit
etsek de aslında bu kullanım daha çok Güney ve Batı Anadolu ağızlarında yaygındır.
Karahan bu ekin “-kA” şeklindeki kullanımının düşündürücü olduğunu belirtir, tarihi
metinlerde rastlanmasa dahi zarf-fiil eklerinin “-n” morfemi ile genişleme eğilimine
dikkat çeker (Karahan 2012).
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Karahan’ın bu görüşünden hareketle “–kaa” kullanımının eskicil örnekler
arasında sayılmasının uygun olduğu kanaatindeyiz.
kırklıkaa (I.85.14)

çocuukaa (I.85.14)

2.1.2.2.2. Karakteristik Olmayanlar
2.1.2.2.2.1. Fonetik Sebebe Bağlı Olarak Yalnızca Belirli Kelimelerde veya
Eklerde Yalnızca Bir-Birkaç Kez Görülenler
2.1.2.2.2.1.1. Ünsüz Benzetmeleri
çc<hç
baçce (I.8.2)
td<ht
tatdaydı (I.37.13)
ll<ly
fasilleyi (I.87.14)
2.1.2.2.2.1.2. Ünsüz Türemeleri
2.1.2.2.2.1.2.1. Başta Ünsüz Türemesi
y<Ø
yimekliyōdu (I.76.29) “emekliyordu”
2.1.2.2.2.1.2.2. İçte Ünsüz Türemesi:
-VyV-<-VVAlıntı kelimelerde iki ünlü arasına “y” ünsüzü girer.
mayaşı (II.7.7)

ismāyil (I.107.7)

-n-<Ø
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fıransalı (IV.1.7) “pırasalı”
-s-<Ø
yüssüü (I.87.11)
nassōsa (III.5.68) (<<nasıl olsa)
2.1.2.2.2.1.2.3. Sonda Ünsüz Türemesi
-y<Ø
āmadıy kı (I.2.3)
2.1.2.2.2.1.3. Ünsüz Düşmeleri
2.1.2.2.2.1.3.1. Başta Ünsüz Düşmesi
Ø<y
ilan (I.64.9)
2.1.2.2.2.1.3.2. İçte Ünsüz düşmesi
Ø<h
pelvanmış (I.11.16)
2.1.2.2.2.1.4. Ünsüz Tekleşmeleri
v<vv
eväldän (I.41.2)
2.1.2.2.2.1.5. Başkalaşma: Benzer veya aynı seslerden birinin farklılaşmasına
denir. Derleme metinlerde örneği tespit edilemese de Ödemiş-Kiraz-Beydağ ağzında
görülen fonetik bir özelliktir. (zenzele vb.)
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Bazı yerli veya yabancı kelime tabanlarında, kelime içindeki ünsüzden sonra
gelen hecenin başındaki ünsüzün ötümlüleşmesiyle de başkalaşma meydan gelir
(Gülsevin 2002)
şg<şk
başga (I.46.17)

keşgek (I.51.17)

sg<sk
esgi (I.72.13)
fd<ft
hafdaya (I.62.18)
2.1.2.2.2.1.6. Göçüşme: Kelime içinde iki sesin karşılıklı olarak yer
değiştirmesine denir. Kelimelerin hem göçüşmeye uğramış şekilleri hem de göçüşmeye
uğramamış şekilleri kullanılır. Ancak göçüşmeye uğramamış şeklin kullanılma sıklığı
daha fazladır.
2.1.2.2.2.1.6.1. Yandaş Göçüşme
ür<rü
üryalā (I.42.22)
mr<rm
imriinän (I.113.8)
lb<pl
çılbak (I.97.16)
rg<ğr
örgändi (II.2.30)
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2.1.2.2.2.1.6.2. Uzak Göçüşme
e-i<i-e
hemşeriydi (II.5.24)
n-l<l-n
inahla (IV.2.10)
r-l<l-r
irälde (II.5.11)
t-d<d-t
tokdur (I.19.6)
n-y<y-n
hināyetlik (I.107.24)
2.1.2.2.2.1.7. Karakteristik ve Yaygın Olmayan Diğer Ünsüz Değişmeleri
2.1.2.2.2.1.7.1. Kelime Başındaki Ünsüz Değişmeleri
cI-<dIciziyok (II.5.16)
c-<çcorap (I.87.12)
c-<jcandarma (III.5.42)
l-<nlöbetci (I.86.16)
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2.1.2.2.2.1.7.2. Kelime İçindeki Ünsüz Değişmeleri
-y-<-hgayva (I.87.4) <kahve
-c-<-dşinci (III.2.46)
-ŋ-<y
çeŋiz (III.3.31)
2.1.2.2.2.1.7.3. Kelime Sonundaki Ünsüz Değişmeleri
-ç<-j
baraç (I.28.24)
-ş<-j
baraş (I.42.14)

şarş (I.46.30)

2.1.2.2.2.2. Sesleri Bozularak Telaffuz Edilenler
Bazı kelimeler gerek kişilere bağlı olarak gerekse yabancı kaynaklı olması
sebebiyle sesleri bozularak telaffuz edilir.
2.1.2.2.2.2.1. Bozularak Söylenmiş Olanlar
2.1.2.2.2.2.1.1. Kelime Başında
h<v
hücüdlerim “vücutlarım”(III.1.10)
m<v
mefaT (II.8.6)
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ş<s
şitreşini “stresini” (II.3.37)
2.1.2.2.2.2.1.2. Kelime İçinde
merdinozunnan “maydanozuyla” (I.88.5)
entirik “elektrik” (I.110.17)
şüfärliK “şoförlük” (III.6.21)
baraṇşit “bronşit” (II.7.9)
gaybet “gıybet” (II.3.30)
şitreşini “stresini” (II.3.37)
2.1.2.2.2.2.1.3. Kelime Sonunda
koy “kov” (ispiyonlama) (II.3.30)
galbeşik “kalabalık” (I.26.22)
2.1.2.2.2.2.2. Bulaşma Sonucu Bozulmuş Olanlar
hafiyä “nafile” (III.1.36)
suntu “sonda” (I.104.14)
şendilliniŋ “şemdinlinin” (II.3.38)
yimekleyōdu “emekliyordu”(I.76.29)
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2.2. Şekil Bilgisi
2.2.1.Ekler
2.2.1.1.Çekim Ekleri
2.2.1.1.1. İsim Çekimi
2.2.1.1.1.1. Çokluk Eki
+lAr eki Eski Türkçe döneminden bu yana kullanılan çokluk eklerinden biridir.
Bu ek Eski Türkçe döneminde çokluk fonksiyonundan ziyade kişi ve akrabalık
isimlerinin üzerine getirilerek “grup, kategori, sınıf” yapma eki olarak kullanılmıştır.
Fonksiyon olarak +lAr ekinin Ödemiş-Kiraz-Beydağ ağzındaki kullanımı
günümüz Türkiye Türkçesi yazı dilinden ve ağızlarından farklı değildir.
2.2.1.1.1.1.1. Alomorfları
Ödemiş-Kiraz-Beydağ ağzında derlenen metinler içerisinde tespit edilebilen ve
konuşuru olmamız sebebiyle var olduğunu bildiğimiz alomorfları şu şekildedir: +lar,
+ler, +lär, +lā, +lä/ +nar, +ner, +när, +nā, +nē, +nä, +na.
borç+lar+ımız+a (I.3.5)

enek+ler+i (I.4.18)

gölet+lär (I.11.22)

düün+när (I.51.15)

üteen+ner+ä (II.2.29)

adam+nar+ı (I.95.11)

gadın+na (I.4.40)

gadın+nā (I.4.32)

tütün+nä (I.4.3)

işē+lä+dän (I.11.19)

gelin+när+i (I.54.9)
Çokluk ekinin üzerine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde bazen “büzülme”
sonucu iki hece “uzun ünlülü tek hece” hâline gelebilir.
+lā<ları
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ayak+lā+mıŋ (I.4.45) “ayaklarımın”
gonuşma+lā+mız (I.17.7) “konuşmalarımız”
+lä<leri
neni+lä+mizǐ (I.29.18)
dedė+lä+mizǐ (I.29.18)
2.2.1.1.1.1.2. Fonksiyonları
2.2.1.1.1.1.2.1. “Çokluk” yapar.
düün+ner güzel olur burda. (III.8.15)
2.2.1.1.1.1.2.2. “Sınıf, grup, kategori” yapar.
gadın+na sırık gullanmaz.(I.4.40)
2.2.1.1.1.1.2.3. Çokluk kişi zamirinin üzerine getirildiğinde +lAr ekinin
fonksiyonu çokluk yapmak veya sınıf, grup, kategori yapmak değildir.
biz+lä bu yāla köyünä kōparatif gurduyduk (I.54.5)
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2.2.1.1.1.2. İyelik Ekleri
İyelik ismin kendisine tabi olan unsurlarla, kendisinin ilgili bulunduğu
kelimelerle münasebetini ifade eden gramer kategorisidir. İyelik şekli bir bağlılık, bir
âidiyet, bir mülkiyet gösterir (Ergin 2000: 129).
Fonksiyon olarak yazı dili ile aynıdır. En belirgin farkı 2. teklik ve çokluk
şahıslarda “ŋ” sesinin korunmuş olmasıdır.
Aşağıdaki tabloda nâdiren kullanılan alomorflara da yer verilmiş ve
bunlar * işareti ile gösterilmiştir.
KİŞİ

EK

ALOMORFLARI

1. Teklik Kişi

+(I)m

+m, +ım, +im, +um, +üm

2. Teklik Kişi

+(I)N

+n*, +ın*, +in*, +un*, +ün*
+ŋ, +ıŋ, +iŋ, +uŋ, +üŋ

3. Teklik Kişi

+(s)I(n)

+ı(n), +i(n), +u(n), +ü(n);
+sı(n), +si(n), +su(n), +sü(n)

1. Çokluk Kişi

+(I)m(I)z

+mız, +miz, +muz, +müz,
+ımız, +imiz, +umuz, +ümüz

2. Çokluk Kişi

+(I)N(I)z

+(ı)nız*, +(i)niz*, +(u)nuz*, +(ü)nüz*
+(ı)ŋız, +(i)ŋiz, +(u)ŋuz, +(ü)ŋüz

3. Çokluk Kişi

+LArI(n)

+ları(n), + +leri(n),
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1. Teklik Kişi

göz+üm (I.4.2)

2. Teklik Kişi

buba+ŋ (I.24.29)
āz+ın (III.1.27)

3. Teklik Kişi

gazino+sun8+da (I.107.27)
aya+ı (I.12.5)

1. Çokluk Kişi

suy+umuz (I.69.4)9

2. Çokluk Kişi

iş+iŋiz (II.1.15)

3. Çokluk Kişi

otobüS+leri (III.6.20)

2.2.1.1.1.2.1. İyelik Eki Yığılması
Ödemiş-Kiraz-Beydağ ağzında Türkiye Türkçesi yazı dilindeki gibi 3. teklik
iyelik eklerinin üst üste kullanıldığı görülür.
yan+nı+sı (II.7.4)

hep+i+si (III.9.10)
kim+i+si (III.3.57)
2.2.1.1.1.3. Hâl Ekleri

Hâl, bir ismin diğer kelimelerle münasebetini ifade eder (Buran 1996).
2.2.1.1.1.3.1. Yalın Hâl
Ödemiş-Kiraz-Beydağ ağzında yalın hâl, yazı dilimizdeki gibi eksizdir.
hayvan bakıyoz. (I.2.2)

ekin ekdik (II.9.4)

şu tepe deil (III.5.21)

oTlu bide yaparız (IV.1.4)

2.2.1.1.1.3.2. Belirtme Hâli
2.2.1.1.1.3.2.1. +(y) I
Belirtme hâl ekini alan kelimeler cümlede nesne görevinde bulunur. ÖdemişKiraz-Beydağ ağzındaki kullanımı yazı dilimizdeki ile aynıdır.
8

Üçüncü kişi iyelik eki (tıpkı “işaret zamirleri”nde olduğu gibi) üzerine ek getirildiğinde, sonundaki
“zamir n”si ortaya çıkar (Gülsevin 2002: 83).
9
“su” kelimesinde iyelik eki “+yu” değildir. “su” kelimesinin aslında bulunuyor olup bugün kaybolmuş
olan ünsüzün, ek alınınca tezahürü söz konusudur. (Gülsevin 2002: 83)
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2.2.1.1.1.3.2.2. Alomorfları
Ünsüz ile biten kelimelere +ı, +i, +u, +ü; ünlü ile biten kelimelere +yı, +yi, +yu,
+yü ekleri getirilir.
yünün+ü alıyōla kendileri (I.15.2)
bunnar+ı biliyom işdä (I.43.14)
ünüversde+yi bitirdi (I.67.5)
unun+u eleyip eleğin+i duvara as- (I.89.204)
ondan sōna zoba+yı yakıyon (I.91.2)
şu+yu yokdur, bu+yu yokdur (I.111.17/18)
ölü+yü bi odaya yatırdık (III.3.47)
2.2.1.1.1.3.2.3. Fonksiyonları
Fonksiyonu Türkiye Türkçesi yazı dilindeki gibidir. Cümlede belirtili nesne
olarak kullanılmaktadır.
yün+ün+ü alıyōla (I.15.2)
2.2.1.1.1.3.2.4. Belirtme Hâlinin Bugünkü Türkiye Türkçesinde Yönelme
Hâli Eklerine Karşılık Olarak Kullanılmış Olan Örnekleri
atmış yedi+yi dävrildim (I.6.1)
gelen+i çay, giden+i çay (I.70.3)
benim ardım+ı gomasıŋ (I.76.5)
ben+i çok goyŭyo (I.3.10)
on+u gatılcak (II.3.36)
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2.2.1.1.1.3.3. Yönelme Hâli
2.2.1.1.1.3.3.1. Alomorfları
Ünsüz ile biten kelimelere +a, +e; ünlü ile biten kelimelere +ya, +ye şeklinde
eklenir.
bāzän ödemiş+e gidiyon. (I.67.4)
özdemir hora särpiliŋ dükkanıŋ önün+ä gäl benim (II.5.1)
işte ora+ya oda çeviriiy (III.1.43)
iki senedir buru+ya açıldı işdä (IV.1.22)
Yalın hâlin yönelme hâli yerine kullanıldığı da görülmüştür.
yōmiye+Ø îsan dutādım da. (I.41.16)
olgunnarda yatdım āşam+Ø gadan (I.46.22)
Özellikle işaret zamirlerinin ve soru zamirlerinin üzerine +rA yön gösterme eki
gelmiş gibi düşünülür. Ancak bu kelimeler etimolojik olarak incelendiğinde bu
kelimelerin üzerine yön gösterme eki +rA’nın gelmediği görülür (bu+ara> bura; o+ara>
ora vb.). Dolayısıyla aşağıdaki örneklerde de yalın hâl yönelme hâli yerine
kullanılmıştır.
ora+Ø yatırdık (I.73.15)
ilan nere+Ø geliyo? (I.64.9) “Yılan nereye geliyor?"
hura meydana mindär yazdım (I.73.16)
Bir örnekte yönelme hâl ekinin üst üste kullanıldığı görülür.
buzman+ı+ya (I.78.21) (<bu zaman+a+ya)
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2.2.1.1.1.3.3.2. Fonksiyonları
2.2.1.1.1.3.3.2.1. Fiilin istikametini bildirir.
ev+e geliyok (II.2.33)
okul+a gidiyo (I.58.18)
2.2.1.1.1.3.3.2.2. “… için” anlamı verir.
bizim köylülär satma+ya götürürlärdi (III.2.32)
bän onnara çalışma+ya gidiyōm (IV.1.47)
2.2.1.1.1.3.3.3. Yönelme Hâlinin Bugünkü Türkiye Türkçesinde Belirtme
Hâli Yerine Kullanılışı
Birinci bölge için karakteristik bir özelliktir.
bāzı kendin+e gurtarıyo (I.83.5)
sovan+a dōrārım (I.87.15)
borçlarımız+a ödeyemediydik (I.3.5)
adam garı+ya mı düşünceK (I.23.3)
düün saibin+e çaarız (I.21.15)
kadın+a pırogramlara çıkādılā (I.68.17)
2.2.1.1.1.3.4. Bulunma Hâli
Bulunma hâl eki alan kelime fiildeki oluşun ve kılışın yerini bildirir. İlgili isme
+DA eki getirilerek yapılır.
2.2.1.1.1.3.4.1. Alomorfları: Ekin başındaki ünsüz yaygın olarak “d”
ünsüzüdür. Metinlerde tespit edemesek de nâdiren “t” li şekillere de rastlanır.
köy+de oturuyorum (I.11.1)
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gençlär hep işē+de galıyo, köy+de galıyo (I.11.34)
gāri o geliyo gāri atın üstün+dä (I.107.34)
okul+da vakit geçircek (I.77.14)
2.2.1.1.1.3.4.2. Fonksiyonları
2.2.1.1.1.3.4.2.1. Yüklemi yer bakımından tamamlar.
bän bur+da duruyom ōlan üsd+de duruyoru (I.5.2)
gaymakcı+da danışlā va biliyo muŋ? (I.70.3)
2.2.1.1.1.3.4.2.2. Zarf tümleci oluşturur.
bi gün+dä dört yo yanık yayādım (I.24.41)
gecesin+dä gız düünü oluyo (I.62.11)
2.2.1.1.1.3.4.2.3. Yüzdelik oranların belirlenmesinde kullanılır.
yüz+de sekseni emekli (I.11.29)
2.2.1.1.1.3.4.3. Bulunma Hâlinin Bugünkü Türkiye Türkçesinde Yönelme
Hâli Eklerine Karşılık Olarak Kullanılmış Olan Örnekleri
benim gız gardeşim gereli+de gelin gitdiydi (I.50.1)
2.2.1.1.1.3.5. Ayrılma Hâli
Ayrılma hâli yazı dilimizdeki gibi +DAn eki ile karşılanır.
2.2.1.1.1.3.5.1. Alomorfları: +dan, +den, +dana, +dene, +denä, +tan, +ten,
biz kändimiz kaldırıyoz här şeyimizä tarla+dan (IV.1.3)
ev üstün+den yirak ȫle görüyom (I.56.2)
hazır kayısıla+dana alıyala (III.3.53)
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bazen guru kayası alıyola bazar+dana (III.3.53)
gışın amaliyat oldum işdä dizim+denä, diZ kapaam+dana (I.34.7)
öbür taraf+tan üç beş guruş (I.84.22)
2.2.1.1.1.3.5.2. Fonksiyonları
2.2.1.1.1.3.5.2.1. “Bir şey sebebiyle, bir şey sayesinde” anlamı verir.
süt faturuları üsdün+dän bizi yararlandırıyolā (I.3.6)
2.2.1.1.1.3.5.2.2. Zarf tümleci oluşturur.
enekleri biz eväl+dän hep davı kovādık (I.4.18)
cuma gün+den başlayo (IV.2.1)
kakıvēdim bän bir+dän işdä (II.2.18)
2.2.1.1.1.3.5.2.3. Karşılaştırma yapar.
şeir kötü, köy+dän de kötü (III.5.39)
2.2.1.1.1.3.5.3. Ayrılma Hâlinin Bugünkü Türkiye Türkçesinde Eşitlik Hâli
Eklerine Karşılık Olarak Kullanılmış Olan Örnekleri
Derlemelerimizde tespit edemesek de bildiğimiz kullanımı şu şekildedir:
bu yaz eyidän çalışmış. (Bu yaz iyice çalışmış.)
2.2.1.1.1.3.6. Vasıta Hâli
İsmin belirttiği varlık veya nesnenin fiildeki harekette “aracı” olarak
kullanıldığını yahut “birliktelik” bildirdiğini gösteren durumudur. Bu durum için Eski
Türkçeden beri dilin doğu ve batıdaki kollarında kullanılmış olan +(I)n/+(U)n eki,
bugün Türkiye Türkçesinde artık yerini yaz-ın, kış-ın, güz-ün, ilk-in gibi kalıplaşmış
bazı zarflara bırakan ölü bir ek durumundadır. Bu ekin yerini bugün ile edatından
ekleşmiş olan +(y)lA eki almıştır (Korkmaz 2014: 113).
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+leyin şeklinin başındaki “+lA” kısmı, muhtemelen, ile edatının ekleşmiş hâli
olan yapıdan farklı ve Türk dilinin tarihî dönemlerinde de tespit edilen orijinal bir ek
olmalıdır (Gülsevin 2002: 92).
Ödemiş-Kiraz-Beydağ ilçesi ağzında +lA ekinin “n” veya “nA” ekleri
getirilerek genişletildiği de görülür.
2.2.1.1.3.6.1. Alomorfları
+(I)lA, +(I)lAn, +(I)lAnA, +(I)nAn, +leyin, +In, +n, +iŋ, +nAnA, +(y)nän
gaynar suy+lan ocakda şe yapıyom (I.102.2)
bu makiney+len çıkıyo (IV.1.36)
yirmi dörd hane+ynen çatak bölünmüş (III.5.25)
goyun+nan, malın+nan, geçisin+nän gälmiş (III.5.31)
yoğurt+nana, tarnay+nana maya oluşduruyosuŋ (III.3.7)
sabā+leyin yemeK verilir (III.8.15)
güz+ün ovayı göçädiK, bahar+ın nisanda haziran işlerinde bile goyun çıkardı
(I.24.33)
satmaya giderdik ödemişe burdan yaya+n (III.2.44)
ilk+iŋ bizim îdeli, kövüŋ dışındaydı (I.37.7)
ova gidince ne+ynän bakcaasıŋ (I.28.22)
2.2.1.1.1.3.6.2. Fonksiyonları
2.2.1.1.1.3.6.2.1. Birliktelik bildirir.
onnā+nan ilgileniyom (I.18.5)
benim ōluma ameliyet giysilän+nän (I.12.34)
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ben evde inekler+nän, gızannar+nana, eviŋ işin+nene (I.26.16)
2.2.1.1.1.3.6.2.2. Araç ilgisi kurar.
on+nan savurīdıx (III.2.41)
2.2.1.1.1.3.6.2.3. Tarz zarfları yapar.
satmaya giderdik ödemişe burdan yaya+n (III.2.44)
2.2.1.1.1.3.6.2.4. Zaman zarfları yapar.
sabā+leyin yemeK verilir (III.8.15)
sabā+län gämedi hocu da (I.41.8)
ilk+iŋ bizim îdeli, kövüŋ dışındaydı (I.37.7)
2.2.1.1.1.3.7. Eşitlik Hâli
Ödemiş-Kiraz-Beydağ ağzındaki kullanımı da yazı dilimizdeki gibidir.
2.2.1.1.1.3.7.1. Alomorfları
+ce, +ca,
Derlemelerde her ne kadar tespit edemesek de “evcek gitcez” örneğinde
görüldüğü gibi eşitlik hâl ekinin “k” ünsüzü ile genişlemiş şekilleri de (+cek, +cak)
bölge ağzında görülür.
önce irmii güzäl+ce kavuruyom (I.20.10)
ozmannarı eyi+ce salaKlıımıŋ üsdüydü (I.77.20)
o tepelärde aylar+ca, yıllar+ca yatdık biz (I.64.16)
2.2.1.1.1.3.7.2. Fonksiyonları
2.2.1.1.1.3.7.2.1. Tarz bildirir.
önce irmii güzäl+ce kavuruyom (I.20.10)
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2.2.1.1.1.3.7.2.2. Miktar bildiren zarf oluşturur.
ozmannarı eyi+ce salaKlıımıŋ üsdüydü (I.77.20)
2.2.1.1.1.3.7.2.3. +lAr ekinin üzerine gelerek süreklilik bildiren zarf oluşturur.
o tepelärde aylar+ca, yıllar+ca yatdık biz (I.64.16)
2.2.1.1.1.4. Tamlama
2.2.1.1.1.4.1. Birinci Tip: +(n)Iŋ
Ünlü ile biten kelimelere +nIŋ eki getirilirken ünsüz ile biten kelimelere +Iŋ eki
getirilir. Bu eklerde “ŋ” sesi korunmuştur.
ev+iŋ altında (I.37.11)
dokuzlar+ıŋ şivesi (I.38.7)
goltuu+nuŋ altında (I.11.35)
evimiz+iŋ önünden (II.2.22)
tencire+niŋ göbänä (II.3.12)
gelin+iŋ yanında (III.1.48)
meyis+iŋ on sekizindä (IV.1.2)
Sayıca az da olsa “ŋ” sesinin “n” ye dönüştüğü örnekler de vardır.
halıköv+ün bek işē dili (I.11.8)
2.2.1.1.1.4.2. İkinci Tip: +Ø
Tamlayanın ek almadığı isim tamlamalarıdır. Yazı dilimizdeki gibi belirtisiz
isim tamlaması kurar.
adam+Ø sālığında (I.56.7)
ev+Ø üstünden (I.56.2)
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2.2.1.1.1.4.3. Zamirlerde Tamlama
Zamirlerin üzerine +(n)Iŋ eki getirilerek yapılır. Ancak birinci teklik ve çokluk
kişi zamirlerinin üzerine getirilirken ek, dudaklılaşma sebebiyle “+Im” olur (Buran
1996).
ben+im vahdım (I.58.29)
sen+iŋ ismiŋ (I.21.16)
on+uŋ işi (I.18.27)
biz+im mahallemiz (I.12.40)
siz+iŋ bura (I.109.20)
onlar+ıŋ bi isTanbula çalışan bi otobüSleri (III.6.19)
kimse+niŋ başına (I.35.5)
hepimiz+iŋ hayırlısını (I.35.24)
Zamirlerle kurulan tamlamalarda bazen tamlananın iyelik eki almadığı görülür.
ben+im arkıdeşdi (I.62.3)
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2.2.1.1.2. Fiil Çekimi
Fiiller kök ya da gövde hâlinde olup bir oluşu, bir kılışı veya bir durumu
bildiren anlamlı gramer birimleridir.
Türkiye Türkçesi ağızlarında görülen fiil çekimleri Özgür AY tarafından
incelenmiştir (Ay 2009).
2.2.1.1.2.1. Basit Çekimler
2.2.1.1.2.1.1. Zamanlar
2.2.1.1.2.1.1.1. Görülen Geçmiş Zaman
Görülen geçmiş zaman, fiilin bildirdiği oluş ve kılışın, içinde bulunulan
zamandan daha önceki bir zamanda bittiğini gösterir. Konuşan, oluş ve kılışın bitimine
tanık olmuştur.
“-DI” eki iyelik kökenli şahıs ekleri ile çekime girer.
Ünsüz uyumuna girdiği örnekler sınırlıdır. “n” yerine “ŋ” li şeklin kullanımı
yaygındır.
1. Teklik

-dIm

2. Teklik

-dIŋ

3. Teklik

-dI

1. Çokluk

-dIK

2. Çokluk

-dIŋIz

3. Çokluk

-dI/dIlA(r)
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2.2.1.1.2.1.1.1.1. Birinci Teklik Kişi: -dIm (-dım, -dim, -dum, -düm)
yaa yovrum mallām gitmesiŋ de-dim (I.69.23)
anciyo ol-dum (I.72.11)
işde kemalpaşıya götür-düm (IV.1.41)
hamuru dök-düm (III.4.1)
2.2.1.1.2.1.1.1.2. İkinci Teklik Kişi: -dIŋ (-dıŋ, -diŋ, -duŋ, -düŋ)
hayvannar olmayınca sen närdän bul-duŋ (I.28.22)
sardır-dıŋ makineyi (II.8.17)
aşūre ye-diŋ mi hiç (I.51.17)
sen nāap-dıŋ (III.1.1)
sen närdän bul-duŋ? (I.28.22)
sen gör-düŋ mü o uşduklarını? (I.64.16)
2.2.1.1.2.1.1.1.3. Üçüncü Teklik Kişi: -dI (-dı, -di, -du, -dü)
köyüŋ gadınnarını iş gāma-dı (IV.2.22)
ikisi de böyü-dü (III.6.13)
böyük gızım dün gäldi git-di (III.1.32)
ünüversdeyi oku-du bitir-di (I.99.3)
2.2.1.1.2.1.1.1.4. Birinci Çokluk Kişi: -dIk (-dık, -dik, -duk, -dük)
oyna-dıK, galgı-dıK (I.47.14)
yaşlan-dık (II.4.6)
ordan geri göş-dük gäl-dik (I.28.4)
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hayvan güt-dük (I.109.3)
sonuçda emekli ol-duk (I.11.5)
onnar da tükändi hepsi, otur-duK (II.9.11)
2.2.1.1.2.1.1.1.5. İkinci Çokluk Kişi: -dIŋIz (-dıŋız, –diŋiz, -duŋuz, -düŋüz)
demek dokuzlara gadar çık-dıŋız (I.34.11)
nasıl baraş etdir-diŋiz bullara (I.41.21)
suyuŋ batdıı yeri duy-duŋuz mu? (I.100.7)
köyüŋ mukdarınnan mı gonuş-duŋuz? (II.1.15)
2.2.1.1.2.1.1.1.6. Üçüncü Çokluk Kişi: -dIlA(r) ( -dılar, -diler, -dular, -düler/
-dılā, -dilä, -dulā, -dülä)
-dI
böyü-dülä (IV.1.2)
hani gāvede vurulma-dılar mı? (II.8.5)
çocuklarınıŋ yanına git-diler (III.1.45)
ollara ek yap-dılar, bi şeylär et-dilär (III.7.7)
paytarlā bilmeyoru eşşei de-dilä (I.6.11)
onnar boşan-dı (I.39.18)
çocuklarımız dȧ ikisi bir böyü-dü (I.44.3)
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(-dı, -di, -du, -dü)

2.2.1.1.2.1.1.2. Öğrenilen-Farkına Varılan Geçmiş Zaman
2.2.1.1.2.1.1.2.1. –mIş (-mış/ -miş/ -muş/ -müş)
Öğrenilen geçmiş zaman kipi; fiilin karşıladığı oluş ve kılışın önceden
gerçekleştiğini, konuşanın bunu görmediğini, bilmediğini, başkasından duyarak
öğrendiğini veya sonradan farkına vardığını bildirir (Korkmaz 2014).
1. Teklik

-mIşIm/-mIşIn

2. Teklik

-mIşIŋ

3. Teklik

-mIş

1. Çokluk

-mIşIk

2. Çokluk

-mIşIŋIz

3. Çokluk

-mIş/ -mIşlAr/-mIşlĀ

2.2.1.1.2.1.1.2.1.1. Birinci Teklik Kişi: -mIşIm (-mişim, -muşum, -müşüm)
-mIşIn (-mişin, -muşun, -müşün)
laylon bidonuŋ içinä kesdine gat-mışım (I.70.14)
ĝansız gal-mışım (III.1.13)
bän sav ol-muşum siz olmamışız kıymatı yok (II.9.23)
düş-müşüm bi gouşuŋ içindä (I.79.24)
onu gȫ-müşün evälde, gȫ-müşün onu bän (I.12.8/9)
2.2.1.1.2.1.1.2.1.2. İkinci Teklik Kişi: -mIşIŋ (-mışıŋ, -mişiŋ, -muşuŋ,
-müşüŋ)
gȫdüŋ mü unutma-mışıŋ (I.76.13)
ya çok güzä sınavdan geş-mişiŋ (I.107.7)
bizden yana gelme-mişiŋ (III.5.8)
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2.2.1.1.2.1.1.2.1.3. Üçüncü Teklik Kişi: -mIş (-mış, -miş, -muş, -müş)
adı doxuzlar öyle ol-muş, doxuzlarda ĝal-mış. (III.5.32)
düz ovayı goy-muş da buraya yerleş-miş (III.6.27)
2.2.1.1.2.1.1.2.1.4. Birinci Çokluk Kişi: -mIşIk (-mışık, -mişik, -muşuk, -müşük)
Duyulan geçmiş zamanın birinci çokluk kişi çekiminde kişi eki -k daha yaygın
kullanılır. Bu nedenle –z kişi ekinin kullanımına dair örnek tespit edemedik.
tahminim bin sekiz yüzlü yıllaandan gä-mişik bullara (I.11.18)
dayanıma-mışık baKsaŋ ya (I.31.14)
işdä alışma-mışık (I.95.10)
çalışma-mışık, bilmiyom bän gızım temelli çürü-müşük (II.3.21)
2.2.1.1.2.1.1.2.1.5. İkinci Çokluk Kişi:-mIşIŋIz (-mışıŋız, -mişiŋiz,
-muşuŋuz, -müşüŋüz)
buraya souğa otur-muşuŋuz ya (III.7.1)
2.2.1.1.2.1.1.2.1.6. Üçüncü Çokluk Kişi: -mIş (-mış, -miş, -muş, -müş)
-mIşlAr (-mışlar, -mişler, -muşlar,
-müşler)
-mIşlA (-mışlā, -mişlä, -muşlā, -müşlē)
bir iki dene ȫle bina gur-muşlar (I.51.29)
burdan tekrar bi daa al-mışlar (I.51.35)
öldükleri yärleri yedilär goy-muşlar, üşlär goy-muşlar (I.65.18)
o daı da kırklar go-muşlā (I.65. 19)
atalar ordan gel-miş (I.51.24)
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2.2.1.1.2.1.1.2.2. –Ik (-ık/-ik)10
-Ik ekinin duyulan geçmiş zaman işlevinde kullanıldığı bilgisini ilk veren Ömer
Asım AKSOY’ dur (Aksoy 1945). Bu ekin şimdiki zaman işlevinde kullanımı da pek
çok bilim adamı tarafından ele alınmıştır (Caferoğlu 1988; Gülensoy 1985; Demir
1996).
Buran, bu eki Anadolu ağızlarındaki tüm anlam ve işlevleri bakımından
incelemiştir (Buran 1996). Özellikle Anadolu ağızlarının güney, güneybatı ve Doğu
Anadolu’nun bazı bölümlerindeki Türkmenler tarafından kullanıldığı bilgisine yine bu
eserden ulaşabiliriz.
Derlemelerimiz esnasında –ık ekinin duyulan geçmiş zaman görevinde III. ağız
bölgesine ait Çatak köyünde kullanıldığını fark ettik. Daha sonra ağzın konuşurları ile
yaptığımız mülâkat neticesinde, ekin nâdiren belli bir yaş üstündeki kişilerce Kiraz’a ait
başka köylerde de kullanıldığı bilgisini elde ettik.
bizim dedelerimiz, çataaŋ yerlisiymiş, yabandan gel-me-yίk, dışdan gel-me-yίk
(III.4.29/30)
bu evleri o yap-dır-ık, bu damları bilen o yap-dır-ık (III.4.33)
daha eveli gel-ik. onnar geleli yüz seneyi geç-ik (III.5.28)
eväldän zāten yapıl-ık (III.9.6)
bubam dikme-yik (III.9.32)
2.2.1.1.2.1.1.2.3. –gIn (-gın, -gin, -gun, -gün)
Geçişli ve geçişsiz tek heceli fiil köklerinden anlamı pekiştirilmiş sıfatlar türeten
çok işlek bir ektir. Daha çok oranda geçişsiz, daha az oranda da geçişli fiillere gelen ek
işlev bakımından fiilin gösterdiği işin tamamlanmış olduğunu bildiren sıfatlar
türetmiştir (Korkmaz 2014: 152).

10
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Ancak, Kiraz’a bağlı Çömlekçi ve Şemsiler köyünde (I. Ağız Bölgesi) -gIn
ekinin sıfat görevinde değil yüklem görevinde kullanıldığı örnekler tespit edilmiştir. Bu
kullanımlarda –gIn eki işlev bakımından duyulan geçmiş zaman ile eş değerdir.
necāti emmi dä evlenmiyä kalx-gın (I.33.2)
hālen benim olan git-gin (I.51.44)
onnar orda gal-gın-nar hani bizim dedėlerimizin dedesi bile ollarda galmışlar
(I.51.48)
Bu ekin Orta Türkçe döneminden itibaren görülmeye başlayan ve Karluk-Kıpçak
lehçelerinde işlek olarak kullanılan –GAn eki olabileceği düşünülebilse de, biz bu ekin
–GIn fiilden sıfat yapan ekle ilişkili olduğu kanaatindeyiz.
2.2.1.1.2.1.1.3. Şimdiki Zaman
Şimdiki zaman, fiilin gösterdiği oluş ve kılışın içinde bulunulan zamanda
başladığını ve sürmekte olduğunu gösterir. Şimdiki zamanı karşılayan en yaygın ek –
(I)yor ekidir. Bu ekin Eski Anadolu Türkçesindeki süreklilik bildiren yoru- fiilinden
geldiği bilinir.
Ödemiş-Kiraz-Beydağ ilçeleri ağızlarını, ağız bölgelerine ayıran temel özellik
“şimdiki zaman” ekinin kullanımındaki farklılıktır.
Buna göre:
I.

BÖLGE

geliyo(r) (u), geliyō

Ağzı

II.

BÖLGE

geliyo, geliy(i)

Ağzı

III.

BÖLGE

geliyo, geliy(i), geliyA

Ağzı

IV.

BÖLGE

geliyo, geliyA

Ağzı
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2.2.1.1.2.1.1.3.1. I. BÖLGE
Batı Anadolu ağızlarında olduğu gibi Ödemiş-Kiraz-Beydağ ağzında da şimdiki
zaman eki geniş-yuvarlak ünlülüdür. Ekin sonundaki “r” ünsüzü yaygın olarak
kaybolmuştur. “o” ünlüsü açık hece konumunda kullanılırken genellikle uzun telaffuz
edilir. Bu uzunluk özellikle ikinci teklik kişi çekiminde daha çok görülür.
Beydağ’ın ve Ödemiş’in bazı köylerinde (Bıçakçı, Pirinççi, Bademli…) özellikle
üçüncü teklik kişi çekiminde “–yoru” ekinin kullanımı da tespit edilmiştir.
1. Teklik

-(I)yom/ -(I)yon

2. Teklik

-(I)yoŋ/ -(I)yōsuŋ

3. Teklik

-(I)yo/ -(I)yoru

1. Çokluk

-(I)yoz/ -(I)yok

2. Çokluk

-(I)yosuŋuz

3. Çokluk

-(I)yo -(I)yola

2.2.1.1.2.1.1.3.1. Birinci Teklik Kişi: -(I)yom (-ıyom, -iyom, -uyom, üyom)
-(I)yon (-ıyon, -iyon, -uyon, -üyon)
Kişi eki “n”li kullanım “m”li kullanım kadar yaygındır.
otur-uyon işde bȫlä. geliniŋ yanındı dur-uyon (I.16.1)
yap-ıyon ya, onnānan yapdım bän bu ävlärä (I.12.1)
çık-ıyon beydā bazarına (I.12.7)
bän yeleK ör-üyon çocuum yeleK ed-iyon (I.15.1)
akşamı gadā işlen-iyon bän işdä. inek bak-ıyon (I.18.2)
bi kısmını yatır-ıyom zāten (I.3.9)
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ben dė bilmiyom da (I.49.23)
hu annā da gullanmeyom (I.5.20)
2.2.1.1.2.1.1.3.2. İkinci Teklik Kişi: -(I)yoŋ (-ıyoŋ, -iyoŋ, -uyoŋ, -üyoŋ)
-(I)yōsuŋ(-ıyōsuŋ,-iyōsuŋ, -uyōsuŋ,üyōsuŋ)
sen näden tanı-yoŋ dēseŋ (I.70.10)
bi gün işiŋ oluyo götürümüyosuŋ (I.77.24)
düün yimeendä işdä āşamnan hazırlan-ıyōsuŋ (I.66.12)
āşamnan oruya mübārek gelännä yimekli-yōsuŋ (I.66.13)
resmi elbisesini giy-iyōsuŋ, ayakgabısını giy-yōsuŋ (I.107.23)
ekmeini yi-yosuŋ (I.107.23)
2.2.1.1.2.1.1.3.3. Üçüncü Teklik Kişi: -(I)yo (-ıyo, -iyo, -uyo, -üyo)
-(I)yoru ( -ıyoru, -iyoru, -uyoru, -üyoru)
gızımız vā liseyi gid-iyo, ōlan liseyi gid-iyō (I.5.3)
eviniŋ üsdü görük-üyo (I.22.1)
yemeK götür-üyo annem (I.33.4)
gündüz düünü ol-uyo (I.62.10)
bunnan kömür çıkarıver-iyoru (I.4.13)
ödemişde otur-uyorū (I.6.20)
başȧ geläni baş çek-iyoru (I.12.13)
2.2.1.1.2.1.1.3.4. Birinci Çokluk Kişi: -(I)yoz (-ıyoz, -iyoz, -uyoz, -üyoz)
-(I)yok (-ıyok, -iyok, -uyok, -üyok)
biz bilmiyoz da (I.49.25)
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kaç senädir çalış-ıyoz (I.6.2)
burda kes-iyoz (I.110.14)
para götür-üyoz (I.62.17)
süT al-ıyok ollardan (I.80.5)
görüşmüyok (I.51.56)
yiyiP iç-iyok (I.80.2)
çıkar-ıyok (I.96.2)
2.2.1.1.2.1.1.3.5. İkinci Çokluk Kişi: -(I)yosuŋuz (-ıyosuŋuz, -iyosuŋuz,
-uyosuŋuz, -üyosuŋuz)
tabi bil-iyosuŋuz şehirliynen köylünüŋ gonuşması şiveleri ayırır (I.38.2)
bizi hora geçin-iyosuŋuz (I.44.1)
işte gör-üyosuŋuz yollar (I.49.14)
2.2.1.1.2.1.1.3.6. Üçüncü Çokluk Kişi: -(I)yo (-ıyo, -iyo, uyo, üyo)
-(I)yola (-ıyola, iyola, uyola, üyola)
hindi dāları mı kov-uyola gāri (I.4.17)
şindi sälçua gid-iyola (I.20.4)
patır kütür gonuş-uyōla (I.26.32)
gelinlä bakmıyo (I.33.4)
bi sürü gariplä öl-üyo yāni (I.40.9)
çifTcilä götür-üyo (I.49.12)
“-yor” ekinin kendinden önceki geniş ünlüyü daraltmadığı örnekler de vardır.
içindän çılgamına çovala dolduruyoz, ayıkle-yoz (I.26.45)
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“r” ünsüzünün kaybolmadığı örnekler yok denecek kadar azdır.
köyde otur-uyorum (I.11.1)
2.2.1.1.2.1.1.3.2. II. BÖLGE
Batı Grubu ağızlarının VI. ve VII. gruplarında dar ünlülü şimdiki zaman
ekleri kullanılır (Karahan 2014:145).
Kuzeydoğu ve Batı Grubu ağızları arasında bir geçiş özelliği taşıyan
Samsun’un Bafra, Çarşamba ağızları ile Ordu, Giresun ağızlarında olduğu gibi
Ödemiş-Kiraz-Beydağ ağzının II.bölgesinde de geniş ünlülü eklerin yanında dar
ünlülü şimdiki zaman ekleri de kullanılır (Karahan 2014: 145).
Ödemiş-Kiraz-Beydağ ağzının II. Bölgesinde şimdiki zaman ekinin geniş
ünlülü ve dar ünlülü şekilleri birlikte kullanılır. Buna göre bu bölgede kullanılan
şimdiki zaman ekleri şu şekildedir:
1. Teklik

-(I)yom/-(I)yon/-(I)yIm

2. Teklik

-(I)yoŋ/-(I)yōsuŋ

3. Teklik

-(I)yo/-(I)y(I)

1. Çokluk

-(I)yoz/-(I)yok/-(I)yIk/-(I)yız

2. Çokluk

-(I)yosuŋuz

3. Çokluk

-(I)yōlā/-(I)yo/-(I)y

2.2.1.1.2.1.1.3.2.1. Birinci Teklik Kişi: -(I)yom (-ıyom, -iyom, -uyom,
-üyom)
-(I)yon (-ıyon, -iyon, -uyon, -üyon)
-(I)yIm (-ıyım,-iyim)
atmışa gir-iyom (II.1.4)
valla anca bi eviŋ işini gör-üyom gülüm (II.6.4)
bän ızıcık gat-ıyom illi ya (II.1.20)
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çoK āl-ıyom onnarı bän ya (II.2.12)
bän burda dur-uyom o ovada duruyi (II.2.19)
yörüymüyon, yörüymüyon gızım (II.3.4)
ȫle iki yaxıya gidimiyon (II.3.4)
işte bunuŋ başında beklıyım bän (II.9.8)
neslihan hoca di-yim (II.2.35)
2.2.1.1.2.1.1.3.2.2. İkinci Teklik Kişi: (I)yoŋ (-ıyoŋ, -iyoŋ, -uyoŋ, -üyoŋ)
-(I)yōsuŋ(-ıyōsuŋ,-iyōsuŋ,-uyōsuŋ, üyōsuŋ)
nediyoŋ yavrum, nedi çalış-ıyoŋ (II.2.1)
dokdurları gid-iyōsuŋ gızım (II.3.25)
tütünü ondan sōna çapa-lıyoŋ (II.5.8)
sen alıp gälmiyo muŋ? (II.3.40)
2.2.1.1.2.1.1.3.2.3. Üçüncü Teklik Kişi: -(I)yo (-ıyo, -iyo, -uyo, -üyo)
-(I)y(I) ( -ıy(ı),-iy(i))
kolesdär garış-iy (II.1.2.)
okumadı bāri çalışmiy (II.1.13)
yüreklerim yan-ıyo onnara (II.2.13)
yaz gäldi mi ol-iy (II.2.16)
bizim köyü neslihan hoca gel-iy. (II.2.25)
bademlide dur-uyo (II.2.25)
gollarım dāi xaax-miy yåvrum. (II.3.23)
hindi saltalık ed-iy ga genc îsanlā (II.4.5)
hindi gençlä çalış-ıy ga (II.4.7)
yāmur olmadı mı olmiy.(II.5.6)
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iki dene ōlu var oku-yo onuŋ (II.5.12)
o bax-íyi bána (II.6.7)
2.2.1.1.2.1.1.3.2.4. Birinci Çokluk Kişi: -(I)yoz (-ıyoz, -iyoz, -uyoz, -üyoz)
-(I)yok (-ıyok, -iyok, -uyok, -üyok)
-(I)yIk (-ıyık, -iyik)
-(I)yız (-ıyız, -iyiz)
ollara yȫmiyyii gid-iyok,incir toplu-yok dālāda. (II.2.3)
kändimiz içindän beş dene yimiyoK (II.2.5)
beygirlerinnän eşeklerini gör-üyoz biz (II.3.42)
hani tütün ed-iyik (II.5.6)
hani onnarı açıP kapad-ıyoK örtü-yoK (II.5.7)
bulmazsak yatıy-yız (II.9.3)
2.2.1.1.2.1.1.3.2.5. İkinci Çokluk Kişi: -(I)yosuŋuz (-ıyosuŋuz, -iyosuŋuz,
-uyosuŋuz, -üyosuŋuz)
siz köydän mi gel-iyosuŋuz bura (II.1.14)
2.2.1.1.2.1.1.3.2.6.

Üçüncü Çokluk Kişi: -(I)yōlā (-ıyōla, -iyōla, -uyōla,
-üyōla)
-(I)yo (-ıyo, -iyo, -uyo, üyo)
-(I)y (-ıy,-iy)

yaz gäldi mi saltalık ed-iyōla (II.2.2)
işdä mahgimilerä gat-ıyōla (II.3.35)
hindi saltalık işi ed-iyōla (II.4.3)
hindi çocuklar nindän bȫle ol-uyo yavrum (II.2.44)
onuŋ ōlanları okula gid-iy (II.5.2)
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2.2.1.1.2.1.1.3.3. III. BÖLGE
Bu bölgede birinci ve ikinci kişilerde “geniş-yuvarlak” ünlü daha
yaygınken üçüncü kişilerde hem “geniş-düz” (-IyA/-IyAlA)11 hem de “dar-düz”
(-Iy/-IylA) ünlü karakteristiktir. Aynı ağız bölgesinde üç farklı ekin kullanılıyor
olması bu yörelerin etnik yapısı ile bağlantılı bir husus olmalıdır.
Bu bölge sınırları içerisinde kalan Dokuzlar köyü halkı, dedelerinin 20.
yüzyıl başlarında Aydın’ın Köşk ilçesinden geldiklerini söylemektedirler. Gelen
grubun dokuz çadırlık kısmının bu bölgede kaldığı, diğerlerinin ise Manisa ve
Kütahya civarına doğru göç ettiği bilgisini vermektedirler. Köyün adının Dokuzlar
olmasının sebebini de bu şekilde izah etmektedirler.

1. Teklik

-(I)yom/-(I)yIm/-(I)yAm

2. Teklik

-(I)yoŋ/-(I)yosuŋ/-(I)y(I)ŋ/(I)yAŋ

3. Teklik

-(I)yo /-(I)y/-(I)Ya

1. Çokluk

-(I)yoz/- (I)yok/-(I)yız/- (I)yak

2. Çokluk

-(I)yAsIŋIz

3. Çokluk

-(I)yola(r)/- (I)ylA(r)/-(I)yAlA
(r)

2.2.1.1.2.1.1.3.3.1. Birinci Teklik Kişi: -(I)yom (-ıyom, -iyom, -uyom,-üyom)
-(I)yIm (-ıyım,-iyim)
-(I)yAm ( -yam, -yem)
domatesini dōru-yom (III.8.7)
pek işciliim yok yane yapamıyom (III.5.2)

11

Karahan bu ekin Batı Ağız bölgesinin II, III, IV. Gruplarında kullanıldığı bilgisini verir (Karahan 2014:
143). Ancak Karahan’ın tasnifinde şimdiki zaman ekinin bu üç şeklinin de kullanıldığı bir bölge bilgisi
yoktur.
101

pēnir mēnir de yiyemiyom (III.1.15)
bu çeşmeniŋ daa diŋdiini bilmiyim (III.2.22)
bän çocuĝları bax-ıyım (III.8.2)
ev ekmeği yap-ıyım (III.8.5)
ōlannara suyu getirtdir-iyim (III.5.4)
hani ben de gidemiyem (III.3.26)
bişir-ıyım. kompirlär gızard-ıyam (III.8.6)
2.2.1.1.2.1.1.3.3.2. İkinci Teklik Kişi: -(I)yoŋ (-ıyoŋ, -iyoŋ, -uyoŋ, -üyoŋ)
-(I)yosuŋ(-ıyosuŋ,-iyosuŋ,-uyosuŋ,-üyosuŋ)
-(I)y(I)ŋ (-ıyıŋ, -iyiŋ)
-(I)yAŋ (-iyaŋ,- iyeŋ)
tarnaynana maya oluşdur-uyosuŋ bi evelá (III.3.8)
yaşlandı di-yoŋ (III.5.68)
kimisi de nāpıy bil-iyi mıŋ (III.8.17)
sän bunnara ekmek ver-iyiŋ (III.9.28)
sän bunnara ekmek ver-iyȧŋ (III.9.27)
2.2.1.1.2.1.1.3.3.3.Üçüncü Teklik Kişi: -(I)yo (-ıyo, -iyo, -uyo, -üyo)
-(I)y ( -ıy,-iy)
-(I)yA (-ıya, -iye)
zıraatcılıĝ emeĝ gurtarmıyo (III.2.4)
belim çok ār-ıyo (III.1.5)
malıŋ bakımı gel-iy bax (III.8.11)
sılajlıx darı sul-ıyĭ, gez-iy, toz-ıy (III.8.11/12)
adam aylıg al-ıyı (III.9.10)
etsek olur emmä benim beyim çaır-iy (III.1.3)
çocuklar gal-ıyı, nelär (III.4.20)
oraya mal yeri gibi bi şe çevir-iy (III.1.41)
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hindi o gadā yāmıya gāri (III.1.61)
bu yanna gidäseŋ şeye gid-iyá bucaağa gid-iyo (III.2.11)
mezerlikden öte gidil-iye (III.3.35)
su saatları hiç yaşamıya burda (III.7.16)
adam gızını gocaya vermiye, gızını evde zabded-iye (III.9.19)
2.2.1.1.2.1.1.3.3.4. Birinci Çokluk Kişi: : -(I)yoz (-yoz, -iyoz, -uyoz, -üyoz)
- (I)yok (-ıyok, -iyok, -uyok, -üyok)
-(I)yıx (-ıyıx, -iyix)
- (I)yak (-ıyak, -iyak)
hayvancılıx yap-ıyoz. fazla baxamıyoz (III.2.7/8)
gidip gel-iyok (III.1.7)
hayvancılıx yap-iyıx hullarda ekip dix-iyıx (III.8.1)
darı ex-iyıx (III.8.1)
yiy-ıx (III.8.3)
asgärleriŋ yapdıı eyitimi izli-yıx (III.9.23)
orda şey izli-yak (III.9.22)
2.2.1.1.2.1.1.3.3.5. İkinci Çokluk Kişi: -(I)yAsIŋIz
Tek örnek tespit edilebilmiştir.
siz kirazdan gel-iyasıŋız (III.7.14)
2.2.1.1.2.1.1.3.3.6. Üçüncü Çokluk Kişi: -(I)yola(r) (-ıyola(r), -iyola(r),
-uyola(r), -üyola(r))
- (I)ylA(r) (-ıyla(r), -iyle(r))
-(I)yAlA (r) (-ıyala(r), -iyala(r))
burda dur-uyolar çoguncalı (III.1.46)
bullaadan köyden bul-uyola işci (III.2.48)
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onnar çalış-ıylar işde (III.8.3)
sōna ollarda bi gezerkän bi bax-ıylar (III.6.18)
pattiz ek-iyalar (III.8.13)
dik-iyalā ĝāri. (III.1.52)
onnā da gelemiyalar yaşlı (III.3.27)
yakının olusa getir-iyala (III.3.50)
bizim bişirdiimiz ayrı di-yala, ollara gel-iyala, yi-yala, iç-iyala (III.4.17)
2.2.1.1.2.1.1.3.4. IV. BÖLGE
Bu bölgede birinci ve ikinci kişilerde “geniş-yuvarlak” ünlü daha
yaygınken üçüncü kişilerde “geniş-düz” (-IyA/-IyAlA) ünlü karakteristiktir.
IV. bölgeyi III. bölgeden ayıran özellik ekin “dar-düz” (-Iy, -IylA)
şeklinin kullanılmıyor olmasıdır. Bu bakımdan Ödemiş-Kiraz-Beydağ ağzının
IV. bölgesi, Batı Grubu ağzının II, III, V. Gruplarına dahil edilebilir (Karahan
2014: 143)
Bu ağız bölgesi sadece bir köyde, Ödemiş’in Çayır köyünde, tespit
edilmiştir. Özellikle Çayır köyünde doğup büyümüş, belli bir yaş üstü kadınlarda
bu ağız özellikleri hemen hissedilmektedir. Köyün erkeklerinin ticaret ile
uğraşmaları ve bu sayede genellikle köyden dışarı çıkmaları, erkekler arasında
ağız özelliklerinin kaybolmaya başlamasına sebep olmuştur. Ancak özellikle
kadınlar arasında bu ağzın muhafaza edildiği bilgisini aktarılmaktadır.
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1. Teklik

-(I)yom

2. Teklik

-( I)yosuŋ

3. Teklik

-(I)yo
-(I)ya

1. Çokluk

-(I)yoz

2. Çokluk

-(I)yosuŋuz

3. Çokluk

-(I)yola
-(I)yala

2.2.1.1.2.1.1.3.4.1. Birinci Teklik Kişi: -(I)yom (-ıyom, -iyom, -uyom,-üyom)
bän onnara çalışmaya gid-iyōm. (IV.1.47)
onnarı okud-uyom (IV.1.48)
evi gidelim de-yom (IV.1.54)
2.2.1.1.2.1.1.3.4.2. İkinci Teklik Kişi: -( I)yosuŋ ( -ıyosuŋ, -iyosuŋ, -uyosuŋ,
-üyosuŋ)
bu gozaanı gömüyosuŋ (IV.1.36)
hayvan kesimezseŋ bile tovuk eti bilen yap-ıbil-iyosuŋ (IV.2.12)
değirmen gibi yar-ıyosuŋ (IV.2.18)
onnan bȫle ez-iyosuŋ (IV.2.20)
2.2.1.1.2.1.1.3.4.3. Üçüncü Teklik Kişi: -(I)yo (-ıyo, -iyo, -uyo, -üyo)
-(I)ya ( -ıya, -iya)
onnarnan yapıl-ıyo (IV.1.8)
gızım lise ikiye gid-iya (IV.1.39)
cuma günden başla-yo (IV.2.1)
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pazar gün āşam bit-iya (IV.2.1)
gız tarafı çavur-uyo (IV.2.3)
bi ōlan tarafı çovur-uyo akrıbalarna (IV.2.4)
ollada yapılmaya zāten ärtesi gün (IV.2.5)
2.2.1.1.2.1.1.3.4.4. Birinci Çokluk Kişi: -(I)yoz (-ıyoz, -iyoz, -uyoz, -üyoz)
biz kändimiz kaldır-ıyoz (IV.1.3)
çalışmālan işdä ȫlä vakit geçir-iyoz (IV.1.50)
2.2.1.1.2.1.1.3.4.5. İkinci Çokluk Kişi: -(I)yosuŋuz (-ıyosuŋuz, -iyosuŋuz,
-uyosuŋuz, -üyosuŋuz)
İkinci çokluk kişi çekimine dair herhangi bir örnek tesit edilememiş
ancak kullanılma olasılığı olan ekler belirtilmiştir.
2.2.1.1.2.1.1.3.4.6. Üçüncü Çokluk Kişi: --(I)yola (-ıyola -iyola -uyola –üyola)
-(I)yala (-ıyala, -iyala )
yimek yimek yid-iriyola (IV.2.2)
başga bi şe gomuyola (IV.1.16)
o etinnän goy-yolā ona (IV.1.18)
gelip gid-iyōlā ekseriyet (IV.1.27)
onu sirki-yalā, aacından sirki-yolā (IV.1.31)
toplanıp gömül-üyā (IV.1.31)
çıkar-ıyalā, makinaynan çıkar-ıyala (IV.1.33/34)
topdan sat-ıyala (IV.1.35)
çocuklā oku-yala (IV.1.38)
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evi gidelim deyom gitmiyalā (IV.1.54)
yimek veriyala gızı dāveti gid-iyala eve (IV.2.2)
2.2.1.1.2.1.1.4. Gelecek Zaman:
1.Teklik

-cAm/-cen

2. Teklik

-(A)cAksıŋ/-cAŋ/cAAsıŋ

3. Teklik

-(y)AcAk/-cAAk /-cAk

1. Çokluk

-cAz/-cēek/-ceyik/-ceyiz
-(i)ciik

2. Çokluk

-cēsiŋiz

3. Çokluk

-(A)cAklA/-(A)cAklAR

2.2.1.1.2.2.1.1.4.1. -AcAk (-acak/-ecek)
Ödemiş-Kiraz-Beydağ ağzında gelecek zaman eki “-AcAk” tır. Gelecek
zaman ile çekimlenmiş fiilin gösterdiği oluş ve kılış henüz gerçekleşmemiştir
ancak, gelecekteki biz zaman diliminde gerçekleşmesi beklenir.
2.2.1.1.2.1.1.4.1.1. Birinci Teklik Kişi: -cAm (-cam, -cem, -cäm, -cääm,
-caam)
-cen
Ekin “-cen” şekli I. Bölge için karakteristiktir.
onu nap-cam bän (I.6.10)
hayvannan uğraş-cam (I.22.5)
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torun saibi ol-cam (I.36.8)
yavrum souk hava gelämicäm dedim (II.1.10)
et-cäm bän sallı-cam deykän (II.3.24)
şindi bän sacı kapat-caam bak (III.4.1)
sağa hizmet ede-caam (III.9.29)
hayvanı sula-ceem (III.2.1)
ben bi eve çık-caam da (III.1.13)
öyle in-ceäm aşşaa (III.7.14)
onnara yiygi vär-cääm (I.22.6)
seni bi gonuşma annadıve-cääm (II.8.2)
bu senä edemecen (I.12.30)
ben gitmicen (I.24.30)
sen sor-cen (I.72.1)
oraya parayı go-cem (I.42.17)
bän götürüve-cen (I.62.27)
2.2.1.1.2.1.1.4.1.2. İkinci Teklik Kişi: -(A)cAksıŋ (-caksıŋ, -ceksiŋ)
-cAŋ (-caŋ ,-ceŋ)
-cAAsıŋ (caasıŋ, -ceesiŋ, -cäsiŋ)
sän ağa ol-acaksıŋ (III.9.29)
orayı gitseŋ naap-caksın (I.55.12)
oturup yimeye git-ceksiŋ orda (I.55.13)
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köydä ne yap-caasıŋ (III.6.1)
kändiŋ getir-cäsiŋ burdan (I.77.23)
çevir-cēsiŋ bişir-ceŋ. döndär-ceŋ (III.3.19)
zāten iş yapsan nereyi yap-caŋ? (II.1.3)
naap-ceŋ köv yärindä (I.69.6)
böyüK dokdur mu ō-ceŋ (I.69.21)
2.2.1.1.2.1.1.4.1.3. Üçüncü Teklik Kişi: -(y)AcAk (-(y)acak, -(y)ecek)
-cAAk (-caak, -ceek)
-cAk (-cak, cek)
bu sene çık-cak (IV.1.38)
Kāve bu sene çalışmacak (III.5.61)
hayvan bak-cak ga ne et-cek başga (II.1.14)
uzakdan yakından gelen o-cek mecubur (III.3.48)
biZ sā olsaK nol-cax (I.56.4)
dizläämdän vū-cek îniyä (I.74.12)
nō-cek (I.76.8)
bundan sōna yaz işleri çık-ceK (I.104.23)
hindi kim et-ceek (I.56.4)
bu dövlet bunu ara-yacak (III.9.8)
2.2.1.1.2.1.1.4.1.4. Birinci Çokluk Kişi: -cAz (-caz, -cez)
-cēek
-ceyik/ -ceyiz12

seni beşinci sınıf diploması vē-cez (I.107.44)
12

I. ağız bölgesindeki Bıçakçı, Üçkonak köyleri ile III. ağız bölgesindeki Cevizalan ve Çatak köylerinde
gelecek zaman birinci çokluk kişi çekiminde iki ünlü arasında kalan “ğ” sesi “y” ye dönüşerek “-ceyiz/ceyik” şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
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biz yardım et-cez (I.107.48)
biz cuvaplandır-cez (I.72.2)
kullan-cez heraldä (I.72.8)
cuvaplandır-cez (I.72.2)
ölüncee gadar bȫlä idāre etdir-cēek yovrum (III.1.22)
çoluk çocuk yanda dur-cēek ĝāri, isdärlärse (III.1.25)
isdemäzlärsē ayrı ev yap-ceyik gāri. yannaanda bu yakayı sıın-ceyik (III.1.26)
yap-ceyiz biz (III.5.45)
mevlüd et-ceyiz nasib olūsa (I.66.3)
bundan sona bul-ceyiz (I.66.9)
2.2.1.1.2.1.1.4.1.5. İkinci Çokluk Kişi: -cēsiŋiz
ne yap-cēsiŋiz bizä (I.14.3)
beraber git-cēsiŋiz (I.76.14)
kändi araŋızda gonuş-cēsiŋiz (I.7.3)
2.2.1.1.2.1.1.4.1.6. Üçüncü Çokluk Kişi: -(A)cAklA (-cakla, -ceklä)
-(A)cAklAr (-(a)caklar, -(e)cekler)
ceryanı kesilsä bizi kōla-cakla buradan (I.28.15)
evlen-ceklä, bekar (I.30.30)
e bullāda olsa beni işē mi ed-ibil-ceklä (I.34.9)
yārın āşam mendil āmıya gä-ceKlä (I.87.7)
saltalıı da gelişdir-ceklä (II.8.19)
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aaş dik-ceklä (III.2.49)
bi gün olcak sıŋırlardan geçirmeyeceklär daha onnarı (III.5.53)
evläni mevläni uŋar-caklar (III.1.48)
2.2.1.1.2.1.1.4.2. -(i)ci
-guçı/-güçi < -gu+çı, -gü+çi arkaik gelecek zaman isim fiil ve hatta gelecek
zaman çekimi ekinin, Anadolu ağızlarının çok az bir kısmında gelecek zaman çekimi
olarak kullanılmaya devam ettiği bilinmektedir (Özmen 1998; Günşen 2000).
II. ağız bölgesine ait Köfündere köyünde gelecek zaman çekiminde “-AcAk”
ekinin yanı sıra “-ici” eki de kullanılmaktadır. Derlemelerimiz esnasında sadece iki
örnek tespit edebildik.
tütün dik-ciik (II.5.6)
onnarı böyüt-cik işde marTda. (II.5.7)
Köfündere ağzının konuşuru olan lise öğrencisi Hatice ARIKANER ile
yaptığımız mülâkat neticesinde 1. ve 2. çokluk kişi çekimlerinde “-ici” ekinin
kullanıldığını öğrendik. “dik-” fiilinin gelecek zaman çekimleri kaynak kişi tarafından
şu şekilde yapılmıştır:
1. Teklik Kişi
2. Teklik Kişi
3.Teklik Kişi
1. Çokluk Kişi

dikciik

2. Çokluk Kişi

dikciŋiz

3. Çokluk Kişi
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2.2.1.1.2.1.1.5. Geniş Zaman
Eki yazı dilimizdeki gibi –(V)r’dir. “r” ünsüzü birinci kişi çekimlerinde
korunurken, ikinci ve üçüncü kişilerde kaybolur. “r”nin kaybolması sonucunda
da genellikle geriye kalan ünlü uzar.
1.Teklik

-(A) rIm/-(A)rIn

2. Teklik

-Arsıŋ/-(V)sıŋ

3.Teklik

-(I)r/-Ī

1.Çokluk

-(V)rIz/-(V)rIk

2.Çokluk

-Ars(I)ŋ(I)z

3.Çokluk

-(V)rlAr/-(V)rlA/AlA

2.2.1.1.2.1.1.5.1. Birinci Teklik Kişi: -(A)rIm (-arım, -erim, -ırım, - irim,
-urum, -ürüm, -rım, -rim, -rum, -rüm )
-(A)rIn (-arın, -erin, -ırın, -irin, -urun,
-ürün, rın, -rin, run, rün)
sene beŋze-rim bän de (I.109.47)
ȫle bas-arım bän (II.2.5)
goyver-irim bän (II.2.6)
huruya gurbanlık bile yap-arım (III.1.40)
xırg elli goyun al-ırım. iki sene güd-ärim yüz goyun yap-ārım (III.5.72)
başga ne söyle-bil-irim acep (I.100.3)
bän de teşekür ed-erin gızım (I.4.44)
ülen bi bide ekmei ed-erin (I.42.32)
bän bek sev-erin gelenä (I.42.21)
götürüve-rin benim için sıkıntı yok. (I.62.27)
yemeiŋi yedirmesini isde-rin, banyoŋu etdirmesini isde-rin (I.73.10)
bän sabālan su döküve-rin (I.73.28)
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ona azık bişirive-rin (I.76.17)
ya gaymakam ol-urun ya vāli ya paşā (I.77.17)
bi kasayı da gatıver-irin āşam (I.104.29)
bi gaynad-ırın. yovunu, duzunu bi gızard-ırın (I.91.10)
2.2.1.1.2.1.1.5.2. İkinci Teklik Kişi: -Arsıŋ (-arsıŋ, -ersiŋ, -ırsıŋ,

-irsiŋ.

-ursuŋ, - ürsüŋ )
-(V)sıŋ (-āsıŋ, -ēsiŋ, -äsiŋ, -īsıŋ, -îsiŋ,
-ūsuŋ, -ǖsüŋ)
şimdi çık-arsın tarlaya ebegümecini yap-arsın (I.84.15)
havanda dövä ez-äsiŋ (I.88.4)
zētin çekdim afed-äsiŋ bullādan (I.106.22)
ordanacıma bi gȧşık da sāde yov go-rsuŋ (II.3.14)
ondan sōna kepceynän ez-äsiŋ (IV.2.16)
altını süpür-ǖsüŋ (III.1.4)
onnan yuur-ūsuŋ (I.112.11)
yourt goy-āsıŋ, yumurta gat-āsıŋ (I.112.11)
guru baKlȧyı sabaa gadan gabar-dīsıŋ (I.88.2)
ondan da yapıbil-îsiŋ (II.3.12)
birini ikisini kes-ärsiŋ, birini ikisini sat-arsıŋ (III.1.43)
2.2.1.1.2.1.1.5.3. Üçüncü Teklik Kişi: -(I)r (-ır, -ir, -ur, -ür)
-Ī (-ī, -î, -ū, -ǖ)
“r” ünsüzünün düşmesi yaygındır. Bu durumda “r” nin önündeki ünlü genellikle
uzar. “r” ünsüzünün düşmediği örnekler de vardır.
zētin çırpıl-ır (I.84.17)
ordan belli ol-ur (I.59.2)
deŋize daş atan gümbürtüsüne dayan-ī (I.89.153)
ürümesini bilmiyän köpek sürüye gurt getir-ir (I.89.205)
genşlä gibi mi ol-ū (I.90.7)
anacım bȫle gızard-ī (I.88.7)
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onnan ev bakıl-ī mı (I.90.17)
2.2.1.1.2.1.1.5.4. Birinci Çokluk Kişi: -(V)rIz (-arız, -eriz -ırız, -iriz, -uruz)
-ürüz, -rız, -riz, -ruz,)
-(V)rIk (-arık, -erik -ırık, -irik, -uruk,
-ürük)
Kişi eki “z”li şekiller kurallıdır. Ancak I. Bölgede Yörük köyleri olarak
bilinen köylerde (Aydoğdu, Şemsiler, Çanakçı…) ve II. Bölgede “k” ile yapılmış
çekimlere de rastlanır.
misafirimizi onu görä avırla-rız (I.113.8)
helvā gar-arız (I.113.8)
gaşıılan ölç-eriz (I.113.19)
ölür gid-eriz (I.28.13)
här şeyimizi kendim yap-arız (IV.1.5)
biz hindi bayramlāda tas pilavı yap-ārız (II.3.9)
esgi köv de-riz (I.37.8)
kändimiz el arabasına gat-arıK, götür-ürük (I.21.34)
tabi aydında nerde gör-ük biz? (III.5.9) (< görürük)
ginä gonuş-uruk (I.22.8)
Olumsuzu “-mAyIz” şekli ile yapılır.
bakımayız (I.5.18)
2.2.1.1.2.1.1.5.5. İkinci Çokluk Kişi: -Ars(I)ŋ(I)z (-arsıŋız, -ersiŋiz, -ırsıŋız, -irsiŋiz, -ursuŋuz, -ürsüŋüz)
Tek örnek tespit edilebilmiştir.
onnan bi daa gonuş-ursuŋuz (I.62.29)
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2.2.1.1.2.1.1.5.6. Üçüncü Çokluk Kişi: -(V)rlAr ( -arlar, -erler, -ırlar,-irler, -urlar, -ürler)
-(V)rlA (-arlā, -erlē, -erlä, -ırlā, -irlē,
-urlā, -ürlē)
-AlA (-ālā, -ēlē, -ılā, -ilē)
sütlerini ver-irlär (I.25.31)
sıraya gir-irlär. yarış-ırlar birbirinnen (I.25.32)
canım ciğerim gülüm diye bȫle hitab ed-erler (III.3.4)
Bazen gerileyici benzetme yoluyla “-r >-l” değişimi görülür. (bk. 2.2.1.1.3.1.2)
çalgı yap-allar (III.8.15)
gonuş-ullar (III.3.4)
yemek yap-allar (III.3.43)
bayannara öncelik tanı-llar (I.21.36)
Olumsuzları “–mAzlA(r)” şekliyle yapılır.
ondan sōna havalar soğar gäl-mäzlär ĝayrı (III.5.15)
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2.2.1.1.2.1.2. KİPLER
2.2.1.1.2.1.2.1. Emir/ İstek
Türk dilinde, aynı ek emir ve isteğin her derecesini ve tarzını bildirebilmektedir.
Örnek olarak, gramerlerde ikinci teklik kişi “emir” olarak verilegelen –Ø ek (otur-Ø,
gel-Ø, affet-Ø, gibi), söyleyenin ve muhatabın durumuna göre, istenilen fiilin
gerçekleşmesi için gereken zaman ve müsamahaya göre değişik fonksiyonlar
yüklenebilir (Gülsevin 2002: 115).
1. Teklik

-(y)An/-AyIm/-IyIm

2. Teklik

Ø

3. Teklik

-sIn/-sIŋ

1. Çokluk

-AlIm/-(y)Am

2. Çokluk

-(y) (I)ŋ

3. Çokluk

Örneğine rastlayamadık.

2.2.1.1.2.1.2.1.1. Birinci Teklik Kişi: -(y)An (-an, -en, -yan, -yen)
-AyIm (-eyim)
-IyIm (-yim, -ıyım, -iyim, -uyum, üyüm)
“-(y)An” eki ünlü uyumuna nâdiren uyar, kalın ünlülü kelimelerde bile,
çoğunlukla “–en” şeklinde söylenir.
genşliimde nelä yap-en (I.4.15)
daha ne sȫlü-yen (I.105.19)
bän bi çay go-yen gel-en (I.5.8)
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zētinnääŋ altını toplu-yen (I.112.8)
aman de-yen (III.1.36)
irmik tatlısı ver-eyim o zȧman (I.20.9)
bi gonuşma ver-eyim sana bän (II.8.1)
bän sana gat-ıyım gel-iyim (II.2.4)
efenime sȫli-yim (I.107.54) (sȫli- < sȫle-)
yımırta bilän gızard-ıyım, yimeK hazırl(a)-iyim mi? (II.1.5)
2.2.1.1.2.1.2.1.2. İkinci Teklik Kişi: Ø
gel-Ø bi yo yanıma (II.8.1)
bak-Ø înė oyası (I.10.1)
2.2.1.1.2.1.2.1.3. Üçüncü Teklik Kişi: -sIn (-sın, -sin, -sun, -sün)
-sIŋ (-sıŋ, -siŋ, -suŋ, -süŋ)
“-sın” ekinin sonundaki “n” ünsüzü örnekseme yoluyla “ŋ” ye dönüşmüştür ve
bu şekildeki kullanımı daha yaygındır.
allahım herkese benim evlatlarım gibi evlat ver-siŋ (I.44.4)
sā salim gä-siŋ (I.80.18)
gucaanda böyü-süŋ (II.8.11)
kimiŋ gelip geşdii yoldan görül-süŋ (III.5.46)
onnādan da gō-suŋ (II.3.13)
sālık ol-suŋ (III.1.23)
alla rāzı ol-sun (I.12.36)
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duru ō-sun (III.4.6)
2.2.1.1.2.1.2.1.4. Birinci Çokluk Kişi: -AlIm (-alım, -elim)
-(y)Am (-am, -em, -äm, yam, -yem, -yäm)
ne yap-alım ciğerim ĝayrı böyle bizim işlär. (III.8.19)
engelliläre desTek çık-alım (III.4.9)
şükür bak-alım yavrum (III.7.7)
ne bil-elim (IV.1.21)
gäzmiyä gid-äm dedik (I.6.14)
senden yi-yäm iç-äm benden gül-äm geç-äm (I.89.194)
hadi bak-am (I.1.2)
2.2.1.1.2.1.2.1.5. İkinci Çokluk Kişi: -(y) (I)ŋ (-ıŋ, -iŋ, -uŋ, -üŋ, -yıŋ, -yiŋ,
-yuŋ, -yüŋ )
kāvi bilen yap-ıŋ bunara (I.42.9)
dōru salonu buyruŋ (I.113.15)
siz ginä dolaşıŋ gel-iŋ (I.22.4)
yap-ıŋ gel-iŋ demiş emmim irehmelig (I.24.14)
düşün-üŋ ne şekilde yorumlāsaŋız o şekilde yorumla-yıŋ (I.49.9/10)
2.2.1.1.2.1.2.1.6. Üçüncü Çokluk Kişi: Örneğine rastlayamadık.
2.2.1.1.2.1.2.2. Dilek
Türkçe gramerlerde bugüne kadar “fiil kipleri” bahsinin “dilek-şart” bölümünde
verilegelen –sA eki, aslında kiplerden daha çok zarf-fiil ekleriyle fonksiyon birliği
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göstermektedir. Bu sebeple de gramerlerin zarf-fiil bölümünde verilmelidir (Gülsevin
1990).
Bu bölümde dilek anlamı veren –sA eki asıl cümlenin yüklemi konumundadır.
2.2.1.1.2.1.2.2.1. Birinci Teklik Kişi: -sAm (-sam, -sem)
iki yüz elli mi de-säm, üç yüz mü de-säm (I.13.5)
bāzı zaman oluyo ȫlä içvē-säm ōcak (I.79.16)
2.2.1.1.2.1.2.2.2. İkinci Teklik Kişi: -sAŋ (-saŋ, -seŋ
dayanımamışık baKsaŋ ya (I.31.14)
2.2.1.1.2.1.2.2.3. Birinci Çokluk Kişi: -sAk (-sak, -sek)
Zaman ōsa olları dolaşsaK gӓseydiK bi yo (I.29.20)
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2.2.1.1.2.2. Birleşik Çekimler
2.2.1.1.2.2.1. Hikâye
Birleşik kipli fiillerin hikâyesi, bir kip eki almış esas fiile, “i-”ek fiilinin –DI/DU geçmiş zaman kipi getirilerek oluşturulur. Çekim sırasında ek fiil çoğu kez
kaybolur.
Hikâye kipi, bildirme ve tasarlama kiplerindeki şekil ve zaman kavramlarına
bağlı olarak, geçmişte gerçekleşmemiş, hâlen gerçekleşmekte olan ve gerçekleşmesi
tasarlanan bütün oluş ve kılışların geçmişte kaldığını bildiren, onları hikâye eden bir
birleşik kip türüdür (Korkmaz 2014: 645).
2.2.1.1.2.2.1.1. Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesi
1. Teklik

-dI(y)dIm

2. Teklik

Örneğine rastlayamadık.

3. Teklik

-dI(y)Dı

1. Çokluk

-dI(y)dIk

2. Çokluk

-dI(y)dIŋIz

3. Çokluk

-dI(y)Dı

2.2.1.1.2.2.1.1.1. Birinci Teklik Kişi: -dI(y)dIm (-dıydım, -diydim, -duydum,
-düydüm)
bän hayvannara bakmıya git-diydim (I.18.17)
resim öğretmänniine ūraş-dıydım (IV.1.43)
ordan gelene ayırdım go-duydum (I.24.9)
amelet o-duydum (I.79.4)
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2.2.1.1.2.2.1.1.2. Üçüncü Teklik Kişi: -dI(y)dI (-dıydı, -diydi, -duydu,
-düydü)
son aŋda kendi bȫle bȫle tahlil etdir-diydi. (I.35.9)
böyün de canım isde-diydi (III.4.4)
2.2.1.1.2.2.1.1.3. Birinci Çokluk Kişi: -dI(y)dIk (-dıydık, -diydik, -duyduk,
-düydük)
borçlarımıza ödeyeme-diydik (I.3.5)
bizlä bu yāla köyünä kōparatif gur-duyduk (I.54.6)
yazın git-diydik (I.32.7)
2.2.1.1.2.2.1.1.4. İkinci Çokluk Kişi: -dI(y)dIŋIz (-dıydıŋız, -diydiŋiz,
-duyduŋuz, -düydüŋüz)
siz mi ara-dıydıŋız sabahdan (I.3.3)
2.2.1.1.2.2.1.1.5. Üçüncü Çokluk Kişi: -dI(y)dI (-dıydı, -diydi, -duydu,
-düydü)
arbȧya āşam onna götürdü git-diydi (I.33.14)
2.2.1.1.2.2.1.2. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikâyesi
2.2.1.1.2.2.1.2.1. Birinci Teklik Kişi: -mIşdIk (-mışdık, -mişdik, -muşduk,
-müşdük)
şindi biz kiraz giT-mişdik. (I.35.2)
2.2.1.1.2.2.1.3. Şimdiki Zamanın Hikâyesi
Ödemiş-Kiraz-Beydağ ağzı, şimdiki zamanın kullanımına göre dört farklı ağız
bölgesinden oluşmaktaydı. Şimdiki zaman ekleri fiillerin basit çekiminde incelenmişti.
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Birleşik çekimde, basit çekimdeki kadar fazla olmasa da, birtakım değişiklikler
görülmektedir. Bu bakımdan dört ağız bölgesine ait tespit edilebilen örneklerin bölge
adları belirtilerek gösterilmesi uygun görülmüştür.

1. Teklik

-(I)yōdum (I.BÖLGE)
-(I)yodum (III. BÖLGE)

2. Teklik

-(I)yōduŋ (I. BÖLGE)

3. Teklik

-(I)yōdu (I.BÖLGE)
-(I)yōdu (II.BÖLGE)

1. Çokluk

-(I)yōduk (I.BÖLGE)
-(I)y(I)d(I)k
-(I)yōduk
-(I)yoduk

(II. BÖLGE)

-(I)yuduk
-(I)yadıx

(III. BÖLGE)

-(I)yoduk
2. Çokluk

Örneğine rastlayamadık.

3. Çokluk

-(I)yorlardı (I. BÖLGE)
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2.2.1.1.2.2.1.3.1. Birinci Teklik Kişi:
I. BÖLGEDE -(I)yōdum
tütün işli-yōdum, pamıyı gid-iyōdun (I.93.2)
III. BÖLGEDE -(I)yodum
hayvannarı sulu-yodum (III.2.23)
2.2.1.1.2.2.1.3.2. İkinci Teklik Kişi:
I. BÖLGEDE -(I)yōduŋ
getiriyoŋ, götür-üyōduŋ (I.106.27)
işi girdiinä gayıl ol-uyōduŋ. (I.58.18)
2.2.1.1.2.2.1.3.3. Üçüncü Teklik Kişi:
I. BÖLGEDE -(I)yōdu
kepenek ol-uyōdu (I.64.6)
II. BÖLGEDE -(I)yōdu
çok sev-iyodu gari beni o (II.2.36)
çay bilinmiyōdu (II.3.5)
2.2.1.1.2.2.1.3.4. Birinci Çokluk Kişi:
I. BÖLGEDE -(I)yōduk
iki senedir serā işi yap-ıyōduk (I.112.2)
II. BÖLGEDE -(I)y(I)d(I)k ( -(I)yōduk / -(I)yoduk/ -(I)yüduk)
inek güd-üyüduK goyun güd-üyüduK (II.9.11)
eväldän tütün işi ed-iyōduk (II.4.2)
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eveli çay bilmiyoduk (II.3.5)
ordanacıma şe yi-yoduk (II.3.5)
III. BÖLGEDE -(I)yadıx / -(I)yoduk
yellerimiz varıdı, ek-iyadıx (III.7.12)
dālara göç-üyoduk evväl, dālarda dur-uyoduk (III.4.22)
2.2.1.1.2.2.1.3.5. Üçüncü Çokluk Kişi:
I. BÖLGEDE -(I)yorlardı
dālarda dur -yorlardı (I.47.22)
çok sev-iyorlardı beni (I.107.25)
2.2.1.1.2.2.1.4. Gelecek Zamanın Hikâyesi
1. Teklik

-cAdIm/-cAAdIm

2. Teklik

Örneğine rastlayamadık.

3. Teklik

-cAkdI /-cAAdI

1. Çokluk

Örneğine rastlayamadık.

2. Çokluk

Örneğine rastlayamadık.

3. Çokluk

Örneğine rastlayamadık.

2.2.1.1.2.2.1.4.1. Birinci Teklik Kişi: -cAdIm (-cadım, -cedim)
-cAAdIm (-cādım, -cēdim/ -caadım,
-ceedim)
amalet ō-cādım (I.97.2)
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bi senė daa oku-cādım (I.109.2)
demindän beri kapat-caadım onu bän (III.4.5)
bän de ȫlä de-cädim (I.63.13)
2.2.1.1.2.2.1.4.2. Üçüncü Teklik Kişi: -cAkdI (-cakdı, -cekdi)
-cAAdI (-caadı, -ceedi)
bu tıraktörnän işee et-cekdi (I.33.23)
işde ĝazansa çoK eyi ol-caadı. (IV.1.46)
perşembe günü alın-cādı (I.87.5)
2.2.1.1.2.2.1.5. Geniş Zamanın Hikâyesi
1. Teklik

-AdIm/-ArdIm

2. Teklik

-(V)rdIŋ

3. Teklik

-(V)AdI

1. Çokluk

-(V)rdIk/-AdIk/-IdIk

2. Çokluk

-IdIŋIz

3. Çokluk

-AlAdI/-ArdI

2.2.1.1.2.2.1.5.1. Birinci Teklik Kişi: -AdIm (-ādım, -ädim)
-ArdIm (-ardım, -erdim)
mayȧ peynir ed-ädim (I.24.37)
evdän gaç-ardım (I.39.19)
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2.2.1.1.2.2.1.5.2. İkinci Teklik Kişi: -(V)rdIŋ (-rdıŋ, -rdiŋ, -rduŋ, -rdüŋ)
işde hayvan oldu mu sat-ardıŋ (I.28.23)
ikisini ödä-rdiŋ (I.28.24)
2.2.1.1.2.2.1.5.3. Üçüncü Teklik Kişi: -(V)AdI (-adı, -edi, -ādı, -ädi)
adamla silk-ädi (I.4.40)
güzä ol-ūdu (IV.1.21)
här gün şibit ol-ūdu (II.3.6)
eşşäänän gidil-îdi yavrıcīm (II.4.9)
galbalıkda güzä ol-ūdu (IV.1.21)
2.2.1.1.2.2.1.5.4. Birinci Çokluk Kişi: -(V)rdIk (-rdık, -rdik, -rduk, -rdük)
-AdIk (-ādık, -ädik)
-IdIk (-īdık, -îdik, -ūduk, -ǖdük)
getir-îdik ȫlä (I.4.32)
tāna çorbası ed-ädik (II.3.6)
eväldän gaymakcıya eşşäänän bazara gid-ärdik (II.4.9)
2.2.1.1.2.2.1.5.5. İkinci Çokluk Kişi: -IdIŋIz (-īdıŋız, -îdiŋiz, -ūduŋuz,
-ǖdüŋüz)
hem düünü gȫmüş ol-ūduŋuz (IV.1.21)
2.2.1.1.2.2.1.5.6. Üçüncü Çokluk Kişi: -AlAdI (-ālādı, -ēlädi)
-ArdI (-ardı, -erdi)
eveldän enekleri dāları kov-ā-lādı (I.4.17)
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ärkändän gid-ärdi analarımız (II.4.10)
ödemişli çeŋgici garı de-rlärdi (I.47.14)
2.2.1.1.2.2.2. Rivayet
i- ek fiilinin üzerine duyulan geçmiş zaman eki olan –mIş ekinin eklenmesi ile
yapılır. “i- miş” yapısı kısalıp –mIş şekline dönüşür.
2.2.1.1.2.2.2.1. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayeti
Sadece üçüncü teklik kişi çekimine rastlanmıştır.
2.2.1.1.2.2.2.1.1. Üçüncü Teklik Kişi: -mIşmIş (-mışmış, -mişmiş, -muşmuş,
-müşmüş)
ozman çovursak olū-muşmuş sizi bak (IV.1.20)
burdan gergi kemii kop-muşmuş (I.24.46)
2.2.1.1.2.2.2.2. Şimdiki Zamanın Rivayeti
2.2.1.1.2.2.2.2.1. Üçüncü Teklik Kişi:
I. BÖLGEDE -yomuş
bubamıŋ bubasıgillä bil-iyomuş yāni ordan gäldiinä (I.49.26)
II. BÖLGEDE -yomuş
suriyeliäŋ di-yomuş şeyi va di-yomuş (II.3.41)
2.2.1.1.2.2.2.2.2. Üçüncü Çokluk Kişi:
II. BÖLGEDE -yolāmış
şevket di-yolāmış (II.3.39)
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2.2.1.1.2.2.2.3. Gelecek Zamanın Rivayeti
2.2.1.1.2.2.2.3.1. Üçüncü Teklik Kişi: -cAAmIş (-caamış, -ceemiş, -cāmış,
-cämiş)
hindi olmıya-caamış gāri (I.56.3)
üçüncüde veril-cämiş ya (I.87.3)
ȫretmeni ol-caamış o (III.1.33)
2.2.1.1.2.2.2.3.2. Üçüncü Çokluk Kişi: -cAklArmIş/-cAklAmIş (-caklarmış,
-ceklermiş, -caklāmış, -ceklämiş)
dā konaklıya gadana su vē-ceklämiş bu senä (I.40.14)
tercih mi gör-ceklermiş (I.43.18)
2.2.1.1.2.2.2.4. Geniş Zamanın Rivayeti
2.2.1.1.2.2.2.4.1. İkinci Teklik Kişi: -mIşIŋdIr / -mIşdIrsIŋ
sen heş gämemişiŋdir buruya (I.26.27)
belki duy-muşdursuŋ (III.6.19)
2.2.1.1.2.2.3. Şart
i- ek fiilinin –sA şart kipi ile çekimlenmesi ile oluşur. Sonrasında “i-se” yapısı
kısalıp –sA şekline dönüşür.
2.2.1.1.2.2.3.1. Şimdiki Zamanın Şartı
2.2.1.1.2.2.3.1.1. İkinci Çokluk Kişi: -yosAŋIz
bȫlü bi şe guru-yosaŋız (IV.1.19)
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2.2.1.1.2.2.3.2. Görülen Geçmiş Zamanın Şartı
2.2.1.1.2.2.3.2.1. İkinci Çokluk Kişi: -sAydInIz (-saydınız, -seydiniz)
ȫlü bi telėfon et-seydiŋiz (I.29.26)
2.2.1.1.2.2.3.3. Gelecek Zamanın Şartı
2.2.1.1.2.2.3.3.1. Üçüncü Teklik Kişi: -cAsA (-cāsa, -cēsä)
ne ol-cāsa bän leblebi gibi bilirim (I.46.35)
2.2.1.1.2.2.3.4. Geniş Zamanın Şartı
2.2.1.1.2.2.3.4.1. Birinci Teklik Kişi: -AsAm
bän reklam ed-äsam yalan sȫlüyō dēlä (I.107.2)
2.2.1.1.2.2.3.4.2. İkinci Teklik Kişi: -IrsAn / -IIsAn
otunu çöpünü yaparsın aylak gal-ırsan meselā (I.84.16)
bul-uusan tovuk yemee ediyosun (III.3.51)
otunu çöpünü yaparsın aylak gal-ırsan meselā (I.84.16)
Olumsuzu –mAzsAŋ ile yapılır.
hayvan kesimezseŋ bile tovuk eti bilen yapıbiliyosuŋ (IV.2.11)
2.2.1.1.2.2.3.4.3. Üçüncü Teklik Kişi: -IrsA / -(v)mAzsA
gurtarımazsa okudukları hafiyä (III.1.36)
2.2.1.1.2.2.3.4.4. Birinci Çokluk Kişi: -IsAk / -mAzsAk
bul-ūsak bi top yemek yiyyoz (II.9.2)
bulmazsak yatıyyız, (II.9.3)
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2.2.1.1.2.2.3.4.5. Üçüncü Çokluk Kişi: -lAsA
kaldırı-lāsa gitcez (I.28.17
2.2.1.1.2.3. Ek – Fiilin Çekimi
Eski Türkçedeki er- “olmak” yardımcı fiilinin er->ir->i- değişimi ile
ekleşmiş olan biçimidir. Geçmiş zamanlar için sadece i- (<er-) kullanılır, geniş
zaman için, ayrıca +dIr (<tur-ur) bildirme eki de kullanılmaktadır (Gülsevin
2002; Korkmaz 2014).
2.2.1.1.2.3.1. Hikâye
2.2.1.1.2.3.1.1. Birinci Teklik Kişi: -(y) (I)dIm
ben bi gız+ıdım, gıymatlı+ydım (I.47.18)
beydayında+ydım (I.46.23)
yönetimde+ydim bän. yardımcı+ydım (I.54.8)
2.2.1.1.2.3.1.2. Üçüncü Teklik Kişi: -(I)dI
elindä avıcında yog+udu, işeimiz yog+udu, durumumuz yoğ+udu, yoğ+udu
(I.30.14/15)
uzak olan ye dä vā+dı gızım (I.30.23)
yakın deyil+di (I.30.24)
arȧ yerde elçi var+ĭdı. (I.47.21)
iki bin dörtde+ydi. (I.54.7)
ollāda bi işim vā+dı (I.62.4)
2.2.1.1.2.3.2. Rivayet
2.2.1.1.2.3.2.1. İkinci Teklik Kişi: -(y)mışıŋ
sen dä gaymakcılı+ymışıŋ (I.6.4)
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2.2.1.1.2.3.2.2. Üçüncü Teklik Kişi: -(y) (I) mIş
orda çok+muş iş (II.4.22)
bi zamannarı pelvan+mış (I.11.16)
2.2.1.1.2.3.3. Geniş Zaman
2.2.1.1.2.3.3.1. Birinci Teklik Kişi: -(I)yIm/ -(I)yIn
atmış doumluy+um bän (I.46.7)
bän vā ya atmış yedi yaşında+yın (I. 6.1)
2.2.1.1.2.3.3.2. Üçüncü Teklik Kişi: -dIr
yetmiş gişi yok+dur heralda (III.2.3)
2.2.1.1.2.3.3.3. Birinci Çokluk Kişi: -(y)Ik / -(y)Iz
-(I)k birinci çokluk kişi ekini kullananlar aynı zamanda –(I)z ekini de
kullanmaktadırlar.
esgi yörüklerden+ik ȫle işde.(I.51.38)
kövlü+yüz yavrum (I.42.1)
2.2.1.1.2.3.3.4. Üçüncü Çokluk Kişi: -dIr
şu anda onnarıŋ torunnarı var+dır (I.11.17)
2.2.1.1.2.3.4. Ek Fiilin Olumsuzu değil (deyil/ deil/ deäl) + kişi
Ek fiilin olumsuzu yazı dilimizdeki gibi “değil” edatı ile yapılmaktadır.
bu äv benim kändimiŋ deyili (I.4.7)
öncü ȫlü deyildi (I.33.17)
hiç o deäl yāni (I.73.24)
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biz dışdan deilik. (III.4.31)
şu tepe deil de hu maalle (III.5.21)
2.2.1.1.2.3.5. +ki Pekiştirme Edatı
Fiilden sonra gelen ki’ler Eski Türkçedeki erki’nin kalıntılarıdır.
Pekiştirme, şüphe ve sorma edatı görevleriyle Ödemiş-Kiraz-Beydağ ilçesi
ağızlarında da “ki / kine” şeklinde yaşamaktadır.
ne vereyim bilmiyom ki (I.20.8)
alıŋ bi ev deyola. duruman ki (I.29.43)
gezip tozup da bi ye bilme kine (I.43.27)
2.2.1.1.2.3.6. – ken Zarf-Fiil Eki (bk. 2.2.1.2.2.2.1.3.1.)
Ek fiilin zarf fiili olan “iken” in pek çok alomorfu kullanılmaktadır.
(bk.1.2.1.1.1.3.1.9.)
genş+kene mal alıp mal satıyoduK (I.56.4)
aam bȫle bilen der-kene ben (III.9.24)
gaşdım ölä yāmır yava-Kana (I.31.13)
yatā-kan yarım kāsė yourda yarım limon sıkmış (I.36.20)
ilkdän goyun vā+kan köylü isdimedi onnara (I.70.4)
yemiş aacınıŋ dibinde yatdım ufa+kaa (I.85.13)
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2.2.1.2.Yapım Ekleri
2.2.1.2.1. Görev Değiştirici Ekler
2.2.1.2.1.1. Asıl Görev Değiştirici Ekler
2.2.1.2.1.1.1. Fiilimsiler
2.2.1.2.1.1.1.1. Mastar Ekleri
2.2.1.2.1.1.1.1.1. –mA (-ma, -me)
dō-ma büyü-me (I.3.1)
gonuş-ma+m bu (I.34.13)
kay-ma vardı (II.6.2.)
bi gonuş-ma vereyim (II.8.1)
gazan-ma+sı zor (III.1.37)
kemik eri-me+sindän (III.1.10)
gäl-me zamanında

(II.2.33)

2.2.1.2.1.1.1.1.2. –mAk (-mak, -mek)
bölüş-meK (II.2.8)
dinni-mek isdär (I.107.37)
ev işi yapma-mak için gaçardım (I.39.19)
bak-mak zorundayız (I.55.11)
tokduru götür-mek (I.19.7)
2.2.1.2.1.1.1.1.3. –(y)Iş (-ış, -iş, -uş, -üş, -yış, -yiş, -yuş, -yüş)
anna-yış+lı dil (I.107.36)
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gir-iş va (I.63.15)
habär çık-ış+ında (II.2.13)
öyle bi dön-üş+üm başladı köyde (I.84.14)
2.2.1.2.1.1.1.2. Sıfat-Fiil Ekleri
2.2.1.2.1.1.1.2.1. -(y)An (-an, -en, -yan, -yen)
içinde oku-yan (II.2.40)
arı-yan olduydu (I.3.2)
isdi-yen+e (I.113.13)
polis ol-an+ıŋ (I.6.21)
hic ōmu-yan+nā (I.6.30)
2.2.1.2.1.1.1.2.2. –cAk (-cak, -cek)
ōmu-cak+ları çatdırmasıŋ (I.12.22)
bozul-cak bi işē (I.54.31)
yap-cak bi şeimiz (I.55.9)
oku-cak gudretlämiz (I.69.14)
çaar-cak bi îsan yok (I.73.30)
acı-cak bi durum (I.73.36)
makas vur-cak bärbär (I.107.2)
söylüy-cek+lerim bu gıdā (I.107.22)
başga kes-cek yē yok (I.107.14)
düzält-cek yönnärä çevirsiŋ (II.2.11)
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2.2.1.2.1.1.1.2.3. –DIk (-dık, -dik, -duk, -dük)
gitme-dii+miz tarlȧ takgȧ (I.29.2)
başımızı sokcak ol-duu+muz bir yär (I.40.7)
öl-dük+leri yärleri (I.65.18)
tanı-dık olmayınca

(II.1.15)

bil-dik+lerimdän (II.2.36)
bi kafamıŋ sar-dık+larından (II.2.36)
dikel-dik yerdän (III.7.9)
ek-dii+ŋ eşya (I.5.16)
2.2.1.2.1.1.1.2.4. –mIş (-mış, -miş, -muş, -müş)
oku-muş ōsam (I.77.16)
şindi soyul-muş baKlȧlā vā (I.88.2)
oku-muş gibi vā mı? (II.1.7)
2.2.1.2.1.1.1.2.5. –AsI (-ası, -esi)
iç-esim geliveriyo (I.79.13)
2.2.1.2.1.1.1.3. Zarf-Fiil Ekleri
2.2.1.2.1.1.1.3.1. Asıl Zarf-Fiil Ekleri
2.2.1.2.1.1.1.3.1.1. –(y)A (-a, -e, -ya, -ye)
gaşdıŋ de-ye evä gatmadılā bize (I.31.15)
çocukları okusuŋna de-yi de-ye bän vā ya (I.76.15)
elleri bak-a bi elleriŋ yaşlı kadınna gibi gezip tozmasına bilmedim (I.43.15)
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därtleş-e därtleş-ä peK iyi deyo (I.72.29)
2.2.1.2.1.1.1.3.1.2. –(y)ArAk (-arak, -araK, -erek, -arakdan, -erekden)
ol-arakdan hani, yörük ol-arakdan bizim buraya (I.51.27)
muavin ol-araK alıyĭ (III.6.21)
yāni şȫle içimdān gel-erek yāni (I.73.11)
çok beyen-erek yîdik (I.88.6)
vazifesinä sev-erekdän (I.107.12)
Sadece bir örnekte –ArAk zarf-fiil ekinin “-erik” şeklinde kullanımı da tespit
edilmiştir.
bu garı nārıyo bu yoluŋ gıyında di-yerik güldür paldır yoluŋ altıŋa gaçıyōduk
(I.64.11)
2.2.1.2.1.1.1.3.1.3. –(y)AlI (-alı,-eli, -yalı, -yeli):
dört beş sene oldu mu bȫle ol-alı (I.30.11)
kaş sene oldu olları çık-alı (I.34.12)
işdė bi sene ōdu alın-alı (I.90.4)
buruya gel-eli ginä on senä olmuşdur (I.18.23)
çok oldu öl-eli (I.42.12)
beş ay ōmuşdur bän sigara işmi-yeli (I.79.10)
on sene oldu gid-eli (II.4.24)
aklım er-eli demiş (II.9.13)
2.2.1.2.1.1.1.3.1.4. –AsIyA (-asıya, -esiye)
biz gel-esiye gine dıxanmış (I.35.3)
ȫle de-yesiye (I.73.23)
onna yatakdan kāk-asıya bidė edädim (I.76.21)
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2.2.1.2.1.1.1.3.1.5. –(y)Ip (-ıp, -ip, -up, -üp, -yıp, -yip, -yup, -yüp)
ālacak, tırnal-ıp batırı (I.1.3)
al-ıp satıyo bi gündä (I.4.37)
valla ȫḷş-üP durmuyom bän (I.5.19)
eşşeem hāsda, öl-üp giderî (I.6.8)
ara-yıp soramadık (I.11.26)
här zaman gid-ip geliyōla (I.109.9)
hayvanlā dol-up durū emmä (I.111.17)
yokdur de-yip bi çanak yourt getiriverîkän gȫmedim (I.111.18)
heral bi şitreşini at-ıp gälcekdir (II.3.37)
onnarı aç-ıP kapadıyoK örtüyoK (II.5.6)
öte beri yap-ıp çiziyi (III.1.34)
anne gäl de-yip durulardı (III.1.45)
sizden o gün al-ıp gidiyı (III.6.4)
bişir-ip öte beriyi getiriiy (III.7.8)
2.2.1.2.1.1.1.3.1.6. –(y)IncA (-ınca, -ince, -unca, -ünce, -yınca, -yince,
-yunca, -yünce)
hayvannar olma-yınca sen närdän bulduŋ (I.28.22)
şindi şe yapma-yınca (I.35.15)
oturup yime-yincä yapımazsın (I.55.14)
goşma-yınca ōmaz (I.69.19)
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uyan-ınca ärkändän ilk işim sana bakmak (I.109.33)
tanıdık olma-yınca girilmiyo (II.1.15)
yanında biraz durma-yınca (III.1.48)
mîde ĝanaması geçir-ince (III.1.13)
vazgeçmäm de-yince gaçalım dedik (I.39.16)
gız värme-yince nōldu (I.84.11)
bozul-unca nereyi gidiyŏ (I.43.35)
don ol-unca çox soux oldu yavrum (III.7.15)
gabıı çürü-yünce (I.47.9)
2.2.1.2.1.1.1.3.1.7. –mAdAn (-madan, -meden)
biz doğ-madan ollarda galmış onnar (I.51.45)
diş çekdim bȫlä hiçbir probläm çık-madan (I.107.17)
bık-madan çalışırım (I.109.48)
2.2.1.2.1.1.1.3.1.8. -sA+kişi (-sa+kişi, -se+kişi)
bi daa işee çıkā-sa af gibi bi şe çıkāsa (I.3.7)
mutdāş gāma-sa buraya gälmäz deyoz biz (I.12.39)
seniŋ göŋnüŋdeŋ ne kopar-sa (I.21 17)
ne gadan insan okuduy-sa davet etdiyse (I.21.26)
sen olmu-saŋ bilemäm (I.109.35)
zāten iş yap-san nereyi yapcaŋ (II.1.3)
daıt-salā nōlu (II.2.8)
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arı-saŋ doxuz köydä ȫlä çocuk bulunmaz (II.3.29)
bulmaz-sak yatıyyız (II.9.3)
üş çocuum var allah baaşlar-sa (II.9.5)
sen eyi olur-saŋ, gördüüŋü görmäz, duyduunu duymaz-saŋ (III.1.28)
–sA eki kişi ekini aldıktan sonra üzerine “-A” ünlüsünü alarak genişlemiş
olarak da karşımıza çıkabilir.
oruya gidäriz, yaşā-saga (I.41.24)
yazın bā baçce işēlänä gidiyoz ȫlä, gidär-segä (I.8.2)
Bu yapı yukarıdaki örneklerde cümle sonunda kullanılmıştır. Ancak cümle
başında veya ortasında da kullanılabilir. Özellikle I. ağız bölgesine ait Ödemiş’in
bazı köylerinde (Kaymakçı, Çaylı…) birinci teklik ve çokluk kişiler ile ikinci teklik
ve çokluk kişilerdeki kullanımı aşağıdaki gibidir:
bän eyi olūsama gelirin.
sen eyi olū-saŋa gelįsiŋ.
biz eyi olūsaga geliriz.
siz eyi olūsaŋıza geliriz.
2.2.1.2.1.1.1.3.1.9. –KAn(A) (-Kan, -ken, -kän, -kan, -kene, -kana, -kanā,
-kenä)
bȫlü olū dē-kenä geri bıraKdırdılā (I.24.9)
biz malnan ūraşı-ken deyo (I.33.5)
ōlanlar evländiri-kenä saTdıK (I.58.5)
hediye alıyoz düüne götürür-ken (I.62.17)
siziŋ kövä gidä-kenä (I.63.18)
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ne diye gonuşceiz hindi durup durū-ken (I.66.2)
torunā da ev yapdırı-kan, işē edē-ken, çoluk çucuk olū-kan (I.93.9)
sallıcam de-ykän, alışdırı-kan (II.3.24)
goyun vā-kan (I.70.6)
ev yapdırı-kan (I.93.9)
orda gevrek satar-kana (III.6.20)
kırklı-kaa, çocuu-kaa, yemiş aacınıŋ dibinde yatdım ufa-kaa (I.85.12/13)
2.2.1.2.1.1.1.3.1.10. –A….-A
debilen-e debelen-e geberelim mi (II.3.26)
2.2.1.2.1.1.1.3.1.11. –(y)IşgIn
bu sefär o du ōmuyuver-işgin bi daa vazgeçdi (IV.1.44)
2.2.1.2.1.1.1.3.2. Birleşik Zarf-Fiil Ekleri
2.2.1.2.1.1.1.3.2.1.-dIkcA (-dıkca, -dikce, -dukca, -dükce)
biz onu akşam ō-dukca oturū bi güzä yîdik (I.88.8)
2.2.1.2.1.1.1.3.2.2. -dIk+iyelik+dA
biri ilkokula beşė gidiyodu ayrıl-dıında (I.50.2)
sōna düzäl-diinde gonuşduk (I.86.15)
2.2.1.2.1.1.1.3.2.3. -dık+iyelik+A
benim galbimä dōdu saklı ō-duuna, bubamıŋ habarı ōma-dıına (I.24.15)
2.2.1.2.1.1.1.3.2.4. -dık+iyelik+dAn(A)
pek düzgün olma-dıındana (I.39.10)
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tālamız ōma-dıından, suyumuz ōma-dıından (I.69.4)
dedemiz de erkän öl-düündenä (I.11.26)
bunu gat-dıımızdan (I.26.29)
an-dıımdan deyil (I.42.32)
çalış-dıımdana bā bahce işi et-diimdenä (I.43.16)
güneş gȫme-diindän (I.5.13)
uzun müddet sigara iş-diimizdän (I.11.8)
gız çocukları evlen-diindän (I.26.9)
2.2.1.2.1.1.1.3.2.5. –dIK+iyelik için
köylü ol-duumuz için (I.108.2)
tansiyondan duzlu bi şey yiyeme-diim için (III.1.16)
2.2.1.2.1.1.1.3.2.6. -dIK+iyelik+(n)A göre
her şeyimiZ ol-duuna göre (I.35.19)
ozumanıŋ böyükleriŋ annat-dıına göre (I.108.6)
2.2.1.2.1.1.1.3.2.7. -dIK+iyelik gibi
ayşe ablanıŋ de-dii gibi (IV.1.56)
2.2.1.2.1.1.1.3.2.8. –dIk+dAn sōna
zobayı yak-dıkdan sōna (I.30.4)
aŋnat-dıkdan sōna (I.42.28)
gabar-dıKdan sōna (I.88.3)
gat-tıkdan sōna iki üç yumurta gırarız (I.113.21)
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gömü yap-dıkdan sōna bayaa bir buçuk iki ay dur-dukdan sōna çıxartılıyo
(IV.1.32)
2.2.1.2.1.1.1.3.2.9. –DIk +iyelik zaman
bāzı sıkıntı vē-dii zaman oluyō (I.18.9)
bişir-diimiz zaman düün saibine çaarız (I.21.15)
üzerindän daşma seviyesinä gäl-dii zaman (I.40.17)
bi kapıya var-dııŋ zaman (I.71.39)
bākur işi çık-dıı zaman goyunna vardı (I.98.10)
hayvanı kes-dikleri zamanā (IV.1.16)
gayna-dıı zaman oluyo (IV.1.58)
ordan gel-diim zaman (I.21.29)
2.2.1.2.1.1.1.3.2.10 . -dI+kişi mI
onu da buzāla-dı mı satārız (I.5.18)
o ävde ōma-dı mı eviŋ işläni ediveriyon (I.16.2)
bas-dıŋ mı ayaaŋ ıslanıyō (I.111.11)
ȫlän namazını gıl-dık mı eve geliyok (II.2.33)
yirmi beş otuz deynek kır-dıŋ mı epey süriy (II.5.16)
tansiyonum bile yüksel-di mi onnarı zor bakıyon (I.30.20)
Bazı örneklerde fiilin üzerine zaman eki aldığı gibi “mI” ekinin üzerine de
zaman eki aldığı görülmüştür.
hȫlä bulmaç hālinä gel-di mi di tovuuŋ suyunnan o kesdirmeyi yaparız
(I.113.22)
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bizim zamanımızda on dört yaşına bas-dı mıydı okuldan çıkarıyōla (I.107.41)
mināreniŋ ākasını vā-dıy mıydı bu yanda yola döncään asfalta (I.60.2)
bi buçuk iki ay durdu muydū (IV.1.37)
2.2.1.2.1.1.1.3.2.11. –dIK+iyelik haldä
gömü yaP-TıımıZ haldä ordḁ (I.47.4)
2.2.1.2.1.1.1.3.2.12. –IpdAn sōna
sarar-ıpdan sōna biraz su goyarız (I.82.10)
2.2.1.2.1.1.1.3.2.13. –mAK için(e) ( ä)
bi tōba ayırdıydım kändimä sat-mak için (I.5.27)
ev işi yapma-mak için gaçardım (I.39.19)
bi dä ārıları dut-maK içinä onuŋ boşunu boşuna parılā üdedik (I.53.6)
onnarı bakdır-mak için gece gündüz para bulunmuyo (I.83.7)
çucuklara kaldır-mak için (I.109.28)
taze taze yi-mek için (I.14.6)
sigara hapı yazdırdım sigara işmi-mek için (I.79.9)
2.2.1.2.1.1.1.3.2.14. -cAK gibi
parçılanmı-cak gibi haşladırız (I.67.9)
2.2.1.2.1.1.1.3.2.15. –(y)AsIyA gadā/ gada(n)
güzä onu kavurruz sarar-asıya gadā (I.82.10)
su gel-esiye gadan duru gocaz, baraj gel-esiye gadā. (I.55.7)
bit-esiye gadā (I.79.15)
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eyice gavırım pembeleş-esiye gadā (I.87.15)
öl-äsiye gadā (I.106.13)
2.2.1.2.1.1.1.3.2.16. –(y)IncAyA gadar
doksan ikiyė gel-inceye gadar (I.49.19)
2.2.1.2.1.1.1.3.2.17. (V)r…-mAz
bil-î bil-mäz dedi (I.53.5)
2.2.1.2.1.1.2. Çatılar: Çatı, fiil kök veya gövdesinin, sözlük anlamında
herhangi bir değişikliğ uğramadan fiilden fiil yapan belirli bazı eklerle
genişletilerek cümledeki özne ve nesne ile olan bağlantısında uğradığı durum
değişikliğidir (Korkmaz 2014: 495).
2.2.1.2.1.1.2.1. Oldurgan – Ettirgen: -dIr-, -Ar-, -Ir-, -It-, -T- ekleri getirilen
geçişsiz (olma bildiren fiiller) fiiller geçişli hâle getirilir. Yani, “oldurma” bildirmiş
olurlar. Aynı ekler geçişli veya geçişli hâle getirilmiş fiillere eklenirse, ettirgen
çatıyı oluştururlar. Fiil başkasına yaptırmayı bildirirler (Gülsevin 2002: 141).
2.2.1.2.1.1.2.1.1. Oldurgan
2.2.1.2.1.1.2.1.1.1. –dIrgelinneri atları min-dir-îdik (I.4.28)
neyinen et-dir-ceŋ yavrum (I.53.14)
ondan sōna evlän-dir-diK (I.58.5)
bi kaç gişi uyan-dır-mışlā (I.68.19)
allah art-dır-sıŋ (I.69.24)
alış-dır-ıkan (II.3.24)
bȫlä idāre et-dir-cēek (III.1.22)
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2.2.1.2.1.1.2.1.1.2. –Arbunu yeni çık-ar-dık (IV.1.34)
odun çık-ar-ıveriyoru (I.4.14)
2.2.1.2.1.1.2.1.1.3. –Irbir iki dene çocuk do-ur-ur (II.2.45)
gálp kapaam hovu gaç-ır-ıyo (I.97.1)
uç-ur-duk (I.29.11)
2.2.1.2.1.1.2.1.1.4. –Itbak-ıt-madık daha hiç (I.18.7)
2.2.1.2.1.1.2.1.1.5. –T
bi gayna-d-ırın. yovunu, duzunu bi gızar-d-ırın (I.91.10)
az gayna-d-ırız (II.3.18)
2.2.1.2.1.1.2.1.2. Ettirgen
2.2.1.2.1.1.2.1.2.1. –dIrpaket yap-dır-ırlardı (I.58.13)
al-dır-dık (I.53.5)
büyük yazılānan yaz-dır-mış (I.68.15)
sular gaz-dır-dılar (III.1.54)
2.2.1.2.1.1.2.1.2.2. –(I)Tgabayı haşla-d-ırız (I.67.8)
ısla-d-ırım (I.87.14)
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2.2.1.2.1.1.2.2. İşteş
2.2.1.2.1.1.2.2.1. Ortaklaşa: Genellikle geçişsiz fiillerin üzerine eklenen bu ek
günlük hayatta yaygın olarak kullanılsa da metinlerde tespit edilememiştir.
2.2.1.2.1.1.2.2.2. Karşılıklı: Geçişli fiilin üzerine getirilerek fiilin karşılıklı
yapma anlamı kazanmasıdır.
2.2.1.2.1.1.2.2.2.1. –(I)şçokdan gör-üş-müyoz (I.51.56)
adamnan döv-üş-üyōduk, gır-ış-ıyōduk (I.105.9)
böl-üş-meK ne gadā güzä (II.2.8)
birbirimizi gāşıla-ş-ırız gızım (I.12.40)
2.2.1.2.1.1.2.3. Meçhul-Edilgen
2.2.1.2.1.1.2.3.1. Meçhul: Geçişsiz fiillere eklenir. Fiilin öznesi belli değildir.
2.2.1.2.1.1.2.3.1.1. –ıleşşäänän gid-il-îdi yavrıcīm (II.4.9)
2.2.1.2.1.1.2.3.1.2. –n
başga işe başla-n-ıyōdu (I.73.46)
2.2.1.2.1.1.2.3.2. Edilgen: Geçişli fiillere eklenir. Cümlenin nesnesi, sözde
özne durumuna gelir.
2.2.1.2.1.1.2.3.2.1. –Ilhani gāvede vur-ul-madılar mı (II.8.5)
sat-ıl-ıyo (I.11.45)
yaz-ıl-saydı (I.43.19)
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2.2.1.2.1.1.2.3.2.2. –(I)nböl-ün-müş bırakmış, gämişik (I.11.20)
oraya kırklar de-n-iyo (I.64.18)
topla-n-ıp gömülüyā (IV.1.31)
māsıl ekiyōsuŋ sula-n-mak isdiyo (I.104.25)
2.2.1.2.1.1.2.4. Dönüşlü: Cümlede bildirilen işi kendi kendine yapma anlamı
vardır.
2.2.1.2.1.1.2.4.1. –(I)nbän onuŋ yanında yedek olarak bul-un-dum (I.78.12)
níşanla-n-dım (I.47.25)
zorla-n-dıx (I.86.7)
bacaa yarala-n-dı (I.86.19)
gonum gōşu topla-n-ıverî (I.113.11)
zorla-n-ıyom (I.11.7)
2.2.1.2.1.1.2.4.2. –ilbayannar vardı mı verir hemen çek-il-ir (I.21.37)
2.2.1.2.1.1.2.5. Çatıların Üst Üste Kullanılması
Çatı ekleri üst üste kullanılabilir. Bu şekildeki kullanımlar anlatımı
pekiştirmekte, cümlenin öznesini ve nesnesini değiştirmektedir. Ancak bu ekler
rastgele bir şekilde eklenmemektedir. Hangi çatı eklerinin üst üste kullanıldığı pek
çok bilim adamınca incelenmiştir (Gülsevin 1999; Korkmaz 1999).
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2.2.1.2.1.1.2.5.1. -(I)n-dIr
sen sorcen biz cuvapla-n-dır-cē miz (I.72.1)
zor geç-in-dir-iyon (I.105.3)
2.2.1.2.1.1.2.5.2. -dIt-dIr
bıçaanan gıy-dıt-dır-ı (I.21.10)
baŋa masanıŋ üzerinä goy-dut-dur-u
2.2.1.2.1.1.2.5.3. -T-ılsōna çıkar-t-ıl-ıyo (IV.1.32)
2.2.1.2.1.1.3. İlgi Eki “+ki(n)”:
seváliŋ+ki dä böyük gāri epey (I.2.4)
öte + ki+niŋ emeklisi gäldi (I.6.21)
bizin+kin+näeŋ başına (I.33.2)
beniŋ+ki orda ötüdä (I.41.1)
bizim+kin+nä denizlidänmiş, denizlidän gelme bizim+kin+nä (I.49.22)
taa makbul senin+ki (II.2.31)
2.2.1.2.1.2.

ÇEKİM

EKLERİNİN

GÖREV

DEĞİŞTİRİCİ

EK

FONKSİYONUNDA KULLANILMASI
2.2.1.2.1.2.1. Hâl eklerinin Görev Değiştirici Ek Olarak Kullanılması
2.2.1.2.1.2.1.1. Vasıta Hâli: Vasıta hâli için “+(I)lA, +(I)lAn, +(I)lAnA, +(I)nAn,
+leyin, +In, +n, +iŋ, +nAnA, +(y)nän” ekleri kullanılmaktadır. Aşağıdaki örneklerde
vasıta hâlinin zarf tümleci oluşturduğu örneklere yer verilmiştir.
yaz+ın bā baçce işēlänä gidiyoz (I.8.1)
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gış+ın evde devamlı (I.26.4)
güz+ün bi di kesdāne zemānı oluyo (I.26.11)
ta bahar+ın, hazirandan bu tarafa sigara gullanmıyon (I.79.10)
gämedi hocu da hindi āşam+nan (I.41.9)
bän sabā+lan su döküverin (I.73.28)
sabā+leyin altıda kalkarım (I.107.27)
ney+inen etdirceŋ yavrum (I.56.14)
hayvana+nan ilgileniyoZ (I.63.1)
evelä yovun+nana arpalıı yakārım (I.87.18)
2.2.1.2.1.2.1.2. Ayrılma Hâli: Ayrılma hâl eki alan kelime isim görevinden
çıkarak çeşitli türde zarf tümleci oluşturur. Bazen üzerine +A ünlüsünü alarak
genişleyebilir.
Zaman zarfı yapar.
eneklä hep dādı durūdū eväl+den (I.4.20)
esgi+denä tütün işi yapıyōduk (I.25.1)
dün+den biy nilgün dedim (I.44.14)
hindi sabah+dan bişirdiŋ goduŋ mu (IV.1.17)
iki sene ākı+dan bi daa yolladılā (II.4.30)
Sebep bildiren zarf oluşturabilir.
böyün souk+dan çıkılmadı (I.6.15)
yeni ameliyat oldum bän taa da. gadın hasdalıkların+dan (II.2.17)
ārılā+dan kıpırdıcak yanım yok (II.3.22)
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göbeK fıtıın+dan amaliyet oldu (II.7.9)
Durum bildiren zarf yapar.
gärçek+dän burası perişan (I.49.10)
Ayrılma hâl eki –dan “ora” kelimesinin üzerine gelerek, “ondan sonra”
anlamında, bir bağlaç gibi görev yapabilir. Bu kullanım esnasında içte ünlü düşmesi
gerçekleşip “ordan” şekline dönüşür. Hatta “ordan” kelimesinin “ordanacım(a)”
şeklinde genişlediği de görülür.
or+dan neysä nühuzcunuŋ yanınȧ vāmış bubaŋ irehmätlig (I.24.23)
or+danacıma, içini yarım okgu bile vādır et edäriz (II.3.10)
2.2.1.2.1.2.1.3. Bulunma Hâli: Zarf tümleci oluşturabilir.
alıp satıyo bi gün+dä, iki gün+dä (I.4.37/38)
benim zamanım+da ayıplıyorlardı (I.47.23)
bulgur çōbası etdim yidik ıscak ıscak gışlā+da dedeŋnän (I.76.18)
on birinci ayıŋ on birin+de aldım (I.84.25)
2.2.1.2.1.2.1.4. Yönelme Hâli: Zarf tümleci oluşturabilir.
kändi dä yapma+a ek iş düşündüydü (I.112.4)
bezelye toplumu+ya gitdim (I.30.21)
bän onnara çalışma+ya gidiyōm (IV.1.47)
halı yıkama+ya gidär (I.21.39)
2.2.1.2.1.2.2. İyelik Ekinin Görev Değiştirici Ek Olarak Kullanılması
Üçüncü teklik iyelik eki alan bazı kelimeler belgisiz zamir görevinde kullanılır.
kim+i gece birde kaxiy (II.5.15)
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çucuklarımıŋ hep+i+si eyi (II.8.15)
bir+i ödemişde (II.9.20)
2.2.1.2.1.2.3. Bildirme Ekinin Görev Değiştirici Ek Olarak Kullanılması
“-dIr” bildirme eki alan kelime “–den beri” anlamı kazanmış olup zarf tümleci
görevindedir.
iki üş gün+dür ollāda (I.29.30)
iki sene+dir buruya açıldı işdä (IV.1.22)
2.2.1.2.2. Kelime Yapıcı Ekler
Eklendikleri kelimelerden yeni kelimeler türetirler.
2.2.1.2.2.1. Asıl Kelime Yapıcı Ekler
2.2.1.2.2.1.1. İsimden İsim Yapan Ekler
2.2.1.2.2.1.1.1. +cI: Oldukça işlek bir ek olan +cI eki özellikle meslek ile
uğraşan anlamına gelen isimler türetir. Ünlü uyumuna uyduğu için “+cı, +ci, +cu,
+cü” şekilleri vardır. Ötümsüzleşmediği için “c” li şekli yaygındır.
nühuz+cunuŋ yanınȧ vāmış bubaŋ irehmätlig (I.24.24)
iş+ci+lii zor (I.49.18)

biz burda löbet+ciyiz (I.86.16)

benzin+ci (I.70.8)

beK+cisi (I.86.13)

çif+ci (I.90.8)

yȫmiye+ci deyil bunnā (I.99.11)

temizlik+ci (I.105.4)

penye+ci (I.109.7)

köfde+ci (I.113.18)

fırın+cı (I.17.3)

2.2.1.2.2.1.1.2. +LI: Oldukça işlek bir ektir.
engel+li (I.99.3)

asma+lı bir ev (I.95.5)
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gıymat+lı (I.4.14)

yakası oya+lı gȫneK (I.95.13)

gaymakcı+lıymışıŋ (I.6.4)

süs+lü boncuk+lu işēlä (I.4.29)

yāş+lı (I.6.11)

o hız+lı (I.105.17)

bura+lıyım (I.9.1)

dat+lı (I.105.19)

aksakal+lı (I.11.14)

üş gat+lı (I.106.13)

hak+lı (I.11.37)

merak+lı (I.106.27)

devam+lı (I.12.32)

aydın+lı arkadaşlar (I.107.7)

baha+lı (III.2.8)

vasif+li bi adamdı (I.107.19)

ārık+lı (I.14.3)

annayış+lı (I.107.36)

nişanlı (I.66.8)

kulp+lu (II.3.10)

hayır+lısına (II.4.27)

özür+lü (II.7.7)

tür+lü (III.1.26)
2.2.1.2.2.1.1.3. +LIK
hasda+lık (I.11.22)

kör+lük (I.89.179)

çōba+lık (II.3.6)

turşu+luk (I.14.7)

köy+lük yēlädä (I.14.3)

mecbur+luk (I.49.4)

şöför+lük (I.38.4)

ot+luK (II.9.15)

tütüncü+lüK (I.72.13)

gurban+lık (III.1.40)

şüfär+liK (III.6.21)

yemeK+lik (IV.1.35)

emekli+lik (I.3.4)
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2.2.1.2.2.1.1.4. +sIz
misafir+siz (I.12.26)

harım+sız (I.89.61)

ekmek+siz (I.69.19)

ana+sız buba+sız (II.2.23)

öl+süz (I.72.40) “öksüz”

sayı+sız (II.3.31)

amal+sız (I.77.4)

ĝan+sız (III.1.13)

ayna+sız (I.89.5)

su+suzdur (I.37.30)

direm+siz (I.89.28)

babuşsuz (I.111.8)

2.2.1.2.2.1.1.5. +al
top+al (II.9.21)
2.2.1.2.2.1.1.6. +daş
vatan+daş (I.84.9)
2.2.1.2.2.1.1.7. +düz
gün+düz (I.18.1) (I.62.10) (I.83.7)
2.2.1.2.2.1.1.8. +dım
yar+dım (I.99.6)
2.2.1.2.2.1.1.9. +ey
gün+eydän (IV.1.25)
2.2.1.2.2.1.1.10. +ga
baş+ga (I.3.2)
2.2.1.2.2.1.1.11. +gan
ordakı gōşum baş+gandı (I.54.8)
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2.2.1.2.2.1.1.12. +hāne
kesim+hāne (I.110.12)
tamir+hānedä (I.5.24)
2.2.1.2.2.1.1.13. +ıl
gız+ıl (I.46.42)
2.2.1.2.2.1.1.14. +kek
er+kek (I.43.36)
1.2.2.1.1.15. +man
uz+man+lıkda (I.84.5)
gocu+manna (I.41.5)
2.2.1.2.2.1.1.16. +tem
yön+temimiz (I.37.24)
2.2.1.2.2.1.1.17. +ültü: Yansıma kelimelere eklenir.
küt+ültü (I.73.24)
2.2.1.2.2.1.2. İsimden Fiil Yapan Ekler
2.2.1.2.2.1.2.1. +LAbaş+la-dık (I.11.4)

iş+le-dik (I.4.16)

sıra+la-rıZ (I.21.13)

top+le-yōsun (I.6.29)

top+la-rız (I.21.22)

parça+la-mış (III.1.12)

hazır+la-rım (I.21.40)

yasax+la-dılar (III.1.14)

bek+le-meye (II.5.24)

yol+la-dılā (II.4.30)
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baaş+la-rsa (II.9.5)

ayıp+lı-yorlardı (I.47.23)

ras+la-dık (I.79.27)

su+la-rıZ (I.47.7)

çembär

çat+la-dı (I.30.12)

oya+la-mışım

(I.76.31)

hesap+la-yımıyon (I.34.2)

yorum+la-yıŋ (I.49.10)

yol+la-dı (I.35.10)

bovuş+la-sıŋ (I.66.8)

el+le-medim (III.4.6)

bā+la-mazlar (I.73.7)
imek+leyip (I.25.6)
2.2.1.2.2.1.2.2. +LAnyapı+lan-dırma (I.3.9)

hasdȧ+lan-dı (I.11.32)

yaş+lan-dık (II.4.6)

äv+län-dik (IV.1.1.)

ilgi+len-iyom (I.18.6)
2.2.1.2.2.1.2.3. +LAşzengin+leş-diriyola (I.11.41)

fazlı+laş-ır (II.3.17)

gāşı+laş-ırız (I.12.40)

pay+laş-ıldı (I.28.28)

yer+leş-miş (III.6.27)

sakat+laş-dı (I.30.16)

avur+laş-dı (I.54.5)

därt+leş-e därt+leş-ä (I.72.29)

2.2.1.2.2.1.2.4. +LAtpat+lad-ıyo (I.40.9)
gav+lad-ıyoZ (I.47.2)
2.2.1.2.2.1.2.5. +(A)laklım gıd+al-dı (I.41.8)

dar+al-dı (I.55.6)
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dik+el-dik yerdän (III.7.9)

düz+äl-siŋ (I.72.38)

2.2.1.2.2.1.2.6. +(A)rev+är-dik bark+ar-dık (I.11.6)

gara+r-ıyomuş (I.36.7)

sar+ar-asıya gadā (I.82.10)

av+ar-ıveriyodu (I.76.20)

2.2.1.2.2.1.2.7. +ayaş+a-mış (I.46.48)

boş+a-ndı (II.4.28)

gan+a-ması (III.1.10)

oy(u)n+a-dıK (I.47.14)

2.2.1.2.2.1.2.8. +ikbir+ik-imin (I.55.14)
2.2.1.2.2.1.2.9. +datıngır+da-maz (I.89.199)
2.2.1.2.2.1.3. Fiilden İsim Yapan Ekler
2.2.1.2.2.1.3.1. –ev
gör-ev+im (I.107.29)
2.2.1.2.2.1.3.2. –(y)ıcı
aç-ıcı (I.110.5)

al-ıcılā (III.6.3)

sat-ıcı (I.62.16)

bak-ıcı (I.104.26)

2.2.1.2.2.1.3.3. –(y)I
onuŋ yaz-ı+sı (I.44.23)

gon-u gomşu (I.82.13)

bi sür-ü (I.46.20)

kuy-u (I.89.195)

öl-ü (I.77.28)

yap-ı+sı (I.11.48)
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dol-u (I.81.4)
2.2.1.2.2.1.3.4. –in
ek-in (II.6.12)

gel-in (II.8.10)

2.2.1.2.2.1.3.5. –gan
alış-gan+lıı (II.3.31)

ısır-gan (IV.1.8)

2.2.1.2.2.1.3.6. –gI
çal-gı çengi (I.72.25)

ger-gi kemii (I.24.46)

vär-gimizi (I.49.13)

il-gi+leniyoZ (I.63.1)

bit-gi (I.90.11)

iş-gi+dän (I.105.10)

sär-gi+leri (I.108.8)

bil-gi+leri (II.5.23)

2.2.1.2.2.1.3.7. –giş (<-Giç)
bil-giş+liim (I.46.36)
2.2.1.2.2.1.3.8 –gIn
yetiş-gin gız (I.46.13)

dar-gın (I.73.11)

şaş-gın (I.76.4)

işi aK-gın git- (I.89.174)

kes-gin (I.24.6)

gır-gın (I.112.9)

2.2.1.2.2.1.3.9. –I
oku-l+larıŋ (I.26.14)
2.2.1.2.2.1.3.10. –(I)t
your-t (I.36.24)
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2.2.1.2.2.1.3.11. -(I)ntI
sık-ıntılı (I.110.22)
kas-ıntı (I.56.11)
oku-ntu (I.89.91)
süp-üntü (I.96.6) (süpüntü <süprüntü <süpür-üntü))
dök-üntü+sünü (I.84.18)
2.2.1.2.2.1.3.12. –AK
otur-ag+ım (I.94.8)
bıç-ak+nan (I.79.8)
guc-aK(II.8.11)
2.2.1.2.2.1.3.13. –(I)K
Fiilden yapılmış isimlerin sonunda “k” bulunan kelimelerin hepsinde aynı ek
kullanılmış değildir. Kaynakları farklı farklıdır. Tarihi dönemlerdeki hem eski –AK,
hem –IK, hem –(y)UK, hem de GAK ekleri, bugüne kadar ulaşmıştır.
Bugün, ünsüzle biten fiillere –AK (gon-ak) veya –IK (del-ik) olarak eklenişlerine
göre iki ayrı eki tespit edebiliriz.
-AK: Geçişli fiillerde -An; geçişsiz fiillerde -Il- An fonksiyonu taşır.
-IK: Geçişli ve geçişsiz fiillerde -Il- mIş fonksiyonu taşır.
Ancak, ünlü ile biten kök ve tabanlarda görülen “-k” ekinin, hangi ek olarak
düşünülmesi gerektiği hususunda karar vermek güçtür. Bu tür kelimeler “-Il-mIş”
anlamı taşıdıklarından, biz bu çalışmamızda ilgili kelimeleri –(I)K eki başlığı altında
vermeyi uygun bulduk (Gülsevin 2002: 162).
pundu gır-ık (I.89.191)

aç-ık (I.11.38)
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ārı-klı acı-klıyız (I.14.4)

bitik (I.21.29)

bılaş-ıK (I.22.6)

deŋiş-ik+lik (I.11.51)

boz-uk+luu (I.12.33)

düş-ük (I.86.29)

böyü-K (IV.2.9)

sou-k (III.7.15)

yörü-k (I.50.7)

çık-ī+dı (<çık-ık idi) (I.24.5)

2.2.1.2.2.1.3.14. –(I)m
bak-ım mayaşı (I.56.16)

dur-um (I.73.36)

geç-im (I.105.20)

do-um+luyum (II.7.1)

tar-ım+dana (I.3.5)

ulaş-ım (I.49.12)

kes-imi (I.86.28)

yar-ım (II.3.10)

2.2.1.2.2.1.3.15. –mır
yā-mırdan (I.6.14)
2.2.1.2.2.1.3.16. –men
ȫret-män (I.6.20)
2.2.1.2.2.1.3.17. –em
dön-emlerimizde (I.84.8)
2.2.1.2.2.1.3.18. –maç
bulu-maç (I.102.3)
bul-maç (I.113.21)
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2.2.1.2.2.1.4. Fiilden Fiil Yapan Ekler
2.2.1.2.2.1.4.1. - (I)l
dar-ılmaŋ (I.12.16)
2.2.1.2.2.1.4.2. –(I)r
uç-ur-duk (I.29.11)
yat-ır-dık (I.73.15)
2.2.1.2.2.1.4.3. – t
anla-t-saŋ (I.73.20)
2.2.1.2.2.2. GÖREV DEĞİŞTİRİCİ EKLERİN YAPIM EKİ OLARAK
KULLANILIŞI
2.2.1.2.2.2.1. Fiilimsilerin Yapım Eki Olarak Yeni Kelime türetmesi
2.2.1.2.2.2.1.1. Mastar Ekleri
2.2.1.2.2.2.1.1.1. –mA:
Kalıcı ad yapar.
yapraK sar-ma+sı (I.113.10)
lahana dol-ma+sı (I.113.10)
bi gonuş-ma vereyim (II.8.1)
közlü-mä (I.45.7) “gözleme”
2.2.1.2.2.2.1.1.2. –mek
ye-meK götürüyo annem (I.33.4)
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2.2.1.2.2.2.1.1.3. –(y)Iş
al-ış ver-iş+e gäldim (I.100.1)
sanayide gir-iş va (I.63.15)
2.2.1.2.2.2.1.2. Sıfat Fiil Ekleri
2.2.1.2.2.2.1.2.1. –(y)An
başbak-an (I.105.21)
2.2.1.2.2.2.1.2.2. –(V)r
köyüŋ gel-ir+i (III.6.2)
oku-r yaz-ar (I.100.12)
2.2.1.2.2.2.1.2.3. –dik
sidik tōbamdan (I.12.31)
2.2.1.2.2.2.1.3. Zarf-Fiil Ekleri
2.2.1.2.2.2.1.3.1. –ken
er-ken kakā (I.23.8)
2.2.1.2.2.2.2. Çatı Eklerinin Yapım Eki Olarak Yeni Kelime Türetmesi
2.2.1.2.2.2.2.1.–(I)şçek-iş-dik (III.4.13)
2.2.1.2.2.3. ÇEKİM EKLERİNİN YAPIM EKİ OLARAK KULLANILIŞI
2.2.1.2.2.3.1. Hâl eklerinin Yapım Eki Olarak Yeni Kelime Türetmesi
2.2.1.2.2.3.1.1. +cA
türk+çede (I.11.10)
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ön+ce (I.21.2)
2.2.1.2.2.3.1.2. +rA
son+ra (I.28.6)
2.2.1.2.2.3.1.3. +ArI
dış+arılarda (I.73.32)
2.2.1.2.2.3.1.4. +dAn
ne+den (I.112.15)
2.3. KELİME ÇEŞİTLERİ
2.3.1. İSİMLER
2.3.1.1. İsim Çekimi
2.3.1.1.1. Çokluk (bk.2.2.1.1.1.1.)
süt faturu+ları üsdündän bizi yararlandırıyolā ya hayvancı+lara (I.3.6.)
dā+larıŋ su+ları çokdu (I.4.18/19)
o bizä namazlık+lara, şun+nara, bun+nara, gusulüŋ farz+larına
(I.107.53)
yuva gurcak+lara çatdırsıŋ (II.4.28)
ufaK olan+lar malı az olan+lar on+nara da veriıy (III.6.8)
alıcı+lā geliyȧ (III.6.3.)
bȫle sigortı+lā bilän mi vādı eväldän (I.4.4.)
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2.3.1.1.2. İyelik (bk.2.2.1.1.1.2.)
1. Teklik İyelik

çocu + um (I.6.1)
buba + m (I.24.14)

2. Teklik İyelik

ismi + ŋ (I.21.16)
āzı + n (III.1.27)

3. Teklik İyelik

habar + ı (I.24.14)
arka + sın13 + da (III.4.12.)
bu yann+ı+sı14 (II.7.4)

1. Çokluk İyelik

ana + mız + dan (I.19.5.)

2. Çokluk İyelik

ev + iŋiz + ä (I.12.15)

3. Çokluk İyelik

hakg + ı (III.4.21)

2.3.1.1.3. Hâl (bk. 2.2.1.1.1.3)
çucuk+Ø yok burda särvis+Ø nasıl gäsin (I.70.21)
üş tāne çuval+ı dikiyok (II.5.20)
gazeti+ye verildi gazeti+yä vēdilä (I.37.29)
buba när+dän düşdüŋ dedi (I.73.35) (<nere+den)
ödemiş+dän çocuklarım bāzı bişirip öte beri+yi getiriiy (III.7.8)
ollar+da ayrancılar+da ameliyat etdirdi (III.7.5/6)
2.3.1.1.4. Tamlama (bk.2.2.1.1.1.4.)
üzümlü köy + ü (I.108.4)
13
14

Üçüncü teklik iyelik ekinin üzerine ek getirildiğinde “zamir n” si ortaya çıkar.
Bazen 3. teklik iyelik eki konuşmacı tercihinden dolayı üst üste kullanılabiliyor.
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bura + nıŋ yärli + si (I.108.4)
ödemiş cingen + nänä (I.33.8) (<cingen + leri + ne)
2.3.1.2. İsim Yapımı
2.3.1.2.1. İsimden İsim Yapımı (bk. 2.2.1.2.2.1.1.)
iş+ci+lii (I.49.18)

engel+li (I.99.3)

ot+luK (II.9.15)

gurban+lık (III.1.40)

sayı+sız (II.3.31)

gün+düz (I.62.10)

yar+dım (I.99.6)

gün+ey+dän (IV.1.25)

yön+tem+imiz (I.37.24)

baş+ga (IV.1.16)

baş+gan+dı (I.54. 8)

kesim+hāne (I.110. 12)

er+kek (I.43.36)

uz+man+lık+da (I.84.5)

küt+ültü (I.73.24)
2.3.1.2.2. Fiilden İsim Yapımı (bk. 2.2.1.2.2.1.3.)
2.3.1.2.2.1. Fiilden İsim Yapma Ekleri İle İsim Yapımı
gör-ev (I.61.9)

aç-ıcı (I.110.5)

gon-u gomşu (I.82.13)

gel-in+im (I.105.12)

ısır-gan (IV.1.8)

çal-gı (I.46.44)

bil-giş+lii+m (I.46.36)

git-gin (I.51.41)

oku-l+larıŋ (I.26.14)

your-t (I.111.16)

kas-ıntı (I.56.11)

guc-aK (II.8.11)

aç-ık (I.11.38)

bak-ım mayaşı (I.56.16)
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yā-mır+dan (I.6.14)

ȫret-män (I.6.20)

dön-em+lerimizde (I.84.8)

bulu-maç (I.102.3)

2.3.1.2.2.2. Görev Değiştirici Ekler ile İsim Yapımı (bk. 2.2.1.2.2.2.1.)
yaprak sar-ması (I.113.10)

mevlüd yi-mekleri (I.66.10)

al-ış ver-iş yapdık (I.100.2)

başbak-an (I.105.21)

köy+üŋ geliri (III.6.2)

er+ken (I.23.8)

2.3.2. SIFATLAR
2.3.2.1. Vasıflandırma Sıfatları
güzäl bi maldır (I.106.8)
esgi dönämlädä (I.11.44.)
böyük çifTcilä (I.49.11)
2.3.2.2. Belirsizlik Sıfatları
yapılcak bi şe yok (I.49.15)
2.3.2.3. Soru Sıfatları
kaş gişi bizim köydä? (I.63.12)
2.3.2.4. Belirtme Sıfatları
2.3.2.4.1. İşaret Sıfatları
bu dönäm (I.3.4)

o pençereli ev (II.4.17)

şu ākıdışlā (I.107.1)

şȫle sedir (I.73.15)

bȫle hasdalık (I.73.19)
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2.3.2.4.2. Sayı Sıfatları
2.3.2.4.2.1. Asıl Sayı Sıfatları
bir fark (I.11.49)
iki sıra (II.2.27)
beş saat (II.5.17)
2.3.2.4.2.2. Sıralama Sıfatları
üçüncü sınıfı (I.107.32)
2.3.2.4.2.3. Üleştirme Sıfatları
birä dölüm (I.69.7)
ikişä dölüm (I.69.7)
yirmi beşä guruş (I.76.28)
birer ikişer (I.51.25)
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2.3.3. ZAMİRLER
2.3.3.1. Kişi Zamirleri
Başına * simgesi eklediklerimiz, metinlerde geçmeyen ancak kullanıldığını
bildiğimiz varyantlardır.
Birinci

İkinci

Üçüncü

Birinci

İkinci

teklik

teklik

teklik

çokluk kişi çokluk

kişi

kişi

kişi

zamiri

zamiri

zamiri

zamiri

kişi

Üçüncü
çokluk kişi
zamiri

zamiri
onlar

yalın

ben

sen

o

biz

siz

(I.86.13)

(I.12.38)

(II.2.30)

(I.6.25)

(I.6.5)

(II.8.8)

onar
(I.28.14)
onnar
(I.39.18)
onnā
(I.101.3)
onna
(I.26.36)
onları

belirtme

beni

seni

onu

bizi

sizi

(I.88.3)

(I.3. 2)

(I.54.45)

(III.1.15)

(III.5.52)

(II.8.9)

*onarı
onnarı
(I.79.1)

yönelme

Bene

Sene

ona

bize

size

onlara

(I.24.3)

(I.109.47)

(III.1.21)

(I.73.49)

(I.88.1)

(I.35.31)

benä

senä

*oŋa

bizä

sizä

onnara

(I.36.13)

(II.2.1)

(I.104.19)

(III.3.28)

(I.58.12)

bana

sana

(I.40.6)

(I.73.20)
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bulunma

ayrılma

baŋa

saŋa

(III.9.25)

(III.9.26)

*baa

*saa

Bende

*sende

onda

bizde

*sizde

*onlarda

(I.100.12)

*sendä

(I.46.28)

(I.84.7)

*sizdä

*onnarda

bendä

bizdä

*onlāda

(I.100.13)

(I.11.14)

*onnāda

Benden

senden

ondan

*bizden

sizden

*onlardan

(I.89.201)

(I.30.27)

(I.30.27)

bizdän

(III.2.4)

*onnardan

bendän

sendän

ondana

(I.102.7)

*sizdän

*onnardana

(I.98.27)

(I.109.37)

(I.41.3)

*bizdene

onnādan

*bizdenā

(III.1.15)
*onnādana

Bence
Eşitlik

*sence

*onca

(I.38.8)

*bizce

*sizce

*onlarca

*bizcä

*sizcä

*onnarca
*onnāca

Vasıta

*benimle

*seninle

*onunla

*bizimle

*sizinle

*onlarla

*benne

*senne

onnan

*bizinen

*sizinne

*onnarla

*bennen

*sennen

(I.6.30)

*bizinän

*sizinen

onlarnan

*bennän

sennän

onnana

*bizimnän

*siznen

(I.109.18)

(I.105.16)

(III.1.2.)

*bizimnenä *sizinän

onnarnan

biznän

siznän

(III.4.30)

(I.12.43)

(I.76.10)

onnanan

*biznen

siznenä

(I.25.2)

*biznenä

(I.76.7)

onnānan

Sennenä

(I.18.14)
*onlānan
*onlānana
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2.3.3.2. Soru Zamirleri
tabi kim kaldırī (I.109.29)
başga ne edelim (I.56.7)
yalŋız nerde ne vāsa, ne olcāsa bän leblebi gibi bilirim (I.46.35)
2.3.3.3. Belirsizlik Zamirleri
hiş kimse bilmiyo dedim. (I.109.21)
gebe galdı kimi, kimi aygıt galdı. (II.2.12)
gasTeyi dāhi okurum här şeyi ta burda (I.46.15)
işdä çucuklarımıŋ hepisi eyi (II.8.15)
biri iki senelik okuyo, tiridä sālık meslek (I.5.7)
öte beriyi getiriiy (III.7.8)
2.3.3.4. Dönüşlülük Zamiri
kendimiziŋ yemiş memiş yok (III.1.50)
2.3.3.5. İşaret Zamiri
Derlemelerde tespit edemesek de kullanıldığını bildiğimiz işaret zamirlerinden
bazıları şu şekildedir:
enki/eŋki, önkü/öŋkü, ünkü/üŋkü “şu”
2.3.3.6. Zamirlerde Tamlama
Birinci teklik ve çokluk kişi zamirlerinin üzerine gelen “+im” eki ilerleyici
dudak benzetmesi sonucu oluşmuştur.
ben+im adamıŋ şeysi (I.51.31)
sen+in āzın (III.1.27)

169

sen+iŋ araziŋdäŋ (III.2.5)
on+un üsTünü (I.47.7)
biz+im işlerimiz (I.51.14)
onlar+ıŋ insanları (I.46.33)
bun+uŋ büyüü (I.48.3)
öteki+niŋ gārısı (I.6.25)
Zamirlerle kurulan tamlamalarda tamlananın iyelik eki almadığı da görülür.
biz+im işlär (I.51.12)
siz+iŋ köydeki (I.54.6)
Ödemiş-Kiraz-Beydağ ağızlarında kişi zamirlerinin üzerine hem tamlama eki
hem de “+ki” eki getirildiğinde tamlama ekinin eski şekli olan “ŋ” ortaya çıkabilir.
Bölge ağzının konuşuru olmamız sebebiyle metinlerde tespit edemediğimiz ancak
kullanıldığını bildiğimiz örnekleri de sıralıyoruz.
ben+iŋ+ki (I.41.1)
seniŋki, onuŋku~onuŋki, biziŋki, siziŋki, onnāŋkı~onlarıŋki~onnarıŋki
2.3.4. ZARFLAR
Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru
kavramları bakımından etkileyen kelimelere zarf denir.
2.3.4.1.Yer – Yön Zarfları
aşara enivēdi (I.12.32)
çık yokara (I.24.26)
az ileri çık (I.60.1)
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2.3.4.2. Zaman Zarfları
böyük gızım dün gäldi gitdi (III.1.32)
akşam yiygiliyoz, gündüzneri gidiyoz işä (I.58.32)
şimdi hayvancılık yapıyoz. (I.58.3)
eveli güçcük başdı (I.58.4)
hindi gelinnäeŋ vā sigortası (I.58.22)
hinci böyün vāsam işimizi gini görüülä (I.58.23)
bu da yeŋi oldu daha (I.5.4)
2.3.4.3. Niteleme ve Durum Zarfları
peK iyi deyo (I.72.29)
çok güzel olur yemeklerimiz (I.21.30)
gayvılāda oturuyom bȫlä (I.111.1)
hȫlä dolaşıŋ geliŋ (I.22.7)
şölü şȫlä açāsıŋ (I.112.12)
gara zornan gurtulduk gäldik (II.9.18)
golay oluyo (I.80.5)
2.3.4.4. Azlık ve Çokluk Zarfları
pek gomayız (I.113.26)
süslü süslü bek güzä getirîdik (I.4.31)
beni biraz gızıyoru (I.12.37)
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bu sene azcık saxaT geçdi ābim be (III.2.10)
2.3.4.5. Görev Değiştirici Eklerde Zarf Yapımı
2.3.4.5.1. Zarf – Fiil Ekleri İle Zarf Yapımı
2.3.4.5.1.1. Asıl Zarf – Fiil Ekleri
hatdā bi ara ayrılalım di-ye bile düşündük (I.39.15)
ordan gelin ol-arak burǎya gäldim. (I.47.14)
aklım er-eli demiş (II.9.13)
biz gel-esiye gine dıxanmış (I.35.3)
ālacak, tırnal-ıp batırı (I.1.3)
yîỵgisi kändindän olma-yınca bi çuval yem elli beş lira (I.49.8)
biz doğ-madan ollarda galmış onnar (I.51.45)
bi daa işee çıkā-sa af gibi bi şe çıkāsa (I.3.7)
bulū-sak bi top yemek yiyyoz (II.9.2)
bȫlü olū dē-kenä geri bıraKdırdılā (I.24.9)
biz malnan ūraşı-ken deyo (I.33.5)
debilen-e debelen-e geberelim mi (II.3.26)
2.3.4.5.1.2. Birleşik Zarf – Fiil Ekleri (bk.2.2.1.2.1.1.1.3.2.)
biz onu akşam ō-dukca oturū bi güzä yîdik (I.88.8)
biri ilkokula beşė gidiyodu ayrıl-dıında (I.50.2)
benim galbimä dōdu saklı ō-duuna, bubamıŋ habarı ō-madıına (I.24.15)
uzun müddet sigara iş-diimizdän (I.11.8)
köylü ol-duumuz için (I.108.2)
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tansiyondan duzlu bi şey yiyeme-diim için (III.1.16)
her şeyimiZ ol-duuna göre (I.35.19)
gozaa bu de-diim gibi bi buçuk iki ay dur-du muydū makına (IV.1.36/37)
goyun guzu dedüüŋ gibi, onnara yiygi värcääm (I.22.6)
bu sefär o du ōmuyuver-işgin bi daa vazgeçdi (IV.1.44)
zobayı yak-dıkdan sōna (I.30.4)
hayvanı kes-dikleri zamanā (IV.1.16)
onu da buzāla-dı mı satārız (I.5.18)
yāmur olma-dı mı olmiy (II.5.5)
yirmi beş otuz deynek kır-dıŋ mı epey süriy (II.5.16)
gömü yaP-TıımıZ haldä ordḁ (I.47.4)
sarar-ıpdan sōna biraz su goyarız (I.82.10)
sigara hapı yazdırdım sigara işmi-mek için (I.79.9)
parçılanmı-cak gibi haşladırız (I.67.9)
eyice gavırım pembeleş-esiye gadā (I.87.15)
doksan ikiyė gel-inceye gadar (I.49.19)
bil-î bil-mäz dedi (I.53.5)
2.3.4.5.2. Çekim Ekleri ile Zarf Yapımı
2.3.4.5.2.1.Hâl Eklerinin Zarf Yapması (bk. 2.2.1.2.1.1.1.)
güz+ün bi di kesdāne zemānı oluyo (I.26.11)
ta bahar+ın, hazirandan bu tarafa sigara gullanmıyon (I.79.10)
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ne+yinen etdirceŋ yavrum (I.56.14)
hayvanna+nan ilgileniyoZ (I.63.1)
esgi+den tütün gırādık, tütün dikädiK (I.31.8)
hindi sabah+dan bişirdiŋ goduŋ mu (IV.1.17)
böyün souk+dan çıkılmadı (I.6.15)
bän onnara çalışma+ya gidiyōm (IV.1.47)
2.3.4.5.2.3. Bildirme Ekinin Zarf Yapması (bk.2.2.1.2.1.1.3.)
iki üş gün+dür ollāda (I.29.30)
iki sene+dir buruya açıldı işdä (IV.1.22)
2.3.5. EDATLAR15
Tek başına bir anlamı olmayan ancak isim ve isim soylu kelimelerden sonra
gelerek sonuna geldiği kelimeyle cümledeki başka kelimeler arasında anlam ilişkisi
kuran kelimelerdir.
2.3.5.1. Ünlem Edatları
2.3.5.1.1. Ünlemler
2.3.5.1.1.1. Ünleme Edatları
yo bādem dikdiriyōla yav (I.72.21)
2.3.5.1.1.2. Seslenme Edatları
ülen bi bide ekmei ederin (I.42.32)
hey ye ciğerim (III.3.1)

15

Bu konu TDK tarafından 1 Temmuz - 4 Ağustos 2017 tarihleri arasında Saraybosna’da düzenlenen
Uluslararası Genç Türkologlar Dil Sempozyumu’nda tarafımızca bildiri olarak sunulmuştur.
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hadi kak yataamıza gitceez (I.73.26)
2.3.5.1.1.3. Sorma Edatları
onnarıŋ hakgı yok mu yaşamıya? (III.4.21)
2.3.5.1.1.4. Gösterme Edatları
aha yavrum köylük yēlädä işdä bak nolcek (I.14.3)
dā konaklıya gadana su vēceklämiş bu senä (I.40.14)
2.3.5.1.1.5. Cevap Edatları
evet ȫlü dövüyorū (I.99.12)
2.3.5.2. Bağlama Edatları
2.3.5.2.1. Sıralama Edatları
alageçililiyim ve hayvancılıklana ūraşıyorum. (I.3.1)
2.3.5.2.2. Denkleştirme Edatları
geçinmiş bir hafda veya bir ay ayrıldı (I.72.31)
2.3.5.3. Cümle Başı Edatları
seksän üç, amma on dokuz yaşındayın (I.107.1)
oluyo emme ora suyuŋ üsdü olmuyo (III.5.17)
fakat onnarıŋ da yāni dilleri uygun. (I.11.50)
2.3.5.4. Son Çekim Edatları
taze taze yimek için (I.14.6)
demek dokuzlara gadar çıkdıŋız (I.34.11)
on gadaK adam geldi yanına (III.9.24)
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dokuz gibi kalkdı (I.54.5)
salihdi adı yalım adamıŋ (I.12.9)
öngücü bi çāresi yok mu bunuŋ (II.3.26)
hep don-cuk16 gidiyō millet (I.95.8)
gä geläm çoK şaşgın ōdum galan aylin (I.76.4)
ondan nädė gȫceŋ galaŋ17 (I.26.13)

Derleme metinlerinde tespit edemediğimiz ancak kullanıldığını bildiğimiz son
çekim edatları şu şekildedir:
oyundan: Benzerlik ilgisi kuran bir edattır ve “gibi” anlamında kullanılır.
“oyundan” edatı ister özel isimle ister kişi zamiri ile kullanılsın kendinden önceki
kelimede genetive ekine ihtiyaç duyar.
on-uŋ oyundan ben de bir şey anlamadım. “Onun gibi ben de bir şey
anlamadım.”
ali-niŋ oyundan ben de bir şey anlamadım.
sārı: Ödemiş-Uzundere ağzında kullanılan “sārı” edatı “gibi” manasındadır ve
ismin yalın hâlinden sonra kullanılır.
dünkü sārı geç gāmıyam. “Dünkü gibi geç kalmayalım.”

16

“cIk” her ne kadar bir ek gibi gözükse de biz bunun edat olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü Türk dilinin
yapısı gereği vurgu son hecededir. “Ekmeği bıçakla kesti.” cümlesinde “bıçakla” kelimesinde vurgu son
hece olan “-la” nın üzerinde olması beklenirken “-çak” hecesinin üzerindedir. Bunun sebebi ise “-la”
hecesinin aslında bir edat olan “ile” nin ekleşmesi ile oluşmuş olmasıdır.
“hep doncuk gidiyō millet.” cümlesinde “doncuk” kelimesindeki vurgunun “-cuk” hecesinde
olması beklenirken “don” hecesi üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu yüzden “cIk” ın ek değil, bir edat
olduğu kanaatindeyiz.
17

“galan” veya “galaŋ” şeklinde kullanılan bu edat Beydağ’ın tüm köyleri ile Ödemiş’in Çaylı köyü için
karakteristiktir.
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2.3.5.5. Kuvvetlendirme Edatları
Türkçede edatların görevlerinden biri de cümledeki ifadeyi güçlendirmeleridir.
Türkiye Türkçesi yazı dilinde cevap edatlarının arasında sayılan “evet” edatı “de”
bağlacı ile kullanıldığında Ödemiş (Çaylı, Kaymakçı…) ağzında “elbette, belli ki,
boşuna değil” manāsında kuvvetlendirme edatı görevini görmektedir.
“Evet”

edatının

“elbette,

muhakkak”

manāsında

Batı

Türkçesinde

kuvvetlendirme edatı olarak kullanıldığı bilinmektedir (Hacıeminoğlu 1981: 240).
“Evet de” edatı ile aynı anlamda olan “eväl de” edatı da vardır ki bu edatı gerek
Derleme Sözlüğü’nde gerekse Hacıeminoğlu’nun çalışmasında tespit edemedik.
gitmiş baK, evet de/eväl de gitcäm dediydi. “Gitmiş bak, boşuna değil
gideceğim dediydi, dediğini yaptı.”
2.3.6. FİİLLER
2.3.6.1. Fiillerde Zaman (bk.2.2.1.1.2.1.1.)
2.3.6.2. Fiillerde Kip (bk.2.2.1.1.2.1.2.)
2.3.6.3. Fiillerde Çatı (bk.2.2.1.2.1.1.2.)
2.3.6.4. Fiillerde Olumsuzluk
Fiillerde olumsuzluk -mA- eki ile yapılmaktadır.
tütün işledik başgı bi şe yapmadık (I.4.16)
gȫdüŋ mü unutmamışıŋ (I.76.13)
“-mA” olumsuzluk ekinden sonra “-yor” eki getirildiğinde tıpkı yazı dilimizdeki
gibi ünlü daralması görülür.
ola-mı-yoruz (I.3.5)
Daralmanın görülmediği örnekler de vardır.
bil-me-yon gāri ne zaman yärleşdi (I.85.17)
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2.3.6.5. Birleşik Fiiller
2.3.6.5.1. İsim + Fiil Yapısında Olanlar
2.3.6.5.1.1. İsim + eThana hiç umut etmiyōduk (I.12.5)
hindi hesab etmidäŋ bilmӓm (I.26.2)
onu hindi emeKli etmeseK zordu durumu (I.35.26)
dünyasında hayır etmemiş (I.42.28)
2.3.6.5.1.2. İsim + olhasdȧ olmuş ölmüş. (I.19.6)
kırk dene gişi heralde orda şehit olmuş (I.65.19)
hocaya gitdik bi şeye fayda olmadı (I.85.12)
2.3.6.5.1.3. İsim + gılȫlän namazını gıldık mı eve geliyok azık son (II.2.33)
2.3.6.5.2. Fiil + Fiil Yapısında Olanlar
2.3.6.5.2.1. Yeterlilik Fiili: F-( y) A bilburda ne yap-abil-îsiŋ (I.49.17)
ȫlä bi bakıl-abil-dim o zaman (I.62.24)
Yeterlilik fiilinin olmsuz çekimi yazı dilimizdeki gibidir. (-AmA< A u-ma-)
şindi daha hālä o şeyä şey yap-ıma-dım yāni (I.79.12)
2.3.6.5.2.2. Tezlik Fiili: F – (y) I verne maabbet ed-iver-en bän seni hindi? (I.4.2)
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bunnan kömür çıkar-ıver-iyoru (I.4.13)
o ävde ōmadı mı eviŋ işläni ed-iver-iyon (I.16.2)
köfdeci getirip goy-ver-iyōla (I.113.20) (<koy-uver-iyorlar)
biy geliyim bax-ıver (I.44.14)
2.3.6.5.2.3. Süreklilik Fiili: F-(y) Ip dur-/ F-(y)Ip batır- / F-(y) Ip git-/
F-(y)Ip yat-/ F-(y)Ip bak- / F-(I)p gelbubaŋ irehmätlig aşāda oturup duru. (I.24.25)
durumumuz bizim kötü olu batır (I.73.48)
ālacak, tırnalıp batırı (I.1.3)
yidiimiz sinmeyip durū ya. (I.69.17)
Bu süreklilik fiili şekilleri “şimdiki zaman” çekimini de oluşturmaktadır (İlker
1999). Metinlerde F-(y)Ip otur-/ F-(y)Ip git-/ F-(y)Ip yat-/ F-(y)Ip bakı+Kişi eki/ F(I)p gelir+Kişi Eki sürerlilik fiili örneklerini tespit edemedik. Ancak ağzın konuşuru
olmamız sebebiyle bu yapıların kullanımlarını bilmekteyiz. Daha önce farklı
konuşurlardan duyduğumuz örnekler şu şekildedir:
yaşa-yıp gidiyoz
adam kompiri yetiştir-ip oturmuş.
borcunu öde-yip yatar.
F-(y)Ip bakı+Kişi eki yapısı ile F-(I)p gelir+Kişi Eki yapısı da
kullanılmaktadır. Ağzın konuşuru olan Ayşen DURSUN tarafından bu yapıların
çekimleri şu şekilde yapılmıştır:
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çalışıp bakırın/ bakırım

gelip gelirin/ gelirim

çalışıp bakısıŋ

gelip geli(r)siŋ

çalışıp bakı

gelip geli(r)

çalışıp bakırız

gelip geliriz

çalışıp bakısıŋız

gelip geli(r)siŋiz

çalışıp bakıla

gelip geli(r)le(r)

2.3.6.5.2.4. Yaklaşıklık Fiili: F – (y)A yazDerlenen metinler arasında yaklaşılık fiiline rastlanamamıştır. Ancak yaklaşıklık
fiilinin yazı dilimizdeki gibi bir kullanımının olduğu bilinmektedir.
2.4.

CÜMLE TÜRLERİ
2.4.1. Yüklemin Türüne ve Anlamına Göre Cümleler
Yüklemin türüne göre cümleler “isim cümlesi ve fiil cümlesi” şeklinde olurken

anlamına göre ise “olumlu cümle ve olumsuz cümle” yapılarındadırlar.
2.4.1.1. Fiil Cümlesi: Yüklemi çekimli fiil olan cümleye fiil cümlesi denir.
İzmir ili Ödemiş-Kiraz-Beydağ ilçesi ağızlarında Türkiye Türkçesi yazı dilinde görülen
tüm yapılar kullanılmaktadır. Gereklilik kipinin birleşik çekimi tespit edilemedi.
2.4.1.1.1. Olumlu Fiil Cümlesi:
tabii kimdiini ne bilceeŋ (I.51.42)
çıkarsın tarlaya ebegümecini yaparsın (I.84.15)
tırnalıp durū uycak bu da (I.1.4)
akşamnanā geliyoru (I.62.13)
nasıl baraş etdirdiŋiz bullara demiş (I.41.21)
dedilerim ȫle sölüyodu yāni (I.49.23)
sizleri sormalı (I.66.1)
yüŋsek yellere dikiyalar (III. 1.57)
iki senedir serā işi yapıyōduk (I.112.2)
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çay bilinmiyōdu (II.3.5)
genşliimde hayvan gütdüm (II.9.3)
seksen vardır çocuum, pek bilmeyım da (I.73.2)
yımırta bilän gızardıyım (II.1.5)
hadi kak yataamıza gitceez (I.73.26)
2.4.1.1.2. Olumsuz Fiil Cümlesi
2.4.1.1.2.1. –mA İle Yapılanlar: Olumsuz fiil cümlesi işlek olarak kullanılan
–mA eki ile yapılır.
tütün işledik başgı bi şe yapmadık (I.4.16)
bakıtmadık daha hiç (I.18.7)
hiç utanmaŋ (I.42.11)
yidiimiz sinmeyip durū ya. (I.69.17)
oya etmedik (I.91.5)
acılar gösdärmesin Allah (II.2.14)
tabi Kaş senesinde gäldi orasını bilmeyiZ (III. 6. 26)
hu annā da gullanmeyom (I.5.20)
bilmeyon gāri ne zaman yärleşdi (I.85.17)
häm o çalışmak häm bu iş azık yörümüyo (I.112.5)
2.4.1.1.2.2. “ne… ne…” İle Yapılanlar: Ödemiş-Kiraz-Beydağ ağızlarında
tercih edilen bir yapı olmasına rağmen derlemelerimiz içinde “ne…ne…” kalıbı ile
kullanılan bir örnek tespit edemedik.
2.4.1.1.2.3. “F – zaman + kişi mI” İle Yapılanlar: “mI” soru edatı soru
cümlesi kurmamış, fiilin olumsuz olduğunu vurgulamıştır.
görmüynän olū mu bizä? (II.1.5)
hindi dāları mı kovuyola gāri (I.4.17)
2.4.1.1.2.4. F – dIK + İyelik Yok: Eski Anadolu Türkçesinde sık kullanılan
birleştirilmiş özel bir şekildir.
hiş bişe et-diim yok (I.90.1)
benim bi şe yap-dıım yok (I.101.7)
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2.4.1.2. İsim Cümlesi: Yüklemi isim veya isim soylu olan bir kelimenin “ekfiil” ile çekimlenmiş hâlidir.
2.4.1.2.1. Olumlu İsim Cümlesi:
yellerimiz varıdı (III.7.12)
kaç yaşındayım (II.9.1)
kövlüyüz biz kövlü, kövlüyüz yavrum (I.42.1)
hasdayın, kanser hasdası (I.90.2)
oturagım bän (I.94.8)
işdä bi evcääzim vā burda (I.94.9)
gün içinde bän aylagın, emekliyim, emekli mēmuruz (I.100.4)
emmiŋ yatax (III.7.9)
gırgın gāri işdä vücūdu (I.112.9)
2.4.1.2.2. Olumsuz İsim Cümlesi: Olumsuz isim cümlesi tıpkı Türkiye
Türkçesi yazı dilindeki gibi ek fiilin “değil” edatı ile çekimlenmesi veya “yok” ismi ile
yapılır.
bu äv benim kändimiŋ deyili (I.4.7)
biz dışdan deilik (III. 4.31)
çaarcak bi îsan yok. ayaKgabımız yok (I.73.31)
tütün yok, o yok, bu yok (I.77.9)
başga bi şe yapcaam yok (I.78.23)
okumadık bakdım gȫdüm ol-asıyı deyil18 (I.109.1)
2.4.2. Soru Cümlesi
saltalık mı ekiyoz (I.14.7.)
adam garıya mı düşünceK (I.23.3)
sen onuŋ gergi kemi var mı gȫmüyoŋ mu (I.24.47)
sän onuŋ böyüü müŋ, gardaş mısıŋız (I.57.4)

18

. “-(y)AsI” eki Eski Anadolu Türkçesinde işlek bir gelecek zaman sıfat-fiil ekidir.
“ gül-ecek-im geldi /gül-esi-m geldi” cümlelerinde –AsI eki anlam ve görev bakımından –AcAk eki ile
aynıdır. “okumadık bakdım gȫdüm ol-asıyı deyil” cümlesi de “ol-acak deyil” anlamındadır. Dolayısıyla
bu ek Ödemiş-Kiraz-Beydağ ağzında Eski Anadolu Türkçesi döneminden beri kullanılan arkaik bir ektir.
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2.4.2.1. Soru Edatının Cümledeki Yeri:
İzmir ili Ödemiş-Kiraz-Beydağ ağızlarında “mI” soru edatı genellikle yazı
dilimizdeki dizilişi ile kullanılır.
Ancak soru cümlelerinde soru ekinin kişi eki almasında farklılık görülebilir. Kişi
eki bazen zaman ekinin üzerine eklenirken bazen soru ekinin üzerine eklenir.
sen onuŋ gergi kemi var mı gȫmüyoŋ mu (I.24.47)
biliyo mun bän gāri (I.90.16)
2.4.3. Yüklemin Yerine Göre Cümleler
İzmir ili Ödemiş-Kiraz-Beydağ ilçesi ağızlarında yüklemin yerine göre cümleler
tıpkı yazı dilimizdeki gibi “ kurallı ve devrik” olmak üzere iki tiptir. Yüklem sonda ise
“kurallı cümle”, başta veya ortada ise “devrik cümle” olarak adlandırılmaktadır.
2.4.3.1. Kurallı Cümle
2.4.3.1.1. Kurallı Fiil Cümlesi
bizim buranıŋ îsanı çalışdıı için ekseri akşamnanā geliyoru. (I.62.13)
nasıl baraş etdirdiŋiz bullara demiş. (I.41.21)
yüŋsek yellere dikiyalar. (III. 1.57)
iki senedir serā işi yapıyōduk (I.112.2)
genşliimde hayvan gütdüm (II.9.3)
2.4.1.1.2. Kurallı İsim Cümlesi
gün içinde bän aylagın, emekliyim, emekli mēmuruz (I.100.4)
emmiŋ yatax (III.7.9) “yatalak”
başga bi şe yapcaam yok (I.78.23)
bu äv benim kändimiŋ deyili (I.4.6/7)
çataaŋ yerlisiymiş (III.4.29)
2.4.3.2. Devrik Cümle
2.4.3.2.1. Devrik İsim Cümlesi
yok îsan yok içindä (II.4.16/17)
uşaklarım varıdı üş dene (I.25.3)
kövlüyüz yavrum (I.42.1)
yirmi üç yaşındayım işde ben de (I.39.6)

183

2.4.3.2.2. Devrik Fiil Cümlesi
pēnirdän yımırtıdana goyveririm bän sizä (I.42.11)
acılar gösdärmesin Allah (II.2.14)
bi zorluunu gȫmedim ben (I.79.15)
baraj geldi gāri ya, biZ kalkcaz buradan (I.28.14
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METİNLER

185

I. BÖLGE (geliyo(r) (u), geliyō)
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I.1

1

Konuşan:

Fatma DEĞİRMENCİ (75)

Derleme Yeri:

Aktepe – Beydağ

Konusu:

SOHBET

çok şükür iyiyiz gızım, sizde iyisiŋiz? anneŋnä, bubaŋnā, beyin, çucuKlaaŋ?
(Bebek sever) hadi gızım, hadi bakam. abȧ gämiş bak aba. aba gämiş.
ālıyıvēcek abası, hadi yörü, yörü, yörü. ālacak, tırnalıp batırı, uykusunu
āmadı bu da. tırnalıp durū uycak bu da.

I.2

1

Konuşan:

Halil DEĞİRMENCİ (75)

Derleme Yeri:

Aktepe – Beydağ

Konusu:

SOHBET

allaa şükür eyiyiz gızım, siz de iyisiŋiz? hani bubaŋ gämedi mi? bi şē
yapdıımız yok ama boş durduumuz da yok, bi şey yapmıyoz, hayvan bakıyoz.
Torunlarınızın çocuğu var mı?
tüliniŋ var, eceniŋ var, amma daha gucaana āmadıy kı. ēkän dōdu, bubası
fotrafını çekmiş. güzä toparlanmış yāni çucuk. seváliŋki dä böyük gāri epey.

I.3

1

Konuşan:

Durmuş TELLİ (55)

Derleme Yeri:

Alakeçili – Beydağ

Konusu:

SOHBET

adım durmuş telli. dōma büyüme alageçililiyim ve hayvancılıklana
ūraşıyorum. bu gadā, ne diyem başga? bi de muhtarım üsdeliK. beni arıyan
olduydu, siz mi aradıydıŋız sabahdan?
bu üçüncü dönemim yāne, bu dönäm de bitäsä on beş yıl ōcak. emeklilik

5

daha olamıyoruz, borçlarımıza ödeyemediydik. yoKsa e şimdiyä… tarımdana, e bu
süt faturuları üsdündän bizi yararlandırıyolā ya hayvancılara. doksan yedidän vādı
ya, o bōcu da ödeyėmedim. bekliyoz ga, bi daa işee çıkāsa af gibi bi şe çıkāsa borç
tabi bozuldu. bozulunca on beş oldu. otuz mu ōḷcek, kırk mı ōḷcek borcumuz. bi

187

kısmını yatırıyom zāten, yapılandırma yapdırdım. onu da här ay bin nerä parȧ
10

I.4

yatırıyom, beni çok goyŭyo.

Konuşan:

Ayşe ÇİÇEK (96)

Derleme Yeri:

Beyköy – Beydağ

Konusu:

SOHBET, DÜĞÜN ADETLERİ

adım ayşe çiçek. gulaklaam duymuyo. doKsan altı… gocadım gāri dä

1

gözlääm damarla söndü, hiş gȫmüyoru, gȫmüyo gözüm. ne maabbet ediveren bän
seni hindi? genşliimdi tütünnä işliyōduk, hızmat işliyōduk. başgı bi şe etmiyōduk,
başgı bi şe etmiyōduk. bȫle sigortılā bilän mi vādı eväldän. hökümet bakıyo gızım.
5

yok çoluum çucuum yok. yapyalıŋızın, mal mülk dü yok, hiş bi şeyim yok. veriyo
işde ȫle ȫle azık hökümet veriyoru, idāre ediyon. bura, bu äv benim kändimiŋ
deyili. buruyu beni reis godu, kövlünüŋ buru da, su parasınnan elektirik parasını
veriyon. oturmu parası vēmiyon. yok gızım hiş bi şeyim yok, çoluk yok, çucuk
yok, hiş bi şeyim yok. mal yok, mülk yok, oturuyon işdä. şükür gāri, şükür

10

hālimizä. eşim yirmi üş sene oluyoru, yirmi üç, yirmi üç oluyo. ne gonuşuveren
hindi bän senä? beyköylüyüm beyköylüyüm, beyköyünde dōdum böyüdüm. bi gız
gādeşim vādı öldü, bi ōlan gādeşim vādı öldü. oğlan gādeşimiŋ bi gızınnan oğlu vā
da

oncaazla bakıyo işdä.

bunnan

kömür

çıkarıveriyoru, bunnan odun

çıkarıveriyoru, idāre ediveriyodu emmä… yok gız gardeşim vardı öldü, ōlan
15

gardeşim vādı, üş gādeşdik, yok. genşliimde nelä yapen? ev hızmatı yapdım. tütün
işledik başgı bi şe yapmadık. enek menek bakmadık. eveldän enekleri dāları
kovālādı, hindi dāları mı kovuyola gāri. enek çokdu kövümüzdü dä hindi yok gāri.
üş dörT enek vā işdä bu. enekleri biz eväldän hep davı kovādık, dālara. dālarıŋ
suları çokdu. suları aldılā, belediyä girdi e sularını topladı davın, davda. eneklä hep

20

dādı durūdū evälden, dādı buzāla, buzāsına dādan alılā gelilädi enekle buzāsına.
nelä gȫdük geçirdik dä şükür bȫlä. yavaş yavaş yapıyom, bāzı yakıyom, bāzı
döküyon işdä. ȫlü ȫlü yapıyon gāri. kim yapvēsiŋ? gözlääm vā ya eveli göz
tansiyonu oldu, ondan sōna bi katıraa çevirdi. bunu bi tiride aldırdık gäldik. ondan
sōna göz damarları söndü gāri gızım gocadık. etdän gāmadı, damar gāmadı, gitdi

25

gözlä, gitdi gāri. yok gȫmüyoru. bän seniŋ yüz kısmıŋı hindi hiş gȫmüyon. az az,
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āzıŋı burnuŋu ȫlä hiç gȫmüyon gözläŋä. yok söndü gāri hindi. şükür. eveliniŋ
hızmatları gäldi gitdi gāri.
düünnämız çok güzä olūdu gāri ya. gelinneri atları mindirîdik. ollāna şıkım
şıkım gāri boyunnāna, atıŋ kafasına işēlä, süslü boncuklu işēlä, eyärlänä dakālādı.
30

gelini atı mindirîdik. atın üsdünä işlenmiş çāşaf yazāla. gelini mindirilä. boŋazlana
atıŋ boŋazına gȫnek bālāla. gulaklāna yazmılā bālāla. süslü süslü bek güzä
getirîdik. adamla öndä, gadınnā ākıda, gelin ortu yēdä. getirîdik ȫlä. düünnämiz
çok güzä olūdu da, hindi bi salon çıkdı. salondan gidi gidiveriyōla gāri. eväldän iki
gün sürüyōdu. bi gün kını yakmıya gidiyōduk, gocu bazarı gün, salı gün. kına

35

yakmıya gidädik geliniŋ başına davullānana, adamlānan, gadınlānan. bayrakcılā
öndä. işey edädik. kını yakā gelîdik. ärtesi gün gelin almıya gidädik. gelin alī
gelîdik gāri, ginä iki gün sürädi. hindi yok, yok gāri. alıp satıyo bi gündä, iki
gündä. düünnämiz çok güzä olūdu.
kesdinemiz yokdu ya, ȫlä avaşları çıkādım ya. işē etmäzdim, kesdine avacı

40

silkimäzdik, adamla silkädi. bän kändim silkmän. nasıl sırıK gullanam? gadınna
sırık gullanmaz, adamla silkä, altından gāla toplādı. kesdāne çokdu eveldän, hindi
gāmadı gāri dālādā. yanı yanı yanı dālā, yandı, yandı. hindi bi dä avaçlaa gurt
gämiş deyola altlāna. yok, yok, avaç kesdāne yok gāri, eväldän çokdu da gāmadı.
bän de teşekür ederin gızım, hadi ömürüŋ çoK ōsuŋ çucuum. ne gadā dikkát

45

etseŋ olcak iş oluyo gāri gızım. düşüyon, düşüyon. ayaklāmıŋ üsdünü basımıyon,
sendiriyon, düşüyon. ne gada dikkát etseŋ oluyoru, bi ȫle gidiyon, bi ȫle gidiyon,
ayaklāmıŋ üsdünä basımıyon. bak, hulları işēleri süpürümüyon bän bi yo. dāhi
sendiriyon huruyu huruya, bakanım yok gızım, bakanım yok da sendiriyon. şükür
gāri, ūrola gızım ūrola.

I.5

1

Konuşan:

Bakiye YÜKSEL (53)

Derleme Yeri:

Çamlık – Beydağ

Konusu:

SOHBET

kesdāne topluyoz, incir topluyoz, zētin, ȫlä. malcılık, hayvancılık… bän
burda duruyom ōlan üsdde duruyoru. dün bebeimiz oldu bi denä ōlanıŋ. dȫdüncü,
döṛdüncü. gızımız vā liseyi gidiyo, ōlan liseyi gidiyō biri dä birinci sınıfa gidiyo,
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bu da yeŋi oldu daha. gün içindä ev işi… ev hanımı, başga bi şe etmiyom. yimeK,
5

eviŋ işi, işdä torunnarı bakıyom. gidiyoz hemän hemän här gün gidiyoz desek işēsi
yok. yakın ya, arıba va dırakdörümüz va. işte çucuklā vā, ōlanıŋ çucukları, ikiden
de büyük ya liseyi gidiyo, biri liseyi gidiyo, evet iksi de liseyi gidiyoru. biri iki
senelik okuyo tiridä, sālık meslek. bän bi çay goyen gelen. hadi yokādan işē gat gä,
lokum gibi bi eşya gat gä.

10

çok seviyom çiçeyä, onu benim torun var dȧ yolvärcik deyi oruya önünä eşya
godum. açıyo gāri, torun gırmış hatdā birkaç gadāsına. buna işē dēlä, yılbaşı dēlä
buna. daa yeni açmıya bāşladı. āslında yılbaşına gadan açıp geçiyōdu o. burası
içäde ōduundan gec aşdı. güneş gȫmediindän fazla hepsindän birä dän godum
hemän. hepsini neriyä aldıram? gıymatlı olanları godum hemän. bizim ōda bi inek

15

bi düvesi vā, ȫlä başgı bi şe yok. bi inek bakıbiliyoz. bizim bullā siziŋ ollā gibi düz
yataK yok. kistānelik, incirlik… hāvale olduundana ekdiiŋ eşya ōmuyo. su yok,
onun için hemän bi inek bakıbiliyoz, bi düvesi vā işdä. o da gebä, üş dörd aylık
daa, onu da buzāladı mı satārız, bakımayız ikisini dā här işēyi bazaadan alıyoz.
var, valla ȫḷşüP durmuyom bän, ilaşlarım da tam bitdi gāri. hu annā da

20

gullanmeyom. bāzı düşüyō, bāzı çıkıyo. hiş belli olmuyoru, bi düzändė dūmuyoru.
çok zor bi şē bāk. tamah etdiiŋi yiyosuŋ hasdȧ oluyosuŋ, yimeyosuŋ canıŋ
çekiyoru, çok zor bi şey.
såv ol. käsdinä işliyōla, siziŋ gāymakçıya gitdi bunuŋ gızī, valla suy
isimlerini bilmiyom da ōlan tamirhānedä çalışıyo. arbȧ tamirhānesi heraldä. üş dän

25

dört dän bizim burda. bunna gaymakcıya gidän. incir, zētin, ovaç mahsulū. şindi
bitdi, şu an bitdi. bitdi gāri hindi, işdä dün ulanını da çarşıda götürdüm satǐvēdim,
zāti dışı veriyoz da. bän hemän bi tōba ayırdıydım kändimä satmak için, dün
satǐvēdim onu da.

I.6

1

Konuşan:

Ayşe SÜREN (67)

Derleme Yeri:

Çomaklar – Beydağ

Konusu:

SOHBET

bän vā ya atmış yedi yaşındayın çocuum atmış altı, atmış yediyi dävrildim.
on yedi yaşında ävländik, kaç senädir çalışıyoz. hani sigorta yok, bağkur yok, on
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yedi yaşından bäri bā bahçe işindeyiz. köv işindä bu yaşa gäldik, hālá da çalışıyoz.
sen dä gaymakcılıymışıŋ biliyosuŋ yörülerä. ha yörüleri biliyosuŋ.
5

biz de ȫlä, bu benim ābem, mıhdarıŋ halasıyım bän. bu ablam, yengäm,
hepimiz dä birlik bi toplumuz biz, bu ābemiŋ gelini, bȫlü çocuum. naapceŋ? işde
bȫlä kövlädä çalışıyōsuŋ gari neetcēŋ? ha çalışıyosuŋ.
eşşeem hāsda, ölüp giderî. eşşemiŋ boŋazında bi şe, ölceK eşşeem. boğazında
bi şe çıkdı şȫlä, hiş bi şē yiyemėyoru. sabiyayı sȫledim bi yo, o da dedi, ölür o hala

10

ōmaz dedi. e onu napcam bän? bi dokdur mu getiräm bän şindi? paytarlā bilmeyoru
eşşei dedilä. zāten ellänmicek. yāşlı dedi sabia da, ȫle dedi. ha paytar bilmeyorŭ
eşşegä. bilse zāten bi şe yapımıcek, şiş. ha yonca aldım, bi galıP yonca aldım
gäldim. onu bile yiyimeyorū, onu bile yiyimeyorū işdä.
böyün bi soukkuyulā gäzmiyä gidäm dedik, o da ōmadı. dün yāmırdan

15

çıkılmadı, böyün soukdan çıkılmadı. ȫlä naapceŋ? ha hindiyi gāda nēdän? ot biç,
ekin biç, zeytin topla, kesdāne topla. här şēleri etdiK. ineK bāk, inek üş senedir yok
daha, üş senedir, dört senedir. häṛ şeyi yapdık, yapmadık deyi bi şē yok, häṛ şeyi
yapdık.
iki ōlum vā çocuum. iki ōlum vā, biri polis bayındırdȧ çalışıyō, ödemişde

20

oturuyorū. biri dä ȫretmän, izmirde oturuyorū. iksi dä ävli, birä çocukları vā. sınıf
ȫretmeni, ötekiniŋ emeklisi gäldi, ikį senäsi vā, polis olanıŋ ikį senesi vā emeKli
çıkmasına. ha, bän yalıŋızın, gızım yok iki ōlum var işdä. geliyola, geliyola.
burdalādı, sabālan gitdilä daha. onnā gitdikdän sōna gitdim bän ablamıŋ yanına.
burdulādı bi gāvaltı etdilä, gitdilä. garısı da üç eylüldä hemşirä. ordu çalışıyorū.

25

ötekiniŋ gārısı maazı görävlisi, o geziyorū, oruya buruya siz gibi bȫlä geziyo o dā,
naapceŋ? o sāfrı kesesindän ameliyat oldu çocuum, o ȫle öldü. iki ay, üç ay
ödemişlädä, izmirlädä hasdāniläde sürüldük. burda kötüyü çevirdi heralda,
gurtulmadı. sav ol çocuum gurtulmadı öldü, dörd ay mı beş ay mı ne oldu öleli. bi
işiŋ yoksa elbet kövdä çalışcēsiŋ bȫlä. māsılıŋ vāsa ginä onu topleyōsun, ediyōsun.

30

hic ōmuyannā da vā, millet ordan yȫmiyeynän onnan bunnan geçinän de vā. işi
olan här şē zor şindi, işi olanıŋ işi de zor, ōmıyanıŋ da zor, zor gızım.
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I.7

1

Konuşan:

Sabiha SÜREN (44)

Derleme Yeri:

Çomaklar – Beydağ

Konusu:

SOHBET

azıK seländik, evi çıkcan dedi. ondan hindi böyün buruya burda toplum.
ordada vādır muhabbet. āşa halam gonuşuvēsiŋ, āşa halam edä dedim. e geçänneri
annadıŋ başıŋızdan. kändi araŋızda gonuşcēsiŋiz.

I.8

1

Konuşan:

Müzeyyen YUMUŞAK (50)

Derleme Yeri:

Erikli - Beydağ

Konusu:

SOHBET

iyi, ev işi, ev hanımı işdä. erikli köyündeyiz, dōma böyümä burası. yazın bā
baçce işēlänä gidiyoz ȫlä, gidärsegä. öbür türlü evdeyiz. yok, yapmıyom, gözläämi
ārı yapıyo da yapmıyom, yapmıyom ȫlä. dantäl yapıyōdum, şindi bıraKdım
yapmıyom.

I.9

1

Konuşan:

Sunay KABAKOĞLU (41)

Derleme Yeri:

Erikli - Beydağ

Konusu:

SOHBET

ben de dōma büyümä buralıyım. bän de eriklili, ev hanımıyım. kändi
işlämiznenä… hayvan, goyunnamız va. onnānan ūraşıyoz, çok deyil, fazla deyil üş
beş dene koyun, iki üş tāne inek, işdä ȫle. onnānan ūraşıyoz bi dä, ȫle belirli bi
işimiz yok. bağ bahçe işi…

192

I.10

1

Konuşan:

Ümmü Teyze (70)

Derleme Yeri:

Erikli - Beydağ

Konusu:

SOHBET

hindi oya ediyom bak, înė oyası. gözlüKnenä başgasına ediyom, paraynan
ediyom. otuza yapberiyom. her işēsini veriyo, otuz. nāzillidän bunnā. türban deyoz.
oyulāna ediyoz. kırk bir denä, bi dė içi oluyo ayrı. çucuKlā gülmäŋ bak, boŋazına
alī, sut.

I.11

1

Konuşan:

(67)

Derleme Yeri:

Halıköy- Beydağ

Konusu:

SOHBET

köyde oturuyorum. dōma böyümeli buralıyım. bän emekliyim şu anda hiş bi
şe yapmıyom. māden vardı etibank. esas mesleem tärzi. yetmiş iki yılından önce bi
konfeksiyon işi çıkdı. o konfeksiyon işindän meslee bırakdık. geçim sıkıntılaandan
dolayı şeyi başladık. burda eti banKda yirmi iki senä burda çalışdım. sonuçda

5

emekli olduk.
ōlan vardı, gız vardı evärdik barkardık. biraz mādenci rahatsızlıı var, e nefes
alıp vēmäm ordan zorlanıyom. bi dä baypas oldum, uzun müddet sigara
işdiimizdän. şimdi evlädä, gāvelädä… ȫlä, ısdıraat ediyom. bizim şimdi halıkövün
bek işē dili yok. yörügüz biz.

10

bi çomaklar gibi, bi ne bileyim küre gibi fazla bȫle türkçede fazla bi
çekdirme olmuyo saa sola. çomaklarda gälmiycääm, gitmiycääm, aynı kelimeyi biz
normal bi şekildä… tabi burdā emirli, tosunlar da biraz dilleri işeydir. bizim kövdä
biz gulāamız alışdıı kändi dillerimiz bȫlä. ama bi başgası galet (?) gelebilî, ondan
diyom.

15

şindi biz iki türlü işē vā bizdä. ana tarafımız aksakallı yörüü, baba

tarafımız gaşıkcı yörüü. ȫle bi yürük daa gaymakcıdȧ da var. babȧ tarafından
yokarı gaymakcıda. ama gaşıkcılardan bi zamannarı pelvanmış. öldü onna, şu anda
onnarıŋ torunnarı vardır. beK işē yapmazlā.
tahminim bin sekiz yüzlü yıllaandan gämişik bullara. benim edinebildiim
bilgiyä görä sälçuk, bayındır ovasından… belli bi işēlädän gāliba tam kavindän
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20

bölünmüş bırakmış, gämişik. tabi galbalık gämişlä. orda su, göletlär vāmış, benim
babamlādan ȫrenebildiim. dedäm erkän atmış yedi yaşında mefāt etdi.
ȫrenebildiim o göletdä doan çocuklar ölüyomuş. bi hasdalık vāmış. gälmişlär
yācılara bi kısmı, bi kısmı haliköyā, bi kısmı da aktepä mumculā deyi bir yär var
orda. oraya bunnar taksim ōḷmuş, yāni ordaki o işeylär dalmış olduu gibi. bälki dä

25

manisa tarafına gidänlär de vardır. bȫle bi şey, yörüKlüümüz ȫle geliyo, ama biz o
işēlärä arayıp soramadık. zāten dedemiz de erkän öldüündenä. e babam da seksän
beş yaşında öldü ama beK ȫle işē yapmadı ama annatırdı hep, yāni olayları
annatırdı. köyümüz yörük köyü.
yüzde sekseni emekli. e toprak var, yaylamız var bizim yokarda, ovacık

30

yaylası. barbunya ekiliyo, kesdānemiz vardı. kesdānemizde hasdalık var, artı
başgȧ türlü hayvancılık var. ovada hayvancılık bol ama yaylȧda esgiki durum
olmuyo. kesdānėlä hasdȧlandı. köyümüzüŋ geliri eyiydi uzun mütdet. bälki bundan
sonra işē olur, hani beK eyiyi gitmiyo, hep geriyi gidiyo. göç värmiyoz. gençlär
hep işēde galıyo, köyde galıyo, bekarlık var, värmiyoz saa sola göç. hālän daha

35

babasınıŋ goltuunuŋ altında gençlär kimi, dışarı värdiimiz gızlar, kövümüzdä bekar
ōlan çok. o yöndän bȫle bi durum var. gızlar çalışmak isdimiyo gidiyo. ȫle gızlar iş
isdiyo, gövänce isdiyo, bir yerde haklı. benim gız vā, beydāda belediyidä çalışıyo,
hayvancılık yapıyola, iki denė torun… ōlan vā burda mādendė çalışıyo. şirket açık,
eti bankla ilgisi yok. şirket açık. ōlan çalışıyo. yok antuman, cıva çalışmıyo,

40

antuman çalışıyo. emirlide çıkıyo, buruya halıköyü dä işletmeye geliyo. zāten
metal hālinä dönmüyo, şeyde dönüyo, zenginleşdiriyola. buruya yüzde beşlik gelän
mal yüzde yetmiş beşä çıkarıyola. topraK olarakdan satıyola, deyärli bi māden.
şimdi här şeyde gullanılıyo, bi tek yinmiyo. särtleşdirici, gurşunu särtleşdirici,
boyuda gullanılıyo, här türlü. antiman māden ȫle bi māden.

45

bälki daha esgi

dönämlädä tıpdı da gullanmışlādır. satılıyo, bol bol satılıyo.
şimdi yörügüz deyoz, yörüün o esgi gullandıkları dillädän, şîvelädän bi şē
galmamış kövdä. çeşitli dillä, dışarıdan çok göç alınmamış bi başga dillä yönüyle. böle
bi şeimiz var, kövümüzüŋ yapısı. häkez birbiriniŋ dilindän rahat annıyo. şimdi dediim
gibi çomaklarnan erikliniŋ arasında bir fark var. çomaklaaŋ dilleri kändilerine has, bir

50

iki kilometre altında erikli var. e fakat onnarıŋ da yāni dilleri uygun. kemännär, emirli
devam ediyo, bıçakcı vādır değişik dilį olan bıçakcı köyü. ordu da bi deŋişiklik vādır.
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I.12

1

Konuşan:

Fatma ARICIOĞLU (55)

Derleme Yeri:

Mutaflar - Beydağ

Konusu:

SOHBET

yapıyon ya, onnānan yapdım bän bu ävlärä. bizim bi şēmiz yokdu öncä. çok
sıkıldım bän öncä. ōlan da kaza yapdı; beş ay ödemişdä, iki ay izmirdä yatdı, yedi
ay. arȧba kazası…
sav ol iyi gāri, allahımȧ şükür. üş sene oldu iyi gāri. omurilik kemii ezildi.

5

ayaı iki yēdän gırıldı. hana hiç umut etmiyōduk. allahdan umut kesilmez dēlä. şu
an alıyo incir satıyoru. işdä ȫle ȫlä, onnan meşgul oluyoru. çıkıyon, beydā bazarına
çıkıyom, benim gelinim vādı ȫretmän. onnan tanışsaŋız ōma mıdı bi yo?
gaymakcıda gitmediim tarlȧ gāmadı benim erik toplumaya ya. onu gȫmüşün
evälde, gȫmüşün onu bän. neydi ya salih, salihdi adı yalım adamıŋ. bizi götürüyo

10

getiriyodu bizi buṛdan. çucuklaam ufakdı daha ozman. gitmişimdir bän onu ya.
kafam yok gāri. kazādan sōna az işē ōdum bän. bi dä gayın vālidäm fençliydi,
gayın vālidä dört senä iki ay bän bakdım. gızları bakmadıla, nāpcaŋ, nāpalım
gülüm? başȧ geläni baş çekiyoru.
bizim de yokdu işdä, ōlanıŋ bu senė oldu, sevincimizdän güllä saşdık gāri.

15

emmä çucuumuz āşam ateş olvēdi, hadaŋ götürüŋ eviŋizä, dokduru götürüŋ dedim.
anne darılmaŋ… neyi darılen gızım dedim, darılı mın bän? bi gün beylik beylikdir,
gelin öretmän benim. çalışıyo, çucuu bakıyoz, öncä doudaydı, ōdan izmiri gädilä,
izmirdän denizliyi gitdilä. ävläni gitdim, çucuk bakıyoz ya. çucuu bi ānnesi bakıyo,
bi bän bakıyon haftıda üş gün bän bakıyom. hani eşya satıyon ya, onu görä

20

annaşıyoz işdä düŋürümnän. üş gün galıyom, ondan sōna gidip geliyom. ētesi
hāfda cumasında bi dā gidiyon. çarşambasında geliyo annesi, çalışmıyo, düŋürüm
çok iyi benim, çok iyi. allahım ōmucakları çatdırmasıŋ, olanları çatdırsıŋ. hani
düŋürüm iyi, iki dene düŋürüm va, ikisi de eyi. bu gayınımıŋ ōlu. bän büyütdüm
buna. hiş bi şe etmäzdi bu hiş. yalıŋızlık zor oluyo çucuum bä yalıŋızlık. bi incir

25

paketliyosuŋ, goyunnan ūraşıyōsuŋ. iki goyunum va, bi eviŋ işinnän dediiŋ gibi.
misafirsiz gāmıyoz maşşalah hiş biz.
çalışıyo, o dḁ çalışıyo bahçılāda işdä, incir bahçamızda. gidiyoz bova
bahçeyä, bıdıyoz, ediyoz işdä ȫlä.
ha būdanız, būdanız. atmış bir doumluyum bän, hā atmış bir doumluyum.
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30

benim girmediim tāla yokdu, emmė geşdi gāri. bu senä edemecen iki senädir
edemiyon. bel ārısı vā bändä, bäl fıtıı… işde ōlan kaza edesiyä sidik tōbamdan
aşara enivēdi, devamlı idrarım düşü düşüvēdi, iyi ōmadım daha, iyi ōmadım. moral
bozukluu moral. benim ōlum hiç iyi ōmecek haldeydi ya. on beş gün deyil, bi
buçuk ay üstünüŋ işēsinnän duṛdula benim

35

ōluma ameliyet giysilännän…

nāpalım? allah bundan gomasıŋ.
o alışıvēdi gari buruya. geliyo gari devamlı sav olsuŋ, alla rāzı olsun. bän
bahalı veriyon deyo, beni biraz gızıyoru. ōlan verive gāri buraya gadar gämiş
deyoru. ben dė veriveriyon. gonum gōşu ucuz veriyōsuŋ sän bundan geliyo,
veriyon deyon bän veriyon, mutdāş gāmasa buraya gälmäz deyoz biz. hani el eli

40

yǖsä el de yüz yü dēlä, mutdāş oluruz bäki birbirimizi gāşılaşırız gızım. bizim
mahallemiz çok büyük dä birleşik deyili, dāınık. bu ōlan benim hindi gelän misafir,
o benim ōlannan āsgerdi āsgärdä, āsgär ākıdaşı oldula. subay ākıdaşı oldula. taha
birbiriniŋ can yakını. gelî bȫlä galī biznän. biri gitdi, bu galcam bän dedi, gal hadi
dedik. gelî durū benim yanıma alla rāzı ōsuŋ, sav ōsuŋna.

45

zorlanmadık sobayı iki denė gullanıyoz ya. eviŋ içindä yapıyōduk hızmatı o
sırılāda, eviŋ içindė çıkdık ya.
bizim, ōlana yapdık ōlana, ōlana yapdık. hindi ev, gelim gidim başın galılā
ginä öbür gelingillä. bu da galī. bunu çāşıdan ev āmak isdiyoz biz dä, hani ävlänisä
ācaz, ävlänmäzsä yok, şart goşduk. şart vā arıda. incir alıp satıyo gāri. boş durmaz

50

I.13

1

arıbasınnan incir alī satā.

Konuşan:

Hüseyin Gündüz (56)

Derleme Yeri:

Sarıkaya - Beydağ

Konusu:

SOHBET

pazarcılık yapıyom, hayvancılık yapıyom. beydā, kiraz, çaylı, kaymakçı dört
bazar çıkıyoz haftada. diyär zamannāda boşdayız işdä. meyve sebze satmıyoz biz.
giyim üzerine, sıfır on yaş çocuK elbisesi, bayan, ärkek iş çamaşırı. evet gäldik
soba yakcaz deyi ūraşıyoz işdä.

5

tam olarak bilmiyom ya. iki yüz elli mi desäm, üç yüz mü desäm? o arada
ancadır yāni. bälki de o gadā yokdur bile yāni.
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I.14

1

Konuşan:

Fatma Çelenger (54)

Derleme Yeri:

Tabaklar - Beydağ

Konusu:

SOHBET

benim fatma çelengär, nüfusda fadime dä. elli dörde girdim, yeni daha. işde
ba bahcä, iş. ziraát işläänän ūraşıyoz, hayvan bakıyoz. gızım hayırdır ȫlä, ne
yapcēsiŋiz bizä? aha yavrum köylük yēlädä işdä bak nolcek? buncaazlā gāri ārıklı
acıklı dēzä, bunnā oturuyoru. hep ārıklı acıklıyız da, gāri naapceŋ? ginä durulmuyo

5

boş, aylak, köylük yēlädä. iki üş tāne goyun var, fazla yok gızım. ne ekceŋ yazın?
yokuç yēlämiz. iki üş māsıl ekiyoz taze taze yimek için, işde bu. siziŋ gaymakcılā
gibi bamya, erik, saltalık mı ekiyoz? ekiliyo daha şindi ekiliyo saltalık, turşuluk,
saltalık ekiliyo. çoK ekiliyo. o peşin para oluyo häm.
siz gaymakcınıŋ yärlisi misiŋiz? orda akrıbālar çok bizim, bän bu ävde

10

dōdum büyüdüm dä, öbür köyü gitdim işdä gelin, tekrar buruya geri gäldim. bu
yerin sahibiniŋ çocuu gayboldū. bilāderimiŋ. üç yaşında çocuk bu dālāda gayboldu.
ondan ābimiŋdi bu yer. garşı, bu yokuç yer. sattı gitdi gāri ābim. bän aldım ondan.

I.15

1

Konuşan:

Öznur KARATAŞ (55)

Derleme Yeri:

Tabaklar - Beydağ

Konusu:

SOHBET

bän yeleK örüyon çocuum yeleK ediyon, tığla. yok zor ōmuyoru alışdım gāri.
üş senedir yapıyom. isdiyōla, yapǐveriyon. sipāriş üzerinä. yününü alıyōla
kendileri, ellişä milyona yapǐveriyon.

I.16

1

Konuşan:

Perihan Duru (50)

Derleme Yeri :

Tabaklar - Beydağ

Konusu:

SOHBET

heş bi şe etmiyon gızım, oturuyon işde bȫlä. geliniŋ yanındı duruyon. o ävde
ōmadı mı eviŋ işläni ediveriyon. işdä aş, yimek. başgı bi şe etmiyon. oturak.
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genşliimde çoK çalışdım. bȫlä îne oyularǐ etdim, hepsini de etdim genşliimde, heç
oturmadım. işi gitdik, tütünnerä, heş durmazdık. bi oturdum on, on beş gişi olūduk,
5

I.17

1

hepimiz îni oyası edädi.

Konuşan:

Fatma Yumuşak (?)

Derleme Yeri:

Tabaklar - Beydağ

Konusu:

SOHBET

burda kiraz gibi iş yokdur fazla. kirazıŋ insanı daha çalışKandır. bizim burda
iş yok fazla. evlädeyiz biz dä. bi şe yapdıımız yok. hiş bi şe etmiyom gāri. eşim
beydağında belediyeniŋ altında fırıncı, bidė yapıyo. işdä ȫlä. ältiyiz. hiş bi şe
etmiyom bän. bizim ȫle baımız, bahcemiz yok. hindi ayaklaam ārıdıı için bi şe

5

yapmıyom. bän tabaklādan gäldim buraya gelin. otuz üç, otuz dört senä oldu.yakın
yakın, beş dakgalık yär. burası, tabaklā, yeniyurt, hemen hemän, bizim
gonuşmalāmız bȫlä. dört köv aynıdır. şindi gitceeŋiz çomaklā fārklıdır, oranıŋ
gonuşması fārklıdır, bu dört köy hemän aynıdır, meselā adaküreyä gidäseŋiz
adaküreniŋ gonuşması biraz fārklıdır.

I.18

1

Konuşan:

Nilüfer TOPAL (52)

Derleme Yeri:

Yağcılar - Beydağ

Konusu :

SOHBET

şimdi ne annadäm bän? adım nilifer topal. atmış dört doumluyun. gündüz
akşamı gadā işleniyon bän işdä. inek bakıyon, hayvan, tovuknan, köpeknän akşamı
gadā işleniyom ȫlä. boş durmayı sämiyom hiç.
Kaç tavuk var?
vā yirmi gadā. şindi hayvannarı bakdım gäldim, iki inek vā, iki ineimiz vā,

5

fazlȧ yok. onnānan… boş durmayı sämiyom işdä akşamı gadā onnānan
ilgileniyom.
Guatr hastası mısınız?
vā, bakıtmadık daha hiç, daha öncä bakıldı da yeni bakıtmadık.
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Sıkıntı veriyor mu?
oluyo bāzı sıkıntı vēdii zaman oluyō.
Çocuğunuz var mı?
vā. iki ōlan, iki gelin, iki torun vā. iki gız torun vā işdä. babanneyim bän. biri
10

beydāda biri köyde işdä; yakın, köyüŋ içindä. dōma böyümä buralıyım bän. yācılı,
yācılar doğum yerim burası. annem mefāt etdi dä babam vā burda.
Ne zaman vefat etti?
iki senė oldu, üş sene ōcák işdä.
Eşinizin muhtar olmasının bir zorluğu var mı?
yō, ne zorluu olsuŋ? o kändi işindä, bän kändi işimdä. o kändi işini yapıyo,
bän işdä āvdä, kändi işim. zētin, incir yazın onnaanan ūraşıyoz, bahce işläennän.

15

işte ȫle. valla aaç çok, sayısı yüz ,iki yüz, üç yüz vādır, sētin, incir. bän hayvannara
bakmıya gitdiydim.
Komşulara misafirliğe gidiyor musunuz?
gidip geliyoz, yākın, kövüŋ içindä gidiyoz.
Haber vererek mi gidiyorsunuz?
yo, biz giriP çıkıyoz işdä ȫlä. akşam ōdu mu hāber vämidän ävdäysä gidiyoz,
ävdäysä oturuyoz. o ävdä deyilsä başgȧ bi yeri gidiyoz, burda habär vēmä ōmuyo.

20

bän on senidän geçik ödemişde durdum. ödemişdä ondan sōna ginä köyä gädik.
kändi evimiz yokdu, ordu inşaat yapıyōdu on seni gadan galdık orda, kira.
Ödemiş’de oturmak mı yoksa köyde oturmak mı rahat?
işiŋ güzä olūsa ödemiş dė güzä dä, işiŋ düzgün olūsa. buruya geleli ginä on
senä olmuşdur. az, işlä ödemişdä işē gitmedi, düzgün gitmedi. sōna gäldik.
Çocuklarınız ne iş yapıyor?
çocuuŋ biri işeyi girdi, böyük şehirä girdi. işdä ufak ōlan bi senidän geşdi

25

ordu çalışıyo bi senedir, mezerliK işi. burda beydādȧ çalışıyo. kändi burda oturuyō
da, orda çalışıyo. gidip geliyō, här gün gidip geliyo. beydaına göşmäzlä, burda
ävleri va, böyük dä beydada oturuyo. o inşaat yapıyo, inşaatlāda çalışıyo, onuŋ işi
dä güzä. işdä ȫlä.
Akşamları misafirliğe saat kaçta gidersiniz?
saat girdi çıkdı gidiyoz, saat altıdı gidiyoz, yedi di gidiyoz. här yakaya

30

gitmiyoz biz ȫlä här tarafa. yakın gomşulara ȫlä. dokuzu gadā onu gadā oturup
geliyoz. köydä här yakaya gitmiyoz, akrabālara gidiyoz.
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Benim çocukluğumda misafirliğe gitme zamanı olarak yatsı ezanı
beklenirdi. Sizde de öyle bir kriter var mı?
yok. bizim burda bek namaznan işē yok o gıdā. namazı işē yapan yok pek,
önäm verän yok, iş çok burda.

I.19

Konuşan:

Fadime DEMİREL (70)

Derleme Yeri:

Akpınar – Kiraz

Konusu:

SOHBET

işdä geçiynän, goyunnana, tālılāda ūraşıyoz. nēdelim yavrum? cahilız. yaş

1

yetmiş, yetmiş yaşındayım. genşliimiz tālılāda tütünnenä, fasilliynän ūraşıdık. orak
biçädik, eveli işelääm vādı, el oraı. ākamıznan çekädik, genşlik ȫle geldi geçdi
yavrum. genşliimiz ȫle geşdi. douma böyümä burdayız. buranıŋ yärlisi, aha bȫle
5

geldik geşdik işdä. zāten anamızdan sekiz yaş galdık, ölsüz galdık. nenemiz bakdı.
anamızıŋ annesi bakdı. hasdȧ olmuş ölmüş. eveli tokdur mu varĭdı? tokduru
götürmek, tokdur nädeydi, işey nädeydi? beş altı ay yatdı, ondan sonra öldüünü
biliyom, ben zātän sekiz yaşında galdım.

I.20

Konuşan:

Firdevs DEMİREL (40)

Derleme Yeri:

Akpınar – Kiraz

Konusu:

SOHBET, TATLI TARİFİ

yaşım kırk. adım firdes demiräl. üş tāne ōlum va. bi tānesi asgärde. şindi

1

izine geldi. eşim de işė gidiyo, çam işinė gidiyoz, ben dė gidiyōdum. ōlum izine
geldii için evdeyim şu an. bȫle. ev hanımıyım. şeye gidiyoz, bozdaa gidiyōduk,
orayı bitirdik. şindi sälçua gidiyola. he sigortalıydı. işde bu ayda borcumuz var.
5

çalışȧmadık havadan dolayı, onu ödüyoz. hani sigortalı çalıştıımız için on beş gün
borcumuz vādı, onu çalışıp ödücez yani. gün içinde evde ev işlerinnän ūraşıyom,
ȫle.
ne vereyim bilmiyom ki, hiç aklımda bi şe yok şimdi yaptım, irmik tatlısı
vereyim o zȧman. bi bardak yā, iki bardak irmik, iki bardak şekär, iki bardak su.
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10

önce irmii güzälce kavuruyom, sōna şekerini goyyom, üsdünä suyunu ilave edip
suyunu çekdiriyom. güzel bir irmik tatlısı oluyo, aklımȧ o geldi. gelir misafirlerim
hani, sevärlär, çocuklarımı da sevärlär hani, arkȧdaş ortamı iyidir. mahalliynän
aramız da iyidir, sevärlär, gelirlär yani.

I.21.

Konuşan:

Dudu ALKAN (52)

Derleme Yeri:

Aydoğdu – Kiraz

Konusu:

SOHBET, DÜĞÜN YEMEĞİ PİŞİRME

biz yengemnän berābär aş bişirmeye gidiyoZ köylerä, ama suludere olsuŋ,

1

ama başga bi yerlär olsuŋ. orȧya yemek pişirmeye gidiyoZ. bi gün önce gidiyoZ,
meselá tādil gün düün var. cumartesidän gidiyoruz orȧya. yemeKleri hazır
vaziyetdä, eti haşlıyoZ, gızardıyoZ salçayı gızardıyoZ meselá tereyālarĭnı
5

eridiyoZ. leenleri örtüyoZ aazlarĭnı, etleri gızardıp gazanlara goyoZ. ondan sōna
axşam biraz oturruz, ondan sōna sabaa gāşı keşgekleri goyarıZ. keşgekleri pişiriZ
sabālen, ondan sōna pilavı ederiZ, çorbayı ederiZ. keşgei döveriZ. aşūre yaparıZ.
gatarız, sadiyā gatarıZ, tavuK gaynadırız, ondan sōna dana eti goyarıZ. danȧ etini
bi öncä bizim gelin haşlar, bi kaç sefer suyunu döxer. onu daha güzäl olması için

10

onsō

önce baŋa masanıŋ üzerinä goydutduru, bıçaanan gıydıtdırı, gıydıx mı

ondan sōna onu, keşgee döveriZ, matgapnan ben tutarım baya döverim ben. şimdi
toxmax yok, matgapnan dövüyoZ. bȫle goca gazannarı sıralarıZ, onnarı döveriZ,
servis hāline gäldii zaman meselá çıkcak ya yemex, biz çaarrıZ düün saibinä.
hazırlanması çabuk olur ama aKşamdan başlıyoz, akşam biraz dinnenmeK
15

istiyoZ, meselá onuŋ için bişirdiimiz zaman düün saibine çaarız. meselá seniŋ
düünüŋ var ya, seniŋ ismiŋ meselá hatca, āşa gel bakalım, gazannarıŋ āzı
açılmıyo, deriz biz. seniŋ göŋnüŋdeŋ ne koparsa ama çembär getiriṛsiŋ, ama havlu
getiriṛsiŋ, ama şalvarlıK getiriṛsiŋ bizä. biz onnarı alırıx, ondan sōna gazanımızıŋ
āzını açarıx, särvise başlarıZ, yemeKleri pişiriz yidiriz.

20

gatarıZ, gatmak mı hiç? ömür olur gatmak mı hiç köy tavuunu. gaynadırız
gazanda onda. dōrarız. ondan sōna. yidirdiK yidirdiK mi düün bitdii zaman biz bi
yandan toplarız gāri. başımızdakıṇlarĭ kovalar gāri benim böyük esas aşcı. o gāri
bi yandan toplar, çanaklarımızı sayarız, gaşıklarımızı sayarızi gazannarı
toparlarız. tabi kendimiziŋ, gazannarımız her şeylerimiz kendimiziŋ.
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25

kaÇ gişi olursa, beş yüz, biŋ…. ama bize kaç dāvetiye basdırdı, ne gadan
insan okuduysa davet etdiyse ona göre söyler. kimisi biz ona göre pişiriz, kimi az
olcaK der, kimi çok olcak der, biz ona göre yemek yaparız. fiyatını da çok olursa
fiyatını biraz yükseK ister, az bi şey olursa biraz daha aşaa ister. bayā zor yärleri
oluyo, ordan geldiim zaman da bitik halde geliyom. yemeklerimiz de çoK güzel
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olur yalǐnız. çok güzel olur yemeklerimiz.
onnar hindi hayvana girir gāri, saarlar sütlerini verirlär, gelirlär ondan sōna
sıraya girirlär. yarışırlar birbirinnen, sen eveli saacam ben eveli saacam deyi
herkes kooparatife goşdurur gāri.
kändimiz, kändimiz el arabasına gatarıK, götürürük, kimisi moturdan

35

götürür gider, el arabasınnan götürrük. orda gāri sen eveli vēceŋ ben eveli vēcäm
yarışır burası. sıra oluyo, bayannara öncelik tanıllar. bayannar vardı mı verir
hemen çekilir. ben el arabasınıŋ içinä gatarım, götürü giderim, verî geri gelirim.
gelin var, gelin bakar ineklerä, o yapar. bi ōlan var o çalışır kelesä gidiyá,
servisde çalışıyo, halı yıkamaya gidär. gelin burda ineklerä bakar, ben yemek

40

I.22

1

hazırlarım, iş bölümü böylä.

Konuşan:

Hatice Teyze (75)

Derleme Yeri:

Aydoğdu – Kiraz

Konusu:

ADRES SORMA

da bu eviniŋ üsdü görüküyo bax, hindi hurdan bi gidüŋ. orda araba var bak
taksi, onuŋ ardından yol gidär, ho aaran yeriŋ önündän aykırı gidiŋ gāri, yol gidiyo
eviŋ önünä. eviniŋ üsdü görüküyo görüyoŋuz mu? dāhȧ bak. şe uygu var baK,
uygu üstündä. siz ginä dolaşıŋ geliŋ ben bi hayvannarı yiygiliyim, hayvannan

5

uğraşcam.
goyun guzu dedüüŋ gibi, onnara yiygi värcääm. siz bi dolaşıŋ geliŋ. bılaşıK
yıkıyōdum ben bi yō. yabandan geldim hindi dä, hȫlä dolaşıŋ geliŋ siz, ginä
gonuşuruk. hurdan dōru gidiŋ, hu çocuk götürü sizä.. siz hȫlä geziyoŋuz? eyi
olmuş gadın çocuum da…

10

bā bahçemiz yox. hayvan bakıyox, hindi benim müsayidim olsa sizi
gezdirrim, gonuşurum da, müsayidim yok. namaz gılcaam hindi bi ezen okundu.
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Konuşan:

Hanım Ayşe ALDEMİR (52)

Derleme Yeri:

Aydoğdu – Kiraz

Konusu:

SOHBET

çocum yok kazadȧ öldü, bi dene vādı, öldü. kaç yaşındaydı gāri? hindi otuz

1

yaşını girmiş olcayĭdı, on dörT yaşındaydı. yannızım. adam ävländi bi daa. adam
garıya mı düşünceK, adam ävländi bi daa, ben teK başıma iki üç ineenen duruyon.
adam da o, çocuK da o, garı da o, hepsi dä o. bi yandan yiyoŋ, bi yandan bakıyoŋ.
5

yazın iş bulunusā gidiyoZ, iş bulunmassȧ kendi işimizdä oluyoZ. ineklerä bakıyoZ,
iki üş goyun vā, onu bakıyoz, işdė ȫlä. yȫmiye gidiyoZ. yȫmiyelä ucuzdu bu sene;
elli, beş elli lere, elli beş lere.
Çömlekçililer ile Aydoğdulular arasında fark var mıdır?
çok az her şeysi deyişi. meselā hindi burası erken kakā, orası dokuz on
ōmayınca kāKmaz. ne gidan fakir olusa, üstünüŋ evi ōmassa ōmasın illi vahdi

10

gämeyincä kāKmaz, güneşä üsdünä dōdurcaK bi yo, bura erken kakā, ezenden
öncä.

I.24

1

Konuşan:

Ümmü BAŞ (88)

Derleme Yeri:

Başaran – Kiraz

Konusu:

EVLİLİK HİKAYESİ, SOHBET, ANILAR

hindi bubacım irehmetliK siŋirliydi, siŋirliydi. ondan sōna āşa gocaŋ
irehmetlii çok ireng etdi benim yüzümden çok sitem gȫdü. o haklarίna ödüyümem
gāri ya allahım kusurumuzu afetsiŋ gāri. şindi beni nίşan oldu, nίşan etdilä bene.
ordan nişan duruvēdi, duruvēdi. bunna düün etceK oldu, dedeŋ irehmetliK

5

vemėcek oldu. azıK veli dedeeŋ lafları azık çıkīdı. sevmäzdi lafını. ondan onuŋ
için geri atcaK oldu nίşana. ondan sōnacım kesgin oldu, kim va, emmim irehmetlig
oldu, keskinäl irehmetlig oldu üçü bubamıŋ üsdünä oldulā. nolusuŋ atma nίşana
dedilä. hátta düşen ötü berileri, gitdim ötüyü beriyi sökdüm atdıydım ben ne vāsa.
ordan gelene ayırdım goduydum ȫlä, ȫlü olū, bȫlü olū dēkenä geri bıraKdırdılā.

10

ordan emmim irehmetlig ben gelin etcem dedi, sen şe etmä dedi, benim üsdümä at
sen ne varsȧ dedi. emmim irehmetlig malcılık yapādı, mal alῑ satādı. Alışeir
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ovasınȧ gitmiş, kesKinäl irehmetlie gitmiş, mühürü vemiş onuŋ elinä. git demiş
mamileyi demiş alıŋ, gidiŋ, ediŋ mamileyi demiş. alıŋ gidiŋ māmileyi yapıŋ geliŋ
demiş emmim irehmelig. bubamıŋ habarı yok, bubam ozanlāda. ordan neysä beni
15

götürdülä emme benim galbimä dōdu saklı ōduuna, bubamıŋ habarı ōmadıına.
dedim ben bu işiŋ içindä bi kılçık vā ya dedim allah hayır getirsiŋ gāri dedim.
neysė biz kākdık emine gocuanaŋ irehmetliK oldu, bubaŋ oldu. bubaŋa ordu
gȫdüm ben gāri yüzünä. hiş gȫmedim, hindi ordȧ neysä vādık biz mamileyi, bi dä
sarıkayȧdan mı cevizlidän mi bi daa nikaha gӓmiş oruya. barbaa oturduK gāri biz.

20

neysä biraz yicek işcek aldı gäldi, küt bi atdı gāri o şeyiŋ önünä. ordan neysä
iminegocuanaŋ irehmätlig gidivēdi biraz o aldı gädi. susam tenesi geçirmedim
boğazımdan. tasası yüremä düşdü. dedim ben bu işiŋ içindä bi kılçık vā ya allah
hayır getirsiŋ dedim. korKdum gāri yimek işmek aklımda yok benim. ordan neysä
nühuzcunuŋ yanınȧ vāmış bubaŋ irehmätlig, çekilmiş fotrafına. ordan gocuanam

25

irehmätliKnen ben dė vādım. bubaŋ irehmätlig aşāda oturup duru. çık çık dedi bene
yokara. ordan gocuanam irehmätliK galdı onuŋ yanında aşāda, çık yokara çık
yokara dedi bene. çıkdık, vādık neyse bi fotraf biz çekdirdiK orda gāri. bubacım
irehmätlig duyuvemiş gāri. gocuanaŋ irehmetlii döümüş gāri dövüncä yengäm
irämätlig dedi, aŋaŋı bi dövdü bi dövdü bubaŋ dedi, benį dä döve gāri yengä. nāpen

30

gāri dedim, beni saklı sen gāri dedim ben gitmicen evi gāri dedim. otuŋ içinä
gömdü yengäm irehmätlig gömdü bene. üş gün mü dört gün hiç yimiden işmiden
yatdım otuŋ içindä.
güzün ovayı göçädiK, baharın nisanda haziran işlerinde bile goyun çıkardı
yokarı yaylȧya gidädiK. eviŋ üstündä ōmazdı goyun da yaylȧya göçӓdiK. süt dä bir

35

ay dökülürdü. gazan kurulurdu. gatırımız varıdı, gatırnan ovacıı süt dökmėyä
gidädiK.. bir ay dökülü, ondan sōna o malıŋ memesinden çıkan eldäŋ geçēdi gāri.
mayȧ peynir edädim, aşaa yokarı on tuluk on beş tuluk bilen peynir edädik. geçi
derisinnene kıllı yerinä gatādık. o deri yanı dışı geliidi. kıllı yerini yüüdük,
yekādıK, kesädiK, götünü çivilädiK. ondan sōna o kıllı yerini daraadıK, buz gibi

40

yüüdük, yekādıK buz gibi. ondan sōna o kıllı yerini gataadıK pēnirä. deri yanı
ōmaz. ondan sōna çökeliK, yourt ilkiliidi böle kesik edäsiŋ. bi gündä dört yo yanık
yayādım .bölä aaç yannıkda bȫlä vurādım. hani decäm çok zorlukla çekdiK.
çadırlāda duru duru duru dura… hatda bunu gurcuvanıŋ ākılāna göşdüm gitdim.
düdengızı fadime ablāŋ āmış gaşmış bubeyiŋ emmisi, dedėniŋ gardaşı. āmış
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45

gämiş oturtmuş. bi gitmiş pir gitmiş gāri gämemiş. buruya tüfeiŋ dipciinnen
vuruyo, burdan gergi kemii kopmuşmuş. onuŋ çiini düşüüdü irehmätliiŋ. bubam
irehmätlig laf edädi sen onuŋ gergi kemi var mı gȫmüyoŋ mu, derdi bene.

I.25

1

Konuşan:

Zehra ŞENGÜL (85)

Derleme Yeri:

Ceritler- Kiraz

Konusu:

SOHBET

Segizendän geçiginin bilmiyon heç. esgidenä tütün işi yapıyōduk. tütün
dikiliyōdu, onnanan ūraşıyōduk. hayvanım vādı, çok deyil be, bi inek iki goyun
olūdu, onnan, uşaklarım varıdı üş dene. onnarnan ūraşırdım, tütünnӓn ūraşırdım.
başgȧ bi işim yoğudu. başga bir iş bilmiyom çocuum. kӓndim sāten sakadın,

5

hasdayın, ben yörüyemiyom çocuum. hurda bi şey va benim tir tir titrediyo, bar bar
baırdıyō. on senedir yörüyemiyom, imekleyip gidiyom, imekleyip geliyon.

I.26

1

Konuşan:

Ayşe UYSAL (45)

Derleme Yeri:

Cevizli- Kiraz

Konusu:

SOHBET

köydän geçmişiizdir, işdä burası azık dışda galıyo. gayvılarıŋ yanından
geşmisiizdir. ben gāri kaç yaşındayım? hindi hesab etmidäŋ bilmӓm. atmış sekiz
doumluyum bän de. ōlan bilii benim dä, o vādı evde dä… yazın aha tarlılarda
çalışıyoz, yazın ölä, gışın bi iş olmuyo ya, gışın evde devamlı, milleT mandalinä

5

gidiyola, biZ mandaline dä gitmiyoz. būda yok da gümüldürä gidiyola. izmir,
torbalı, güŋüldürä gitdilärdi, üç ay dūdula gädilä. yeni gäldilä daa geçän amālėlä.
aha hu eviŋ dayıbaşı amālė götürüyodu, yeni gäldi daha. biz kändimiz gitmiyoz,
biz heş gitmiyoz. bizi heş nāsip deyil mandalin, heş gitmedik. kiraz işinä gidiyolādı
gızannā da on du hindi gāri gızannā kirazı da gitmiyo. gız çocukları evlendiindän

10

gāri ōlan çocukları gitmiyo gāri. kändimiz yazın kändi işimizi yapıyoz. son vakit,
güzün bi di kesdāne zemānı oluyo, on beş gün zāten kesdāne topluyoz. ondan nädė
gȫceŋ galaŋ.
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ōlan vā işdė benim kirazda okuyo, dün dӓ izini gäldi on beş tatilini ya. bir
hāfda sōna gidä ginӓ, bir hāfda var yalım okullarıŋ açılmasına. işē, imam hatik de
15

aşaada ōda okuyo. ilkinde yokādeydi, bıyıl aşaa yeni okul yapıldı ya oruya indilä
galaŋ. ben evde ineklernän, gızannarnana, eviŋ işinnene… hiş bi işi gidimiyon.
evde…
beş dāne.. ikisi evländi, üç ōlan va biri ufācık daha. biri aha bıyıl biri başladı.
aha demin hullādáydı, o kırk yaşından sōna ōdu, kırk yaşını gîdiydim olduunda.

20

öteki ōlan böyük, o asgerden geldi, o da okuduydu imam hatikde iki sene, üş sene
okuduydu, bi de okumadı bırakdı.
epey galbalıK, bayā galbalık, galbeşik, e gāri kaç hāne bilmiyon. ābeŋi çavır
bi ōlum, ābeŋi çavır, aha bu okulu daha yeni gîdi bu, epey vā ya galbeşik bizim
köv. bizim köv galbeşik olmasa ortuokul yapıldı gȫmüyōmuŋ sӓn? ortuokul vā ya

25

galbeşik olduundan hēr köyläden, dovancılādan, hacı köylerindän, her taraflādan
serveslänän gızanna buraya geliyo, bizim köye geliyo galbeşik olduundan. sen heş
gämemişiŋdir buruya dee mi? ȫretmen olarak gämediŋ mi heş? tamam öretmännä
kirazdan geliyo buruya, ödemişdän, kirazdan geliyoru ya sän gämemişsiŋ demek
ki. hep hani yeni tifıl bıyıl gelennä, bötün çou. aha ben bunu gatdıımızdan, okulu

30

gittiimdän biliyom, hep yeni tifıl. bizim bullāda pek nārin nārin gonuşan yok. ōf of,
kimisi vādır patır

kütür gonuşuyo heş dediini anlayȧmezsiŋ. hızlı gonuşuyola,

patır kütür gonuşuyōla, çou milletiŋ gonuşması.. bizim burda va, hurda hu
mahallėdä…. ōrdu baK ōlan çocukları va asgerdän gädilä, goca goca ōlanla, ben
dediklerini anlayȧmıyom, gonuşmalarınnan. gonuşuyola, patıṛ kütür gonuşuyōla.
35

çounu anlayameyon, hı hı deyviriyon hādi, herkes bi deil gızım, herkes bi deil.
akribāmız çok alışeirdä, çok emmä, sözüm bi işiŋ düşmedikdän sōna onna
buruya gämiyo, sän oruya gidimiyoŋ. tamam bizim burdan devamlı üzümü geliP
gidiyola, yaş üzümü gidiyōla devamlı, her gün emmä, üzümü gidiyoŋ baaılara
gidiyoŋ, ordan kamyonu dolduruyoŋ, ordan gine geri geliyoŋ. akrıbeŋi nädė

40

görüyoŋ, işeyiŋi nädė görüyoŋ? hani düün gibi mävlid gibi bi işēlӓ olūsa ozman
geliyola, gidiyoz ozmana. öteki gibi nädė gȫceŋ. öteki gibi gidilmiyo. çok
akribāmız alışeirdä. alışeirde dė vā, izmirdė dä vā, ödemişdė dä vā, her yēde va.
kesdānė çıkmış olsa ben sizä, yārın gäseŋiz, ben sizä kesdāne gatveriidim.
yārın patoz gälcek, patozunan yārın çıkartceedik, patozu veriyoz, içindän çılgamına

45

çovala dolduruyoz, ayıkleyoz.
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I.27

1

Konuşan:

Cemile TÜLÜ (40)

Derleme Yeri:

Cevizli- Kiraz

Konusu:

SOHBET

burda doudum, burda böyüdüm. işdä yaşlılānan, mal bakıyon işdä. başgȧ bi
şe yapmıyoz. gayınvālidäm va, ona bakıyoz, alzaymır hasdası, işdä ölä. tarla takga
işinnän işdä. valla işdä geçinip gidiyoz. hayvancılık yapıyoz işdä, tarla takga başga
bi şe yapmıyoz. ȫlü bi işimiz yok, hayvancılık işdä bi enek vā. onu bakıyoz. dışdan

5

I.28

1

fazla gelän yok buraya, hep yärlisi.

Konuşan:

Emine YENMEZ (60)

Derleme Yeri:

Çakıcılar - Kiraz

Konusu:

SOHBET

gōşum o benim, ȫle bi şeyim deyil dä gōşum. bizim köv halillär kövü var, o
tarafda daaŋ arkasında, halillär kövü var. ordan çakıcılardan orası bizim, uzaK
uzaK buraya. uzaK, zāti bän kändim evli, ordan gėldim buraya. izmirde
oturuyōdum bän evlendimdä. ordan geri göşdük gäldik. çalışıyōdu bey benim. diyo

5

boya fabrikasında çalışıyodu. e orda durduk, orda beş sene durdum ben. beş sene
sonra adam göşdü, bırakdı geldi, işi bırakdı da. ondan sōna burda işde irezil şe
burda çekiyom gāri.
bi ōlum bi gızım var. ōlum işde okuyamadı, okudu da beyini almadı işdä.
onu iki üş hayvan etdik. gız da okudu. onŭ da iş yok. işde iş yok. āslında şēde güzäl

10

şēde okudu da, işimiz yok. ȫlü ȫlü işdä ediyoz. hayvannanan bȫle idāre etdiriyoz
gari nāpalım? malatyadan çıktı geldi de. benim de okuma yazma yok. ben
annȧmıyom pek dä. malatyada dört senä okudu emme dört senä oldu o geleli, iş
yok. ȫle ȫle işdä ölür gideriz gāri ne etcez?
baraj geldi gāri ya, biZ kalkcaz buradan. parasını ödedi onar. e hindi ceryanı

15

kesilsä bizi kōlacakla buradan. oraya yapdırdık bak o daında… bizim bu kövün
yarısı kalkmıyo da, hindi bȫlä su altında galan kalkıyo. daıldık işdä. bizi daha

207

kaldırmıyola, kaldırılāsa gitcez. hem gāri dāda bi iş olmaz daaŋ başında. bura
düzdü, eyiydi, här şey oluyodu.devlet yardım etdi dä ödäncek ginä para. hindi
devlet verdi parasını yapdırdık da, sän onu ödüycēsiŋ yılda kändiŋ. ozman belli
20

olcak gāri. daha belli olmadı ki. eyi dä şinci o zaman gelince o para bulunmaz gāri.
hayvannar olmaz orda, burda oluyodu orda bakamayız, orda neynän bakcaasıŋ?
ova gidince neynän bakcaasıŋ? hayvannar olmayınca sen närdän bulduŋ? tütün
yok, pamık yok, sen närden bulcaaŋ? bulunmaz. işde hayvan oldu mu satardıŋ
ikisini, ödärdiŋ, olmuyo. olmasa iyiydi, bullara baraç olmasa iyiydi. dinnemedilärdi

25

parayı aldılar, geşdilär. emmä az para… dölüm başına altışar värdilär heralde
şeyinä, dölüm başına. evlärdan veriyōla az bi şeynän o taraflara çok värmişlar
evela, bu yanna az värdilär. bu evlär, damlar bura bölä elli bir milyar verildi. biz mi
aldık onu canım? adamıŋ beş dene çocuu var, beşi paylaşıldı. altışar, yedişär milyar
para gäldi, başga yok.

I.29

1

Konuşan:

Ayşe AKYOL (50)

Derleme Yeri:

Çanakçı - Kiraz

Konusu:

SOHBET

çanakçı bayır köyündenin. bildiimiz gaden ileşberliinän ūraşıyoz. hayvandır,
bahcedir, işdir gitmediimiz tarlȧ takgȧ gāmadı. uşaK ovasına, eşmė ovasına,
ödemiş ovasına girmediimiz pamık tālası gāmadı. ömür boyunca işdä yaşımız elli
iki, elli ikiyi basdıK yalım bu yıl, on altı yaşından beri geldiimiz buraya on altı

5

yaşından beri çalışıyoz.
yatılıya on senė gitdim oruya ben derbent köyünä, derbent köyü deyil,
derbent nädė dahȧ ya kayıpınar köyünä, uşak kayıpınar köyünä. tütün gırmıya,
ikįşär ay, ellişär gün, hep durdum gäldim ben orda. äv, esgi ävlädė bȫlä, amalē
ävläendä tütün gırdık, yetirdik gülüm naapcaŋ? gelir giderimiz yok fazla. tālȧ,

10

bahcemiz az gırlādȧ va işdä ekilmişimiz yok. iki üç hayvan etdiK haaç booç. bölü
bölü işdä ömürlä geldi gäşdi, iki çocuK getirdiK, uçurduk, gız kirazda, ōlan
izmirdä. üş torun oldu, babanne olduK ananne olduK, allah sālık vēsin gāri. onnarı
sünetlerįni gȫmeyi nasiP etsiŋ.
köydӓ gādeşleem va, anȧ bubḁ gāmadı, gadeşleem va sadėcӓ. orda tarım işi,
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15

ee hayvan ediyoduk, hayvancılık yapıyōduk. ekin ekiyōduk, tütün dikiyoduk. kändi
işimiznän, aşımıznana, ekin ek, tütün dik, harım et, yiceK gadan bahce et, işde.
koyunlarımız vādı, mallarımız vādı, dediiŋ gibi, köy yerindä ūraş, ūraş. oṛdḁ bizim
nenilämizǐ dedėlämizǐ çakırcalıla dēlä, atılāmız dedėlämize.
çakır benim gibi bi torun oldu izmirdä. aynı sän deyola, al git bunu deyola.

20

sen gibi. bi dä astım ōmuş işee bıronşiT ōmuş çocuk, ben de bıronşitliyin. hindi
āşam yiӓn vādı burda. havvagillä, ablamıŋ däzesi oluyo bu. yengė deyo bütün sen
çocuk deyo, gözleri bütün sen deyo. tombiş zāten anası da tombiş deyo, bubası da.
benė benzä, azık tombiş yüzlü. bizim hep sülalemizdä çakırlık vā. abemiŋ ōlanları
va hep çakır. dedėlämiz çakırcalı, anamıŋ bubasıgillӓ çakırcalı sülalemiZ dēlädi.

25

Zaman ōsa olları dolaşsaK gӓseydiK bi yo. erken gӓseŋiz gidädik bi yo. eyi olūdu,
e ȫlӓn coK güzeldi hava. ȫlü bi telėfon etseydiŋiz dōru geliŋ bi gidelim dädim bän,
gelinnäeŋ oruya, abam vādı ōda. dolaşıı gelῑdiK bi yo.
nelär yapcaKlā gülüm? ablam felc oldu işdä. o yanı, bi yanı dutmuyo, dutā
dutmuyo eyi kötü bi şēlä hazırlıyo enişdäm yicek gadā bi yimeK. bi ābem vā, bi

30

ōlan va burdḁ duruyo. turşuyu gidip geliyo bāzı. iki üş gündür ollāda. hayvan, iki
üş goyunnarı vā, iki üş malları vā, kesdineleri vā. kesdinä bayā dikdilā gāri hindi,
kesdinä parȧ etcek deyė deyė bayā dikdilä. bȫlü bȫlü gülüm işdä.
dā yanında ne kesdinė ceviz. e bullāda zētin, incir dikiliyo gāri. millet uyandı
da geş galındı, geş galındı. millet bağını bahcasını dikiyo. eli bakmıcaK gadan

35

gülüm dikdik dä, bayā böyüyōla. bi onnarı dikiyoZ bi yandan guruyo. bilmiyoz
gāri hindi elli atmış gadā dikdi ollara. azıK iki üş dāne, bȫle miras

olaraK

düşdüydü, atmış yetmiş gadā dikdik bayā yicek gadā olupbatῑ zētinnämiZ. yıldan
yıla artā gāri, allah elnen bir etceK bizi dä. bȫlü bȫlü gülüm işdä. naapcaŋ? hayat
bu, mücādelä. yarın ölcämizä bilsek gene mücādele etceZ. yārın ölceZ desek gine
40

mücādele. hepimiz aynı, memuru da aynı, kövü de aynı, memuru da aynı, kövü de
aynı.
bizä şehirlädä gezseŋiz gӓseŋiz ya, gelin ōlan sözümä, ne vā burdḁ deyola.
buruyḁ satıŋ, alıŋ bi ev deyola. duruman ki… duruman. bendė asdım bıronşit vā.
sämiyom şehir tırafii sämiyom. illė temiz hava. içädä bilė durumuyom bӓn. bӓn

45

sıkıntılıyın, gӓzmeliyin bӓn hullāda, bahcėlӓdӓ. alışıK olunca, tavuklarımȧ
gitmeliyin, e hulları süpürmeliyin. ȫlü ȫlü işdä. hayvannarımı yiygilėmeliyin. ȫlü
dış havasını seviyon, halim vahdım olduu gadā.
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1

Konuşan:

Canan YORGUN (52)

Derleme Yeri:

Çanakçı - Kiraz

Konusu:

SOHBET

beş dė xalxdıım, altı da xalxdıım zamannar oluyō. ha ondan sōna xalxıyoz,
elimizi yüzümüzü yekayıp şe ediyoz, ėvellā hayvannaaŋ az çok onnaaŋ yanına
gidiyon. onnarı bakıyon. onnarı baxdıktan sōna gelip zobayı yakıyon yåvrum.
zobayı yakdıkdan sōna çocuKları gāvaltı hazırlayon. çay yapıyon işdä. onna

5

çalışmaya gidiyola, işė gidiyola.
zētin yavına gidiyola, yemişdė çalışdıla. bulduu yerä, bulduu yerä, haa,
bulduu yerä gidiyola gızım. işdė ȫlü ölä. e ondan sōna, işdä bunuŋ înäsine furuyoz
bunuŋ, bunnan ūraşıyoz. bunuŋ gözleri gömeyo, hülya ablȧ da biliyo ya. eviŋ
arasında işdē gızım bȫlä.

10

şekӓr yüksekliindene, şekeri yüksäldi. amalet oldu izmir dokuz eylüldä, izmir
dokuz eylüldä amalet oldu. halil dört beş sene oldu mu bȫle olalı, dörT senė bilen?
ha on senė oldu mu? haa, şekeri yüksӓldi işdä, gözünüŋ damarı çatladı, ganıma
yapdı. ondan hindi gözleriniŋ tedavisi geş gādı biraz. ilK öncä, daha dōrusu, bu
dokduru gidimedi, gidimedi. elindä avıcında yogudu, işeimiz yogudu, durumumuz

15

yoğudu, yoğudu, gidimedi. e ondan sōna gitdi dokdura amalet oldu emme açılmadı
gözleri. açılmadı gızım gözleri, daha sakatlaşdı. işdä ȫlü ȫlӓ şeker yüksekliindän,
şeker va işdä, işdä ölä.
ha hayvancılıknan çocuum, onnara bile zor bakıyon, işdä iki inek var orda,
iki buzāsı va. bunarı zor bakıyon, böyün eyi oluyon, yarın, benim dė tansiyon va,

20

hasda oluveriyon. tansiyonum bile yükseldi mi onnarı zor bakıyon. evelӓ
genşliimdä hayvan dȧ bakıyodum, işė dä gidiyodum. gitdim, bezelye toplumuya
gitdim, tütün yapdım, tütün işinä, bezelye toplumaya, beber toplumaya, turşuluK
beber toplumaya, ha işdä ȫlä, zētin toplumaya hep ȫle gittim. uzak olan ye dä vādı
gızım, yakın deyildi. servisinӓn gidiyoduK sözdä. ta ödemişė gadan sözdӓ, ödemişė

25

gadan devamlı gitdim, ödemişe bile dayıbaşıynan…
amelilerä toplayo, götürüyo, sen isdeyosun on gişi senė veriyo. o isdeyo on
gişi, ona veriyo. senden alıyo, ondan alıyo paraya, çalışannara veriyoŋ, hee
çalışannara veriyo.
böyük ōlum otuz yaşınȧ girdi, ufaK yirmi segiz. bekar daha ikiZi dä gızım,
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30

evlenceklä bekar, bekar daha ikisi dä. hülya ablaŋıŋ gızı benim gāri gız gādeşimiŋ
ōlunda, ben dēzesiyin. benim güçcük gardeşimiŋ ōlunda gāri.. hülya ablaŋıŋ gızı
bilisiŋdir gamzeyä, ha bi daa hāmile bi daa işde ȫle gızım.
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1

Konuşan:

Nafize YORGUN (50)

Derleme Yeri:

Çanakçı - Kiraz

Konusu:

SOHBET, EVLİLİK HİKÂYESİ

donuyoZ işTe eneK savakanā. esgiden tütün gırādık sabaa gadan. arıKlaaŋ
içinde uyūduK. uyuKlādık, tütünnäӓŋ diPläӓndä uyuKlādıK, ȫlü ȫle işTä. üşüdüK
ineK savaganā. geçen güŋ doŋnāda eneKlerin memėlerini daKımadıK makinilerä.
donduK işdä, donduK, buyduK, buyduK .buyduK inekleriŋ memėlerini

5

daKımadıK makinilerä. hā allah dünyayı gädimizä pişmān ōduk. işdė ollāda
soukdan donduK, daa ne aŋnaTalım?
hiç, hiç bi şeneně ūraşmȧyoZ. hayvancılıK, ineK savıyoZ işTä. goyunnanan
geçilänen ūraşıyoZ. işTi başgı įşe etmėyoZ. esgiden tütün gırādık, tütün dikädiK.
sabā gadan arıklaŋ işläändä uyūduK. yaa yemiş toplādık, yemiş bahcemiZ vādı,

10

onnarı toplādık ȫlü ȫlü işde.
on beş gün sōna ben dayanımadım, gaşdım on beş gün sōna. bi lokum yidiK.
biz istedilä. işey ävdeKi lokumlā bitmiden gaşdım bän. pençiriden çıkdım, gaşdım
ölä yāmır yavaKana. yalıŋ ayak gaşdım, hā ya yalıŋ ayaK gaşdım. gaşdıK işdä,
dayanımamışık baKsaŋ ya. ha gaşdık gädiK işdä. ollādan bi ävläre giTdiK. ōdan

15

görümcemiŋ evinä gädiK, evi gatmadılā bizä gaşdıŋ deye. gaşdıŋ deye evä
gatmadılā bize. ollādan köylerė giTdiK, ollādȧ yaTdıK. üş gün gäzdiK ara yädä.
ondan sōna kändi aramızda nikah yapTıK. ävländiK barklandıK. duruyoz işdė gāri
olduK giTdiK.
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1

Konuşan:

Müzeyyen ÖZBAKIR (45)

Derleme Yeri:

Çayağzı - Kiraz

Konusu:

SOHBET

kiraz çayāzı köyündenim. iki çocuum va. hayvancılıK va işdä, çapa kürek işi
çıkdı, onnara gidiyoz. bu gada işdä, günümüz bȫle geçiyo, nolcak. biri asger işdä,
ondan sōra gız dȧ gelin oldu. ikimiz ävdeyiz, mal bakıyoz. işdä bu gada, başgȧ yok.
gız vādı gelin oldu, ōlan işē daha boş, arıyoZ. yeni gelin oldu, yedi sekiz

5

aylık işdä. aha işdä bunnan hayvan bakıyoz işdä, hepsi bu gȧda. mal yiycee ediyoz
sāde, işdä yulaf, arpȧ gibi şe. o kale hisar kalesi diyōla, esgi, bilmem ben çok esgi,
baya çok esgidän… onu yeni yaptılar, çay salonu gibi bi şeylär. yazın gitdiydik,
kışın etrafını örttülä, bi daa gitmedik gāri, bayā güzel bi yer oldu. oluyo emmä,
yazınkı kadā deyil tabi, bi dė souk.

I.33

1

Konuşan:

Fatma (43)

Derleme Yeri:

Çömlekçi - Kiraz

Konusu:

SOHBET

sounan dışarı çıkılcax hal mi ĝaldıı? yaşlılanan ūraşılcax mı? necāti emmi dä
evlenmiyä kalxgın ya, bizinkinnäeŋ başına segizen üç yaşından sōna camışcı!
çocuKla kaş gündür onnan ūraşıyōla. haa siziŋ enişdė ya, kapıları bilė açǐvemiyo o
gelinlerįni. gelinlä bakmıyo beni deyo. kāmil anne diyo yemeK götürüyo annem

5

deyo, sabahları deyo. biz malnan ūraşıken deyo, o onu bakıyo deyo. xapıyı
arxasından kitlemiş, xapıyı kitlemiş, gāvaltı etmiyomūş, zobasını yaxdırmıyomuş.
baxmıyola beni deyomuş. gız garı gāvaltısını etdiriP durū, yimäni veriP durū, gä
deyola, gämiyo. yidircek gāri ödemiş cingennänä, yidircek. bilmiyoZ araşdırıyola,
araşdırıyola işdä. garıynan ĝonuşuyomuş, āşıım āşıım deyomuş. çekmediKleri

10

gāmıyıP duru çoçuklaaŋ. böyün hasdaydı, bi sabālen erken bi dokduru getirdiK
götürdüK. sabālen telefon etdi, sabālen saat sekiz buçuK bilendi herhalda, çoK
hasdȧ oldum, dokduru götürüŋ beni deye. anaŋgillä gäsin bi deye sedefi aramış.
bunnan gitdiK gāri biZ. necati dė işdeydi serum vēdilä. götürdüK getirdiK ga, arbȧ
ordaydı zāten, cavaynan gitdiK ora. arbȧya āşam onna götürdü gitdiydi. zāten ordḁ
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15

duruyodu, arba da bir hafda on gündür orda.
inahla, hindi hepsinnän yazın gatdıklamız hepsini türlü guruyoz gāri ya.
pakeT olan paket oluyo. daa yeni ilerleli orası ya. öncü ȫlü deyildi, öncü
inşaatdaydı her yer daa. az bi iisan çalışıyodu. gene dä az bi iisan çalışıyo, başga
yerlä gibi çomçok insan deyil ki bi avuç insan, yetmiş seksän insan. hani öbür

20

turşuladakınla, amȧ sezonda iki yüz üç yüz insan çalışıyodu. meselā bundan iki üç
gün önce, iki üç senė önce heP ȫlä çalışıyodu. yazın yüz gişi yüz elli gişi dışdan
geliyodu hep. bin kere şükür, bin kere şükür, allaa şükür, ora olmasa sāten sakatdı
ki işimiz. hiş bi şe edimäzdik ki. hiş bi şe edimäzdik, bu tıraktörnän işee etcekdi.

I.34

1

Konuşan:

Ayşe KARA (67)

Derleme Yeri:

Emenler - Kiraz

Konusu:

SOHBET

valla yaşımı bilmiyom hindi. heralda atmış yedi bilen geçikdirin heralda,
bilmiyom hindi. hesaplayımıyon, cahil bi insanın. benim çoluuum çocuum heP
izmirdä, beş denä. beni gidelim deyolā bän gitmiyom. bura eyimi geliyo. aha burdu
duruyom. evim vā, barkım vā dediiŋ gibi, gitmiyom hani.

5

heÇ neediyim? işde hullāda gıldırdıyom, şükür emekliliim de va. hindilik
kendi işimizi kendimiz hallediyoK yavaş yavaş çocuum. geş senä gışın amaliyat
oldum işdä dizimdenä, diZ kapaamdana. aha baK. daha bi senė ōmadı bu. yörüyon,
hindi bu dizim olcaK allaa şükür memnunum, bin şükür.
izmirdä, e bullāda olsa beni işē mi edibilceklä, kim bakcaK beni ozman

10

burda? izmirde oldum, çocuklā etdirdi orda, orda oldum. bȫle çocuum bä. tek
başımıza bullāda gıldırdıyoK şükür. demek dokuzlara gadar çıkdıŋız. eveli olları
biliyōdum ya hindi bilmiyom gāri, bilmiyom gāri. kaş sene oldu olları çıkalı.
benim azımda diş yoK, bi denä yoK, bȫle gonuşuyom, gonuşmam bu. bu
benim gelin oluyō işdä.
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1

Konuşan:

Ayşe(45)

Derleme Yeri:

Gedik-Kiraz

Konusu:

SOHBET

hı, axciyär xanseri gülüm eşim. depeciä gidiP geliyo devamlı. şindi biz kiraz
giTmişdik. ōlan altı tāne inek yazıldı ziraat bankasına, işde bu damı badȧna ediyim
diyodu, tamam dedi onnar da. allah razı olsuŋ. şey biz gelesiye gine dıxanmış,
nefes alamıyo. şurdan iki üç adım gitdi mi dıxanıP galıyå. çok zor işimiz. allah

5

kimseniŋ başına vermesiŋ axciyär kanseri. ilaç getir diy benä. ben ne ilacı getirsäm
fayda edär buna? bundan öncä şeye gitsiŋ, ācile. ne gerekiyosa orda verirlär dedim.
gerekmiyosa depeciä gönderirlär. nāpalım gülüm hindi? kendi kafamdan bi ilaç
getiremem ki de mi? çok zor. üş sene önce olmuş da haberimiz yok. son aŋda kendi
bȫle bȫle tahlil etdirdiydi. iklim bozukluu dedi dokdor.

10

biliyomuş da.

deyvärmiyomuş onu

depeciä yolladı, depecikdä axciyär kanseri dediler.hasdaynan

ūraşıyoz iki üş senedir dä.
yüz tāne goyun vardı bände, yüz goyun, on üş tāne ineK. hepsini satdım.
sālıK güväncesi yokdu, şe yapdırdım. otuz altı buçuk milyara bi emeKli etdirdim.
ȫle bakılıyo, ȫle oḷmasa hiÇ baxılmacax, para yetmecex. arāzilere satmax zorunda
15

galcaam bu sefär. epey arāzimiz var, elli dönüm gadar. şindi şe yapmayınca bunu
baxıTmax için arāzileri saTmax zorunda galcaam. emeKli etdim ondan. yaşı da
doldu zāten emeKlilik için. Onuŋ için gülüm gāri, hindi ona baxıyoz gāri. ōlan şe
yapcaK gene hayvancılıx. boşda hindi. arāzi var, yerimiz allaa şükür her şeyimiZ
olduuna göre bi hayvancılıx yapalım anne gene dedi, boşda galmayyım orta yēdä

20

gezmekdän ne çıkcak, dedi. şindi ȫle işde, ūraşıyox, hayvancılıx, tarımcılıx,
hasdaynan ūraşıyom, başga ne yapalım gāri? sālıK olsuŋ. düşmäz xalxmaz bir allah
gülüm bä. hiÇ bilemiyoŋ ne zaman, neyiŋ, ne olcaanı. yarın nolcaamızı da
bilmiyoz de mi? hindi yarınıŋ ne olcaanı bilmiyoŋ, baxıyon yarına her şey
deyişiyo, allahım gāri haxgımızda hepimiziŋ hayırlısını vēsiŋ gülüm.

25

işde bölä, hayat devam ediyo gülüm napalım? elimizdän gäldii gadar
baxcaaz ona da. onu hindi emeKli etmeseK zordu durumu. hastaneye gitse para
yetmecex. ha arāzileri satsaK gene baxıdamacaaz. beş milyardan aşşaa çıxamazsıŋ
demiş doxdor. git demiş, bi hayat güväncesi, sälıx güväncesi yapdır gäl xendiŋe,
demiş. ȫle gäl buraya, demiş. ondan bi emeKli yapdıx onu. işde şimdi baxıdıyoz
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30

gāri elimizdän gäldii gadar. hayvannarı da saTdıx, yüz tāne goyun vardı benim.
onlara saTdım e napacaaŋ? başa gelen çekilcek.

I.36

1

Konuşan:

Nimet (54)

Derleme Yeri:

Haliller (Vakıflar Mahallesi)–Kiraz

Konusu:

SOHBET

doğmam böyümäm vakıflādan. halillerä gelin gäldim. üş tāne çocuum vā.
gızım şurda gelin. şimdi biz yenicäm gäldik dä,

huraya gäldiŋ mi deyä onu

soruyōdum. ödemişä gitmiş gämişlä. atiye dēzeniŋ gocası avır, hastanidä. cuma
günü gitdik gäldik biZ yanına, bän gadiryä dēzeŋä telefon aşdım. gä dedim, biz
5

arȧba duTduk nasıl olsa gidip gälcez, sen dė gidip gä biznän. nefes darlıı vā, nefes
alıp verėmiyomuş. havȧynan duruyo. çıkarıvēdilä mi gapgarȧ geçiyomuş,
gararıyomuş. gızımı ävländirdim, iki denä torunum vā, ōlumu ävländirdim nasip
olūsa on du torun saibi olcam. gızım äv hanımı, bi tāne daha vā, o daha ufaklık.
hayvan bakıyoz. vakıflar gene halillere bağlı, doğmam böyümem orda.

10

biz de orda beş gādeşiz, altı tāne. biri dä bubamıŋ ilk önce ävlänmiş. beş denä
bu anamdan oldu. atmış üşlüyüm doğumum da…
güçcük gül, saksı yalak gülleri oluyō yā, gadirye dēzeŋ deyil dä benim noriyä
görümcä, nimet dedi, bunnaadan dik, dedi. gadirye dēzeŋ vēdiydi benä. ablȧ dedi,
fındıkı çoK güzä oluyo dedi, hakgatden çok güzä oluyo saksıda olduu zaman.

15

noriyä görümcä bundan da al git, dik dedi, seniŋ bundan yoK dedi. bän de hāyır
deyimedim, gırıvēmiş bulundu. aldım gäldim. Onu dikdim oraya. çicekleri çoK
seviyom.
eveli gün tesbih çekmeyä gitdiK biz dä, aha şuraya ovaya. kirazdan bi şe
gäldi hocḁ gäldi. kadın hoca dedi, benim eşim dedi şekär olgun dedi, şekeri atdı

20

üsdündän dedi. yatākan yarım kāsė yourda yarım limon sıkmış sıkmış içinä hep
çırpmış, işmiş. şekeri nasıl atdıŋ üsdündän demiş dokdur, sormuş. hanı çok
guvvatliymiş, yüksekmiş şekeri. ȫle etmiynän atmış üsdündän. hani dedi, gitdiiŋ
yēlerä sȫle hanım bȫle demiş. şekär olanna etsin bȫle demiş. bak bän atdım
üsdümdän onnā da atsıŋ demiş. şekär eyi bi şe deyil, demiş. yourt kötü bi şe deyil,

25

limon da kötü bi şe deyil. zāten kilolulā da çoK oluyo şekär fākındaysaŋ.
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biz hayvancılıınnan geçiniyoz bullada yavrum, allaa şükür, taṛlȧya bi şe
ekseŋ kāKmıyo, parasını etdirimiyon galıyo, tālılaaŋ boş galıyo. hayvan, dört
hayvan bakaasak işde, ȫle ȫle.

I.37

1

Konuşan:

Feride SIRIMER (65)

Derleme Yeri:

İğdeli - Kiraz

Konusu:

SOHBET, İĞDELİ DEPREMİ

doğum yerim îdeli. beş dene, altı dana ōlan vā. beş dene torun vā. ōlannaŋ
aşāda üş denesi gümüldürdä. olları biliyo muŋ bilmem, tanıyo muŋ gümüldürlärä?
üş denesi burda, gızı da, gız liseye son, yeŋi sene son. ōlanıŋ iki senesi va, yeŋiden
dä gitcek ōlan. işdä böle, bi şey yapmıyoz gāri hinci. ilkinnädä çalışıyōduk. tütün

5

dikmilerä gidiyoduk, tütün yapıyoduk. hinci ōlannā fasılle ekiyōla tarlȧlara. ben
gitmiyom, kändim gitmiyom. gelin, ōlan gidiyo, torun yanımdȧ galıyo.
ilkiŋ bizim îdeli, kövüŋ dışındaydı. esgi köv deriz hinci orӑya biz. ävlä azdı,
daş dovardı ävlä. bi böyük, böyük bi dePrem oldu, ävlä yarıldı, kimisi işē oldu.
ankarȧya bildirdilä mukdar kövdän bizim. benim beyim asgerdeydi, gayın buba

10

vardı bizim. ordana eltim vardı yanımda. bȫle yatıyoduk, ävdė yatıyōduk. bi salladı
ȫle ötü beri gidiyom bän. altdı goyun vādı bizim, goyunna vādı eviŋ altında.
tatdaydı bȫlä, dam vārĭdı altda bȫlä. gidiyom ben yatdıım yerdenä, sallıyo benä
dePräm. soŋra eltiniŋ dä çocuu vardı. o dḁ o gün hasdılaşmış, çocuk hasdılaşmış.
bän, bän ooo dedim, gidiyoz dedim bän, bagırdım. gayın bubḁ dedi bizim şaadet

15

kelimesi getiriŋ dedi. şaadet kelimesi getiriŋ dedi, dova ediŋ dedi. hatca gelin dedi
gāri hatca… gelin gökköydä endik gāri demiş gāri o. ordan burdan araşdırıldı, e
şēläde o zamanla iradyolā vādı. ıradyolāda, haberläde kimse ävdä duṛmasıŋ gine
böyük dePrem gäcek deyä iradyolā haber sȫlüyo gāri. bȫle televizyonlā mı vā?
şarzlı lambalā var, hana ceryan bile yok. ōdana anKara… şelä geldi. ordan o eski

20

köv dediklämiZ yēlerä gāri bizim dovduumuz yēlerä gazete basmış, ādıla, gazetėyi
verildi gāri. hana kövüŋ durulmucak hāli deyä. ordan mühendislä geldi, sonuŋda
bullara äv yapmak istedilä, hana aldıla gāri bullara, ȫşdülä pilanlarına, häkes ävli
olanlara yazdıla, hana evä üsdünä. ȫlü ȫlü yapıldı, seniŋ dediiŋ gibi yapıldı, bullara
gädik olladana, allaa şükür hinci eyi. ozmanlāda bi yolumuz yöntemimiz yok. derė
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vādı, çaydan geçimiyoduk o tarafa kövden yana, bi köplü, su youdu. su dā bizim
yukāda tepėdä yarkayȧ deriz, yukāda çamlık vā yukāda, işēdä dā vā. burda yaşlı bi
gadın varıdı, ona hu aşşādȧ gādı, az çukurdeydi o yē. orda eşşei bȫlä işelerä sardılā,
tenkėlerä sardılā. o ihtiyar gadına vēdilä elinä eşşein ipinä, cilbirinä. ipinä, ȫle
çekdirdilä. gazetiye verildi gazetiyä vēdilä, ondan sōna araşdırdıla, e buraya köv

30

susuzdur hȫle bȫle deye araşdırıldı. su gäldi, ordan su vēdi, gadınıŋ biri hayırına
buruya kövä. hinci allaa şükür eviŋ önlerindä eniyoz miniyoz arbılara. bi hasdȧ
oluyodu bazı ordana bu yakaya zorlu geliniyodu. araba olan bāzı mindirip
getiriyodu. kimi işeyä salȧ gatıyolādı, tapıda, doum yapcak gadınnara ordan bizim
esgi köv dediim yēdenä, esgi köv dediim yēdenä.

I.38

1

Konuşan:

Şoför (56)

Derleme Yeri:

Karabağ - Kiraz

Konusu:

SOHBET

bu garabağ saşlı zāten şēdir ya, hepsi aynı, aynı şiveyi gonuşur yāni, kiraz da
aynıdır. tabi biliyosuŋuz şehirliynen köylünüŋ gonuşması şiveleri ayırır, bizim
gonuşma şivemiz bu.
şöförlük yapıyodum. emekliyim, bırakdım. burda en ufak ne olur burda, şu

5

çavuş dā tarafı, orasınıŋ şivesi biraz şēdir yāni ayrıdır. gedikdän öbür tarafı,
gedikdän sonra bucaK vardır. bucaan şivesi ayrıdır yāni, ödemişė bālı orası.
dokuzlarıŋ şivesi de farklıdır. buraynan farklıdır yāni şivesi. velilär de aynıdır yāni
bence, bi fark yok yāni buraynan. işde burda en fazla orası, dokuzlar, bu çavuş dā
tarafı, bu bucak tarafı. bunnar bu üş şey farklıdır.

I.39

1

Konuşan:

(23)

Derleme Yeri:

Karaburç - Kiraz

Konusu:

SOHBET, EVLİLİK HİKAYESİ

bän garȧburçdan gäldim, daha önce orda oturuyōdum işde. çalışıyodum bän,
işi gidiyodum. Zeytindir, pamukdur, üzümdür... onnarı gidiyodum. işde buruyḁ da
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geleli üş buçuk senė oluyo. bän torbalıda oturuyom. hani bi işä gitmişliim yokdu
orda. bi kızım vā. şimdi dä gitmiyom, yazdan yaza bi salatalıa gidiyom. genälde
5

evdeyim, hayvan bakıyoz. bi dä çucuum da küçük zātäne, iki buçuK yaşında. yirmi
üç yaşındayım işde ben de. pek bi şey yapmışlıım yok, evdeyim genälde. eşim
çalışıyo. eşim torna tesviyede çalışıyodu işdä, yeni işdän çıkarıldı. şimdi burda
çalışıyo, hayvan damnarını falan yapıyo. burdan gidip geliyo, biz de burdayız işdä.
işdä geri dönme şeyimiz vā, aklımızda geri dönmek vā. torbalıda oturuyoz ya

10

eşimin işleri orda pek düzgün olmadıındana geri gelmeyi düşünüyoz buraya. hani
burda bi düzän gurmayı düşünüyoz.
kayınvālidemiŋ kardeşiniŋ kızına bänim kändi kardeşim kaçırmışdı. ābim
kaçırmıştı. e eşimnän biz tanışdık zāten o sırȧda. sōnra biz bayaa bi konuşduk,
gaşmaya karar värdik. hani isdetsäm falan dedi, bän dedim värmezlär dedim.

15

kaçalım o zȧman dedi. hatdā bi ara ayrılalım diye bile düşündük. eşim bän
vazgeçmäm dedi, e bän vazgeçmäm deyince gaçalım dedik. sōra gaşdık işdä.
buruya geleli üş buçuk sene oluyo işdä. daha çok bi zaman olmadı. sōnra işdä
ābimiŋ eşi de ayrıldı. onnar boşandı bän kaşdıktan sōra. anlaşamadıla, ayrıldıla,
hani bän işe gidärdim zāten, evdän gaçardım ev işi yapmamak için gaçardım sōra

20
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1

buruya gäldim …

Konuşan:

Bülent OKUR (43)

Derleme Yeri:

Karaman - Kiraz

Konusu:

KÖYE BARAJ YAPILMASI

tabi ondan da rahatsızız da şindi isdär isdemäz kändi bulunduuŋ mävkidän
gitceksiŋ bi tarafı dōru. zāten bize dōru düzgün para da ödemedilär. hani bu yärlä
için düzgün da bi para ödemedilä bize yāni. bi dekar yär için altı bin yedi yüz lerä
para ödedilä. bir dekar yär almaya git yirmi, yirmi beş bin nerä alıbili misiŋ, yāni

5

mümkün mü? bizim bu evä on sekiz nerä para ödedi devlet. on sekiz lerä, böle bi
ev yapdırıbili mi bana? yapdıramaz, mümkün mü yāni. tamam yıkık dökük de olsa
kändi evimiz. sonuşda başımızı sokcak olduumuz bir yär oldukdan sonra şe deyil
yāni, nāpalım? şu an ülkeniŋ durumu garışık zātenä, här gün asgär ölüyō, bi
çatışma oluyo, adam bomba patladıyo, bi sürü gariplä ölüyo yāni. birileriniŋ çıkarı
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10

var ki bȫle oluyo yāni bunnā. bizim bullā ōsun, gaymakcı olsuŋ hep aynı dili
gonuşuyo yāni.
gälcek, gälcek. bizim bullara gadā isdimlak oldu. sonuşda bi defa dolcek.
yalǐnız şu an dolu deyil daha. şimdi tamam bizim için kötü dä alt taraflar için iyi
yāni ya. dā konaklıya gadana su vēceklämiş bu senä, havalā işlek gidäsä. daha çok

15

yavā. devamlı birikî dä, salıyola suyu salmısalā dolma yapā da. zāten isdimlakdan
sonra üç yüz metre dolma payı vā dedilä. tamamän üzerindän daşma seviyesinä
gäldii zaman bullara gälcek yāni, en son raddä. bi sefärdä dolmaz da zaman zaman,
zaman zaman olū yāni.

I.41

Konuşan:

Cevriye KUZU (80)

Derleme Yeri:

Karaman - Kiraz

Konusu:

SOHBET

Burası sizin eviniz mi?
1

yaa beniŋki orda ötüdä, buru bunnaaŋ.
Çalışıyor musunuz?
yok, çalışmıyoz gāri. eväldän çalışdık, yetä gāri. esgidän tütün, pamık, inek
çokdu. çok işledik ondana. hindi bi şe yapmayoz. tütün, pamık yok gāri onnā bitdi.
onnā ōmuyo gari, bullāda yok. o dālādȧ vārmış o de mi?
Çocuklarınız var mı?

5

var, onnā ävli gāri. iki gıznan bi ōlan va. ōnna böyük gāri, gocumanna. biri
gaymakcıde gızıŋ benim. onnaaŋ laablāna ne deniyo acaba? gızıŋ adı nurgadın,
beyi mahmıt, gayıntasıgillä öldü, gayınnası sav hinci. hiç aklıma gälmedi bak, şēlä
deniyo, unuduveriyon bi şeyi bän gāri, aklım gıdaldı. hocu gämiş ezenä… sabālän
gämedi hocu da hindi āşamnan, dün dü gämedi, bi gün tatil ediyo bi yo. bu hoca

10

kelesde duruyo o da här gün geliyō da, bi gün ödemiş bazarı gün gämiyo. o gün bi
tatil ediyo, bi yo o gün, bi gün bi diŋneniyo yalım hoca. sırf buraya mı gelcek
canım. onuŋ gızı da okuyyo, ōlu ävli ya, gızı okuyyo. adını bi şēlä dedi ya
unuduveriyon bän. bu tepide yatāmış imine o, āşamları gitmeyo, burda tepide
yatıyo. ezän etmiyä tepidän geliyo. sōna sabah ezenindä kelese gidiyō evinä.
Yevmiyeye mi gidiyordunuz?
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15

yaa, yaa yōmiye gitmedim, kändimiŋdi. bän zāten îsan dutdum, tütünneri
gırdırdım. yōmiye îsan dutādım da. baraş vā gāri, bi dä baraş aldı tālılara. baraj
olcak bulla. kaāk dese hökümet kaākcak bulla, bullamıZ çok güzädi. davları çıkdı
kimi. davı çıkdı o yannıŋ îsanı, beyda tarafınıŋ. çok güzä bizim yēlämiz, bullā,
emmä gıymatı yok. davıŋ başında nolcak gāri orda? iminä ollara su alınmadı daha

20

dē mi? su da alıncēmiş ollara daha. hiş bullāda baraş mı olū? adamıŋ biri ȫlü
demiş, nasıl baraş etdirdiŋiz bullara demiş. etdirilmecēdi. ävlä para mı canım. hindi
bi äv yirmi beş bin nerä, ne yapılī hinci? bi şe yapılmaz. tālılara yetmiş seksän
veriyola canım da talaŋa görä. biz tepeye yapdırmadık äv, bizim äv kirazda vā.
gidäsek oruya gidäriz, yaşāsaga. yaşımazsak mezäliä gidäriz. ollara tepilerä

25
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1

yapdırmadık biz. yapdırsak ōlan huraya tālaya yapdırdı ya, oraya yapdırmadık gāri.

Konuşan:

Hatice CEYLAN (73)

Derleme Yeri:

Kurudere - Kiraz

Konusu:

SOHBET

kövlüyüz biz kövlü, kövlüyüz yavrum. hanıma bakıyom gelinimä, bi ōlum,
bi gızım. gızla ödemişde gelin, bän emekliyin. bän calışıyom artık, işi gidiyom.
hindi biz ȫlän yemeeni çıkdık gäldik. kompir seçiyōduk, yemee gäldik hindi biz.
māzıda, hurda māzıda ibram beylääŋ. bākurdan emekliyim. tütün işēlerindän,

5

pamık. kamyonnan kaakādı yavrum. ülän bi azık artsa ya. ameliynenä gübreyä
denk gelîdi. malcılıı çevirdik. bak malı çevirdik. allah bin bäket vēsiŋ parayı da
bulduk. bi denä eşşek, eşşek dāhi yokdu evimizdä. bän öünmäm, eşşek dahi
yoğudu. bak hindi iki dene motur oldu, bi de arbamız oldu. hayvandı para. kāvi
bilen yapıŋ bunnara. bi elden bi ele gämişlä. nädi gȫceŋ bi daa? titiz garıyım bän.

10

ȫle olan bi yēdän bi şe yimäm bän. tovuk eti yimäm bän, yımırta yimäm bän. aşlık
vā mı yavrum? hiç utanmaŋ, pēnirdän yımırtıdana goyveririm bän sizä. bän ölüsäm
deyon eveli aşlıı sorun deyom. benim beyim öldü, çok oldu öleli. sōna öldükden
sōna; bi sene, iki sene eveli benim o yandan, bän guruderėdenim kändim, gelinim
gōgalı, anası gurudereli. ordan baraş parası gäldi, o parayı dedim kırk milyarı yakın

15

para gäldi benim. o parayı dedim üçü taksim ediŋ dedim. üç dokuz dokuz dedim,
dokuz dokuz böldürdüm orda. burayı gäldim ōlanınkini vēdim, gızları da vēdim
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dokuz dokuz üçünü dä sālımda vēdim. oraya parayı gocem bän gine onnarı gācak
bouşcaklā başında. eŋ eyisi sālııŋda vē. hindi o erāziyi bän aldım bi buçuk milyara.
para birikdirmicäm ōlum. yanı başımda bouşcaklā. yatımasıŋ yatdıı yēdä dedilä mi
20

bizim gabir çıkcak bȫlä birindä hak geçirmicäm.
nääde yavrum, göz ildi benä. nädän çıkdıŋız böyün ya? bän bek severin
gelenä. üryalā bilen gȫdüm bän. ölenneri gȫdüm yavrım. mezerdä iŋil iŋil mevlidlä
okunup duru. neysė hurda mezēlä va. urdan çıkdım öteki mezälii girdim, urdu da
mevlidlä okunup durū, tesbihlä çekip durū gāla. ondan sōna hurda …. vādır, orda

25

gatran gazannarı gaynayıp durū. burḁ cehännäm dedilä. bak saçın teli gibi, annacı
yeşillik, burḁ cennet dedilä. bän, bunnarı gösdädilä beni dä… biri ekmei sırılamış
bȫlä tatdanıŋ üsdünä.acımdan ölüyon deyō, burdan bi ekmei alıp yiyimeyo.
dünyasında hayır etmemiş. aŋnatdıkdan sōna bi daa gȫmedim gāri, bän bunnarı
gȫdüm. bak buru cehännämi düşüyola, gödüm bän bunara. gatran gazannarı bȫle

30

gaynayoru iki denė gazan. o şaş telindän geçennä cenneti gidiyo. biri ekmei almış,
bar bar bavırıyo acımdan ölüyon deye. bi ekmei alıp yiyimiyo, dünyasında ışcaK
ekmek vēmemiş. ülen bi bide ekmei ederin, andıımdan deyil, yimiyän gāmaz.
dünyada eyilik etceŋ.
Birlikte mi oturuyorsunuz?
kaş senedir bunnan oturuyoz biz. bän kötü ōsam oturur mu bu? bunu ilkin

35

kirayı gatdım kelesä, bi ōlan işimizi çevirän yok. ōlan ötü bakdı, beri bakdı
elekdirik dakmıya gidiyo, para vēmiyo herif, bi dā sȫleyo. satdı,savdı, gädi buruya.
kändi işimizi ediyo. en eyisi o, allah vēdi şükür hālimizä biŋlärce. hindi buraya gat
etcek bu. beni yakın ōsuŋna yavrum. allah gorusuŋ yalıŋız ōdum mu kesälä benä
paralı bu deye. kaş senedir bu evde oturuyoz biz bunnan. düzän ōmadıkdan oturū

40

mu bu gelin burda? bän garışman heş bi şeyä, etdiŋ etmediŋ demän, bän yazın işe
gidärin.

I.43

1

Konuşan:

Senem FİLİZ (76)

Derleme Yeri:

Omurcalı - Kiraz

Konusu:

SOHBET

bak orda bi yastıK, orda bi yastıK, burda āŋlanıyodum. evin içine bak
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süpürmedik bile ana gız. aŋnatırım hani neyi biliyosam.
otuz sene orda durdum gelin gitdiim yerde, orda otuz senėden sonra buraya
anamıŋ bubamıŋ mülkünüŋ içine geldim geri. iki gādeşdik biZ. ōlan gādeşim
5

izmirde dövlet su işlerinde aır baxımda çalışıyōdu. o yüzdän o buruya geri
gelmedii için bullar hani başkası girmesiŋ diye aldım. beyim aldı daha dourusu.
ȫleliinnen yerleşdik galdık burda. hani köküm douma böyümä buralıyım. anam
bubam buralı, köylü. ha işde bȫle. allah baışlasıŋ dört evlaTım oldu. hepsinį de
gelin etdim, evärdim hepsini de. bicik torunum varıdı, anası öldü. bu gelin biliyo

10

ya. onu gelin etdim, al geḷ bak albünü bi baksıŋ gelinim, ȫretmän hanım gelinimiŋ
albümünä. bu matėmatik ȫretmeni, atancak nasip olūsa bu şubat şeysindä atancak.
îşallah matematik öretmeni, erzulumda okudu. işdė gelin ettim, beş ay oldu gelin
edeli. beyi de ȫretmän kirazda. bȫlü çocuum. evlatlarımıŋ kimileri, ikisiniŋ beyi
öldü, ōlumuŋ hanımı öldü, kendi beyim öldü. bȫlü çocuum işdä.. bunnarı biliyom

15

işdä. elleri baka bi elleriŋ yaşlı kadınna gibi gezip tozmasına bilmedim,
çalışdıımdana bā bahce işi etdiimdenä. bȫle çocuum.
annem yenişeärdäŋ, bubam buralı. işdė atancak gāri nāsib olūsa bu şubatda.
belli olmuş da hani tercih mi görceklermiş, sen daha iyi bilirsiŋ. işde nāsib oluṛsa
îşallah. erzulumda okudu. eyer erzulum, xars o tarafları yazılsaydı çıxcaadı.

20

arxıdaşları, hep o yanda okuyan arxıdaşları yazıldı. beyi yazdırmadı, gayınvālidesi
de yazdırmadı. ōlum o taraf ĝarışıx dedi. bi köpek bi deriyi sürür dedi. bizim
bullaamız lafı bilii, her tarafdȧ vaṛ bu da. bakarsıŋ ōlum dedi. işde ȫlü çocuum.
nāsib olūsa çıxancax atancax işde. ben dė galp olduumdana ayarım belli olmuyo,
golundāki saat gibi. bakıyosuŋ o yandasıŋ, baxıyosuŋ bu yandasıŋ.

25

bunnar gezmekdelerdi, axşam gelmişler. aradı gāri babanne biz geldik dedi.
çocuklaamıŋ üş denesi izmirde bi bu vā yaxında. onu deyom gāri gezip tozup da bi
ye bilme kine, bā bahce işinnene ūraşdık, huymuş, buymuş, tütün. hindi bizim
buramız ulux, eveli pamık ekiliyōdu, tütün ekiliyōdu, hani bunnaannan ūraşılıyōdu.
pamık, tütün çokdu. üş ton guru tütün kaldırdıımızı biliyom ben bunnarnana, üş

30

ton, hā ya. o pamık bunnaan hindi eviniŋ olduu yer, hacı nuri yeri dēlädi. dörT senė
orayȧ icar dutdux kırk dönüm yere, bu yalıŋız başınȧ üş ton pamık topladı orda
ĝāri. bu turanıŋ ĝaynı orda ozman mabıK olmuş gayrı bunu ōlannarını ibrām
irehmätlie, bunuŋ da beyi öldü işde, iki sene oldu beyi öleli. on iki sene olcax bu
haziran öleli bu gızıŋ annesi. gelinim öldü ōlanım da oldu işdä. arbanıŋ direksiyonu
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bozulunca nereyi gidiyo? o yanı bu yanı gidiyo de mi? zenni kısmı kendini baxıyı
da erkek baxamıyı.

I.44
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Konuşan:

Durdu UZUN (65)

Derleme Yeri:

Omurcalı – Kiraz

Konusu:

SOHBET

Kafalarımız geri gāri yavrum hani ileri kafamız yok. bizi hora geçiniyosuŋuz,
çoK sa olun, allā razı olsuŋ hanım gıscaazım. atmış beş yaşındayım ben. ikimiz
yaşıdıK zāten, çocuklarımız dȧ ikisi bir böyüdü. dört dene çocuum var. allahım
herkese benim evlatlarım gibi evlat versiŋ. iki gızım iki ōlum var, allah herkese

5

benim evlātlarım gibi versiŋ çocuum. daha gızlarım, ōlanlarım bi sensiŋ
dememişdiṛ. torunlarım daha babannecim deller bi daa demezler. gızlarımıŋ
çocukları annennecim der bi daha demezler. herkese allah hayırlı evlāt, hayırlı anȧ
buba versiŋ çocuum. bubaları öleli on altı sene oldu. on altı seneden beri hiş
çocuklarımdan gaşıŋıŋ üsdünde garaŋ var lafı duymadım. anacım deller bi daa

10

demezler. her gün telėfonnan āşam ayrı arallar, sabah ayrı arallar, ȫlen ayrı arallar.
hepsi de arar, dördü dä. anamız arasıŋ da gonuşalım diye bakmazlar, arar
çocuklarım. hora geçiriyo allah razı olsuŋ, bi kere deyil bin kere yavrum.
iyiyik çocum işdä. gözümüz dünyada. ayaklarım ārıyo, ayaklarım ārımasa.
dünden biy nilgün dedim, benim ayāmı dedim, biy geliyim baxıver dedim

15

selmiyeniŋ eltisinä, nilgün hoy dokdura. durdu dēze sen geldin de ben bakmadım
mı seniŋ ayaklarıŋı gel dedi. sen de mi ona gitdiŋ? çok güzel çok güzel bakıy çok
da. bel fıtıı ayaklarĭmı inmiş. keçe gibi ayaklarım. yörümesi bek zor, öddüm
kopuyo yörümedä. bunuŋ ayacıı da sakaT oldu biy gırıldı, amaliyat oldu. sen
maşşala faden kaza geçirdiŋ emme benden sālamsıŋ subbaanallah. sen kendiŋe

20

bakmıyoŋ, sen kendiŋe bakmıyoŋ.azık kendiŋe bakcaŋ fadik. nasıl bakmaŋ? senin
paraŋ yok mu? her şeye kafaŋa dakmacasıŋ fadik. seniŋ paraŋ yok mu? seniŋ paraŋ
seni idare eder. hiş de canıŋı sıkmacaŋ, yalnız seniŋ adam mı öldü, yalŋız seniŋ gız
mı gaşdı? bi gızı gaşdı bunuŋ yeniköve onu çok dakıyo kafasına. onuŋ yazısı
gaderi oyumuş. hā ya nēdelim yavrum. eh yavrum gāri sā olun, hora geçiriyosuŋuz

25

bizim gibilerini. hā ya sā olun çocuum. bi çayımı içerseŋiz çay goyyım geliyim.
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Konuşan:

Azime KAYA (45)

Derleme Yeri:

Ovacık- Kiraz

Konusu:

SOHBET

hayvancılıK, ileşberliK yapıyoZ gülüm, ineklerim vā, inek bakcam hindi
işdä, hayvanıŋ içinä gircäm. öncü gidiyōduk, hana tütün yapınca tālȧya gidiyōduK,
şimdi gitmiyom çocum hindi kändi iki dörT ineemä bakımıyom, zornan bakıyom,
pil bitiyo.

5

avaşlarımızdan kesdi bi eşim. yapıyō, düzenniyō, goyŭyō, yakıyoz,
gullanıyoZ. bu dut avacı, bu yemiş avacı. o meşä. o hurdan kesmiş dä amcaŋ
gomuş orḁya. yakarıZ, ekmek yaparıZ bidi yaparıZ, közlümä. yazın fırındȧ
yapıyoZ tandırda, kışın çörek yapıyoZ, bazlıma deyola onu yaparıZ.
kendimiZ dutarıZ, hazır mayȧ alırıZ, yaparıZ ölä. nohudu gırarıZ ılık suda

10

akşamdan garışdırrız biraz un, biraz şeker, sabālän o çıkdı mı su veririZ, çıkan o
köpürür bölä, gelişdi mi oldu mu hamuru ürediriZ bi daa yourruz üçüncüdä
yaparıZ.
şimdi çocum işē oluyo, tez toplanıyo gariK. eldıvan keyyolā, alĭveriyōla.
amelä dutuyola, moturnan atıyola. esgiden arkamıznan çekiyoduK, e maşaynan,

15

çumaannan topluyoduK ȫlä deyil şimdi. makinesi va, kesdāneyi dövüp geçiriyola.
esgiden elimiznen bȫlä tikän batardı her zaman. bi kış kestāne dövädık biz esgidän.
amȧ şimdi ȫlü deyil makineyi varıiy, kürää gatveriy, eleyip geçiriyo.

I.46
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Konuşan:

Melek ÇOBAN (51)

Derleme Yeri:

Örencik- Kiraz (Omurcalı da oturuyor.)

Konusu:

SOHBET

kändi köküm eee işēli, örencikli. gelin gäldiim köv olgunlar. olgunnādȧ
gocam öldü sōna bi iki ävlilik yaptım, buraya gäldim.onnar aynı benim gibi
gonuşurla, burası ȫle gızım. karabulu da pek fazla kibar gonuşmaz. onnā da acık
düzenni gonuşur, örencik dä aynı benim gonuşmam gibi gonuşur. fazla dil yokdur.

5

karabuluğu taşlıyataıŋ gāşısı, solaklardan ta ilerisi…
bän elli bir yaşınıŋ içinä dävrildim, elli yaşını doldurdum yılbaşında, atmış
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doumluyum bän .
Kaç senedir Omurcalı köyündesiniz?
ben buraya geleli yirmi iki senä oldu. yirmi üç senä mi oluyo acaba? benim
gız yirmi iki yaşıŋ içindä. yirmi üş seneniŋ içindä. beş deně çocuum vā, hinci dörT
10

denesi ävli, biri bekar antalyada okuyyo. bän kändim beşdän diplomam vā.
derslerim güzädi. u zaman için bȫlü gızlara okuma imkānı yokdu. bubam ondan
okutmadı. tarlȧ işcilii vā, mal var dėyä. okumam güzädi. bi de bän kändim bir
atmış boynan elli kiloynan çıkdım. yetişgin gız gibi, büyük girdim okula. on dokuz
yaşıŋ içindė ävländim, yetmiş dörTdä. bän nėysä ȫle gözlääm tam āsa gasTeyi dāhi

15

okurum här şeyi ta burda… gäl gelelim gözlerim almıyo çocum. başımdan çoK
işēler geşdi. āladım, sızladım. gözlerim fazla gözüm almıyo. gün içindä ev
işlerinnän ūraşıyom, eviŋ işi, başga bi iş yapmıyom. çoluK çocuK daıldı, gız
okuyyo. çoluK çocuK heP gelin oldu, ävländi. bi unnarıŋ yanlarına gidiyom. bi
eviŋ işinnän ūraşıyom, zaman geçiriyom bän .
Olgunlar köyüne gidiyor musunuz?

20

gidiyom, dün gäldim taa, dün saat beşde gäldim, benim bi sürü akrıbalarım
orda. tādil gün öräncie gitdim. öräncikdän olgunnara gäldim. olgunnarda yatdım
āşam gadan, asgär vādı, onnarı gäzdim. bugün dä beydā yanǐna gitdim,
beydayındaydım. geziyom, geziyom çocuum. beni çok geziyoŋ deyola. valla
gezcääm dedim, bu sālık vucudum varkän gezcääm dedim, gezcääm bän dedim

25

bän. e garışanĭ garışmaŋ dedim.
Şimdi yalnız mı yaşıyorsun?
yalŋız durmuyom, gocam var benim, gocam va. o da işe yā, fıtık vādı
amaliyat olcak, ödemişä dokdura gitti, tahlillerinä olcak. bilmiyom tahlilleri
yükseK çıkmış o da izmirdä olcaŋ demişlä, galp vā onda, baypas oldu.
Ne zaman olacak ameliyatı?
belli deyil. o gälmedi evi daha. ȫle dendi, bi gulaama ȫle gitdi bilmiyom,

30

telifon cebimdeydi kapanmış şarŞı sokdum. gız dedi, areyoz areyoz nädeysiŋ sän
dedi, gızım bȫlü bȫlä telifonuŋ şarŞı bitmiş dedim, cebimdeydi, hinci şarŞı sokdum
dedim.
Geçmiş olsun.
sav ol gülüm. onna yalŋız benim gadan onlarıŋ insanları benim gadan açıK
gonuşmalı deyildir. onna benim gibi gonuşumaz, açıK gonuşmalı deyildir yavrum.
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aynı tarzdı gonuşuruz, yalŋız nerde ne vāsa, ne olcāsa bän leblebi gibi bilirim.
benim gäzmişliim de çokdur, bilgişliim de çokdur, benim gitmediim, gälmediim
yär azdır gızım. kändim bi yaşlı gadınıŋ emmä gitdiim yēdä işimi beceririm. nasıl
gonuşma uyyo mu birbirimizä? uyyo de mi gaymaKçıyı dȧ gitdim. bunnarıŋ olları
bilän gittim, biliyom.

40

benim görümcẹ vā gaymaKçınıŋ içindä. gaymaKcı, ödemiş, här tarafı
biliyon. baK bu egė bölgesindeki gitmediim yär nere galdı biliyo muŋ, hu bak
yakın salihliyi gitmedim bän, salihliyi gitmedim. alışehir, sarıgöl, derbent, gızıl
çukur bulları hep gäzdim bän. bu bölgeyi gäzdim. burayı da nazilli, aydın, atça,
dalcı bulları hep gäzdim, burayı da izmiri gadan gäzdim. nēdė çalgı, orda

45

galgı..hani ȫle gidip gelimecek sorunlarım yok benim. allahım hasdalık sārelik
värmesiŋ yavrum. zāten nereyi gitcäŋ arbılar var. här şēlä yazıP duru. baırıyōla
şöförlä felán yeriŋ arıbası, falanıŋ arıbası deyi barım barım. yaŋılcak bi yanı yok
ki. här yeri gidiy. biz zamanan gadınna vā ya, kör kör yaşamış.

I.47
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Konuşan:

Hacer KURT (60)

Derleme Yeri:

Sarısu- Kiraz

Konusu:

CEVİZ VE KESTANE TOPLAMA, KENDİ DÜĞÜNÜ

hasaT zamanı geldiindä sırıKnan çırpıyoZ, dibindän topluyoruZ ondan sōna
getiriyoZ, evdä gavladıyoZ. ondan sōna seriyoZ sōnḁ tüccarı satıyoZ.
kestanė dä vaKdi gäldiindä ondu çırpĭyoZ. onu gömü yapıyoZ. irältiynen
basTırıyoZ üsTünä gömü yaPTıımıZ haldä ordḁ bir ay, yirmi, yirmi beş gün

5

duruyo. ondan sōna çıkarıyoZ gabıından. ondḁ tüccarı satıyoZ.
dālādȧ bulunū erälti bȫlä. onu bıçarıZ oraKnan. alῑ geliriZ evä. kestaneyi
gömü yaparıZ onun üsTünü örteriZ, basTırıZ, ondan sōna sularıZ. iki üç günü bi
sularıZ devamlı, o tikeni çürümesi için. dışı tikenni oluyo, onu çürümesi için
suluyoZ. o kestane gabıkdan ayrılıyō gabıı çürüyünce, ondan sōna dövüyoZ.

10

kestaneyi gabıından çıkarıp satıyoZ. kestanä bıyıl yedi iki yüzä gitdi, altı buçuk
gidiyō.
düünü nasıl anladayım? bir gadın dümbeKciydi onnan nişanım oldu, teK
başına çalādı. sarıgız deyil, zāyidä. onnan nişanım oldu. düündä ödemişli çeŋgici
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garı derlärdi, onnā gäldi, oynadıK, galgıdıK, düün oldu. ordan gelin olarak burǎya
15

gäldim.
gayınnam, gayın bubam, elti, gayınım vardı, böyük onnā geldi ilk. ondan
sōna isdedilä. babam isdimedi. biraz garşı çıkdı. vēmeK isdimedi beni. ben bi
gızıdım, gıymatlıydım, vēmeK isdimedi. ben isdedim, ben kendim isdedim, ben
ōsuŋ isdiyon dedim. sōna bir iki sefer gäldilä gitdilä. sonundḁ vēdi.

20

tanışma, gonuşmadım hiç, göZ temasınnan gȫdüm, beyendim. o beni
isdetcän demiş, göŋlü vā mı demiş, arȧ yerde elçi varĭdı. e benim dä gönlüm oldu,
tamam dedim. gonuşalım dedi, gabıl etmedim gonuşmam dedim. şimdi gonuşuyōla
emme benim zamanımda ayıplıyorlardı, gonuşulmazdı. ondan sōna isdedilä,
bubam vēdi. bi lokum yindi. ondan sōna bi nişan oldu, ȫlä. bi senä, bi senä ōmadı,

25

baharı garşı níşanlandım, kışın níşanlandım, yazın, güzün düünüm oldu. mesela bu
esirläṛde níşanlandıysam yaz geliyo öndän, güzün sonbaharı da düünüm oldu.
iki tane dünyāda, birisi öldü, üş tāne çocuum vā, biri öldü. iki tāne. torun üç
tāne. iki tane gızıŋ, ikisi dä ōlan; bi den dä ōlanıŋ vā, o da ōlan. bȫleliklä
sürdürüyoZ. eşim öldü. yirmi iki senė oldu, çocuklām ufakdı, onnarı böyütdüm,

30

hem ana hem baba oldum. gızı gelin etdim, ōlan dȧ üş sene bitdi, dördüŋ içinä girdi
de mi evlendirdim. bȫleliklä hayat devam ediyo, işiŋ aslı asdarı bu.
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Konuşan:

Güllü ÇALLI (42)

Derleme Yeri:

Solaklar- Kiraz

Konusu:

SOHBET

ōlan asger işdä, benim, allah baaşlāsa bizim. asgärliinä uurlucaz yarın. iki, iki
allah başlāsa; bi gızım, bi ōlum vā. bekar iksi dä yanımda. gızım da ōlum da
yanımda şu an daha. gız bunuŋ büyüü dä yanımızda, evlänmedi daha.
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Konuşan:

Bahaddin ÇALLI (45)

Derleme Yeri:

Solaklar- Kiraz

Konusu:

SOHBET

solaklāda dōduk, bu köydä dōduk, böyüdük. hayvancılıK, arpȧ, buyday
ekiyoz. tarlala ekin tarlası, tütün dikiyoz, başgȧ iş yok. bilāderin bu benim deyil,
ābimiŋ. iki tāne çocuum vā. lisėye gidiyōla ikisi dä..
Tütüncülük zor mu?
zor sayılır, başgȧ iş olmadıı için onu yapıyoz, zor. mecburluk gāşısında

5

yapıyoz.hindi bizim burda ne üretebilirsiŋ? vāsȧ bi hayvanıŋ üretibilisiŋ, yoksa…
Niye incir ağacı dikmediniz köye?
tembellik diyelim. şindi bu üç beş, on yıldan bu tarafa dikiliyo zeytindir,
yemişdir. diken oluyo, ama kırsal kesim burlā. fazla büyük de bi hayvancılıK da
yapamıyosuŋ, diyelim ki şindi yîỵgisi kändindän olmayınca bi çuval yem elli beş
lira. ama bi kilo süt bi lira, bi litre su bi buçuk lira, düşünüŋ ne şekilde

10

yorumlāsaŋız o şekilde yorumlayıŋ. gärçekdän burası perişan, köylü, ufak çifTci,
ha nasibini alıyo, devlet desdeklemesini veriyo ama bunnarı böyük çifTcilä
götürüyo. ama küçük çifTci här zaman ezilmekde. ulaşım zor, mesela yolları bak.
bȫlü yol mu olū? biz devletä värgimizi ödemeyoz mu? ödüyoruz, ama isTediimiz
hizmeti alamıyoz. işte görüyosuŋuz yollar. garşından bi araba gälse seniŋ gaşcak

15

yē arāsıŋ beklä. zor durum dōrusu. burda bi yapılcak bi şe yok.
Köyün nüfusu kaç?
diyelim ki üç yüz nüfusu var diyelim. här hānede iki tāne üç tāne varsa…
kırsal kesim. e küçük yär, burda ne yapabilîsiŋ? başgȧ bi şe yapȧmazsıŋ. tütün, ama
parasını edimiyo, etmiyo, on dört lere bi kilo tütün, ucuz. işcilii zor, on iki ay
buraya ūraşıyosuŋ. mesela doksan bir ,doksan ikiyė gelinceye gadar efändim bi

20

yetmişliK rakı kaş liraysa tütün dä örneyin bi kilo. şindi bi şişe rakı oldu seksän
lira, bi kilo tütün on dört lira. bi kilo sigara, bilmäm, beş yüz lira, bi kilo tütün on
dört lira. bizimkinnä denizlidänmiş, denizlidän gelme bizimkinnä.. bizimkinnä
ordan gämiş esgidän. dedilerim ȫle sölüyodu yāni. ben dė bilmiyom da… urda da
varmış zāten çal. aynı soyadı urda da varmış zāten. çal köy heralde ya…

25

bizimkinnä ordan gämiş esgiden. tamam biz bilmiyoz da dedämgillä, bubamıŋ
bubasıgillä biliyomuş yāni ordan gäldiinä.
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1

Konuşan:

Nevin YILMAZ (52)

Derleme Yeri:

Şemsiler- Kiraz

Konusu:

SOHBET

benim gız gardeşim gerelide gelin gitdiydi. eşinnen anlaşamadıla, iki denė
ōlunnan ayrıldı. biri ilkokula beşė gidiyodu ayrıldıında, biri ortḁokul bire gidiyodu.
birisi ezzānede çalışıyo, halamıŋ torununuŋ ezzānesindä, biri beyaz eşyada çalışıyo
ali curada. ikisini de evärdi. birini kirazdan ev aldı ordḁ gatdı, arabasına aldılar bi

5

gızları var. böyüK ōlan burda yanında duruyo, hayat devam ediyo.
meselā gamar, aydoudunuŋ gonuşması, kimnernen gonuştuŋuz orda
bilmiyom ama, orası daha çok şey gonuşur, yörük şeyine gaçar.
sāliha bizim halamızıŋ torunu olur. iki sefer goyduydu, halamıŋ ōlu goduydu.
bi sene altı oynan gaybetdiydi. bubasınıŋ işeyinä gazandı gızımız gāri. önce

10

anapdandı benim halamıŋ ōlu özal zamānında, sōna ak partiyä şe yapdı, sōna ak
partidän adaylıını godu. altı oynan gaybetdi belediye reisliinä. gızı mehepedän
goydu. eşiniŋ gayın bubasıgillär çok azılı cehepeli. o babamıŋ şeyine gircäm dedi,
girdi. allah rāziy olsuŋ hatırını sayan vēdi. çok büyük bi farknan gazandı. o sanat
okulu mezunuydu kändisi.

I.51

1

Konuşan:

Ayşe DÖNMEZ (75)

Derleme Yeri:

Şemsiler – Kiraz

Konusu:

YEMEK TARİFİ, SOHBET

doğduK böyüdük burdḁ işdä. doğup böyümäm evlenmäm her bi işe burda. heş
bi şecik etmiyoK işdä. hayvancılıK yapıyoK. eviŋ arasında işdä, māsıl mūsul ediyoK
yazın. başga bi şeimiz yoK. iki çocuum var. ikisi de izmirdä. bi gız bi ōlan. işde
onna orda ȫlẹ ȫlä…

5

yemeK tārifi ne vereyim bän? yemeK tārifi, fasulle bişiriyooK işde ilāna olduu
zaman dolmasını ediyooK, gereviz bişiriyooK, tavuk kesiyoK, onu bişiriyooK, işde
tāna yapıyoK, çorba yapıyoK, hu bu işdä, onnaanan… isdediim bi tānesini, e fasulle
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yemei olur, gene de haliyle et yemei olur, bidė ediyoz, işdä hu bu bȫle bunnaanan
ediyoK. fasulleyi haşladıyoK. salçasınnan sovanını gavuruyoK. ondan sōnacım yā
10

gatıyoK, onnan ocakda gızardıyoK, fasullenin içinä gatıyoK, onu bişiriyoK,
yālıyoK, ȫle yiyoK. sulusunu sulu yapıyoK ȫle hani. işde bȫle yapıyoK, bizim köv
arasında ne olcak işde böle şēler oluyo. işde bȫle bȫle bizim işlär. başga işimiz yoK.
yėmeKlerimiz bȫle hani şe üstünä. ne onuŋ adı? sebze üstünä, e guru bişiriyoK, ȫle
ȫle bizim işlerimiz, bizim buramızıŋ yimee de güzel olur heralde, güzel yemek

15

yapılır bizim burda da. düünnär oluu, hayvanlar kesilir, keşgeklär yapılır, aşūre
yapılır, et yemei yapılır, çorba yapılıı, pilav yapılıı, datlısı olū , bȫle oluu işde.
keşgek bıydaydan yapılır o. aşūre yediŋ mi hiç? işdä aşūre gibi ocakdȧ gaynıyo,
tereyaa gatarsıŋ içine, et gatarsıŋ içine. onu ȫle gaşıknan dövärsiŋ. yumŭşacık yimesi
güzäl olur. hı, düünnerde olur o. hana, bȫle arada deil de düünnerde, mevlitlerde ȫle

20

yaparıZ.
sultanhisarından gelmiş, hani dede deyil de dedemiziŋ dedesi, hani yöremiZ
şemsilär. yörük deller bizim şemsilerä. yörük köyü deller.

sultanhisarı ben

bilmiyom ki ne yandan gelmiş. evelden bizim burda köv yokmuş, köv olmadıından
sözümdä. atalar ordan gelmiş, bi dene iki dene ev yapmışlar bullara, bizim buruya,
25

yālara, avunduklu tarafına, yeniköv tarafına, ollara gelmişler birer ikişer. haa,
halilleri bilmiyom da yalıŋız yenikövnän avunduklu gelmiş, oraya şe gurmuş. hani
afyon tarafından gelmiş yörüK olarakdan hani, yörük olarakdan bizim buraya,
yālara, ȫlü ollardan gelmiş. tabi biz bilmiyoK, dedelerimiz bilmiyo onu. onnar
böyük hani böyük. buraya bir iki dene ȫle bina gurmuşlar. yaalar da bizim köv gibi

30

yörük. garamanı bilmiyom, hani yörük kövü bizim buradaya yörük deller, yeniköve
yörük deller, avunduklu yörük deller, yaalara yörük deller. hālän benim adamıŋ
şeysi yörük, eyice yörüK. biliyȧmıŋ? onnar bi sene çok oluyoo, onnar geldiler, bizim
evde yatmadılar da misāfir oldular. afyon tarafından geldi onnar, akrabāsı. bizim
burda zeyneP adı varĭmiş, şerif, mūsa, mēmet, böle ad varĭmiş. onnar da bizim bu

35

oranıŋ adı bizim burdan tekrar bi daa almışlar, orayı goymuşlar. tabi bizim burda
gamar, gamar da ordan gelmiş, bunnar bullarda işde birer ikişer dene ev gurmuşlar.
biz bu ondan çoalmış gitmişik, çoalmış gitmişik işde bȫle. bayaa yörük işde, baya
yörüük biz, hanı esgi yörüklerdenik, esgi yörüklerdenik ȫle işde. hani benim bildiim
gadar bȫle. zāti dedeyi biz bilmiyoK, dede seferbirlikde galmış dedeler. adamıŋ

40

dedesi de benim dedem de seferbirlikde galmış onnar. ha gurtuluş savaşında galmış,
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onnarı hiş bilmiyok biz. çanaKgalede var, hālen benim olan gitgin, tabii kimdiini ne
bilceeŋ, ben bilmiyom ben gitsem… ismi bubamıŋ bubasının adı ibiliymiş. ibiliniŋ
ibraammış, ibili ibraammış. adamıŋ bubasınıŋ adı şerifmiş. hālen benim oolanın adı
şerif, şerif goydular, onun bubasınıŋ adı şerifmiş. onnar orda galgınnar hani bizim
45

dedėlerimizin dedesi bile ollarda galmışlar. tabi biz bilmiyoK, biz doğmadan ollarda
galmış onnar, haa işde bȫle. hani bu yaalar kövü, omurcalıyı bilmiyom. yeniköv,
avunduklu, bizim bura, gamar yörük, eyice yörük bunnar hani. işde bȫle. biz
yörükmüşük, hani bizim burası eyice yörükmüş hani, ȫlü deller evelden. zaten
yörükmüş bizim burası. onnar sultanhisarındanlar, orda çokmuş. ta bizim kόk ordan

50

gelmiş. onnar sonuŋda aŋnıyolar diŋniyorlar, bizim sülāle nereye gitti, nere daıldı
diyo. hālen benim çocuklar bile, ufakdın o zaman gayıntamıŋ yanına geliyolar. tabi
bizde şerif var, onnā da şerif gomuş, bizde mūsa var, onnar da mūsa gomuş, bizde
zeynep var onar da zeyneP. ordan geliyi bizim zeynep de, ordan geliyo da, onnar
tekrar bizim adlarımızı tabi ölenler galanlar oluyo, tekrar bizim adlarımızı ha diyo

55

burda zeynep var, şerif var, mūsa var, ese var diyolar. hani bi kas sene oluyo bi
geldiler, gitdilerdi. görüşmüyok, çokdan görüşmüyoz. seneler geşdi görükmüyok,
görüşmüyok hani. kόkümüz yörükmüş bizim, esgi yörüklerdenmiş hani.
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1

Konuşan:

Fadime KIRBAŞ (38)

Derleme Yeri:

Taşlıyatak- Kiraz

Konusu:

PASTA TARİFİ

hazır kek alıyoruz, kırem şantiye mikserdän çırpıyoruz. üzerine sütdän
gezdiriyoruz, ondan sōra döşeme ediyoruz ortasına, üsdünä. üstünü dä süslüyoruz.
arzu… ävde ne olursa, allah ne värdiyse ortasına, ȫlä.

231

I.53

1

Konuşan:

Ayşe

Derleme Yeri:

Tekbıçaklar- Kiraz

Konusu:

SOHBET

yalǐŋızım bän ȫle şēleri bilmän, yaşımı bilän bilmiyom, yaşımı unutdum,
yalǐŋızım bän. başımdaki adam öldü, yalǐŋızım. hasdayım bän de. ōlan vā aşaa
tarafda, onuŋ çocukları geliyo, yatıyo yanımda. soukluma, bir haftadır hasdayım.
ȫlü şeelä bilmäm, ōlan beni gavgȧ edä, ölü şeelä bilmäm. bi, bi şe aldım da

5

duymadıKlarım galmadı. bilî bilmäz dedi tencirä, ötü beri her şeyi yazdırdı
aldırdık. bi dä ārıları dutmaK içinä onuŋ boşunu boşuna parılā üdedik. gızlarım
üdeyyēdi. kändim param yok üdeycek. hepsi barȧba beni gavgȧ etdilä. ondan bȫle
şe, bi taa ȫle şe yapdırma dedilä. benim kafam sarmıyo gızım.

I.54

1

Konuşan:

Neslihan CEYLAN (45)

Derleme Yeri:

Yağlar - Kiraz

Konusu:

SOHBET

ärzincan, daha geçen yıl mezun oldu. işde bi girdi hem sıtajı gitdi, hem
okudu, hem dersāneye gitdi. hiş bi işi yörümedi, atmış beş puannan galdı. fazlȧ
yüksek puan alımadı, bu senä gidimedi türkce ȫretmeni. hindi çalışıyo işdä, saba
gadā därs çalışmış, hindi uykusu geldi, gitdi, yatdı. saat beşi gadā oturuyo

5

maşallah. dokuz gibi kalkdı, hindi bi daa bakdı avurlaşdı, ginė yatdı. bizlä bu yāla
köyünä kōparatif gurduyduk. siziŋ köydeki … hanım da bizdän sōna gurduydu. on
dört sene oldu, du bakam bi yo, on iki sene olcak gāri, iki bin dörtdeydi.
yönetimdeydim bän. yardımcıydım, ordakı gōşum başgandı. hindi gidän şeyiŋ
gelinnäri oluyo.
Zorluk yaşadınız mı?

10

o vā ya biraz düzänsiz iş yapmış. aklını gämemiş kändi üzerine işē āmış.
bilimemiş mazoT āmış benzinnikdä kändisi imzā atmış. kōparatifiŋ kaşesini
basmamış. kōparatifiŋ deye āmamış, bilimemiş, ondan biraz sıkıntı yaşadı o. hā ya.
aslında onu kötü bildilä köylülä. yidi dedilä onu ama, hanı ne vādı da ne yidi? daha
başındaydı daha. hata yapdılā. orda sünet etdi dedilä, kändi bizim paraynan etdi
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15

dedilä. ne dedi biliyō muŋ adamıŋ biri? biz oraya gitdik bi gün āşam, işē deyo
erkek ōsa deyo, gatarım arbanıŋ içine deyō, dörtdän çakarım āzınıŋ üsdüne deyo
ötdürürün deyo. ayy bi gün bizi belediyeniŋ üstünde misafir etdilä. ankaradan
bayan geldi bi araşdırmacı oraya istedi. hep bütün kōparitifleri gezcek ya, bizi de
oruya götürdük. gitdik orda nebahar hanım da, u da, ankaraya gitmiş. başbakan

20

miting yapcāmış. onuŋ mitinginä gitmişlä. sorma bizi orda biraz misāfir etdilä allah
rāzı olsuŋ. iki üş dene adam geldi oraya. anaaa yimedilä, işmedilä başgana, de gidi
anam de. gaymakcılıla deyo, kändi yok ya nebahar hanımıŋ kändi yok. erkek olsa
deyo gatāsıŋ arbanıŋ içine deyo, döväsiŋ, döväsiŋ, ötdürüsüŋ deyo, bayanı bi şe
yapımıyosunku deyo. güläkän öldük biz dedim biz bi ay sonra bilen ortalık garışdı

25

… hanımı dävridän çıkāmışlā, sōna kändileri yapdılā. gurdulā hindi eyilä gāri
yalım de mi? işliyo gāri şimdi. bizi dä aynı şekildä yapdılā, bizi dä yirmi altı gişi
imza topladı arılarında, bizi mahgemeyi vēdilä. biz inciländik bi yo, temiz geldi, bi
daa inciländik temiz geldi. üçüncüyü inciländi temiz geldi. en sonuŋda temiz
gelincä bi daa itiraz etdilä. hindi itirazdan daha dönmedi. aynı karar geli mi acaba?

30

bilmiyom, bizim avukatımız deyo karar ginä aynı karar geli, deyo. inşallah deyo,
kararıŋız bozulmacak deyo, bozulcak bi işē yok deyo. kōparatif zarar etdi, zarar
edin başına aşara gitdik biz. borcumuzu ödümäz hāle gäldik. artık işcilääŋ
sigortasını ödüyümäz hāle gäldik. arbılaaŋ sigortasını ödüyümäz hāle gäldik. millet
daha beş kilo süt veriyo on kilo, bizdän adam dörT denä eneK almış, on kilo süt

35

goyuyo oraya. on kilo süt dä sözleşmidä va. ne yazıyo biliyo musuŋ en başda
sözleşmidä? kōparatifdän aldıım ineyä satmıyacaıma, elde ettiim sütä kōparatifä
vereceimä, borç bitmidän hayvanı satmıyacaıma deyä adam and içmiş, altına
imzasını atmış. bu imzayı atmış bunna bunu bilmiyola icrayı verilän başın bizä,
bizi vēdi sanıyola. il müdürlüündän geliyōla, adam geliyo bakıyo lisdiyä okuyo,

40

bunuŋ ismini ve deyo, anacında süt dökmemiş deyo, nindän dökmüyo deyo
dökmüyo dedik biz, gırtlaını mı sıkcan, dökmüyo. baK sen hinci bizi beş leriyä
deyişiyōla, bi leriyä değişiyola. baK köydeki kōparatifin gıymetini bilmiyōla. özäl
sekdör geliyo, beş lerä fazla veriyo oruya veriyo südä. de gidi gādeşim de, sekiz
senä yapdım emmäşekär hasdalıı buldum, dişlääm döküldü bak. elnän ūraşcaaŋa

45

dānan güreş. seni deyiveräm bak, kimseyi gövänmeceŋ, yüzün yumşak ōmacak,
sözüŋ särt ōcak.
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1

Konuşan:

Dilek OKUR (38)

Derleme Yeri:

Yağlar - Kiraz

Konusu:

SOHBET

gün içindä köylük yär, hayvan, eviŋ arası, hani deyişik hiş bi şe yapdıımız
yok yāni. här gün aynı şe. hayvannarımız va. tārla işimiz şindilik yok, gışın
olmuyo, yazın normál oluyo, saltalık oluyo. biz hayvannarı silaj ekiyoZ, darı deyoz
biZ. onnaadan ekiyoz. bi saltalık ekiyoz, başga bi şe olmuyo zāten bullāda. saltalıı

5

yaz, güz ekiyoz. başga, başga bi şe ekmiyoz sātenä. sāten burası baraj bölgesi
olduundan hani işēlä daraldı, ekim yärleri, işēlä daraldı. biz de taşıncaz, belli deyil
bakalım, su gelesiye gadan duru gocaz, baraj gelesiye gadā. o gäldi mi goymuşdur
allah bi yolunu dedik. hani kändimiz gitsek hayvannarı da götürmek zorundayız.
hani hayvannarı satsak ,başga bi şe yapcak bi şeimiz yok öte yanda. şey sāten hȫle

10

bi emekli sigortalı bir işimiz yok. ondana hani mecbur, hani mecbur hayvan
bakmak zorundayız yāni. iki çocuumuz va, onna aha ȫle işde. evet bizim de vā ama
orayı gitseŋ naapcaksın orda daşıŋ içindä. normál oraya gitdiŋ mi sādä oturup
yimeye gitceksiŋ orda. bullāmız gitdikdän sonra, tarlalāmız gitdikdän sonra bi şey
yapımazsın kı. hani bi birikimin olmayınca, oturup yimeyincä yapımazsın ki hiçbiri
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1

hayvan götürmücek.

Konuşan:

Havva DÖNMEZ (68)

Derleme Yeri:

Yeniköy – Kiraz

Konusu:

SOHBET

dörd senedir görüyodum da bȫle seni bilen görüyodum. seni hindi aynı gara
aŋması ayıp gara ütüK gibi, ȫle ev üstünden yirak ȫle görüyom. önce katarak vardı,
hindi olmıyacaamış gāri.
genşkene mal alıp mal satıyoduK. hindi kim etceek? biZ sā olsaK nolcax, sā

5

olmasaK nolcax, ah göz gibi var mı? her şeye muhtaçsıŋ. allah rāzı olsuŋ, bi ōlum
vardı, işini kaybetdi, bıraktı gitdi, iki çocuum var, bi gız bi ōlan. eveli mal alıp mal
satıyoduK, adam sālığında, başga ne edelim? hindi, ben bi eviŋ geliniydim.
gayıntam epey sā oldu. beni bi yere salmadı. tütün ederdiK. tütün şe ederdik. gine
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gidärdi, görümcelerim vardı, giderlärdi dışa. napcaŋ gitmeyip de gızım? bi kere
10

isdiyo, canın isdiyo bu aazlarım guruyo, geline bi seFer deseŋ iki seFer desem ȫle
bilip durun. gine allah razı olsuŋ aylıK alıyon, onda aylıK da bi şeydän kasıntı
oldu, o almayıK, beş ay mı altı aydır almıyoK, diyemiyom da.
bu ev kendimiziŋ, evde iki gişiyik deye bȫle yapdırdık goduyduK hindi
neyinen etdirceŋ yavrum? yok, yok. neyinen etdirceŋ? yok yok hayvan närde?

15

hayvan olsa… bi şeycezimiz yoK. hayvan, eveli diyverdim saŋa işde ya…
bakım mayaşı beş yüz bin lere iki aylıkda alıyodum. o da bi şeysi ēsikmiş.
ēsik olanı beş aydır altı aydır verilmiyo. o da ordan bu geliş, ne saxlıyim sendäŋ,
ordaŋ bu geliş gelin etdirdi, verdi, beş yüz geliyodu iki aya bi, ordan geliyodu
yavrum.
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1

Konuşan:

Şerife KARA(66)

Derleme Yeri:

Yeniköy - Kiraz

Konusu:

SOHBET

şekär var, asdım var. ne isderseŋ var bende, yoK yoK. gayınnam maşşalah de
mi? maşşalası var dē mi? ben mi gayınnayım o mu gayınna? dōru dē mi canım? bi
hasdānede yatdım bän iki sene oluyo işde. o zaman orda hasdanede ee sän onuŋ
böyüü müŋ, gardaş mısıŋız, sän onuŋ böyüü müŋ dedilär heP bana, vallā. ee

5
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böyüüm dedim gāri tabi. ah ah bän… ondan böle oldum bä, ben tez yoruldum.

Konuşan:
Derleme Yeri:

Yenişehir - Kiraz

Konusu:

SOHBET

yenişäärliyim. dörT dän çocuum vā işdä, iki olan iki gız, allah
baaşlāsa.zamānında tütün dikiyoduK; tütün, pamuk bunnānan meşgul oluyōduK,
işde onnarnan. buraya geldik gine tütün yapdıK. onna tütün batdı, şimdi
hayvancılık yapıyoz. eveli güçcük başdı, goyunumuz varǐdı, yirmi beş otuz senä

5

bayaa goyun daşıdıK, ondan sōna evländirdiK, ōlanlar evländirikenä saTdıK,
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ondan sōna böyük hayvan yapdıK.
işdė bi zaman turşuya giTdim, turşuda çalışdık. böber dēşirdik, böber dikdiK,
çapıladıK. ondan sōna dēşirdik, ondan sōna fabrikayı gitdik, mevsim turşu, kiraz.
orda yazın topluyōduK, dikiyōduk, meydana getiriyōduk ondan sōnra dēşiriyōduk,
10

dēşirdiklämizä havuzlar, gatıyo, erkeklä havuzları gatıyodu. havuzlādȧ kışın biz
paket yapıyōduk, bän oturdum böle sandāleniŋ üsdündä paket yapıyodum, gerisi
türlü garıyo, petleri gatıyo, tenikelere gatıyo. biz onnara yapmadıK, beni yaşlı deyė
oturdulādı. hep devamlı oturdum bän, pakedi dä fızlı yapardım, paket yapdırırlardı.
ondan sonra gelinlär oraya başladı, bän gitmedim. otuz senä çalışdım orda. yazını

15

ayrı çalışdım kışını ayrı çalışdım. yazdan sōna yazınki bitdi mi kışın fabrikayı
girärdik. otuz sene çalışdım bayā.
ozmannāda sigorta yokdu gızım. bizim bullada iş yokdu zāten. işi girdiinä
gayıl oluyōduŋ. kışın çoluk çocuk hora geçirceesin. yīcek işcek, okula gidiyo, okul
masrafları… eskidän hindiki gibi böle deyerli işēi yokdu. bulduunu yiyip içiyolādı,

20

keyiyolardı, çucuklāmız onnan gidiyolādı, onu bulduumuzu gayıl oluyōduk zāten.
işde dört beş senädir gitmiyom gari. gelinnä gidiyō iki gelinim vā, iksi dä gidiyō
oraya. sigortamız yokdu, hindi gelinnäeŋ vā sigortası, hindi hepsiniŋ dä vā
sigortazı. hinci otuz senedir ekmeini yedim. hinci böyün vāsam işimizi gini
görüülä. eyi adamla, adamla çok iyi.

25

dört senä işeedä çalışdım, kepçennäeŋ çırçır fabrikasında, onnaan orda
çalışdım, ordan çıkdım, çıkdıım senä turşu fabrikasına girdim. çırçırda mahluÇ
çekiyōduk, bȫlä makinilerä gatıyōduk pamık. bi gün önündän gatıyōduk, bi gün
ākasından gatıyōduk mahluca. mahluÇ atılmış pamık. biz onnarı yapıyōduk. bayaa
bi zaman orda çalışdım. benim vahdım çalışmȧynan geşdi gızım. e hindi dä zaman

30

geliyo, kışın evde oluyoz emmä, yazın saltalık dēşirmeyä gidiyoz. yazını ayrı
gidiyoz, kışını ayrı gidiyoz dediin gibi. evdė gāsak ne çıkcak? hayvannara sabah
yiygiliyoz, akşam yiygiliyoz, gündüzneri gidiyoz işä. paramızı alıyoz allah bärket
versiŋ. allah hucut sālığı vēsiŋ çalışalım gızım.
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I.59

1

Konuşan:

Emine YALÇIN (68)

Derleme Yeri:

Yeşildere - Kiraz

Konusu:

SOHBET

kaç yaşındayım zöhrä? iki senedir yaşlılıK aylıı alıyom gızım işdä, ordan
belli olur. atmış sekiz, ȫledir. evime gidiyom, ȫle çocuum, ben ne deyem sağa? ben
hiş bi işe yapmıyom. işde evimiŋ arasında bi yemeemnän, aşımnan işdä. zāti iki
dizimdän ameliyeT oldum bıyıl, yörüyemiyom işdä, evimiŋ arasında bi adam va,

5

ikimizik, ikimiz duruyok. doğmam böyümäm o yokardan gälmäm.çatak, ora gāri
ne diyolar hindi bilmiyōm işdä gāri. yeşildere de deyola, o yokardan geldim.

I.60

1

Konuşan:

-

Derleme Yeri:

Yeşildere - Kiraz

Konusu:

YOL TARİFİ

az ileri çık biyo hura gösteriverceäm, hura ız ileri yörü biy. ha dur gayri. orda
mināre görüküyo baak, çatax cāmisi, mināreniŋ ākasını vādıy mıydı bu yanda yola
döncään asfalta, derėye gitmä. ora yokǎrı, ora yokǎrı ,ta ona yolu yokardȧ bak,
onuŋ alt tarafında bi daa viraç var, biri bu yanna gidiyo daş yola. asfaltda gene,

5

ordan dokuzlara gitceeseŋ o yola girceäŋ. orda yazıyo zāten yollarıŋ şeyi, o yokarı
yola gitceŋ devamlı.

I.61

1

Konuşan:

Murat ÇETİN (76)

Derleme Yeri:

Alaşarlı – Ödemiş

Konusu:

SOHBET

doum otuz sekiz, nüfuz otuz dokuz. hankini dutāsaŋ dut, resmi neysä,
allahıŋ resmisi başga, devletiŋ resmisi ginä başga. allahıŋ resmisi otuz sekiz,
devletiŋ resmisi otuz dokuz.
yakın, kövüŋ olanı ne zāten. hāne olarakdan yüz elli hānä. e şu anda nüfuz

5

olarakdan yedi yüz civarında, hani burdan çıkan geri gämiyo, geriyė gämiyo,
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galıyo gitdii yēdä. boşalıyoz biz köv olarakdan ōduu gibi, biz gerçekdä azalıyoz. e
dışarı gidän geri gämiyo. gızım çifcilikdän başga ne yapabiliriz? emekliyim,
tarımdan. aha gızım hayvancılıK, patdes ekiyoz, zıraat, mısır, işdä bȫlä şēlä
ediyoz. okuyo, biri bitirdi, fizik tedavi reabilitasyon, ankara hācettepėdä görev
10

I.62

1

aldı. iki çocuk va.

Konuşan:

Müzeyyen GÜLEN (59)

Derleme Yeri :

Bademli - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

benim adım müzeyyän gülän, bän kaç yaşındayım? elli beş yaşındayım. atmış
birli ōduundana elli beş oluyom de mi? bän düüne gitdim düündän geliyom onnan
hep berabär. onnā da benim arkıdeşdi. bän turizim yēläni galbalık vādı, ollāda bi
işim vādı, onuŋ için gitdim ollara. gezmeye gitdim, gezdim gäldim onnaaŋ

5

ākasından.
buranıŋ düünneri çok güzä oluyo. nelä yapıyoz? yemek yapıyoz, yemēmiz
oluyo. keşgēmiz oluyo, saltamız, tatlımız, tulumba tatlımız, här şeyimiz oluyo.
helvāmız oluyo. e kebaplı, häkez vahdına göre, häkez vahdına göre hareket yapıyo.
kimisi işēli yapıyo, köfdeli yapıyo, kimisi dä yālı ekmekli yapıyo. ȫlä işdä, häkez

10

vahdına göre yapıyo. buranıŋ düünleri tek gün sürüyo, gündüz düünü oluyo,
gecesindä gız düünü oluyo, çok güzel oluyo hani düünnämiz, galıbalık oluyo,
galıbalık oluyo. on birde başlıyo, beşi gadā, ȫlä sürüyo işdä. bizim buranıŋ îsanı
çalışdıı için ekseri akşamnanā geliyoru. (Bir başka kişiyle konuşur) işde bän de
seni ünlüyōdum, e benim yünümü de vēseŋ, yünümü de vē galaŋ, hadi yünümü de

15

alıve hepsini götüren.
yünnen yeleK ördürcen, bu satıcı bu arkıdaşımız. satıcı bizim arkıdaşımız,
işde hediye alıyoz düüne götürürken. para götürüyoz, hediye götürüyoz. bȫlä
bohcalā alıyoz sofralık, masayı yaz, nēdäseŋ et, hediyä. bi daa va düün hafdaya,
sünet va. oraya da hazırlık ādım, oraya da götürdüm düünä ȫlä.

20

bu düün, gelin gäcek, adıgididän gelin gäcek, biz adagide deyoz, ovakent.
adagümä konaklı. biz fidancılık yapmıyoz, benim eşim çiftcilik yapıyo, meselā
sırık yapıyo ȫlä. kirazımız vā biraz, kesdānemiz vā. ȫlä idāre ediyoz işdä. bän
kändim işey oldum yirmi bir sene öncesi göğsümdän ameliyat oldum. heş bi
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güväncemiz yokdu hani, ȫlä bi bakılabildim o zaman. kändimiz bakıldık, yāni
25

ordan yıpradık kendimiz şindi. yirmi bir sene oldu. hindi yok bi sıkıntı emme
bakılamıyon da bi tedaväm oldu, altı ay tedaväm oldu, ne geregiyōsa yapıldı.
(Başkasına) bu benim deyil, bu kimiŋ? ha bän götürüvecen, götürüverin benim için
sıkıntı yok. e bunnaaŋ hepsi barāba, beş dän mi, benim mi oluyo bu gāri? bän dört
tāne istiyōdum, akile beş dän mi isdiyo? onnan bi daa gonuşursuŋuz, o āsıŋ. beni

30

seni borcum hindi ne kadā oluyoru? altı deyil midi bu? yaz tatdaya, al hafdaya,
kirazlāda veririm. bän senä öderim eyi mi? acelesi yok hani veririm o zaman. otuz
üç deyōsaŋ yaz ȫlä. yaa benim bōcum yok senä, bän bōç gomam sātenä, gomam ki,
goman. bän ācēmi de bilirin, fazla bōcum oldu mu, elli milyondan yokarı bōç odu
mu, uyumam. bän ȫlä bi insanım. bunu sāten aylin örcek ya, benim eve gitmisi dä

35

olū. sen vēseŋ de ōmaz mı gāri? e neyse bän gädim zaman veren, āşamnan eşyası
va, tamam, tamam olū, bän hindi akşamnan eşyası va evdä getiriverim gāri.

I.63

1

Konuşan:

Sevcan SERTEP (51)

Derleme Yeri :

Balabanlı – Ödemiş

Konusu:

SOHBET

zıraat işi yapmáyoz, hayvannāmız va, hayvannanan ilgileniyoZ. eşim, ōlanla
çalışıyo. biz sādä ev hanımı olarak geçiyo. zıraat yapmayoZ biz, genşliimde
yapdım. eväldän tütünnär vardı, pamukla vādı, pamıklā bitdi, şimcik salatalıkla
çıkdı. hayvannarı sılaş darısı çıkdı. daa öncedän işlä sıkıydı. şimdik gāri işlä sıkı

5

deyil. hindi gāri millet dört hayvan edindi, dört hayvanıŋ başında oturuyo gāri. daa
öncedän sıkıntı vādı. eveli bizim burlāda pamuk vādı, tütün vardı. pamık parasını
etmedi, tütünnä de senede bi yo gelir yapıyo. beş on senedir saltalıklā yaz güz
ekiliyo. millet gāri ziraatcılık parȧ etmedii için hayvancılıı döndü. hayvancılıkdana
devlet buzā desdeklimä parası, ineK parası veriyo, süt pirimi dēkenä geçinip

10

gidiyōz. iki tāne oğlum va, üş tāne torunum va. biri tek, dört yaşında, sekiz aylık
ekiz torun va.
valla bilmiyon, ömürüyä kaş gişi bizim köydä? iki yüz hāneyi geçiyo dē mi?
bän de ȫlä decädim dä, iki yüz hāneyi geçiyo. burda dōma böyümäyim. eşim de
buralı. ōlanla ödemişde çalışıyōla, ufak ōlan birlikde çalışıyo, yeŋi birlik açıldı,

15

orda çalışıyo, burda deyil. ödemiş sanayide giriş va esgi tärmilär va orda, tiren garı
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va deyoz. oruya yeni açıldı daha birlik. ufak ōlan orda çalışıyo. böyük ōlan da birgi
yolunda bi mandıra vādı ya orda pēnir usdası. ömürüyä neydi o birgi yolundaki
mandarınıŋ adı? birgiyi dōru gidäkän mandıra vādı ya, siziŋ kövä gidäkenä,
mandıranıŋ adını bilmiyom tam, o pēnir usdalık olarak çalaşıyo.

I.64.

1

Konuşan:

Gülşen ALTIN (57)

Derleme Yeri:

Bayırlı – Ödemiş

Konusu:

SOHBET, GÖÇEBELİK

“giderik” deyoduruk, meselā bak diyoduruk, vardır. ȫlä gonuşmalar
geçiyodur

bizim

burda.

yāni

o

kelimeleri

biz

gullanıyoduruk

gülüm,

gonuşuyoduruk gelirik, giderik diyoduruz.
aman göşmek mi eyi, göşmemek mi eyi? valla yāle göçü ev arıt et. oruya gelî
5

ev arıt, çok zor oluyo yā. yıllārca dāda yatdık, goyun gütdük tek başıma
garanlıklarda yatdık biz bunnan. kepenek oluyōdu, o kepenei bȫlä tärs
kapadıyōduk, içine iki gişi giriyōduk. ama inceydik biz, bȫlä galın bileŋ deyildik.
ikimiz giriyōduk içinä, sabaa gadar yatıyōduk, goyun güdüyōduk. sen gittin mi hiç
gülanım abla o dāda goyun gütmää? gız bän çok gütdüm ya. ilan nere geliyo? gäse

10

bile geçiyōdur gıyıŋdan. ilandan korkmuyōdum bän dä yoldan, kıyıŋdan hinci
arabalar geçiyo ya, bu garı nārıyo bu yoluŋ gıyında diyerik güldür paldır yoluŋ
altıŋa gaçıyōduk bi araba şeyi gördük mü. çok zor yaşadık biz biliyō muŋ? gine eŋ
güzäl yaşamımız bu.
çoK irezil yaşadık. gitmiyoz gāri, yaşlandık. bi de dāları kestāne dikdilä.

15

bozdā yana gitmişsiŋdir sän. o garagolun bu yanda hani fılolanla uçuyōla. sen
gördüŋ mü o uşduklarını? o tepelärde aylarca, yıllarca yatdık biz .o tepe de gece bi
souk oluyō, o kırklardan gelän souk. garlıkda hani zirve var ya oraya kırklar
deniyo, ordan gelän souk var ya sabaa garşı nasıl bi souk annatamam yāni. o
kepeneiŋ içinde adamı donduruyō, o gadar souk oluyo. çok yıllarca goyun gütdük.
O tepeye niye “kırklar” deniliyor?

20

valla esgidän kırk denä ermiş vāmış savaş zamanında.
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I.65.

1

Konuşan:

Fatma ÇAYIR (78)

Derleme Yeri:

Bayırlı – Ödemiş

Konusu:

SOHBET

otuz sekiz doumluyum, otuz sekiz doumlu. dōma böyümä buralıyım. bän
evelā çobanlık yapdım, hayvancılık. bu dālarda ayak basmadıım, gezmedim…
goyun da gütdüm, geçi de gütdüm, ondan sōna inek de gütdüm. gecesi ayrı,
gündüzü ayrı. işdä bȫlä işlärnän ūraştım. şu an şimdi hiş bi şe yapmıyom, şindi

5

yemeK bişiriveriyon bunnara. bılaşıını yıxıyıveriyon. çay, çay bişiriyōla ,bän çay
bişirimiyom, bılaşıını yıkıyom. işde evde bulunan işi yapıyom, dışarı gidemiyom.
tavuklarım vā, onnarı bakıyom, köpeklerim vā onnarı bakıyom. sāde evde
duruyom.
üş tāne çocuum var. altı dene torunum var. ondan sōna torun torunum var. iki

10

dene selmanıŋ vā, iki musduvanıŋ vā. dört dene torun torunu var. altı dene torunum
var, dört dene torunuŋ torunu var. on tāne torun var. iki tāne dāmatım var. bicik
gelinim vardı, oğlum da öldü, onuŋ iki tāne şeyi var, çocukları var işdä. işgi
komasından öldü. gıı abeŋ kaş senesinde öldü? unuduyom bi yovrum ya, acısını
unutmuyom da gününü unuduyom işdä. on yedi senä, on sekiz sene oldu herálde.

15

işde ȫle yovrum. bu gızım.
bozdāda üşlär deniyo, üşlär, yedilär, kırklar bi de beşlä vāmış o dāda. üşlär,
beşlär, yedilär bi de kırklar. zamannan savaşda gāmış onar. savaşda hani bi ülēma
gibi öldükleri yärleri yedilär goymuşlar, üşlär goymuşlar, beşlär gomuşlā. o daı da
kırklar gomuşlā. kırk dene gişi heralde orda şehit olmuş, şehit mi oldu noldu,
heralda bi şe ōmuş.

I.66

1

Konuşan:

Fatma YILDIZ (48)

Derleme Yeri :

Bıçakçı - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

fatma, fadimä diyōla kövdä. nāpam? eyiyiz çucum bä, sizleri sormalı. ne diye
gonuşceyiz?

ne diye gonuşceiz hindi durup durūken? mevlüd etceyiz asdan,

mevlüd etceyiz nasib olūsa. ev saibi ablam, bän gardeşiyin, bıçakçılāda oturuyoz.
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bän atmış sekiz doumluyum çucum. gün içindä ev işläännän ūraşıyoz. tarla takga,
5

fasillä, öte beri ekceyiz, onu hazırlanıyoz. işde bȫlä. goyunnāmız va, goyun
bakıyoz. goyunna sovulmuyo ku daha nesine sovulcek. işde goyun vā, goyunnan
ūraşıyoz. iki çucūm vā, bi ōlan bi gız vā. gız ävländi, ekiz torunnaam vā. allah
cümleniŋ evlatınnan bovuşlasıŋ. bi ōlan vā, o da ävläncek, hazır bekliyoz. nişanlı
deyil daha da bakceyiz gāri, bundan sona bulceyiz.
düünnädä aynı bildiiŋ gibi yimeklä yapıyoZ, aynı bölä mevlüd yimekleri gibi

10

çeşitli. keşgek, çōba, et yimeyi hepsindän dä yapıyoZ; ondan sona eylänce
yapıyoZ. düün yimeendä işdä āşamnan hazırlanıyōsuŋ, āşamnan oruya mübārek
gelännä yimekliyōsuŋ, yimekledikdän sōna eylänce oluyorū. bıçakçıda oturuyon,
aslän bıçakcılıyın, aslım oralı. bunnā da, bugörümcäm, görümcäm oluyoru, bunnā
15

zaten bu ablam mevlüd saibi. açcık onnarı gonuşdur gāri. kämännerä gitseŋiz ya
siz. ordu laf çok, orası geliy, geliy ga, gidiy ga. geliyoru, gidiyoru dēriz. biz
uzadīrız. uzadıyo bizim orası kelimeyi uzadıyoru. geliyoru, gidiyoru…

I.67

Konuşan:

Hediye YILDIZ (55)

Derleme Yeri:

Bıçakçı - Ödemiş

Konusu:

SOHBET,YEMEK TARİFİ

benim çucum, benim. beyim öldü dä yıl mevlüdü ediyon akşam. gānıŋ açsa

1

goyveren. ne yapalım gızım? bän, gız benim ödemişdä çalışıyo, bāzän ordu
duruyon, bazen burdu duruyon. beyim öldüündän beri buruyu gelip gidiyōn işdä.
bullāda duruyom bāzen buruya gelip gidiyōn, bāzän ödemişe gidiyon.
gızım iki senelik ünüversdeyi bitirdi afyonda, şindi açık öğretim okuyo. iki

5

seni daa ucunu ekliyō, dört seneliä. ānidän hasda oldu işdä, här tarafını sarmış o
kötü hasdalık işdä.
gabayı haşladırız, böberini sōna gatāsıŋ. orda ona haşlaTdıktan sōna çok bȫlä
parçılanmıcak gibi haşladırız. onu ordan alırız, sinilääŋ içine gōruz. sinilääŋ içindä
10

orda sarımsaını, ötü berisini hazırlārız. ondan sōna sarımsaana işēsinä hazırladıktan
sōna, gabakları soudukdan sōna ona ȫlä gatarız içinä, ekşisini gatarız içinä, turşu
ȫlä olū gabak turşusu. bakraç içine gatarız, goruK ēşisi, limon duzu onuŋ ekşisi ȫle
olū.
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I.68

1

Konuşan:

Fehmi Elma (42)

Derleme Yeri :

Birgi - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

ödemiş belediyesinde çalışıyoz iki bin beş yılından beri. yāni burda taşeron
işçi olarak çalışıyoz. aynı biz işciyiz, nereyi gönderiläse gidiyoz. yāni şuruya
gitcäm deyi bi lüksüŋ yok. veriläŋ hizmet neysä onu yapıyoz.
birgide işde çalışana iş çok, çalışmıyana iş yok tābiri. zētin, hayvan, zıraat,

5

birginiŋ temäl geçimi hayvan, zētin, yemiş. bu insannā ollādan geçimini sālıyo
yāni. ama bän birgiliyim, benim ullāda yerim yok, insannaaŋ vā, birginiŋ temäl
geçimi bu. çucuklā bi denesi, ufak benim çucuklā daha, anaokuluna gidiyō, ellinci
yıl okuluna ana sınıfına, bi denesi dä açev deyi tabir etdiimiz, sen biliyōsuŋdur,
oraya gidiyō hafdı da bi gün işdä ȫlä.
Reklamlarda oynayan Birgili Ayşe teyzeyi tanıyor musunuz?

10

o bizdenä akrābādır da, tanışılmıyō da. yiiŋ gāri, o gadın mēşur oldu. yāni,
hani bazı ne dēlä tikärlime vādır “guş avcuŋa sışmış” dēlä. aynı o hikāyä. onnā da
meselā gariban insannā. yāni tarla bahçesi olmuyan gāriban insanna. işdä nasıl
olduysa onu keşvetdilä ordaŋ. yiŋ gāri bakam, hȫlä ediveriŋ bakam gāri dēkenä,
ȫlü laflarınnan mēşur oldu gitdi. yāni çoluu çucuu şindi rahat ediyō, hatdā ōlunu bi

15

gāve alıvēmiş, ōlu camı büyük yazılānan yazdırmış anam sā olsuŋ deyi. sanayidä…
yāni çocukları rahat etdi yāni onuŋ sāyesinä. onuŋ māzisi daha beş on senelik bi
māzi. bi de o kadına pırogramlara çıkādılā, bälki biliyōsuŋdur. meselā, hülya avşar
ozuman için pırogram yapıyōdu dāvet etdi ona, yāni bullādan bunuŋ gözünü
aşmışlā, bi kaç gişi uyandırmışlā para al deyä, bilmäm ne deyä. tabi bu diyemäz ki

20

cahil insan, ondan sona neysä bi pıragramı çıkdı. o pıragramda amcamı sorduuŋ
gibi okul okuyumadım dedi ya, onu da sormuşlā, ondan sona özalıŋ getirdii bi
kanun vādı işēdä bütün häkez okullara gitcek deyä, sen biliyōsuŋdur belki ona.
ihdiyar, gänç okuma ȫränsiŋ gibisinä. orda köylädä bȫlä köy gāvilerinde olsuŋ bi
yelädä ders vēdilä, orda bän sınıf başganlıı bile yapdım dedi o bayan. ȫlä tatlı dilli

25

gonuşması. ordan o gün için çok güzä parı āmış deyi duyuldu.
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Konuşan:

Aysel KAYATÜRK (70)

Derleme Yeri:

Bozcayaka – Ödemiş

Konusu:

SOHBET

nēden?

vakit

geçiriyon

vakit,

hā

vakit

geçiriyoz.

dışaa

işlänä

gidimediimizdenä. bu alıyō mu hindi sesä? zamannā nereyė vāmış dē mi?
zamannā. genşliimizde yavrum tütün, pamıK gidiyōduk zenginnä yapāsa, bizlä
gidiyōduk tālamız ōmadıından, suyumuz ōmadıından. zengin, tālası olanlara
5

ediyōduk, genşlikde aylak durulmuyo. tütün yapıyōduk ȫlä etraflāmıznan. hōollara
göçädik. aÇcık aÇcık idaremizi goçuyōduk ginä. naapceŋ köv yärindä? här yakıda
goçuluyo. ekiyōduk yiceemiz gadā ekiyōduk. birä dölüm, ikişä dölüm, ȫlä
yiceemiz gadā ekiyōduk. ȫlä fazla tāla ōmadıından ōmaZ. toprak aranıyo, sulā
bahalı. baracımız gädi gāri ya, baracımız gädi gāri, milletimiziŋ yüzü güldü bi yo.

10

suyuŋ saadi kaç paraydı deyo? on lerä. on sene evelä, yirmi sene evelä. su eyi gädi
milletä, yüzü güldü milletiŋ.
va, üş denä. iki evländi gelin ōdulā. allah bovuşlasıŋ, allah tamah edenä
vēsiŋ. hurdu Salihli yanda, alaşehir yanda. sosyoloci ȫretmeni. bilemiyoz biz gāri,
bizlä fazla okuyumadık, okucak gudretlämiz yok. galbalıK, nüfuzumuz galbalıkdı,

15

hangı birimizä para yetcek? tamam eyi oluyo okumek dä. zamannādan kookdum
ben, çok kookdum yavrum. bakseŋ ya ölänlämizä här gün şehit verip duruyoz ya,
yidiimiz sinmeyip durū ya. dōru dē mi dediim? yidiimiz, işdiimiz sinmiyo canım,
sinä mi dē mi? bizlä ōduk gitdik yavrum. bāzı irezil, bāzı… här gün vezir ōcak
deyä bir şart yok da, ginä ekmeksiz ōmaz. goşmayınca ōmaz. kändiŋ salihliden

20

miŋ, ȫlä evläŋiz, aygıtlaŋız? bullādan gitmä, eyi güzä yeriŋ eyi, güzä ollā güzä.
dört sene okuduŋ az mı? ha bak, bak, bak. böyüK dokdur mu ōceŋ? tamam bän
çocukdan duyādım. gä yovrum dokdur ol, deyädim bän dä ona. här mallaaŋ gidä,
dēdi benä. yaa yovrum mallām gitmesiŋ dedim. idāre aranmıyo mu? eyi allah
artdırsıŋ, sän ekmei eliŋe almışsıŋmış da, aradıımız bi ekmeK parası da, üsdünä

25

ōsuŋ, tek açılsıŋ önüŋ. güzel bi şe, egė üniversdesi güzel ya. gitmedik, gȫmedik
yovrum da güzel deyolā. yetmiş yaşındayım, açcık havamı alımıyon da hava
veriyōla, başgȧ bi şeyim yok. nindän oluyo bilmän, dıKantı va ciyärlääŋdi deyolā.
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Konuşan:

-

Derleme Yeri:

Bozdağ - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

bi çoval kendir bulū geli bubam, bi çoval kendir. onu govurū anam. anadıŋ
mı? onu govurū anam, gelän gidän müsafirleri onnaan ovurlādık biz. ama şindi bi
çay meselesi çıkdı. çay, çay, çay… geleni çay, gideni çay…. gaymakcıda danışlā
va biliyo muŋ? bizim buralı onnā, kökü buralı onnaaŋ. ilkdän goyun vākan köylü

5

isdimedi onnara. eyär nuhūsuŋu buraya geçirirseŋ gabıl edäriz seni dedilä. adam
buradan nuhūsunu aldı gitdi, oruya dakdı. hindi evli oğlu vādı, evli ōlunuŋ nuhūsu
burda galdı. hindi ordu yaşıyo, öldü işēdä. o evli ōlanıŋ da çöp alidä gızı vādı, çöp
ali, çöp aliyi tanīmıŋ sen? ha duyyoŋ, işē zaraf, benzinci burdan giräkän benzinci
omar onu da tanīsın de mi? zaraf omar, gaymakcılı bunuŋ kökü dä. yāni sen

10

näden tanıyoŋ dēseŋ, benim genşliimde bu davda goyun gütdük onnaan biz dä.
sōna bırakdılā gitdilä onnā. häkez memliketini gitdi, ȫlüynän tanıyom, çobanlık
yapdık bullāda. kesdäne vā, ceviz vā burda, biraz patatez vā. depo yapıyōla. orda
kesdāne işliyōla. çok deyil dört beş gün arasında ȫle damda gezäkän bidonuŋ
içinä, laylon bidonuŋ içinä kesdine gatmışım da halá sapsālam durup durū. üsdüna

15

mil gatmışım mil. aşāsında sǖmüş, yokāsı duruyō, goyunnarı döküvēdim,
goyunnā yidi. bizim burda bēgirimiz, goyunumuz, geçimiz kesdini çok yî.
gızım, hiş bi şe yok burda. ortuokul va kapandı, ilkokul vādı kapandı,
kapatdılā, här şe kapandı burda. birgiyi gidiyō. bu yıl bi de särvis gämicek filan
deyōla. iki dene çocuk vā bizdä, biri şeyi gitcek ödemişi gitcek, bakam bi öteki

20

nereyi gitcek? sekizinci sınıfı bitirdi bu yıl. bakam neriyä gitcek? on da särvis yok
deyolā. çucuk yok burda särvis nasıl gäsin?
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Muhammer KORKMAZ (78)

Derleme Yeri:

Bucak - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

yetmiş sekiz yaşındayım. bucak köyündenim. malcılıklan vakit geçirdik
zamānında malcılıknan. onnan işdä gäldik geşdik… bu zamanıya gadā malla
maşatla başga bi iş yapmadık. kändi işlämizi, gayıtlāmızı yapdık. işdä ȫlä. ziraat,
ekin ekädik, bıyday… işdä şȫlä mal maşat… goyun gütdük, geçi gütdük.. başga bi

5

işeyimiz, bi tarafa gitmedik, hep köydeydik. heş bi iş yapdıım yok hindilik. evdän
gayvıya, gayvıdan evä, bi iş yapmıyom gāri. yapımıyoz, çalışmıyoz, emekliyiz.
emekli ōmasak geçim zor. va, va, gız va, iki gız bi ōlan va, torunna da vā, gızlaaŋ
va iki dene, üş denä, beş altı gadā torun va. köydelär, köydelär, onnā burda
köydelär, okuyōla. çocukla okuyōla.

I.72
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Konuşan:

Cavit KÖSE (66)

Derleme Yeri:

Bucak - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

sen sorcen biz cuvaplandırcē miz? bän ne aŋnaden şindi? sen sorceŋ, biz
cuvaplandırcez. …āKlıma gämäz hindi o. valla, buraya gämişlär, bucak köyü
gurmuşlā emmä bilmiyon ki näden geliyo, kökü nedir, neyiŋ nesidir şindi o gıdā
bucak ismi ne aŋdırıyo. bucak demişlä geşmişlä köyüŋ adına. eyi gızım, benim

5

yapdıım heş, bän gayvıdan evä, evdän gayvıya gidiyom. heş başgȧ bi işnän ilgim
yok. e şekär hasdasıyım bän. burda bi önde gezibiliyom ,bāzı bi bahce yokara
gidiyōm. bahcelä va, ȫlä. ha bi şe yapdıım yok.
yok, kullancez heraldä. bāzı aşırı gidiyō. dokdur dedi, seni bi insüline geçäm
bi yo, dedi. az daa dursuŋ dedim. erkän daha, böbrekleri zarar veriyo deyōla, ondan

10

gullanmak isdimedim. yükseliyo, dört bäş yüzdän aşarı enmiyo zāten. bän bi yo
anciyo oldum.
çifciyiz. gızım biz burda geçi güdär, goyun güdär, tarlıda bahçidä çalışır.
esgidän tütüncülüK vādı, doksan yılları iki bin yılları gıdā devam etti tütüncülük.
dedemizdän, bubamızdan buruyu gadā gäldi, iki bin yılındı gitdi. saltalık va, onnan

246

15

ūraşıyōla. esgidän armutlāmız vādı. o armutlāmız ne ōduunu bilmiyoz. kök, kömür
gurudu, çıkdı, gitdi. armut aaçları tamāmän gurudu. hullāda deriläde gara aaçlā
vādı. burası orman köylüsü. geçisi olan vādı, goyunu olan vādı, azıK inee olan vā.
az arpa, buydey ekälä. bunnaanan vakit geçirdilä, şindi onna dı gitdi, hindi bi
ineKcilik yapılıyo ollāda. keçi, goyun devri de bitdi. devlet dālara teras yapıyo,

20

geçimlä zoraldı bizim bullāda, mēralā kalkdı. yuvaş yuvaş tamāmän gidiyō .aha
bak, şuraya bak. dā sırf teras yapdı. yo bādem dikdiriyōla yav. çam, bādem,
birazını ceviz ekdiriyōla. valla şindi kırk dokuz senelik dedilä kiminä. kimini
devlet vēmiş emmė kaç senelik bilmiyoz. kändi dikdi, terasını yapdı, teslim etdi
köylülerä. bȫlä idāre etdiriyōla, şindi kaç yıllıkdır, kaç senelikdir urasını bilmiyom.

25

düünle esgidenä çalgılı oluyōlādı, şindi onnā da kalkdı, çalgı çengi bile yok
şindi. şȫlä bi düşünǖseŋ şindiki güzä. ozuman bilmiyō birbirinä ne olduunu, ne
halde olduunda. şindi aŋnaşıyola, hec ōmassa bakıyo bi yo gezdiriyo, gidiyōlā bi
gonuşuyōla, e aŋnaşıbiliyōlāsa evet diyo evleniriz. aŋnaşımıyōsa ordu bitiriyo işä.
bu düzen eyi, gonuşu gonuşā, därtleşe därtleşä peK iyi deyo. gine ȫläykän bizim

30

ege bölgesindä geşsen mi ıradyoyu dinnedim, yüz yirmi üç biŋ gişi ayrılıyōmuş
yıllık. ülän bu ne yav! bu egeniŋ här tarafında, geçinmiş bir hafda veya bir ay
ayrıldı. bu ne yav! yazık dē mi bu masraflara? hālinnän bi daa evlänmekdir, düün
dümbek, bi dümän düzän gurmak hālinnän masrafınnan oluyo. e bunnara bi yönlü
eyi deyil. nindän bȫle oluyo bu dēsäŋ şindi, işyeri çok, e mēmur çok, e birbiriŋnän

35

aŋnaşımıyōla. e gadın da ȫlä mayaşlı, äkeiŋ dä mayaşı. emmä gadın äkei dakmıyō.
naayetindä nāpıyōla? bi üldürmä hāli geldi, bi üldürüyōla. bu işlä bȫlä, bu iş
aŋnaşılmaz gāri, bu aylıklā vāken, bu maaşlā vāken, bu sigortalı işlä çalışdıkları
müddetcä bu şey heç sanmıyom düzälsiŋ. ölüme gidiyōla, bak ara yēdä çucuklā
çoluklā galıyo, o çucukcaazlara oluyō. kännileri nōcak? birä evlenî, biri daa gocuya

40

gidä. o çucuk galıyo ortu yēdä anasız bubasız ölsüz. düzännamiz bi yönde eyi
deyil. esgidän bȫlü bi şe yokdu. ayrılma çok zor oluyōdu. şindi bi ävländiini
duyuyoŋ, bi de ayrıldıını duyuyoŋ.
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Konuşan:

Bakiye Taşlı (80)

Derleme Yeri:

Bülbüller - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

sādece guru guru sohbet olmaz ki. burası ödemiş bülbüllär köyü. gulaam aar
duyyō çocuum. seksen vardır çocuum, pek bilmeyım da, vardır seksän. dört dene
oğlum var. yalıŋız şu anda perişanız bayā yāni. bän belki altı yedi senedir
tansiyondan kändi kändimä zar zor bakabiliyom. adam var, kötü hasdalık var

5

deyolar çocuum.
bunuŋ bi hiç ārısı yok, sızısı yok. bȫlä sanki gabirdä bir ay yatmış vaziyetde
yāni. bän bakıyom, yanlış anlama, buna aylık bālamazlar mı nasıl diyelim ki
çocuum? bi de bän taa hayatda ȫlä şēlär görmedim çocuum. yaz mevsimindän beri
ta nāyatda soŋda ev var ya, bän herkeze, sän hindi bak hasda ol, güzäl güzäl

10

yemeiŋi yedirmesini isderin, banyoŋu etdirmesini isderin, güzäl güzäl bakmak
isderin. yāni şȫle içimdān gelerek yāni. çevresinnän dargın olduu için benä bizim
evde yatıyo. gocası hasda oldu, izmirde hasdānelärde yatdı. bi gızı var, o da gelin
gitdi izmirä. mecbur gızınıŋ yanına gitdilär doktura. onu da tamam yatverelim
dedim ben, emme yalıŋız benim beyime sȫlä dedim. bak yatmıcan dedi mi yatmaz

15

dedim ben. sȫlädi, yataaŋ tamam. yaz mevsiminde şȫle sedir var, ora yatırdık. bän
de şȫle hura meydana mindär yazdım yatdım. bu hemän gözüm açılıvemiş, här şeyi
allahdan bilmeK ilāzım. yataanda yok, tuvaletine gitmişdir dedim bän. ana, bi
bakdım hurdan aşaası gadar aşaa yanda. asma çardakları var, meselá gocu goca
demirlär var asmalara. ordan aşaa inäm deyō. bän taa hayatda da bȫle hasdalık hiç

20

görmedim yāni. bak anlatsaŋ sana hindi bu yalan, üç kayatçı derlär. allah bilip
durū, här şēleri görüp durū. allah sän nāpıyoŋ, nāpıyoŋ, nāpıyoŋ? dutdum beri,
gäldi beri, aynı çocuk gibi bak, tuvaletiŋ mi gäldi dedim. hurda dedim seyar lamba
var, bän sea yakıveräm dedim. kapıyı açıveräm dedim. ȫle deyesiye berabar aşşaa
bi kütültü, ışıı yakdım bakdım, düşmüş, bȫlece oturuyo yāni. hiç o deäl yāni. hiç

25

hiç sesdänmäz, solumaz vaziyetde yāni. ordan indim, aşaa yanına goluna girdim,
hadi kak yataamıza gitceez. kākıyo kändini atveriyo, kākıyo kendini… ayaanı bile
burasını bi şe kesmiş, demirlär, daşlar ne kesmişse, kaak yataımıza gitceez. benim
ev şudur. tuvaletiŋ mi var? gä hullara edive, bän sabālan su döküverin, kokusu
olmasıŋ, o da yok. kafa tam deyil yāni, kafa tam deyil. hindi sen kafaŋ tam olmuş
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30

olsa hurdan aşaa atabilir miŋ kändiŋe? orda olmadı, ȫle etdik olmadı. çaarcak bi
îsan yok. ayaKgabımız yok, başımızda dülbäntimiz yōk. goluna girdim bunuŋ
sāroş gibi, aldım gäldim bura. hurda yanımda ōlanıŋ biri. soŋu dışarılarda. o da
sivrisinek ısırmış da uyuyamamış. anne nōldu dedi. çocuum başımıza gelän böyün
dedim, bişmiş tavuk başına gälmedi dedim. bubaŋ dedim bȫle bȫle… oturtduk,

35

buba närdän düşdüŋ dedi? işde hurda düşdüm ōlum bä, işdä hurda düşdüm ōlum
bä…vaziyetimiz acıcak bi durum yāni, buna da şükür, bana da şükür ama… o da
seksän, doksan vardır çocuum, vardır da bunda bu ārayor da, sızlayor da desäŋ hiç
yüreklerim yanmıcak yāni.
bullarda hindi bi evlänme şeyiŋdän bi kapıya vardııŋ zaman seniŋ ōlūuŋ

40

meslee ne diyorlar çocuum. eŋ genşlärde biz varız bullarda işdä, bullarda uvamızda
eveli salçalık bibär oluyōdu, salçalık tomates oluyōdu, pamuk oluyōdu, här şe
oluyōdu. hindi bi patates var. o da hemän hemän sıfır oldu, oldu. yedi yüz bi
patates emmä gübresi var, dinama suyu vār, çapası var, här şesi var, masrafınan. o
da belki de kakar, günah dē mi onnara? uvamızda hiç bi şe galmadı yāni, hiç.

45

genşkenä här şe birbirine garışıyōdu. hindi hiç bi şe yok. bizleriŋ zamanında
uvanıŋ işi yarısı galıyōdu, başga işe başlanıyōdu, hindi hiç bi şe yok, hiç.
bi komşular var da, bi hālime arzu edeän dedim, durumumuz bizim kötü
olubatır diyäm dedim. onuŋ için çıkdım çocuum. allah var üstümde, nedän yalan
sȫläm bän senä? ne diyäm ki, här şeyi allahdan bilmek ilāzım, bu da allaıŋ bize bi

50

hediyesi çocuum, allah beteriŋ betärlerindän saklasıŋ. gidik çarşıdan alınık gelinik
şēlär deyil bunlar yāni, sa ol, sav ol çocuum.
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Çamlıca - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

zētindän gädim, yimeK bişircäm. patates gavurcam böyün, salça gatcan, yav
gatcan, patatesi dōradım onu gatcān, gavurcan ȫlä, gızartma etmicän. här zaman
gızartma ediyōdum, zētindän gädik, gızartma edemicän hindi. gızartma burda
yēde ediyon, ötekini ävde edivēcen. yok zāti bu yıl avaçlāda yok, bu yıl bullāda

5

yok, taraşlıyoz işdä. havyan bakıyoz, başga bi şe bile etmiyoz. zētin ediyoz işdä
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hayvan bakıyoz.
Kestāne var mı?
yaa yaa, būda yoK ȫlä şē, yokāda vā.
(Merdiven süpürüyor.) mädimännä süpüntüdän batmış.huruya öte süpǖdüm
gädim. gitmiyom hiş bi yakıya gitmiyon, ayaklaam topal zāten, hiş bi yakıya bilen
10

gitmiyon.
Ayaklarınıza ne oldu?
ne bilen? topal ayaklaam işdä, yörüyümüyon ȫlä. dokdur işē deyo işē bi îne
vurcak işdä. o îneyi dä vūdurmadık. dizläämdän vūcek îniyä. işde bi hap vēdi,
aygıt vēdi, bi onnarı gullan dedi. onnarı işdä yeni bitirdim daha, hiş feydası yok,
yürümüyom bän yörüyümüyom.
Zeytini nasıl yapıyorsunuz?

15

deliyoz, deliyoz, suda acısını götürüyoz, onu sona duzluyoz, ȫlü bi on, on
beş gün, bir hafda durdu mudu, ondan sōna ēşiliyoz, yālıyoz. gırmasını da ediyoz.
gırıyoz suyunu deyiştiriyoz, onu ȫlä yapıyoz.

I.75

1

Konuşan:

Hatice YILGIN (57)

Derleme Yeri:

Çaylı - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

onnā ginä hullādan alīla, bunnarı gatǐve. bunnā yisiŋ orda, çocuklā bile tamah
edä. yoksa bile edivēsek bilen olūdu ya, ediveririz edvēmemiz aylin. ısırgan ōsa
böyün ediveräm hadi alıŋ gidiŋ dēdik emmä ısırgan yok.
Marulları nasıl suluyorsunuz?
çeşmidän ya, çeşmidän suvarıyoz. tääsli ye ōduu biliyōmuŋ, aneŋkinnän

5

barabar dikdiydim ben ona. koparıvēdik, kōpadım hem gıvırcıkdan hem ondana.
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I.76

1

Konuşan:

Ayşe KESKİN (86)

Derleme Yeri:

Çaylı - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

sevärin bȫle akıllı, bilimli, eşya toplıyana, edenä, gılana çok sevärin. candan
sevärim bak. kändim becerikliydim. kändim teṛziydim bän, biliyoŋ dē mi?
biliyosuŋdur. kändim teṛziydim bän. hiş bän gecė oyḁ edēdim on ikiyi gadan.
ordana gündüz dikin dikädim çocuum. gä geläm çoK şaşgın ōdum galan aylin. ȫlü

5

ōdum gari çocuum. allah bundan kötü etmesiŋ. dedeŋi allah benim ardımı gomasıŋ,
dōru dē mi? hā ya, onu dua ediyon işdä bȫle yavrım. aha babanneŋ irähmetliK
hurdan geli geliveridi hemenä siznenä, hurdan duvardan atlıyıveridi hemän dē mi?
çok sevädi beni dä irähmetliK hemän sizi dakverîdi. bän gelėmēyon gari ya nōcek?
dikinnä çok, ordan eviŋ arası da ölä, dedeŋ tütün basıyo, bu okuyyo. e bän galan

10

şeysiydim, o başı boşdu. ondana siznän gelîdi çok sevädi irähmetlik. seni bi yo işē
dedim bän hatırıŋda mı? bän gäldim sen dė yokādan gäldin. aylin dedim, yåvrum
dedim, bän seni görümän gari sen beni arȧ gāri dedim biliyo muŋ? hatırıŋda mı?
gȫdüŋ mü unutmamışıŋ. e bän gari seni näde gören yåvrum. uzak yakın nereyi olsa
gitceŋ. sän närdeysiŋ hindi? beraber gitcēsiŋiz. güzä çocuum, beyiŋ orda mı? çok

15

güzä yåvrum, çok güzä. o çocukları okusuŋna deyi deye bän vā ya, bizim az buçuk
idāremiz va çucuum. pek sevädim okuyana. okusuŋna deyi deyä… halil abeŋ az
sîlimdir, ona azık bişiriverin. dedeŋnän ikimizä bulgur aşı bişirmedim bän de
bulgur çōbası etdim yidik ıscak ıscak gışlāda dedeŋnän. illi onnā okusunna onna
okusunna deyi deyä. üş lerelik basma aldım bän, üş lerelik basma, bi don çıkıyo bi

20

işlik çıkıyōdu. iki yo yüdüm mü avarıveriyodu. ondan illä çocukla okusuŋ, illä
çocukla okusuŋ. içimdän kaynıyo yåvrum. onna yatakdan kākasıya bidė edädim
bän oklaylana. bezilärä, bidėlärä edädim, yālādım. kaakdıla gädilä mi babanne,
gelin yåvrum, sizi kaakmıdan edivēdim geliŋ, yiŋ. hā ya ȫlü îsandım emme
çocuum seniŋ bildiiŋ yēdä gāmadım gari. ginė şükür, ginė çok eyisiŋ deyōla benä

25

îsanna. ginä bi gaşık yimek, bi bılaşık, hullara aklıma gädikdä bi süpüntü, e işde o
gȧdan. onnaanan gelip gidiyon. bi makine aldım, pısatları da onuŋ içinä
dolduruveriyon. ȫle idāre ediyon bän çocuum işdä.
makineyi aldıımda halil abeŋ ėmekliyōdu, yörümeyōdu. yirmi beşä guruş
çirpekli likoltalarȧ da… dişleäm dakmı da evälki gonuşumeyon. o yimekleyōdu
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30

aldıım da. çok yirmi beşä guruş dikin dikdim bän çocuum. bi senä bi saydım yirmi
dän, yirmi iki denä çembär oyalamışım. o dikin; yēlä, yokāla, bölā o sırȧ bellä dolā.
o gȧdan dikin dikdiimä görä, o gȧdan çembär oyḁlamışım bi gışda. çok deyerliydim
bän gızım emmä, e hindi tovuk gadan gāmadım gāri.

I.77

Konuşan:

İbrahim KARAKAŞ (68)

Derleme Yeri:

Çobanlar - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

çobannar köyünden. işdä bu yola girdiŋ mi yāleyi çıkıyo çobannar yāle.

1

benim gibi saf adam ne yapcak gızım? işde hayvannan haşatnan işdä iyi kötü
geçinip duruz.
Kestānelik var mı?
yok ȫlä temelli ȫlä amalsız deyiliz gızım. bunnardan yimeklik gadā… ȫlä
5

fazla yok. yimeklik gadā va, esgidän belā çalışıyōduk emmä gänşliimizdä, şindi ȫle
yok. gocadık gāri.
hayvan var biraz onnarnan… tütün dikiyōduk aşaa biŋ altı yüz, biŋ yedi yüz
kilo tütün galdırıyōdum här senä ailämnän iki gişi, emme şimdi ȫle deyil. tütün
yok, o yok, bu yok, bi hayvannan idāre ediyoz işdä. beli eydiŋ dä tütünüŋ üstünü

10

çökdüŋ mü yapraK biriKdirceŋ deyi… milletiŋ bele gadā işdiine bakma, çok zor
yedişdirdik o yapraa. ekmeä ordan yedik, dikäriz genä şimdi ōmuş ōsa belki de bi
umut gine belki de dikebiliriz. ōlan yanımda beraba duruyoz, gızı gelin etdik. eşim
de sā.
ȫlä salaK mıyın gızım bän okula gitceK, okulda vakit geçircek? hiç okula

15

gitmedim, hiç gitmedim töbä. vādı okul vādı da bizim köydü yōkdu, başgı yere dä
çıkmadık hani. biz ȫlä okula mokula gitmiş olsam ben, okumuş ōsam ya
gaymakam olurun ya vāli ya paşā. iŋ yokara kimsä… vallā kimseniŋ emriniŋ altını
girmäm, imkānı mı va län? bän dirsek çürüdeyin dä göz küferi dökeyin dä elālemiŋ
emriniŋ altına gireyin, çalışayın, salaK mıyın ülän bän? valla okumuş olsam belā

20

okurdum. ozmannarı eyice salaKlıımıŋ üsdüydü dä ondan belleyemedim.
ōlanı värdim okumaa, orda ōlan barınımadı. bi ākıdaşınnan ōmadı. okuldan
aldım, bi daa da vēmedim. burda imam hatipdeydi ödemişdä, ozman bȫlä särvis de
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bilmäm neydi ,oydu buydu bi şe mi vādı ya? kändiŋ götürcäsiŋ, kändiŋ getircäsiŋ
burdan. bi gün işiŋ oluyo götürümüyosuŋ ärtesi günü varıyo çocuk dayak yiyō
25

ondan sona.
bu ege muitindä bi denä en büyük köy çobannar köyü varmış. emme iksi bi
yärde ev yok. herkes tālasınıŋ başında. üçümüz, dördümüz bi yakayı gäse här gün
bi ölü çıkā, hakgetdän ȫle ōma mı? çobanlar köyünde bizim az mı adam öldürdülä?
hiç diŋnimäz adam ya.

I.78

1

Konuşan:

Mehmet SAĞLAM (78)

Derleme Yeri:

Demircili - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

benim ȫlä hiş bi şey yapmıyom, yapdıım yok, bän emekliyim, bi iş
yapmıyom. tarım işçi müdürlüündä, orda bän eserinde köydä boulā, danıla vādı,
hayvanā, onnarı bakdım onnaaŋ pırocesi bitdi. onnarı kaldırıvēdiinnän e ödemişä,
iki senäm galdı emeklimä, ödemişe aldılā veterinärligä. iki sene orda çalışdım. zor

5

yanı da oldū, goley yanı da oldu.
iki gişiyi öldürdü hayvannā, üzümlüynän çaylıyı öldürdü süsdülä. beni de
yapdı, beni içeri bi kısdırdı. bän yedi ay goltuk deneännän gäzdim. benim
gurtulmam bir micuze oldu ordan, damdan. içäde bi kısdırdı zor gurtuldum elindän.
valla gızım şindi senäsinä bilemicäm, bän yetmiş sekizdä göreve başladım. on beş

10

senä orda bovalara bakdım. şindi tam olarak bi şe diyemicäm. iki sene gadā bilen
oldu, yedi ay sakat gäzdim. o dönäm çalışdım, hanımı bakdırdım. beräbär
hanımnan berabär gitdik, gäldik. bän onuŋ yanında yedek olarak bulundum. hanım
yîgiläni vēdi, suyunu vēdi, zāten su ayaklānda, suyu hazır, o yîgiläni vēdi.
aşaa yokarı üç yüz elli dört yüz hāne vādır. bi ōlan bi gız vā, ilkokuldan

15

çıkdılā, gız izmir yannaanda, izmirläde. ōlan burda köydä. berabär duruyoz. hanım
da mefāt etdi, on sekiz sene oluyō mefāt edeli. mayısıŋ yirmi beşindä on sekiz sene
dolcak. yalıŋız, ōlannan duruyom gāri, ōlannan bi yēdeyim. zor desen ōcak gızım,
goley deseŋ ōcak. yaş geşdi midi işeyimiz ōmuyo çucuum. här tarafımı sarıyom,
sāmalıyom hadi. buraya gäldim mi goyveriyom moturu oruya, içädä bedenim

20

ısınıyō. burda gündüzleri, sābaları geliyom, saat dokuz buçuk onda filan geliyom
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buruya, bāzı on ikiläde, birläde gidiyōm. bāzı buzmanıya gadā oturuyom. bak şindi
saat üçä geçiyo. gitcäm, köyü gidiyōn. evdä aşcam televizyona televizyon
seyredcäm, başga bi şe yapcaam yok.

I.79

1

Konuşan:

Mehmet ALTIOK (65)

Derleme Yeri:

Dolaylar - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

hayvannānan ūraşıyoz işdä, onnarı yēgiliyoz, su gösderiyoz, goyveriyoz,
bālıyoz. ȫlä başga bi iş yapdıımız yok. gāveyi geliyoz, bu ikinci sefär gelişimiz. iki
sefär gäldim bugün, herālda gämäm gāri akşamnan.
azık hasdalık da vā, amelet oduydum ben. hayvannaaŋ başında hasdı oldum

5

galpdän. bu golumdan aşdılar, burdan damar aldılar, buruyu yardılā, dikişli.
ayrancılāda, tepeci gitdiydim dä, tepecikdän buramı aşdılā, ordu korkdum, birisi
ameletliydi aynı bıçānan ōma. ē şişdi, moraldı gitdi, kookdum orda, bakdım hep
talebä, kookdum, ōmadım amelet bıçaknan, gädim. ziya bey vā orda özäl hasdānä.
oruya vēdim yüz atmış beş lerä, hem sigara hapı yazdırdım sigara işmimek için.

10

hindi aşaa yokarı dört ay, beş ay ōmuşdur bän sigara işmiyeli. ta baharın,
hazirandan bu tarafa sigara gullanmıyon. okulu gidiyōken içiyōdum, ilkokul, şindi
daha hālä o şeyä şey yapımadım yāni. burdan çıkıyō daha geliyō o pis sigaranıŋ.
ondan işmiyom, içesim geliveriyo ȫlä bi dä, o yöndän işmiyom yāni. o gadā pis bi
sigara. zor ōmadı hiç, hiç zor ōmadı. işde o, on beş lerä ziya bey yazıvēdi ona,

15

hapa. o gullandım bän ona, bitesiye gadā bän ona. bi zorluunu gȫmedim ben. ȫlä
işmek canım isdimiyo. bāzı zaman oluyo ȫlä içvēsäm ōcak, morál bozuluyo ya.
işdä nedän işmiyom? o işēyi çıkāmak mafediyō, bi sene sürä dedi dokdur ölä dedi,
bi sene gäcek dedi, ondan sōna rahatlıcaŋ dedi. bak, bellidir yāni kesilän yē, bu
ayamdan da damar alındı buruya. bullādakı damarlara şurdan kesmişlä, burdan

20

kesmişlä, galbi çıkāmışlā masıya goymuşlā, yāni zāten hoturafı görünüyo. benim
torun vādı başımda, telefonnan āmış bȫle telefonnan. sōnu gȫdüm bän. yāni
burdakı sālam damara sırālamışla buruya. burdakınnara çıkāmışlā, şu boşluklara
gannı sulara bȫlä dışarı vēsiŋ deyä bulları sokmuşlā bi şēlä temizliyo, bi asıldıyōla
bȫlä şap deyiveriyo bi bardak su, gannı su. düşmüşüm bi gouşuŋ içindä, pisikletli
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arabanıŋ içindän. o gan mafediyo insana, işdi bak ordu kookdum. gişiyi bakdım,
şişdi morardı, orda amalet ōmadım. gäldim ziya beydän akıl danışdım, yüz atmış
beş lerä vēdim. benä ayrancılara göndädi, baba yiğit dokdurlara rasladık orda,
iyiydi yāni çok güzä.
emeKliyiz, aynı bakdıımız mallädan satdık, emeKli ōduk. devlet di yādım

30

etdi. yarısını biz yatırdık, yarısını devlet. şükür allahıma. durduum evä, o bakdıım
ineklerä satdım yapdırdım, emekli ōdum, satdım emekli ōdum.

I.80

1

Konuşan:

Bedriye Yalçın (81)

Derleme Yeri:

Gerçekli - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

goca garıyım bän yōrum, gocamışım, seksen bir yaşındayım. ne biliyim bän
evde? evde işdä yiyiP içiyok, ondan sona iki geçi vā, iki goyun vā, onnarı bakıyom,
yemämi bişiriyon, ȫlä. galabalık gidiŋ o yana dōru, eyi çocum, bän bilmiyom,
gocayım ben. inääm yok, inämiz yok. kaş sene oldu inää satdık, bi daha alımadık.

5

eyi, golay oluyo ineK, yok ga inämiz yovrum. e hadi ūrola bakam. süT alıyok
ollardan. yā alıyoz, pēnir alıyoz, yiyoz. bilmiyon yovrum, kövüŋ öte başına dōru
vardır. goca köyde nere gitcek? bayā galabalık. hu eve girsēdiŋ ya, var mı evde
īsan bilmiyom. varsa götürüveräm. gä, benim adım bediriyä, bän yovrum bi iş
edemiyom, zornan yörüyom ga. zāti, kilolu īsannarı sämiyom. zāten üç öün, dört

10

öün yidiim gün oluyo. erkendän ezen okundu mu kakıyom. orda iki geçi var. iki
guzu, onnarı bakıyom. toukları yem atıveriyom, gäl eviŋ içinä, işim bu gā āşamı
gadā. bi yo daa ota gidiveriyom onnara, böyün gitmedim. hindi ārıdan gitcäm.
genşliimde aha bu gibi tütün, inek bak, tütün bak. hindi yok, tütün yok gāri. gecä
saat on birdä, on ikidä amelä kaldırī gidärsiŋ. yok yōrum gā tütün işi bile bitdi.

15

(Başka biri ile konuşur.) şevkedi soram bi yo eyi mi? emmä yeri çok kötü,
çok kötü allaım sā selim gäldi mi bak huraya bi guzu hazırla, gelesiyä guzu kesiŋ.
hakgāride bunuŋ ōlu, hakgāri şendilli, çok kötü yerde. sen bi görmediŋ haberleri
deyvēmiyäm senä, boşve. sā salim gäsiŋ huruya bicik guzu hazırla, gäldi mi
hemän kesiŋ.

255

I.81

1

Konuşan:

İbrahim ÇAYIR (82)

Derleme Yeri:

Günlüce - Ödemiş

Konusu :

SOHBET

hic unudan yok. aynı kändi yöremizi gonuşuyoz biz. ileşbärlik yapıyoz.
nāpam? gocadık gāri dä, hālinnän daa yapıyoz yāni. gışın burdu oturuyom, yazın
yaylıya gidiyōm. gölcüknän yan yana bi artıcak deyi bir yär vardır. serin, souk,
ärzurum gibi aynı. şindi gar dolu, ordu yaşıyom, altı ay orda, altı ay burda. ekip

5

biçiyoz, ziraat yapıyoz, patitez ekiyoz, mısır ekiyoz, fasülle ekiyoz. ordu parı
gazanıyoz buruyu gelip yiyoz, hazır tükändi mi gene gidiyōz oruya. ȫlü ȫlä geliP
gidiyōz işdä yıllardır.
ordu dōmuş ordu böyümüşüm zāten, yıllardır bȫlä devam ediyo. üş dene ōlan
va, hep berāba geliP gidiyōz. aynı işi yapıyoz, ekiyoz, biçiyoz, sürüyoz. başga

10

napālım hindi? şeerä gidip dä nāpcaz şeärde biz? bazara gitdik mi alıp satıp
geliyoz, gelip burda yiyoz işdä.

I.82

1

Konuşan:

Ayşe GELEN (43)

Derleme Yeri:

Hamamköy - Ödemiş

Konusu:

SOHBET, YEMEK TARİFİ

Kırk üç. biz yaşlandık deyoz yā. bi kız, bi ōlum va. ōlum yirmi beş yaşında,
gızım yirmi iki yaşında. ikisi de evländi. gün içinde biz işdä köv… hayvanımız va
işdä iki tāne, onlaanan ūraşıyoz gışın. yazın sebzi dikiyoz. här şe dikiyoz, fasülle
dikiyōz, patlıcan, bibär, domates hepsindän yapıyoz. satan oluyō da biz satmıyoz,

5

kändi yicäämiz gadā yapıyoz biz. geçimimiz kesdāne vādı işdä, onnā bayaa
gurudū. kirazımız, eriimiz va, işdä ȫlä.
yemekleri pek güzä yapārım da, hangini tarif edäm bilmiyom kî. yazın
fasülle yemeini yapārız biz, tāzi fasülye. önce soanını dōrarız, zētin yaınnan
yaparız tabi, zētin yaı gatarız kändi arzumuz gadā, iki tāne yeşil bebär dōrarız.

10

domates, onŭ da fasüllesini dä goyarız, güzä onu kavurruz sararasıya gadā.
sararıpdan sōna biraz su goyarız, ȫle bişiririz.
düün cumadan başlā bizim burda, pazar gün bitä. cuma gün kınȧ yakması
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olū. akraba, hınım hısım, gonu gomşu toplanır, o gün yimek yîriz, akşama kınȧ
yakması olū. ertesi gün ginä sabah gazanna gonū, keşgekdir, et yemeidir, pilav,
15

çorba ȫle yemek yapılır. gine ȫländän sōra yemek başlā, akşamnan yemek yinir,
onuŋ gecesi gine düün olur, orkesdıramız olur, işde düün olur. ärtesi gün gelin
alması olū. ȫländän sōna gelin āmaa gidilî, gelin alınī gelinî, evine gonū.
erkeklämiz de gidä dä, gidän gidiyo, gitmiyän işi olan gitmiyo işdä. işi
ōmıyan gadınna gidä geli, kändi yicänä işcäänä ȫlä. kışın gidän odunu gidä işdä

20

oduna moturlānana. esgidän eşşeenän gidilîdi, şindi moturlānan gidiliyo. benim
çoluk çocuk ödemişdä, iksi dä ödemişdilä, kargoda işcilä bizimkinnä damat da
orda, ōlan da orda. gelinnän kız äv hanımı.

I.83

1

Konuşan:

İbrahim Sezgin (47)

Derleme Yeri:

Işık - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

ışık köyündenim, atmış dokuz doumlu. ziraatcılıınnan ūraşıyoz. üş beş
havyan vā. şu anda fazla bir nüfusu yok de mi? kaş nüfusu vādır? daılmış vaziyetdä
kırk elli gişi vā mıdır bilmiyom, yokdur herāldä. yoluŋ altı yeniköy, üs tarafı ışık
köy, yol ayırıyō. pattez ekiyoz işdä. o du tālıda galıyo, zarar ediyoz bāzı, bāzı

5

kendine gurtarıyo. işdä ȫle geçinip gidiyōz.
Sigortanız var mı?
kändim yatırıyom, tarlı satdım, kändim yatırıyom, här ay ödüyom. şindi
ihdiyar annem de vā, onnarı bakdırmak için gece gündüz para bulunmuyo biliyo
mun devamlı, ondan tāla satdım, yatırdım oruya bankıya, ordan çekiyom,
yatırıyom gāri.
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I.84

1

Konuşan:

Mehmet DİKİM (59)

Derleme Yeri:

Karadoğan - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

elli sekiz doumluyum, elli dokuza gircez allah nasib edersä. bän emekliyim,
aşaa yokarı bi on iki sene falan izmirde kaldım. orda toptan bakxāliye işi yapdık.
babamın vefatıyla annem burda yannız kaldıı için geriye döndük biz. şu an
köydeyiz biraz hayvancılık yapıyoruz. biraz zıraatnan ūraşıyoz. iki ōlum var, birini

5

evärdik, biri şu an tekrar uzmanlıkda asgärdä. geçinip gidiyōz allaa çok şükür.
vallā şu an daaldı bizim orası aşaa yokarı kırk sekiz hāne falan izmirde var.
burda sādece yaşlı ärkek yok da kadınnarımız var. här evde birär goca garı. bizde
ilk senelär meselā bizim dönemlerimizde köye gız värmedilär. bu sefär naapdı
vatandaş? iş için köy daalmak zorunda kaldı. e kimisi hayvan yapdı ovayı indi,

10

kimisi annadıŋ mı çou izmirdä. naapsın? bi iş buldu orda sigortalı. evländi
barklandı zāten köye gız vermiyolardı annadıŋ mı gız värmeyince nōldu? bu sefär
köy daalmak zorunda kaldı. kırx elli hāne var.
şimdi emekli olan vatandaş dışarıdan geliyo, köydeki boş evleri alıyo, öyle bi
dönüşüm başladı köyde. emeklilär geliyo, şehire oranla golay.

15

kövde meselā şimdi çıkarsın tarlaya ebegümecini yaparsın, ısırganını
yaparsın, otunu çöpünü yaparsın aylak galırsan meselā. bizim burda yılda iki kez
pattez ekiliyo. yazlık xışlık pattezini bedāvaya getirirsin. zētin çırpılır, zētiniŋ
gidärsin paşaa döküntüsünü annadıŋ mı yaanı yaparsın, geçinmeye ne var. kötü bir
alışganlııŋ ōmadıı müddetçe köyde hayat kolay.

20

bän meselá ōlana ev aldım, şu an bin dört yüz seksän nerä maaş alıyom. hiç
meselā artanını alıyom meselā maaşıŋ. gerisini bin yüz üç lira falan evi ödüyom,
geçinip gidiyōruz işdä. öbür taraftan üç beş guruş gelirimiz, allaha şükürlär olsuŋ.
katırcılar sokandan… bän aldıımda yüz beş bin niraya aldım, şu an yüz ellidän
aşaaıya ev yok. yüz kırk dört metre kare ama, o zaman ȫleydi. bän iki bin on birde

25

on birinci ayıŋ on birinde aldım.
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I.85

1

Konuşan:

Ali Sarıgül (62)

Derleme Yeri:

Kayaköy - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

uvada duruyom ben, bän deyveream mı saa, dā mämedinän onnan gura,
danamıŋ mämedinään… elli dört hindi yalan sȫläsäm… bi inek bi goyun, ziraat
yok, ziraat yok, bi hayvan uvada,. ineK bakıyom bi ineenän goyunnan ūraşıyom.
gitmedim okula, geçiynän goyun bakıyoz. inek, ineenän ūraşıyom bän.

5

yeygisi, suyunu, yemi döküyom. üç inek zātä çabık akıyo, bi goyun… süt
götürüyo dökmeä, tanka. souk südä tanka. goyun dökülmeyō, ineK südü dökülüyō
bi tek. biri dourdu, bi ineenän goyun gāri. esgidän pamıK olūdu, pammuk, tütün,
pamık sulamaa gidädim, pamık işi bitdi, tütün işi di bitdi, bitdi gāri, bi şe galmadı.
tütün kaldırdılā, pambıı.
Askerliğinizi nerde yaptınız?

10

yapmadım elimiŋ titreesindän. mahgamei gitdim. elim titriyoru almadıla.
yemiş aacıŋın dibinde yatdım, incir aacınıŋ dibindä. hasda kaakdım orda. hocaya
gitdik bi şeye fayda olmadı. ufaK yaşda kırklıkaa, kırklık kırklıkaa, çocuukaa,
yemiş aacınıŋ dibinde yatdım ufakaa. tütün diziyōllādı esgidän, orda yemiş aacınıŋ
dibinde yatdım. hap atıyom bȫlä tōtura gitdim dä. hap atdım titremeyē, siŋirländim

15

mi ȫlä titreyē vēre. gızdı mı ȫlä titreyē…
Dedeleriniz Kayaköy’e nereden gelmiş?
ısyaklıdan gälmiş, ısyaklıdan. ısyaklı dāda. ordan gälmä, esgidän nāflādı
bilmēdim, bilmeyon, ordan gälme. bilmeyon gāri ne zaman yärleşdi… esgidän
babası apbaklı akgaşık gıznı ācāmış, bubası alma demiş gızmış babasına.
göcümänciinän varıb gitmiş konyaa ōlan. zıyametli yörüü…

I.86

1

Konuşan:

Mehmet BAKADUR (64)

Derleme Yeri:

Kayaköy - Ödemiş

Konusu:

KIBRIS HAREKATI, SOHBET

kayaköylüyüm, ziraatcılıK yapıyoz işdä, emekliyiz. ānidän gitdik, dālarda
biraz durduk, kıprısa hareket var dedilär. on, on beş gün sonra gitdik. birinci
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hareket yirmi temmuz sabahı çıkdık girneyä. orda bi üş gün üş gece galdık, ateşdän
çıkamadık. ondan sonra devam etdik gāri, onnā gāşdılā, biz daxışdıK gāri, zor tabi,
5

ilk çıgış zordu, sonādan eyileşdi yāni. ilk çıgışta biz girneyi girdik, onnar beş
barmak daından düze ateş ediyor. biz düzdän yokuşa çıkıyōduk, ordan biraz
zorlandıx. tabi ondan sōna bizim uçaklar döüdü. biraz ordan selbestleşdik zāti.
bän orda bi altı ay, yedi ay galdım gāri. bi senelik bilendim. orda hemän
hemän bi seneyi yakın galdım yāni. bi senelik bilen asgärdim yāni orayı gitdiimde,

10

sekiz ay,bi dokuz ay galdım bän orda yāni. çatışma, ilk şey, üş gün üş gece sürdü bi
yō, yāni hiç hiç işē värmedän, hani fırsat värmedän. ondan sōna hafifledi zāten
bizim uçaklā dȫmeä durdu, ondan sōna düzäldi yāni. yunan var ya, yunannan
rumlar vardı. tabi işi yörüdän yunanlılar yāni, onlar onlarıŋ şeyi yāni, beKcisi gibi
bi şe yāni. hatdá rum asgärlenän denK gäldik, gonuşduk da, biz türklärnän aramız

15

eyi deyo, yalıŋız bizim yunanlılar yapdı diyordu yāni orda. sōna düzäldiinde
gonuşduk. biz burda löbetciyiz, onnar öbür tarafda löbetci. garşıdan garşıya
gonuşurduk. o bāzen türk şēleri vardı, rumlar vardı, onnar türkçe biliyōdu.
geziyōlar yāni, selbestdir onlar yāni.
ilk çıgışımızda zāten asgeriŋ biriniŋ golu kopdu, biri bacaa yaralandı. şināsi

20

şehitaliōlu deye bi üstēmän vardı. onuŋ burdan girdi gurşun, burdan çıkdı. o ölmedi
dä sakat galdı adam. boynu bi yandan bi yanna dönmedi. arkadaşlarımız öldü.
genş taKım burda galmadı, sırf izmire gaçıyō. yok, iş yok burda. millet
oxuldan çıkan okursa okuyō, okumazsa izmire işe gidiy. bizim gibileri galdı gāri
burda işde. şimdi allaıma şükür bän iki yärdän emekliyim. ama bizim yāni bi şe

25

dediŋ mi çoga gidiyōr da… millet kimi ālāyi, kimi sızlayo, kimi gülüyor,
bilemeyoz yāni. bän allahıma bin kere şükür. benim bi tek ōlan var zāti, o da
ödemişde maşdaşda çalışıyo. eyi yāni, allaıma çok şükür benim. hayvancılar
memnun dėyil. bi çuval yem atmış biŋ nere. et, hayvan kesimi yirmi altıya çıkıyo.
düşürdülär yirmi dörde. süt düşük, patates para yapmayo, ondan millet dertli.
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I.87

1

Konuşan:

Hacer ÇAKIR (62)

Derleme Yeri:

Kaymakçı–Ödemiş

Konusu:

KIZ İSTEME, YEMEK TARİFİ

böyün giTdiK, böyün giTdiK, giTdiimiz belli gāri biliyōla. allaıŋ emrini
godu bubanne. ondan sōna allaıŋ emrinnen gızıŋızı isTimiye gädiK dedi. e isTendi
o gün. ertesi gün bi dā giTdiK. mendili vemiyōla gāri, ille üçüncüde verilcämiş ya.
ertesi gün bi dā giTdik, e neyse oturduK, çay gayva işdiK gädiK. e yārın işē dedilä

5

gāri hani öznuruŋ sınavı vādı. perşembe günü alıncādı mendil çarşamba günü
alındı sınavdan ötürü. e hani dedesine dedik, dedesine gelin dedi gāri hani, gizemiŋ
annesi, buba yārın öznur’uŋ sınavı vāmış, yārın āşam mendil āmıya gäceKlä, dedi.
eyi, dedi o da. her gün allaıŋ günü, dedi. bōle mi annadılcaK acaba ben hani
giTdiimi anlatıyon. her gün allaıŋ günü deyil mi bu, dedi adam eyi tamam, dedi.

10

ertesi gün işde hep birliKde giTdik. burdan dezeŋ giTdi üçüncüde gāri. o du onu da
götürdülä. mendili, söz yüssüü dakıldı. mendil, sepet vēdilä, hazırlamış gomuşlā
gāri. hepimize birä içine eşya gomuşlā. çember, corap… üş gün bȫle ōdu. ondan
sōna eşya āmıya giTdilä ödemişe. ādı gädilä, söz kesme ōdu.
guru fasilleyi āşamdan ısladırım, yıkārım, ısladırım. sabālan onu eyice

15

süzärim, haşlārım. ondan sōna sovana dōrārım, eyice gavırım pembeleşesiye gadā.
salçasını gōrum, ondan sōna, guru fasilliyi gatārım, sıcak su gōrum üsdünä. biraz
duz, güzä yemeK olū.
pilava ȫçerim, ȫçüyü göre su gatārım. evelä yovunnana arpalıı yakārım.
ondan sōna içinä suyu da ȫçe gatārım. güzä pilav olū. üsdünü gara bübeṛ ekärim.

I.88

1

Konuşan:

Nimet BAL (60)

Derleme Yeri:

Kaymakçı– Ödemiş

Konusu:

YEMEK TARİFİ

ben size guru bakla köfTesiniŋ tarifini veren. akşamdan guru baKlȧyı alīsıŋ,
ısladīsıŋ. guru baKlȧyı sabaa gadan gabardīsıŋ. şindi soyulmuş baKlȧlā vā, esgiden
bȫle soyulmuş baKla yokdu. şindi onu alīsıŋ, gabardıKdan sōna sabālen onları tek
tek soyāsıŋ. soyduKdan sōna bi güzä havanda dövä ezäsiŋ. ezdiKden sōna onu
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5

biraz unnan, içine merdinozunnan, nanesinnen bȫle yuvurusuŋ. yapā köfTe hāline
getirisiŋ. bunu bizi anam rāmetlik yapveridi çucuKKan. çok beyenerek yîdik, çok
sevädik. ona anacım bȫle gızardī, bizi köfTe halinde yapā sulu yemēnä, köfTe gibi
aynı, üzerine sosunu her şeysini hazırlā, biz onu akşam ōdukca oturū bi güzä yîdik
dört gādeş, bi anam bubam altı gişi. anacım yanına bi pilav yapādı yanına cacık

10

yapā. biz o köfTe, guru baklanıŋ köfTesinnen pilavı, cacıı çok severek yîdik
çucuKluumuzda. kendim yapsam dahi o lezzeTi bulumuyom, anam daha güzä
yapıyodu.

I.89.

Konuşan:

Ayşen DURSUN (38)

Derleme Yeri:

Kaymakçı – Ödemiş

Konusu:

YÖRESEL KELİMELER VE DEYİMLER

1

amal: Eziyet.
annaç: Karşı.
aŋılan-: Hayvanın toprakta yatarak gerinmesi.
avurt: Dedikodu.
aynasız iş: Uygun olmayan davranış.

5

baladız: Dal, budak.
balkı-: Parlamak.
belert-: Gözlerini iyice açmak.
bitmek: Yeniden yeşermek.
boydak: Sorumluluğu olmayan, bekâr.

10

börk-: Kızarmak.
buy-: Donmak, çok üşümek.
bürgü: Ödemiş’e özgü ipek baş örtüsü.
cılk: Bozuk yumurta.
çat-: 1. Birleştirmek 2. Rahatsız etmek. 3. Rast gelmek, tesadüf etmek.

15

çeleŋ: Tarla veya bahçe kenarına toprak yığıp üzerine çalı dikerek yapılan
sınır.
çemile-: Kıyafetin kollarını veya bacaklarını yukarı çekmek.
çemrek/çemilek: Becerikli.

262

çiğin: Omuz.
20

çoralla-: Bitkinin yaşlanması.
çökleŋ: Evin çatısının uç kısımları.
çön-/çöm-: Kısa süreliğine oturmak.
çönä: beceriksiz
dakış-: Kovalamak.

25

davun: Dert.
dälceli: Dengesiz davranan kişi.
dible: Ödemiş’e özgü tatlı.
diremsiz: Dengesiz davranan kişi.
dolaşık: Beceriksiz.

30

dōrum: Deve yavrusu.
dulda: Rüzgâr almayan yer.
duluk: İnsan gövdesinin yan tarafı.
dutanmak: Sarınmak, dolanmak
eber gä: Al getir. (Çaylı Ağzı)

35

eğinlen-: Kıyafeti giymeden omzuna almak.
erinmek: Üşenmek.
esir-: Bitkinin çok büyümesi.
ēsiran: Hamur kesmeye yarayan, ucu üçgen demir gereç.
gart: Taze olmayan.

40

gatibek: Çok zor, kesinlikle
gavla-: Cildin kuruması.
gavullaş-: Sözleşmek.
gavza-: 1.Koruyup kollama. 2. Toparlama
gayıtlan-: İş yapmak.

45

gazel: Kuruyup dökülen yaprak.
gazelle-: Yaprağın kurumaya başlaması.
geçin-: Ölmek.
geriz: Lağım.
gevik: Hoş sohbet olmayan; nerede, nasıl konuşacağını bilmeyen.

50

gırak: Yanı başı. (Uzundere Ağzı)
golan: Örme ip.
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goyak: Kuytu yer.
göver: Tohum amacıyla kullanılan minik soğan
gubat: Kendini büyük görmek.
55

gurumsa-: Canı çekmek.
kapırcık: Gelincik çiçeği.
kemsek: Elma, armut gibi meyvelerin çöpü.
küşümle-: Ürkmek, korkmak.
halızlama: Ağacın dibinden kendiliğinden çıkan fidan.

60

harım: Bahçe.
harımsız: Yemek yeme veya çalışma konusunda aşırıya kaçma.
hırlı: Hayırlı.
horanta: Aile, çoluk çocuk.
hörü: Dağınık saçlı, pasaklı.

65

herselemek: Özlemek, görmek istemek.
ımsık: Beceriksiz kişi
ımzık-: Yemeğin bozulması
ısıl-: Yemişin içinin boşalması
il-: Değmek, dokunmak.

70

île-: Meyvenin olgunlaşmadan soğuktan veya sıcaktan kuruması.
isTençi: Dilenci.
kakış-: Kavga etmek.
kosbir: boysuz, güdük.
kompir: Patates.

75

kov(u)cu: Laf taşıyan.
kös-: Yığının içe doğru yıkılması.
kösül-: Sakinleşmek, şiddetini azaltmak.
köp-: Hayvanın boynuzlaması. (Uzundere Ağzı)
lap: Taze incir.

80

lata: Ceket.
libāde/ ibāde: Ceket.
lobiye: Kuru fasulye.
mertlek: Çok büyük.
mısmıllı/ mismilli: Düzgün, sağlam, olması gerektiği gibi.
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85

mingeş-: Damar kasılması.
namazlā: Seccade.
netäme: Sorun.
nöbet: Defa, kere, kez.
ofallı: Üstünkörü.

90

oku-: Davet etmek.
okuntu: Davet.
oŋ-: Tamir edilmek (edilgen çatı)
örükle-: Hayvanı bağlamak.
öten: Geçen gün (iki günden fazla)

95

övel-: Öksürükten ölecek hâle gelmek.
palazır-: Büyümek.
paldımsız: Dağınık, düzensiz kişi
piron: Çatal.
podiye: Okul önlüğü.

100

saya: Küçük dam, ardiye.
seğirt-: Fırlayıp gitmek.
sesi karıl-: Sesi kısılmak
sokul-: Bir yere plansız bir şekilde uğramak.
söbe: Oval.

105

suna: Konuşmayan, soğuk davranan.
süğmen: Oval.
süs-: Hayvanın boynuzlaması.
sürt-: Bahsetmek, dedikodu etmek.
şāpına: Pekmez sıkılan büyük ahşap kap, tekne.

110

şırk-: Ezmek, dövmek.
şivşirt: Yamuk.
taraşla-: Mahsulün bitmeye yakın toplanması.
tepser-: Kurumaya yüz tutmak.
tıkız: Dar.

115

tırkı: Kilit.
tırkıla-: Kilitlemek.
tilbiz: 1. Titiz. 2. Yemek seçen.
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tos-: Değmek, dokunmak.
tunç: Soğuk.
120

turluk: Derme çatma yapılmış bahçe evi.
tülü: Erkek deve.
üle-: Kesmek.
ünle-: Çağırmak.
ürgülen-: Sallanmak.

125

üt-: Oyunda yenmek.
üzül-: Yırtılmaya yüz tutmak
verä: Sürekli.
yalıcan: Sıcakkanlı, içten, samimi, yalpak.
yalpak: Sıcakkanlı, içten samimi.

130

yāşırmak: Uydurmak.
yekinmek: Yatar veya oturur durumda iken kalkmaya çalışmak.
yiril-: Yırtılıp ayrılmaya başlamak.
yoğşuk: Eski.
yoğşumak: Eskimek.

135

yuka: İnce.
yün-: Çamaşır yıkamak.
zırınca-: Can çekişmek.
zikke: Hayvanları bağlamada kullanılan demir kazık.
DEYİMLER
adamaynan mal tükenmez: Yerine getiremeyeceğin sözler vermek.

140

ak avarı geçä gök göveri geçä: Her şey zamanı geldiğinde biter.
aklı hoş ol-: Aklını kaybetmek.
allah çilbir pekliği vēsiŋ: Satın alınan hayvanın uzun ömürlü olmasını
dilemek.
annaç vē-: Karşılık vermek.
ayıŋ on beşi gibi:Çok güzel.

145

başına gäcek gözüne görüncek ō-: Taşkın davranarak başına iş açmak.
ben melärim yovruma yovrum melä yovrusuna: Kaç yaşında olursa olsun
çocuk büyümez.
bi başım vā, hoş işim vā: Bakmakla sorumlu olduğum kimse yok.

266

bi gavul: Bir ihtimal
boyunduruu yēden ā-: Aklı başına gelmek.
caht et-: Gayret etmek, çaba sarfetmek.

150

buz gibi: tertemiz
deŋizin üsdünä hasır ser-: Kaybedecek bir şeyi olmamak.
deŋize daş atan gümbürtüsüne dayanī: Kötülük eden kötülük bulur.
dikin tutma-: Olması gerektiği duruma gelememek.
dovur dovur dovar govuuna sok: Her çocuk bir gün anne babasına yardımcı

155
olur.

dünya söbe ōsa gānına sokā: Açgözlü.
dudağını salla-: Mutsuz olmak.
eğri avaç yönedinä: Herkes hısım akrabasını korur, kollar.
ele ele kepeğini içine bele: Değişen bir şey yok.
160

eli goynunda: Çaresiz.
eliŋ eyisi yok, köpeeŋ dayısı yok: İyi insanları bulmak çok zor.
eşşekden düşdüüme yanmadım, sorana cevap yetişdirimedim: Başa gelen
kötü şeye değil, etrafındakilerin tepkilerine üzülmek.
eşşeK izi: Kötü sebep.
gademli ol-: hayırlı ol-

165

gamış gibi ol-: Düzenli olmak.
gānı yavanca-: Acıkmaya başlamak.
gāgıdan atı bin-: Gereksiz yere çok acele etmek.
gara ayak: Uğursuz.
gecė ofdu: Gece yarısı.

170

gȫgen guşlā gördüünü işlä, gȫmedik guşlā yuva daşlā: Herkes aldığı kültüre
göre davranır.
her lafında gatır ceremesi var: Dikine konuşmak.
hon ol-: Bol, verimli olmak.
içine uğun-: Dertlerini içine atmak.
işi aKgın git-: İşi yolunda gitmek

175

iğinde de vā çıkrığında da vā: Herkeste hata var, hepsi suçlu.
ilan bile yeriŋ kumunu idāreynen yimiş: Tasarruflu olmak gerekir.
kepinek keydi dizi örtüldü, yāmır yovdu izi örtüldü: Yaptığı her hatası
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unutuldu.
kör yolda belli ō-: Sonuçları baştan belli olmak.
körlük et-: Sinir etmeye çalışmak, nispet etmek.
180

küpeş gibi: Kilolu
mah allah: Kesinlikle
makam al-: Gözünü dikmek.
meyit gibi yat-: Ölü gibi yatmak.
mücrüm ol-: Ne yapacağını bilememek, işi becerememek.

185

nazar il-: Nazar değmek.
nerde yazladıysaŋ orda gışla: İyi gününde kiminle vakit geçirdiysen kötü
gününde de ona git.
netäme etmek: Sorun çıkarmak.
o gidende: O yerde.
ömür olmak: Çok güzel.

190

önündekini ısırıp arkasındakini dep-: Kimseyle anlaşamamak.
pundu gırık: Keyfi yok.
sacım gızdı hamurum bitti, delim uslandı ömrüm bitti: Hayatta tüm sorunları
yola koyacağı sırada ömrün bitmesi.
satıya surat olmak: Beğenilecek durumda olmak.
senden yiyäm içäm benden güläm geçäm: Çıkarları için karşısındakini
kullanmak.

195

susuz kuyu su gatmaynan dolmaz: Başarılı olmak için kişinin kendisinin
istemesi gerekir, dışarıdan müdahale etmek işe yaramaz.
süngü ovur: Kötü enerjisi olduğuna inanılan.
süngü hafif: İyi enerjisi olan
tepesinden laflı: Nerede, nasıl konuşacağını bilmeyen.
tıngırdamaz çanak olmaz: Her ailede anlaşmazlıklar olabilir.

200

tuluk gibi: Sırılsıklam (ıslanmak).
türK ol-: Güzel olmak.
ucu bulunmaz yumak olmaz: Her şeyin bir çaresi vardır.
us gullan-: Dikkatli kullanmak
ununu eleyip eleğini duvara as-: Bütün sorumluluklarını yerine getirmek.

205

ürümesini bilmiyän köpek sürüye gurt getirir: Nerede, nasıl konuşacağını

268

bilmeyen kimse başına her türlü derdi açar.
yal gibi: Tatsız.
yavan ō-: Tatsız tuzsuz.
yoğurt dök yala: Tertemiz.
yönü beri ol-: Güzelleşmeye başlamak, beğenilecek duruma gelmek.
210

I.90

1

yımırta kabığından çıkmış kabıını beyenmiyo: Anne babasını beğenmemek.

Konuşan:

Mürüvet Çakırcı (66)

Derleme Yeri:

Kazanlı – Ödemiş

Konusu:

SOHBET

aha oturuyon, kākıyon, hasdayım, hiş bişe etdiim yok. yatıyon kākıyon dediiŋ
gibi… işde diyalizi gidip geliyom. hasdayın, kanser hasdası, memidenä. çocuklā dı
işde yȫmiyiyi gidiyōla. kemoterapiyi gidiyōn deyimedim. sağ ol. işdė bi sene ōdu
alınalı. hulladan bi düümcük çıkdı gädi, yanı başından hullādana. gitdim, alıncaK

5

dedilä, aldırdık. hasdayın gāri o yandan bu yandan gāri. hayırlısı, nāpalım? tiridi
ōdum, yeşilyurtda ışın ādım, tepecikdä temografi ādım, işde ȫlä. biz gāri gocu,
ihdiyarız biz, nōcak bizim gāri gonuşmamız, genşlä gibi mi olū?
Çocuklarınız var mı?
va, va, dört dene va. onna dȧ işdä hayvan bakıyōla. çifci, bi ōlan va, işdä o
da, onuŋ yanında duruyom. onun evi burda, benim ev içädä. ayrı ayrı duruyoz işdä.

10

ȫlä töpälenip gidiyōz. seŋ gibi torunna va, okuyyo, aydındȧ okuyyo. o da sıtaş
arȧyo, deK gämedi, bitgi üzerinde okudu. işde ȫlä bakam, necaP ōcak? bulubilcek
mi bulumucak mı bilmiyon, hayırlısı.
pamıK ekiyōduk, tütün dikiyōduk, siziŋ olladı da vā mı ȫlä? şindi bi şe yok
gāri, yok bizim bullādȧ. heç yok gāri. heş bi şe yok. kompir ekiyōla, dayıbaşı va

15

işdä yȫmiyiyä gidiyōla devamlı, işdä ȫlä ekmeini çıkarıyōla. yȫmiyä kırk üç
veriyōla, dayıbaşı yiyo. biliyo mun bän gāri yȫmiyä kaş paraysa o gadā alıyo.
ellänä bunnaaŋ kırk üç geçiyo, az geçiyo, nōlu onnana? onnan ev bakılī mı? zor,
işlämiz zor ya, allah yardımcısı ōsuŋ. çoluK çocuk bi di okudu mu gāri daa zor.
ōsuŋ, böyüK ōduunnan gāri masraf çok gidiyō, on milyardan fazla gidiyō, emme

20

naapcaŋ? därtsiz gul yok.
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I.91

1

Konuşan:

Ayşe Toprak (66)

Derleme Yeri:

Kızılcaavlu - Ödemiş

Konusu:

SOHBET, YEMEK TARİFİ

sabālan kākıyon, bi gaşık yemecik yiyon. bi çanaK oluyo, onu yüyüyon.
ondan sōna zobayı yakıyon, oturuyon gāri, nāpen? oturuyon başga ne eden?
İğne oyası yapıyor musun?
nē dė yåvrum nēdä? belleäm sakat zāten yapımıyom. bȫle gezdiime gayıl
oluyom bän ya. zāten bilmiyom îne oyası aygıt bilmiyom. wuamız ōmadıından

5

enek gütdük biz enek. oya etmedik. ufecik, iki aylık gāmışım bän babamdana. e
nōcek beş altı den çucuk, bir garı, dul garı. enek gütdüm oya moya etmedim
gülüm.
Sıklıkla hangi yemekleri yaparsınız?
lobiye olū, nohut yimee olū, ondan sōnacıma badılcan yimee olū, gereviz
yimee olū, kelbaş yimee olū, işdä.
Fasulyeyi nasıl pişirirsiniz?

10

yü yıkārım, bi gatārım, bi gaynadırın. yovunu, duzunu bi gızardırın,
goyurun, tıkır tıkır tıkırdā.

I.92

1

Konuşan:

Hamide Buldan (87)

Derleme Yeri:

Kızılcaavlu - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

seksän yedi yaşındayın. gızılcavlu köyündän, burda köyüŋ içindän. eväldän
tütün ediyoduk, hızmatcaaza gidiyoduk. tütün işleyoduk, başgȧ bi işimiz youdu.
tütün işleyōduk çocuum, tütün yaptıK, zähre yapdıK, pamık ekdiK, pamık az ekdik
ya tütün çok dikdik. ha zähre ekin, bıydey, darı, ötü beri ekädik. başga bi şe

5

etmäzdik işdä. dört dene çocuum var, ikisi gız ikisi ōlan. yok izmirdilä, üş denesi
ollāda, biri burda yanımda.hēş bi şēcik yapmıyōla, oncaazlam nāpsıŋ, kompir aygıt
ekiyōla, idāre edäm deyä. onuŋ da işēsi yok ȫlä, aylıı aylıı yok ōlanıŋ.
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I.93

1

Konuşan:

Hanife Çiftçi (80)

Derleme Yeri:

Kızılcaavlu - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

segizän. ne yapam? oturuyon, çalı gırıyon orda. idārä... gänşliimde işdä aynı
onunku gibi tütün işliyōdum, pamıyı gidiyōdun, maazılara gidiyōdun. maazılāda
incircik seçiyodun. o işleri yapdıK, hindi ihdiyarladık, oturuyoz. aha ȫlä idāremiz,
çalı aygıt kesiyoz. ahacık, yer ev, gocu garınıŋ evi işdä…va üş denä. häkez başını

5

gurtarıyo, çalışıyo onna da. evleri vā häkeziŋ, kimi ödemişde dediiŋ gibi. çalışıyo
onna da işci, ziraat ekiyola torunnaam da vā. kimi evländi, kimi bekar dediiŋ gibi.
işde ȫlä. üç yüz mü dörd yüz mü gāri, çuvaldı. ilkindä azdı ya, çuvaldı gari hȫlä
ya. çoluk çocuK olan başın, häkez ev yapdırıyo, çuvaldı. dedėlämiz eveli gämiş
oturmuş buraya. torunā da ev yapdırıkan, işē edēken, çoluk çucuk olūkan

10

çuvalmışlā. başga nōlcak gızım gāri, daha çuvalıyo torun torununa. okulumuz da
vā, camimiz dė va.
Köyün girişinde süt toplama merkezi mi var?
ha süt topluma, souduyo orda, souduyo da başgȧ yeri götürüyōla. başgası
alıp gidiyo, mayȧ ediyodur.

I.94

1

Konuşan:

Hamide ÇAKMAK (75)

Derleme Yeri:

Konaklı - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

nēden çocuum? yalıŋız yaşıyom bän burda. bunna bu gün gädilä. işdä evimiŋ
işindä, kendi işimde ȫlä. tütün dikiyōduk, tütün. tütün yapdık, tütün yapdık gızım.
amcaŋ bakgal yapyōdu, biz tütün yapyōduk. amcaŋ da öldü, bän yalıŋız galdım
bullāda, işdä, yalıŋız. yalıŋız vakit geçiriyom nāpalım çocuum? üş denä, iki gız, bi

5

olan. bän yalıŋız oturuyom. ödemişde çocuklaam. bunna da uşakda. bunna
torunnaam. bunna uşakdan gädilä ziyaretimä, hā ya, uşakdan gädi bu dḁ dēzesi. sän
näde oturuyoŋ gızım? salihlide mi oturuyoŋ? eyi, nāpcaŋ çocuum? bȫlä vazife mi
vēdilä senä? bän başgı iş etdiim yok. ayaam ārıyo, oturuyon, oturagım bän,
oturagın. işdä bi evcääzim vā burda. kändi başcaazıma yalıŋız oturuyom. soŋumuz
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10

yalıŋız gızım, nāpalım? gonu gōşu gidiyōz, hiş bi îsan yok hinci ha, gōşulaam dı
yok. biri uşakdan tarafı gitdi, öteki dä garıdenizä gitdilä, bi hocu gāsı vā yanımda,
o gelip gidiyō işdä. o gıdā.. yok gonum gōşum du yok. hurda aşaa yakıdakı da erii
gidiyō yok. kimsi yok, gōşulaam bilen yok, yalıŋız oturuyom. hurda hevva dezeŋ
vādı, eyiydi, o du adıgidilädä, o du yok. yalıŋız gādım bän gāri, onnan berāber

15

oturuyōduk, eyiydi. o du ordu ōduundan bän gāri yalıŋız gādım, eyiyin işdä bȫlä.
burdu duruyōlā da ȫlä memliketlänä bi gitdilä.

I.95

1

Konuşan:

Müzeyyen TUTAR (75)

Derleme Yeri:

Konaklı – Ödemiş

Konusu:

SOHBET

mevliddän. cenāzi vādı da. oruya tevhide oturduk. ordan geliyon, siz
nāpıyorsuŋuz

? heç ettidiim yok işdä, eviŋ işinnän… başgı ne edäm gāri,

yaşlandık. îne oyuları ediyōdum, dikiş dikiyōdum, här şey… geşdi onnā gāri, hindi
tamah ediyon da vakdim ōmuyo, edimiyon gāri.
Eviniz uzak mı?
5

deyil, bu sā sırıda asmalı bir ev. bi gızım bi olum vā allah baaşlāsa,
ödemişdä. biz de ödemişde oturuyoz. bāzı buruya geliyoz bahar güzellii deyä,
çoguna ödemişde duruyoz, işdä ȫlä ömrümüz bitip gidä.
Biz başınızdaki örtüye bürgü deriz, siz ne dersiniz?
baş bezi, pembi zar dēriz, edinmiyōla şindi gāri, hep doncuk gidiyō millet.
bän edimiyon. biŋde bi yo çıkdım mı ediyon illä. hindi doncuk ayıp geliyo bizi

10

gāri. işdä alışmamışık, häkez üsdonnan gidiyōla, bȫlä bunnan. ben edimiyon,
adamnarı gāşı doncuk geçimiyon ordan.
Şimdi bu baş bezlerini bulmak çok zor değil mi?
ȫlä. baş bezi, pembi zar, ipek. benim va bundan çok. ādım ādım dokuttum
goduydum sandıımdı dolu. hindi yakası oyalı gȫneK ediveriyon torunnara. hurası
îne oyası, kare yaka, çok güzä oluyo.
Önceden neler dikiyordunuz?

15

köylük yē işdä. dikiyōdum keydiklänä. eveli hinciki gibi hazırlā mı vādı?
dikiliyōdu hep, dikip keyiliyōdu.
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I.96

1

Konuşan:

Kaniye YAYLA (66)

Derleme Yeri:

Kurucuova – Ödemiş

Konusu:

SOHBET

ben gāri atmış altıdayım, elli doumlu, arıda gaşmışdır ginä bi yaş iki yaş. bi
yaş ufaK ōmam ilāzım. hindi ablamıŋ yaşından çıkıyo, çıkarıyok da ondan deyon,
böyük ablamıŋ yaşından. ikimiziŋ arasında on bir yaş vāmış. o da hatatürkün öldüü
gül dünyayı gämiş, ordan çıkarıyok. hatatürküŋ öldüündän çıkarıyoz.

5

bizim işimiz bi yîcemiz, bi de evimiziŋ arasını eyi kötü siliyoz, süpürüyok,
bılaşık yalaşık işdä bu. şullādȧ bi süpüntü yok. bi işimiz yok gızım, bän emmiŋi
bakıyom, emmiŋ beni bakıyo.
Torununuz nerede?
hindi o yengesiniŋ yanǐnda. ābisigilnän, yengesigilnän gāri o. necāti
gocak mı? aşşamı gadan başında dönüyo, aşşamı gadana abla abla hadi eh

10

I.97

1

diye başındȧ dönüyo, o gıdā Sevdiykinä…

Konuşan:

Necla SARI (60)

Derleme Yeri :

Kutlubeyler - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

gálp kapaam hovu gaçırıyo, bän ȫlä şe yapımam. ha, bän hasdayın çocuum sā
ol. gálp va, gálp. gálp kapaam hovu gaçırıyo, amalet ōcādım şekärdän olumadım.
ha, şekär vā, uzun boylu sobbet edimiyon, huruya yeni çıkdım daa. yatıyōdum.
hindi yataaŋ içindän çıkdım gädim. vādır hȫlä bullāda, gayvıda olannānan yap

5

yovrum sän. buru kutlubeylä. ha, burdu duruyom bän. aha burdu duruyom.
Niye ameliyat olamıyorsunuz?
olumadım hani ya, şekär yüssek geliyo, ondan olumadım.
Perhiz yapıyor musunuz?
vā, vā, ōmamı hiç. daklı maddesi, ötü beri yimiceŋ. bicik kesdäne vā
cebimdä, bunu sen yi çi çi, daklı.
Kestāneniz var mı?
yaa, hu dovuŋ ākasında vā köylülään. bizim de vādı ya ollāda, çucuklaaŋ işē
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10

ōdu gitdilä. etmiyom bän heş bi şe, heş bi şe edimiyom. genşliimizdä yapıyōduk,
här şe yapıyōduk. mal bakıyōduk. ekin ekiyōduk, tütün dikiyōduk. ne etmedik? här
şe ediyōduk, hindi bi şēnän eläkemiz yok yovrum gā. oluyo, millet yapıyo gā. üsdü
zor gızım, dibindän āmak zor deyil dä, ovacıŋ başından kaş denä düşännä oldu. aha
bu gōşu bilän ceviz ovacından düşdü, yatıyo, bacaa gırık. oru tēlikä. ȫlä ōmusa

15

yapmak nolcak? eliŋä eldiveni dak, gat çovalıŋ içinä. āzı gulaa mı vā bunuŋ? iş
başda. cıvgın oluyo ovaçlā, çılbak oluyō, här şeyi yapıyōduk yovrum zamānında.
hiş bi şe hindi… bi şe yapımıyom gāri, hindi kändi başımı zor gurtarıyom. vā, ārı
zāti vā, o du vā, hepsi vā. ōlanıŋ çocuu va, bi onu bakdım böyütdüm, işdä onnan
vakit geçiriyoz evdä. dördü doldurdu, beşi girdi gāri hindi. demitdän burdaydı,

20

bubasınıŋ yanına gitdi, gayvacı benim ōlan. gelin melin gitmiyola. bizim pek bi
şeimiz yok dovda. olannā vā da benim gız va orda, onnā gidiyō devamlı, bizim pek
bi şeimiz yok. olannāaŋ vā hana, bizim yok. dovda bi şeimiz yok bizim.
Kutlubeyler’de kaç kişi oturuyordur?
valla bilmiyom, elli atmış gişi oturuyōsa, kaç hāne bilmiyom. işde o gadā bi
şe heralda bura, buranıŋ çucuu çoluu ödemiş, izmirdä. ürümemiş bizim köv,

25

häkesiŋ çocuu çoluu dışda. bilmiyom gänşlä sırf dışda çok, izmirdä, ödemişdä olan
çok. benim iki gız bi ōlan vā, köv içindä biri, üçkonakda va, buru hurda ōlan
gayvacı.

I.98

1

Konuşan:

Mehmet

Derleme Yeri:

Küçükören - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

(76)

bän zıraatcılık yapıyom. goyun vādı eveli senä hasdȧ oldum. goyunnarı
satdım. o an beş on gadan beyenmedi ayırıvēdi oruya, onnarı bu yılı gelesiyi gadā
bakdım. onnā yirmi beş otuz dene olduydu. onnarı bu yıl bän gȫmüdän ōlan
ırmızandan eveli satmış. sen bunnaan ardından neyi goçup durceŋ gāri diye. işde

5

ailemiz de geçen sene ocaaŋ onunda mefat etdi, dostlā sav ōsuŋ. ondan sōna goyun
moyun gāmadı gāri. gızaŋna nereyi gidäsä bän onnaanan barıbā ardından önündän
çalışmaa gidiyōm. ne iş vāsa onu işliyoz işdä. tālıda takgıda, yēlädä onnarı
yapıyoz. onnaan iki üş dene hayvannarı vā, inekleri minekleri, onnarı bakıyoz,
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barība bakıyoz, ȫlä ayrımız gayrımız yok.
10

bi yo ilk daha bākur işi çıkdıı zaman goyunna vardı. elli gadan goyun satdım,
bākur parası yatırdım. ōdan emekli etdilä, on sekiz goyun galdı, o on sekiz
goyundan gini yüz dene goyun yapdım. on sekiz goyunuŋ birinä cami yapılıyōdu
ozmana, cāminiŋ temelinde bi goyun kescez diyä çobannarı goyun istemişlä bi
verän ōmamış, aldım gäldim bän bicäizinä oruyu vēdim, allah gabıl etsiŋ.

15

ōdu

kesdiler, yimek vēdilä, para pul bi şe āmadım. oruyu bi yardımım oldu. helāli hoş
olsuŋ yēdän gövü gadā.
iş sahası yok burda. benim ailäm bi yo huram ārıyo demedi, benim elim
ayaamda bı yıl takát yok deyōdu bāzı bāzı ,ara sırā. hemän bi dutuldu. sabālan hȫlä
oturup duruyduk gayvaltı edäm deyä ävde, dışālādı bilen deyil. oturduu yēden hȫle

20

kaakāken bi kapandı galdı oruya. dutdum, kaldırdım, ne olduŋ sen dedim. başım
döndü dedi, kalkdı, düzäldi, yemek mimek yidik, işē etdik. ertesi gün bi daa
dutuldu, biz hemän bunu ödemişi dokturu götürdük, ōdan tireyi götürdük. tiridän
izmire götürdük. izmirde on yedi gün mü, on dört gün mü yatdı. ondan sōna acık
eyileşdi ordu biraz, çıkarıvēdilä, ōdan aldık gäldik. bir hafta durdu ävde, ävde gāri

25

soŋ gün bi gonuşdu, bi gonuşdu. goyunnarı sat dedi, düşäsiŋ dedi. görän mörän
ōmaz seni dedi, bunnaaŋ ardından goşma gāri dedi. bän dedi ekmek yidirmediim,
çay içirmediim îsanna gāmamışdır dedi. hepsi de helal olsuŋ bendän yana dedi,
hakgıŋızı helal ediŋ dedi. ondan sōra cāmiyi git. dedi, cāmidi namazıŋı gıl, evi gä
hişbi yere gitmi dedi. ondan sona kayboldu gitdi. bunu sȫläkän ȫle mefāt etdi.

I.99

1

Konuşan:

Hayriye KAVAK (46)

Derleme Yeri:

Küre - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

bän yetmiş bir doumluyum. kestāne dövüyoz biz ya, gozaaŋ içindän, elnän
çıkarıyōduk öncedän, şimdi patoznan yapıyoz gāri. gızım vā bicik ünüversdeyi
okudu bitirdi. ōlum vā bicik engelli, hasda, beyindän gızım beyindän.
Kestāneler sizin mi?
ablamıŋ, kardeşimiŋ oluyorū. hişbi şe yāpmıyom, hāsdȧ çocuklan ūraşıyom

5

gızım ävdä, onnan ūraşıyom. kändimiz bākur ödeyyoz, bākurdan bakılıyoru.
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Yevmiyeyle mi geliyorsunuz?
yok, hāyır, kardeşim dä. yardım etmee gäldim, hemän çaırdı, ablasına godum
çocuga ȫle gäldim.
Kızınız hangi bölümü bitirdi?
insan kaynakları, çalışmıyō da, iş arayoru işdä.
kesdanäsinä görä altı lerä, yedi lerä, sekiz leräyi gadar varımış herálde. var,
10

bizim dä az var gızım. yüz elli milyon çırpmasī. bunnā ȫlä kändi akrıbālamız
bunna hinci, yȫmiyeci deyil bunnā, birbirläni yardım ediyōla, o senä, sän ona. ȫlä
yardım ediyōla. patoz dışdān geliyoru, yüz milyon saadı. evet ȫlü dövüyorū. bir
buçuk, iki saat sürä gızım.

I.100

1

Konuşan:

Hüseyin

(78)

Derleme Yeri:

Mursallı - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

mursallı köyündenim. alış verişe gäldim, azık yumurta aldım. oruya yazıyo
de mi bi yandan? alış veriş yapdık. şindi hanımcaazımız evde bekliyō, yāni
evimizdä. adam gäsiŋ deyi bakıyo. başga ne söylebilirim acep ya? gün içinde bän
aylagın, emekliyim, emekli mēmuruz, bi iş yaptıımız yok.
Nereden emekli oldunuz?

5

beniŋki çifTci, çifTci, ōsuŋ vāsıŋ, çifTci ōsuŋ vāsıŋ. näden oluyo? çifTci
bākurundan oluyō. benim yaylam subatan yaylası. şu gödüüŋ dālaaŋ arkasındayım.
yazın oruyu göçüyom. suyuŋ batdıı yeri duyduŋuz mu? subatan, suyuŋ batdıı yēlä
bizimdir yaylıda. lübbey subatana yakın, çam yālesi…. bän orda yālilädä yēleri
icarı satıyōn. biraz zebze ekiyom. zebze şu bu, işdä tomati, bebär, neysä, onu

10

bakıyoz biz gocu garıynan iki gişi. vā çoluk çocuk da, çoluk çocuk vā. häkez
işindä. evde dēzeŋ eyi, idāre ediyoz, bi ineciimiz var ninemiŋ, bakıyoz. ninemiziŋ
bi inei vā yāni özay günlüm hesābı. bende okur yazar yok gızım. daha azıK daha
kafam ōsa olabili şehir, ama yok, okur yazar bile yok bendä.
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I.101

1

Konuşan:

Hamide GÖLCÜK (62)

Derleme Yeri:

Mursallı - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

ātmış iki yaşdayın yōrum. elli dörtlüyüm, mursallıdayın, burdanın. bän de
evdeyim, eşimdän emekli galdı evimde oturuyon. çucuklaam gelip gidiyō här hafta.
iki tāne çucuum vā, bi gızım bi ōlum. biri izmirdä, biri ödemişdä. onnā hafda
sonları geliyōlā. eşimi gaybetdim çucum, bir ayıŋ içindä, mide kanserindän, hiç

5

bilimedik. işdä, nisan da iki sene olcek, bän nēden yovrum? evimdä, eviŋ işinnenä,
ziraat yapmıyon. çucuklaam ediyo, gelip gidiyō devāmlı, çalışıyōla. benim bi şe
yapdıım yok. hiş bi şe yapmıyom, oturuyom, ev işinnän, ev hanımıyız gāri.

I.102

1

Konuşan:

Aynur ONLU (43)

Derleme Yeri:

Oğuz - Ödemiş

Konusu:

NOHUT MAYASI YAPIMI

nout mayasına, işē, nohudu güneci goyyom bi yo, acık güneşliyo, günlüyō.
sona bi yo içini şe, gaynar suylan ocakda şe yapıyom, un gatıyom, nohut gatıyom,
darı gatıyom, onu gaynak suylan bulumaç gibi yapıyom gavınozuŋ içindä. sonra
ona tencireniŋ içindä büyük un işē ediyom. geci altına gaynak su goyyom genä,

5

gaynar su goyyom yatceem zaman. sabaha gadā çıkıyo o, köpürüyo, köpürüp
daşıyo, ondan sōna ürediyom onu. Küçük bi leğeniŋ içindä üretme yapıyoz. o
geliyo. sōra büyük hamur yapıyoz ona. häkez ekmek yapan yok gāri bizdän başga.
iki üç gişi yapıyomuş burda. esgidän häkez yapıyōmuşmuş, şimdi hasdalık çoK
olduundan millet ev ekmee dokunuyo.

I.103

1

Konuşan:

Şengül TAŞPINAR (?)

Derleme Yeri:

Oğuz - Ödemiş

Konusu:

SOHBET, CENAZE ADETLERİ

ekmeK ediyoZ, bȫlä fırında ekmeK ediyoz. köy fırını. beni zāten dokanıyō,
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şekä vā bändä, gōşu ediyōmuş onnan berāba yapıyoz. arıda bi canımız isdiyo köv
emeinä. esgidenä här hafda edädik, şimdi dokunuyo. hafdıda bi yo bunna yapıyolā
gini dä, bän yapmıyom. şekär, guvvetli geliyo ya ev emee. insülin yiyom. esgidän
5

çucukla ufakdı ekmek çok yiniyōdu. köv arasında här zaman bakgalı gidimiyōsuŋ.
hindi mayılıyoz hamıra, häkez alıyo o hamıra, bi daa onnan yuvuruyō, üretme
deyoz ya biz onnā dı yapıyō. här hafta yapādık ama şimdi çucukla evländi gitdi. bi
iki gişiyiz, hasdayız yapmıyoz fazla, yazın gölcüü göçüyoz. pattez ekiyoz, láhána
ekiyoz, ziraatcılık yapıyoz, çalışıyoz işdä seniŋ anlıcaaŋ. hiç kışın işimiz yok, bi

10

zētin hızmatımız oluyō, zētinneri işliyoz. hayvanı olan hayvan bakıyo. yazın
yaylamız işdä gölcük bizim. çalışmaa gidiyoz, gışın yimeä geliyoz buruya.
otuz, otuz beş hāne herālde dē mi aynur? esgidenä kırkdı. îsanna ölän
kapanıyo kapıları. otuz, otuz beş hāne işdä o gıdana. genşlä huruyu aşaa gidiyō,
yaşlılā vā, yaşlılaaŋ kimileri ölüyō, kapıları kapanıyo. esgiki gibi çoluk çucukdu

15

yok, häkeziŋ birä dene, ikişä dene, onna da evlenip gidiyō. hep yaşlılā, çogu yaşlı
köv. benim üş tāne gızım vā, şindi azık öncä burdaydı. izmirde oturuyō onnā,
gezmää gämişlä. ben de ekmee onnā yisiŋ diye yapıyom zātene. biri gerelideydi
ödemişe göçdü. şindi iki tānesi izmirdä. şimdi okulu gidiyō çucuklā ya, şubat tādili
deyi gäldilä, geziyōla. burdakı zāti yakın ōduundan geliyō. izmirdekinnä bi

20

çucukları tādil olduu zaman geliyōla, yazın geliyōla, nāpalım? här şe çucuklāmız
için yā.
häkez evindän kaldırıyōdu esgidän. şimdi götürüyōla, aşaadan getiriyōla hani
hasdānedän, ondan sona üş gün lokması yapallā bizim burda, yedi gün okūlā. işdä,
ne biläm, kırk gün oldu mu bi aşı yapallā bir hayırına davıdīlā. bi elli ikinci olunca

25

elli ikinci mevlid yapallā, ne biläm. etceeni yapıyō işdä îsannā. üş gün yemek
bişirddirmäzlä. gonum gōşu ne yapdı, evinde ne vāsa götürülä. hani nezmanıya
gadā götürüsäŋ. onnā yapımaz zāti bi şē, yapāa götürüsüŋ. eşi dosdu getiri, zāti iki
gün bi lokma ediyōla, onu bunu yiyōla. hatırı geçän götürü sini sini yemekläni
götürǖlä.

30

etdiimiz bi şeimiz de yok. bizim bullāda, kövlämizdä, bi iş yēlämiz yok.
kövdä hiş bi şe yok. yazın çalışıyoz, kışın yiyoz. ȫlü bi iş yēlämiz olsa hep
genşlämiz huruya aşşaa gitmäzdi. bullāda çalışīdı. hiş bi şe yok, gänşlä aşara
gidiyō, kimisi oruya kimisi buruya…
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I.104

1

Konuşan:

Emine YÜMLÜ (54)

Derleme Yeri:

Ovakent - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

bän ödemişdä oturuyom gızım. gelip gidiyōn işdä. gün aşırı geliyom, bāzen
här gün geliyon, bāzen gün aşırı geliyon bunnara bakmak için. nāpam? ihdiyarlā
bȫle bȫle sav ōsuŋna.
Çocuğunuz var mı?
va, iki tāne va, allah nāsib edēsä. onna biri hatayda oturuyōla, iskänderun

5

hatayda oturuyōla. biri tiride oturuyo, o memur deyil, işçi olarak çalışıyo ōlan da.
gız mēmur iş bankasında. beyiniŋ işeysinä o hatayı gitdi çocuk, naapceŋ? evlatlā
tunam tunam gidiyō.
Anneniz niye felç geçirdi?
hindi kolestırolü çoK çıKmış, tansiyonu çoK çıKmış. bi āşam namazında
burdu bi düşüyo, kākımadı çocuum. bi, bir ay yatırdık hasdānidä. işi işdä zordana.

10

zordan tovaletinä gidip gelisä işdä bu. yemēni aşını yapımıyo. işde ödemişdeyin
bän. gün aşırı geliP gidiyōn. dedeŋ vā bicik, o du ihdiyar. ȫlü ōmusa götüren giden
yanımda decen. o du vā, gitmiyōlā da. işde bȫlä bakımnarı ihdiyaşları va bunnaaŋ
çocuum.
En azından tuvalete gidip gelebiliyormuş.
ha, o gıdā işdä. öncüdän onu da yapmıyōdu, gidimiyōdu. suntu vādı, şe vādı

15

öncüdänä. on du yapmıyōdu. suntayı muntayı atdıkdan sōna azık atdık, tovaletinä
gadā gidip geliyo işdä. bakımı ihdiyācı vā, fakir aylıı va çocuum bunnaaŋ. başgȧ bi
şēsi yok, fakir aylıı va, üç ayda alıyōla.
Hasta olan yaşlılara başka maaşlar da veriyorlar.
alınıyo o çocuum da, başvuram dedik on du başvurulmadı. e ūraşılcak,
ūraşıveren yok çocuum onu da bizä. aslında götürüp rapor aldırıp buna… e dokdur

20

rapor vēsi verî. önüne yemēni gōsaŋ bȫlä yiyo çucuum, ȫlä yemēni gomazsaŋ onu
da yimiyo. bizim de ūraşılmedi, ūraşılmedi çocum. bakımı ihdiyaçları va çucum.
dedeŋ içäde yatıyo, bu işdä… naapceŋ? bundan sōna işlä çıkāsa ben de zor gelirin.
hiç ōmassa ȫlä bi şe ōsu da bi gişi bulū bakdırırız. bundan sōna yaz işleri çıkceK.
Yazları işiniz oluyor mu?
bahcideyiz işdä biz dä, bahceyi gidiyōz geliyoz, māsıl aygıt ekiyoz çocum.
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25

başgȧ işimiz yok. onna sulanmeK isdiyo, māsıl ekiyōsuŋ sulanmak isdiyo, velhāsılı
işlä bȫlä, yazın ōdu mu işlä çoalıyo. işdä bi yardımcı bulseK ȫlä deyon bi bakıcı
bulsak ōcek.
Civcivler sizin mi?
civciv getirdim gädiydim bi, ödemişdä balkondı da atıyōla kändilänä ikinci
katdan ölüyōla. burayı getirdim gädim bi, şimdi salıvēdim bi kasayı da gatıveririn

30

āşam. gelip gidiyōkan bullāda baken deyi işde çocum. ölmüş bi yo üş tānesi
sabālen, üş denesi ölmüş.

I.105

1

Konuşan:

Hanım -(58)

Derleme Yeri:

Pirinççi - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

elli sekiz doumluyum, atmış deyvē sen, nēniyoŋ. akrābası, gōşusu oluyon.
bıçakçıda dōmuşum bän bilmiyom ama. pirinçciyi biliyom ben. hiç bi iş etmiyom
gızım, aylagım bän. zāten kändim zor temizlik ediyon, zor geçindiriyon, bāzı
temizlikci dutuyon, bāzı da olanı kändim eden deyä goçuyon, gödüüŋ gibiyin. bi

5

ȫretmän hanımı gibiyin yāni, hiç bi işnän meşgul deyilin. öncedän çalışıyōduk,
gatır gibiydik. şindi ȫlä olduk gāri, on, on beş senedir bȫläyin. burdaki kedi
enikläni nēdäm? kedi enikleri, köpek enikleri fīr fır ütüyo. bilmiyon valla, gidiyōn
dokdura, şekeri bālayı bālayıveriyōla benä, ordan gönderiyōla.
adamnan dövüşüyōduk, gırışıyōduk, adamı da öldürdüm. bi tüfek atdım ona

10

gitdi vādı. içiyōdu, çoluk çocuk bilmiyōdu, ondan işgidän öldü.
Kaç çocuğunuz var?
iki tāne, biri hāmilä. pınarlıdaydı oruya gelin etdim. o yanımda gāri şindi dä,
ōlan vā, bursada oturuyo, gelinim vā, lise ȫretmeni. siirtdä ȫretmenliK ediyō,
oğlum bursadan izmire gädi heraldä, onu bile bilmiyon daa gızım. beni anlatmıyōla
üzülǖ müzülǖ deyä. bak, hu benim gāşıdaki gōşu vā ya, bu ev sābı, onnan çırpıyı

15

gidiyōduk. bi sarınıyōdu gız hediyä beklä deyom o tepeyi aşara aşıyōdu, bän
tepidän yeŋi eniyōdum daha. bi daa sennän gämicen deyōdum buna, bi bekliyōdu
ollāda beni o. e bän aarın, o hızlı. sen bu gālara sormuyo muŋ här şeyä?
düünnärde keşgek yaparız, kesdirme yaparız, pilav yaparız, içi nohutlu et
yemei banımı yaparız, datlı yaparız daha ne sȫlüyen? turşu yāparız, patlıcannan
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20

bibärnän…. esgidenä geçim darlıı vādı gızım, geçimlä zordu, millet iddaalıydı,
hindi para da bōl, här şe bol. esgidenä işēlii çekdim emmä hindi başbakan gāları
gibiyin.

I.106

1

Konuşan:

Hasan KARAASLAN (67)

Derleme Yeri

Şirinköy - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

sordum, incirliovuda cambazı vā onuŋ. biliyom adama. bȫlü bölä düzän vā bi
dedim ben, geliŋ bakıŋ yüz elli bin neräyi gadā devi vā dedim, hiş sesdenmedi. biz
arıyoz ȫlä on beş, on bin nerelik. arı yēdä aldıralım, gezdirelim.
Deveyi ne yapacaksınız?
güleşdircäm sahılāda, gitcäm, gezcäm. güleşlerä çok sevärim, gidärim.

5

bozdoana gitdim, denizli buldana gadā gitdim, sevärim bän çok. asgere gitceemä
iki sene vādı, ondan evelä hep devi çekdim. aşara yokara sekiz, on yaşında
başladık. daha esgidän bubamgillädi vāmışmış da on, on beş sene arasında
bırakdım yāni. devä aslında çok güzäl bi maldır. hem bärketli bi maldır. bi ākıdeş
vā şurda aydın çine, ne diyōla orda. on üçdän devi vā, sordum, yalan mı sȫlüyäm,

10

geçän sene utanmadım sordum. ya ne yapcaŋ bunnarı bu gıdā dedim yā. bu adamda
en azıŋdan üş den dam va, aşara yokara hiç yoksa iki yüz sıvır va, su mādeni var,
ondan sōna, māden var, yāni istimediiŋ gadar. çiniyä bi okul yapmış bu adamıŋ
bubası üş gatlı, bak bu okulu bän öläsiye gadā benim adımı yazdırısaŋız
yıkdırıveririm okulu demiş, demiş vallā bak. benim adımı yazāsaŋız okulu yıkārım

15

demiş. bän öldükdän sōna nāpasaŋız yapıŋ. adam öldükdän sona ōlu bubasınıŋ
ismini yazmış, lise okulu.
gidärim yāni sevärim çok, çok sevärim. ākıdeş olsa hiç durmam gidärim. bi
dayı vā bizim kayıköydä, alıbaşdı duruyō, onlā beni allā rāzı ōsuŋ seviyōla, telefon
ediyōla. eni go aşara dōru, eniyom ben, burdan geliyōla onna kayaköydän torunu

20

alıyō beni götürüyō. ordan dedesi vā, amcası vā alıyoZ, dört gişi gidiyoz
gidibildiimiz gadā gāri. güzä bi şe devecilik yāni, meraklı yāni. esgidän taşımacılıK
için gullanıyōduk, yük çekmeK için. on beş senä bän hep zētin çekdim afedäsiŋ
bullādan. kiraza gitdim iki sene üç senä. ollādan patatez çekdik davlādan, kömür
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çekdik davdan. käpişli köyü vādı, zētin yā, tomruk, kalas çekdik. tütün çek, saman
25

gat, arpa çek, ne çekäseŋ çek. odun çek, yāni ozmanları devä kamyondu yāni,
bullaaŋ kamyonu oydu. burdan adam ovuyu göşcek, sȫlüyō senä göçürüyōduŋ,
getiriyōduŋ, getiriyoŋ, götürüyōduŋ. gız vā benim, birisi böyük gız, o çok meraklı,
damatlan gavga ediyōla. ille alcāsıŋ deyo. āma deyom bän. ya hindi alsak benim
başıma dovun olcak. tamam, bänim yaşım kaç? sen bakcāsıŋ deyolā, düür hasdı

30

I.107

1

benim, boyuna ilaç yiyō.

Konuşan:

İsmail Öner (83)

Derleme Yeri:

Üçkonak - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

seksän üç, amma on dokuz yaşındayın. atmış sene, ama şu ākıdışlā sȫlesin,
bän reklam edäsam yalan sȫlüyō dēlä. üsdümä makas vurcak bärbär şu ödemiş
civarında yokdu. köyde yetişdim ama asgärlikdi dä çok güzä yēlädä asgärlik
yapdım. tümän gazinoları, subaylara sürekli… ordan beni bi daa aldılā isdanbul

5

harbiyiyä… harbiyidän tesgereyi aldım gäldim. gine orda on iki dän bäbär vādı.
gine onnaaŋ içinde takdir aldım, onnaaŋ içinde. kimi isdanbullu, kimi izmirli, kimi
aydınlı arkadaşlar. ooo ismāyil ābi sän ya çok güzä sınavdan geşmişiŋ sen ya
dēlädi.
Cevdet Sunay’ı bile siz tıraş edermişsiniz. Doğru mu?
eŋ güzä sevdii adamdım. yirmi dört ay yapdım, dedim biraz daa yapsam iyi

10

olurdu dedim bän şȫlä komutannara. artık bitdi dedi, sen bir gün daha galayım
deseŋ mümkün deyil dedi, hadi yallah dedi. asgärlikdä, asgärligä şindi, asgärligä
yāni o devlet vazifesinä severekdän, efändim, hiçbir özür getirmedän, bir gün
visitiyä çıkmadan, on dokuz ay, on dokuz ay levirde çalışdım.
adam şȫlä gidäkän ne hasdalık vādıını bilirim. elimdä tıp kitapları vā gelikän

15

getirdiim. yāni dokdurla benä eliŋde bi fırsatıŋ yok yāni deyōlar. hem o meslekleri
yapdım, gäldim buruya otuz sene înecilik yapdım. diş çekdim bȫlä hiçbir probläm
çıkmadan. çok güzä bi şelä, hayat cenābı allah kötü bi şēlän ūraşmadım, ahlākım
süpär. bi kimseniŋ eyisini kötüsünü garışmak isdimäm bir, ikincisi benim babam
vasifli bi adamdı. esgi okunaklı, beş vakit namazları bize ȫretdi. bizlere şindi
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20

dindän bi şe sorsaŋ bilmediim bi şe yokdur. hoculānan yarışıyom bän, bullāda köy
hocuları vā, takdir ediyōla. ismayil ābi yav deyōla valla seniŋ bilinciŋ çok güzä
deyōla. şȫlä bȫlä işdä söylüyceklerim bu gıdā. yāni devletiŋ kurumlarında çalışan
bi kişi resmi elbisesini giyiyōsuŋ, ayakgabısını giyyōsuŋ, ekmeini yiyosuŋ. bunu
hināyetlik yapmak hiçbir sālık, sālıa uygun bi tarafı yokdur gādeşim. bȫlä

25

subaylaamnan da eyi geçindim. çok seviyorlardı beni bȫlä iyi bi çucuk deyä. çok
güzä yēlärde çalışdıım üçün birliklere, alaylara, şullara, bullara gitmedim gāri.
tümän gazinosunda galdım. sabāleyin altıda kalkarım berberhānėye giderim,
bärbärhānidä dokuzu gadā tıraş edärim, dokuzdan sōna levirä gidärim. levirdä saat
beşdä tekrar gazinoya gelîdim. görevim bütün isdekleri uygun gäldi.

30

tahsilim dä o zamanıŋ yeni başladı ortuokullā hep başarı aldım. ilkokulda
hocam benim vekilim ol deyōdu. birgidän geliyōdu, ȫretmän. burda okulumuz vā
burda, eyitmänlikdi. üçüncü sınıfı eyi derecidä bitirdim. hocam işdä ismayil ōlum
talebilerä sabāleyin saat yedidä işdima et. işdima ederim. bizim ȫretmän, eyitmän,
gāri o geliyo gāri atın üstündä. dikgaat öğräncilär hocam geliyo… hoca gäldi, bi

35

dikgat, bi isdiklāl marşı sȫlädikdān sōna āferim evlādım, āferim, āferim, āferim
hoca. hocam bän siziŋ atı gezdiririm şȫlä. bak dil, yāni bȫlä annayışlı dil ilanı
govuundan çıkarī. hani ilanı dāi bȫlä dinnimek isdär. bilinçli ōceŋ. kötülük hiç bi
fayda getirmäz adama, hîç hayatta. o hırsızlık, o ırıscılık, afedärsiniz bunnar hiş bi
fayda getirmäz. dürüs yolda yürüyän adam esnär, sendirise düşmäz. şindi burda bu

40

meyanda hoculā, eyitmän bi deyişdi, iki tāne ȫretmän gäldi. bunnar da beşinci
sınıfa gadā okutcaklā. bizim zamanımızda on dört yaşına basdı mıydı okuldan
çıkarıyōla, mecubur çıkarıyōlādı. o hoculā gäldikdän sōna bän dördüncü sınıfı gadā
yaşım doldu. dördüncü sınıfa başarı, başarı, hep başarı, pekiyi derece alıyom. şindi
ȫretmännä dedi seni beşinci sınıf diploması vēcez dedilā. tārihdän sor, cōrafyadan

45

sor, atlasdan sor, şurdan sor, burdan sor, hepsinä net veriyom bȫlä. bütün
ȫretmännääŋ denetimi süpärdi bändä. temizlikde olsuŋ, türkcäm dakikada bilmäm
kaç kelime okūdum bȫlä. ȫlä yetişdim. hoculā gäldi. mūsa amca, e bu ismayile biz
okullara göndärcez biz yardım etcez. evlādım biz fakiriz ya. bän onu yardım
edemäm ki. biz yardım etceyiz yav. bunuŋ ilerisi var dedi, adam dedi. çoK akıllı

50

maşallah, ōmadı.
ufaK defek mallarımız vādı. babam da dindar bi adamdı, okumuş. o dedi
evlādım dedi, sizi maldan gäldik miydi diziniŋ dibini oturuz onun. o bizä
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namazlıklara, şunnara, bunnara, gusulüŋ farzlarına, abdasıŋ farzlarına, namazıŋ
farzlarına, efenime sȫliyim, islamıŋ şartlarına, şunnara, bunnara hepsini ȫredî.
55

ollādan şȫlä iyi bir, vasıflı bi insan gölgesinde yetişdik. bak vasıflı bir insan
gölgesinde yetişdik. anamız da öyleydi. onnara yaşlılıında hiç rezil etmedim. zāten
sȫlädi, beş gardeşdik, içinde bi tāne bu va beni bakıcak dedi. bu, okulları gidäse
bän perişān olurum, dedi. beni göndermedi. yetär bu gadā. bän burdan mesleimdän
emekli oldum. bākurdan bi buçuk milyar alıyom.

I.108

1

Konuşan:

Nevzat DÖNER (79)

Derleme Yeri:

Üzümlü - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

şindi bi iş yapdıımız yok, yaş geçdi, işcilik bizdän öldü. ziraatlan ūraşdık.
bizim başga, köylü olduumuz için, muakgak gücümüzüŋ yetdii gadar ziraatlan
ūraşdık.
üzümlü köyü buranıŋ yärlisi, dışaadan gäme deyil. ismi, bu köylü, bu dālar

5

iki kapısı vāmış ozıman için. härkes imici usūlü böyün seniŋ on dölüm bahceŋ
vāsa, ozumanıŋ böyükleriŋ annatdıına göre, imice usūlä böyün seniŋ yerä baı
gazālamış. ärtesi günü onuŋ, ärtesi günü onuŋ… bu kapı bu daı bȫlä iki kapısı
vāmış. aşaadan girilir, buradan da vāmış kapısı. üzüm särgileri günü gelesiye gadā
vādına meselā üzüm serälämiş, üzümlü kelimesi ordan gāma. ama daha esgi

10

rumlarıŋ ismide de köy ismi vā buranıŋ. buranıŋ ismi rum ismi karayahni köyü
deye geçiyō burası. karayahni deye köy. bak buruya atmış senesindä kitaplā gäldi.
bän ȫlä araşdırmayı sevärim. bak, bak buranıŋ ismi karayahni köyüymüş kitabı
vādı hátdā. gelän kitaplara häkez daıtdı, nereyi gitdi bilmäm, burası rum ismiymiş,
rum köyüymüş burası. burası rum köyüymüş o zaman için. ozıman bullāda türk mü

15

vā, müslüman mı vā? türk yärleşiminiŋ ne zaman olduuu onu da bilmiyoz.
yalıŋız sefärbärlikdä bu bāla bozulmuş ondan sōna. şu köydä üç gänç vāsa bi
hānidä üçü barabā gitmiş, gämiyännä ōmuş. sefärbärlik zamanında bi hānidän iki
ōlu vāsa asgerä… zāten eli silah dutan vāsa asgeri āmışlā ozıman için
sefärbärlikdä. o yöndä çogu sefärbärlikdä gāmış. ondan sōna bu bāla bozulmuş, o

20

işi ondan sōna burayı ismi ōmuş. işde o ismi ordan alıyorū. ärkek gāmamış
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çanakgale savaşında, ärkek gāmamış. işde demin dediim gibi bi ävdä iki denä ōlan
vāsa yaşlısı gāmış, gänşlä hep gitmiş. sefärbärlikdän gelen gämiş, gämiyän ordu
gāmış.

I.109

1

Konuşan:

Niyazi IŞIK (87)

Derleme Yeri:

Üzümlü - Ödemiş

Konusu:

SOHBET, ASKERLİK,

geçimedik üçä, okumadık bakdım gȫdüm olasıyı deyil. bubam beni diyō bi
senė daa okucādım, okumucam dedim. ordan benä çırak çıkādık, ȫretmännän
mülākaşa etdik, ordan yāni. hayvan gütdük, iki yakıya çalışmaa gitdik, fidannık
aşdık kändimizä yavlāmız olsun diyä. ollā bütün ūraşdık yāni, şimdi evdän

5

gayvıya, gayvıdan evi gidiyōm. bi gız bi ōlan var. ōlanı zanaatı vēdik, o tärzi,
gidiyō. gız burda, burda evländirdik, kövde duruyō. ötekinnär torunna da vādı iki
den daa, o torunnarı da vēdik, zanaatı vēdik, biri penyeci ōdu, birisi bubasınıŋ
zanaatından vēdik, elbise dikiyo, tärzi. ōlu da tärzi. kövde yaşıyōla, gidip geliyōla,
taksilä vā, moturla vā, här zaman gidip geliyōla.

10

orda çucuk bakdım bän, hizmet eriydim bän, subayıŋ çocuuna. onnan haşır
neşir olduk. onnan ablı beni sȫlädi. goruköy vādı orda bi den gelibolunuŋ orda.
ordan masıraf alī gelîdim. onnara getirîdim. bi ev vēdilä beni ordana, fazla işeyi dä
gitmedim, levir, sıhıye olarakdan gädiydim bän. ordan vēdilä onuŋ çocuuna,
yemeinä, aşıfna şeydän getirdim yāni. goyun bakdım, çucuk bakdım ollāda.

15

yapdıımız işlä bunnā.
okumadık. zāti canım isdimedi, bubam da bizi işē etmedi, ondan çıkdık
okuldana. bi daa da şē gibi metellim gibi, ondan sona köy için şehir için bullāda
onlarnan yāni meşākat oldum gäldim.
bi de buruya gäldilär kövä bi dän. tabi bura bizim eyi, oturuuyoz. şuraya

20

oturdulā, e siziŋ bura çok güzä bilmäm bi şē dedilä. bän dä onnarı diŋnedim, yāni
dedim bu kövüŋ dedim bi şeyi vā, metellimi vā dedim. hiş kimse bilmiyo dedim.
eyi, sȫle bakam dedilä benä.
bu üzümnääŋ etrafı davdır meşedir
içindeki oturannar beydir paşadır
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25

seksän beş hāne dört bin köşedir
dovundan bal akā, ovasından yav akā
dedim bän. nasıl bıragen giden buruyu dedim. nōlduunu bilimedilä. bi de
çucuklara kaldırmak için çucuklaaŋ annesigillä tabi okulu gidäkän kaldırıyōla. tabi
kim kaldırī? annesi. saat vā benim, saadınan kaldırıyom çucuklara. bak saadı ne

30

diyom?
“saadim kara gözlü saadim, saat dovarda,
ak yüzüŋ yusyuvarlak
uyanınca ärkändän ilk işim sana bakmak,
geş mi galdım okula,

35

sen olmusaŋ bilemäm
saadım benim gibi,
sendän ȫrenir annem,
bän daha uykudayken,
sän çın çın edärsin,

40

kalk artık yetär uyku,
yediye gäldim därsin.
on ikiyi çalarkän gösterirsin öyleyi,
sanki därsiŋ bize işdä öylän yemeyi,
yarıgece olunca yirmi dörde gelirsin,

45

bir gün sürän yolunu
sevinçle bitirirsin,
sene beŋzerim bän de
bıkmadan çalışırım,
vahdinde iş yapmayı

50

küçükdän alaşırım.”
bi dä arı vā. tabi hä bi îsan gonuşumaz, bän häkeznän gonuşūrum. heş
kimseynän işeyim yokdur. memur gäsä āmir gäsiŋ benim aynı şeyim. oturuyōla
benim arı şu gıdan govan bal etdi, hu gıdā bal etdi. etdi emme dedim bän dä, arınıŋ
dilindäŋ aŋnımıyōsuŋuz ki siz dedim bän onnara. neye, seniŋ arıŋ vā mı dedilā,

55

sordulā benä, yok dedim bän biliyom dedim. eyi sȫle dedi. ondan sōna bak dedim:
bal avcısı uyanmış erkändän,
bahçemizde gezerkän,
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gördüm bir bal arısı,
rengi altın sarısı,
60

o arıya dedim ki,
seni öyle sevdim ki,
biŋ bir türlü çiçeklär,
seniŋ yoluŋa beklär,
ey koş çalışkan arı,

65

gez dolaş leylakları,
hele karafilleriŋ üzerinde bal olā
bal avcısı bal topla.
dedim. okumadım ama işēyim var yāni.

I.110

1

Konuşan:

Arif EKER (57)

Derleme Yeri:

Yeniköy – Ödemiş

Konusu:

SOHBET

vallā bän hayvan alıp satıyom, bän kändim canlı hayvan alıp satıyom,
celeplik yapıyom. şu anda elli yedi yaşındayım, köydenim. burda üst tarafı ışıkköy
alt tarafı yeniköy buranıŋ. burası yeniköve ait. bän kändim burda oturuyom zāten
devamlı, canlı hayvan alıp satıyom kändim, işim bu yāni.

5

piyasası şu anda ortu, normal yāni, pek zevkli iç açıcı deyil. niye? şindi hem
pahalı, kesim ucuz. onuŋ için pek zevki yok yāni buranıŋ, işdahı yok yāni. ama eyi
kötü satılıyō, alınan mal eliŋde galmıyo yāni. piyasanıŋ gene orta bi düzeyi vā. ama
kövlü zor para gazanır yāni bu şartlar altında, hayvan besliyänlär zor para gazanır.
bi çoval yem atmış bin nerä. adam yirmi dört bin nerä kesiyō, adama yirmi beş käs

10

deyoŋ käsmiyo. yirmi dört buçuk zor käsiyo. onuŋ için millet kövlü yāni sıkıntılı
yāni. bu işdä hayvan bazarı hasdalık dolayısıyla biraz kapandı ya, şindi bi şe yok.
şu an hayvan burda kesimhāne vādı meselá mezbaayı kapatdılar, tire mezbaası
kapalı, bayındırda mezbaa kapalı. şu anda halilbeylidä, izmirde, meselá turgutluda,
burda kesiyoz. başga kescek yē yok, gaymakcı kapalı. onuŋ için işlär biraz sıkıntılı

15

yāni. adam burda bi inek kescek, yok yukarı halilbeyliye götürmesi lāzım ya
turgutluya götürcek. valla niye oldu bilmiyom, burdaki mezbaa sözdä daa yapılcak
işēleri vāmış, burda ruhsat yokmuş. onda entirik isdiyōla mezbaalāda mesela. izmir
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böyükşeir burası bizim diyo, burası mahmut bādem burası bizim diyo, onuŋ için
açılmıyo yāni. goca ödemişde kesimhāne yok, burda yok, bayındırda yok, burlā
20

kapalı. yazık tabi ya. şimdi ödemişdä kasap bi den dana kescek, ya izmir çobana
gitcek, çobanı burdan danı götür. ordan danı kes, ordan buruya geri arbıynan getir,
eziyet dē mi bu? masraf ābi, goca ödemişdä yok yāni, sıkıntılı yāni bu yöndän.

I.111

1

Konuşan:

Hasan KORKMAZ (85)

Derleme Yeri:

Yusufdere - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

hiş bi şe yapmıyom. gayvılāda oturuyom bȫlä. yapcak yan da gāmadı, bu yıl
segisän beşi giriyom. pamıK ekdik, tütün dikdik, yapmadıımız gāmadı
ziraatcılıkdan. yirmi beş sene çobancılık yapdım. otuz senä goyun gütdüm. hiç okul
gȫmedim, bomboşum, bi şe bilmiyoz. bi eviŋ iki ōlan bi gız, fakiriz. bubamıŋ anası

5

yok, anamın bubası yok, anası yok, ölsüz, onnā da fakir. hep goyun ādında
böyüdük. goyun, hayvan işdä… ollāda, işde bȫle böyüdük gitdik arı yēdä,
böyüdük, heç okul yüzü gȫmedik.
biz babuşsuz, nalınnan böyüdük bä, sabālan goyun gütmeä gidäriz, ozman
daa millet fakirdi, bizim ufaklımızda, çaydı bi basımak vā hic aklımdan çıkmaz.

10

ȫle daş godulā, üsdündän geçäriz. nalınnana daşıŋ üsdündän geçili mi? azık daşın
üsdü yaş oluyō, o basdıŋ mı ayaaŋ ıslanıyō, nalınıŋ ayaa kopveriyō. ak gıraanıŋ
içindä yörü gāri goyunuŋ ākasından. biz ȫlü rezil böyüdük.
bizim hanım vā evdä, azık baylaŋ, donuk gidä, ölüyō. bän bāzı deyiveriyom
biz bȫlü bȫlü böyüdük biz deyä. onnā biraz eyilädi, anası, bubası vādı onuŋ,

15

dedileri vādı dēkän, tabi biz dedi medi yüzü gȫmedik. burda bubamıŋ anası vādı.
buruyā bi zengine gämiş burda, o da irähmätlik bän taa bi çanak yourt getirikän
gȫmedim heç. goyun, hayvanlā dolup durū emmä. benim çocuklā şuyu yokdur,
buyu yokdur deyip bi çanak yourt getiriverîkän gȫmedim irämetligä. savaşda
gādılā. sonuŋda hepsini yapdık kendimiz dä ginä alla çok şükür här şeyi yapdım

20

da, ilk anda bȫlä rezil böyüdük.
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I.112

1

Konuşan:

Semra OĞUZ (65)

Derleme Yeri:

Zeytinlik - Ödemiş

Konusu:

SOHBET,YEMEK TARİFİ

burdanım ben, dovma böyümä burdayım. işde, ev işleri, hayvannā ȫlä. işimiz
olunca tālıya… tālıda şindi zētin vā. iki senedir serā işi yapıyōduk. ayaklaam ārıyo,
gidimiyom şindi. aaç türü, çam türü daa iki senedir yapıyoz. ōlum ȫle yēde
çalışıyo, çetin pilasdikdi dä, imkānımız vā deyo, kändi dä yapmaa ek iş

5

düşündüydü. düşündüydü emmä häm o çalışmak häm bu iş azık yörümüyo, ōmuyo.
iki üç gündür îsan bulup götürüyo, bän gidimiyom ayaklaam ārıyo. evli deyil.
gänşliimizdi dä aynı ya, ev işleri, hayvan. bän di tālıya gitcem ferat āmaa gäcēdi o
da gämedi, işi vamış, az zētinnääŋ altını topluyen dediydim. edimedik ki. benim
eşim hasda, galbindän ameliyet ōduydu, gırgın gāri işdä vücūdu. kapak dakıldı iki

10

denä, eyi dä daa hindi yeni kākdı.
yourt goyāsıŋ, yumurta gatāsıŋ, karbonat gatāsıŋ. soda, duz onnan yuurūsuŋ,
çok särt ōmucek hamırı, gulak memesi şeklindä. şölü şȫlä açāsıŋ, arasına pēnir,
maydınoz gō kapadīsıŋ, yādı gızardīsıŋ çok güzä olū, bȫle gabarī gāri o.
yapıyoduk esgidän di şindi päriz gāri. benim tansiyonum çıkıyo, ayaklaam

15

çok ārıyo, neden oluyō bilmiyon, azık gızartma yidiydim ondan mı temelli, başım
bile bi şekil.

I.113

1

Konuşan:

Reyhan Uzunsakal (74)

Derleme Yeri:

Zeytinlik - Ödemiş

Konusu:

DÜĞÜN ADETLERİ, SOHBET

kırk üç doumluyum, yetmiş dört yaşındayım. bizim düünnämiz yärli düün
oluyōdu, bayā gazan guruyoz aynı gaymakcı gibi. keşgeimiz, pilavımız, yemēmiz,
dāklımız här şeyimiz olū, gelene yidirriz. ha geleni yidirriz, e şindi şu anda yok
gāri. şu anda bi topan şekä salonu buyruŋ. düünnämiz bullādı oluyōdu. e benim

5

gızımıŋ düünü, elli yaşına girdi tam, ha elli yaşına girdi, bunun ilk düün burda
salonda oldu. gene aynı yemek tārifemiz aynıydı, gelän yidi. et yemee yaparız, e
keşgei zāten gaymakcı da bilir; pilav, çorba, kesdirme yemei yaparız, hani onu da
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yaparız çok. misafirimizi onu görä avırlarız. datlısına helvā gararız imriinän veya
hazır tulumba datlısı getirdîriz, o türlü yemeklär yaparız.ama özel ōcak olūsa, daha
10

da özel ōcak olūsa lahana dolması, yapraK sarması onnarı da yaparız. ama
nāpalım? onu gonum gōşu toplanıverî, hep bi yanna geliverriz ȫlä bi düün nişan
ōcak ōduunnan, gonum gōşu bȫlä kaç yere ilgännere sararız gāri, här tabaa verriz,
isdiyene ilāve verriz. ha düüne gelip de yemek yimiyän ōmaz. şindi şu anda yok
yalıŋız. şu anda çok az gāri, nādir. e şimdi dāvet ediyōla, bi dāvetiyä atıp gidiyōla,

15

dōru salonu buyruŋ. en çok yemek etseŋ iki sıfra, üç sıfra dışādan geläŋ müsafiriŋ,
kōfördän gelän olūsa onnara yediribiliyōsuŋ. evälki düünnädän yok. bi sünnet
olūsa, ȫlä yemek yiniyo. bi dä tevhid mevhid edäsäŋ, ȫlä yemek yiniyo, o da kısa
kesiyōla gāri, yarımşā kebab ekmek, köfdeci getirip goyveriyōla, işdä bu…
tovuk bişirdikdän sōna, tovuuŋ suyunnan yapceeŋ. işeyi görä gaşıılan ölçeriz

20

yaut da kepceynän unu gatarız. iki dene, üş dene limon sıkarız, unun da onu görä
gattıkdan sōna iki üç yumurta gırarız, çırparız onu düşürüz. hȫlä bulmaç hālinä
geldi midi tovuuŋ suyunnan o kesdirmeyi yaparız. tovuuŋ etinden dîteriz içinä,
daha sōna üsdünä yā gızardıp dökeriz teriyā, başgı yav gullanmayız. teriyā ederiz.
dolmulā aynı bildiŋiz gibi, yaprak dolmuları, láhana dolmuları… içinä

25

gavurun yalıŋız bän ȫlä çîdän yapmam. meydinoZ, sovan, garȧbebär… baharat pek
gomam, gomayız başgı îsannākınna gibi ȫlä, pek gomayız. bi garıbebär gōruz,
başgı işē gomayız, başga. biz bi gız gelin etdik kemálpaşıya, onnā här şeyi goyyō;
acısına, här şēsinä, baharına, pesdikan, fesleğan deyoz biz ya onnā reyhan deyo.
onnā här şeyi goyyo onnā, biz gomayız. bizim töremiz bȫlä, biz onnarı pek

30

yiyimiyoz.
Kaç çocuğunuz var?
bi tāne, onu da gelin etdim otuz sene oldu. iki dän torunum vā, torunnamıŋ da
birä denä, biriniŋ gız, biriniŋ ōlan, onnaaŋ da birä denä torunnarı va.
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2. BÖLGE ( geliyo, geliy)
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II. 1

1

Konuşan:

-

Derleme Yeri:

Emirli - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

etdiim yoK ga, hasdayım bän ya. şekär hasdası vā bändä şekär, kolesdär
garışiy.
Ne ameliyatı oldunuz?
gadın hasdalıkdan, şekär, tansiyon... zāten iş yapsan nereyi yapcaŋ?
bän dōma böyümä emirlidenim, atmışa giriyom, elli dokuz. yımırta bilän

5

gızardıyım, yimeK hazırliyim mi? görmüynän olū mu bizä?
Torunlarınız geliyor mu?
geliyōla, hindi hepsi burdalādı, geliyola. büyük torunnaam benim, büyük.
esgere gitcek biri ga, biri asgeri gitcek ga. okumuş gibi vā mı? hā ya, dā bak gız
okiyi denizlidi. yeni gäldi taa. denizlidä. ne ōcak bilmiyom gāri, yeŋi senä son o.
yeŋi sene son bu baK. izine gälmiş o. nenä geliŋ bi dedi yavrum souk hava

10

gelämicäm dedim, zeynep dedim. ninä geliŋ bi dedi, dündän gälmiş.
Mehmet’in oğlu okuyor mu?
okumadı galdı ya. ha bubası çok aygıt etdi okusuŋ deyä. okumadı ya, yurdu
atdı bunu bubası iki senä. iki senä okumadı yurtdu çocuk. okumasıŋ gelsiŋ geri,
okumadı bāri çalışmiy. çok antı etdi okusuŋ deyi emmä okumadı ga. hayvan
bakcak ga. hayvan bakcak ga ne etcek başga? siz köydän mi geliyosuŋuz bura?

15

orda ne işiŋiz va? köyüŋ mukdarınnan mı gonuşduŋuz? tanıdık olmayınca
girilmiyo ya ille tanıdık olcak anam. böyün sovudu havacık. biri geliyo, kim geliyo
bilmiyom ki. gä miziyän. düğürüm, düğürüm işē memediŋ gayınnası bu. gelin
görümceyik sāti ya. adamınnan gardaş ya adamǐnan bu gardaş ya… ızık gatve
benimkinä. bän de ız gatıyom ya bän de gaşııŋ burnunnan gatıyom ızıcık. maşşala

20

miziyän hiş şekärli işmiyo bak. bän ızıcık gatıyom illi ya. çok şekär, bän işmimesi
lāzım buna, ünsülün alıyom.
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II. 2

Konuşan:

Müzeyyen -

Derleme Yeri:

Emirli- Ödemiş

DerlemeKonusu:

SOHBET

nediyoŋ yavrum, nedi çalışıyoŋ? kırk kere maşallah senä. çok zor işlä hindi

1

yavrum. yapdıımız mı va? bu köydeyik yavrum. yaz gäldi mi saltalık ediyōla,
ollara yȫmiyyii gidiyok,incir topluyok dālāda.
İncir ağacınız var mı?
bizim vā yavrum, siziŋ yokdur de mi? bän sana gatıyım geliyim hindi ya. çok
5

basıyi dezäŋ dä, ȫle basarım bän. kändimiz içindän beş dene yimiyoK. sütcülärä,
eşi dosda, ne gıdā tokdurlā vāsa daıdıveri dezeŋ. azık bi şi goyveririm bän misafiriŋ
ızık önünä goycak gadā. öteki türlü daıdıveririm yavrum, ne olusa ōsuŋ yavrum.
bölüşmeK ne gadā güzä yavrum ya. bändän sona ölsüŋ daıtsalā nōlu arkamdan
benim? arkaŋdan gelän onnaan hayrı olū, bizim hayır olmaz o. ne verîseŋ onu

10

yicēn yavrum. allah kötü insannara çatdırmasın bu devir çok kötü yavrum ya, çok
korktum yavrum bän ya. allahım düzältcek yönnärä çevirsiŋ yavrum. ölännär güzä
güzä ōlannar, gebe galdı kimi, kimi aygıt galdı. çoK ālıyom onnarı bän ya, ālıyom
yavrum, yüreklerim yanıyo onnara. här habär çıkışında kōkum var içimdä. ayak
yörüyän yeri geliy, ne mutlu gelenä. ayaklarıŋıza sālık yavrum, acılar gösdärmesin

15

allah.
Tarla işleri bitti mi?
hindi yok yavrum, yaz gäldi mi oliy dä, hindi yok ga. hasdayım bän hasda,
yeni ameliyat oldum bän taa da. gadın hasdalıklarından… işeyimi aldıla. o da acıyi
yavrum, güzäl bitmedi, kakıvēdim bän birdän işdä. az işleniyoz mecubursuŋ, iminä
uzak benä. bän burda duruyom o ovada duruyi
Ne zaman ameliyat oldunuz?

20

bi buçuk ay gadan oluyo yavrum, ama geşmedi bu ya. anneŋ bubaŋ sā mı?
allah uzun ömürlä vēsin.
evimiziŋ önünden yol gelir geçär,
anasız bubasız bayram mı geçär?
baba bayramınız mübārek olsun diy. ilāhi va. ālıyom onu bän.

25

bizim köyü neslihan hoca geliy. bademlide duruyo, uzaklardan hocamız. aynı
sän gibi yumuşak bȫlä. hiş bän birinci okula hiş gitmädim. galem, defdär almadım
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elimä. onu gitdim. işdä birinci sayfasına yeŋicä başladım. iki sıra gȧdā işēye
guranıma, ondu galdım gāri. hindi bän ondan sōna, bi yā yömiyesinä gitdim. bi
inciri gitdim, hocamı gidemedim. aynı bildiim yärde duruyom hindi gāri. üteennerä
30

geçemedim. seviniyi gāri hocam beni örgändi deyä, çok seviniyi ga. sen bu
bilännärdän taa makbul seninki diy benä. här gün geldiŋ diy benä, yorulmadıŋ diy,
här gün geldiŋ diy. o ordan geliyo, biz burdan hepimiz gidiyoz sabāları, saat,
sütcülääŋ gälme zamanında. ȫlän namazını gıldık mı eve geliyok azık son. hindi
gāri o da dourcak ga. biz galdık, hā ya. üçüncü geliyo gari onuŋ yolda, çoK eyiydi

35

aynı bȫlä sän gibi. neslihan hoca diyim, ilahi okuyuveriyom onu bän
bildiklerimdän. bi kafamıŋ sardıklarından. çok seviyodu gari beni o. müfdülerimiz
gäldi bi kövä, hadi bakam, okuan guran okuannā okusuŋ bakam dedilä. onna bi iki
şēdän şeir gibi okudulā, okıyamadıla. bän de uzun uzun ilahiyi bi okudum mu? sen
närde okuduŋ dedi benä. munnardan fazla mı okuduŋ säŋ dedi beni gelän. hiç

40

okumadım bän dedim. bän deftär galem almadım, bu televizyonuŋ içinde okuyan
ne ilāhilä…
Kaç tāne çocuğunuz var?
bi iminä vā, bi ōlan vā evdä. o dḁ bekár, otuz yaşında va. o gızı gösdär ufak
diyär, bu gızı gösdär böyük diyär. ondan müzeyän dēzeŋ sitrese girdi ızık. hindi
çocuklar nindän bȫle oluyo yavrum? bu devirdä çok zor ga uyum sālamak yavrum

45

çok zor. evlänmek bi şe deyil, bir iki dene çocuk dourur, bırakır gidärse ozman
nolcak?

II.3

1

Konuşan:

Şerife ÜNAL (68)

Derleme Yeri:

Gereli - Ödemiş

Konusu:

SOHBET, YEMEK TARİFİ

oturax gādıx gāri. ārı acı här yaxılarımız. çalışdıx, çalışdıx boşuna çalışdıx.
pamık suvaṛdıx, pamık yapdık. bosdan ekdik, gavun yapdık, tütün etdik, ondan
sōna bamye etdik, ne diyäm? salatalık etdik, hepsini etdik. tez yoruldu oturdu işdä.
yörüymüyon, yörüymüyon gızım. çok zor yörüyon, ȫle iki yaxıya gidimiyon. eveli

5

çay bilmiyoduk, ordanacıma şe yiyoduk, çay bilinmiyōdu, millet ne etcez? tāna
çorbası edädik, çōbalık, süt, ȫle ekmek yālādık. här gün şibit olūdu, tahdaynan här
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gün şibit olū. bän gerelidenim, köküm. ana baba yok gāri, gādaşlā vā. anȧ buba
yok. öldü gā.
biz hindi bayramlāda tas pilavı yapārız. tenciremiz olū onu görä. tas pilavı
10

tenciremiz, kulplu. ordanacıma, içini yarım okgu bile vādır et edäriz, az yālı gibi,
aygıt, kuzu etinnän. meselä guş vuruluyo, ȫlä iki üş dene vurduŋ mu ondan da
yapıbilîsiŋ. goṛsuŋ bi işeyiŋ göbänä, tencireniŋ göbänä, ordanacım, üş dört dene
bile, beş dene bile sovan edäsiŋ hȫlä ceviz gibi. onnādan da gōsuŋ seyrek seyrek.
ordanacıma bi gȧşık da sāde yov gorsuŋ üsdünä. garabebär atāsıŋ, tuz atāsıŋ,

15

üsdünä bi tas kapadīsıŋ. bi kapatdıŋ mı üsdünä bi havan ēriz, bi de daş,
galgatmasıŋ, yıkılmasıŋ deyä. işē edäriz su gatārız içini epey. ocaa goduŋ mu azık
fazlılaşır gā, souk suyu içinä somuruverî, sona fazlalaşır, az etnän gaynatırız.
tezeysä az gaynadırız, içinä ondan sona pirinç yīkārız. azίk garerinnän onu ĝatārız.
hȫlä etrafını bi sallarız. o kändi bişär gā. bişip çekdi mi isdäsäm bi kapaK örtüve

20

üsdündän. bi şe, yanına cacık yapārız, çok güzäl olū yimesi. nāpalım gāri?
gȫmemişik, çalışmamışık, bilmiyom bän gızım temelli çürümüşük hindiki mi
çürüklä? ne nasıl bilmiyom, bän mi bȫlä ārılādan kıpırdıcak yanım yok. gollarım
dāi xaaxmiy yåvrum. gollarım dāi xaaxmiy. bāzı oluyo bȫle galiy golum. edäkenä,
edäkenä, edäkenä… etcäm bän sallıcam deykän, alışdırıkan ȫlü salınıyo. bilmiyom

25

bän ne. dokdurları gidiyōsuŋ gızım, hasdāneye şişmansıŋ deye. şişmansa gāri
debilene debelene geberelim mi gā, öngücü bi çāresi yok mu bunuŋ? ordan git, git,
git, git, git üsdüne beri getirmiyolā hayatda.
(Başka biri ile konuşur.) sav selāmet gälsiŋ, guzu deyil çocuuma danalar
kesseŋ cāiz. arısaŋ doxuz köydä ȫlä çocuk bulunmaz. bi āzından küfür mü çıkar

30

yåvrum, bi koy gaybet mi bilî? ordana ne diyäm seni canım? hiç āzından küfür
hayatda… sayısız altın teslim et. ya sigara içä ya kötü alışganlıı vādır. üç aydan
gāri iki gün mü ēsildi? inşallah gāri inşallah… oncaazım asgärdä. gız gāri ablası
okuyyo, hindi çıkdı gāri okuldan, ünüvärsdidän çıktı. hindi kurs görüyo gāri
hākimlääŋ yanda, bi savcılaaŋ yanında etdi bir ay. hindi hākimlään yanda. işdä

35

mahgimilerä gatıyōla, ediyola. sınav vēcek hindi. aralıxda, aralıxda anxarıda sınavı
vāmış. hākimlik sınavı vāmış. onu gatılcak. onu därs ediy. böyün bi ödemişi gitdi
heral bi şitreşini atıp gälcekdir. şehitler çok gāri çok. hiç bilmiy bizim çucuk,
sıŋırda, sıŋırdaymış, o şendilliniŋ dā garagolları varmış nellärdeysä, dereboyu mu?
ollāda işeylädeymiş. ondā hiş bi şi bilmiy. şevket diyolāmış, millet gız alıp geliy
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40

olladan sen alıp gälmiyo muŋ dellärmiş māsıs biliyo muŋ? ne gızı burda diyomuş,
bän sivil îsan gömüyoz biz diyōmuş. orda suriyeliäŋ diyomuş şeyi va diyomuş.
beygirlerinnän eşeklerini görüyoz biz diyōmuş. allaam galbi nasıl güzäsä ȫlä
gämek nasib etsiŋ çucum.

II. 4

1

Konuşan:

Gülperi Tuncel (68)

Derleme Yeri :

Kemenler - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

adım gülperi. nēdiyim bän gāri?

bi iş edemiyok biz ga, yaşlıyık gadın

evladım, bi iş edemiyok. eväldän tütün işi ediyōduk gadın gızcāazım hindi yok ga.
hindi saltalık işi ediyōla, biz yapamıyok gadın güzäl gızım. närdänsiŋ sän?
gaymakçılı. eyi maşşala eyi gızım. eväldän tütün işi ediyōduk genşliimizde
5

yåvrıcım, hindi saltalık ediy ga genc îsanlā. biz yapamıyok ga. biz bi yakaya
gidemiyok gadın yovrum. hā yaşlandık ga yovrum, yaşımız atmış yedi, atmış
sekiz, ha gadın gızım ha ya. naapcaŋ gadın yovrucuum? hindi gençlä çalışıy ga,
bizlär yapamıyok ga, bi yakaya gidemiyok. gaymakcı yakın yakın da eväldän
gaymakcıya eşşäänän bazara gidärdik, eşşäänän gidilîdi yavrıcīm. hindi närdä?

10

hindi här yaka araba. eşşäänän gaymakcınıŋ bazarı diyä ärkändän gidärdi
analarımız, biz arkasından eşşäänän yavrıcım hā ya. bizlär pamıK etmiyōduk da
ödemiş uvaları, gazannı altları pamuk ediyōdu yovrum. eväldän hep pamıK
oluyōdu ya, eväldän pamıcıa gidiyōduk. hindi pamıı da batırdı dävlet ga, pamık
yok ga, gadın gızım de mi? gaymakcı yanda bile olmaz ga. adagide altlaanda.

15

gazanı altlaanda hep pamıcıa gidädik. hindi saltalık ga, saltalık da îsannarıŋ belini
sakaT gocak ga gadın yovrum eyi mi? beli sakaT gocak ga. benim ev dā yokarda,
dā bak. dā o pençereli ev üsdündeki ev ōlumuŋ evi, ora ōlumun evi. yok îsan yok
içindä.
Kaç tāne çocuğunuz var?
benim dört dane gadın aylinim. oncaazla ga işdä biri azık bıyıl saltalık etdi,

20

ōlan saltalık etdi. onu da edän yok, gız saltalık etdi. ōlanıŋ biri bayındırda benim,
orda oncaazım bayındırdan evländirdim dä ordan evländirdim yovrum. burda altı
yedi sene durdu garısı, ondan sōna bayındıra gitdi. burda iş yok dedi, orda çokmuş
iş biliyō muŋ bayındırda, ora gitdi yovrucūm, ora gitdi. hindi orda duruyo ga, on
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sene oldu gideli.
Torunlarınız var mı?
25

var, var onuŋ üş dene var, buradaki gızımıŋ iki dene var. iki denesi evdä
bekār, birini evärdim başı gülmedi yovrucum eyi mi? başı gülmedi, zor yovrucum,
ayrıldılā yovrucum. goca evlerim galdı ga, goca evlä galdı ōlumuŋ. zor, hayırlısına
çatdırsıŋ gadın yavrum eyi mi? yuva gurcaklara çatdırsıŋ. boşandı gitdi ga gitdi.
garı gitdi. çocuu var torun biliyo muŋ? iki dene çocuu vardı garınıŋ. birini gocuya

30

götürdülä, onun da iki sene ākıdan bi daa yolladılā. gece, garı goca gavga etmiş
bunna. gitdi aldı, godu gitdi garı. zor, ōlan evlatı zor. siz kaş gardaşsıız? bi ablacııŋ
mı var, eyi yavrucum eyi.

II. 5

1

Konuşan:

Sevilay Keklik (53)

Derleme Yeri:

Köfündere - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

özdemir hora särpiliŋ dükkanıŋ önünä gäl benim. hora dükganıŋ önünä, hura
hem gāvenin önü. onuŋ ōlanları okula gidiy biliyo muŋ ikisi. bän atmış üç
doumlıyím. ama on ikinci ayıŋ biri. bi yaş fazla görükiy.
bizim burda gitmiyolar hiç amele çıkmiy zāti. biz işdä, tütüncülük ȫlä. evdä

5

işdä. iş yok ki zāti bizim burda. arpa, bıyday oluyo, o da ekärsäŋ. yāmur olmadı mı
olmiy. hani tütün ediyik. fidan ektik hindi. tütün dikciik. fidan, hani onnarı açıP
kapadıyoK örtüyoK.onnarı böyütcik işde marTda. marTıŋ onunda, on beşinde
dikiyoK biz. tütünü ondan sōna çapalıyoŋ, iki kere çapalıyoŋ. bi birinci gat, bi de
ikinci… ondan kēri birinci elini gırıyoŋ, ikinci el gırıyoŋ, üçüncü el gırıyoŋ

10

dörTde bitiyo gari. dört kere gırıyok.
benim ev şurda irälde. gızıŋ evi hurda. baKgalda hurda gız vardı da. iki dene
ōlu var okuyo onuŋ, hani daha güzäl gonuşurdu, benim gız daha işē…
Tütün kırmaya gece mi gidiyorsunuz?
gece birde bile kaxıyola. biz axşam sabah gırıyok. sabālene gırıyok, az daa
iki üş saat axşam gırıyok garanxı gavışasıya. bȫle saat sekize dokuza gadar. ondan

15

kēri sabālen gidiyok. kimi, gece birde kaxiy.
Kırdığınız tütünleri ne yapıyorsunuz?
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ciziyok eve gäldik mi. valla yirmi beş otuz deynek kırdıŋ mı epey süriy, dört
beş saat süriy. tütünneri köfüne goyuyok, kelterä. kimi hēbeye gıriy, eşşeklernän
getiriyok.
Heybe neyden yapılıyor?
nedän yapılıyo biliyo muŋ? hani naylon çuval var ya, besi yemleri o
20

çuvalnan dikiyok. üş tāne çuvalı dikiyok bȫle yan yana, uzunlamıya ekliyok, geri
gıvırıyok, onu dikiyok, eşşeenän getiriyok. iki eşşek var bizim. eşşeiŋ birine adam
biniyo, birine bän.
benim ōlan da öretmän ya izmirdä, sosyal bilgileri. evländi ga, benimki hiç
beklemeye galmadı, yirmi altı yaşında işdä direk gazandı. gız da hemşeriydi, sän

25

bilirdirsiŋ bälki, nurdan gaymaKcılı. onu hani evläŋdile. izmirde gız da tepecik de
hemşirelik yapiy gelin. ōlan da orda konakda yapiy, şirinyerde duruyola. büyük
ōlan torbalıda, torununum var. gızımın burda iki tāne, gızıŋkınna böyüdü gāri.
onuŋ on yaşında, on bir yaşında. yoK ga benim yuvada.

II. 6.

1

Konuşan:

Neslihan Hepel (41)

Derleme Yeri:

Orhangazi - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

ameliyetliyim belimdän. benim belimde pilatin var. hiş bi iş yapamıyom ga,
evdeyim, belimde kayma vardı, bi de fıtık vardı üş tāne belimde. işde çalışamıyom
gāri. ameliyet işeyim pilatin var belimde dörT tāne, pilatin var. geçän sene şubat
ayında oldum. valla anca bi eviŋ işini görüyom gülüm. ȫle tarla işi, hiş bi şi

5

yapamıyom. adam da izmire işe girdi işde hasdaniyä. kändine bakıyi anca işdä. üş
dāne çocuum var. en büyüü işdä on doxuz yaşında. ikincisi on dört yaşında,
üçüncüsü dä on bir yaşında. en güçcüü var hindi yanımda, o baxíyi bána, on bir
yaşında ōlum baxíy. birisi yurTda galıyo ödemişdä fatih yurdunda, bi tānesi de
çalışíy izmirdä, teksilde çalışíy.
Küçük oğlan nerede okuyor?

10

çaylı, valla çaylıyı gidiy ya, valla ne oxulu bän de bilmiyom gülüm gā
orasını. valla köyümüzdä işdä ne oliy. bezellä, salatalıK oluyo. işdä ĝıraÇ
köyümüz. ekin, buyday oliy, başga bi şey olmiy, annemgile gidiyom o tarafa.

298

II. 7

1

Konuşan:

Şükriye Keklik (51)

Derleme Yeri:

Uzundere - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

atmış altı yalım heraldä, elli doumluyum, bin doxuz yüz elli doumlu. kaÇ,
kaÇ oluyi? etdiim mi var işde? işleniyom.
Tütün dikiyor musunuz?
var ya biz etmiyok, iki üç insan ediyi.
Gedik buraya yakın mı?
hu tepeniŋ ardında. aha bu yanȧ düşüyo bȫlä. bu yannısı bıcak, bu yannısı

5

gediK.
ha bu yakȧ, bu tepeniŋ ardı. yol açılık.
Hayvanlarınız var mı?
hiş bi şiy yoK, bi ōlan var, özürlü mayaşı alıyo benim üç aya bi. ben dė işdä
yaşlılık mayaşı daa işde, bi, bi şiy aldım. marTda bi daa alcaam var neysä.
Oğlunuz neden özürlü maaşı alıyor?
işē, baraṇşit, göbeK fıtıından amaliyet oldu. kasıKdan amaliyet oldu, asgere

10

de iki ay bi şiy gitdi heraldä, ondan dolayı işē, mayışa bağladıla ga.
Geçmiş olsun.
sav ol.

II. 8

1

Konuşan:

Dudu Keklik (70)

Derleme Yeri:

Uzundere - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

gel bi yo yanıma. bi gonuşma vereyim sana bän. aç şeyiŋi, seni bi gonuşma
annadıvecääm. çoK tütün diKdik, o annaTmasını şe edemedi. çoK tütün dikdik
gülüm. tütündän bin kilo doxuz yüz oxga tütün kaldırdık. şimdi dä bākurlu oldux.
işde dörT senedän beri mayaşımızı alıyok. dul gızım var yanımda, gocasını

5

vuruldular. hani gāvede vurulmadılar mı? ordan o yanımda, e bubasını on bir sene
oluyo beyim öleli, mefaT edeli. şekär hasdası oldu, ordan bubasınıŋ mayaşını bän
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onuŋ bākursunu aşdırıvēdim. parasını barabar alıyox gari. o iki yüz yirmi, otuz,
xırx aliyį neysä, bän dä dörT yüz xırx, elli… aha bȫlä. siz nāpıyosuŋuz, eyisiŋiz?
işde biz de eyiyik, çoK eyiyik. sizi gördük taa eyi oldux, ha daha gonuşma var,
10

bitmedi dur. gızım var, üş gızım var. biricäzi ödemişdė gelin. on, on beş sene,
allahım bi çucuk värdi. allah baaşlasıŋ, gucaK dolusu gucaanda böyüsüŋ. izmirde
doum etdi, gäldi. işde on beş gün oluyor geleli. çucuklarım eyi. biri dä zührä; hurda
musdafa karagöz, şeydä xaragol soxaaŋ beri yanda sokaKda, köşe başında orda
hemän, domalaaŋ eviniŋ arasında, fethi, fethi garagöz. şeyde çalışıyi, fenk. fen

15

yapıyi, xapı pençirä. işdä çucuklarımıŋ hepisi eyi. biz de sāalımız yatanda yåvrum.
şimdi dä tütün işleri bıraxdıx, mayaşımızı alıP oturuyox ga. taa taa güzäl
gonuşdum, sardırdıŋ makineyi eyi. şimdi, şurası depeniŋ arkası bıcax, bu yannı
gedik. köyümüzüŋ bȫlä odunu çalısı, yaşanma devāsı. şimdi saltalıx yerleri sürüP
durulā, saltalıı da gelişdirceklä işdä, bu gȧdan yovrum.

II. 9

1

Konuşan:

Havva SARIOĞLU (69)

Derleme Yeri:

Yeşilköy - Ödemiş

Konusu

SOHBET

valla kaç yaşındayım bilmiyom bän çocuum, kaç yaşındayım? atmış dokuz.
heç bi şe yapmıyız yavrum, bȫle oturuyoz. bulūsak bi top yemek yiyyoz,
bulmazsak yatıyyız, işde bȫleyiz biz. genşliimde hayvan gütdüm, hayvan güTdük
yavrum. ondan kēri ekin ekdik, ekin bişdik, tütün dikdik, daha ne diyverēyim? evet

5

buralıyız üş çocuum var allah baaşlarsa.
Torununuz var mı?
var iki biriniŋ var, iki biriniŋ var, üş biriniŋ var, yeni denä.
Allah bağışlasın.
cumlamızınkını.
amcan hasda, şekär var, tansiyon var, galP var. işte bunuŋ başında beklıyım
bän. eyi deyiliz de eyiyiz, eyi deil de eyiyiz çocuum. bän verirsäm bi topan ekmek

10

yiyỵo, värmäzsäm bakıy saf çocuk gibi.
inek güdüyüduK goyun güdüyüduK. onnar da tükändi hepsi, oturduK gāri
hindi. bunuŋ bubası eyi bilir bubamı, ismail emmiiŋ gızıyım bän. ismail emmi
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sabah namazını kaş sefär kazaya goduŋ demiş, aklım ereli demiş, bi dene namazımı
kazaya gomadım demiş, bi dene namazımı kazaya gomadım demiş, çoban arkadaşı
15

ya. garakuyuda çok durduK biz, hayvan güdärdik. ordan otluK alırdık, hayvan
güdärdik, işdä bȫle çocuum. böyüyo sētinnär, dikdik orlara, böyüyüler,
yetişdiriyoz, napalım? bir ay biz hasdanede yatdık. safra kesesindän amaliyat
olunca şekär olduundan açılı açılıverdí, gara zornan gurtulduk gäldik dokduruŋ
elinden. işde bȫle gadınım. sän bizim sesimizi aldırıyın?

20

biri bilgide, biri ödemişde, burda bicääzci va, onuŋ da ayaa kazȧ etdi ayaa
gırıldı, onu da sakaT sarmışlar, bȫle topal, oncaaz bakıyı zāten.
hiç misaFir etmemim bän yavrum. allah hayırlı misaFir versiŋ, heP barabar
sav olalım çocuum. bän sav olmuşum siz olmamışız kıymatı yok.
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3. BÖLGE ( geliyo, geliy, geliyA/geliyAlA)

302

III. 1.

1

Konuşan:

Hatice Ünlü (68)

Derleme Yeri:

Cevizalan - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

nāpalım, eyiyik yovrum, sen nāapdıŋ? işleniyom, nāpiyim? her şey yapıyom,
görükeni yapıyom. mallā, inek bakıyom, onnan ūraşıyom, nāpiyim başga?
Biraz sohbet edebilir miyiz?
etsek olur emmä benim beyim çaıriy.
İneklere bakmak zor oluyor mu?
zor olmamı yovrum heç, oluyo. altını süpürǖsüŋ, yîgisiymiş… belim

5

dutmuyo benim, belim çok ārıyo…
Amcanın arkasından muhtarın evine gidelim mi?
gitsek nāpeyik? akşam oluyo yovrum ya.
Komşularla gidip geliyor musunuz?
gidip geliyok, gidip geliyok, eyilär. goŋşularım çoK eyi. goŋşum işdä orda bi
goŋşum var çoK eyi…
Bir gününüz nasıl geçiyor?
ārıynan, acıynan zor geçiyo yovrum bä, ārım çok. kemiK erimäsi var, çok

10

irärli, kemik erimesindän hücüdlerim çok āriy çocuum, çoK āriy. mide ganaması
geçirdim kaç sefär. ondan doxdur dedi, xalsiyum almacaxsıŋ dedi, kalsiyumu
almışıŋ dedi, mîdeŋ allak güllek etmiş dedi. mîdeŋi dedi parçalamış dedi, almacaaŋ
dedi. ondan almadım. mîde ĝanaması geçirince ĝansız galmışım, gan filän värdilär,
düzäldi gāri. işde ondan almıyom, hapı yasaxladılar, xalsiyumu yasaxladılar. işde

15

onnādan alıbilîsek onu da pēnir mēnir de yiyemiyom. tansiyon var bände, yǖsek
tansiyon da, yǖsek tansiyondan duzlu bi şey yiyemediim için. tabi pēnirlär de duzlu
oluyō.
bizim yerimiz yoK. biz çocuklara bölüvēdik yelleri. bizim bullaa hep. annac
da bizim. yokarısı gardeşimiŋ, annemiŋ. annem ıraamatlııŋdı, gardeşim oturuyo

20

orda şindi. burda da biz oturuyok, burası dāmatımıŋ, dāmatıma verdik, ev yapdı
buraya. yanımıza goŋşu oldu. aşaası da yoluŋ altı ōlumuŋ evi var. orayı ona värdik
işdä. ölüncee gadar bȫlä idāre etdircēek yovrum nāpalım? çoluumuz çocuumuz
yanda. nāpalım? sālık olsuŋ. böyüK ōlan, şe orta ōlan da benim izmirdäydi. o da
gäldi de, annacı aldı buraya, annacı aldı. işdä bu evleri ona värdik biz. onuŋ yanda
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durcēek işdä, naapcaŋ? çoluk çocuk yanda durcēek ĝāri, isdärlärse, isdemäzlärsē
ayrı ev yapceyik gāri. yannaanda bu yakayı sıınceyik, başga türlü çāremiz yok.
isdärlär, isdärlär. sen eyi olduŋ mu çoluuŋ çocuuŋ da eyi olū yovrum. senin āzın
eyi olursa, sen eyi olursaŋ, gördüüŋü görmäz, duyduunu duymazsaŋ, eyi olusuŋ
çoluk çocuk yanda. çolua çocua dırca gelirseŋ, yüz garaltısı yaparsaŋ, harp hurp

30

edersäŋ çoluuŋ çocuuŋ yanda duramazsıŋ. isdemäzlär, de mi? dilini dutcaaŋ, dilini
dutduŋ mudu hepsi olur. işde, bȫle bȫle idāre ediyok yovrum biz.
Torunlar okuyor mu?
oxuyorlar. böyük gızım dün gäldi gitdi, ōlanıŋ gızı okuỵyo, esgişehirde
oxuyo heykältıraş diyä onuŋ, ondan ȫretmeni olcaamış o. aaşdan maaşdan öte beri
yapıp çiziyi, bilmäm nelär yapıyo. onuŋ üzerinä çalışıyo, obürü dä başĝa bi şe

35

olcāmış heráldä. ne olcāmış, yazıcı mı olcaamış bi şēlä, bi şēlä olcaamış obürü.
gurtarsın aman deyen, gurtarsıŋ da eKmeK parası, gurtarımazsa okudukları hafiyä,
okudukları hafiyä. naapcaŋ? şindi dä gazanması zor yovrum zor.
bura dāmatıŋ benim. yemiş serdi bunuŋ altına, yemiş gurutdu. ölmäz ömrü
olūsa gene düzäldir dä, gene yemişini bura serir. iki üç aacı var hullarda da, onnarī

40

dēşirir, naapsıŋ? huruya gurbanlık bile yaparım deye oraya mal yeri gibi bi şe
çeviriy. dā başında durduŋ muydu illä bi şe bālacaxsıŋ. bi gurbannııŋı alcaxsıŋ. bir
iki dene bālayacaxsıŋ hic olmazsa. kimisini, birini kesärsiŋ sözümdä, birini ikisini
kesärsiŋ, birini ikisini satarsıŋ dediiŋ gibi. işte oraya oda çeviriiy, onnan ūraşıyo.
naapsıŋ? gızım da burdaydı, o da gitdi dün daha. çocukları var izmirdä,

45

çocuklarınıŋ yanına gitdiler. anne gäl, anne gäl deyip durulardı, gitdilär.
Onlar köye sık sık geliyorlar mı?
gelirlär, gelirlär. burda duruyolar çoguncalı. ōlan asgärdä, ōlan asgärdä geldi
midi duramaz deye gelin alcax. ozman yandı olması ilāzım. evläni mevläni
uŋarcaklar, etceklär. alcax olduu geliniŋ yanında biraz durmayınca olū mu daa?
uşax ufax.
İnciriniz var mı?

50

var, çocuklarıŋ yemişini topluyox biz. bizim kendimiziŋ yemiş memiş yok,
cevizimiz de yok. cevizalaŋ köyü de millet sonradan sonraya ceviz dikdi. millet
hindi här yaxayı ceviz, kesdāne doldurdulā yaylaları. dikiyalā ĝāri. önüŋdän
varmışmış ceviz. adı cevizalan buruŋ da. yaylalarda vardı cevizlär. bȫläce adı
cevizalaŋ gāmış. e hindi millet sonradan dikdi gayrı ceviz, sular gazdırdılar ya.
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sular gazdırınca herkes su çakdırdı tabi ondan dikdilär. kireziniymiş, ceviziymiş,
elmāsıymış, kesdānesiymiş hepsini dikiyalar yüŋsek yärlere, bullarda olmuyō da,
yüŋsek yellere dikiyalar. nāpalım yovrum, biz de bȫleyix gaba gaba gonuşurux.
Yakında sobaları yakar mısınız?
yanır, yanır gāri yanma mı? ceryanlıyı yaxdık, ȫteän souk oldu bi gün iki gün
dä, ceryanlıyı yaxdıx. hindän sonra yanır gāri Sobalar, yanır, yanır. havalar soudu

60

gāri, git gidä soucax.
Buraya kar yağar mı?
evälden çok yaıyōdu yovrum ya hindi o gadā yāmıya gāri. gene tozuduyo ya
ȫle fazla dutmuyo.

III. 2.

1

Konuşan:

Recep DEMİR (77)

Derleme Yeri:

Cevizalan - Ödemiş

Konusu:

SOHBET

hayvancılık, başĝȧ bi şe yapdıımız yok. hayvanı sulaceem. çeşme diŋik ya
ahardan. çeşme dindi.
Köyde kaç kişi oturuyor?
şu anda atmış, atmış beş gişi anca heralda. yetmiş gişi yokdur heralda. çoğu
gitdi, izmire gitdi. ödemişe gitdilä hep. zıraatcılıĝ emeĝ gurtarmıyo. onuŋ üçün

5

gitdilär. zıraat, xaldırdııŋ māsıl para etmiyo. burda kesdinä yāmır yaarsa oluyo.
yėmiş va eyi kötü dikännär, ekin, arpa, buydey, çavdar… işde bȫle māsıl ekiyoz.
var hayvancılıx. fazla yok da, yiceK gadar beş altı ĝadar hayvancılıx yapıyoz. fazla
baxamıyoz. yem bahalı, saman bahalı. emäni ĝorumuyo.
çocuglar izmirde. burda bi torun var yanımda benim. o da kirazda çalışıyo.

10

usda, inşaat işi ediyo. bu yoldan gidip geliy. burdan bu tepeniŋ ötü yüzü bu yanna
gidäseŋ şeye gidiyá, bucaağa gidiyo. o yanna gidäseŋ gedik. ödemişe bālıyız. okula
birgiye gidiyo. burada talebe az olduu üçün, ȫretmän vermiyolar, onuŋ üçün köyde
bi araba va, selvis arabasınnan gidip geliyalar. vardı, okulumuz vardı. okulda hatdā
durıy. dünya işleri be ābim, naapcāsıŋ?
Cevizalan köyü nereden gelmiş?

15

valla esgi zamannarın yörüklerindän gälmiş. yörükläändän gälme. bura
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gälmişlär işdä hayvancılık ozmannar varmış. goyun, geçi bilen onnar ozmannar
burada närde su var oraya yärleşmişlä. hayvancılıı şe eTmişlä. esgidän bu dağlar
sırf baaımış. här dağlar taxĝalar (?) üzüm, üzüm. yimeKlik, begmäzliK. tabi sulā
vardı. bu su ahırdan dışarı axıyodu. bu suyu yuxarı dalĝış ĝazdıla, dalĝış kesdi
20

suyu. çogu bi çeşmelär, bȫle yer altı şeyi yukarı sular gitdi hep gitdi. sontaş
çakdılar hep yellerä. bän bu çeşmeniŋ bax aşaa yokarı yetmiş yedi yaşındayım bän
bu çeşmeniŋ daa diŋdiini bilmiyim. işde iki üş senedir dalĝış çaxılalı diŋdi işdä,
kesdi. yüzünde xaynaxla bitdi. dalĝış benim eve gidiyodu, hayvannarı suluyodum.
oraya yimeKliK māsıl ekiyodum. dinama var orda açıyım, basıyom dǖmeye suyu

25

eve axıy.
daa cevizlär, olmaz daa cevizlär. bi yo bu ayıŋ eylülüŋ bi yo om beşi, yirmisi,
yirmi beşi dōru dedi mi bulunū. ōlan çırpan var da o yinmäz nindän o yana gara
olıy, siyah oluyo içi, yinmäz, beyaz olmuyo.
zamanında atalarımız, didelerimiz gälmiş yärleşmiş bullara. ozman da

30

hayvancılıK varmış. ova zıraat olmuyodu. ova sırf sömeklikdi, sazdı, tütündü. arpa,
buyday ekällärdi. tütün dikällärdi. sōna sōna… işcaK suyu bilän bulumazlardı.
bāsili bullardan bizim köylülär satmaya götürürlärdi ollara hayvannarnan. bu yollā
yokdu. ekemiyoladı, su yokdu, çöldü. sōna işde bu şeylär teknisyon ilärledik başına
sulā ĝazdılar. daa esgidän patatez ekän az olūdu. pamık tālası, tütün tālasıydı. sōna

35

sōna sular çıkdık başına milleT çeşiT çeşiT Kompirmiş, bosdanmış, salatalıkmış,
bölceymiş, silaç darısıymış hep ekmiye başladılar. esgidän buraya köprü olmazdan
burdan hayvannar geçemiyodu sudan, çaydan. geçilä, ĝoyunna burdan haplıyaxdan
geçärdi. ȫle su axardı. o sulā ĝayboldu gitdi. gar yaıyo gine emme su, yāmırlā gıt
yaıyo. biz harmannarı xaldıramıyodux. hindiki gibi naylon maylon yoxdu ozman.

40

hayvanna ıslanıdı. gömgök bitädi harman yerleri, ıslanıdı. potaz yokdu. hayvannan
dövällärdi, dövärdik. yaba vardı, dirgän vardı beş barmaKlı beyle. onnan savurīdıx.
tenesi yere düşär. gara dövän işde onnarnan dövärlärdi. teknisyon guvvetlendik
başına patozlar çıxdı, bilmäm nelär çıxdı, goleylik. yaşancax zaman. esgidän biz
odun kömür satmaya giderdik ödemişe burdan yayan, hayvanla. odun, kömür,

45

ondan sōna armıt. hayvannan gidädik. yol yox. eşşeknärnän gidärdik. odun
kömürü. yaxan yox gāri şindi. kim yaxıyi, yaxan yox. daha şinci ormancılar yaxıyi.
alıyi daları kesiyo. beş altı tāne ocax yapıyo, yaxıyala, satıyala. mütāit işi alıyo
orman dāiresindän. onnaaŋ işcileri va. bullaadan köyden buluyola işci. kesdiriyala,
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yellerini teres yapıyola, bilmäm ne işdä. bu daalar sırf teras bax şimdi. aaş
50

III. 3.

1

dikceklä. yāmır yāmayınca guru topraaŋ içinde aacıŋ olcaaa var mı?

Konuşan:

Fatma ÇAKMAK (42)

Derleme Yeri:

Cevizalan – Ödemiş (Üçkonak köyünde oturuyor.)

Konusu:

SOHBET

hindi biz burda ha deyoz ya orda hey ye hey ye deller. hey ye ciğerim, gülüm
bȫle gonuşması canım, canımıŋ içi, ciğerim gülüm deye ȫle hitab ederler. canım
ciğerim çok gonuşullā. birbirini hani tutaklık, bağdaşmak için canım ciğerim
gülüm diye bȫle hitab ederler, gonuşullar.
Siz konuşurken geliy gidiy der misiniz?

5

geliye, gidiye deller. hani orda gene gidiyo gitdi deller.
Ekmek tarifi verebilir misiniz?
ekmeki, ekşi maya oranıŋ ekmekleri sac ekmegi ekşi mayadan ediliyė. onu
gari ne deyem ben seni hindi? ekşi maya yoğurtnana, tarnaynana maya
oluşduruyosuŋ bi evelá. o maya deyamlı gāri durur. hindi ne diyäm ben senä? dörd
gün beş gün o maya durur evdä. hemän accıcık alı gōyasın şu gıdancık maya o

10

maya dura dura dura gabarī bȫlä, şişär. Ama tekrar bi daa ekmek edişindene o
mayaynana u gıdancık mayaynana hamır bi den daa geli, gabarı. o aynı, aynı sac
ekmegi ekşi maya ekmegi.
ekşi mayam var hamırı yuvurcaŋ. o hamır durakana normál sıcak suyunnana,
çoK kaynaK da olmıcak, çoK şey di olmucak. normál şeklinde yuvurcaŋ. o

15

gabarcak. o gabardı mıydı, o gabardıkdan sōna bizim orda tahdalā vādır. hani
eveldän āpa unu olūdu, darı olūdu, buyday oludu, garışık oludu.şimdi ȫle bi
şeyimiz yok gāri, hindi meselá nasıl etcen? meselá hindi hasun var. hasunu sacı
yālacasıŋ, çanaaŋ içinė gatıp sacıŋ üsdünä döküp üsdünü suynan bȫle yepe yepe
aşdırcasıŋ gāri üzerinä. ondan sōna ee çevircēsiŋ bişirceŋ. döndärceŋ

20

alTı üsdü

oluyo onuŋ, yüzü oluyo. hani ȫlä daha esgidenä bi bizim anamız, bubamız, bän
otuz beş sene oldu buruya geleli, biz ozmannāda sallama edädik tahdanıŋ üsdündä.
sallaya sallaya böyütürdük ekmegä. sallaya sallaya bȫle böyütürdük, üsdüne bȫle
atardıK ekmegä. sacıŋ üsdünä böle atardık. sacıŋ üsdüne atdıımız belli ȫle galīdı
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orda. orda az altı bişdi midi bȫle pat pat çeviridik demirnenä. bazlama gari benim
25

sene dedim.
Köyde kimler var? Sık sık görüşür müsünüz?
köyde benim ablam var, hindi geliy desäm yalan olū. hani ben de gidemiyem
onnā da gelemiyalar yaşlı. hani ȫlä gitme imkanıŋız olsa orda onnā daha şe bilî.
hani annatırlar sizä.
düündä bizim bi gün kını gecesi olūdu, kını āşamı olūdu. ertesi gün düün

30

oludu.gelin alma gelesiye gada gene çalalla oynalladı. iki gün üÇ gün düün oludu
orda. bir hafda evelädän gidiye çeŋiz gāri.
Ciğerim hitabı Dokuzlar köyünde de var sanırım.
saten bu dā kesımları sırf ȫle gonuşur. ha işde bak, dā koyunuŋ îsanı bȫle
yovrum, guzum hani bȫlä candan şe edä.
Köyde konuşabileceğim kişilerin evlerini tarif edebilir misiniz?
muhdarıŋ evi sātene şē dā. muhdarıŋ evinden üç yol ayırdımı mezerlikdene,
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mezerlikden öte gidiliye. mezerlikden öte gidiyosun ordan bi de o yana giden yol
deyil aşara dönen bi yol var aşara giden yola gircesin. tek bi ev saten orda.
saten bu da golunun gonuşması işeli gonuşulu hey ye gonuşullar genelde.
ekmege ekmek deler burada emek deyoz.
benim ablamın gızı var o hindi hacıya gitdi. o olsa size ooo ooo. mekik

40

dökdürüdü. hār şeyi annatırdı. o hindi hacıda. izmirde oturuyo da cevizalanına da
gidip geliyala. hindi ablam va dedim ya onun gızı hindi hacıda.
Cenaze adetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
bizim cenāze ādetlerimiz hani güzäl. hani bizim orda evde yapalla yemegä.
hani düün hālisi gibi yemek yapallar. hani düün yemee gibi yemek çıkarıllar. ölüm
evinde pişiyå, hani bizim orası daınık olduu için dışarıdan bi yemek gämiy.

45

kändileri bişiriyola. hani ölüm hālinde meselá benim hindi dedim ablamın olu genc
öldü. yirmi altı yaşında hasdı oldu, yirmi yedi yaşında işde öldü. meselá onu baK
ölüyü bi odaya yatırdık, beriki odada yemeK bişdi. sabaa gadan yemek bişirdik.
gelene önüne yemeK goncek. uzakdan yakından gelen ocek mecubur. şindi şindi
gari bide çıkdı ya bide de alınıyå. hani gine getiren de oluyo, yakının olusa

50

getiriyala. yakının omazsa mecubur kendin yapıyosun
Elli iki mevlidinde yemek yapılıyor mu?
yemek işde tovuk yemegi buluusan tovuk yemee ediyosun. keşgegindene,
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koşafındana her şesinden ediliye yani orda. koşafı hazır olu gurusunu alısana hazır
kayısıladana alıyala bazen guru kayası alıyola bazardana. o guru kayasıya azık
gaynadıyola heralde. ondan sona içine dat gatıyola, şekerini gatıyola, oluyo bi
55

koşaf.
sade buydey ediyola orda, tavug eti de gatmıyola. hani oranın adeti bi şe daa.
kimisi yiyo kimisi yimiyo etliyi. ya, buydey başgı bi şe gatmıyola işde orda.
Hayvanınız var mı? Süt fiyatları nasıl?
var. üç tane ineim var. valla ben süt dilinden hic annımıyom . benim bey var,
ona alıyı, parasını o alıyȧ. biz sade bakıyoz. sütcüläŋ de hayrı yok da. her yakıdan
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çalıyala. tartıdan çalıyola, çalıyala. yirmi üç kiloluk güğüm bizim, yirmi iki kilo
yazıyola. her gün birä kilo gidiyo süt. her gün birä kilå süt yiyolardır içindän. här
evdän birä kilå, yarımşa kilå, ikişä kilå gaçırdı mıydı oranıŋ sermāyesini
dönderiyola.

III.4.

1

Konuşan:

Fatma AKSU (66)

Derleme Yeri:

Çatak – Kiraz

Konusu:

SOHBET

şindi bän sacı kapatcaam bak. hamuru dökdüm bän var ya bu ateşi bȫle
çatıcaam. çatıyίm, yakıyίm, olmadı ya. saç kapatcaam. yıllarımızı biz böle geçirdik
biz, bazaar ekmää yimiyoz. ev ekmääni yimediindän ben de bunu ediyodum her
zaman, o yimeyince ben de etmeyiverdim. böyün de canım isdediydi, bak siz denk

5

geldiŋiz. keşgi demindän beri kapatcaadım onu bän, denk gelmedi, az daa duru
ōsun, azık daa gabarsıŋ hamır deyi ellemedim.
geliyala bullara geliyala, arayıP neyiŋiz var, neyiŋiz yok… işdä hu yok, bu
yok gidiyala. eyi tamam deyala, bi daa ardını aramıyala. bi daa ardını aramıyala.
ȫle gelän oluyo, fakirlere ȫle bi desTek çıkalım, engelliläre desTek çıkalım deye

10

geliyala, geliyala bir iki yazıyala, bakıyala, bi daa ardını aramıyala.
dörT dene gızım var, gelin etdim. bir tānesini kirazda, biri çatakda, biri de
horda üs yakada, horda eviŋ arkasında. o çalışıy kelesdä. elli sene olduk biz,
birbirimiznän hiş dargınlık, çekişdik olmadı. o beş çocuu böyüTdük.
işdä iki üş hayvannarnan idāre oluyok hullarda, nāpalım? gızlar varĭdı
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15

bullarda geliyala bi yá. bize yardımcı oluyala, ollarda toruyala, topluyala, bize bi
yemek bişiriyala iki gün yiiŋ diyerek. biz bişiriyok yemēmizi dediksän ana bizim
bişirdiimiz ayrı diyala. ollara geliyala, yiyala, içiyala, hazırlıyala, gidip varıyala
geri.
allaım herkeze başdan düzänlik värsiŋ gülüm, başdan düzenlik olmayınca
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çok kötü .bak nelär oluyo, nelär? analar ālıyå, babalar ālıyı, çocuklar galıyı, nelär?
niye onnar niye galsıŋ? onnarıŋ hakgı yok mu yaşamıya?
dālara göçüyoduk evväl, dālarda duruyoduk, yokarda evlerimiz vardı ordan
dā garagoyun deyok, çoK uzakdır, giderdik ora yokara mallarnan oraya,
duruyoduk, mallarımız galabalııdı. goyun moyun varĭdı, böyük iri baş mal varĭdı,

25

sōna gızlar, uşaklar böyüyünce yapamayınca geri göşdük gäldik. gitmedik bi daa
gāri. satdık onnarı, ōlanı da evärdik. ōlanın üş dene çocuu var, o ollara aşşaa gitdi
vardı. biz de aha iki sene oluyo bura geleli. yukarda çatakda duruyoduk. orda iki
inäämız varĭdı., işde onnarnan idāre oluyok. orda gız varĭdı benim, gıznan berabär
duruyodum. bizim dedelerimiz, çataaŋ yerlisiymiş, yabandan gelmeyίk, dışdan

30

gelmeyίk. benim gaynanamıŋ bubası benim kendi bubamınan emmi uşaaıymış, biz
dışdan deilik. bizim kόkümüz hani çataklı, daş çukur çatak. dokuzdan, ordan
buradan deilik, kökümüz ben bileli hani oranıŋ yerlisiyik. ōlan celep zāten, burda
celebidi bu evleri o yapdırık, bu damları bilen o yapdırık.

III. 5.

1

Konuşan:

Muammer DEMİR (73)

Derleme Yeri:

Çatak – Kiraz

Konusu:

SOHBET

bän dōma böyüme burdanım. adım muammär. görükännädän çalışıyoz
hullada işdä. pek işciliim yok yane yapamıyom. eşde çocukla hullada şe yapıyo
başlarında bekliyom.ōlannar bunnar. ōlannar bullāda çalışıy. nāpıyim? bän de beş
altı ĝadan kesdene var yaylada bi ona gidiyom. ōlannara suyu getirtdiriyim tarlaya

5

kändim suluyom. başga bi şe yoK. mal megäl baxamıyom. onu güdemiyoz ĝayrı.
üÇ beş sene evvälcesinde vardı goyun moyun varĭdı. onnarı satdık defettik. hindi
bu önünden çıxamıyı ben de çıxamıyınca yalĭŋız hakından gelemiyi.
sen şindi ȫretmen nereyi atadıŋ? aydında mıŋ? bizden yana gelmemişiŋ. seni

310

biz närde görük geläm? tabi aydında nerde görük biz?
10

var mı daha deyceäŋ? köyün işi aynı bu. devamlı çalışıyosun. malĭ olan
malına baxıyo. köyün işi bu.
Balık tesisi yeni mi açıldı? Kalabalık oluyor mu?
beş altı sene oldu. yok bāzı geliyala işde. kışın çalışmıyo bu, işde yazın iki ay
gadar bi şey çalışıyo. bi ramazan geliyo. ramazanda çalışılmıyo. ordan ramazandan
nerdeyse iki ay geçdi, gurban gäldi. yārın gurban nāsib olūsa. iki aydır çalışıy işdä.

15

daa çalışırsa saa solu bir ay daha çalışır. ondan sōna havalar soğar gälmäzlär ĝayrı.
milleT deniz balıı geliyo ĝayrı, härkes alıP bazardan yiyyo. hava da serinniyo.
onuŋ için… yazın sıcak oluyo gene canım. oluyo emme ora suyuŋ üsdü olmuyo.
ora suyuŋ üsdüne geliyálar aslında. çayıŋ içinä adamlar ayaklarını sokuyo bele
yiyolar yemeä.
Çatak köyü nereden gelmiş, biliyor musunuz?

20

çatax burası yeşildere köyüne bālıymış burası daha önce. bilasıdı olları şu
maalle şu tepe deil de hu maalle hu yukarı dokuzlara aidimiş hu dokuzlara. tabi
bunna çatak bȫle bölününce buraya almış hepsini. yirmi dörde mi diyålar, bin dörd
yüz yirmi dörd mü, bin dokuz yüz yirmi dörd mü ne gadansa bölünmüş. bizim
köye en evele bi cami yapmışlar. okul daa ben biliyom okulun yapıldıını. okul daa

25

gocumanıdık biz yapıldıında. yirmi dörd haneynen çatak bölünmüş. o saşlı
ayrılmış. saşlı şindi bi daa ayrıldı, ora yeşildere oldu, alT yanı saşlı, karabaıŋ
olduu yer saşlı. alT daanna gadan saşlı.
Dokuzlar Aydın Köşk’ten gelmiş. Sizlerde mi oradan geldiniz?
a a daha eveli gelik. onnar geleli yüz seneyi geçik. onnar şimdi göç yapmışlar
aydın ovasından gelmişle de onnar su için gelmişler. ozumannar geldiinde tabi

30

wuamıŋ wuası yok, daha dedelerimiznän gälmişlär. doxuz çadır gelmiş oraya.
goyunnan, malınnan, geçisinnän gälmiş. ora doxuzlarda ĝalmış. adı doxuzlar öyle
olmuş, doxuzlarda ĝalmış. tabi bunnar orda türeyip şe ederkene tabi geş zaman
çuvalmışla. bubam ordan doxuzlardan. dedäm asgärde mi ne ölmüş. nenäm
yeşilderedeymiş. yeşilderedän, o saşlıdan çıKmış, värmişlär oraya. o zaman gāri
sērek ya, xac hāne var? bura yirmi dörd hāne, ora da varsa varsa otuz hānedir.

35

velásili öyle bölünmüş, ĝalmışlar. işde yaşıyox, duruyox. havası güzäl, serin oluyo.
su akıntısı var, dere akıntısı var. bura serin oluyo. havası güzäl, yalıŋız şeär de
zāten şe oldu, şeär de zāten zoraldı ya. çocuk böyütmesi de zoraldı.
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benim de beş Tāne çocuK, hepsi evli. şeir kötü, köydän de kötü. araba
ayaaŋa varıy, gerçi buralara da varıy gayrı ya. ama bura yabancı araba geçdi mi
40

yabancı adam geçdi mi köy bilir. filan yēden bi adam geçdi… geçännäde bȫle
gapdı gaşdıymış çocukları çalırlandanmış. geçmiş candarma bizä haber etdi, böyle
pilakalı bi araba gäldi deye. buraya gälmedi o ollādan dönmüş geri gaşmış. ya
zoraldı, yalŋız kamaralar eyi oldu. kamaralar eyi oldu. kamaralar nerden ne
olduunu çıkarıy şindi. bizde yok daa da yapceyiz biz. bi den buraya bi den mal danı

45

var çocukların orda yapceyiz birer dene. kimiŋ gelip geşdii yoldan görülsüŋ. yani
köylere gadar sapıyo. okula göndersen bile buradan arabaya mindirceäŋ arabaynan
geri çıkacaak ordan okuldan da.
naapcaaŋ gızım işde bu işlär böyle. biz gäldik, geşdik, gidiyox işdä. här şey
düzelir. o ĝapdı gaşdılar da düzälcek bi gün olcak da. öle öle öle öle bitecek. az
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ĝalan da ya ĝaşcak, hindi arxasından daha güveniyala daha. gelir arkamızdan da
bizi ĝurtarırlar deye güveniyala amma onnar gälmeyecek daha bi gün olcak
sıŋırlardan geçirmeyeceklär daha onnarı. suriyeniŋ sıŋırına duvar örüyola doxuz
yüz elli kilometre yola bu dağya duvar örüyola şindi dört metre yükseklinde mi üç
metre yükseklinde mi dört metreye yakın heráldä duvar örüyolar. xapılardan

55

geçircek mecubur. herkes yoklancak. bizim burada bi yonan var anasını satdıımıŋ.
yonanı fışgırdırlarsa bizim başımıza davun olur işde. kıprıs bi şe deyil, kıprısı dörd
bombada daıtırlar onu.gece vakdi hic habarıŋ olmaz.
köyde biz ekmek ediyok. alıyoz emmä, ekmek de ediyok. benim ōlan ekmek
satıyo, getiriyala. iki aydır filan etmiyok da bāzı ediyok, bāzı ediyoz. kāve bu, bi

60

yannı baxĝal, bi yanı gāveydi. Kāve bu sene çalışmacak gāri îsan yox. beş on
gadan adam geliyō. beş on gadan adam için ūraşılmaz. onuŋ için gāveyi
çalışdırmacax gāri sāten çocuk da yannız geliyo benim. bi ōlan vardı doxuz on
yaşındaydı öldü. kazaynan öldü. ecäl, üş dene çocuuŋ içindä… buradan bi kaza
yapıyo motur, sıçrıyo sıçrayınca çocug üsdündän geçiy beyni daalıyo. doxuz yaşına

65

girdiydi yeni, bu sene on iki on üç yaşlaanda olcaadı. bizim köyde bi o gız galdı
elindä. anası ĝāri herálde hāmile. uyanıkdı. allah kimseye evlad acısı gösdermesiŋ.
çox zor. aneye bubeye beŋzemiyo bax. anam nassōsa yaşlandı diyoŋ. az da olsa
acırsıŋ da az da olsa nassōsa bu gitcäädi. bubaŋ da öyle. ama evlata gäldii zaman
evlat çog acı. allahım öyle acı gösdermesiŋ kimseye. dünyada här şeyiŋ ahı bitär.

70

bän här şeyim bitseydi keşgi çocug ölmeseydi. insan aç galmaz. gidärim ollardan
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xırg elli goyun alırım. iki sene güdärim yüz goyun yapārım. hindi goyun bin nerä.
yüz goyun yüz bin nerä. ama çocug gälmeyik bi daa yok.
şindi goyun yapıyolādı birezi goyun da böcük yimeye durdu. böcük geldi
dağya. canabar. ondan korkusundan baharın geçileri dāhi kimisi birkaçı yiyivärmiş
75

ollarda. millet satdı.
bu işlär böyle. bizim iş böyle. seniŋ iş de cibärlärnän uğraşmak. cibär ne
dimek, ufak dimek.

III. 6.

1

Konuşan:

Yakup GÜRGEN (47)

Derleme Yeri:

Dokuzlar – Kiraz

Konusu:

SOHBET

valla biz de işdä, köydä ne yapcaasıŋ?

kesdānelär bütün gurudu ya,

kesdānelär hasdalıK oldu. işdä köyüŋ geliri işdä bi kesdāne varĭdı, bi ceviz, işdä bi
de patatez ekiyalar. kesdāne pazarı guruluyo bi ya, hani PaZar dediysäm, alıcılā
geliyȧ, patatez zamanı patatez tüçcarları geliyo. sizden o gün alıp gidiyı, pazar
5

olarak gurulmuyo. arāzidän, seniŋ araziŋdäŋ hemän bakııy, alıy, alıP gidııy.
kesdāne zamanı sātän tüccarlar geliiy, sātän satın alıP gidiiy. kesdāneyi dışdan da
gelän oluyo ābim. işletmecilär geliyo, beydağından geliyo, ödemişdän geliyo. ya
pazarcı da gälse ne alıyǐ, bi ton iki ton alıyı. ufaK olanlar malı az olanlar onnara da
veriıy. yirmi, otuz ton, KırK ton mal galdıran vādı ama şimdi gāri aaşla gitti,
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azaldı. bu sene azcık saxaT geçdi ābim be. saxaT didiysäm parası gene güzäldi,
altı buçuK, yediydi. ama sevimli satılmadı, işTahlı yokdu yāni.
işde iki ōlan var benim, onnar da ödemişe bırakdı gitdi, çalışııylar. ödemişiŋ
işindä kurye işi yapıίy. ikisi de böyüdü bi dükgán aşdılar.
orTalama yüz elli hāne var ha, yüz elli hāne var. daha fazla olūdu da hepsi

15

gitdi. bak benim ōlan, büyük ōlan, asgärdän gäldi, iki gün durdu burda. ben didi bi
gezmiyä gidiyim didi. bi gidiş gitdi, geri dönmedi. bi gevrek satmaya başladı
ödemişdä, yolüsTü köyündä, Kaymakçılarda, ollarda.

ōlum bu gevrek

satmaynan...? gelmeyeceäm dedi. ondan sōna ollarda bi gezerkän bi baxıylar, bi
şey deye, bän tanımıyom ya çärkezlär diylär belki duymuşdursuŋ, onlarıŋ bi
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20

isTanbula çalışan bi otobüSleri var. direkman ona bakıylar orda gevrek satarkana,
aKşam dükgana gäl diyolaṛ. götürüyolar muavin olaraK alıyĭ. ondan sonra şüfärliK
yaPdı, ondan da eve geÇ geliyám gelmiyám deyi bırakdı o otobüsü. ben dedi bi
dükgán yapcaam dedi. eyi, sabah gazetesi yedi sekiz tāne gazeteniŋ aboneliini de
yapıyalar, evlere abåne olanlara daıtıylar işdä.

25

aydınıŋ köşkdän gälmişlär buranın yärlisi olan. tabi Kaş senesinde gäldi
orasını bilmeyiZ. dokuz çadır gälmişlär. ya şindi tabi dedelerimiz därki dokuz çadır
bura gälmişlär, düz ovayı goymuş da buraya yerleşmiş diyálar büyüklerimiz de, biz
de ordan şe edip geliyoz ha. benim ufaklıımda herkeSde goyun varĭdı, en azından
hiç yok dedi mi elli tāne varĭdı, şindi ufak hayvan çok az.

III. 7.
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Konuşan:

Zühre GÜRGEN (70)

Derleme Yeri:

Dokuzlar – Kiraz

Konusu :

SOHBET

hoş geldin, şükür hamdossuŋ, siz de eyısıŋız? buraya souğa oturmuşuŋuz ya.
örüzgär var. sen nasıḷsıŋ gızım?
adım zöhre gürgän. ben yetmiş iki. yememiz içmemiz ayrı da ävimiz birlik
sāyılır. ben orda yaşıyım, onnar orda yaşıyıṛlar. heç bi şey yapamıyom yavrum. bi

5

bu yanım, hiç ayaım dutmuyodu. ödemişde oturan ōlan götürdü bi yo, ollarda
ayrancılarda ameliyat etdirdi. buranıŋ kemik erimesi varĭdı. käsdilär ollara ek
yapdılar, bi şeylär etdilär. şükür bakalım yavrum. dēnenän yürüyom, ȫle ȫle işdä.
hiç bi şey yapamıyım. ödemişdän çocuklarım bāzı bişirip öte beriyi getiriiy. ȫle
bişirip de getiriy, bāzı da dikeldik yerdän bişiriyėm tüpdä işde. emmiŋ yatax, o

10

daha ȧzık daha yaşlı yavrum. aşaa yokarı segizenä varĭdı gāri heralde.
dōma böyüme burdanım. işde tarlalarda, ollarda öyle ekiyak, dikiyadıx, hindi
yaşımız öyle geşdiydi. yellerimiz varıdı, ekiyadıx, konpir filan ekiyadıx eväldän.
hindi olmuyo gayri yavrum ekän yok, yapan yok. ben bi eve çıkcaam da öyle
inceäm aşşaa, siz kirazdan geliyasıŋız? sen ȫretmen miŋ yavrım?

15

don olunca çox soux oldu yavrum ya gene de souk ya, bi bu gadarlıK ılıdı bi
gene. çoK çoK doŋ oluyodu. saatlar, su saatları hiç yaşamıya burda, ne gadar
basdırırsaŋ, su saatları patlıyĭ, çoK çoK doŋ dutıyί, çok doŋ dutıyί yavrum. eyi
çocuum ayakda durdurmayım seni hadi, ben bi eve çıkacaam, ineceäm ōlum.
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III. 8.
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Konuşan:

Nesibe COŞKUN (63)

Derleme Yeri:

Dokuzlar- Kiraz

Konusu:

SOHBET

nelär yapıyim işde hayvancılıx yapiyıx hullarda ekip dixiyıx. darı exiyıx,
sulaj… dōma böyüme burdanım. gelinnär var, bän çocuĝları baxıyım, onar
çalışıylar işde. yapığıylar, çatığıylar, yiyıh. genşliimde babamıŋ evinde başladım.
hayvancılıx, hayvancılıx buraya geldim hālá hayvancılıx. ūraşıyız, nāpiyım?
Yemek tarifi verir misiniz?

5

ev ekmeği yapıyım, bazlama. bazlamayı yuvuruyom ilgene, ordan çanaglarda
hȫle hapladıp döküyom, bişirıyım. kompirlär gızardıyam, fasille yemekleri
yapıyım. fasille yemeini nasıl yapıyım. suvanını dōruyom, domatesini dōruyom,
fasilleynän ĝavurıyım, ĝavurıyım, suyunu ĝatıyım. oluyo bi yimáx. fasille yaparım,
kompir yaparım, baalcan yaparım, bibär bişirrim, hepsini.
Bir gününüz nasıl geçer?

10

valla işde günüŋ nasıl geşdiini baxma gayrı. mala gidive, tarlaya gidive, işde
vakıt geçiy. biy malıŋ bakımı geliy bax. amca da işde hullarda sılajlıx darı sulıyĭ,
geziy tozıy işde. amca peg iş yapmıyı ĝayrı eskisi gibi. fazla çalışmıy ĝayrı. ōlannar
da çalışıy, ekip dikiyalar kendilerini. malları var unnarıŋ da. pattiz ekiyalar. işi olan
işe gidiy. gitmeyän malına baxıy.
Düğünler nasıl yapılır köyde?

15

düünner güzel olur burda. hindi āşam şe yapallar, çalgı yapallar. sabāleyin
yemeK verilir. āşamı gadan sürär. gelin gitceäse gelin gider. mindiriveriler āşam
gider. hindi gayrı kimisi de nāpıy biliyi mıŋ, salona gidiyı. salonda yemeK
yapamayannar salonda çalgı dutuyolar, galgışıp āşam gelini mindiriveriyola gidiy.
hāli vakdi olmayan öyle yapiy. ne yapalım ciğerim ĝayrı böyle bizim işlär.
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III. 9.

Konuşan:

Hüseyin YILDIZ (80)

Derleme Yeri:

Dokuzlar- Kiraz

Konusu:

SOHBET

bizi bu yokarda ormanda meydana getirmişlär. on yaşından aşşaa biz şeye

1

gitmeyik. şindi seksän yaşındayım bän. dövletiŋ bak şu kolası nāsib olmadı. bän
seksän yaşındāyım. dövleddän bir inne garşılık beklemedim. şindi meselá şöyle
oluyo. burda garıyla gocası boşanıyo, bizde muhdar var gözäl, akrabamdır gene
5

benim, garıyla gocasına ayrı deye aylık bāladıyo. bän seksän yaşındayım. eväldän
zāten yapılık. yukarda deyil emme, bu köüŋ asfaltdan aşşaası yeşil Kartlıdır bütün.
oy alacaam deyi çocuklara yeşil kart. işde bunuŋ gözü görmüyo… on ineği varısa
benim üsdümde. taksi varısa bunuŋ üsdünde. hindi böyle bu dövlet bunu arayacak
bu dokuzlar köünüŋ yarısı bu dövlete ödemäz. adamda yirmi inek var, inek benim

10

üsdümde, onuŋ üsdünde. adam aylıg alıyı. hepisi de aylıg alıyı adamnarın. bän bu
hükümeti bundan gızıyım. hükümetiŋ bunda habarı yok. adamda yüz elli milyar
para var baŋgada. buna erzak geliy. bak ayda erzaK geliye bu adama, daş Kömür
geliyi, erzak geliyi. yüz elli milyar bi baŋgasını yoklamiy. dövleT bunu araşdırmiy.
dövleT neden aramıyĭ bunu? bän seksän yaşındayım çayını işmedim dövleTiŋ

15

allahıma çoK şükürlär olsu . başımızdan ēsig etmesiŋ yalıŋız dövletiŋ bu şeyi var.
dokuzlar köyünde adamda yirmi ineK var başgasınıŋ üsdünde. taksi, motur
başgasınıŋ üsdündä. xamyon başgasınıŋ üsdündä. bȫle köy olur mu, bȫle mıxdar
olur mu, bȫle hökümet olur mu? bubam da olsa allah için gonuşurum… köyüŋ
därdi bu. hem aylıg aliy, adam gızını gocaya vermiye, gızını evde zabdediye bi

20

milyar anası, bi milyar da baxıcı aylığı alıyi, inek başgasınıŋ üsdünde sekiz on
inek.
Bir askerlik anınızı anlatır mısınız?
bi sırtıŋ üsdüna vardıx garaburun diyȧllȧr ora çıkdıK. orda şey izliyak,
asgärleriŋ yapdıı eyitimi izliyıx. ordan hȫle bi kısa boylu bi adam şapgalı, on
gadaK adam geldi yanına.e işde aam hȫle, aam bȫle bilen derkene ben, sän ağa

25

mıŋ, dėdim bän. ağayım dėdi. bu gördüüŋ köy gadar aşşada bi köy var, bura baŋa
çalışıy didi. hindi bu adamlar didim böyle ėrkek olarak didim seni ağa deyi saŋa mı
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çalışıylar didim. sän bunnara ekmek veriyȧŋ didim. bunnar çalışiy seniŋ ambara
döküyo, sän bunnara ekmek veriyiŋ. hep bunnarda akıl yok dėdim. ağa diyän yirmi
30

gişi de şapgalı. sän ağa olacaksıŋ da sağa hizmet edecaam bän ha dėdim. sen
ağasaŋ bän de ağayım dedim. çalışır kändi tarlamda kändim birikdirim. seniŋ ne
işiŋ var? e bände motur var. bän nelärle garşılaşdım?
(Başkasıyla konuşur.) bän gurumayyım. onnarı bän dikdim, bubam dikmeyik,
bän dikdim.

35

bizim asıl esas dedelerimiz aydın köşkdän. bu kóy aydın kóşkdän. ordan bura
ormanımış. birär garı alan ormannıa gitmiş…
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4. AĞIZ BÖLGESİ (geliyo, geliyA/geliyAlA)
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IV.1.

1

Konuşan:

Kadriye Akay (38)

Derleme Yeri:

Çayır – Ödemiş

Konusu:

SOHBET

on sekiz yaşıma girmidän ävländik, küçüK ävländim bän ya. bi gızım bi ōlum
vā. gızım on altısını girdi. ōlum on sekizine gircek meyisiŋ on sekizindä, böyüdülä.
biz kändimiz kaldırıyoz här şeyimizä tarladan. kändimiz ediyoz, organik, biz
kändimiz yapıyoz. buranıŋ gızartması mēşurdur. gızartma ediyoz meselā, oTlu bide

5

yaparız. här şeyimizi kendim yaparız. hayvan bakıyoz. här şeyimizi kendimiz
ürediyoz.
Otlu pideyi nasıl yaparsınız?
pēnirli, ısırganlı, láhanalı, fıransalı hep ȫle yapıyoz yāni. içine pēnir ōması
lāzım, ısırgan ōması lāzım, pırasası ōması lāzım, onnarnan yapılıyo. Zāten sürekli
onnarnan yapıyoz.

10

öteki gibi düünnerimiz de güzä olū. keşgeimiz mēşurdur, keşgeimiz çok
mēşurdur. düün yemekleri här şe vādır. dolmasından, keşgeindene, fasülle
çorbasından, et yemeindene, pilavından, salatasından här şeyimiz bulunū.
Fasülye çorbası nasıl yapılır?
kuru fasülle. ona haşladīsıŋ. sovanından, beberinnän, salçasınnana gōsuŋ.
biraz govurduŋ mu suyunu ĝatāsıŋ, güzä olū yāni. keşgek için o bayā bi masraflı

15

oluyō çünkü. o düünnäde güzel olur. onuŋ eti çoK ōması lāzım, içiniŋ tereyavı da
güzä ōması lāzım. başga bi şe gomuyola. onu hayvanı kesdikleri zamanā hanī
kilosunu garşılık et gonuyo içine. hindi sabahdan bişirdiŋ goduŋ mu onu ocaa, o
etinnän goyyolā ona, akşam üzeri dövülǖ mesela. ȫlü bi düün, bȫlü bi şe
guruyosaŋız siz bi düün zamanına denk gäseŋiz çok güzä bi şe olūdu. meselā biz

20

on beş gün önce düün etdik. kardeşim ävländi. ozman çovursak olūmuşmuş sizi
bak. güzä olūdu, galbalıkda güzä olūdu. hem düünü gȫmüş olūduŋuz, ne bilelim?
burası beş köyüŋ märkezi. okul öncüdän sālık ocaa tarafındaydı, iki senedir buruya
açıldı işdä. bura beş köyüŋ merkezi, burası. märkez, här şey va burda.
manifaturacısından dut, kasabından.. cuma günneri pazar oluyo meselā. pazar

25

buruyu guruluyō; çayırdan, güneydän, demirdedesindän, küçükörendän hep buruyu
gelilä yāni pazara, burası märkezi.
Öğretmenler köyde mi oturuyorlar yoksa Ödemiş’ten mi geliyorlar?
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gelip gidiyōlā ekseriyet, galcak yē yok yāni. äv sorunu vā. burda häkesiŋ
kändi evi kändine, ȫlä kirayı verilcek äv vā sayılı.
kesdänemiz vā, kesdānilä guruldu, cevizimiz va, här şeyimiz vā yāni, här
30

şeimiz oluyo. sezon, kesdāne zamānı tam şimdi, kesdāne dövüm zamānı, şimdi tam
gozaandan çıkarma zamānı. onu sirkiyalā, aacından sirkiyolā, toplanıp gömülüyā,
gömü yapdıkdan sōna bayaa bir buçuk iki ay durdukdan sōna çıkartılıyo o.
çıkartıldı mı, şimdi tam çıkarma zamānı, onu makinaynan çıkarıyalā, makinaynan
çıkarıyala. bak bunu yeni çıkardık. bu makinıdan, gozaandan heç elimizle

35

ellimidän makine çıkarıyo buna. topdan satıyala, bizim yoK ama yemeKlik vā işdē.
bu makineylen çıkıyo bu gozaanı gömüyosuŋ, gozaa bu dediim gibi bi buçuk iki ay
durdu muydū makına normalde bȫlä çıkarıyo buna. sän bȫle bi şe yapcaasaŋă düün
işē olduu zaman gä…çocuklā okuyala, ōlum lise sonda, bu sene çıkcak. gızım lise
ikiye gidiya, kız meslekde, ödemişdē. onuŋ resimi çok güzäldi bizim gızīŋ.

40

kemalpaşıya resim yarışmasına gitdik biz bunnanā. resim yarışmasını girdi
bilgisayar gazandī, birinci oldu. onu aldı, işde kemalpaşıya götürdüm dediim gibi,
ordu da puannarı düşük gäldi, bırakdık ona. özlem hoca va burda resim hocası
onnan berābär gitdik ödemişdän. resim öğretmänniine ūraşdıydım işde bän onā, hiş
bȫlä köylädän ȫlä bi şe yok, seni yapalım deyä, bu sefär o du ōmuyuverişgin bi daa

45

vazgeçdi şimdi. yarışmadan birinci oldū, ama bi daa sınavı gitdik işdä iki defa
gitdik kemalpaşıyā. işde ĝazansa çoK eyi olcaadı.
ha bizim, benim gelirim bi şeyim yok, bän onnara çalışmaya gidiyōm.
getirdiim parıylan dā iki denĕ çocuum vā işdä onnarı okuduyom. burdan arıba
gidiyō bādemli tarafınā, tarlȧ işinä, öteki gibi gelirimiz yok. hayvanımız vā işdä iki

50

üş baş. onnaanan, çocuklānan, çalışmālan işdä ȫlä vakit geçiriyoz. bizim işimiz bu
işde. çifTçilik.
dediim gibi bēlä, öncüdän habarım ōsaydī düünümüz vādı süpär, ozman daa
eyi olūdu. ēle bi şe yapcaaŋızı bilsek habar etsek olcaamışmış. ne bilelim? evi
gidelim deyom gitmiyalā.

55

hindi tālılāda işimiz yok. bi zētin işi va, şimdi taṛlalāda bi şe yok yāni,
tarlılardakınna kaakdı. ayşe ablanıŋ dedii gibi mahsul ekiyoz biz, mısır ekiyoz.
unnarı kaldırdık mıydı yataını sürüp hayvannarı bi daa hasıl ekiyoz bıragıyoz. hindi
beklimidilä nîsan, mayıs ayında ozman gaynadıı zaman oluyo bullaaŋ.
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IV.2.

Konuşan:

Safiye (47)

Derleme Yeri:

Çayır – Ödemiş

Konusu:

SOHBET

Düğünler kaç gün sürer?
1

cuma günden başlayo,pazar gün āşam bitiya da bi de ētesi gün āşam bi daa
yimek veriyala gızı dāveti gidiyala eve. yimek yimek yidiriyola. gız tarafı
çavuruyo… bullada gız ardı, gız barışması gibi bi şe oluyo. ȫlü bi şe işde. bi gız
tarafı çovuruyo, bi ōlan tarafı çovuruyo akrıbalarna, ȫle hēkezi deyil.
Bizim köyde de ona benzer bir adet vardır. Ama bu yemeği düğünün
ertesi günü değil bir hafta sonra verirler.

5

ollada yapılmaya zāten ärtesi gün. bullada yapılıyo. dışda Sāten bir hafda
ävdän çıkma süresi ōmayo ya. bullada çıkılıya.
Düğünlerde hangi yemekler yapılıyor?
keşgek, daklı, pilav, et, çorba, sarma.
Düğün için sarma yapmak zor olmuyor mu?
bi ilgän sarıyala. cuma günden başlıyala işde. cuma günü sarıyala, bi sürü
bȫle toplanıyala, bi ilgän sarıyala bȫle böyüK bi tava. ȫle yetiyo. yaprak sarması

10

yapāla, inahla sarması yapāla. bayā pahalı.
Zengin veya fakir herkes et yemeği yapar mı?
ne olūsa ōsuŋ et mecubur. hayvan kesimezseŋ bile tovuk eti bilen
yapıbiliyosuŋ.
Keşkek tarifi verebilir misin?
keşgee etnän bişiriyala. teriyağınnan, etnen, buydey. ȫle bişiriyala keşgei. eti
bol oldu mu güzä olū keşgek. buydeyi āşamdan sıcak suynan ıslacāsıŋ, yīkacasıŋ,

15

ıslacāsıŋ. sabālan beyā haşlacāsın suynan. bȫle beyā uzun sürüyo o bişmesi. ȫle
içine et gatıP Tuz gatıP ȫle beyā bişdi miydi ondan sōna kepceynän ezäsiŋ. bi dä
daşdı yarıyalā. daşdı yardımıydı ȫlü taa güzä olū. äzmek tasası ōmaz. onuŋ bi taşı
oluyo bȫle bi yuvarlak. iki taşıŋ arasına giriyo değirmen gibi yarıyosuŋ. bȫle
çeviriyosuŋ o un hālini geliyo. ozman çabık bişä. onnan yardı mıydı tokmaanan

20

äzmek isdemiya gāri. şȫle bi odun parçası oluyo saplı onnan bȫle eziyosuŋ.
makinesi yok. bilennä yapıyo. köyüŋ gadınnarı yapıyodu da şimdi köyüŋ
gadınnarını iş gāmadı. hazır aşcı getiriyala her şēsi onnaadan. çanaana,çölmeenä
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her şēsine getiriyala. şimdi onnara buluyala gāri. hazır aşcı daa eyi oluyo bänce. ya
çanaana, çölmeenä, tenciresinä, gazanına här şēsine getiriyala. tüpünü de getiriyala.
25

tüpüŋ üsdünde ediyala. tüp tökändi mi tüpüŋ ücüretini sän çekiyosuŋ yalıŋız. onu
sän çekiyosuŋ ücretini sän veriyosuŋ. bi milyar iki yüz, bi milyar beş yüz ȫlü bi
şēlär oluyo. ȫle hazır aşcı oldu mu odun däṛdi ōmuyo.
Tarımla uğraşır mısınız?
köydü gāri tarım ȫle fazla ōmayo. herkez kändi idāresi gadā tabi yetişdiryala
da kändi idāresi yetişdiriyala. ilāna, pırsa, böbär, badılcan, domat kendi yiyeceine.

30

satılıyo da milleT häkez dal budak yetişdiriyė, aaç yetişdiriyė fazla ōmaya gāri…
erik, ceviz, kesdinä, kiraz…onnaa da gurumaa yöneldi, guruyola gāri hasdalıkdan.
hasdalıkdan guruyala. käsdinilä zāten gāmadı gurūkan… bullaada zētin dė yok.
bitmedi yok.
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4. SÖZLÜK VE SÖZ DİZİNİ
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acık (krş.accıcık
ȧzık): az, biraz.

a-mıya (I.5.12)
açcık/aÇcık/azık/azıK/

a-sa (I.67.1)
açık (krş.açıK): açık

a. (I.102.1) (I.46.3) (I.98.23)

a.

açcık
(krş.accıcık/acık/aÇcık/azık/azıK/
ȧzık): az, biraz.

açıK (krş.açık): açık
a.(I.46.33) (I.46.34)

a. (I.66.15) (I.69.26)

açıl-: açılmak

aÇcık
(krş.accıcık/acık/açcık/azık/azıK/
ȧzık): az, biraz.

a-dı (I.63.14) (I.63.16) (IV.1.23)

a. (I.69.6) (I.69.6)

a-ı (II.9.18)

acı: acı
a.

(I.11.38) (I.11.39) (I.67.5)

a-ık (II.7.6)
a-ıvemiş (I.73.16)

(II.3.1) (III.5.70) (III.5.70)

a+lar (II.2.14)

a-ıverdí (II.9.18)

a+sı (III.5.67)

a-madı (I.30.15) (I.30.16)
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a-masına (I.26.14)

a+lar (III.5.18) (III.9.26)

a-mıyo (I.110.19) (I.21.17)

a+nan (I.105.9)

a-sıŋ (I.69.25)

a+narı (I.95.11)
a+narın (III.9.10)

ad: isim
a.

adama: adama işi

(I.51.34)

a+ynan mal tükenmez:
getiremeyeceğin sözler vermek.

a+ı(III.1.53) (III.1.53) (III.5.31)
(I.12.9) (I.41.6) (I.51.13) (I.51.34)
(I.51.35) (I.51.42) (I.51.43) (I.51.43)
(I.51.44) (I.63.18)

a.

m. t. (I.89.139)

adaylık: adaylık

a+ım(I.18.1) (I.20.1) (I.3.1) (I.4.1)
(I.35.4) (I.62.1) (I.80.8) (II.4.1)
(III.5.1) (III.7.3)

a+ını (I.50.11)
adet (krş.ādet): gelenek

a+ımı (I.106.13) (I.106.14)

a+i (III.3.56)

a+ına (I.72.4)

ādet (krş.adet): gelenek

a+ını (I.41.12) (I.63.19)

ā+lerimiz (III.3.42)

a+larımızı (I.51.54) (I.51.54)

āT: art

adam: adam

ā+ında (I.111.5)

a. (I.23.2) (I.23.2) (I.23.3) (I.23.4)
(I.28.6) (I.40.9) (I.44.22) (I.53.2)
(I.54.21) (I.54.34) (I.54.37) (I.54.39)
(I.56.7) (I.59.4) (I.70.5) (I.73.4)
(I.77.2) (I.77.28) (I.77.29) (I.86.21)
(I.87.9) (I.100.3)(I.106.15)(I.106.26)
(I.107.14) (I.107.39)
(I.107.49) (I.110.15) (I.110.9)
(II.5.21) (II.6.5) (III.5.41) (III.5.41)
(III.5.62)(III.5.62)(III.9.10) (III.9.19)
(III.9.23) (III.9.24)
a+a(I.106.1)
(III.9.12)

yerine

(I.107.38)

af: af, bağışlama
a. (I.3.7)
afeT-: affetmek, bağışlamak
a-siŋ (I.24.3)
a-ärsiniz (I.107.38)
a-äsiŋ (I.106.22)
āferim: aferin, bravo.
ā. (I.107.35) (I.107.35) (I.107.35)
(I.107.35)

(I.110.9)

ağa (krş.aa): ağa

a+da (I.106.10) (III.9.11) (III.9.16)
(III.9.9)
a+dı (I.107.19) (I.107.51)

a. (III.9.24) (III.9.26) (III.9.28)
(III.9.29)

a+dım (I.107.9)

a+saŋ (III.9.30)

a+ı (I.105.9) (I.64.19)

a+yım (III.9.25) (III.9.30)
ah: ah (ünlem)

a+ınnan (II.1.20)

(I.56.5) (I.57.5) (I.57.5)

a+ıŋ (I.12.9) (I.28.28) (I.41.20)
(I.51.31) (I.51.39) (I.51.43) (I.54.15)
(I.106.12)

ah: eziyet
a+ı (III.5.70)

a+ǐnan (II.1.20)
a+la (I.4.32) (I.4.40)
(I.58.24) (I.58.24)

aha: işte, şu
(I.4.41)

a.(I.14.3)
(I.19.4)
(I.26.18)
(I.26.19) (I.26.23) (I.26.29) (I.26.3)
(I.26.4) (I.26.7) (I.34.3) (I.34.7)
(I.36.18) (I.55.11) (I.61.8) (I.72.20)

a+lānan (I.4.35)
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ā+lāna (I.24.43)

(I.76.6) (I.80.13) (I.32.5) (I.90.1)
(I.93.3) (I.97.13) (I.97.5) (II.7.4)
(II.8.8) (III.4.27)

aklı hoş ol-: aklını kaybetmek
a. h. o. (I.89.141)
allah çilbir pekliği vēsiŋ: satın alınan
hayvanın uzun ömürlü olmasını dilemek
a. ç. p. v.(I.89.142)

a+cık (I.93.4)
ahar: çeşme yalağı
a+dan (III.2.2)

annaç vē-: karşılık vermek.

ahır: hayvan barınağı.

a.

a+dan (III.2.19)

arka (krş.āka/ākı /arxa): arka

ahlāk: ahlâk

a+mdan (II.2.8)

a+ım (I.107.17)

a+mızdan (III.5.51)

aiT: ait

a+mıznan (I.45.14)

a. (I.110.3)

a+ŋdan (II.2.9)

a+imiş (III.5.21)

a+sı (II.8.17)

ailä (krş.aile): aile

a+sında (I.28.2) (III.4.12)

a+m (I.98.17)

a+sındayım (I.100.6)

a+mnän (I.77.8)

arxa (krş.āka/ākı/arka): arka

aile (krş.ailä): aile

a+sından (III.5.51)

a+miz (I.98.5)

axciyär: akciğer

ak: beyaz
a.

v. (I.89.143)

a.(I.35.1) (I.35.10) (I.35.5)

(I.109.32) (I.111.11)

ākıdaş (krş.ākıdeş/ākıdış/arkadaş/arkȧdaş/
arkıdaş/ arxıdaş/arkıdeş): arkadaş

ak- (krş.ax-): akmak
a-ā (I.109.26) (I.109.26)

ā+ı (I.12.42) (I.12.42)

a-ıyo (I.85.5)

ā+ınnan (I.77.21)

ax- (krş.ak-): akmak

ākıdeş (krş.ākıdaş/ākıdış/arkadaş/arkȧdaş
/arkıdaş/ arxıdaş/arkıdeş): arkadaş

a-ardı (III.2.38)

ā. (I.106.17) (I.106.8)

a-ıy (III.2.25)

ākıdış (krş.ākıdeş/ākıdaş/arkadaş/arkȧdaş
/arkıdaş/ arxıdaş/arkıdeş): arkadaş

a-ıyodu (III.2.19)
ak avarı geçä gök göveri geçä: her şey
zamanı geldiğinde biter.

ā+lā (I.107.1)
āK(ı)l (krş.ak(ı)l): akıl

a.a. g. g. g. g. (I.89.140)

ā+ma (I.72.2)

āka (krş.ākı/arka/arxa): arka

akıllı: akıllı

ā+mıznan (I.19.3)
ā+sında (I.97.9)

a.

(I.76.1) (I.107.49)

aklı er-: aklı ermek

ā+sından (I.58.28) (I.62.5) (I.111.12)
ā+sını (I.60.2)

a+m e+eli (II.9.13)
akıntı: akıntı

ākı (krş.āka/arka/arxa): arka

a+sı (III.5.37) (III.5.37)

ā+da (I.4.32)

ak(ı)l (krş.āK(ı)l): akıl

ā+dan (II.4.30)
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a. (I.79.26) (III.9.28)

(IV.1.18)

a+mȧ (I.20.11)

a+dan (I.45.10) (I.88.1)

a+m (I.41.8) (II.9.13)

a+a (I.82.13)

a+ma (I.41.7) (I.76.25)

a+ı (I.18.2) (I.18.2) (I.18.5)

a+mda (I.20.8) (I.24.23)

a+nan (I.62.36) (I.79.3) (I.82.15)

a+mdan (I.111.9)

a+nanā (I.62.13)
aKşam
akşam

a+mızda (I.39.9)
a+nı (I.54.10)

(krş.aKşam/āşam/axşam/aşşam):

a. (III.6.21)
a+dan (I.21.14)

akraba
(krş.akrābā/akrāba/akrabā/akrıbā/
akrıba/akrıbe/akribā): akraba.
axşam
akşam

a. (I.82.13)
a+mdır (III.9.4)

(krş.akşam/aKşam/āşam/aşşam:
a. (I.43.25) (II.5.13) (II.5.14)

akrābā
(krş.akraba/akrāba/akrabā/akrıbā/
akrıba/akrıbe/akribā): akraba.

al- (krş.ā-): almak
a. (I.29.19) (I.36.15)
(I.62.30) (I.68.19)

a+dır (I.68.10)
akrāba
(krş.akraba/akrābā/akrabā/akrıbā/
akrıba /akrıbe/akribā): akraba.

(I.43.10)

a-ῑ (I.24.11) (I.47.6)
a-caam (II.7.8)

a+sı (I.105.1)

a-cax (III.1.47) (III.1.48)

akrabā(krş.akraba/akrābā/akrāba/akrıbā/
akrıba/akrıbe/akribā): akraba.

a-caxsıŋ (III.1.41)

a+lara (I.18.31)

a-cāsıŋ (I.106.28)

a+sı (I.51.33)

a-dı (I.24.20) (I.24.21) (I.41.16)
(I.43.6) (I.50.4) (I.61.10) (I.70.6)
(II.4.31)(III.1.24)(III.1.24) (IV.1.41)

akrıbā
(krş.akraba/akrābā/akrāba/akrabā/
/akrıba/akrıbe/akribā): akraba.

a-dıım (I.54.36) (I.76.30)

a+lamız (I.99.10)

a-dıımda (I.76.28) (I.84.23)

a+lar (I.14.9)

a-dık (I.28.28) (I.98.24)

akrıba
(krş.akraba/akrābā/akrāba/akrabā/
akrıbā/ akrıbe/akribā): akraba.

a-dılā (I.107.4) (I.4. 19) (I.78.4)

a+larım (I.46.20)

a-dıla (I.37.22) (II.2.17)

a+larna (IV.2.4)

a-dılar (I.28.25) (I.50.4) (I.79.5)

akrıbe
(krş.akraba/akrābā/akrāba/akrabā/
akrıbā/ akrıba/akribā): akraba.

a-dım (I.14.12) (I.36.16) (I.42.18)
(I.43.6) (I.53.4) (I.6.12) (I.6.12)

a+ŋi (I.26.39)

(I.73.32) (I.76.19) (I.76.26) (I.77.22)
(I.84.20) (I.84.23) (I.84.25) (I.98.14)
(I.100.1)(I.107.30) (I.107.5) (I.107.6)
(II.7.8)

akribā
(krş.akraba/akrābā/akrāba/akrabā/
akrıbā/akrıba/akrıbe): akraba.
a+mız (I.26.36) (I.26.42)
akşam
akşam

a-acaam (III.9.7)

(krş.aKşam/āşam/axşam/aşşam):

a-amıyo (I.35.4)
a-amıyoz (I.49.14)

a.
(I.18.18)
(I.21.14) (I.21.6)
(I.58.32) (I.67.1) (I.88.8) (III.1.6)

a-ı (III.3.9)
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a-ıbili (I.40.4)

a-ıyodum (I.56.16)

a-ıbilîsek (III.1.15)

a-ıyok (I.80.5) (II.8.4)

a-ılā (I.4.20)

a-ıyox (II.8.7)

a-ımadı (I.54.3)

a-ıyōla (I.15.2) (I.104.17)

a-ımadık (I.80.4)

a-ıyola (III.3.53)

a-ımıyon (I.69.26)

a-ıyom (I.59.1) (I.107.43) (I.107.59)

a-ıŋ (I.24.13)
(I.75.3)

(I.24.13)

a-ıyon (I.56.11)

(I.29.43)

a-ıyorū (I.108.20)

a-ıp (I.11.7) (I.12.49) (I.36.6) (I.4.37)
(I.42.27) (I.42.31) (I.56.4) (I.56.6)
(I.81.10) (I.93.13) (I.110.1) (I.110.1)
(I.110.4) (II.3.39) (II.3.40) (III.6.4)
a-ıP (II.8.16)
(III.6.6)

(III.5.16)

a-ıyoruz (I.52.1)
a-ıyoZ (I.106.20)
a-ıyoz (I.5.18) (I.58.32) (I.62.17)
(I.62.18) (I.80.6) (I.80.6) (III.5.59)

(III.6.5)

a-ırdık (II.9.15)

a-ī
(I.10.4)
(I.109.12)

a-ırıx (I.18.18)

a-īla (I.75.1)

a-ırım (III.5.72)

a-īsıŋ (I.88.1) (I.88.3)

a-ırıZ (I.45.9)

a-ĭveriyōla (I.45.13)

a-ırız (I.67.9)

a-iy (III.9.19)

(I.12.50)

(I.4.41)

a-iyi (I.70.8)
a-ısana (III.3.52)

a-iyį (II.8.8)
a-ma (I.85.18) (III.3.30)

a-ıve (I.62.15)

a-macaaŋ (III.1.12)
a-macaxsıŋ (III.1.11)

a-ıvēmiş (I.68.15)

a-madı (I.28.8)

a-ıyȧ (III.3.59)

a-madıla (I.85.10)
a-madım (II.2.26) (II.2.40) (III.1.13)

a-ıy (III.6.5)

a-ması (I.82.17)

a-ıyala (III.3.53)

a-maya (I.40.4)
a-mayıK (I.56.12)

a-ıyı (III.3.59) (III.6.8) (III.9.10)
(III.9.10)

a-mış (I.42.30) (I.54.34) (III.5.22)

a-ıyi (III.2.47) (III.9.20)

a-mışlar (I.51.35)

a-mışıŋ (III.1.12)

a-mışsıŋmış (I.69.24)
a-ıyĭ (III.6.20) (III.6.8)

a-mıya (I.4.36)
a-mıyo (I.46.15) (I.46.16)

a-ıyo (I.12.6) (I.30.27) (I.30.27)
(I.49.11) (I.84.13) (I.90.16) (I.103.6)
(II.7.7) (III.2.47)

a-mıyoK (I.56.12)
a-mıyom (III.1.14)

a-ıyō (I.69.2) (I.106.20)
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a-sak (I.106.28)

a-ıyå (III.3.49)

ā-ma (I.106.28)

a-ıyo (I.104.18)

a-an (III.9.35)

a-ī (I.82.17)

alıcı: alıcı

a-madı (I.41.19)

a+lā (III.6.3)

a-mamış (I.11.47)

āla- (krş.ālı-): ağlamak.

alış veriş: alış veriş

ā-cak (I.1.3)

a. v. (I.100.1) (I.100.2) (I.100.2)

ā-dım (I.46.16)

a. v+e (I.100.1)

ā-yi (I.86.25)

alış-: alışmak

alaş- (krş.alış-): alışmak

a-dıı (I.11.13)

a-ırım (I.109.50)

a-dım (I.15.1)

alay: askerî birlik

a-ıvēdi (I.12.36)
a-mamışık (I.95.10)

a+lara (I.107.26)
albüm (krş.albün): albüm

alışdır-: alıştırmak

a+ünä (I.43.11)

a-ıkan (II.3.24)

albün (krş.albüm): albüm

alışganlı(K): alışkanlık

a+ü (I.43.10)

a+ı (II.3.31)

aldır-: aldırmak

a+ıŋ (I.84.19)

a-alım (I.106.3)

alışıK: alışık olma

a-am (I.5.14)

a. (I.29.45)
allak güllek et-: rahatsız etmek

a-dık (I.4.23) (I.53.6) (I.90.5)

a. g. e-miş (III.1.12)

a-ıp (I.104.19)

alt (krş.alT): alt taraf

a-ıyın (II.9.19)

a.(I.110.3) (I.40.13) (I.60.4)

ālı- (krş.āla-): ağlamak

a+da (I.37.12)

ā-yå (III.4.20)

a+dı (I.37.11)
ā-yı (III.4.20)

a+ı (I.83.3) (III.3.24) (III.1.21)

ā-yıvēcek (I.1.3)

a+ına (I.102.4) (I.54.43) (I.77.19)
(III.1.38)

ā-yom (II.2.12) (II.2.12) (II.2.24)
alın-: alınmak.

a+ında (I.11.35) (I.11.50) (I.17.3)
(I.28.16) (I.37.11) (I.110.8)

a-alı (I.90.4)

a+ından (I.4.41)

a-an (I.110.7)

a+ını (I.112.8) (I.77.17) (III.1.4)

a-cādı (I.87.5)

a+ıŋa (I.64.12)

a-caK (I.90.4)

a+laanda (II.4.14) (II.4.15)

a-cēmiş (I.41.20)

a+lāna (I.4.43)

a-dı (I.79.19) (I.87.6)

a+ları (II.4.12)

a-ık (I.73.50)

alT (krş.alt): alt taraf
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a. (III.5.26) (III.5.27)

amal: eziyet

a+ı (III.3.19)

a. (I.89.1)

altı: altı sayısı

amalē
amale.

a. (I.6.1) (I.4.1) (I.19.7) (I.30.1)
(I.35.2) (I.36.10) (I.37.1) (I.29.4)
(I.29.4) (I.44.8) (I.44.8) (I.47.10)
(I.40.3) (I.54.26) (I.77.7) (I.47.10)
(I.50.11) (I.50.9) (I.56.12) (I.56.17)
(I.61.6) (I.62.26) (I.62.30) (I.65.10)
(I.65.9) (I.71.8) (I.73.3) (I.81.4)
(I.81.4) (I.86.8) (I.88.9) (I.99.9)
(II.4.21) (II.5.24) (II.7.1) (III.2.47)
(III.2.7)
(III.3.46)
(III.5.12)
(III.5.4) (III.6.11) (I.35.13)

a. (I.29.8)
amālė
amale.

a+lä (I.26.6)
amelä
amale.

(krş.amalē/amālė/amele/ameli):

a.(I.45.14) (I.80.14)
amale
amale.

a+dayım (I.96.1)
a+dı (I.18.29)

(krş.amalē/amālė/amelä/ameli):

a. (II.5.4)

a+sını (IV.1.2)

ameli
amale.

a+şar (I.28.25) (I.28.28)

(krş.amalē/amālė/amelä/amele):
a+lerä (I.30.26)

a+ya (I.86.28)

a+ynenä (I.42.5)

altın: altın

amalet
(krş.amelet/amaliyat/amaliyet
/ameliyat/ameliyet): ameliyat

a. (I.109.59) (II.3.31)
alzaymır: bir çeşit hastalık.

a.(I.30.10)
(I.30.11)
(I.79.26) (I.97.2)

a. (I.27.2)
(krş.amȧ/amma/emmä/emme/emmė):

(I.30.15)

amelet
(krş.amalet/amaliyat/amaliyet/
ameliyat/ ameliyet: ameliyat.

a. (I.11.13) (I.11.16) (I.11.25)
(I.11.28) (I.11.28) (I.11.31) (I.18.18)
(I.21.1)(I.21.14) (I.21.17) (I.21.17)
(I.21.2) (I.21.25) (I.2.2) (I.49.11)
(I.49.12) (I.49.13) (I.49.17) (I.49.7)
(I.49.9) (I.50.7) (I.54.13) (I.55.11)
(I.64.7) (I.68.6) (I.70.2) (I.73.36)
(I.84.24)(I.86.24) (I.100.13) (I.103.7)
(I.105.2) (I.107.1) (I.107.3) (I.108.9)
(I.109.68)
(I.110.6)
(I.110.7)
(I.113.10) (I.113.9) (II.2.20) (II.5.3)
(III.3.10)
(III.5.40)
(III.5.69)
(III.5.73)
(III.6.11)
(III.6.9)
(IV.1.35) (IV.1.45)
amȧ
ama

(krş.amalē/amelä/amele/ameli):

a. (I.26.7)

a+da (I.107.27)

ama
ama

(krş.amālė/amelä/amele/ameli):

a. (I.79.4) (I.79.8)
amaliyat
(krş.amalet/amelet/amaliyet/
ameliyat/ameliyet): ameliyat
a.(I.34.6) (I.44.18) (I.46.26) (II.9.17)
amaliyet
(krş.amalet/amelet/amaliyat/
ameliyat/ameliyet): ameliyat
a. (II.7.9) (II.7.9)
ameliyat
(krş.amalet/amelet/amaliyat/
amaliyet/ameliyet): ameliyat
a.(I.6.26) (I.62.23) (II.2.17) (III.7.6)
ameliyet
(krş.amalet/amelet/amaliyat/
amaliyet/ameliyat): ameliyat

(krş.ama/amma/emmä/emme/emmė):

a. (I.112.9) (I.12.34) (II.6.3) (I.59.4)
a.(I.33.20) (I.45.17)

ameliyetli (krş.ameletli): ameliyat olan

(krş.ama/amȧ/emmä/emme/emmė):

amma
ama
a.

a+yim (II.6.1)
ameletliydi (I.79.7)

(I.2.4) (I.107.1) (III.5.52)
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ameletli (krş.ameliyetli): ameliyat olan

a+m (I.43.7) (I.54.22) (I.68.15)
(I.70.1) (I.70.2) (I.88.11) (I.88.6)
(I.88.9) (II.1.16) (III.5.68)

a+liydi (I.79.7)
amalsız: gözü doymayan

a+mdan (I.36.11)

a. (I.77.4)

a+mın (I.111.5)

aman: aman (ünlem)

a+mıŋ (I.29.24) (I.43.4)

a. (I.64.4) (III.1.36)

a+mız (I.107.56) (I.44.11) (III.3.20)

ambar: ambar, depo

a+mızdan (I.19.5)

a+a (III.9.27)

a+mızıŋ (I.19.6)

amca/emmi: amca.

a+sı (I.111.14) (I.111.15) (I.111.4)
(I.111.5) (I.29.22) (I.42.14) (I.43.9)
(III.5.67) (III.9.20)

a. (I.107.47) (III.8.11) (III.8.12)
a+mı (I.68.20)

a+sını (III.5.56)

a+n (II.9.8)

a+ŋgillä (I.33.12)

a+ŋ (I.45.6) (I.94.3) (I.94.3)

anȧ (krş.ana/anne/ānne/ane/aŋa):ana, anne.

a+sı (I.106.20)

a. (I.29.14) (I.44.7) (II.3.7)

āmir: âmir

anne (krş.ana/anȧ/ānne/aŋa/ane):ana, anne.

ā. (I.109.52)

a.(I.12.16)
(I.33.4)
(I.35.19)
(I.73.33) (III.1.45) (III.1.45)

an (krş.aŋ): en kısa zaman birimi, içinde
bulunulan vakit

a+m(I.109.37) (I.18.11) (I.33.4)
(I.43.17) (I.83.7) (I.84.3) (III.1.19)

a. (I.110.12) (I.12.6) (I.20.3) (I.5.26)
(I.40.13) (I.40.8) (I.48.3) (I.65.4)
(I.84.20) (I.84.23) (I.84.3) (I.84.5)
(I.84.6) (I.98.2)

a+mgile (II.6.12)
a+miŋ (III.1.19)

a+da (I.11.1)
(I.11.16) (I.61.4)
(I.73.3) (I.83.2) (I.110.13) (I.110.2)
(I.110.5)
(I.111.20)
(I.113.13)
(I.113.14) (I.113.3) (I.113.4) (III.2.3)

a+ŋ (II.2.20)
a+ŋnä (I.1.1)
a+si(I.109.29) (I.12.21)
(I.43.34) (I.87.7)

an- (krş.aŋ-):söylemek, bahsetmek
a-dıımdan (I.42.32)

(I.19.6)

a+sigillä (I.109.28)

aŋ (krş.an): en kısa zaman birimi, içinde
bulunulan vakit

ānne (krş.ana/anȧ/anne/ane/aŋa): ana, anne
ā+si (I.12.18)

a+da (I.35.8)

ane (krş.anȧ/anne/ānne/ana/aŋa): ana, anne

aŋ- (krş.an-) :söylemek, bahsetmek

a+ŋkinnän (I.75.4)

a-ması (I.56.2)

a+ye (III.5.68)

ana (krş.anȧ/anne/ānne/ane/aŋa): ana, anne

aŋa (krş.anȧ/anne/ānne/ana/ane): ana, anne

a.(I.11.14)
(I.43.2)
(I.47.30)
(I.68.8) (I.73.17) (II.3.7) (III.4.16)
a+cım(I.44.9)
(I.88.7)
(I.88.9)
a+lar (III.4.20)

a+ŋı (I.24.29)
anaaa: ünlem
a. (I.54.21)

a+larımız (II.4.11)

annaç (krş.ana(Ç)): karşı
a. (I.89.2)
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(III.1.18)

(I.42.25)

(III.1.24) (III.1.24)

anaokulu: anaokulu

anaÇ (krş.annaç): karşı

a+na (I.68.7)
anasız: anası olmayan

a+ında (I.54.40)
ana- (krş.anna-/anla-/anlı-/
/annı-): anlamak

annȧ-/aŋnı-

a. (I.72.40) (II.2.23)
anca: yenice

a-dıŋ (I.70.1)
anla- (krş.ana-/anna-/anlı-/
/annı-): anlamak

a. (II.6.4) (II.6.5) (III.2.3)
annȧ-/aŋnı-

a+dır (I.13.6)
anciyo:anjiyo

a-ma (I.73.7)

a. (I.72.11)

a-yameyon (I.26.35)

and iç-: yemin etmek

a-yȧmezsiŋ (I.26.31)

a. i-miş (I.54.37)

a-yȧmıyom (I.26.34)

ānidän: hiç beklenilmeyen bir zamanda

anlı
(krş.ana-/anna-/anla-/aŋnı-/annı-):
anlamak

ā. (I.67.6) (I.86.1)

a-caaŋ (I.103.9)

anlaT- (krş.annaT-/aŋnaT-): anlatmak
a-ayım (I.47.12)

anna-(ana-/anla-/anlı-/aŋnı-/annı-/annȧ-):
anlamak

a-ıyon (I.87.9)

a-ā (I.5.19)

a-mıyōla (I.105.13)

annaç vē-: karşılık vermek (deyim)

a-saŋ (I.73.20)

a. v. (I.89.143)

annaT- (krş.anlaT-/aŋnaT-): anlatmak

annayışlı dil ilanı govuundan çıkarī: tatlı
dil tüm sorunları çözer

a-äm (I.18.1)

d. i. g. ç. (I.107.36/37)

a-ıvecääm (II.8.2)

aŋnı(krş.ana-/anna-/anla-/anlı-/annȧ-/
annı-):anlamak

a-amam (I.64.18)

a.

a-dıına (I.108.6)

a-mıyōsuŋuz (I.109.54)

a-ırdı (I.11.28) (I.11.28) (III.3.40)

a-ıyolar (I.51.50)

a-ırlar (III.3.28)

annı(krş.ana-/anna-/anla-/anlı-/annȧ-/
aŋnı-): anlamak

a-masını (II.8.2)
annenne (krş.ananne): anneanne

a-mıyom (III.3.58)

a+cim (I.44.7)

a-yo (I.11.48)

aŋnaT- (krş.anlaT-/annaT-):anlatmak

annȧ(krş.ana-/anna-/anla-/anlı-/annı-/
aŋnı-): anlamak

a-en (I.72.1)
a-alım (I.31.6)

a-mıyom (I.28.12)

a-dıkdan (I.42.28)

aŋnı(krş.ana-/anna-/anla-/anlı-/annȧ-/
annı-): anlamak

a-ırım (I.43.2)
anlaş- (krş.annaş-/aŋnaş-): anlaşmak

a-mıyōsuŋuz (I.109.54)

a-amadıla (I.39.18) (I.50.1)

a-yolar (I.51.50)
ananne (krş.annenne): anneanne

annaş- (krş.anlaş-/aŋnaş-): anlaşmak

a. (I.29.11)

a-ıyoz (I.12.20)
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aŋnaş- (krş.anlaş-/annaş-): anlaşmak

a+mızda (I.31.17)

a-ıbiliyōlāsa (I.72.28)

a+ŋızda (I.7.3)

a-ımıyōla (I.72.35)

a+sı (I.55.1) (I.76.9)

a-ımıyōsa (I.72.28)

a+sına (I.112.12) (IV.2.18)

a-ıyola (I.72.27)

a+sında (I.103.5) (I.106.7) (I.11.49)
(I.30.9) (I.51.12) (I.51.2) (I.59.3)
(I.59.4) (I.70.13) (I.96.3) (II.8.14)

annadıl-: anlatılmak
a-caK (I.87.8)

a+sını (I.96.5)

antı et-: çok istemek

arȧ (krş.ara/arı): ara

a. e-di (II.1.13)

a. (I.47.21) (I.76.12)

antiman (krş.antuman): antimon madeni
antuman (krş.antiman): antimon madeni
a.

a.(I.22.1)
(I.32.32)
(I.49.14)
(I.64.12) (II.4.10) (III.2.13) (III.5.39)
(III.5.40) (III.5.43)

(I.11.39) (I.11.40)

aŋdır-: andırmak, hatırlatmak

a+lar (I.64.11)

a-ıyo (I.72.4)

a+nıŋ (I.79.25)

aŋılan (krş.āŋlan-):
yatarak gerinmesi

hayvanın

toprakta

a+sına (I.50.4)
a+sınnan (III.2.13)

a. (I.89.3)

a+ya (III.5.47)

aŋnaşıl-:anlaşılmak

a+ynan (III.5.47)

a-maz (I.72.37)
āŋlan- (krş.aŋılan-):
yatarak gerinmesi

hayvanın

arȧba
araba

toprakta

ara sırā: ara sıra

āpa (krş.arpa/arpȧ): arpa
a.(I.72.18)
(I.106.25)
(III.2.30) (III.2.6)

a.
b.

(II.5.5)

(I.72.18)

s. (I.98.18)

ara(krş.are-/āra-/arı-/arȧ-):aramak,
haberleşmek

arpa (krş.āpa/arpȧ): arpa
a. (I.106.25)
(III.2.30) (III.2.6)

(krş.araba/arba/arbı/arbȧ/arıba):
arȧba (I.12.3) (I.36.5)

ā-ıyodum (I.43.1)

(II.5.5)

a-dı (I.43.25)
a-dıımız (I.69.24)

arpȧ (krş.āpa/arpa): arpa

a-dıydıŋız (I.3.3)

a. (I.32.6) (I.49.1)

a-llar (I.44.10) (I.44.10) (I.44.10)

arpalı(K): arpa şehriye

a-mış (I.33.12)

a+ı (I.87.18)

a-mıyala (III.4.10) (III.4.8) (III.4.8)

ara (krş.arȧ/arı): ara
a.(I.31.16)
(I.98.18)

(krş.arba/arbı/arbȧ/arȧba/arıba):

araba
araba

a. (I.11.44)

(I.39.15)

a-mıyĭ (III.9.14)

(I.72.38)

a-r (I.44.11) (I.44.11)
a-sıŋ (I.44.11) (I.49.15)

a+da (I.13.5) (I.51.19)

a-yacak (III.9.8)

a+mız (I.20.13) (I.86.14)

a-yıp (I.11.26)
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a-yıP (III.4.7)

a+laaŋ (I.54.33)

ārayor (I.73.37)

a+lar (I.46.46)

a-yoru (I.99.8)

a+lara (I.37.31)

āra(krş.ara-/are-/arı-/arȧ-):aramak,
haberleşmek

a+ynan (I.110.20)

arȧ-(are-/āra-/ara-/arı-):aramak,
haberleşmek

a. (I.33.13) (I.5.24)
a+ya (I.33.14)

a-yo (I.90.11)

ard: art, arka

aralıx: aralık ayı

a+ı (II.7.6) (IV.2.3)

a+da (II.3.35) (II.3.35)

a+ımı (I.76.5)

aran-: aranmak

a+ında (II.7.4)

a-ıyo (I.68.8)

a+ından (I.22.2) (I.98.26) (I.98.4)
(I.98.6)

a-mıyo (I.69.23)
araşdır-: araştırmak

a+ını (III.4.10) (III.4.8) (III.4.8)

a-dıla (I.37.29)

are-(krş.ara-/āra-/arı-/arȧ-):aramak,
haberleşmek

a-ıldı (I.37.16) (I.37.30)

a-yoz (I.46.30) (I.46.30)

a-ıyola (I.33.8) (I.33.9)

arı-(are-/āra-/ara-/arȧ-):aramak,
haberleşmek

a-miy (III.9.13)
araşdırmacı: araştırma yapan kimse

a-saŋ (II.3.29)

a. (I.54.18)

a-yan(I.3.2)

araşdırma: araştırma işi

a-ya (I.109.60)

a+yı (I.108.12)

a-yoz (I.106.3)

arāzi (krş.arazi/erāzi): tarla

a-yoZ (I.32.4)

a. (I.35.18)

arı (krş.ara/arȧ): ara

a+dän (III.6.5)

a+da (I.12.49) (I.96.1)

a+lere (I.35.14)

arıba
araba

a+leri (I.35.16) (I.35.27)

a+sı (I.46.46) (I.46.47)

arazi (krş.arāzi/erāzi): tarla
a+ŋdäŋ (III.6.5)

a+sınnan (I.12.50)
arıda: bazen, arada sırada

(krş.araba/arbı/arbȧ/arȧba/arıba):

a. (I.103.2)
a. (I.33.15)

ārı: ağrı

a+mız (I.42.8)

ā.(I.8.3) (I.97.17) (II.3.1)

a+nıŋ (I.43.34) (I.54.16) (I.54.23)
arbı
araba

(krş.araba/arba/arbı/arbȧ/arȧba):
a. (I.5.6) (IV.1.48)

a+miz (I.35.15)

arba
araba

(krş.araba/arba/arbı/arȧba/arıba):

arbȧ
araba

ā-yor (I.73.37)

ā+dan (I.80.12)

(krş.araba/arba/arbȧ/arȧba/arıba):

ā+dıı (I.17.4)
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ā+lādan (II.3.22)

a+ları (I.43.20) (I.43.20)

ā+ları (I.53.6)

arkıdeş (krş.ākıdaş/ākıdeş/ākıdış/arkadaş/
arkȧdaş /arkıdaş/ arxıdaş): arkadaş

ā+m (III.1.9)

a+di (I.62.3)

ā+sı (I.12.31) (I.73.6)

arıt-:arıtmak, temizlemek

ā+ynan (III.1.9)

a. (I.64.4) (I.64.5)

ārı-: ağrımak

armıt (krş.armut):armut

ā-masa (I.44.13)

a. (III.2.45)

ā-yo (I.112.15) (I.112.2) (I.112.6)
(I.44.13) (I.94.8) (I.98.17) (III.1.5)

armut (krş.armıt):armut

ā-y (III.1.10) (III.1.10)

a.(I.72.16)

arıK (krş.arık):ark, kanal

a+lāmız (I.72.15) (I.72.15)

a+laaŋ (I.31.1)

art-:artmak

arık (krş.arıK):ark, kanal

a+ā (I.29.38)

a+laŋ (I.31.9)

a+sa (I.42.5)

ārıklı: ağrılı

artan: kalan, artan

ā. (I.14.3) (I.14.4)

a+ını (I.84.21)

arı: bal yapan hayvan

artdır-: arttırmak
a-sıŋ (I.69.24)

a. (I.109.64) (I.109.51) (I.109.53)
a+larında (I.54.27)

artı: dahası, üstelik

a+nıŋ (I.109.53)

a. (I.11.30)
artık: artık (bağlaç)

a+ŋ (I.109.54)
a+sı (I.109.58)

a.(I.107.10)
(I.54.32)

arı yē: ortalık
a.

(I.109.40)

(I.42.2)

arzu: istek

y. (I.106.3) (I.111.6)

a. (I.73.47) (I.52.3)

arkadaş (krş.ākıdaş/ākıdeş/ākıdış/arkȧdaş
/arkıdaş/ arxıdaş/arkıdeş): arkadaş

a+muz (I.82.9)

a+ı (II.9.14)

asdan: az sonra

a+lar (I.107.7)

a.

a+larımız (I.86.21)

(I.66.2)

asdım (krş.astım): astım hastalığı

a+ımız (I.62.16) (I.62.16)

a. (I.29.43) (I.57.1)

arkȧdaş (krş.ākıdeş/ākıdış/arkadaş/ākıdaş/
arkıdaş/ arxıdaş/arkıdeş): arkadaş

asfalt: asfalt
a+a (I.60.3) (I.60.4)

a. (I.20.12)

a+dan (III.9.6)

arkıdaş (krş.ākıdaş/ākıdeş/ākıdış/arkadaş/
arkȧdaş /arxıdaş/arkıdeş): arkadaş

āsgär (krş.asgär/asger/āsger): asker
ā. (I.12.42) (I.40.8) (I.46.22)

a+ımız (I.62.16) (I.62.16)

ā+dä (I.12.42) (I.84.5)
(III.1.46) (III.1.46)

arxıdaş (krş.ākıdaş/ākıdeş/ākıdış/arkadaş/
arkȧdaş /arkıdaş/ /arkıdeş): arkadaş

asgär (krş.āsgär/asger/āsger): asker
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(II.3.32)

a+dän (III.6.15)

asma: asma, üzüm ağacı

a+de (I.20.1) (III.5.33)

a. (I.73.18)

a+dim (I.86.9)

a+lara (I.73.19)

a+lenän (I.86.14)

asmalı: asması olan

a+leriŋ (III.9.23)

a. (I.95.5)
astım (krş.asdım): astım hastalığı
a. (I.29.20)

asger (krş.āsgär/asgär/āsger): asker
a. (I.32.2) (I.48.1)

aş: yemek

a+ä (I.108.18)

a. (I.16.2) (I.21.1)

a+dän (I.26.33)

a+ı (I.103.24) (I.76.17)

a+den (I.26.20)
a+deydi (I.37.9)

a+ıfna (I.109.14) (yanlış telaffuz)
(aşına)

a+e (I.106.5) (II.7.9)

a+ımıznana (I.29.16)

a+i (I.108.18) (II.1.7)

a+ımnan (I.59.3)

a+iŋ (I.86.19)

a+ını (I.104.10)
aş- (krş.aç-):açmak

āsger (krş.āsgär/asgär/asger): asker
ā+di (I.12.42)

a-cam (I.78.22)
a-dı (I.5.13)

asgärli(K) (krş.asgärlik): askerlik
a+ä (I.107.11) (I.107.11)

a-dık (I.109.4)

a+inä (I.48.1)

a-dılā (I.79.6)
a-dılar (I.79.5) (III.6.13)

asgärlik (krş.asgärli(K)): askerlik
a. (I.107.3)

a-dım (I.36.4)

a+dä (I.107.11)

a-ıyōdu (I.105.15)

a+di (I.107.3)

a-mışlā (I.68.19)
aşaa (krş.aşara/aşarı/aşā): aşağı

asıl (krş.as(ı)l/ās(ı)l): asıl, gerçek

a. (I.21.28) (I.24.37) (I.26.15)
(I.53.2) (I.73.18) (I.73.19) (I.73.25)
(I.73.30)(I.77.7) (I.78.14) (I.79.10)
(I.84.2) (I.84.6) (I.94.12) (I.103.13)
(III.2.21) (III.7.10)

a. (III.9.34)
as(ı)l (krş.asıl/ās(ı)l): asıl, gerçek
a+än (I.66.14)
a+ı (I.47.31)

a+da (I.26.15)

a+ım (I.66.14)

a+dan (I.103.22) (I.108.8)

a+ında(I.104.19) (I.106.8) (I.54.12)
(III.5.18)

a+ıya (I.84.24)

ās(ı)l (krş.asıl/as(ı)l): asıl, gerçek

a+sı (I.73.18) (III.1.21)
aşara (krş.aşaa/aşarı/aşā): aşağı

ā+ında (I.28.9) (I.5.12)
asıld-:asıltmak, çekmek

a.

a-ıyōla (I.79.23)
aslı asdarı: gerçeği, doğrusu

aşarı
aşağı

a. a. (I.47.31)

337

(I.12.32)
(I.54.32) (I.103.32)
(I.105.15) (I.106.11) (I.106.19)
(I.106.6) (III.3.36) (III.3.36)
(krş.aşaa/aşara/aşā/aşşaa/aşşa/aşşā):

aşarı (I.72.10)

akşam.

aşā
(krş.aşaa/aşara/aşarı/aşşaa/aşşa/aşşā):
aşağı

a+ı (I.96.9) (I.96.9)
aşūre: aşure.

a+da (I.24.25) (I.24.26) (I.37.2)

a. (I.21.7)
(I.51.17)
at-: atmak

a+sında (I.70.15)
āşam
akşam.

(krş.akşam/aKşam/axşam/aşşam):

ā. (I.12.15) (I.29.21) (I.33.14)
(I.44.10) (I.46.22) (I.54.15) (I.87.7)
(I.104.30)
(I.104.8)
(III.8.15)
(III.8.16) (III.8.18) (IV.2.1) (IV.2.1)

a-abilir (I.73.30)

ā+dan (I.87.14) (IV.2.14)

a-āsıŋ (II.3.14) (II.3.14)

ā+ı (I.80.11) (III.3.29) (III.8.16)

a-caK (I.24.6)

ā+ları (I.41.13)

a-dı (I.24.20) (I.36.19) (II.1.12)

ā+nan (I.41.9) (I.62.35) (I.66.12)
(I.66.12)

a-dıımız (III.3.23)

a-ardıK (III.3.23)
a-ardık (III.3.23)

a-dık (I.104.15)

(krş.aşā/aşaa/aşara/aşarı/aşşa/aşşā):

a-dıkdan (I.104.15)

aşşaa (I.103.32) (I.35.27) (I.73.23)
(III.4.26) (III.7.14) (III.9.1)

a-dım (I.105.9) (I.36.23) (I.85.14)

a+sı (III.9.6)

a-dıydım (I.24.8)

a-dıŋ (I.36.21)

(krş.aşā/aşaa/aşara/aşarı/aşşaa/aşşā):

a-ıp (I.113.14) (II.3.37)
a-ıveriyom (I.80.11)

a+da (III.9.25)
aşşā
aşağı

a-ıyōla (I.104.28)

(krş.aşā/aşaa/aşara/aşarı/aşşaa/aşşa):

a-ıyola (I.45.14)
a-ıyom (I.85.14)

a+dȧ (I.37.27)

ata-: tayin etmek

aşdır-: açtırmak
a-casıŋ (III.3.19)

a-dıŋ (III.5.8)

a-ıvēdim (II.8.7)

ata (krş.atı): ata, cet
a+lar (I.51.24)

aşcı: aşçı

a+larımız (III.2.29)

a.

(I.21.22) (IV.2.22) (IV.2.23)
(IV.2.27)
āşı(K): âşık
ā+ım (I.33.9) (I.33.9)
aşırı: aşırı, çok fazla
a. (I.72.8) (I.104.1) (I.104.11)
(I.104.2)

atan- : atanmak, tayin edilmek
a-cak (I.43.11) (I.43.11) (I.43.17)
a-cax (I.43.23)
ateş: ateş
a. (I.12.15) (I.86.6)

aşlı(K) (krş.aşlık): açlık

a+dän (I.86.4)

a. (I.42.10)

a+i (III.4.1)
at: at, beygir

a+ı (I.42.12)
aşşam

(I.51.17)

a. (I.24.10)

aşşaa
aşağı

aşşa
aşağı

(I.51.15)

(krş.akşam/aKşam/āşam/axşam):

a+ı (I.107.36) (I.4.30)
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a+ın (I.107.34) (I.4.30)

a+ları (I.4.39)

a+ıŋ (I.4.29) (I.4.31)

a+larımızdan (I.45.5)
avcı: avcı

a+ları (I.4.28)
atıl-: atılmak

avcısı (I.109.56) (I.109.67)
avar- (krş.aar-): ağarmak

a-mış (I.58.28)
atı (krş.ata): ata

a-ıveriyodu (I.76.20)

a+lāmız (I.29.18)

avır (aar/aır): ağır

atlas: atlas

a.(I.36.3)
avırla- (krş.ovurla-): ağırlamak, misafir
etmek.

a+dan (I.107.45)
atlı-: atlamak

a-rız (I.113.8)

a-yıveridi (I.76.7)

avuç (krş.avıÇ): avuç

at-: atma işi

a. (I.33.19)

a-ma (I.24.7)

avıÇ (krş.avuç): avuç

atmış (krş.ātmış) : altmış sayısı

a+ında (I.30.14)

a. (I.105.1) (I.107.1) (I.108.11)
(I.11.21) (I.12.29) (I.12.29) (I.18.1)
(I.6.1)
(I.6.1)
(I.6.1)
(I.26.2)
(I.29.36) (I.29.37) (I.34.1) (I.36.11)
(I.44.2) (I.46.12) (I.46.6) (I.54.11)
(I.54.2) (I.59.2) (I.62.1) (I.66.4)
(I.79.26) (I.79.9) (I.83.1) (I.110.9)
(I.86.28) (I.96.1) (I.97.23) (II.4.6)
(II.4.6) (II.5.2)
(II.7.1) (II.9.1)
(III.2.3) (III.2.3)

avukat: avukat
a+ımız (I.54.30)
avurlaş-:ağırlaşmak
a-dı (I.54.5)
avurt: dedikodu
a. (I.89.4)
ay: yılın on ikide biri, ay

a+a (II.1.4)

a. (I.6.26) (I.6.26) (I.6.28) (I.6.28)
(I.3.9) (I.12.12) (I.12.2) (I.12.2)
(I.12.3) (I.12.34) (I.19.7) (I.24.35)
(I.24.36) (I.26.6) (I.29.8) (I.43.12)
(I.47.4) (I.49.18) (I.54.24) (I.56.12)
(I.62.26) (I.72.31) (I.73.6) (I.78.11)
(I.78.7) (I.79.10) (I.79.10) (I.81.4)
(I.81.4) (I.83.6) (I.86.10) (I.86.10)
(I.86.8) (I.86.8) (I.104.9) (I.107.13)
(I.107.13) (I.107.9) (II.2.20) (II.3.34)
(II.7.10)
(III.5.12)
(III.5.14)
(III.5.15)
(IV.1.32)
(IV.1.36)
(II.9.17)

ātmış (krş.atmış) : altmış sayısı
ā. (I.101.1)
at-: iyileşmek
a- (I.36.22)
imzā at-: imzalamak
i. a-mış (I.54.11) (I.54.38) (I.54.38)
at-: atmak
atsıŋ (I.36.24)
atveriyo (I.73.26)

a+a (I.56.18) (II.7.7)

avaÇ (krş.aaÇ/aaş/avaş/ovaÇ): ağaç

a+da (I.104.17) (I.20.4) (III.9.12)

a. (I.4.43)

a+dan (II.3.31)

a+ı (I.4.39) (I.45.6) (I.45.6)

a+dır (I.56.12) (I.56.17) (I.56.17)
(III.5.14) (III.5.60)

a+laa (I.4.42)
a+lāda (I.74.4)

a+ında (II.6.4) (IV.1.58)

avaş (krş.aaÇ/aaş/avaÇ/ovaÇ): ağaç
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ayıkle-: ayıklamak

a+larca (I.64.16)
a+ıŋ (I.84.25) (I.101.4) (II.5.3)
(III.2.26)

a-yoz (I.26.45)
ayıŋ on beşi gibi: çok güzel.

ayak (krş.aya(K)): ayak

a.

a. (I.31.13) (I.31.13) (I.65.2) (II.2.13)

o. b. g. (I.89.14)

ayıp: ayıp

a+da (III.7.18)

a. (I.56.2) (I.95.9)

a+laam
(I.112.14)
(I.112.2)
(I.112.6) (I.17.4) (I.74.11) (I.74.9)

ayıplı-: kınamak, ayıplamak
a-yorlardı (I.47.23)

a+lāmıŋ (I.4.45) (I.4.47)

ayır-: ayırmak

a+lānda (I.78.13)
a+larım (I.44.13)(I.44.13) (I.44.17)

a-dım (I.24.9)

a+larını (III.5.18)

a-dımı (III.3.34)

a+larıŋı (I.44.16)

a-dıydım (I.5.27)
a-ır (I.38.2)

a+larıŋıza (II.2.14)

a-ıvēdi (I.98.2)

a+larĭmı (I.44.17)

a-ıyō (I.83.4)

aya(K) (krş.ayak): ayak

aykırı: tersine

a+a (I.111.11) (II.9.20) (II.9.20)

a.

a+am (I.94.8)

(I.22.2)

aylak (krş.ayla(K): aylak

a+amda (I.98.18)

a.

a+anı (I.73.26)

(I.14.5) (I.69.5) (I.84.16)

ayla(K) (krş.aylak): aylak

a+aŋ (I.111.11)

a+ım (I.105.3)

a+aŋa (III.5.40)

a+ın (I.100.4)

a+cıı (I.44.18)

aylık (krş.aylı(K)/aylıK): aylık, maaş

a+ı (I.12.5)

a+mdan (I.79.19)

a.(I.5.17)(I.32.5) (I.63.10) (I.73.7)
(I.91.5) (III.9.5) (III.9.10) (III.9.10)
(III.9.19)

a+mı (I.44.14)

a+da (I.56.16)

a+ım (III.7.5)

ayakgabı (krş.ayaKgabı): ayakkabı

a+lā (I.72.37)
aylıK (krş.aylı(K)/aylık): aylık, maaş

a+sını (I.107.23)
ayaKgabı (krş.ayaKgabı): ayakkabı

a. (I.56.11) (I.56.11)

a+mız (I.73.31)

aylı(K) (krş.aylıK/aylık): aylık, maaş

ayar: denge, sağlık

a+ıı (III.9.20)

a+ım (I.43.23)

a+ı (I.104.16) (I.104.17) (I.59.1)
(I.92.7) (I.92.7)

aygıt: şey (belgisiz zamir)

aynasız iş: uygun olmayan davranış

a. (I.74.13) (I.91.4) (I.92.6) (I.93.4)
(I.104.24) (II.1.11) (II.2.12)
(II.3.11)

a. i. (I.89.5)
aynı: aynı

a+laŋız (I.69.20)

a.
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(I.11.11)

(I.29.19)

(I.29.40)

(I.29.40) (I.29.40) (I.29.40) (I.29.41)
(I.38.1) (I.38.1) (I.40.10) (I.44.10)
(I.44.10) (I.44.10) (I.46.2) (I.46.35)
(I.46.4) (I.49.24) (I.54.26) (I.54.29)
(I.54.30) (I.55.2) (I.56.1) (I.10.3)
(I.66.10) (I.66.10) (I.68.11) (I.68.2)
(I.73.22)(I.79.29) (I.79.7) (I.81.1)
(I.81.4) (I.81.9) (I.109.52) (I.112.7)
(I.113.2) (I.113.24) (I.113.6) (I.88.8)
(I.93.1) (II.2.25) (II.2.29) (II.2.35)
(III.3.11) (III.3.11) (III.5.10)

(II.5.13)(III.2.12) (III.2.34) (III.3.24)
(III.4.5) (III.5.50) (III.5.68) (III.5.69)
(III.6.8) (III.6.29)
a+cık (III.6.10)
a+ίk (II.3.18)
a+dı (I.37.7) (I.93.7)
a+dır (I.46.36)
a+ından (III.6.28)
azal-:azalmak

a+dır (I.17.7) (I.17.8) (I.38.2)
(I.38.7) (I.38.5) (I.38.6)

a-dı (III.6.10)

a+ydı (I.113.6)

a-ıyoz (I.61.6)

ayrı: ayrı

āz (krş.az/aaz): ağız
ā+ı (I.21.16) (I.97.15)

a. (I.58.15) (I.58.15) (I.58.30)
(I.58.31) (I.65.3) (I.65.4) (I.90.9)
(I.90.9) (III.1.26) (III.4.17) (III.7.3)
(III.9.5)

ā+ın (III.1.27)
ā+ından (II.3.29) (II.3.30)

ayrımız gayrımız: ayrı gayrı (ikileme)

ā+ını (I.21.19)
ā+ınıŋ (I.54.16)

a. g. (I.98.9)
ayrıl-: ayrılmak

ā+ıŋı (I.4.26)
az (krş.āz/aaz): ağız

a-alım (I.39.15)
a-dı(I.39.18)
(III.5.26)

(I.50.2)

a+ımda (I.34.13)

(I.72.32)

a+ıŋdan (I.106.11)

a-dıında (I.50.2)

aaz (krş.āz/az): ağız

a-dıını (I.72.42)

a+larım (I.56.10)

a-dıla (I.39.18)

a+larĭnı (I.21.5)

a-dılā (II.4.27)

azık
(krş.accıcık/acık/açcık/aÇcık/azıK/
ȧzık): az, biraz.

a-ıyō (I.47.9)
a-ıyōmuş (I.72.30)

a.
(I.4.6)
(I.24.5)
(I.26.1)
(I.29.23) (I.42.5) (I.44.20) (I.76.17)
(I.79.4)(I.100.1) (I.103.16) (I.104.15)
(I.111.10)
(I.111.13)
(I.112.15)
(I.112.5) (II.2.33) (II.2.6) (II.2.6)
(II.3.16) (II.4.19) (III.3.53) (III.4.6)

a-ma (I.72.41)
a-mış (III.5.26)
ayy: ay (ünlem)
a.

(I.54.17)

azıK
(krş.acıcık/acık/açcık/aÇcık/azık/
ȧzık): az, biraz.

az: az
a.(I.12.11)
(I.18.23)
(I.21.26)
(I.21.28) (I.23.8) (I.28.25) (I.28.26)
(I.28.27) (I.29.10) (I.30.2) (I.33.18)
(I.33.18) (I.37.27) (I.4.25) (I.4.25)
(I.60.1) (I.69.21) (I.72.18) (I.72.9)
(I.76.15) (I.76.16) (I.77.28) (I.90.17)
(I.92.3) (I.99.10) (I.112.8) (I.113.14)
(II.2.18) (II.3.10) (II.3.17) (II.3.18)

a.(I.24.5) (I.7.1) (I.29.36) (I.72.17)
(I.100.12)
ȧzık(krş.acıcık/acık/açcık/aÇcık/azık/
azıK): az, biraz.
ȧ. (III.7.10)
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azılı: şiddetli, aşırı

babanne (krş.bubanne): babaanne

a.(I.50.12)

b. (I.29.11) (I.43.25) (I.76.22)

B

b+cim (I.44.6)

bä: be (ünlem)

b+ŋ (I.76.6)

b. (I.111.8) (I.12.24) (I.34.10)
(I.35.22) (I.57.5) (I.66.1) (I.73.35)
(I.73.36) (III.1.9)

b+yim (I.18.9)
babuşsuz: ayakkabısız
b. (I.111.8)

ba (krş.bā/baa/bağ): üzüm bağı

baca(K): bacak

b. (I.14.2)

b+a (I.86.19) (I.97.14)

b+ı (I.108.6)

baçce (krş.bahce/bahcä/bahcė/bahçe/bahca/
bahça/ bahçı/bahçi/bahci): bahçe

b+ımız (I.17.4)
bā (krş.ba/baa/bağ): üzüm bağı

b. (I.8.2)

b.(I.43.16) (I.43.27) (I.6.3) (I.8.1)
(I.22.10)

bādem: badem
b. (I.110.18) (I.72.21) (I.72.24)

baa (krş.bā/ba/bağ): üzüm bağı

badȧna: badana

b+ılara (I.26.38)

b. (I.35.2)
badılcan (krş.baalcan/patlıcan): patlıcan
b. (I.91.8) (IV.2.29)

b+ımış (III.2.18)
baalcan (krş.badılcan/patlıcan): patlıcan

bagır- (krş.baar-/baır-): bağırmak

b. (III.8.9)
baaşla- (krş.bovuşla-): bağışlamak

b-dım (I.37.14)
bağ (krş.bā/baa/ba): üzüm bağı

b-rsa (II.9.5)
b-āsa (I.48.1) (I.58.2) (I.95.5)

b. (I.9.4)

b-sıŋ (II.8.11)

bağdaş-: anlaşmak

baba (krş.babȧ/buba/ bubạ/wua:): baba
b.(I.11.14)
(I.47.30)
(II.2.24) (II.3.7)

b.(III.3.3)
bağkur (krş.bākur): sigorta çeşidi

(I.79.27)

b.

b+lar (III.4.20)

(I.6.2)

bākur (krş.bağkur): sigorta çeşidi

b+m (I.107.18) (I.107.51) (I.11.26)
(I.18.11) (I.47.17)

b. (I.98.10) (I.98.11) (I.99.5)
b+dan (I.107.59) (I.42.4) (I.99.5)

b+mdana (I.91.5)

b+sunu (II.8.7)

b+mın (I.84.3)

b+undan (I.100.6)

b+mıŋ (I.50.12) (III.8.3)

bağla-:bağlamak

b+sı (I.85.18)

b-dıla (II.7.10)

b+sına (I.85.18)

bağlı:bağlı

b+sınıŋ (I.11.35)

b. (I.36.9)

b+mlādan (I.11.21)

bahalı: pahalı

babȧ (krş.baba/buba/bubạ/wua): baba

b.(I.12.37)
(III.2.8)

b. (I.11.15)
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(I.69.9)

(III.2.8)

bahci (krş./bahce/bahcä/bahcė/bacçe/bahçe/
bahca/bahçı/bahçi/bacça): bahçe

bahar: bahar
b. (I.95.6)

b+deyiz (I.104.24)

b+ı (I.47.25)

bahçı (krş./bahce/bahcä/bahcė/bacçe/bahçe/
bahca/bahçi/bahci/bacça): bahçe

b+ın (I.24.33) (I.79.10) (III.5.75)
b+ına (I.113.28)

b+lāda (I.12.27)

baharat: baharat

bahçi (krş./bahce/bahcä/bahcė/bacçe/bahçe/
bahca/bahçı/bahci/bacça): bahçe

b. (I.113.25)
bahca (krş.baçce/bahcä/bahcė/bahçe/bahce/
bahça/ bahçı/bahçi/bahci): bahçe

b+dä (I.72.12)
baır- (krş.bavır-): bağırmak

b+sını (I.29.34)

b-ıyōla (I.46.46)

bahce (krş.baçce/bahcä/bahcė/bahçe/bahca/
bahça/ bahçı/bahçi/bahci): bahçe
b.(I.18.14)
(I.29.16)
(I.43.27) (I.72.6)

baırd-: bağırtmak
b-ıyō (I.25.6)

(I.43.16)

baışla-: bağışlamak

b+dir (I.29.2)

b-sıŋ (I.43.8)
bak- (krş.baK-/bax-/bāk-/baak): bakmak

b+lä (I.72.7)
b+miz (I.17.4) (I.29.10)

b. (I.1.2) (I.10.1) (I.10.3) (I.14.3)
(I.22.1) (I.22.3) (I.4.47) (I.28.15)
(I.54.44) (I.54.45) (I.36.23) (I.41.7)
(I.42.25) (I.42.29) (I.42.6) (I.42.8)
(I.43.1) (I.43.1) (I.43.10) (I.46.41)
(I.49.12) (I.69.21) (I.69.21) (I.69.21)
(I.72.21) (I.72.21) (I.72.38) (I.73.14)
(I.73.20) (I.73.22) (I.73.9) (I.76.2)
(I.78.21) (I.79.18) (I.79.25) (I.80.13)
(I.80.13)
(I.80.16)
(I.105.14)
(I.106.13)
(I.106.14)
(I.107.36)
(I.107.55)
(I.108.11)
(I.108.12)
(I.108.12)
(I.109.29)
(I.109.55)
(I.60.3) (I.64.1) (II.1.20) (II.1.7)
(II.4.17) (III.3.32) (III.4.1) (III.4.20)
(III.4.4) (III.6.15) (III.9.12) (III.9.2)
(IV.1.25) (IV.1.34)

b+miZ (I.31.9)
b+ŋ (I.108.5)
b+yi (I.104.24)
bahcä (krş.bahce/bahce/bahcė/bahçe/bahca/
bahça/ bahçı/bahçi/bahci): bahçe
b. (I.14.2)
bahcė (krş.bahce/bahcä/baçce/bahçi/bahçe/
bahca/bahça/ bahçı /bahci): bahçe
b+lӓdӓ (I.29.45)
bahça (krş.baçce/bahcä/bahcė/bahçı/bahçi/
bahci/bahçe/bahce/bahça): bahçe
b+mızda (I.12.27)

b-a (I.43.15)

bahci (krş.bahce/bahcä/bahcė/baçce/bahçe/
bahca/bahça/ bahçı/bahçi): bahçe

b-aasak (I.36.28)
b-abiliyom (I.73.4)

b+deyiz (I.104.24)

b-alım (I.21.16) (I.55.7) (III.7.7)

bahçe (krş.bahce/bahcä/bahcė/bahçi/baçce/
bahca/bahça/ bahçı/bahçi/bahci): bahçe

b+miz (I.22.10)

b-am(I.1.2)
(I.54.7)
(I.109.22)
(I.90.11)
(II.2.37)
(II.2.37)
(I.68.13) (I.68.13) (I.70.19) (I.70.20)
(I.80.5)

b+mizde (I.109.57)

b-amayız (I.28.21)

b+si (I.68.12)

b-ar (I.21.38) (I.21.39)

b+yä (I.12.28)

b-arsıŋ (I.43.22)

b. (I.6.3) (I.9.4)
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b-caasıŋ (I.28.21) (I.28.22)

(I.12.18) (I.14.2) (I.2.2)
(I.39.5) (I.66.6) (I.74.5)
(III.3.59) (IV.1.5)

b-caK (I.34.9)
b-cak (II.1.14) (II.1.14)

b-ıyoZ (I.23.5)

b-cam (I.45.1)

b-ma (I.77.10)

b-caŋ (I.44.20)

b-madık (I.4.16)

b-cāsıŋ (I.106.29)

b-madıla (I.12.12)

b-ceyiz (I.66.9)
b-dı (I.19.5) (I.19.6)
(I.42.35) (I.54.5)

(I.36.9)
(I.74.6)

b-madım (I.44.15)
(I.42.35)

b-mak(I.55.11)
(I.109.33)

b-dıım (I.79.30)

(I.73.10)

(I.104.2)

b-maŋ (I.44.20)

b-dıımız (I.79.29)

b-mazlar (I.44.11)
b-mıcaK (I.29.34)

b-dım (I.12.12) (I.18.4) (I.73.18)
(I.73.24) (I.78.10) (I.78.3) (I.79.25)
(I.79.7) (I.97.18) (I.98.3) (I.109.1)
(I.109.10) (I.109.14) (I.109.14)

b-mıya (I.18.16)
b-mıyo (I.33.4)

b-en (I.104.30)

b-mıyoŋ (I.44.20) (I.44.20)

b-ıbiliyoz (I.5.15) (I.5.17)

b-ımayız (I.5.18)

b-ıcak (I.107.57)

b-seŋ (I.69.16)

b-ıy (I.44.16) (II.9.10)

b-sıŋ (I.43.10)

b-ıyala (III.4.10)

b-ııy (III.6.5)

b-ıyı (II.9.21)

b-ıŋ (I.106.2)

b-ıyi (II.6.5)

b-ımıyom (I.45.3)

b-ıylar (III.6.20)

bax- (krş.baK-/bak-/bāk-/baak): bakmak

b-ıyo(I.100.3) (I.103.10) (I.96.7)
(I.12.18) (I.33.5) (I.54.39) (I.4.13)
(I.4.4) (I.72.27)

b. (I.22.1) (III.2.21)
(III.8.11) (III.5.68)
b-amıyı (I.43.36)

b-ıyōduk (I.97.11)

b-amıyom (III.5.5)

b-ıyodum (I.30.21)

b-amıyoz (III.2.8)

b-ıyox (I.22.10)

b-caaz (I.35.26)

b-ıyōla (I.90.8)

b-dıktan (I.30.3)

b-ıyom(I.12.19)
(I.5.5)
(I.42.1)
(I.45.3) (I.65.7) (I.65.7) (I.73.7)
(I.80.11) (I.80.2) (I.85.3) (I.96.7)
(III.1.2)

b-ıver (I.44.14)
b-ıy (III.8.14)
b-ıyı (I.43.35)

b-ıyon(I.12.19) (I.18.2) (I.27.1)
(I.30.18) (I.30.19) (I.30.20) (I.30.3)

b-ıyım (III.8.2)
b-ıylar (III.6.18)

b-ıyoŋ (I.23.4)

b-ıyo (III.5.11)

b-ıyosuŋ (I.43.24)

b-ıyon (I.35.23)

b-ıyoz (I.100.10) (I.100.11) (I.85.4)
(I.98.9) (I.98.9) (I.12.17) (I.23.6)
(I.27.2) (I.27.4) (I.32.3) (I.32.5)

b-ıyosuŋ (I.43.24)
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(III.2.49)

b-ıyoz (I.35.17)

b-madık (I.18.7) (I.18.7)
baxıTmax (krş.bakıt-): baktırmak, tedavi
ettirmek

b-ma (III.8.10)
b-mıyola (I.33.7)

b-max (I.35.16)

b-íy (II.6.8)

b-amacaaz (I.35.27)

b-íyi (II.6.7)

b-ıyoz (I.35.29)

baK- (krş.bak-/bax-/bāk-/baak): bakmak

bakıl- (krş.baxıl-): bakılmak

b.(I.22.3) (I.26.33) (I.34.7) (I.46.41)
(I.54.41) (I.54.42) (II.1.9) (III.3.46)

b-abildim (I.62.24)

b-saŋ (I.31.14)

b-amıyon (I.62.26)

bāk- (krş.baK-/bax-/bak-/baak): bakmak

b-dı (I.18.7)
b-dık (I.62.24)

b. (I.5.21) (I.6.16)
baak- (krş.baK-/bax-/bāk-/bak): bakmak

b-ıyo (I.35.14)
b-ıyoru (I.99.5)

baak (I.60.2)
bakan: bakan, göz kulak olan

b-ī (I.90.17)

b+ım (I.4.48) (I.4.48)

baxıl- (krş.bakıl-): bakılmak

bakdır-: baktırmak

b-macax (I.35.14)

b-dım (I.78.11)

bakxāliye: bakkaliye

b-ırız (I.104.23)

b. (I.84.2)
bälki (krş.belki/bäki): belki

b-mak (I.83.7)
bakgal (krş.baxĝal): bakkal

b. (I.11.24) (I.11.32)
(I.13.6) (I.68.17) (II.5.25)

b. (I.94.3)

(I.11.44)

bäki (krş.belki/bälki): belki

b+da (II.5.11)

b.(I.12.40)

b+ı (I.103.5)

belki (krş.bäki/ bälki): belki

baxĝal (krş.bakgal): bakkal

b.(I.68.22) (I.73.3) (I.73.44) (I.77.11)
(I.77.12) (III.6.19)

b. (III.5.61)
bakıcı (krş.baxıcı): bakıcı

bakla (krş.baKla/baKlȧ): bakla

b.(I.104.26)

b. (I.88.1)

baxıcı (krş.bakıcı): bakıcı

b+nıŋ (I.88.10)

b. (III.9.20)

baKla (krş.bakla/baKlȧ): bakla

bakım (krş.baxım): bakım

b. (I.88.3)

b. (I.56.16)

baKlȧ (krş.bakla/baKla) : bakla

b+ı(I.104.16) (I.104.21) (III.8.11)

b+lā (I.88.2)

b+narı (I.104.12)

b+yı (I.88.1) (I.88.2)

baxım (krş.bakım): bakım

bakraç: bakraç

b+da (I.43.5)

b. (I.67.12)

bakıt- (krş.baxıTmax): baktırmak, tedavi
ettirmek

bal: bal
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b.(I.109.26) (I.109.53)
(I.109.56)
(I.109.58)
(I.109.67) (I.109.67)

banka (krş.baŋga/bankı): banka

(I.109.53)
(I.109.66)

b+sına (I.35.2)
b+sında (I.104.6)

baladız: dal, budak

baŋga (krş.banka/bankı): banka

b. (I.89.6)

b+da (III.9.12)

bāla-: bağlamak

b+sını (III.9.13)

b. (I.108.16) (I.108.19)

bankı (krş.banka/baŋga): banka

b-caxsıŋ (III.1.41)

b+ya (I.83.8)

b-dıyo (III.9.5)

banım: sulu yemek

b-la (I.4.31) (I.4.31)

b+ı (I.105.19)

b-mazlar (I.73.7)

banyo: banyo

b-yacaxsıŋ (III.1.42)

b+ŋu (I.73.10)

b-yı(I.105.8)

bar bar: avazı çıktığı kadar (ikileme)

b-yıveriyōla (I.105.8)

b. b. (I.25.5) (I.42.31)

bālı: bağlı

barabā (krş.barāba/barabar/barȧba/barbaa/
barıbā/barība): beraber

b.(I.38.6)
b+yız (III.2.11)

b. (I.108.17)

b+ymış (III.5.20)

barāba (krş.barabā/barabar/barȧba/barbaa/
barıbā/barība): beraber

bālı-: bağlamak
b-yoz (I.79.2)

b. (I.62.28)

balı(K): balık

barabar (krş.barāba/barabā/barȧba/barbaa/
barıbā/barība): beraber

b+ı (III.5.16)

b. (I.75.5) (II.8.7) (II.9.22)

balkı-: parlamak

barȧba (krş.barāba/barabar/barabā/barbaa/
barıbā/barība): beraber

b. (I.89.7)
balkon: balkon

b. (I.53.7)

b+dı (I.104.28)

barbaa (krş.barāba/barabar/barȧba/barabā/
barıbā/barība): beraber

bamya (krş.bamye): bamya

b. (I.24.19)

b. (I.14.7)

barıbā (krş.barāba/barabar/barȧba/barbaa/
barabā/barība): beraber

bamye (krş.bamya): bamya
b. (II.3.3)

b. (I.98.6)

bana (krş.baŋa/bána/bene/benė/benä): bana

barība (krş.barāba/barabar/barȧba/barbaa/
barıbā/barība): beraber

b. (I.40.6) (I.57.4) (I.73.36)
baŋa (krş.bana/bána/bene/benė/benä): bana
b. (I.21.10) (III.9.25)
bána (krş.baŋa/bana/bene/benė/benä): bana

b. (I.98.9)
baraÇ (krş.baraj/baraş): baraj
b. (I.28.24)

b. (II.6.7)
bavır- (krş.baır-): bağırmak

b+ımız (I.69.9) (I.69.9)
baraj (krş.baraÇ/baraş): baraj

b-ıyo (I.42.31)
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b. (I.28.14) (I.41.16) (I.55.5) (I.55.7)

b. (I.111.9)

baraş (krş./baraj/baraÇ): baraj
b. (I.41.16) (I.41.16)
(I.41.21) (I.42.14)

bāsili: velhâsılı (yanlış telaffuz)
(I.41.20)

b. (III.2.32)
basma: kumaştürü

baraṇşit (krş.bıronşit): bronşit hastalığı

b. (I.76.19) (I.76.19)

b.(II.7.9)

basTır- (krş.basdır-): bastırmak

barbunya: barbunya

b-ıyoZ (I.47.4)

b. (I.11.30)

b-ıZ (I.47.7)

bardak: bardak

baş: baş

b. (I.20.9)(I.20.9) (I.20.9) (I.20.9)
(I.79.24)

b. (I.12.13) (III.4.24) (IV.1.50)
b+ȧ (I.12.13)

barım barım: avazı çıktığı kadar (ikileme)

b+ı (I.76.10) (II.4.26) (II.4.26)

b. b.(I.46.47) (I.46.47)

b+ım (I.112.15) (I.98.20)

barın-: barınmak

b+ıma (I.106.29) (I.23.3) (I.64.5)

b-ımadı (I.77.21)

b+ımda (I.42.19) (I.79.21)

bāri: bari

b+ımdaki (I.53.2)

b. (II.1.13)

b+ımdan (I.46.19)

barmak: parmak

b+ımı (I.97.17)

b. (I.86.6)

b+ımıza (I.34.11) (I.73.33) (III.5.57)

barmaKlı: parmaklı

b+caazıma (I.94.9)

b. (III.2.41)

b+da (I.54.35) (I.97.16)

bas-: basmak

b+dan (III.4.19) (III.4.19)

b-arım (II.2.5)

b+dı (I.58.4)

b-dı (I.107.41)

b+ımızda (I.73.31)

b-dıK (I.29.4)

b+ımızdakıṇlarĭ (I.21.22)

b-dıŋ (I.111.11)

b+ımızdan (III.9.15)

b-ımıyon (I.4.45) (I.4.47)

b+ımızı (I.40.7)

b-ıyi (II.2.5)

b+ın (I.12.47) (I.54.38) (I.93.8)

b-ıyo (I.76.9)

b+ınȧ (I.43.31)

b-ıyom (III.2.24)

b+ına(I.28.25) (I.28.26) (I.33.2)
(I.35.5) (I.4.35) (I.47.13) (I.54.32)
(I.73.34) (I.80.6) (III.2.33) (III.2.35)
(III.2.43)

b-madıım (I.65.2)
b-mamış (I.54.12)
b-mış (I.37.20)

b+ındȧ (I.96.10)

basdır- (krş.basTır-): bastırmak

b+ında(I.28.17) (I.41.19) (I.42.18)
(I.63.5) (I.77.27) (I.79.4) (I.96.9)
(II.8.13) (II.9.8) (III.1.41)

b-dı (I.21.25)
b-ırsaŋ (III.7.17)
basımak: basamak

b+ından (I.90.4) (I.97.13)
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b+ındaydı (I.54.14)

b-dılar (III.2.36)

b+ını (I.93.4)

b-dım (I.78.9) (II.2.27) (III.8.3)

b+ıŋızdan (I.7.3)

b-rıZ (I.21. 19)

b+larında (III.5.3)

b-yo (IV.2.1)

başarı: başarı
b.(I.107.30)
(I.107.43)

başlā-(başla-/bāşla-/başlı-): başlamak
(I.107.43)

(I.107.43)

b. (I.82.12) (I.82.15)
bāşla-(başlā-/başlā-/başlı-): başlamak

başbakan: başbakan

b-dı (I.5.12)

b. (I.105.21) (I.54.19)

başlı- (krş.başlā-/bāşla/başla-): başlamak

başga (krş.başgȧ/ başĝȧ/ başka): başka

b-yala (IV.2.8)

b. (I.3.2) (I.5.4) (I.11.47) (I.21.2)
(I.25.4) (I.27.3) (I.28.29) (I.33.18)
(I.35.21) (I.46.17) (I.51.12) (I.51.3)
(I.55.4) (I.55.5) (I.55.5) (I.55.9)
(I.56.7) (I.61.2) (I.61.2) (I.61.7)
(I.71.3) (I.71.4) (I.73.46) (I.74.5)
(I.78.23) (I.79.2) (I.81.9)(I.91.2)
(I.92.4) (I.93.10) (I.100.3) (I.102.7)
(I.108.2)
(I.110.14)
(I.113.27)
(II.1.14) (II.6.12) (III.1.2) (III.1.26)
(III.5.5) (IV.1.16)

b-yo (I.62.12)
b-yoz (I.21.14)
başlan-: başlanmak
b-ıyōdu (I.73.46)
başvur-:başvurmak
b-am (I.104.18)
başvurul-: başvurulmak
b-madı (I.104.18)

başgȧ (krş.başga/ başĝȧ/ başka): başka

bat-: batmak

b. (I.11.31) (I.18.19) (I.25.4) (I.27.1)
(I.32.3) (I.49.17) (I.49.2) (I.49.4)
(I.69.27) (I.72.5) (I.92.2) (I.93.12)
(I.104.16) (I.104.25)

b-ardı (I.45.16)
b-dı (I.58.3)
b-dıı (I.100.7) (I.100.7)

başĝȧ (krş.başka/başga/başgȧ): başka

b-mış (I.74.8)

b. (III.2.1) (III.1.34)

batır-: işini kaybetmek

başgan: başkan

b-dı (II.4.13)

b+a (I.54.21)

baya (krş.bayaa/bayā/ beyā): bayağı, epey

b+dı (I.54.8)

b. (I.21.11) (I.32.7) (I.51.37)

başganlı(K): başkanlık

bayaa (baya/bayā/ beyā): bayağı, epey

b+ı (I.68.24)

b.(I.39.13) (I.51.37) (I.58.28) (I.58.5)
(I.82.5) (IV.1.32)

başına gäcek gözüne görüncek ō-: taşkın
davranarak başına iş açmak.

bayā (krş.bayaa/baya/ beyā): bayağı, epey

a. g. g. g. o.(I.89.145)

b. (I.21.28) (I.26.22) (I.29.31)
(I.29.32) (I.29.35) (I.29.37) (I.32.8)
(I.58.16) (I.73.3) (I.80.7) (I.113.2)
(IV.1.14) (IV.2.10)

başka (krş.başga/ başĝȧ/ başgȧ): başka
b+sı (I.43.6)
başla- (krş.başlā-/bāşla/başlı-): başlamak

bayan: bayan, kadın

b-dı (I.58.14) (III.6.16) (I.107.30)
(I.84.14) (I.26.18)

b. (I.13.3) (I.54.18) (I.68.24)

b-dık (I.106.7) (I.11.4)

b+ı (I.54.23)
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b+nar (I.21.36)

bazlama (krş.bazlıma): bazlama

b+nara (I.21.36)

b. (III.3.24) (III.5.5)

baylaŋ: nazlı

b+yı (III.5.5)
bazlıma (krş.bazlama): bazlama

b. (I.111.13)
baypas: kalp hastalığı tedavi yöntemi

b. (I.45.8)
be: be (ünlem)

b. (I.11.7) (I.46.28)
bayrakcı: düğünlerde bayrak taşıyan kimse

b. (I.25.2) (III.2.14) (III.6.10)

b+lā (I.4.35)

bebe(K): bebek

bayram: bayram

b+imiz (I.5.2)
beber (krş.bebär/bübeṛ/bibär/böber/böbär):
biber

b. (II.2.23)
b+ınız (II.2.24)

b. (I.30.22) (I.30.23)

b+lāda (II.3.9)

b+innän (IV.1.13)

bazar (krş.bazaar/Pazar/pazar): pazar

bäbär (krş.bärbär): berber

b. (I.13.2)

bäbär (I.107.5)

b+a (I.81.10) (II.4.9)
bebär
biber

b+dan (III.5.16)
b+dana (III.3.53)
b+ı (I.110.11)
(II.4.10)

(beber/bübeṛ/bibär/böber/böbär):
bebär (I.100.9) (I.82.9)

(I.4.34)

(I.41.10)

becer-: becermek
b-irim (I.46. 37)

b+ına (I.12.6)

becerikli: becerikli

bazaar (krş.bazaar/bazar/Pazar): pazar

b+ydim (I.76.2)

b. (III.4.3)

bedāva: bedava

b+dan (I.5.18)

b+ya (I.84.17)

bazen (krş.bāzen/bazen): bazen

beden: beden

b (I.67.3) (III.3.53)

b+im (I.78.19)

bāzen (krş.bazen/bazen): bazen

bēgir (krş.beygir): beygir

b.(I.67.4) (I.104.1) (I.104.2) (I.86.17)

b+imiz (I.70.16)

bāzän (krş.bazen/bāzen): bazen

begmäzliK: pekmezlik

b. (I.67.2) (I.67.4)

a.

bazı (krş.bāzı): bazı

(III.2.18)

bek (krş.beK/pek/peg): pek

b. (I.32.32) (I.68.11)

b. (I.4.31) (I.11.9) (I.18.32) (I.42.21)
(I.44.17)

bāzı (krş.bazı): bazı
b.(I.4.21) (I.4.21) (I.5.20) (I.5.20)
(I.18.8) (I.29.30) (I.32.32) (I.69.18)
(I.69.18) (I.72.6) (I.72.8) (I.78.21)
(I.78.21) (I.79.16) (I.83.4) (I.83.4)
(I.105.3) (I.105.4) (I.111.13) (I.95.6)
(I.98.18) (I.98.18) (II.3.23) (III.5.12)
(III.5.60) (III.5.60) (III.7.8) (III.7.9)

beK (krş.beK/pek/peg): pek

beK (I.11.17) (I.11.28) (I.11.33)
bekar (krş.bekār/bekár): bekar
b.
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(I.11.35)

(I.30.29)

(I.30.30)

belā: bela

(I.30.30) (I.46.10) (I.48.2) (I.93.6)
bekār (krş.bekar/bekár): bekar

b. (I.77.19) (I.77.5)
bele
(krş.bēlä/böle/bȫlä/bȫle/bȫlü/beyle/
böylä/böyle/bōle/bölü): böyle

b. (II.4.26)
bekár (krş.bekār/bekar): bekar

b. (I.77.10) (III.5.18)

b. (II.2.42)

belediye (krş.belediyä): belediye

bekarlık: bekarlık

b. (I.50.11)

b. (I.11.34)

b+niŋ (I.17.3) (I.54.17)

beKci: bekçi

b+sinde (I.68.1)

b+si (I.86.13)

belediyä (krş.belediye): belediye

bekle- (krş.beklä-/beklı-/bekli-): beklemek

b. (I.50.11)

b-medim (III.9.3)

b+niŋ (I.17.3) (I.54.17)

b-meye (II.5.24)

b+sinde (I.68.1)

beklä- (krş.bekle-/beklı-/bekli-): beklemek

belert-: gözlerini iyice açmak

b. (I.105.15) (I.49.15)

b.(I.89.8)

b-r (I.109.63)

bēlä
(krş.bele/böle/bȫlä/bȫle/bȫlü/beyle/
böylä/böyle/bōle/bölü): böyle

beklı- (krş.beklä-/bekle-/bekli-): beklemek
b-yım (II.9.8)

b. (IV.1.52)

bekli- (krş.beklä-/beklı-/bekle-): beklemek

belirli: belirli

b-midilä (IV.1.58)

b. (I.9.3)

b-yō (I.100.2)

belle-: anlamak, kavramak

b-yōdu (I.105.16)

b-yemedim (I.77.20)

b-yom (III.5.3)

belli: belli

b-yoz (I.66.8) (I.3.7)

b. (I.5.20) (I.11.19) (I.28.19)
(I.28.20) (I.43.18) (I.43.23) (I.46.29)
(I.55.6) (I.59.2) (I.87.1) (III.3.23)

bel (krş.bäl): bel
b. (I.12.31) (I.44.17)

b+dir (I.79.18)

b+i (I.77.9) (II.4.16)

bän (krş.ben): ben

b+im (III.1.4) (III.1.5)

b. (I.4.11) (I.4.2) (I.4.25) (I.4.40)
(I.4.44) (I.4.47) (I.5.1) (I.5.19)
(I.5.27) (I.5.8) (I.6.1) (I.6.10) (I.6.10)
(I.6.22) (I.6.23) (I.6.5) (I.9.1) (I.11.1)
(I.12.1) (I.12.10) (I.12.11) (I.12.12)
(I.12.16) (I.12.19) (I.12.19) (I.12.2)
(I.12.23) (I.12.29) (I.12.36) (I.12.39)
(I.12.43) (I.12.9) (I.14.12) (I.14.9)
(I.15.1) (I.17.4) (I.17.5) (I.18.1)
(I.18.10) (I.18.13) (I.18.14) (I.18.15)
(I.18.2) (I.18.20) (I.18.9) (I.26.3)
(I.28.4) (I.28.3) (I.29.44) (I.29.44)
(I.29.45) (I.29.26) (I.31.12) (I.34.3)
(I.36.15) (I.36.23) (I.36.4) (I.37.11)
(I.37.14) (I.37.14) (I.37.14) (I.39.1)

b+imdän (II.6.1)
b+imde(II.6.1)
(II.6.3)

(II.6.2)

(II.6.2)

b+ini (II.4.15)
b+leäm (I.91.3)
bel: yer
b+lä (I.76.31)
bäl (krş.bel): bel
b. (I.12.31)
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(I.39.14) (I.39.15) (I.39.16) (I.39.18)
(I.39.19) (I.39.2) (I.39.3) (I.41.13)
(I.41.15) (I.41.8) (I.42.10) (I.42.10)
(I.42.10) (I.42.11) (I.42.11) (I.42.13)
(I.42.17) (I.42.18) (I.42.2) (I.42.2)
(I.42.21) (I.42.22) (I.42.26) (I.42.28)
(I.42.29) (I.42.34) (I.42.40) (I.42.40)
(I.42.7) (I.42.9) (I.46.10) (I.46.19)
(I.46.7) (I.46.12) (I.46.14) (I.46.24)
(I.46.24) (I.46.35) (I.46.42) (I.46.43)
(I.46.6) (I.51.5) (I.53.1) (I.53.2)
(I.53.2) (I.54.8) (I.57.3) (I.57.5)
(I.58.11) (I.58.13) (I.58.14) (I.62.1)
(I.62.13) (I.62.2) (I.62.22) (I.62.27)
(I.62.28) (I.62.3) (I.62.31) (I.62.32)
(I.62.33) (I.62.34) (I.62.35) (I.62.36)
(I.63.13) (I.64.10) (I.64.9) (I.65.1)
(I.65.5) (I.66.3) (I.66.4) (I.67.2)
(I.68.24) (I.68.6) (I.69.21) (I.69.22)
(I.72.1) (I.72.10) (I.72.5) (I.72.6)
(I.73.15) (I.73.17) (I.73.19) (I.73.23)
(I.73.28) (I.73.3) (I.73.49) (I.73.7)
(I.73.8) (I.73.9) (I.74.14) (I.76.11)
(I.76.11) (I.76.12) (I.76.13) (I.76.15)
(I.76.17) (I.76.19) (I.76.2) (I.76.22)
(I.76.27) (I.76.3) (I.76.3) (I.76.30)
(I.76.33) (I.76.8) (I.76.9) (I.77.14)
(I.77.18) (I.77.19) (I.78.1) (I.78.12)
(I.78.2) (I.78.7) (I.78.9) (I.79.10)
(I.79.15) (I.79.15) (I.79.21) (I.80.1)
(I.80.1) (I.80.3) (I.80.8) (I.84.1)
(I.84.20) (I.84.23) (I.84.24) (I.85.1)
(I.85.4) (I.86.10) (I.86.24) (I.86.26)
(I.86.8) (I.90.16) (I.91.4) (I.91.5)
(I.94.1) (I.94.14) (I.94.15) (I.94.3)
(I.94.5) (I.94.8) (I.94.8) (I.95.9)
(I.96.6) (I.97.1) (I.97.1) (I.97.10)
(I.97.5) (I.98.1) (I.98.14) (I.98.26)
(I.98.3) (I.98.6) (I.99.1) (I.100.3)
(I.100.8) (I.101.1) (I.101.5) (I.103.4)
(I.104.1)
(I.104.11)
(I.105.15)
(I.105.17)
(I.105.2)
(I.105.3)
(I.106.13)
(I.106.15)
(I.106.22)
(I.106.28)
(I.106.5)
(I.107.10)
(I.107.2)
(I.107.20)
(I.107.36)
(I.107.42)
(I.107.48)
(I.107.58)
(I.107.58)
(I.108.12)
(I.109.10)
(I.109.10)
(I.109.13)
(I.109.20)
(I.109.27)
(I.109.38)
(I.109.47)
(I.109.51)
(I.109.53)
(I.109.54)
(I.109.55)
(I.110.1)
(I.110.1)
(I.110.3)
(I.111.13)
(I.111.16)
(I.112.6) (I.112.7) (I.113.25) (II.1.1)
(II.1.19) (II.1.20) (II.1.20) (II.1.20)
(II.1.4) (II.2.11) (II.2.12) (II.2.16)

(II.2.17) (II.2.18) (II.2.19) (II.2.24)
(II.2.26) (II.2.28) (II.2.35) (II.2.38)
(II.2.4) (II.2.40) (II.2.40) (II.2.5)
(II.2.6) (II.3.21) (II.3.22) (II.3.24)
(II.3.25) (II.3.41) (II.3.7) (II.4.1)
(II.5.2) (II.5.22) (II.6.10) (II.8.1)
(II.8.6) (II.8.8) (II.9.1) (II.9.12)
(II.9.22) (II.9.23) (II.9.9) (II.9.9)
(III.2.21) (III.2.21) (III.3.20) (III.4.1)
(III.4.1) (III.4.5) (III.5.1) (III.5.3)
(III.5.71) (III.6.19) (III.8.2) (III.9.10)
(III.9.14) (III.9.2) (III.9.2) (III.9.25)
(III.9.29)
(III.9.30)
(III.9.31)
(III.9.32) (III.9.32) (III.9.33) (III.9.5)
(IV.1.1) (IV.1.43) (IV.1.47)
b+ce (IV.2.23)
b+dä (I.103.2) (I.107.46) (I.12.31)
(II.1.1)
b+dän (II.2.8)
b+de (I.35.12) (III.1.15) (III.9.31)
b+im (I.106.29) (I.39.12)
ben (krş.bän): ben
b.(I.9.1) (I.12.38) (I.19.8) (I.20.2)
(I.21.11) (I.21.11) (I.21.32) (I.21.35)
(I.21.37) (I.21.39) (I.22.4) (I.22.7)
(I.23.3) (I.24.10) (I.24.16) (I.24.18)
(I.24.22) (I.24.25) (I.24.30) (I.24.8)
(I.25.5) (I.26.16) (I.26.43) (I.26.2)
(I.26.29) (I.26.33) (I.26.43) (I.28.11)
(I.28.5) (I.29.20) (I.29.6) (I.29.8)
(I.30.31) (I.31.11) (I.32.6) (I.35.5)
(I.37.12) (I.37.5) (I.39.6) (I.43.23)
(I.43.29)(I.44.15) (I.44.2) (I.46.8)
(I.47.17) (I.47.18) (I.47.18) (I.47.18)
(I.49.23) (I.51.22) (I.51.42) (I.51.42)
(I.56.7) (I.57.2) (I.57.5) (I.59.2)
(I.59.2) (I.69.16) (I.73.14) (I.73.15)
(I.75.5) (I.77.16) (I.79.15) (I.79.4)
(I.80.4) (I.85.1) (I.87.8) (I.88.1)
(I.95.10)
(I.96.1)
(I.103.17)
(I.104.22)
(I.105.2)
(I.106.19)
(I.106.2) (I.112.1) (II.7.7) (III.3.26)
(III.3.58) (III.3.7) (III.3.8) (III.4.3)
(III.4.32) (III.4.4) (III.5.24) (III.5.7)
(III.6.15) (III.6.22) (III.7.13) (III.7.3)
(III.7.4) (III.9.24) (III.7.18)
b+ce (I.38.8)
b+dä (I.100.13)
b+dän (I.98.27)
b+dė (I.29.43)

351

b+de (I.57.1) (I.100.12)

(III.3.39)
(III.3.45)
(III.3.58)
(III.4.28)
(III.4.30)
(III.4.30)
(III.5.39)
(III.5.59)
(III.5.63)
(III.6.12) (III.6.15) (III.6.28) (III.9.5)
(III.9.8)

b+den (I.44.19)
b+i (I.3.10) (I.3.2) (I.4.7) (I.24.14)
(I.12.37) (I.24.3) (I.24.30) (I.33.12)
(I.33.4) (I.33.7) (I.34.3) (I.34.9)
(I.34.9) (I.42.26) (I.42.38) (I.46.23)
(I.47.17) (I.47.20) (I.53.4) (I.53.7)
(I.56.8) (I.58.12) (I.62.29) (I.76.12)
(I.76.8) (I.78.6) (I.78.7) (I.96.7)
(I.103.1)
(I.105.13)
(I.105.17)
(I.106.18)
(I.106.20)
(I.107.25)
(I.107.4)
(I.107.57)
(I.107.58)
(I.109.1)
(I.109.11)
(I.109.12)
(II.2.30) (II.2.36) (II.2.39)

b+imki (II.5.23)
b+imkinä (II.1.20)
b+iŋki (I.100.5) (I.41.1)
b. melärim yovruma yovrum melä
yovrusuna: kaç yaşında olursa olsun bir
çocuk annesinin gözünde büyümez.
b.m. y. y. m. y.(I.89.146)
bene (krş.baŋa/bána/bana/benė/benä): bana

b+į (I.24.29)

b.(I.24.25) (I.24.27) (I.24.3) (I.24.31)
(I.24.47)

b+im (I.5.10) (I.6.5) (I.4.6) (I.12.34)
(I.11.18) (I.11.20) (I.12.17) (I.12.22)
(I.12.30) (I.12.33) (I.12.41) (I.12.42)
(I.12.44) (I.12.7) (I.12.8) (I.14.1)
(I.21.22) (I.22.10) (III.9.9) (IV.1.47)
(I.24.10) (I.24.15) (I.24.2) (I.24.23)
(I.25.5) (I.26.13) (I.26.3) (I.28.1)
(I.28.11) (I.28.4) (I.29.19) (I.30.19)
(I.30.30) (I.30.31) (I.34.13) (I.34.14)
(I.34.2) (I.35.30) (I.36.12) (I.36.19)
(I.37.9) (I.41.6) (I.42.12) (I.42.13)
(I.42.15) (I.44.14) (I.44.4) (I.44.5)
(I.46.2) (I.46.20) (I.46.26) (I.46.33)
(I.46.33) (I.46.34) (I.46.35) (I.46.36)
(I.46.4) (I.46.40) (I.46.45) (I.46.8)
(I.47.21) (I.47.23) (I.48.1) (I.49.2)
(I.50.1) (I.50.10) (I.51.31) (I.51.38)
(I.51.40) (I.51.41) (I.51.43) (I.51.51)
(I.53.8) (I.58.29) (I.62.1) (I.62.14)
(I.62.21) (I.62.27) (I.62.27) (I.62.28)
(I.62.3) (I.62.32) (I.62.34) (I.67.1)
(I.67.1) (I.67.2) (I.68.6) (I.68.7)
(I.70.10) (I.72.4) (I.73.14) (I.73.27)
(I.76.5) (I.77.2) (I.78.1) (I.78.7)
(I.79.20) (I.80.8) (I.82.20) (I.86.26)
(I.86.27) (I.90.9) (I.95.12) (I.97.20)
(I.97.21) (I.97.26) (I.98.17) (I.98.17)
(I.100.6)
(I.101.6)
(I.103.16)
(I.105.14)
(I.106.13)
(I.106.14)
(I.106.27)
(I.106.28)
(I.106.30)
(I.107.18)
(I.107.31)
(I.109.29)
(I.109.36)
(I.109.52)
(I.109.53)
(I.111.17)(I.112.14)(I.112.8)(I.113.4)
(II.1.6) (II.2.9) (II.4.16) (II.4.19)
(II.4.20) (II.5.1) (II.5.11) (II.5.12)
(II.5.23) (II.5.28) (II.6.1) (II.7.7)
(III.1.23) (III.1.3) (III.1.38) (III.1.5)
(III.2.23) (III.2.9) (III.3.24) (III.3.26)

benė (krş.baŋa/bána/bana/benė/benä): bana
b. (I.29.23)
benä (krş.baŋa/bána/bana/benė/bene): bana
b+ä (I.35.5) (I.36.13) (I.37.12)
(I.42.21) (I.42.38) (I.69.23) (I.73.11)
(I.76.24)
(I.79.27)
(I.105.8)
(I.107.15)
(I.109.2)
(I.109.22)
(I.109.55) (II.2.19) (II.2.31) (II.2.31)
(II.2.39)
beŋze- (krş.benzä-): benzemek
b-miyo (III.5.68)
b-rim (I.109.47)
benzä- (krş.beŋze-): benzemek
b. (I.29.23)
benzinci: benzin istasyonu sahibi
b.(I.70.8) (I.70.8)
benzinnik: benzin istasyonu
b+dä (I.54.11)
beraba (krş.berāba/beraber/berābär/berabär/
berabar/beräbär/ berāber): beraber
b.(I.77.12)
berāba (krş.beraber/beraba/berābär/berabär/
berabar/beräbär/berāber): beraber
b. (I.103.2) (I.81.9)
beraber(krş.berāba/beraba/berābär/berabär/
berabar/beräbär/berāber): beraber
b. (I.76.14)
berabär(krş.berāba/beraba/berābär/beraber/
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berabar/beräbär/berāber): beraber
b.(I.62.3)
(III.4.28)

(I.78.12)

besi:besleme
(I.78.15)

b.(II.5.19)
besli-: beslemek

berabar krş.berāba/beraba/berābär/berabär/
beraber/beräbär/berāber): beraber

b-yänlär (I.110.8)
beş (krş.bäş): beş

b.(I.73.23)

b.(I.3.4) (I.3.8) (I.6.28) (I.9.3)
(I.11.27) (I.12.2) (I.12.33) (I.16.4)
(I.17.6) (I.19.7) (I.20.5) (I.21.25)
(I.23.7) (I.23.7) (I.24.37) (I.26.11)
(I.26.13) (I.26.18) (I.28.28) (I.28.5)
(I.28.5) (I.30.1) (I.30.11) (I.31.11)
(I.31.11) (I.34.3) (I.35.27) (I.36.10)
(I.36.10) (I.37.1) (I.37.1) (I.40.4)
(I.41.22) (I.43.12) (I.44.2) (I.46.9)
(I.47.4) (I.49.21) (I.49.6) (I.49.8)
(I.54.2) (I.54.34) (I.54.41) (I.54.43)
(I.56.12) (I.56.16) (I.56.17) (I.56.18)
(I.58.21) (I.58.4) (I.61.6) (I.62.1)
(I.62.2) (I.62.28) (I.62.29) (I.63.7)
(I.68.1) (I.68.16) (I.70.13) (I.71.8)
(I.74.16) (I.78.9) (I.79.10) (I.79.14)
(I.79.27) (I.79.9) (I.84.22) (I.84.23)
(I.86.2) (I.86.5) (I.98.2) (I.98.3)
(I.82.1) (I.83.1) (I.103.12) (I.103.13)
(I.105.6)
(I.106.22)
(I.106.3)
(I.106.7)
(I.107.19)
(I.107.57)
(I.109.25) (I.110.9) (I.111.3)(II.2.5)
(II.3.13) (II.5.16) (II.5.17) (II.8.10)
(II.8.12) (III.2.3) (III.2.41) (III.2.47)
(III.2.7) (III.3.20) (III.3.9) (III.4.13)
(III.5.12) (III.5.3) (III.5.39) (III.5.6)
(III.5.61)
(III.5.62)
(IV.1.20)
(IV.1.22) (IV.1.23) (IV.2.26)

berābär(krş.berāba/beraba/beraber/berabär/
berabar/beräbär/berāber): beraber
b.(I.21.1) (IV.1.43)
beräbär(krş.berāba/beraba/berābär/berabär/
berabar/beraber /berāber): beraber
b. (I.78.11)
berābär(krş.berāba/beraba/berabär/berabar/
berabär beräbär/beraber): beraber
b. (I.21.1) (IV.1.43)
berberhānė (krş.bärbärhāni): berberhâne
b+ye (I.107.27)
beri: beri
b. (I.29.4) (I.29.5) (I.37.11) (I.42.35)
(I.44.8) (I.53.5) (I.66.5) (I.67.3)
(I.68.1) (I.73.21) (I.73.22) (I.73.8)
(I.92.4) (I.97.7) (II.3.27) (II.8.13)
(II.8.4) (III.1.33) (III.4.5)
b+ki (III.3.47)
b+leri (I.24.8)
b+sini (I.67.11)
bärbär (krş.bäbär): berber

b+ä (I.11.42) (I.76.28) (I.76.30)

b. (I.107.2)
bäbär (krş.bärbär): berber

b+dä (I.107.29)

b. (I.107.5)

b+dän (I.46.10)
b+de (I.46.20)

bärbärhāni (krş.berberhānė): berberhâne

b+ė (I.50.2)

b+dä (I.107.28)

b+i (I.111.2) (I.97.19) (I.28.28)
(I.54.4) (I.62.12) (III.2.26) (III.2.27)

bäri (krş.beri): beri
b. (I.6.3)

b+inci (I.107.40) (I.107.44)

bärket (krş.bäket): bereket

b+indä (I.78.16)

b. (I.58.32)

b+inde (II.5.7)

bäket (krş.bärket): bereket

b+lik (I.11.41)

b. (I.42.6)

bäş (krş.beş): beş

bärketli: bereketli

b. (I.72.10)

b. (I.106.8)
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bezellä (krş.bezelye): bezelye

beter (krş.betär): beter
b+iŋ (I.73.50)

b.(II.6.11)

betär (krş.beter): beter

bezelye (krş.bezellä): bezelye

b+lerindän (I.73.50)

b. (I.30.21) (I.30.22)

bey: bey, eş, koca

baş bezi: baş örtüsü

b. (I.28.4) (I.79.14) (I.79.8) (III.3.58)

b. b. (I.95.12) (I.95.8)

b+dän (I.79.26)

bezi: yufka
b+lärä (I.76.22)

b+dir (I.109.24)

bıça(K): bıçak

b+i (I.41.7) (I.43.13) (I.43.13)
(I.43.20) (I.43.33) (I.43.33)

b+anan (I.21.10)

b+im (I.37.9) (I.42.12) (I.43.14)
(I.43.6) (I.67.1) (I.67.3) (II.8.6)
(III.1.3)

b+nan (I.79.8)
b+nan (I.79.7)
bıç- (krş.biç-): biçmek

b+ime (I.73.14)
b+in (I.1.1)

b-arıZ (I.47.6)
bıdı-: budamak

b+ini (I.28.8)
b+iniŋ (I.104.6)

b-yoz (I.12. 28)
bık-: bıkmak

b+iŋ (I.76.14)
b+lääŋ (I.42.4)

b-madan (I.109.48)

beyā (krş.baya/bayaa/bayā): bayağı, epey

bılaşı(K): bulaşık

b. (IV.2.15) (IV.2.15) (IV.2.16)

b. (I.22.6) (I.76.25) (I.96.6)

beyaz: beyaz, ak

b+ını (I.65.5) (I.65.6)

b. (I.50.3) (III.2.28)

bıra(K)-(krş.bırak-/bıraK-/bırax-):
bırakmak

beyen-: beyenmek

b-en (I.109.27)

b-dim (I.47.20)

b-ıyoz (IV.1.57)

beyenerek (I.88.6)

bırak-(krş.bıraK-/bıra(K)-/bırax-):
bırakmak

beyenmedi (I.98.2)
beygir (krş.bēgir): beygir

b-dı (I.26.21) (I.28.6)
(III.6.12) (III.6.22)

b+lerinnän (II.3.42)

(I.28.6)

b-dık (I.11.3) (IV.1.42)

bey(i)n: beyin (organ)
b+dän (I.99.3) (I.99.3)

b-ır (II.2.45)

b+i (III.5.65)

b-mış (I.11.20)

beyle
(krş.bēlä/bele/böle/bȫlä/bȫle/bȫlü/
böylä/böyle/bōle/bölü): böyle

b-tı (I.56.6)
bıraK-(krş.bırak-/bıra(K)-/bırax-):
bırakmak

b. (III.2.41)
beylik: beylik

b-dılā (I.70.11)

b. (I.12.16)

b-dım (I.106.8) (I.38.4) (I.8.3)
bırax-(krş.bıra(K)-/bırak-/bıraK-):bırakmak

b+dir (I.12.16)
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b-dıx (II.8.16)

(I.26.16) (I.26.21) (I.26.23) (I.26.35)
(I.26.35) (I.26.36) (I.26.4) (I.26.4)
(I.26.40) (I.27.1) (I.27.4) (I.27.4)
(I.27.4) (I.28.1) (I.28.17) (I.28.8)
(I.28.26) (I.28.8) (I.29.19) (I.29.20)
(I.29.25) (I.29.25) (I.29.26) (I.29.26)
(I.29.27) (I.29.28) (I.29.29) (I.29.29)
(I.29.29) (I.29.29) (I.29.35) (I.29.35)
(I.29.43) (I.30.32) (I.30.32) (I.31.11)
(I.31.14) (I.31.7) (I.32.7) (I.32.8)
(I.32.8) (I.32.9) (I.33.10) (I.33.10)
(I.33.12) (I.33.18) (I.33.18) (I.33.19)
(I.33.23) (I.33.23) (I.34.13) (I.34.2)
(I.34.7) (I.35.13) (I.35.19) (I.35.28)
(I.35.29) (I.35.7) (I.36.18) (I.36.24)
(I.36.24) (I.36.25) (I.36.26) (I.36.8)
(I.37.10) (I.37.24) (I.37.25) (I.37.26)
(I.37.31) (I.37.4) (I.37.8) (I.37.8)
(I.38.8) (I.39.11) (I.39.13) (I.39.15)
(I.39.17) (I.39.3) (I.39.4) (I.39.4)
(I.39.5) (I.39.6) (I.40.12) (I.40.17)
(I.40.2) (I.40.3) (I.40.3)
(I.40.5)
(I.40.8) (I.40.9) (I.41.10) (I.41.10)
(I.41.11) (I.41.11) (I.41.11) (I.41.12)
(I.41.16) (I.41.22) (I.41.22) (I.41.3)
(I.41.5) (I.41.8) (I.41.9)
(I.41.9)
(I.42.10) (I.42.10) (I.42.13) (I.42.1)
(I.42.18) (I.42.2) (I.42.27) (I.42.28)
(I.42.31) (I.42.32) (I.42.35) (I.42.36)
(I.107.55) (I.42.40) (I.42.5) (I.42.7)
(I.42.8) (I.42.9) (I.42.9) (I.42.9)
(I.43.1) (I.43.1) (I.43.10) (I.43.15)
(I.43.21) (I.43.21) (I.43.26) (I.43.30)
(I.44.12) (I.44.23) (I.44.25) (I.44.5)
(I.44.6) (I.44.7) (I.44.9) (I.45.11)
(I.45.16) (I.45.5) (I.46.37) (I.46.12)
(I.46.17) (I.46.18) (I.46.18) (I.46.2)
(I.46.20) (I.46.29) (I.46.47) (I.47.17)
(I.47.24) (I.47.24) (I.47.24) (I.47.24)
(I.47.28) (I.47.7) (I.48.2) (I.48.2)
(I.49.14) (I.49.15) (I.49.15) (I.49.17)
(I.49.18) (I.49.19) (I.49.20) (I.49.20)
(I.49.21) (I.49.21) (I.49.21) (I.49.5)
(I.49.7) (I.49.8) (I.49.9) (I.49.9)
(I.49.9) (I.49.9) (I.50.13) (I.50.4)
(I.50.9) (I.51.1) (I.51.2) (I.51.24)
(I.51.3) (I.51.3) (I.51.3) (I.51.32)
(I.51.35) (I.51.55) (I.51.55) (I.51.7)
(I.53.4) (I.53.4) (I.53.6) (I.53.8)
(I.54.1) (I.54.15) (I.54.17) (I.54.18)
(I.54.2) (I.54.23) (I.54.24) (I.54.27)
(I.54.27) (I.54.29) (I.54.31) (I.54.41)
(I.54.5) (I.54.7) (I.55.1) (I.55.10)
(I.55.13) (I.55.14) (I.55.4) (I.55.4)
(I.55.5) (I.55.8) (I.55.9) (I.55.9)

bıraKdır-: bıraktırmak
b-dılā (I.24.9)
bıronşit (krş.baraṇşit): bronşit hastalığı
b. (I.29.43) (I.29.20) (I.29.43)
bıronşitli: bronşit hastası
b+yin (I.29.20)
bıyday(krş.bıydey/buyday/buydey): buğday
b.(I.71.4) (II.5.5)
b+dan (I.51.17)
bıydey (krş.bıyday/buyday/buydey): buğday
b. (I.92.4)
bıyıl: bu yıl
b.(I.26.15)
(I.26.18)
(I.47.10) (I.59.4) (II.4.19)

(I.26.29)

bi (krş.bir): bir
bi (I.2.1) (I.2.2) (I.3.2) (I.3.7) (I.3.7)
(I.3.8) (I.4.11) (I.4.12) (I.4.12) (I.4.3)
(I.4.4) (I.4.5) (I.4.16) (I.4.23) (I.4.23)
(I.4.33) (I.4.34) (I.4.37) (I.4.42)
(I.4.46) (I.4.46)
(I.4.47)
(I.4.8)
(I.4.9) (I.5.115) (I.5.14)
(I.5.15)
(I.5.15) (I.5.17) (I.5.17) (I.5.2)
(I.5.20) (I.5.21) (I.5.22) (I.5.27)
(I.5.4) (I.5.8) (I.5.9) (I.6.10) (I.6.12)
(I.6.12) (I.6.14) (I.6.17) (I.6.24)
(I.6.28) (I.6.6) (I.6.8) (I.6.9) (I.6.9)
(I.6.9) (I.9.3) (I.9.3) (I.10.3) (I.11.1)
(I.11.10) (I.11.10) (I.11.10) (I.11.12)
(I.11.13) (I.11.15) (I.11.16) (I.11.19)
(I.11.2) (I.11.22) (I.11.23) (I.11.23)
(I.11.23) (I.11.25) (I.11.36) (I.11.42)
(I.11.43) (I.11.44) (I.11.46) (I.11.47)
(I.11.48) (I.11.51) (I.11.7) (I.12.1)
(I.12.11) (I.12.16) (I.12.18) (I.12.19)
(I.12.21) (I.12.24) (I.12.24) (I.12.25)
(I.12.33) (I.12.7) (I.16.1) (I.16.2)
(I.16.4) (I.17.2) (I.17.2) (I.17.3)
(I.17.4) (I.18.19) (I.18.24) (I.18.25)
(I.20.1) (I.20.8) (I.20.9) (I.21.2)
(I.21.2) (I.21.22) (I.21.23) (I.21.28)
(I.21.38) (I.21.9) (I.21.9) (I.22.1)
(I.22.11) (I.22.4) (I.22.6) (I.22.7)
(I.23.1) (I.23.10) (I.23.2) (I.23.3)
(I.23.4) (I.23.4) (I.24.16) (I.24.18)
(I.24.19) (I.24.20) (I.24.22) (I.24.27)
(I.24.29) (I.24.29) (I.24.41) (I.24.45)
(I.25.2) (I.25.4) (I.25.5) (I.26.11)
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(I.56.10) (I.56.11) (I.56.5) (I.56.6)
(I.56.6) (I.56.7) (I.56.8) (I.56.9)
(I.72.8) (I.56.15) (I.56.16) (I.56.18)
(I.57.2) (I.58.27) (I.58.27) (I.58.29)
(I.58.7) (I.59.3) (I.59.3) (I.59.4)
(I.60.4) (I.62.18) (I.62.23) (I.62.24)
(I.62.25) (I.62.26) (I.62.29) (I.62.3)
(I.62.34) (I.63.17) (I.63.7) (I.64.12)
(I.64.14) (I.64.16) (I.64.18) (I.65.13)
(I.65.16) (I.65.17) (I.65.17) (I.65.20)
(I.65.4) (I.66.7) (I.66.7) (I.66.8)
(I.68.14) (I.68.16) (I.68.17) (I.68.19)
(I.68.20) (I.68.21) (I.68.23) (I.68.3)
(I.68.7) (I.68.8) (I.68.9) (I.69.24)
(I.69.25) (I.69.27) (I.69.9) (I.70.1)
(I.70.1) (I.70.17) (I.70.18) (I.70.19)
(I.70.2) (I.71.3) (I.71.4) (I.71.5)
(I.71.5) (I.71.6) (I.71.7) (I.72.10)
(I.72.18) (I.72.26) (I.72.27) (I.72.27)
(I.72.32) (I.72.33) (I.72.33) (I.72.36)
(I.72.36) (I.72.40) (I.72.41) (I.72.41)
(I.72.42) (I.72.5) (I.72.6) (I.72.6)
(I.72.7) (I.72.9) (I.73.12) (I.73.17)
(I.73.24) (I.73.27) (I.73.30) (I.73.36)
(I.73.39) (I.73.39) (I.73.42) (I.73.42)
(I.73.44) (I.73.45) (I.73.46) (I.73.47)
(I.73.47) (I.73.49) (I.73.6) (I.73.8)
(I.74.11) (I.74.12) (I.74.13) (I.74.15)
(I.74.5) (I.74.9) (I.74.9) (I.76.10)
(I.76.19) (I.76.19) (I.76.25) (I.76.25)
(I.76.25) (I.76.26) (I.76.30) (I.76.30)
(I.76.32) (I.77.11) (I.77.21) (I.77.22)
(I.77.23) (I.77.24) (I.77.26) (I.77.26)
(I.77.27) (I.77.28) (I.77.9) (I.78.1)
(I.78.1) (I.78.10) (I.78.14) (I.78.14)
(I.78.17) (I.78.23) (I.78.7) (I.78.8)
(I.79.13) (I.79.13) (I.79.15) (I.79.17)
(I.79.18) (I.79.2) (I.79.23) (I.79.23)
(I.79.24) (I.79.24) (I.80.12) (I.80.15)
(I.80.16) (I.80.17) (I.80.4) (I.80.8)
(I.81.3) (I.82.1) (I.82.1) (I.84.10)
(I.84.13) (I.84.2) (I.85.12) (I.85.2)
(I.85.2) (I.85.3) (I.85.3) (I.85.5)
(I.85.7) (I.85.7) (I.85.8) (I.86.10)
(I.86.10) (I.86.14) (I.86.20) (I.86.21)
(I.86.21) (I.86.24) (I.86.26) (I.86.28)
(I.86.3) (I.86.8) (I.86.8) (I.86.9)
(I.86.9) (I.87.3) (I.87.4) (I.88.4)
(I.88.8) (I.88.9) (I.88.9) (I.90.13)
(I.90.14) (I.90.18) (I.90.3) (I.90.4)
(I.90.8) (I.91.1) (I.91.1) (I.91.10)
(I.91.10) (I.91.10) (I.92.2) (I.92.4)
(I.92.6) (I.94.10) (I.94.11) (I.94.16)
(I.94.4) (I.94.9) (I.95.5) (I.95.5)
(I.95.9) (I.96.1) (I.96.1) (I.96.5)

(I.96.5) (I.96.6) (I.96.6) (I.97.10)
(I.97.10) (I.97.12) (I.97.17) (I.97.17)
(I.97.18) (I.97.20) (I.97.22) (I.97.22)
(I.97.23) (I.97.26) (I.98.10) (I.98.13)
(I.98.13) (I.98.15) (I.98.15) (I.98.17)
(I.98.18) (I.98.20) (I.98.21) (I.98.25)
(I.98.25)
(I.100.11)
(I.100.12)
(I.100.2) (I.100.4) (I.101.3) (I.101.3)
(I.101.6) (I.101.7) (I.102.1) (I.102.2)
(I.102.6)
(I.103.19)
(I.103.2)
(I.103.24)
(I.103.24)
(I.103.27)
(I.103.28)
(I.103.3)
(I.103.30)
(I.103.30)
(I.103.31)
(I.103.31)
(I.103.32)
(I.103.6)
(I.103.7)
(I.103.9)
(I.104.16)
(I.104.23)
(I.104.23)
(I.104.26)
(I.104.26)
(I.104.28)
(I.104.29)
(I.104.29)
(I.104.30)
(I.104.8)
(I.104.9)
(I.104.9)
(I.105.15)
(I.105.16)
(I.105.16)
(I.105.2)
(I.105.4)
(I.105.5)
(I.105.9)
(I.106.1)
(I.106.12)
(I.106.17)
(I.106.21)
(I.106.8)
(I.106.8)
(I.106.8)
(I.107.15)
(I.107.17)
(I.107.17)
(I.107.18)
(I.107.19)
(I.107.20)
(I.107.20)
(I.107.23)
(I.107.24)
(I.107.25)
(I.107.34)
(I.107.35)
(I.107.37)
(I.107.38)
(I.107.4)
(I.107.40)
(I.107.51)
(I.107.57)
(I.107.59)
(I.108.1)
(I.108.16)
(I.108.17)
(I.108.21)
(I.109.1)
(I.109.11)
(I.109.12)
(I.109.17)
(I.109.19)
(I.109.19)
(I.109.20)
(I.109.21)
(I.109.27)
(I.109.5)
(I.109.5)
(I.109.51)
(I.109.51)
(I.110.11)
(I.110.15)
(I.110.20)
(I.110.7)
(I.110.9)
(I.111.1)
(I.111.16)
(I.111.16)
(I.111.18)
(I.111.4) (I.111.4) (I.111.4) (I.111.9
(I.112.16)
(I.113.11)
(I.113.11)
(IV.2.9)
(I.113.14)
(I.113.16)
(I.113.17)
(I.113.26)
(I.113.27)
(I.113.31) (I.113.4) (II.1.10) (II.1.9)
(II.2.20) (II.2.28) (II.2.28) (II.2.36)
(II.8.1) (II.2.37) (II.2.37) (II.2.38)
(II.2.42) (II.2.42) (II.2.45) (II.2.6)
(II.3.12) (II.3.14) (II.3.15) (II.3.15)
(II.3.15) (II.3.15) (II.3.19) (II.3.19)
(II.3.20) (II.3.26) (II.3.29) (II.3.30)
(II.3.34) (II.3.36) (II.3.37) (II.3.39)
(II.4.1) (II.4.2) (II.4.30) (II.4.31)
(II.4.5) (II.4.8) (II.5.3) (II.5.8)
(II.5.8) (II.6.1) (II.6.12) (II.6.2)
(II.6.4) (II.6.4) (II.6.8) (II.7.10)
(II.7.7) (II.7.7) (II.7.7) (II.7.8)
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(II.7.8) (II.7.8) (II.8.1) (II.8.1)
(II.8.11) (II.9.13) (II.9.14) (II.9.2)
(II.9.2) (II.9.9) (III.1.16) (III.1.34)
(III.1.35)
(III.1.35)
(III.1.40)
(III.1.41) (III.1.41) (III.1.58) (III.1.7)
(III.2.1) (III.2.13) (III.2.20) (III.2.26)
(III.2.26) (III.2.9) (III.3.10) (III.3.11)
(III.3.16)
(III.3.20)
(III.3.29)
(III.3.35)
(III.3.36)
(III.3.36)
(III.3.44)
(III.3.47)
(III.3.54)
(III.3.56) (III.3.57) (III.3.8) (III.4.10)
(III.4.15) (III.4.15) (III.4.25) (III.4.8)
(III.4.8) (III.4.9) (III.5.13) (III.5.13)
(III.5.24) (III.5.26) (III.5.4) (III.5.41)
(III.5.43) (III.5.45) (III.5.45) (III.5.5)
(III.5.50)
(III.5.52)
(III.5.56)
(III.5.57)
(III.5.60)
(III.5.61)
(III.5.63)
(III.5.64)
(III.5.66)
(III.5.73)
(III.6.13)
(III.6.15)
(III.6.16)
(III.6.16)
(III.6.18)
(III.6.18) (III.6.18) (III.6.19) (III.6.2)
(III.6.2) (III.6.2) (III.6.20) (III.6.22)
(III.6.3) (III.6.8) (III.7.13) (III.7.15)
(III.7.15) (III.7.4) (III.7.4) (III.7.5)
(III.7.7) (III.7.8) (III.8.8) (III.9.13)
(III.9.19)
(III.9.20)
(III.9.22)
(III.9.23) (III.9.23) (III.9.25) (IV.1.1)
(IV.1.1)
(IV.1.14)
(IV.1.16)
(IV.1.19)
(IV.1.19)
(IV.1.20)
(IV.1.20)
(IV.1.36)
(IV.1.37)
(IV.1.44)
(IV.1.44)
(IV.1.45)
(IV.1.47)
(IV.1.53)
(IV.1.55)
(IV.1.55) (IV.1.57) (IV.2.1) (IV.2.1)
(IV.2.16)
(IV.2.17)
(IV.2.18)
(IV.2.20)
(IV.2.26)
(IV.2.26)
(IV.2.26) (IV.2.3) (IV.2.3) (IV.2.3)
(IV.2.4) (IV.2.8) (IV.2.8) (IV.2.9)

b-iyoz (I.81.5) (I.81.9)
bibär (krş.bebär/bübeṛ/beber/böber/böbär):
biber
b. (I.73.41) (I.82.4) (III.8.9)
b+nän (I.105.20)
bir (krş.bi): bir
b. (I.10.3) (I.11.23) (I.11.49)
(I.11.49) (I.12.29) (I.12.29) (I.20.11)
(I.24.34) (I.24.36) (I.25.4) (I.26.13)
(I.26.14) (I.28.27) (I.29.38) (I.33.15)
(I.35.21) (I.40.4) (I.40.7) (I.44.3)
(I.46.12) (I.46.6) (I.47.12) (I.47.4)
(I.49.19) (I.51.29) (I.53.3) (I.55.10)
(I.62.23) (I.62.25) (I.69.19) (I.72.31)
(I.72.31) (I.73.6) (I.74.16) (I.78.8)
(I.80.1) (I.81.3) (I.83.2) (I.101.4)
(I.103.24)
(I.104.9)
(I.107.10)
(I.107.12) (II.9.17)
(I.107.18)
(I.107.55)
(I.107.55)
(I.109.45)
(I.109.58)
(I.109.62)
(I.61.6)
(I.84.18) (I.95.5) (I.96.3) (I.98.24)
(I.99.1) (I.99.12) (II.2.45) (II.3.34)
(II.5.28) (II.6.7) (II.6.7) (II.8.5)
(III.1.41)
(III.3.31)
(III.4.10)
(III.4.11) (III.5.15) (III.9.3) (IV.1.32)
(IV.2.5)
b+läde (I.78.21)
b+ä (I.5.13) (I.6.20) (I.69.7) (I.72.39)
(I.87.12)
(I.103.15)
(I.113.32)
(I.113.32)
(III.3.61)
(III.3.61)
(III.3.62)
b+är (I.84.7) (III.9.35)
b+i (I.5.3) (I.5.7) (I.5.7) (I.6.19)
(I.6.20) (I.12.43) (I.18.10) (I.18.24)
(I.18.9) (I.26.18) (I.26.18) (I.26.18)
(I.32.2) (I.36.10) (I.37.30) (I.41.20)
(I.41.5) (I.42.26) (I.42.30) (I.46.10)
(I.47.27) (I.50.2) (I.50.2)
(I.50.3)
(I.54.15) (I.60.4) (I.61.9) (I.63.10)
(I.70.19) (I.72.39) (I.73.32) (I.84.5)
(I.85.7) (I.86.19) (I.92.6) (I.94.11)
(I.97.26)
(I.101.3)
(I.101.3)
(I.103.17)
(I.104.4)
(I.104.5)
(I.105.11) (I.109.7) (II.1.16) (II.1.7)
(II.1.7) (II.4.19) (II.4.20) (II.5.3)
(II.8.12) (II.9.20) (II.9.20) (III.4.11)
(III.4.11)

b+cääzci (II.9.20)
b+cäizinä (I.98.14)
b+cik (I.43.9) (I.65.11) (I.80.18)
(I.97.7) (I.99.2) (I.99.3) (I.104.11)
b. başım vā, hoş işim vā: bakmakla
sorumlu olduğum kimse yok.
b. b. v. h. i. v.(I.89.147)
bi gavul: bir ihtimal
b. g. (I.89.148)
biç- (krş.bıç-) : biçmek
b. (I.6.15) (I.6.16)

b+icäzi (II.8.10)

b-ädik (I.19.3)

b+ileriniŋ (I.40.9)
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b+imizä (I.69.15)

b-eŋ (I.64.7)

b+inä (I.98.12)

b-eyim (I.11.10)

b+inci (I.5.3) (I.84.25) (I.86.2)
(II.2.26) (II.2.27) (II.5.8) (II.5.9)
(IV.1.41) (IV.1.45)

b-ii (I.26.3) (I.43.22)
b-imedik (I.101.5)
b-imedilä (I.109.27)

b+indä (I.42.20)

b-imemiş (I.54.11)

b+inde (I.84.25)

b-imemiş (I.54.12)

b+ine (II.5.21) (II.5.22)

b-diim (I.51.38) (II.2.29)

b+ini (I.50.4) (I.84.4) (II.4.26)
(II.4.29)
(III.1.42)
(III.1.42)
(III.1.43)

b-diimiz (I.29.1)
b-diiŋ (I.66.10) (I.76.24)

b+iniŋ (I.113.32) (I.113.32) (I.86.19)
(II.9.6) (II.9.6) (II.9.6)

b-diklerimdän (II.2.36)
b-dilä (I.54.13)

b+isi (I.106.27) (I.109.7) (I.47.27)
(I.50.3) (I.79.6) (II.6.8)

b-diŋiz (I.113.24)

b+dä (I.80.14)

b-ip (I.56.11) (I.73.20)

b+de(I.62.12)
(II.5.15)

(I.84.24)

(II.5.13)

b-ir (II.9.12) (III.5.41) (I.113.7)
b-irdirsiŋ (II.5.25)

b+e (I.50.2)

b-irim (I.107.14) (I.46.35)

b+er (I.51.25) (I.51.36) (III.5.46

b-irin (I.62.33)

bide (krş.bidė/bidi): pide, gözleme
b. (I.42.32)
(IV.1.4)

(III.3.49)

b-irsiŋ (I.43.18)
(III.3.49)

b-isiŋdir (I.30.32)
b-iyi (III.8.17)

bidė (krş.bide/bidi): pide, gözleme
b. (I.17.3) (I.51.8) (I.76.21)

b-iyim (I.80.1)

b+lärä (I.76.22)

b-iyȧmıŋ (I.51.32)
b-iyo (I.30.8) (I.37.2) (I.43.9)
(I.46.41) (I.54.35) (I.70.4) (I.76.12)
(I.83.7) (I.90.16) (II.3.40) (II.4.29)
(II.5.19) (II.5.2)

bidi (krş.bide/bidė): pide, gözleme
b. (I.45.7)
bidon: bidon

b-iyō (I.54.15) (I.64.12) (II.4.23)

b+uŋ (I.70.13) (I.70.13)

b-iyōdu (I.86.17)

bil-: bilmek

b-iyōdum (I.34.12)

b-î (I.53.5) (II.3.30) (III.3.27)

b-iyōla (I.87.1)

b-emäm (I.109.35)
b-emicäm (I.78.9)

b-iyom(I.19.8) (I.26.30) (I.43.14)
(I.43.29) (I.46.39) (I.105.2) (I.106.1)
(I.109.55) (III.5.24)

b-emiyoŋ (I.35.22)

b-iyōmuŋ (I.75.4)

b-emiyoz (I.69.13)

b-iyomuş (I.35.10) (I.49.26)

b-en (I.74.11)

b-iyon (I.46.40)

b-ennä (IV.2.21)

b-iyoŋ (I.76.2)

b-emeyoz (I.86.26)
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b-iyosam (I.43.2)

(I.54.30) (I.63.19) (I.72.24) (I.80.3)
(I.80.8) (I.82.7) (I.83.3) (I.91.4)
(I.91.4) (I.97.23) (I.97.23) (I.97.25)
(I.105.2) (I.110.16) (II.1.17) (II.1.8)
(II.3.21) (II.3.22) (II.3.24) (II.6.10)
(II.9.1)

b-iyosuŋ (I.6.4) (I.6.4)
b-iyōsuŋdur
(I.68.8)

(I.68.17)

(I.68.22)

b-iyosuŋdur (I.76.3)

b-miyōm (I.59.6)

b-iyosuŋuz (I.38.2)

b-miyon (I.63.12) (I.72.3) (I.80.6)
(I.90.12)
(I.105.13)
(I.105.7)
(I.112.15)

b-mäm (I.49.21) (I.53.4) (I.53.4)
(I.68.19)
(I.77.23)
(I.107.46)
(I.108.13)(I.109.20)
(III.1.34)
(III.2.43) (III.2.49)

b-miyoŋ (I.35.23)
b-miyoz (I.29.35) (I.35.23) (I.49.25)
(I.72.15)
(I.72.23)
(I.108.15)
(I.111.4)

b-män (I.53.1) (I.69.27)
b-mäz (I.53.5)
b-me (I.43.27)

b-miyoZ (I.33.8)

b-mediim (I.107.20)

b-mӓm (I.26.2)

b-medim (I.43.15)

b-se (I.6.12)

b-mēdim (I.85.17)

b-sek (I.29.39) (IV.1.53)

b-meK (I.73.17)

b-ceeŋ (I.51.42)

b-mek (I.73.49)

b-eli (III.4.32)

b-mem (I.32.6) (I.37.2)

b-elim (IV.1.21) (IV.1.53)

b-meyım (I.73.2)

b-äm (I.103.24) (I.103.25)

b-meyiZ (III.6.26)

b+närdän (II.2.31)

b-meyon (I.85.17) (I.85.17)

bilāder: birâder, erkek kardeş

b-meyoru (I.6.10)

b+imiŋ (I.14.11)

b-meyorŭ (I.6.11)

b+in (I.49.2)

b-miy (II.3.37) (II.3.39)

bile (krş.bilän/bilen): bile

b-miyim (III.2.22)

b.(I.13.6) (I.24.33) (I.6.13) (I.6.13)
(I.30.18) (I.30.20) (I.30.25) (I.37.19)
(I.39.15) (I.43.2) (I.51.45) (I.51.51)
(I.64.10) (I.68.24) (I.72.25) (I.73.26)
(I.74.5) (I.75.1) (I.75.2) (I.80.14)
(I.100.13)
(I.105.13)
(I.112.16)
(II.3.10) (II.3.13) (II.3.13) (II.4.14)
(II.5.13)
(III.1.40)
(III.5.47)
(IV.2.11)

b-miyo (I.109.21) (I.51.28)
b-miyō (I.72.26)
b-miyōdu (I.105.10)
b-miyoduk (II.3.5)
b-miyoK (I.51.28) (I.51.45) (I.51.39)
b-miyok (I.51.41)

bilän (krş.bile/bilen): bile

b-miyola (I.54.38)

b. (I.4.4) (I.46.39) (I.53.1 (I.97.14)
(II.1.4) (III.2.31)

b-miyōla (I.54.42)
b-miyom (I.13.5) (I.20.8) (I.25.4)
(I.25.1) (I.26.22) (I.34.1)
(I.34.12)
(I.34.12) (I.34.2)
(I.46.27) (I.46.29)
(I.49.23)
(I.5.24) (I.50.7) (I.51. 46) (I.51.23)
(I.51.26) (I.51.30) (I.51.42) (I.53.1)

bilen (krş./bilän/bile): bile
b.(I.24.37) (I.30.11) (I.34.1) (I.42.22)
(I.42.9) (I.54.24) (I.56.1) (I.74.9)
(I.75.2) (I.78.10) (I.86.9) (I.94.13)
(I.98.19)
(III.2.16)
(III.4.33)
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biraz (krş.birez): biraz

(III.9.24) (IV.2.11)
b+di (I.33.11)

b. (I.11.12) (I.11.6) (I.12.37) (I.17.9)
(I.21.14) (I.21.28) (I.21.28) (I.21.6)
(I.24.20) (I.24.21) (I.30.13) (I.38.5)
(I.45.10) (I.45.10) (I.47.17) (I.54.10)
(I.54.12) (I.54.20) (I.62.22) (I.70.12)
(I.77.7) (I.82.10) (I.84.4) (I.84.4)
(I.86.2) (I.86.6) (I.86.7) (I.87.16)
(I.88.5)
(I.98.24)
(I.110.11)
(I.110.14)
(I.111.14)
(I.100.9)
(I.107.9) (III.1.48) (IV.1.14)

b+dim (I.86.8)
bilasıdı: bilhassa (yanlış telaffuz)
b.(III.5.20)
bildir-: bildirmek
b-dilä (I.37.9)
bilgi: bilgi

b+ını (I.72.22)

b+leri (II.5.23)

birez (krş.biraz): biraz

bilgişli(K): bilgiçlik

b+i (III.5.74)

b+im (I.46.36)
bilinÇ: bilinç

birbiri: birbiri
b+mizä (I.46.38)

b+iŋ (I.107.21)
bilinçli: bilinçli

b+mizi (I.12.40)
b+miznän (III.4.13)

b. (I.107.37)

b+nä (I.72.26)

bilgisayar: bilgisayar

b+ne (I.73.45)

b. (IV.1.41)

b+ni (III.3.3)

bilimli:bilimli

b+niŋ (I.11.48) (I.12.43)

b. (I.76.1)

b+nnen (I.21.32)

bilin-: bilinmek
b-miyōdu (II.3.5)

b+ŋnän (I.72.34)

bin (krş.biŋ): bin sayısı

b+läni (I.99.11)
birik-: birikmek

b.(I.3.9) (I.11.18) (I.33.22) (I.33.22)
(I.34.8) (I.40.3) (I.40.4) (I.41.22)
(I.42.6) (I.44.12) (I.54.7) (I.56.16)
(I.68.1) (I.72.13) (I.72.14) (I.110.9)
(I.110.9) (I.84.20) (I.84.21) (I.84.23)
(I.84.24) (I.86.26) (I.106.2) (I.106.3)
(I.109.25) (II.7.1) (II.8.3) (III.5.22)
(III.5.23) (III.5.72) (III.5.73)

b-î (I.40.15)
b-i (I.47.19)
birikdir- (krş.biriKdir-): biriktirmek
b-im (III.9.30)
b-micäm (I.42.19)

biŋ (krş.bin): bin sayısı

biriKdir- (krş.birikdir-): biriktirmek

b.(I.21.25) (I.72.30) (I.77.7) (I.77.7)
(I.86.28) (I.109.62)

b-ceŋ (I.77.10)
birikim: birikim

b+de (I.95.9)

b+in (I.55.14)

b+lärce (I.42.37)

birdän: aniden

bin-: binmek

b. (II.2.18)

b-iyo (II.5.22)

birkaç: birkaç

bina: bina

b. (I.5.11)

b. (I.51.29)

b+ı (III.5.75)
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birleşik: birleşik

b-iyōla (I.65.5)

b.(I.12.41)

b-iyola (III.3.45)

birli: birli

b-iyon (I.80.3)

b.(I.62.2)

b-iyooK (I.51.5) (I.51.6) (I.51.6)

birlik (krş.birliK): birlik
b.(I.6.6)
(III.7.3)

(I.63.14)

b-medim (I.76.17)
(I.63.16)

b-meye (I.21.1)
b-rim (III.8.9)

b+de (I.63.14)

bişirddir-:pişirtmek

b+lere (I.107.26)

b-mäzlä (I.103.26)

birliK (krş.birlik): birlik

bit-: bitmek

b+de (I.87.10)

b-ä (I.82.12)

biş-:pişmek

b-ädi (III.2.40)

b-ä (IV.2.19)

b-äsä (I.3.4)

b-är (II.3.19)

b-är (III.5.70)

b-di (III.3.24) (III.3.47) (IV.2.16)

b-di (I.5.19) (I.5.26) (I.5.26) (I.5.26)
(I.41.3) (I.47.30) (I.58.15) (I.63.3)
(I.72.19) (I.78.3) (I.80.14) (I.85.8)
(I.85.8) (I.85.8) (I.107.10) (III.2.23)

b-dik (II.9.4)
b-e (I.90.1)
b-ip (II.3.19)

b-dii (I.21.21)

b-mesi (IV.2.15)

b-ecek (III.5.50)

b-miş (I.73.34)

b-esiye (I.79.15)

bişir-: pişirmek

b-ip (I.95.7)

b-cäm (I.74.1)

b-iya (IV.2.1)

b-ceŋ (III.3.19)

b-iyo (I.45.4) (II.5.10)

b-diimiz (I.21.16) (III.4.17)

b-medi (II.2.18) (II.8.10) (IV.2.33)

b-dik (III.3.47)

b-mek (I.89.9)

b-dikdän (I.113.19)

b-midän (I.54.37)

b-diŋ (IV.1.17)

b-miden (I.31.12)

b-ıyım (III.8.6)

b-miş (I.46.31)

b-imiyom (I.65.6)

b-seydi (III.5.71)

b-ip (III.7.8) (III.7.9)

bitgi: bitki

b-iriz (I.82.11)

b.(I.90.11)

b-iverin (I.76.17)

bitik: bitmiş olan

b-iveriyon (I.65.5)

b. (I.21.29)
bitir-: bitirmek

b-iyala(III.4.16) (IV.2.13) (IV.2.13)
b-iyėm (III.7.9)
b-iyoK (I.51.10) (I.51.13)

b-di(I.61.9)
(I.99.3)

b-iyok (III.4.16)

b-dik (I.20.4)
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(I.67.5)

(I.70.20)

b-dim (I.107.32) (I.74.13)

(III.3.21)
(III.3.59)
(III.4.12)
(III.4.16) (III.4.2) (III.4.27) (III.4.3)
(III.4.30)
(III.5.25)
(III.5.45)
(III.5.49) (III.5.59) (III.5.9) (III.5.9)
(III.6.1) (III.6.27) (III.9.1) (IV.1.19)
(IV.1.3) (IV.1.3) (IV.1.40) (IV.1.56)

b-irsin (I.109.46)
b-iyo (I.72.28)
biy (krş.biyo): bir kere
b.(I.44.14) (I.44.14) (I.44.18) (I.60.1)
(III.8.11)

b+ä (I.104.19) (I.107.52) (I.18.18)
(I.14.3) (I.29.42) (I.31.15) (I.54.38)
(II.1.5) (III.5.42)

biyo (krş.biy): bir kere

b+dä (I.11.14) (I.70.19)

b.(I.60.1)
biz (krş.biZ): biz (birinci çokluk kişi)

b+dän (I.102.7) (I.108.1) (I.54.34)
(I.54.6)

b.(I.4.18) (I.6.5) (I.6.6) (I.11.11)
(I.11.13) (I.11.14) (I.11.25) (I.11.9)
(I.12.26) (I.12.39) (I.12.48) (I.13.2)
(I.17.2) (I.18.18) (I.18.18) (I.18.30)
(I.21.1) (I.21.13) (I.21.17) (I.21.21)
(I.21.26) (I.21.27) (I.24.17) (I.24.18)
(I.24.19) (I.24.27) (I.26.7) (I.26.8)
(I.28.27) (I.31.12) (I.33.5) (I.35.1)
(I.35.3) (I.36.10) (I.36.18) (I.36.2)
(I.36.26) (I.36.4) (I.39.13) (I.39.13)
(I.39.8) (I.41.23) (I.41.25) (I.42.1)
(I.42.3) (I.42.3) (I.42.34) (I.42.39)
(I.43.25) (I.45.16) (I.46.47) (I.49.13)
(I.49.25) (I.51.28) (I.51.37) (I.51.38)
(I.51.39) (I.51.41) (I.51.45) (I.51.45)
(I.51.47) (I.54.15) (I.54.24) (I.54.24)
(I.54.27) (I.54.32) (I.54.41) (I.55.3)
(I.55.6) (I.58.10) (I.58.12) (I.58.28)
(I.61.6) (I.61.6) (I.62.20) (I.62.21)
(I.63.2) (I.63.2) (I.64.12) (I.64.2)
(I.64.6) (I.64.7) (I.64.16) (I.66.16)
(I.68.2) (I.69.13) (I.70.10) (I.70.2)
(I.72.1) (I.72.1) (I.72.12) (I.73.40)
(I.77.16) (I.79.30) (I.81.1) (I.81.10)
(I.82.1) (I.82.2) (I.82.4) (I.82.5)
(I.82.8) (I.84.3) (I.86. 4) (I.86.14)
(I.86.16) (I.86.5) (I.86.6) (I.88.10)
(I.88.8) (I.90.6) (I.90.7) (I.91.5)
(I.94.3) (I.95.6) (I.98.22) (I.99.1)
(I.100.10)
(I.103.7)
(I.104.24)
(I.106.2)
(I.107.47)
(I.107.48)
(I.107.48)
(I.107.49)
(I.111.12)
(I.111.14)
(I.111.14)
(I.111.15)
(I.111.8)
(I.113.27)
(I.113.28)
(I.113.29)
(I.113.29)
(II.2.32)
(II.2.34) (II.3.41) (II.3.42) (II.3.9)
(II.4.1) (II.4.11) (II.4.3) (II.4.5)
(II.4.5) (II.5.13) (II.5.4) (II.5.8)
(II.7.3) (II.8.15) (II.8.9) (II.9.15)
(II.9.17) (II.9.3) (III.1.18) (III.1.20)
(III.1.24)
(III.1.31)
(III.1.50)
(III.1.57) (III.2.39) (III.2.43) (III.3.1)

b+de (I.51.52) (I.51.52) (I.51.52)
(I.84.7) (III.5.45) (III.9.4)
b+den (III.5.8)
b+denä (I.68.10)
b+e (I.21.25) (I.31.16) (I.40.2)
(I.40.3)
(I.73.49)
(I.107.19)
(I.109.43) (III.4.15) (III.4.15)
b+i (I.3.6) (I.12.10) (I.12.9) (I.26.8)
(I.28.15) (I.28.16) (I.29.38) (I.44.1)
(I.54.17) (I.54.18) (I.54.20) (I.54.26)
(I.54.26) (I.54.27) (I.54.39) (I.54.41)
(I.88.6) (I.88.7) (I.95.9) (I.109.16)
(III.5.52) (III.9.1)
b+im (I.5.14) (I.5.15) (I.5.25)
(I.11.12) (I.11.29) (I.11.8) (I.12.1)
(I.12.14) (I.12.40) (I.12.47) (I.14.9)
(I.17.1) (I.17.4) (I.18.32) (I.21.9)
(I.26.23) (I.26.24) (I.26.26) (I.26.30)
(I.26.32) (I.26.37) (I.28.1) (I.28.15)
(I.28.2) (I.29.17) (I.29.23) (I.33.33)
(I.37.10) (I.37.11) (I.37.14) (I.37.20)
(I.37.25) (I.37.7) (I.37.9)
(I.38.2)
(I.40.10) (I.40.12) (I.40.13) (I.40.5)
(I.41.18) (I.41.23) (I.42.20) (I.43.21)
(I.43.27) (I.44.25) (I.48.1) (I.49.5)
(I.50.8) (I.51.11) (I.51.12) (I.51.14)
(I.51.14) (I.51.15) (I.51.22) (I.51.23)
(I.51.24) (I.51.27) (I.51.29) (I.51.30)
(I.51.32) (I.51.33) (I.51.34) (I.51.35)
(I.51.35) (I.51.44) (I.51.47) (I.51.48)
(I.51.49) (I.51.49) (I.51.50) (I.51.53)
(I.51.54) (I.51.54) (I.51.57) (I.54.14)
(I.54.30) (I.55.11) (I.58.17) (I.62.12)
(I.62.16) (I.63.12) (I.63.6) (I.64.2)
(I.66.17) (I.70.16) (I.70.4) (I.72.20)
(I.72.29) (I.73.11) (I.73.47) (I.76.15)
(I.77.15) (I.77.28) (I.82.12) (I.84.16)
(I.84.6) (I.84.8) (I.86.12) (I.86.15)
(I.86.23) (I.86.24) (I.86.7) (I.90.14)

362

b+ımdan (I.24.22)

(I.90.7) (I.96.5) (I.97.20) (I.97.21)
(I.97.22) (I.97.22) (I.97.24) (I.97.9)
(I.99.10)
(I.103.11)
(I.103.23)
(I.103.30)
(I.104.21)
(I.106.18)
(I.107.33)
(I.107.41)
(I.108.2)
(I.109.19)
(I.110.18)
(I.110.18)
(I.111.13)
(I.111.9)
(I.113.1)
(I.113.29) (II.2.25) (II.2.4) (II.2.9)
(II.3.37) (II.5.21) (II.5.4) (II.5.5)
(II.9.19)
(III.1.18)
(III.1.18)
(III.1.19)
(III.1.50)
(III.2.32)
(III.3.15)
(III.3.20)
(III.3.29)
(III.3.42)
(III.3.42)
(III.3.44)
(III.3.60)
(III.4.16)
(III.4.29)
(III.4.31)
(III.5.23)
(III.5.56)
(III.5.57)
(III.5.66)
(III.5.77)
(III.8.19)
(III.9.34)
(IV.1.35)
(IV.1.39) (IV.1.47) (IV.1.50)

b+ında (I.6.8)
boŋaz (krş boğaz): boğaz
b+ına (I.10.3) (I.4.31)
b+ında (I.6.8)
b+lana(I.4.30)
bohca: bohça
b+lā (I.62.18)
bol (krş.bōl): bol
b.(I.105.21)
(I.11.31)
(I.11.45) (IV.2.14)
bōl (krş.bol): bol
b. (I.105.21)

b+imdir (I.100.8)

bōle
(krş.bēlä/bele/böle/bȫlä/bȫle/bȫlü/
beyle/ böylä/böyle/bölü): böyle

b+imkinnä
(I.49.22)
(I.49.22)
(I.49.22) (I.49.25) (I.82.21)

b. (I.87.8)

b+inkinnäeŋ (I.33.2)
b+lä (I.54.5)
(I.69.3)

(I.69.14)

(I.11.45)

bomba: bomba
(I.69.18)

b. (I.40.9)
b+da (III.5.58)

b+lär (II.4.11) (II.4.8)

bomboş: bomboş (pekiştirme)

b+lere (I.107.19)

b+um (I.111.4)

b+leriŋ (I.73.45)

boncuklu: boncuğu olan

b+nän (I.12.43) (I.36.5)

b.

biZ (krş.biz): biz (birinci çokluk kişi)

(I.4.29)

bosdan: bostan

b.(I.26.4) (I.28.14) (I.36.4) (I.33.13)
(I.43.4) (I.55.4) (I.56.4)

b. (II.3.2)

borÇ (krş.bōç/bō(Ç)/booç): borç

b+mış (III.2.35)

b+um (I.62.30)

boş: boş

b+umuz (I.20.4) (I.20.6) (I.3.8)

b. (I.12.49) (I.14.5) (I.18.3) (I.18.5)
(I.32.4)
(I.36.27)
(I.84.13)
(I.2.2)

b+umuzu (I.54.32)
bō(Ç) (krş.bōç/borÇ/ booç): borç

b+da (I.35.18) (I.35.19)

b+u(I.3.7)

b+dayız (I.13.2)

b+um (I.62.32) (I.62.33)

b+du (I.76.10)

bōç (krş.bō(Ç)/borÇ/ booç): borç

boşal-: boşalmak

b. (I.62.32) (I.62.33)

b-ıyoz (I.61.6)

booç (krş.bōç/bor(Ç)/bō(Ç)): borç

boşan-: boşanmak

b. (I.29.10)

b-dı (I.39.18) (II.4.28)

boğaz (krş.boŋaz): boğaz

b-ıyo (III.9.4)
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boşluk: boşluk

b-cak (I.54.31)

b+lara (I.79.22)

b-du (I.3.8)

boşuna (krş.boşunu): nafile

b-macak (I.54.31)

b. (I.53.6) (II.3.1)

b-muş (I.108.16) (I.108.19)

boşunu (krş.boşuna): nafile

b-unca (I.43.35) (I.3.8)

b. (I.53.6)

b-uyo (I.79.16)

boşve-: boşvermek

bozukluK: bozukluk

b.(I.80.18)

b+u (I.12.33) (I.35.9)

bou (krş.bova): boğa

böber (krş.beber/bebär/bübeṛ/bibär/böbär):
biber

b+lā (I.78.2)

b+ini (I.67.8)

bova (krş.bou): boğa

böbär (krş.beber/bebär/bübeṛ/bibär/böber):
biber

b. (I.12.27)
b+lara (I.78.10)

b. (IV.2.29) (I.58.7) (I.58.7)

bouş-: boğuşmak, kavga etmek

böbrek: böbrek

b-caklā (I.42.18) (I.42.19)

b+leri (I.72.9)

bovuşla- (krş.başla-): bağışlamak

böcük: kurt, börü

b-sıŋ (I.66.8) (I.69.12)

b. (III.5.74) (III.5.74)

boya (krş.boyu): boya

bölce: börülce

b. (I.28.5)

b+ymiş (III.2.36)

boyu (krş.boya): boya

böl-: bölmek

b+da (I.11.44)

b-üvēdik (III.1.18)

boydak: sorumluluğu olmayan, bekâr

böldür-: böldürmek

b. (I.89.10)

b-düm (I.42.16)

boy: boy

bölge: bölge

b+nan (I.46.13)

b+si (I.55.5)

boylu: boylu, boyu uzun olan

b+yi (I.46.43)

b. (I.97.3) (III.9.23)

bölüm: bölüm

boy(u)n: boyun

b+ü (I.21.40)

b+u (I.86.21)

bölün-: bölünmek

b+nāna (I.4.29)

b-müş (I.11.20) (III.5.23) (III.5.25)
(III.5.36)

boyunca: süresince

b-ünce (III.5.22)

b. (I.29.3)

bölüş-: bölüşmek

boyuna: sürekli

b-meK (II.2.8)

b. (I.106.30)

börk-: kızarmak

boyunduruu yēden ā-: aklı başına gelmek

b.(I.89.11)

b. y. a. (I.89.149)

bötün (krş.bütün): bütün

bozul-: bozulmak
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b. (I.26.29)

(III.9.17)
(III.9.18)
(III.9.24)
(IV.1.37)
(IV.2.15)
(IV.2.18)
(IV.2.18) (IV.2.20) (IV.2.9) (IV.2.9)
(I.51.37)

böle
(krş.bēlä/bele/bȫlä/bȫle/bȫlü/beyle/
böylä/böyle/bōle/bölü): böyle
böle (I.11.47) (I.24.41) (I.37.4) (I.40.5)
(I.51.12) (I.51.34) (I.57.5) (I.58.11)
(I.58.19) (III.3.23) (III.4.2)

b+ce (I.73.24)
b+liklä (I.47.28) (I.47.31)

bȫlä
(krş.bēlä/bele/böle/bȫle/bȫlü/beyle/
böylä/böyle/bōle/bölü): böyle

b+yix (III.1.57)
b+yiz (II.9.3)

bȫlä (I.4.21) (I.6.25) (I.6.29) (I.6.7)
(I.11.13) (I.12.43) (I.16.1) (I.16.3)
(I.17.7) (I.24.42) (I.28.16) (I.29.8)
(I.30.9) (I.37.12) (I.37.12) (I.37.27)
(I.42.20) (I.42.27) (I.45.16) (I.46.31)
(I.47.6) (I.58.27) (I.61.8) (I.62.17)
(I.64.6) (I.64.7) (I.65.4) (I.66.5)
(I.67.8) (I.68.23) (I.72.24) (I.72.36)
(I.73.6) (I.77.22) (I.79.23) (I.79.24)
(I.81.8) (I.85.14) (I.94.15) (I.94.7)
(I.95.10)
(I.103.1)
(I.104.12)
(I.104.20)
(I.104.26)
(I.107.16)
(I.107.22)
(I.107.24)
(I.107.25)
(I.107.36)
(I.107.37)
(I.107.45)
(I.107.47)
(I.108.7)
(I.111.1)
(I.111.20)
(I.113.12)
(I.113.29)
(II.2.26) (II.2.35) (II.3.22) (II.7.4)
(II.8.18) (II.8.8) (III.1.22) (III.3.10)
(III.3.33) (IV.1.37) (IV.1.44)

bȫlü
(krş.bēlä/bele/böle/bȫlä/bȫle/beyle/
böylä/böyle/bōle/bölü): böyle
b. (I.6.6) (I.24.9) (I.29.32) (I.29.32)
(I.29.38) (I.29.38) (I.43.13) (I.43.14)
(I.46.11) (I.46.31) (I.49.13) (I.72.41)
(I.106.1)(I.111.14)(I.111.14)
(IV.1.20)
böylä
(krş.bēlä/bele/böle/bȫlä/bȫle/bȫlü/
beyle/böyle/bōle/bölü): böyle
b. (I.21.40)
böyle
(krş.bēlä/bele/böle/bȫlä/bȫle/bȫlü/
beyle/böylä /bōle/bölü): böyle
b.(III.5.42)
(III.5.49)
(III.5.77)
(III.5.77) (III.8.19) (III.9.26) (III.9.8)
bölü
(krş.bēlä/bele/böle/bȫlä/bȫle/bȫlü/
beyle/ böylä/böyle/bōle): böyle

b+ce (III.1.53)

b. (I.29.10) (I.29.11)

b+yin (I.105.6)

böyü- (krş.büyü-): büyümek

bȫle
(krş.bēlä/bele/böle/bȫlä/bȫlü/beyle/
böylä/böyle/bōle/bölü): böyle

b-yo (II.9.16)
b-yōla (I.29.35)

b. (I.4.4) (I.11.10) (I.11.25) (I.11.36)
(I.19.4) (I.20.3) (I.21.12) (I.28.10)
(I.29.36) (I.30.11) (I.32.2) (I.34.10)
(I.34.13) (I.35.9) (I.35.9) (I.36.23)
(I.36.23) (I.37.10) (I.37.18) (I.37.30)
(I.40.10) (I.42.29) (I.43.16) (I.43.8)
(I.51. 46) (I.51.11) (I.51.12) (I.51.12)
(I.51.13) (I.51.16) (I.51.19) (I.51.39)
(I.51.47) (I.51.8) (I.53.7)
(I.56.1)
(I.56.13) (I.72.34) (I.73.19) (I.73.34)
(I.76.1) (I.76.6) (I.79.21) (I.73.34)
(I.87.12) (I.88.3) (I.88.5)
(I.88.7)
(I.91.3) (I.104.3) (I.104.3) (I.111.6)
(I.112.13) (II.2.44) (II.3.23) (II.5.14)
(II.5.20) (II.9.16) (II.9.19) (II.9.2)
(II.9.21)
(III.1.31)
(III.1.31)
(III.2.20) (III.2.6) (III.3.18) (III.3.2)
(III.3.22)
(III.3.22) (III.3.24)
(III.3.32) (III.3.4)
(III.4.1)
(III.5.22)
(III.5.41)
(III.9.17)

b-yüler (II.9.16)
b-müşüm (I.81.8)
b-süŋ (II.8.11)
b-yünce (III.4.25)
b-dü (II.5.27) (I.44.3) (III.6.13)
b-dük(I.49.1) (I.51.1) (I.111.12)
(I.111.14)
(I.111.20)
(I.111.6)
(I.111.6) (I.111.7) (I.111.8)
b-dülä (IV.1.2)
b-düm (I.4.11) (I.27.1)
bübeṛ (krş.beber/bebär/bibär/böber/böbär):
biber
b. (I.87.19)
büyü- (krş.böyü-): büyümek
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bu (krş.mu): bu

b-düm (I.14.10)
böyük (krş.böyü(K)/büyü(K)): büyük

b. (I.1.4) (I.1.4) (I.3.4) (I.3.4) (I.4.18)
(I.5.4) (I.6.3) (I.6.5) (I.6.5) (I.6.6)
(I.12.1) (I.12.14) (I.12.23) (I.12.24)
(I.12.30) (I.12.41) (I.12.43) (I.12.48)
(I.14.10) (I.14.11) (I.14.12) (I.14.12)
(I.14.6) (I.14.9) (I.17.8) (I.20.4)
(I.22.1) (I.23.6) (I.24.16) (I.24.22)
(I.26.23) (I.26.23) (I.28.15) (I.28.27)
(I.28.27) (I.29.21) (I.29.39) (I.29.4)
(I.30.13) (I.32.2) (I.32.3) (I.32.32)
(I.32.5) (I.33.23) (I.34.13) (I.34.13)
(I.34.7) (I.34.8) (I.35.15) (I.35.2)
(I.36.11) (I.38.1) (I.38.3) (I.38.8)
(I.38.9) (I.38.9) (I.40.14) (I.40.2)
(I.40.5) (I.41.13) (I.41.9) (I.42.34)
(I.42.38) (I.42.39) (I.42.39) (I.42.40)
(I.43.11) (I.43.11) (I.43.17) (I.43.22)
(I.43.24) (I.43.26) (I.43.31) (I.43.32)
(I.43.33) (I.43.34) (I.43.35) (I.43.9)
(I.45.6) (I.45.6) (I.46.24) (I.46.41)
(I.46.43) (I.47.25) (I.47.31) (I.49.1)
(I.49.2) (I.49.6) (I.49.6) (I.51.46)
(I.51.34) (I.51.37) (I.51.7) (I.51.8)
(I.54.3) (I.54.38) (I.54.5) (I.56.10)
(I.56.13) (I.56.17) (I.56.18) (I.60.23)
(I.60.4) (I.62.16) (I.62.16) (I.62.20)
(I.62.27) (I.62.27) (I.62.28) (I.62.30)
(I.64.11) (I.64.11) (I.64.13) (I.64.15)
(I.65.15) (I.65.2) (I.66.15) (I.68.19)
(I.68.5) (I.68.7) (I.69.2) (I.70.10)
(I.70.18) (I.70.20) (I.71.2) (I.72.29)
(I.72.31) (I.72.31) (I.72.32) (I.72.32)
(I.72.34) (I.72.36) (I.72.36) (I.72.37)
(I.72.37) (I.72.37) (I.72.38) (I.73.16)
(I.73.20) (I.73.37) (I.73.49) (I.74.4)
(I.74.4) (I.76.9) (I.77.1) (I.77.26)
(I.77.9) (I.79.11) (I.79.18) (I.79.2)
(I.79.5) (I.80.11) (I.80.13) (I.84.11)
(I.84.8) (I.87.9) (I.90.5) (I.94.1)
(I.94.6) (I.95.5) (I.96.6) (I.97.14)
(I.98.2) (I.98.3) (I.100.9) (I.104.10)
(I.104.22)
(I.105.14)
(I.105.17)
(I.106.10)
(I.106.10)
(I.106.12)
(I.106.13)
(I.107.22)
(I.107.39)
(I.107.47)
(I.107.57)
(I.107.57)
(I.107.58)
(I.108.16)
(I.108.19)
(I.108.4) (I.108.4) (I.108.7) (I.108.7)
(I.109.21)
(I.109.23)
(I.110.11)
(I.110.21)
(I.110.21)
(I.110.4)
(I.110.8) (I.111.1) (I.112.5) (II.1.17)
(II.1.20) (II.1.9) (II.2.10) (II.2.2)
(II.2.20) (II.2.30) (II.2.40) (II.2.43)
(II.2.44) (II.7.4) (II.7.4) (II.7.4)
(II.7.6) (II.7.6) (II.8.17) (II.8.19)

b. (I.2.5) (I.18.24) (I.18.27) (I.21.22)
(I.26.20) (I.37.18) (I.37.8) (I.37.8)
(I.41.5) (I.47.16) (I.49.11) (I.51.29)
(I.51.29) (I.58.6) (I.63.16) (I.96.3)
(I.106.27)
(II.2.43)
(III.1.32)
(III.4.24)
b+leriŋ (I.108.6)
böyüK
büyük

(krş.böyü(K)/böyük/büyü(K)):

b.(I.50.5) (I.69.21) (I.90.19) (IV.2.9)
(III.1.23)
böyü(K) (krş.böyük/büyü(K)): büyük
b+ü (I.57.4) (I.57.4)
b+üm (I.57.5)
böyükşeir: büyük şehir
b. (I.110.18)
böyümä (krş.böyüme): böyüme
b.(I.8.1) (I.9.1) (I.18.10) (I.19.4)
(I.43.7) (I.65.1) (I.112.1) (II.1.4)
b+m (I.36.1) (I.51.1) (I.59.5)
b+yim (I.63.13)
böyüme (krş.böyümä): böyüme
b. (I.3.1) (III.5.1) (III.7.11) (III.8.2)
b+m (I.36.9)
b+li (I.11.1)
böyün (krş.bugün): bugün
b.(I.6.14) (I.6.15) (I.7.1)
(I.33.10) (I.42.21) (I.58.23)
(I.74.1) (I.75.3) (I.80.12)
(I.87.1) (I.108.5) (I.108.6)
(II.3.36) (III.4.4)

(I.30.19)
(I.73.33)
(I.87.1)
(II.1.16)

bötün (krş.bötün): bütün
b. (I.26.29)
böyüt- (krş.büyüt-): büyütmek
b-cik (II.5.7)
b-dük (III.4.13)
b-düm (I.47.29) (I.97.18)
b-mesi (III.5.38)
b-ürdük (III.3.22) (III.3.22)
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(III.1.24)
(III.1.26)
(III.2.10)
(III.2.10)
(III.2.10)
(III.2.17)
(III.2.19)
(III.2.19)
(III.2.21)
(III.2.22)
(III.2.26)
(III.2.32)
(III.2.33)
(III.2.49)
(III.3.32)
(III.3.37) (III.4.1) (III.4.33) (III.4.33)
(III.4.7) (III.5.10) (III.5.11) (III.5.12)
(III.5.49)
(III.5.54)
(III.5.60)
(III.5.61) (III.5.66) (III.5.69) (III.5.7)
(III.5.77)
(III.6.10)
(III.6.17)
(III.7.15) (III.7.5) (III.9.1) (III.9.10)
(III.9.12)
(III.9.15)
(III.9.19)
(III.9.25) (III.9.26) (III.9.34) (III.9.6)
(III.9.8) (III.9.9) (III.9.9) (IV.1.34)
(IV.1.36)
(IV.1.36)
(IV.1.36)
(IV.1.38) (IV.1.44) (IV.1.50) (I.3.2)
(I.4.6) (I.66.14) (I.3.5) (I.113.18)

(I.51.36)
(I.107.40)
(III.9.27)

(I.51.47)
(III.5.3)

(I.107.38)
(III.5.32)

b+nnara (I.42.9) (I.65.5) (I.72.33)
(I.104.2)
(I.107.53)
(I.107.54)
(III.9.27) (III.9.28)
b+nnarda (III.9.28)
b+nnardan (I.77.4)
b+nnarı (I.42.26) (I.42.28) (I.43.14)
(I.49.11) (I.75.1) (I.106.10)
bunnarıŋ (I.46.38)
b+nnarnana (I.43.29)

b+na (I.5.11) (I.5.12) (I.12.24)
(I.35.6) (I.73.36) (I.73.7) (I.104.19)
(I.105.16)(II.1.21)(III.9.12) (IV.1.35)
(IV.1.37)

b+nu (I.103.28) (I.107.23) (I.12.48)
(I.24.43) (I.26.29) (I.29.19) (I.35.15)
(I.4.23) (I.42.34) (I.43.32) (I.54.38)
(I.62.34) (I.88.6) (I.97.8) (I.98.22)
(I.98.29) (II.1.12) (III.4.3) (III.9.13)
(III.9.14) (III.9.8) (IV.1.34)

b+nara (I.42.29)

b+nun (I.113.5)

b+narı (I.30.19)

b+nuŋ (I.5.23) (I.30.7) (I.30.8)
(I.30.8) (I.43.33) (I.44.18) (I.44.23)
(I.48.3) (I.54.40) (I.68.18) (I.70.9)
(I.73.31) (I.73.6) (I.80.17) (I.97.15)
(I.107.49) (II.3.26) (II.9.12) (II.9.8)
(III.1.38) (III.9.7) (III.9.8)

b+ncaazlā (I.14.3)
b+nda (I.73.37) (III.9.11)
b+ndan (I.11.32) (I.12.35) (I.12.38)
(I.33.20) (I.35.6) (I.36.15) (I.36.15)
(I.66.9) (I.76.5) (I.95.12) (I.104.22)
(I.104.23) (III.9.11)

b+ydu (I.77.23)
b+yu (I.111.18)

b+nlar (I.73.51)

b+ymuş (I.43.27)

b+nnā(I.10.2)
(I.14.4)
(I.40.10)
(I.66.14) (I.66.14) (I.75.1) (I.99.11)
(I.99.10) (I.109.15)

buba (krş.baba/ babȧ/ bubạ/wua): baba
b.(I.37.9) (I.44.8) (I.73.35) (I.87.7)
(II.3.7)

b+nna(I.5.25)
(I.24.4)
(I.54.38)
(I.94.1) (I.94.5) (I.94.5) (I.94.6)
(I.99.11) (I.103.3) (II.4.31) (III.5.22)

b+cım (I.24.1) (I.24.27)
b+ları (I.44.8)

b+nnaadan (I.36.13)

b+m(I.24.14) (I.24.46) (I.43.17)
(I.43.8) (I.46.11) (I.47.16) (I.47.24)
(I.70.1) (I.88.9) (I.109.1) (I.109.16)
(III.5.33) (III.9.18) (III.9.32)

b+nnaan (I.43.30) (I.98.4)
b+nnaanan (I.51.8) (I.72.18) (I.43.28)
b+nnaaŋ (I.41.1) (I.62.28) (I.90.17)
(I.98.26) (I.104.12) (I.104.16)

b+mgillädi (I.106.7)
b+mı (II.9.12)

b+nnan(I.4.13)
(I.4.13)
(I.6.30)
(I.30.8) (I.32.5) (I.33.13) (I.42.34)
(I.42.39) (I.64.6) (I.95.10)

b+mınan (III.4.30)

b+nnānan (I.58.2)

b+mıŋ (I.24.14) (I.24.15) (I.24.7)
(I.36.10) (I.43.4) (I.49.25) (I.51.42)
(I.111.15) (I.111.4)

b+nnar (I.11.24) (I.38.9) (I.43.25)

b+mız (III.3.20)

b+nnanā (IV.1.40)
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b+mızdan (I.72.14)

b-duk (I.42.7)

b+ŋ (I.24.17) (I.24.24) (I.24.25)
(I.24.29) (I.73.34) (II.2.20) (III.5.69)
(I.2.1)

b-dum (I.54.44)
b-duŋ (I.28.22)
b-duu (I.30.6) (I.30.6) (I.30.7)

b+ŋa (I.24.17)

b-duumuzu (I.58.20)

b+ŋnā (I.1.1)

b-duunu (I.58.19)

b+sı (I.2.4) (I.29.22) (I.85.18)
(I.106.13)
(I.111.14)
(I.111.5))
(II.1.11) (II.1.12) (II.9.12) (III.4.30)

b-mazsak (II.9.3)
b-sak (I.104.27)

b+sıgillӓ (I.29.24) (I.49.26)

b-seK (I.104.26)

b+sıgillär (I.50.12)

bulū (I.104.23) (I.70.1)

b+sını (II.8.5)

b-ubilcek (I.90.11)

b+sının (I.51.42)

b-umazlardı (III.2.31)

b+sınıŋ (I.50.9) (I.51.43) (I.51.44)
(I.97.20) (I.106.15) (I.109.7 (II.8.6)

b-umucak (I.90.12)

b+ye (III.5.68)

b-umuyom (I.88.11)

b+yiŋ (I.24.44)

b-up (I.112.6)
b-ūsak (II.9.2)

bubạ (krş.baba/ babȧ/buba/wua): baba

b-uusan (III.3.51)

b. (I.29.14) (I.37.14)

b-uyala (IV.2.23)

bubasız: babasız

b-uyola (III.2.48)

b. (I.72.40) (II.2.23)

bulgur: bulgur

bubanne (krş.babanne): babaanne

b. (I.76.17) (I.76.18)

b.(I.87.2)

bura (krş.burạ/buru/burǎ): bura

buçuk (krş.buçuK): buçuk

b.(I.4.6) (I.23.10) (I.28.17)
(I.34.3) (I.51.47) (I.73.32)
(I.109.19)
(I.109.20)
(III.1.38)
(III.1.39)
(III.4.27)
(III.5.35)
(III.5.40)
(III.6.27)
(III.9.34) (IV.1.23)

b.(I.12.34) (I.35.13) (I.39.17) (I.39.3)
(I.42.21) (I.47.10) (I.49.9) (I.76.15)
(I.78.20)
(I.99.13)
(I.107.59)
(I.110.10)
(II.2.20)
(IV.1.32)
(IV.1.36)
buçuK (krş.buçuk): buçuk
b. (III.6.11) (I.39.5) (I.33.11)

(I.28.27)
(I.97.24)
(II.1.14)
(III.2.15)
(III.5.37)
(III.9.25)

b+da (III.2.12) (III.2.17) (III.3.38)
(III.5.56)

būda (krş.burda): burada

b+daki (II.4.25)

b. (I.26.4) (I.74.7)

b+dan (I.108.8) (I.28.14) (I.28.15)
(I.70.6) (III.4.32) (III.5.47) (III.5.64)

b+nız (I.12.29) (I.12.29)
budak: dal, budak

b+daya (I.51.30)

b. (IV.2.30)

b+lara (III.5.40)

bul-: bulmak

b+mı (I.79.6)

b-caaŋ (I.28.23)

b+mız (I.43.28)

b-ceyiz (I.66.9)

b+mızıŋ (I.51.14)

b-du (I.84.10)
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b+nın (III.6.25)

(I.84.3) (I.84.7) (I.86.16) (I.86.22)
(I.86.22) (I.86.24) (I.90.9) (I.92.1)
(I.92.6) (I.94.1) (I.94.9) (I.98.17)
(II.2.19) (II.3.40) (II.4.21) (II.4.22)
(II.5.27) (II.5.4) (II.5.5) (II.9.20)
(III.1.20) (III.1.46) (III.2.5) (III.2.9)
(III.3.1) (III.4.32) (III.6.15) (III.7.16)
(III.8.15) (III.9.4) (IV.1.23) (IV.1.27)

b+nıŋ(I.19.4) (I.62.10) (I.62.12)
(I.62.6)
(I.97.24)
(I.108.10)
(I.108.10)
(I.108.12)
(I.108.4)
(I.110.3) (I.110.6) (III.7.6) (IV.1.4)
b+sı(I.5.12) (I.8.1) (I.17.6) (I.18.11)
(I.21.36) (I.23.8) (I.26.1) (I.46.3)
(I.49.10) (I.51.48) (I.51.49) (I.55.5)
(I.72.17)
(I.73.1)
(I.108.11)
(I.108.13)
(I.108.14)
(I.108.14)
(I.110.18)
(I.110.18)
(I.110.18)
(I.110.3)
(III.1.20)
(III.5.20)
(III.5.20)
(IV.1.22)
(IV.1.23)
(IV.1.26)

b+n (I.106.19) (I.106.26) (I.107.45)
(I.107.58)
(I.110.20)
(I.24.46)
(I.26.37) (I.37.16) (I.39.8) (I.42.27)
(I.51.35) (I.61.5) (I.70.8) (I.77.24)
(I.79.12) (I.79.19) (I.79.5) (I.86.20)
(I.86.20) (I.87.10) (II.2.32) (III.2.10)
(III.2.37)
(III.2.37)
(III.2.44)
(IV.1.48)

b+sını (I.73.27)

b+kı (I.103.19) (I.79.22)

b+ya (I.12.37) (I.12.39) (I.17.5)
(I.26.26) (I.28.3) (I.28.3) (I.29.4)
(I.35.29) (I.37.29) (I.39.10) (I.41.11)
(I.42.37) (I.43.3) (I.46.2) (I.46.8)

b+kınnara (I.79.22)
b+ki (I.105.6) (I.110.16)
b+lādı (I.6.23) (II.1.6)

b+ya (I.47.14) (I.49.19) (I.51.27)
(I.51.29) (I.58.3) (I.70.5) (I.72.2)
(I.78.19) (I.93.9) (III.1.21) (III.1.24)
(III.2.36)
(III.5.22)
(III.5.43)
(III.5.45) (III.6.27) (III.7.1) (III.8.4)
(I.27.5)

b+nın (I.101.1)
b+ydı(I.103.16) (I.97.19) (III.1.44)
b+yım (I.112.1)
b+yız (I.19.4) (I.39.8)

b+yı (I.104.29) (I.108.20) (I.42.16)
(I.46.43) (I.46.44)

buṛda
(krş.burada/burda/burdā/burdạ/
burdu): burada

b+ynan (I.38.7) (I.38.8)

b+n (I.12.10)

burda
(krş.burada/burdā/burdạ/burdu/
buṛda): burada

burdā
(krş.burada/burda/burdạ/burdu/
buṛda): burada

b.(I.102.8) (I.103.23) (I.107.31)
(I.107.32)
(I.107.39)
(I.109.6)
(I.109.6) (I.11.38) (I.11.4) (I.11.4)
(I.17.1) (I.17.1) (I.18.11) (I.18.19)
(I.18.25) (I.18.25) (I.18.26) (I.18.32)
(I.18.33) (I.21.39) (I.5.2) (I.5.25)
(I.6.27) (I.7.1) (I.110.12) (I.110.14)
(I.110.15)
(I.110.17)
(I.110.19)
(I.110.2)
(I.110.3)
(I.111.15)
(I.111.16)
(I.113.5)
(I.26.32)
(I.34.10) (I.37.26) (I.37.3) (I.38.4)
(I.38.4) (I.38.8) (I.39.11) (I.39.7)
(I.41.13) (I.42.40) (I.43.1) (I.43.7)
(I.49.15) (I.49.17) (I.49.5) (I.50.5)
(I.51.1) (I.51.15) (I.51.23) (I.51.34)
(I.51.35) (I.51.55) (I.63.13) (I.63.15)
(I.64.2) (I.68.1) (I.70.12) (I.70.16)
(I.70.17) (I.70.18) (I.70.21) (I.70.7)
(I.71.8) (I.72.12) (I.72.6) (I.46.15)
(I.74.3) (I.77.22) (I.78.15) (I.78.20)
(I.81.11) (I.81.4) (I.82.12) (I.84.16)

b.(I.11.12)
burdạ
(krş.burada/burdā/burda/burdu/
buṛda): burada
b. (I.29.30) (I.29.42) (I.51.1)
burada
(krş.burdạ/burdā/burda/burdu/
buṛda): burada
b+nım(I.112.1)
(III.8.2)

(III.5.1)

(III.7.11)

burdu
(krş.burada/burdā/burdạ/burda/
buṛda): burada
b.(I.104.9)
(I.34.3)
(I.67.3)
(I.81.2) (I.94.16) (I.97.5) (I.97.5)
b+lādı (I.6.24)
burạ (krş.bura/bura/burǎ): bura
b. (I.42.25) (I.42.26)
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burǎ (krş.bura/bura/burạ): bura

b+ŋ (I.106.26) (IV.1.58)
bullar (krş.bullā/bullaa/bulla/burlā): buralar

b+ya (I.47.14)
buru (krş.burạ/bura/burǎ): bura

b. (I.43.6)

b. (I.4.7) (I.41.1) (I.42.29) (I.97.26)
(I.97.5)

b+a (I.11.18) (I.28.24) (I.37.22)
(I.37.22) (I.37.23) (I.40.12) (I.40.17)
(I.41.21)
(I.51.24)
(I.107.26)
(III.2.29) (III.4.7)

b+ya (I.6.25) (I.7.1) (I.11.40)
(I.11.41) (I.12.36) (I.14.10) (I.18.22)
(I.24.45) (I.26.27) (I.26.28) (I.26.37)
(I.39.17) (I.39.20) (I.42.36) (I.43.5)
(I.51.24) (I.67.4) (I.78.21) (I.79.19)
(I.79.22) (I.95.6) (III.3.21) (IV.1.22)
(I.37.31)
(I.103.11)
(I.103.33)
(I.107.16)
(I.108.11)
(I.109.19)
(I.110.20)

b+da (I.51.36) (I.73.39) (I.73.40)
(I.73.40) (III.1.56) (III.4.15)
b+dan (III.2.32)
b+ı (I.46.42) (I.46.43) (I.79.23)
burla (krş.bullā/bullaa/burla/bullar): buralar
b.(I.110.19) (I.49.7)

b+yā (I.111.16)

b+da (I.63.6)

b+yạ (I.29.43) (I.39.2)

bulmaç (krş.bulumaç): bulamaç

b+yu(I.109.27) (I.67.3) (I.72.14)
(I.79.5) (I.81.6) (IV.1.25) (IV.1.25)
(I.4.7)

b. (I.113.21)
bulumaç (krş. bulmaç): bulamaç

bulla (krş.bullā/bullaa/burlā/bullar): buralar

b. (I.102.3)

b.(I.41.17) (I.41.17)
b+da (I.36.26) (IV.2.3)
(IV.2.6) (I.58.17)

bulun-: bulunmak
(IV.2.5)

b-an (I.65.6)
b-du (I.36.16)

b+mıZ (I.41.17)

b-dum (I.78.12)

bullā (krş.bulla/bullaa/bullar/burlā): buralar
b. (I.40.10) bullā (I.41.18) (I.5.15)

b-duuŋ (I.40.1)

b+dȧ (I.90.14)

b-massȧ (I.23.5)

b+da (I.26.30) (I.29.37) (I.34.11)
(I.34.9) (I.41.20) (I.41.4) (I.55.4)
(I.67.4) (I.70.12) (I.72.20) (I.74.4)
(I.94.4) (I.97.4) (I.103.30) (I.103.32)
(I.104.30)
(I.107.20)
(I.108.14)
(I.109.17) (III.5.3)

b-maz (I.28.20) (I.28.23) (II.3.29)
b-muyo (I.83.7)
b-ū (I.47.6) (III.2.27) (IV.1.12)
b-usā (I.23.5)
buralı: buralı

b+dakı (I.79.19)
b+dan
(I.69.20)

(I.68.18)

b.(I.43.17)
(I.43.8)
(I.70.4) (I.70.4)

(I.106.23)

b+dı (I.113.4)

b+yım(I.11.1)
(I.65.1) (I.9.1)

b+mız (I.55.13)

b+yız (II.9.5)

bullaa (krş.bullā/bulla/burlā/bullar): buralar

(I.18.10)

bur(u)n (krş.buruŋ): burun

b.(III.1.18)

b+unnan (II.1.19)

b+da (IV.2.32)

b+uŋu (I.4.26)

b+dan (III.2.48)

buruŋ (krş.burun): burun

b+mız (I.43.22)

b.(III.1.53)
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(I.63.14)
(I.43.7)

buy-: çok üşümek

büyü(K)
büyük

b. (I.89.12)

b+ü (I.48.3) (II.6.6)

b-duK (I.31.4) (I.31.4) (I.31.4)

b-düm (I.12.23)

b.(I.49.1)
(III.3.16)
buydey
buğday

büyüt- (krş.böyüt-): büyütmek

(krş.bıydey/bıyday/buydey):

buyday
buğday

(II.6.12)

cacık (krş.cacı(K)): cacık

(III.2.31)

c. (I.88.9) (II.3.20)
(krş.bıydey/buyday/bıyday):

b.(I.72.18)
(III.2.6)
(III.3.57)
(IV.2.13)

cacı(K): cacık
c+ı (I.88.10)

(III.3.56)

cahil: cahil

b+i (IV.2.14)

c. (I.34.2) (I.68.20)

buy(u)r-: buyurmak

c+ız (I.19.1)

b-uŋ (I.113.15) (I.113.4)

caht et-: Gayret etmek, çaba sarfetmek.

buz gibi: tertemiz

c.e. (I.89.150)
cāiz: câiz

b. g. (I.24.39) (I.24.40) (I.89.151)
buzā: buzağı

c. (II.3.29)
calış- (krş.çalış-/çalaş-): çalışmak

b. (I.63.9)

calışıyom (I.42.2)

b+sı (I.30.19)
b+sına (I.4.20) (I.4.20)

cambaz: cambaz

buzāla-: buzağılamak

c+ı (I.106.1)

b. (I.4.20)

cam: cam

b-dı (I.5.18)

c+ı (I.68.15)
camışcı: camışçı (hakâret bildirir)

buzman: bu zaman
b+ıya (I.78.21)

c. (I.33.2)

bugün (krş.böyün): bugün

cami (krş.cāmi): cami

b. (I.46.22) (I.79.3)

c. (I.98.12) (III.5.24)

bürgü: Ödemiş’e özgü ipek baş örtüsü

c+miz (I.93.11)
cāmi (krş.cami): cami

b. (I.89.13)
bütün (krş.bötün): bütün

c+di (I.98.28)
c+niŋ (I.98.13)

b.(I.29.21)
(I.29.22)
(I.54.18)
(I.68.22)
(I.107.29)
(I.107.45)
(I.109.4) (III.6.1) (III.9.6)
büyük
büyük

(krş.böyük/büyük/böyü(K)):

c+si (I.60.2)
c+yi (I.98.28)

(krş.böyük/büyü(K)/böyü(K)):

can: can

b. (I.5.7) (I.12.41) (I.46.13) (I.49.7)
(I.50.13) (I.68.15) (I.77.26) (I.102.4)
(I.102.7) (II.1.6) (II.1.6) (II.5.26)
(III.6.15)

c. (I.12.43)
c+ım (I.28.28) (I.41.12) (I.41.21)
(I.41.23) (I.57.2) (I.69.17) (I.79.16)
(I.109.16) (II.3.30) (III.3.2) (III.3.2)
(III.3.3) (III.4.4) (III.5.17)

b+lerimiz (III.6.27)
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ceryanlı: elektrikli

c+ımıŋ (III.3.2)
c+ımız (I.103.2)

c+yı (III.1.58)

c+ın (I.56.10)

c+yı (III.1.59)

c+ıŋ (I.5.21)

ceviz: ceviz

c+ıŋı (I.44.22)

c.(I.29.37)
(I.70.12)
(I.72.22)
(I.97.14) (II.3.13) (III.1.51) (III.1.52)
(III.1.53) (III.1.54) (III.6.2) (IV.2.31)

canabar: canavar
c. (III.5.75)

c+imiz (III.1.51) (IV.1.29)

candan: içten, samimi

c+iymiş (III.1.55)

c. (I.76.1) (III.3.33)

c+lär (III.1.53) (III.2.26) (III.2.26)

candarma: jandarma

cılk: bozuk (yumurta)

c. (III.5.42)

c.(I.89.14)

canlı: canlı

cıva: civa

c. (I.110.1) (I.110.4)

c. (I.11.39)

cava: bir motosiklet markası

cıvgın: aşırı uzamış

c+ynan (I.33.14)

c. (I.97.16)

ceP: cep

cibär: küçük çocuk

c+imdä (I.97.8)

c. (III.5.77)

c+imdeydi (I.46.30) (I.46.31)

c+lärnän (III.5.77)

cehännäm: cehennem

ciğerim: seslenme ünlemi

c. (I.42.25)

c.(III.3.1) (III.3.2) (III.3.3) (III.3.3)
(III.8.19)

c+i (I.42.29)

cilbir: hayvanın bağlandığı ip, çilbir

celep (krş.cele(P)): celep

c+inä (I.37.28)

c. (III.4.32)

cingen: çingene

celeP: celep

c+nänä (I.33.8)

c+idi (III.4.33)
celeplik: celeplik

civar: civar, yaklaşık

c. (I.110.1)

c+ında (I.107.3) (I.61.5)

cenāze (krş.cenāzi): cenaze

civciv: civciv

c. (III.3.42)

c. (I.104.28)

cenāzi (krş.cenāze): cenaze

ciyär: ciğer (organ adı)

c.(I.95.1)

c+lääŋdi (I.69.27)

cennet: cennet

ciz-: dizmek

c.(I.42.26)

c-iyok (II.5.16)

c+i (I.42.30)

cōrafya: coğrafya

ceryan: cereyan, elektrik

c+dan (I.107.44)

c. (I.37.19)

corap: çorap

c+ı (I.28.14)

c. (I.87.12)
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cuma: cuma günü

ç-iy (III.1.3)
çal-: çalmak

c.(I.36.3) (I.82.12) (IV.1.24) (IV.2.1)
(IV.2.8) (IV.2.8)

ç-ādı (I.47.13)

c+dan (I.82.12)

ç-alla (III.3.30)

c+sında (I.12.21)

ç-arkän (I.109.42)

cumartesi: cumartesi günü
c+dän (I.21.3)
cumla (krş.cümle): cümle, herkes

çalaş- (krş.calış-/çalış-): çalışmak
ç-ıyo (I.63.19)

c+mızınkını (II.9.7)

çalgı: çalgı, enstrüman

cuvaplandır-: cevaplandırmak

ç.(I.46.44) (I.72.25) (III.8.15) (III.8.18)
çalgılı: çalgılı

c-cē (I.72.1)

ç. (I.72.25)

c-cez (I.72.2)
cümle (krş.cumla): cümle, herkes

çalı: çalı
ç.(I.93.1) (I.93.4)

c+niŋ (I.66.8)
çaarçağırmak

(krş.çaır-/çavır-/çavur-/çovur-):

ç+sı (II.8.18)
çalırlan: çalanlar

ç-cak (I.73.30)

ç+danmış (III.5.42)

ç-ız (I.21.16)

çalış- (krş.calış-/çalaş-): çalışmak

ç-rıZ (I.21.13)
çabık (krş.çabuk): çabuk

ç-alım (I.58.33)
ç-amıyom (II.6.2)

ç. (I.85.5) (IV.2.19)

ç-ayın (I.77.19)

çabuk (krş.çabık): çabuk
ç. (I.21.14)
çadır: çadır

ç-cēsiŋ (I.6.29)
ç-dıı (I.62.13)

ç. (III.5.30) (III.6.26) (III.6.26)

ç-dıım (I.107.26)

ç-lāda (I.24.43)

ç-dıımdana (I.43.16)

çak-: çakmak

ç-dık (I.41.2) (I.58.7)

ç-arım (I.54.16)

ç-dıx (II.3.1) (II.3.1) (II.3.1)

ç-dılar (III.2.21)

ç-dıkları (I.72.37)

çakdır-: çaktırmak

ç-dıla (I.30.6)

ç-dı (III.1.55)

ç-dım(I.11.4) (I.16.3)
(I.58.15) (I.58.15) (I.58.16)
(I.58.26) (I.58.29) (I.78.11)
(I.107.13)

çaxıl-: çakılmak
ç-alı (III.2.22)
çakır: çakır, maviye yakın renk

ç-ııylar (III.6.12)

ç. (I.29.19) (I.29.24)
çakırlık: çakırlık
ç. (I.29.23)
çaırçağırmak

(I.58.14)
(I.58.25)
(I.78.4)

ç-ılmıyo (III.5.13)
ç-ıp (I.20.6)

(krş.çaar-/çavır-/çavur-/çovur-):

ç-ır(I.21.38)
(III.9.30)

ç-dı (I.99.6)

(I.72.12)

ç-ırım (I.109.48)
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(III.5.15)

ç-ırsa (III.5.15)

ç-mıyana (I.68.4)

ç-ıy(II.4.7)
(III.4.12)
(III.5.14)
(III.5.3) (III.8.13) (III.9.26)

ç-mıyo (I.11.39) (I.12.21) (III.5.12)
ç-mıyō (I.99.8)

ç-ıyi (II.8.14)

ç-mıyoz (I.41.2) (I.71.6)

ç-ıylar (III.8.3) (III.9.27)

ç-miy (II.1.13)

ç-ıyo (I.5.24) (I.11.38) (I.11.39)
(I.11.40) (I.12.17) (I.12.27) (I.12.27)
(I.18.25) (I.18.25) (I.18.26) (I.18.27)
(I.21.39) (I.33.18) (I.39.7) (I.39.8)
(I.50.3) (I.50.3) (I.54.3) (I.63.14)
(I.63.15) (I.63.16) (I.63.2) (I.67.2)
(I.86.27) (I.93.5) (I.93.5) (I.104.5)
(I.112.4)
(III.1.34)
(III.2.12)
(III.5.13)

ç-mȧynan (I.58.29)
ç-tıımız (I.20.5)
çalışan: çalışma işini yapan
ç. (I.107.22) (III.6.20)
ç+a (I.68.4)
ç+nara (I.30.27) (I.30.28)

ç-ıyō (I.6.19)

çalışdır-: çalıştırmak

ç-ıyōdu (I.28.4) (I.43.5)

ç-macax (III.5.63)

ç-ıyodu (I.28.5) (I.33.18) (I.33.20)
(I.33.21) (I.39.7)

çalışkan (krş.çalışKan): çalışkan
ç. (I.109.64)

ç-ıyōduk (I.105.5) (I.37.4) (I.77.5)

çalışKan (krş.çalışkan): çalışkan

ç-ıyodum (I.39.1)

ç+dır (I.17.1)

ç-ıyōla (I.101.6) (I.63.14)

çal-: çalmak

ç-ıyoŋ (II.2.1)

ç-ıyala (III.3.60) (III.3.60)

ç-ıyorū (I.6.24)

ç-ıyola (III.3.60)

ç-ıyosun (III.5.10)

çam: çam ağacı

ç-ıyosuŋ (I.6.7)

ç.
(I.112.3)

ç-ıyōsuŋ (I.6.7)

(I.20.2)

ç-ıyoz(I.6.2)
(I.6.3)
(I.26.4)
(I.26.4) (I.29.5) (I.68.1)
(I.68.2)
(I.103.31) (I.103.9) (III.5.1)

çamaşır: çamaşır

ç-īdı (I.103.32)

çamlık: çamlık

(I.72.24)

(I.100.8)

ç+ı (I.13.3)
ç.(I.37.26)

ç-íy (II.6.9) (II.6.9)

çanag (krş.çanaK/çana(K)/çanak): çanak

ç-iy (III.9.27)

ç+larda (III.5.5)

ç-maa (I.103.11) (I.109.3) (I.98.7)

çanaK (krş.çana(K)/çanag/çanak): çanak

ç-macak (III.5.61)

ç. (I.91.1)

ç-ȧmadık (I.20.5)

çana(K) (krş.çanaK/çanag/çanak): çanak

ç-mak (I.11.36) (I.112.5)
ç-mālan (IV.1.50)

ç+ana (IV.2.22) (IV.2.24)

ç-mamışık (II.3.21)

ç+aŋ (III.3.18)
çanak (krş.çanaK/çanag/çana(K)): çanak

ç-maya (I.30.5) (IV.1.47)
ç-mış (I.54.4)

ç. (I.111.16) (I.111.18)

ç-mıy (III.8.12)

ç+larımızı (I.21.23)
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ç-dı (I.30.12)

çapa: çapa
çapa (I.32.1)

çavdar: çavdar

çapası (I.73.43)

ç. (III.2.6)

çapalı- (krş.çapıla-): çapalamak

çavırçağırmak

ç-yoŋ (II.5.8) (II.5.8)

(krş.çaar-/çaır-/çavur-/çovur-):

ç. (I.26.22) (I.26.23)

çapıla- (krş.çapalı-): çapalamak

çavurçağırmak

ç-dıK (I.58.8)
çardak: çardak

(krş.çaar-/çaır-/çavır-/çovur-):

ç-uyo (IV.2.3)

ç+ları (I.73.18)

çavuş: çavuş

çāre: çare

ç. (I.38.5) (I.38.8)

ç+miz (III.1.26)

çay: çay

ç+si (II.3.26)

ç. (I.30.4) (I.32.7) (I.44.25) (I.5.8)
(I.65.5) (I.65.5) (I.65.5) (I.70.3)
(I.70.3) (I.70.3) (I.70.3) (I.87.4)
(I.98.27) (II.3.5) (II.3.5) (I.70.3)
(I.70.3)

çarşamba: çarşamba günü
ç. (I.87.5)
ç+sında (I.12.21)

ç+dan (I.37.25) (III.2.37)

çarşı (krş.çāşı): çarşı
ç+da (I.5.26)

ç+dı (I.111.9)

ç+dan (I.73.50)

ç+ımı (I.44.25)
ç+ını (III.9.14)

çāşaf: çarşaf

ç+ıŋ (III.5.18)

ç. (I.4.30)

çek-: çekmek

çāşı (krş.çarşı): çarşı

ç.(I.106.24)
(I.106.25)

ç+dan (I.12.48)
çat-: rahatsız etmek, rast gelmek, tesadüf
etmek

(I.106.25)

(I.106.25)

ç-ädik (I.19.3)
ç-äseŋ (I.106.25)

ç. (I.89.15)

ç-di (II.3.19)

çat-: birleştirmek

ç-dik(I.106.23) (I.106.24) (I.106.24)

ç-ıcaam (III.4.2)

ç-diK (I.24.42)

çat-: yapmak

ç-dim(I.105.21)(I.106.22) (I.106.6)
(I.107.16)

ç-ığıylar (III.8.3)
ç-ıyίm (III.4.2)

ç-ip (I.42.24)

çatdır-: tesadüf ettirmek

ç-iyom (I.28.7) (I.83.8)

ç-masın (II.2.10)

ç-iyoru (I.12.13) (I.5.22)

ç-masıŋ (I.12.22)

ç-iyosuŋ (IV.2.25) (IV.2.26)

ç-sıŋ (I.12.22) (II.4.28) (II.4.28)

ç-iyoduK (I.45.14)

çatışma: çatışma

ç-iyōduk (I.58.27)

ç. (I.40.9) (I.86.10)

ç-mediKleri (I.33.9)

çatla-: çatlamak
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ç-meK (I.106.22)

ç. (I.11.47) (I.66.11)

ç-meyä (I.36.18)

çeşme (krş.çeşmi): çeşme

ç-miş.I.2.5)

ç. (III.2.1) (III.2.2)

çekdir-: çektirmek

ç+lär (III.2.20)

ç-diK (I.24.27)

ç+niŋ (III.2.21) (III.2.22)

ç-dilä (I.37.29)

çeşmi (krş.çeşme): çeşme

ç-iyom (I.20.11)

ç+dän (I.75.4) (I.75.4)

ç-me (I.11.11)

çevir-: çevirmek

çekil-: çekilmek

ç-cēsiŋ (III.3.19)

ç-cek (I.31.31)

ç-di (I.4.23) (I.6.27)

ç-ir (I.21.37)

ç-dik (I.42.6) (I.42.6)

ç-miş (I.24.24)

ç-idik (III.3.24)

çekiş-: çekişmek, tartışmak

ç-iiy (III.1.43)

ç-dik (III.4.13)

ç-iy (III.1.41)

çeleŋ: tarla veya bahçe kenarına toprak
yığıp üzerine çalı dikerek yapılan sınır.

ç-iyosuŋ (IV.2.19)
ç-siŋ (II.2.11)

ç. (I.89.16)

çevirän: çeviren

çember (krş.çembär): ince baş örtüsü

ç. (I.42.35)

ç. (I.87.12)

çevre: çevre

çembär (krş.çember): ince baş örtüsü

ç+sinnän (I.73.11)

ç. (I.21.17) (I.76.31) (I.76.32)

çıgış (krş.çıkış): çıkış

çemile-: kıyafetin kollarını veya bacaklarını
yukarı çekmek.

ç. (I.86.5)
ç+ımızda (I.86.19)

ç. (I.89.17)

ç+ta (I.86.5)

çemilek (krş çemrek): becerikli

çıkış (krş.çıgış): çıkış

ç. (I.89.18)

ç+ında (II.2.13)

çemrek (krş.çemilek): becerikli

çık- (krş.çıx-): çıkmak

ç. (I.89.18)

ç.(I.24.25)
(I.24.25)
(I.24.26)
(I.60.1)

çengi : dansöz
ç. (I.72.25)

ç-ā (I.77.28)

çeŋgici: dansöz

ç-acaak (III.5.48)

ç. (I.47.13)

ç-acaam (III.7.18)

çeŋiz: çeyiz

ç-ādılā (I.68.17)

ç. (III.3.31)

ç-ādım (I.4.39)

çeşiT: çeşit, tür

ç-alı (I.34.12)

ç. (III.2.35) (III.2.35)

ç-alım (III.4.9) (III.4.9)

çeşitli: çeşitli

ç-amadık (I.86.4)

376

(I.24.26)

ç-āmak (I.79.17)

çıx- (krş.çık-/çıK-): çıkmak

ç-āmışlā (I.79.20) (I.79.22)

ç-amazsıŋ (I.35.27)

ç-āsa (I.104.22) (I.3.7) (I.3.7)

ç-amıyı (III.5.7)

ç-caam (III.7.13)
ç-cak (I.21.13) (I.35.20) (I.42.20)
(I.58.31) (IV.1.38)

ç-amıyınca(III.5.7)
ç-caadı (I.43.19)
ç-dı (III.2.43) (III.2.43)

ç-can (I.7.1)

ç-ancax (I.43.23)

ç-ceK (I.104.23)

çıkan: çıkan

ç-dı (I.4.33) (I.6.9) (I.11.3) (I.18.29)
(I.32.2) (I.41.17) (I.41.18) (I.45.10)
(I.47.17) (I.63.4) (I.63.4) (I.68.20)
(I.70.3) (I.72.16) (I.86.20) (I.90.4)
(II.3.33) (III.3.49)

ç. (I.24.36)
(I.86.23)

(I.45.10)

çıkar- (krş.çıxar): çıkarmak
ç. (II.3.29)

ç-dıı (I.98.10)

ç-dı (I.24.33)

ç-dıım (I.58.26)
ç-dık (I.12.46) (I.24.27) (I.42.3)
(I.86.3) (I.109.16) (III.2.35)

ç-ı (I.40.9)

ç-dıK (III.9.22)

ç-ıvēdilä (I.36.6) (I.98.24)

ç-dılā (I.78.15)

ç-ıveriyoru (I.4.13) (I.4.14)

ç-dım (I.31.12) (I.42.23) (I.46.13)
(I.58.26) (I.73.48) (I.95.9) (I.97.3)
(I.97.4)

ç-ıy (III.5.45)
ç-ıyalā (IV.1.33)

ç-dıŋız (I.34.11) (I.42.21)

ç-ıyala (IV.1.34)

ç-ıyo (I.102.5) (I.11.40) (I.112.14)
(I.5.20) (I.76.19) (I.77.1) (I.86.28)
(I.96.2) (IV.1.36)

ç-ıyo (IV.1.35) (IV.1.37)

ç-ıp (I.47.10)

ç-ıyōduk (I.99.2)
ç-ıyok (I.96.2) (I.96.4)

ç-ıyō (I.79.12)

ç-ıyōla (I.107.42) (I.90.15)

ç-ıyōdu (I.76.20)

ç-ıyola (I.11.42)

ç-ıyōduk (I.86.6)

ç-ıyōlādı (I.107.42)

ç-ıyom (I.12.7)

ç-ıyoZ (I.45.5)

ç-ıyon (I.12.6)

ç-ıyoz (I.96.4)

ç-ıyoz (I.13.2) (I.18.18)

ç-sın (I.84.15)

ç-madan (I.107.13) (I.107.17)

çıxar (krş.çıkar-): çıkarmak

ç-madık (I.77.16)

ç-dık (IV.1.34)

ç-maz (I.111.9)

çıkarıl-: çıkarılmak

ç-mış (I.26.43) (I.46.27)

ç-dı (I.39.7)

ç-miy (II.5.4)

ç-lar (III.3.43)

ç-tı (I.28.11) (II.3.33)

çıxarma: çıkarma

çıK- (krş.çık-/çıx-): çıkmak

ç. (IV.1.31) (IV.1.33)

ç-mış (I.104.8) (I.104.8) (III.5.34)

çıkart-: çıkartmak
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(I.61.5)

ç-ceedik (I.26.44)

ç+yı (I.105.14)

çıxartıl-: çıkartılmak

çırpma: çırpma

ç-dı (IV.1.33)

ç+sī (I.99.10)

ç-ıyo (IV.1.32)

çî (krş.çi): çiğ

çıkıl-: çıkılmak

ç+dän (I.113.25)

ç-cax (I.33.1)

çi (krş.çî): çiğ

ç-ıya (IV.2.6)

ç. (I.97.8) (I.97.8)

ç-madı (I.6.15) (I.6.15)
çıkı(K):
bilmeyen

nerede,

nasıl

çiçek (krş.çiçe(K)): çiçek
konuşacağını

ç+lär (I.109.62)
çiçe(K) (krş.çiçek/çicek): çiçek

ç+īdı (I.24.5)

ç+yä (I.5.10)

çıkma: çıkma

çicek (krş.çiçe(K)/çiçek): çiçek

ç. (IV.2.6)

ç+leri (I.36.16)

ç+sına (I.6.22)

çifci (krş.çifTci): çiftçi

çılbak: çıplak

ç. (I.90.8)

ç. (I.97.16)

ç+yiz (I.72.12)

çılgam:kestanenin dikeninden ayıklandıktan
sonra geriye kalan kısmı

çifTci (krş.çifci): çiftçi
ç. (I.49.10) (I.49.12) (I.100.5)
(I.100.5) (I.100.5) (I.100.5)

ç+ına (I.26.44)
çın çın: yansıma ses

ç+lä (I.49.11)

ç. (I.109.39) (I.109.39)

çiftcilik (krş.çifTcilik/çifcilik): çiftçilik

çırak çık-: çırak olarak verilmek

ç. (I.62.21)

ç. ç-ādık (I.109.2)

çifTcilik (krş.çiftcilik/çifcilik): çiftçilik

çırçır: çırçır

ç. (IV.1.51)

ç. (I.58.25)

çifcilik (krş.çifTcilik/çiftcilik): çiftçilik

ç+da (I.58.26)

ç+dän (I.61.7)

çırpan: çırpma işini yapan kimse

çiğin (krş.çiin): omuz

ç. (III.2.27)

ç. (I.89.19)

çırp-: çırpmak, silkelemek

çiin (krş.çiğin): omuz

ç-arız (I.113.21)

ç+i (I.24.46)

ç-ıyoruz (I.52.1)

çirpekli: ince çiçekli kumaş

ç-ıyoZ (I.47.1)

ç.(I.76.29)

ç-ĭyoZ (I.37.3)

çivilä-: çivilemek

ç-mış (I.36.21)

ç-diK (I.24.39)

çırpıl-: çırpılmak

çiz-: çizmek

ç-ır (I.84.17)

ç-iyi (III.1.34)

çırpı: çalı

çoal- (krş.çuval-): çoğalmak
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ç-ıyo (I.104.26)

ç+uma (II.3.28)

ç-mış (I.51.37) (I.51.37)

ç+umuz (I.55.11) (III.1.22)

çōba (krş.çorba): çorba

ç+una (I.109.10)

ç. (I.66.11)

ç+una (I.109.13)

ç+sı (I.76.18)

ç+uŋ (I.18.24) (III.1.27) (III.1.30)
(III.5.64)

çorba (krş.çōba): çorba
ç.
(I.113.7)

(I.51.16) (I.51.7)
(IV.2.7)

ç+laaŋ (I.33.10)

(I.82.15)

çocuK (krş.çocu(K)/çucuk/çucu(K)): çocuk

ç+sı (II.3.6)

ç+la (I.33.3)

ç+sından (IV.1.12)

çog (krş.çok/ço(K)/çoK): çok

ç+yı (I.21.7)

ç. (III.5.70)

çōbalık: arpa şehriye

ç+a (I.86.25)

ç. (II.3.6)

ç+u (I.103.15) (I.108.19) (III.2.20)

çoban: çoban

ç+una (I.95.7)

ç. (II.9.14)

çok (krş.çog/ço(K)/çoK): çok

ç+a (I.110.20)

ç.(I.1.1) (I.3.10) (I.4.28) (I.4.33)
(I.4.38) (I.5.21) (I.5.10) (I.5.22)
(I.9.2) (I.11.36) (I.11.47) (I.12.1)
(I.12.22) (I.12.22) (I.12.41) (I.14.9)
(I.18.15) (I.18.33) (I.21.27) (I.21.27)
(I.21.330) (I.23.8) (I.24.2) (I.24.2)
(I.24.42)
(I.111.19)
(I.112.12)
(I.112.13)
(I.112.15)
(I.113.14)
(I.113.15) (I.113.8) (I.25.2) (I.26.36)
(I.26.36) (I.26.41) (I.28.26) (I.30.2)
(I.32.6) (I.32.7) (I.35.4) (I.35.8)
(I.36.14) (I.36.21) (I.39.17) (I.40.14)
(I.41.17) (I.41.18) (I.41.3) (I.42.12)
(I.44.16) (I.44.16) (I.44.16) (I.44.23)
(I.46.23) (I.50.12) (I.50.13) (I.50.7)
(I.51.32) (I.58.24) (I.62.11) (I.62.6)
(I.64.12) (I.64.19) (I.64.5) (I.64.9)
(I.66.16) (I.67.8) (I.68.25) (I.68.4)
(I.69.16) (I.70.13) (I.70.16) (I.72.34)
(I.72.34) (I.72.41) (I.76.1) (I.76.10)
(I.76.14) (I.76.15) (I.76.24) (I.76.30)
(I.76.32) (I.76.8) (I.76.9) (I.77.10)
(I.79.28) (I.80.15) (I.80.16) (I.80.17)
(I.84.5) (I.86.27) (I.88.10) (I.88.6)
(I.88.6) (I.90.19) (I.92.4) (I.95.12)
(I.95.14) (I.97.25) (I.97.26) (I.103.5)
(I.106.17)
(I.106.17)
(I.106.27)
(I.106.4) (I.106.5)(I.106.8) (I.107.17)
(I.107.21)
(I.107.25)
(I.107.25)
(I.107.3)
(I.107.7)
(I.109.20)
(II.1.11) (II.1.13) (II.1.20) (II.2.1)
(II.2.10) (II.2.10) (II.2.30) (II.2.36)
(II.2.4) (II.2.44) (II.2.45) (II.3.20)

ç+ı (I.110.20)
ç+lar (I.77.28)
ç+nar (I.77.1) (I.77.1) (I.77.26)
ç+narı (I.98.13)
çobancılık: çobanlık
ç. (I.111.3)
çobanlık: çobanlık
ç. (I.65.2) (I.70.11)
çocu(K) (krş.çocuK/çucuk/çucu(K)): çocuk
ç+um (I.6.28) (I.6.6) (I.6.1) (I.6.19)
(I.6.26) (I.15.1) (I.22.9) (I.25.4)
(I.25.5) (I.30.18) (I.32.1) (I.34.10)
(I.34.2) (I.34.6) (I.36.1) (I.43.13)
(I.43.14) (I.43.16) (I.43.22) (I.44.25)
(I.44.3) (I.44.5) (I.44.8) (I.46.23)
(I.46.9) (I.47.27) (I.49.3) (I.51.3)
(I.56.6) (I.58.1) (I.59.2) (I.65.9)
(I.73.2) (I.73.2) (I.73.33) (I.73.37)
(I.73.40) (I.73.48) (I.73.5) (I.73.50)
(I.73.51) (I.73.8) (I.73.8) (I.76.14)
(I.76.24) (I.76.27) (I.76.30) (I.76.4)
(I.76.5) (I.92.3) (I.92.5) (I.94.1)
(I.94.4) (I.94.7) (I.97.1) (I.104.13)
(I.104.16)
(I.104.18)
(I.104.19)
(I.104.9) (II.6.6) (II.9.1) (II.9.16)
(II.9.23) (II.9.5) (II.9.9) (III.1.10)
(III.7.18) (IV.1.48)
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çomçok: pek çok

(II.3.37) (II.3.37) (II.3.4) (II.9.15)
(III.1.10) (III.1.5) (III.1.61) (III.1.9)
(III.1.9) (III.3.3) (III.4.20) (III.6.29)
(III.7.17)
(IV.1.10)
(IV.1.19)
(IV.1.39)

ç. (I.33.19)
çoralla-: bitkinin yaşlanması
ç. (I.89.20)

ç+dan (I.51.56)
ç+du(I.4.19)
(I.4.17)
(I.4.43) (I.41.3) (I.43.29)

çoval (krş.çuval): çuval
(I.4.41)

ç. (I.70.1) (I.70.1) (I.110.9)
ç+a (I.26.45)

ç+dur (I.46.36) (I.46.36)

ç+ıŋ (I.97.15)

ç+muş (I.51.49) (II.4.22)

çuval- (krş.çoal-): çoğalmak

çoK (krş.çok/çog/ço(K)): çok

ç-dı (I.93.7) (I.93.7) (I.93.8)

ç. (I.4.44) (I.16.3) (I.14.8) (I.21.29)
(I.33.11) (I.36.14) (I.36.25) (I.36.16)
(I.44.2) (I.46.19) (I.64.14) (I.76.4)
(I.102.8)(I.104.8) (I.104.8) (I.107.49)
(II.2.12) (II.2.34) (II.8.2) (II.8.2)
(II.8.9) (III.1.10) (III.1.7) (III.1.8)
(III.7.16)(III.7.16)(III.7.17)(III.7.17)
(III.3.14)(III.3.14)(III.9.15) (IV.1.46)
(IV.1.15) (III.4.23)

ç-ıyo (I.93.10)
ç-mışlā (I.93.10)
ç-mışla (III.5.33)
çovur- (krş.çaar-/çaır-/çavır/çavur):
çağırmak
ç-sak (IV.1.20)

ço(K) (krş.çok/çog/çoK): çok

ç-uyo (IV.2.4) (IV.2.4)

ç+u (I.26.29) (I.26.32) (I.84.10)

çök-: çökmek

ç+unu (I.26.35)

ç-düŋ (I.77.10)

çoguncalı: çoğunlukla

çökeliK: çökelek (bir tür peynir)

ç. (III.1.46)

ç. (I.24.41)

çolu(K) çucu(K) (krş.çoluK çucuK):çocuk
(ikileme)

çökleŋ: evin çatısının uç kısımları
ç. (I.89.21)

ç+um ç+um (I.4.5)

çöl: kurak, susuz arazi

ç+uum ç+um (I.34.2)

ç+dü (III.2.33)

ç+a (III.1.29)

çölme(K): çömlek

ç+lā ç+lā (I.72.39)

ç+enä (IV.2.22) (IV.2.24)

ç+umuz ç+umuz (III.1.22)

çöm- (krş.çön-): kısa süreliğine oturmak

ç+u ç+u (I.68.14) (I.97.24) (I.97.25)

ç. (I.89.22)

ç+uŋ ç+uŋ (III.1.27) (III.1.30)

çön- (krş.çöm-): kısa süreliğine oturmak

çoluK çucuK (krş.çolu(K) çucu(K)):çocuk
(ikileme)

ç. (I.89.22)

ç. ç. (I.4.8) (I.46.17) (I.46.17)
(I.58.18)
(I.82.21) (I.93.8)
(I.93.9)
(I.90.18)
(I.100.10)
(I.100.10)
(I.103.14)
(I.105.10)
(III.1.25) (III.1.29)

çönä: beceriksiz
ç. (I.89.23)
çöp: çöp
ç+ünü (I.84.16)

çucuk çoluk: çocuk (ikileme)

çörek: çörek

ç+lā ç+lā(I.72.38/39)

ç. (I.45.8)
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çucuk (krş.çocu(K)/çucuk/çocu(K)): çocuk

ç+nan (II.5.20)

ç. (I.2.5) (I.4.8) (I.12.18) (I.61.6)
(I.70.21)
(I.72.40)
(I.93.9)
(I.107.25)
(I.109.10)
(I.109.14) (II.3.37) (II.8.11)

çuval- (krş.çoal-): çoğalmak
ç-dı (I.93.7) (I.93.7) (I.93.8)
ç-ıyo (I.93.10)

ç+caazlara (I.72.39)

ç-mışlā (I.93.10)

ç+du (I.103.14)

ç-mışla (III.5.33)

ç+Kan (I.88.6)

çünkü: çünkü (bağlaç)

ç+lā (I.10.3)

ç. (IV.1.15)

ç+lā (I.5.6) (I.68.7)
(I.72.38) (I.103.18)

çürü-: çürümek

(I.68.7)

ç-mesi (I.47.8) (I.47.8)

ç+la (I.103.5) (I.103.7)

ç-müşük (II.3.21)

ç+laam (I.101.2) (I.101.6) (I.12.10)

ç-yünce (I.47.9)

ç+laaŋ (I.109.28) (I.97.9) (I.1.1)

çürük: çürük

ç+lāmız (I.103.20) (I.58.20)

ç+lä (II.3.22)

ç+lara (I.109.28) (I.109.29)

D

ç+ları (I.103.20) (I.5.6)

da (krş.dȧ/dạ/de/dä/dı/di/dü): bağlaç

ç+larım (II.8.12)

d. (I.1.4) (I.1.4) (I.2.2) (I.3.7) (I.3.9)
(I.4.13) (I.4.33) (I.4.43) (I.4.48)
(I.4.7) (I.5.17) (I.5.18) (I.5.19)
(I.5.19) (I.5.24) (I.5.26) (I.5.27)
(I.5.28) (I.6.11) (I.6.14) (I.6.24)
(I.6.3) (I.6.30) (I.6.31) (I.6.9)
(I.11.12) (I.11.15) (I.11.23) (I.11.26)
(I.11.45) (I.11.50) (I.11.51) (I.12.2)
(I.18.26) (I.12.48) (I.14.4) (I.18.7)
(I.20.12) (I.20.13) (I.21.27) (I.21.29)
(I.22.1) (I.22.11) (I.22.9) (I.23.4)
(I.23.4) (I.23.4) (I.24.34) (I.26.20)
(I.26.4) (I.26.9) (I.26.9) (I.28.10)
(I.28.16) (I.28.19) (I.28.6) (I.28.8)
(I.28.9) (I.28.9) (I.29.22) (I.29.22)
(I.29.34) (I.29.40) (I.29.40) (I.30.1)
(I.30.8) (I.35.10) (I.33.15) (I.35.16)
(I.35.22) (I.35.26) (I.35.3) (I.35.30)
(I.35.8) (I.36.15) (I.36.24) (I.36.11)
(I.36.25) (I.36.25) (I.37.3) (I.38.1)
(I.39.2) (I.39.5) (I.40.1) (I.40.1)
(I.40.15) (I.40.17) (I.40.2) (I.40.3)
(I.41.10) (I.41.10) (I.41.12) (I.41.16)
(I.41.20) (I.41.23) (I.41.9) (I.42.16)
(I.42.23) (I.42.6) (I.43.18) (I.43.22)
(I.43.30) (I.43.33) (I.43.34) (I.43.36)
(I.44.11) (I.44.17) (I.44.18) (I.46.26)
(I.46.28) (I.46.3) (I.46.3) (I.46.43)
(I.46.44) (I.47.26) (I.47.28) (I.48.2)
(I.48.2) (I.49.23) (I.49.24) (I.49.23)
(I.49.25) (I.49.7) (I.51.15) (I.51.26)

ç+larımıŋ (II.8.15)
çucu(K)
çocuk

(krş.çocu(K)/çocu(K)/çucuk):

ç+m (I.66.1) (I.66.4) (I.67.1)
(I.101.4) (I.104.21) (II.3.43)
ç+ūm (I.66.7)
ç+u(I.12.17)
(I.97.24)

(I.12.18)

(I.68.14)

ç+um (I.4.44) (I.4.5)
(I.76.16)
(I.78.18)
(I.104.20)

(I.12.24)
(I.101.3)

ç+umuz (I.12.15)
çucuKlu(K): çocukluk
ç+umuzda (I.88.11)
çukur: çukur
ç. (I.46.42) (III.4.31)
ç+deydi (I.37.27)
çuma(K): çomak
ç+annan (I.45.15)
çuval (krş.çoval): çuval
ç. (I.49.8) (I.86.28) (II.5.19)
ç+ı (II.5.20)
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(I.51.29) (I.51.33) (I.51.34) (I.51.36)
(I.51.52) (I.51.52) (I.51.53) (I.51.53)
(I.53.4) (I.54.13) (I.54.19) (I.54.19)
(I.54.6) (I.55.8) (I.56.1) (I.56.11)
(I.56.12) (I.56.16) (I.56.17) (I.62.19)
(I.62.19) (I.62.26) (I.62.3) (I.63.16)
(I.65.12) (I.65.14) (I.65.18) (I.65.3)
(I.66.14) (I.66.8) (I.66.9) (I.68.10)
(I.68.10) (I.68.11) (I.68.21) (I.68.9)
(I.69.19) (I.69.24) (I.69.24) (I.69.26)
(I.69.26) (I.70.14) (I.70.20) (I.70.7)
(I.70.9) (I.71.7) (I.72.25) (I.72.35)
(I.73.12) (I.73.13) (I.73.19) (I.73.2)
(I.73.29) (I.73.32) (I.73.33) (I.73.36)
(I.73.36) (I.73.36) (I.73.37) (I.73.37)
(I.73.37) (I.73.42) (I.73.44) (I.73.47)
(I.73.49) (I.74.16) (I.76.26) (I.76.29)
(I.76.30) (I.76.9) (I.76.29) (I.77.15)
(I.77.22) (I.78.16) (I.78.5) (I.78.5)
(I.79.19) (I.79.4) (I.8.3) (I.82.21)
(I.82.22) (I.82.4) (I.82.7) (I.82.9)
(I.84.7) (I.86.25) (I.86.14) (I.86.26)
(I.87.10) (I.87.19) (I.87.8) (I.90.10)
(I.90.13) (I.90.9) (I.92.7) (I.93.10)
(I.93.12) (I.93.5) (I.93.6)
(I.93.6)
(I.93.9) (I.94.12) (I.94.16) (I.94.3)
(I.94.5) (I.95.1) (I.95.4) (I.96.2)
(I.96.3) (I.97.21) (I.99.8)
(II.2.17)
(II.2.17) (II.2.34) (II.3.11) (II.3.13)
(II.3.14) (II.4.11) (II.4.13) (II.4.15)
(II.4.20) (II.4.30) (II.4.8) (II.5.11)
(II.5.23) (II.5.24) (II.5.25) (II.5.26)
(II.5.5) (II.6.5) (II.8.19) (II.9.11)
(II.9.20) (II.9.21) (III.1.15) (III.1.16)
(III.1.19)(III.1.20)(III.1.21) (III.1.23)
(III.1.23)(III.1.27)(III.1.44) (III.1.44)
(III.1.53)(III.1.56)(III.2.27) (III.2.29)
(III.2.7) (III.2.9) (III.3.14) (III.3.27)
(III.3.37)(III.3.40)(III.3.40) (III.3.59)
(III.4.26)(III.5.16)(III.5.35) (III.5.40)
(III.5.45)(III.5.48)(III.5.50) (III.5.50)
(III.5.51)(III.5.51)(III.5.60) (III.5.63)
(III.5.68)(III.5.69)(III.5.69) (III.5.69)
(III.5.74)(III.6.12)(III.6.14) (III.6.20)
(III.6.27) (III.6.6) (III.6.8) (III.6.8)
(III.7.13) (III.7.3) (III.7.9) (III.8.11)
(III.8.13)
(III.8.13)
(III.9.18)
(III.9.20)(III.9.29)(IV.1.15) (IV.1.42)
(IV.2.1) (III.1.39) (III.1.36) (IV.2.21)
(IV.2.29) (IV.2.30) (IV.2.31)

d.(I.12.27) (I.37.13) (I.94.6) (II.2.42)
da (krş.daa/dağ/dā/dav/dov): dağ
d+ı (I.108.7) (I.65.18)
d+ları (III.2.47)
d+ında (I.28.15)
d+ından (I.86.6)
daa (krş.daha/dahȧ/dā/ta/taa/taha): daha
d. (I.5.12) (I.5.18) (I.23.2) (I.23.3)
(I.24.19) (I.26.6) (I.30.32) (I.30.32)
(I.31.6) (I.32.8) (I.33.17) (I.33.18)
(I.42.28) (I.42.9) (I.44.6) (I.44.9)
(I.45.11) (I.51.35) (I.54.28) (I.54.29)
(I.54.5) (I.60.4) (I.62.18) (I.62.29)
(I.63.4) (I.63.5) (I.67.6) (I.72.32)
(I.72.39) (I.72.9) (I.77.22) (I.80.12)
(I.81.2) (I.90.18) (I.97.3) (I.98.21)
(I.103.6)(I.105.13)(I.105.16)(I.107.4)
(I.107.9)(I.109.17) (I.109.2) (I.109.7)
(I.11.15)(I.110.16)(I.111.9)(I.112.10)
(I.112.3) (II.4.30) (II.5.13) (II.7.8)
(II.7.8) (III.1.48) (III.2.22) (III.2.26)
(III.2.26)(III.2.34)(III.3.10) (III.3.11)
(III.3.56) (III.4.10) (III.4.25) (III.4.5)
(III.4.6) (III.4.8) (III.4.8) (III.5.15)
(III.5.24)(III.5.24)(III.5.26) (III.5.45)
(III.5.73)(IV.1.44)(IV.1.45)(IV.1.52)
(IV.1.57) (IV.2.1) (IV.2.23) (I.3.7)
daa (krş.daa/dağ/dā/dav/dov): dağ
d+lar (III.2.49)
d+nna (III.5.27)
d+ŋ (I.28.17) (I.28.2)
dā (krş.daa/dahȧ/daha/ta/taa/taha): daha
d. (I.5.18) (I.6.25) (I.12.21) (I.37.25)
(I.37.26) (I.40.14) (I.42.36) (I.72.21)
(I.87.3) (I.87.4) (I.85.1) (II.3.38)
(II.4.16) (II.4.17) (II.4.17) (II.1.7)
(III.1.41)(III.4.23)(IV.1.48) (III.3.32)
(III.3.32)
dā (krş.daa/dağ/da /dav/dov): dağ
d. (I.29.33)
d+da (I.28.17) (I.64.5)
(I.65.16) (I.85.20)

dȧ (krş.da/dạ/de/dä/dı/di/dü): bağlaç

d+dan (I.4.20)

d. (I.30.21) (I.32.3) (I.44.3) (I.46.38)
(I.47.30) (I.5.10) (I.90.8)

d+dı (I.4.20) (I.4.20)
d+lādā (I.4.42)

dạ (krş.da/dȧ/de/dä/dı/di/dü): bağlaç
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(I.64.9)

d+lāda (II.2.3)

(III.3.20)
(III.3.27)
(III.5.15)
(III.5.20)
(III.5.30)
(III.5.51)
(III.5.52)
(III.5.53)
(III.7.10) (III.7.10) (I.2.4)

d+lar (I.108.4)
d+lara (I.4. 18) (I.72.19) (III.4.22)
d+larda (I.65.2) (I.86.1) (III.4.22)

(III.5.10)
(III.5.28)
(III.5.51)
(III.6.14)

dahȧ (krş.daa/daha/dā/ta/taa/taha): daha

d+ları (I.4.16) (I.4.17) (I.64.14)

d. (I.29.7)

d+larıŋ (I.4. 18)

dāhi (krş.dahi/dāi): dahi

d+lā (I.4.42)

d. (I.4.47) (III.5.75) (I.46.14) (I.42.7)

d+laaŋ (I.100.6)

dahi (krş.dāhi/dāi): dahi

d+lādȧ (I.41.4) (I.47.6)

dahi (I.42.7) (I.88.11)

d+lāda (I.14.11)

dāi (krş.dāhi/dahi): dahi

dağ (krşdaa/da/dā/dav/dov): dağ

d.(I.107.37) (II.3.23) (II.3.23)

d+lar (III.2.17)

daıd- (krş.davıd-): dağıtmak

d+ya (III.5.54) (III.5.75)

d-ıveri (II.2.6)

dağ taxĝa: dağ (ikileme)

d-ıveririm (II.2.7)

d+lar t+lar (III.2.18)

daıl-: daılmak

dāhȧ: işte

d-dı (I.46.17) (I.51.50)

d. (I.22.3)

d-dık (I.28.16)

daal-: dağılmak

d-mış (I.83.2)

daaldı (I.84.6)

daınık (krş.dāınık): dağınık

daalıyo (III.5.65)

d. (III.3.44)

daalmak (I.84.12) (I.84.9)

daıt-: dağıtmak

dalmış (I.11.24)

d-dı (I.108.13)

daha (krş.daa/dahȧ/dā/ta/taa/taha): daha

d-ırlar (III.5.58)

d. (I.11.34) (I.11.44) (I.113.23)
(I.113.9) (I.12.10) (I.12.32) (I.14.1)
(I.14.7) (I.17.1) (I.18.7) (I.18.7)
(I.21.28) (I.21.9) (I.26.18) (I.26.23)
(I.26.7) (I.28.16) (I.28.20) (I.3.5)
(I.30.13) (I.30.16) (I.30.29) (I.30.30)
(I.32.4) (I.34.7) (I.36.8) (I.36.8)
(I.39.1) (I.39.17) (I.40.13) (I.40.14)
(I.41.19) (I.41.20) (I.43.18) (I.43.6)
(I.44.5) (I.44.6) (I.44.7) (I.46.29)
(I.48.3) (I.48.3) (I.5.4) (I.50.7)
(I.54.1) (I.54.13) (I.54.14) (I.54.29)
(I.54.34) (I.6.17) (I.6.23) (I.63.16)
(I.66.6) (I.66.9) (I.68.16) (I.68.7)
(I.72.9) (I.74.13) (I.79.12) (I.79.12)
(I.80.4) (I.88.11) (I.93.10) (I.98.10)
(I.100.12)
(I.100.12)
(I.105.16)
(I.105.19)
(I.106.7)
(I.107.10)
(I.108.9) (I.109.38)(II.5.12) (II.5.12)
(II.8.9) (II.9.4) (III.1.44) (III.2.46)

d-ıylar (III.6.24)
d-salā (II.2.8)
dāınık (krş.daınık): dağınık
d. (I.12.41)
dāire: resmi kurum
d+sindän (III.2.48)
dak-: takmak
d. (I.97.15)
d-ālādı (I.4.29)
d-dı (I.70.6)
d-ıyo (I.44.23)
d-macasıŋ (I.44.21)
d-mıya (I.42.36)
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d-mıyō (I.72.35)

d+la(I.4.2)

d-verîdi (I.76.8)

d+lara (I.79.19)

daK-: takmak

d+ları (I.4.24)
damat (krş.dāmat): damat, güvey

d-ımadıK (I.31.3) (I.31.5)
dakmı: takma

d. (I.82.21)

d. (I.76.29)

d+lan (I.106.28)

dakgalık: dakikalık

dāmat (krş.damat): damat, güvey
d+ım (I.65.11)

d. (I.17.6)
dakıl-: takılmak

d+ıma (III.1.20)
d+ımıŋ (III.1.20)

d-dı (I.112.9) (I.87.11)
dakış- (krş.daxış-): kovalamak

d+ıŋ (III.1.38)

dakış- (I.89.24)

dana (krş.danȧ/danı): dana

daxış- (krş.dakış-): kovalamak

d. (I.110.20) (I.21.8) (I.37.1)

daxışdıK (I.86.4)

d+lar (II.3.28)
d+mıŋ (I.85.2)

dakika: dakika

danȧ (krş.dana/danı): dana

d+da (I.107.46)
daklı (krş.dāklı/datlı/tatlı): tatlı

d. (I.21.8)
dane
(krş.dāne/den/dene/denä/denė/
deně/dän/tane/ tāne/tene/Tāne): tane

d. (I.97.7) (I.97.8) (IV.2.7)
dāklı (krş.daklı/datlı/tatlı): tatlı

d. (II.4.19)

d+mız (I.113.3)

dāne
(krş.dane/den/dene/denä/denė/
deně/dän/tane/ tāne/tene/Tāne): tane

dal budak: dal budak (ikileme)
d. b. (IV.2.30)

d. (I.26.18) (I.29.36) (II.6.6)

dalĝış: dalgıç pompa
d.(III.2.19)
(III.2.23)

danı (krş.dana/danȧ): dana
(III.2.19)

(III.2.22)

d. (I.110.21) (I.110.21) (III.5.45)
d+la (I.78.2)

dam: ahır

danış-: danışmak

d. (I.106.11) (I.37.12)

d-dım (I.79.26)

d+da (I.70.13)

dantäl: dantel

d+dan (I.78.8)

d. (I.8.3)

d+ı (I.35.2)

dara-: taramak

d+lar (I.28.27)

d-adıK (I.24.39)

d+ları (III.4.33)

daral-: daralmak

d+narını (I.39.8)

d-dı (I.55.6) (I.55.6)

damar: damar

dargın: dargın

d.(I.4.24) (I.79.19) (I.79.5)

d. (I.73.11)

d+a (I.79.22)

dargınlık: dargınlık

d+ı (I.30.12)
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d+ı (I.4. 18) (I.41.18)

d. (III.4.13)
darı: darı, mısır

davet (krş.dāvet): davet

d. (I.55.3) (I.92.4) (I.102.3) (III.3.16)
(III.8.1) (III.8.11)

d. (I.21.26)
dāvet (krş.davet): davet

d+sı (I.63.4)

d.(I.68.18) (I.113.14)

d+sıymış (III.2.36)

d+i (IV.2.2)

darıl-: darılmak

dāvetiyä (krş.dāvetiye): davetiye

d-en (I.12.16)

dāvetiyä (I.113.14)

d-ı (I.12.16)

dāvetiye (krş.dāvetiyä): davetiye

d-maŋ (I.12.16)

d. (I.21.25)

darlı(K): darlık

davıd- (krş.daıd-): dağıtmak

d+ı (I.105.20) (I.36.5)

d-īlā (I.103.24)

daş (krş.taş): taş

davul: davul

d.(I.37.8) (I.60.4) (I.111.10) (II.3.15)
(III.4.31) (III.9.12)

d+lānana (I.4.35)
davun (krş.dovun olmak): dert, dert olmak

d+dı (IV.2.17) (IV.2.17)
d+ın (I.111.10)

d. (I.89.25) (III.5.57)

d+ıŋ (I.111.10) (I.55.12)

dayak: dayak

d+lar (I.73.27)

d. (I.77.24)

daşı-: taşımak

dayan-: dayanmak

d-dıK (I.58.5)

d-ımadım (I.31.11)

daş-: taşmak

d-ımamışık (I.31.14)

d-ıyo (I.102.6)

dayı: dayı

d-ma (I.40.16)

d. (I.106.18)
dayıbaşı: belli bir ücret karşılığında tarım
üreticisine amele temin eden kimse

dat: tat
d. (III.3.54)

d.(I.26.7) (I.90.14) (I.90.16)

datlı (krş.dāklı/daklı/tatlı): tatlı

d+ynan (I.30.25)

d. (I.105.19)

de (krş.dȧ/dạ/da/dä/dė/dē/dı/di/dü): bağlaç

d+sı (I.113.9) (I.51.16)

d. (I.1.1) (I.3.2) (I.100.2) (I.101.1)
(I.103.17)
(I.103.30)
(I.104.21)
(I.104.22)
(I.108.10)
(I.109.19)
(I.109.27)
(I.109.47)
(I.11.25)
(I.11.26)
(I.113.13)
(I.12.14)
(I.12.23) (I.12.40) (I.13.6) (I.16.3)
(I.70.18) (I.70.9) (I.72.19) (I.72.42)
(I.73.16) (I.73.44) (I.73.8) (I.76.17)
(I.77.11) (I.77.12) (I.77.13) (I.77.22)
(I.78.6) (I.82.18) (I.82.2) (I.83.2)
(I.83.7) (I.9.1) (I.9.1) (I.95.6) (I.96.5)
(I.97.9) (I.98.27) (I.98.5) (II.1.19)
(II.2.38) (II.2.4) (II.3.15) (II.4.14)

d+sına (I.113.8)
dav (krş.da/daa/dağ/dā/dov): dağ
d+ın (I.4. 19)
d+ıŋ (I.41.19)
d+lādan (I.106.23)
d+ları (I.41.17)
d+da (I.4. 19) (I.70.10)
d+dan (I.106.24)
d+dır (I.109.23)
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(II.5.25) (II.5.8) (II.6.10) (II.6.2)
(II.6.8) (II.7.10) (I.2.1) (I.20.2)
(I.21.29) (I.26.14) (I.26.21) (I.26.3)
(I.28.11) (I.28.11) (I.29.20) (I.29.40)
(I.29.40) (I.3.4) (I.345) (I.35.23)
(I.35.8) (I.36.10) (I.36.15) (I.38.7)
(I.38.7) (I.39.18) (I.39.6) (I.39.8)
(I.4.44) (I.40.6) (I.41.4) (I.42.21)
(I.42.8) (I.43.13) (I.43.21) (I.43.35)
(I.43.8) (I.43.9) (I.44.11) (I.44.15)
(I.44.16) (I.44.22) (I.46.12) (I.46.36)
(I.46.36) (I.46.38) (I.47.31) (I.49.7)
(I.5.7) (I.5.7) (I.50.4) (I.51.14)
(I.51.19) (I.51.21) (I.51.3) (I.51.40)
(I.51.40) (I.51.53) (I.51.8) (I.53.2)
(I.54.18) (I.54.21) (I.54.22) (I.54.26)
(I.54.43) (I.54.43) (I.55.11) (I.55.7)
(I.56.9) (I.57.1) (I.59.6) (I.6.30)
(I.6.31) (I.6.5) (I.62.13) (I.62.14)
(I.62.14) (I.62.14) (I.62.2) (I.62.33)
(I.62.35) (I.63.13) (I.63.13) (I.63.7)
(I.64.14) (I.64.16) (I.65.16) (I.65.17)
(I.65.3) (I.65.3) (I.68.17) (II.8.15)
(II.8.9) (II.9.9) (II.9.9) (III.1.15)
(III.1.16)
(III.1.24)
(III.1.30)
(III.1.51)
(III.1.51)
(III.1.57)
(III.3.26)
(III.3.35)
(III.3.49)
(III.3.49)
(III.3.56)
(III.3.59)
(III.4.11) (III.4.27) (III.4.3) (III.4.4)
(III.4.4) (III.5.21) (III.5.29) (III.5.3)
(III.5.37)
(III.5.38)
(III.5.38)
(III.5.39) (III.5.39) (III.5.59) (III.5.7)
(III.5.77) (III.6.1) (III.6.13) (III.6.23)
(III.6.27) (III.6.28) (III.6.3) (III.7.1)
(III.7.15) (III.7.9) (III.8.17) (III.9.10)
(III.9.29)
(II.1.19)
(III.9.30)
(IV.1.10) (IV.2.1) (IV.2.24)

(I.53.6) (I.52.2) (I.54.26) (I.54.26)
(I.54.35) (I.58.13) (I.58.21) (I.58.22)
(I.58.29) (I.6.20) (I.6.20) (I.64.10)
(I.62.34) (I.62.9) (I.63.13) (I.6.4)
(I.6.6) (I.67.1) (I.66.11) (I.69.15)
(I.69.22) (I.68.8) (I.70.10) (I.70.9)
(I.39.4) (I.72.35) (I.76.8) (I.74.12)
(I.77.15) (I.77.18) (I.77.18) (I.77.20)
(I.79.13) (I.77.9) (I.79.6) (I.81.10)
(I.81.2) (I.82.10) (I.82.18) (I.82.21)
(I.39.5) (I.4.17) (I.4.21) (I.40.13)
(I.4.42) (I.40.15) (II.2.5) (I.99.10)
(I.99.6) (I.109.20) (I.85.14) (I.86.21)
(I.109.51)
(I.109.53)
(I.111.19)
(I.103.4)
(I.104.24)
(I.105.11)
(I.112.10)
(I.112.4)
(I.112.4)
(I.112.7)
(I.113.17)
(I.107.30)
(I.107.3)
(I.109.12)
(II.2.16)
(I.97.13) (II.4.21) (II.6.7) (II.8.12)
(II.8.16) (II.8.3) (II.8.8) (III.1.34)
(III.1.37)
(III.1.39)
(III.1.59)
(IV.2.16)
dē (krş.da/dȧ/dạ/de/dä/dė/ dı/di/dü): bağlaç
d. (I.41.20) (I.57.2) (I.57.2) (I.69.17)
(I.69.18) (I.69.2) (I.72.32) (I.73.44)
(I.76.6) (I.76.2) (I.76.7) (I.63.12)
(I.110.21) (I.103.12)
dė (krş.da/dȧ/dạ/de/dä/ dē dı/di/dü): bağlaç
d. (I.76.11) (I.91.3) (I.93.11) (II.7.7)
(IV.2.32) (I.10.3) (I.18.22) (I.20.2)
(I.24.25) (I.26.42) (I.30.1) (I.30.19)
(I.32.9) (I.33.13) (I.12.38) (I.43.23)
(I.49.23) (I.36.5)
debelen- (krş.debilen-): debelenmek
d-e (II.3.26)

dä (krş.da/dȧ/dạ/de/dē/dė/dı/di/dü): bağlaç

debilen- (krş.debelen-): debelenmek

d. (I.4.1) (I.36.2) (I.42.26)
(I.2.5)
(I.9.3) (I.11.24) (I.11.40) (I.11.7)
(I.26.13) (I.12.11) (I.12.41) (I.12.48)
(I.14.1) (I.14.10) (I.17.2) (I.18.11)
(I.18.22) (I.18.27) (I.18.28) (I.22.7)
(I.23.4) (I.24.18) (I.24.29) (I.28.1)
(I.26.3) (I.24.34) (I.26.3) (I.28.20)
(I.28.18) (I.29.20) (I.26.4) (I.26.42)
(I.26.42) (I.28.12) (I.29.38) (I.29.35)
(I.30.21) (I.30.23) (I.30.29) (I.30.30)
(I.33.18) (I.33.1) (I.35.11) (I.36.10)
(I.36.18) (I.36.12) (I.37.13) (I.37.3)
(I.37.4) (I.44.11) (I.45.6) (I.46.22)
(I.46.4) (I.47.21) (I.42.17) (I.94.11)
(I.41.16) (I.47.28) (I.47.28) (I.48.2)
(I.48.3) (I.49.20) (I.49.3) (I.5.3)

d-e (II.3.26)
dede (krş.dedė/dedä/dedi/dide): dede
d. (I.51.21) (I.51.39)
d+eŋ (I.24.5)
d+ler (I.51.39)
d+lerimiz (I.51.28)(III.4.29)(III.6.26)
(III.9.34)
d+lerimiznän (III.5.30)
d+m (I.51.40)
d+miz (I.11.26)
d+mizdän (I.72.14)
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d+miziŋ (I.51.21)
d+ŋ (I.24.4)
(I.104.22)

(I.76.9)

(I.107.11)
(I.107.11)
(I.107.44)
(I.107.49)
(I.107.49)
(I.107.51)
(I.107.52)
(I.107.57)
(I.107.58)
(I.109.55) (I.111.15) (II.1.13) (II.1.9)
(II.2.39) (II.2.39) (II.4.22) (III.1.11)
(III.1.11)
(III.1.12)
(III.1.12)
(III.1.12)
(III.1.12)
(III.1.13)
(III.2.27)
(III.6.18)
(III.6.22)
(III.6.23) (III.6.29)

(I.104.11)

d+ŋi (I.76.5)
d+ŋnän (I.76.17) (I.76.18)
d+si(I.51.21)
(I.106.20)

(I.51.40)

(I.51.45)

d+sine (I.87.6) (I.87.6)

d-dii (IV.1.56)

d+yi (I.51.39)

d-diim (I.11.48) (I.37.34) (I.37.34)
(I.69.17)
(I.108.21)
(IV.1.36)
(IV.1.41) (IV.1.52)

dedė (krş.dede/dedä/dedi/dide): dede
d+lämiz (I.29.24) (I.93.8)

d-diin (I.58.31)

d+lämize (I.29.18)

d-diini (I.26.31)

d+lämizǐ (I.29.18)

d-diiŋ (I.12.25) (I.29.17) (I.34.4)
(I.37.23) (I.90.1) (I.93.5) (I.93.6)
(III.1.43)

d+lerimizin (I.51.45)
d+niŋ (I.24.44)

d-dik(I.6.14)
(I.12.44)
(I.39.16)
(I.54.41) (I.87.6) (I.55.8) (I.104.18)

dedä (krş.dedė/dede/dedi/dide): dede
d+m (I.11.21) (III.5.33)

d-diklämiZ (I.37.20)

d+mgillä (I.49.25)

d-diklerini (I.26.34)

dedi medi: dede mede (ikileme)

d-diksän (III.4.16)

d. m. (I.111.15)

d-dilä (I.6.11) (I.24.8) (I.40.16)
(I.42.19) (I.42.25) (I.42.26) (I.53.8)
(I.54.13) (I.54.14) (I.54.15) (I.70.5)
(I.72.22) (I.87.4) (I.90.5) (II.2.37)
(I.109.20)
(I.109.22)
(I.107.44)
(I.109.54)

de- (krş.dē-/dė-/dä-/di-): demek
d-cen (I.104.12)
d-cädim (I.63.13)
d-cäm (I.24.42)

d-dilär (I.57.4) (I.86.2)

d-di (I.6.10) (I.6.11) (I.6.11) (I.6.9)
(I.7.1) (I.12.43) (I.24.10) (I.24.10)
(I.24.11) (I.24.25) (I.24.27) (I.24.29)
(I.24.29) (I.35.19) (I.35.20) (I.35.3)
(I.35.9) (I.36.13) (I.36.13) (I.36.13)
(I.36.14) (I.36.15) (I.36.15) (I.36.19)
(I.36.19) (I.36.19) (I.36.20) (I.36.22)
(I.37.14) (I.37.15) (I.37.15) (I.37.15)
(I.37.15) (I.39.14) (I.39.15) (I.39.16)
(I.41.12) (I.43.21) (I.43.21) (I.43.22)
(I.43.25) (I.44.16) (I.46.30) (I.46.31)
(I.47.22) (I.50.12) (I.53.5) (I.54.15)
(I.68.21) (I.68.24) (I.72.8) (I.72.9)
(I.73.14) (I.73.33) (I.73.35) (I.74.13)
(I.79.17) (I.79.17) (I.79.18) (I.79.18)
(I.87.2) (I.87.6) (I.87.7) (I.87.8)
(I.87.8) (I.87.9) (I.87.9) (I.98.21)
(I.98.25) (I.98.25) (I.98.26) (I.98.26)
(I.98.26) (I.98.27) (I.98.27) (I.98.28)
(I.98.28)
(I.98.29)
(I.107.10)

d-diler (I.35.10)
d-dim (I.7.2) (I.7.2) (I.12.15)
(I.12.16) (I.24.16) (I.24.16) (I.24.16)
(I.24.22) (I.24.23) (I.24.30) (I.24.30)
(I.24.30) (I.35.6) (I.36.4) (I.37.14)
(I.37.14) (I.39.14) (I.39.14) (I.42.15)
(I.42.15) (I.42.15) (I.42.16) (I.44.14)
(I.44.14) (I.44.14) (I.46.24) (I.46.24)
(I.46.24) (I.46.25) (I.46.31) (I.46.32)
(I.47.19) (I.47.22) (I.47.22) (I.54.24)
(I.57.5) (I.69.23) (I.72.9) (I.73.14)
(I.73.14) (I.73.15) (I.73.17) (I.73.22)
(I.73.22) (I.73.23) (I.73.23) (I.73.34)
(I.73.34) (I.73.34) (I.73.47) (I.73.48)
(I.76.11) (I.76.11) (I.76.12) (I.76.12)
(I.98.20)
(I.106.10)
(I.106.2)
(I.106.2)
(I.107.10)
(I.107.9)
(I.109.2)
(I.109.21)
(I.109.21)
(I.109.21)
(I.109.21)
(I.109.27)
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(I.109.27)
(I.109.53)
(I.109.54)
(I.109.55)
(I.109.55)
(I.109.55)
(I.109.68)
(I.109.60)
(II.1.10)
(II.1.10) (II.2.40) (III.3.25) (III.3.41)
(III.3.45) (III.9.25) (III.9.30)

d-yoduruk (I.64.1)

d-diŋ (I.86.25)

d-yōla (I.70.19) (I.70.21) (I.72.9)
(I.76.24) (I.107.21) (I.107.22)

d-yok (III.4.23)
d-yolā(I.34.3) (I.69.26) (I.69.27)
(I.106.29)

d-diydim (I.112.8)
d-diysäm (III.6.3)

d-yola (I.29.19) (I.29.19) (I.29.42)
(I.29.43) (I.33.8) (I.4.43) (I.45.8)
(I.46.23) (I.59.6)

d-düüŋ (I.22.6)
d-e (I.26.27)

d-yōlar (I.107.15)

dēlädi (I.107.8) (I.29.24) (I.43.30)

d-yolar (I.73.5)

d-ler (III.3.38)

d-yom (I.42.12) (I.43.26) (I.105.15)
(I.106.28) (IV.1.54)

d-llärmiş (II.3.40)

d-yomuş (I.33.7) (I.33.9)

d-ller (I.44.6) (I.44.9) (I.51.22)
(I.51.22) (I.51.30) (I.51.31) (I.51.31)
(I.51.31) (I.51.48) (III.3.1) (III.3.5)
(III.3.5)

d-yon (I.104.26) (I.12.39) (I.42.12)
(I.96.2)
d-yoŋ (I.110.10)

d-män (I.42.40)

d-yoru (I.12.38)

d-medi (I.98.17)

d-yōsaŋ (I.62.32)

d-mek (I.26.28) (I.34.11)

d-yoz (I.10.2) (I.12.39) (I.55.3)
(I.62.20) (I.63.16) (I.82.1) (I.103.7)
(I.113.28)
(III.3.1)
(III.3.38)
(I.11.46)

d-memişdiṛ (I.44.6)
d-mezler (I.44.10) (I.44.6) (I.44.7)
d-miş (I.24.12) (I.24.13) (I.24.13)
(I.24.14) (I.35.28) (I.35.28) (I.35.29)
(I.35.29) (I.36.21) (I.36.23) (I.36.23)
(I.36.24) (I.36.24) (I.37.16) (I.41.21)
(I.41.21) (I.47.21) (I.47.21) (I.85.18)
(I.106.14)
(I.106.14)
(I.106.15)
(II.9.13) (II.9.13) (II.9.14) (II.9.14)

d-yvē (I.105.1)

d-mişlä (I.46.28) (I.72.4)

d-yviriyon (I.26.35)

d-r (I.21.27) (I.21.27) (I.44.7)

d-yė (I.29.32) (I.29.32) (I.58.12)

d-yo(I.12.37) (I.29.21) (I.29.22)
(I.29.22) (I.29.22) (I.33.4)
(I.33.5) (I.33.5) (I.33.5) (I.33.5)
(I.54.15)
(I.54.16) (I.54.16)
(I.54.17) (I.54.22)
(I.54.23)
(I.54.23)
(I.54.23)
(I.54.24)
(I.54.30) (I.54.30) (I.54.30)
(I.54.31)
(I.54.31) (I.54.40)
(I.54.40)
(I.54.40)
(I.69.101)
(I.72.29)
(I.74.11)
(I.86.15)
(I.106.28) (I.112.4) (I.113.28)

d-yem (I.59.2) (III.3.7)

d-yō (I.42.27) (I.54.16) (I.73.19)

d-yi (I.5.10) (I.6.17) (I.11.23) (I.13.4)
(I.21.32) (I.46.47) (I.68.15) (I.68.25)
(I.68.3) (I.68.8) (I.76.15) (I.76.16)
(I.76.19) (I.77.10) (I.81.3) (II.1.13)

d-yvärmiyomuş (I.35.9)

d-yvēmiyäm (I.80.18)
d-yveream (I.85.1)

d-yen (III.1.36)
d-yä
(I.36.2) (I.37.18) (I.37.21)
(I.54.37) (I.68.19) (I.68.19) (I.68.22)
(I.69.19) (I.76.19) (I.79.23) (I.92.7)
(I.95.6) (I.98.19) (I.105.14) (I.105.4)
(I.107.25)
(I.111.14)
(II.1.11)
(II.2.30) (II.3.16) (IV.1.44) (I.76.16)
d-yceäŋ (III.5.10)

d-yōdu (I.107.31) (I.98.18)
d-yōdum (I.105.16)
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(III.4.6) (III.9.26) (III.9.7) (III.6.22)

d-kenä (I.24.9) (I.63.9) (I.68.13)

d-yimedim (I.36.16) (I.90.3)

d-lä (I.107.2) (I.12.40) (I.12.5)
(I.29.18) (I.5.11) (I.5.11) (I.68.11)
(I.68.11)

d-yince (I.39.16)
d-yip (I.111.18) (III.1.45)

d-lädi (I.107.8) (I.29.24) (I.43.30)

d-yiveräm (I.54.45)

d-kän (I.111.15)

d-yiveriyo (I.79.24)

d-kenä (I.24.9) (I.63.9) (I.68.13)

d-yiveriyom (I.111.13)
d-ykän (II.3.24)

d-lä(I.5.11) (I.5.11) (I.12.40) (I.12.5)
(I.29.18) (I.68.11) (I.68.11) (I.107.2)

d-riz (I.21.17) (I.37.26) (I.37.7)

d-lädi (I.29.24) (I.43.30) (I.107.8)

d-rkene (III.9.24)

d-säŋ (I.72.34)
dä- (krş.de-/dė-/dē-/di): demek

d-rlär (I.73.20)
d-rlärdi (I.47.14)

d-dim (I.29.26) (I.29.26)

d-säm (I.13.5) (I.13.5) (III.3.26)

d-r(III.6.26)
defa: kez, kere

d-säŋ (I.73.37)

d. (I.40.12) (IV.1.45)

d-se (I.41.17)

defdär (krş.deftär): defter

d-sek (I.29.39) (I.5.5)
d-sem (I.56.10)

d. (II.2.26)

d-sen (I.78.17)

defet-: def etmek
d-tik (III.5.6)

d-seŋ (I.107.11) (I.78.18) (I.56.10)

deftär (krş.defdär): defter

d-yädim (I.69.22)

d. (II.2.40)

d-yala (III.4.8)

değirmen: değirmen

d-ye (I.31.15) (I.31.15) (I.33.12)
(I.33.12) (I.37.30) (I.42.31) (I.42.39)
(I.54.12) (I.56.13) (I.76.15) (I.86.20)
(I.108.11)
(I.108.11)
(II.3.25)
(III.1.40) (III.1.47) (III.3.2) (III.4.9)
(III.5.43) (III.5.52) (III.6.19) (III.9.5)

d. (IV.2.18)
değişik (krş.deyişik): değişik
d. (I.11.51)
değiş- (krş.deyiş-): değişmek

d-yesiye (I.73.23)

d-iyola (I.54.42)

dė- (krş.de-/di-/dē-/dä-): demek

deil (krş.deyil/dėyil/deäl): değil

d-dim (III.9.28) (III.9.29)

d.(I.26.35) (I.26.35) (I.51.19) (II.9.9)
(III.5.21)

d-di (III.9.25)
dē- (krş.de-/dė-/dē-/dä): demek

d+ik (III.4.31) (III.4.32)

d-di (I.69.23)

deäl (krş.deyil/dėyil/deil): değil

d-kän (I.111.15)

d. (I.73.24)

d-kenä (I.24.9) (I.63.9) (I.68.13)

deK gä (krş.denk gel-/denk gä-): denk
gelmek, tesadüf etmek

d-lä (I.5.11) (I.5.11) (I.12.40) (I.12.5)
(I.29.18) (I.68.11) (I.68.11) (I.107.2)

d. g-medi(I.90.11)

d-lädi (I.107.8) (I.29.24) (I.43.30)

denk gel- (krş.deK gä-/denk gä-): denk
gelmek, tesadüf etmek

d-kän (I.111.15)
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d. g-diŋiz (III.4.4)

d.(I.10.3) (I.34.13) (I.34.3) (I.36.10)
(I.36.7) (I.42.7) (I.5.2) (I.54.34)
(I.64.20) (I.69.12) (I.71.8) (I.76.31)
(I.77.26) (I.93.4) (I.94.4) (I.97.13)
(I.108.21)
(I.112.10)
(I.113.32)
(I.113.32) (II.9.6)

d. g-medi (III.4.5)
denk gä- (krş.deK gä-/denk gel-): denk
gelmek, tesadüf etmek
d. g-seŋiz (IV.1.19)

denė
(krş.dane/dāne/dene/denä/deně/dän/
den/tane/tāne/tene/Tāne): tane

denk gel-: eşit olmak, karşılamak
d. g-îdi (I.42.5/6)

d. (I.11.38)
(I.50.1)

dekar: dekar (ölçü birimi)

(I.42.30)

deně
(krş.dane/dāne/den/dene/denä/denė/
dän/tane/ tāne/tene/Tāne): tane

d. (I.40.3) (I.40.4)
demin (krş.demit): az önce

d. (I.46.9) (IV.1.48)

d. (I.108.21) (I.26.19)

dän
(krş.dane/dāne/den/dene/denä/denė/
deně tane/ tāne/tene/Tāne): tane

d+dän (III.4.5)
demir: demir

d. (I.5.13) (I.5.24) (I.5.25) (I.58.1)
(I.62.28) (I.62.29) (I.76.31) (I.107.5)
(I.109.19) (I.113.31)

d+lär (I.73.19) (I.73.27)
d+nenä (III.3.24)

dene(K) (krş.dēne(K)/deynek): değnek

demit (krş.demin): az önce
d+dän (I.97.19)

d+ännän (I.78.7)
dēne(K) (krş.dene(K)/deynek): değnek

den-: denilmek

d+nän (III.7.7)

d-di (I.46.29)
d-iyo(I.41.6)
(I.65.16)

(I.12.45)

(I.41.8)

deynek (krş.dēne(K)/dene(K)): değnek

(I.64.18)

d. (II.5.16)

den
(krş.dane/dāne/dän/dene/denä/denė/
deně tane/ tāne/tene/Tāne): tane

denetim: denetim
d+i (I.107.46)

d. (I.47.28) (I.61.6) (I.106.11)
(I.109.11)
(I.109.7)
(I.110.20)
(III.3.11) (III.5.45) (III.5.45)

del-: delmek
d-iyoz (I.74.15) (I.74.15)

dene
(krş.dāne/dane/den/denä/denė/deně/
dän/den/tane/tāne/tene/Tāne): tane

dälceli: dengesiz davranan
d.(I.89.26)

d. (I.9.3) (I.12.23) (I.23.1) (I.25.3)
(I.28.28) (I.37.1) (I.37.1) (I.42.8)
(I.44.3) (I.51.24) (I.51.24) (I.51.29)
(I.51.36) (I.54.21) (I.65.10) (I.65.10)
(I.65.10) (I.65.11) (I.65.19) (I.65.9)
(I.70.19) (I.71.8) (I.73.2) (I.81.8)
(I.90.8) (I.92.5) (I.98.12) (I.98.3)
(I.98.8)
(I.103.15)
(I.103.15)
(I.113.20) (I.113.20) (II.2.45) (II.2.5)
(II.3.11) (II.3.12) (II.3.13) (II.4.25)
(II.4.25) (II.4.29) (II.5.11) (II.9.13)
(II.9.14)
(III.1.42)
(III.4.11)
(III.4.26) (III.5.46) (III.5.64)

deniz: deniz
d.(III.5.16)
deŋişiklik: değişiklik
d. (I.11.51)
deŋizin üsdünä hasır ser-: kaybedecek bir
şeyi olmamak
d. ü. h. s. (I.89.152)
deŋize daş atan gümbürtüsüne dayanī:
kötülük eden başına geleceklere razı olur

denä (krş.dane/dāne/dene/denė/deně/dän/
den/tane/tāne/tene/Tāne): tane

d. d. a. g. d. (I.89.153)
depe (krş.tepe/tepi/tepė): tepe
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d+niŋ (II.8.17)

d. (I.86.29)
desdekle- (krş.desdekli-): desteklemek

depo: depo
d. (I.70.12)

d-mesini (I.49.11)

dePrem (krş.dePräm): deprem

desdekli- (krş.desdekle-): desteklemek

d. (I.37.13)

d-mä (I.63.9)

dePräm (krş.dePrem): deprem
c.

desTek: destek

(I.37.13)

d. (III.4.9) (III.4.9)
dēşir-: devşirmek

dere (krş.derė/deri): dere

d-dik (I.58.7) (I.58.8)

d. (III.5.37)

d-diklämizä (I.58.10)

derė (krş.dere/deri): dere

d-ir (III.1.40)

d. (I.37.24)

d-iyōduk (I.58.9)

d+ye (I.60.3)

d-meyä (I.58.30)

derece (krş.dereci): derece

dävridän çıkā-: bertaraf etmek

d. (I.107.43)

d. ç-mışlā (I.54.25)

dereci (krş.derece): derece

dävril-: devrilmek

d+dä (I.107.32)

d-dim (I.46.6) (I.6.1)

deri (krş.dere/derė): dere

deze (krş.dēze/dēzä/dezä): teyze

d+läde (I.72.16)

d+ŋ (I.87.10) (I.94.13) (II.2.6)

deri: deri

dēze (krş.deze/dēzä/dezä): teyze

d. (I.24.38) (I.24.40)

d.(I.44.15)

d+sinnene (I.24.38)

d+niŋ (I.36.3)

d+yi (I.43.21)

d+ŋ (I.100.11) (I.36.12) (I.36.13)
(II.2.43)

ders (krş.därs): ders
d. (I.68.24)

d+ŋä (I.36.4)

d+lerim (I.46.11)

d+si (I.94.6)

dersāne: dershane

d+siyin (I.30.31)

d+ye (I.54.2)

dēzä (krş.deze/dēze/dezä): teyze

därs (krş.ders): ders

d. (I.14.4)

d. (I.54.4) (II.3.36)

dezä (krş.dēze/dēzä/deze): teyze

därtleş-: dertleşmek

d+ŋ (II.2.5)

d-ä (I.72.29)

devam: devam

d-e (I.72.29)

d. (I.11.51) (I.35.25) (I.47.31) (I.50.5)
(I.72.13) (I.81.8) (I.86.4)

därtsiz: dertsiz

devamlı (krş.devāmlı/deyamlı): devamlı

d. (I.90.20)
derT (krş.därT/däṛT): dert

d. (I.12.32) (I.12.36) (I.26.37)
(I.26.38) (I.26.4) (I.30.25) (I.35.1)
(I.40.15) (I.47.8) (I.58.13) (I.60.6)
(I.83.8) (I.90.17) (I.97.21) (I.110.4)

d+i (I.24.47)
dertli: dertli
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(III.5.10)

(I.87.9) (I.95.5) (I.97.13) (I.98.19)
(I.99.11)
(I.104.5)
(I.107.11)
(I.108.4) (I.109.1) (I.110.5) (I.112.6)
(II.2.45) (II.3.28) (III.3.36) (III.5.57)
(III.9.6) (IV.2.4)

devā: deva
d+sı (II.8.18)
devāmlı (krş.devamlı/deyamlı): devamlı

d+di (I.30.24) (I.33.17)

d (I.101.6)

d+dik (I.64.7)

devä (krş.devi): deve

d+dir (I.46.34) (I.46.34)

d. (I.106.25) (I.106.8)

d+i (I.12.41) (I.4.7)

devecilik: devecilik

d+in (I.105.5)

d. (I.106.21)

d+iz (I.77.4) (II.9.9)

devi (krş.devä): deve

d+sä (I.18.19)

d. (I.106.2) (I.106.6) (I.106.9)

dėyil (krş.deil/deyil/deäl): değil

dev(i)r: devir

a.

d.(II.2.10)

(I.86.28)

deyişik (krş.değişik): değişik

d+dä (II.2.44)

d. (I.55.1)

d+i (I.72.19)

deyiş- (krş.değiş-): değişmek

devlet (krş.dövlet/dövleT/dävlet): devlet

d-di (I.107.40)

d. (I.28.18) (I.28.19) (I.40.5)
(I.49.11) (I.63.9) (I.72.19) (I.72.23)
(I.79.29) (I.79.30) (I.107.12)

d-i (I.23.8)
d-iyo (I.35.24)

d+ä (I.49.13)

d-iyōla (I.54.41)

d+iŋ (I.107.22) (I.61.2) (I.61.3)

deyiştir-: değiştirmek

dävlet (krş.devlet/dövlet/dövleT): devlet

d-iyoz (I.74.17)

d. (II.4.13)

därT (krş.derT/ däṛT): dert

deyamlı (krş.devāmlı/devamlı): devamlı

d+i (III.9.19)

d. (III.3.8)

däṛT (krş.derT/därT): dert

deyerli (krş.deyärli ): değerli

d+i (IV.2.27)

d. (I.58.19)

dı (krş.da/dȧ/dạ/de/ dė / dē dä/di/dü): bağlaç

d+ydim (I.76.32)

d.(I.72.18) (I.90.2) (I.94.10) (I.103.7)

deyärli (krş.deyerli): değerli

dıxan-: tıkanmak

d. (I.11.42)

d-ıP (I.35.4)

deyil (krş.deil/dėyil/deäl): değil

d-mış (I.35.3)

d.(I.9.2) (I.9.2) (I.12.33) (I.25.2)
(I.26.8) (I.28.1) (I.29.6) (I.32.9)
(I.33.19) (I.36.12) (I.36.24) (I.36.24)
(I.36.25) (I.40.13) (I.40.7) (I.42.32)
(I.44.12) (I.45.15) (I.45.17) (I.46.29)
(I.47.13) (I.49.2) (I.51.21) (I.55.6)
(I.62.27) (I.62.30) (I.63.15) (I.63.5)
(I.66.9) (I.70.13) (I.72.34) (I.72.41)
(I.73.29) (I.73.29) (I.73.51) (I.77.8)

dıKantı: tıkanma
d. (I.69.27)
dırakdör:traktör
d+ümüz (I.5.6)
dırca gel-: kavga etmek, ağız dalaşına
girmek
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d. g-irseŋ (III.1.29)

d-di (III.6.15) (III.6.16) (III.9.26)

dış: dış

d-dim (III.9.26) (III.9.26) (III.9.27)
(III.9.27)

d. (I.29.47)

d-diysäm (III.6.10)

d+a (I.56.9)
d+da (I.26.1) (I.27.4)
(I.97.25) (IV.2.5)

d-ye(I.39.15)
(I.43.6)
(I.44.11)
(I.66.1) (I.66.2) (I.96.10) (I.98.4)
(I.103.17) (III.3.4)

(I.97.25)

d+dan (I.33.21) (III.4.29) (III.4.31)
(III.6.6)

d-yelim (I.49.16) (I.49.16) (I.49.6)
(I.49.8) (I.73.7)

d+dān (I.99.12)

d-yem(I.3.2)

d+ı (I.24.38) (I.47.8) (I.5.27)

d-yemäz (I.68.19)

d+ındaydı (I.37.7)

d-yemicäm (I.78.10)

dışā (krş.dışarı/dışa): dışarı

d-yemiyom (I.56.12)

d+dan (I.113.15)

d-yerek (III.4.16)

d+lādı (I.98.19)

d-yerik (I.64.11)

dışaa (krş.dışarı/dışā): dışarı

d-yim (II.2.35)

d. (I.69.1)

d-ylär (III.6.19)

d+dan (I.108.4)

d-yȧllȧr (III.9.22)

dışarı (krş.dışaa/dışā): dışarı
d.
(I.11.35) (I.33.1)
(I.65.6) (I.79.23) (III.2.19)

d-yō (I.109.1)
(I.61.7)

d+dan (I.11.47) (I.84.13) (III.3.44)

d-yo(I.28.4)
(I.33.4)
(I.51.54)
(I.72.28)
(I.110.18)

d+larda (I.73.32)

d-yodu (I.35.3)

di (krş.da/dȧ/dạ/de/dė/dä/dē/dı/dü): bağlaç

(I.51.51)
(I.110.18)

d-yoduruk (I.64.1)
d-yoduruz (I.64.3)

d. (I.18.29) (I.26.11) (I.79.29)
(I.85.8) (I.90.18) (I.112.14) (I.112.7)
(III.3.14)

d-yōla (I.106.9) (I.32.6) (I.66.1)
d-yolāmış (II.3.39)

diP: dip

d-yolar (I.51.55) (I.59.6)

d+indä (I.85.11)

d-yolaṛ (III.6.21)

d+indän (I.47.1) (I.97.13)

d-yom (I.109.30) (I.11.14)

d+inde (I.85.11) (I.85.13) (I.85.14)

d-yomuş (II.3.40) (II.3.41) (II.3.41)

d+ini (I.107.52)

d-yōmuş (II.3.41) (II.3.42)

diP: yanı başı

d-yoŋ (III.5.68)

d+läӓndä (I.31.2)

d-yordu (I.86.15)

dible: yufkadan yapılan Ödemiş’e özgü bir
tür tatlı

d-yorlar (I.73.40)

d. (I.89.27)

d-yverdim (I.56.15)

dide (krş.dede/dedė/dedä/dedi/dide): dede

d-yverēyim (II.9.4)

d+lerimiz (III.2.29)

d-yäm(I.73.48) (I.73.49)
(II.3.30) (III.3.8)

di- (krş.de-/dė-/dē-/dä-): demek
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(II.3.3)

d-yän (III.9.28)

d-iyo (I.109.8) (I.29.34)

d-y (I.35.5) (II.2.24)
(II.2.31) (II.2.31) (II.2.32)

(II.2.31)

d-yä (I.109.4)
(III.1.33)

(II.4.10)

(I.98.13)

d-iyoduk (I.29.15)
d-iyoduK (I.58.2)
d-iyōduk (I.58.9) (I.77.7) (I.90.13)
(I.94.2) (I.97.11)

d-yala (III.4.17)

d-iyōdum (I.95.15) (I.95.3)

d-yålar (III.5.22)

d-iyok (II.5.20) (II.5.20) (II.5.21)

d-yálar (III.6.27)

d-iyoK (II.5.8)

d-mek (III.5.78) (III.5.78)

d-iyoZ (I.29.35)

dik- (krş.dix-): dikmek

d-iyoz (I.49.2) (I.82.3) (I.823)

d. (I.29.16) (I.36.13) (I.36.15)

d-iyōz (I.82.4)

d-ädiK (I.31.8)

d-meyik (III.9.32)

d-ädim (I.76.4)

d-milerä (I.37.5)

d-ällärdi (III.2.31)

dix- (krş.dik-): dikmek

d-ännär (III.2.6)

d-iyıx (III.8.1)

d-äriz (I.77.11)

dikin:dikiş

d-ceklä (III.2.50)

d. (I.76.30)
(I.76.31)

d-ciik (II.5.6)
d-di(I.29.36)
(III.1.54)

(I.72.23)

(III.1.51)

(I.76.32)

(I.76.4)

d+nä (I.76.9)
dikin tutma-: olması gerektiği duruma
gelememek.

d-diimä (I.76.32)
d-dik (I.111.2) (I.29.35) (I.29.37)
(I.92.4) (II.8.2) (II.9.16) (II.9.4)

d. t. (I.89.154)
dikiş: dikiş

d-diK (I.58.7)

d. (I.95.3)

d-dik (II.8.2)

dikişli: dikişli

d-dilä(I.29.31) (I.29.32) (I.64.14)

d. (I.79.5)

d-dilär (III.1.55)

dikgat (krş.dikgaat/ dikkát): dikkat

d-dim (I.36.16) (I.76.30) (III.9.32)
(III.9.33)

d. (I.107.35)
dikgaat (krş.dikgat/dikkát): dikkat

d-diydim (I.75.5)

d. (I.107.34)

d-ebiliriz (I.77.12)

dikdir-: diktirmek

d-eldik (III.7.9)
d-iliyo (I.29.37) (I.49.6)

d-iyōla (I.72.24)

d-iliyōdu (I.25.2) (I.95.16)

dikkát (krş.dikgat/dikgaat): dikkat

d-ip (I.95.16)

d. (I.4.44) (I.4.46)

d-en (I.49.7)

dil: dil

d-iyadıx (III.7.11)

d. (I.107.36) (I.46.4)

d-iyalā (III.1.52)

d+į (I.11.51)

d-iyalar(III.1.56)(III.1.57) (III.8.13)

d+i (I.11.9) (I.40.10)
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d+indän (I.11.48)

d+m (I.46.10)

d+indäŋ (I.109.54)

d+sı (I.107.44)
direk (krş.direkman): doğrudan, hemen

d+inden (III.3.58)
d+ini (III.1.30) (III.1.30)

d.(II.5.24)

d+lä (I.11.47) (I.11.47)

direkman (krş.direk): doğrudan, hemen

d+lädän (I.11.46)

d. (III.6.20)
direksiyon: direksiyon

d+leri (I.11.12) (I.11.49) (I.11.50)

d+u (I.43.34)

d+lerimiz (I.11.13)

diremsiz: dengesiz davranan kişi

d+li (I.68.24)

d. (I.89.28)

dinama: dinamo

dirgän: ucu çatal şeklinde uzun saplı tarım
aygıtı

d. (I.73.43) (III.2.24)
din: din

d. (III.2.41

d+dän (I.107.20)

dirsek çürüT-: emek harcamak, okumak

din- (krş.diŋ-): bitmek

d. ç-eyin (I.77.18)

d-di (III.2.2)

diş: diş

diŋ- (krş.din-): bitmek

d. (I.107.16) (I.34.13)

d-di (III.2.22)

d+lääm (I.54.44)

d-diini (III.2.22)

d+leäm (I.76.29)

diŋik: bitmiş olma

diyaliz: diyaliz

d. (III.2.1)

d+i (I.90.2)

dindar: dindar

diyär: diğer

d. (I.107.51)

d. (I.13.2) (II.2.43) (II.2.43)

dinne- (krş.dinni-/diŋni-): dinlemek

diz (krş.diZ): diz

d-dim (I.72.30)

d+im (I.34.8)

d-medilärdi (I.28.24)

d+imdän (I.59.4)

dinnen-: dinlenmek
d-meK (I.21.14)

d+imdenä (I.34.7)

dinni- (krş.diŋni-/dinne-): dinlemek

d+iniŋ (I.107.52)
d+läämdän (I.74.12)

d-mek (I.107.37)

diZ (krş.diz): diz

diŋni- (krş.dinne-/dinni-): dinlemek

d. (I.34.7)

d-dim (I.109.20)

diz-: dizmek

d-niyo (I.41.11)

d-iyōllādı (I.85.13)

d-mäz (I.77.29)

do- (krş.doğ-/dō/dov-/dou-): doğmak

d-yorlar (I.51.50)

d-an (I.11.22)

dipci(K): tüfeğin omza dayanan alt bölümü

doğ- (krş.do-/dō/dov-/dou-): doğmak

d+innen (I.24.45)

d-duK (I.51.1)

diploma: diploma
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dokdor (krş.doxdor/dokdur/doxdur/doktur/
tokdur/tōtur): doktor

d-madan (I.51.45)
d-mam (I.36.1) (I.36.9) (I.59.5)

d.(I.35.9)

dō- (krş.doğ-/do-/dov-/dou-): doğmak

doxdor (krş.dokdor/dokdur/doxdur/doktur/
tokdur/tōtur): doktor

d-ma (I.11.1) (I.18.10) (I.63.13)
(I.65.1) (I.8.1) (I.9.1) (II.1.4) (III.5.1)
(III.7.11) (III.8.2) (I.3.1)

d. (I.35.28)
dokdur (krş.dokdor/doxdor/doxdur/doktur/
tokdur/tōtur): doktor

d-muş (I.81.8)
d-muşum (I.105.2)

d. (I.6.10) (I.36.21) (I.69.21)
(I.69.22) (I.72.8) (I.74.11) (I.79.17)
(I.104.19)

d-du (I.2.4) (I.24.15)
d-duk (I.49.1) (I.49.1)

d+a (I.30.15)
(I.105.8)

d-dum (I.14.10) (I.4.11)
dov- (krş.doğ-/dō-/do-/dou-): doğmak

(I.46.27)

(I.30.14)

(I.33.10)

d+la (I.107.15)

d-duumuz (I.37.20)

d+lara (I.79.27)

d-ma (I.112.1)

d+ları (II.3.25)

dov (krş.da/daa/dağ/dā/dav): dağ
d+undan (I.109.26)

d+u (I.12.15)
(I.33.12)

d+da (I.97.21) (I.97.22)

d+uŋ (II.9.18)

d+uŋ (I.97.9)

doxdur (krş.dokdor/doxdor/dokdur/doktur/
tokdur/tōtur): doktor

dou- (krş.doğ-/dō-/dov-/do-): doğmak

d. (III.1.11)

d-dum (I.27.1)

doksan (krş.doKsan): doksan

d-ma (I.19.4) (I.43.7)
doum: doğum

d. (I.3.6) (I.49.19) (I.49.19) (I.72.13)
(I.73.37)

d.(I.33.33) (I.61.1) (II.8.12)

doKsan (krş.doksan): doksan

doumlu (krş.doumlı): doğumlu
d-lu
(I.65.1)
(II.7.1)

(I.44.15)

(I.83.1)

d. (I.4.1)

(I.96.1)

doktur
(krş.dokdor/doxdor/dokdur/doxdur/
tokdur/tōtur): doktor

d-yum (I.12.29) (I.12.29) (I.26.3)
(I.46.7) (I.65.1) (I.66.4) (I.84.1)
(I.99.1) (I.105.1) (I.113.1) (II.7.1)

d+a (I.73.13)
d+u (I.98.22)

d-yun (I.18.1)

dokun- (krş.dokan-): dokunmak, rahatsız
etmek

doumlı (krş.doumlu): doumlu
d-mlıyím (II.5.3)

d-uyo (I.103.3)

dour-: doğurmak

dokut-: dokutmak
d-tum (I.95.12)

d-cak (II.2.34)

dokuz (krş.doxuz): dokuz

d-du (I.85.8)

d. (I.23.8) (I.30.10) (I.30.11)
(I.42.15) (I.42.15) (I.42.16) (I.42.16)
(I.42.17) (I.42.17) (I.46.13) (I.54.5)
(I.61.1) (I.61.3) (I.72.22) (I.78.20)
(I.83.1) (I.86.10) (I.107.1) (I.107.13)

d-ur (II.2.45)
dokan- (krş.dokun-): dokunmak, rahatsız
etmek
d-ıyō (I.103.1)
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dolma (krş.dolmu): dolma (bir çeşit yemek)

(I.107.13) (II.1.4) (II.9.1) (III.5.23)
(III.6.26) (III.6.26)

d+lā (I.113.24)

d+a (I.84.1) (II.5.14)

d+ları (I.113.24) (I.113.24)

d+dan (I.107.28) (III.4.31)

dolu: dolu, pek çok

d+u (I.107.28) (I.18.30)

d. (I.40.13) (I.81.4) (I.95.13)

doxuz (krş.dokuz): dokuz

d+su (II.8.11)

d.(II.3.29) (II.6.6) (II.7.1) (II.8.3)
(III.5.30)
(III.5.53)
(III.5.63)
(III.5.65)

domat
domates

(krş.tomati/domates/tomates):

d. (IV.2.29)

dol-: dolmak

domates
domates

d-ā (I.76.31)
d-cak (I.78.17)

(krş..tomati/domat/tomates):

d. (I.82.4) (I.82.9)

d-cek (I.40.12)

d+ini (III.8.7)

d-du (I.107.43) (I.35.17)

don: şalvar

d-maz (I.40.17)

d. (I.76.19)

d-up (I.111.17)

d+cuk (I.95.11) (I.95.8) (I.95.9)

dolaş-: dolaşmak

don (krş.doŋ): don (hava olayı)

d. (I.109.65)

d. (III.7.15)

d-ıı (I.29.27)

don-: donmak

d-ıŋ (I.22.4) (I.22.6) (I.22.7)

d-duK (I.31.4) (I.31.4) (I.31.6)

d-saK (I.29.25)

d-uyoZ (I.31.1)

dolaşık: beceriksiz

d-uk (I.111.13)

d. (I.89.29)

dondur-: dondurmak

dolayı: dolayı, yüzünden

d-uyō (I.64.19)

d. (I.11.4) (I.20.5) (II.7.10)

doŋ (krş.don): don (hava olayı)

d+sıyla (I.110.11)

d. (III.7.16) (III.7.17) (III.7.17)

doldur-: doldurmak

d+nāda (I.31.3)

d-du (I.97.19)

dōra: doğramak

d-dulā (III.1.52)

d-dım (I.74.2)

d-dum (I.46.6)

d-rım (I.87.15)

d-uveriyon (I.76.27)

d-rız (I.21.21) (I.82.8) (I.82.9)

d-uyoŋ (I.26.39)

d-yom (III.8.7) (III.8.7)

d-uyoz (I.26.45)

dōru (krş.douru): doğru
d. (I.22.8) (I.29.26) (I.40.2) (I.40.2)
(I.57.2) (I.63.18) (I.69.17) (I.76.6)
(I.80.3) (I.80.6) (I.106.19) (I.113.15)
(III.2.27)

dolma (krş.dolmu): dolma (bir çeşit yemek)
d. (I.40.15) (I.40.16)
d+sı (I.113.10)
d+sından (IV.1.11)

d+su (I.30.13) (I.49.15)
dōrum: deve yavrusu

d+sını (I.51.6)
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dökük: dökük

d. (I.89.30)
dost: dost

d. (I.40.6)
dökül-: dökülmek

d+lā (I.98.5)
dou: doğu

d-dü (I.54.44)

d+daydı (I.12.17)

d-meyō (I.85.6)

douru (krş.dōru): doğru
d+su (I.43.6)

d-ü (I.24.36)
d-ürdü (I.24.35)

dova (krş.dua): dua

d-üyō (I.85.6)

d. (I.37.15)

döküntü: döküntü

dovar (krş.duvar): duvar

d+sünü (I.84.18)

d+da (I.109.31)

dölüm (krş.dönüm): dönüm (ölçü birimi)

d+dı (I.37.8)

d.(I.28.25)
(I.28.26)
(I.69.7) (I.108.5)

dovun olmak (krş.davun): dert, dert olmak

(I.69.7)

dön-: dönmek

d. o-cak (I.106.29)
dovur dovur dovar govuuna sok: her
çocuk bir gün anne babasına yardımcı olur
d. d. d. g. s.(I.89.155)

d-cään (I.60.3)

dua (krş.dova): dua

d-dük (I.84.3)

d-dü (I.63.8) (I.98.21)

d-en (III.3.36)

d. (I.76.6)

d-me (I.39.9)

duvar (krş.dovar): duvar

d-medi (I.54.29) (I.86.21) (III.6.16)

d. (III.5.53) (III.5.54) (III.5.55)

d-mek (I.39.9)

d+dan (I.76.7)

d-müş (III.5.43)

dȫd (krş.dörd/dört/dörT/döṛd): dört

d-müyo (I.11.41)

d+üncü (I.5.2)

d-üyo (I.11.41) (I.96.10) (I.96.9)

dök- (krş.döx-): dökmek

dönem (krş.dönäm): dönem

d-düm (III.4.1)

d. (I.78.11)

d-eriz (I.113.23)

d+lädä (I.11.45)

d-eyin (I.77.18)

dönäm (krş.dönem): dönem

d-meä (I.85.6)

d. (I.78.11)

d-memiş (I.54.40)

d+lädä (I.11.45)

d-üp (III.3.18)

dönder- (krş.döndär-): döndürmek

d-üvēdim (I.70.15)

d-iyola (III.3.63)

d-üverin (I.73.28)

döndär- (krş.dönder-): döndürmek

d-üyo (III.9.28)

d-ceŋ (III.3.19)

d-üyom (I.85.5) (III.8.6)

dönüm (krş.dölüm): dönüm (ölçü birimi)

d-üyon (I.4.22)

d. (I.35.15) (I.43.31)

döx- (krş.dök-) dökmek

dönüşüm: dönüş

d-er (I.21.9)
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d-dü (I.86.7)

d+üm (I.84.14)
dörd (krş.dört/dörT/dȫd/döṛd): dört

d-müş (I.24.28)
döv- (krş.döü-):dövmek

d. (I.6.28) (I.56.1) (I.93.7) (III.3.8)
(III.5.22)
(III.5.23)
(III.5.23)
(III.5.25) (III.5.35) (III.5.57) (I.5.17)
d+e (I.14.1)
(III.5.22)

(I.86.29)

d-ä (I.88.4)
d-ädık (I.45.16)

(I.109.44)

d-ällärdi (III.2.41)

d+ü (I.44.11) (I.97.19)

d-än (III.2.42)

d+ümüz (I.77.27)

d-ärdik (III.2.41)

d+üncü (I.107.42) (I.107.43)

d-ärlärdi (III.2.42)

d+üŋ (I.47.30)

d-ärsiŋ (I.51.18)

dört (krş.dörd/dörT/dȫd/döṛd): dört

d-äsiŋ (I.54.23) (I.54.23)

d. (I.12.12) (I.13.1) (I.17.5) (I.17.7)
(I.17.8) (I.18.1) (I.24.31) (I.24.41)
(I.28.12) (I.28.12) (I.30.11) (I.36.27)
(I.43.8) (I.44.3) (I.49.18) (I.49.21)
(I.49.22) (I.5.25) (I.54.7) (I.58.21)
(I.58.25) (I.6.17) (I.62.28) (I.63.10)
(I.63.5) (I.63.5) (I.65.10) (I.65.11)
(I.67.6) (I.69.21) (I.70.13) (I.72.10)
(I.73.2) (I.78.14) (I.79.10) (I.80.9)
(I.84.20) (I.84.24) (I.85.2) (I.88.9)
(I.90.8) (I.92.5) (I.98.23) (I.106.20)
(I.107.41)
(I.107.9)
(I.109.25)
(I.110.10)
(I.110.9)
(I.113.1)
(II.3.12) (II.4.19) (II.5.10) (II.5.16)
(II.6.6) (III.5.54) (III.5.55)

d-dü (I.24.29) (I.24.29)
d-e (I.24.29)
d-erim (I.21.11)
d-eriZ (I.21.11) (I.21.12) (I.21.7)
d-üncä (I.24.28)
d-üp (I.45.15)
d-üyorū (I.99.12)
d-üyoZ (I.21.12) (I.47.9)
d-üyoz (I.99.1)
dȫme: dövme
d+ä (I.86.12)

d+dän (I.54.16)

dövlet (krş.devlet/dövleT/dävlet): devlet

d+deydi (I.54.7)

d. (I.43.5) (III.9.8)

dörT (krş.dörd/dört/dȫd/döṛd): dört

d+e (III.9.9)

d. (I.4.18) (I.23.2) (I.30.11)
(I.43.30) (I.45.3) (I.46.9) (I.58.1)
(I.54.34) (II.6.3) (II.8.4) (II.8.8)
(III.4.11)

d+iŋ (III.9.15)
d+iŋ (III.9.2)
dövleT (krş.devlet/dövlet/dävlet): devlet

d+dä (I.46.14)

d. (III.9.13) (III.9.14)

d+de (II.5.10)

d+iŋ (III.9.14)

döṛd (krş.dörd/dört/dörT/dȫd): dört

dövül-: dövülmek

d+üncü (I.5.3)

dövülǖ (IV.1.20)

dörtlü: dörtlü

dövüm: dövme işi

d+yüm (I.101.1)

d. (IV.1.30)

döşeme: döşeme

dövüş-: dövüşmek

d. (I.52.2)

d-üyōduk (I.105.9)

döü- (krş.döv-): dövmek

dît-: eliyle küçük parçalara ayırmak
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d-eriz (I.113.22)
du
bağlaç

d-duum (I.79.30)

(krş.da/dȧ/dạ/de/dė/dē/dä/dı/di/dü):

d-duumuz(I.2.2)
d-ıy (III.2.14)

d. (I.26.9) (I.36.8) (I.54.7) (I.83.4)
(I.87.10) (I.94.12) (I.94.14) (I.94.14)
(I.94.15)
(I.97.18)
(I.104.11)
(I.104.12)
(I.104.15)
(I.104.18)
(IV.1.44)

d-mam (I.106.17)
d-mayı (I.18.3) (I.18.5)
d-mayınca (III.1.48)
d-maz (I.12.49)

dudağını salla-: mutsuz olmak

d-mazdık (I.16.4)

d. s.(I.89.157)

d-muş(I.3.1)

dul: eşi olmayan, dul

d-muyom (I.46.26) (I.5.19)

d. (I.61.6) (II.8.4)

d-suŋ (I.72.9)

dulda: rüzgâr almayan yer.

d-ū (I.1.4) (I.111.17) (I.12.44)
(I.33.7) (I.33.7) (I.42.24) (I.42.24)
(I.42.25) (I.69.17) (I.70.14) (I.73.21)
(I.73.21)

d. (I.89.31)
duluk: İnsan gövdesinin yan tarafı
d. (I.89.32)
dü
bağlaç

d-u (I.24.25) (I.24.43) (I.24.43)
(I.24.43) (I.33.10) (I.42.23) (III.4.5)
(I.46.46) (I.55.7)

(krş.da/dȧ/dạ/de/dė/dē/dä/dı/di/du):
d. (I.4.5) (I.41.9)

d-ūdū (I.4.20)

dǖme: düğme

d-ūken (I.66.2)

d+ye (III.2.24)

d-ulardı (III.1.45)

dur- (krş.dū-/duṛ-): durmak

d-ulmucak (I.37.21)

d.(I.60.1) (II.8.10)
d-a (I.24.43)
(III.3.10)

(III.3.10)

d-ulmuyo (I.69.5) (I.14.4)
(III.3.10)

d-ulā (II.8.19)
d-umuyom (I.29.44)

d-akana (III.3.13)

d-un (I.56.11)

d-amaz (III.1.47)

d-up (I.66.2) (I.70.14)

d-amazsıŋ (III.1.30)

d-ur (III.3.8) (III.3.9)

d-cēek (III.1.25) (III.1.25)

d-uvēdi (I.24.4) (I.24.4)

d-ceŋ (I.98.4)

d-uyduk (I.98.19)

d-du (I.44.15) (I.74.16) (I.86.12)
(I.98.24) (II.4.22) (III.5.74) (III.6.15)
(IV.1.37)

d-uyi(II.2.19)

d-duk (I.28.5) (I.86.2)

d-uyo (I.29.30) (I.36.6) (I.41.10)
(I.45.5) (I.50.5) (II.2.25) (II.4.23)

d-duK (II.9.15)

d-uyō (I.70.15) (I.106.18) (I.109.6)

d-dukdan (IV.1.32)

d-uyodu (I.33.15)

d-dum (I.18.20) (I.28.5) (I.29.8)
(I.43.3)

d-uyoduk(III.4.22)
(III.4.27)
d-uyodum (III.4.29)

d-duŋ (III.1.41)

d-uyok (I.59.5)

d-durmayım (III.7.18)
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(III.4.24)

d-uyox (III.5.36)

d-muyo (I.29.28) (I.29.29) (III.1.5)
(III.1.62)
d-muyodu (III.7.5)

d-uyōlā (I.94.16)
d-uyola (II.5.26)

d-uyola (I.45.14)

d-uyolar (III.1.46)

d-uyolar (III.8.18)

d-uyom (I.34.4) (I.5.2) (I.65.8)
(I.67.4) (I.78.17) (I.85.1) (I.90.9)
(I.97.5) (I.97.5) (II.2.19) (II.2.29)
d-uyon (I.16.1)
(I.67.3)

(I.23.3)

d-uyon (I.105.4)
dut- (krş.duT-): tutmak

(I.67.3)

d-duk (I.36.5)
dutan-: sarınmak, dolanmak

d-uyoru (I.5.2)

d. (I.89.33)

d-uyoz (I.31.17) (I.69.16) (I.77.12)
(I.78.15) (I.90.9) (I.95.7)

dutul-: hastalığa yakalanmak
d-du (I.98.18) (I.98.22)

d-uz (I.77.3)

duy-: duymak

d-uman (I.29.43) (I.29.43)

d-ādım (I.69.22)

dū- (krş.dur-/duṛ-): durmak

d-duŋuz (I.100.7)

d-muyoru (I.5.21)

d-duunu (III.1.28)

d-dula (I.26.6)

d-madıKlarım (I.53.5)

duṛ- (krş.dur-/dū-):durmak

d-madım (I.44.9)

d-dula (I.12.34)

d-mazsaŋ (III.1.28)

d-masıŋ (I.37.17)

d-muşdursuŋ (III.6.19)

durum: durum, hâl
d. (I.11.31)
(I.73.36)

(I.11.36)

d-muyo (I.4.1)

(I.49.15)

d-uvemiş (I.24.28)

d+u (I.35.26) (I.40.8)

d-uyoŋ (I.72.42) (I.72.42)

d+umuz (I.30.14) (I.73.47)

d-yō (I.73.2)
d-yoŋ (I.70.8)

dut- (krş.duT-): tutmak
d. (I.45.6) (I.61.1) (IV.1.24)

duyul-: duyulmak

d-ā (I.29.28)

d-du (I.68.25)

d-ādım (I.41.16)

duz (krş.tuz /Tuz): tuz

d-an (I.108.18)

d.(I.112.11) (I.87.17)

d-arıZ (I.45.9)

d+u (I.67.12)

d-āsaŋ (I.61.1)

d+unu (I.91.10)

d-caaŋ (III.1.30)

duzlu: tuzlu

d-dux (I.43.31)

d. (III.1.16) (III.1.16)

d-dum (I.41.15) (I.73.21) (I.98.20)

duzlu-: tuzlamak

d-duŋ (III.1.31)

d-yoz (I.74.15)
düğür (krş.düŋür/düür):dünür

d-ıyί (III.7.17) (III.7.17)

d+üm (II.1.17) (II.1.17)

d-maK (I.53.6)

401

dükgan (krş.dükgán): dükkan

d-är (III.2.42)

d+a (III.6.21)

d-äsiŋ (I.98.25)

d+ıŋ (II.5.1) (II.5.1)

d-dü (I.24.22) (I.97.14)

dükgán (krş.dükgan): dükkan

d-düm (I.73.35) (I.73.35)

d. (III.6.13) (III.6.23)

d-düŋ (I.73.35)

dülbänt: tülbent

d-düydü (I.29.37)

d+imiz (I.73.31)

d-en (I.24.8)

dümän düzän: düzen (ikileme)

d-mäz (I.107.39) (I.35.21)
d-medikdän (I.26.36)

d. d.(I.72.33)
dümbek: dümbek, darbuka

d-müş (I.73.24)

d. (I.72.33)

d-müşüm (I.79.24)

dümbeKci: darbuka çalan

d-ü (I.12.32)
d-üvēdi (I.12.32)

d+ydi (I.47.12
dün: dün

d-üyo (I.104.9) (II.7.4)
d-üyō (I.5.20)

d. (I.5.2) (I.5.26) (I.5.27) (I.6.14)
(I.26.13) (I.41.9) (I.46.20) (I.46.20)
(III.1.32) (III.1.44)

d-üyola (I.42.29)
d-üyon (I.4.45) (I.4.45) (I.4.46)

d+dän (II.1.13)

düşük (krş.düşüK): düşük

d+den (I.44.14)

d. (I.86.29) (IV.1.42)

dünya (krş.dünyā): dünya

düşüK (krş.düşük): düşük

d. (III.2.14)

d+üdü (I.24.46)

d+da (I.42.33) (I.44.13) (III.5.70)

düşür-: düşürmek

d+sında (I.42.28) (I.42.31)

d-dülär (I.86.29)

d+yı (I.31.5) (I.96.4)

d-üz (I.113.21)

d. söbe ōsa gānına sokā: açgözlü

düşün-: düşünmek

olmak
d.s. ō. g. s. (I.89.156)

d-üyoz (I.39.10) (I.39.11)

dünyā (krş.dünya): dünya

d-ceK (I.23.3)
d-dük (I.39.15)

d+da (I.47.27)
düŋür (krş.düğür/düür):dünür

d-düydü (I.112.5) (I.112.5)

d+üm (I.12.21) (I.12.23) (I.12.23)

d-ǖseŋ (I.72.26)

d+ümnän (I.12.20)

d-üŋ (I.49.9)

düür (krş.düŋür/düğür):dünür

düümcük: tümör, kitle

d. (I.106.29)

d.(I.90.4)

dürüs: dürüst

düün:düğün

d. (I.107.39)

d. (I.21.13) (I.21.16)
(I.21.3) (I.24.4) (I.26.40)
(I.62.18) (I.62.20) (I.66.12)
(I.82.12) (I.82.16) (I.82.16)

düş-: düşmek
d-ännä (I.97.13)
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(I.21.21)
(I.47.14)
(I.72.32)
(I.113.1)

d-siŋ (I.72.38)

(I.113.11)(I.113.5)(III.3.29)(III.3.30)
(III.3.43)(III.3.43)(IV.1.11) (IV.1.19)
(IV.1.20) (IV.1.20) (IV.1.37)

düzäl- (krş.düzel-): düzelmek
d-ir (III.5.50)

d+ä (I.62.19)

düzält-: düzeltmek

d+dä (I.47.13) (III.3.29)

d-cek (II.2.11)

d+dän (I.62.2)

düzän (krş.düzen): düzen

d+e (I.113.13) (I.62.17) (I.62.2)

d. (I.106.1) (I.39.11) (I.42.39)

d+le (I.72.25)

d+dė (I.5.20)

d+leri (I.62.10)

d+namiz (I.72.40)

d+nädä (I.66.10)

düzen (krş.düzän): düzen

d+nädän (I.113.16)

d. (I.72.29)

d+näde (IV.1.15)

düzänlik (krş.düzenlik): düzenli
sorunsuz olma
d. (III.4.19)
düzenlik
(krş.düzänlik):düzenli
sorunsuz olma
d. (III.4.19)

d+nämız (I.4.28)
d+nämiz (I.113.1) (I.113.4) (I.4.32)
(I.4.38) (I.62.11)
d+när (I.51.15)
d+närde (I.105.18)

olma,
olma,

düzänsiz: düzensiz

d+ner (III.8.15)

d. (I.54.10)

d+nerde (I.51.19) (I.51.19)

düzenni: düzenli

d+neri (I.62.6)

d.(I.46.4)

d+nerimiz (IV.1.10)

düzenni-: düzenlemek

d+ü (I.47.12) (I.62.10)
(I.62.11) (I.113.5) (IV.1.21)

d-yō (I.45.5)
düzey: düzey

d+üm (I.47.25) (I.47.26)

d+i (I.110.7)

d+ümüz (IV.1.52)

düzgün: düzgün

d+üŋ (I.21.16)
düve: düve, ineğin dişi yavrusu

d.(I.18.22)
(I.18.23)
(I.40.2) (I.40.3)

d+si (I.5.15) (I.5.17)

(I.39.10)

E

düz: düz

e (krş.ee/eee): ünlem

d.(I.5.15) (III.6.27)

e. (I.3.5) (I.3.5) (I.4.19) (I.11.26)
(I.11.29) (I.11.50) (I.11.6) (I.26.22)
(I.28.14) (I.28.5) (I.29.26) (I.29.37)
(I.29.46) (I.30.15) (I.30.7) (I.31.31)
(I.34.9) (I.37.16) (I.37.29) (I.39.13)
(I.39.16) (I.45.14) (I.46.25) (I.47.21)
(I.49.17) (I.51.13) (I.51.7) (I.58.29)
(I.6.10) (I.61.4) (I.61.6) (I.62.14)
(I.62.28) (I.62.35) (I.62.8) (I.7.2)
(I.72.28) (I.72.33) (I.72.34) (I.72.34)
(I.72.35) (I.72.6) (I.76.13) (I.76.25)
(I.76.33) (I.76.9) (I.78.3) (I.79.7)
(I.80.5) (I.113.14) (I.113.3) (I.113.4)

d+dän (I.86.6)
d+dü (I.28.18)
d+e (I.86.6)
düzel- (krş.düzäl-): düzelmek
d-cek (III.5.50)
d-di (I.86.12) (I.98.21) (III.1.14)
d-diinde (I.86.15)
d-dir (III.1.39)
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(I.113.6)
(I.104.18)
(I.104.19)
(I.105.17)
(I.107.47)
(I.109.20)
(I.84.9) (I.87.2) (I.87.4) (I.87.4)
(I.87.6) (I.91.5) (II.8.5) (III.1.54)
(III.9.31) (III.9.24)

e-eli (I.43.13) (I.78.16) (II.8.6)
e-elim (I.56.7)
e-emäm (I.107.49)
e-emecen (I.12.30)

ee (krş.e/eee): ünlem

e-emedi (II.8.2)

ee (I.29.15) (I.57.3) (I.57.4) (III.3.19)

e-emicän (I.74.3)

eee (krş.e/ee): ünlem

e-emiyok (II.4.1) (II.4.2)

eee (I.46.1)

e-emiyom (I.80.9)

ebegümeci: yenilebilen bir tür ot

e-emiyon (I.12.31)

e+ni (I.84.15)

e-en (I.105.4) (I.91.2)

eber gä: al gel

e-enä (I.69.12) (I.76.1)

e. g. (I.89.34)

e-er (I.44.22)

ecäl: ecel

e-erdiK (I.56.8)

e.(III.5.64)

e-erdik (I.56.8)

eş dosT: dost (ikileme)

e-erim (I.107.33)

e+i d+a (II.2.6)

e-erin (I.4.44) (I.42.32)

e+i d+u (I.103.27)

e-eriz (I.113.23)

eT-: etmek

e-eriZ (I.21.7) (I.21.7)

e-ä (I.53.4) (I.7.2) (I.75.2) (III.3.33)

e-erkene (III.5.32)

e-ädi (I.16.5) (I.24.47)

e-erler (III.3.2) (III.3.4)

e-ädik (I.103.3) (I.24.37) (I.4.36)
(II.3.6) (III.3.21)

e-ersä (I.84.1)
e-ersäŋ (III.1.30)

e-ädim (I.24.37) (I.76.21) (I.76.22)

e-ēsä (I.104.4)

e-äkenä (II.3.23) (II.3.234) (II.3.234)
e-äm(I.82.7)
(I.98.19)

(I.92.7)

e-esiyä (I.12.31)

(I.95.2)

e-ibilceklä (I.34.9)

e-än (II.4.20)

e-imäzdik (I.33.23) (I.33.23)

e-är (I.35.6)

e-imedik (I.112.8)

e-ärim (I.107.28)

e-imiyo (I.49.18)

e-äriz (I.70.5) (II.3.10) (II.3.16)

e-imiyom (I.97.10) (I.95.10) (I.95.4)
(I.95.9) (I.97.3)

e-ärsin (I.109.39)
e-äsam (I.107.2)

e-in (I.54.32)

e-äsäŋ (I.113.17)

e-iŋ(I.24.13)
(I.98.28)

e-äsiŋ (I.24.41) (II.3.13)

(I.37.15)

e-ip (I.20.10) (III.6.28)

e-eän (I.73.47)

e-işindene (III.3.10)

e-ecaam (III.9.29)

e-ive (I.73.28)

e-ēdim (I.76.3)

e-ivēcen (I.74.4)

e-ēken (I.93.9)
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(I.42.15)

e-ivēdim (I.76.23)

e-iyoruz (I.52.2)

e-iveräm (I.75.3)

e-iyōsun (I.6.29)

e-iveren(I.4.2)

e-iyosun (III.3.51)

e-iveriŋ (I.68.13)

e-iyoz (I.10.3) (I.12.28) (I.28.10)
(I.30.2) (I.32.5) (I.51.8) (I.61.9)
(I.62.22) (I.74.16) (I.74.5) (I.77.9)
(I.83.4) (I.100.11) (I.103.1) (III.5.60)
(IV.1.3) (IV.1.4)

e-iveririz (I.75.2)
e-iveriyodu(I.4.14)
e-iveriyon (I.16.2) (I.95.13)

e-iyoZ (I.103.1)

e-ivēsek (I.75.2)

e-vēmemiz (I.75.2)

e-iy (II.3.36) (II.4.5)

edin-: edinmek

e-iyala (IV.2.25)

e-indi (I.63.5)

e-iyi (II.7.3)

e-inebildiim (I.11.18)

e-iyik (II.5.6)

e-inmiyōla (I.95.8)

e-iyim (I.35.2)

edil-: edilmek

e-iyo (I.11.51) (I.41.11) (I.41.9)
(I.42.37) (I.47.31) (I.50.5) (I.81.8)
(I.101.6) (III.2.10)

e-iye (III.3.52)
e-iyė (III.3.6)

e-iyō (I.105.12) (I.68.14)

efändim (krş.efenim):efendim (seslenme
ünlemi)

e-iyōdu (II.4.12)

e. (I.107.12) (I.49.19)

e-iyoduk (I.29.15) (I.92.2)

efenim (krş.efändim):efendim
ünlemi)

e-iyōduk (I.69.5) (I.97.12) (II.4.2)
(II.4.4)
e-iyōdum (I.74.3) (I.95.3)

e+e (I.107.54)
eğinlen-: kıyafeti giymeden omzuna almak

e-iyodum (III.4.3)

e.(I.89.35)

e-iyodur (I.93.13)

eğri avaç yönedinä:
akrabasını korur, kollar

e-iyoK (I.51.2) (I.51.9)
e-iyok (III.1.31) (III.5.59) (III.5.59)
(III.5.60)

herkes

e. a. y. (I.89.158)

e-iyōla (I.99.11) (I.99.12) (I.103.28)
(I.106.19)
(I.106.28)
(I.107.21)
(I.113.14) (II.2.2)

eh: eh, idare eder
e. (I.44.24) (I.96.9)
ek- (krş.ex-): ekmek

e-iyola (II.3.35) (III.3.56)

e. (I.112.4) (I.29.16) (III.7.6)

e-iyōla (II.4.3)
e-iyom (I.10.1)
(I.11.8) (I.102.4)

(seslenme

(I.10.1)

e-ädik (I.71.4) (I.92.4)

(I.10.2)

e-älä (I.72.18)

e-iyōmuş (I.103.2)

e-ällärdi (III.2.31)

e-iyon (I.4.6) (I.15.1) (I.67.1) (I.74.4)
(I.76.27) (I.76.6) (I.95.4) (I.95.9)
(I.105.3)

e-än (III.2.34) (III.7.13)
e-ärim (I.87.19)
e-ärsäŋ (II.5.5)

e-iyooK (I.51.6)

e-ceŋ (I.14.5)

e-iyor (I.86.6)
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hısım

e-ceyiz (I.66.5)

ekin: ekin

e-diiŋ (I.5.16)

e. (I.6.16) (I.29.15) (I.29.16) (I.49.2)
(I.71.4) (I.92.4) (I.97.11) (II.6.12)
(II.9.4) (II.9.4) (III.2.6)

e-dik(I.92.3) (I.111.2) (II.3.2) (II.9.4)
(II.9.4) (II.3.2)

ekiz: ikiz

e-diK (I.92.3)

e. (I.63.11) (I.66.7)

e-diriyōla (I.72.22)

ekli-: eklemek

e-emiyoladı (III.2.33)

e-yō (I.67.6)

e-iyadıx (III.7.12) (III.7.12)
e-iyak (III.7.11)

e-yok (II.5.20)
ekmeg
(krş.ekmek/ekme(K)/eKmeK/
ekmeK): ekmek

e-iyalar (III.6.3)
e-iyalar (III.8.13)

e+ä (III.3.22) (III.3.23)

e-iyōduk (I.29.15) (I.68.8) (I.69.7)
(I.69.7)

e+e (III.3.38)

e-iyōduk (I.90.13) (I.97.11)

e+i (III.3.12) (III.3.12) (III.3.6)
ekmek
(krş.ekmeg/ekme(K)/eKmeK/
ekmeK): ekmek

e-iyodum (III.2.24)
e-iyōla (I.37.5) (I.90.14) (I.92.7)

e. (I.42.32) (I.45.7) (I.102.7)
(I.98.26)(I.103.5) (I.113.18) (II.3.6)
(II.9.9) (III.3.10) (III.3.38) (III.5.59)
(III.5.59)
(III.5.59)
(III.9.27)
(III.9.28)

e-iyola (I.93.6)
e-iyom (I.100.9)
e-iyōsuŋ (I.104.25)
e-iyoz (I.14.6) (I.14.7) (I.49.2)
(I.55.4) (I.55.4) (I.55.5) (I.61.8)
(I.81.5) (I.81.5) (I.81.5) (I.81.9)
(I.83.4) (I.104.24) (I.103.8) (I.103.9)
(III.2.6)
(IV.1.56)
(IV.1.56)
(IV.1.57)

e+i (III.3.6)
e+leri (III.3.6)
ekme(K)
(krş.ekmek/ekmeg/eKmeK/
ekmeK): ekmek
e+ä (I.77.11)

e-iyoZ (I.55.3)

e+e (I.103.17) (I.92.9)

e-ip (I.81.4) (III.8.1) (III.8.13)

e+i(I.42.26)
(I.42.27)
(I.42.30)
(I.42.31) (I.42.32) (I.69.24)

e-miye (III.2.36)
e-miyoz (I.55.5)

e+ini (I.107.23) (I.90.17) (I.58.23)

e-seŋ (I.36.27)

ekmeK
(krş.eKmeK/ekmeg/ekmek/
ekme(K)/ekmeK): ekmek

e-tik (II.5.6)
ex - (krş ek-): ekmek

e. (I.103.1) (I.103.1) (I.69.24)
eKmeK
(krş.ekmeg/ekmek/ekme(K)/
ekmeK): ekmek

e-iyıx (III.8.1)
ekil-: ekilmek

e. (III.1.36)

ek-iyo (I.11.30) (I.14.7) (I.14.7)
(I.14.8) (I.14.8) (I.63.8) (I.84.17)

ekmekli: ekmekli, ekmekle birlikte

e-iyōdu (I.43.28) (I.43.28)

e.(I.62.9)
ekmeksiz: ekmeksiz

e-mişimiz (I.29.10)
ekim: ekme işi

e. (I.69.19)
ekseri (krş.ekseriyet): ekseriyet

e. (I.55.6)
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ekseri (I.62.13)

e+nen (I.29.38)

ekseriyet (krş.ekseri): ekseriyet

el arabası: el arabası

ekseriyet (IV.1.27)

e. a+na (I.21.34)

ekşi: ekşi

e. a+nnan (I.21.35)

e.(III.3.12) (III.3.13) (III.3.6) (III.3.6)
(III.3.7)

e. a+nıŋ (I.21.37)
el: tütünün her bir toplanma evresi

e+si (I.67.12)

e. (II.5.9) (II.5.9)

e+sini (I.67.11)

elālem: el alem

el: el

e+iŋ (I.77.18)
e. (I.19.3)

ele ele kepeğini içine bele: değişen bir şey
yok

e+im (I.85.10) (I.98.17)
e+imä (II.2.27)

e. e. k. i. b. (I.89.159)
eläke: alâka

e+imdä (I.107.14)
e+imiŋ (I.85.10)

e+miz (I.97.12)

e+imizdän (I.35.25) (I.35.30)

elbet: elbet

e+imizi (I.30.2)

e. (I.6.29)

e+imizle (IV.1.34)

elbise: elbise

e+imiznen (I.45.16)

e. (I.109.8)

e+inä (I.24.12) (I.37.28)

e+si (I.13.3)

e+indä (I.30.14) (III.5.67)

e+sini (I.107.23)

e+indän (I.78.8)

elçi: elçi

e+inden (II.9.19)

e. (I.47.21)

e+däŋ (I.24.36)

eldıvan (krş.eldiven): eldiven

e+de (I.54.36)

eldıvan (I.45.13)

e+ini (II.5.9)

eldiven (krş.eldivan): eldiven

e+iŋä (I.97.15)

e+i (I.97.15)

e+iŋde (I.107.15) (I.110.7)

ele-: elemek

e+iŋe (I.69.24)

e-yip (I.45.17)
el eli yǖsä el de yüz yü: herkes birbirine
muhtaçtır

e+länä (I.90.17)
e+i (I.108.18) (I.12.39) (I.29.34)
e+leri (I.43.15)

e. e. y.e. d. y. y. (I.12.40)

e+leriŋ (I.43.15)

elekdirik (krş.elektirik/entirik): elektrik
e. (I.42.36)

e+nän (I.99.2)

ēle (krş.ȫlӓ/ȫlẹ/hȫlä/hȫle/öyle/ȫlü/ȫle/öle/
ölä) : öyle

el: yabancı yer
e+den (I.42.9)

ē. (IV.1.53)

e+e (I.42.9)

elektirik (krş.elekdirik/entirik): elektrik

el: yabancı kişi

e. (I.4.7)
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eli goynunda: çaresiz

emeĝ (krş.emek/eme(K)/emä(K)): emek

e.g.(I.89.160)

e. (III.2.4)

elnän ūraşcaaŋa dānan güreş: insanlarla
uğraşmak zor iş.

emek (krş.emeĝ/eme(K)/emä(K)): emek
e. (III.3.38)

e. ū. d. g. (I.54.44/45)

eme(K) (krş.emeĝ/emek/emä(K)): emek

eliŋ eyisi yok, köpeeŋ dayısı yok: İyi
insanları bulmak çok zor

e+e (I.103.4)
e+inä (I.103.3)

e.e.y.k.d.y.(I.89.161)

emä(K) (krş.emeĝ/emek/eme(K)): emek

elti (krş.älti): elti

e+ni (III.2.8)

e. (I.47.16)

emekli (krş.emeKli): emekli

e+m (I.37.10)

e. (I.11.29) (I.11.5) (I.55.10) (I.71.7)
(I.79.31) (I.79.31) (I.84.13) (I.98.11)
(I.100.4) (I.101.2) (I.107.59)

e+niŋ (I.37.13)
e+sinä (I.44.15)
elle- (krş.elli-): ellemek, dokunmak

e+lär (I.84.14)

e-medim (III.4.6)

e+mä (I.78.4)

ellän-: ellenmek, dokunulmak

e+si (I.6.21)

e-micek (I.6.11)

e+yim (I.100.4)
(I.38.4) (I.42.4)
(I.86.24)

elli- (krş.elle-): ellemek, dokunmak
e-midän (IV.1.35)

(I.84.1)
(I.61.7)

(I.11.1)
(I.78.1)

e+yin (I.42.2)

elli: elli sayısı

e+yiz (I.71.6) (I.86.1)

e. (I.13.5) (I.14.1) (I.23.7) (I.23.7)
(I.23.7) (I.28.27) (I.29.3) (I.29.36)
(I.29.4) (I.33.21) (I.35.15) (I.46.13)
(I.46.6) (I.46.6) (I.49.8) (I.61.4)
(I.62.1) (I.62.2) (I.62.33) (I.78.14)
(I.83.3)
(I.101.1)
(I.103.24)
(I.103.25)
(I.105.1)
(I.106.2)
(I.110.2) (I.84.1) (I.84.1) (I.84.12)
(I.85.2) (I.96.1) (I.97.23) (I.98.10)
(I.99.10) (I.113.5) (I.113.5) (II.1.4)
(II.7.1) (II.7.1) (III.4.12) (III.5.54)
(III.5.72)
(III.6.14)
(III.6.14)
(III.6.29) (III.9.11) (III.9.13) (II.8.8)

emeKli (krş.emekli): emekli
e. (I.6.21) (I.35.13) (I.35.16)
(I.35.26) (I.35.29) (I.79.29)
e+yiz (I.79.29)
(krş.emeKlilik/emeklilik):

emeklili(K)
emeklilik

e+im (I.34.5)
(krş.emeklili(K)/emeKlilik):

emeklilik
emeklilik
e. (I.3.4)

e+dän (I.84.23)

emeKlilik
emeklilik

e+nci (I.68.7)
e+şä (I.15.3)

(krş.emeklili(K)/emeklilik):

e. (I.35.17)
ėmekli-: emeklemek

e+şär (I.29.8)
elmā: elma

ė-yōdu (I.76.28)

e+sıymış (III.1.56)

emme
ama

älti (krş.elti): elti

(krş.ama/amma/amȧ/emmä/emmė):
e. (I.24.15) (I.28.12) (I.30.15)
(I.44.19) (I.47.23) (I.62.25) (I.73.14)

ä+yiz (I.17.3)

408

(I.76.23) (I.77.26) (I.77.8) (I.109.53)
(I.90.19) (III.2.38) (III.5.17) (III.9.6)

e-miyo (I.72.10
enek (krş.eneK/inek/ineK): inek

emmė (krş.ama/amma/amȧ/emmä/emme):
ama

e. (I.27.4) (I.4.18) (I.4.16) (I.4.17)
(I.61.6) (I.91.5) (I.91.5)

e. (I.72.23) (I.12.30)
emmä
ama

e+lä (I.4. 19)

(krş.ama/amma/amȧ/emme/emmė):

e+le (I.4.20)
e+leri (I.4.16) (I.4. 18)

e. (I.4.14) (I.12.15) (I.26.36)
(I.26.38) (I.28.25) (I.32.8) (I.41.19)
(I.46.37) (I.54.44) (I.58.30) (I.72.3)
(I.72.35) (I.73.43) (I.75.3) (I.77.5)
(I.80.15)
(I.76.33)
(I.105.21)
(I.111.17) (I.112.5) (II.1.13) (III.1.3)
(III.5.59)

eneK (krş.enek/inek): inek
e. (I.31.1) (I.54.34)
e+lerin (I.31.3)
enek menek: inek (ikileme)
e. m. (I.4.16)

emmi (krş.amca): amca

engelli: engelli

e.(I.33.1) (II.9.12) (III.4.30) (I.33.1)

e.(I.99.3)

e+iŋ (II.9.12)

e+läre (III.4.9)
enik: enik

e+m (I.24.10) (I.24.11) (I.24.14)
(I.24.6)
e+ŋ (I.96.7) (III.7.9)

e+läni (I.105.7)

e+ŋi (I.96.6)

e+leri (I.105.7) (I.105.7)
enişdä (krş.enişdė): enişte

e+si (I.24.44)

e+m (I.29.29)

em(i)r: emir

enişdė (krş.enişdä): enişte

e+ni (I.87.1)

e.(I.33.3)

e+niŋ (I.77.17) (I.77.19)

entirik (krş.elekdirik/elektirik): elektrik

e+nnen (I.87.2)

e. (I.110.17)

en (krş.eŋ/iŋ): en (zarf)

epey: epey

e. (I.38.4) (I.38.8) (I.40.17) (I.42.37)
(I.54.28)
(I.54.35)
(I.77.26)
(I.106.11) (I.113.15) (II.6.6) (II.6.7)
(III.5.24) (III.6.28)

e. (I.2.5) (I.26.22) (I.26.23) (I.35.15)
(I.56.8) (II.3.16) (II.5.16)
erälti: bir tür ot

eŋ (krş.en/iŋ): en (zarf)
e (I.42.18)
(I.107.9)

e. (I.47.6)
(I.64.12)

(I.73.40)

erāzi (krş.arazi/arāzi): tarla
e+yi (I.42.18)

en-: inmek

erid-: eritmek

e-dik (I.37.16)
e-i go (I.106.19)

e-iyoZ (I.21.5)

e-ivēdi (I.12.32)

erik (krş.eri(K)): erik
e. (I.12.8) (I.14.7) (IV.2.31)

e-iyōdum (I.105.16)

eri(K) (krş.erik): erik

e-iyom (I.106.19)

e+i (I.94.12)

e-iyoz (I.37.31)

e+imiz (I.82.6)
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eri-: erimek

(I.108.7) (I.108.7) (IV.2.5)
erzak (krş.erzaK): erzak

e-mäsi (III.1.9)
e-mesi (III.7.6)

e.(III.9.12) (III.9.13)
erzaK (krş.erzak): erzak

e-mesindän (III.1.10)
erin-: üşenmek

e. (III.9.12)

e. (I.89.36)

esas: esas

er: er, rütbesiz asker

e. (I.11.2) (I.21.22) (III.9.34)
eser (krş.esir): zaman

e+iydim (I.109.10)
ē-: eğmek

e+inde (I.78.2)

ē-riz (II.3.15)

esir (krş.eser): zaman

erken (krş.erkän/ärkän): erken
e. (I.23.10)
(I.33.10)

e+läṛde (I.47.26)

(I.23.8)

(I.29.25)

esger: asker
e+e (II.1.7)

e+dän (I.80.10)

esgi: eski

erkän (krş.erken/ärkän): erken

e. (I.11.44) (I.11.46) (I.29.8) (I.32.6)
(I.32.6) (I.37.34) (I.37.34) (I.37.7)
(I.51.38) (I.51.38) (I.51.57) (I.63.15)
.(I.107.19) (I.108.9) (III.2.15)

e. (I.11.21) (I.11.26) (I.72.9)
e+dän (I.109.56)
erkek (krş.ėrkek/ärkek/äke(K)): erkek

e+dän (I.32.7) (I.41.2) (I.45.16)
(I.49.23) (I.64.20) (I.72.13) (I.72.15)
(I.72.41) (I.77.5) (I.82.20) (I.85.13)
(I.85.17) (I.85.20) (I.85.7) (I.112.14)
(I.102.8)
(I.103.22)
(I.103.4)
(I.106.21)
(I.106.7)
(III.2.17)
(III.2.34) (III.2.36) (III.2.43)

e. (I.43.36) (I.54.16) (I.54.22)
e+lä (I.58.10)
e+lämiz (I.82.18)
ėrkek (krş.erkek/ärkek/äke(K)): erkek
ė. (III.9.26)

e+den(I.31.1)
(I.31.8)
(I.45.16) (I.49.25) (I.88.2)

ärkek (krş.erkek/ ėrkek/äke(K)): erkek
ä.(I.13.3)
(I.108.21)

(I.84.7)

e+denä (I.103.12) (I.103.3) (I.105.20)
(I.105.21) (I.25.1) (I.72.25) (III.3.20)

(I.108.20)

äke(K) (krş.erkek/ėrkek/ärkek):erkek

e+ki (I.11.31) (I.103.14)
ēsig (krş.ēsik): eksik

ä+i (I.72.35)

ē.(III.9.15)

ä+iŋ (I.72.35)

ēsik (krş.ēsig): eksik

ärkän (krş.erken/erkän): erken

ē. (I.56.17)

ä+dän (I.109.33) (II.4.10)

ē+miş (I.56.16)

ermiş: evliya

ēsil-: eksilmek

e. (I.64.20)

ē-di (II.3.32)

ertesi (krş.ärtesi): ertesi

ēsiran: hamur kesmeye yarayan, ucu üçgen
demir gereç

e.(I.82.14) (I.87.10) (I.87.3) (I.87.4)
(I.98.21) (III.3.29)

ē. (I.89.38)

ärtesi (krş.ertesi): ertesi
ä.

(I.4.36)

(I.45.14)

(I.77.24)

esir-: bitkinin çok büyümesi

(I.82.16)
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eşşekden düşdüüme yanmadım, sorana
cevap yetişdirimedim: başa gelen kötü
şeye değil, etrafındakilerin tepkilerine
üzülmek.

e.(I.89.37)
eski: eski
e. (I.37.19)

e.d.y.s.c.y.(I.89.162)

e+dän (I.58.19)

eşşeK izi: kötü bir olaya sebep olma

e+si (III.8.12)
esnä-: esnemek

e.i.(I.89.163)
ēşi: ekşi

e-r (I.107.39)

ē+si (I.67.12)

eş: eş, koca

ēşili-: ekşilemek

e+i (I.103.27) (I.39.18) (II.2.6)

ē-yoz (I.74.16)

e+im(I.4.10) (I.17.2) (I.20.2) (I.35.1)
(I.36.19) (I.39.15) (I.39.6) (I.39.7)
(I.45.5) (I.47.29) (I.62.21) (I.63.1)
(I.63.13) (I.77.12) (I.112.9)

eşya: eşya
e. (I.12.19) (I.5.10) (I.5.16) (I.5.9)
(I.76.1) (I.87.12) (I.87.13)

e+imdän (I.101.2)

e+da (I.50.3)

e+imi (I.101.4)

e+sı (I.62.35) (I.62.36)

e+imin (I.39.10)
et: et

e+imnän (I.39.13)

e. (I.51.8) (I.51.16) (I.51.18)
(I.66.11)
(I.82.14)
(I.105.18)
(I.113.6) (II.3.10) (IV.1.12) (IV.1.17)
(IV.2.11) (IV.2.16) (IV.2.7)

e+iniŋ (I.50.12)
e+innen (I.50.1)
eşde (krş.işte/işTe/işTä/işTi): işte

e+dän (I.4.24)

e. (III.5.2)

e+i (I.11.39) (I.11.4) (I.21.4) (I.21.8)
(I.42.10)
(III.3.56)
(IV.1.15)
(IV.2.11) (IV.2.13)

eşek (krş.eşşek/eşşä(K)/eşşe(K)): eşek
e+lerini (II.3.42)
eşşä(K) (krş.eşek/eşşek/eşşe(K)): eşek

e+inden (I.113.22)
e+ini (I.21.8)

e+änän (II.4.10) (II.4.11) (II.4.9)
(II.4.9)

e+innän (II.3.11) (IV.1.18)

eşşe(K) (krş.eşek/eşşek/eşşä(K)): eşek

e+leri (I.21.5)

e+em (I.6.8) (I.6.8)

e+liyi (III.3.57)

e+enän (I.82.20) (II.5.21)

e+nän (II.3.17) (IV.2.13)

e+ä (I.6.12)

e+nen (IV.2.13)

e+i (I.37.27) (I.6.11)

et-: etmek

e+in (I.37.28)
e+iŋ (II.5.21)

e. (I.29.16) (I.29.16) (I.62.18)
(I.64.4) (I.107.33) (I.86.28) (II.3.31)

e+miŋ (I.6.8)

e-cäm (II.3.24)

eşşek (krş.eşek/eşşe(K)/eşşä(K)): eşek

e-ceek (I.56.4)

e. (I.42.7) (I.42.7) (I.42.7) (II.5.21)

e-ceeni (I.103.25)

e+lernän (II.5.17)

e-cek (I.29.32) (I.42.38) (II.1.14)

e+närnän (III.2.45)

e-ceK (I.29.38) (I.24.4)
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e-cekdi (I.33.23)

e-diriP (I.33.7)

e-ceklär (III.1.48)

e-diriyōla (I.72.24)

e-cem (I.24.10)

e-diriyoz (I.28.10)

e-cen (III.3.17)

e-dirmesini (I.73.10)

e-ceŋ (I.42.33)

e-diyse (I.21.26)

e-ceyiz (I.107.49)

e-mä (I.24.10)

e-ceyiz (I.66.2) (I.66.3)

e-mäzdi (I.12.24)

e-cez (I.107.48) (I.28.13) (II.3.5)

e-mäzdik (I.92.5)

e-ceZ (I.29.39)

e-mäzdim (I.4.39)

e-di (I.11.21) (I.18.11) (I.28.18)
(I.33.11) (I.54.14) (I.54.14) (I.54.31)
(I.68.16) (I.68.18) (I.72.23) (I.78.16)
(I.79.30)
(I.109.53)
(I.109.53)
(I.109.53) (I.98.29) (I.98.5) (II.1.11)
(II.3.34) (II.4.19) (II.4.20) (II.4.20)
(II.8.12) (II.9.20) (III.5.42)

e-medi (I.63.7) (I.109.16)

e-diim (I.90.1)
(II.7.2)

e-mee (I.99.6)

(I.94.8)

e-medii (I.63.8)
e-medik (I.91.5) (I.97.11)
e-medim (I.47.22) (I.61.6) (I.107.56)
e-mediŋ (I.42.40)

(II.1.1)

e-memim (II.9.22)

e-diimdenä (I.43.16)

e-memiş (I.42.28)

e-diimiz (I.103.30) (I.68.8)

e-meseK (I.35.26)

e-diiŋi (I.5.21)

e-mesiŋ (I.76.5) (III.9.15)

e-dik (I.28.9) (I.73.30) (I.77.12)
(I.86.4) (I.98.21) (I.109.3)(I.113.27)
(II.3.2) (II.3.3) (II.3.3) (II.3.3)
(IV.1.20)

e-meyiverdim (III.4.4)
e-mėyoZ (I.31.8)
e-micän (I.74.2)

e-diK (I.29.10) (I.6.16)

e-midäŋ (I.26.2)

e-dilä (I.24.3) (I.53.7) (I.54.17)
(I.54.20) (I.54.29) (I.6.24) (I.98.11)

e-miş (II.4.30)

e-dilär (III.7.7)
e-dim (I.105.11) (I.113.31) (I.16.3)
(I.16.3) (I.35.16) (I.43.10) (I.43.9)
(I.76.18) (I.47.30) (III.4.11)

e-mişlä (III.2.17)

e-diŋ (I.42.40)

e-miyo (I.49.18) (III.2.5)

e-dircēek (III.1.22)

e-miyōduk (I.12.5) (I.4.3) (I.4.4)
(II.4.11)

e-miyä (I.41.14)
e-miynän (I.36.22)

e-dirceŋ (I.56.14) (I.56.14)

e-miyoK (I.51.2)

e-dirdi (I.34.10) (I.56.18) (III.7.6)

e-miyok (II.7.3) (III.5.60)

e-dirdim (I.35.13)
e-dirdiŋiz (I.41.21)

e-miyom (I.105.2) (I.97.10) (I.17.2)
(I.17.4) (I.5.4)

e-dirdiydi (I.35.9)

e-miyomūş (I.33.6)

e-dirilmecēdi (I.41.21)

e-miyon (I.16.1) (I.16.2)

e-dirimiyon (I.36.27)

e-miyoz (I.74.5)
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e-sek (III.1.3) (IV.1.53)

e+deyim (I.20.3) (I.39.5) (I.39.6)
(I.101.2) (II.6.2)

e-seŋ (I.113.15) (I.4.45) (I.4.46)

e+deyiz (I.8.2)

e-seydiŋiz (I.29.26)

e+e (I.62.34) (I.80.7) (II.2.33)
(II.5.16)
(III.2.23)
(III.2.25)
(III.6.22) (III.7.13) (III.7.18) (IV.2.2)

e-sin (I.36.23)
e-siŋ (I.29.12) (II.3.43) (I.98.14)

e+i (I.7.1) (I.23.9) (I.24.30) (I.31.15)
(I.46.29) (I.84.21) (I.90.9) (I.93.4)
(I.98.28) (I.109.5) (II.4.17) (II.4.17)
(II.5.11)
(III.1.21)
(III.3.34)
(IV.1.28) (IV.1.53)

e-ti (I.72.13)
e-tidiim (I.95.2)
e-tiim (I.54.36)
e-tim (I.43.12)

e+im (I.34.4)

ētesi: ertesi

e+imdä (I.101.5)

ē. (I.12.20) (IV.2.1)

e+imde (I.101.2)

etraf: etraf

e+ime (I.59.2)

e+ı (I.109.23)

e+imiŋ (I.59.3) (I.59.4) (I.94.1)

e+ını (I.32.8) (II.3.19)

e+imiz (I.18.21) (I.40.7)

e+lāmıznan (I.69.5)

e+imizdä (I.42.7) (I.100.3)

ev (krş.äv): ev

e+imiziŋ (I.96.5) (II.2.22)

e. (I.4.15) (I.5.4) (I.5.4) (I.8.1) (I.8.1)
(I.9.1) (I.12.47) (I.12.48) (I.20.3)
(I.20.6) (I.29.43) (I.39.19) (I.40.6)
(I.46.16) (I.50.4) (I.51.24) (I.51.36)
(I.56.13) (I.56.2) (I.63.2) (I.64.4)
(I.64.5) (I.66.3) (I.66.4) (I.73.28)
(I.73.9) (I.77.27) (I.84.20) (I.84.24)
(I.90.17) (I.90.9) (I.92.9)
(I.93.4)
(I.93.8) (I.93.9) (I.95.5) (I.101.7)
(I.101.7)(I.103.4)(I.105.14)(I.109.12)
(I.112.1) (I.112.7) (II.4.16) (II.4.17)
(II.4.17) (II.5.11) (III.1.20) (III.1.26)
(III.3.36) (III.4.3) (III.5.5)

e+in (I.43.1)
e+inä (I.31.15) (I.41.14)
e+indän (I.103.22)
e+inde (I.103.26) (III.3.44) (III.8.3)
e+inden (III.3.34)
e+ine (I.82.17)
e+iniŋ (I.22.1)
(II.8.14)

(I.43.30)

e+iŋ (I.12.25) (I.12.45) (I.12.46)
(I.16.2) (I.22.3) (I.24.34) (I.26.16)
(I.26.7) (I.30.8) (I.37.11) (I.37.31)
(I.46.17) (I.46.18) (I.5.5) (I.51.2)
(I.55.1) (I.56.7) (I.76.9) (I.80.11)
(I.101.5) (I.111.4) (I.95.2) (II.6.4)
(III.4.12)

e+ä (I.31.15) (I.37.23) (I.40.5)
(I.47.6) (I.71.6) (I.72.5) (I.79.30)
e+cääzim (I.94.9)
e+dä (I.47.2) (I.62.36) (I.78.22)
(I.97.19) (I.111.13) (II.2.42) (II.4.25)
(II.5.4) (III.3.9)
e+dän(I.39.19)
(I.71.5)
(I.109.4) (III.3.62)

(I.22.3)

e+iŋizä (I.12.15)

(I.72.5)

e+lä (II.4.27)
e+lädä (I.11.8)

e+de (I.20.6) (I.26.16) (I.26.3)
(I.26.4) (I.26.17) (I.42.39) (I.51.33)
(I.56.13) (I.58.30) (I.65.6) (I.65.7)
(I.73.12) (I.80.2) (I.80.2) (I.80.7)
(I.84.7) (I.100.11) (I.100.2) (III.3.42)
(III.9.19)

e+lädeyiz (I.17.2)
e+läŋiz (I.69.20)
e+lär (I.28.27)
e+lärdan (I.28.26)

e+dė (I.58.31)
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ä-diK b-dıK (I.31.17)

e+lere (III.6.24)

evär-: evermek, evlendirmek

e+leri (I.84.13) (I.93.5) (III.1.24)
(III.4.33)

e-di (I.50.4)

e+lerim (II.4.27)

e-dik (I.11.6) (I.84.5) (III.4.26)

e+lerimiz (III.4.22)

e-dim (I.43.9) (II.4.26)

äv (krş.ev): ev

eväl (krş.evväl): eski, önce

ä. (I.4.6) (I.29.8) (I.36.8) (I.37.22)
(I.41.22) (I.41.23) (I.41.23) (I.82.22)
(IV.1.27) (IV.1.28)
ä+dä(I.18.14) (I.18.19)
(I.99.5) (I.108.21)

e+dän (I.4.33) (I.4.4) (I.4.18) (I.4.43)
(I.41.2) (I.63.3) (I.92.1) (II.4.12)
(II.4.13) (II.4.2) (II.4.4) (II.4.8)
(III.7.12) (III.9.5)

(I.37.17)

e+den (I.4.20) (III.1.61)

ä+dän (IV.2.6)

e+ki (I.113.16) (I.76.29)

ä+däysä (I.18.18) (I.18.19)

evväl (krş.eväl): eski, önce

ä+de (I.14.9) (I.16.1) (I.52.3) (I.74.4)
(I.98.19) (I.98.24) (I.98.24)

e.(III.4.22)

ä+dė (I.37.10)

e+cesinde (III.5.6)
evel (krş.eväl/evväl):eski, önce

ä+deKi (I.31.12)

e+dän (I.4.16) (I.4.41)

ä+deyiz (I.32.3)

evela
(krş.evelā/evelӓ/evelá/evele/eveli/
ėvellā): evvela, önce

ä+lärä (I.12.1)
ä+läre (I.31.14)

e. (I.28.27)

ä+leri (I.18.27)

evelā
(krş.evela/evelӓ/evelá/evele/eveli/
ėvellā): evvela, önce

ä+läni (I.12.18)
ä+imiz (III.7.3)

e. (I.65.2)

ä+lä(I.37.7) (I.37.8) (I.37.8) (I.41.21)

evelӓ
(krş.evela/evelā/evelá/evele/eveli/
ėvellā): evvela, önce

ä+lädė (I.29.8)

e.(I.30.20)
(I.69.10)
(I.87.18) (I.106.6)

ä+läendä (I.29.9)
ev mev: ev (ikileme)

e+dän (III.3.31)

e+läni m+läni (III.1.47)

evelá
(krş.evela/evelā/evelӓ/evele/eveli/
ėvellā): evvela, önce

evälde: belli ki
evälde (I.12.9)

e. (III.3.8)
evele
(krş.evela/evelā/evelӓ/evelá/eveli/
ėvellā): evvela, önce

ev bark: ev (ikileme)
e+im b+ım (I.34.4)

e. (III.5.24)

evär- barkar-: evlendirmek (ikileme)

eveli
(krş.evela/evelā/evelӓ/evelá/evele/
ėvellā): evvela, önce

e-dik b-dık (I.11.6)
evlän-barklanevlenmek (ikileme)

(krş.ävlän-barklan-):

e. (I.4.22) (I.19.3) (I.19.6) (I.21.32)
(I.21.32) (I.21.35) (I.21.35) (I.34.11)
(I.36.18) (I.42.12) (I.42.13) (I.43.28)
(I.56.15) (I.56.6) (I.58.4) (I.63.6)
(I.73.41)(I.93.8) (I.95.15) (I.98.1)
(I.98.4) (II.3.4) (III.5.28)

e-di b-dı (I.84.11)
ävlän-barklanevlenmek (ikileme)

(I.69.10)

(krş.evlen-barklan-):
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e+niŋ (I.4.26)

e-iriz (I.72.28)

ėvellā
(krş.evela/evelā/evelӓ/evelá/evele/
eveli):evvela, önce

e-mäm (I.51.1)
e-miyä (I.33.2)

ė. (I.30.2)

evläŋ- (krş.evlän-/ävlän-): evlenmek

evet: evet

e-dile (II.5.25)

e. (I.5.7) (I.13.3) (I.55.11) (I.72.28)
(I.99.12) (II.9.4)

evländir- (krş.evlendir-): evlendirmek
e-dik (I.109.6)

evlat (krş.evlad/evlād/evlaT/evlāt): evlat

e-diK (I.58.5)

e. (I.44.4) (III.5.70)
e+a (III.5.69)

e-dim (II.4.21) (II.4.21)

e+ı (II.4.31)

e-ikenä (I.58.5)

e+ınnan (I.66.8)

evlendir- (krş.evländir-): evlendirmek

e+lā (I.104.6)

e-dim (I.47.31)

e+larım (I.44.4)

evli (krş.ävli): evlenmiş olan

e+larımıŋ (I.43.13)

e. (I.28.3) (I.70.6) (I.70.6) (I.70.7)
(I.112.6) (III.5.39)

evlad (krş.evlat/evlād/evlaT/evlāt): evlat

ävli (krş.evli): evlenmiş olan

e. (III.5.67)

ä. (I.6.20) (I.37.26) (I.41.12) (I.41.5)
(I.46.10)

e+ım (II.4.2)

ävlilik: evlilik
evlād (krş.evlat/evlad/evlaT/evlāt): evlat

ä.(I.46.2)

e+ım(I.107.35) (I.107.48) (I.107.52)

ey: ey (ünlem)

evlaT (krş.evlād/evlat/evlad/evlāt): evlat

e. (I.109.64)

e+ım (I.43.8)

eyer (krş.eyär): eğer (bağlaç)

evlāt (krş.evlat/evlad/evlaT/evlād): evlat

e.(I.43.19)

e.(I.44.7)
e+larım (I.44.5)

eyär (krş.eyer): eğer (bağlaç)
e.(I.70.5)

evlän- (krş.evläŋ-/ävlän-): evlenmek

eyär: eyer, hayvanın sırtına konulan
binicinin rahat oturmasını sağlayan nesne

e-di (I.26.18) (I.69.12) (I.82.2)
(I.84.10) I.93.6) (I.103.7) (II.5.23)

e+länä (I.4.29)

e-me (I.73.39)

ey-: eğmek

e-medi (I.48.3)

e-diŋ (I.77.9)

e-mek (II.2.45)

eyı (krş.eyi/iyi): iyi

e-mekdir (I.72.32)

e+sıŋız (III.7.1)

e-î (I.72.39)

eyi (krş.eyi/iyi): iyi

e-ceklä (I.30.30)

e. (I.12.23) (I.22.8) (I.28.20)
(I.29.25) (I.29.29) (I.30.19) (I.36.24)
(I.37.24) (I.58.24) (I.62.31) (I.64.4)
(I.64.4) (I.69.10) (I.69.15) (I.69.20)
(I.69.20) (I.69.23) (I.72.29) (I.72.34)

e-diindän (I.26.9)
e-dimdä (I.28.4)
e-ip (I.103.15)
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evländirevlendirmek

(I.72.4) (I.72.40) (I.80.15) (I.80.3)
(I.80.5) (I.86.15) (I.86.27) (I.87.8)
(I.87.9) (I.94.7) (I.96.5) (I.100.11)
(I.107.25)
(I.107.32)
(I.109.19)
(I.109.22)
(I.109.55)
(I.110.6
(I.112.10) (II.4.16) (II.4.26) (II.4.28)
(II.4.32) (II.4.32) (II.4.4) (II.4.4)
(II.8.12) (II.8.15) (II.8.17) (II.8.9)
(II.9.12) (II.9.9) (II.9.9) (III.1.27)
(III.1.27)
(III.1.28)
(III.1.28)
(III.1.28) (III.1.7) (III.2.6) (III.4.8)
(III.5.44)
(III.5.44)
(III.6.23)
(III.7.17)
(IV.1.46)
(IV.1.53)
(IV.2.23) (III.1.8)

(krş.evlendir-/ävländir-):

e-dik (I.109.6)
e-diK (I.58.5)
e-dim (II.4.21) (II.4.21)
e-ikenä (I.58.5)
evlendirevlendirmek

(krş.evländir-/ävländir-):

e-dim (I.47.31)
ez- (krş.äz-): ezmek
e-äsiŋ (I.88.4) (IV.2.16)

e+ce (I.51.32) (I.51.47) (I.51.48)
(I.77.20) (I.87.14) (I.87.15)

e-diKden (I.88.4)

e+lä (I.54.25)

e-iyōla (I.103.19)

e+lädi (I.111.14)

e-iyosuŋ (IV.2.20)

e+lär (III.1.7)

ezen (krş.ezän): ezan

e+leşdi (I.86.5) (I.98.24)

e. (I.22.11) (I.80.10)

e+lik (I.42.33)

e+ä (I.41.8)

e+mi (I.34.3)

e+den (I.23.10)

e+si (I.42.18) (I.42.37)

e+indä (I.41.14)
ezän (krş.ezen): ezan

e+sini (I.107.18)
e+siŋ (I.76.24)

e.(I.41.14)

e+siŋiz (II.8.8)

ezil-: ezilmek

e+ydi (I.11.32) (I.11.33) (I.28.18)
(I.94.14) (I.94.15) (II.2.34)

e-di (I.12.4)
e-mekde (I.49.12)

e+yik (II.8.9) (II.8.9) (III.1.1)

eziyet: eziyet

e+yin (I.94.15)

e. (I.110.21)

e+yiz (I.2.1) (I.66.1) (II.9.9) (II.9.9)

ezzāne: eczane

eyitim: eğitim

e+de (I.50.3)

e+i (III.9.23)

e+sindä (I.50.3)

eyitmän: eğitmen, öğretmen

ävlän- (krş.evläŋ-/evlän-): evlenmek

e. (I.107.33) (I.107.40)

ä-diK (I.31.17)

eyitmänlik: eğitmenlik, öğretmenlik

ä-dik (I.6.2) (IV.1.1)

e+di (I.107.32)

ä-dim (I.46.14) (IV.1.1)

eylänce: eğlence

ä-isä (I.12.48)

e. (I.66.11) (I.66.13)

ä-mäzsä (I.12.49)

eylül: eylül ayı

ä-miş (I.36.10)

e+dä (I.30.10) (I.30.11) (I.6.24)

ä-cek (I.66.8)

e+üŋ (III.2.26)
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ä-di(I.23.2)
(I.23.3)
(I.66.7) (IV.1.20)

fasülye): fasulye

(I.46.18)

f. (I.37.5)

ä-diini (I.72.41)
ävländirevlendirmek

fasile
(krş.fasılle/fasillä/fasulle/fasülle/
fasülye): fasulye

(krş.evlendir-/evländir):

f. (III.8.6) (III.8.7) (III.8.8)

ä-dim (I.36.7) (I.36.7)

f+yi (I.87.14)

äz- (krş.ez-): ezmek

f+ynän (III.8.8)

ä-mek (IV.2.17) (IV.2.20)

fasillä
(krş.fasılle/fasille/fasulle/fasülle/
fasülye): fasulye

F

fasillä (I.66.5)

fabrika: fabrika

fasulle
(krş.fasılle/fasile/fasillä/fasülle/
fasülye): fasulye

f+sına (I.58.26)
f+sında (I.28.5) (I.58.25)

f. (I.51.5) (I.51.7)

f+yı (I.58.15) (I.58.8)

f+nin (I.51.10)

fakat: fakat

f+yi (I.51.9)

f. (I.11.50)

fasülle
(krş.fasılle/fasille/fasillä/fasulle/
fasülye): fasulye

fāk (krş.fark): fark
f+ındaysaŋ (I.36.25)

f. (I.81.5) (I.82.3) (I.82.7) (IV.1.11)
(IV.1.13)

fakir: fakir
f. (I.23.9)
(I.111.5)

(I.104.16)

f+sini (I.82.10)

(I.104.17)

faturu: fatura

f+di (I.111.9)

f+ları (I.3.6)

f+iz (I.107.48) (I.111.4)

fayda (krş.feyda): fayda

f+lere (III.4.9)

f.(I.35.6)
(I.107.39

falan (krş.felán/filan/filän): falan, filan

f.(I.18.5) (I.54.2)
fazla (krş.fazlȧ): fazla

f+ıŋ (I.46.47)
fark (krş.fāk): fark

f. (I.5.13) (I.9.2) (I.11.10) (I.11.10)
(I.14.5) (I.17.1) (I.17.2) (I.27.5)
(I.29.9) (I.38.8) (I.46.16) (I.46.3)
(I.46.4) (I.49.7) (I.54.43) (I.62.33)
(I.68.8) (I.69.14) (I.77.5) (I.83.2)
(I.103.8)(I.109.12) (I.90.19) (II.2.39)
(II.5.3) (III.1.62) (III.2.7) (III.2.7)
(III.6.14)(III.8.12)(IV.2.28) (IV.2.30)

f. (I.11.49) (I.38.8)
f+nan (I.50.13)
farklı (krş.fārklı): farklı
f+dır (I.38.7) (I.38.7) (I.38.9)
fārklı (krş.farklı): farklı

fazlalaş-: fazlalaşmak

f+dır (I.17.7) (I.17.8) (I.17.9)

f-ır (II.3.17) (II.3.17)

farz: farz

fasılle

(I.107.53)

(I.107.38)

fazlȧ (krş.fazla): fazla

f.(I.39.14) (I.39.8) (I.84.2) (I.84.21)
(I.84.6)

f+larına
(I.107.54)

(I.85.12)

felán (krş.falan/filan/filän): falan, filan

(I.107.53)

f. (I.46.46)
felc: felç

(krş.fasille/fasillä/fasulle/fasülle/
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f. (I.29.28)
fen (krş.fenk): pen, plastik doğrama (yanlış
telaffuz)

f. (I.58.13)
fidan: fidan
f.(II.5.6) (II.5.6)

f. (II.8.14)

fidancılık: fidancılık

fençli: felçli

f. (I.62.21)

f+ydi (I.12.11)

fidannık: fidanlık

fenk (krş.fen):pen, plastik doğrama (yanlış
telaffuz)

f. (I.109.3)
filan (krş.felán/falan/filän): falan, filan

f. (II.8.14)
fesleğan (krş.pesdikan): fesleğen

f.(I.70.18)
(I.78.20)
(III.5.60) (III.7.12)

f. (I.113.28)

(III.5.41)

filän (krş.falan/felán/filan): falan, filan

feyda (krş.fayda): fayda

f. (III.1.13)

f+sı (I.74.13)

fiyat: fiyat

fılolan: planör, motorsuz hava taşıtı

f+ını (I.21.27) (I.21.28)
fizik: fizik

f+la (I.64.15)
fındıkı: bordo rengi

f. (I.61.9)

f.(I.36.14)

fotraf: fotoğraf

fīr fır: fır fır (yansıma)

f.(I.24.27)

f. f. (I.105.7)

f+ına (I.24.24)

fıransalı: pırasalı

f+ını (I.2.5)

f. (IV.1.7)

fur-: vurmak

fırın: fırın

f-uyoz (I.30.7)

f+dȧ (I.45.7)

G

f+da (I.103.1)

ga (krş.gari/gāri/ĝāri/gā/gariK/gayrı/gayri/
ĝayrı): gayrı, artık

f+ı (I.103.1)
fırıncı: fırıncı

g. (I.3.7) (I.33.13) (I.66.16)
(I.80.9) (I.80.5) (II.1.1)
(II.1.14) (II.1.14) (II.2.30)
(II.2.44) (II.4.1) (II.4.13)
(II.4.14) (II.4.15) (II.4.16)
(II.4.19) (II.4.2) (II.4.23)
(II.4.28) (II.4.5) (II.4.5)
(II.4.7) (II.4.8) (II.5.23)
(II.6.1) (II.7.10) (II.8.16)

f. (I.17.3)
fırsat: fırsat
f. (I.86.11)
f+ıŋ (I.107.15)
fışgırdır-: fışkırtırmak
f-larsa (III.5.57)

(I.66.16)
(II.1.13)
(II.2.34)
(II.4.14)
(II.4.16)
(II.4.27)
(II.4.6)
(II.5.28)

gā (krş.garı): karı

fıtık (krş.fıtı(K)): fıtık

g+la (I.4.41) (I.42.24)

f. (I.46.26) (II.6.2)

g+lara (I.105.17)

fıtı(K) (krş.fıtık): fıtık

g+ları (I.105.21)

f+ı (I.44.17) (I.12.31)

g+sı (I.94.11)

f+ından (II.7.9)

gā (krş.gari/gāri/ĝāri/ga/gariK/gayrı/gayri/
ĝayrı): gayrı, artık

fızlı: hızlı
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g. (I.80.11) (I.80.14) (I.97.12)
(I.97.12) (II.3.17) (II.3.19) (II.3.26)
(II.3.8) (II.6.10)

g-ī (I.112.13) (III.3.10)
g-sıŋ (III.4.6)
gabık (krş.gabı(K)): kabuk

gā- (krş.gal-/ ĝal-/kal-): kalmak

g+dan (I.47.9)

g-dı (I.30.13) (I.37.27)

gabı(K) (krş.gabık): kabuk

g-dıx (II.3.1)

g+ı (I.47.9)

g-dılā (I.111.19)

g+ından (I.45.5) (I.47.10)

g-dım (I.94.14) (I.94.15)

gabıl: kabul

g-cak (I.42.20)

g. (I.47.22) (I.70.5) (I.98.14)

g-ma (I.108.9)

gabir: kabir

g-madı (I.4.24) (I.4.24) (I.4.42)
(I.4.43) (I.12.8) (I.29.14) (I.29.2)
(I.29.3)
(I.98.6)
(I.111.1)
(I.111.2)(IV.2.22) (IV.2.32)

g. (I.42.20)
g+dä (I.73.6)
gaç- (krş.gaş-/gāş-/ĝaş-/kaç-/kaş-): kaçmak

g-madım (I.76.24) (I.76.33)

g-alım (I.39.16)

g-mamış (I.108.20) (I.108.21)

g-ar (I.50.7)

g-mamışdır (I.98.27)

g-ardım (I.39.19) (I.39.19)

g-masa (I.12.39)

gaçıyō (I.86.22)

g-maz (I.42.32)

g-ıyōduk (I.64.12)

g-mış (I.108.19) (I.108.22) (I.108.23)
(I.65.17) (III.1.54)

gaçır-: kaçırmak

g-mışım (I.91.5)

g-dı (III.3.62)

g-mıyıP (I.33.10)

g-ıyo (I.97.1) (I.97.2)
gada (krş.gadā/gāda/gadan/gadak/gadaK/
ĝadan/gadana/gadar/ĝadar/gaden/gıdā/gıdan
/gıdana/kadā): kadar

g-mıyoz (I.12.26)
g-sak (I.58.31)
gaba: kaba

g.(I.32.2) (I.32.3) (I.4.46) (III.3.30)
gadā (krş.gada/gāda/gadan/gadak/gadaK/
ĝadan/gadana/gadar/ĝadar/gaden/gıdā/gıdan
/gıdana kadā: kadar

g. (III.1.57) (III.1.57)
gabak (krş.gaba(K)): kabak
g.(I.67.12)

g. (I.13.6) (I.18.2) (I.18.3) (I.18.30)
(I.18.30) (I.18.4) (I.18.5) (I.29.29)
(I.29.36) (I.29.37) (I.29.37) (I.3.2)
(I.4.44) (I.62.12) (I.68.8) (I.69.7)
(I.71.2) (I.71.8) (I.72.14) (I.77.10)
(I.77.5) (I.78.10) (I.78.21) (I.79.13)
(I.79.15) (I.80.12) (I.82.10) (I.82.5)
(I.82.9) (I.29.47) (I.77.4) (I.40.12)
(I.54.4) (I.54.4) (I.55.7) (IV.2.28)
(I.102.5)
(I.103.27)
(I.104.16)
(I.106.13)(I.106.2)(I.106.21)(I.106.5)
(I.107.28)
(I.107.41)
(I.107.42)
(I.107.58)(I.108.8) (I.87.15) (I.90.16)
(I.97.23) (I.98.16) (I.98.2) (II.2.7)
(II.2.8) (III.1.61)

g+ları (I.67.11)
gaba(K) (krş.gabak): kabak
g+yı (I.67.8)
gabar-: kabarmak
g-cak (III.3.15)
g-dı (III.3.15)
g-dıKdan (I.88.3)
g-dıkdan (III.3.15)
g-dīsıŋ (I.88.2)
g-ı (III.3.11)
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g+sına (I.5.11)

g+lā (II.3.7)

gāda (krş.gada/gadā/gadan/gadak/gadaK/
ĝadan/gadana/gadar/ĝadar/gaden/gıdā/gıdan
/gıdana/ kadā): kadar

gaden (krş.gadā/gāda/gadan/gadak/gadaK/
ĝadan/gadana/gadar/ĝadar/gada/gıdā/gıdan/
gıdan/kadā): kadar

g. (I.6.15)

g. (I.29.1)

gadan (krş.gadā/gāda/gada/gadak/gadaK/
ĝadan/gadana/gadar/ĝadar/gaden/gıdā/gıdan
/gıdana/kadā): kadar

gademli ol-: hayırlı olmak
g. o.(I.89.164)
gader: kader

g. (I.18.21) (I.21.25) (I.29.16)
(I.29.34) (I.30.24) (I.30.25) (I.31.1)
(I.31.9) (I.46.22) (I.46.33) (I.46.33)
(I.46.44) (I.5.12) (I.55.7) (I.76.3)
(I.76.33) (I.88.2) (I.96.9) (I.98.10)
(I.98.2) (II.2.20) (III.3.47) (III.5.27)
(III.5.62) (III.5.62) (III.8.16)

g+i (I.44.24)
gādeş
(krş.gardeş/gādāş/gardaş/gadeş/
kardeş): kardeş
g. (I.88.9)
g+dik (I.4.15) (I.43.4)

gadaK (krş.gadā/gāda/gadan/gada/ĝadan/
gadana/gadar/ĝadar/gaden/gıdā/gıdan/gıdan
a/kadā): kadar
g.

g+im (I.107.24) (I.43.4) (I.54.43)
(I.4.12) (I.4.12)
g+imiŋ (I.30.30) (I.4.12)

(III.9.24)

g+iz (I.36.10)

ĝadan (krş.gada/gadā/gāda/gadan/gadaK/
ĝadan/gadana/gadar/ĝadar/gaden/gıdā/gıda/
kadā: kadar

g+leem (I.29.14)
gadeş
(krş.gardeş/gādāş/gardaş/gādeş/
kardeş): kardeş

g. (I.18.21) (I.21.25) (I.29.16)
(I.29.34) (I.30.24) (I.30.25) (I.31.1)
(I.31.9) (I.46.22) (I.46.33) (I.46.33)
(I.46.44) (I.5.12) (I.55.7) (I.76.3)
(I.76.33) (I.88.2) (I.96.9) (I.98.10)
(I.98.2) (II.2.20) (III.3.47) (III.5.27)
(III.5.62) (III.5.62) (III.8.16)

g+leem (I.29.14)
gadın (krş.kadın): kadın
g. (I.22.9) (I.37.27) (I.47.12)
(I.68.10) (I.72.35) (I.72.35) (II.1.3)
(II.2.17) (II.4.1) (II.4.14) (II.4.16)
(II.4.19) (II.4.2) (II.4.28) (II.4.3)
(II.4.6) (II.4.7) (II.4.7)

gadana (krş.gadā/gāda/gadan/gadaK/ĝadan
gada/gadar/ĝadar/gaden/gıdā/gıda/kadā:
kadar

g+a (I.37.28)

g. (I.40.14) (I.96.9)

g+ım (II.9.19)

gadar (krş.gadā/gāda/gadan/gadak/gadaK/
ĝadan/gadana/gada/ĝadar/gaden/gıdā/gıda/k
adā): kadar

g+ıŋ (I.37.30) (I.46. 37)
g+lānan (I.4.35)

g.(I.12.37)
(I.34.11)
(I.35.15)
(I.35.25) (I.35.30) (I.49.19) (I.51.39)
(I.64.19) (I.64.8) (I.73.18) .(I.106.12)
(I.108.2) (I.99.9) (II.5.14) (III.1.22)
(III.2.7) (III.5.13) (III.5.47) (III.7.16)
(III.9.25)

g+nā (I.4.32)
g+na (I.4.40) (I.46.48) (I.82.19)
g+nara (I.33.33)
g+narı (IV.2.21)
g+narını (IV.2.22)

ĝadar
(krş.gada/gadā/gāda/gadan/gadak/
gadaK/ĝadan/gadana/gadar/gaden/gıdā/gıda
n/gıdana/kadā): kadar

gāgıdan atı bin-: gereksiz yere çok acele
etmek.

ĝ. (III.2.7)

g.a.b.(I.89.167)

gādāş
(krş.gardaş/gādeş/gardeş/gadeş/
kardeş): kardeş

gal- (krş.gā-/ĝal-/kal-): kalmak
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g.(I.12.43) (I.79.20) (II.3.42)

g-ıP (I.6.12)
ĝal- (krş.gal-/gā-/ kal-): kalmak

g-an (I.28.16)
g-anlar (I.51.54)

ĝ-an (III.5.51)

g-ayım (I.107.10)

ĝ-dıı (I.33.1)

g-caam (I.35.15) (I.35.16)

ĝ-mış (III.5.31) (III.5.32)
galabalık
(krş.galabalı(K)/galbalık/
galbalı(K)/galıbalık/galbeşik): kalabalık

g-cak (IV.1.27)
g-cam (I.12.43)

g. (I.80.3) (I.80.7)

g-dı (I.101.2) (I.24.26) (I.46.41)
(I.54.2) (I.70.7) (I.78.4) (I.86.21)
(I.86.23) (I.98.11) (I.98.20) (II.1.11)
(II.2.12) (II.2.12) (II.4.27) (II.4.27)
(III.5.66)
g-dık (I.18.21) (I.19.5)
(I.43.7) (I.86.3) (II.2.34)

galabalı(K)
(krş.galbalık/galabalık/
galbalı(K)/galıbalık/galbeşik): kalabalık
g+ıdı (III.4.24)
galan (krş.galaŋ): artık (bağlaç)

(I.19.5)

g. (I.76.4) (I.76.9)

g-dım (I.19.8) (I.86.10) (I.86.8) (I.86.9)
(I.94.3) (I.107.27) (I.109.34) (II.2.28)

galaŋ (krş.galan): artık (bağlaç)

g-ırsan (I.84.16)

galbalık
(krş.galabalık/galabalı(K)/
galbalı(K)/galıbalık/galbeşik): kalabalık

g. (I.26.13) (I.26.16) (I.62.14)

g-ıyå (I.35.4)
g-ıyı (III.4.20)

g. (I.11.20) (I.26.22) (I.62.3)

g-ıyo (I.11.34) (I.11.34) (I.26.1)
(I.36.27) (I.36.27) (I.37.6) (I.61.6)
(I.72.39) (I.72.40) (I.83.4) (II.6.8)

g+da (IV.1.21)
g+dı (I.69.14)
galbalıK (krş.galbalık/galabalık/galabalık/
galıbalık/galbeşik): kalabalık

g-ıyōdu (I.73.46)
g-ıyom (I.12.20)

g. (I.69.14) (I.26.22)

g-ī (I.12.43) (I.12.48)

galbeşik
(krş.galbalık/galabalık/
galabalı(K)galbalıK/galıbalık): kalabalık

g-īdı (III.3.23)
giy (II.3.23)

g. (I.26.22) (I.26.23)
(I.26.25) (I.26.26)

g-madı (I.53.5) (I.73.44) (I.85.8)
(I.86.22) (II.5.24)

(I.26.24)

galdır- (krş.kaldır-/xaldır-): kaldırmak

g-mamış (I.11.47)

g-an (III.6.9)

g-mayyım (I.35.19)

g-ıyōdum (I.77.8)

g-maz (III.5.71)

galem: kalem

g-mış (I.51.39) (I.51.40) (I.51.40)
(I.51.46)

g. (II.2.26) (II.2.40)
galet:?

g-gınnar (I.51.44)

galet(I.11.13)

g-mışım (III.1.13)

galıbalık
(krş.galbalık/galabalık/
galabalı(K)/galbalıK/galbeşik): kalabalık

g-mışlar (I.51.45)
g-sıŋ (III.4.21)

g.(I.62.11) (I.62.12)
gāliba: galiba

g-ılā (I.12.47)
g-ındı (I.29.34) (I.29.34)

g. (I.11.19)
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galgat-: zıplatmak, yerinden oynatmak

g-dı (III.5.42)

g-masıŋ (II.3.16)

ĝap-: kapmak

galgı-: zıplamak, oynamak

ĝ-dı (III.5.50)

g. (I.46.44)

gapgarȧ: kapkara

g-dıK (I.47.14)

g. (I.36.6)

galgış-: oynamak

gar-: karmak, karıştırmak

g-ıp (III.8.18)

g-ıyo (I.58.12)

galın: kalın

g-arız (I.113.8)

g. (I.64.7)

gar: kar

galp (krş.gálp/galP): kalp

g. (I.81.4) (III.2.38)

g.(I.43.23) (I.46.28)

gara: kara

g+dän (I.79.5)

g. (I.56.1) (I.56.2) (I.72.16) (I.87.19)
(I.89.178)(II.9.18)(III.2.27) (III.2.42)
g+ŋ (I.44.9)

gálp (krş.galp/galP): kalp
gálp (I.97.1) (I.97.2) (I.97.2) (I.97.2)

gara ayak: uğursuz.

galP (krş.galp/gálp): kalp

g.a.(I.89.168)

g. (II.9.8)

garabebär
karabiber

g+imä (I.24.15)

(krş.garȧbebär/garıbebär):

g. (II.3.14)

g+indän (I.112.9)

garȧbebär
karabiber

gamış gibi ol-: düzenli, muntazam olmak
g. g. o. (I.89.165)

(krş.garabebär/garıbebär):

g. (I.113.25)

gan: kan

garagol (krş.xaragol): karakol

g. (I.79.25) (III.1.13)

g+ları (II.3.38)

gana- (krş.ganı-/ĝana-): kanamak

g+un (I.64.15)

g-ması (III.1.10)

garanxı (krş.garanlık): karanlık

ĝana- (krş.gana-/ganı-): kanamak

garanxı (II.5.14)

ĝ-ması (III.1.13)

garanlık (krş.garanxı): karanlık

ganı- (krş.gana-/ĝana-): kanamak

g+larda (I.64.6)

g-ma (I.30.12)

garar-: kararmak

gānı yavanca-: acıkmaya başlamak

g-ıyomuş (I.36.7)

g. y. (I.89.166)

gardaş
(krş.gardeş/gādāş/gādeş/gadeş/
kardeş): kardeş

gānı: karnı
g+ŋ (I.67.1)

g. (I.57.4) (II.1.20) (II.1.20)

ĝansız: kansız

g+ı (I.24.44)

ĝ. (III.1.13)

g+sıız (II.4.31)

gannı: kanlı

gardeş
(krş.gardaş/gādāş/gādeş/gadeş/
kardeş): kardeş

g. (I.79.23) (I.79.24)

g+dik (I.107.57)

gap-: kapmak
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g+im (I.50.1)
(III.1.19)

(I.4.14)

(I.4.15)

(I.12.11) (I.12.14) (I.12.30) (I.12.37)
(I.12.4) (I.12.4) (I.12.49) (I.14.12)
(I.14.3) (I.14.4) (I.15.1) (I.17.2)
(I.21.22) (I.21.22) (I.21.22) (I.21.31)
(I.21.33) (I.21.35) (I.22.2) (I.23.1)
(I.24.16) (I.24.18) (I.24.19) (I.24.20)
(I.24.23) (I.24.27) (I.24.28) (I.24.28)
(I.24.29) (I.24.3) (I.24.3) (I.24.30)
(I.24.30) (I.24.30) (I.24.36) (I.24.45)
(I.26.10) (I.26.10) (I.26.2) (I.26.22)
(I.26.9) (I.28.13) (I.28.14) (I.28.17)
(I.28.20) (I.28.20) (I.28.7) (I.29.11)
(I.29.31) (I.29.36) (I.29.37) (I.29.38)
(I.30.30) (I.30.31) (I.31.17) (I.32.8)
(I.33.13) (I.33.16) (I.33.8) (I.34.12)
(I.34.12) (I.35.17) (I.35.17) (I.35.21)
(I.35.24) (I.35.30) (I.37.16) (I.37.16)
(I.37.16) (I.37.18) (I.37.20) (I.37.21)
(I.37.22) (I.37.4) (I.41.16) (I.41.19)
(I.41.2) (I.41.2) (I.41.25) (I.41.3)
(I.44.1) (I.44.24) (I.41.5) (I.41.5)
(I.41.8) (I.42.28) (I.43.17) (I.43.25)
(I.43.30) (I.50.9) (I.54.25) (I.54.26)
(I.54.7) (I.56.3) (I.57.5) (I.59.5)
(I.59.6) (I.62.35) (I.62.36) (I.63.4)
(I.63.5) (I.63.5) (I.63.8) (I.64.14)
(I.66.15) (I.66.9) (I.68.10) (I.68.13)
(I.68.13) (I.69.13) (I.69.9) (I.69.9)
(I.71.6) (I.72.37) (I.76.12) (I.76.33)
(I.77.6) (I.78.17) (I.79.3) (I.80.13)
(I.81.2) (I.2.5) (I.4.1) (I.62.28)
(I.101.7)
(I.102.7)
(I.105.11)
(I.105.6)
(I.106.21)
(I.107.26)
(I.107.34)
(I.107.34)
(I.111.12)
(I.83.9) (I.85.17) (I.85.7) (I.85.8)
(I.86.23) (I.86.4) (I.86.4) (I.86.8)
(I.87.1) (I.87.10) (I.87.12) (I.87.3)
(I.87.5) (I.87.6) (I.90.14) (I.90.14)
(I.90.16) (I.90.18) (I.90.19) (I.90.5)
(I.90.5) (I.90.6) (I.90.7) (I.91.2)
(I.93.10) (I.93.7) (I.94.14) (I.94.15)
(I.95.10) (I.95.2) (I.95.3) (I.95.4)
(I.95.8) (I.96.1) (I.96.8) (I.97.17)
(I.97.19) (I.98.24) (I.98.26) (I.98.4)
(I.98.6) (I.99.2) (I.112.13) (I.112.14)
(I.112.9)
(I.113.12)
(I.113.14)
(I.113.18) (I.113.4) (II.1.8) (II.2.28)
(II.2.29) (II.2.30) (II.2.34) (II.3.1)
(II.3.20) (II.3.25) (II.3.32) (II.3.32)
(II.3.32) (II.3.33) (II.3.33) (II.3.37)
(II.3.7) (II.5.27) (II.6.3) (II.9.11)
(III.1.14)
(III.1.52)
(III.1.26)
(III.1.58)
(III.1.59)
(III.1.60)
(III.1.61)
(III.2.46)
(III.3.17)
(III.3.19) (III.3.31)

g+imiŋ (I.30.31) (III.1.19)
g+iyin (I.66.3)
garer: karar
g+innän (II.3.18)
garıbebär
karabiber

(krş.garȧbebär/garabebär):

g. (I.113.26)
garış-: karışmak
g-iy (II.1.2)
g-mak (I.107.18)
g-man (I.42.40)
g-maŋ (I.46.25)
g-ıyōdu (I.73.45)
g-anĭ (I.46.25)
g-dı (I.54.24)
garışdır-: karıştırmak
g-rız (I.45.10)
garı (krş.gā): karı
g. (I.23.4) (I.33.7) (I.47.14) (I.63.15)
(I.64.11) (I.61.6) (I.61.6) (I.84.7)
(II.4.29) (II.4.30) (II.4.31) (III.9.35)
g+nıŋ (I.93.4) (II.4.29)
g+sı (I.6.24) (II.4.22) (I.6.25)
g+ya (I.23.3)
g+yım (I.42.9) (I.80.1)
g+yla (III.9.4) (III.9.5)
g+ynan (I.100.10) (I.33.9)
garışık (krş.ĝarışıx): karışık
garışık (I.40.8) (III.3.16)
ĝarışıx (krş.garışık): karışık
ĝ . (I.43.21)
gāri (krş.ĝāri/gari/gariK/gā/ga/gayrı/gayri/
ĝayrı): gayrı, artık
g. (I.4.17) (I.4.17) (I.4.22)
(I.4.25) (I.4.26) (I.4.27)
(I.4.29) (I.4.33) (I.4.37)
(I.4.42) (I.4.43) (I.4.45)
(I.4.9) (I.5.11) (I.5.19)

(I.4.24)
(I.4.28)
(I.4.37)
(I.4.49)
(I.5.26)
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gari (krş.ĝāri/gāri/gariK/gā/ga/gayrı/gayri/
ĝayrı): gayrı, artık

gasTeyi (I.46.14)
gaş: kaş

g. (I.12.36) (I.12.36) (I.28.11)
(I.76.5) (I.76.8) (I.76.24) (I.76.13)
(I.76.12) (I.6.7) (I.58.21) (I.41.4)
(I.93.7) (II.2.34)(II.2.36) (II.5.10)
(II.8.7) (III.3.24) (III.3.49) (III.3.7)

g+ıŋıŋ (I.44.9)
gaş- (krş.ĝaş-/gaç-/gāş-/kaç-/kaş-): kaçmak
g-cak (I.49.14)
g-dı (I.44.23) (I.44.23)

ĝāri (krş.gari/gāri/gariK/gā/ga/gayrı/gayri/
ĝayrı): gayrı, artık

g-dıK (I.31.13)

ĝ. (I.43.32) (III.1.25) (III.5.67)

g-dık (I.31.14) (I.39.16)

gariK (krş.gari/gāri/ĝāri/gā/ga/gayrı/gayri/
ĝayrı): gayrı, artık

g-dılar (III.5.50)
g-dım (I.31.11) (I.31.12) (I.31.12)
(I.31.13) (I.31.13)

g. (I.45.13)
gariban (krş.gāriban): gariban

g-dıŋ (I.31.15) (I.31.15)

g.(I.68.12)

g-dıymış (III.5.42)

gāriban (krş.gariban): gariban

g-maya (I.39.14)

g. (I.68.12)

g-mış (I.24.44) (III.5.43)
g-mışdır (I.96.1)

garip: garip

ĝaş- (krş.gaş-/gaç-/gāş-/kaç-/kaş-): kaçmak

g+lä (I.40.9)
garlık: karlı yer

ĝ-cak (III.5.51)
gāş- (krş.gaş-/gaç-/ĝaş/kaç-/kaş-): kaçmak

g+da (I.64.17)
gāşı (krş.garşı): karşı

g-dılā (I.86.4)
gāşılaş- (krş.garşılaşmak): karşılaşmak

g.(I.21.6) (I.95.11)
g+daki (I.105.14)

g-ırız (I.12.40)

g+sı (I.46.5)

gaşık (krş.gȧşık/gaşı(K)): kaşık

g+sında (I.49.4)

g.(I.76.25) (I.91.1)

garşı (krş.gāşı): karşı
g. (I.14.12)
(I.64.18)

g+larımızı (I.21.23)
(I.47.17)

(I.47.25)

g+nan (I.51.18)
gȧşık (krş.gaşık/gaşı(K)): kaşık

g+dan (I.86.16)

g.(II.3.14)

g+ndan (I.49.14)

gaşı(K) (krş.gȧşık/gaşık): kaşık

g+ya (I.86.16)

g+ılan (I.113.19)

garşılaş- (krş.gāşılaş):karşılaşmak

g+ıŋ (II.1.19)

g-dım (III.9.31)

gat: apartman

garşılık: karşılık

g. (I.42.37)

g. (III.9.3) (IV.1.17)

gat: kez, sefer

gart: bayat, taze olmayan

g. (II.5.8)

g. (I.89.39)

gat- (krş.ĝat-): katmak

gasTe (krş.gazete/gazetė/gazeti): gazete

g. (I.97.15) (I.106.25) (I.5.8) (I.5.9)
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g-aadıK (I.24.40)

g-maynan (I.89.211)

g-ādık (I.24.38)

g-mışım (I.70.14) (I.70.15)

g-arıK (I.21.34)

g-mıyola (III.3.56) (III.3.57)

g-arım (I.21.37) (I.54.16)

g-ǐve (I.75.1)

g-ārım (I.87.16) (I.87.18) (I.87.19)
(I.91.10)

ĝat- (krş.gat-): katmak
ĝ-ıyım (III.8.8)

g-arıZ (I.21.20) (I.21.8)

ĝ-ārız (II.3.18)

g-arız (I.21.8) (I.67.11) (I.67.11)
(I.67.12) (I.82.9) (I.113.20)

ĝ-āsıŋ (IV.1.14)
gatıl-: gatılmak

g-ārız (II.3.16)

g-cak (II.3.36)

g-arsıŋ (I.51.18) (I.51.18)

gatır: katır

g-āsıŋ (I.112.11) (I.112.11) (I.54.23)
(I.67.8)

g. (I.105.6)

g-can (I.74.1) (I.74.2)

g+ımız (I.24.35)

g-cān (I.74.2)

g+nan (I.24.35)

g-dı (I.50.4)

gatibek: çok zor, kesinlikle

g-dıımızdan (I.26.29)

g. (I.89.40)
gatlı: katlı

g-dıklamız (I.33.16)
g-dım (I.42.35)

g.(I.106.13)

g-ıp (III.3.18)

gatran: katran

g-ıP (IV.2.16) (IV.2.16)

g. (I.42.25) (I.42.29)
gāvaltı (krş.gayvaltı): kahvaltı

g-ıveririn (I.104.29)
g-ıyım (II.2.4)

g. (I.30.4) (I.33.6) (I.6.24)

g-ıyo (I.58.10) (I.58.12) (I.58.12)

g+sını (I.33.7)

g-ıyodu (I.58.10)

gayrı (krş.gari/gāri/ĝāri/ga/gariK/gā/gayri/
ĝayrı): gayrı, artık

g-ıyōduk(I.58.27)(I.58.27) (I.58.28)

g. (I.43.32) (III.1.54) (III.5.40)
(III.8.10)(III.8.17)(III.5.40) (III.8.10)
(III.8.17)

g-ıyoK (I.51.10) (I.51.10)
g-ıyōla (II.3.35)
g-ıyola (III.3.54) (III.3.54)

ĝayrı (krş.gari/gāri/ĝāri/ga/gariK/gā/gayri/
gayrı): gayrı, artık

g-ıyolādı (I.33.33)

ĝ.(III.5.15)(III.5.16)(III.5.5)(III.8.12)
(III.8.12) (III.8.19)

g-ıyom (I.102.2) (I.102.2) (I.102.3)
(II.1.19) (II.1.19) (II.1.20)

gayri (krş.gari/gāri/ĝāri/ga/gariK/gā/ĝayrı/
gayrı): gayrı, artık

g-tıkdan (I.113.21)
g-ve (II.1.20)

g. (I.60.1) (III.7.13)

g-veriidim (I.26.43)

gayvaltı (krş.gāvaltı): kahvaltı

g-veriy (I.45.17)

g. (I.98.19)

g-madılā (I.31.15) (I.31.16)

gāve
(krş.gāvi/gayva/gayvı/kāve/Kāve/
kāvi): kahve

g-mak (I.21.20) (I.21.20)
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g. (I.68.15)

g. (I.37.20)

g+de (II.8.5)

g+niŋ (III.6.23)

g+lädä (I.11.8)

g+si (III.6.23)
gazetė (krş.gasTe/gazete/gazeti): gazete

g+nin (II.5.2)
g+ydi (III.5.61)

g+yi (I.37.20)
gazeti (krş.gasTe/gazete/gazetė): gazete

g+yi (I.79.2) (III.5.62)
gāvi
(krş.gāve/gayva/gayvı/kāve/Kāve/
kāvi): kahve

g+yä (I.37.29)
g+ye (I.37.29)

g+lerinde (I.68.23)

govur(krş.gavır-/gavur-/ĝavur-/kavur-):
kavurmak

gayva
(krş.gāve/gāvi/gayvı/kāve/Kāve/
kāvi): kahve

g-duŋ (IV.1.14)

g. (I.87.4)

g-ū (I.70.1) (I.70.2)

gayvı
(krş.gāve/gāvi/gayva/kāve/Kāve/
kāvi): kahve

gavış-: kavuşmak, zamanı gelmek
g-asıya (II.5.14)

g+da (I.97.4)

gavla-: cildin kuruması

g+dan (I.109.5)

gavla- (I.89.41)

g+dan (I.71.6) (I.72.5)

gavlad-: kabuğunu kurutmak

g+lāda (I.111.1)

g-ıyoZ (I.47.2)

g+larıŋ (I.26.1)

gavullaş-: sözleşmek

g+ya (I.109.5) (I.71.6) (I.72.5)

g.(I.89.42)

gavga (krş.gavgȧ): kavga

gavun: kavun

g. (I.106.28) (II.4.30)

g. (II.3.2)

gavgȧ (krş.gavga): kavga

gavza-: 1. toparlama 2. koruyup kollama

g.(I.53.4) (I.53.7)

g.(I.89.43)

gavınoz: kavanoz

gaybet: gıybet

g+uŋ (I.102.3)

g. (II.3.30)

gavır(krş.gavur-/ĝavur-/govur-/kavur-):
kavurmak

gaybet- (krş.kaybet-): kaybetmek

g-ım (I.87.15)

g-di (I.50.11)

gavur(krş.gavır-/ĝavur-/govur-/kavur-):
kavurmak

g-dim (I.101.4)
g-diydi (I.50.9)

g-cam (I.74.1)

gaybol- (krş.kaybol-/ĝaybol-): kaybolmak

g-can (I.74.2)

g-du (I.14.11)

g-un (I.113.25)

g-dū (I.14.11)

g-uyoK (I.51.9)

ĝaybol- (krş.gaybol-/kaybol-): kaybolmak

ĝavur(krş.gavır-/gavur-/govur-/kavur-):
kavurmak

ĝ-du (III.2.38)
gayıl ol-: razı olmak

ĝ-ıyım (III.8.8) (III.8.8)

g. o-uyōduŋ (I.58.18)

gazete (krş.gasTe/gazetė/gazeti): gazete
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gaynad- (krş.gaynat-): kaynatmak

g. o-uyōduk (I.58.20)
g. o-uyom (I.91.3)

g-ıı (IV.1.58)

gayın (krş.gay(ı)n/ĝay(I)n) : kayın birader

g-ırın (I.91.10)
g-ırız (I.21.20) (I.21.8) (II.3.18)

g. (I.12.11)(I.12.12) (I.37.14) (I.37.9)
(I.47.16) (I.50.12)

g-ıyola (III.3.54)

gay(ı)n (krş.gayın/ĝay(ı)n) : kayın birader

gaynat- (krş.gaynad-): kaynatmak

g+ım (I.47.16)

g-ırız (II.3.17)

g+ımıŋ (I.12.23)

gaynak: kaynamış

ĝay(ı)n (krş.gayın/gay(ı)n): kayın birader

g. (I.102.3) (I.102.4)

ĝ+ı (I.43.32)

gaynar: kaynamış

gayınna (krş.gaynana): kaynana

g. (I.102.2) (I.102.5)

g.(I.57.2)

gayvacı: kahveci

g+m (I.47.16) (I.57.1)

g.(I.97.20) (I.97.27)

g+sı (I.41.7) (II.1.17)

gaz- (krş.ĝaz-): kazmak

g+yım (I.57.2)

g-ālamış (I.108.7)

gaynana (krş.gayınna): kaynana

gazan: kazan

g+mıŋ (III.4.30)

g. (I.113.2) (I.24.35) (I.42.30)

gayınvālidä (krş.gayınvālide/kayınvālide):
kayınvalide

g+da (I.21.21)
g+ımızıŋ (I.18.18)

g+m (I.27.2)

g+ına (IV.2.24)

gayınvālide (krş.gayınvālidä/kayınvālide):
kayınvalide

g+lara (I.21.5)
g+na (I.82.14)

g+si (I.43.20)

g+narı (I.21.12) (I.21.23) (I.42.25)
(I.42.29)
g+narımız (I.21.24)
g+narıŋ (I.21.16)
gazan- (krş.ĝazan-): kazanmak

gayınta: kayınpeder
g+m (I.56.8)
g+mıŋ (I.51.51)
g+sıgillä (I.41.7)

g-dı (I.50.13) (I.50.9) (II.5.24)

gayıtlan-: iş yapmak

g-dī (IV.1.41)

g.(I.89.44)

g-ır (I.110.8) (I.110.8)

gaymakam: kaymakam

g-ıyoz (I.81.6)

g. (I.77.17)

g-ması (III.1.37)

gayna- (krş.gaynı-/kaynı-): kaynamak

ĝazan- (krş.gazan-): kazanmak

g-yıp (I.42.25)

ĝ-sa (IV.1.46)

g-yoru (I.42.30)

ĝaz- (krş.gaz-): kazmak

gaynı- (krş.gayna-/kaynı-): kaynamak

ĝ-dıla (III.2.19)

g-yo (I.51.17)

ĝ-dılar (III.2.34)

kaynı- (krş.gayna-/gaynı-): kaynamak

gazdır-: kazdırmak

k-yo (I.76.21)
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g-dılar (III.1.54)

g-ennä (I.42.30)

g-ınca (III.1.55)

g-ili (I.111.10)

gazino: gazino

g-imedik (I.109.1)

g+ları (I.107.4)

g-imiyoduk (I.37.25)

g+sunda (I.107.27)

g-imiyon (I.95.11)

g+ya (I.107.29)

g-iy (III.5.65) (III.8.11)

gazel: kuruyup dökülen yaprak

g-iyō (I.108.11)

gazel (I.89.45)

g-iyo (I.32.2) (I.63.12) (I.63.13)
(I.63.2) (I.64.11) (I.78.22) (I.90.17)
(I.90.17) (III.1.9)

gazelle-: yaprağın kurumaya başlaması
g.(I.89.46)

g-iyōdu (I.5.12)

gebe (krş.gebä): gebe, hamile

g-iyōdur (I.64.10)

g. (II.2.12)

g-iyodur (I.64.2)

gebä (krş.gebe): gebe, hamile

g-iyomuş (I.36.6)

g. (I.5.17)

g-miş (III.5.42)

geber-: gebermek, ölmek

g-mişiizdir (I.26.1)

g-elim (II.3.26)

gäş- (krş.geş-/geç-): geçmek

gec (krş.geÇ/geş): geç, erken karşıtı

g-di (I.29.11)

g. (I.5.13)

geş- (krş.gäş-/geç-): geçmek

geÇ (krş.gec/geş): geç, erken karşıtı

g-di (I.12.30) (I.18.24) (I.19.4)
(I.46.16) (I.51.56) (I.58.29) (I.78.18)
(I.95.3)

g. (III.6.22)
geÇ (krş.gec/geş): geç, erken karşıtı

g-dii (III.5.46)

g.(I.109.34)(I.29.34)(I.29.34)
(I.30.13) (I.34.6) (III.5.32)

g-diini (III.8.10)

geç- (krş.geş-/gäş-): geçmek

g-dik (I.19.5) (I.71.2) (III.5.49)

g-äm (I.72.8)

g-dilär (I.28.25)

g-än (I.103.28) (I.106.10) (I.26.6)
(II.6.3)

g-diydi (III.7.12)
g-medi (II.2.20)

g-ännäde (III.5.41)

g-misiizdir (I.26.2)

g-änneri (I.7.2)

g-mişiŋ (I.107.7)

g-är (II.2.22) (II.2.23)

g-mişlä (I.72.4)

g-ärdi (III.2.38)

g-sen (I.72.30)

g-äriz (I.111.10)

gece (krş.gecä/gecė/geci): gece

g-di (III.6.10) (I.108.1) (I.19.3)
(III.5.14)(III.5.40)(III.5.41) (III.5.41)

g. (I.64.16) (I.83.7) (I.86.10) (I.86.3)
(II.4.30) (II.5.13) (II.5.15) (III.5.58)

g-ēdi (I.24.36)

g+si (I.65.3) (I.82.16) (III.3.29)

g-emedim (II.2.30)

g+sindä (I.62.11)

g-emiyodu (III.2.37)

gecä (krş.gece/gecė/geci): gece

g-en (I.31.3) (I.54.1) (I.98.5)
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g. (I.80.13)

g-meye (I.84.18)

gecė (krş.gecä/gece/geci): gece

g-miş (I.72.31)
geçindir-: geçindirmek

g. (I.76.3)
geci (krş.gecä/gece/gece): gece

g-iyon (I.105.3)
geçir-: geçirmek

g. (I.102.4)
gecė ofdu: gece yarısı

g-micäm (I.42.20)

g. o. (I.89.169)

g-ceesin (I.58.18)

geçi (krş.keçi): keçi

g-cek (I.77.14) (III.5.56)

g. (I.24.37) (I.65.3) (I.71.4) (I.72.12)
(I.80.10) (I.80.2) (III.2.16)

g-dik (I.4.21) (I.71.1) (III.4.2)
g-dilä (I.72.18)

g+lä (III.2.37)

g-dim (III.1.11)

g+länen (I.31.8)

g-diŋ (I.44.19)

g+leri (III.5.75)

g-ince (III.1.13)

g+miz (I.70.16)

g-irseŋ (I.70.5)

g+si (I.72.17)

g-iyo (I.44.12) (I.45.17)

g+sinnän (III.5.31)

g-iyola (I.45.15)

g+ynän (I.19.1) (I.85.4)

g-iyom (I.46.19) (I.94.4)

geçi(K) (krş.geçik): geçik, geçmiş olan

g-iyon (I.69.1)

g+inin (I.25.1)

g-iyosuŋuz (I.44.24)

geçik (krş.geçi(K)): geçik, geçmiş olan

g-iyoz (I.69.1) (I.97.19) (IV.1.50)

g. (I.18.20) (III.5.28)

g-medim (I.24.21)

g+dirin (I.34.1)

g-meyeceklär (III.5.53)

geçim: geçim

gä- (krş.gel-/gäl-/gėl-): gelmek

g. (I.105.20) (I.11.3) (I.71.7)

g. (I.5.8) (I.5.9) (I.69.22) (I.73.28)
(I.76.4) (I.98.28) (I.33.7) (I.36.4)
(I.36.5) (I.80.8) (II.1.17) (II.1.7)
(II.1.7) (II.2.16) (IV.1.38)

g+i (I.68.5) (I.68.7)
g+imiz (I.82.5)
g+ini (I.68.5)

g-miş (I.24.19)

g+lä (I.105.20) (I.72.20)

g-cēdi (I.112.7)

geçin-: ölmek

g-cek (I.37.18) (I.62.20) (I.62.20)
(I.79.18)

g. (I.89.47)

g-ceKlä (I.87.7)

geçin-: geçinmek
g-än (I.6.30)

g-dimizä (I.31.5)

g-dim (I.107.25)

g-diydim (I.104.28) (I.109.13)

g-ip (I.63.9) (I.77.3) (I.83.5) (I.27.3)
(I.84.22) (I.84.5)

g-di(I.105.13)
(I.90.4)
(I.94.6)
(I.24.21) (I.42.36) (I.69.10) (I.69.9)
(I.69.9)

g-iyosuŋuz (I.44.1)

g-dik (I.18.20) (I.37.24) (I.74.3)

g-iyoz (I.36.26)

g-diK(I.31.14)
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(I.31.15)

(I.87.2)

(I.87.4)

g. (I.35.28) (I.35.29) (I.46.15)
(I.80.11) (II.5.1) (III.1.45) (III.1.45)
(III.6.21)

g-dikdä (I.76.25)
g-dilä (I.12.17) (I.26.33) (I.26.6)
(I.76.22) (I.87.13) (I.94.1) (I.94.6)

g-di (I.107.29) (I.107.34) (I.107.40)
(I.107.47)
(I.108.11)
(I.24.20)
(I.26.13) (I.26.7) (I.28.29) (I.36.19)
(I.36.19) (I.37.30) (I.4.27) (I.42.15)
(I.42.16) (I.47.14) (I.55.7) (I.6.21)
(I.72.14) (I.73.22) (I.73.22) (I.80.16)
(I.80.18) (II.1.8) (II.2.16) (II.2.2)
(II.2.37) (II.8.12) (III.1.24) (III.1.32)
(III.5.14)
(III.5.43)
(III.6.15)
(III.6.25) (IV.1.42)

g-dim (I.104.29) (I.97.4) (I.62.35)
(I.74.1) (I.74.9) (I.79.8)
g-mäm (I.79.3)
g-mäz (I.72.2)
g-me (I.108.4)
g-medi (I.112.8) (I.41.9) (I.41.9)
(I.2.1)
g-mediŋ (I.26.27)

g-dii (I.21.13) (I.35.25) (I.35.30)
(I.40.17) (III.5.69)

g-mek (II.3.43)

g-diim (I.46.1)

g-memiş (I.24.45) (I.54.10)

g-diinä (I.49.26)

g-memişiŋdir (I.26.27)

g-diindä (I.37.3)

g-memişsiŋ (I.26.28)

g-cekdir (II.3.37)

g-meyincä (I.23.10)

g-cek (I.26.44) (I.40.12) (I.40.12)
(I.40.17)

g-micek (I.70.18)

g-cez (I.36.5)

g-micen (I.105.16)

g-dik (I.107.52) (I.98.24) (I.13.3)
(I.18.23) (I.28.4) (I.36.2) (I.36.4)
(I.4.23) (I.42.3) (I.42.3) (I.54.32)
(I.54.33) (I.54.33) (I.6.3) (I.71.2)
(I.78.12) (II.5.16) (II.9.18) (III.4.25)
(III.5.49)

g-miş (I.1.2) (I.1.2) (I.12.37)
(I.24.45) (I.4.43) (I.41.8) (I.49.23)
(I.49.25)(I.108.22) (I.111.16) (I.93.8)
(I.96.4)
g-mişik (I.11.18) (I.11.20)
g-mişlä (I.103.17) (I.11.20) (I.36.3)
(I.42.9)

g-dikdän (I.107.42)
g-dilä (I.103.19) (I.26.6) (I.47.19)

g-mişlär (I.72.2)

g-dilär (I.109.19)

g-miy (III.3.44)

g-sä (I.109.52)

g-dim (I.100.1) (I.107.16) (I.107.5)
(I.109.18)
(I.109.41)
(I.98.14)
(I.99.6) (I.99.7) (I.14.10) (I.17.5)
(I.18.4) (I.29.8) (I.36.1) (I.36.16)
(I.39.1) (I.39.20) (I.42.16) (I.46.2)
(I.46.20) (I.46.20) (I.46.21) (I.47.15)
(I.6.13) (I.62.4) (I.73.32) (I.76.11)
(I.78.19) (I.79.26) (I.79.3)

g-se (I.64.9) (I.77.27)

gäldin (I.76.11)

g-seŋiz (I.26.43)

g-diŋ (I.36.2)

g-sin (I.33.12) (I.70.21)

g-mäzlär (III.5.15)

g-siŋ (I.100.3) (I.109.52) (I.80.18)

g-me (I.85.17) (II.2.33) (III.2.15)

g-seŋiz (I.29.25) (I.29.42)
g-seydiK (I.29.25)

g-medi (I.41.7) (I.46.29) (I.73.34)
(III.5.43)

g-miyän (I.108.22)
g-miyännä (I.108.17)
g-miyo (I.26.37) (I.33.8) (I.41.10)
(I.61.5) (I.61.5) (I.61.7)

gäl- (krş.gel-/gä-/gėl-): gelmek

g-mediim (I.46.36)
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g-meyecek (III.5.52)

g-ῑdiK (I.29.27)

g-meyik (III.5.73)

g-îdik (I.4.36) (I.4.37)

g-mäm (I.59.5)

g-dik (I.43.25) (I.58.3)

g-mä (I.85.20)

g-diler (I.51.32) (I.51.56)

g-se (I.49.14) (III.6.8)

g-îdim (I.107.29) (I.109.12)

g-mäz (I.12.39)

g-dim (I.22.7)(I.43.4)(I.59.6) (III.8.4)

g-miş (I.85.20) (II.1.13) (II.1.9)
(III.2.15) (III.2.29) (III.5.31)

g-din (I.44.15) (III.7.1)

g-mişlär
(III.5.30)
(III.6.27)

(I.11.22)
(III.6.25)

g-diŋ (II.2.31) (II.2.32)

(III.2.16)
(III.6.26)

g-ebilî (I.11.13)
g-eli (I.18.22) (I.28.12) (I.39.17)
(I.39.3) (I.46.8) (II.8.12) (III.3.21)
(III.4.27) (III.5.28)

g-miycääm (I.11.11)
g-miyo (II.3.40)

g-elim (I.46.15)

g-siŋ (II.3.28)

g-ėmēyon (I.76.8)

gel- (krş.gä-/gäl-/gėl-): gelmek

g-emiyalar (III.3.27)

g.(I.21.16) (I.44.16) (II.8.1) (I.43.10)
g-î (I.12.43) (I.12.44) (I.64.4)

g-en (I.108.22)
(III.3.48)

(I.31.31)

(I.5.8)

g-äm (I.76.4) (III.5.9)

g-enä (I.42.22) (II.2.14)

g-ämicäm (II.1.10)

g-ene (I.113.3) (I.24.9) (III.3.48)

g-än (I.108.13) (I.11.41) (I.12.41)
(I.27.5) (I.64.17) (I.64.18) (I.70.2)
(I.73.33)
(I.113.16)
(I.113.6)
(II.2.39) (II.2.9) (III.4.9) (III.6.7)

g-eni (I.113.3) (I.70.3)

g-äni (I.12.13)

g-esiyä (I.80.16)

g-ännä (I.66.13)

g-esiye(I.108.8) (I.35.3)
(I.55.7) (III.3.30)

g-ennä (I.26.29)
g-erek (I.73.11)

g-äŋ (I.113.15)

(I.55.7)

g-esiyi (I.98.2)

g-cek (I.41.11)

g-i (I.54.29) (I.54.30) (I.70.1) (I.76.7)
(I.82.19) (III.3.11)

g-di (I.19.3) (I.20.11) (I.20.2)
(I.26.20) (I.28.11) (I.28.14) (I.28.6)
(I.29.11) (I.37.19) (I.37.21) (I.47.16)
(I.51.33) (I.54.18) (I.54.21) (I.54.27)
(I.54.28) (I.54.28) (I.54.4) (I.72.36)
(I.113.22)(III.1.46)(III.5.74)(III.9.24)

g-iidi (I.24.38)
g-iiy (III.6.6)
g-ik (III.5.28)

g-îdi (I.76.10)

g-ikän (I.107.14)

g-dii (I.20.3)

g-ilä (IV.1.26)

g-diim (I.21.29)

g-ilädi (I.4.20)

g-diimiz (I.29.4)

g-im (I.12.47)

g-diindä (I.47.1)

g-imecek (I.46.45)

g-diinde (III.5.29)

g-incä (I.54.29)

g-dik (I.19.5)

g-ince (I.28.20)
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g-inceye (I.49.19)

(I.26.26) (I.26.28) (I.29.30) (I.34.3)
(I.35.1) (I.39.8) (I.41.14) (I.47.26)
(I.51.53) (I.53.3) (I.54.39) (I.54.43)
(I.58.30) (I.64.9) (I.72.3)

g-iniyodu (I.32.32)
g-iŋ(I.22.4) (I.22.6) (I.22.7) (I.24.13)
(I.29.26) (I.76.23) (I.106.2) (II.1.10)
(II.1.9)

g-iyō (I.41.10) (I.79.12) (I.18.26)
(III.5.62)

g-iP (I.104.11) (I.26.37) (I.81.6)

g-iyo (I.84.13) (I.84.14) (I.95.9)
(I.97.6) (I.102.7) (I.103.4) (I.104.16)
(I.107.34)(I.107.34)(II.1.16) (II.1.16)
(II.2.32) (II.2.34) (III.5.13) (III.5.16)
(III.5.63) (III.6.4) (III.6.7) (III.6.7)
(III.6.7) (IV.2.19)

g-ip (I.30.3) (I.67.3) (I.67.4) (I.76.26)
(I.81.11) (I.81.6) (I.101.2) (I.101.6)
(I.104.1)
(I.104.30)
(I.94.12)
(I.113.13) (III.5.46) (IV.1.27)
g-ir (I.20.11)
(III.5.5)

(I.63.7)

(II.2.22)

g-iyōdu (I.107.31)

g-irik (I.64.3)

g-iyodu (I.33.22) (I.56.18) (I.56.18)

g-irim (I.21.37) (IV.1.47)

g-iyok (II.2.33) (III.1.7) (III.1.7)

g-irin (I.104.22)

g-iyōlā (I.101.4) (I.103.20) (I.103.20)
(I.106.19) (I.109.8) (I.109.9)

g-iriZ (I.47.6)

g-iyola (I.6.22) (I.6.22) (I.26.41)
(II.1.6)

g-irlär (I.20.13) (I.21.31) (III.1.46)
(III.1.46)

g-iyōla (I.54.39) (II.1.6)

g-irsin (I.109.44)

g-iyolar (I.51.51)

g-isä (I.104.10)

g-iyom (I.12.20) (I.21.29) (I.62.2)
(I.78.20) (I.78.20) (I.104.1) (I.90.2)

g-iş (I.56.17) (I.56.18)
g-işimiz (I.79.2)
g-iveridi (I.76.7)

g-iyon (I.25.6) (I.104.2) (I.104.2)
(I.95.1)

g-iveriyo (I.79.13)

g-iyoŋ (I.26.39)

g-iverriz (I.113.11)

g-iyoru (I.26.28) (I.62.13) (I.66.16)
(I.66.17) (I.99.12)

g-iy (I.66.16) (I.66.16) (II.2.14)
(II.2.25) (II.3.39) (III.2.10) (III.3.26)

g-iyosuŋuz (II.1.14)

g-iyȧ (III.6.4) (III.8.11) (III.9.12)

g-iyoz (I.18.17) (I.18.31) (I.79.2)
(I.81.11)(I.103.11) (I.104.24) (I.95.6)
(III.6.28)

g-iyala (III.3.41) (III.4.10) (III.4.10)
(III.4.15) (III.4.17) (III.4.7) (III.4.7)
(III.5.12)

g-me (I.49.22)

g-iyalar (III.2.13)

g-medii (I.43.6)

g-iyálar (III.5.18)

g-memişiŋ (III.5.8)

g-iyám (III.6.22)
g-iyasıŋız (III.7.14)

g-meyeceäm (III.6.18)

g-iye (III.3.5) (III.9.12)

g-meyίk (III.4.29) (III.4.30)

g-iyi (I.51.53) (III.9.13) (III.9.13)

g-miş (I.51.21) (I.51.23) (I.51.24)
(I.51.26) (I.51.27) (I.51.28) (I.51.36)
(I.51.50) (III.5.30)

g-meyi (I.39.10)

g-iyim (I.44.25) (I.44.14) (II.2.4)
g-iyō (I.103.19)

g-mişle (III.5.29)

g-iyo (I.11.25) (I.11.40) (I.12.21)
(I.12.36) (I.12.38) (I.18.26) (I.26.26)

g-mişler (I.43.25) (I.51.25) (III.5.29)
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g-miyám (III.6.22)

g+neri (I.4.28)

g-siŋ (II.1.12)

g+im (I.105.12) (I.12.7) (I.42.13)
(I.43.10) (I.43.34) (I.58.21) (I.65.12)

gėl- (krş.gä-/gäl-/gel-): gelmek

g+imä (I.42.1)

g-dim (I.28.3)

g+imiŋ (I.43.10)

gänç (krş.gänş): genç

g+iŋ (I.16.1) (I.4.35)

g. (I.108.16) (I.68.23)

g+iŋ (III.1.48)

gänş (krş.gänç): genç

gelin melin: gelin (ikileme)

g+lä (I.103.32) (I.108.22) (I.97.25)

g. m.(I.97.20)

gänşli(K): gençlik

gelin-: gelinmek

g+imde (I.93.1)

g-ik (I.73.50)

g+imizdä (I.77.5)

geliş-: gelişmek

g+imizdi (I.112.7)

g-di (I.45.11)

gelin: gelin

gelişdir-: yetiştirmek

g. (I.4.32) (I.4.36) (I.4.36) (I.12.17)
(I.14.10) (I.17.5) (I.18.9) (I.21.38)
(I.21.38) (I.21.39) (I.21.9) (I.24.10)
(I.29.42) (I.32.3) (I.32.4) (I.32.4)
(I.34.14) (I.36.1) (I.36.2) (I.37.15)
(I.37.16) (I.37.6) (I.42.2) (I.42.40)
(I.43.10) (I.43.12) (I.43.12) (I.43.3)
(I.43.9) (I.43.9) (I.46.1) (I.46.18)
(I.47.14) (I.50.1) (I.56.18) (I.62.20)
(I.62.20) (I.69.12) (I.73.12) (I.76.23)
(I.77.12) (I.82.16) (I.82.17) (I.82.17)
(I.47.30) (I.105.11) (I.87.6) (I.97.20)
(I.113.27)(I.113.31)(II.1.17) (II.5.26)
(II.8.10)(III.1.47) (III.3.30) (III.4.11)
(III.8.16) (III.8.16)

g-ceklä (II.8.19)
gelir: gelir
g. (I.29.9)
g+i (I.11.32) (III.6.2)
g+imiz (I.84.22) (IV.1.49)
gene (krş.genä/ginä/gine/ginė/gini): yine
g. (I.110.7) (I.113.6) (I.29.39)
(I.33.18) (I.35.18) (I.35.19) (I.35.27)
(I.36.9) (I.51.8) (I.60.4) (I.81.6)
(III.1.39)(III.1.39)(III.1.61) (III.3.30)
(III.3.5) (III.5.17) (III.6.10) (III.7.15)
(III.7.16) (III.9.4)

g+î (I.82.17)

genä (krş.gene/ginä/gine/ginė/gini: yine

g+lä (I.33.4)

g. (I.77.11) (I.102.4)

g+lär (I.58.14)

genelde (krş.genälde): genellikle

g+lerįni (I.33.4)

g. (III.3.37)

g+nä (I.58.21)

genälde (krş.genelde): genellikle

g+näeŋ (I.29.27) (I.58.22)

g. (I.39.4) (I.39.6)

g+nän (I.82.22)

genc (krş.genç/genş): genç

g+när (III.8.2)

g.(III.3.45) (II.4.5)

g+näri (I.54.9)

genç (krş.genc/genş): genç

g+e (I.56.10)

g+lä (II.4.7)

g+gillä (I.12.48)
g+i
(I.4.30)
(III.8.18)

(I.4.30)

g+lär (I.11.33) (I.11.35)

(I.6.6)

genş (krş.genc/genç): genç

g+iydim (I.56.7)

g. (I.86.22)
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g+kenä (I.73.45)

g+si (I.58.11)

g+kene (I.56.4)

g+sini (I.84.21)

g+lä (I.103.13) (I.90.7)

g+yė (I.61.5)

g+lämiz (I.103.32)

g+ye (I.84.3)

g+lärde (I.73.40)

g+yi (I.11.33)

genşli(K) (krş.genşlik): gençlik

geriz: lağım

g+imdä (I.30.21)
g+imde (I.4.15) (I.16.3)
(I.63.2) (I.70.10) (I.80.13)

g.(I.89.48)
(I.16.3)

getir-: getirmek
g. (I.110.20) (I.35.5)

(II.9.3) (III.8.3)

g-äm (I.6.10)

g+imdi(I.4.3)

g-cäsiŋ (I.77.23)

g+imiz (I.19.2) (I.19.4)

g-dii (I.68.21)

g+imizdä (I.97.10)

g-diim (I.107.15)

g+imizde (I.69.3) (II.4.4)

g-diim (IV.1.48)

genşlik (krş.genşli(K)): gençlik

g-diK (I.29.10) (I.33.10) (I.33.13)

g. (I.19.3)

g-îdik (I.4.32) (I.4.32)

g+de (I.69.5)

g-dim (I.104.28) (I.104.29)

gerçekdä: aslında

g-îdim (I.109.12)

g.(I.61.6)

g-dim (I.109.14)

gärçekdän: gerçekten

g-dîriz (I.113.9)

g.(I.49.10)

g-emem (I.35.8)

gerçi: aslında

g-en (III.3.49)

g. (III.5.40)

g-i (I.103.27)

gere(K)- (krş.gerek-): gerekmek

g-iiy (III.7.8)

g+iyōsa (I.62.26)

g-ikän (I.111.16)

gerek- (krş.gere(K)-): gerekmek

g-iŋ (I.37.15) (I.37.15)

g-iyosa (I.35.6)

g-ip (I.113.18)

g-miyosa (I.35.7)

g-ir (I.89.223)

gereviz: kereviz

g-irsin (I.84.17)

g. (I.51.6) (I.91.8)

g-iṛsiŋ (I.18.18) (I.21.17) (I.21.18)

gergi: gerilmiş olan

g-isiŋ (I.88.6)

g.(I.24.46) (I.24.47)

g-iverim (I.62.36)

geri: geri

g-iverîkän (I.111.18)

g. (I.14.10) (I.21.37) (I.24.6) (I.24.9)
(I.26.39) (I.28.4) (I.39.10) (I.39.9)
(I.39.9)(I.43.4)(I.43.5)(I.44.1)(I.61.5)
(I.61.7)(I.110.20)(II.1.12)(II.5.20)
(III.4.18)(III.4.25)(III.5.43) (III.5.48)
(III.6.16)

g-iy (III.7.9)
g-iyala (III.3.50) (III.5.60) (IV.2.22)
(IV.2.23) (IV.2.24) (IV.2.24)
g-iyodu (I.12.10) (I.33.33)
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g-iyōduk (I.58.9)

g-mää (I.103.17)

g-iyōduŋ (I.106.27)

g-medim (I.65.2)

g-iyok (II.5.18) (II.5.21)

g-mekdän (I.35.20)

g-iyōla (I.103.22)

g-mekdelerdi (I.43.25)

g-iyoŋ (I.106.27)

g-meye (I.62.4)

g-iyoZ (I.47.2)

g-miyä (III.6.16)
g-seŋiz (I.29.42)

g-mäz (I.107.38) (I.107.39)

gӓz- (krş.gez-): gezmek

g-medän (I.107.12)

g-meliyin (I.29.45)

g-mişlär (III.9.1)

g-diK (I.31.16)

g-miyolā (II.3.27)

g-dim (I.46.22) (I.46.43) (I.46.43)
(I.46.44) (I.46.44) (I.78.11) (I.78.7)

g-säm (I.35.5)
g-siŋ (I.24.16) (I.24.23)

g-miyä (I.6.14)

g-tdiriyim (III.5.4)

g-mişliim (I.46.36)

gevik: hoş sohbet olmayan; nerede, nasıl
konuşacağını bilmeyen.

gezdir-: gezdirmek
g-elim (I.106.3)

g. (I.89.49)

g-irim (I.107.36)

gevrek: simit

g-iyo (I.72.27)

g. (III.6.16) (III.6.17) (III.6.20)

g-iyoruz, (I.52.2)

gez- (krş.gӓz-): gezmek

g-rim (I.22.11)

g. (I.109.65)

gıdā
(krş.gada/gadā/gāda/gadan/gadak/
gadaK/ĝadan/gadana/gadar/ĝadar/gaden/gıd
an/gıdan/kadā): kadar

g-äkän (I.70.13)
g-cääm (I.46.24) (I.46.24) (I.46.24)
g-cäm (I.106.4)

g. (I.18.32) (I.72.13) (I.72.3)
(I.94.12)(I.96.10)(I.104.14)(I.106.10)
(I.107.22) (I.109.53) (II.2.6)

g-cek (I.54.18)
g-diime (I.91.3)

gıdā
(krş.gadā/gāda/gadan/gadak/gadaK/
ĝadan/gadana/gadar/ĝadar/gaden/gıdan/gıda
na/gada/kadā): kadar

g-dim (I.62.4)
g-erkän (I.109.57)

gıdā (I.104.14) (I.106.10) (I.107.22)
(I.109.53)(I.94.12) (I.96.10) (I.18.32)
(I.72.13) (I.72.3) (II.2.6)

g-erkän (III.6.18)
g-ibiliyom (I.72.6)

gıdan
(krş.gada/gadā/gāda/gadan/gadak/
gadaK/ĝadan/gadana/gadar/ĝadar/gaden/gıd
ā/gıdana/kadā): kadar

g-ip (I.43.15) (I.43.30)
g-iy (III.8.12)
g-iyo (I.6.25)

g. (I.109.53)

g-iyōlar (I.86.18)

g+cık (III.3.11) (III.3.9)

g-iyom (I.46.23) (I.46.23)

gıdana (krş.gada/gadā/gāda/gadan/gadak/
gadaK/ĝadan/gadana/gadar/ĝadar/gaden/gıd
ā/gıda/kadā): kadar

g-iyoŋ (I.46.23)
g-iyoŋuz (I.22.8)

g. (I.103.13)

g-iyorū (I.6.25)
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gıdal-: kıtlaşmak

gırgın: kırgın, dargın

g-dı (I.41.8)

g. (I.112.9)

gıı (krş.gıs/gız/kız): kız

gırık: kırık, kırılmış olan

g. (I.65.13)

g. (I.97.14)

gıl-:kılmak

gırıl-: kırılmak
g-dı (I.12.5) (I.44.18) (II.9.21)

g. (I.98.28)

gırış-: kavga edip dövüşmek

g-ana (I.76.1)

g-ıyōduk (I.105.9)

g-caam(I.22.11)

gırtla(K): gırtlak

g-dık (II.2.33)
gıldırdı-: iş yapmak

g+ını (I.54.41)
gış: kış mevsimi

g-yoK (I.34.11)
g-yom (I.34.5)

g+da (I.76.32)

gır: kır, bayır

g+ın (I.26.4) (I.26.4) (I.26.4) (I.34.6)
(I.55.2) (I.81.2) (I.82.3) (I.103.11)

g+lādȧ (I.29.10)

g+lāda (I.76.18)

gır-: kır-

gıt: kıt, az

g-ādık (I.31.1) (I.31.8)

g. (III.2.38)

g-arız (I.113.21)

gıvırcık: kıvırcık marul

g-arıZ (I.45.9)

g+dan (I.75.5)

g-dık (I.29.9)

gıvır-: kıvırmak

g-ıvēmiş (I.36.16)

g-ıyok (II.5.21)

g-ıyok (II.5.10) (II.5.13) (II.5.13)
(II.5.14)

gıy-: kıymak, keserek parçalamak

g-ıyon (I.93.1)

g-dıx (I.21.10)
gıydıtdır-: kıydırmak
g-ı (I.21.10)
gıyı (krş.kıyı): yanı başı

g-ıyoŋ (II.5.9) (II.5.9) (II.5.9)
g-ıyoz (I.74.17)
g-iy (II.5.17)

g+nda (I.64.11)

g-masını (I.74.16)

g+ŋdan (I.64.10)
gıymat (krş.gıymet/kıymat): kıymet

g-mış (I.5.11)
g-mıya (I.29.7)

g+ı (I.41.19)
gıymet (krş.gıymat/kıymat): kıymet

gıraa: kırağı

gıymetini (I.54.42)

g+nıŋ (I.111.11)

gıymatlı: kıymetli

ĝıraÇ: kıraç, susuz arazi
ĝ. (II.6.11)

g.(I.5.14)
g+ydım (I.47.18)

gırak: yanı başı

gız barışması: düğünden sonra dünürlerin
birlikte yediği yemek

g. (I.89.50)
gırdır-: kırdırmak

g. b. (IV.2.3)

g-dım (I.41.16)
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gız (krş.gıs/gıı/kız): kız

g+ımız (I.5.3) (I.50.9)
g+ını (III.9.19) (III.9.19)

g. (I.4.11) (I.4.14)(I.11.6) (I.18.9)
(I.26.9) (I.28.9) (I.29.10) (I.30.30)
(I.32.3) (I.32.4) (I.33.7) (I.37.3)
(I.43.2) (I.44.22) (I.46.13) (I.46.17)
(I.46.30) (I.46.8) (I.48.3) (I.50.1)
(I.51.3) (I.56.6) (I.58.1) (I.62.11)
(I.64.9) (I.66.7) (I.66.7) (I.67.2)
(I.71.7) (I.71.7) (I.78.14) (I.78.15)
(I.104.6)
(I.105.15)
(I.106.27)
(I.106.27)
(I.109.5)
(I.109.6)
(I.111.4) (I.84.11) (I.84.11) (I.84.8)
(I.92.5) (I.94.4) (I.97.21) (I.97.26)
(I.113.27) (I.113.32) (II.1.7) (II.3.32)
(II.3.39) (II.4.20) (II.5.11) (II.5.12)
(II.5.24) (II.5.25) (III.4.28) (III.5.66)
(IV.2.2) (IV.2.3) (IV.2.3)

g+ınıŋ (I.73.13)
g+ınnan(I.4.12)
g+ıŋ (I.41.6) (I.41.6)
(I.43.34) (II.5.11)

(I.47.28)

g+ıŋızı (I.87.2)
g+ıŋkınna (II.5.27)
g+ıyım (II.9.12) (III.9.11)
g+ī (I.5.23)
g+īŋ (IV.1.39)
g+la (I.42.2)

g+ı (I.30.30) (I.30.31) (I.37.3)
(I.41.12) (I.41.12) (I.44.23) (I.47.30)
(I.50.11) (I.70.7) (I.73.12) (I.77.12)
(II.2.42) (II.2.43) (II.3.40) (III.1.32)
(III.3.39) (III.3.41) (IV.2.2)

g+laaŋ (I.71.7)

g+ım (I.1.1) (I.1.2) (I.12.16)
(I.12.40) (I.14.2) (I.14.5) (I.16.1)
(I.2.1) (I.26.35) (I.28.8) (I.30.16)
(I.30.24) (I.30.29) (I.30.32) (I.30.7)
(I.30.9) (I.36.2) (I.36.8) (I.4.24)
(I.4.4) (I.4.44) (I.4.45) (I.4.48)
(I.4.49) (I.4.8) (I.42.2) (I.44.4)
(I.46.3) (I.46.31) (I.46.37) (I.48.2)
(I.48.2) (I.53.8) (I.56.9) (I.58.17)
(I.58.29) (I.58.33) (I.59.1) (I.6.22)
(I.6.31) (I.61.7) (I.61.8) (I.65.15)
(I.67.2) (I.67.5) (I.70.17) (I.72.12)
(I.72.4) (I.76.33) (I.77.14) (I.77.2)
(I.77.4) (I.78.17) (I.78.9) (I.82.2)
(I.100.12)
(I.101.3)
(I.103.16)
(I.104.1)
(I.105.13)
(I.105.20)
(I.105.3) (I.93.10) (I.94.10) (I.94.2)
(I.94.7) (I.95.5) (I.96.6) (I.97.13)
(I.99.10) (I.99.13) (I.99.2) (I.99.3)
(I.99.5) (II.3.21) (II.3.25) (II.3.4)
(II.4.14) (II.4.3) (II.4.4) (II.4.7)
(II.8.10) (II.8.10) (II.8.4) (III.1.32)
(III.1.44) (III.4.11) (III.5.49) (III.7.2)
(IV.1.1) (IV.1.2) (IV.1.38)

g+ları (I.12.12) (I.42.16) (I.50.5)

g+lar (I.11.35) (I.11.36) (I.11.36)
g+lar (III.4.14) (III.4.25)
g+lara (I.46.11)
g+larım (I.44.5) (I.53.6)
g+larımıŋ (I.44.6)
g+nan (I.41.5)
g+nan (III.4.28)
g+nı (I.85.18)
gıs (krş.gız/gıı/kız): kız
g+caazım (I.44.2)
gızan (krş.gızaŋ): kızan, çoluk çocuk
g+na (I.26.26)
g+nā (I.26.9) (I.26.9)
g+narnana (I.26.16)
gızaŋ (krş.gızan): kızan, çoluk çocuk
g+na (I.98.6)
gızard-: kızartmak
g-ıp (I.113.23) (I.21.5)

g+cāazım (II.4.2)

g-ırın (I.91.10)

g+ıdım (I.47.18)

g-ıyam (III.8.6)

g+ımı (I.36.7)

g-ıyım (II.1.5)

g+ımın (II.5.27)

g-ıyoK (I.51.10)

g+ımıŋ (I.113.5) (II.4.25)

g-ıyoZ (I.21.4) (I.21.4)
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g-ī (I.88.7)

g+imiz (I.29.9)
ginä (krş.gene/genä/gine/ginė/gini): yine

g-īsıŋ (I.112.13)
gızartma: kızartma (yemek adı)

g. (I.12.48) (I.14.4) (I.18.20)
(I.18.22) (I.22.4) (I.22.7) (I.26.14)
(I.28.18) (I.4.37) (I.54.30) (I.6.29)
(I.61.2) (I.69.19) (I.69.6) (I.75.1)
(I.76.25) (I.82.14) (I.111.19) (I.96.1)

g. (I.74.2) (I.74.3) (I.74.3) (I.74.3)
(I.112.15) (IV.1.4)
g+sı (IV.1.4)

gine (krş.genä/ginä/gene/ginė/gini): yine

gız-: kızmak

g. (I.26.39) (I.29.39) (I.35.3)
(I.37.17) (I.42.17) (I.77.12) (I.82.15)
(I.82.16) (I.56.11) (I.56.8) (I.58.3)
(I.64.12) (I.72.29) (I.107.5) (I.107.6)
(III.2.38) (III.3.49)

g-mış (I.85.18)
g-dı (I.85.15) (I.89.206)
gı-ıyoru (I.12.37)
gî- (krş.gir-): girmek

ginė (krş.genä/gene/ginä/gine/gini): yine

g-di (I.26.23)

g. (I.76.24) (I.76.24) (I.54.5)

g-diydim (I.26.19)

gini (krş.genä/gene/ginä/gine/ginė): yine

gibi: gibi

g. (I.103.4) (I.98.12) (I.58.23)

g. (I.11.10) (I.11.10) (I.11.24)
(I.11.49) (I.12.25) (I.14.7) (I.17.1)
(I.22.6) (I.26.40) (I.26.40) (I.26.41)
(I.26.41) (I.29.17) (I.29.19) (I.29.20)
(I.32.6) (I.32.7) (I.33.19) (I.34.4)
(I.37.23) (I.42.25) (I.43.15) (I.43.24)
(I.44.17) (I.44.4) (I.44.5) (I.46.13)
(I.46.2) (I.46.34) (I.46.35) (I.46.4)
(I.5.15) (I.5.9) (I.51.17) (I.51.29)
(I.54.5) (I.56.2) (I.56.5) (I.58.19)
(I.58.31) (I.6.25) (I.61.6) (I.65.18)
(I.66.10) (I.66.10) (I.67.9) (I.68.21)
(I.73.22) (I.73.32) (I.77.2) (I.80.13)
(I.81.4) (I.3.7) (I.102.3) (I.103.14)
(I.108.21)
(I.109.17)
(I.109.17)
(I.109.36) (I.86.13) (I.88.7) (I.90.10)
(I.90.7) (I.93.2) (I.93.5) (I.93.6)
(I.95.15) (I.90.2) (I.113.2) (I.113.24)
(I.113.26) (II.1.7) (II.2.26) (II.2.35)
(II.2.38) (II.3.10) (II.3.13) (II.9.10)
(III.1.40)(III.1.43)(III.2.39) (III.3.43)
(III.3.43)(III.8.12)(IV.1.10) (IV.1.36)
(IV.1.41)(IV.1.49)(IV.1.52)(IV.1.56)
(IV.2.18) (IV.2.3)

gir- (krş.gî-): girmek
g-äkän (I.70.8)
g-ärdik (I.58.16)
g-cäm (I.45.2) (I.50.12)
g-ceäŋ (I.60.5)
g-cek (IV.1.2)
g-cesin (III.3.36)
g-cez (I.84.1)
g-di (I.113.5) (I.113.5) (II.2.43)
(II.6.5) (IV.1.2) (IV.1.40) (I.18.24)
(I.18.24) (I.18.29) (I.30. 29) (I.4. 19)
(I.47.30) (I.50.13) (I.54.1) (I.86.20)
(I.97.19)
g-diinä (I.58.17)
g-dik (I.86.5)
g-dim (I.14.1) (I.42.23) (I.46.13)
(I.58.26) (I.73.25) (I.73.31)
g-diŋ (I.77.1)

g+leri (I.86.23)

g-diydi (III.5.66)

g+lerini (I.44.25)

g-eyin (I.77.19)

g+sinä (I.68.23)

g-ilir (I.108.8)

g+ydik (I.105.6)

g-ilmiyo (II.1.16)

g+yin (I.105.22) (I.105.4) (I.105.5)

g-iP (I.18.18)

gider: gider, masraf

g-ir (I.21.31)
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g-irlär (I.21.32)

g-ärdi (II.4.10)

g-iş (I.63.15)

g-ärdik (II.4.9)

g-iyo (IV.2.18)

g-ärdik (III.2.45)

g-iyōduk (I.64.7) (I.64.8)

g-ärdim (I.39.19)

g-iyom (I.111.2) (II.1.4)

g-ärim (I.106.17) (I.106.17) (I.106.4)
(I.107.28) (III.5.71)

g-mäm (I.77.18)

g-ärin (I.42.41)

g-mediim (I.12.30)

g-äriz (I.111.8) (I.41.24) (I.41.24)

g-mediimiz (I.29.3)

g-ärse (II.2.45)

g-mesiŋ (I.43.6)

g-ärsegä (I.8.2)

g-midän (IV.1.1)

g-ärsin (I.84.18)

g-miş (I.23.2)

g-ärsiŋ (I.80.14)

g-sēdiŋ (I.80.7)

g-äsä (I.40.14) (I.98.6)

gişi (krş.kişi): kişi

g-äse (I.107.57)

g. (I.100.10) (I.102.8) (I.104.23)
(I.106.20) (I.88.9) (I.97.23) (I.16.4)
(I.21.25) (I.30.26) (I.30.27) (I.33.21)
(I.33.21) (I.54.26) (I.63.12) (I.64.7)
(I.65.19) (I.68.19) (I.72.30) (I.77.8)
(I.83.3) (III.2.3) (III.2.3) (III.9.29)

g-äsek (I.41.24)
g-äseŋ (III.2.11) (III.2.11)
g-äseŋiz (I.17.8)
g-eli (II.4.24)

g+yi (I.78.6) (I.79.25)

g-elim (I.29.36) (I.34.3) (IV.1.54)

g+yik (I.56.13)

g-emedim (II.2.29)

g+yiz (I.103.8)

g-emiyem (III.3.26)

giT- (krş.git-): gitmek

g-emiyok (II.4.6) (II.4.8)

g-ä(I.111.13)
(I.95.7)
(I.26.14)
(I.69.22)
(I.72.40)
(I.82.18)
(I.82.19) (I.82.19) (III.1.60)

g-emiyom (I.65.6)
g-en (I.104.11) (I.109.27) (III.3.35)
(III.3.36)

g-ädiK (I.24.34) (I.24.36)
g-ädik(I.29.25)
(I.4.35)
(II.4.15) (III.2.45)

g-eni (I.70.3)

(I.4.36)

g-erî (I.6.8)

g-ädim (I.85.8)

g-er (I.21.35) (III.8.16) (III.8.17)

g-äkän (I.107.14) (I.109.28)

g-erdik (III.2.44) (III.4.23)

g-äkän (I.63.18)

g-erik (I.64.1) (I.64.3)

g-äkenä (I.63.18)

g-erim (I.107.27) (I.21.37)

g-äm (I.6.14)

g-eriz (I.28.13)

g-an (I.23.9)

g-erlärdi (I.56.9)

g-än (I.5.25) (I.54.8) (I.61.7) (I.70.2)
(I.82.18) (I.82.19)

g-ııy (III.6.5)
g-i (I.4.33) (I.54.21) (I.54.43)

g-änlär (I.11.25)

g-ibildiimiz (I.106.21)

g-är (I.21.39) (I.22.2)

g-iiy (III.6.6)

g-ärdi (I.56.9)
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g-ik (I.73.50)

g-iyō (I.41.14) (I.72.20) (I.47.11)
(I.5.3) (I.58.21) (I.58.21) (I.68.7)
(I.68.9) (I.70.18) (I.72.8) (I.101.2)
(I.101.6)
(I.103.13)
(I.103.15)
(I.103.18)
(I.103.33)
(I.104.7)
(I.109.6) (I.90.19) (I.90.19) (I.94.12)
(I.94.13) (I.95.8) (I.97.21)

g-ilî (I.82.17)
g-ilîdi (I.82.20)
g-ilîdi (II.4.9)
g-iliye (III.3.35)

g-iyo (I.11.33) (I.11.36) (I.20.2)
(I.22.2) (I.37.6) (I.42.30) (I.42.36)
(I.82.18) (I.43.35) (I.43.35) (I.5.3)
(I.5.3) (I.5.7) (I.5.7) (I.58.18) (I.60.4)
(I.93.13) (III.2.11) (III.2.12) (III.3.5)
(III.3.61)

g-iliyo (I.82.20)
g-ilmiyo (I.26.41)
g-im (I.12.47)
g-imedi (I.30.14) (I.30.14) (I.30.15)
(I.54.3)

g-iyō (IV.1.49)

g-imediimizdenä (I.69.2)

g-iyodu (I.50.2) (I.50.2) (III.2.23)

g-imiyōdu (I.104.14)

g-iyoduK (I.30.24)

g-imiyom (I.112.3) (I.112.6)

g-iyoduk (I.37.5) (I.92.2)

g-imiyon (I.26.16) (II.3.4)
g-imiyoŋ (I.26.37)

g-iyōduk (I.4.34) (I.45.2) (I.69.3)
(I.69.4) (I.105.15) (I.20.3) (II.4.13)

g-imiyōsuŋ (I.103.5)

g-iyōduK (I.45.2)

g-ince (I.28.22)

g-iyōdum (I.20.2)

g-iŋ (I.22.2)(I.22.8)(I.24.13) (I.24.13)
(I.75.3) (I.80.3)

g-iyodum (I.30.21) (I.39.2) (I.39.2)
g-iyōdun (I.93.2) (I.93.2)

g-ip (I.104.10) (I.104.16) (I.109.8)
(I.109.9) (I.90.2) (I.12.20) (I.18.17)
(I.18.26) (I.18.26) (I.29.30) (I.36.5)
(I.39.8) (I.46.44) (I.81.10) (I.36.5)
(III.1.7) (III.1.7) (III.2.10) (III.2.13)
(III.3.41) (III.4.17)

g-iyok (II.2.3) (II.5.15)
g-iyox (III.5.49)
g-iyōkan (I.104.30)
g-iyōken (I.79.11)

g-iP (I.35.1)

g-iyola (I.20.4) (I.26.38) (I.26.4)
(I.26.4) (I.30.5) (I.30.5) (I.30.6)
(I.30.7)

g-iş (III.6.16)
g-ive (III.8.10) (III.8.10)

g-iveriyōla (I.4.33)

g-iyōla (I.26.38) (I.49.3) (I.72.38)
(I.90.17) (I.90.3) (I.95.10) (I.113.14)
(IV.1.27) (I.72.27)

g-iveriyom (I.80.12)

g-iyolādı (I.26.8) (I.58.20)

g-iy (I.46.47) (I.66.16) (I.86.23)
(II.5.2) (II.6.10) (III.8.14) (III.8.18)

g-iyōm (I.72.7) (I.78.21) (I.81.3)
(IV.1.47)(I.109.5) (I.98.7)

g-iyá (I.21.38) (III.2.11)

g-iyom (I.25.6) (I.37.11) (I.37.12)
(I.39.4) (I.42.2) (I.46.18) (I.46.20)
(I.59.2) (I.72.5) (II.6.12) (III.5.4)

g-ivēdi (I.24.21)

g-iya (IV.1.39)
g-iyala (III.4.8) (IV.2.2)

g-iyōn (I.104.1) (I.104.11) (I.105.7)
(I.90.3)

g-iye (III.3.31) (III.3.5)
g-iyı (III.6.4) (III.8.17)

g-iyon (I.12.21) (I.30.3) (I.4.46)
(I.4.46) (I.67.4) (I.76.26)

g-iyim (III.6.16)

g-iyōn (I.67.3) (I.67.4) (I.78.22)
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g-iyoŋ (I.26.38) (I.26.39)

g-ceeŋiz (I.17.7)

g-iyōr (I.86.25)

g-ceeseŋ (I.60.5)

g-iyoru (I.5.7) (I.66.16) (I.66.17)

g-ceez (I.73.26) (I.73.27)

g-iyoruz (I.21.3)

g-cek (I.37.4) (I.68.22) (I.70.19)
(I.70.19) (I.70.20) (I.70.20) (I.80.7)
(I.110.20) (II.1.7) (II.1.7)

g-iyōruz (I.84.22)
g-iyosun (III.3.35)

g-ceK (I.77.14)

g-iyōsuŋ (II.3.25)

g-ceksiŋ (I.40.2) (I.55.13)

g-iyoz (I.103.11)(I.106.20) (I.12.27)
(I.18.17) (I.18.18) (I.18.19) (I.18.29)
(I.18.29) (I.18.29) (I.18.31) (I.20.2)
(I.20.3) (I.68.2) (I.8.2) (I.26.41)
(I.27.3) (I.32.2) (I.37.14) (I.5.5)
(I.5.5) (I.58.30) (I.58.31) (I.58.31)
(I.58.32)

g-cem (I.112.7)
g-ceŋ (I.60.6) (I.76.14)
g-cēsiŋiz (I.76.14)
g-cez (I.28.17)

g-diimiz (I.87.1)

g-di (I.103.7) (I.104.6) (I.105.10)
(I.108.13)
(I.94.11)
(I.97.20)
(I.98.29) (I.12.43) (I.14.12) (I.30.15)
(I.35.4) (I.4.24) (I.4.25) (I.4.27)
(I.46.29) (I.47.10) (I.5.23) (I.54.1)
(I.54.2) (I.54.4) (I.56.6) (I.68.14)
(I.70.11) (I.70.6) (I.72.14) (I.72.16)
(I.72.18) (I.73.13) (I.79.7) II.3.36)
(II.4.22) (II.4.23) (II.4.23) (II.4.28)
(II.4.28) (II.4.29) (II.4.31) (II.4.31)
(II.7.10)
(III.1.32)
(III.1.44)
(III.2.20) (III.2.20) (III.2.38) (III.2.4)
(III.2.4) (III.3.39) (III.3.5) (III.4.26)
(III.6.12) (III.6.15) (III.6.16)

g-di (I.87.10)

g-dii (I.61.6)

g-diK (I.31.14) (I.31.16) (I.31.18)
(I.33.13) (I.33.14) (I.36.18) (I.87.1)
(I.87.1) (I.87.10) (I.87.3)

g-diim (I.43.3) (I.46. 37)

g-iyoZ (I.21.1)
(I.23.5) (I.23.6)

(I.21.2)

(I.21.2)

g-iyōz (I.63.10)
(I.81.9) (I.83.5)

(I.81.6)

(I.81.7)

g-iyoz (II.2.32)
g-iyōz (I.104.24) (I.84.5) (I.90.10)
(I.94.10)
g-üŋ (I.22.1)
g-diimi (I.87.9)

g-diimde (I.86.9)
g-diiŋ (I.36.22)

g-dik (I.87.4)

g-dik (I.109.3) (I.111.6) (I.85.12)
(I.86.1) (I.86.2) (I.16.4) (I.36.4)
(I.54.15) (I.54.19) (I.54.32) (I.58.8)
(I.69.18) (I.78.12) (I.81.10) (IV.1.40)
(IV.1.43) (IV.1.45) (IV.1.46)

g-mişdik (I.35.2)
g-dim (I.58.7)
git (krş.giT): gitmek
g. (I.24.12) (I.29.19) (I.35.28)
(I.36.15) (I.40.4) (I.98.28) (II.3.26)
(II.3.26) (II.3.27) (II.3.27) (II.3.27)
(III.1.60)

g-dikdän (I.55.13) (I.55.13) (I.6.23)
g-dilä (I.12.18) (I.47.19) (I.6.23)
(I.6.24) (I.70.11) (I.94.11) (I.94.16)
(I.97.10) (III.2.4)

g-cäädi (III.5.69)

giTdilä (I.87.13)

g-cäm (I.106.4) (I.68.3) (I.78.22)
(I.80.12)

g-dilär (I.73.13) (III.1.45) (III.2.5)

g-cäŋ (I.46.46)

g-dilärdi (I.26.6)

g-ceäse (III.8.16)

g-diler (III.1.45)

g-ceemä (I.106.5)

g-dilerdi (I.51.56)
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g-dim (I.106.23) (I.106.5) (I.106.5)
(I.85.10) (I.85.14) (I.90.4) (I.12.18)
(I.14.10) (I.24.43) (I.24.8) (I.29.6)
(I.30.21) (I.30.22) (I.30.25) (I.46.21)
(I.46.22) (I.46.38) (I.6.23) (I.62.2)
(I.62.4) (I.62.4)

g-mişliim (I.39.3)
g-mişsiŋdir (I.64.15)
g-miyalā (IV.1.54)
g-miyän (I.82.18)
g-miycääm (I.11.11)

g-dim (II.2.27) (II.2.28) (II.2.29)

g-miyo (I.11.33) (I.26.10) (I.26.9)
(I.82.18)

g-diŋ (I.44.16) (I.55.12)
g-diydi (I.33.14) (I.50.1)

g-miyōlā (I.104.12)

g-diydik (I.32. 7)

g-miyola (I.97.20)

g-diydim (I.18.16) (I.79.6)

g-miyolar (II.5.4)

g-gin (I.51.41)

g-miyom (I.34.3) (I.34.4) (I.37.6)
(I.37.6) (I.39.4) (I.45.3) (I.58.21)
(I.74.9)

g-mä (I.60.3) (I.69.20)
g-mädim (II.2.26)
g-mäzdi (I.103.32)

g-miyon (I.74.10) (I.74.9)

g-me (III.3.27)

g-miyoz (I.18.30) (I.18.31) (I.26.4)
(I.26.7) (I.26.8) (I.64.14)

g-medi (I.18.23) (I.18.23)

g-se (I.35.26)

g-mediim (I.12.8) (I.46.36) (I.46.41)

g-sek (I.55.8) (III.1.6)

g-mediimiz (I.29.2)

g-sem (I.51.42)

g-medik (I.26.8) (I.32.8) (I.69.25)
(I.71.5) (III.4.25)

g-seŋ (I.55.12)
g-seŋiz (I.66.15)

g-medim
(I.107.26)
(I.109.13)
(I.85.4) (I.41.15) (I.46.42) (I.46.42)
(I.58.14) (I.77.15) (I.77.15) (I.80.12)

g-siŋ (I.35.6)
g-ti (I.46.27) (I.51.50)

g-meliyin (I.29.46)

g-ti (III.6.9)

g-mesiŋ (I.69.23)

g-tiimdän (I.26.30)

g-meyän (III.8.14)

g-tim (I.30.23) (I.46.39)

g-meyik (III.9.2)

g-tin (I.64.8)

g-meyip (I.56.9)

giy- (krş.key-): giymek

g-meyo (I.41.13)

g-iyōsuŋ (I.107.23)

g-mi (I.98.29)

g-yōsuŋ (I.107.23)

g-micen (I.24.30)

giyim: giysi, kıyafet

g-misi (I.62.34)

g. (I.13.3)

g-miş (I.108.17) (I.108.22) (I.85.19)
(I.24.12) (I.24.12) (I.24.45) (I.24.45)
(I.36.3) (I.54.19) (I.77.16) (III.9.35)

giysi: giysi, kıyafet
g+lännän (I.12.34)
go- (krş.gō-/goy-/gōy-): koymak

g-mişdir (I.73.17)
g-mişik (I.51.37) (I.51.37)

g-cak (I.96.9) (II.4.16) (II.4.16)

g-mişimdir (I.12.10)

g-caz (I.55.7)

g-mişlä (I.54.20)

g-cem (I.42.17)
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g-madım (II.9.14) (II.9.14)

g+sına (III.9.5)

g-mam (I.113.26) (I.62.32) (I.62.32)

g+sını (II.8.4)

g-man (I.62.33)

g+ya (I.72.39) (II.4.29)

g-masıŋ (I.12.35) (I.76.5)

g+ya (III.9.19)

g-mayız
(I.113.26)
(I.113.27) (I.113.29)

gocaŋ (krş.gocuana):goca ana,büyük anne

(I.113.26)

g. (I.24.1)

g-mazsaŋ (I.104.20)
g-du (I.4.7)
(II.4.31)

(I.50.11)

goca-: kocamak, yaşlanmak
(I.87.2)

g-dık (I.4.24) (I.77.6) (I.81.2)
g-dım (I.4.1)

g-dulā (I.111.10)
g-dum (I.5.11)
(I.99.6)

(I.5.13)

g-mışım (I.80.1)

(I.5.14)

gocuana (krş.gocaŋ):goca ana,büyük anne

g-duŋ (II.3.16) (II.9.13) (IV.1.17)

g+ŋ (I.24.17) (I.24.28)

g-duydu (I.50.8)

g+m (I.24.24) (I.24.26)
gocu (1) (krş.goca): yaşlı

g-duyduK (I.56.13)
g-duydum (I.24.9) (I.95.13)

g. (I.4.34) (I.90.6) (I.93.4) (I.100.10)
gocu (2) (krş.goca): kocaman, büyük

g-ṛsuŋ (II.3.12)
g-muş (I.45.7) (I.51.52)-(I.51.52)

g.(I.73.18)

g-muşlā (I.65.18) (I.65.19) (I.87.11)
(I.87.12)

gocuman (1): aile büyükleri
g+na (I.41.5)

g-muyola (IV.1.16)

gocuman (2): kocaman

gō- (krş.go-/goy-/gōy-): koymak

g+ıdık (III.5.25)

g. (I.112.13)

goç- (krş.goş-/koş-): koşmak

g-ruz (I.113.26) (I.67.9)

g-up (I.98.4)

g-rum (I.87.16) (I.87.16)

g-uyōduk (I.69.6)

g-saŋ (I.104.20)

g-uyon (I.105.4)

g-suŋ (II.3.13) (IV.1.13)

goçul-:çalışmak

g-rsuŋ (II.3.14)

g-uluyo (I.69.7)

goca (krş.gocu): kocaman, büyük

gol: kol

g. (I.21.12)(I.26.33)(I.26.33)(I.73.18)
(I.80.7)(I.110.19) (I.110.22) (II.4.27)
(II.4.27)

g+u (I.86.19)
g+um (II.3.23)

goca: yaşlı

g+umdan (I.79.5)

g.(I.80.1) (I.84.7)

g+una (I.73.25) (I.73.31)

g+yım (I.80.4)

g+undāki (I.43.24)

goca: koca, eş

g+unun (III.3.37)
g+larım (II.3.22) (II.3.23)

g.(II.4.30)

golan: örme ip

g+m (I.46.2) (I.46.26) (I.46.26)
g+sı (I.36.3) (I.73.12) (III.9.4)

g. (I.89.51)
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golay (krş.goley/kolay): kolay

g-cēsiŋiz (I.7.3)

g. (I.80.5) (I.84.14)

g-ceyiz (I.66.2)

goley (krş.golay/kolay): kolay

g-du (I.98.25) (I.98.25)

g. (I.78.18) (I.78.5)

g-duk (I.86.14) (I.86.16)

goleylik: kolaylık

g-dum (II.8.17)
g-duŋuz (II.1.15)

g. (III.2.43)
goltuk: koltuk, kol altı

g-ma (I.38.3)
(II.8.1) (II.8.9)

g. (I.78.7)

(I.46.37)

(II.8.1)

g-madım (I.47.20)

goltuunuŋ altı: himayesi

g-malāmız (I.17.7)

g. a+nda (I.11.35)

g-malar (I.64.1)

gomşu (krş.goŋşu/gōşu): komşu

g-malarınnan (I.26.34)

g. (I.82.13)

g-malı (I.46.34) (I.46.34)

g+lara (I.18.30)

g-mam (I.34.13) (I.46.4) (I.47.22)

gon-: koyulmak

g+mamız (I.90.7)

g-uyo (IV.1.17)

g+ması (I.17.8) (I.17.9) (I.26.32)
(I.38.2) (I.50.6) (I.68.25)

g-cek (III.3.48)
g-u (I.82.13)

g-ması (III.3.2) (III.3.37)

g-ū (I.82.14) (I.82.17)

g-maz (I.46.3)

goŋşu (krş.gomşu/gōşu): komşu

g-tuŋuz (I.50.6)

g. (III.1.21)

g-u (I.72.29)

g+larım (III.1.7)

g-ullā (III.3.3)

g+m (III.1.7) (III.1.8)

g-ullar (III.3.37) (III.3.4)

gonu gōşu (krş.gonu gomşu/gonum gōşu):
konu komşu (ikileme)

g-ulmazdı (I.47.23)
g-ulu (III.3.37)

g. g. (I.94.10)

g-umaz (I.109.51) (I.46.34)

gonum gōşu (krş.gonu gomşu/gonu gōşu):
konu komşu (ikileme)

g-umeyon (I.76.29)

g. g. (I.12.38) (I.103.26) (I.113.11)
(I.113.12)

g-ur (I.38.1) (I.46.4) (I.46.4) (I.50.7)
(III.3.32)

g. g+m (I.94.12)

g-urdu (II.5.12)

gonum gomşu (krş.gonum
gōşu): konu komşu (ikileme)

gōşu/gonu

g-urduk (I.86.17)
g-urla (I.46.2)

g. g. (I.82.13)

g-ursuŋuz (I.62.29)

gonuş- (krş.konuş-): konuşmak

g-uruk (I.22.8)

g-ā (I.72.29)

g-urux (III.1.57)

g-alım (I.44.11) (I.47.22)

g-ūrum (I.109.51)

g-an (I.26.30)

g-urum (I.22.11) (III.9.18)

g-ceiz (I.66.2)

g-uruz (I.46.35)
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g-uveren (I.4.10)

g-arıZ (I.21.6) (I.21.8)

g-uvēsiŋ (I.7.2)

g-arız (I.82.10) (I.82.11)

g-uyo (I.26.31) (I.40.11)

g-āsıŋ (I.112.11)

g-uyoduruk (I.64.3)

g-cak (II.2.7)

g-uyola (I.26.31) (I.26.34)

g-du (I.50.12)

g-uyōla(I.26.34) (I.47.22) (I.72.28)
(I.26.32)

g-dular (I.51.44)
g-duydu (I.50.8)

g-uyom (I.34.13)

g-en (I.5.8)

g-uyoz (I.81.1)

g-muş (III.6.27)

ĝonuş- (gonuş-/konuş-): konuşmak

g-muşdur (I.55.7)

ĝ-uyomuş (I.33.9)

g-muşlā (I.79.20)

gonuşdur-: konuşturmak

g-muşlar (I.51.35) (I.65.18) (I.65.18)

g. (I.66.15)

g-oZ (I.21.5)
g-urun (I.91.11)

goruK: koruk, olgunlaşmamış üzüm

g-ŭyo (I.3.10)

g. (I.67.12)
ĝoru- (krş.goru-): korumak

g-ŭyō (I.45.5)

ĝ-muyo (III.2.8)

g-uyo (I.54.35)

goru- (krş.ĝoru-): korumak

g-uyok (II.5.17)

g-suŋ (I.42.38)

g-veren (I.67.2)

goşdur-: koşturmak

g-veririm (I.42.11) (II.2.6)
g-veriyōla (I.113.18)

g-ur (I.21.33)
goş- (krş.goç-/koş-): koşmak

g-veriyom (I.78.19)

g-duk (I.12.49)

g-veriyoz (I.79.1)

g-ma (I.98.26)

g-yım (I.44.25)

g-mayınca (I.69.19)

g-yo (I.113.29)

gōşu (krş.gomşu/ goŋşu): komşu

g-yō (I.113.27)

g. (I.12.38) (I.94.10) (I.97.14)
(I.103.2)
(I.103.26)
(I.105.14)
(I.113.11) (I.113.12)

g-yolā (IV.1.18)
g-yom (I.20.10) (I.102.1) (I.102.4)
(I.102.5)

g+laam (I.94.10) (I.94.13)
g+m (I.28.1)
(I.94.12)

(I.28.1)

gōy- (krş.go-/gō-/goy-): koymak
(I.54.8)

g-asın (III.3.9)
goyak: kuytu yer

g+su (I.105.1)

g.(I.89.52)

gouş: koğuş, hastane odası

goydutdur-: koydurmak
g-u (I.21.10)
goyun (krş.ĝoyun/koyun): koyun

g+uŋ (I.79.24)
govan: arı kovanı
g.(I.109.53)

g. (I.14.5) (I.22.6) (I.23.6) (I.24.33)
(I.24.34) (I.25.2) (I.35.12) (I.35.12)
(I.35.30) (I.37.11) (I.58.5) (I.64.19)

goy- (krş.gō-/go-/gōy-): koymak
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(I.64.5) (I.64.8) (I.64.9) (I.65.3)
(I.66.5) (I.66.6) (I.70.10) (I.70.4)
(I.71.4) (I.72.12) (I.72.19) (I.80.2)
(I.85.2) (I.85.4) (I.85.6) (I.85.7)
(I.98.1) (I.98.10) (I.98.11) (I.98.12)
(I.98.13) (I.98.13) (I.98.5) (I.85.5)
(I.109.14)
(I.111.17)
(I.111.3)
(I.111.5) (I.111.6) (I.111.8) (II.9.11)
(III.2.16) (III.4.24) (III.5.6) (III.5.72)
(III.5.72)
(III.5.72)
(III.5.73)
(III.5.74) (III.5.74) (III.6.28)

g-medim
(I.111.4)

(I.111.17)

g-medim (I.24.18) (I.42.28) (I.79.15)
g-memişik (II.3.21)
g-meyi (I.29.12)
g-müdän (I.98.3)
g-müş (IV.1.21)
g-müşün (I.12.8) (I.12.9)

g+dan (I.98.12)

g-müyo(I.4.2)

g+na (I.37.11) (I.66.6)

g-müyōmuŋ (I.26.24)

g+nā (I.70.16)

g-müyon (I.4.25) (I.4.26)

g+na (I.98.10)

g-müyoŋ (I.24.47)

g+nāmız (I.66.5)

g-müyoru (I.4.2) (I.4.25)

g+namız (I.9.2)

g-dü (I.24.2)

g+nan(I.12.25)
(III.5.31)

(I.66.6)

(I.111.18)

(I.85.3)

g-dük (I.4.21)

g+nana (I.19.1)

g-düm (I.109.1) (I.24.18) (I.42.22)
(I.42.22) (I.42.29) (I.47.20) (I.79.21)

g+nanan (I.31.7)

g-düŋ (I.76.13)

g+narı (I.29.31) (I.70.15) (I.98.1)
(I.98.25)

gö- (krş.gȫ-/gör-): görmek
g-düm (I.42.29)

g+u (I.72.17)

g-düüŋ (I.100.6) (I.105.4)

g+um (I.12.25)

göbä(K) (krş.göbeK): göbek

g+umuz (I.58.4) (I.70.16)

g+nä (II.3.12) (II.3.12)

g+uŋ (I.111.12) (I.98.12)

göbeK (krş.göbä(K)): göbek

goyun moyun: koyun (ikileme)

g. (II.7.9)

g. m. (I.98.6) (III.4.24) (III.5.6)

göcümänci: göçebe

ĝoyun (krş.goyun/koyun): koyun

g+inän (I.85.19)

ĝ+na (III.2.37)

göç: göç

goza(K): kestane kozalağı
g+a (IV.1.36)

g. (I.11.33)
(III.5.28)

g+andan (IV.1.31) (IV.1.34)

g+ü (I.64.4)

(I.11.34)

göç- (krş.göş-): göçmek

g+anı (IV.1.36)

g-ädik (I.69.6)

g+aŋ (I.99.1)
gȫ- (krş.gör-/gö-): görmek

g-ӓdiK (I.24.34) (I.24.33)

g-ceŋ (I.26.12) (I.26.41) (I.42.9)

g-dü (I.103.18)

g-mediindän (I.5.13)

g-ürüyōduŋ (I.106.26)

g-medik (I.111.15) (I.111.7)

g-üyoduk (III.4.22)

g-medik (I.69.25)

g-üyom (I.100.7)
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(I.11.47)

g-üyoz (I.103.8)

gȫneK (krş.gȫnek): ipekli iç çamaşırı

gȫgen guşlā gördüünü işlä, gȫmedik guşlā
yuva daşlā: herkes aldığı kültüre göre
davranır.

g. (I.95.13)
göŋn(ü) (krş.gön(ü)l /göŋ(ü)l): gönül
g+ŋdeŋ (I.21.17)

g. g. g. i. g. g. y. d. (I.89.170)

gör- (krş.gȫ-/gö-): görmek

göğ(ü)s: göğüs

g-en (I.76.13)

g+ümdän (I.62.23)

g-ceklermiş (I.43.18)

gölet: gölet

g-dük (I.64.12)

g+dä (I.11.22)

g-dük (II.8.9)

g+lär (I.11.20)

g-düm (I.109.58)

gölge: gölge

g-düŋ (I.64.16)

g+sinde (I.107.55) (I.107.56)

g-düünü (I.89.181)

gömgök: gömgök (pekiştirme)

g-düüŋ (III.9.25)

g. (III.2.40)

g-düüŋü (III.1.28)

göm-: gömmek

g-mäz (III.1.28)

g-dü (I.24.31) (I.24.31)

g-medim (I.73.20) (I.73.8)

g-eyo (I.30.8)
g-ülüyā (IV.1.31)

g-mediŋ (I.80.17)

g-üyosuŋ (IV.1.36)

g-müynän (II.1.5)
g-müyo (III.9.7)

g-üyoz (II.3.41)

g-ümän (I.76.12)

gömü: gömme işi
g.
(I.37.3)
(IV.1.32)

(I.47.4)

g-üp (I.73.21)

(I.47.7)

g-üülä (I.58.24)

göndär- (krş.gönder-): göndermek

g-üyo (II.3.33)

g-di (I.79.27)

g-üyodum (I.56.1) (I.56.1)

g-cez (I.107.48)

g-üyom (I.56.2)

gönder- (krş.göndär-): göndermek

g-üyom (II.6.4)

g-iläse (I.68.2)

g-üyoŋ (I.26.40) (I.26.40)

g-irlär (I.35.7)

g-üyoŋuz (I.22.3)

g-iyōla (I.105.8)

g-üyosuŋuz (I.49.14)

g-medi (I.107.58)

g-üyoz (II.3.42)
göre (krş.görä): göre

g-sen (III.5.47)
gön(ü)l (krş.göŋ(ü)l/ göŋn(ü)l): gönül

g.(I.11.19)(I.12.19)(I.41.23)(I.76.32)
(I.113.19)(I.113.20) (I.113.8) (I.99.9)
(II.3.9)

g+üm (I.47.21)
göŋ(ü)l (krş.gön(ü)l /göŋn(ü)l): gönül

görä (krş.göre): göre

g+ü (I.47.21)

g. (I.21.26) (I.21.26) (I.21.27)
(I.35.19) (I.62.10) (I.62.8) (I.62.8)
(I.87.18) (I.108.6)

gȫnek (krş.gȫneK): ipekli iç çamaşırı
g. (I.4.31)
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görän mörän: gören (ikileme)

g-iyoz (I.79.1)
g-mesiŋ (III.5.67) (III.5.70)

g. m. (I.98.25)
görev: görev

göster- (krş.gösder-/gösdär-): göstermek

g.(I.61.9)

g-irsin (I.109.42)

g+e (I.78.9)

g-iverceäm (I.60.1)
göş- (krş.göç-): göçmek

g+im (I.107.29)
görävli: görevli

g-cek (I.106.26)
g-dü (I.28.6)

g+si (I.6.25)
görük-: gözükmek

g-dük (I.28.4) (III.4.25)

g. (III.5.9) (III.5.9)

g-düm (I.24.43)

g-ännädän (III.5.1)

g-mäzlä (I.18.26)

g-eni (III.1.2)

g-mek (I.64.4)

g-iy (II.5.3)

g-memek (I.64.4)

g-müyok (I.51.56)

göt: bir nesnenin alt tarafı

g-üyo (I.22.1) (I.22.3) (I.60.2)

g+ünü (I.24.39)

görül-: görülmek

götür-: götürmek

g-süŋ (III.5.46)

g. (I.110.20)

görümcä (krş.görümce): görümce

g-cäsiŋ (I.77.23)

g. (I.36.13) (I.36.15)

g-cek (I.110.16)

g+m (I.66.14) (I.66.14)

g-dü (I.33.14) (III.7.5)

görümcẹ (krş.görümce/ görümcä): görümce

g-düK (I.33.11) (I.33.13)
g-dük (I.54.19) (I.98.22) (I.98.22)
(I.98.23)

g. (I.46.40)
görümce (krş.görümcä): görümce

gö-dülä (I.24.15) (I.87.11) (II.4.30)

g+lerim (I.56.9)

g-düm (I.5.26) (I.62.19) (IV.1.41)

g+miŋ (I.31.15)

g-en (I.104.11) (I.62.15)

g+yik (II.1.18)

g-mek (I.19.7) (I.55.8)

görün-: görünmek

g-mesi (I.110.15)

g-cek (I.89.151)

g-mücek (I.55.15)

g-üyo (I.79.20)

g-rük (I.21.35)

görüş-: görüşmek

g-ǖlä (I.103.29)

g-müyok (I.51.56) (I.51.57)

g-ü (I.103.28) (I.21.37) (I.22.8)

g-müyoz (I.51.56)

g-ülä (I.103.26)

gösdär- (krş.gösder-): göstermek

g-ümüyosuŋ (I.77.24)

g-dilä (I.42.26)

g-üŋ (I.12.15) (I.12.15) (I.33.12)

g. (II.2.42) (II.2.43)

g-üp (I.104.19)

g-mesin (II.2.14)

g-ür (I.21.35)

gösder- (krş.gösdär-): göstermek
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g-ürken (I.62.17)

g+ünü (I.68.18)

g-ürlärdi (III.2.32)

g+ünüŋ (I.30.12)

g-ürük (I.21.34)

göZ (krş.göz): göz

g-üsäŋ (I.103.27)

g. (I.47.20)

g-üsüŋ (I.103.27)

gözäl (krş.güzä/güzel/güzäl): güzel

g-üvecen (I.62.27)

g. (III.9.4)

g-üveräm (I.80.8)

göz il-: nazar değmek

g-üverin (I.62.27)

g. i-di (I.42.21)

g-üyō (I.106.20)

göz küferi: el emeği, göz nuru

g-üyo (I.112.6) (I.12.9) (I.30.26)
(I.33.4) (I.49.12) (I.85.6)

g. k. (I.77.18)
gözlü: gözlü

g-üyodu (I.26.7)

g. (I.109.31)

g-üyōduŋ (I.106.27)

gözlüK: gözlük

g-üyōla (I.103.22) (I.93.12)

g+nenä (I.10.1)

g-üyolar (III.6.20)

gubat: kendini büyük görmek

g-üyoz (I.62.17) (I.62.17)

g. (I.89.54)

(I.74.15)

guca(K) (krş.gucaK): kucak

gövän-: güvenmek

g+ana(I.2.4)

g-meceŋ (I.54.45)

g+anda (II.8.11)

göver: tohum amacıyla kullanılan minik
soğan

gucaK (krş.guca(K)): kucak
g. (II.8.11)

g. (I.89.53)

gudret: kudret, ekonomik güç

göv: gökyüzü

g+lämiz (I.69.14)

g+ü (I.98.16)

gul: kul

göz (krş.göZ): göz

g.(I.90.20)

g. (I.4.22) (I.4.24) (I.42.21) (I.56.5)

gula(K) (krş.gulak): kulak

g+lä (I.4.25)
g+lääm (I.4.22) (I.46.14) (I.4.2)

g+a (I.97.15)

g+läämi (I.8.2)

g+am (I.73.1)

g+läŋä (I.4.26)

g+ama (I.46.29)
g+amız (I.11.13)

g+leri (I.29.22) (I.30.16) (I.30.16)
(I.30.8)

gulak (krş.gula(K)): kulak

g+lerim (I.46.15) (I.46.16)

g. (I.112.12)

g+leriniŋ (I.30.13)

g+laam(I.4.1)

g+ü (III.9.7)

g+lāna (I.4.31)

g+üm (I.4.2) (I.46.16) (I.73.16)

gullan- (krş.kullan-): kullanmak

g+ümüz (I.44.13)

g. (I.74.13)

g+üne (I.89.151)

g-am (I.4.40)
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gurt: kurt, böcek

g-dıkları (I.11.46)
g-dım (I.79.15)

g. (I.4.42)

g-ılıyo (I.11.43) (I.11.44)

gurtar- (krş.ĝurtar-): kurtarmak

g-ıyōduk (I.106.22)

g-ımazsa (III.1.36)

g-ıyoduruk (I.64.2)

g-ıyo (I.83.5) (I.93.5)

g-ıyoz (I.12.45)

g-ıyom (I.97.17)

g-ıyoZ (I.45.6)

g-mıyo (III.2.4)

g-mak (I.72.10)
g-mayız (I.113.23)

g-sın (III.1.36)

g-maz (I.4.41)

g-sıŋ (III.1.36)
ĝurtar- (krş.gurtar-): kurtarmak

g-meyom (I.5.20)
g-mışlādır (I.11.45)

ĝ-ırlar (III.5.52)

g-mıyon (I.79.11)

gurtul-: kurtulmak

gura: kura

g-duk (II.9.18)

g. (I.85.1)

g-dum (I.78.8)

guran: Kur’an-ı Kerim

g-madı (I.6.28) (I.6.28)

g. (II.2.37)

g-mam (I.78.8)

g+ıma (II.2.28)

guru guru: kuru kuru (ikileme)

gurban: kurban

g. g. (I.73.1)

g. (III.5.14) (III.5.14)

guru: kuru

gurbanlık (krş.gurbannı(K)): kurbanlık

g. (I.43.29) (I.51.13) (I.73.1) (I.73.1)
(I.87.14) (I.87.16) (I.88.1) (I.88.1)
(I.88.10) (I.88.2) (III.2.50) (III.3.53)
(III.3.53)

g. (III.1.40)
gurbannı(K) (krş.gurbanlı(K)): kurbanlık

g+sunu (III.3.52)

g+ŋı (III.1.41)

guru-: kurumak

gur-: kurmak
g-caklara (II.4.28)

g-du (I.72.16) (I.72.16) (III.6.1)

g-dulā (I.54.25)

g-dū (I.82.6)

g-duydu (I.54.6)

g-kan (IV.2.32)

g-duyduk (I.54.6)

g-maa (IV.2.31)

g-mak (I.72.33)

g-mayyım (III.9.32)
gurul: kurulmak

g-mayı (I.39.11)
g-muş (I.51.26)

g-du (IV.1.29)

g-muşlā (I.72.3)

g-muyo (III.6.5)

g-muşlar (I.51.29) (I.51.36)

g-uyo (III.6.3)

gurşun: kurşun

g-uyō; (IV.1.25)
gurumsa-: canı çekmek

g. (I.86.20)

g. (I.89.55)

g+u (I.11.43)
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guruş: kuruş

g+ü (II.6.7)
güğüm: güğüm

g. (I.76.28) (I.76.30) (I.84.22)
gur-: kurmak

g. (III.3.60)
gül-: gülmek

g-uyosaŋız (IV.1.19)
g-uyoz (I.113.2) (I.33.16)

g-äkän (I.54.24)

guru-: kurumak

g-äm (I.89.209)

g-yola (IV.2.31)

g-än (I.62.1)

g-yala (IV.2.32)

g-dü (I.69.11) (I.69.9)

g-yo (I.29.35) (I.56.10)

g-mäŋ (I.10.3)

gurut-: kurutmak

g-üyor (I.86.25)

g-du (III.1.38)

g-medi (II.4.26) (II.4.26)

gusul: gusül

gül: gül

g+üŋ (I.107.53)

g. (I.36.12)

guş: kuş

g+leri (I.36.12)

g. (II.3.11)

g+lä (I.12.14)

g+lā (I.89.181) (I.89.181)

gül: gün (yanlış telaffuz)

guş avcuŋa sış-: başına talih kuşu konması

g. (I.96.4)
güldür paldır: gürültüyle (ikileme)

g. a. s-mış (I.68.11)
guvvatli (krş.guvvetli): kuvvet

g. p. (I.64.11)

g+ymiş (I.36.22)

güleş: güreş

guvvetli (krş.guvvatli): kuvvet

g+lerä (I.106.4)
güleşdir-: güreşdirmek

g. (I.103.4)
guvvetlen-: kuvvetlenmek

g-cäm (I.106.4)
gülüm: gülüm (seslenme ünlemi)

g-dik (III.2.42)
guzu (krş.kuzu): kuzu

g. (I.12.13) (I.29.28) (I.29.32)
(I.29.35) (I.29.38) (I.29.9) (I.35.1)
(I.35.17) (I.35.22) (I.35.24) (I.35.25)
(I.35.7) (I.45.1) (I.46.33) (I.64.2)
(I.91.7) (II.6.10) (II.6.4) (II.8.3)
(III.3.1) (III.3.2) (III.3.4) (III.4.19)

g. (I.22.6) (I.80.11) (I.80.16)
(I.80.16) (I.80.18) (II.3.28)
g+m (III.3.33)
gübre: gübre

gün (krş.güŋ): gün

g+si (I.73.43)

g. (I.4.34) (I.4.34) (I.4.34) (I.4.34)
(I.4.36) (I.4.37) (I.5.4) (I.5.5)
(I.12.16) (I.12.19) (I.12.20) (I.12.33)
(I.18.26) (I.20.5) (I.20.6) (I.21.2)
(I.21.3) (I.24.31) (I.24.31) (I.26.11)
(I.26.38) (I.29.8) (I.31.11) (I.31.11)
(I.31.16) (I.33.21) (I.36.18) (I.37.13)
(I.40.8) (I.41.10) (I.41.10) (I.41.10)
(I.41.10) (I.41.11) (I.41.11) (I.41.9)
(I.44.10) (I.46.16) (I.46.21) (I.47.4)
(I.54.15) (I.54.17) (I.55.1) (I.55.2)

g+yä (I.42.5)
güÇ: güç
g+ümüzüŋ (I.108.2)
güçcük
(krş.güçcü(K)/küçüK/güçcük/
güçcü(K)/Küçük/küçük): küçük
g. (I.30.31) (I.36.12) (I.58.4)
güçcü(K)
(krş.güçcük/küçüK/güçcük/
güçcü(K)/Küçük/küçük/): küçük
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(I.58.27) (I.58.27) (I.62.10) (I.66.4)
(I.68.25) (I.68.9) (I.69.16) (I.69.18)
(I.70.13) (I.74.16) (I.77.24) (I.77.27)
(I.80.10) (I.82.12) (I.82.12) (I.82.13)
(I.82.14) (I.82.16) (I.82.2) (I.100.3)
(I.103.23)
(I.103.23)
(I.103.24)
(I.103.25)
(I.103.28)
(I.104.1)
(I.104.11)
(I.104.2)
(I.104.2)
(I.107.10)
(I.107.12)
(I.109.45)
(I.86.10) (I.86.2) (I.86.3) (I.87.10)
(I.87.12) (I.87.3) (I.87.3) (I.87.4)
(I.87.8) (I.87.9) (I.94.1) (I.98.21)
(I.98.23) (I.98.23) (I.98.25) (II.2.31)
(II.2.32) (II.3.32) (II.3.6) (II.3.7)
(II.8.12)
(III.1.58)
(III.1.58)
(III.3.29)
(III.3.29)
(III.3.30)
(III.3.30) (III.3.61) (III.3.61) (III.3.9)
(III.3.9) (III.4.16) (III.5.50) (III.5.52)
(III.6.15) (III.6.4) (IV.1.20) (IV.2.1)
(IV.2.1) (IV.2.5)

g+ä (I.23.10)
güneşli-: güneşlemek
g-yo (I.102.1)
güney: güney
g+dän (IV.1.25)
günlü-: güneşlemek
g-yō (I.102.1)
güT-: gütmek
g-är (I.72.12) (I.72.12)
g-ärdik (II.9.15) (II.9.16)
g-ärim (III.5.72)
g-emiyoz (III.5.5)
g-üyōduk (I.64.8)
g-üyüduK (II.9.11) (II.9.11)

g+dä (I.24.41) (I.4.37) (I.4.38)

güt-: gütmek

g+den (IV.2.1) (IV.2.8)

g-dük (I.109.3) (I.91.5) (I.64.19)
(I.64.5) (I.70.10) (I.71.4) (I.71.4)

g+dür (I.112.6) (I.29.30) (I.33.15)
(I.33.3)

güTdük (II.9.3)

g+neri (IV.1.24)

g-düm (I.111.3) (I.61.6) (I.64.9)
(I.65.3) (I.65.3) (I.65.3) (II.9.3)

g+ü (I.36.4) (I.47.7) (I.77.24)
(I.108.7) (I.108.7) (I.108.8) (I.87.5)
(I.87.5) (I.87.8) (I.87.9) (IV.2.8)

g-mää (I.64.9)
g-meä (I.111.8)

g+ümüz (I.32.2)

güvänce: güvence

g+ünü (I.65.14)

g+miz (I.62.24)

g+üŋ (III.8.10)

g+si (I.35.13) (I.35.28) (I.35.28)

güŋ (krş.gün): gün

güven-: güvenmek

g. (I.31.3)

g-iyala (III.5.51) (III.5.52)

günah: günah

güz: güz

g. (I.73.44)

g. (I.55.5) (I.63.7)

gündüz: gündüz

g+ün (I.24.33) (I.26.11) (I.47.25)
(I.47.26)

g. (I.18.1) (I.62.10) (I.76.4) (I.83.7)
g+leri (I.78.20)

güzä (krş.gözäl/güzel/güzäl): güzel

g+neri (I.58.32)

g. (I.4.28) (I.4.31) (I.4.33) (I.4.38)
(I.18.22) (I.18.22) (I.18.28) (I.36.14)
(I.36.14) (I.41.18) (I.62.6) (I.68.25)
(I.69.20) (I.69.20) (I.69.20) (I.72.26)
(I.76.14) (I.76.15) (I.76.15) (I.79.28)
(I.82.10) (I.82.7) (I.87.17) (I.87.19)
(I.88.11) (I.88.4) (I.88.8) (I.95.14)
(I.106.21)
(I.107.17)
(I.107.21)

g+ü (I.65.4)
güneÇ (krş.güneş): güneş
g+i (I.102.1)
güneş (krş.güne(Ç)): güneş
g. (I.5.13)
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haaç booç: harç borç (ikileme)

(I.107.26)
(I.107.3)
(I.107.7)
(I.107.9) (I.109.20) (I.112.13(II.2.11)
(II.2.12) (II.2.8) (IV.1.10) (IV.1.14)
(IV.1.16)
(IV.1.19)
(IV.1.21)
(IV.1.25) (IV.2.14) (IV.2.17)

h. b. (I.29.10)
habar (krş.habär/haber/hāber): haber
h. (IV.1.53)

g+di (I.41.17) (I.46.11) (I.46.12)

h+ı (I.24.14) (I.24.15) (III.9.11)

g+sä (II.3.42)

h+ım (IV.1.52)

güzäl (krş.gözäl/güzel/güzä): güzel

h+ıŋ (III.5.58)

g. (I.21.9) (I.28.9) (I.51.19) (I.64.13)
(I.73.10) (I.73.10) (I.73.9) (I.73.9)
(I.106.8) (II.2.18) (II.3.20) (II.4.3)
(II.5.12) (II.8.16) (III.3.42) (III.5.36)
(III.5.37)

haber (krş.habar/habär/hāber): haber
h. (I.37.18) (III.5.42)
h+imiz (I.35.8)

g+ce (I.20.10)

h+läde (I.37.17)

g+di (III.6.10) (IV.1.39)

h+leri (I.80.17)
habär (krş.habar/haber/hāber): haber

güzel (krş.gözäl/güzäl/güzä): güzel

h. (I.18.19) (II.2.13)

g. (I.20.11) (I.21.29) (I.21.30)
(I.32.8) (I.44.16) (I.44.16) (I.51.14)
(I.51.14) (I.62.11) (I.69.25) (I.69.25)
(I.69.26) (III.8.15) (IV.1.15)

hāber (krş.habar/haber/habär): haber
hāber (I.18.18)
hacı: hac ziyareti

g+di (I.29.26)
güzelli(K): güzellik

h+da (III.3.40) (III.3.41)

g+i (I.95.6)

h+ya (III.3.39)
hadaŋ: haydi (ünlem)

H
ha (krş.hä/hā/haa/he/hee/hey ye/hı): evet
(ünlem)

h. (I.12.15)
hadi (krş.hādi): haydi

h. (I.6.11) (I.6.12) (I.6.15) (I.6.22)
(I.6.4) (I.6.7) (I.12.29) (I.30.1)
(I.30.12)(I.30.18) (I.30.23) (I.30.32)
(I.31.14) (I.35.27) (I.43.8) (I.49.11)
(I.51.40) (I.51.54)(I.60.1) (I.62.27)
(I.69.21) (I.70.8) (I.72.7) (I.92.4)
(I.93.12) (I.94.10) (I.97.1) (I.97.3)
(I.97.5)(I.104.14) (I.113.13) (I.113.3)
(I.113.5) (II.1.11) (II.4.7) (II.4.7)
(II.7.6) (II.8.9) (III.3.1) (III.3.32)
(III.6.14)(III.6.28)(III.9.29) (IV.1.47)

h. (I.1.2) (I.1.3) (I.12.43) (I.4.44)
(I.5.8) (I.62.14) (I.73.26) (I.75.3)
(I.78.19) (I.80.5) (I.1.2) (I.107.11)
(I.96.9) (II.2.37) (III.7.18)
hādi (krş.hadi): haydi
h. (I.26.35)
hāfda (krş.hafda/hafdı/hafta/haftı): hafta
h. (I.12.21) (I.26.14) (I.26.14)
hafda (krş.hāfda/hafdı/hafta/haftı): hafta

hā (krş.hä/ha/haa/he/hee/hey ye/hı): evet
(ünlem)

h. (I.33.15) (I.72.31) (I.74.16)
(I.101.3) (I.103.3) (III.3.31) (IV.2.5)

h.(I.12.29) (I.31.13) (I.31.5) (I.43.30)
(I.44.24) (I.54.12) (I.44.25) (I.69.1)
(I.76.23) (I.76.6) (I.94.6) (II.1.7)
(II.2.34) (II.4.11) (II.4.6)

h+ya (I.62.18) (I.62.30)
hafdı (krş.hāfda/hafda/hafta/haftı): hafta

haa (krş.hä/ha/hā/he/hee/hey ye/hı): evet
(ünlem)

h. (I.68.9)
h+da (I.103.3)

h. (I.30.12) (I.30.6) (I.33.3) (I.51.46)
(I.51.25)

hafif: hafif
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h+dä (I.47.4)

h. (I.89.214)
hafifle-: hafiflemek

h+de (I.21.29) (I.72.27)

h-di (I.86.11)

h+deydi (I.12.33)

hafiyä: nafile (yanlış telaffuz)

hāl (krş.hal): hâl

h. (III.1.36) (III.1.37)

h+e (I.54.32) (I.54.33) (I.54.33)

hafta (krş.hāfda/hafda/hafdı/haftı): hafta

h+i (I.37.21) (I.72.36) (III.8.19)

h. (I.101.2) (I.103.7) (I.98.24)

h+ime (I.73.47)

h+da (I.13.2)

h+imizä (I.4.10) (I.42.37)

h+dır (I.53.3)

h+inä (I.11.41) (I.113.21)

haftı (krş.hāfda/hafda/hafdı/hafta): hafta

h+inde (III.3.45)

h+da(I.12.19)

h+ine (I.21.13) (I.88.5)

hak: hak

h+ini (IV.2.19)

h. (I.42.20)

h+innän (I.72.32) (I.72.33) (I.81.2)

hakgat (krş.hakget): hakikât

h+isi (III.3.43)
hālá (krş.hala/halá/hālä/hālän/hālen): hâlâ

h+den (I.36.14)
hakget (krş.hakgat): hakikât

h.(I.6.3)
hala (krş.hālá/halá/hālä/hālän/hālen): hâlâ

h+dän (I.77.28)
hakgıŋız: hakkınız

h.(I.6.9)
halá (krş.hālá/hala/hālä/hālän/hālen): hâlâ

h+ı (I.98.28
haxgımızda: hakkımızda

halá (I.70.14)
hālä (krş.hālá/halá/hala/hālän/hālen): hâlâ

h. (I.35.24)
hakından gel-: üstesinden gelmek

h. (I.79.12)
hālá (krş.hala/halá/hālä/hālän/hālen): hâlâ

h. g-emiyi (III.5.7)
hak: hak

h. (III.8.4)
hālän (krş.hālá/halá/hālä/hala/hālen): hâlâ

h+larίna (I.24.2)
hakgı: hakkı
h. (III.4.21)
hākim: hakim

h. (I.11.34) (I.51.31)
hālen (krş.hālá/halá/hālä/hālän/hala): hâlâ
h. (I.51.41) (I.51.43) (I.51.51)

h+lään (II.3.34)

hala: hala

h+lääŋ (II.3.34)

h+m (I.7.2) (I.7.2)

hākimlik: hakimlik

h+mıŋ (I.50.10) (I.50.3) (I.50.8)

h. (II.3.36)

h+mızıŋ (I.50.8)

hal (krş.hāl): hâl

h+sıyım(I.6.5)

h. (I.33.1)

halı: halı

h+im (I.29.47)

h. (I.21.39)

h+inde (I.88.7)

halızlama: ağacın dibinden kendiliğinden
çıkan fidan.

h+iyle (I.51.8)
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h. (I.89.59)

(I.87.5) (I.87.6) (I.87.6)
(I.97.6) (II.5.12) (II.5.19)
(II.5.6) (II.5.6) (II.8.5)
(III.3.20)(III.3.26)(III.3.27)
(III.3.3) (III.3.33) (III.3.42)
(III.3.43)(III.3.43)(III.3.44)
(III.3.49) (III.3.5) (III.3.56)
(III.4.32) (III.6.3)

hal vah(I)T: hâl, durum
h. v+ım (I.29.47) (I.58.29)
hāli vakdi: ekonomik durumu (ikileme)
h. v. (III.8.19)
halled-: halletmek

(I.87.8)
(II.5.25)
(III.3.15)
(III.3.28)
(III.3.42)
(III.3.45)
(III.4.31)

hane (krş.hānä/hāne/hāni): hane

h-iyoK (I.34.6)

h+ynen (III.5.25)

hamdo(s)-: hamdolmak

hāne (krş.hānä/hane/hāni): hane

h-suŋ (III.7.1)
hamır (krş.hamur): hamur

h+a (I.103.6) (I.103.6)

h.(I.26.22)(I.61.4)(I.78.14)(I.103.12)
(I.103.13)(I.109.25) (I.84.12) (I.84.6)
(I.97.23)(III.5.35) (III.5.35) (III.6.14)
(III.6.14)

h+ı (I.112.12) (III.3.13)

h+de (I.49.16)

h. (III.3.11) (III.3.13) (III.4.6)

hamur (krş.hamır): hamur

h+dir (III.5.35)
h+yi (I.63.12) (I.63.13)

h. (I.102.7)

hānä (krş.hāne/hane/hāni): hane

h+u (I.45.11) (III.4.1)
hāmile (krş.hāmilä): hamile

h. (I.61.4)
hanī (krş.hana/hanı/hani): hani

h.(I.30.32) (III.5.67)
hāmilä (krş.hāmile): hamile

h.(IV.1.16)
hāni (krş.hānä/hāne/hane): hane

h. (I.105.11)
hana (krş.hanı/hani/hanī): hani

h+dä (I.108.17)
h+dän (I.108.17)

h.(I.12.5) (I.37.19) (I.37.21) (I.37.22)
(I.37.23) (I.45.2) (I.51.19) (I.97.22)

hangı (krş.hangi/hanki): hangi

hanı (krş.hana/hani/hanī): hani

h. (I.69.15)

h.(I.36.21) (I.51.38) (I.54.13)

hangi (krş.hangı/hanki): hangi

hani (krş.hana/hanı/hanī): hani

h+ni (I.82.7)

h. (I.11.33) (I.12.19) (I.12.22)
(I.12.39) (I.12.48) (I.20.12) (I.20.12)
(I.20.5) (I.24.42) (I.26.29) (I.26.40)
(I.33.19) (I.34.4) (I.36.22) (I.39.10)
(I.39.14) (I.39.19) (I.39.3) (I.40.2)
(I.43.18) (I.43.2) (I.43.28) (I.43.6)
(I.43.7) (I.44.1) (I.46.44) (I.51.46)
(I.51.11) (I.51.13) (I.51.21) (I.51.21)
(I.51.26) (I.51.27) (I.51.29) (I.51.30)
(I.51.38) (I.51.44) (I.51.47) (I.51.48)
(I.51.48) (I.51.55) (I.51.57) (I.51.57)
(I.55.1) (I.55.10) (I.55.10) (I.55.14)
(I.55.6) (I.55.8)
(I.55.9)
(I.6.2)
(I.61.5) (I.62.11) (I.62.24) (I.62.31)
(I.64.15) (I.64.17) (I.65.17) (I.68.11)
(I.77.16) (I.2.1) (I.113.7) (I.103.22)
(I.103.26)
(I.107.37)
(I.86.11)

hanki (krş.hangı/hangi): hangi
h+ni (I.61.1)
hanım: hanım, eş
h. (I.36.23) (I.43.10) (I.44.2)
(I.54.19) (I.54.6) (I.78.12) (I.78.15)
(I.111.13)
h+a (I.42.1)
h+caazımız (I.100.2)
h+ı (I.105.5) (I.36.8) (I.43.14) (I.5.4)
(I.54.25) (I.63.2) (I.78.11) (I.8.1)
(I.82.22)
h+ıŋ (I.54.22)
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h+ıyım (I.20.3) (I.9.1)

h+yız (I.103.8)

h+ıyız (I.101.7)

h+ynan (I.35.10) (I.35.21)
hasdȧ (krş.hasda/hāsdȧ/hāsda/hasdı): hasta

h+nan (I.78.12)
hap: hap

h. (I.5.21) (I.19.6) (I.33.12) (I.37.31)
(I.98.1)

h. (I.74.12) (I.85.14) (I.85.14)

hāsdȧ (krş.hasda/hasdȧ/hāsda/hasdı): hasta

h+a (I.79.15)

h. (I.99.4)

h+ı (I.79.9) (III.1.14)

hāsda (krş.hāsdȧ/hasda/hasdȧ/hasdı): hasta

haplad-: hoplatmak

hāsda (I.6.8)

h-ıp (III.8.6)

hasdı (krş.hāsdȧ/hasda/hasdȧ/hāsda): hasta

haplı-: hoplamak

h. (I.79.4) (I.106.29) (III.3.46)

h-yaxdan (III.2.37)

hasdalı(K) (krş.hasdalık/hasdalıK): hastalık

hareket: hareket

h+ı (I.54.44)

h. (I.62.8) (I.86.2) (I.86.3)

hasdalık (krş.hasdalı(K)/hasdalıK): hastalık

harım: harım, bahçe

h. (I.11.22) (I.11.30) (I.46.45)
(I.67.7) (I.73.19) (I.73.4) (I.79.4)
(I.102.8) (I.107.14) (I.110.11)

h. (I.29.16) (I.89.62)
harımsız: yemek yeme
konusunda aşırıya kaçma

veya

çalışma

h+dan(II.1.3) (IV.2.31) (IV.2.32)

h. (I.89.63)

h+larından (II.2.17)

harman: harman

hasdalıK (krş.hasdalı(K)/hasdalık): hastalık

h. (III.2.40)

h. (III.6.2)

h+narı (III.2.39)

hasdane
(krş.hasdānä/hasdāne/hasdani/
hasdāni/hastane/hastani): hastane

harp hurp: kavga dövüş (ikileme)

h+de (I.57.3) (II.9.17)

h. h. (III.1.29)

hasdāne
(krş.hasdānä/hasdane/hasdani/
hasdāni/hastane/hastani): hastane

has: has, özgü
h. (I.11.49)

h+dän (I.103.23)

hasaT: hasat

h+de (I.57.3)

h. (I.47.1)

h+lärde (I.73.12)

hasda (krş.hasdȧ/hāsdȧ/hāsda/hasdı): hasta

h+ye (II.3.25)

h. (I.30.20) (I.67.6) (I.73.12) (I.73.9)
(I.85.11) (I.99.3) (I.112.9) (II.2.16)
(II.9.8)
h+sı
(I.27.2)
(II.8.6)

(I.90.2)

hasdānä
(krş.hasdāne/hasdane/hasdāni/
/hastane/hastani): hastane
h. (I.79.8)

(II.1.1)

hasdāni
(krş.hasdāne/hasdane/hasdānä/
hasdani/hastane/hastani): hastane

h+sıyım (I.72.6)

h+dä (I.104.9)

h+ydı (I.33.10)
h+yım (I.53.2)
(II.1.1) (II.2.16)
h+yın(I.25.5)
(I.97.1)

(I.53.3)
(I.90.2)

h+läde (I.6.27)

(I.90.1)

hasdani
(krş.hasdāne/hasdane/hasdānä/
hastane/hastani): hastane

(I.90.5)
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h+yä (II.6.5)

üstelik

hasdılaş-:hastalanmak

h. (I.108.13)

h-mış (I.37.13) (I.37.13)

hatdā
üstelik

hasdȧlan-: hastalanmak

h. (I.5.11)(I.39.15)(I.68.14)(III.2.13)

h-dı (I.11.32)

hatdá
üstelik

hasıl: hayvanların yemesi için ekilen ekin
h. (IV.1.57)

hátda (krş.hatda/hátdā/hatdā/hátda):hatta,
üstelik

h. (III.3.17)

h. (I.24.8)

h+u (III.3.17)

hatır: hatır

hastane
(krş.hasdāne/hasdane/hasdānä/
hasdani/hastani): hastane

h+ı (I.103.28)

h+ye (I.35.26)

h+ıŋda (I.76.11) (I.76.12)

hastani
(krş.hasdāne/hasdane/hasdānä/
hasdani/hastane): hastane

hatır say-: hatır saymak
h+ını s-an (I.50.13)

h+dä (I.36.3)
ol-:

haşır

neşir

hava (krş.havȧ/hovu): hava

olmak,

h. (I.29.26) (I.29.44) (I.69.26) (II.1.9)
(III.5.16)

h. n. o-duk (I.109.10/11)

h+cık (II.1.16)

haşla- (krş.ḥaşla-/haşlā-/haşlı-): haşlamak

h+dan (I.20.5)

h-cāsın (IV.2.15)

h+lā (I.40.14)

ḥaşla- (krş.haşla-/haşlā-/haşlı-): haşlamak

h+lar (III.1.59) (III.5.15)

ḥ-r (I.21.9)

h+mı (I.69.26)

haşlā- (krş.ḥaşla-/haşla-/haşlı-): haşlamak

h+sı (III.5.36)

h-rım (I.87.15)

h+sı (III.5.37)

haşlı- (krş.ḥaşla-/haşlā-/haşla-): haşlamak

h+sını (I.29.47)

h-yoZ (I.21.4)

havȧ (krş.hava/hovu): hava

haşlaT: haşlatmak

h+ynan (I.36.6)

h-ırız (I.67.8) (I.67.9)

hayvan haşat: havyan (ikileme)

h-ıyoK (I.51.9)

h+nan h+nan (I.77.2)

h-īsıŋ (IV.1.13)

hāvale: havadar yer

h-dıktan (I.67.8)

h. (I.5.16)

hata: hata

havan: havan, içinde bir şey ufalamaya
yarayan kap

h. (I.54.14)
hatda
üstelik

(krş.hátdā/hatdā/hatdá/hátta):hatta,

h. (II.3.15)
h+da (I.88.4)

h. (I.24.43)
hátdā

(krş.hatda/hátdā/hatdā/hátta):hatta,

h. (I.86.14)

hasun: beyaz un

haşır neşir
ilgilenmek

(krş.hatda/hátdā/hatdá/hátta):hatta,

havlu: havlu

(krş.hatda/hatdā/hatdá/hátta):hatta,
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h+dı (I.42.8)

h. (I.21.17)
havuz: havuz

h+dır (I.29.1)

h+lādȧ (I.58.10)
h+lar (I.58.10)

h+ı(I.103.10)
(IV.1.16)

h+ları (I.58.10)

h+ım (I.25.2)

(III.2.1)

h+ımız (I.82.2) (IV.1.49)

hayat: hayat

h+ıŋ (I.45.2) (I.49.5) (I.63.5)

h. (I.29.38) (I.35.25) (I.35.28)
(I.47.31) (I.50.5) (I.107.17) (I.84.19)
h+da (I.73.19)
(II.3.31)

(I.73.8)

h+lā (I.111.17)

(II.3.27)

h+la (III.2.44)
h+lar (I.51.15)

h+ta (I.107.38)

h+nā (I.112.1) (I.78.6)

hāyır: hayır (ret bildiren kelime)

h+na (III.2.40)

h.(I.36.15) (I.99.6)

h+naaŋ (I.30.2) (I.79.4)

hayır (krş.hay(ı)r): hayır
h.(I.24.16)
(II.2.9)

(I.54.37)

(I.24.23)

h+nāmız (I.63.1)

(I.42.28)

h+nan (I.22.5) (I.77.2)
(III.2.40) (III.2.45)

h+dır (I.14.2)

(I.77.9)

h+nanan (I.28.10) (I.63.1)

h+ına (I.103.24) (I.37.30)

h+nānan (I.79.1)

hay(ı)r (krş.hayır): hayır

h+nar (I.28.21) (I.28.22) (III.2.37)

h+ı (II.2.9) (III.3.59)

h+nara (I.18.15) (I.58.31)

hayırlı: hayırlı
h+sı (I.90.12) (I.90.5)

h+narı (I.18.4) (I.22.4) (I.35.30)
(I.55.3) (I.55.8) (I.55.9) (I.63.4)
(I.98.9) (III.2.23) (IV.1.57)

h+sına (II.4.27)

h+narımı (I.29.46)

h+sını (I.35.24)

h+narımız (I.55.2)

h. (I.44.7) (I.44.7) (II.9.22)

h+narnan (III.2.32) (III.4.14)

hayvan: hayvan

hayvancı: hayvancılıkla uğraşan kişi

h. (I.2.2) (I.9.2) (I.14.2) (I.18.2)
(I.22.10) (I.28.23) (I.28.9) (I.29.10)
(I.29.15) (I.29.30) (I.30.21) (I.32.5)
(I.36.27) (I.36.28) (I.36.9) (I.39.5)
(I.39.8) (I.55.1) (I.55.10) (I.55.15)
(I.56.14) (I.56.15) (I.56.15) (I.58.6)
(I.63.5) (I.68.4) (I.68.5) (I.74.6)
(I.77.7) (I.74.5) (I.83.2) (I.84.9)
(I.85.3) (I.86.28) (I.90.8) (I.103.10)
(I.109.3)(I.110.1) (I.110.1) (I.110.11)
(I.110.12)(I.110.4) (I.110.8) (I.111.6)
(I.112.7) (II.1.13) (II.1.14) (II.9.15)
(II.9.15)(II.9.3) (II.9.3) (III.6.29)
(IV.1.5) (IV.2.11)

h+lar (I.86.27)
h+lara (I.3.6)
hayvancılı(K)(krş.hayvancılık/hayvancılıK
/hayvancılıx):hayvancılık
h+ı (I.63.8) (III.2.17)
h+ınnan (I.36.26)
hayvancılık(krş.hayvancılı(K)/hayvancılıK
/hayvancılıx): hayvancılık
h. (I.11.31)(I.11.31) (I.11.38) (I.13.1)
(I.27.3) (I.27.4) (I.29.15) (I.58.4)
(I.65.2) (I.5.1) (I.84.4) (III.2.1)
(III.2.16)

h+a (I.21.31)
h+ā (I.78.3)

h+dana (I.63.8)
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hee (krş.hä/ha/hā/haa/he/hey ye/hı): evet
(ünlem)

h+lana(I.3.1)
h+nan (I.30.18)

h.(I.30.27)

hayvancılıK(krş.hayvancılı(K)/hayvancılıK
/hayvancılıx): hayvancılık

hä (krş.ha/hā/haa/he/hee/hey ye/hı): evet
(ünlem)

h.(I.31.7) (I.32.1) (I.45.1) (I.49.1)
(I.49.7) (I.51.2) (I.61.8) (III.2.30)

h. (I.109.51)

hayvancılıx(krş.hayvancılı(K)/hayvancılıK/
hayvancılık): hayvancılık

hec (krş.hiÇ/hiç/hîç/heç/heÇ/heş/hēş): hiç
h. (I.72.27)

h.
(I.35.18)(I.35.19)
(I.35.20)
(III.2.7) (III.2.7) (III.8.1) (III.8.4)
(III.8.4) (III.8.4)

heç
hiç

(krş.hic/hiÇ/hiç/hîç/hec/heÇ/heş/hēş):
h. (I.111.17) (I.111.7) (I.90.14)
(I.95.2) (I.16.3) (I.72.38) (I.25.1)
(II.9.2) (III.1.4) (III.7.4) (IV.1.34)

hazır: hazır
h.(I.21.3) (I.45.9) (I.52.1) (I.66.8)
(I.78.13) (I.81.6) (I.80.16) (I.113.9)
(III.3.52)(III.3.52)(IV.2.22) (IV.2.23)
(IV.2.27)

heÇ (krş.hic/hiÇ/hiç/hîç/hec/heç/heş/hēş/):
hiç
h. (I.34.5)

hazırla- (krş.hazırlā/hazırlı-): hazırlamak
heş
hiç

h. (I.80.18)
h-dıktan (I.67.10)

(krş.hic/hiÇ/hiç/hîç/hec/heç/heÇ/hēş):
h. (I.16.1) (I.16.4) (I.26.26) (I.26.27)
(I.26.31) (I.26.8) (I.26.8) (I.26.8)
(I.42.40) (I.51.1) (I.62.23) (I.71.5)
(I.72.5) (I.72.5) (I.109.51) (I.90.14)
(I.97.10) (I.97.10)

h-mış (I.87.11)
h-nıyōsuŋ (I.66.12)
h-nıyoz (I.66.5)
hēş
hiç

h-rım (I.21.40)
h-yon (I.30.4)

(krş.hic/hiÇ/hiç/hîç/hec/heç/heÇ/heş):
h. (I.92.6)

hazırlā- (krş.hazırla/hazırlı-): hazırlamak

h.(I.107.38)

h. (I.88.8) (I.95.15)

hēbe: heybe

h-rız (I.67.11)

h+ye (II.5.17)

hazırlı- (krş.hazırla/hazırlā-): hazırlamak

hediye (krş.hediyä): hediye

h-yala (III.4.17)
h-yo (I.29.29)
h-yim (II.1.5)
hazırlan-: hazırlanmak
h-ması (I.21.14)

h. (I.62.17) (I.62.17)
h+si (I.73.50)
hediyä (krş.hediye): hediye

hazırlık: hazırlık

h. (I.105.15) (I.62.18)
häkes
(krş.häkes/härkes/herkes/herkeS/
häkez/häkez/herkez/ hēkez): herkes

h. (I.62.19)
haziran: haziran ayı

h. (I.37.26)

h. (I.24.33) (I.43.34)

h+iŋ (I.97.25) (IV.1.27)

h+dan (I.79.11)

häkez
(krş.häkes/härkes/herkes/herkeS/
häkez/häkez/herkez/ hēkez): herkes

he (krş.hä/ha/hā/haa/hee/hey ye/hı): evet
(ünlem)

h. (I.11.48) (I.62.8) (I.62.8) (I.62.9)
(I.68.22)(I.70.11) (I.100.10) (I.102.7)

h. (I.20.4)
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hep (krş.heP): hep

(I.102.8)(I.103.22)(I.103.6)(I.108.13)
(I.93.4) (I.93.8) (I.95.10) (IV.2.30)

h. (I.4.18) (I.4.19) (I.11.28) (I.11.33)
(I.14.4) (I.26.29) (I.26.30) (I.27.5)
(I.29.23) (I.29.24) (I.29.8) (I.30.23)
(I.58.13) (I.62.3) (I.71.5) (I.79.7)
(I.81.9) (I.33.22) (I.36.20(I.40.10)
(I.43.20) (I.46.42) (I.46.43) (I.54.18)
(I.103.15)
(I.103.31)
(I.106.22)
(I.106.6)
(I.107.30)
(I.107.43)
(I.108.22)(I.111.5) (I.87.10) (I.95.16)
(I.95.8) (I.113.11) (II.4.12) (II.4.15)
(III.1.18)(III.2.20)(III.2.21) (III.2.36)
(III.2.4) (III.9.28) (IV.1.25) (IV.1.7)

h+iŋ (I.103.15) (I.93.5)
h+nän (I.109.51)
hēkez
(krş.häkes/härkes/herkes/herkeS/
häkez/häkez/herkez/häkez): herkes
h+i (IV.2.4)
helal (krş.helāl): helal
h. (I.98.27) (I.98.28)
helāl (krş.helal): helal

heP (krş.hep): hep

h+i (I.98.15)

h. (I.33.21) (I.57.4) (I.34.2) (I.46.18)
(II.9.22)

hele: hele
h. (I.109.66)

hepimiz: hepimiz

helvā: helva

h. (I.16.5) (I.29.40) (I.6.6) (II.2.32)

h. (I.113.8)

h+e (I.87.12)

h+mız (I.62.8)

h+iŋ (I.35.24)

hem (krş.häm): hem

hepisi (krş.hepsi): hepsi

h. (I.28.17) (I.47.30) (I.47.30)
(I.54.1)(I.54.1)(I.54.2)(I.75.5)(I.75.5)
(I.79.9) (I.106.8) (I.107.15) (I.110.5)
(II.5.2) (III.9.19) (IV.1.21)

h. (II.8.15) (III.9.10)
hepsi (krş.hepisi): hepsi
h. (I.23.4) (I.32.5) (I.38.1) (I.44.11)
(I.53.7) (I.62.28) (I.97.18) (I.98.27)
(II.1.6) (II.9.11) (III.1.31) (III.5.39)
(III.6.14)

häm (krş.hem): hem
h. (I.112.5) (I.112.5) (I.14.8)
hemän (krş.hemen/hemenä): hemen

h+nä (I.107.45)

h. (I.5.14) (I.5.14) (I.5.17) (I.5.27)
(I.5.5) (I.5.5) (I.17.8) (I.73.16)
(I.73.42) (I.73.42) (I.76.7) (I.76.8)
(I.80.19) (I.86.8) (I.86.9) (I.98.18)
(I.98.22) (I.99.6) (II.8.14) (III.3.9)
(III.6.5)

h+ndän (I.5.13) (I.66.11) (I.82.4)
h+ni
(I.16.3)(I.33.16)(I.35.12)
(I.43.9) (I.5.14)(I.62.15) (I.107.54)
(I.111.19) (II.3.3) (III.1.56) (III.5.22)
(III.8.9)

hemen (krş.hemän/hemenä): hemen

h+nį (I.43.8)

h. (I.21.37)

h+niŋ (I.58.22)

hemenä (krş.hemän/hemen): hemen

h+nnän (I.33.16)

h. (I.76.7)

her (krş.här/häṛ/hēr): her

hemşeri (krş.hemşirä): hemşire

h. (I.10.2) (I.21.24) (I.23.8) (I.26.25)
(I.26.38) (I.26.42) (I.33.18) (I.35.18)
(I.35.23) (I.43.22) (I.44.10) (I.44.21)
(I.45.16) (I.51.1) (I.53.5) (I.56.5)
(I.87.8) (I.87.9) (I.88.8) (I.89.183)
(III.1.1) (III.3.52) (III.3.59) (III.3.61)
(III.3.61) (III.4.3) (IV.2.22) (IV.2.23)

h+ydi (II.5.24)
hemşirä (krş.hemşeri): hemşire
h. (I.6.24)
hemşirelik: hemşirelik
h. (II.5.26)

här (krş.häṛ/her/hēr): her
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herālda/herāldä/heráldä/herálde): her halde

h. (I.3.9) (I.5.18) (I.5.5) (I.6.16)
(I.6.31) (I.11.43) (I.11.44) (I.18.26)
(I.18.29) (I.18.30) (I.18.31) (I.28.18)
(I.40.8) (I.41.10) (I.46.15) (I.46.40)
(I.46.46) (I.46.47) (I.49.12) (I.49.16)
(I.55.2) (I.62.7) (I.67.6) (I.69.16)
(I.69.18) (I.69.22) (I.69.6) (I.70.18)
(I.72.31) (I.73.16) (I.73.21) (I.73.41)
(I.73.43) (I.73.45) (I.73.49) (I.74.2)
(I.77.27) (I.77.8) (I.78.18) (I.82.3)
(I.83.6) (I.84.7) (I.95.3) (I.97.11)
(I.97.11)(I.97.16)(I.101.2)(I.103.20)
(I.103.3) (I.103.5) (I.103.7) (I.104.2)
(I.105.17)
(I.105.21)
(I.109.9)
(I.111.19)
(I.113.12)
(I.113.27)
(I.113.28)(I.113.29) (I.113.3) (I.6.17)
(II.2.13) (II.2.31) (II.2.32) (II.3.1)
(II.3.6) (II.3.6) (II.4.10) (III.1.52)
(III.2.18)(III.3.40) (III.3.61)(III.5.49)
(III.5.70)(III.5.71)(IV.1.11) (IV.1.12)
(IV.1.23)(IV.1.29) (IV.1.29) (IV.1.3)
(IV.1.5) (IV.1.5) (IV.2.24)

h. (I.103.12)
herálde (krş.heral/heralda/heralde/heraldä/
herālda/herāldä/herālde/heráldä): her halde
h.(I.65.14) (I.99.9) (III.5.67)
heralde (krş.heral/heralda/heraldä/herālda/
herāldä/herālde/heráldä): her halde
h.(I.28.25)(I.49.24)(I.51.14) (I.65.19)
(III.3.54) (III.7.10)
härkes
(krş.herkes/herkeS/herkez/häkez/
häkez/häkes/hēkez): herkes
h. (I.108.5) (III.5.16)
herkes
(krş.häkes/härkes/herkeS/herkez/
häkez/häkez hēkez): herkes
h.(I.21.33)(I.26.35)(I.26.35) (I.77.27)
(III.1.55) (III.5.56)
h+e (I.44.4) (I.44.4) (I.44.7)

häṛ (krş.här/her/hēr): her

herkeS
(krş.häkes/härkes/herkes/herkez/
häkez/häkez/ hēkez): herkes

h.(I.6.17)

h+de (III.6.28)

hēr (krş.här/her/häṛ): her

herkez
(krş.häkes/härkes/herkes/herkeS/
häkez/häkez/ hēkez): herkes

h. (I.26.25)
heral (krş.heralda/heralde/heraldä/herālda/
herāldä/herālde/heráldä/herálde): her halde

h. (IV.2.28)
h+e (I.73.9) (III.4.19)

h. (II.3.37)

her lafında gatır ceremesi var: dikine
konuşmak.

heralda (krş.heral/heralde/heraldä/herālda/
herāldä/herālde/heráldä/herálde): her halde

h. l. g. c. v. (I.89.171)

h.(I.34.1) (I.34.1) (I.6.27) (I.65.20)
(I.33.11) (III.2.3) (III.2.3) (I.97.24)

herif: herif, adam

heraldä (krş.heral/heralda/heralde/herālda/
herāldä/herālde/heráldä/herálde): her halde

h. (I.42.36)
hersele-:özlemek, görmek istemek

h. (I.5.24) (I.72.8) (I.105.13) (II.7.1)
(II.7.10)

h.(I.89.67)
hesaP (krş.hesāP): hesap

herālda (krş.heral/heralda/heralde/heraldä/
herāldä/herālde/heráldä/herálde): her halde

h. (I.26.2)

h. (I.79.3)

hesāP (krş.hesaP): hesap

herāldä (krş.heral/heralda/heralde/heraldä/
herālda/herālde/heráldä/herálde): her halde

h+ı (I.100.12)
hesapla-: hesaplamak

h. (I.83.3)

h-yımıyon (I.34.2)

heráldä (krş.heral/heralda/heralde/heraldä/
herālda/herāldä/herālde/herálde): her halde

hey ye (krş.hä/ha/hā/haa/he/hee/hı): evet
(ünlem)

h. (III.1.35) (III.5.55)
herālde (krş.heral/heralda/heralde/heraldä/
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h. y. (III.3.1)
(III.3.37)

(III.3.1)

(III.3.1)

(II.5.4) (II.9.22) (III.6.29) (III.7.16)
(III.7.5) (III.7.8)

heykältıraş: heykeltıraş

hîç
hiç

h. (III.1.33)

(krş.hic/hiç/hiÇ/hec/heç/heÇ/heş/hēş):
h.(I.107.38)

hı (krş.hä/ha/hā/haa/he/hee/hey ye): evet
(ünlem)

hiçbir: hiçbir

h.(I.26.35) (I.26.35) (I.35.1) (I.51.19)

h. (I.107.12) (I.107.16) (I.107.24)

hınım hısım: hısım, akraba (ikileme)

h+i (I.55.14)
hikāyä: hikâye

h. h. (I.82.13)
hırlı: hayırlı

h. (I.68.11)

h. (I.89.62)

hināyetlik: hainlik

hırsızlık: hırsızlık

h. (I.107.24)
hinci (krş.hindi): şimdi

h. (I.107.38)
hızlı: hızlı

h. (I.37.24) (I.37.31) (I.37.4) (I.37.5)
(I.37.7) (I.41.22) (I.41.7) (I.46.31)
(I.46.9)(I.54.41) (I.58.23) (I.58.23)
(I.64.10) (I.94.10) (I.99.11)

h. (I.105.17) (I.26.31)
hızmat: hizmet

h+ki (I.95.15)

h.(I.4.3)

hindi (krş.hinci): şimdi

h+caaza (I.92.2)

h.(I.4.11) (I.4.17) (I.4.17) (I.4.25)
(I.4.26) (I.4.3) (I.4.33) (I.4.37)
(I.4.41) (I.4.42) (I.10.1) (I.12.41)
(I.12.47) (I.17.4) (I.21.31) (I.22.1)
(I.22.10) (I.22.11) (I.22.7) (I.23.1)
(I.23.8) (I.24.1) (I.24.18) (I.26.2)
(I.26.9) (I.28.14) (I.28.16) (I.28.18)
(I.29.20) (I.29.31) (I.29.36) (I.30.13)
(I.33.16) (I.34.1) (I.34.12) (I.34.2)
(I.34.8) (I.35.17) (I.35.18) (I.35.23)
(I.35.26) (I.35.7) (I.41.21) (I.41.3)
(I.41.9) (I.42.18) (I.42.3) (I.42.3)
(I.42.37) (I.42.8) (I.43.27) (I.43.30)
(I.45.1) (I.45.3) (I.49.5) (I.5.26)
(I.54.25) (I.54.29) (I.54.3) (I.54.4)
(I.54.5) (I.54.8) (I.56.1) (I.56.13)
(I.56.3) (I.56.4) (I.56.7) (I.58.22)
(I.58.22) (I.58.29) (I.59.6) (I.62.25)
(I.62.30) (I.62.36) (I.63.5) (I.66.2)
(I.69.2) (I.7.1) (I.70.6) (I.70.7)
(I.72.18) (I.72.2) (I.73.20) (I.73.29)
(I.73.39) (I.73.42) (I.73.45) (I.73.46)
(I.73.9) (I.74.3) (I.76.14) (I.76.33)
(I.79.10) (I.80.12) (I.80.13) (I.81.10)
(I.103.6)
(I.104.8)
(I.105.21)
(I.105.21) (I.106.28) (I.85.2) (I.93.3)
(I.95.13) (I.95.3) (I.95.9) (I.96.2)
(I.96.8) (I.97.12) (I.97.17) (I.97.19)
(I.97.4) (I.97.17) (I.112.10) (II.1.6)

h+ı (I.12.45) (I.4.15)
h+ımız (I.103.10)
h+ları (I.4.27)
hic
hiç

(krş.hiÇ/hiç/hîç/hec/heç/heÇ/heş/hēş):
h. (I.6.30) (I.81.1) (I.111.9) (III.1.42)
(III.3.58) (III.5.58)

hiÇ
hiç

(krş.hic/hiç/hîç/hec/heç/heÇ/heş/hēş):
h. (I.35.14) (I.35.22)

hiç
hiç

(krş.hic/hiÇ/hîç/hec/heç/heÇ/heş/hēş):
h. (I.12.33) (I.12.5) (I.18.3) (I.18.7)
(I.20.8) (I.21.20) (I.21.20) (I.24.31)
(I.31.7) (I.31.7) (I.4.26) (I.41.7)
(I.42.11) (I.47.20) (I.51.17) (I.64.8)
(I.73.19) (I.73.24) (I.73.24) (I.73.25)
(I.73.37) (I.73.44) (I.73.44) (I.73.45)
(I.73.46) (I.73.46) (I.73.6) (I.77.14)
(I.77.15) (I.77.29) (I.79.14) (I.79.14)
(I.101.4)(I.103.9) (I.104.23) (I.105.2)
(I.105.5)
(I.106.11)
(I.106.17)
(I.107.37)
(I.107.56)
(I.111.3)
(I.84.20) (I.86.11) (I.86.11) (I.97.7)
(II.2.39) (II.3.30) (II.3.37) (II.5.23)
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(II.2.1) (II.2.16) (II.2.16) (II.2.28)
(II.2.29) (II.2.33) (II.2.4) (II.2.43)
(II.3.33) (II.3.33) (II.3.34) (II.3.35)
(II.3.9) (II.4.10) (II.4.13) (II.4.15)
(II.4.2) (II.4.23) (II.4.3) (II.4.5)
(II.4.7) (II.4.9) (II.5.6) (II.6.7)
(II.9.12)(III.1.52) (III.1.54) (III.1.61)
(III.3.1) (III.3.17) (III.3.17) (III.3.26)
(III.3.39)(III.3.40)(III.3.41) (III.3.41)
(III.3.45) (III.3.7) (III.3.8) (III.5.51)
(III.5.6) (III.5.72) (III.7.11) (III.7.13)
(III.8.15) (III.8.17) (III.9.26) (III.9.8)
(IV.1.17) (IV.1.55) (IV.1.57)

(I.107.36) (II.2.30)
h+mı (II.2.29)
h+mız (II.2.25)
h+sı (IV.1.42)
h+ya (I.85.11)
hocạ (krş.hoca/hocu): hoca
h. (I.36.19)
hocu (krş.hoca/hocạ): hoca
h. (I.41.8) (I.41.9) (I.94.11)

h+yi (I.6.15)

h+lā (I.107.40) (I.107.42) (I.107.47)

h+ki (I.58.19) (II.3.21) (III.2.39)

h+lānan (I.107.20)

hindilik: şimdilik

h+ları (I.107.21)

h.(I.34.5) (I.71.5)

hon ol-: bol, verimli olmak

hindän sonra: bu zamandan sonra

h.o.(I.89.172)
hōollar (hulla/hullā/hullar): oralar

h. s.(III.1.59)
hiş:
hiç

(krş.hic/hiç/hiÇ/hec/heç/heÇ/heş/hēş):

h+a (I.69.5)
hora (krş.hura): ora

h. (I.4.25) (I.4.8) (I.4.9) (I.5.20)
(I.6.9) (I.11.1) (I.12.24) (I.12.24)
(I.12.26) (I.17.2) (I.17.3) (I.24.18)
(I.26.16) (I.33.23) (I.33.23) (I.41.20)
(I.44.22) (I.44.8) (I.51.41) (I.54.2)
(I.55.1) (I.59.3) (I.65.4) (I.70.17)
(I.74.13) (I.74.9) (I.74.9) (I.76.3)
(I.78.1)(I.101.7) (I.103.31) (I.103.32)
(I.106.2)(I.107.38)(I.109.21)(I.111.1)
(I.90.1) (I.94.10) (I.97.17) (I.98.29)
(I.99.4) (II.1.20) (II.2.26) (II.2.26)
(II.3.39) (II.6.1) (II.6.4) (II.7.7)
(III.4.13) (IV.1.43)

h. (I.44.1)(I.44.12) (I.44.24) (I.58.18)
(II.5.1) (II.5.1) (III.4.12) (III.4.12)
hȫlä (krş.hȫle/ȫlӓ/ȫle/ȫlẹ/öyle/öle/ȫlü/ēle/
ölä): öyle
h.
(I.22.7) (I.22.8) (I.68.13)
(I.93.7) (I.97.4) (I.98.18) (I.113.21)
(II.3.13) (II.3.19)
hȫle (krş.hȫlä/ȫlӓ/ȫle/ȫlẹ/öyle/öle/ȫlü/ēle/
ölä): öyle
h.(I.37.30) (I.55.9) (I.98.19) (III.8.6)
(III.9.23) (III.9.24)

hitaP: hitap

hu (krş.ho): o

h. (III.3.2) (III.3.4)

h. (I.22.8) (I.26.32) (I.26.7) (I.37.27)
(I.46.41) (I.5.19) (I.51.7) (I.51.8)
(I.80.7) (I.97.9) (I.105.14) (I.109.53)
(II.7.4) (III.4.7) (III.5.21) (III.5.21)
(III.5.21)

hizmet: hizmet
h. (I.109.10) (I.68.3) (III.9.29)
h+i (I.49.14)
ho (krş.hu): o

h+ymuş (I.43.27)

h. (I.22.2)

hura (krş.hora/huru): ora

hoca (krş.hocạ/hocu): hoca

h. (I.60.1) (I.60.1) (I.73.16) (II.5.1)

h. (I.36.19) (I.41.11) (I.41.9)
(I.107.34)(I.107.36)(II.2.25) (II.2.35)
(IV.1.42)

h+m (I.98.17)

h+m (I.107.31) (I.107.32) (I.107.34)

h+ya (I.36.2) (I.41.25) (I.80.16)

h+sı (I.95.13)
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huru (krş.hora/hura): ora

hükümet (krş.hökümet): hükümet

h+ya (I.103.32) (I.74.8) (I.80.18)
(I.97.3) (I.4.48) (III.1.40)

h+i (III.9.11)
h+iŋ (III.9.11)

h+yu (I.103.13) (I.4.48)

hörü: dağınık saçlı, pasaklı

hurda (krş.hurdu): orada

h. (I.89.64)

h. (I.25.5) (I.26.32) (I.42.23) (I.42.4)
(I.73.22) (I.73.32) (I.73.35) (I.73.35)
(I.94.12) (I.94.13) (I.97.26) (II.5.11)
(II.5.11) (II.8.12) (I.42.24)

hucut (krş.hücüd/vucud/vücūd): vücut
h. (I.58.33)
hücüd (krş.hucut/vucud/vücūd): vücut

hurdu (krş.hurda): orada

h+lerim (III.1.10)

h.(I.69.13)

I

hurdan: oradan

ılı-: ılımak

h.(I.22.1) (I.22.8) (I.45.6) (I.73.18)
(I.73.30) (I.76.7) (I.76.7)

ı-dı (III.7.15)
ılık: ılık

hulla (krş.hōollar/hullā/hullar): oralar

ı. (I.45.9)

h+da (III.5.2) (III.5.2)

ımsık: beceriksiz kişi

h+dan (I.90.4)

ı. (I.89.66)

hullar (krş.hōollar/hullā/hulla): oralar

ımzık-: ımzıkmak, yemeğin bozulması

h+a (I.73.28) (I.76.25)
h+da(III.1.39)
(III.8.11)

(III.4.14)

ı. (I.89.67)

(III.8.1)

ıraamatlı(K) (krş.irähmätli(K)/irähmetliK/
rāmetlik): rahmetli

h+ı (I.29.46) (I.4.47)

ı+ıŋdı (III.1.19)

hullā (krş.hōollar/hullar/hulla): oralar

ıradyo: radyo

h+da (I.29.45) (I.34.5) (I.72.16)

ı+lāda (I.37.17)

h+dan (I.75.1)

ı+yu (I.72.30)

h+dana (I.90.4)

ırıscılık: birinin ırzına göz dikme

h+dáydı (I.26.19)

ı. (I.107.38)

horanta: aile, çoluk çocuk

ırmızan: ramazan ayı

h. (I.89.63)

ı+dan (I.98.4)

hoş: hoş

īsan (krş.insan/îsan): insan

h. (I.98.15) (III.7.1)

ī. (I.80.8)

hoturaf: fotoğraf

ī+narı (I.80.9)

h+ı (I.79.20)

ıscak (krş.ışcaK): sıcak

hovu (krş.hava): hava

ı. (I.76.18) (I.76.18)

h. (I.97.1) (I.97.2)

ısdıraat: ıstırahat

hoy: ünlem

ı. (I.11.8)

h. (I.44.15)

ısıl-: yemişin kuruyarak içinin boşalması

hökümet (krş.hükümet): hükümet

ı. (I.89.68)

h. (I.41.17) (I.4.4) (I.4.6) (III.9.18)
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ısın-: ısınmak

i+äde (I.104.22) (I.78.8) (I.5.13)

ı-ıyō (I.78.20)

i+eri (I.78.7)

ısırgan: ısırgan otu

i+i (I.10.3) (I.14.6) (I.17.4) (I.20.3)
(I.20.5) (I.21.16) (I.21.9) (I.24.6)
(I.35.16) (I.35.17) (I.35.17) (I.39.19)
(I.40.13)(I.105.18) (III.2.28) (III.3.2)

ı. (I.75.2) (I.75.3) (IV.1.8)
ı+ını (I.84.15)

i+imdä (II.2.13)

ısırganlı: ısırgan otlu
ı. (IV.1.7)

i+imdān (I.73.11) (I.76.21)

ısır-: ısırmak

i+inä (I.21.37) (I.24.30) (I.36.20)
(I.45.2) (I.46.6) (I.47.30) (I.51.10)
(I.53.6) (I.64.8) (I.67.11) (I.67.11)
(I.70.13) (I.70.14) (I.76.26) (I.80.11)
(I.87.19)(I.97.15)(I.113.22)(I.113.24)
(II.3.17) (II.3.18) (III.5.18)

ı-mış (I.73.33)
ısla-: ıslamak
ı-īsıŋ (I.88.2)
ı-cāsıŋ (IV.2.14) (IV.2.15)

i+indä (I.5.4) (I.12.45) (I.18.10)
(I.18.17) (I.24.16) (I.24.22) (I.24.32)
(I.46.16) (I.46.40) (I.46.9) (I.46.9)
(I.55.1) (I.55.12) (I.66.4) (I.67.9)
(I.79.24) (I.97.26) (I.101.4) (I.102.3)
(I.102.4)(I.102.6) (I.111.12) (II.4.18)
(III.5.64)

ıslad-: ıslatmak
ı-ırım (I.87.14) (I.87.14)
ıslan-: ıslanmak
ı-ıdı (III.2.40) (III.2.40)
ı-ıyō (I.111.11)

i+indän (I.26.44) (I.79.25) (I.92.1)
(I.97.4) (I.99.1) (II.2.5) (III.3.61)

ışcaK (krş.ıscak): sıcak

i+inde (I.100.3) (I.107.57) (I.107.6)
(I.107.6) (I.64.19) (I.82.2) (I.20.6)
(I.31.2) (II.2.40) (III.2.50)

ı. (I.42.31)
ışı(K): ışık
ı+ı (I.73.24)

i+indė (I.46.14) (I.12.46)

ışın: ışın tedavisi, radyo terapi

i+indeki (I.109.24)

ı. (I.90.6)

i+ine (I.43.1) (I.43.4) (I.51.18)
(I.51.18) (I.54.16) (I.54.23) (I.64.7)
(I.67.12) (I.67.9) (I.87.12) (I.88.5)

ız (krş.az): az
ı. (I.60.1) (II.1.19)

i+inė (III.3.18)

ı+ıcık (II.1.19) (II.1.20)

i+ine (III.3.54) (IV.1.17) (IV.1.7)
(IV.2.16)

ı+ık (II.1.20) (II.2.43) (II.2.7)
İ

i+ini (I.102.2) (II.3.10) (II.3.16)

ibāde (krş.libāde): ceket

i+iniŋ (IV.1.15)

libāde (I.89.83)

iç- (krş.iş-): içmek

icar: icar, kira

i-ä (II.3.31)

i. (I.43.31)

i-erseŋiz (I.44.25)

i+ı (I.100.9)

i-esim (I.79.13)

icra: icra

içirmediim (I.98.27)

i+yı (I.54.38)

i-iyala (III.4.17)

iç (krş.iş): iç

i-iyōdu (I.105.10)

i+ädä (I.29.44) (I.78.19) (I.90.9)
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i-iyōdum (I.79.11)

ihdiyaç (krş.ihdiyāÇ/ihdiyaş): ihtiyaç

i-iyok (I.80.2)

i+ları (I.104.21)

i-iyolādı (I.58.19)

ihdiyāÇ (krş.ihdiyaç/ihdiyaş): ihtiyaç

i-memiz (III.7.3)

i+ı (I.104.16)
ihdiyaç (krş.ihdiyaÇ/ihdiyaş):ihtiyaç

i-vēsäm (I.79.16)
iç açıcı: ferah (deyim)

i+ları (I.104.12)
ihdiyar (krş.ihtiyar): ihtiyar

i. a. (I.110.5)
için (krş.üçün): için (edat)

i.(I.104.11) (I.68.23) (I.83.7)

i. (I.5.17) (I.5.27) (I.40.13) (I.40.3)
(I.40.3) (I.43.6) (I.46.11) (I.47.8)
(I.47.8) (I.49.4) (I.62.13) (I.62.27)
(I.62.4) (I.63.8) (I.68.18) (I.68.25)
(I.73.11) (I.73.48) (I.79.9) (I.83.7)
(I.84.3) (I.84.9) (I.103.22) (I.104.2)
(I.106.22)
(I.106.22)
(I.108.14)
(I.108.18)(I.108.2)(I.108.5)(I.109.17)
(I.109.17)
(I.109.28)
(I.110.10)
(I.110.14)
(I.110.18)
(I.110.6)
(III.1.16)(III.3.3)(III.3.44)(III.5.29)
(III.5.62)(III.5.62)(III.9.18) (IV.1.14)
(III.5.17)

i+ız (I.90.7)
i+lā (I.104.2)
ihtiyar (krş.ihdiyar): ihtiyar
i. (I.33.18) (I.33.18) (I.37.28)
ihdiyarla-: ihtiyarlamak
i-dık (I.93.3)
iki: iki sayısı
i. (I.5.7) (I.6.19) (I.6.19) (I.6.26)
(I.6.22) (I.9.3) (I.11.14) (I.11.2)
(I.11.38) (I.11.4) (I.11.50) (I.12.12)
(I.12.2) (I.12.23) (I.12.25) (I.12.30)
(I.12.45) (I.12.5) (I.13.5) (I.14.5)
(I.14.6) (I.18.12) (I.18.15) (I.18.4)
(I.18.4) (I.18.9) (I.18.9) (I.18.9)
(I.18.9) (I.20.9) (I.20.9) (I.20.9)
(I.23.3) (I.23.6) (I.25.2) (I.26.20)
(I.28.9) (I.29.10) (I.29.11) (I.29.30)
(I.29.30) (I.29.31) (I.29.36) (I.29.4)
(I.30.18) (I.30.19) (I.32.1) (I.33.20)
(I.33.20) (I.33.21)(I.35.11) (I.35.4)
(I.36.7) (I.37.3) (I.39.5) (I.4.33)
(I.4.37) (I.4.37) (I.41.5) (I.42.13)
(I.42.30) (I.42.8) (I.43.33) (I.43.33)
(I.43.4) (I.44.4) (I.44.4) (I.45.3)
(I.46.2) (I.46.8) (I.46.9) (I.47.10)
(I.47.27) (I.47.27) (I.47.28) (I.47.29)
(I.47.7) (I.48.1) (I.48.1) (I.49.16)
(I.49.18) (I.49.3) (I.50.1) (I.50.8)
(I.51.24) (I.51.29) (I.51.3) (I.54.21)
(I.54.7) (I.54.7) (I.55.11) (I.56.10)
(I.56.13) (I.56.6) (I.56.16) (I.56.18)
(I.57.3) (I.58.1) (I.58.1) (I.58.21)
(I.59.1) (I.59.3) (I.61.10) (I.63.10)
(I.63.12) (I.63.13) (I.64.7) (I.65.10)
(I.65.11) (I.65.12) (I.65.9) (I.66.7)
(I.67.5) (I.67.5) (I.68.1) (I.69.12)
(I.70.19) (I.71.7) (I.71.8) (I.72.13)
(I.72.14) (I.76.20) (I.76.31) (I.77.8)
(I.78.10) (I.78.4) (I.78.4) (I.78.6)
(I.79.2) (I.80.10) (I.80.10) (I.80.2)

içine uğun-: dertlerini içine atmak
i.u.(I.89173)
idare/idāre/idārä: idare
i. (I.44.22)
i+mizi (I.69.6)
idāre (krş.idare/idārä): idare
i (I.4.14) (I.4.6) (I.28.10) (I.62.22)
(I.69.23) (I.72.24) (I.76.27) (I.77.9)
(I.92.7)(I.100.11) (III.1.22) (III.1.31)
(III.4.14) (III.4.28)
i+miz (I.76.16) (I.93.3)
i+si (IV.2.28) (IV.2.29)
idārä (krş.idare/idāre): idare
i. (I.93.1)
iddaalı: iddialı
i+ydı (I.105.20)
idrar: idrar
i+ım (I.12.32)
iğinde de vā çıkrığında da vā: herkeste
hata var, herkes suçlu
i.v.ç.v.(I.89.175)
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(I.80.2) (I.82.2) (I.82.3) (I.82.9)
(I.84.16) (I.84.2) (I.84.24) (I.84.4)
(I.86.24) (I.91.5) (I.94.4) (I.96.1)
(I.97.26) (I.98.8) (I.99.13) (II.5.27)
(I.100.10)(I.101.1) (I.101.3) (I.101.5)
(I.102.8)(I.103.18)(I.103.27)(I.103.8)
(I.104.4)
(I.105.11)
(I.106.11)
(I.106.23)(I.106.6)(I.107.40)(I.107.5)
(I.108.17)
(I.108.21)
(I.108.5)
(I.108.78)(I.109.3) (I.109.6) (I.111.4)
(I.112.2) (I.112.3) (I.112.6) (I.112.9)
(I.113.15)
(I.113.20)
(I.113.21)
(I.113.31) (I.6.21) (I.6.21) (II.1.12)
(II.1.12) (II.2.27) (II.2.37) (II.2.45)
(II.3.11) (II.3.32) (II.3.4) (II.4.25)
(II.4.25) (II.4.29) (II.4.30) (II.5.11)
(II.5.14) (II.5.21) (II.5.8) (II.7.10)
(II.7.3) (II.8.7) (II.9.6) (II.9.6)
(III.1.39)
(III.1.42)
(III.1.58)
(III.2.22) (III.3.30)III.3.60) (III.4.10)
(III.4.14)(III.4.16)(III.4.27) (III.4.27)
(III.5.12)(III.5.14)(III.5.14) (III.5.60)
(III.5.66)(III.5.72)(III.6.12) (III.6.15)
(III.6.8) (III.7.3) (IV.1.22) (IV.1.32)
(IV.1.36)(IV.1.45)(IV.1.48)(IV.1.49)
(IV.2.18) (IV.2.26)

i+yi (I.109.42) (I.76.3) (I.29.4)
i+si (I.48.2) (I.5.7) (I.6.20) (I.58.21)
(I.77.26) (I.82.21)
ikiZ (krş.ekiz): ikiz
i+i (I.30.29)
iklim: iklim
i. (I.35.9)
il: vilayet
i. (I.54.39)
ilaç (krş.ila(Ç)/ilaş): ilaç
i. (I.106.30) (I.35.5) (I.35.7)
ilaÇ (krş.ilaç/ilaş): ilaç
i+ı (I.35.5)
ilaş (krş.ilaÇ/ilaç): ilaç
i+larım (I.5.19)
ilahi (krş.ilāhi): ilahi
i.(II.2.35)
i+yi (II.2.38)

i+dä (I.80.14)

ilāhi (krş.ilahi): ilahi

i+den (I.5.6)

i. (II.2.24)

i+läde (I.78.21)

i+lä (II.2.41)

i+miz (I.32.3)(I.44.2)(I.59.5) (I.64.8)

ilan: yılan

i+mizä (I.76.17)

i. (I.64.9)

i+mizik (I.59.5)

i+dan (I.64.10)

i+miziŋ (I.96.3)

i+ı (I.107.37)

i+nci (I.103.24) (I.103.25) (I.104.28)
(I.79.2) (II.5.3) (II.5.9) (II.5.9)

ilan bile yeriŋ kumunu idāreynen yimiş:
tasarruflu olmak gerekir.

i+ncisi (I.107.18) (II.6.6)

i. b. y. k. i. y. (I.89.176)

i+si(I.92.5) (I.82.2) (I.92.5) (I.12.23)
(I.26.18) (I.30.30) (I.44.3) (I.47.28)
(I.49.3) (I.51.3) (II.5.2) (III.6.13)

ilāna (krş.inahla): lahana

i+sini(I.28.24)
(I.5.18)
(III.1.42) (III.1.43)

ilärle-: ilerlemek

i. (I.51.5) (IV.2.29)

(I.50.4)

i-dik (III.2.33)

i+siniŋ (I.43.13)

ilave (krş.ilāve): ilave

i+şä (I.103.15) (I.69.7) (III.3.62)

i. (I.20.10)

i+şär (I.29.8)

ilāve (krş.ilave): ilave

i+şer (I.51.25) (I.51.36)

i. (I.113.13)

i+yė (I.49.19)

ilāzım: lazım

i+ye (IV.1.39)

467

i.(I.73.17) (I.73.49) (I.96.2) (III.1.47)

i+iŋ (I.37.7)

île-: meyvenin olgunlaşmadan soğuktan
veya sıcaktan kuruması.

ilK (krş.ilk): ilk
i. (I.30.13)

î. (I.89.70)

ilkokul: ilkokul

ileri: ileri

i. (I.70.17) (I.79.11)

i. (I.44.1) (I.60.1) (I.60.1)

i+a (I.50.2)

i+si (I.107.49) (I.46.5)

i+da (I.107.30)

ilerleli: ileri aşamada olan, ilerlemiş (yanlış
telaffuz)

i+dan (I.78.14)
ille (krş.illä/illė/illi): ille, illâ

i.(I.33.17)
ileşbärlik
rençberlik

i.(I.106.28) (I.87.3) (II.1.16)

(krş.ileşberliK/ileşberli(K)):

illė (krş.ille/illä/illi): ille, illâ

i. (I.81.1)
ileşberliK
rençberlik

i. (I.29.44)
(krş.ileşberli(K)/ileşbärlik):

illä (krş.ille/illė/illi): ille, illâ
i.(I.76.20) (I.76.20) (I.95.9) (III.1.41)

i. (I.45.1)
ileşberli(K)
rençberlik

illi (krş.illä/illė/ille): ille, illâ

(krş.ileşberliK/ileşbärlik):

i. (I.23.9) (I.76.18) (II.1.20)
imam hatik (krş.imam hatip): imam hatip,
okul türü

i+nän (I.29.1)
ilgen (krş.ilgän): leğen

i. h. (I.26.14)

i+e (III.5.5)

i.h+de (I.26.20)

ilgän (krş.ilgen): leğen

imam hatip (krş.imam hatik): imam hatip,
okul türü

i. (IV.2.8) (IV.2.9)
i+nere (I.113.12)

i. h+deydi (I.77.22)

ilgilen-: ilgilenmek

imekle-: emeklemek

i-iyom (I.18.6)

i-yip (I.25.6) (I.25.6)
imice (krş.imici): imece

i-iyoZ (I.63.1)
ilgi: ilgi

i. (I.108.6)

i+m (I.72.5)

imici (krş.imice): imece

i+si (I.11.39)

i. (I.108.5)

ilk (krş.ilK): ilk

imkan (krş.imkān): imkan

i. (I.36.10) (I.47.16) (I.84.8) (I.86.10)
(I.86.19) (I.86.5) (I.86.5) (I.98.10)
(I.113.5) (I.109.33) (I.111.20)

i+ıŋız (III.3.27)
imkān (krş.imkan): imkan
i+ı (I.46.11) (I.77.18)

i+dän (I.70.4)

i+ımız (I.112.4)

i+in (I.42.34)

imri(K) (krş.irmiK/irmik): irmik

i+indä (I.93.7)

i+inän (I.113.8)

i+inde (I.26.15)

imza (krş.imzā): imza

i+innädä (I.37.4)
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i. (I.54.27)

i+i (III.9.7) (I.100.12)

i+sını (I.54.38)

i+im (III.3.58)

i+yı (I.54.38)

i+imiz (I.18.4)

imzā (krş.imza): imza

inek (krş.ineK/ine(K)/inä(K)/enek/ene(K)):
inek

i. (I.54.11)

i. (I.5.14) (I.5.15) (I.5.17) (I.6.16)
(I.9.3) (I.18.2) (I.18.4) (I.25.2)
(I.30.18) (I.35.2) (I.41.2)
(I.45.1)
(I.65.3) (I.80.13) (I.85.2)
(I.85.4)
(I.85.5) (I.110.15) (II.9.11) (III.1.2)
(III.9.20) (III.9.21) (III.9.9) (III.9.9)

in-: inmek
i-äm (I.73.19)
i-ceäm (III.7.14)
i-miş (I.44.17)
inahla (krş.ilāna): lahana

i+lerä (I.21.38) (I.21.39) (I.23.5)
(I.79.31)

i. (I.33.16) (IV.2.10)

i+leri (I.98.9)

ince: ince, zayıf

i+lerim (I.45.1)

i+ydik (I.64.7)

i+leriŋ (I.31.4)

incilän-: incelenmek

i+lernän (I.26.16)

i-di (I.54.28)

ineK (krş.ine(K)/inek/ inä(K)/enek/ene(K)):
inek

i-dik (I.54.27) (I.54.28)
incir: incir

i. (I.6.16) (I.31.3) (I.31.7) (I.35.12)
(I.85.6) (I.85.3) (I.80.5) (I.63.9)
(III.9.16)

i. (I.5.1) (I.5.25) (I.12.24) (I.12.27)
(I.12.49) (I.12.50) (I.12.6) (I.18.14)
(I.18.15)(I.29.37)(I.85.11) (II.2.3)

ine(K) (krş.ineK/inek/ inä(K)/enek/ene(K)):
inek

i+cik (I.93.3)

i+enen (I.23.3)

i+i (II.2.29)
incirlik: incir bahçesi

i+yä (I.54.36)
inä(K) krş.inek/enek/ene(K)): inek

i. (I.5.16)

i+ä (I.80.4)

in-: inmek
i-di (I.84.9)

i+äm (I.80.4)

i-dilä (I.26.15)

i+ämız (III.4.28)

i-dim (I.73.25)

i+miz (I.80.4) (I.80.5)

i-eceäm (III.7.18)

inek minek: inek (ikileme)

îne (krş.înä/îni/înė): iğne

i+leri m+leri (I.98.8)

î.(I.16.3) (I.74.11) (I.91.4) (I.95.14)
(I.95.3)

ineKcilik: hayvancılık

î+yi (I.74.12)

îni (krş.înä/îne/înė): iğne

i.(I.72.19)

ine(K) (krş.inek/inä(K)/enek/ene(K)): inek

î. (I.16.5)

i+ciimiz (I.100.11)

î+yä (I.74.12)

i+e (I.72.17)

înä (krş.îni/îne/înė): iğne

i+emä (I.45.3)

î+sine (I.30.7)

i+enän (I.85.3) (I.85.4) (I.85.7)
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înė (krş.îni/îne/înä): iğne

i.(I.54.30) (II.3.32) (II.3.32)

î. (I.10.1)

iŋ (krş.en/eŋ): en (zarf)

înecilik: enjeksiyon yapma işi

i. (I.77.17)

î. (I.107.16)

iŋil iŋil: inil inil (ikileme) (güzel sesi tarif
eder)

inne: iğne

i. i.(I.42.22) (I.42.22)

i. (III.9.3)

ipek: ipek

insan (krş.īsan/îsan): insan

i. (I.95.12)

i. (I.21.26) (I.33.19) (I.33.19)
(I.33.19) (I.33.20) (I.68.20) (I.99.8)
(I.107.55)(I.107.55) (II.7.3) (III.5.71)

ip: ip
i+inä (I.37.28) (I.37.33)

i+a (I.79.25)

iradyo: radyo

i+ı (I.17.1)

i+lā (I.37.17) (I.37.18)

i+ım (I.62.34)

irähmätliK (krş.irähmätli(K)/irähmetli(K)/
irähmetliK/ıraamatlı(K)/rāmetlik): rahmetli

i+ın (I.34.2)
i+ları (I.46.33)

i.(I.24.29)
(I.24.21)
(I.24.24)
(I.24.25) (I.24.26) (I.24.28) (I.24.31)
(I.24.47) (I.111.16) (I.76.10) (I.76.6)
(I.76.8)

i+na (I.68.12)
i+nā (I.68.12) (I.68.5)

irähmätli(K) (krş.irähmetli(K)/irähmätliK/
irähmetliK/ıraamatlı(K)/rāmetlik): rahmetli

i+naaŋ (I.68.6)
i+nara (II.2.10)

i+ä (I.111.18)

îsan (krş.īsan/insan): insan

i+e (I.43.33)

î. (I.109.51) (I.94.10) (I.112.6)
(I.41.15) (I.41.16) (I.73.31) (II.3.41)
(II.4.17) (III.5.61)

i+iŋ (I.24.46)
i+nen (I.24.25)

î+dım (I.76.23)

irähmetliK
(krş.irähmetli(K)/irähmätliK/
ıraamatlı(K)/irähmätli(K)/rāmetlik):
rahmetli

î+ı (I.41.18) (I.62.12) (III.3.32)
î+lā (II.4.5)

i. (I.24.1) (I.24.17) (I.24.4) (I.24.10)
(I.24.11) (I.24.6) (I.24.7) (I.24.14)

î+na (I.76.25) (I.103.12) (I.98.27)
î+nā (I.103.25)

irähmetli(K) (krş.irähmetliK/irähmätliK/
ıraamatlı(K)/irähmätli(K)/rāmetlik):
rahmetli

î+nākınna (I.113.26)
î+narıŋ (II.4.15)

i+e (I.24.12)

insülin: insülin

i+i (I.24.2) (I.24.28)

i. (I.103.4)

irälde: ileride

i+e (I.72.8)

i. (II.5.11)

inşaat: inşaat

irälti: bir çeşit ot

i.t (I.18.21) (I.18.27) (III.2.10)

i+ynen (I.37.3)

i+daydı (I.33.18)

irärli: ileri (yanlış telaffuz)

i+lāda (I.18.27)

i. (III.1.10)

inşallah (krş.îşallah): inşallah
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ireng et-: eziyet etmek

i-yōla (I.110.17) (I.15.2)

i. e-di (I.24.2)

i-yon (I.47.19)

irezil (krş.rezil): rezil

i-yoz (I.12.48)
iste- (krş.isdi-/isde-/isti-/isdä-): istemek

irezil (I.28.6) (I.64.14) (I.69.18)
iri: iri

i-di (I.54.18)

i. (III.4.24)
irmik (krş.irmi(K)/imri(K)): irmik

i-diimiz (I.49.13)
i-dilä (I.31.12) (I.37.22)

i. (I.20.11) (I.20.8) (I.20.9)

i-mişlä (I.98.13)

irmi(K) (krş.imri(K)/irmik): irmik

i-r (I.21.28) (I.21.28)

i+i (I.20.10)

isti- (krş.isdi-/isde-/iste-/isdä-): istemek

isde- (krş.isdi-/isti-/isdä-/iste-): istemek

i-mediiŋ (I.106.12)

i-diim (I.51.7)

i-miye (I.87.2)

i-dilä (I.47.17) (I.47.23)

i-yōdum (I.62.29)

i-dim (I.47.18) (I.47.18)

i-yoZ (I.21.15)

i-diydi (III.4.4)

isdek: istek

i-mäz (I.40.1)

i+leri (I.107.29)

i-mäzlär (III.1.30)

isdet-: istetmek

i-mäzlärsē (III.1.25)

i-cän (I.47.21)

i-miya (IV.2.20)

i-säm (I.39.14)

i-rin (I.73.10) (I.73.10) (I.73.11)

isdimlak: istimlak

i-rseŋ (I.57.1)

i. (I.40.12)

i-yo (I.30.26)

i+dan (I.40.15)

i-yosun (I.30.26)

isim (krş.is(i)m): isim

isdä- (krş.isdi-/isti-/isde-/iste-): istemek

i+lerini (I.5.24)

i-r (I.107.37) (I.40.1)

is(i)m (krş.isim): isim

i-rlär (III.1.27) (III.1.27)

i+de (I.108.10)

i-rlärse (III.1.25)

i+ni (I.106.16) (I.54.40)

i-säm (II.3.19)

i+ŋ (I.21.16)

isdi- (krş.isde-/isti-/isdä-/iste-): istemek

i+ymiş (I.108.13)

i-mäm (I.107.18)

isTençi: dilenci

i-medi (I.109.16) (I.70.5)

i. (I.89.71)

i-medi (I.47.17) (I.47.17) (I.47.18)

isTen-: istenmek

i-medim (I.72.10)

i-di (I.87.2)

i-miyo (I.11.36) (I.79.16)

iş (krş.iç): iç

i-yene (I.113.13)
i-yo(I.11.37)
(I.56.10)
(I.103.2)
(I.104.25)
(I.62.29)

i+lerinde (I.24.33)

(I.56.10)
(I.104.25)

iş- (krş.iç-): içmek
i-cäänä (I.82.19)
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i-cek (I.24.20) (I.58.18)

i+lerinnän (I.20.6) (I.46.16)

i-di (I.79.25)

i+i (I.104.9) (I.108.20) (I.112.2)
(I.84.2) (I.85.8) (I.85.8) (I.86.13)
(I.98.10) (I.58.17) (I.63.1) (I.65.6)
(I.73.46) (I.80.14) (I.81.9) (I.82.18)
(I.82.18) (I.11.3) (I.16.4) (I.18.25)
(I.18.27) (I.25.1) (I.26.16) (I.28.6)
(I.29.14) (I.32.1) (I.39.19) (I.39.2)
(I.42.2) (I.43.16) (I.46.17) (I.5.5)
(I.54.2) (I.6.30) (I.6.31) (I.6.31)
(I.8.1) (I.9.4) (I.5.4) (I.112.8) (II.4.2)
(II.4.3) (II.4.4) (II.6.4) (III.2.10)
(III.2.47)(III.5.10)(III.5.11) (III.6.13)
(III.8.13) (IV.1.55)

i-diimiz (I.69.17)
i-diimizdän (I.11.8)
i-diine (I.77.10)
i-diK (I.87.4)
i-medilä (I.54.21)
i-medim (III.9.14)
i-mek (I.24.23) (I.79.16)
i-miden (I.24.31)

i+im (I.109.33) (I.110.4) (I.89.155)
(I.62.4) (I.80.11) (I.18.14) (I.25.4)

i-mimek (I.79.9)
i-mimesi (II.1.20)

i+imdä (I.18.13)

i-miş (I.36.21)

i+imde (I.94.2)

i-miyeli (I.79.10)

i+imi (I.46. 37)

i-miyo (II.1.20)

i+imiz (I.103.9) (I.104.25) (I.112.1)
(I.96.5) (I.96.6) (I.27.4) (I.28.10)
(I.33.23) (I.35.4) (I.51.12) (I.55.10)
(I.55.2) (I.9.4) (I.92.2) (IV.1.50)
(IV.1.55)

i-miyom (I.79.13) (I.79.13) (I.79.17)
iş: iş
i. (I.11.36) (I.13.3) (I.14.2) (I.17.1)
(I.17.2) (I.18.33) (I.21.40) (I.23.5)
(I.23.5) (I.25.4) (I.26.4) (I.26.4)
(I.28.12) (I.28.17) (I.28.9) (I.28.9)
(I.4.45) (I.46.17) (I.49.2) (I.49.4)
(I.54.10)(I.100.4)(I.103.30)(I.103.31)
(I.104.6)(I.105.2) (I.108.1) (I.109.49)
(I.84.10) (I.84.9) (I.86.22) (I.94.8)
(I.97.15) (I.98.17) (I.98.7) (I.99.8)
(I.58.17) (I.68.4) (I.68.4) (I.71.3)
(I.71.5) (I.71.6) (I.72.36) (I.78.1)
(I.79.2) (I.80.8) (I.112.4) (I.112.5)
(II.1.3) (II.4.1) (II.4.2) (II.4.22)
(II.4.23) (II.5.5) (II.6.1) (III.5.77)
(III.5.77) (III.8.12) (IV.2.22)
i+e(I.39.19)
(III.8.14)

(I.42.40)

i+imizdä (I.23.5)
i+imizi (I.26.10) (I.34.6) (I.42.35)
(I.42.37) (I.58.23)
i+imiznän (I.29.16)
i+inä (I.26.8) (I.30.22) (IV.1.49)
i+indä (I.100.11) (I.94.2) (I.18.13)
(I.6.3) (III.6.13)
i+indän (I.11.3)
i+indeyiz (I.6.3)
i+inė (I.20.2)

(I.86.23)

i+ini (I.18.13) (I.56.6) (II.6.4)

i+ä (I.39.3) (I.58.32) (I.72.28)

i+innän (I.101.7) (I.95.2) (I.12.25)
(I.46.18) (I.27.3)

i+dän (I.39.7)

i+innenä (I.101.5)

i+deydi (I.33.13)

i+innene (I.43.27) (I.26.16)

i+dir (I.29.2)
i+leri (I.104.23) (I.112.1) (I.93.3)
(I.112.7) (I.39.10) (II.8.16) (III.2.14)

i+iŋ (I.18.22) (I.18.22) (I.24.16)
(I.24.22) (I.26.36) (I.47.31) (I.6.29)
(I.77.24) (III.9.31)

i+lerimiz (I.51.14)

i+iŋiz (II.1.15)

i+lerinde (I.43.5)

i+lä
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(I.18.23)

(I.63.4)

(I.63.4)

(I.72.36)(I.72.37)(I.104.22)(I.104.26)
(I.104.26)(I.109.15) (II.2.1)

i. (I.5.17) (I.5.26) (I.5.5) (I.6.13)
(I.6.22) (I.8.1) (I.9.3) (I.12.28)
(I.12.14) (I.12.20) (I.12.27) (I.12.6)
(I.13.2) (I.13.4) (I.14.10) (I.14.3)
(I.16.2) (I.17.3) (I.18.12) (I.18.14)
(I.18.18) (I.18.2) (I.18.24) (I.18.28)
(I.18.5) (I.18.9) (I.19.1) (I.19.5)
(I.26.1) (I.27.1) (I.27.1) (I.27.3)
(I.27.4) (I.28.10) (I.28.13) (I.28.16)
(I.28.8) (I.29.10) (I.29.11) (I.29.28)
(I.29.3) (I.29.32) (I.29.38) (I.29.46)
(I.30.12) (I.30.16) (I.30.17) (I.30.17)
(I.30.18) (I.30.23) (I.30.4) (I.30.7)
(I.31.13) (I.31.14) (I.31.4) (I.32.1)
(I.32.2) (I.32.2) (I.32.3) (I.32.5)
(I.32.5) (I.32.6) (I.33.9) (I.34.14)
(I.34.7) (I.37.4) (I.39.16) (I.39.17)
(I.39.17) (I.39.7) (I.39.8) (I.39.9)
(I.4.18) (I.4.13) (I.4.22) (I.4.9)
(I.43.14) (I.43.15) (I.43.34) (I.44.13)
(I.45.2) (I.48.1) (I.51.1) (I.51.17)
(I.51.2) (I.51.2) (I.51.7) (I.51.8)
(I.54.3) (I.27.2) (I.27.3) (I.27.3)
(I.18.10) (I.32.5) (I.58.1) (I.59.1)
(I.59.3) (I.59.4) (I.59.6) (I.61.8)
(I.62.12) (I.62.22) (I.62.9) (I.65.12)
(I.65.14) (I.65.4) (I.66.12) (I.67.3)
(I.67.6) (I.67.7) (I.68.12) (I.68.9)
(I.71.2) (I.71.3) (I.71.4) (I.73.35)
(I.73.40) (I.74.11) (I.74.12) (I.74.13)
(I.74.5) (I.74.5) (I.76.27) (I.76.6)
(I.77.1) (I.77.2) (I.77.9) (I.79.1)
(I.79.17) (I.80.2) (I.81.11) (I.81.7)
(I.82.18) (I.82.19) (I.82.2) (I.82.3)
(I.82.5)
(I.82.6)
(I.83.4)(I.83.5)
(I.100.9)(I.101.5)(I.103.11)(I.103.13)
(I.103.23)(I.103.25)(I.103.9)(I.104.1)
(I.104.10)
(I.104.14)
(I.104.16)
(I.104.24)
(I.104.26)
(I.104.9)
(I.107.22)
(I.107.32)
(I.109.43)
(I.110.11) (I.84.22) (I.86.1) (I.90.17)
(I.90.17) (I.90.8) (I.90.8) (I.90.9)
(I.91.9) (I.92.5) (I.93.1) (I.94.1)
(I.94.12) (I.94.15) (I.94.4) (I.94.9)
(I.95.10) (I.95.15) (I.95.2) (I.95.7)
(I.96.6) (I.97.18) (I.98.7) (I.99.8)
(I.104.22)
(I.111.6)
(I.112.9)
(I.113.18) (I.93.4) (II.2.18) (II.2.27)
(II.3.3) (II.3.34) (II.4.19) (II.5.24)
(II.5.4) (II.5.5) (II.6.11) (II.6.11)
(II.6.5) (II.6.6) (II.7.7) (II.8.15)
(II.8.19) (II.9.16) (III.1.22) (III.1.24)
(III.1.25) (III.1.7) (III.2.16) (III.2.22)
(III.2.49) (III.4.14) (III.4.7) (III.5.14)
(III.5.2) (III.5.49) (III.6.1) (III.6.2)

i+läänän (I.14.2)
i+läändä (I.31.9)
i+läännän (I.66.4)
i+läennän(I.18.14).
i+lämiz (I.90.18)
i+lämizi (I.71.3)
i+lämiznenä (I.9.2)
i+länä (I.69.1)
i+läni (I.16.2)
i+lär(I.110.14) (I.51.12)
(III.5.77) (III.8.19)

(III.5.49)

i+lärnän (I.65.4)
i+nän (I.105.5) (I.72.5)
işi aKgın git-: işi yolunda gitmek
i.a.g.(I.89.174)
îşallah (krş.inşallah): inşallah
î.(I.43.12) (I.43.19)
işcaK (krş.sıcak): sıcak
i.(III.2.31)
işci (krş.işçi): işçi
i. (I.93.6) (III.2.48)
i+lä (I.82.21)
i+lääŋ (I.54.32)
i+leri (III.2.48)
i+yiz (I.68.2)
işcili(K) (krş.işcili(K)): işçilik
i+i (I.46.12) (I.49.18)
i+im (III.5.2)
işcilik (krş.işcili(K)): işçilik
i. (I.108.1)
işçi (krş.işci): işçi
i. (I.68.2) (I.78.2) (I.104.5)
işdah: iştah
i+ı (I.110.6)
işdä (krş.işde/işdė/işdē): işte
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(III.6.2) (III.6.2) (III.6.24) (III.7.7)
(IV.1.23)(IV.1.45)(IV.1.48)(IV.1.49)
(IV.1.50)

i+li (III.3.37)
işė (krş.işe/ įşe/ işē/işey/işee/şe/şē/şee): şey
i. (I.20.2) (I.30.21) (I.30.5)

işde (krş.işdä/işdė/işdē): işte

įşe (krş.işė/işe/işē/işey/işee/şe/şē/şee): şey

i.(I.12.31) (I.14.2) (I.14.6) (I.16.1)
(I.20.4) (I.28.23) (I.28.6) (I.28.8)
(I.28.9) (I.29.16) (I.30.32) (I.31.10)
(I.34.5) (I.35.2) (I.35.20) (I.35.25)
(I.35.29) (I.36.28) (I.38.8) (I.39.1)
(I.39.2) (I.39.6) (I.43.18) (I.43.22)
(I.43.33) (I.43.8) (I.51.46) (I.51.11)
(I.51.12) (I.51.12) (I.51.16) (I.51.3)
(I.51.36) (I.51.37) (I.51.37) (I.51.38)
(I.51.47) (I.51.5) (I.51.6) (I.54.1)
(I.55.11) (I.6.6) (I.4.6) (I.43.23)
(I.104.10)
(I.104.12)
(I.104.30)
(I.108.20)
(I.108.21)
(I.111.6)
(I.112.1) (I.86.24) (I.87.10) (I.90.11)
(I.90.2) (I.90.3) (I.90.6) (I.93.7)
(I.97.23) (I.98.4) (I.56.15) (I.57.3)
(I.58.21) (I.58.3) (I.59.3) (I.62.13)
(I.62.17) (I.65.15) (I.65.6) (I.66.5)
(I.66.6) (I.68.4) (I.73.35) (I.74.12)
(I.76.25) (I.77.2) (I.79.14) (I.82.16)
(II.5.7) (II.6.2) (II.6.5) (II.7.2)
(II.7.8) (II.8.12) (II.8.4) (II.8.9)
(II.9.19) (II.9.3) (III.1.14) (III.1.14)
(III.1.31)(III.2.22)(III.2.33) (III.2.42)
(III.2.6) (III.3.32) (III.3.46) (III.3.51)
(III.3.57)(III.4.28) III.5.12) (III.5.12)
(III.5.36)(III.5.49)(III.5.57) (III.6.12)
(III.7.11) (III.7.9) (III.8.1) (III.8.10)
(III.8.10) (III.8.11) (III.8.12) (III.8.3)
(III.9.24) (III.9.7) (IV.1.41) (IV.1.43)
(IV.1.46) (IV.1.51) (IV.2.3) (IV.2.8)

į. (I.31.8)
işē (krş.işė/işe/įşe/işey/işee/şe/şē/şee): şey
i.(I.5.11) (I.5.8) (I.4.39) (I.11.14)
(I.11.17) (I.11.28) (I.11.33) (I.11.9)
(I.12.11) (I.18.23) (I.18.32) (I.18.32)
(I.26.14) (I.32.4) (I.34.9) (I.37.8)
(I.45.13) (I.54.10) (I.54.15) (I.54.31)
(II.7.10) (II.7.9) (IV.1.38) (II.5.12)
(II.1.17) (II.3.16) (I.102.1) (I.102.4)
(I.109.16) (I.86.11) (I.87.4) (I.93.9)
(I.97.9) (I.98.21) (I.74.11) (I.74.11)
(I.76.10) (I.70.8) (I.113.27)
i+dä (I.37.26) (I.68.22) (I.70.7)
i+de (I.11.34)
i+i (I.58.19)
i+lӓ (I.26.40) (I.4.29) (I.4.29) (I.55.6)
(I.55.6)
i+lädän (I.11.19)
i+länä (I.8.2)
i+lärä (I.11.26)
i+ler (I.46.16)
i+leri (I.110.17) (I.4.47)
i+lerindän (I.42.4)
i+li (I.46.1) (I.62.9)

işdė (krş.işdä/işde/işdē): işte

i+si (I.5.5) (I.92.7)

i. (I.30.7) (I.31.17) (I.31.5) (I.43.12)
(I.43.17) (I.23.6) (I.26.13) (I.58.7)
(I.903)

i+sinä (I.67.10)
i+sini (I.10.2)

işdē (krş.işdä/işde/işdė): işte

i+sinnän (I.12.34)

i.(I.30.9) (IV.1.35)

i+lii (I.105.21)

işdima: içtimâ

i+ye (II.2.27)

i. (I.107.33) (I.107.33)

i+yi (I.5.18) (I.79.17)

işe (krş.işė/ įşe/ işē/işey/işee/şe/şē/şee): şey

i+yim (I.109.68)

i. (I.46.26) (I.51.1) (I.59.3) (I.73.46)
(II.6.5)

işee (krş.işė/ įşe/ işē/işey/işe/şe/şē/şee): şey
i. (I.3.7) (I.29.20) (I.33.23)

i+imiz (I.30.14)

i+dä (I.58.25)

i+lääm (I.19.3)

işey (krş.işė/ įşe/ işē/işee/işe/şe/şē/şee): şey

i+lerä (I.37.27)
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i. (I.19.7) (I.31.12) (I.4.36) (I.62.23)

i. (I.76.20)
işli-: işlemek

i+ä (I.33.33)
i+dir (I.11.12)

i-yo (I.54.26)

i+i (I.109.12) (I.113.19) (I.18.24)

i-yōduk (I.4.3) (I.4.3)

i+im (I.109.52) (II.6.3)

i-yōdum (I.93.2)

i+imi (II.2.17)

i-yōla (I.5.23) (I.70.13)

i+imiz (I.78.18) (I.71.5)

i-yoz (I.103.10) (I.98.7)
işTahlı: iştahlı

i+inä (I.50.9)
i+iŋ (II.3.12)

i. (III.6.11)

i+iŋi (I.26.40)

işte (krş.işTe/işTä/işTi/eşde): işte

i+lädeymiş (II.3.39)

i. (I.18.15) (I.49.14) (I.5.6) (II.9.8)
(III.1.43)

i+lär (I.11.24)

işTe (krş.işte/işTä/işTi/eşde): işte

i+sinä (I.104.6)

i. (I.31.1)

işgi: içki

işTä (krş.işte/işTe/işTi/eşde): işte

i.(I.65.12)

i. (I.31.2) (I.31.7)

i+dän (I.105.10)

işTi (krş.işte/işTe/işTä/eşde): işte

iş gayıt-: iş (ikileme)

i. (I.31.8)

i+lämizi g+lāmızı (I.71.3)

işyeri: iş yeri

işi aKgın git-: işleri yolunda gitmek
(deyim)

i. (I.72.34)

i. a. G. (I.89.174)

itiraz: itiraz

işle-: işlemek

i. (I.54.29)

i-dik (I.4.16) (I.41.3)

i+dan (I.54.29)
iyi (krş.eyı/eyi): iyi

i-yoduk (I.92.2)
i-yōduk (I.92.3)

i. (I.8.1) ( (I.12.22) (I.12.22) (I.12.23)
(I.12.32) (I.12.32) (I.12.33) (I.12.4)
(I.12.4) (I.40.13) (I.43.18) (I.58.24)
(I.72.29)(I.77.2) (I.107.25) (I.107.55)
(I.107.9)

işlek: işlek
i. (I.40.14)
işlen-: işlenmek, iş yapmak

i+dir (I.20.12) (I.20.13)

i-iyom (I.18.3) (II.7.2) (III.1.1)

i+siŋiz (I.1.1) (I.2.1)

i-iyon (I.18.2)

i+ydi (I.28.24) (I.28.24) (I.79.28)

i-iyoz (II.2.18)

i+yik (I.44.13)

i-miş (I.4.30)

i+yiz(I.1.1)

işletme: işletme

izin: izin

i+ye (I.11.40)

i+e (I.20.2) (I.20.2) (II.1.9)

işletmeci: işletmeci

i+i (I.26.13)

i+lär (III.6.7)

izli-: izlemek

işlik: gömlek
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i-yak (III.9.22)

k. (I.73.29) (I.73.29)

i-yıx (III.9.23)

k+m (I.12.11) (I.53.8) (I.100.13)

K

k+mdan (I.35.7)

kaak- (krş.kaāk-/xaax-/kāk-/kak-/kax-/kāK/kalk-/xalx-/ kalx-) kalkmak

k+mıŋ (II.2.36)
k+mız (I.44.1)

k. (I.73.27)

k+ŋ (I.73.29)

k-ādı (I.42.5)

k+ŋa (I.44.21)

k-āken (I.98.20)

k+sına (I.4.29) (I.44.23)

k-dı (IV.1.56)

Kafa (krş.kafa): kafa

k-dıla (I.76.22)

K+larımız (I.44.1)

k-dım (I.85.11)

kak- (krş.kaāk-/xaax-/kāk-/kax-/kāK-/kaak/kalk-/xalx-/ kalx-): kalkmak

k-mıdan (I.76.23)
kaāk- (krş.kaak-/xaax-/kāk-/kak-/kax-/kāK/kalk-/xalx-/ kalx-): kalkmak

k. (I.73.26)
k-ā (I.23.10) (I.23.8)

k. (I.41.17)

k-ar (I.73.44)

k-cak (I.41.17)

k-ıyom (I.80.10)

kaç- (krş.gaş-/gāş-/ĝaş-/gaç-/kaş-): kaçmak

k-ıvēdim (II.2.18)

k-alım (I.39.15)

kāk- (krş.kaāk-/xaax-/kak-/kax-/kāK-/kaak/kalk-/xalx-/ kalx-): kalkmak

kaç (krş.kaÇ/xac/kaş/Kaş/kas): kaç
k.(I.21.25) (I.21.9) (I.23.1) (I.26.2)
(I.26.22) (I.6.2) (I.107.47) (I.97.23)
(I.106.29) (I.59.1) (I.62.1) (I.68.19)
(I.69.10) (I.72.23) (I.72.24) (I.72.24)
(I.113.12) (II.9.1) (II.9.1) (III.1.11)

k-asıya (I.76.21)
k-dı (I.112.10)
k-dık (I.24.17)
k-ımadı (I.104.9)

kaÇ (krş.kaç/xac/kaş/Kaş/kas): kaç

k-ıyo (I.73.26) (I.73.26)

k. (I.21.25) (II.7.1) (II.7.2)

k-ıyon (I.90.1) (I.90.1) (I.91.1)

kaçır-: kaçırmak

kax- (krş.kaāk-/xaax-/kak-/kāk-/kāK-/kaak/kalk-/xalx-/ kalx-): kalkmak

k-mışdı (I.39.12)
k-mıştı (I.39.13)

k-ıyola (II.5.13)

kadā
(krş.gada/gadā/gāda/gadan/gadak/
gadaK/ĝadan/gadana/gadar/ĝadar/gaden/gıd
ā/gıda/gıdana): kadar

k-iy (II.5.15)
kāK- (krş.kaāk-/xaax-/kak-/kāk-/kax-/kaak/kalk-/xalx-/ kalx-) kalkmak

k. (I.32.9) (I.62.30)

k-maz (I.23.10) (I.23.9)

kadın (krş.gadın): kadın

k-mıyo (I.36.27)

k. (I.36.19)

kalk- (krş.kaāk-/kak-/kāk-/kax-/kaak-/

k+a (I.68.17)

xaax -/kāK-/ kalx-/xalx-): kalkmak

k+na (I.43.15)

k. (I.109.40)

k+narımız (I.84.7)

k-arım (I.107.27)

kafa (krş.Kafa): kafa

k-caz (I.28.14)
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k-dı (I.54.5)

k+nan (I.42.5)

k-dı (I.72.20) (I.72.25) (I.98.21)

k+u (I.106.26) (I.26.39)

k-ıyo (I.28.16)

kanser (krş.xanser): kanser hastalığı

k-mıyo (I.28.16)

k. (I.90.2)

kalx- (krş.kaāk-/kak-/kāk-/kax-/kaak-/xaax /kāK-/xalx-/kalk-): kalkmak

k+i (I.35.10) (I.35.5)
k+indän (I.101.4)

k-gın (I.33.2)

kanun: kanun, yasa

kakış-: kavga etmek

k. (I.68.22)

k.(I.89.72)

kapak (krş.kapaK/kapa(K)): kapak

kal- (krş.gā-/ĝal-/gal-): kalmak

k.(I.112.9)

k-dı (I.84.12) (I.84.9)

kapaK (krş.kapak/kapa(K)): kapak

k-dıı (I.84.3)

kapaK (II.3.19)

k-dım (I.84.2)

kapa(K) (krş.kapaK/kapak): kapak

kalas: geniş kalın tahta

k+am (I.97.1) (I.97.2)

k. (I.106.24)

k+amdana (I.34.7)

kaldır- (krş.xaldır-/galdır-): kaldırmak

kapaT-: kapat-

k-dıımızı (I.43.29)

k-ıyōduk (I.64.7)

k-dık (II.8.3) (IV.1.57)

k-ıyoK (II.5.7)

k-dılā (I.85.9)

k-īsıŋ (I.112.13) (II.3.15)

k-dım (I.98.20)

kapalı: kapalı

k-ılāsa (I.28.17)

k.(I.110.13)
(I.110.20)

k-ıvēdiinnän (I.78.3)
k-ıyōdu (I.103.22)

(I.110.13)

(I.110.14)

kapan-: kapanmak

k-ıyōla (I.109.28)

k-dı (I.110.11) (I.98.20) (I.70.17)
(I.70.17) (I.70.18)

k-ıyom (I.109.29)

k-ıyo (I.103.13) (I.103.14)

k-ıyoz (IV.1.3)

k-mış (I.46.30)

k-ī (I.109.29) (I.80.14)

kapat-: kapatmak

k-mak (I.109.28)

k-caadım (III.4.5)
k-caam (III.4.1) (III.4.2)

k-mıyola (I.28.17)
kale: kale

k-dılā (I.70.18)

k. (I.32.6)

k-dılar (I.110.12)

kalsiyum (krş.xalsiyum): kalsiyum

k-dıŋ (II.3.15)

k+u (III.1.11)

kapı (krş.xapı): kapı

kamara: kamera

k.(I.108.7)

k+lar (III.5.44) (III.5.44) (III.5.44)

k+ları (I.103.13) (I.103.14) (I.33.3)

kamyon (krş.xamyon): kamyon

k+sı (I.108.5) (I.108.7) (I.108.8)

k+du (I.106.25)

k+ya (I.73.39)
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kaş (krş.kaÇ/xac/kaç/Kaş/kas): kaç

k+yı (I.73.23)
kapırcık: gelincik çiçeği

k.(I.33.3) (I.34.12) (I.42.34) (I.42.39)
(I.49.20) (I.63.12) (I.65.13) (I.80.4)
(I.83.2) (I.90.16) (I.97.13) (II.4.31)
(II.9.13)

k. (I.89.56)
kara: kara, siyah

Kaş (krş.kaÇ/xac/kaç/kaş/kas): kaç

k. (I.109.31)
karanfil: karanfil çiçeği

K. (III.6.25)
kaş- (krş.gaş-/gāş-/ĝaş-/gaç-/kaç-): kaçmak

k+leriŋ (I.109.66)

k-dıktan (I.39.18)

karar: karar

kaşe: kaşe

k.(I.39.14)(I.54.29)(I.54.30) (I.54.30)

k+sini (I.54.11)

k+ıŋız (I.54.31)

katarak (krş.katıra(K)): katarakt

karbonat: karbonat

k. (I.56.2)

k. (I.112.11)

katıra(K) (krş.katarak): katarak

kardeş
(krş.gadeş/gardeş/gādāş/gardaş/
gādeş): kardeş

k+a (I.4.23)

k+im (I.39.12) (I.99.6) (IV.1.20)

kat: kat

k+imiŋ (I.99.4)

k+dan (I.104.29)

k+iniŋ (I.39.12)

kāve
(krş.gāve/gāvi/gayva/gayvı/Kāve/
kāvi): kahve

kare: kare

k. (III.5.60)

k. (I.84.24) (I.95.14)

Kāve
(krş.gāve/gāvi/gayva/gayvı/kāvi/
kāve/): kahve

kargo: kargo
k+da (I.82.21)

K.(III.5.61)

kas (krş.kaÇ/xac/kaç/Kaş/kaş): kaç

kāvi
(krş.gāve/gāvi/gayva/gayvı/kāve/
Kāve): kahve

k. (I.51.55)
kas (krş.kaÇ/xac/kaş/Kaş/kaç): kaç

k. (I.42.8)

k. (I.51.55)

kavin: kavim

kasaP: kasap

k+dän (I.11.19)

k+ından (IV.1.24)

kavur(krş.gavır-/gavur-/ĝavur-/govur-):
kavurmak

kasap (krş.kasa(P)): kasap

k-ruz (I.82.10)

k. (I.110.20)

k-uyom (I.20.10)

kasa: kasa

kayası (krş.kayısı): kayısı

k+yı (I.104.29)
kāsė: kase

k. (III.3.53)
k+ya (III.3.53)

k. (I.36.20)

kaybet- (krş.gaybet-): kaybetmek

kasıK: kasık

k-di (I.56.6)

k+dan (II.7.9)

kaybol- (krş.gaybol-/ĝaybol-): kaybolmak

kasıntı: kesinti

k-du (I.98.29)

k. (I.56.11)
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kayısı (krş.kayası): kayısı

k+leri (I.64.2)

k+ladana (III.3.53)

k+si (I.108.9) (I.37.15) (I.37.15)

kayma: kayma

k+yi (I.11.11) (I.66.17)
kelter: keleter, iki yanlarında sapı olan
büyük sepet

k.(II.6.2)
kaynak (krş.kaynaK/xaynax): kaynak

k+ä (II.5.17)

k+ları (I.99.8)

kemik (krş.kemi(K)/kemiK): kemik

kaynaK (krş.kaynak/xaynax): kaynak

k. (III.1.10) (III.7.6)

k. (III.3.14)

kemiK (krş.kemi(K)/kemik): kemik

kayınvālide (krş.gayınvālidä/gayınvālide):
kayınvalide

k. (I.24.47) (III.1.9)

k+miŋ (I.39.12)

kemi(K) (krş.kemiK/kemik): kemik

kaza (krş.kazȧ/kazā): kaza

k+i (I.12.4) (I.24.46)

k. (I.12.2)(I.12.31)(I.44.19) (III.5.64)

kemoterapi: kemoterapi

k+dȧ (I.23.1)

k+yi (I.90.3)

k+sı (I.12.3)

kemsek: elma, armut gibi meyvelerin çöpü

k+ya (II.9.13) (II.9.14) (II.9.14)

k.(I.89.57)
kendi (krş.xendi/kändi/känni): kendi

k+ynan (III.5.64)
kazȧ (krş.kaza/kazā): kaza

k. (I.23.5) (I.34.6) (I.35.7) (I.35.8)
(I.43.14) (I.94.2) (III.4.30) (IV.2.29)

k. (II.9.20)

k+leri (I.15.3)

kazā (krş.kazȧ/kaza): kaza

k+lerini (III.8.13)

k+dan (I.12.11)

k+m (I.47.18) (I.88.11) (IV.1.5)

kebab: kebap

k+miz (I.111.19) (I.62.25) (I.34.6)
(IV.1.5)

k. (I.113.18)
kebaplı: kebaplı

k+miZ (I.45.9)

k. (I.62.8)

k+miziŋ(I.21.24)(I.21.24) (I.56.13)
(III.1.50)

keçe: keçe

k+n (III.3.50)

k. (I.44.17)
keçi (krş.geçi): keçi

k+ne (I.83.5)
k+ni (I.43.35) (I.73.26)

k. (I.72.19)

kändi (krş.xendi/kendi/känni): kendi

kedi: kedi

k.(I.11.13)(I.18.13)(I.18.13)(I.18.13)
(I.18.14)(I.18.21)(I.18.25)(I.26.10)
(I.29.15)(I.31.17)(I.39.12) (I.40.1)
(I.40.7) (I.42.37) (I.45.3) (I.46.1)
(I.54.10) (I.54.14) (I.54.22) (I.54.22)
(I.7.3) (I.9.1) (I.112.4) (I.71.3)
(I.72.23) (I.73.4) (I.81.1) (I.82.19)
(I.82.5) (I.82.9) (I.94.9) (I.97.17)
(I.99.10) (II.3.19) (III.9.30) (IV.1.28)
(IV.2.28) (IV.2.29)

k. (I.105.6) (I.105.7)
kek: kek
k. (I.52.1)
kelbaş: karnabahar
k. (I.91.9)
kelime: kelime
k. (I.107.47)
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k+länä (I.104.28)

kere: kez/defa

k+leri (I.54.25) (III.3.45)

k.(I.33.22)(I.33.22)(I.44.12) (I.44.12)
(I.56.9) (I.86.26) (II.2.1) (II.5.10)
(II.5.8)

k+lerine (I.11.49)
k+m(I.37.6)(I.4.40)(I.42.13)(I.46.37)
(I.46.10) (I.46.12) (I.53.7) (I.62.23)
(I.76.2) (I.76.2) (I.76.3) (I.83.6)
(I.83.6) (I.105.3) (I.105.4) (I.110.1)
(I.110.3) (I.110.4) (III.5.5) (III.9.30)

kēri: sonra
k. (II.5.15) (II.5.9) (II.9.4)
kes- (krş.käs-): kesmek
k. (I.110.20)

k+mä (I.5.27) (I.73.4)

k-ädiK (I.24.39)

k+miŋ(I.4.6)

k-älä (I.42.38)

k+miŋdi (I.41.15)

k-ärsiŋ (III.1.42) (III.1.43)

k+miz (I.21.34) (I.21.34) (I.26.10)
(I.26.7) (I.55.8) (I.62.24) (I.99.5)
(II.2.5) (IV.1.3) (IV.1.3) (IV.1.4)

k-cek(I.110.14)(I.110.15) (I.110.20)
k-cez (I.98.13)

k+mizä (I.109.4)

k-di (I.45.5) (III.2.19) (III.2.23)

k+ndän (I.49.8)

k-dikleri (IV.1.16)

k+ne (II.6.5) (IV.1.28)

k-diler (I.98.15)

k+ni (I.73.26)
k+ŋ (I.28.19)
(I.77.23)

k-imezseŋ (IV.2.11)
(I.69.19)

(I.77.23)

k-iŋ (I.80.16) (I.80.19)
k-iyō (I.110.9)

k+ŋe (I.73.30)
k+si (I.50.14) (I.54.11)

k-iyo (III.2.47)

k+m (I.25.4)

k-iyoK (I.51.6)
k-iyōla (I.113.18)

kendir: kendir bitkisi

k-iyoz (I.110.14) (I.93.4)

k. (I.70.1) (I.70.1)

k-me (I.87.13)

känni (krş.xendi/kändi/kendi): kendi

k-miş (I.45.6) (I.73.27)

k+leri (I.72.39)

k-mişlä (I.79.19) (I.79.20)

kepce: kepçe

k-mişse (I.73.27)

k+ynän (I.113.20) (IV.2.16)

k-seŋ (II.3.29)

kepene(K): kepenek

käs- (krş.kes-): kesmek

k+i (I.64.6)

k. (I.110.9)

k+iŋ (I.64.19)

k-dilär (III.7.6)

kepenek (krş.kepene(K)): kepenek

k-iyo (I.110.10)

k. (I.64.6)

k-miyo (I.110.10)

käpişli: kerpiçli

kesdanä
(krş.kesdāne/kesdānė/kesdäne/
kesdene/kesdinä/käsdini/käsdinä/kesdinė/

k. (I.106.24)
kepinek keydi dizi örtüldü, yāmır yovdu
izi örtüldü: yaptığı her hatası unutuldu.

kesdine/kestane/kestāne/kestanė/kestanä/
kestane): kestane

k. k. d. ö. y. y. i. ö. (I.89.177)

k+sinä (I.99.9)
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kesdāne
(krş.kesdanä/kesdānė/kesdäne/
kesdene/kesdinä/käsdini/käsdinä/kesdinė/
kesdine/kestane/kestāne/kestanė/kestanä/
kestane): kestane

käsdinä
(krş.kesdāne/kesdānė/kesdäne/
kesdene/kesdinä/kesdanä/kesdine/kestane/
kestāne/kestanė/kestanä/kestane/kesdinė/
käsdini): kestane

k.(I.4.41) (I.4.43) (I.5.1) (I.6.16)
(I.26.11) (I.26.11) (I.26.43) (I.70.13)
(I.82.5) (III.1.52) (III.6.2) (III.6.3)
(III.6.6) (IV.1.30) (IV.1.30)

k.(I.5.23)
käsdini
(krş.kesdāne/kesdānė/kesdäne/
kesdene/kesdinä/kesdanä/kesdine/käsdinä/
kestane/kestāne/kestanė/kestanä/kestane/
kesdinė): kestane

k+lär (III.6.1) (III.6.2)

k+lä (IV.2.32)

k+miz (I.11.30) (I.62.22)

kesdine
(krş.kesdāne/kesdānė/kesdäne/
kesdene/kesdinä/kesdinė/käsdini/käsdinä/
kesdanä/kestane/kestāne/kestanė/kestanä/
kestane): kestane

k+mizde (I.11.30)
k+siymiş (III.1.56)
k+yi (I.45.15) (III.6.6)
kesdānė
(krş.kesdāne/kesdanä/kesdäne/
kesdene/kesdinä/käsdini/käsdinä/kesdinė/
kesdine/kestane/kestāne/kestanė/kestanä/
kestane): kestane

k. (I.4.39) (I.70.14)
k+leri (I.29.31)
k+miz (I.4.39)
kesdini
(krş.kestane/kesdāne/kesdānė/
kesdäne/kesdene/kesdinä/käsdini/käsdinä/
kesdinė/kesdine/kesdanä/kestāne/kestanė/
kestanä/kestane): kestane

k+ (I.26.43)
k+lä (I.11.32)
kesdäne
(krş.kesdāne/kesdānė/kesdanä/
kesdene/kesdinä/kesdinė/käsdini/käsdinä/
kesdine/kestane/kestāne/kestanė/kestanä/
kestane): kestane

k. (I.70.16)
kesdir-: kestirmek

k. (I.70.12) (I.97.7)

k-iyala (III.2.48)
kesdirme: kestirme, bir çorba türü

k+miz (IV.1.29)
kesdene
(krş.kesdāne/kesdānė/kesdäne/
kesdanä/kesdinä/käsdini/käsdinä/kesdinė/
kesdine/kestane/kestāne/kestanė/kestanä/
kestane): kestane

k. (I.105.18) (I.113.7)
k+yi (I.113.22)
kesik: kesik, bir tür peynir

k. (III.5.4)

k. (I.24.41)

kesdinä
(krş.kesdāne/kesdānė/kesdäne/
kesdene/kesdanä/kesdinė/käsdini/käsdinä/
kesdine/kestane/kestāne/kestanė/kestanä/
kestane): kestane

kesil-: kesilmek
k-än (I.79.18)
k-ir (I.51.15)

k. (I.29.31)(I.29.32)(III.2.5) (IV.2.31)

k-mez (I.12.5)

kesdanä
(krş.kesdāne/kesdānė/kesdäne/
kesdene/kesdinä/käsdini/käsdinä/kesdinė/
kesdine/kestane/kestāne/kestanė/kestanä/
kestane): kestane

k-sä (I.28.15)
kesım (krş.kesim): kesim, muhit
k+ları (III.3.32)

k+sinä (I.99.9)

kesim (krş.kesım): kesim, muhit

kesdinė
(krş.kesdāne/kesdānė/kesdäne/
kesdene/kesdinä/kesdanä/käsdini/käsdinä/
kesdine/kestane/kestāne/kestanė/kestanä/
kestane): kestane

k. (I.49.17) (I.49.7) (I.110.6)
k+i (I.86.28)
kesimhāne: kesimhane

k. (I.29.37)

k.(I.110.12) (I.110.19)
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kestane
(krş.kesdāne/kesdānė/kesdäne/
kesdene/kesdinä/kesdinė/kesdine/kesdanä/
kestāne/kestanė/kestanä): kestane

k-di (I.89.189)
k-diklänä (I.95.15)
k-iliyōdu (I.95.16)

k. (I.47.9)

k-iyolardı (I.58.20)

k+yi (I.47.10) (I.47.6)

k-yolā (I.45.13)

kestāne
(krş.kestane/kesdāne/kesdānė/
kesdäne/kesdene/kesdinä/käsdini/käsdinä/
kesdinė/kesdine/kesdanä/kesdini/kestanė/
kestanä/kestane): kestane

kez: kez, kere
k. (I.84.16)
kı (krş.ki/kine/ku): ki (bağlaç)

k. (I.45.16) (I.64.14) (I.99.1)

k. (I.2.3) (I.55.14)

kestanė
(krş.kestane/kesdāne/kesdānė/
kesdäne/kesdene/kesdinä/käsdini/käsdinä/
kesdinė/kesdine/kesdanä/kesdini/kestāne/
kestanä/kestane): kestane

kılçık: sorun (mecaz)
k. (I.24.16) (I.24.22)
kıllı: kıllı

k. (I.37.3)

k.(I.24.38)
(I.24.40)

kestanä
(krş.kestanė/kestane/kesdāne/
kesdānė/kesdäne/käsdini/käsdinä/kesdene/
kesdinä/kesdinė/kesdine/kesdanä/kesdini/
kestāne/kestane): kestane

(I.24.38)

(I.24.39)

kına (krşkınȧ/kını): kına
k. (I.4.34)

k.(I.47.10)

kınȧ (krş.kına/kını): kına

keşgeg (krş.keşge(K)/keşgek): keşkek, bir
yemek türü

k.(I.82.12) (I.82.13)
kını (krş.kınȧ/kına): kına

k+indene (III.3.51)

k.(I.4.34) (I.4.36) (III.3.29) (III.3.29)

keşge(K) (krş.keşgeg/keşgek): keşkek, bir
yemek türü
k+e (I.21.11) (IV.2.13)

kıpırdı-: kıpırdamak
k-cak (II.3.22)

k+i (I.21.7) (I.113.7) (IV.2.13)

kır- (krş.gır-): kırmak

k+imiz(I.113.2) (IV.1.10) (IV.1.10)

k-dıŋ (II.5.16)

k+indene (IV.1.11)

kırem şanti: krem şanti

k+miz (I.62.7)

k. ş+ye (I.52.1)

keşgek (krş.keşge(K)/keşgeg): keşkek, bir
yemek türü

KırK (krş.xırg/kırk/Kırk): kırk
K. (III.6.9)

k. (I.51.17) (I.66.11) (I.105.18)

Kırk (krş.xırg/kırk): kırk

(IV.1.14) (IV.2.14) (IV.2.7)

K. (I.82.1)

k+dir (I.82.14)

Kırk (krş.xırg/Kırk/kırk/kırx/xırx): kırk

k+lär (I.51.15)

k. (I.3.8) (I.10.3) (I.20.1) (I.26.19)
(I.26.19) (I.42.16) (I.43.31) (I.64.20)
(I.65.19) (I.72.22) (I.83.3) (I.84.24)
(I.84.6) (I.90.15) (I.90.17) (I.103.24)
(I.113.1) (II.2.1) (II.8.8)

k+leri (I.21.6) (I.21.6)
keşgi:keşke
k. (III.4.5) (III.5.71)
keşvet-: keşfetmek

k+dı (I.103.12)

k-dilä (I.68.13)

kırx (krş.xırg/Kırk/kırk/KırK/xırx):kırk

key- (krş.giy-): giymek
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k. (I.84.12)

(I.73.7)(I.107.49)(I.109.54)(I.109.60)
(I.109.61) (I.112.8) (II.1.17) (II.5.5)

kırklık: kırklık

kine (krş.kı/ki/kî/ku): ki (bağlaç)

k. (I.85.12)

k. (I.43.27)

k+aa (I.85.12) (I.85.12)

kî (krş.kı/ki/ku/kine): ki bağlacı

kırsal: kırsal

kî (I.82.7)

k. (I.49.17) (I.49.7)

kilå (krş.kilo): kilo

kısa: kısa

k.(III.3.61)(III.3.62)(III.3.62)
(III.3.62)

k.(I.113.17) (III.9.23)
kısdır-: kıstırmak, sıkıştırmak

kilo (krş.kilå): kilo

k-dı (I.78.7) (I.78.8)

k.(I.49.18)(I.49.20)(I.49.21) (I.49.21)
(I.49.21) (I.49.9) (I.54.34) (I.54.34)
(I.54.34) (I.54.35) (I.77.8) (II.8.3)
(III.3.60) (III.3.61)

kıs(ı)m: kısım
k+ı(I.11.23)
(I.43.35)

(I.11.23)

(I.11.23)

k+sunu (IV.1.17)

k+ını(I.3.9)

k+ynan (I.46.13)

k+ıŋı (I.4.25)

kilolu: kilolu

kış: kış mevsimi

k.(I.80.9)

k. (I.45.16)

k+lā (I.36.25)

k+ın (I.32.8) (I.45.8) (I.47.25)
(I.58.10) (I.58.15) (I.58.18) (I.58.30)
(I.82.19)(I.103.31)(I.103.9) (III.5.12)

kiloluk: kiloluk
k. (III.3.60)

k+ını (I.58.15) (I.58.31)

kilometre: kilometre

kıyı (krş.gıyı): kıyı, yanı başı

k. (I.11.50) (III.5.54)

k+ŋdan (I.64.10)

kim: kim

kıymat (krş.gıymat/gıymet): kıymet

k. (I.4.22) (I.24.6) (I.34.9) (I.56.4)
(I.109.29) (II.1.16) (III.2.46)

k+ı (II.9.23)
kız (krş.gıs/gıı/gız): kız

k+diini (I.51.41)
k+nernen (I.50.6)

k. (I.82.1) (I.82.22) (IV.1.39)

kimi: kimi, bazı

k+ım (I.39.4)
k+ına (I.39.12)

k. (I.11.35) (I.21.26)
(I.33.33) (I.41.18) (I.86.25)
(I.86.25) (I.93.5) (I.93.6)
(I.107.6) (I.107.6) (I.107.6)
(II.2.12) (II.5.15) (II.5.17)

kı (krş.ki/kine/ku): ki (bağlaç)
k. (I.2.3) (I.55.14)
kibar: kibar

(I.21.27)
(I.86.25)
(I.93.6)
(II.2.12)

k+leri (I.43.13) (I.103.14)

k. (I.46.3)

k+nä (I.72.22)

ki (krş.kı/kî/kine/ku): ki (bağlaç)

k+ni (I.72.22)

k. (I.20.8) (I.26.29) (I.28.20)
(I.33.19) (I.33.23) (I.33.23) (I.35.8)
(I.40.10) (I.46.47) (I.49.16) (I.49.8)
(I.51.23) (I.29.43) (I.55.14) (I.62.32)
(I.68.19) (I.72.3) (I.73.1) (I.73.49)

k+ŋ (I.62.27) (III.5.46)
k+si (I.21.26) (I.21.34) (I.26.31)
(I.37.8) (I.62.9) (I.62.9) (I.103.33)
(I.103.33) (I.84.10) (I.84.9) (III.3.57)
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(III.3.57) (III.5.75) (III.8.17)

k+m (II.2.13)

k+sini (III.1.42)

koku: koku

kimse (krş.kimsä/kimsi): kimse

k+su (I.73.28)
kōla-: kovalamak

k. (I.37.17) (I.109.21)
k+niŋ (I.35.5) (I.77.17) (I.107.18)

k-cakla (I.28.15)

k+ye (III.5.67) (III.5.70)

kola: kola
k+sı (III.9.2)

k+yi (I.54.45)

kolay (krş.goley/golay): kolay

k+ynän (I.109.52)
kimsä (krş.kimse/kimsi): kimse

k. (I.84.19)
kolesdär (krş.kolestırol):kolestrol hastalığı

k. (I.77.17)
kimsi (krş.kimsä/kimse): kimse

k. (II.1.1)
kolestırol (krş.kolesdär):kolestrol hastalığı

k.(I.94.13)

k+ü (I.104.8)

kira: kira
k. (I.18.21)

koma: koma

k+yı (I.42.35) (IV.1.28)

k+sından (I.65.13)

kiraz (krş.kirez): kiraz

Kompir (krş.konpir/Kompir): patates
K+miş (III.2.35)

k.(IV.2.31)
kirez (krş.kiraz): kiraz

kompir (krş.Kompir/konpir): patates

k+iniymiş (III.1.55)

k.(I.42.3) (I.89.76) (I.90.14) (I.92.6)
(III.8.9)

kistānelik: kestanelik, kestane bahçesi

k+lär (III.8.6)

k. (I.5.16)

komşu: komşu

kişi (krş.gişi): kişi

k+lar (I.73.47)

k. (I.107.23)

komutan: komutan

kitaP (krş.kitap): kitap

k+nara (I.107.10)

k+ı(I.108.12)

konfeksiyon: konfeksiyon

kitap (krş.kita(P): kitap

k. (I.11.3) (I.11.3)

k+lā (I.108.11)

konpir (krş.Kompir/konpir): patates

k+lara (I.108.13)

k. (III.7.12)

k+ları (I.107.14)

konuş- (krş.gonuş-/ĝonuş-): konuşmak

kitle-: kilitlemek

k-duk (I.39.13)

k-miş (I.33.6) (I.33.6)

kook- (krş.kork-/korK-) korkmak

kόk (krş.kök): kök

k-dum (I.69.15) (I.69.16) (I.79.25)
(I.79.7) (I.79.8)

k. (I.51.49)
k+ümüz (I.51.57) (III.4.31)

korK- (krş.kork-/kook-) korkmak

kōför: kuaför

k-dum (I.24.23)

k+dän (I.113.16)

kork- (krş.kook-/korK-) korkmak

kōku: korku
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k-dum (I.79.6)

k-ādık (I.4. 18)

k-muyōdum (I.64.10)

k-ālādı (I.4.17)

k-tum (II.2.11)

k-uyola(I.4.17)

korku: korku

kovala-: kovalamak
k-r (I.21.22)

k+sundan (III.5.75)

kóy (krş.köv/kö(Y)/köy): köy

(krş.kōparatif/kōparitif):

kooperatif
kooperatif

k. (III.9.34)
koy: kov, gıybet

k+e (I.21.33)
k+e (I.21.33)
kōparatif
kooperatif

k. (II.3.30)

(krş.kooperatif/kōparitif:

koyun (krş.ĝoyun/ goyun): koyun
k. (I.9.3)

k. (I.54.31) (I.54.6)

k+larımız (I.29.17)

k+ä (I.54.36)

k+uŋ (III.3.32)

k+dän (I.54.36)

köfdeci: köfteci

k+in (I.54.42)

k. (I.113.18)

k+iŋ (I.54.11) (I.54.12)
kōparitif
kooperatif

köfdeli: köfteli

(krş.kooperatif/kōparatif):

k. (I.62.9)
köfTe: köfte

k+leri (I.54.18)

k.(I.88.10)(I.88.5)(I.88.7) (I.88.7)

kop- (krş.kōp-): kopmak

k+siniŋ (I.88.1)

k-arıvēdik (I.75.5)

k+sinnen (I.88.10)

k-arsa (I.21.17)

köfün: köfün, büyük sepet

k-du (I.86.19)

k+e (II.5.17)

k-muşmuş (I.24.46)

kök (krş.kόk): kök

k-veriyō (I.111.121)

k. (I.72.15)

kōp- (krş.kop-): kopmak

k+ü (I.70.4) (I.70.9) (I.72.3)

k-adım (I.75.5)

k+üm (I.43.7) (I.46.1) (II.3.7)

kosbir: boysuz, güdük

k+ümüz (III.4.32)
kömür (krş.Kömür): kömür

k. (I.89.73)
koş- (krş.goç-/goş-): koşmak

k.(I.4.13) (I.72.15) (I.106.23)

k. (I.109.64)

(III.2.44) (III.2.44)

koşaf: hoşaf

k+ü (III.2.46)

k.(III.3.55)

Kömür (krş.kömür): kömür

k+ı (III.3.52)

K.(III.9.12)

k+ındana (III.3.52)

köp-: köpmek, hayvanın boynuzlaması

kov(u)cu: laf taşıyan

k.(I.89.78)

k.(I.89.75)

köpek: köpek

kov-: kovmak
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k. (I.43.21) (I.89.223) (I.105.7)

k+ünüŋ (III.9.9)

k+lerim (I.65.7)

k+üŋ (III.9.6)
köv (krş.kóy/kö(Y)/köy): köy

k+nän (I.18.2)
köplü (krş.köprü): köprü

k. (I.17.7) (I.26.24) (I.26.24) (I.28.1)
(I.37.20) (I.37.29) (I.37.34) (I.37.34)
(I.37.7) (I.46.1) (I.51.11) (I.51.23)
(I.51.23) (I.51.29) (I.6.3) (I.61.6)
(I.69.6) (I.103.16) (I.103.2) (I.103.5)
(I.97.24) (I.82.2)

k. (I.37.25)
köprü (krş.köplü): köprü
k. (III.2.36)
köpür-: köpürmek

k+ä (I.37.31) (I.63.18) (I.109.19)
(II.2.37)

k-ür (I.45.11)
k-üyo (I.102.5)

k+dä (I.11.12) (I.11.47)
(I.66.1) (I.103.31)

k-üp (I.102.5)

(I.6.29)

k+dän (I.37.9)

kör: kör

k+de (I.109.6) (I.109.8) (I.84.15)

k.(I.46.48) (I.46.48) (I.89.191)

k+den (I.37.25)

kör yolda belli ō-: sonuçları baştan belli
olmak

k+lädä (I.6.7)
k+lämizdä (I.103.30)

k. y. b. o. (I.89.178)

k+ü (I.28.1) (I.28.2) (I.29.40)
(I.29.40) (I.51. 46) (I.51.30)

körlük et-: sinir etmeye çalışmak, nispet
etmek

k+ümüzdä (I.11.35)

k.e. (I.89.179)

k+ümüzdü (I.4.17)

kös-: kösmek, yığının içe doğru çökmesi

k+ümüzüŋ (I.11.48)

k.(I.89.76)

k+ün (I.28.15)

kösül-: kösülmek, sakinleşmek, şiddetini
azaltmak

k+üŋ (I.109.21) (I.61.4) (I.80.6)

k.(I.89.77)

k+üŋ (I.18.17) (I.37.21) (I.37.7)

köşe: köşe

köy (krş.kóy/kö(Y)/köv): köy

k (II.8.13)

k. (I.17.8) (I.21.20) (I.29.17)
(I.49.24) (I.68.23) (I.77.26) (I.83.4)
(I.84.12) (I.84.9) (I.103.1) (I.107.20)
(I.108.10)
(I.108.11)
(I.109.17)
(III.5.41)(III.9.17)(III.9.25) (III.9.25)

k+dir (I.109.25)
kötü: kötü
k. (I.29.29) (I.36.24) (I.36.25)
(I.40.13) (I.42.34) (I.54.13) (I.67.7)
(I.73.4) (I.73.47) (I.76.5) (I.77.2)
(I.80.15) (I.80.16) (I.80.17) (I.84.18)
(I.96.5) (I.107.17) (I.110.7) (II.2.10)
(II.2.10) (II.3.31) (III.2.6) (III.5.39)
(III.5.39) (III.4.20)

k+ä (I.18.20)
k+dӓ (I.18.31) (I.29.14) (I.49.1)
(I.108.16) (I.63.12) (I.78.15) (I.78.2)
(II.3.29) (III.6.1)
k+dän (I.26.1) (II.1.14) (III.5.39)

k+sünü (I.107.18)

k+de (I.11.1) (I.11.34) (I.18.10)
(I.80.7) (I.84.14) (I.84.19) (I.107.3)
(III.2.12)(III.3.26)(III.5.59) (III.5.66)

k+yü (I.6.27)
kötülük: kötülük

k+deki (I.54.42) (I.54.6) (I.84.13)

k. (I.107.37)

k+delär (I.71.8) (I.71.8) (I.71.9)

kö(Y) (krş.kóy /köv/köy): köy
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k+den (III.2.48)

k+üymüş
(I.108.14)

k+denim (I.110.2)

(I.108.12)

k+ündenim(I.32.1) (I.71.1) (I.83.1)
(I.100.1)

k+deydik (I.71.5)
k+deyik (II.2.2)

kövlü (krş.köylü): köylü

k+deyiz (I.84.4)

k. (I.42.1) (I.110.10) (I.110.8)

k+dü (I.77.15)

k+nüŋ (I.4.7)

k+dü (IV.2.28)

k+yüz (I.42.1) (I.42.1)

k+e (I.26.26)

köylü (krş.kövlü): köylü

k+e (I.84.11) (I.84.8)

k. (I.43.8) (I.49.10) (I.70.4)

k+e (III.5.24)

(I.108.2) (I.108.4)

k+lädä (I.68.23)

k+lä (I.54.13)

k+lädän (IV.1.44)

k+lään (I.97.9)

k+läden (I.26.25)

k+lär (III.2.32)

k+lerä (I.21.1)

k+lerä (I.72.24)

k+lerė (I.31.16)

k+nüŋ (I.38.2)

k+lere (III.5.47)

k+sü (I.72.17)

k+lerindän (I.26.25)

köylük: köylük

k+ü (I.11.28) (I.11.51) (I.14.10)
(I.29.6)(I.51.22) (I.72.2) (I.73.1)
(I.77.26)(I.78.22)(I.106.24)(I.108.10)
(I.108.4)(II.2.25) (III.1.51)

közlümä: gözleme

k+ümüz (I.11.28) (II.6.12)

ku (krş.kı/kine/ki): ki (bağlaç)

k.(I.14.3) (I.14.5) (I.55.1) (I.95.15)

k. (I.45.7)

k+ümüzdä (II.6.11)

k. (I.66.6)

k+ümüzüŋ (I.11.32) (II.8.18)

kullan- (krş.gullan-): kullanmak

k+ün (III.5.10) (III.5.11)
k+ünä (I.29.6)
(I.54.6)

(I.108.14)

(I.29.7)

k-cez (I.72.8)
(I.29.7)

kulplu: uzun tek bir sapı olan küçük tencere
k. (II.3.10)

k+ündä (III.6.17)

kurs: kurs

k+ündän (I.92.1)

k. (II.3.33)

k+ünde (I.77.28) (III.9.16)

kuru: kuru

k+ünden (I.77.1)

k. (IV.1.13)

k+ündenim(I.32.1) (I.83.1) (I.100.1)
(I.71.1)

kurul-: kurulmak

k+ündenin (I.29.1)

k-urdu (I.24.35)

k+ündeyiz (I.8.1)

kurum: kurum, kuruluş

k+üne (III.5.20)

k+larında (I.107.22)

k+üŋ (I.18.10) (I.72.4) (I.92.1)
(II.1.15) (III.6.2) (III.9.18) (IV.1.22)
(IV.1.23) (IV.2.21) (IV.2.21)

kurye: kurye
k. (III.6.13)
kusur: kusur
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k+umuzu (I.24.3)

x-maz (I.35.21)

kuzu (krş.guzu): kuzu

xalsiyum (krş.kalsiyum): kalsiyum

k. (II.3.11)

x. (III.1.11)

Küçük (krş.güçcük/güçcü(K)/küçük

x+u (III.1.14)

küçük/küçüK): küçük

xaldır- (krş.kaldır-/galdır-): kaldırmak
x-amıyodux (III.2.39)

K. (I.102.6)
küçük (krş.güçcük/güçcü(K)/Küçük

x-dııŋ (III.2.5)

küçük/küçüK): küçük

xamyon (krş.kamyon): kamyon

k.(I.39.5) (I.49.12) (I.49.17)

x. (III.9.17)
xanser (krş.kanser): kanser hastalığı

k+dän (I.109.50)
küçüK (krş.güçcük/güçcü(K)/Küçük

x+i (I.35.1)

küçük/küçük): küçük

xaynax (krş.kaynak/kaynaK): kaynak

k. (IV.1.1)

x+la (III.2.23)

küfür: küfür

xapı (krş.kapı): kapı

k. (II.3.29) (II.3.30)

x. (II.8.15)

küpeş gibi: kilolu

x+lardan (III.5.55)
x+yı (I.33.5) (I.33.6)

k. g. (I.89.180)
kürek (krş.kürä(K)): kürek

xaragol (krş.garagol): karakol

k. (I.32.1)

x. (II.8.13)

kürä(K) (krş.kürek): kürek

xendi (krş.kendi/kändi/känni): kendi
x+ŋe (I.35.28) (I.44.19) (I.44.20)
(I.44.20)

k+ä(I.45.17)
küşümle-: ürkmek, korkmak

xırx (krş.xırg/Kırk/kırk/KırK/kırx):kırk

k. (I.89.58)

x. (II.8.8) (II.8.8)

küt: küt (yansıma)

xırg (krş.Kırk kırk/KırK/kırx/xırx):: kırk

k. (I.24.20)

x. (III.5.72)

kütültü: küt sesi (yansıma)

xışlık: kışlık

k. (I.73.24)

x. (I.84.17)

X

L

xaax- (krş.kaāk-/kak-/kāk-/kax-/kaak-/kalk/kāK-/ kalx-/xalx-) kalkmak

laab: lakap

x-miy (II.3.23) (II.3.23)

l+lāna (I.41.6)

xac (krş.kaÇ/kaç/kaş/Kaş/kas): kaç

laf (krş.nāf): laf

x. (III.5.35)

l. (I.24.47) (I.66.16)

xalx- (krş.kaāk-/xaax-/kak-/kāk-/kax-/

l+ı (I.43.22) (I.44.9)

kaak-/kāK-/kalx-/kalk-): kalkmak

l+ında (I.89.183)

x-dıım (I.30.1) (I.30.1)

l+ını (I.24.5)

x-ıyoz (I.30.1)

l+ları (I.24.5)

488

l+yä (I.54.41) (I.54.41)

l+larınnan (I.68.14)
lahana (krş.láhána/láhana): lahana

levir: revir

l. (I.113.10)

levir (I.109.13)

láhána (krş.lahana/láhana): lahana

l+ä (I.107.28)

l. (I.103.8)

l+dä (I.107.28)

láhana (krş.lahana/láhána): lahana

l+de (I.107.13)

láhana (I.113.24)

leylak: leylak çiçeği

láhanalı: lahanalı

l+ları (I.109.65)

l.(IV.1.7)

lezzeT: lezzet

lamba: lamba

l+i (I.88.11)
libāde (krş.ibāde): ceket

l. (I.73.22)
l+lā (I.37.19)

l.(I.89.83)
likolta: dikilmiş iç çamaşırı, atlet.

lap: taze incir
l. (I.89.79)

l+larȧ (I.76.29)

lata: ceket

limon: limon

l.(I.89.80)

l.(I.36.20)(I.36.25)(I.67.12)(I.113.20)
lira (krş.lerä/lere/leri/nira): lira

laylon: naylon
l. (I.70.13)

l.(I.49.21)(I.49.21) (I.49.21) (I.49.22)
(I.49.9) (I.49.9) (I.49.9) (I.84.21)

lāzım: lazım

l+ysa (I.49.20)

l.(I.110.15)
(II.1.21)
(IV.1.15)
(IV.1.16) (IV.1.8) (IV.1.8) (IV.1.8)

lisdi: liste

leblebi: leblebi

l+yä (I.54.39)
lise (krş.lisė): lise

l. (I.46.35)
län (krş.ülen/ülän): ulan

l. (I.105.12) (I.106.16) (IV.1.38)
(IV.1.38)

l. (I.77.18)

l+ye (I.37.3)

leen (krş.leğen): leğen

l+yi (I.5.3) (I.5.3) (I.5.7) (I.5.7)
(I.5.7)

l+leri (I.21.5)
leğen (krş.leen): leğen

lisė (krş.lise): lise

l+iŋ (I.102.6)

l+ye (I.49.3)

lerä (krş.lere/leri/lira/nira): lira

litre: litre

l. (I.40.3) (I.40.5) (I.54.43) (I.69.10)
(I.79.14) (I.79.27) (I.79.9) (I.99.9)
(I.99.9)

l. (I.49.9)
lobiye: kuru fasulye

l+yi (I.99.9)

l. (I.89.82) (I.91.8)

lere (krş.lerä/leri/lira/nira): lira

lokma: lokma

l. (I.23.7)(I.23.7)(I.49.18) (I.56.16)

l. (I.103.28)

l+lik (I.76.19) (I.76.19)

l+sı (I.103.23)

leri (krş.lerä/lere/lira/nira): lira

lokum: lokum
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l. (I.31.11) (I.47.24) (I.5.9)

m. (III.5.21) (III.5.21)
mahallė
mahalle

l+lā (I.31.12)
löbetci: nöbetçi

m+dä (I.26.33)

l. (I.86.16)

mahalle
mahalle

l+yiz (I.86.16)
lüks: lüks

(krş.mahallė/maalle/mahalli):

m+miz (I.12.41)

l+üŋ (I.68.3)

mahalli
mahalle

M

(krş.mahallė/maalle/mahalle):

m+ynän (I.20.12)

maabbet: muhabbet

mahgame (krş.mahgimi): mahkeme

m.(I.4.2)
maazı (krş.māzı): mağaza, daha çok incir
işletmesi anlamında

m+i (I.85.10)
m+yi (I.54.27)

m+ı (I.6.25)

mahgimi (krş.mahgame): mahkeme

m+ılāda (I.93.2)

m+lerä (II.3.35)

m+ılara (I.93.2)

mahluÇ
(krş.mahluÇ):çekirdeklerden,
ayrılmış pamuk

māzı (krş.maazı): mağaza, daha çok incir
işletmesi anlamında

m. (I.58.26) (I.58.28)

m+da (I.42.4) (I.42.4)

m+a (I.58.28)

mabıK: ?

makam al-: gözünü dikmek

mabıK(I.43.32)

m. a. (I.89.182)

madde: madde

makas: makas

m+si (I.97.7)

m. (I.107.2)

māden: maden
m.(I.11.2)
(I.11.42)
(I.11.44) (I.106.12)

makbul: makbul
(I.11.44)

m. (II.2.31)
makına
(krş.makina/makine/makini/
makinı): makine

m+dė (I.11.38)
m+i (I.106.11)

m. (IV.1.37)

mādenci: madenci

makine
(krş.makına/makine/makini/
makinı): makine

m. (I.11.6)
mädimän: merdiven

m+ynan (IV.1.33)
m+ynan (IV.1.33)

m+nä (I.74.8)

makine
(krş.makına/makine/makini/
makinı): makine

mafeT-: mahvetmek
m-iyō (I.79.17)

m. (I.76.26) (IV.1.35)

m-iyo (I.79.25)

m+si (I.45.15) (IV.2.21)

mah allah: kesinlikle (olumsuz cümlede)

m+yi (I.45.17) (I.76.28) (II.8.17)

m. a. (I.89.181)
maalle
mahalle

(krş.mahalle/maalle/mahalli):

m+ylen (IV.1.36)

(krş.mahalle/mahallė/mahalli):

makinı
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(krş.makına/makina/makine/

makini): makine

m+nan (I.71.2)
mamile (māmile): muamele, işlem

m+dan (IV.1.34)
makini
(krş.makına/makine/makine/
makinı): makine

m+yi (I.24.13) (I.24.13) (I.24.18)
māmile (mamile): muamele, işlem

m+lerä (I.31.3) (I.31.5) (I.58.27)

m+yi (I.24.13)

mal: hayvan

mandalin: mandalina

m. (I.24.11) (I.27.1) (I.32.3) (I.32.5)
(I.46.12) (I.56.4) (I.56.4) (I.56.6)
(I.56.6) (I.110.7) (I.89.143) (I.97.11)
(I.71.4) (III.1.40) (III.4.24) (III.5.45)
(III.5.5)

m. (I.26.8)
m+ä (I.26.4)
m+e (I.26.4)
mandarı (krş.mandıra): mandıra

m+a (III.8.10)

m+nıŋ (I.63.18)

m+dan (I.107.52)

mandıra (krş.mandarı): mandıra

m+dır (I.106.8) (I.106.8)

m. (I.63.17) (I.63.18)

m+ı (I.42.6)

m+nıŋ (I.63.19)

m+ına (III.5.11) (III.8.14)

manifaturacı: manifatura

m+ınnan (III.5.31)

m+sından (IV.1.24)

m+ıŋ (I.24.36) (III.8.11)

märkez: merkez

m+ĭ (III.5.10)

m. (IV.1.23)

m+la (I.71.2)

m+i (IV.1.22) (IV.1.26)

m+lā (III.1.2)

marT: mart

m+lädan (I.79.29)
m+ları (I.29.31)

m+da (II.5.7) (II.7.8)

m+ları (III.8.13)

m+ıŋ (II.5.7)
masa (krş.ması): masa

m+larımız (I.29.17) (III.4.24)

m+nıŋ (I.21.10)
m+yı (I.62.18)

m+larnan (III.4.23)
m+nan (I.33.5)

ması (krş.masa): masa

mal: mal, mülk

m+ya (I.79.20)

m. (III.6.9) (I.4.5) (I.4.9) (I.11.42)

māsıl (krş.mahsul): mahsul

m+ı (III.6.8)
m+laaŋ (I.69.22)

m. (I.14.6) (I.104.24) (I.104.25)
(III.2.24) (III.2.5) (III.2.6)

m+lām (I.69.23)

m+ıŋ (I.6.29)
mahsul (krş.māsıl): mahsul

m+larımız (I.107.51)
malcılı(K) (krş.malcılık): hayvancılık

m. (IV.1.56)

m+ı (I.42.6)

m+ū(I.5.25).

malcılık (krş.malcılı(K)): hayvancılık

māsıl mūsul: mahsul (ikileme)

m. (I.24.11) (I.5.1)

m. m. (I.51.2)
masıraf (krş.masraf): masraf

m+lan (I.71.1)
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m.(I.109.12)

m. (III.3.10) (III.3.12)
(III.3.7) (III.3.7) (III.3.8)
(III.3.9)

masraf (krş.masıraf): masraf
m.(I.110.21) (I.90.19)

(III.3.6)
(III.3.9)

m+dan (III.3.6)

m+ınan (I.73.43)

m+m (III.3.13)

m+ınnan (I.72.33)

m+sına (I.102.1)

m+lara (I.72.32)

m+ynana (III.3.11) (III.3.11)

m+ları (I.58.19)

maaş (krş.mayaş/mayış): maaş

masraflı: masraflı

m. (I.84.20)

m. (IV.1.14)

m+dan (III.1.33)

māsıs: şakadan

m+ıŋ (I.84.21)

m. (II.3.40)

m+lā (I.72.37)

mal maşat: hayvanlar (ikileme)

mayaş (krş.maaş/mayış): maaş

m. m. (I.71.4)

m+ı(I.56.16) (I.72.35) (II.7.7) (II.7.8)

m+la m+la (I.71.3/4)

m+ımızı (II.8.16) (II.8.4)

maşa: maşa

m+ını (II.8.6)

m+ynan (I.45.14)

mayış (krş.maaş/mayaş): maaş

maşallah (krş.maşşala/maşşalaḥ/maşşalah):
maaşallah

m+a (II.7.10)
mayaşlı: maaşlı

m. (I.107.50) (I.54.5) (II.2.1)

m. (I.72.35)

maşşala (krş.maşallah/maşşalaḥ/maşşalah):
maaşallah

maydınoz
maydanoz

m. (I.44.19) (II.1.19) (II.4.4)

(krş.meydinoZ/merdinoz):

m. (I.112.13)

m+sı (I.57.2)

mayılı-: mayalamak

maşşalaḥ (krş.maşallah/maşşala/maşşalah):
maaşallah

m-yoz (I.103.6)
mayıs (krş.meyis): mayıs ayı

m.(I.12.26)
maşşalah (krş.maşallah/maşşala/maşşalaḥ):
maaşallah

m. (IV.1.58)
m+ıŋ (I.78.16)

m. (I.57.1)

māzi: mâzi, geçmiş

matematik (krş.matėmatik): matematik

m. (I.68.17)

m. (I.43.12)

m+si (I.68.16)

matėmatik (krş.matematik): matematik

mazot: mazot

m. (I.43.11)

m. (I.54.11)

matgap: matkap

mecbur (krş.mecubur):mecbur

m+nan (I.21.11) (I.21.12)

m. (I.55.10) (I.55.10) (I.73.13)

mayȧ (krş.maya): maya

mecubur (krş.mecbur):mecbur

m.(I.24.37) (I.45.9) (I.93.13)

m.(I.107.42) (III.3.48)
(III.5.56) (IV.2.11)

maya (krş.mayȧ): maya
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(III.3.50)

m+suŋ (II.2.18)

pēnir mēnir: peynir meynir (ikileme)

mecburluk: mecburiyet

p. m. (III.1.15)
meraklı: meraklı

m. (I.49.4)
mefat (krş.mefāt/mefaT): vefat

m. (I.106.21) (I.106.27)
mēra: mera

m. (I.98.5)
mefāt (krş.mefat/mefaT): vefat

m+lā (I.72.20)

m.(I.11.21)(I.18.11)(I.78.16)(I.78.16)
(I.98.29)

merkez: merkez
m+i (IV.1.23)

mefaT (krş.mefat/mefāt): vefat

mertlek: çok büyük

m. (II.8.6)

m. (I.89.83)

mal megäl: hayvanlar (ikileme)

meselá (krş.mesela/meselā/meselä): mesela

m. m. (III.5.5)

m.
(I.21.13)(I.21.16)(I.21.16)
(I.21.16) (I.21.3) (I.21.4) (I.110.12)
(I.110.13)(I.84.20)(I.73.18) (III.3.17)
(III.3.17) (III.3.45) (III.3.46) (III.9.3)

mekik dökdür-: bülbül gibi konuşmak
(deyim)
m. d-üdü (III.3.39/40)

mesela (krş.meselá/meselā/meselä): mesela

meme (krş.memė/memi): meme

m.(I.47.25)
(I.49.12)
(I.110.17) (IV.1.20)

m+si (I.112.12)
m+sinden (I.24.36)

(I.49.19)

meselā (krş.meselá/mesela/meselä): mesela

memė (krş.meme/memi): meme

m.(I.17.8) (I.23.8) (I.33.20) (I.50.6)
(I.62.21) (I.64.1) (I.68.12) (I.68.17)
(I.108.9) (I.84.15) (I.84.16) (I.84.21)
(I.84.21) (I.84.8) (IV.1.24) (IV.1.4)
(IV.1.19)

m+lerini (I.31.3) (I.31.4)
memi (krş.meme/memė): meme
m+denä (I.90.2)

meselä (krş.meselá/mesela/meselā): mesela

memliket: memleket

m. (II.3.11)

m+ini (I.70.11)

mesele: mesele

m+länä (I.94.16)

m+si (I.70.3)

memnun: memnun

meslek (krş.mesle(K)): meslek

m. (I.86.28)

m. (I.5.8)

m+um (I.34.8)
memur (krş.mēmur): memur

m+de (IV.1.39)

m. (I.104.5) (I.109.52)

m+leri (I.107.15)

m+u (I.29.40) (I.29.40)

mesle(K) (krş.meslek): meslek

mēmur (krş.memur): memur

m+e (I.11.3) (I.73.40)

m.(I.104.6) (I.72.34)

m+em (I.11.2)

m+uz (I.100.4)

m+imdän (I.107.58)
meşe (krş.meşä):meşe ağacı

mendil: mendil

m+dir (I.109.23)

m. (I.87.11) (I.87.5) (I.87.7)

meşä (krş.meşe):meşe ağacı

m+i (I.87.11) (I.87.3)
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m. (I.45.6)

mevsim: mevsim

meşākat: meşakkat

m. (I.58.8)

m. (I.109.18)

m+indän (I.73.8)

meşgul: meşgul

m+inde (I.73.15)
meyan: beyan, söylem

m.(I.12.6) (I.58.2) (I.105.5)
mēşur: meşhur

m+da (I.107.40)

m.(I.68.10) (I.68.14)

meydan: meydan

m+dur(IV.1.10) (IV.1.11) (IV.1.4)

m+a (I.58.9) (I.73.16)

metal: metal

m+a (III.9.1)
meyit gibi yat-: ölü gibi yatmak

m. (I.11.41)
metellim: mani

m. g. y. (I.89.183)

m. (I.109.17)

meyve: meyve

m+i (I.109.21)

m. (I.13.2)

metre: metre

mezbaa: mezbaha

m.(I.40.16)
(III.5.55)

(I.84.24)

(III.5.54)

m. (I.110.13) (I.110.16)
m+lāda (I.110.17)

m+ye (III.5.55)
merdinoz
maydanoz

m+sı (I.110.12)

(krş.maydınoz/meydinoZ/):

m+yı (I.110.12)
mezē (krş.mezer): mezar

m+unnan (I.88.5)
meydinoZ
maydanoz

m+lä (I.42.23)

(krş.maydınoz/merdinoz/):

mezer (krş.mezē): mezar
m+dä (I.42.22)

m. (I.113.25)
meyis (krş.mayıs): mayıs ayı

mezerlik
mezarlık

m+iŋ (IV.1.2)

(krş.mezerliK/mezäli(K)):

m+den (III.3.35) (III.3.35)

mävki: mevki

m+dene (III.3.34)

m+dän (I.40.1)

(krş.mezerlik/mezäli(K)):

mezerliK
mezarlık

mevlid (krş.mevlit/mevlüd/mävlid): mevlit
m. (I.103.25)

m.(I.18.25)

m+dän (I.95.1)

mezäli(K)
mezarlık

m+ä (I.42.22) (I.42.24)
mevlit (krş.mevlid/mevlüd/mävlid): mevlit

(krş.mezerlik/mezerliK):

m+ä (I.41.24)

m+lerde (I.51.19)

m+i (I.42.23)

mevlüd (krş.mevlit/mevlid/mävlid): mevlit

mezun: mezun

m.(I.66.10) (I.66.15) (I.66.2) (I.66.3)

m. (I.54.1)

m+ü (I.67.1)

m+uydu (I.50.14)

mävlid (krş.mevlid/mevlit/mevlüd): mevlit

mı (krş.mi/mu/mü): soru edatı

m. (I.26.40)

m. (I.3.8) (I.6.28) (I.6.28)
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(I.14.7)

(I.16.2) (I.21.10) (I.21.20) (I.21.20)
(I.21.36) (I.23.3) (I.24.19) (I.24.47)
(I.33.1) (I.37.18) (I.4.17) (I.41.11)
(I.41.20) (I.41.21) (I.42.11) (I.44.16)
(I.44.22) (I.44.23) (I.45.10) (I.47.21)
(I.5.18) (I.54.41) (I.56.12) (I.56.5)
(I.62.35) (I.69.21) (I.70.2) (I.73.7)
(I.76.11) (I.76.12) (I.76.14) (I.77.18)
(I.77.28) (I.77.28) (I.80.7) (I.84.10)
(I.84.11) (I.84.18) (I.85.1) (I.85.15)
(I.90.12) (I.90.13) (I.90.17) (I.95.15)
(I.95.9) (I.96.9) (I.97.15) (I.106.9)
(I.108.15)
(I.109.54)
(I.111.11)
(I.112.15) (II.1.15) (II.1.7) (II.2.2)
(II.2.20) (II.2.23) (II.2.33) (II.2.39)
(II.3.15) (II.4.32) (II.5.16) (II.5.5)
(II.8.5) (III.1.35) (III.1.58) (III.2.50)
(III.5.10) (III.9.26) (IV.1.33)

(II.4.14) (II.4.16) (II.4.26) (II.4.28)
(II.5.16) (II.7.2) (III.1.30) (III.2.27)
(III.5.22)(III.5.33)(III.5.40) (III.5.41)
(III.5.54)(III.5.55)(III.6.29) (IV.2.25)
m+ŋ (I.69.20) (I.73.30) (III.7.14)
m+siŋ (I.40.4)
m+siŋiz (I.14.9)
mu (krş.mı/mi/mü): soru edatı
m+n (I.83.8) (I.90.16)
m+ŋ (I.37.2) (I.37.2) (I.46.41)
(I.54.15) (I.64.12) (I.70.4) (I.76.12)
(I.105.17) (II.3.40) (II.3.40) (II.4.23)
(II.4.29) (II.5.19) (II.5.2)
m+suŋ (I.54.35)
mü (mı/mi/mu): soru edatı

m+dı (I.12.7)

m+ŋ (I.57.4) (I.57.4)

m+dır (I.83.3)

mısır: mısır

m+n (I.12.16)

m. (I.61.8) (I.81.5) (IV.1.56)

m+ŋ (III.5.8) (III.8.17) (III.9.25)

mısmıllı (krş.mismilli): düzgün, sağlam,
olması gerektiği gibi.

m+sıŋız (I.57.4)
m+ydı (I.107.41) (I.60.2) (III.3.15)
(III.3.62) (IV.1.57) (IV.2.19)

m. (I.89.84)
micuze: mucize

m+yın (I.77.14) (I.77.19)

m. (I.78.8)

mi (krş.mı/mu/mü): soru edatı

mide (krş.mîde/midi): mide

m.(I.2.1) (I.4.4) (I.13.5) (I.21.21)
(I.24.19) (I.26.27) (I.26.27) (I.28.27)
(I.3.3) (I.30.20) (I.33.1) (I.34.9)
(I.35.23) (I.35.4) (I.35.8) (I.36.2)
(I.36.6) (I.40.6) (I.41.20) (I.41.4)
(I.42.19) (I.43.18) (I.43.35) (I.44.16)
(I.45.11) (I.46.38) (I.46.8) (I.47.31)
(I.51.17) (I.54.26) (I.54.29) (I.55.12)
(I.55.7) (I.57.2) (I.57.2) (I.57.2)
(I.57.2) (I.58.15) (I.62.2) (I.62.28)
(I.62.28) (I.62.29) (I.62.31) (I.63.12)
(I.64.4) (I.64.4) (I.64.8) (I.65.19)
(I.69.17) (I.69.18) (I.69.18) (I.69.2)
(I.70.9) (I.72.30) (I.72.32) (I.73.14)
(I.73.22) (I.73.28) (I.73.44) (I.76.2)
(I.76.22) (I.76.6) (I.76.7) (I.77.1)
(I.77.23) (I.78.19) (I.80.15) (I.80.16)
(I.80.18) (I.81.10) (I.81.6) (I.83.2)
(I.85.15) (I.86.25) (I.87.8) (I.87.9)
(I.90.12) (I.90.7) (I.94.7) (I.94.7)
(I.100.2)
(I.103.12)
(I.109.34)
(I.110.21) (I.111.10) (II.1.14) (II.1.5)
(II.2.16) (II.2.2) (II.2.4) (II.3.19)
(II.3.21) (II.3.22) (II.3.26) (II.3.30)

m. (I.101.4) (III.1.10)
mîde (krş.mide/midi): mide
m. (III.1.13)
m+ŋ (III.1.12)
m+ŋi (III.1.12)
midi (krş.mîde/mide): mide
m.(I.62.30)(I.78.18)(I.113.22)
(III.1.47) (III.3.24)
mikser: mikser, karıştırıcı
m+dän (I.52.1)
mil: çakıl taşlı toprak
m. (I.70.15) (I.70.15)
millet (krş.milleT): millet
m. (I.6.30)(I.29.33)(I.29.34) (I.54.33)
(I.63.5) (I.63.8) (I.86.22) (I.86.25)
(I.86.29) (I.92.9) (I.95.8) (I.97.12)
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(I.105.20)
(I.110.10)
(I.111.9)
(II.3.39) (II.3.5) (III.1.51) (III.1.51)
(III.1.54)

miras: miras
m. (I.29.36)
misafir
(krş.misāfir/misaFir/müsafir):
misafir

m+ä (I.69.11)
m+imiziŋ (I.69.9)

m.(I.12.41) (I.54.17)

m+iŋ (I.26.32)

m+imizi (I.113.8)

m+iŋ (I.69.11) (I.77.10)

m+iŋ (II.2.6)

milleT (krş.millet): millet
m. (I.26.4) (III.2.35)
(III.5.76) (IV.2.30)

m+lerim (I.20.11)
(III.5.16)

m+siz (I.12.26)
misāfir
misafir

milyar: milyar
m. (I.28.27) (I.28.28) (I.107.59)
(III.9.11)
(III.9.13)
(III.9.20)
(III.9.20) (IV.2.26) (IV.2.26)

(krş.misafir/misaFir/müsafir):

m.(I.51.33) (I.54.20)
misaFir
misafir

m+a (I.35.13) (I.42.21)

(krş.misāfir/misaFir/müsafir):

m.(II.9.22) (II.9.22)

m+dan (I.35.27)

mismilli (krş.mısmıllı): düzgün, sağlam,
olması gerektiği gibi.

m+dan (I.90.19)
m+ı (I.42.16)

m. (I.89.84)

milyon: milyon

miting: miting

m. (I.99.10) (I.99.12)

m.(I.54.20)

m+a (I.15.3)

m+inä (I.54.20)

m+dan (I.62.33)

m+ydi (I.107.52) (IV.2.16)

min- (krş.bin-): binmek

m+z (I.72.1)
moral (krş.morál): moral

m-iyoz (I.37.31)
mināre: minare

m. (I.12.32) (I.12.33)
morál (krş.moral): moral

m (I.60.2)
m+niŋ (I.60.2)

m. (I.79.16)

mindär: minder

moral- (krş.morar-): morarmak

m. (I.73.16)

m-dı (I.79.7)

mindir-: bindirmek

morar- (krş.moral-): morarmak
m-dı (I.79.26)

m-ceäŋ (III.5.47)
m-îdik (I.4.28) (I.4.30)

motur: motor

m-ilä (I.4.30)

m.(I.42.8)(III.5.65)(III.9.16)(III.9.31)

m-ip (I.32.32)

m+dan (I.21.34)

m-iveriler (III.8.16)

m+la (I.109.9)

m-iveriyola (III.8.18)

m+lānan (I.82.20)

mingeş-: damar kasılması

m+lānana (I.82.20)

m. (I.89.85)

m+nan (I.45.14)
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m+sıŋ (I.56.5)

m+u (I.78.19)
mu (krş.mı/mi/mü): soru edatı

muit: muhit

m.(I.6.10) (I.3.8) (I.18.18) (I.19.6)
(I.22.3) (I.24.47) (I.28.23) (I.30.11)
(I.30.12) (I.42.34) (I.42.38) (I.42.40)
(I.44.21) (I.44.21) (I.45.11) (I.46.38)
(I.49.13) (I.49.13) (I.90.18) (I.57.2)
(I.62.33) (I.62.34) (I.69.2) (I.69.21)
(I.69.23)(I.80.10) (I.100.7) (I.103.24)
(I.104.26) (II.1.5) (II.2.38) (II.3.11)
(II.3.16) (II.3.26) (III.1.48) (III.4.21)
(III.9.17)(III.9.18)(III.9.18) (IV.1.14)
(IV.1.17)(IV.2.14) (IV.2.27) (II.3.38)

m+indä (I.77.26)
mutdāş (krş.muhtaç): muhtaç
m. (I.12.39) (I.12.40)
mutlu: mutlu
m. (II.2.14)
mü (krş.mı/mi/mu): soru edatı
m.(I.13.5) (I.24.31) (I.40.5) (I.40.6)
(I.64.12) (I.64.16) (I.76.13) (I.76.20)
(I.77.10) (I.108.14) (I.93.7) (I.93.7)
(I.98.23) (I.98.23) (II.3.29) (II.3.32)
(III.5.23) (III.5.23)

m+ydu (III.1.41)
m+ydū (IV.1.37)

mübārek: mübârek

m+du (I.74.16) (III.1.31)
mu (krş.bu): bu

m. (I.66.12) (II.2.24)
mücādelä: mücadele

m+nnardan (II.2.39)
muakgak: muhakkak

m. (I.29.39) (I.29.39) (I.29.40)
mücrüm ol-: ne yapacağını bilememek, işi
becerememek

m. (I.108.2)
muavin: şoför yardımcısı

m. o- (I.89.184)

m. (III.6.20)
muhabbet: muhabbet, sohbet

müddet (krş.mütdet): müddet, süre
m.(I.11.7)

m. (I.7.2)

m+cä (I.72.38)

muhdar
(krş.muhtar/mukdar/mıḥdar/
mıxdar): muhtar

m+çe (I.84.19)
müdürlü(K): müdürlük

m. (III.9.4)

m+ündä (I.78.2)

m+ıŋ (III.3.34) (III.3.34)
muhtar
(krş.muhdar/mukdar/mıḥdar/
mıxdar): muhtar

m+ündän (I.54.39)
müfdü: müftü

m+ım(I.3.2)

m+lerimiz (II.2.36)

mukdar
(krş.muhdar/muhtar/mıḥdar/
mıxdar): muhtar

mühendis: mühendis
m+lä (I.37.21)

m. (I.37.9)

mühür: mühür

m+ınnan (II.1.15)

m+ü (I.24.12)

mıḥdar
(krş.muhdar/muhtar/mukdar/
mıxdar): muhtar

mülākaşa: münakaşa

m+ıŋ (I.6.5)

m. (I.109.3)

mıxdar
(krş.muhdar/muhtar/mukdar/
mıḥdar): muhtar

mülk: mülk
m. (I.4.9) (I.4.5)

m. (III.9.17)

m+ünüŋ (I.43.4)

muhtaç (krş.mutdāş): muhtaç

mümkün: mümkün
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m. (I.107.11) (I.40.5) (I.40.6)
müsafir
misafir

n. (I.22.11)

(krş.misāfir/misaFir/misafir):

n+ı (I.18.32)
n+ımı (II.9.13) (II.9.14)

m+iŋ (I.113.15)

n+ında (I.104.8)

m+leri (I.70.2)

n+ını (II.2.33) (II.9.13)

müsayiT: müsait

n+ıŋ (I.107.53)

m+im (I.22.10) (I.22.11)

n+ıŋı (I.98.28)

mütāit: müteahhit

n+ları (I.107.19)

m. (III.2.47)

n+nan (I.18.32)

mütdet (krş.müddet): müddet

namazlā: seccade

m. (I.11.32)

n. (I.89.86)

N

namazlık: namazda okunan dua

naap- (krş.nāap-): ne yapmak

n+lara (I.107.53)

n-caaŋ (III.5.49)

nane: nane

n-caksın (I.55.12)

n+sinnen (I.88.5)

n-caŋ (I.29.38) (I.29.9) (I.90.20)
(II.4.7) (III.1.25) (III.1.37)

nap- (krş.nāp-): ne yapmak
n-acaaŋ (I.31.31)

n-cāsıŋ (III.2.14)

n-alım (II.9.17)

n-ceŋ (I.6.6) (I.6.15) (I.6.30) (I.14.4)
(I.69.6) (I.104.6) (I.104.22)

n-cam (I.6.10)

n-dı (I.84.8)

n-caŋ (I.56.9)

n-sın (I.84.10)

nāp- (krş.nap-): ne yapmak

n-sıŋ (III.1.40) (III.1.44)

n-alım (I.103.20) (I.81.10) (I.94.4)
(I.90.5) (I.94.10) (I.113.11) (I.12.12)
(I.12.35) (I.28.11) (I.35.25) (I.35.7)
(I.40.8 (II.3.20) (III.1.1) (III.1.22)
(III.1.23) (III.1.57) (III.4.14)

nāap- (krş.naap-): ne yapmak
n-dıŋ (III.1.1)
naayetindä (krş.nāyatda): nihayetinde

n-am (I.104.2) (I.66.1) (I.81.2)

n. (I.72.36)

n-asaŋız (I.106.15)

nāyatda (krş.naayetindä): nihayetinde

n-caŋ (I.12.12) (I.94.7)

n. (I.73.9)

n-caz (I.81.10)

nādir: nadir

n-en (I.24.29) (I.91.2)

n. (I.113.14)

n-eyik (III.1.6)

nāf (krş.laf): laf

n-ıy (III.8.17)

n+lādı (I.85.16)

n-ıyim (III.5.3)

nalın: takunya

n-ıyōla (I.72.36)

n+ıŋ (I.111.11)

n-ıyoŋ (I.73.21) (I.73.21) (I.73.21)

n+nan (I.111.8)

n-ıyorsuŋuz (I.95.2) (II.8.8)

n+nana (I.111.10)

n-iyım (III.8.4)

namaz: namaz
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n-iyim (III.1.1) (III.1.2)

(I.106.10)
(I.106.25)
(I.106.9)
(I.107.14)
(I.108.15)
(I.109.29)
(I.56.17) (I.57.1) (I.58.31) (I.59.2)
(I.59.6) (I.61.4) (I.61.7) (I.62.26)
(I.62.30) (I.66.1) (I.66.2) (I.67.2)
(I.68.11) (I.68.19) (I.72.1) (I.72.15)
(I.72.26) (I.72.26) (I.72.31) (I.72.32)
(I.72.4) (I.73.27) (I.73.40) (I.73.49)
(I.74.11) (I.77.2) (I.80.1) (I.84.18)
(I.85.17) (I.91.2) (I.93.1) (I.95.2)
(I.97.11) (I.98.20) (I.98.7) (I.11.10)
(I.14.2) (I.14.5) (I.18.1) (I.18.13)
(I.20.8) (I.21.17) (I.21.25) (I.23.9)
(I.24.11) (I.24.8) (I.28.13) (I.29.37)
(I.29.42) (I.31.6) (I.35.20) (I.35.21)
(I.35.22) (I.35.22) (I.35.23) (I.35.5)
(I.35.6) (I.38.4) (I.4.10) (I.4.2)
(I.4.44) (I.4.46) (I.41.22) (I.41.6)
(I.46.35) (I.46.35) (I.49.17) (I.49.5)
(I.49.9) (I.51.12) (I.51.13) (I.51.23)
(I.51.41) (I.51.5) (I.52.3) (I.52.3)
(I.54.13) (I.54.13) (I.54.15) (I.54.35)
(I.56.7) (I.6.28) (I.3.2) (II.1.14)
(II.1.15)(II.1.8) (II.2.14) (II.2.41)
(II.2.6)(II.2.7)(II.2.8)(II.2.9) (II.3.22)
(II.3.25) (II.3.3) (II.3.30) (II.3.40)
(II.3.5) (II.6.10) (II.6.11) (II.9.4)
(III.1.35) (III.2.49) (III.3.7) (III.3.8)
(III.5.23)(III.5.33)(III.5.44) (III.5.77)
(III.6.1) (III.6.8) (III.7.16) (III.8.19)
(III.9.30)(IV.1.21)(IV.1.53)(IV.2.11)

n-sıŋ (I.92.6)
nārı-: ne aramak
n-yo (I.64.11)
nārin: narin
n. (I.26.30) (I.26.30)
nasıl (krş.nasıḷ) nasıl
n. (I.109.27) (I.64.18) (I.68.12)
(I.70.21) (I.73.7) (I.36.21) (I.36.5)
(I.4.40) (I.41.21) (I.44.20) (I.46. 37)
(I.47.12)(II.3.22)(II.3.42)(III.3.17)
(I.8.10) (III.8.7)
nasıḷ (krş.nasıl) nasıl
nasiP
nasip

n+sıŋ (III.7.2)
(krş.nāsi(P)/nasi(P)/nasip/nāsip):
n. (I.29.12)
(krş.nāsi(P)/nasi(P)/nasiP/nāsip):

nasip
nasip

n. (I.36.7) (I.43.11)
nasi(P)
nasip

(krş.nāsi(P)/nasip/nasiP/nāsip):

n. (I.66.3) (I.84.1) (II.3.43)
n+ini (I.49.11)

n+di (II.2.1)

nāsiP (krş.nasip/nasi(P)/nasiP/nāsip): nasip

n+dir (I.72.3)

n.(I.104.4)(I.43.17)(I.43.18)
(I.43.23)(III.5.14) (III.9.2)

n+lä (I.4.15) (I.4.21) (I.62.6)
n+lär (I.29.28) (III.1.34) (III.2.43)
(III.4.20) (III.4.20) (III.4.20) (III.8.1)

nāsip (krş.nāsiP/nasip/nasi(P)/nasiP): nasip
n.(I.26.8)

n+lärle (III.9.31)

nassō-: nasıl olmak

n+sidir (I.72.3)

n-sa (III.5.68) (III.5.69)

n+sine (I.66.6)

naylon: naylon

n+ydi (I.77.23) (I.63.17) (I.12.9)

n. (II.5.19)

n+ye (I.109.54)

naylon maylon: naylon (ikileme)

n+yi (I.12.16) (I.43.2) (I.98.4)

n. m. (III.2.39)

n+yinen (I.56.14) (I.56.14)

nazar il-: nazar değmek

n+yiŋ (I.35.22) (I.72.3)

n. i. (I.89.185)

n+yiŋiz (III.4.7) (III.4.7)

ne (krş.nē/nė): ne

n+ynän (I.28.21) (I.28.22)

n. (I.100.3) (I.103.24) (I.103.25)
(I.103.26)
(I.103.26)
(I.105.19)

n+ysä (I.24.14) (I.24.18) (I.24.20)
(I.24.20) (I.24.23) (I.61.1) (I.68.20)
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(I.68.3) (I.100.9) (II.7.8) (II.8.8)

n+de (I.56.14) (II.2.39) (III.2.17)
(III.5.9)

n+yse (I.24.27) (I.62.35) (I.87.4)

n+den (I.28.23)

n+ysė (I.42.23) (I.24.17)

n+deysiŋ (I.76.14)

nė (krş.ne/nē): ne

neT- (krş.neeT-/net-/nēT-): ne etmek

n+ysä (I.46.14)

n-iyoŋ (II.2.1)

nē (krş.ne/nė): ne

neeT- (krş.neT-/neet-/nēT-): ne etmek

n. (I.91.3)

n-iyim (I.34.5)

nē (krş.nä(R) (ä)/ ner(e)): nere

neet- (krş.neT-/neeT-/nēT-): ne etmek

n+dė (I.46.44)

n-cēŋ (I.6.7)

n+dä (I.91.3)

nēT- (krş.neT-/neeT-/net-) ne etmek

necaP: nasıl

n-äm (I.105.7)

n. (I.90.11)

n-än (I.6.15)

neden (krş.nedän/ nindän): neden, niçin

n-elim (I.19.1) (I.44.24)

neden (I.112.15) (III.9.14)

n-en (I.101.5) (I.69.1) (I.94.1)

nedän (krş.neden/ nindän): neden, niçin

n-iyim (II.4.1)

n. (I.73.48) (I.79.17) (II.5.19)

n-äseŋ (I.62.18)

näde (krş.nädė/nerde/närde/nääde): nerede

nene (krş.nenä/neni/ninä/nine): nine

n. (I.76.13) (I.94.7)

n+miz (I.19.5)

n+ydi (I.19.7) (I.19.7)

nenä (krş.nene/neni/ninä/nine): nine

n+ysiŋ (I.46.30)

n. (II.1.9)

nädė (krş.näde/nerde/närde/nääde): nerede

n+m (III.5.33)

n.(I.26.11)(I.26.39)(I.26.40) (I.26.41)
(I.29.7) (I.42.9)

neni (krş.nene/nenä/ninä/nine): nine

nääde (krş.nädė/näde/nerde/närde): nerede

n+lämizǐ (I.29.18)
nēni-: neylemek

n. (I.42.21)
nädän (krş.näden): nereden

n-yoŋ (I.105.1)
ner(e) (krş.nerä/neri): nere

n. (I.42.21)
näden (krş.nädän): nereden

n.(I.46.41) (I.51.50) (I.64.9) (I.80.7)
(I.86.28)

n. (I.100.5) (I.70.10) (I.72.3)

n+de (I.46.35) (I.89.199) (III.5.9)

nefes: nefes

n+den (III.5.44)

n. (I.11.6) (I.35.4) (I.36.5) (I.36.5)

n+deyse (III.5.14)

neR(e) (krş.näR(ä)/nē): nere
nellärdeysä (II.3.38)

n+lik (I.106.3)

näR(ä) (krş.ner(e)/nē): nere

n+ye (I.51.50)

n+dä (II.4.9)

n+yė (I.69.2)
n+yi (I.108.13) (I.68.2) (I.70.20)
(I.76.13) (I.98.6) (I.43.35) (I.46.46)
(II.1.3) (III.5.8)

n+dän (I.28.22) (I.73.35)
n+dänsiŋ (II.4.3)
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nerä (krş.ner(e)/neri): nere

nisan (krş.nîsan): yılın dördüncü ayı

n.(I.110.9) (I.110.9) (I.84.20) (I.40.4)
(I.40.5) (I.41.22) (I.3.9) (III.5.72)
(III.5.73)

n. (I.101.5)
n+da (I.24.33)
nîsan (krş.nisan): yılın dördüncü ayı

n+yi (I.106.2)

n.(IV.1.58)

nerde yazladıysaŋ orda gışla: iyi gününde
kiminle vakit geçirdiysen kötü gününde de
ona git.

nişan (krş.nίşan): nişan töreni
n. (I.113.11) (I.24.4) (I.47.24)

n.y.o.g.(I.89.186)

n+ım (I.47.12) (I.47.13)

neri (krş.nerä/ner(e)): nere

nişanlı: nişanlanmış olan

n+yä (I.5.14) (I.70.20)

n. (I.66.8)

net: net

niye: niçin

n. (I.107.45)

n. (I.110.16)
(III.4.21)

netäme: sorun

(I.110.5)

(III.4.21)

nohuT (krş.nohut/nout): nohut

n. (I.89.87)
netäme et-: sorun çıkarmak

n+u (I.102.1) (I.45.9)
nohut (krş.nohuT/nout): nohut

n. e. (I.89.187)
nezman: ne zaman

n. (I.102.2) (I.91.8)
nout (krş.nohuT/nohut): nohut

n+ıya (I.103.26)
nίşan (krş.nişan): nişan

n. (I.102.1)

n+a (I.24.6) (I.24.7)

nohutlu: nohutlu

níşanlan-: nişanlanmak

n. (I.105.18)
nol- (krş.nōl-/nō-): ne olmak

n-dım (I.47.25) (I.47.25)
n-dıysam (I.47.26)

n-cak(I.32.2)
(II.2.46)

nikah (krş.nikaḥ): nikah

(I.41.19)

(I.97.15)

n-caamızı (I.35.22)

n. (I.31.17)

n-cax (I.56.4) (I.56.5)

nikaḥ (krş.nikah): nikah

n-cek (I.14.3)

n+a (I.24.19)

n-du (I.65.19)

nindän (krş.neden/ nedän): neden, niçin

n-usuŋ (I.24.7)

n. (I.54.40)(I.69.27)(I.72.34) (II.2.44)
(III.2.27)

nō- (krş.nōl-/nol-): ne olmak

ninä (krş.nene/nenä/neni/nine): nine

n-cak(I.72.39)
(I.76.8)

n. (II.1.10)

(I.90.7)

nōl- (krş.nōl-/nol-): ne olmak

nine (krş.nene/nenä/ninä/neni): nine
n+miŋ (I.100.11)

n-cak (I.93.10)

n+miziŋ (I.100.11)

n-du (I.73.33) (I.84.11)
n-duunu (I.109.27)

nira (krş.lerilerä/lere/lira): lira

n-u (I.90.17) (II.2.8)

n+ya (I.84.23)

normal (krş.normál): normal
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(I.61.6)

n. (I.11.12) (I.110.5)

(I.47.8) (I.47.9) (I.49.10) (I.5.12)
(I.5.17) (I.50.12) (I.50.13) (I.51.17)
(I.51.19) (I.51.51) (I.54.10) (I.54.12)
(I.55.7) (I.56.12) (I.56.16) (I.56.17)
(I.57.2) (I.57.3) (I.59.6) (I.60.5)
(I.60.5) (I.62.24) (I.62.29) (I.62.31)
(I.63.17) (I.63.19) (I.64.15) (I.64.16)
(I.64.16) (I.64.16) (I.64.17) (I.64.18)
(I.64.19) (I.64.2) (I.64.6) (I.64.9)
(I.65.16) (I.65.18) (I.66.8) (I.67.6)
(I.68.10) (I.68.11) (I.68.17) (I.68.20)
(I.68.24) (I.68.25) (I.70.7) (I.72.15)
(I.72.2) (I.72.3) (I.72.39) (I.72.40)
(I.73.12) (I.73.24) (I.73.29) (I.73.32)
(I.73.36)(I.102.5) (I.102.6) (I.103.13)
(I.103.6)
(I.104.11)
(I.104.12)
(I.104.14)
(I.104.18)
(I.104.5)
(I.104.6)
(I.105.11)
(I.105.15)
(I.105.17)
(I.105.17)
(I.106.27)
(I.107.12)
(I.107.15)
(I.107.30)
(I.107.34)
(I.107.38)
(I.107.38)
(I.107.42)
(I.107.51)
(I.107.52)
(I.108.14)
(I.108.19)
(I.108.19)
(I.108.20)
(I.109.5)
(I.109.60)
(I.109.7)
(I.111.11)(I.111.16)
(I.73.42) (I.73.43) (I.74.12) (I.76.10)
(I.76.15) (I.76.25) (I.76.29) (I.76.31)
(I.76.31) (I.76.32) (I.76.32) (I.77.11)
(I.77.9) (I.78.11) (I.78.13) (I.79.12)
(I.79.12) (I.79.13) (I.79.13) (I.79.14)
(I.79.15) (I.79.17) (I.79.25) (I.79.30)
(I.80.3) (I.82.13) (I.83.4) (I.84.24)
(I.86.17) (I.86.20) (I.86.26) (I.87.10)
(I.87.3)(I.87.8)(I.88.10)(I.88.11)
(I.90.10) (I.90.16) (I.90.5) (I.90.8)
(I.93.3) (I.94.12) (I.94.12) (I.94.14)
(I.94.14) (I.94.15) (I.96.10) (I.96.3)
(I.96.8) (I.96.8) (I.97.18) (I.97.23)
(I.98.11)(I.98.2)(I.99.11)(I.68.10)
(I.112.13)(I.112.5)(I.112.7)(I.113.17)
(I.113.22) (I.113.9) (I.59.5) (II.1.8)
(II.1.9) (II.2.17) (II.2.19) (II.2.32)
(II.2.34) (II.2.36) (II.2.42) (II.2.42)
(II.2.9) (II.3.19) (II.3.38) (II.4.17)
(II.5.19) (II.5.5) (II.6.12) (II.6.7)
(II.8.2)
(II.8.5)
(II.8.7)
(III.1.23)(III.1.33)(III.1.44) (III.1.61)
(III.2.11)(III.2.27)(III.2.27) (III.2.38)
(III.2.9)(III.3.10)(III.3.11)(III.3.13)
(III.3.14)(III.3.15)(III.3.15)(III.3.35)
(III.3.39)(III.3.39)(III.3.40) (III.3.53)
(III.3.59) (III.3.8) (III.3.9) (III.3.9)
(III.4.12)(III.4.13)(III.4.26) (III.4.33)
(III.4.33) (III.4.4) (III.5.25) (III.5.34)
(III.5.34)(III.5.43)(III.5.50) (III.5.66)

n+de (IV.1.37)
normál (krş.normal): normal
n.(I.55.12)(I.55.3) (III.3.13) (III.3.14)
nöbet: kez, defa
n. (I.89.88)
nuhūs (krş.nüfus/nüfuz): nüfus
n+u (I.70.6)
n+unu (I.70.6)
n+uŋu (I.70.5)
nüfus (krş.nuhūs/nüfuz): nüfus
n+da (I.14.1)
n+u (I.49.16) (I.83.2) (I.83.2)
nüfuz (krş.nuhūs/nüfus): nüfus
n. (I.61.1) (I.61.4)
n+umuz (I.69.14)
nüḥuzcu: nüfus dairesi memuru
n+nuŋ (I.24.24)
O
o: o
o (I.3.7) (I.6.14) (I.6.25) (I.6.25)
(I.6.26) (I.6.26) (I.6.9) (I.6.9)
(I.11.22) (I.11.24) (I.11.25) (I.11.3)
(I.11.36) (I.11.46) (I.12.27) (I.12.36)
(I.12.42) (I.12.45) (I.13.5) (I.13.6)
(I.14.8) (I.16.1) (I.18.13) (I.18.13)
(I.18.19) (I.18.27) (I.18.32) (I.20.11)
(I.20.9) (I.21.22) (I.21.38) (I.21.38)
(I.23.4) (I.23.4) (I.23.4) (I.23.4)
(I.24.2) (I.24.20) (I.24.21) (I.24.36)
(I.24.38) (I.24.39) (I.24.40) (I.26.19)
(I.26.20) (I.26.20) (I.26.3) (I.28.1)
(I.28.1) (I.28.12) (I.28.15) (I.28.20)
(I.28.20) (I.28.26) (I.29.28) (I.30.26)
(I.32.6) (I.33.3) (I.33.5) (I.36.8)
(I.37.13) (I.37.13) (I.37.16) (I.37.17)
(I.37.19) (I.37.25) (I.37.27) (I.37.28)
(I.39.13) (I.39.15) (I.41.10) (I.41.10)
(I.41.11) (I.41.13) (I.41.18) (I.41.4)
(I.41.4) (I.42.13) (I.42.15) (I.42.16)
(I.42.18) (I.42.30) (I.42.37) (I.43.19)
(I.43.20) (I.43.21) (I.43.24) (I.43.30)
(I.43.35) (I.43.5) (I.43.5) (I.45.10)
(I.45.10) (I.45.6) (I.45.6) (I.46.26)
(I.46.27) (I.46.29) (I.47.20) (I.47.28)
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(III.6.22) (III.6.4) (III.7.9) (IV.1.14)
(IV.1.15)
(IV.1.17)
(IV.1.32)
(IV.1.44) (IV.2.15)(IV.2.19)

(II.2.28) (II.2.43) (II.3.11) (II.3.18)
(II.3.2) (II.4.22) (II.5.14) (II.5.8)
(II.5.9) (II.7.10) (II.9.4) (III.1.11)
(III.1.13)
(III.1.14)
(III.1.33)
(III.1.55)
(III.2.45)
(III.3.19)
(III.3.54)III.5.15) (III.5.75) (III.6.18)
(III.6.20) (III.6.20) (IV.2.16)

o+na (I.21.26) (I.21.26) (I.21.27)
(I.27.2) (I.30.27) (I.35.17) (I.35.26)
(I.37.27) (I.44.16) (I.60.3) (I.67.11)
(I.67.8) (I.68.18) (I.68.22) (I.69.22)
(I.75.5) (I.76.17) (I.79.14) (I.79.15)
(I.79.15) (I.88.7) (I.99.11) (I.102.4)
(I.102.7)
(I.105.9)
(III.1.21)
(III.1.24) (III.3.59) (III.5.4) (III.6.20)
(IV.1.13) (IV.1.18) (IV.1.42)

o+ndana (I.41.3) (I.55.10) (I.75.5)
(I.76.10)
o+ndu (I.37.3) (II.2.28)
o+nlā (I.106.18)

o+nā (IV.1.43)

o+nlaanan (I.82.3)

o+nar (I.28.14) (I.51.53) (I.65.17)
(III.8.2)

o+nlar (I.86.13) (I.86.18)
o+nlara (I.31.31)

o+ncaaz (II.9.21)

o+nları (I.88.3)

o+ncaazım (II.3.32) (II.4.21)

o+nlarıŋ (I.46.33) (I.86.13) (III.6.19)

o+ncaazla(I.4.13) (II.4.19)

o+nlarnan (I.109.18)

o+ncaazlam (I.92.6)

o+nnā (I.6.23) (I.36.24) (I.41.3)
(I.41.4) (I.41.5) (I.41.5) (I.46.3)
(I.51.52) (I.62.3) (I.68.11) (I.70.11)
(I.70.4) (I.71.8) (I.72.25) (I.75.1)
(I.76.18) (I.82.5) (I.86.4) (I.95.3)
(I.97.21) (I.98.3) (I.101.3) (I.103.16)
(I.103.17)
(I.103.27)
(I.103.7)
(I.111.14)
(I.111.5)
(I.113.27)
(I.113.28)
(I.113.29)
(I.113.29)
(III.3.27) (III.3.27)

o+nda (I.21.21) (I.46.28) (I.56.11)
(I.78.20) (I.110.17)
o+ndạ (I.45.5)
o+ndā (II.3.39)
o+ndan (I.7.1) (I.11.13) (I.12.20)
(I.14.12) (I.14.12) (I.18.18) (I.18.20)
(I.19.7) (I.21.11) (I.21.21) (I.21.31)
(I.21.5) (I.21.6) (I.21.7) (I.21.8)
(I.24.1) (I.24.36) (I.24.39) (I.24.40)
(I.24.41) (I.24.5) (I.24.6) (I.26.11)
(I.28.6) (I.30.1) (I.30.13) (I.30.15)
(I.30.27) (I.30.7) (I.31.17) (I.32.3)
(I.35.16) (I.35.29) (I.37.29) (I.4.23)
(I.4.23) (I.40.1) (I.42.24) (I.45.5)
(I.46.11) (I.47.1) (I.47.16) (I.47.2)
(I.47.23) (I.47.24) (I.47.7) (I.47.9)
(I.51.37) (I.51.9) (I.52.2) (I.53.7)
(I.54.12) (I.57.5) (I.58.5) (I.58.14)
(I.58.6) (I.58.8) (I.58.8) (I.58.9)
(I.65.3) (I.65.9) (I.66.11) (I.67.11)
(I.68.20) (I.68.21) (I.72.9) (I.74.16)
(I.76.20) (I.77.20) (I.77.25) (I.79.13)
(I.79.18) (I.80.2) (I.83.8) (I.86.11)
(I.86.12) (I.86.29) (I.86.4) (I.86.7)
(I.87.12) (I.87.15) (I.87.16) (I.87.19)
(I.87.2) (I.91.2) (I.91.8) (I.96.2)
(I.97.6) (I.98.23) (I.98.28) (I.98.29)
(I.98.5)(I.102.6) (I.103.23) (I.105.10)
(I.106.12)
(I.106.6)
(I.108.16)
(I.108.19)
(I.108.20)
(I.109.16)
(I.109.17)
(I.109.55)
(I.112.15)

o+nna (I.11.16) (I.26.36) (I.30.4)
(I.33.14) (I.46.33) (I.46.34) (I.51.4)
(I.55.11) (I.58.3) (I.72.18) (I.76.18)
(I.76.21) (I.90.8) (I.93.5) (I.93.6)
(I.103.15)
(I.104.25)
(I.104.4)
(I.106.19) (II.2.37)
o+nnaa (IV.2.31)
o+nnaadan (I.55.4) (IV.2.22)
o+nnaan (I.58.25) (I.70.10) (I.70.2)
(I.98.8) (II.2.9)
o+nnaanan (I.18.14) (I.51.7) (I.76.26)
(I.98.6) (IV.1.50)
o+nnaaŋ (I.30.2) (I.41.6) (I.62.4)
(I.70.4) (I.78.3) (I.107.6) (I.107.6)
(I.113.32) (III.2.48)
o+nnādan (II.3.13) (III.1.15)
o+nnan (I.6.30) (I.12.6) (I.12.7)
(I.25.3) (I.33.3) (I.47.12) (I.47.13)
(I.51.10) (I.58.20) (I.62.2) (I.62.29)
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(I.71.2) (I.72.14) (I.85.1) (I.90.17)
(I.94.14) (I.97.18) (I.99.5) (I.103.2)
(I.103.6)
(I.105.14)
(I.109.10)
(I.109.11)(I.112.11)(III.1.2)(III.1.43)
(III.2.41)(IV.1.43)(IV.2.19)(IV.2.20)

(I.73.13) (I.74.15) (I.74.17) (I.74.2)
(I.76.6) (I.82.10) (I.87.10) (I.87.14)
(I.88.3) (I.88.4) (I.88.8) (I.91.1)
(I.97.18) (I.98.7) (I.100.9) (I.102.3)
(I.102.6)
(I.103.28)
(I.104.14)
(I.104.19)
(I.104.20)
(I.105.13)
(I.107.48)
(I.108.15)
(I.113.11)
(I.113.20)
(I.113.21)
(I.113.31)
(I.113.7) (I.113.8) (II.2.24) (II.2.27)
(II.2.35) (II.2.9) (II.3.18) (II.3.36)
(II.3.36) (II.3.9) (II.4.20) (II.5.21)
(II.5.25) (II.9.21) (III.1.15) (III.3.46)
(III.3.6) (III.4.5) (III.5.5) (III.5.58)
(IV.1.16)
(IV.1.17)
(IV.1.31)
(IV.1.33)(IV.1.41) (IV.2.25)

o+nnana (I.90.17)
o+nnānan
(I.18.5)(I.18.5)

(I.9.2)(I.9.3)(I.12.1)

o+nnanan (I.25.2)
o+nnar (I.21.31) (I.35.3) (I.39.18)
(I.46.2) (I.51. 46) (I.51.28) (I.51.32)
(I.51.32) (I.51.33) (I.51.34) (I.51.40)
(I.51.44) (I.51.49) (I.51.50) (I.51.52)
(I.51.53) (I.86.16) (I.86.17) (I.86.5)
(II.9.11)(III.2.16)(III.4.21)(III.5.28)(I
II.5.28) (III.5.29) (III.5.52) (III.6.12)
(III.7.4)

o+nŭ (I.28.9)(I.47.7)(I.5.17) (I.51.44)
(I.82.9)
o+nun(I.107.52)
(III.3.41)

o+nnara (I.22.6) (I.30.18) (I.32.2)
(I.58.12) (I.70.5) (I.73.44) (I.80.12)
(I.107.56)
(I.109.12)
(I.109.54)
(I.113.16) (II.2.13) (III.6.8) (IV.1.47)
(IV.2.23)

(I.90.9)

(II.4.30)

o+nunda (I.98.5) (II.5.7)
o+nunku (I.93.2)
o+nuŋ (I.18.27) (I.21.16) (I.22.2)
(I.24.12) (I.24.26) (I.24.46) (I.24.47)
(I.24.5) (I.35.17) (I.41.12) (I.44.23)
(I.51.13) (I.53.3) (I.53.6) (I.54.20)
(I.57.3) (I.57.4) (I.60.4) (I.62.4)
(I.65.12) (I.67.12) (I.68.16) (I.68.16)
(I.73.48) (I.76.26) (I.78.12) (I.82.16)
(I.86.20) (I.90.9) (I.92.7) (I.108.7)
(I.106.1)(I.108.7)(I.109.13)(I.110.10)
(I.110.14)
(I.110.18)
(I.110.6)
(I.111.14) (II.2.34) (II.4.25) (II.5.12)
(II.5.2) (II.5.28) (II.8.7) (II.9.20)
(III.1.24)
(III.1.33)
(III.1.34)
(III.2.12) (III.2.4) (III.3.20) (III.5.17)
(III.5.62)
(III.9.10)
(IV.1.15)
(IV.1.39) (IV.2.17)

o+nnarı (I.18.18) (I.21.12) (I.29.11)
(I.29.35) (I.30.20) (I.30.3) (I.30.3)
(I.31.10) (I.39.2) (I.42.17) (I.46.22)
(I.47.29) (I.51.41) (I.58.28) (I.65.7)
(I.65.7) (I.66.15) (I.74.13) (I.74.13)
(I.78.3) (I.78.3) (I.79.1) (I.80.11)
(I.80.2) (I.83.7) (I.98.2) (I.98.3)
(I.98.7) (I.98.9) (I.109.20) (I.113.10)
(I.113.29) (II.2.12) (II.5.6) (II.5.7)
(III.4.26) (III.5.53) (III.5.6) (III.9.32)
(IV.1.48)
o+nnarıŋ (I.11.17) (I.11.50) (III.4.21)
o+nnarī (III.1.39)
o+nnarnan (I.25.3) (I.58.3) (I.77.7)
(III.2.42) (III.4.28) (IV.1.8) (IV.1.9)

o+ydu (I.106.26) (I.77.23)
o+yumuş (I.44.24)

o+nu (I.3.9) (I.6.10) (I.6.13) (I.6.13)
(I.6.29) (I.12.10) (I.12.19) (I.12.8)
(I.12.9) (I.18.30) (I.20.5) (I.20.6)
(I.21.11) (I.21.9) (I.23.6) (I.27.4)
(I.28.19) (I.28.28) (I.28.9) (I.32.7)
(I.33.5) (I.35.26) (I.35.29) (I.35.9)
(I.36.16) (I.36.2) (I.37.3) (I.43.10)
(I.43.26) (I.44.23) (I.45.8) (I.47.6)
(I.47.8) (I.49.4) (I.5.10) (I.5.18)
(I.5.28) (I.51.10) (I.51.18) (I.51.28)
(I.51.6) (I.54.13) (I.54.13) (I.58.20)
(I.66.5) (I.67.9) (I.68.13) (I.68.21)
(I.68.3) (I.70.1) (I.70.2)
(I.70.9)

o yüzdän: ondan dolayı
o y. (I.43.5) (I.72.10)
o- (krş.ō/ol-/ōḷ-/oḷ-/ul-): olmak
o-du (I.62.33)
o-duydum (I.79.4)
o-mazsa (III.3.50)
ō- (krş.o-/ol-/ōḷ-/oḷ-/ul-): olmak
ō-cādım (I.97.2)
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ō-cák (I.18.12)

ō-masın (I.23.9)

ō-cak(I.3.4)
(I.54.46)
(I.69.18)
(I.78.17) (I.78.18) (I.79.16) (I.90.11)
(I.113.10)(I.113.12) (I.113.9) (II.1.8)

ō-massa (I.104.23) (I.72.27) (I.23.9)
ō-maya (IV.2.30)
ō-mayınca (I.23.9)

ō-cek (I.104.27)

ō-mayo (IV.2.28) (IV.2.6)

o-cek (III.3.48)

ō-maz (I.6.10) (I.24.41) (I.62.35)
(I.69.19)(I.69.19) (I.98.26) (I.113.13)
(IV.2.17)

ō-ceŋ (I.107.37) (I.69.21)
ō-du (I.18.18) (I.26.19) (I.87.12)
(I.87.13) (I.90.3) (I.104.26) (I.109.7)
(I.97.10) (I.98.14)

ō-maZ (I.68.8)
ō-mazdı (I.24.34)

ō-duk (I.31.5) (I.69.18) (I.79.29)

ō-mecek (I.12.33)

ō-dukca (I.88.8)

ō-mıyan (I.82.19)

ō-dulā (I.69.12)

ō-mıyanıŋ (I.6.31)

ō-dum (I.12.11) (I.42.38) (I.76.4)
(I.76.5) (I.79.31) (I.79.31) (I.90.6)

ō-mucakları (I.12.22)

ō-duu (I.61.6) (I.75.4)

ō-mucek (I.112.12)

ō-duuna (I.24.15)

ō-musa (I.104.11) (I.97.14)

ō-duundan(I.5.13)(I.94.15) (I.103.19)

ō-muş (I.29.20) (I.29.20) (I.108.17)
(I.108.20) (I.65.20) (I.77.11)

ō-duundana (I.62.2)

ō-muşdur (I.79.10)

ō-duunnan (I.90.19) (I.113.12)

ō-muyannā (I.6.30)

ō-duunu (I.72.15)

ō-muyo (I.18.19) (I.41.4) (I.5.16)
(I.78.18) (I.95.4) (I.112.5) (IV.2.27)

ō-duydu (I.112.9)
ō-ma (I.12.7) (I.77.28) (I.79.7)

ō-muyoru (I.15.1)

ō-macak (I.54.45)

ō-muyuverişgin (IV.1.44)

ō-madı (I.107.50) (I.77.21) (I.79.14)
(I.79.14) (I.16.2) (I.34.7) (I.47.24)
(I.6.14)

ō-sa (I.100.13) (I.75.2)
(I.29.25) (I.54.16)

(I.77.11)

ō-sam (I.42.34) (I.77.16)

ō-madıı (I.84.19)

ō-saydī (IV.1.52)

ō-madıına (I.24.15)

ō-su (I.104.23)

ō-madıından (I.68.8) (I.69.4) (I.69.4)
(I.91.4)

ō-sun(I.40.10) (I.12.44)
(I.47.19) (III.4.6)

ō-madıkdan(I.42.39)

(I.4.44)

ō-suŋ (I.100.5) (I.100.5) (I.106.18)
(I.69.25) (I.90.18) (I.90.19) (I.98.5)

ō-madım (I.12.32) (I.12.32) (I.79.26)
(I.79.8)

(II.2.7) (IV.2.11)

ō-mam (I.96.2)

ō-suŋna (I.104.3) (I.12.44) (I.42.38)

ō-mamı (I.97.7)

obür: öbür, öteki

ō-mamış (I.98.14)

o+ü (III.1.34) (III.1.35)

ō-masak (I.71.7)

oca(K) (krş.ocak/ocax):
pişirilen yer

ō-ması (IV.1.15) (IV.1.16) (IV.1.7)
(IV.1.8) (IV.1.8)
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ocak,

yemek

o+a (II.3.16) (IV.1.17) (IV.1.22)

(I.105.13)
oxga (krş.okgu): okka

o+aŋ (I.98.5)
ocax (krş.ocak/oca(K)):
pişirilen yer

ocak,

yemek

o. (II.8.3)
okgu (krş.oxga): okka

o.(III.2.47)

o.(II.3.10)

ocak (krş.ocax/oca(K)):
pişirilen yer

ocak,

yemek

okı- (krş.oku-/oxu-): okumak
o-yamadıla (II.2.38)

o+dȧ (I.51.17)

o-yi (II.1.8)

o+da (I.51.10) (I.102.2)

okla: oklava

oda: oda

o+ylana (I.76.22)

o. (III.1.43)

oku- : davet etmek

o+da (III.3.47)

o.(I.89.90)

o+ya (III.3.47)

oku- (krş.ok(I)/ oxu-): okumak

ōda: orada

o-yōla (I.71.9) (I.71.9)

ō. (I.26.15) (I.29.27) (I.5.14)

o-an (II.2.37)

ōdan (krş.ōdana): oradan
ō.(I.12.17)(I.31.14)(I.98.11) (I.98.22)
(I.98.24)

o-annā (II.2.37)

ō+a (I.37.19)

o-cak (I.69.14)

o-cādım (I.109.2)

odun: odun

o-du(I.28.10)(I.28.12)(I.28.8) (I.28.9)
(I.43.12)(I.43.19) (I.54.2) (I.90.11)
(I.90.18) (I.99.3)

o.(I.4.13)(I.106.25)(III.2.44)(III.2.44)
(III.2.45) (IV.2.20) (IV.2.27)

o-dukları (III.1.36) (III.1.37)

o+a (I.82.20)

o-dulā (II.2.38)

o+u (I.82.19)

o-ūdum (I.107.47)

o+u (II.8.18)

o-dum(II.2.38)

of (krş.ōf): of (ünlem)

o-duŋ (I.69.21) (II.2.39) (II.2.39)

o. (I.26.30)

o-duydu (I.26.20) (I.26.21)

ōf (krş.of): of

o-duysa (I.21.26)

ō.(I.26.30)

o-ūlā (I.103.23)

ofallı: üstünkörü

o-ma (I.28.11) (I.46.11) (I.68.23)

o. (I.89.89)

o-maa (I.77.21)

o gidende: o yerde

o-madı (I.26.21) (II.1.11) (II.1.11)
(II.1.12) (II.1.13) (II.1.13)

o. g. (I.89.188)
oğlan (krş.ōlan/oolan): oğlan

o-madık (I.109.1) (I.109.16)

o.(I.4.12)

o-madım (I.109.68) (II.2.40)

oğ(u)l (krş.ol/ōl): oğul

o-mam (I.46.12)

o+u (I.4.12) (I.70.6)
o+um(I.63.10)

(I.65.12)

o-masıŋ (II.1.12)
(I.73.3)

o-mazsa (I.86.23)
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o-mek (I.69.15)

o+a (I.46.13) (I.58.18) (I.77.14)
(I.77.14) (I.77.16) (I.85.4) (I.109.34)
(II.2.26) (II.5.2) (III.2.11) (III.5.47)

o-mucam (I.109.2)
o-muş (I.77.16) (I.77.19) (I.107.51)
(II.1.7)

o+da (I.77.14) (III.2.13)

o-r (I.100.12) (I.100.13)

o+dan (I.107.41) (I.77.21) (II.3.33)
(III.5.48)

o-rdum (I.77.20)

o+dana (I.109.17)

o-rsa (I.86.23)

o+lara (I.68.22) (I.107.48)

o-rum (I.46.15)

o+ları (I.107.57)

o-sunna (I.76.18) (I.76.19)

o+larıŋ (I.26.14)

o-suŋ (I.76.20) (I.76.21) (II.1.11)
(II.1.13) (II.2.37)

o+u(I.26.23)
(I.26.29)
(I.79.11)
(I.103.18)
(I.106.14)
(I.106.14)
(I.109.28)

(I.50.14)
(I.106.13)
(I.106.16)

o-yamadı (I.28.8)

o+umuz
(III.2.13)

(I.107.31)

o-yan (I.43.20)

o+un (III.5.24)

o-suŋna (I.76.15) (I.76.16)
o-yala (IV.1.38)

okuyan (II.2.40)

o+una (I.68.8)

o-yana (I.76.16)
o-yo (I.5.8)
(I.54.39)

(I.93.10)

oku(T)- (krş.okut-): okutmak
(I.26.13)

(I.26.15)

o-uyom (IV.1.48)
okut- (krş.oku(T)-: okutmak

o-yo (I.61.9) (I.67.5) (II.5.12)

o-caklā (I.107.41)

o-yō (I.86.23)

o-madı (I.46.12)

o-yōla (I.71.9)

okula mokula: okula (ikileme) (I.77.16)

o-yumadık (I.69.14)

okunaklı: okunaklı

o-yumadım (I.68.21)

o. (I.107.19)

o-yuveriyom (II.2.35)

okun-: okunmak

o-yyo (I.41.12) (I.41.12) (I.46.10)
(I.46.17) (I.76.9) (I.90.10) (I.90.10)
(II.3.33)

o-du (I.22.11) (I.80.10)
o-up (I.42.23) (I.42.24)

o-ỵyo (III.1.32)

okuntu: davet

oxu- (krş.okı/oku): okumak

o. (I.89.91)

o-yo (III.1.33)

ol (krş.ōl/oğ(u)l): oğul

o-yorlar (III.1.32)

o+um (I.95.5)

oxul (krş.okul): okul

ol- (krş.o-/ō-/ōḷ-/oḷ-/ul-): olmak

o+dan (I.86.23)

o.(I.5.23) (I.6.28) (I.12.4) (I.46.33)
(I.73.51) (I.73.51) (II.7.11) (I.90.3)
(I.97.2) (I.107.31) (I.69.22) (I.73.29)

o+u (II.6.10)
okul (krş.oxul): okul

o-ā (I.109.66)

o. (I.26.15) (I.58.18) (I.68.21)
(I.77.15)(I.106.12) (I.111.3) (I.111.7)
(III.5.24) (III.5.24) (IV.1.22)

o-abili (I.100.13)
o-acaksıŋ (III.9.29)
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o-alı (I.30.11)

(I.24.4) (I.24.5) (I.24.6) (I.24.6)
(I.24.7) (I.24.7) (I.28.12) (I.28.23)
(I.29.11) (I.29.19) (I.29.28) (I.3.8)
(I.30.10) (I.30.11) (I.30.11) (I.30.12)
(I.30.15) (I.32.3) (I.32.4) (I.32.4)
(I.32.8) (I.34.12) (I.36.11) (I.37.8)
(I.37.8) (I.4.23) (I.40.12) (I.42.12)
(I.42.8) (I.42.8) (I.43.12) (I.43.33)
(I.43.34) (I.43.8) (I.44.18) (I.44.18)
(I.44.8) (I.45.11) (I.46.18) (I.46.28)
(I.46.8) (I.47.12) (I.47.13) (I.47.14)
(I.47.21) (I.47.24) (I.47.25) (I.47.26)
(I.47.29) (I.49.20) (I.5.2) (I.5.4)
(I.54.1) (I.54.7) (I.56.12) (I.56.8)
(I.6.26) (I.6.28) (I.113.31) (I.113.6)
(II.4.24) (II.7.9) (II.7.9) (II.8.6)
(III.1.21)(III.1.58)(III.3.21)(III.3.46)(
III.5.12)(III.5.26) (III.5.38) (III.5.44)
(III.5.44)(III.6.2)(III.7.15)(IV.1.41)
(IV.2.14)(IV.2.27)

o-alım (II.9.23)
o-amıyoruz (I.3.5)
o-an (I.6.31) (I.11.51) (I.30.23)
(I.32.32) (I.33.17) (I.42.10) (I.51.41)
(I.58.1) (I.72.17) (I.72.17) (I.72.17)
(I.82.18) (I.84.13) (I.93.8) (I.94.5)
(I.97.25) (I.103.10)
o-anlar (III.6.8) (III.6.8)
o-anlara (I.37.23) (I.69.4) (III.6.24)
o-anları (I.12.22) (I.5.14)
o-arak (I.13.5) (I.26.27) (I.47.14)
(I.63.19) (I.63.2) (I.68.2) (I.78.10)
(I.78.12) (I.104.5)(III.6.5) (III.9.26)
o-araK (I.29.36) (III.6.20)
o-arakdan(I.11.42) (I.51.27) (I.51.27)
(I.61.4) (I.61.5) (I.61.6) (I.109.13)

o-dū (I.78.5) (IV.1.45)

o-asıyı (I.109.1)

o-duk (I.105.6) (I.11.5) (III.4.12)

olcaaa (III.2.50)

o-duK (I.29.11) (I.29.11) (I.31.18)

o-caadı (III.5.66) (IV.1.46)

o-dux (II.8.3) (II.8.9)

o-caamış(III.1.33) (III.1.35) (III.1.35)

o-dukdan (I.40.7)

o-caamışmış (IV.1.53)

o-dula (I.12.42) (I.12.42)

o-caanı (I.35.22) (I.35.23)

o-dulā (I.24.7)

o-cak (I.4.45) (I.21.27) (I.28.20)
(I.41.17) (I.46.27) (I.46.27) (I.51.12)
(I.54.7) (I.106.29) (II.1.16) (III.5.50)
(III.5.52)

o-dular (I.51.33)
o-dum (I.107.59) (I.109.18) (I.57.5)
(I.59.4) (I.62.23) (I.62.23) (I.72.11)
(I.79.4) (I.98.1) (I.11.7) (I.33.12)
(I.34.10) (I.34.10) (I.34.7) (I.47.30)
(II.2.17) (II.6.4)

o-caK (I.34.8) (I.21.27)
o-cax (I.43.33)

o-duŋ (I.98.20) (III.1.27)

o-cam (I.36.8)

o-duu (I.103.20) (I.73.11) (I.11.24)
(I.29.47) (I.36.14) (I.43.30) (I.51.5)
(III.1.48)(III.2.12)(III.3.44) (III.5.27)
(IV.1.38)

o-cāmış (III.1.35) (III.1.35)
o-caŋ (I.46.28)
o-cāsa (I.46.35)

o-duumdana (I.43.23)

o-cayĭdı (I.23.2)

o-duumuz (I.108.2) (I.40.7)

o-cek (I.101.5)

o-duuna (I.35.19)

o-du (I.103.24) (I.110.16) (I.62.25)
(I.62.26) (I.62.26) (I.62.33) (I.65.14)
(I.65.19) (I.67.6) (I.68.10) (I.68.14)
(I.73.12) (I.73.42) (I.73.42) (I.78.11)
(I.78.5) (I.78.8) (I.80.4) (I.97.13)
(I.98.15) (I.12.14) (I.12.4) (I.17.5)
(I.18.12) (I.24.17) (I.24.17) (I.24.3)

o-duunda (I.26.19) (I.72.27)
o-duundan (I.26.25) (I.26.26) (I.55.6)
(I.92.9) (II.9.18)
o-duundana (I.5.16)
o-duunu (I.72.26)
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o-duunu (III.5.45)

o-anna (I.36.23)

o-duuu (I.108.15)

o-annā (I.97.21)

o-duydu (I.3.3) (I.98.3)

o-anıŋ (I.6.21) (I.6.31)

o-duysa (I.68.13)

o-annāaŋ (I.97.22)

o-gun (I.36.19)

o-annānan (I.97.4)

o-ıy (III.2.28)

o-anı (I.105.4) (I.56.17) (I.61.4)

o-iy (II.2.16) (II.6.11) (II.6.12)

o-muyan (I.68.12)

o-madı (I.28.20) (I.39.17) (I.73.30)
(I.73.30) (I.85.12) (II.5.5) (III.4.13)
(III.4.2) (III.9.2)

o-muyo (I.11.11) (I.11.32) (I.26.4)
(I.26.4) (I.28.24) (I.43.23) (I.55.3)
(I.55.4) (III.2.28) (III.5.17) (III.7.13)

o-madıı (I.49.4)

o-muyō (III.1.56)

o-madıından (I.51.23)

o-muyodu (III.2.30)

o-madıındana(I.39.10)

o-muyoru (I.5.20)

o-mak (I.89.203) (I.89.208)

o-sa (I.22.10) (I.26.43) (I.34.9)
(I.36.5) (I.40.6) (I.54.22) (I.103.31)
(I.106.17)(I.73.30) (I.76.13) (I.56.15)
(III.3.27)(III.3.39)(III.5.68) (III.5.69)
(III.9.18)

o-mamı (III.1.4)
o-mamışız (II.9.23)
o-masa (I.26.24) (I.28.24) (I.28.24)
(I.33.22)

o-saK (I.56.4)

o-masaK(I.56.5)

o-sam (I.77.16) (I.77.19)

o-ması (I.21.9) (III.1.47)

o-su (III.9.15)

o-masıŋ (I.73.29)

o-sun (I.12.36) (I.109.4) (II.2.24)

o-mayan (III.8.19)

o-maz (I.28.17) (I.28.21) (I.73.1)
(II.2.9) (II.4.14) (III.2.26) (III.5.58)

o-suŋ (I.12.36) (I.18.13)
(I.21.2) (I.35.21) (I.35.3)
(I.44.12) (I.44.2) (I.50.13)
(I.56.11) (I.56.5) (I.107.46)
(I.68.23) (I.84.22) (I.98.16)
(III.1.23)

o-mazdan (III.2.36)

o-u (III.3.45) (III.3.52)

o-mazsa (III.1.42)

o-ū (I.40.18) (I.51.16) (I.12.23)
(I.24.9) (I.24.9) (I.41.20) (I.49.13)
(I.112.13)
(I.113.3)
(I.62.35)
(I.62.36) (I.67.12) (I.67.13) (I.68.15)
(I.80.17) (I.82.13) (I.82.14) (I.82.17)
(I.87.17) (I.87.19) (I.90.7) (I.91.8)
(I.91.8) (I.91.8) (I.91.9) (I.91.9)
(II.1.5) (II.2.9) (II.3.20) (II.3.7)
(II.3.9) (III.1.27) (III.1.48) (III.3.26)
(IV.1.10)(IV.1.14)(IV.2.14)(IV.2.17)

o-mayınca (I.28.22) (I.49.8) (I.55.14)
(II.1.15) (III.4.19)

o-mıcak (III.3.14)
o-mıyacaamış (I.56.3)
o-miy (II.5.6) (II.6.12)
o-mucak (III.3.14)
o-musaŋ (I.109.35)
o-muş (I.22.9) (I.35.8) (I.43.18)
(I.19.6) (I.43.32) (I.65.19) (I.73.29)
(III.5.32)

(I.21.1)
(I.40.10)
(I.54.21)
(I.68.15)
(I.98.27)

o-ubatır (I.73.48)
o-ūdu (I.4.28) (I.4.33) (I.4.38)
(I.25.3) (I.29.25) (I.75.2) (I.85.7)
(II.3.6) (III.2.34) (III.3.16) (III.3.16)
(III.3.29)(III.3.29)(III.6.14) (IV.1.19)
(IV.1.21) (IV.1.25) (IV.1.53)

o-muşdur (I.18.23)
o-muşum (II.9.23)
o-an (III.5.10) (III.6.25) (III.8.13)
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o-udu (III.3.16) (III.3.16) (III.3.30)
(III.3.30)

(I.79.16) (I.80.10) (I.80.5) (I.91.1)
(I.95.14) (I.97.12) (I.97.16) (I.36.14)
(I.36.14) (I.36.25) (I.39.17) (I.39.3)
(I.4.10) (I.4.45) (I.40.10) (I.40.9)
(I.45.13) (I.46.8) (I.47.8) (I.49.7)
(I.51.12) (I.51.54) (I.51.55) (I.54.9)
(I.55.3) (I.55.3) (II.2.20) (II.2.44)
(II.3.23) (II.5.5) (II.6.11) (II.8.6)
(IV.1.24)(IV.1.30)(IV.1.58)(IV.2.18)
(IV.2.20)(IV.2.23) (IV.2.27) (IV.2.3)
(III.1.4) (III.1.6) (III.2.28) (III.2.5)
(III.3.20)(III.3.20)(III.3.49) (III.3.54)
(III.4.20) (III.4.27) (III.4.9) (III.5.17)
(III.5.17) (III.5.36) (III.5.37) (III.6.7)
(III.8.8)(III.9.4)

o-ūduk (I.16.4)
o-ūduŋuz (IV.1.21)
o-ūkan (I.93.9)
o-umadım (I.97.2) (I.97.6) (I.97.6)
o-un (I.44.2) (I.44.25)
o-unca (I.103.24) (I.109.44) (I.112.2)
(I.29.45) (II.9.18) (III.7.15)
o-upbatῑ (I.29.37)
o-ur(I.11.33) (I.21.14) (I.21.20)
(I.21.30) (I.21.30) (I.38.4) (I.50.8)
(I.51.14) (I.51.19) (I.51.19) (I.51.8)
(I.51.8) (I.59.2) (I.82.16) (I.82.16)
(I.82.16) (III.1.3) (III.1.31) (III.5.57)
(III.8.15)(III.9.17)(III.9.18) (III.9.18)
(IV.1.15)

o-uyō (I.112.15) (I.34.14) (I.36.12)
(I.18.8) (I.30.1) (I.64.17) (I.72.39)
(I.100.6)(I.103.10)(I.111.11)(I.78.16)
(I.82.4) (I.97.16) (III.1.17) (IV.1.15)

o-urdu (I.107.10)

o-uyōdu (I.113.2) (I.113.4) (I.64.6)
(I.72.41) (I.73.41) (I.73.41) (I.73.41)
(I.73.42) (II.4.13)

o-ursa (I.21.25) (I.21.27) (I.21.28)
(I.52.3) (III.1.28)

o-uyodu (I.28.18) (I.28.21) (I.32.32)
(III.7.16)

o-uṛsa (I.43.18)

o-uyōduK (I.58.2)

o-ursaŋ (III.1.28)

o-uyok (III.4.14) (III.4.28)

o-urum (I.107.58)

o-uyōlādı (I.72.25)

o-urun (I.77.17)

o-uyom (I.62.2)

o-uruz (I.12.40)

o-uyon (I.105.1) (I.30.19)

o-ūsa(I.26.40)
(I.36.8) (I.43.11)
(I.43.17) (I.43.23) (I.18.22) (I.18.22)
(I.66.3)(I.113.10)(I.113.16)(I.113.17)
(I.113.9)(III.1.39) (III.5.14) (IV.2.11)

o-uyoo (I.51.32)
o-uyor (II.8.12)

o-usa (I.23.9) (II.2.7) (III.3.49)

o-uyoru (I.12.6) (I.4.10) (I.4.46)
(I.62.30) (I.66.14)

o-usuŋ (III.1.28)

o-uyorū (I.66.13) (I.99.4)

o-uu (I.51.15) (I.51.16)

o-uyosuŋ (I.5.21)

o-uveriyon (I.30.20)

o-uyoZ (I.23.5)

o-uyala (III.4.15)

o-uyoz (I.58.30)

o-uyi (II.7.2)

o-vēdi (I.12.15)

o-uyo (I.10.3) (I.12.24)
(I.18.8) (I.20.11) (I.21.29)
(I.26.11) (I.29.21) (I.32.8)
(I.100.5) (I.57.3) (I.62.10)
(I.62.11) (I.62.11) (I.62.12)
(I.62.6) (I.62.7) (I.62.7)
(I.62.8) (I.64.19) (I.64.5)
(I.69.27) (I.72.33) (I.72.34)

o-ūmuşmuş (IV.1.20)

(I.14.8)
(I.21.36)
(I.33.17)
(I.62.11)
(I.62.28)
(I.62.7)
(I.69.15)
(I.77.24)

ōḷ- (krş.o-/ō-/ol-/oḷ-/ul-): olmak
ō-cek (I.3.8) (I.3.8)
ōḷmuş (I.11.24)
oḷ- (krş.o-/ō-/ol-/ ōḷ-/ul-): olmak
o-masa (I.35.14)
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ōl (krş.ol/oğ(u)l): oğul

ō+a (I.12.47) (I.12.47) (I.12.47)

ō+u (I.41.12) (I.50.10) (I.50.8)
(I.106.15)
(I.108.18)
(I.109.8)
(II.5.12)

ō+ı (I.77.21) (I.109.5) (III.4.26)
ō+ım (I.43.34)
ō+ın (III.4.26)

ō+unda (I.30.31) (I.30.31)

ō+ınkini (I.42.16)

ō+unnan (I.50.2)

ō+ıŋ (I.5.2) (I.5.6) (I.12.14) (I.37.3)
(I.47.28)

ō+unu (I.68.14)
ō+unuŋ (I.70.6)

ō+ıŋ (I.70.7) (I.73.32)
(I.97.18) (II.4.20) (III.1.32)

ō+um (I.101.3) (I.107.32) (I.112.3)
(I.73.35) (I.73.35) (I.82.1) (I.82.1)
(I.84.4) (I.99.3) (I.12.33) (I.20.1)
(I.20.2) (I.26.23) (I.28.8) (I.28.8)
(I.30.29) (I.42.1) (I.42.19) (I.43.21)
(I.43.22) (I.44.4) (I.48.2) (I.48.2)
(I.56.5) (I.6.19) (I.6.19) (I.6.22)
(II.6.8) (III.6.17) (III.7.18) (IV.1.1)
(IV.1.2) (IV.1.38)

(I.92.7)

ō+la (I.26.33) (I.63.1) (I.63.14)
ō+lar (I.58.5)
ō+ları (I.29.23) (II.5.2)
ō+larım (I.44.5)
ō+nā (I.37.5)
ō+nan (I.12.42) (I.78.17) (I.78.17)

ō+uma (I.12.34)

ō+naŋ (I.37.1)

ō+umu (I.36.7)
ō+umun (II.4.17)

ō+nar(II.2.12)
(III.8.12)

ō+umuŋ (I.43.14) (II.4.17) (II.4.27)
(III.1.21)

ō+nara (III.5.4)

(III.5.3)

(III.5.3)

ō+narını (I.43.32)

ō+ūuŋ (I.73.39)

olla (krş.ollā/ollar/ullā): oralar

ōlan: oğlan

o+da (IV.2.5)

ō. (I.11.36) (I.11.38) (I.11.39)
(I.11.6) (I.12.2) (I.12.31) (I.12.37)
(I.12.41) (I.18.24) (I.18.9) (I.21.38)
(I.26.10) (I.26.13) (I.26.18) (I.26.20)
(I.26.3) (I.26.33) (I.29.10) (I.29.30)
(I.29.42) (I.32.4) (I.35.17) (I.35.2)
(I.37.1) (I.37.4) (I.37.6) (I.41.25)
(I.41.5) (I.42.35) (I.42.35) (I.43.4)
(I.47.28) (I.47.30) (I.48.1) (I.5.2)
(I.5.24) (I.5.3) (I.50.5) (I.51.3)
(I.53.2) (I.53.4) (I.56.6) (I.4.12)
(I.4.14) (I.47.28) (I.104.5) (I.105.12)
(I.108.21)(I.109.5) (I.111.4) (I.63.14)
(I.63.16) (I.63.16) (I.66.7) (I.66.8)
(I.71.7) (I.77.12) (I.77.21) (I.78.14)
(I.78.15) (I.81.8) (I.82.22) (I.85.19)
(I.86.26) (I.90.8) (I.92.5) (I.97.26)
(I.97.26) (I.98.3) (I.97.20) (I.84.20)
(I.113.32) (II.2.42) (II.4.20) (II.4.31)
(II.5.23) (II.5.26) (II.5.27) (II.7.7)
(III.1.23)(III.1.23)(III.1.46) (III.1.46)
(III.2.27)(III.4.32)(III.5.59) (III.5.63)
(III.6.12) (III.6.15) (III.6.15) (III.7.5)
(IV.2.4)

o+dan (II.3.40)
o+dana (I.37.24)
o+dı (I.90.13)
ollā (krş.olla/ollar/ullā): oralar
o.(I.109.4) (I.69.20) (I.5.15)
o+dȧ (I.31.16)
o+da (I.105.17) (I.109.14) (I.111.6)
(I.62.3) (I.72.19) (I.92.6) (I.97.9)
(I.29.30) (I.31.5) (II.3.39)
o+dan (I.106.23) (I.107.55) (I.68.5)
(I.31.14) (I.31.16) (III.5.43)
o+na (I.4.28)
ollar (krş.olla/ollā/ullā): oralar
o+a(I.29.36)
(I.41.19)
(I.41.20)
(I.41.24) (I.51.25) (I.62.4) (II.2.3)
(III.2.32) (III.4.17) (III.4.26) (III.7.6)
o+da(I.51.45) (I.51.45) (III.4.15)
(III.5.76)(III.6.17)(III.6.18) (III.7.11)
(III.7.5)
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oolan (krş.oğlan/ōlan): oğlan

o+dan (I.51.28) (I.80.6) (III.5.71)
o+ı(I.29.25)
(I.34.11)
(I.34.12)
(I.37.2) (I.46.38) (III.5.20)

o+ın (I.51.43)
ooo: ooo (ünlem)

om (krş.on): on sayısı

o.(I.107.7)
(III.3.39)

o.(III.2.26)

(I.37.14)

(III.3.39)

ora
(krş.orạ/or(a)/oṛ(a)/ōr(a)/oru/orȧ/orӑ/
ura/ur(a)): ora

olay: olay
o+ları (I.11.28)

ora (I.33.14) (I.33.22) (I.59.5)
(I.60.3) (I.60.3) (I.73.15) (II.4.17)
(II.4.23) (II.4.23) (III.4.23) (III.5.17)
(III.5.18)(III.5.26)(III.5.31) (III.5.35)
(III.9.22)

oluşdur-: oluşturmak
o-uyosuŋ (III.3.8)
omurilik: omurilik
o. (I.12.4)

o+lı (I.66.14)

on (krş.om): on sayısı

o+nın (III.3.56)

on (I.3.8) (I.6.2) (I.6.3) (I.12.33)
(I.13.3) (I.16.4) (I.16.4) (I.18.20)
(I.18.21) (I.18.22) (I.20.5) (I.23.2)
(I.23.8) (I.24.37) (I.24.37) (I.25.6)
(I.26.11) (I.26.13) (I.26.9) (I.29.4)
(I.29.4) (I.29.6) (I.3.4) (I.30.12)
(I.30.26) (I.30.26) (I.31.11) (I.31.11)
(I.33.15) (I.35.12) (I.36.8) (I.40.5)
(I.40.5) (I.43.33) (I.44.8) (I.44.8)
(I.46.13) (I.49.18) (I.49.18) (I.49.21)
(I.49.21) (I.49.6) (I.54.34) (I.54.34)
(I.54.35) (I.54.6) (I.54.7) (I.62.12)
(I.63.7) (I.65.11) (I.65.14) (I.65.14)
(I.68.16) (I.69.10) (I.69.10) (I.70.20)
(I.74.15) (I.74.15) (I.76.3) (I.78.16)
(I.78.16) (I.78.21) (I.78.9) (I.79.14)
(I.80.14) (I.80.14) (I.84.2) (I.84.24)
(I.84.25) (I.84.25) (I.86.2) (I.86.2)
(I.89.149) (I.90.19) (I.96.3) (I.98.11)
(I.98.11) (I.98.12) (I.98.2) (I.98.23)
(I.98.23)(I.104.15)(I.104.18)(I.105.6)
(I.105.6)(I.106.22) (I.106.3) (I.106.3)
(I.106.6) (I.106.7) (I.106.7) (I.106.9)
(I.107.1)
(I.107.13)
(I.107.13)
(I.107.41)(I.107.5)(I.108.5)(I.109.42)
(II.4.23) (II.5.28) (II.5.28) (II.5.3)
(II.5.7)(II.6.6)(II.6.6)(II.6.7)(II.6.7)
(II.8.10)(II.8.10) (II.8.12) (II.8.5)
(III.5.61)(III.5.62)(III.5.63) (III.5.66)
(III.5.66)(III.9.1)(III.9.20)(III.9.23)
(III.9.7) (IV.1.1) (IV.1.2) (IV.1.2)
(IV.1.2) (IV.1.20)

o+nıŋ (I.17.7) (I.51.35)
o+nıŋ (III.3.6) (III.3.62) (III.4.32)
o+sı (I.23.8) (I.28.2)
(I.38.6) (I.38.8) (I.50.7)
(I.66.17)
(I.84.6)

(I.33.17)
(I.66.16)

o+sı (III.3.44)
o+sını (II.6.11) (III.6.26)
o+sınıŋ (I.38.5)
o+yȧ (I.43.31)
o+ya (I.11.24) (I.28.15) (I.36.16)
(I.41.25) (I.42.17) (I.51.26) (I.54.15)
(I.54.18) (I.54.21) (I.54.35) (I.55.12)
(I.58.14) (I.58.22) (I.62.19) (I.62.19)
(I.64.17) (I.68.9) (III.1.40) (III.1.43)
(III.2.17)(III.2.24)(III.4.23) (III.5.30)
(III.5.34)
o+yı(I.20.4)(I.51.35)(I.55.12) (I.86.9)
(III.1.21)
orạ
(krş.ora/or(a)/oṛ(a)/ōr(a)/oru/orȧ/orӑ/
ura/ur(a)): ora
o+ya (I.45.7)
or(a)
(krş.orạ/ora/oṛ(a)/ōr(a)/oru/orȧ/orӑ/
ura/ur(a)): ora
o+dȧ (I.24.18)
o+da (I.100.8) (I.106.9) (I.107.5)
(I.109.10)(I.109.11)(I.109.11)(I.57.3)
(I.58.14) (I.58.25) (I.58.29) (I.58.9)
(I.60.1) (I.60.5) (I.63.15) (I.63.15)
(I.63.16) (I.63.17) (I.65.19) (I.67.10)
(I.67.8) (I.68.23) (I.68.24) (I.70.12)

onsō: ondan sonra
o. (I.21.10)
oŋ-: tamir edilmek
o. (I.89.92)
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o+daŋ (I.56.18) (I.68.13)

(I.73.30) (I.75.1) (I.76.14) (I.77.21)
(I.78.10) (I.78.2) (I.78.4) (I.79.26)
(I.79.27) (I.79.7) (I.79.8) (I.80.10)
(I.81.4) (I.82.22) (I.82.22) (I.84.10)
(I.84.2) (I.85.11) (I.85.13) (I.86.10)
(I.86.15) (I.86.3) (I.86.8) (I.86.8)
(I.93.1) (I.93.12) (I.97.21) (I.11.20)
(I.11.24) (I.14.9) (I.18.21) (I.18.26)
(I.21.35) (I.22.1) (I.24.27) (I.28.21)
(I.28.21) (I.28.21) (I.28.5) (I.28.5)
(I.29.14) (I.29.8) (I.30.18) (I.33.15)
(I.34.10) (I.34.10) (I.35.6) (I.36.10)
(I.36.9) (I.37.27) (I.39.1) (I.39.10)
(I.39.4) (I.41.1) (I.41.19) (I.42.16)
(I.42.24) (I.43.1) (I.43.1) (I.43.3)
(I.43.3) (I.43.31) (I.43.32) (I.46.21)
(I.46.44) (I.50.6) (I.51.4) (I.51.44)
(I.51.49) (I.54.14) (I.54.19) (I.54.20)
(I.55.12) (I.55.13) (II.1.15) (II.3.41)
(II.4.21) (II.4.22) (II.4.23) (II.5.26)
(II.8.13) (III.1.20) (III.1.7) (III.2.24)
(III.3.1) (III.3.15) (III.3.24) (III.3.24)
(III.3.27)(III.3.31)(III.3.36) (III.3.42)
(III.3.5) (III.3.52) (III.3.56) (III.3.57)
(III.4.27)(III.4.28)(III.5.32) (III.5.46)
(III.6.20) (III.7.4) (III.7.4) (III.9.22

o+daydı (I.33.14)
o+du (I.108.22) (I.66.16) (I.67.2)
(I.70.7) (I.72.28) (I.79.25) (I.79.6)
(I.81.4) (I.81.5) (I.81.8) (I.81.8)
(I.94.15) (I.98.24) (I.11.51) (I.18.21)
(I.18.25) (I.24.17) (I.6.24) (IV.1.42)
o+lara (II.9.16)
ordana: daha sonra (bağlaç)
o.(I.109.12) (I.76.4)(I.37.10) (II.3.30)
o+cım (II.3.12)
o+cıma (II.3.10) (II.3.14) (II.3.5)
oran: oran
o+la (I.84.14)
ora(K) (krş.orak/oraK): orak
o+ı (I.19.3)
orak (krş.ora(K)/oraK): orak
o. (I.19.2)
oraK (krş.ora(K)/orak): orak

o+dan (I.105.8) (I.106.20) (I.107.4)
(I.108.20)
(I.108.9)
(I.109.12)
(I.109.13)(I.109.2)(I.109.3)(I.110.20)
(I.110.20)(I.56.17) (I.56.18) (I.58.26)
(I.59.1) (I.60.5) (I.62.25) (I.64.18)
(I.67.9) (I.68.25) (I.73.19) (I.73.25)
(I.76.9) (I.77.11) (I.78.8) (I.83.8)
(I.85.17) (I.85.20) (I.86.6) (I.86.7)
(I.95.1) (I.95.11) (I.96.4) (I.11.7)
(I.21.29) (I.24.10) (I.24.14) (I.24.20)
(I.24.23) (I.24.24) (I.24.26) (I.24.4)
(I.24.9) (I.26.39) (I.26.39) (I.28.2)
(I.28.3) (I.28.4) (I.33.33) (I.37.16)
(I.37.19) (I.37.21) (I.37.30) (I.42.14)
(I.47.14) (I.49.23) (I.49.25) (I.49.26)
(I.51.24) (I.51.36) (I.51.49) (I.51.53)
(I.51.53) (I.6.30) (II.2.32) (II.3.26)
(II.4.21) (II.8.5) (II.8.6) (II.9.15)
(III.3.35)(III.4.22)(III.4.31) (III.5.13)
(III.5.33) (III.5.48) (III.5.5) (III.6.28)
(III.9.23) (III.9.34)

o+nan (I.47.6)
oṛ(a)
(krş.orạ/ora/or(a)/ōr(a)/oru/orȧ/orӑ/
ura/ur(a)): ora
o+dạ (I.29.17)
ōr(a)
(krş.orạ/ora/or(a)/oṛ(a)/oru/orȧ/orӑ/
ura/ur(a)): ora
ō+du (I.26.33)
organik: organik
o. (IV.1.3)
orkesdıra: orkestra
o+mız (I.82.16)
orman: orman
o. (I.72.17) (III.2.48)
o+da (III.9.1)
o+ımış (III.9.35)

o+dạ (I.33.14) (I.47.4) (I.50.4)

ormancı: ormancı

o+dada (I.7.2)

o+lar (III.2.46)

o+dakı (I.54.8)

ormanı(K): ormanlık

o+daki (I.11.24)

o+a (III.9.35)

o+dana (I.32.32)

orta (krş.ortu): orta
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o.(I.110.7) (I.35.19) (III.1.23)

o.(II.9.15)

o+sına (I.52.2) (I.52.3)

otobüS (krş.otobüs): otobüs
o+leri (III.6.20)
otobüs (krş.otobüS): otobüs
o+ü (III.6.22)
otura(K) (krş.oturak/oturax): yürüyemeyen
kimse

orTalama: ortalama
o. (III.6.14)
ortalık: ortalık
o.(I.54.24)

o+ım (I.94.8)

ortam: ortam

o+ın (I.94.9)

o+ı (I.20.12)

oturak (krş.otura(K)/oturax): yürüyemeyen
kimse

ortạokul (krş.ortuokul): ortaokul
o. (I.50.2)

o. (I.16.2)

ortu (krş.orta): orta

oturax (krş.otura(K)/oturak): yürüyemeyen
kimse

o. (I.110.5) (I.72.40) (I.4.32)
ortuokul (krş.ortạokul): ortaokul

o. (II.3.1)
otur-: oturmak

o.(I.26.24) (I.26.24) (I.70.17)

o-an (III.7.5)

o+lā (I.107.30)
oru
(krş.orạ/ora/or(a)/oṛ(a)/ōr(a)/orȧ/orӑ/
ura/ur(a)): ora

o-annar (I.109.24)
o-du (II.3.3)

o.(I.97.14)

o-duK (I.24.19) (I.87.4) (II.9.11)

o+ya (I.100.1) (I.103.33) (I.105.11)
(I.63.16) (I.64.4) (I.66.12) (I.70.6)
(I.78.19) (I.79.9) (I.81.6) (I.83.8)
(I.95.1) (I.98.2) (I.98.20) (I.24.19)
(I.26.15) (I.26.37) (I.29.27) (I.29.6)
(I.41.24) (I.5.10) (I.54.19) (I.54.43)
(I.6.25)

o-duk (I.95.1)
o-dulā (I.109.20)
o-dulādı (I.58.13)
o-dum (I.16.4) (I.58.11) (I.58.13)
o-duu (I.98.19)

o+yu (I.100.7) (I.98.14) (I.98.15)

o-madım (I.16.4)

orȧ
(krş.orạ/ora/or(a)/oṛ(a)/ōr(a)/oru/orӑ/
ura/ur(a)): ora

o-mu (I.4.8)
o-muş (I.93.9)

o+ya (I.21.2) (I.21.3)

o-muşuŋuz (III.7.1)
o-ruz (I.21.6)

orӑ
(krş.orạ/ora/or(a)/oṛ(a)/ōr(a)/orȧ/oru/
ura/ur(a)): ora

o-ū (I.42.39) (I.88.8)

o+ya (I.37.7)

o-up (I.18.30) (I.24.25) (I.55.12)
(I.55.14) (I.98.19)

ot : ot
o.(I.6.15)

o-ur (I.42.34)

o+a (I.80.12)

o-uuyoz (I.109.19)

o+unu (I.84.16)

o-uyō (I.18.25) (I.103.16)

o+uŋ (I.24.30) (I.24.32)

o-uyo (I.104.5) (I.105.12) (I.63.5)
(I.73.24)

oTlu: otlu
o.(IV.1.4)

o-uyo (I.18.27) (I.54.4) (III.1.19)
(III.3.40)

otluK: otluk
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o-uyōduk (I.94.15)

o+ya (I.36.18)

o-uyōdum (I.28.4) (I.39.1)

o+yı (I.24.33)

o-uyox (II.8.16)

o+yı (I.84.9) (III.6.27)
ovu (krş.ova/uva): ova

o-uyok (III.1.20)
o-uyōla (I.104.4) (I.104.5) (I.109.52)

o+yu (I.106.26)
ovaÇ (krş.aaÇ/aaş/avaÇ/avaş): ağaç

o-uyom (I.101.7) (I.104.1) (I.110.3)
(I.111.1) (I.78.21) (I.81.2) (I.94.13)
(I.94.5) (I.94.9) (I.39.3)

o. (I.5.25)
o+lā (I.97.16)

o-uyon (I.101.2) (I.66.13) (I.90.1)
(I.91.2) (I.91.2) (I.93.1) (I.94.8)
(I.16.1) (I.4.9)

o+ından (I.97.14)
o+ıŋ (I.97.13)

o-uyoŋ (I.94.7) (I.94.7)

ovurlā- (avırla-): ağırlamak, misafir etmek

o-uyoru (I.14.4)

o-dık (I.70.2)

o-uyorū (I.6.20) (I.6.20)

oy: oy, rey

o-uyorum (I.11.1)

o. (III.9.7)

o-uyōsa (I.97.23)

o+nan (I.50.11) (I.50.9)

o-uyoz (I.66.3) (I.93.3) (I.95.6)

oya (krş.oyạ/oyu): oya, el işi

o-uyoz (II.9.2)

o.(I.10.1) (I.61.6) (I.91.5)

o-uyoz (I.18.19) (I.39.9) (I.42.34)
(I.42.39)

o+sı(I.10.1) (I.16.5) (I.91.4) (I.95.14)
oya moya: oya (ikileme)

o-uz (I.107.52)

o. m.(I.91.6)

oturt-: oturtmak

oyạ (krş.oya/oyu): oya, el işi

o-duk (I.73.34)

o.(I.76.3)

o-muş (I.24.45)

oyala- (krş.oyạla-): oya yapmak

otuz: otuz sayısı

o-mışım (I.76.31)

o. (I.10.2) (I.17.5) (I.17.5) (I.23.1)
(I.30.29) (I.43.3) (I.43.3) (I.3.8)
(I.103.12)
(I.103.12)
(I.103.13)
(I.103.13)
(I.107.16)
(I.111.3)
(I.58.14) (I.58.16) (I.58.23) (I.58.4)
(I.61.1) (I.61.1) (I.61.2) (I.61.3)
(I.62.31) (I.65.1) (I.65.1) (I.98.3)
(I.113.31) (II.2.42) (II.5.16) (II.8.7)
(III.3.20) (III.5.35) (III.6.9) (I.35.13)

oyạla- (krş.oyala-): oyalamak
o-mışım (I.76.32)
oyalı: oyalı, oya yapılmış olan
o. (I.95.13)
oyna-: oynamak
o-dıK (I.47.14)

o+a (I.10.2)

o-lladı (III.3.30)

ova (krş.ovu/uva): ova

oyu (krş.oya/oyạ): oya, el işi

o. (I.28.22) (III.2.30) (III.2.30)

o+lāna (I.10.3)

o+da (I.11.31) (II.2.19)

o+ları (I.95.3)

o+sınȧ (I.24.12)

o+larǐ (I.16.3)

o+sına (I.29.2) (I.29.2) (I.29.3)

ozıman (krş.ozman/ozuman): o zaman

o+sından(I.109.26)(I.11.19) (III.5.29)

o. (I.108.14) (I.108.18) (I.108.5)
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ozman (krş.ozıman/ozuman): o zaman

ö-yemediydik (I.3.5)
ö-yyoz (I.99.5)

o. (I.12.10)(I.26.40) (I.28.19) (I.34.9)
(I.43.32) (I.77.22) (I.111.8) (II.2.45)
(III.1.47)(III.2.29)(III.2.39) (IV.1.20)
(IV.1.52) (IV.1.58) (IV.2.19)

ödü- (krş.ödä-/öde-/üde-): ödemek
ö-cez (I.20.6)

o+a (I.26.41) (I.98.13)

ö-mäz (I.54.32)

o+lāda (I.37.24)

ö-ycēsiŋ (I.28.19)

o+ları (I.106.25)

ö-yom (I.83.6) (I.84.21)

o+nāda (I.58.17)

ö-yoruz (I.49.13)

o+nāda (III.3.21)

ö-yoz (I.20.5)

o+nar (III.2.16) (III.2.16)

ö-yümäz (I.54.33)

o+narı (I.77.20)

ö-yümäz (I.54.33)

ozuman (krş.ozman/ozıman): o zaman

ö-yümem (I.24.2)
ödän-: ödenmek

o. (I.68.18) (I.72.26)

ö-cek (I.28.18)

o+ıŋ (I.108.6)

öğränci: öğrenci

o+nar (III.5.29)
Ö

ö+lär (I.107.34)

öbür: öteki

öğretim: öğretim

ö.(I.8.2)(I.12.48)(I.14.10) (I.33.19)
(I.38.5) (I.84.22) (I.86.16)

ö. (I.67.5)
öl-: ölmek

ȫç- (krş.ȫḷş-/ölç-/ȫş-) ölçmek

ö-dü (I.4.12)(I.4.12)(I.4.14) (I.11.16)
(I.11.28) (I.23.1) (I.23.1) (I.41.7)
(I.42.12) (I.43.14) (I.43.14) (I.43.14)
(I.43.33) (I.43.34) (I.43.9) (I.44.22)
(I.46.2) (I.47.27) (I.47.27) (I.47.29)
(I.53.2) (I.6.26) (I.6.28) (I.105.10)
(I.65.12) (I.65.13) (I.65.13) (I.67.1)
(I.70.7) (I.86.21) (I.94.3) (I.108.1)
(II.3.8) (III.3.46) (III.3.46) (III.5.64)
(III.5.64)

ȫ-e (I.87.19)
ȫ-erim (I.87.18)
ȫçü: ölçü
ȫ+yü (I.87.18)
ödä- (krş.öde-/ödü-/üde-): ödemek
ö-rdiŋ (I.28.24)
öddü kop-: ödü kopmak, çok korkmak

ö-dük (I.54.24)

ö+m k-uyo (I.44.17/18)

ö-dükdän (I.106.15) (I.106.15)

öde- (krş.ödä-/ödü-/üde-): ödemek

ö-dükden (I.42.12)

ö-di (I.28.14) (I.40.5)

ö-dükleri (I.65.18)

ö-dilä (I.40.4)

ö-düü (I.96.3)

ö-mäz (III.9.9)

ö-düündän (I.67.3) (I.96.4)

ö-medilä (I.40.3)

ö-düündenä (I.11.26)

ö-medilär (I.40.2)

ö-düünü (I.19.7)

ö-meyoz (I.49.13)
ö-rim (I.62.31)

ö-eli (I.42.12) (I.43.33) (I.43.34)
(I.44.8) (I.6.28) (II.8.6)

ö-yėmedim (I.3.7)

ö-enler (I.51.54)
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ö-enneri (I.42.22)

ö-üyon (I.42.27) (I.42.31)

(I.17.3) (I.18.18) (I.18.28) (I.18.3)
(I.18.30) (I.18.30) (I.23.6) (I.24.9)
(I.30.16) (I.30.23) (I.33.21) (I.45.15)
(I.47.24) (I.51.4) (I.52.3) (I.62.12)
(I.62.19) (I.62.22) (I.62.22) (I.62.24)
(I.62.32) (I.62.34) (I.62.9) (I.63.13)
(I.64.1) (I.67.11) (I.67.12) (I.68.24)
(I.68.8) (I.68.9) (I.69.20) (I.69.5)
(I.69.7) (I.71.3) (I.72.35) (I.72.7)
(I.73.8) (I.74.11) (I.74.17) (I.74.2)
(I.74.7) (I.77.14) (I.77.16) (I.77.4)
(I.77.4) (I.77.4) (I.78.1) (I.79.13)
(I.79.15) (I.79.16) (I.79.2) (I.80.3)
(I.81.6) (I.82.19) (I.82.6) (I.85.15)
(I.85.15) (I.90.10) (I.90.11) (I.90.13)
(I.90.17) (I.90.6) (I.92.7) (I.93.3)
(I.93.7) (I.94.16) (I.94.2) (I.95.12)
(I.95.7) (I.97.1) (I.97.14) (I.98.9)
(I.99.10)(I.99.11)(I.104.20)(I.104.23)
(I.104.26)(I.105.6)(I.106.3)(I.107.47)
(I.108.12)
(I.112.1)
(I.113.11)
(I.113.17)
(I.113.17)
(I.113.25)
(I.113.26) (II.3.11) (II.3.29) (II.3.42)
(II.5.4) (III.3.20) (III.3.27) (IV.1.28)
(IV.1.44)(IV.1.50)

ö-äsiye (I.106.13)

ȫ+ykän (I.72.29)

ö-mäz (III.1.38)
ö-medi (I.86.20)
ö-meseydi (III.5.71)
ö-müş (I.19.6) (I.104.30) (I.104.31)
(III.5.33)
ö-süŋ (II.2.8)
ö-ü (I.53.4) (I.77.28)
ö-üncee (III.1.22)
ö-üp (I.6.8)
ö-ür (I.28.13) (I.6.9)
ö-üsäm (I.42.11)
ö-üyō (I.103.14) (I.111.13) (I.40.8)
ö-üyo (I.40.9)
ö-üyōla (I.104.29)
ö-üyomuş (I.11.22)

ö-cämizä (I.29.39)

ȫle
(krş.ȫlӓ/ȫlẹ/hȫlä/hȫle/öyle/öle/ȫlü/
ēle/ölä) : öyle

ö-ceK (I.6.8)

ȫ. (I.4.6) (I.4.6) (I.4.46) (I.4.46)
(I.6.11)(I.6.26)(I.9.3) (I.9.3) (I.11.15)
(I.11.25) (I.11.28) (I.11.36) (I.11.44)
(I.12.6) (I.17.4) (I.18.15) (I.19.3)
(I.19.4) (I.20.7) (I.28.1) (I.28.13)
(I.28.13) (I.30.23) (I.30.32) (I.31.2)
(I.35.14) (I.35.14) (I.35.20) (I.35.29)
(I.36.22) (I.36.28) (I.36.28) (I.37.11)
(I.37.33) (I.42.10) (I.46.14) (I.46.29)
(I.46.29) (I.46.3) (I.46.44) (I.49.23)
(I.51.11) (I.51.11) (I.51.13) (I.51.14)
(I.51.18) (I.51.19) (I.51.29) (I.51.38)
(I.53.1) (I.53.8) (I.55.11) (I.56.10)
(I.56.2) (I.56.2) (I.59.2) (I.65.15)
(I.67.12) (I.70.13) (I.73.23) (I.73.30)
(I.76.27) (I.77.28) (I.77.8) (I.77.5)
(I.82.11) (I.82.15) (I.83.5) (I.98.29)
(I.99.7) (I.111.10) (I.112.3) (I.102.6)
(II.2.5) (II.3.4) (II.3.6) (II.6.4)
(III.1.62) (III.2.38) (III.3.16) (III.3.2)
(III.3.23) (III.3.32) (III.4.9) (III.4.9)
(III.7.7) (III.7.7) (III.7.8) (IV.1.7)
(IV.2.13)(IV.2.15)(IV.2.16)(IV.2.27)
(IV.2.28)(IV.2.4) (IV.2.9)

ö-ceZ (I.29.39)
ö-än (I.103.12)
ö-änlämizä (I.69.16)
ö-ännär (II.2.11)
ölç- (krş.ȫḷş-/ȫç-/ȫş-): ölçmek
ö-eriz (I.113.19)
ȫlä (krş.öylä/öyle): öğleyin, öğle vakti
ȫ+n (I.29.26) (I.42.3) (II.2.33)
ȫ+dän (I.82.15) (I.82.17)
öldür- (krş.üldür-): öldürmek
ö-dü (I.78.6) (I.78.6)
ö-dülä (I.77.28)
ö-düm (I.105.9)
ȫlӓ (krş.ȫle/ȫlẹ/hȫlä/hȫle/öyle/öle/ȫlü/ēle/
ölä) : öyle
ȫ. (I.4.26) (I.4.32) (I.4.39) (I.5.1)
(I.5.15) (I.6.15) (I.6.5) (I.8.2) (I.8.3)
(I.11.8) (I.12.28) (I.12.6) (I.14.2)

ȫ+ydi (I.84.24)
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ȫ+liinnen (I.43.7)

ö+ümüz (I.95.7)

ȫ+dir (I.59.2)

ö+üŋ(I.4.44)

ȫlẹ (krş.ȫlӓ/ȫle/hȫlä/hȫle/öyle/öle/ȫlü/ēle/
ölä) : öyle

ömür ol-: çok güzel olmak
ö.o. (I.89.189)

ȫ. (I.51.4)

ön: ön

ȫlü (krş.ȫlӓ/ȫlẹ/hȫlä/hȫle/öyle/öle/ȫle/ēle/
ölä) : öyle

ö+dä (I.4.32) (I.4.36)
ö+dän (I.47.26)

ȫ. (I.103.31) (I.104.11) (I.111.12)
(I.99.12) (I.68.14) (I.74.15) (I.76.23)
(I.76.4) (I.81.6) (I.24.9) (I.27.4)
(I.28.10) (I.28.10) (I.29.26) (I.29.46)
(I.29.46) (I.29.46) (I.30.16) (I.30.7)
(I.31.10) (I.31.10) (I.31.2) (I.33.17)
(I.37.23) (I.37.23) (I.4.22) (I.4.22)
(I.41.20) (I.43.22) (I.51.28) (I.51.48)
(I.53.4) (II.3.24) (IV.1.20) (IV.2.17)
(IV.2.26) (IV.2.3) (I.45.17)

ö+de (I.72.6)
ö+lerindä (I.37.31)
ö+ü (II.5.2)
ö+ünä (I.22.3) (I.24.20)
(II.2.7) (II.5.1) (II.5.1)

ö+ündän (I.22.2) (I.58.27) (I.98.6)
ö+ündekini (I.89.204)

ȫ+ynän (I.70.11)

ö+ünden (II.2.22) (III.5.7)

öle (krş.ȫlӓ/ȫlẹ/hȫlä/hȫle/öyle/ȫlü/ȫle/ēle/
ölä) : öyle
ö. (III.5.50)
(III.5.50)

(III.5.50)

(I.5.10)

ö+üne (I.104.20) (III.3.48)
ö+üŋ (I.69.25)

(III.5.50)

ö+üŋdän (III.1.52)

ölä (krş.ȫlӓ/ȫlẹ/hȫlä/hȫle/öyle/ȫlü/ȫle/ēle/
öle) : öyle

önäm: önem
ö. (I.18.33)

ö. (I.26.4) (I.26.4) (I.30.17) (I.30.7)
(I.31.13) (I.45.9) (I.27.2) (I.76.9)
(I.79.17)

öncä (krş.önce/öncü): önce
ö. (I.103.16)(I.12.1) (I.12.17) (I.12.2)
(I.18.7) (I.21.9)

ȫḷş- (krş.ölç-/ȫç-/ȫş-): ölçmek

önce (krş.öncä/öncü): önce

ȫḷşüP (I.5.19)

ö. (I.11.2) (I.20.10) (I.21.10) (I.21.2)
(I.33.21) (I.33.21) (I.35.8) (I.36.10)
(I.39.1) (I.50.9) (I.56.2) (I.82.8)
(III.5.20) (IV.1.20)

ölsüz: öksüz
ö. (I.19.5) (I.72.40) (I.111.5)
ölüm: ölüm

ö+dän (I.105.5)
(I.99.2)

ö. (III.3.43) (III.3.45)
ö+e (I.72.38)

(I.63.4)

(I.63.6)

ö+lik (I.21.36)

ölü: ölü

ö+si (I.62.23)

ö+yü (III.3.47)

öncü (krş.öncä/önce): önce

ömür (krş.öm(ü)r): ömür

ö. (I.33.17) (I.33.17) (I.45.2)
ö+dän(I.104.14) (IV.1.22) (IV.1.52)

ö. (I.21.20) (I.29.3) (I.89.203)

ö+dänä (I.104.15)

ö+lä (I.29.11) (II.2.21)

öngücü: kuvvetle muhtemel

öm(ü)r (krş.ömür): ömür

ö. (II.3.26)

ö+ü (III.1.38)

önündekini ısırıp arkasındakini dep-:
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kimseyle anlaşamamak.

ö+i (I.43.12)

ö.ı.a.d. (I.89.190)

öğretmänni(K): öğretmenlik

ör-: örmek

ö+ine (IV.1.43)

ö-cek (I.62.34)

örgän- (krş.ȫrän/ȫren-): öğrenmek

ö-üyola (III.5.53) (III.5.54)

ö-di (II.2.30)

ö-üyolar (III.5.55)

örneyin: örnek olarak

ö-üyon (I.15.1)

ö. (I.49.20)

ördür-: ördürmek

ört-: örtmek

ö-cen (I.62.16)

ö-eriZ (I.47.7)

ȫren- (krş.ȫrän-/örgän): öğrenmek

ö-tülä (I.32.8)

ȫ-ebildiim (I.11.21) (I.11.22)

ö-üldü (I.89.189) (I.89.189)

ȫ-ir (I.109.37)

ö-üve (II.3.19)

ȫrän- (krş.örgän-/ȫren-): öğrenmek

ö-üyoK (II.5.7)

ȫ-siŋ (I.68.23)

ö-üyoZ (I.21.5)
örükle-: hayvanı bağlamak

ȫreT-: öğretmek

ö. (I.89.93)

ȫ-î (I.107.54)

örüzgär: rüzgâr

ȫret-: öğretmek

ö. (III.7.2)

ȫ-di (I.107.19)

ȫş- (krş.ȫḷş-/ȫç-/ölç-): ölçmek

ȫretmän (krş.ȫretmen/öretmän/öretmen) :
öğretmen

ȫ-dülä (I.37.22)

ȫ. (I.105.5) (I.107.31) (I.107.33)
(I.107.40) (I.12.7) (I.43.10) (I.43.13)
(I.6.20) (III.2.12)

ötdür-: öttürmek
ö-ürün (I.54.17)
ö-üsüŋ (I.54.23)

ȫ+nä (I.107.44)

öte (krş.ötü): öte

ȫ+nääŋ (I.107.46)

ö. (I.55.9) (I.66.5) (I.74.8) (I.80.6)
(III.1.33) (III.3.35) (III.3.35) (III.7.8)

ȫ+nän (I.109.2)
ȫretmen (krş.ȫretmän/öretmän/öretmen) :
öğretmen

öteki: öteki, diğer
ö.(I.26.20)(I.26.41)(I.26.41)(I.42.23)
(I.70.19) (I.94.11) (II.2.7) (IV.1.10)
(IV.1.49)

ȫ. (I.26.27) (III.5.8) (III.7.14)
ȫ+i(I.105.12)(I.43.11)(I.54.3) (I.6.21)
(I.69.13) (III.1.33)

ö+ni (I.74.4)

ȫretmenliK: öğretmenlik

ö+niŋ (I.6.21) (I.6.25)

ȫ.(I.105.12)
öretmän
öğretmen

ö+nnär (I.109.6)

(krş.öretmen/ȫretmen/ȫretmän):

öten (krş.ȫteän/üteen): geçen gün (iki
günden fazla)

ö. (I.12.17) (II.5.23)

ö. (I.89.94)

ö+nä (I.26.27)
öretmen
öğretmen

ȫteän (krş.öten/üteen): geçen gün (iki
günden fazla)

(krş.öretmän/ȫretmen/ȫretmän):

ȫ. (III.1.58)
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ötü (krş.öte): öte

p. (I.110.6) (IV.2.10)

ö. (I.24.8) (I.37.11) (I.42.35) (I.53.5)
(I.67.11) (I.92.4) (I.97.7) (III.2.10)

paket (krş.pakeT/pake(T)): paket
p.(I.33.17)(I.58.11)(I.58.11) (I.58.13)

ö+dä (I.41.1)

pakeT (krş.paket): paket

ö+yü (I.24.8)

p. (I.33.17)

ötürü: dolayı

p+i (I.58.13)

ö. (I.87.6)

paketli-: paketlemek

öte beri (krş.ötü beri): şey (belgisiz zamir)

p-yosuŋ (I.12.25)

ö. b+yi (III.7.8)

palazır-: büyümek

ö. b. (I.66.5) (III.1.33)

p.(I.89.96)

ötü beri (krş.öte beri): şey (belgisiz zamir)

paldımsız: dağınık, düzensiz kişi

ö+yü b+yi (I.24.8)

p. (I.89.97)

öün: öğün

pamıK
(krş.pambı(K)/pamuk/pammuk/
pamık/pamı(K)): pamuk

ö. (I.80.10) (I.80.9)
öün-: övünmek

p.(I.69.3) (I.85.7) (I.90.13) (II.4.11)
(II.4.12)

ö-mäm (I.42.7)

pamı(K)
(krş.pambı(K)/pamuk/pammuk/
pamık/pamıK): pamuk

övel-: öksürükten ölecek hâle gelmek.
ö. (I.89.95)

p+cıa (II.4.13) (II.4.15)

öylä (krş.ȫlä/öyle): öğleyin, öğle vakti

p+ı (II.4.13)

ö+n (I.109.43)

p+yı (I.93.2)

öyle (krş.ȫlӓ/ȫle/ȫlẹ/hȫlä/hȫle/öle/ȫlü/ēle/
ölä): öyle

pambı(K) (krş.pamı(K)/pamuk/pammuk/
pamık/pamıK): pamuk

ö. (I.109.61) (I.84.13) (III.5.31)
(III.5.36)(III.5.69)(III.5.70) (III.7.11)
(III.7.12) (III.7.13) (III.8.19)

p+ı (I.85.9)
pamuk (krş.pambı(K)/pamı(K)/pammuk/
pamık/pamıK): pamuk

ö+ydi (I.107.56)

p. (I.58.2) (I.63.6) (I.73.41) (II.4.12)

öyle (krş.öylä/ȫlä): öğle vakti

p+dur (I.39.2)

ö+yi (I.109.42)

p+la (I.63.3)

özel (krş.özäl): özel

pammuk
(krş.pambı(K)/pamuk/pamı(K)
/pamık/pamıK): pamuk

ö. (I.113.10) (I.113.9)
özäl (krş.özel): özel

p. (I.85.7)

ö. (I.54.42) (I.79.8)

pamık
(krş.pambı(K)/pamuk/pammuk/
pamı(K)/pamıK): pamuk

özür: özür
ö. (I.107.12)

p.(I.28.23)(I.29.3)(I.41.2) (I.41.3)
(I.42.5)
(I.43.28)
(I.43.29)
(I.43.30)
(I.43.31) (I.58.27)
(I.58.28) (I.63.6)
(I.85.8)
(I.85.8)
(I.92.3) (I.92.3)
(II.3.2)
(II.3.2)
(II.4.13)
(III.2.34)

özürlü: özürlü
ö. (II.7.7)
P
pahalı: pahalı

p+lā (I.63.3)
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pamıK
(krş.pambı(K)/pamuk/pammuk/
pamı(K)/pamık): pamuk

p-mış (III.1.12)
parçılan-: parçalanmak

p.(I.69.3) (I.85.7) (I.90.13) (II.4.11)
(II.4.12)

p-mıcak (I.67.9)
paşa (krş.paşā): paşa

para (krş.parȧ/parı): para

p+dır(I.109.24)

p.(I.14.8) (I.28.18) (I.28.20) (I.28.25)
(I.28.29) (I.35.14) (I.35.26) (I.40.2)
(I.40.3) (I.40.4) (I.40.5) (I.41.21)
(I.42.15) (I.42.19) (I.42.36) (I.42.8)
(I.62.17) (I.68.19) (I.69.15) (I.83.7)
(I.86.29)(I.98.15) (I.105.21) (I.110.8)
(I.110.8) (III.2.5) (III.9.12)

paşā (krş.paşa): paşa
p. (I.77.17)
paşa(K): ürün hasadından
kalanların toplanması

sonra

arta

p+a (I.84.18)

p+m (I.53.7)

pat: pat (yansıma)

p+mızı (I.58.32)

p. (III.3.24) (III.3.24)

p+ŋ (I.44.21) (I.44.21) (I.44.21)

patır kütür: anlaşılmayan bir şekilde

p+sı (I.4.8) (I.42.16) (I.63.9) (I.63.9)
(I.69.24)(I.98.11) (III.1.36) (III.6.10)

patır kütür
(I.26.34)

(I.26.31)

p+sını (I.28.14) (I.28.19) (I.36.27)
(I.4.7) (I.49.18) (I.63.6) (II.8.7)
(III.3.59)

patır (krş.patıṛ): patır (yansıma ses)

p+sınnan (I.4.7)

patıṛ (krş.patır): patır

(I.26.32)

p. (I.26.31) (I.26.32)

p+ya (I.30.27)

(I.26.34)

p+ydı (I.69.10)

patlad-: patlatp-ıyo (I.40.9)

p+yı (I.28.25) (I.42.15) (I.42.16)
(I.42.17) (I.42.6)

patlı-: patlamak

p+ynan (I.10.1) (I.54.14)

p-yĭ (III.7.17)

p+ysa (I.90.16)

patlıcan (krş.badılcan/baalcan): patlıcan

parı (I.68.25) (I.81.5)

p. (I.82.4)

parılā (I.53.6)

p+nan (I.105.19)

parıylan (IV.1.48)

patoz: patoz

parȧ (krş.para/parı): para

p. (I.26.44) (I.99.12)

p. (I.29.32) (I.3.9) (I.63.8)

p+lar (III.2.43)

parı (krş.parȧ/para): para

p+nan (I.99.2)

p. (I.68.25) (I.81.5)

p+u (I.26.44)

p+lā (I.53.6)

p+unan (I.26.44)

p+ylan (IV.1.48)

pattez
(krş.patates/patatez/patdes/patitez/
pattiz): patates

paralı: paralı
p. (I.42.39)

p. (I.103.8) (I.83.4) (I.84.17)

parça: parça

p+ini (I.84.17)
pattiz
(krş.patates/patatez/patdes/patitez
/pattez): patates

p+sı (IV.2.20)
parçala-: parçalamak
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p+liği

p. (III.8.13)
patates
(krş.pattez/patatez/patdes/patitez/
pattiz): patates

pekiyi: pekiyi
p. (I.107.43)

p.(I.73.42) (I.73.43) (I.74.1) (I.86.29)

pelvan: pehlivan

p+i (I.74.2)

p+mış (I.11.16)

patatez
(krş.patates/pattez/patdes/patitez/
pattiz): patates

pembeleş-: pembeleşmek
p-esiye (I.87.15)

p.(I.70.12)(I.106.23)(III.2.34)(III.6.3)
(III.6.4) (III.6.4)

pembi zar: Ödemiş’e özgü ipek baş örtüsü

patitez
(krş.patates/pattez/patatez/patdes/
pattiz): patates

p. z. (I.95.12) (I.95.8)
pençiri (pençirä): pencere

p.(I.81.5)

p+den (I.31.12)

patdes
(krş.patates/patatez/pattez/patitez/
pattiz): patates

pençirä (krş.pençiri): pencere
p. (II.8.15)

p. (I.61.8)

pençereli: pencereli

pay: pay

p.(II.4.17)

p+ı (I.40.16)

pēnir (krş.peynir): peynir

paylaş-: paylaşmak

p.(I.63.17)(I.63.19)(I.80.6) (I.112.12)
(IV.1.7)

p-ıldı (I.28.28)
paytar: paytar

p+ä (I.24.40)

p. (I.6.11)

p+dän (I.42.11)

p+lā (I.6.10)

p+lär (III.1.16)

PaZar (krş.bazar/bazaar/pazar): pazar

pēnirli: peynirli

P. (III.6.3)

p. (IV.1.7)

pazar (krş.bazar/bazaar/PaZar): pazar

penyeci: penye kıyafet satan

p.(I.82.12)(III.6.4)(IV.1.24)(IV.1.24)
(IV.2.1) (IV.1.26)

p.(I.109.7)
perişan (krş.perişān): perişan

p+ı (III.6.3)

p. (I.49.10)

pazarcı: pazarcı

p+ız (I.73.3)

p.(III.6.8)

perişān (krş.perişan): perişan

pazarcılık: pazarcılık

p. (I.107.58)

p.(I.13.1)

päriz: perhiz

peg (krş.bek/beK/pek): pek

p. (I.112.14)

p. (III.8.12)

perşembe: perşembe

pek (krş.beK/bek/peg): pek

p. (I.87.5)

p.(I.18.32)(I.26.30)(I.28.12) (I.39.10)
(I.39.6) (I.46.3) (I.73.2) (I.76.16)
(I.82.7) (I.97.20) (I.97.21) (I.110.5)
(I.110.6)
(I.113.25)
(I.113.26)
(I.113.29) (III.5.2)

pesdikan (krş.fesleğan): fesleğen
p. (I.113.28)
peşin: peşin, nakit
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p. (I.14.8)

p. (I.89.98)

pet: pet şişe.

pis: pis

p+leri (I.58.12)

p. (I.79.12) (I.79.13)

peynir (krş.pēnir): peynir

pisikletli: bisikleti olan

p.(I.24.37) (I.24.37)

p.(I.79.24)

pırasa (krş.pırsa): pırasa

piş- (krş.biş-): pişmek
p-iyå (III.3.44)

p+sı (IV.1.8)
pıroce: proje

pişir- (krş.bişir-): pişirmek

p+si (I.78.3)

p-iz (I.21. 19) (I.21.26)
p-iZ (I.21.6)
p-meye (I.21.2)

pırogram: program
p. (I.68.18)

pişmān: pişman

p+lara (I.68.17)

p. (I.31.5)

p+da (I.68.20)

piyasa: piyasa

p+ı (I.68.20)

p+nıŋ (I.110.7)

pırsa (krş.pırasa): pırasa

p+sı (I.110.5)

p. (IV.2.29)

pilan: plan

pısat: kıyafet

p+larına (I.37.22)

p+ları (I.76.26)

podiye: okul önlüğü

pil: pil

p. (I.89.99)

p. (I.45.4)

polis: polis

pilakalı: plakalı

p. (I.6.19) (I.6.21)

p. (III.5.43)

potaz: patoz

pilasdik: plastik

p. (III.2.40)

p+di (I.112.4)

probläm: problem

pilatin: pilatin

p. (I.107.16)

p.(II.6.1) (II.6.3) (II.6.3)

puan: puan

pilav:pilav

p. (I.54.3)

p.(I.105.18)(I.82.14)(I.87.19)(I.88.9)
(I.87.18) (I.113.7) (IV.2.7) (I.51.16)

p+nan (I.54.2)

p+ı (I.21.7) (I.88.10)

p+narı (IV.1.42)
pul: pul

p+ımız (I.113.2)

p. (I.98.15)

p+ından (IV.1.12)

pundu gırık: keyfi yok

pirim: pirim

p. g. (I.89.191)

p+i (I.63.9)

R

pirinç: pirinç

raddä: radde, derece

p. (II.3.18)

r. (I.40.17)

piron: çatal
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resim (krş.res(i)m): resim

rahat: rahat
r.(I.11.48) (I.68.14) (I.68.16)

r. (IV.1.40)
(IV.1.43)

rahatlı-: rahatlamak

(IV.1.40)

(IV.1.42)

r+i (IV.1.39)

r-caŋ (I.79.18)

res(i)m (krş.resim): resim

rahatsız: rahatsız

r+i (I.107.23) (I.61.1)

r+ız (I.40.1)

r+isi (I.61.2) (I.61.2) (I.61.2) (I.61.3)

rahatsızlı(K): rahatsızlık

reyhan: fesleğene benzeyen bir çeşit bitki

r+ı (I.11.6)

r.(I.113.28)

rakı: rakı

rezil (krş.irezil): rezil

r.(I.49.20) (I.49.20)

r.(I.107.56) (I.111.12) (I.111.20)

ramazan: ramazan ayı(III.5.13)

ruhsat: ruhsat

r+da (III.5.13)

r. (I.110.17)

r+dan (III.5.13)

S

rāmetlik
(krş.ıraamatlı(K)/irähmätli(K)/
irähmetliK/): rahmetli

sa (sav/såv/sağ/sā): sağ, ölü karşıtı

r. (I.88.6)

s. (I.73.51) (I.44.2)
sa (krş.sā): sağ (yön)

rapor: rapor
r. (I.104.19) (I.104.20)

s+a(I.11.11) (I.11.34)
sā (krş.sav/såv/sa/sağ): sağ, ölü karşıtı

rasla-: rastlamak
r-dık (I.79.27)

s.(I.56.4) (I.56.4) (I.56.8) (I.68.15)
(I.77.13) (I.97.1) (II.2.20) (I.44.24)
(I.44.25)

razı (krş.rāzı/ rāziy): razı
r. (I.35.3) (I.44.12) (I.44.2) (I.56.11)

sā (krş.sa): sağ (yön)

rāzı (krş.razı/ rāziy): razı

s. ( I.95.5)

r.(I.106.18)(I.12.36)(I.12.44)(I.54.21)
(I.56.5)

sā selim (krş.sā salim): sağ salim (ikileme)
s. s. (I.80.16)

rāziy (krş.razı/rāzı): razı

sā salim (krş.sā selim): sağ salim (ikileme)

r.(I.50.13)

s. s. (I.80.18)

reabilitasyon: rehabilitasyon

saa (krş.sağa/sana/sene/senä/senė): sana

r. (I.61.9)

s.(I.85.1)

reis: reis

saa solu: ortalama

r.(I.4.7)

s. s. (III.5.15)

reisli(K): reislik

saa- (krş.sav-): sağmak

r+inä (I.50.11)

s-cam (I.21.32) (I.21.32)

reklam: reklam

s-rlar (I.21.31)

r. (I.107.2)

saat (krş.saaT): saat

ren(K): renk

s.
(I.107.28)(I.107.33)(I.109.29)
(I.109.31)(I.99.13) (I.18.29) (I.18.29)

r+i (I.109.59)
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(I.33.11) (I.43.24) (I.46.20) (I.54.4)
(I.78.20) (I.78.22) (I.80.14) (II.2.32)
(II.5.14) (II.5.14) (II.5.17)

s. (III.3.11) (III.3.6)
sacım gızdı hamurum bitti, delim uslandı
ömrüm bitti: hayatta tüm sorunları yola
koyacağı sırada ömrün bitmesi

s+lar (III.7.16)
s+ları (III.7.16) (III.7.17)

s.g.h.b.d.u.ö.b. (I.89.192)

saaT (krş.saat): saat

saÇ (krş.sac/saç): sac

s+ı (I.109.29) (I.99.12)

s+ı (III.3.17) (III.4.1)

s+ım (I.109.36)

s+ıŋ (III.3.18) (III.3.23) (III.3.23)
saç (krş.sa(Ç)/sac): sac

s+ınan (I.109.29)
s+i (I.69.10)

s. (III.4.2)
saç: saç

s+im (I.109.31) (I.109.31)
sāalı(K): sağlık

s+ın (I.42.25)
sade (krş.sādä/sāde/sādece/sadėcӓ): sadece

s+mız (II.8.15)
saba (krş.sabā/sāba/sabah/sabaḥ): sabah

s. (III.3.56) (III.3.59)
sādä (krş.sade/sāde/sādece/sadėcӓ): sadece

s. (I.54.3)
s+a (I.21.6) (I.31.1) (I.64.18) (I.64.8)
(I.88.2) (III.3.47)

s. (I.55.12) (I.63.2)
sāde (krş.sade/sādä/sadėcӓ/sādece): sadece

sabā (krş.saba/sāba/sabah/sabaḥ): sabah

s. (I.32.6) (I.65.7)

s. (I.31.9)

sādece (krş.sāde/sade sādä/ sadėcӓ): sadece

s+lan (I.6.23) (I.73.28) (IV.2.15)
(I.111.8) (I.87.14) (I.91.1) (I.98.18)

s. (I.73.1) (I.84.7)
sadėcӓ (krş.sāde/sade sādä/sādece): sadece

s+län (I.41.8) (I.45.10)

s. (I.29.14)

s+len
(I.104.31)(I.88.3)(I.21.7)
(I.33.10) (I.33.11) (I.33.11) (II.5.15)

sāde yov (krş.sadi yā): tereyağ

s+ları (II.2.32)

s. y. (II.3.14)
sadi yā (krş.sāde yov): tereyağ

s+lene (II.5.13)
s+leyin(I.107.27) (I.107.33) (III.8.15)

s. y. (I.21.8)

sabah (krş.sabā/sāba/saba/sabaḥ): sabah

saf: saf, aklî dengesi yerinde olmayan

s. (I.41.14)(I.58.31)(I.82.14) (II.5.13)
(II.9.13) (III.6.23)

s. (I.77.2) (II.9.10)
safra kesesi (krş.sāfrı kesesi): safra kesesi

s+a (I.102.5)

s. k+ndän (II.9.17)

s+dan (I.3.3) (IV.1.17)

sāfrı kesesi (krş.safra kesesi): safra kesesi

s+ı (I.86.3)

s. k+ndän (I.6.26)

s+ları (I.33.5)

sağ (krş.sav/såv/sa/sā): sağ, yaşayan

sabaḥ (krş.sabā/sāba/saba/sabah): sabah

s. (I.90.3)

s. (I.44.10)

sağa (krş.sea/saa/sana/sene/senä/senė/saŋa):
sana

sāba (krş.sāba/sāba/sabah/sabaḥ): sabah
s+ları (I.78.20)

s. (III.9.29) (I.59.2)

sac (krş.sa(Ç)/saç): sac

saha (krş.sahı): saha
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s+sı (I.98.17)

s-mısalā (I.40.15)

sahı (krş.saha): saha

salaK: salak

s+lāda (I.106.4)

s. (I.77.14) (I.77.19)

sāP (krş.saiP/sahiP) : sahip

salaKlı(K): salaklık

s+ı (I.105.14)

s+ımıŋ (I.77.20)

sahiP (krş.sāP/saiP) : sahip

sālam: sağlam

s+iniŋ (I.14.11)

s.(I.79.22)

saiP (krş.sāP/sahiP) : sahip

s+sıŋ (I.44.19)
sāla-: sağlamak

s+i(I.36.8) (I.66.15) (I.66.3)
s+inä (I.21.13)
s+ine (I.21.16)
sakaT (krş.sakaT/sakat/saxaT): sakat

s-mak (II.2.44)
salata (krş.salta): salata
s+sından (IV.1.12)

s+ın (I.25.4)

salatalı(K) (krş.salatalıK/salatalık/saltalık/
saltalı(K)/saltalıx): salatalık

sakaT (krş.sakaT/sakat/saxaT): sakat
s. (I.44.18) (II.4.16) (II.4.16) (II.9.21)

s+a (I.39.4)

saxaT (krş.sakaT/sakat/sakaT): sakat

salatalıK (krş.salatalı(K)/salatalık/saltalık/
saltalı(K)/saltalıx): salatalık

s.(III.6.10) (III.6.10)
sakat (krş.sakaT/sakaT/saxaT): sakat

s.(II.6.11)
salatalık (krş.salatalı(K)/salatalıK/saltalık/
saltalı(K)/saltalıx): salatalık

s. (I.78.11) (I.86.21) (I.91.3)
s+dı (I.33.22)

s. (II.3.3)

sakatlaş-: sakatlaşmak, kötüye gitmek

s+la (I.63.3)

s-dı (I.30.16)

s+mış (III.2.35)

sakla- (krş.saxlı-): saklamak

salça: salça

s-sıŋ (I.73.50)

s.(I.74.1)

saklı: saklı

s+sını (I.87.16)

s. (I.24.15) (I.24.30)

s+sınnan (I.51.9)

saxlı- (krş.sakla-): saklamak

s+sınnana (IV.1.13)

s-yim (I.56.17)

s+yı (I.21.4)

saksı: saksı

salçalık: salçalık

s.(I.36.12)

s. (I.73.41) (I.73.41)

s+da (I.36.14)

salı: salı günü

sal: sal

s.I.4.34)

s+ȧ (I.33.33)

sālı(K) (krş.sālıK/sālık/sälıx): sağlık

sal-: salmak

s+a (I.107.24)

s-ıvēdim (I.104.29)

s+ı (I.58.33)

s-ıyola (I.40.15)

s+ında (I.56.7)

s-madı (I.56.8)

s+ıŋda (I.42.18)
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s+mız (I.62.7)

s+mda (I.42.17)
sālıK (krş.sālı(K)/sālık/sälıx): sağlık

sāmalı-: sarmalamak

s. (I.35.13) (I.35.21)

s-yom (I.78.19)

sālık (krş.sālı(K)/sālıK/sälıx): sağlık

saman: saman

s. (I.29.11) (I.107.24) (I.46.24) (I.5.8)
(II.2.14) (III.1.23) (IV.1.22)

s. (I.106.24) (III.2.8)
sana
(krş.sea/sağa/saa/sene/senä/senė/
saŋa): sana

salın-: salınmak
s-ıyo (II.3.24)

s. (I.109.33) (I.73.20) (II.2.4) (II.8.1)

sālı-: sağlamak

sanat: sanat

s-yo (I.68.5)

s.(I.50.13)

salla- (krş.sallı-): sallamak

sanayi: sanayi

s-dı (I.37.10)

s+dä (I.68.15)

s-ma (III.3.21)

s+de (I.63.15)

s-rız (II.3.19)

sandāle: sandalye

s-a(III.3.22)(III.3.22)(III.3.22)
(III.3.22)

s+niŋ (I.58.11)
sandı(K): sandık

sallı- (krş.salla-): sallamak

s+ımdı (I.95.13)

s-cam (II.3.24)

sanki: sanki

s-yo (I.37.12)

s.(I.109.43) (I.73.6)

salon: salon

san-: sanmak, zannetmek

s. (I.4.33)

s-ıyola (I.54.39)

s+a (III.8.17)

s-mıyom (I.72.38)

s+da (I.113.6) (III.8.17) (III.8.18)

saŋa
(krş.sea/sana/sağa/saa/sene/senä/
senė): sana

s+dan (I.4.33)
s+u (I.113.15) (I.113.4) (I.32.7)

s. (I.56.15) (III.9.26)

saltalı(K)(krş.salatalık/salatalı(K)/salatalı
/saltalık/ saltalıx): salatalık

sap-: sapmak
s-ıyo (III.5.47)

s+ı (I.55.4) (II.8.19)

saplı: sapı olan

saltalık (krş.salatalık/salatalı(K)/salatalıK/
saltalıx/ saltalı(K)): salatalık

s.(IV.2.20)
sapsālam: sapasağlam

s. (I.14.7) (I.14.7) (I.14.8) (I.55.3)
(I.55.4) (I.58.30) (I.72.14) (II.2.2)
(II.4.15) (II.4.15) (II.4.19) (II.4.20)
(II.4.20) (II.4.3) (II.4.5)

s. (I.70.14)
sarar-: sararmak
s-asıya (I.82.10)

s+lā (I.63.7)

s-ıpdan (I.82.10)

saltalıx
(krş.saltalık/salatalık/salatalı(K)/
salatalıK/saltalıx/ saltalı(K)): salatalık

sardır-: kaydetmek

s. (II.8.18)

s-dıŋ (II.8.17)

salta (krş.salata): salata

hasdalık sārelik : hastalık, dert (ikileme)
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h.s.(I.46.45)

s-dım (I.35.12) (I.79.31) (I.79.31)
(I.83.6) (I.83.8) (I.98.10) (I.98.2)

sarımsa(K): sarımsak

s-ın (III.6.6)

s+ana (I.67.10)

s-ıŋ (I.29.43)

s+ını (I.67.10)

s-ıp (I.81.10)

sarın-: sarınmak

s-ıyala (III.2.47) (IV.1.35)

s-ıyōdu (I.105.15)

s-ıyo (I.12.49) (I.4.37) (III.5.60)

sar-: sarmak

s-ıyoduK (I.56.4) (I.56.7)

s-ıyala (IV.2.8) (IV.2.8) (IV.2.9)

s-ıyola (I.11.42)

s-ıyom (I.78.18)

s-ıyom (I.110.1) (I.110.1) (I.110.4)

s-mış (I.67.6)

s-ıyōn (I.100.9)

s-mışlar (II.9.21)

s-ıyon (I.12.19)

s-mıyo (I.53.8)

s-ıyoru (I.12.6)

s-arız (I.113.12)

s-ıyoZ (I.45.5) (I.47.10) (I.47.2)

s-dıklarından (II.2.36)

s-ǐvēdim (I.5.26) (I.5.28)

s-dılā (I.37.27) (I.37.28)

s-max (I.35.14)

sarı: sarı

s-mak (I.5.27)

s+sı (I.109.59)

s-maya (III.2.32) (III.2.44) (III.6.16)

sarma: sarma (bir çeşit yemek)

s-maynan. (III.6.18)

s. (IV.2.7)

s-mış (I.98.4)

s+sı (I.113.10) (IV.2.10) (IV.2.9)

s-mıyacaıma (I.54.36) (I.54.37)

sāroş: sarhoş

s-mıyoz (I.13.2) (I.82.4)

s. (I.73.32)

s-saK (I.35.27)

saş-: şaşmak

s-sak (I.55.9)

s-dık (I.12.14)

s-tı (I.14.12)

sat- (krş.saT-): satmak

saT- (krş.sat-): satmak

s. (I.98.25)

s-dıx (I.35.30)

s-ā (I.12.50)

s-dıK (I.58.5)

s-ādı (I.24.11)

s-dım (I.31.31)

s-an (I.82.4)

s-max (I.35.16)

s-ardıŋ (I.28.23)

sāten
(krş.saten/Sāten/sātenä/sātene/sāti/
sātän): zaten

s-ārız (I.5.18)
s-arkana (III.6.20)

s.(I.25.4) (I.33.22) (I.55.5) (I.55.9)
(I.62.34) (III.5.63)

s-arsıŋ (III.1.43)

saten
(krş.sāten/Sāten/sātenä/sātene/
sāti/sātän): zaten

s-dı (I.42.36) (III.5.76)
s-dıımıŋ (III.5.56)
s-dık (I.79.29)
(III.5.6)

(I.80.4)

s. (III.3.32) (III.3.36) (III.3.37)

(III.4.26)
Sāten
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(krş.sāten/saten/sātenä/sātene/sāti/

sātän): zaten

savcı: savcı

S. (IV.1.8) (IV.2.5)

s+laaŋ (II.3.34)

sātenä
(krş.sāten/saten/Sāten/sātene/sāti/
sātän): zaten

savur-: savurmak
s-īdıx (III.2.41)

s. (I.55.5) (I.62.32)

saya: küçük dam, ardiye

sātene
(krş.sāten/saten/Sāten/sātenä/sāti/
sātän): zaten

s. (I.89.100)
say-: saymak
s-arız (I.21.23)
s-arızi (I.21.23)

s. (III.3.34)
sāti
(krş.sātene/sāten/saten/Sāten/sātenä/
sātän): zaten

s-dım (I.76.30)

s.(II.1.18)

sāye: saye

sātän
(krş.sāti/sātene/sāten/saten/Sāten/
sātenä): zaten

s+sinä (I.68.16)
sayfa: sayfa

s. (III.6.6) (III.6.6)

s+sına (II.2.27)

satıcı: satıcı

sayılı: sayılacak kadar az

s.(I.62.16) (I.62.16)

s. (IV.1.28)

satıl-: satılmak

sayıl-: sayılmak

s-ıyo (I.11.45) (I.11.45)

s-ır (I.49.4)

s-ıyō (I.110.7)

sāyıl- (sayılmak)
s-ır (III.7.4)

s-ıyo (IV.2.30)
s-madı (III.6.11)

sayı: sayı

satıya surat olmak: Beğenilecek durumda
olmak

s+sı (I.18.15)
sayısız: sayısı belli olmayan

s. s. o. (I.89.193)

s. (II.3.31)

sav (krş.sa/sā/sağ/såv): sağ, ölü karşıtı

saz: saz bitkisi

s. (I.104.3) (I.98.5) (I.12.36) (I.12.4)
(I.12.44) (I.41.7) (I.46.33) (I.6.28)
(I.73.51) (I.6.28) (I.12.4) (I.46.33)
(I.73.51) (II.7.11) (II.3.28) (II.7.11)
(II.9.23) (II.9.23)

s+dı (III.2.30)
sea (krş.sana/sağa/saa/sene/senä/senė/saŋa):
sana
s.(I.73.23)

s+dı (I.42.36)

sebze (krş.sebzi): sebze

såv (krş.sav/sa/sā/sağ): sağ, ölü karşıtı

s.(I.13.2) (I.51.13)

s.(I.5.23)

sebzi (krş.sebze): sebze

sav- (krş.saa-): sağmak

s.(I.82.3)

s-aganā (I.31.3)

seç-: seçmek

s-akanā (I.31.1)

s-iyōduk (I.42.3)

s-ıyoZ (I.31.7)

s-iyodun (I.93.3)

savaş: savaş

sedir: sedir, kol koyacak yeri olmayan üstü
minderli divan.

s. (I.64.20)
s+da (I.111.18) (I.65.17) (I.65.17)

529

s.(I.73.15)

(I.84.1) (I.84.6) (I.86.10) (I.98.11)
(I.98.11) (I.98.12) (I.99.9) (I.105.1)
(I.106.6) (II.4.7) (III.6.23) (III.9.20)
(IV.1.1)

sefär (krş.sefer/seFer): sefer, kez
s.(I.35.15) (I.79.2) (I.79.3) (I.84.11)
(I.84.8) (II.9.13) (III.1.11) (IV.1.44)

s+dä (I.78.9)

s+dä (I.40.17)

s+e (II.5.14)

sefärbärlik (krş.seferbirlik): seferberlik

s+inci (I.70.20)

s.(I.108.17)

s+indä (IV.1.2)

s+dä (I.108.16) (I.108.19) (I.108.19)

s+ine (IV.1.2)

s+dän (I.108.22)

seksen (krş.seksän): seksen

sefer (krş.sefär/seFer): sefer, kez
s. (I.21.9) (I.47.19) (I.50.8)

s. (I.73.2) (I.80.1)

seFer (krş.sefer/sefär): sefer, kez

s+i (I.11.29)
seksän (krş.seksen): seksen

s. (I.56.10) (I.56.10)

s.I.11.26)(I.33.19)(I.41.22) (I.49.20)
(I.73.2) (I.73.37) (I.84.20) (I.92.1)
(I.107.1)(I.109.25) (III.9.14) (III.9.2)
(III.9.3) (III.9.5)

seferbirlik (krş.sefärbärlik): seferberlik
s+de (I.51.39) (I.51.40)
segisän
seksen

(krş.segizen/Segizen/segizän):

selāmet: selamet
s. (II.3.28)

s. (I.111.2)
segiz (krş.sekiz): sekiz

selän-: sohbet etmek
s-dik (I.7.1)

s. (I.30. 29)
segizän
seksen

(krş.segizen/Segizen/segisän):

selbest: serbest
s+dir (I.86.18)

s. (I.93.1)
segizen
seksen

selbestleş: serbestleşmek, rahatlamak

(krş.segisän/Segizen/segizän):

s-dik (I.86.7)
selvis (krş.särvis/servis/serves): servis

s. (I.33.2)

s. (III.2.13)

s+ä (III.7.10)
Segizen
seksen

sä-: sevmek

(krş.segisän/segizen/segizän):

s-miyom (I.18.3) (I.18.5) (I.29.44)
(I.29.44) (I.80.9)

s+dän (I.25.1)

sälıx (krş.sālı(K)/sālıK/sālık): sağlık

seğirt- : fırlayıp gitmek

s.(I.35.28)

s. (I.89.101)

sän (krş.sen/säŋ/seŋ): sen

sekdör : sektör

s. (I.107.7) (I.109.39) (I.12.38)
(I.26.24) (I.26.28) (I.26.37) (I.28.19)
(I.29.19) (I.46.30) (I.57.3) (I.57.4)
(I.64.15) (I.69.24) (I.73.21) (I.73.9)
(I.76.14) (I.94.6) (I.97.5) (I.99.11)
(II.2.26) (II.2.35) (II.4.3) (II.5.24)
(II.9.19)(III.9.24) (III.9.27) (III.9.28)
(III.9.29)(IV.1.37)(IV.2.25)(IV.2.26)
(IV.2.26)

s.(I.54.43)
sekiz: sekiz sayısı
s.(I.11.18) (I.19.5) (I.19.8) (I.26.2)
(I.32.4) (I.33.11) (I.40.5) (I.40.5)
(I.54.43) (I.59.2) (I.61.1) (I.61.2)
(I.63.10) (I.65.1) (I.65.1) (I.65.14)
(I.66.4) (I.71.1) (I.78.16) (I.78.16)
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sen (krş.sän/säŋ/seŋ): sen

sene (krş.sea/sağa/saa/sana/senä/senė/saŋa):
sana

s. (I.105.1) (I.105.17) (I.106.29)
(I.107.10)
(I.107.7)
(I.109.35)
(I.97.8) (I.98.20) (I.98.4) (I.21.32)
(I.21.35) (I.24.10) (I.24.11) (I.24.30)
(I.24.47) (I.26.26) (I.28.22) (I.28.23)
(I.29.20) (I.29.21) (I.29.22) (I.30.26)
(I.36.5) (I.43.18) (I.44.15) (I.44.16)
(I.44.18) (I.44.19) (I.44.20) (I.54.41)
(I.6.4) (I.62.35) (I.64.15) (I.64.8)
(I.68.22) (I.68.8) (I.70.8) (I.70.9)
(I.72.1) (I.72.1)(I.73.29) (I.76.11)
(I.76.12) (I.80.17) (II.2.30) (II.2.38)
(II.3.40) (III.1.1) (III.1.27) (III.1.28)
(III.7.14) (III.7.2) (III.9.29) (III.5.8)

s. (I.109.47) (III.3.25)
sene (krş.senė/seni/senä): sene, yıl
s. (I.18.12) (I.12.4) (I.26.20)
(I.26.20) (I.28.5) (I.28.5) (I.30.11)
(I.34.12) (I.35.8) (I.37.3) (I.39.17)
(I.4.10) (I.42.13) (I.42.13) (I.43.3)
(I.43.33) (I.43.33) (I.44.8) (I.47.30)
(I.50.9) (I.51.32) (I.51.55) (I.54.7)
(I.54.7) (I.23.6) (II.8.5) (I.113.31)
(II.1.9) (II.4.22) (II.4.24) (II.4.30)
(II.6.3) (II.8.10) (III.3.21) (III.4.12)
(III.4.27) (III.5.12) (III.5.6) (III.5.61)
(III.5.66)(III.5.72)(III.6.10) (IV.1.38)
(I.101.5)(I.106.10)(I.106.23)(I.106.6)
(I.106.7) (I.107.1) (I.107.16) (I.111.3)
(I.84.2) (I.90.3) (I.98.5) (I.57.3)
(I.58.16) (I.62.23) (I.62.25) (I.65.14)
(I.69.10) (I.69.10) (I.69.21) (I.78.10)
(I.78.16) (I.78.16) (I.78.4) (I.79.17)
(I.79.18) (I.80.4)

s+dän (I.109.37)
s+däŋ (I.56.17)
s+den (I.30.27)
s+i (I.72.8) (I.62.14) (I.62.30)
(I.67.6) (I.70.5) (I.76.10) (I.76.12)
(I.76.13)
(I.107.44)
(I.109.61)
(I.98.26) (I.18.21)(I.44.22) (I.54.45)
(I.56.1) (I.56.1) (I.4.3) (II.3.30)
(II.8.1) (III.3.7) (III.5.8)(III.7.18)
(III.9.26) (IV.1.44)

s+dän (II.8.4)
s+de (I.63.7)
s+den (I.44.8)

s+in (I.44.20) (III.1.27)

s+dir (I.105.6) (I.112.2) (I.112.3)
(I.15.2) (I.18.25) (I.25.6) (I.35.11)
(I.42.34) (I.42.39) (I.56.1) (I.6.16)
(I.6.17) (I.6.17) (I.58.23) (I.59.1)
(I.63.7) (I.73.3) (III.2.22) (IV.1.22)

s+inki (II.2.31)
s+iŋ (I.103.9) (I.107.21) (I.108.5)
(I.108.6)(I.109.54)(I.109.63)(I.21.16)
(I.21.16) (I.21.17) (I.36.15) (I.37.23)
(I.4.25) (I.44.16) (I.44.21) (I.44.21)
(I.44.22) (I.44.22) (I.49.14) (I.73.39)
(I.76.24) (III.5.77) (III.6.5) (III.9.27)
(III.9.30)

s+lär (I.84.8)
s+ler (I.51.56)
s+niŋ (I.46.9)

s+nän (I.105.16)

s+si (I.37.3) (I.6.21)

s+siŋ (I.44.5)

s+sindä (I.108.11)

senden yiyäm içäm benden güläm geçäm:
çıkarları için karşısındakini kullanmak

s+sinde (I.65.13) (III.6.25)
s+yi (I.86.9) (III.5.28)

s. y. i. b. g. g. (I.89.194)

senė (krş.sea/sağa/saa/sana/senä/sene/saŋa):
sana

säŋ (krş.sen/sän/seŋ): sen
s. (II.2.39)

s.(I.30.26)

seŋ (krş.sän/säŋ/sen): sen

senė (krş.sene/seni/senä): sene, yıl

s. (I.90.10)

s.(I.109.2)(I.12.14)(I.47.29)(I.43.30)
(I.39.3) (I.34.7) (I.18.12) (I.29.6)
(I.30.11) (I.30.12) I.33.21)

sendiri-: düşecek gibi olmak
s-yon (I.4.46) (I.4.48) (I.4.48)

s+den (I.43.3)

s-se (I.107.39)
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senä (krş.senė/sene/seni): sene, yıl
s. (I.106.22) (I.106.23)
(I.98.1) (I.99.11) (I.11.4)
(I.12.30) (I.17.5) (I.18.23)
(I.28.12) (I.34.6) (I.4.11)
(I.46.8) (I.46.8) (I.47.24)
(I.54.3) (I.54.44) (I.58.14)
(I.58.26) (I.58.4) (I.65.14)
(I.77.8) (I.78.10(II.1.12)
(II.1.8) (III.3.8)

s-yo (III.5.16)
sermāye: sermaye

(I.111.3)
(I.12.12)
(I.28.12)
(I.40.14)
(I.47.24)
(I.58.25)
(I.76.30)
(II.1.12)

s+sini (III.3.62)
särgi: sergi
s+leri (I.108.8)
särt: sert
s.(I.112.12) (I.54.46)
särtleşdirici: sertleştirici

s+dir (I.12.30) (I.6.2) (I.58.21)

s. (I.11.43) (I.11.47)

s+m (I.78.4)

särvis (krş.serves/servis/selvis): servis

s+si (I.6.21)

s.(I.70.18)(I.70.20)(I.70.21) (I.77.22)

s+sinä (I.78.9)

s+e (I.21. 19)

seneli(K) (krş.senelik): senelik

serum: serum

s+ä (I.67.6)

s. (I.33.13)

senelik (krş.seneli(K)): senelik

serves (krş.servis/särvis/selvis): servis

s. (I.5.8) (I.67.5) (I.68.16) (I.72.22)
(I.72.23) (I.86.8) (I.86.9)

s+länän (I.26.26)
servis (krş.serves/selvis/särvis): servis
s. (I.21.13)

s+dir (I.72.24)
senä (krş.sea/sağa/saa/sana/senė/sene/saŋa):
sana

s+de (I.21.39)

s.(I.4.11) (I.62.31) (I.62.32) (I.73.49)
(I.80.18) (I.94.8) (I.106.26) (II.2.1)

s+inӓn (I.30.24)
ses: ses

seni (krş.sene/senė): sene, yıl

s+ä (I.69.2)

s+dän (I.18.20) (I.18.24)

s+imizi (II.9.19)

sepet: sepet

sesi karıl-: Sesi kısılmak

s.(I.87.11)

s+i k. (I.89.102)

serā: sera

sesdän- (krş.sesden-): seslenmek

s. (I.112.2)

s-mäz (I.73.25)

ser-: sermek

sesden- (krş.sesdän-): seslenmek

s-älämiş (I.108.9)

s-medi (I.106.2)

s-di (III.1.38)

sētin (krş.zētin/zeytin/Zeytin): zeytin

s-ir (III.1.39)

s. (I.18.15)

s-iyoZ (I.47.2)

s+när (II.9.16)

sērek: seyrek

sev- (krş.Sev-): sevmek

s.(III.5.35)

s-ädi (I.76.10) (I.76.8)

serin: serin

s-ädik (I.88.7)

s.(I.81.3) (III.5.36) (III.5.37)

s-ädim (I.76.16)

serinni-: serinlemek

s-ärim (I.106.17) (I.106.17) (I.106.4)
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(I.106.5) (I.108.12) (I.76.2)

s.(I.87.16)
(IV.2.14)

s-ärin (I.76.1) (I.76.1)

(III.3.13)

(III.5.17)

sıçra- (krş.sıçrı-): sıçramak

s-ärlär (I.20.12) (I.20.12) (I.20.13)

s-yınca (III.5.65)

s-dii (I.107.9)

sıçrı- (krş.sıçra-): sıçramak

s-dim (I.109.61)

s-yo (III.5.65)

s-erek (I.88.10)

sıfır: sıfır

s-erekdän (I.107.12)

s.(I.13.3) (I.73.42)

s-erin (I.42.21)

sıfra: sofra

s-iyodu (II.2.36)

s. (I.113.15) (I.113.15)

s-iyōla (I.106.18)

sıhıye: sıhhıye

s-iyom (I.36.17) (I.5.10)

s. (I.109.13)

s-iyon (I.29.47)

sıın-: sığınmak

s-iyorlardı (I.107.25)

s-ceyik (III.1.26)

s-mäzdi (I.24.5)

sık-: sıkmak

Sev- (krş.sev-): sevmek

s-arız (I.113.20)

S-diykinä (I.96.10)

s-can (I.54.41)

sevimli: sevimli

s-macaŋ (I.44.22)

s.(III.6.11)

s-mış (I.36.20) (I.36.20)

sevinÇ (krş.sevinç):sevinç

sıkı: sıkı

s+imizdän (I.12.14)

s. (I.63.4)

sevinç (krş.sevinÇ): sevinç

s+ydı (I.63.4)

s+le (I.109.46)

sıkıl-: sıkıldım

sevin-: sevinmek

s-dım (I.12.2)

s-iyi (II.2.30) (II.2.30)

sıkıntı: sıkıntı

seviye: seviye

s.(I.18.8)(I.54.12)(I.62.25)(I.62.28)
(I.63.6)

s-sinä (I.40.16)
seyar: seyyar

s+laandan (I.11.3)

s.(I.73.22)

sıkıntılı: sıkıntılı

seyred-: seyretmek

s.(I.110.10) (I.110.14) (I.110.21)

s-cäm (I.78.23)

s+yın (I.29.45)

seyrek: seyrek

sılajlıx: silajlık bitki.

s. (II.3.13) (II.3.13)

s.(III.8.11)

sezon: sezon

sılaş (krş.silaç/silaj/sulaj): silaj,hayvanların
yem ihtiyacını karşılayan fermente edilmiş
mısır

s.(IV.1.30)
s+da (I.33.20)

s. (I.63.4)

sıcak (krş.işcaK): sıcak

sınav: sınav
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sırt: sırt

s. (II.3.35)

s+ıŋ (III.9.22)

s+dan (I.107.7) (I.87.6)

sıtaj (krş.sıtaş): staj

s+ı(I.87.5) (I.87.7) (II.3.35) (II.3.36)
(IV.1.45)

s+ı (I.54.1)

sınıf: sınıf

sıtaş (sıtaj): staj

s.(I.107.44) (I.6.20) (I.68.24)

s.(I.90.10)

s+a (I.107.41) (I.107.43) (I.5.3)

sıvır: sığır

s+ı (I.107.32) (I.107.42) (I.70.20)

s. (I.106.11)

s+ına (I.68.8)

sızı: sızı

sıŋır: sınır

s+sı (I.73.6)

s+da (II.3.38)

sızla-: sızlamak

s+daymış (II.3.38)

s-dım (I.46.16)

s+ına (III.5.53)

s-yo (I.86.25)

s+lardan (III.5.53)

s-yor (I.73.37)

sıra (krş.sırȧ/sırı): sıra

sidik: sidik

s. (II.2.27) (I.21.36)

s. (I.12.31)

s+ya (I.21.32)

sigara: sigara

sırȧ (krş.sıra/sırı): sıra
s.(I.76.31)

s.(I.11.7) (I.49.21) (I.79.10) (I.79.11)
(I.79.14) (I.79.9) (I.79.9) (II.3.31)

s+da (I.39.13)

s+nıŋ (I.79.12)

sırāla- (krş.sırala-/sırıla-) : sıralamak

sigorta (krş.sigortı): sigorta

s-mışla (I.79.22)

s. (I.58.17) (I.6.2)

sırala- (krş.sırāla-/sırıla-): sıralamak

s+mız (I.58.22)

s-rıZ (I.21.12)

s+sı (I.58.22)

sırf: sırf, sadece

s+sını (I.54.33) (I.54.33)
s+zı (I.58.23)

s.(I.41.11)(I.72.21) (I.86.22) (I.97.25)
(III.2.18)(III.2.30)(III.2.49) (III.3.32)

sigortalı: sigortası olan

sırıK (krş.sırık): sırık

s.(I.20.6) (I.55.10) (I.72.37) (I.84.10)

s.(I.4.40)

s+ydı (I.20.4)

s+nan (I.47.1)

sigortı (krş.sigorta): sigorta

sırık (krş.sırıK): sırık

s+lā(I.4.4)

s. (I.4.41) (I.62.22)

silaç (krş.sılaş/silaj/sulaj): silaj, hayvanların
yem ihtiyacını karşılayan fermente edilmiş
mısır

sırı (krş.sıra/sırȧ): sıra
s+da (I.95.5)

s. (III.2.36)

s+lāda (I.12.46)

silah: silah

sırıla- (krş.sırala- /sırāla-): sıralamak

s. (I.108.18)

s-mış (I.42.26)

silaj (krş.sılaş/silaç/sulaj): silaj, hayvanların
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yem ihtiyacını karşılayan fermente edilmiş
mısır

siyah: siyah
s. (III.2.28)

s. (I.55.3)

siz: siz

sil-: silmek

s. (I.109.54) (I.95.1) (I.14.9) (I.2.1)
(I.22.4)(I.22.6)(I.22.7) (I.22.8) (I.3.3)
(I.6.25) (I.1.1) (I.66.16) (II.1.14)
(II.4.31) (II.8.8) (II.9.23) (III.4.4)
(III.7.1) (III.7.14) (IV.1.19)

s-iyoz (I.96.5)
silk- (krş.sirk-): silkelemek,
düşürmek

sallayarak

s-ä (I.4.41)
s-ädi (I.4.40)

s+ä (I.22.8) (I.26.43)
(I.42.11) (III.3.28)

s-imäzdik (I.4.40)

s+den (III.6.4)

s-män (I.4.40)

s+e (I.88.1) (III.3.39)

sîlim: her şeyi yiyemeyen, beğenmeyen

(I.26.43)

s+i (I.107.52) (I.22.10) (I.76.23)
(I.76.8) (II.8.9) (IV.1.20)

s+dir (I.76.17)

s-ä (I.69.18)

s+iŋ (I.107.36) (I.109.20) (I.90.13)
(I.14.6)(I.33.3)(I.5.15)(I.5.23)(I.54.6)
(I.63.18) (II.2.4)

s-meyip (I.69.17)

s+leri (I.66.1)

s-miyo (I.69.17)

s+nän (I.76.10)

sin-: sinmek

s+nenä (I.76.7)

sini: sini, büyük tepsi

soan (krş.sovan/suvan) : soğan

s. (I.103.28) (I.103.28)

s+ını (I.82.8)

s+lääŋ (I.67.9) (I.67.9)

soba (krş.Soba/zoba): soba.

siŋirlän-: sinirlenmek

s. (I.13.4)

s-dim (I.85.14)
siŋirli: sinirli

s+yı (I.12.45)
Soba (krş.soba/zoba): soba

s+ydi (I.24.1) (I.24.1)
sipāriş: sipariş

S+lar (III.1.59)
sobbet (krş.sohbet): sohbet

s. (I.15.2)
sirk- (krş.silk-):
düşürmek

silkelemek,

s. (I.97.3)

sallayarak

soda: soda

s-iyalā (IV.1.31)

s. (I.112.11)

s-iyolā (IV.1.31)

sofralık: sofralık

sitem: sitem

s. (I.62.18)

s. (I.24.2)

soğa-: soğumak

sitres (krş.şitres): stres

s-r (III.5.15)

s-e (II.2.43)

sohbet (krş.sobbet): sohbet

sivil: sivil

s. (I.73.1)

s. (II.3.41)

sok-: sokmak

sivrisinek: sivrisinek

s-cak (I.40.7)

s. (I.73.33)
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s-dum (I.46.30) (I.46.31)

(I.98.5)(I.113.19)(I.113.21)(I.113.23)
(II.2.28) (II.3.3) (II.4.22) (II.5.8)
(III.2.31)(III.2.33)(III.2.34)(III.2.35)
(III.2.45)(III.3.15)(III.3.19)(III.3.54)
(III.4.25)(III.5.15)(III.6.18)(IV.1.32)
(IV.1.32)(IV.2.16) (III.2.31) (I.12.11)
(I.12.20) (I.18.18) (I.18.20) (I.18.23)
(I.20.10) (I.21.11) (I.21.21) (I.21.31)
(I.21.5) (I.21.6) (I.21.7) (I.21.8)
(I.24.1) (I.24.36) (I.24.39) (I.24.40)
(I.24.41) (I.26.14) (I.26.19) (I.26.36)
(I.28.6) (I.30.1) (I.30.15) (I.30.3)
(I.30.4) (I.30.7) (I.31.11) (I.31.11)
(I.31.17) (I.33.2) (I.37.29) (I.4.23)
(I.4.24) (I.41.14) (I.42.12) (I.42.24)
(I.42.28) (I.45.5) (I.46.2) (I.47.1)
(I.47.17) (I.47.19) (I.47.2) (I.47.23)
(I.47.24) (I.47.7) (I.47.9) (I.50.10)
(I.50.10) (I.54.25) (I.54.6) (I.6.23)
(I.42.13) (I.58.15) (I.58.5) (I.58.6)
(I.58.8) (I.58.8) (I.65.3) (I.65.9)
(I.66.13) (I.67.11) (I.67.11) (I.67.11)
(I.67.8) (I.67.8) (I.70.11) (I.74.16)
(I.79.18) (I.82.10) (I.82.17)

s-muşlā (I.79.23)
s-uyo (III.5.18)
soxa(K) (krş.sokaK/soka(K)): sokak
s+aŋ (II.8.13)
sokaK (krş.soxa(K)/soka(K)): sokak
s+da (II.8.13)
soka(K) (krş.sokaK/soxa(K)): sokak
s+ndan (I.84.23)
sokul- : Bir yere plansız bir şekilde
uğramak.
s.(I.89.103)
sol: sol (yön)
s+a (I.11.11) (I.11.34)
solu-: solumak, nefes almak
s-maz (I.73.25)
somur-: sömürmek

s+cım (I.24.6) (I.51.9)

s-uverî (II.3.17)

s+cıma (I.91.8)

son (krş.soŋ): son

sōnạ (krş.sona/sōna/sonā/sōnu/sonra/sōnra/
soŋra/sōra): sonra

s. (I.26.10) (I.37.3) (I.37.3) (I.40.17)
(II.1.8) (II.1.9) (II.2.33) (I.35.8)

s.(I.47.2)

s+da (IV.1.38)

sonā (krş.sōnạ/sona/sōna/sōnu/sonra/sōnra/
soŋra/sōra): sonra

s+ları (I.101.4)
s+undạ (I.47.19)

s+dan (I.86.5)

s+uŋda (I.111.19) (I.37.21) (I.51.50)
(I.54.28)

sonbahar: sonbahar
s+ı (I.47.26)

sona (krş.sōna/sōnạ/sonā/sōnu/sonra/sōnra/
soŋra/sōra): sonra

sonra (krş.sōnạ/sona/sōna/sonā/sōnu/sonra/
sōnra/soŋra/sōra): sonra

s. (I.102.2) (I.98.29) (I.103.23)
(I.106.15)(I.109.17) (I.66.11) (I.66.9)
(I.68.20) (I.68.21) (I.74.15) (I.77.25)
(I.80.2) (II.2.8) (II.3.17) (II.3.18)

s.(I.102.3) (I.86.2) (I.86.4) (I.11.33)
(I.19.7) (I.28.6) (I.38.6) (I.40.16)
(I.40.7) (I.43.3) (I.54.24) (I.55.13)
(I.55.13)(I.58.14) (III.1.59) (III.6.20)

sōna (krş.sona/sōnạ/sonā/sōnu/sonra/sōnra/
soŋra/sōra): sonra

s+dan (III.1.51) (III.1.54)
s+ya (III.1.51)

s. (I.102.6) (I.104.15) (I.104.22)
(I.104.23)
(I.106.12)
(I.106.15)
(I.107.28)
(I.107.35)
(I.107.42)
(I.108.16)
(I.108.19)
(I.108.20)
(I.109.55)
(I.86.11)
(I.86.12)
(I.86.15) (I.86.7) (I.87.13) (I.87.15)
(I.87.16) (I.87.19) (I.87.2) (I.88.3)
(I.88.4) (I.88.4) (I.91.2) (I.98.23)

sōnra (krş.sonra/sōnạ/sona/sōna/sonā/sōnu/
sonra/soŋra/sōra): sonra
s. (I.39.13) (I.39.17) (I.58.9)
sontaş: sondaj
s.(III.2.20)
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sōnu (krş.sōnra/sonra/sōnạ/sona/sōna/sonā/
sōnu/sonra/soŋra/sōra): sonra

s.(I.42.12)
s+larım (I.46.45)

s. (I.79.21)

s+u (IV.1.27)

sonuç (krş.sonuş): sonuç

sos: sos

s+da (I.11.4)

s+unu (I.88.8)

sonuş (krş.sonuç): sonuç

sosyal: sosyal

s+da (I.40.12) (I.40.7)

s. (II.5.23)

soŋ (krş.son): son

sosyoloci: sosyoloji

s. (I.98.25)

s.(I.69.13)

s+da (I.73.9)

sou-: soğumak

s+u (I.73.32)

s-cax (III.1.60)

s+umuz (I.94.9)

s-du (III.1.59)

soŋra (krş.sōnạ/sona/sōna/sonā/sōnu/sonra/
sōnra/ soŋra/sōra): sonra

s-dukdan (I.67.11)
s-duyo (I.93.12) (I.93.12)

s. (I.37.13)

sou(K) (krş.souk/soux): soğuk

sor-: sormak
s.(I.107.44) (I.107.45)
(I.107.45) (I.107.45)

s+a (III.7.1)

(I.107.45)

s+nan (I.33.1)
souk (krş.sou(K)/soux): soğuk

s-am (I.80.15)
s-amadık (I.11.26)

s.(I.32.9) (I.64.17) (I.64.17) (I.64.18)
(I.64.18) (I.64.19) (I.81.3) (I.85.6)
(II.1.9) (II.3.17) (III.1.58) (III.7.15)

s-ana (I.89.171)
s-cen (I.72.1)

s+dan (I.31.6) (I.6.15)

s-ceŋ (I.72.1)

soux (krş.souk/sou(K)): soğuk

s-dulā (I.109.55)

s. (III.7.15)

s-dum (I.106.1) (I.106.10) (I.106.9)

soukluma: soğuklama

s-duuŋ (I.68.20)

s.(I.53.3)

s-ma (I.54.20)

sovan (krş.soan/suvan): soğan

s-malı (I.66.1)

s. (I.113.25) (II.3.13)

s-muş (I.36.21)

s+a (I.87.15)

s-muşlā (I.68.21)

s+ından (IV.1.13)

s-muyo (I.105.17)

s+ını (I.51.9)

s-saŋ (I.107.20)

sovu-: soğumak

s-uyōdum (I.36.3)

s-du (II.1.16)

sōra (krş.soŋra/sōnạ/sona/sōna/sonā/sōnu/
sonra/sōnra/ soŋra/sōra): sonra

sovul- : sağılmak
s-cek (I.66.6)

s.(I.102.7) (I.98.28) (I.32.3) (I.39.16)
(I.39.18) (I.39.19) (I.52.2) (I.82.15)

s-muyo (I.66.6)

sorun: sorun

soyad: soyad
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sön: sönmek

s+ı (I.49.24)

s-dü (I.4.2) (I.4.24) (I.4.26)

soy-: soymak
s-āsıŋ (I.88.4)

söyle(krş.sȫlä-/sȫle-/sȫli-/sölü-/sȫlü-/
söylü-): söylemek

s-duKdan (I.88.4)

s-bilirim (I.100.3)

soyul-: soyulmak

s-r (I.21.26)

s-muş (I.88.2) (I.88.3)

söylü(krş.sȫlä-/sȫle-/sȫli-/sölü-/sȫlü/söyle-/söyle-): söylemek

söbe: oval
s. (I.89.104)

s-yceklerim (I.107.22)

sök-: sökmek

söz: söz

s-düm (I.24.8)

s.(I.87.11) (I.87.13)

sȫlä(krş.sȫle-/sȫli-/sölü-/sȫlü-/söyle-/
söylü-): söylemek

s+dӓ (I.30.24) (I.30.24) (I.110.16)
s+üm (I.26.36)

s. (I.73.14)

s+ümä (I.29.42)

s-di (I.107.57) (I.109.11) (I.73.15)

s+ümdä (I.51.24) (III.1.42)

s-dikdān (I.107.35)

s+üŋ (I.54.46)

s-kän (I.98.29)

sözleşmi: sözleşme

s-m (I.73.49)

s+dä (I.54.35) (I.54.36)

s-säm (I.85.2)
su:su

sȫle(krş.sȫlä/sȫli-/sölü-/sȫlü-/söyle-/
söylü-): söylemek

s. (I.102.4) (I.102.5) (I.106.11)
(I.87.16)(I.87.18) (I.89.211) (I.11.20)
(I.20.9) (I.28.16) (I.37.25) (I.37.25)
(I.37.30) (I.37.30) (I.4.7) (I.40.14)
(I.41.19) (I.41.20) (I.43.5) (I.45.10)
(I.49.9) (I.5.16) (I.55.7) (I.69.10)
(I.73.28) (I.78.13) (I.79.1) (I.79.24)
(I.79.24) (I.82.10) (II.3.16) (III.1.55)
(III.2.17)(III.2.19)(III.2.33) (III.2.38)
(III.2.38)(III.5.29)(III.5.37) (III.7.16)
(III.7.17)

s. (I.109.22) (I.109.55) (I.36.23)
s-dim (I.6.9)
s-sin (I.107.1)
s-yo (I.42.36)
sȫli(krş.sȫle-/sȫlä-/sölü-/sȫlü-/söyle-/
söylü-): söylemek
s-yim (I.107.54)
sȫlü(krş.sȫle-/sȫlä-/sölü-/sȫli-/söyle-/
söylü-): söylemek

s+da (I.45.9) (I.74.15)
s+dan (III.2.37)

s-yäm (I.106.9)

s+lā (I.68.8)
(III.2.38)

s-yen (I.105.19)

(III.2.18)

(III.2.34)

s+lar (III.1.54) (III.1.55) (III.2.20)
(III.2.35)

s-yō (I.106.26) (I.107.2)
s-yo (I.37.18)

s+lara (I.79.23)

sölü(krş.sȫlä-/sȫle-/sȫli-/sȫlü-/söyle-/
söylü-): söylemek

s+ları (I.4. 19) (I.4.19)
s+larını (I.4. 19)

s-yodu (I.49.23)
sömeklik: sömeklik, mısır koçanı için

s+yu (I.40.15) (I.73.43) (I.78.13)
(I.87.19) (II.3.17) (III.2.19) (III.2.20)
(III.2.24) (III.2.31) (III.5.4)

s+di (III.2.30)
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s+yı m+yı (I.104.15)

s+yumuz (I.69.4)
s+yunnan (I.113.19) (I.113.22)

suntu: sonda

s+yunnana (III.3.13)

s.(I.104.14)

s+yunu(I.20.11) (I.20.11) (I.21.9)
(I.74.17) (I.78.13) (I.85.5)

susam: susam
s. (I.24.21)

s+yunu (III.8.8) (IV.1.14)

susuz: susuz

s+yuŋ (I.100.7) (I.100.7) (I.69.10)
(III.5.17) (III.5.18)

s+dur (I.37.30)
susuz kuyu su gatmaynan dolmaz: başarılı
olmak için kişinin kendisinin istemesi
gerekir, dışarıdan müdahale etmek işe
yaramaz.

subay: subay
s. (I.12.42)
s+ıŋ (I.109.10)

s.k.s.g.d. (I.89.195)

s+laamnan (I.107.25)

sut-:susmak

s+lara (I.107.4)

s.(I.10.4)

subbaanallah: subhanallah

suvan (soan/sovan) : soğan

s. (I.44.19)

s+ını (III.8.7)

sula- (krş.sulı-/sulu-): sulamak

suvaṛ- (krş.suvar-): sulamak

s-ceem (III.2.1)

s-dıx (II.3.2)

s-maa (I.85.8)

suvar- (krş.suvaṛ-): sulamak

s-rıZ (I.47.7) (I.47.8)

s-ıyoz (I.75.4)

sulan-: sulanmak

suy (krş.su): su

s-mak (I.104.25)

s.(I.5.23)

s-meK (I.104.25)

s+lan (I.102.2) (I.102.3)

sulaj (krş.sılaş/silaç/silaj): silaj, hayvanların
yem ihtiyacını karşılayan fermente edilmiş
mısır

s+nan (III.3.18) (IV.2.14) (IV.2.15)
sǖ-: bitkinin filizlenmesi

s.(III.8.2)

s-müş (I.70.15)

sulı- (krş.sula-/sulu-): sulamak

süt: süt

s-yĭ (III.8.11)

s+ä (I.54.43) (I.85.6)

sulu: sulu

s+ü (I.85.6)

s.(I.51.11) (I.88.7)

süğmen: oval

s+sunu (I.51.11)

s. (I.89.106)

sulu- (krş.sula-/sulı-): sulamak

sülāle (krş.sülale): sülale

s-yodum (III.2.23)

s. (I.51.50)

s-yom (III.5.5)

sülale (krş.sülāle): sülale
s+miZ (I.29.24)
s+mizdä (I.29.23)

s-yoZ (I.47.9)
suna: konuşmayan,soğuk davranan

sünet (krş.sünnet): sünnet

s. (I.89.105)

s. (I.54.14) (I.62.19)

sunta munta: sonda
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sürt-: dedikodu yapmak

s+lerįni (I.29.12)
süngü ovur:
inanılan.

kötü

enerjisi

olduğuna

s.(I.89.108)
sürü: pek çok

s. o. (I.89.196)

s. (I.40.9) (I.46.20)

süngü hafif: iyi enerjisi olan

sürü (krş.süre): süre

s. h. (I.89.217)

s.(IV.2.8)

sünnet (krş.sünet): sünnet

sürül-: sürünmek, eziyet çekmek

(I.113.16)

s-dük (I.6.27)

süpär: süper

sür-: tarlayı ekime hazırlamak, sürmek

s.(I.107.18) (IV.1.52)

s-üP (II.8.18)

s+di (I.107.46)

s-üp (IV.1.57)

süpǖ- (krş.süpür-): süpürmek

s-üyoz (I.81.9)

s-düm (I.74.8)

süs-: hayvanın boynuzlaması

süpüntü: süprüntü

s.(I.89.107)

s.(I.76.25) (I.96.6)

s-dülä (I.78.6)

s+dän (I.74.8)

süslü: süslü

süpür- (krş.süpǖ-): süpürmek

s.(I.4.29) (I.4.31) (I.4.31)

s-medik (I.43.2)

süslü-: süslemek

s-meliyin (I.29.46)

s-yoruz (I.52.2)

s-ǖsüŋ (III.1. 4)

süt (krş.süT): süt

s-ümüyon (I.4.47)

s-ä (I.79.17) (I.99.13)

s. (I.24.34) (I.24.35) (I.49.9)
(I.54.34) (I.54.34) (I.54.35) (I.54.40)
(I.3.6) (I.63.9) (I.85.5) (I.86.29)
(I.93.12) (II.3.6) (III.3.58) (III.3.61)
(III.3.61)

s-ädi (I.4.37)

s+ä (I.54.36)

s-än (I.109.45)

s+dän (I.52.1)

s-är (III.8.16)

s+lerini (I.21.31)

s-üyok (I.96.5)
sür-: sürmek, devam etmek

süT (krş.süt)

s-dü (I.86.10)

s. (I.80.5)

s-iy (II.5.16) (II.5.17)

sütcü: sütçü

s-üyo (I.62.10) (I.62.12) (IV.2.15)
s-üyōdu (I.4.34)

s+lääŋ (II.2.33)

sürdür-: sürdürmek, devam ettirmek

s+läŋ (III.3.59)
s+lärä (II.2.5)

s-üyoZ (I.47.29)

süt dök-: üreticinin sütü sütçüye satması

sürekli: sürekli

s. d-mėyä (I.24.35)

s.(I.107.4) (IV.1.8)
süre (krş.sürü): süre

s. d-müyo
(I.54.41)

s+si (IV.2.6)
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(I.54.40)

(I.54.41)

süz-: süzmek

(I.104.14)
(I.104.23)
(I.105.21)
(I.106.21)
(I.107.20)
(I.107.20)
(I.110.11) (I.111.1) (I.111.4) (I.85.8)
(I.86.14) (I.86.24) (I.90.13) (I.90.14)
(I.92.4) (I.97.1) (I.97.10) (I.97.10)
(I.97.11) (I.97.12) (I.97.17) (I.97.17)
(I.97.24) (I.98.15) (I.99.4) (I.11.2)
(I.12.24) (I.16.1) (I.16.2) (I.17.2)
(I.17.2) (I.17.3) (I.17.4) (I.20.8)
(I.22.3) (I.24.10) (I.27.2) (I.27.4)
(I.28.6) (I.30.2) (I.32.6) (I.33.23)
(I.33.23) (I.35.13) (I.35.15) (I.35.17)
(I.36.18) (I.36.24) (I.36.24) (I.36.25)
(I.36.26) (I.4.16) (I.40.7) (I.41.22)
(I.41.3) (I.42.10) (I.49.15) (I.49.17)
(I.5.15) (I.5.4) (I.50.10) (I.51.13)
(I.51.26) (I.53.4) (I.53.8) (I.53.8)
(I.54.23) (I.55.1) (I.55.2) (I.55.4)
(I.6.8) (I.6.9) (I.3.7) (I.4.3) (I.4.4)
(I.55.5) (I.55.9) (I.56.8) (I.6.12)
(I.65.20) (I.65.4) (I.69.25) (I.70.17)
(I.70.18) (I.72.41) (I.72.7) (I.73.27)
(I.73.41) (I.73.44) (I.73.45) (I.73.45)
(I.73.46) (I.74.5) (I.77.23) (I.78.10)
(I.78.23) (I.82.3)

s-ärim (I.87.15)
Ş
şaadet: şehadet
ş.(I.37.14) (I.37.15)
şalvarlıK: şalvar dikmek için kullanılan
kumaş
ş. (I.18.18)
şantiye: şantiye
ş.(I.52.1)
şap: şap (yansıma kelime)
ş. (I.79.24)
şapgalı: şapkalı
ş. (III.9.23) (III.9.29)
şāpına: pekmez sıkılan büyük ahşap kap,
tekne.
ş. (I.89.109)
şarŞ: şarj

ş+cik (I.51.2)

ş+ı (I.46.30) (I.46.31) (I.46.31)

ş+imiz (I.103.30) (I.97.21) (I.97.22)
(I.97.22) (I.11.48) (I.51.3) (I.55.9)
(IV.1.30)

şart: şart
ş. (I.12.49) (I.12.49) (I.69.19)
ş+lar (I.110.8)

ş+lä (I.107.17) (I.29.29) (I.37.19)
(I.41.12) (I.41.7) (I.46.46)

ş+larına (I.107.54)

ş+neně (I.31.7)

şarzlı: şarjlı

ş+si (I.73.43)

ş.(I.37.19)

ş+sinden (III.3.52)

şaş: şaç

şē (krş.işė/işe/işē/işey/įşe/şe/şee/şey/şi/şiy):
şey

ş. (I.42.30)
şaşgın: şaşkın

ş. (I.103.27) (I.109.17) (I.109.20)
(I.5.21)(I.6.17) (I.6.31) (I.6.9) (I.2.1)
(I.11.46) (I.74.7) (III.3.34)

ş. (I.76.4)
şe (krş.işė/işe/işē/işey/įşe/şē/şee/şey/şi/şiy):
şey

ş+cik (I.92.6)

ş. (IV.2.3) (II.2.45) (II.3.20) (II.3.5)
(II.8.2) (II.9.2) (III.1.23) (III.1.34)
(III.1.40)(III.1.41)(III.2.17) (III.3.27)
(III.3.33) (III.3.57) (III.5.2) (III.5.32)
(III.5.38) (III.5.5) (III.5.57) (III.6.28)
(III.2.1) (III.3.56) (III.8.15) (IV.1.11)
(IV.1.16)(IV.1.19)(IV.1.20)(IV.1.37)
(IV.1.44)(IV.1.53) (IV.1.55) (IV.2.3)
(I.101.6) (I.101.7) (I.102.2) (I.102.2)
(I.103.20)
(I.103.31)
(I.103.32)

ş+dän (II.2.38)
ş+de (I.28.10) (I.28.9)
ş+dir (I.38.1) (I.38.5)
ş+lär (IV.2.27)
ş+ler (I.51.12)
ş+leri (I.53.1) (I.6.16)
ş+leri (I.73.21)
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ş+leri (I.86.17)

(I.97.3)(I.97.6)(II.1.1)(II.1.1)(II.1.20)
(II.1.3)(II.8.6)(II.9.18)(II.9.8)(I.30.10

ş+miz (I.12.1)

ş+dän (I.97.2)

ş+nän (I.97.12)
ş+lä(I.61.8)
(III.1.35)

(I.79.23)

şekärli: şekerli

(III.1.35)

ş.(II.1.20)

ş+läde (I.37.17)

şeker (krş.şekär/Şekär/şekä): şeker

ş+län (I.107.17)

ş.(I.30.16) (I.30.17) (I.45.10)

ş+lär (I.73.51) (I.73.8)

ş+i
(I.105.8)(I.30.10)(I.30.12)
(I.36.19) (I.36.21) (I.36.22)

ş+si (I.104.17) (IV.2.22)

ş+ini (I.20.10) (III.3.54)

ş+sinä (I.113.28)

şekil (krş.şek(i)l): şekil

ş+sine (IV.2.23) (IV.2.24)

ş. (I.112.16)

şeär (krş.şeer/şehireir/ş): şehir

ş+dä (I.54.26) (I.11.12)

ş. (III.5.37) (III.5.38)

ş+de (I.49.10) (I.49.9)

ş+de (I.81.10)

şek(i)l (krş.şekil): şekil

şeer (krş.şeär/şehir/şeir): şehir

ş+ndä (I.112.12)

ş+ä (I.81.10)

ş+nde (III.3.14)

şee (krş.işė/işe/işē/işey/įşe/şe/şē/şi/şiy): şey

şey (krş.işė/işe/işē/işey/įşe/şe/şee/şē/şi/şiy):
şey

ş+lä (I.53.4) (I.53.4)
şehir (krş.şeär/şeer/şeir): şehir

ş. (I.11.25) (I.21.28) (I.25.5)
(I.28.18) (I.35.23) (I.35.3) (I.37.4)
(I.38.9) (I.39.6) (I.5.22) (I.50.7)
(I.55.13) (I.55.9) (I.2.2) (I.72.38)
(I.78.1) (I.79.12) (I.86.10) (I.95.3)
(II.6.12) (III.1.1) (III.1.16) (III.3.14)
(III.5.13) (III.5.49) (III.6.19) (III.7.4)
(III.7.8) (III.9.22) (IV.1.23)

ş. (I.100.13) (I.109.17) (I.29.44)
ş+ä (I.18.24)
ş+e (I.84.14)
ş+lädä (I.29.42)
şehirli: şehirli

ş+ä (I.105.17) (I.42.40) (I.79.12)

ş+ynen (I.38.2)

ş+cezimiz (I.56.15)

şehit: şehit
ş. (I.65.19) (I.65.19) (I.69.16)

ş+dä (II.8.13)

ş+ler (II.3.37)

ş+dän (I.109.14) (I.56.11)
ş+de (I.11.41) (I.11.43) (II.8.14)

şeir (krş.şehir/şeär/şeer): şehir

ş+e (I.20.3) (I.35.6) (I.44.21) (I.56.5)
(I.85.12) (III.2.11) (III.9.1)

ş. (II.2.38) (III.5.39)
şekä (krş.şekär/Şekär/şeker): şeker

ş+i (I.109.21) (I.111.19) (I.86.13)
(I.97.16) (I.11.4) (I.41.8) (I.46.15)
(I.53.5) (I.6.17) (I.6.17) (I.113.27)
(I.113.29) (I.60.5) (I.64.12) (I.65.12)
(I.70.19) (I.73.16) (I.73.49) (II.3.41)
(III.2.20) (III.3.40) (III.9.15)

ş. (I.103.2) (I.113.4)
Şekär (krş.şekä/şekär/şeker): şeker
Ş.(I.103.4)
şekär (krş.Şekär/şekä/şeker): şeker

ş+im (I.109.52) (I.28.1) (I.4.8) (I.4.9)
(I.4.5) (I.69.27) (III.5.71) (IV.1.47)

ş.(I.20.9) (I.36.19) (I.36.23) (I.36.24)
(I.36.25) (I.54.44) (I.57.1) (I.72.6)
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ş+imiz (I.113.3) (I.39.9) (I.62.7)
(III.3.17) (IV.1.12) (IV.1.29)

(I.58.3) (I.65.4) (I.77.11) (I.77.8)
ş+yä (I.3.5)

ş+imiZ (I.35.18)

şimdik (krş.şimcik/şimdi/şinci/şindi): şimdi

ş+imizä (IV.1.3)

ş.(I.63.4)

ş+imizi (IV.1.5) (IV.1.5)

şinci (krş.şimdik/şimcik/şimdi/şinci/şindi):
şimdi

ş+inä (I.28.26)
ş+ine (I.50.12) (I.50.7)

ş.(I.28.20) (III.2.46)

ş+iŋ (I.24.20) (I.54.8) (III.5.70)

şindi (krş.şinci/şimdik/şimcik/şimdi/şinci):
şimdi

ş+iŋdän (I.73.39)

ş. (I.100.2) (I.103.16) (I.103.18)
(I.105.11)
(I.105.6)
(I.107.11)
(I.107.19)
(I.107.39)
(I.107.43)
(I.108.1)
(I.110.11)
(I.110.5)
(I.112.2) (I.112.3) (I.88.2) (I.88.3)
(I.90.13) (I.95.8) (I.11.14) (I.14.7)
(I.17.7) (I.18.4) (I.20.1) (I.20.4)
(I.24.3) (I.35.1)(I.35.15) (I.35.20)
(I.40.1) (I.49.20) (I.49.6)
(I.49.8)
(I.5.25)
(I.6.10)
(I.6.31)(I.8.3)
(I.112.14)
(I.113.13)
(I.113.3)
(III.1.20)
(III.1.37)
(III.2.46)
(III.3.48) (III.3.48) (III.4.1) (III.5.26)
(III.5.45) (III.5.54) (III.5.74) (III.5.8)
(III.6.26) (III.6.29) (III.9.2) (III.9.3)
(I.62.25) (I.65.4) (I.67.5) (I.68.14)
(I.70.2) (I.72.1) (I.72.18) (I.72.22)
(I.72.24) (I.72.25) (I.72.26) (I.72.27)
(I.72.3) (I.72.34) (I.72.41) (I.77.5)
(I.78.10) (I.78.21) (I.78.9) (I.79.11)
(I.81.4) (I.82.20) (I.83.6)

ş+iŋi (II.8.1)
ş+lär (I.32.7) (III.2.33) (III.7.7)
ş+lerimiz (I.21.24)
ş+nän (I.28.26)
ş+si (I.23.8) (I.51.32) (I.56.16)
ş+sindä (I.43.11)
ş+sini (I.88.8)
ş+siydim (I.76.10)
şıkım şıkım: şıkım şıkım, cicili bicili
ş. (I.4.28) (I.4.29)
şırk-: ezmek, dövmek
ş. (I.89.110)
şi(krş.şey/işė/işe/işē/işey/įşe/şe/şee/şē/şi/şiy)
: şey
ş.(II.2.6) (II.3.39) (II.6.4)

ş+ki (I.72.26)

şibit: yufka ekmeği

ş+lik (I.55.2)

ş.(II.3.6) (II.3.7)

şirket: şirket

şimcik (krş.şimdi/şinci/şindi/şimdik): şimdi

ş.(I.11.38) (I.11.39)

ş.(I.63.3)

şiş: şişmiş olan

şimdi (krş.şimcik/şinci/şindi/şimdik): şimdi

ş. (I.6.12)

ş. (I.102.8 (I.103.18) (I.103.22)
(I.103.3)(I.103.7) (I.104.29) (I.109.4)
(I.110.20)(I.84.13) (I.84.15) (I.86.24)
(I.99.2) (I.11.43) (I.11.46) (I.11.48)
(I.11.8) (I.11.8) (I.18.1) (I.20.8)
(I.21.11) (I.35.29) (I.36.2) (I.39.4)
(I.39.7) (I.40.13) (I.45.13) (I.45.15)
(I.45.17) (I.45.3) (I.47.22) (I.54.26)
(I.113.14) (II.8.16) (II.8.17) (II.8.18)
(II.8.3) (III.2.49) (III.3.16) (III.5.28)
(III.6.9)(IV.1.30) (IV.1.30) (IV.1.33)
(IV.1.45)(IV.1.55)(IV.2.21)(IV.2.23)

şiş-: şişmek
ş-är (III.3.10)
ş-di (I.79.26) (I.79.7)
şişe: şişe
ş.(I.49.20)
şişman: şişman
ş+sa (II.3.25)
ş+sıŋ (II.3.25)
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şitreş (krş.sitres): stres

ş+yu (I.111.17)

ş+ini (II.3.37)

şubat: şubat ayyı

şive (krş.şîve): şive

ş.(I.103.18) (I.43.11) (II.6.3)

ş+leri (I.38.2)

ş+da (I.43.17)

ş+miz (I.38.3)

şullā (krş.şullar): şullar

ş+si (I.38.5) (I.38.6) (I.38.7) (I.38.7)

ş+dȧ (I.96.6)

ş+yi (I.38.1)

şullar (krş.şullā/şular): şullar

şîve (krş.şive)

ş+a(I.107.26)

ş+lädän (I.11.46)

şura (krş.şur(a)/şuru): şura

şivşirt: yamuk

ş+sı (II.8.17)

ş. (I.89.113)

ş+ya (I.109.19) (I.36.18) (I.72.21)

şiy (krş.şey/işė/işe/işē/işey/įşe/şe/şee/şē/şi):
şey

şur(a) (krş.şura/şuru): şura
ş+da (I.106.9) (I.36.2) (II.5.11)

ş.(II.7.10) (II.7.7) (II.7.8)

ş+dan (I.107.45) (I.35.4) (I.79.19)

şȫlä (krş.şȫle/şölü/şöyle): şöyle

şuru (krş.şura/şur(a): şura

ş. (I.107.10) (I.107.14) (I.107.22)
(I.107.36)(I.107.55) (I.112.12) (I.6.9)
(I.71.4) (I.72.26)

ş+ya (I.68.2)
şüfärliK (krş.şöförlük): şoförlük
ş. (III.6.20)

şȫle (krş.şȫlä/şȫle/şölü/şöyle): şöyle

şükür: şükür

ş.(I.73.11)(I.73.15)(I.73.16) (IV.2.20)

ş.
(I.111.19)(I.84.5)(I.86.24)
(I.86.26) (I.86.27) (I.12.4) (I.2.1)
(I.33.22) (I.33.22) (I.33.22) (I.34.11)
(I.34.5) (I.34.8) (I.34.8) (I.35.18)
(I.36.26) (I.37.24) (I.37.31) (I.4.21)
(I.4.26) (I.4.48) (I.4.9) (I.4.9) (I.1.1)
(I.42.37) (I.73.36) (I.73.36) (I.76.24)
(I.79.30) (III.7.1) (III.7.7)

şöför: şoför
ş+lä (I.46.46)
şöförlük (krş.şüfärliK): şoförlük
ş. (I.38.4)
şölü (krş.şȫle/şȫlä/şȫle/şöyle): şöyle
ş. (I.112.12)

ş+lär (I.84.22) (III.9.15)

şöyle (krş.şȫle/şȫlä/şȫle/şölü): şöyle

ta (krş.taa):ta (gösterme edatı)

ş. (III.9.3)

t.(I.30.24) (I.51.49) (I.60.3) (I.73.9)
(I.79.10)

şu:şu

ta (krş.taa/daa/daha/dahȧ/dā/taha): daha

ş.(I.100.6)(I.100.9)(I.107.1) (I.107.2)
(I.108.16)
(I.109.53)
(I.110.12)
(I.110.13)
(I.110.2)
(I.110.5)
(I.84.20) (I.84.23) (I.84.3) (I.84.5)
(I.84.6) (I.11.1) (I.11.16) (I.12.5)
(I.20.3) (I.38.4) (I.40.13) (I.40.8)
(I.48.3) (I.5.26) (I.113.13) (I.113.14)
(I.113.3) (I.113.4) (III.2.3) (III.3.9)
(III.5.20) (III.5.21) (III.9.2) (I.61.4)
(I.65.4) (I.73.3) (I.79.22) (I.83.2)

t.(I.46.15) (I.46.5)
taa (krş.daa/daha/dahȧ/dā/ta/taha): daha
t.(I.111.16)(I.46.20) (I.53.8) (I.73.19)
(I.73.8) (II.1.8) (II.2.17) (II.2.31)
(II.8.16) (II.8.16) (II.8.9) (IV.2.17)
tääsli: hayvan gübreli
t. (I.75.4)

ş+dur (I.73.28)

taba(K): tabak

ş+nnara (I.107.53) (I.107.54)
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t+a (I.113.12)

t. (I.86.22)

tabi (krş.tabii): tabii

taksi: taksi

t.(I.3.8)(I.109.19)(I.109.28)(I.109.28)
(I.109.51)
(I.110.20)
(I.111.15)
(I.86.13) (I.86.4) (I.86.7) (I.11.12)
(I.11.20) (I.21.24) (I.32.9) (I.38.2)
(I.40.1) (I.51.28) (I.51.35) (I.51.45)
(I.51.51) (I.51.54) (I.57.5) (I.68.19)
(I.82.8) (III.1.16) (III.1.55) (III.2.18)
(III.5.21)(III.5.29)(III.5.32) (III.5.32)
(III.5.9) (III.6.25) (III.6.26) (IV.2.28)

t. (I.22.2) (III.9.16) (III.9.8)
t+lä (I.109.9)
taksim: paylaştırma
t. (I.11.24) (I.42.15)
tala
(krş.tālȧ/tāla/tālı/tarla/tarlı/tarlȧ/tārla/
taṛla/taṛlȧ): tarla
t+ŋa (I.41.23)

tabii (krş.tabi): tabii

tālȧ
(krş.tala/tāla/tālı/tarla/tarlı/tarlȧ/tārla/
taṛla/taṛlȧ): tarla

t. (I.51.41)
tabir (tābir): tabir

t. (I.29.9)

t. (I.68.8)

t+ya (I.45.2)

tābir (krş.tabir): tabir

tāla
(krş.tala/tālȧ/tālı/tarla/tarlı/tarlȧ/tārla/
taṛla/taṛlȧ): tarla

t+i (I.68.4)

t. (I.12.30) (I.68.8) (I.83.8)

tādil (krş.tatil): tatil

t+mız (I.69.4)

t. (I.103.20) (I.21.3) (I.46.21)

t+sı (I.29.3) (I.69.4) (III.2.34)

t+i (I.103.18)

t+sınıŋ (I.77.27)

taha (krş.daa/daha/dahȧ/dā/taa): daha

t+sıydı (III.2.34)

t. (I.12.42)

t+ya (I.41.25)

tahda (krş.tatda): tahta

talebä (krş.talebe/talebi): talebe

t+lā (III.3.15)

t. (I.79.8)

t+nıŋ (III.3.21)

talebe (krş.talebä/talebi): talebe

t+ynan (II.3.6)

t. (III.2.12)

tahlil: tahlil

talebi (krş.talebe/talebä): talebe

t. (I.35.9)

t+lerä (I.107.33)

t+leri (I.46.27)

tālı
(krş.tāla/tala/tālȧ/tālı/tarla/tarlı/tarlȧ/
tārla/taṛla/taṛlȧ): tarla

t+lerinä (I.46.27)
tahmin: tahmin

t+da (I.112.2) (I.98.7) (I.83.4)

t+im(I.11.18)

t+laaŋ (I.36.27)

tahsil: tahsil

t+lāda(I.19.1)
(I.19.2)
(I.41.22) (IV.1.55)

t+im (I.107.30)
takát: takat

(I.41.16)

t+ya (I.112.2) (I.112.7)

t. (I.98.18)

tam: tam

takdir: takdir

t. (I.11.19) (I.13.5) (I.46.14) (I.5.19)
(I.113.5)(IV.1.30)(IV.1.30) (IV.1.33)
(I.63.19) (I.73.29) (I.73.29) (I.73.29)
(I.78.10)

t. (I.107.21) (I.107.6)
taKım: takım
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tamah: tamah

t.(I.30.19) (II.1.3) (II.9.8) (III.1.15)
(III.1.16)

t.(I.5.21) (I.69.12) (I.75.1) (I.95.4)

t+dan (I.73.4) (III.1.16)

tamam: tamam

t+u (I.104.8) (I.4.23)

t.(I.106.29)(I.87.9) (I.26.27) (I.26.37)
(I.35.3) (I.40.13) (I.40.6) (I.47.22)
(I.49.25) (I.62.36) (I.62.36) (I.69.15)
(I.69.21) (I.73.13) (I.73.15) (III.4.8)

t+um (I.112.14) (I.30.20)
tapı(T): taput
tapıda (I.33.33)

tamamän (krş.tamāmän): tamamen

taraf: taraf

t.(I.40.16)

t.(I.43.21)

tamāmän (krş.tamamän): tamamen

t+a (I.18.30) (I.37.25)
(I.71.5) (I.79.11) (II.6.12)

t. (I.72.16) (I.72.20)
tamirhāne: tamirhane

(I.49.6)

t+dȧ (I.43.22)

t+dä (I.5.24)

t+da (I.28.2) (I.53.3) (I.86.16)

t+si (I.5.24)

t+ı (I.107.24) (I.110.2) (I.110.3)
(I.94.11) (I.38.5) (I.38.5) (I.38.9)
(I.38.9) (I.40.2) (I.46.40) (I.83.3)
(IV.2.2) (IV.2.4) (IV.2.4)

tāna: tarhana
t.(I.51.7) (II.3.5)
tandır: tandır

t+ımı (I.78.18)

t+da (I.45.8)

t+ımız (I.11.14) (I.11.15)

tanı-: tanımak

t+ına (I.11.25) (I.51.25) (I.51.25)

t-llar (I.21.36)

t+ınā (IV.1.49)

t-mıyom (III.6.19)

t+ında (I.60.4) (I.72.31)

t-yo (I.37.2)

t+ından (I.11.15) (I.51.27) (I.51.33)

t-yom (I.70.11)

t+ındaydı (IV.1.22)

t-yoŋ (I.70.10)

t+ını (I.67.6)

t-mıŋ (I.70.8)

t+ınıŋ (I.41.18)

t-sın (I.70.9)

t+lādan (I.26.25)

tanıdık: tanıdık, bildik

t+ar (I.40.13)

t. (II.1.15) (II.1.16)

t+lara (I.28.26)

tanış-: tanışmak

t+ları (I.43.19)

t-dık (I.39.13)

t+tan (I.84.22)

t-saŋız (I.12.7)

taraşla- (krş.taraşlı-): mahsulün bitmeye
yakın toplanması.

tanışıl-: tanışılmak

t.(I.89.114)

t-mıyō (I.68.10)

taraşlı (taraşla-): mahsulün bitmeye yakın
toplanması.

tanışma: tanışma
t. (I.47.20)

t-yoz (I.74.5)

tank: tank

tarım: tarım (I.29.14)

t+a (I.85.6) (I.85.6)

t. (I.78.2) (IV.2.28)

tansiyon: tansiyon
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t+dan (I.61.8)

t. (I.55.2)
taṛla (krş.tārla/tarla/tarlȧ/tala/tālȧ/tāla/tālı/
tarla/tarlı tārla/taṛla/taṛlȧ): tarla

t+dana (I.3.5)
tarımcılıx: tarımcılık, ziraat

t+lāda (IV.1.55)

t. (I.35.20)

tarlı (krş.taṛla/tārla/tarla/tarlȧ/tala/tālȧ/tāla/
tālı/tarla/tarlı tārla/taṛla/taṛlȧ): tarla

tarif (krş.tārife/tārif): tarif
t. (I.82.7)

t. (I.83.6)

t+ini (I.88.1)

t+da (I.72.12)

tārife (krş.tarif/tārif): tarif

t+larda (I.26.3) (I.26.4)

t+miz (I.113.6)

t+lardakınna (IV.1.56)

tārif (krş.tārife/tarif): tarif

taṛlȧ (krş.tarlı/taṛla/tārla/tarla/tarlȧ/tala/tālȧ/
tāla/tālı/tarla/tarlı tārla/taṛla/taṛlȧ): tarla

t+i (I.51.5) (I.51.5)

t+ya (I.36.26)

tārih: tarih

tärmilär: terminal

t+dän (I.107.44)
tarlȧ takgȧ (krş.tarla takga/tālı takgı: tarla
(ikileme)

t.(I.63.15)
tarna (krş.tānā): tarhana

t. t. (I.29.2)

t+ynana (III.3.7)

tarla takga (krş.tarlȧ takgȧ/tālı takgı): tarla
(ikileme)

tärs: ters
t.(I.64.6)

t. t. (I.27.3) (I.27.2) (I.66.4)

tartı: tartı

tālı takgı (krş.tarlȧ takgȧ/tarla takga): tarla
(ikileme)

t+dan (III.3.60)

t+da t+da (I.98.7)

tarz: tarz

tarlȧ (krş.tala/tālȧ/tāla/tālı/tarla/tarlı/tārla/
taṛla/taṛlȧ): tarla

t+dı (I.46.35)
tärzi: terzi

t.(I.12.8) (I.29.2) (I.46.12) (IV.1.49)

t.(I.109.5) (I.109.8) (I.109.8) (I.11.2)

t+lara (I.37.5)

tas: tas

tarla (krş.tarlȧ/tala/tālȧ/tāla/tālı/tarla/tarlı)
tārla/taṛla/taṛlȧ): tarla

(II.3.15)
tas pilavı: tas pilavı

t.(I.27.3) (I.27.2) (I.66.4) (I.68.12)
(II.6.4)

t. p+ı (II.3.9) (II.3.9)

t+dan (IV.1.3)

tasa: tasa, dert

t+la (I.49.2)

t+sı (I.24.22) (IV.2.17)

t+lāmız (I.55.13)

taşeron: taşeron

t+larda (III.7.11)

t. (I.68.1)

t+mda (III.9.30)

taş (krş.daş): taş

t+sı (I.49.2)

t+ı (IV.2.17)

t+ya (I.84.15) (III.5.4) (III.8.10)

t+ıŋ (IV.2.18)

tārla (krş.tarla/tarlȧ/tala/tālȧ/tāla/tālı/tarla/
tarlı tārla/taṛla/taṛlȧ): tarla

taşımacılıK: taşımacılık
t. (I.106.21)
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taşın-: taşınmak

t.(I.11.43)(I.34.10)(I.62.10)(I.63.10)
(I.64.5) (I.69.25) (I.85.7) (I.86.26)
(I.88.3) (I.88.4) (III.3.36)

t-caz (I.55.6)
tatda (krş.tahda): tahta

teK (krş.tek): tek

t+nıŋ (I.42.27)

t. (I.47.12) (I.23.3)

t+ya (I.62.30)

teknisyon: teknoloji (yanlış telaffuz)

t+ydı (I.37.12)

t.(III.2.33) (III.2.42)

tatil (krş.tādil): tatil

tekrar: tekrar

t. (I.41.11) (I.41.9)

t.(I.14.10)(I.51.35) (I.51.54) (I.51.54)
(I.84.5) (I.107.29) (III.3.10)

t+ini (I.26.13)
tatlı (krş.daklı/dāklı/datlı): tatlı

teksil: tekstil
t+de (II.6.9)

t. (I.68.24)
t+mız (I.62.7) (I.62.7)

tel: tel
t+indän (I.42.30)

t+sı (I.20.11) (I.20.8)

t+i (I.42.25)

tava: tava

telefon (krş.telėfon/ telifon): telefon

t. (IV.2.9)
tavug (krş.tavu(K)/tavuK/tavuk/touk/tovuk/
tovu(K)): tavuk

t. (I.33.11) (I.36.4) (I.106.18)
t+nan (I.79.21) (I.79.21)

t. (III.3.56)

telėfon (krş.telefon/ telifon): telefon

tavuK (krş.tavu(K)/tavug/tavuk/touk/tovuk/
tovu(K)): tavuk

t.(I.29.26)
t+nan (I.44.10)

t. (I.21.8)

televizyon: televizyon

tavuK (krş.tavuK/tavug/tavuk/touk/tovuk/
tovu(K)): tavuk

t. (I.78.22)

t+unu (I.21.20)

t+a (I.78.22)

tavuk (krş.tavuK/tavu(K)/tavug/touk/tovuk/
tovu(K)): tavuk

t+lā (I.37.18)
t+uŋ (II.2.40)

t. (I.51.6) (I.73.34)

telifon (krş.telefon/telėfon): telefon

t+larımȧ (I.29.45)
t+larım (I.65.7)
taze (krş.tāzi/teze): taze

t. (I.46.30)
t+uŋ (I.46.31)
tēlikä: tehlike

t.(I.14.6) (I.14.6)
tāzi (kr. taze/teze): taze

t.(I.97.14)
temäl: esas

t.(I.82.8)
tedavä (krş.tedavi): tedavi

t.(I.68.5) (I.68.6)

t+m (I.62.26) (I.62.26)

temas: temas

tedavi (krş.tedavä): tedavi

t+ınnan (I.47.20)

t. (I.61.9)

tembellik: tembellik

t+si (I.30.13)

t.(I.49.6)

tek (krş.teK): tek

temel: köken, ana unsur
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t+inde (I.98.13)

t+miz (II.3.10) (II.3.9)

temelli: tamamen

t+niŋ (I.102.4) (II.3.12)
t+sinä (IV.2.24)

t. (I.77.4) (I.112.15) (II.3.21)

tencirä (krş.tencire): tencire

temiz: temiz
t.(I.29.44)(I.54.27) (I.54.28) (I.54.28)
(I.54.28)

t. (I.53.5)
tenkė (krş.tenike): teneke

temizlik: temizlik

t+lerä (I.37.28)

t. (I.105.3)

tenike (krş.tenkė): teneke

t+de (I.107.46)

t+lere (I.58.12)

temizlikci: temizlikçi

tepe (krş.depe/tepi/tepė): tepe

t.(I.105.4)

t. (I.64.16) (III.5.21)

temizli-: temizlemek

t+lärde (I.64.16)

t-yo (I.79.23)

t+niŋ (II.7.4) (II.7.6) (III.2.10)

temmuz: temmuz

t+ye (I.41.23)

t. (I.86.3)

t+yi (I.105.15)

temografi: kemoterapi (yanlış telaffuz)

tepesinden laflı: nerede, nasıl konuşacağını
bilmeyen.

t. (I.90.6)
tane
(krş.dane/dāne/den/dene/denä/denė/
deně/dän/tāne/tene/Tāne): tane

t. l. (I.89.198)
tepė (krş.tepe/tepi/depe): tepe

t. (I.47.27) (I.47.28) (III.3.58)

t+dä (I.37.26)

tāne
(krş.dane/dāne/den/dene/denä/denė/
deně/dän/tane/tene/Tāne): tane

tepi (krş.tepe/tepė/depe): tepe
t+dän (I.105.16)

t. (I.14.5) (I.20.1) (I.35.12) (I.35.12)
(I.35.2) (I.35.30) (I.36.1) (I.36.10)
(I.36.8) (I.47.28) (I.49.16) (I.49.16)
(I.49.3) (I.9.3) (I.47.27) (I.47.27)
(I.62.29) (I.63.10) (I.63.10) (I.65.11)
(I.65.11) (I.65.12) (I.65.9) (I.82.9)
(I.82.3) (I.101.3) (I.103.16) (I.104.4)
(I.105.11)
(I.107.40)
(I.107.57)
(I.113.31) (II.5.20) (II.5.27) (II.6.2)
(II.6.3)(III.2.47)(III.6.23) (III.6.29)

t+dän (I.41.14)
t+de (I.41.13) (I.41.13)
t+lerä (I.41.24)
tepser-: kurumaya yüz tutmak
t.(I.89.113)
teras (krş.teres): teras

t+si (I.103.18) (I.104.30) (I.20.1)
(II.6.8)

t.(I.72.19) (I.72.21) (III.2.49)
t+ını (I.72.23)

t+sini (I.51.7) (III.4.11)

tercih: tercih

Tāne (krş.dane/dāne/den/dene/denä/denė/
deně/dän/tāne/tene/tane): tane

t. (I.43.18)
teres (krş.teras): teras

T.(III.5.39)

t.(III.2.49)

tene
(krş.dane/dāne/den/dene/denä/denė/
deně/dän/tāne/tane/Tāne): tane

tereyaa
tereyağ

t+si (I.24.21) (III.2.42)

(krş.tereyā/tereyav/teriyā/teriyağ):

t. (I.51.18)

tencire (krş.tencirä): tencire
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tereyā
(krş.tereyaa/tereyā/tereyav/teriyā/
teriyağ): tereyağ

tıkırdā-: tıkırdamak (I.91.11)
tıkız: dar (I.89.114)

t+larĭnı (I.21.4)

tıngırdamaz çanak olmaz: her ailede
anlaşmazlıklar olabilir

tereyav (krş.tereyā/tereyaa/tereyā/tereyav/
teriyā/teriyağ): tereyağ

t.ç.o. (I.89.199)

t+ı (IV.1.15)

tıp: tıp

teriyā
(krş.tereyav/tereyā/tereyaa/tereyā/
tereyav/teriyā/teriyağ): tereyağ

t.(I.107.14)
t+dı (I.11.45)

t. (I.113.23) (I.113.23)

tırafi(K): trafik
t+i (I.29.44)

teriyağ (krş.teriyā/tereyav/tereyā/tereyaa/
tereyā/tereyav/teriyā/teriyağ): tereyağ

tıraktör: traktör

t+ınnan (IV.2.13)

t+nän (I.33.23)

teṛzi: terzi

tıraş: traş

t+ydim (I.76.2) (I.76.3)

t.(I.107.28)

tesbih: tesbih

tırkı: kilit

t. (I.36.18)

t.(I.89.115)

t+lä (I.42.24)

tırkıla- : kilitlemek

tesgere: tesgere

t.(I.89.116)

t+yi (I.107.5)

tırnal- : eziyet etmek, huysuzlanmak

teslim: teslim

t-ıp batırı (I.1.3) (I.1.4)

t. (I.72.23) (II.3.31)

tifıl: küçük

tesviye: tesviye

t. (I.26.29) (I.26.30)

t+de (I.39.7)

tikän (krş.tiken): diken

teşekür: teşekkür

t.(I.45.16)

t.(I.4.44)

tikärlime: tekerleme

tevhid: tevhid

t.(I.68.11)

t+e (I.95.1)

tiken (krş.tikän): diken

tevhid mevhid: tevhid (ikileme)

t+i (I.47.8)

t. m. (I.113.17)

tikenni: dikenli

tez: tez, çabuk

t.(I.47.8)

t.(I.45.13) (I.57.5) (II.3.3)

tilbiz: 1. titiz 2. yemek seçen

teze (krş.tāzi/taze): taze

t.(I.89.117)

t+ysä (II.3.18)

tir tir: tir tir (ikileme)

tığ: tığ, dantel veya yün örmek için
kullanılan ucu çengelli kısa şiş.

t.(I.25.5) (I.25.5)

t+la (I.15.1)

tiren: tren

tıkır tıkır: tıkır tıkır (yansıma, ikileme)

t. (I.63.15)

t. (I.91.11) (I.91.11)

titiz: titiz
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t. (I.42.9)

t.(I.18.1) (I.74.11) (I.74.9) (II.9.21)

titreT-: titretmek

topan: lokma

t-iyo (I.25.5)

t. (I.113.4) (II.9.9)

titree (krş.titreme): titreme

toparlan-: iyileşmeye başlamak

t+sindän (I.85.10)

t-mış(I.2.5)

titreme (krş.titree): titreme

toparla-: toparlamak
t-rız (I.21.24)

t+yē (I.85.14)

topdan (krş.toptan): toptan

titre- (krş.titri-): titremek

t. (IV.1.35)

t-yē (I.85.15) (I.85.15)

topla- (krş.tople-/toplı-/toplu-): toplamak

titri- (krş.titre-): titremek

t. (I.109.67) (I.6.16) (I.6.16)

t-yoru (I.85.10)

t-dı (I.4. 19) (I.43.31) (I.54.27)

tōba: torba

t-ādı (I.4.41)

t. (I.5.27)

t-ādık (I.31.10) (I.31.9)

t+mdan (I.12.31)

t-r (I.21.23)
t-rız (I.21.22)

tokdur (krş.dokdor/doxdor/dokdur/doxdur/
doktur/tōtur): doktor

t-yo (I.30.26)

t.(I.19.6) (I.19.7)

toplan-: toplanmak

t+lā (II.2.6)

t-ıp (IV.1.31)

t+u (I.19.6)

t-ır (I.82.13)

tokma(K) (krş.toxmax) : tokmak

t-ıverî (I.113.11)

t+anan (IV.2.19)

t-ıyala (IV.2.9)

toxmax (krş.tokma(K)): tokmak
t.(I.21.12)
tomates
domates

t-ıyo (I.45.13)
tople- (krş.topla-/toplı-/toplu-): toplamak

(krş.domates/domat/tomati):

t-yōsun (I.6.29)

t.(I.73.41)
tomati
domates

toplı- (krş.tople-/toplı-/toplu-): toplamak

(krş.domates/domat/tomates):

t-yana (I.76.1)
toplum: toplum

t. (I.100.9)

t. (I.7.1)

tombiş: tombiş
t.(I.29.22) (I.29.22) (I.29.23)

t+a (I.93.12)
toplu- (krş.toplı-/tople-/toplı-): toplamak

tomruk: tomruk
t. (I.106.24)

t-maya(I.12.8) (I.30.22)
(I.30.23) (I.30.23)

ton: ton

t-muya (I.30.21)

t.(I.43.29)(I.43.30)(I.43.31)(III.6.8)
(III.6.8) (III.6.9) (III.6.9)

t-yala (III.4.15)

top: lokma

t-yen (I.112.8)

t. (II.9.2)

t-yoduK (I.45.15)
t-yōduK (I.58.9)

topal: topal

551

(I.30.22)

t-yok (II.2.3)

t-uyala (III.4.15)

t-yox (III.1.50)

tos-: değmek, dokunmak

t-yoruZ (I.47.1)

t.(I.89.118)
tōtur
(krş.tokdur/dokdor/doxdor/dokdur/
doxdur/doktur/): doktor

t-yoz (I.26.11) (I.5.1) (I.5.1)
toplum: toplum

t+a (I.85.14)

t+uz (I.6.6)

touk (krş.tavug/tavu(K)/tavuK/tavuk/tovuk/
tovu(K)): tavuk

topra(K) (krş.toprak/topraK): toprak
t+aŋ (III.2.50)

t+ları (I.80.11)

toprak (krş.topraK/topra(K)):toprak

tovalet: tuvalet

t.(I.11.29) (I.68.8)

t+inä (I.104.10) (I.104.15)

topraK (krş.toprak/topra(K)):toprak

tovuk
(krş.touk/tovu(K)/tavuK/tavug/
tavu(K)/tavuk): tavuk

t. (I.11.42)
toptan (krş.topdan): topdan

t.
(I.113.19)(I.42.10)(I.76.33)
(III.3.51) (III.3.51) (IV.2.11)

t.(I.84.2)

t+nan (I.18.2)

torna: torna

tovu(K)
(krş.tovuk/touk/tavuK/tavug/
tavu(K)/tavuk): tavuk

t. (I.39.7)
torun: torun

t+uŋ (I.113.19) (I.113.22) (I.113.22)

t.(I.18.9) (I.18.9) (I.29.11) (I.29.19)
(I.36.8) (I.37.1) (I.37.6) (I.47.32)
(I.5.10) (I.5.11) (I.11.38) (I.63.11)
(I.65.10) (I.65.11) (I.65.9) (I.71.8)
(I.79.21) (I.93.10) (II.4.29) (III.2.9)

toz-: tozmak
t-ıy (III.8.12)
t-masına (I.43.15)
t-uduyo (III.1.61)

t+unum (II.5.27)

t-up (I.43.30)

t+ā (I.93.9)

töbä: tövbe

t+larım (I.44.6)

t. (I.77.15)

t+na (I.109.6) (I.90.10) (I.71.7)

tökän-: tükenmek

t+naam(I.66.7)(I.93.6)(I.94.6) (II.1.6)

t-di (IV.2.25)

t+namıŋ (I.113.31)

töpälen-: yuvarlanmak

t+nara (I.95.13)

t-ip (I.90.10)

t+narı (I.109.7) (I.11.17) (I.113.32)
(I.5.5)
t+u (I.106.19)
(I.65.11)

(I.50.8)

töre: töre

(I.65.10)

t+miz (I.113.29)
tuluk: içinde peynir yapılan deri, tulum.

t+um (I.113.31) (I.36.7) (I.43.9)
(I.63.10) (I.65.10) (I.65.9) (I.65.9)

t. (I.24.37) (I.24.37)
tuluk gibi: sırılsıklam (ıslanmak)

t+una (I.93.10)

t. g. (I.89.200)

t+unuŋ (I.50.3)

tulumba: tulumba

t+uŋ (I.65.11)

t.(I.113.9) (I.62.7)

tor-: ikamet etmek
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tunam tunam: hep birlikte (ikileme)

tüfek (krş.tüfe(K)): tüfek

t. t. (I.104.6) (I.104.7)

t. (I.105.9)

tunç: soğuk

tükän-: tükenmek

t.(I.89.119)

t-di (I.81.6) (II.9.11)
tülü: erkek deve

turizm: turizm
t. (I.62.3)

t.(I.89.121)

turluk: derme çatma yapılmış bahçe evi

tümän: tümen

t.(I.89.120)

t. (I.107.27) (I.107.4)

turşu: turşu

tüp: tüp

t.(I.105.19)(I.58.26)(I.58.8) (I.67.11)

t. (IV.2.25)

t+da (I.58.7)

t+dä (III.7.9)

t+ladakınla (I.33.20)

t+ünü (IV.2.24)

t+su (I.67.12)

t+üŋ (IV.2.25) (IV.2.25)
tür: çeşit

t+ya (I.58.7)

t+ü (I.112.3) (I.112.3)

t+yu (I.29.30)
turşuluk (krş.turşuluK): turşuluk

türban: türban

t. (I.14.7)

t.(I.10.2)

turşuluK (krş.turşuluk): turşuluk

türe-: türemek

t.(I.30.22)

t-yip (III.5.32)

tutaklık: bağ

türK ol-: güzel olmak

t. (III.3.3)

t. o. (I.89.201)
türlü: türlü, çeşitli

tut-: tutmak
t-arım (I.21.11)

t.(I.109.62)(I.11.14)(I.11.31)(I.11.44)
(I.33.16) (I.8.2) (I.113.9) (II.2.7)
(III.1.26) (I.58.12)

tuvalet: tuvalet
t+ine (I.73.17)

tütün (krş.Tütün):tütün

t+iŋ (I.73.22) (I.73.28)

t.(I.106.24)(I.111.2) (I.85.13) (I.85.7)
(I.85.8) (I.85.9) (I.90.13) (I.92.2)
(I.92.2) (I.92.3) (I.92.3) (I.92.4)
(I.93.2) (I.94.2) (I.94.2) (I.94.2)
(I.94.2) (I.94.3) (I.97.11) (I.25.1)
(I.25.1) (I.28.22) (I.29.15) (I.29.16)
(I.29.7) (I.29.9) (I.30.22) (I.30.22)
(I.31.1) (I.31.8) (I.31.8) (I.37.4)
(I.37.5) (I.4.15) (I.41.2) (I.41.3)
(I.42.4) (I.43.28) (I.43.29) (I.43.29)
(I.45.2) (I.49.17) (I.49.18) (I.49.2)
(I.49.20) (I.49.21) (I.49.21) (I.56.8)
(I.56.8) (I.58.2) (I.58.2) (I.58.3)
(I.58.3) (I.63.6) (I.69.3) (I.69.5)
(I.76.9) (I.77.7) (I.77.8) (I.77.8)
(I.80.13) (I.80.13) (I.80.13) (I.80.14)
(II.3.2)(II.4.2) (II.4.4) (II.5.6) (II.5.6)

tuz (krş.duz/Tuz): tuz
tuz (II.3.14)
Tuz (krş.duz/tuz): tuz
T. (IV.2.16)
tüccar (krş.tüçcar): tüccar
t+ı (I.45.5) (I.47.2)
t+lar (III.6.6)
tüçcar (krş.tüccar): tüccar
t+ları (III.6.4)
tüfe(K) (krş.tüfek): tüfek
t+iŋ (I.24.45)
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(II.8.16) (II.8.2) (II.8.2)
(II.9.4) (III.2.31) (III.2.34)

ufā(K) (krş.ufak/ufaK/ufax/ufe(K)): ufak

(II.8.3)

u+cık (I.26.18)

t+dän (II.8.3)

ufaK (krş.ufā(K)/ufak/ufax/ufe(K)): ufak

t+dü (III.2.30)

u.(I.85.12) (I.96.2) (I.30. 29) (III.6.8)

t+nä (I.63.7) (I.4.3)

ufak (krş.ufaK/ufā(K)/ufax/ufe(K)): ufak

t+näӓŋ (I.31.2)

u.(I.18.24) (I.38.4) (I.49.10) (I.63.14)
(I.63.16) (I.68.7) (II.2.42) (III.5.78)
(III.6.29)

t+när (I.63.3)
t+nenä (I.19.2)

u+aa (I.85.13)

t+nerä (I.16.4)

u+dı (I.103.5) (I.12.10) (I.47.29)

t+neri (I.41.15) (II.5.17)

u+dın (I.51.51)

t+nӓn (I.25.3)

ufax (krş.ufak/ufaK/ufā(K)/ufe(K)): ufak

t+ü (II.5.8)

u.(III.1.49)

t+üŋ (I.77.9)

ufaK defek:ufak ( ikileme)

Tütün (krş.tütün): tütün

u. d. (I.107.51)

T. (I.43.27)

ufaklı(K) (krş.ufaklık): ufaklık

tütüncülüK (krş.tütüncülük): tütüncülük

u+ımda (III.6.28)

t.(I.72.13)

u+mızda (I.111.9)

tütüncülük (krş.tütüncülüK):tütüncülük

ufaklık (krş.ufaklı(K)): ufaklık

t.(I.72.13) (II.5.4)

u. (I.36.8)

U

ufe(K) (krş.ufax/ufak/ufaK/ufā(K)/ufe(K)):
ufak

u: o
u. (I.46.11) (I.54.19) (III.3.11)

u+cik (I.91.5)

uÇ: uç

uğraş- (krş.ūraş-): uğraşmak

u+unu (I.67.6)

u-cam (I.22.5)

ucu bulunmaz yumak olmaz: her şeyin bir
çaresi vardır

u-mak (III.5.77)
ul- (krş.o-/ō-/ōḷ-/oḷ-/ol-): olmak

u.b.y.o. (I.89.202)

u-anını (I.5.26)

ucuz: ucuz

ulaşım: ulaşım

u.(I.110.6) (I.12.38) (I.49.18)

u. (I.49.12)

u+du (I.23.6)

ullā (krş.ollar/olla/ollā/ullā): oralar

uç- (krş.uş-): uçmak

u+da (I.68.6)

u-uyōla (I.64.15)

ulux: tembel

uçak: uçak

u.(I.43.28)

u+lā (I.86.12)

umut: umut

u+lar (I.86.7)

u. (I.12.5) (I.12.5) (I.77.12)

uçur-: uçurmak
un: un

u-duk (I.29.10)

u.(I.102.2)
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(I.102.4)

(I.45.10)

ū-ıyom (I.20.6) (I.35.21) (I.46.17)
(I.46.19) (I.85.3) (I.85.4) (I.99.4)
(I.99.5) (III.1.2)

(IV.2.19)
u+nan (I.88.5)
unnar: onlar

ū-ıyorum (I.3.2)

u+ı (IV.1.57)

ū-ıyōsuŋ (I.12.25)

u+ıŋ (I.46.18) (III.8.13)

ū-ıyosuŋ (I.49.19)

u+u (I.113.20) (III.3.16)

ū-ıyoz (I.13.4) (I.14.2) (I.18.14)
(I.19.1) (I.66.4) (I.66.7) (I.79.1)
(I.82.3) (I.83.1) (I.84.4) (I.29.1)
(I.30.8) (I.35.11) (I.9.2) (I.9.3)

un: un

u+un (I.113.20)
ununu eleyip eleğini duvara as-: bütün
sorumluluklarını yerine getirmek

ū-ıyoZ (I.31.8)
ū-madım (I.107.17)

u. e. e. d. a. (I.89.204)

ū-mȧyoZ (I.31.7)

unuT- (krş.unut-): unutmak

ū-tım (I.65.4)

u-an (I.81.1)

ūraşıl-: uğraşılmak

u-uveriyon (I.41.13) (I.41.8)

u-cak (I.104.18)

u-uyom (I.65.13) (I.65.14)

ū-cax (I.33.1)

unut- (krş.unuT-): unutmak

ū-ıyōdu (I.43.28)

u-dum (I.53.1)

ū-maz (III.5.62)

u-mamışıŋ (I.76.13)

ū-medi (I.104.21) (I.104.21)

u-muyom (I.65.14)

urda (krş.urdu): orada

uŋar-: onarmak

u. (I.49.23) (I.49.24)

u-caklar (III.1.48)

u+n (I.42.23)

ura (krş.ora/orạ/or(a)/oṛ(a)/ōr(a)/oru/orȧ/
orӑ/ur(a)): ora

urdu (krş.urda): orada
u. (I.42.23)

u+sını (I.72.24)

ūrola: uğur ola

ūraş- (krş.uğraş-): uğraşmak

u.(I.4.49) (I.4.49) (I.80.5)

u. (I.29.17) (I.29.17)
ū-dık
(I.43.27)

us gullan-: dikkatli kullanmak

(I.108.1)(I.108.3)(I.109.4)

u.g. (I.89.203)

ū-dıydım (IV.1.43)

usda: usta

ū-ıdık (I.19.2)

u. (III.2.10)

ū-ıken (I.33.5)

u+sı (I.63.17)

ū-ırdım (I.25.3) (I.25.3)

usdalık: ustalık

ū-ıveren (I.104.19)

u. (I.63.19)

ū-ıyız (III.8.4)

usūl: usül

ū-ıyo (III.1.43)

u+ä (I.108.6)

ū-ıyōduk (I.25.2)

u+ü (I.108.5)

ū-ıyox (I.35.20)

uşa(K) (krş.uşax/uşak): çocuk
u+ıymış (III.4.30)

ū-ıyōla (I.33.3) (I.72.15)
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uşax (krş.uşa(K)/uşak): çocuk

u+dayken (I.109.38)

u. (III.1.49)

u+su (I.54.4)

uşak (krş.uşax/uşa(K)): çocuk

u+sunu (I.1.3)
uyū- (krş.uy(u)-): uyumak

u+lar (III.4.25)
u+larım (I.25.3)

u-duK (I.31.2) (I.31.9)

uş- (krş.uç-): uçmak

uyuKlā-: uyuklamak

u-duklarını (I.64.16)

u-dık (I.31.2) (I.31.2)

utan-: utanmak

uyum: uyum

u-madım (I.106.10)

u. (II.2.44)

u-maŋ (I.42.11)

uy-: uymak, benzemek

uurlu-: uğurlamak, göndermek, yolcu
etme

u-yo (I.46.38) (I.46.38)
uzaT-: uzatmak

u-caz (I.48.1)

u-ıyo (I.66.17)

uva (krş.ovu/ova): ova

u-ıyoru (I.66.17)

u+da (I.85.1) (I.85.3)

u-īrız (I.66.17)

u+ları (II.4.12)

uzaK (krş.uzak): uzak

u+mızda (I.73.40) (I.73.44)

u. (I.28.2) (I.28.3) (I.28.3)

u+nıŋ (I.73.46)

uzak (krş.uzaK): uzak

uyan-: uyanmak
u-dı (I.29.33)

u. (I.30.23) (I.76.13) (II.2.19)
u+dan (III.3.48)

u-ınca (I.109.33)

u+dır (III.4.23)

u-mış (I.109.56)

u+lardan (II.2.25)

uyandır-: uyandırmak

uzmanlık: uzman askerlik

u-mışlā (I.68.19)

u+da (I.84.5)

uyanık: uyanık

uzun: uzun

u+dı (III.5.67)

u.(I.11.32)
(I.11.7)
(I.97.3)
(II.2.21) (II.2.38) (II.2.38) (IV.2.15)

uy(u)- (krş.uyū-/uyu-): uyumak
u-cak (I.1.4)

uzunlamı: uzun tarafına göre

uyu- (krş.uy(u)-/uyū-): uyumak

u+ya (II.5.20)

u-mam (I.62.34)

Ü

u-yamamış (I.73.33)

ücret (krş.ücüret): ücret

uygu: uydu, çanak anten (yanlış telaffuz)

ü+ini (IV.2.26)

u. (I.22.3) (I.22.4)

ücüret (krş.ücret): ücret

uygun: uygun

ü+ini (IV.2.25)

u. (I.107.24) (I.107.29) (I.11.50)

üç (krş.üÇ/üş): üç sayısı

uyku: uyku

ü. (I.4.10) (I.4.10) (I.6.24) (I.6.26)
(I.13.5) (I.14.11) (I.17.5) (I.18.15)
(I.23.3) (I.26.18) (I.26.6) (I.29.10)

u. (I.109.40)
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ü.(I.65.17)

(I.33.2) (I.33.20) (I.33.20) (I.33.21)
(I.35.4) (I.39.6) (I.40.16) (I.42.15)
(I.46.8) (I.47.32) (I.47.7) (I.49.16)
(I.49.16) (I.49.6) (I.62.32) (I.72.30)
(I.78.14) (I.80.9) (I.82.1) (I.84.21)
(I.84.22) (I.85.5) (I.90.15) (I.90.17)
(I.93.7)(I.102.8) (I.104.17) (I.106.23)
(I.107.1)(I.108.16) (I.112.6) (I.113.1)
(I.113.15) (I.113.21) (II.3.31) (II.5.2)
(II.7.3) (II.7.7) (III.1.39) (III.3.34)
(III.3.58)(III.3.60)(III.5.54) (III.5.66)

ülen (krş.ülän/län): ulan
ülen (I.42.32)
ülke: ülke
ü+niŋ (I.40.8)
üniversde
üniversite

ü+si (I.69.25)

ü+ä (I.109.1) (I.78.22)

ünle- (krş.ünlü-): seslenmek

ü+dän (I.106.9)

ü. (I.89.125)

ü+ü (I.108.17) (I.24.7) (I.42.15)

ünlü- (krş.ünle-): seslenmek

ü+ümüz (I.77.27)
ü+üncü(I.107.32)
(II.5.9)

ü-yōdum (I.62.14)
(I.3.4)

ünsülün: insülin

(II.2.34)

ü. (II.1.21)

ü+üncüdä (I.45.11)

ünüvärsdi
üniversite

ü+üncüde (I.87.10) (I.87.3)
ü+üncüsü (II.6.7)

(krş.üniversde/ünüversde/):

ü+dän (II.3.33)

ü+üncüyü (I.54.28)

ünüversde
üniversite

ü+ünü (I.42.17)

(krş.ünüvärsdi/üniversde/):

ü+yi (I.67.5) (I.99.2)

üÇ (krş.üç): üç

üreT- (krş.üret-): üretmek

ü.(III.5.6) (III.3.30)

ü-iriZ (I.45.11)

üçün (krş.üçün)
ü.(I.107.26)
(III.2.12)

(krş.ünüversde/ünüvärsdi):

(III.2.12)

ü-iyom (I.102.6)

(III.2.4)

ü-iyoz (IV.1.6)

üç kayatçı: üç kağıtçı

üret- (krş.üreT-): üretmek

ü. k.(I.73.20)

ü-ebilirsiŋ (I.49.5)

üde- (krş.ödä- /öde-/ödü-/üde-): ödemek

ü-ibilisiŋ (I.49.5)

ü-dik (I.53.6)

ü-me (I.102.6) (I.103.6)

ü-ycek (I.53.7)

ürgülen-: sallanmak

ü-yyēdi (I.53.7)

ü. (I.89.124)

ülän (krş.län/ülen): ulan

ürü-: üremek

ü. (I.42.5) (I.72.31) (I.77.19)

ü-memiş (I.97.24)

üldür- (krş.öldür-): öldürmek

ürümesini bilmiyän köpek sürüye gurt
getirir:
nerede,
nasıl
konuşacağını
bilmeyen kimse başına her türlü derdi açar.

ü-mä (I.72.36)
ü-üyōla (I.72.36)

ü.b.k.s.g.g. (I.89.205)

üle-: kesmek

ürya: rüya

ü.(I.89.122)

ü+lā (I.42.22)

ülēma: âlim
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üsdeliK: üstelik, ayrıca

ü+ünüŋ (I.12.34) (I.23.9)

ü. (I.3.2)

üstēmän: üst teğmen

üsdon: üste giyilen don, şalvar

ü.(I.86.20)

ü+nan (I.95.10)

üş (krş.üç/üÇ): üç

üs (krş.üsT/üsT/üst): üst

ü. (I.12.19) (I.12.20) (I.12.4) (I.14.5)
(I.14.6) (I.15.2) (I.18.12) (I.20.1)
(I.23.6) (I.24.31) (I.25.3) (I.26.20)
(I.28.9) (I.29.11) (I.29.30) (I.29.31)
(I.29.31) (I.29.36) (I.31.16) (I.35.11)
(I.35.12) (I.35.8) (I.36.1) (I.37.2)
(I.37.3) (I.38.9) (I.39.17) (I.39.3)
(I.4.10) (I.4.18) (I.43.26) (I.43.29)
(I.43.29) (I.43.31) (I.46.9) (I.47.27)
(I.47.30) (I.5.17) (I.5.24) (I.54.21)
(I.6.16) (I.6.17) (I.9.2) (I.9.3) (I.4.15)
(I.63.10)(I.65.9) (I.69.12) (I.71.8)
(I.76.19)(I.76.19) (I.81.8) (I.83.1)
(I.103.16)
(I.103.23)
(I.103.25)
(I.104.30)
(I.104.31)
(I.106.11)
(I.106.13) (I.86.10) (I.86.10) (I.86.3)
(I.86.3) (I.87.12) (I.92.5) (I.93.4)
(I.94.4) (I.98.8) (I.113.20) (II.3.11)
(II.3.12) (II.4.25) (II.5.14) (II.5.20)
(II.6.2) (II.6.5) (II.8.10) (II.9.5)
(II.9.6) (III.2.22) (III.4.14) (III.4.26)
(III.5.64) (IV.1.50)

üs (I.83.3) (III.4.12)
üsT (krş.üs/üst): üst
ü+de (I.5.2)
ü+ü (I.111.11) (I.97.12)
(I.22.3) (III.3.19) (III.5.17)

(I.22.1)

ü+ümä (I.107.2) (I.24.10)
ü+ümdän (I.36.24)
ü+ümde (III.9.10) (III.9.8)
ü+ünä (I.113.23) (II.3.14) (II.3.15)
(II.3.15) (III.3.18) (III.3.23) (I.20.10)
(I.23.10) (I.24.7) (I.37.23) (I.4.30)
(I.4.47) (I.42.27) (I.52.2) (I.69.24)
(I.87.16)(I.58.11) (III.3.21) (III.9.17)
(III.9.17)
(I.111.10)
(I.111.10)
(I.36.20) (I.36.21) (I.36.22) (I.3.6)
(II.3.20) (III.5.65)
ü+üna (I.70.14) (III.9.22)

üşlü: üçlü

ü+ünde (I.44.9) (III.9.10) (III.9.16)
(III.9.20) (III.9.8) (IV.2.25)

ü+yüm (I.36.11)
üşü-: üşümek

ü+ündeki (II.4.17)

ü-düK (I.31.2)

ü+üne (I.54.16) (II.3.27) (III.3.22)
(III.3.23) (III.5.18)

üt-: oyunda yenmek

ü+ünü (I.4.45) (I.87.19) (III.3.18)

ü. (I.89.125)

ü+üydü (I.77.20)

üteen (krş.öten/ȫteän): geçen gün (iki
günden fazla)

üsT (krş.üs/üst/üsT): üst
üsTünä (I.47.4)

ü-nerä (II.2.29)

üsTünü (I.47.7)

ütüK: ateşte ütülenip kararan
ü. (I.56.2)

üst (krş.üs/üsT/üs(T)): üst

üt-: ötmek

ü. (I.110.2)

ü-üyo (I.105.7)

ü+ümde (I.73.48)

üzeri: üzeri

ü+ünä (I.51.13) (I.51.13)
ü+ündä (I.107.34) (I.22.4) (I.24.34)

ü. (IV.1.18)

ü+ünde (I.54.17)

ü+nä (I.15.2) (I.21.10) (III.1.34)
(III.3.19)

ü+ünden (I.56.2)

ü+ndän (I.40.16)

ü+ünü (I.52.2) (I.77.9)
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ü+nde (I.109.66) (I.90.11)

(I.26.42)(I.27.4) (I.29.23) (I.29.29)
(I.29.31) (I.29.31) (I.29.42) (I.29.43)
(I.34.4) (I.34.4) (I.36.1) (I.36.5)
(I.36.7) (I.36.8) (I.37.1) (I.37.1)
(I.37.18) (I.37.26) (I.37.26) (I.39.4)
(I.39.9) (I.39.9) (I.4.18) (I.4.22)
(I.40.16) (I.41.16) (I.41.23) (I.42.11)
(I.43.26)(I.45.1) (I.46.10) (I.46.12)
(I.46.28) (I.46.40) (I.46.48) (I.46.9)
(I.47.21) (I.47.27) (I.47.28) (I.48.2)
(I.49.3) (I.5.15) (I.5.17) (I.5.3) (I.5.6)
(I.53.2) (I.54.10) (I.55.11) (I.58.1)
(I.58.21) (I.58.22) (I.58.22) (I.6.1)
(I.6.19) (I.6.19) (I.6.20) (I.6.21)
(I.6.21) (I.6.30) (I.6.30) (I.62.22)
(I.62.22) (I.65.10) (I.65.10) (I.65.7)
(I.65.7) (I.66.6) (I.66.7) (I.66.7)
(I.66.7) (I.66.8) (I.68.6) (I.70.12)
(I.70.12) (I.70.12) (I.70.19) (I.71.7)
(I.72.17) (I.74.7) (I.76.15) (I.78.14)
(I.79.4) (I.79.8) (I.80.2) (I.80.2)
(I.83.2) (I.83.3) (I.4.12)(I.29.31)
(I.100.10)
(I.100.10)
(I.100.12)
(I.101.3)
(I.103.14)
(I.103.16)
(I.103.2)
(I.104.11)
(I.104.12)
(I.104.16)
(I.105.12)
(I.105.12)
(I.105.14)(I.106.1)(I.106.1)(I.106.18)
(I.106.2)
(I.106.20)
(I.106.20)
(I.106.27)(I.106.9)(I.106.9)(I.107.14)
(I.107.21)
(I.107.31)
(I.108.10)
(I.108.15)
(I.108.15)
(I.109.21)
(I.109.21)
(I.109.29)
(I.109.51)
(I.109.54) (I.109.9) (I.109.9)(I.110.7)
(I.111.13)(I.111.9)(I.112.2) (I.83.7)
(I.88.2) (I.93.5) (I.93.6) (I.94.11)
(I.94.9)(I.90.13) (I.93.11) (I.95.5)
(I.97.15) (I.97.17) (I.97.18) (I.97.18)
(I.97.18) (I.97.21) (I.97.22) (I.97.26)
(I.97.3) (I.97.7) (I.97.7) (I.97.7)
(I.97.9) (I.98.9) (I.99.2) (I.99.3)
(II.1.1) (II.3.7) (II.2.4) (II.1.7)
(II.2.42) (II.2.42) (IV.1.2) (IV.1.27)
(IV.1.28)(IV.1.29)(IV.1.29)(IV.1.35)
(IV.1.48)(IV.1.49)(I.112.4)(I.113.31)

ü+ne(I.13.3)(I.52.1) (I.54.10) (I.88.8)
üzül- : yırtılmaya yüz tutmak
ü.(I.89.126)
üzül- müzül-: üzülmek (ikileme)
ü-ǖ m-ǖ (I.105.14)
üzüm: üzüm
ü. (I.108.8)
(III.2.18)

(I.108.9)

(III.2.18)

ü+dür (I.39.2)
ü+nääŋ (I.109.23)
ü+ü (I.26.37)
(I.97.26)

(I.26.38)

(I.26.38)

va (krş.vā/var/vaṛ/vār): var
v. (I.12.23) (I.12.25) (I.18.27)
(I.20.1) (I.24.6) (I.25.5) (I.26.18)
(I.26.32) (I.26.33) (I.26.42) (I.27.2)
(I.29.10) (I.29.14) (I.29.14) (I.29.24)
(I.29.30) (I.30.17) (I.30.19) (I.30.19)
(I.32.1) (I.32.1) (I.34.5) (I.37.3)
(I.41.5) (I.42.23) (I.45.15) (I.46.26)
(I.5.6) (I.5.6) (I.54.35) (I.55.11)
(I.55.2) (I.59.4) (I.61.10) (I.62.18)
(I.62.19) (I.62.36) (I.62.36) (I.63.1)
(I.63.10) (I.63.10) (I.63.11) (I.63.15)
(I.63.15) (I.63.16) (I.66.5) (I.69.12)
(I.69.27) (I.70.17) (I.70.4) (I.71.7)
(I.71.7) (I.71.7) (I.71.7) (I.71.8)
(I.71.8) (I.72.14) (I.72.7) (I.76.16)
(I.77.18) (I.77.5) (I.81.9) (I.82.1)
(I.82.2) (I.82.6) (I.9.2) (I.104.12)
(I.104.16)
(I.104.17)
(I.104.21)
(I.104.4)
(I.104.4)
(I.106.11)
(I.106.11)
(I.97.26)
(I.107.57)
(I.90.14) (I.90.8) (I.90.8) (I.90.8)
(I.90.8)(I.93.11) (I.90.10) (I.93.4)
(I.95.12)(I.97.18) (I.97.2) (I.97.21)
(I.113.32)(II.1.15)(II.2.2) (II.2.24)
(II.2.42)(II.3.41) (II.9.20) (III.2.13)
(III.2.48)(III.2.6)(III.3.41) (IV.1.23)
(IV.1.29) (IV.1.42) (IV.1.55)

v+dı (I.12.7) (I.19.3) (I.20.6) (I.23.1)
(I.25.2) (I.26.3) (I.29.17) (I.29.17)
(I.29.21) (I.29.27) (I.30.23) (I.31.9)
(I.32.4) (I.37.11) (I.37.11) (I.37.17)
(I.37.25) (I.4.15) (I.46.22) (I.46.26)
(I.54.13) (I.62.3) (I.62.4) (I.63.17)
(I.63.18) (I.63.3) (I.63.6) (I.63.6)
(I.68.22) (I.70.17) (I.70.6) (I.70.7)
(I.72.13) (I.72.15) (I.72.17) (I.72.17)
(I.72.17) (I.77.15) (I.77.15) (I.77.23)
(I.78.2) (I.79.21) (I.82.5) (I.3.6)

v+mış (I.112.8)
vā (va/var/vaṛ/vār): var
v.(I.11.14)(I.11.38)(I.12.31) (I.12.49)
(I.18.11) (I.18.4) (I.18.4) (I.18.4)
(I.18.7) (I.18.9) (I.18.9) (I.18.9)
(I.23.6)(I.24.16) (I.24.22) (I.26.13)
(I.26.23) (I.26.24) (I.26.42) (I.26.42)
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vak(i)T (krş.vakit/vakıt/vaK(i)T/vah(ı)T):
vakit, zaman

(I.4.12) (I.4.12) (I.4.4) (I.104.14)
(I.104.14)
(I.105.10)
(I.105.20)
(I.106.24)(I.106.6)(I.107.5)(I.107.51)
(I.108.13)
(I.109.11)
(I.109.6)
(I.110.12)
(I.111.14)
(I.111.15)
(I.111.15) (I.87.5) (I.94.14) (I.95.1)
(I.95.15) (I.97.9) (I.98.1) (III.6.9)
(IV.1.52)

v+i (III.5.58)
v+im (I.95.4)
vah(ı)T (krş.vak(i)T/vakit/vakıt/vaK(i)T):
vakit, zaman
v+inde (I.109.49)

v+dıını (I.107.14)

v+i (I.23.9)

v+dık (I.24.18) (I.24.27)

vah(I)T: ekonomik durum

v+dım (I.24.25)

v+ına (I.62.10) (I.62.8) (I.62.8)

v+dına (I.108.9)

vāli: vali

v+dır (I.11.51) (I.11.51) (I.18.15)
(I.26.31) (I.42.24) (I.68.11) (I.7.2)
(I.78.14) (I.83.2) (I.97.4) (II.3.10)
(II.3.31) (III.3.15) (IV.1.11)

v.(I.77.17)
vālidä: valide, anne

v+kan (I.70.4)

v.(I.12.12)

v+ken (I.72.37) (I.72.37)

v+m (I.12.11)
valla (krş.vallā): vallahi

v+mış (I.11.20) (I.11.22) (I.64.20)
(I.65.16) (I.108.5) (I.108.8) (I.108.8)
(I.110.17) (I.87.7) (I.96.3) (II.3.36)
(II.3.36)

v. (I.5.19) (I.5.23) (I.18.15) (I.27.3)
(I.34.1) (I.46.23) (I.63.12) (I.64.20)
(I.64.4) (I.72.2) (I.72.22) (I.77.19)
(I.78.9)(I.105.7) (I.107.21) (I.110.16)
(I.97.23) (II.5.16) (II.6.10) (II.6.10)
(II.6.11) (II.6.4) (II.9.1) (III.2.15)
(III.3.58) (III.6.1) (III.8.10)

v+mışmış (I.106.7)
v-sa(I.24.8)(I.46.35) (I.6.29(I.103.26)
(I.108.16)
(I.108.18)
(I.108.18)
(I.108.22) (I.108.6) (I.98.7) (II.2.6)

vallā (krş.valla): vallahi

v+sȧ (I.49.5)

v.(I.57.4) (I.77.17) (I.84.6) (I.106.14)
(I.110.1)

v+sam (I.58.23)
v+sıŋ (I.100.5) (I.100.5)

var (krş.va/vā/vaṛ/vār): var

vā-: varmak, ulaşmak

v.(I.2.4) (I.2.4) (I.5.10) (I.5.19)
(I.11.15) (I.11.23) (I.11.29) (I.11.29)
(I.11.30) (I.11.31) (I.11.34) (I.11.36)
(I.11.48) (I.11.49) (I.11.50) (I.11.6)
(I.14.5) (I.20.4) (I.21.16) (I.21.3)
(I.21.38) (I.21.38) (I.22.1) (I.22.3)
(I.24.47) (I.26.14) (I.28.1) (I.28.2)
(I.28.28) (I.28.8) (I.30.18) (I.35.15)
(I.35.18) (I.37.19) (I.40.10) (I.41.5)
(I.44.3) (I.44.4) (I.44.9) (I.46.12)
(I.46.26) (I.46.46) (I.49.16) (I.50.5)
(I.51.3) (I.51.41) (I.51.52) (I.51.52)
(I.51.53) (I.51.55) (I.51.55) (I.51.55)
(I.51.55) (I.56.5) (I.56.6) (I.57.1)
(I.57.1) (I.57.1) (I.57.2) (I.6.22)
(I.60.4) (I.64.17) (I.64.18) (I.65.10)
(I.65.11) (I.65.11) (I.65.11) (I.65.11)
(I.65.12) (I.65.12) (I.65.9) (I.65.9)
(I.65.9) (I.73.12) (I.73.15) (I.73.18)

v-dıy (I.60.2)
v-mış (I.24.24) (I.69.2)
vakıt (krş.vakit/vaK(i)T/vah(i)T/vak(i)T):
vakit, zaman
v. (III.8.11)
vakit (krş.vakıt/vaK(i)T/vah(ı)T/vak(i)T):
vakit, zaman
v.(I.26.10) (I.69.1) (I.69.1) (I.69.1)
(I.71.1) (I.72.18) (I.77.14) (I.107.19)
(I.94.4) (I.97.19) (IV.1.50)
vaK(i)T (krş.vakit/vakıt/vah(I)T/vak(i)T):
vakit, zaman
v+i (I.37.3)
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(I.73.19) (I.73.23) (I.73.28) (I.73.4)
(I.73.4) (I.73.42) (I.73.43) (I.73.43)
(I.73.43) (I.73.47) (I.73.48) (I.73.9)
(I.77.7) (I.80.10) (I.80.7) (I.100.11)
(I.106.11)
(I.106.12)
(I.107.49)
(I.109.5)(I.109.68) (I.84.12) (I.84.18)
(I.84.4) (I.84.6) (I.84.7) (I.86.12)
(I.86.2) (I.86.26) (I.89.183) (I.92.5)
(I.99.10) (I.99.9) (II.2.13) (II.4.25)
(II.4.25) (II.4.25) (II.4.25) (II.4.29)
(II.4.32) (II.5.12) (II.5.19) (II.5.21)
(II.5.27) (II.6.1) (II.6.3) (II.6.3)
(II.6.6) (II.6.7) (II.7.2) (II.7.3)
(II.7.7) (II.7.8) (II.8.10) (II.8.10)
(II.8.4) (II.8.9) (II.9.5) (II.9.6)
(II.9.6) (II.9.6) (II.9.6) (II.9.8)
(II.9.8) (II.9.8) (III.1.15) (III.1.21)
(III.1.39) (III.1.44) (III.1.50) (III.1.8)
(III.1.9) (III.2.17) (III.2.24) (III.2.27)
(III.2.50) (III.2.7) (III.2.9) (III.3.13)
(III.3.17)(III.3.26)(III.3.36) (III.3.39)
(III.3.58)(III.3.58)(III.3.58) (III.4.11)
(III.4.26) (III.4.7) (III.5.10) (III.5.35)
(III.5.37) (III.5.37) (III.5.4) (III.5.46)
(III.5.56)(III.6.12)(III.6.14) (III.6.14)
(III.6.20) (III.7.2) (III.8.13) (III.8.2)
(III.9.12)(III.9.15)(III.9.16) (III.9.25)
(III.9.31) (III.9.31) (III.9.4) (III.9.9)
(III.4.1)

(III.6.28) (III.6.29) (III.7.10) (III.7.6)
v+ĭmiş (I.51.34) (I.51.34)
v+kän (I.46.24)
v-mış (I.49.24) (I.49.24) (I.77.26)
(II.3.38) (III.2.16) (III.2.30)
v-mışmış (III.1.53)
v+sa(III.5.35)
(I.80.8)

(III.5.35)

(I.49.16)

v+sȧ (I.24.11)
vaṛ (krş.var/va/vā/vaṛ/vār): var
v.(I.43.22)
vār (krş.var/va/vā/vaṛ/vār): var
v. (I.73.43)
v+ĭdı (I.37.12)
v+mış (I.41.4)
var- (krş.vā-): varmak, ulaşmak
v+dııŋ (I.73.39)
v+dıx (III.9.22)
v-ıb (I.85.19)
v-ıiy (I.45.17)
v-ıy (III.5.40) (III.5.40)

v+dı (I.4.14) (I.11.2) (I.11.30)
(I.11.6) (I.11.6) (I.21.36) (I.35.12)
(I.35.30) (I.37.10) (I.37.10) (I.37.13)
(I.47.16) (I.56.2) (I.56.6) (I.56.9)
(I.63.3) (I.63.6) (I.65.12) (I.86.13)
(I.86.17) (I.86.17) (I.86.20) (I.98.10)
(II.4.29) (II.5.11) (II.6.2) (II.6.2)
(III.1.53)(III.2.13)(III.2.13) (III.2.19)
(III.2.41)(III.2.41)(III.4.22) (III.4.27)
(III.5.6) (III.5.63)

v-ıyala (III.4.17)
v-ıyo (I.77.24)
vä- (krş.vär-): vermek
v-midän(I.18.18)
vär- (krş.vä-/ve-/vē-): vermek
v-cääm (I.22.6)

v+dır (I.11.17) (I.11.25) (I.38.6)
(I.64.1) (I.73.2) (I.73.2) (I.73.37)
(I.73.37) (I.80.7) (I.81.3)

v-di (II.8.11)

v+ıdı (I.24.35) (I.25.3)
(I.43.9) (III.7.12)

v-dik (I.39.14) (III.1.21) (III.1.24)

v-diimiz (I.11.35)

(I.37.27)

v-dilär (I.28.25) (I.28.27) (III.1.13)

v+ız (I.73.40)

v-dim (I.77.21)

v+ĭdı (I.19.6)

v-diyse (I.52.3)

v+ımış (I.99.9)

v-mäzsäm (II.9.10)

v+ısa (III.9.7) (III.9.8)

v-medän (I.86.11) (I.86.11)

v+ĭdı(I.47.21) (I.58.4) (III.4.14)
(III.4.24) (III.4.24) (III.4.28)
(III.4.28)
(III.5.6)
(III.6.2)

v-medilär (I.84.8)
v-mesiŋ (I.46.45)
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v-meyince (I.84.11)

v-dik (I.109.5) (I.109.7) (I.109.7)
(I.109.8)

v-mezlär (I.39.14)

v-dilä (I.109.12) (I.109.13) (I.87.11)
(I.94.8) (I.98.15) (I.33.13) (I.37.28)
(I.37.29) (I.54.27) (I.68.24)

v-siŋ (III.4.19)
v-mişlär (I.28.26) (III.5.34)

v-dim (I.42.16) (I.42.16) (I.42.17)
(I.79.27) (I.79.9) (I.98.14)

v-miyoz (I.11.33) (I.11.34)
värgi: vergi

v-diydi (I.36.13)

v+mizi (I.49.13)

v-mä (I.18.19)

vasıflı (krş.vasifli): vasıflı

v-mäm (I.11.7)

v. (I.107.55) (I.107.55)

v-medim (I.77.22)

vasifli (krş.vasıflı): vasıflı

v-meK (I.47.17) (I.47.18)

v.(I.107.19)

v-memiş (I.42.32)

vatandaş: vatandaş

vemiş (I.24.12)

v.(I.84.13) (I.84.9)

v-miş (I.72.23)

vazgeç-: vazgeçmek

v-miyon (I.4.8)

v-di (IV.1.45)

v-miyo (I.42.36)

v-mäm (I.39.16) (I.39.16)

v-seŋ (I.62.14) (I.62.35)

vazife: vazife

v-si (I.104.20)

v.(I.94.7)

v-sin (I.29.11) (II.2.21)

v+sinä (I.107.12)

ve: bağlaç

vaziyet: vaziyet,durum
v+dä (I.21.4) (I.83.2)

v.(I.3.1)
ver- (krş.vär-/vä-/vē-/ve-): vermek

v+de (I.73.25) (I.73.6)

v-î (I.104.20) (I.21.37)

v+imiz (I.73.36)
ve- (krş.vär-/vä-/vē-/ver-): vermek

v-än (I.18.33) (I.98.14)

v. (I.54.40)

v-di (I.28.19) (I.56.18)

v-mėcek (I.24.5)

v-dik (III.1.20)

v-miyōla (I.87.3)

v-eceimä (I.54.37)
v-ėmiyomuş (I.36.6)

vē- (krş.ve-/vä-/ver-): vermek
v. (I.62.14) (I.42.18)

v-en (I.62.35) (I.88.1)

v-cäm (I.21.35)

v-eyim(I.20.8)
(II.8.1)

v-cek (II.3.35)

(I.20.9)

veriıy (III.6.9)

v-ceklämiş (I.40.14)

v-iP (I.33.7)

v-ceŋ (I.21.35)

v-ip (I.69.16)

v-cez (I.107.44)

v-ir (I.21.36)

v-di (I.37.30) (I.42.37) (I.47.19)
(I.47.24) (I.50.13) (I.54.39) (I.74.12)
(I.74.13) (I.78.13) (I.78.13) (I.78.13)

v-irim (I.62.31) (I.62.31)
v-iriZ (I.45.10)

v-dii (I.18.8)
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(I.51.5)

v-irlär (I.21.31) (I.35.6)

v+ıyla (I.84.3)

v-irsäm (II.9.9)

vekil: vekil

v-ive (I.12.37)

vekilim (I.107.31)
velásili (krş.velhāsılı): velhasıl

v-iveriyon (I.12.38)
v-iyala (IV.2.2)

v. (III.5.36)

v-iyiŋ (III.9.28)

velhāsılı (krş.velásili): velhasıl

v-iyȧŋ (III.9.27)

v.(I.104.25)
vēre (krş.verä): sürekli

v-iyo (I.10.2) (I.30. 28) (I.30.26)
(I.30.27) (I.49.11) (I.54.34) (I.54.43)
(I.54.43) (I.63.9) (I.72.9) (I.4.5)

v.(I.85.15)
verä (krş.vēre): sürekli

v-iyōla (I.90.16) (I.28.26) (I.69.27)

v. (I.89.127)

v-iyola (I.41.23)

veterinärli(K): veterinerlik

v-iyom (I.107.45)

v+ä (I.78.4)

v-iyon(I.12.37) (I.12.39) (I.12.39)
(I.4.8)

veya: bağlaç

v-iyoŋ (I.30.27)

v. (I.113.8) (I.72.31)

v-iyoru (I.4.6)

vezir: vezir

v-iyōsuŋ (I.12.38)

v.(I.69.18)

v-iyosuŋ (IV.2.26)

viraç: viraj

v-iyoz (I.26.44) (I.5.27)

v. (I.60.4)

v-mesiŋ (I.35.5)

visiti: visite, doktorun hastanede yatarak
tedavi gören hastasını muayene amaçlı
ziyaret etmesi.

v-miye (III.9.19)
v-miyolar (III.2.12)

v+yä (I.107.13)

v-miyolardı (I.84.11)

vū- (krş.vur-): vurmak

v-riz (I.113.12) (I.113.13)

v-cek (I.74.12)

v-îseŋ (II.2.9)

vūdur-: vurdurmak

v-siŋ (I.35.24) (I.42.6) (I.44.4)
(I.44.5) (I.44.8) (I.58.33) (II.9.22)
(I.58.33) (I.69.13) (I.79.23)

v-madık (I.74.12)
vucud (krş.hucut/hücüd/vücūd): vücut

veril-: verilmek

v+um (I.46.24)

v-län (I.54.38)

vur-: vurmak

v-äŋ (I.68.3)

v-ādım (I.24.42)

v-cämiş (I.87.3)

v-cak (I.107.2) (I.74.12)

v-cek (IV.1.28)

v-duŋ (II.3.11)

v-di (I.28.27) (I.37.21) (I.37.29)

v-uyo (I.24.46)
vurul-: vurulmak, öldürülmek

v-ir (III.8.16)
v-miyo (I.56.17)

v-dular (II.8.5)

vefat: vefat

v-madılar (II.8.5)
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v-uyo (II.3.11)

(I.79.16) (I.80.7) (I.3.6)
(I.56.15)

vücūd (krş.vucud/hucut/hücüd): vücut

(I.49.24)

ya: ya (bağlaç)

v+u (I.112.9)

y. (I.77.16) (I.77.17)
(I.110.20)
(I.110.15)
(II.3.31)

W
wua (krş.bubạ/baba/ babȧ/buba): baba

(I.77.17)
(II.3.31)

ya (krş.yā/yav/yaa/yov): yağ

w+mıŋ (III.5.30)
w+mız (I.91.4)

y+ı (I.82.9)

w+sı (III.5.30)

y+ınnan (I.82.8)
yā (krş.ya): ya (edat)

Y

y. (I.103.21) (I.106.10) (I.106.24)
(I.36.12) (I.46.26) (I.64.5) (I.82.1)

ya: ya (edat)
y. (I.100.3) (I.103.18) (I.103.4)
(I.103.7)
(I.105.14)
(I.106.10)
(I.106.28)
(I.107.48)
(I.107.7)
(I.107.7)(I.110.11)(I.110.20)(I.86.12)
(I.87.3) (I.90.18) (I.91.4)
(I.92.4)
(I.93.7)
(I.93.8)
(I.94.6)(I.97.6)
(I.97.9) (I.99.1) (I.112.7) (I.113.28)
(II.1.1) (II.1.11) (II.1.11) (II.1.16)
(II.1.18) (II.1.19) (II.1.20) (II.1.20)
(II.1.7) (II.2.10) (II.2.11) (II.2.12)
(II.2.20) (II.2.34) (II.2.4) (II.2.8)
(II.4.11) (II.4.13) (II.4.7) (II.5.19)
(II.5.23) (II.6.10) (II.7.3) (II.9.15)
(III.1.54) (III.1.6) (III.1.61) (III.1.61)
(III.2.1) (III.3.1) (III.3.41) (III.3.49)
(III.3.57) (III.4.2) (III.5.35) (III.5.38)
(III.5.40) (III.5.43) (III.5.51) (III.6.1)
(III.6.19) (III.6.26) (III.6.3) (III.6.7)
(III.7.1) (III.7.15) (III.7.15) (IV.1.1)
(IV.2.23) (IV.2.6) (II.1.20) (I.12.1)
(I.12.10) (I.12.18) (I.12.19) (I.12.33)
(I.12.45) (I.12.46) (I.12.8) (I.12.9)
(I.13.5) (I.21.13) (I.21.16) (I.24.16)
(I.24.22) (I.24.3) (I.26.13) (I.26.15)
(I.26.23) (I.26.24) (I.26.28) (I.26.4)
(I.28.14) (I.29.42) (I.29.7) (I.3.7)
(I.30.8) (I.31.13) (I.31.14) (I.33.16)
(I.33.17) (I.33.2) (I.33.3) (I.34.12)
(I.38.1) (I.39.9) (I.4.22) (I.4.28)
(I.4.39) (I.4.39) (I.40.14) (I.41.12)
(I.41.12) (I.41.25) (I.42.21) (I.42.5)
(I.43.10) (I.43.30) (I.44.24) (I.44.25)
(I.46.48) (I.5.6) (I.5.7) (I.54.10)
(I.54.12) (I.54.18) (I.54.22) (I.6.1)
(I.62.34) (I.63.17) (I.63.18) (I.64.11)
(I.64.17) (I.64.18) (I.64.9) (I.65.13)
(I.66.15) (I.68.21) (I.69.16) (I.69.16)
(I.69.17) (I.69.25) (I.69.9) (I.73.9)
(I.75.2) (I.75.4) (I.76.15) (I.76.23)
(I.76.6) (I.76.8) (I.77.23) (I.77.29)

yā (krş.yav/yov/ya/yaa): yağ
y. (I.20.9) (I.51.9) (I.80.6) (I.113.23)
(II.2.28)
y+dı (I.112.13)
yaa: (krş.ya/yā/yav/yov): yağ
y+nı (I.84.18)
yá: defa
y. (III.4.15)
yaa: hayır
y. (I.41.1)(I.41.15) (I.41.15) (I.62.32)
(I.69.23) (I.74.7) (I.74.7) (I.97.9)
yaa: onay bildiren edat
y. (I.31.9)
ya- (krş.yā-/yav-): yağmak
y-arsa (III.2.5)
y-ıyo (III.2.38) (III.2.39)
y-ıyōdu (III.1.61)
yā- (krş.ya-): yağmak
y-mayınca (III.2.50)
y-mıya (III.1.61)
yaba: yaba, bir tarım aleti
y. (III.2.41)
yabancı: yabancı
y.(III.5.40) (III.5.41)
yaban: mevcut oturulan yerleşim yerinden
farklı yerler, dışarısı
y+dan (III.4.29)
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yaban: tarla bahçe

y+ya (I.109.3) (I.74.9) (I.74.9)
yaxı (krş.yaka/yakı/yaxa/yakȧ): taraf

y+dan (I.22.7)
yādım: yardım

y+larımız (II.3.1)

y. (I.79.29)

y+ya (II.3.4)

yak- (krş.yax-): yakmak

yaxa (krş.yaxı/yaka/yakı/yaxa/yakȧ): taraf

y-caz (I.13.4)

y+yı (III.1.52)
yakȧ (krş.yaxa/yaxı/yaka/yakı/yaxa): taraf

y-dıkdan (I.30.4)
y-dım (I.73.24)

y.(II.7.6)

y-ıyίm (III.4.2)

yakın (krş.yākın/yaxın): yakın

y-ıyom (I.4.21)

y.(I.100.8) (I.103.19) (I.86.9) (I.17.5)
(I.17.6) (I.18.10) (I.18.30) (I.30.24)
(I.42.16) (I.42.38) (I.46.41) (I.5.6)
(I.61.4) (I.76.13) (II.4.8) (II.4.8)
(III.5.55)

y-ıyon (I.30.3) (I.91.2)
y-ıyoz (I.45.5)
y-ması (I.82.12) (I.82.14)

y+dan (III.3.48)

y-mıya (I.4.34) (I.4.35)

y+ı (I.12.43)

y-ā (I.4.36)

y+ın (III.3.49) (III.3.50)

y-ārım (I.87.18)

yākın (krş.yakın/yaxın): yakın

y-arıZ (I.45.7)

y. (I.18.17)

y-ıveräm (I.73.23)

yaxın (krş.yakın/yākın): yakın

yax- (krş.yak-): yakmak

y+da (I.43.26)

y-dık (III.1.58)

yal gibi: tatsız yemek

y-dıx (III.1.59)

y. g. (I.89.206)

y-ıyala (III.2.47)

yāla- (krş.yālā-/yālı-): yağlamak

y-ıyi (III.2.46) (III.2.46)

y-casıŋ (III.3.18)

y-an (III.2.46) (III.2.46)

yālā- (krş.yāla-/yālı-): yağlamak

yaxdır-: yaktırmak

y-dık (II.3.6)

y-mıyomuş (I.33.6)

y-dım (I.76.22)

yaka (krş.yakı/yaxı/yaxa/yakȧ): taraf

yālı- (krş.yāla-/yālā-): yağlamak

y. (I.95.14) (II.4.10)

y-yoK (I.51.11)

y+da (III.4.12)

y-yoz (I.74.16)

y+sı (I.95.13)
y+ya(I.18.29) (I.18.31)
(II.4.5) (II.4.8)

yālı: yağlı

(I.32.32)

y. (I.62.9) (II.3.10)
yalak: saksı

y+yı (I.77.27) (III.1.26)
yakı (krş.yaka/yaxı/yaxa/yakȧ): taraf

y. (I.36.12)
yalan: yalan

y+da (I.69.6)

y.(I.106.9)(I.107.2)(I.85.2)(I.73.20)
(I.73.48) (III.3.26)

y+dakı (I.94.12)
y+dan (III.3.59)
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bılaşık yalaşık: bulaşık (ikileme)

y. (I.107.11)
yalpak: sıcakkanlı, samimi

b. y. (I.96.6)
yāle (krş.yāli/yayla/yaylȧ/yaylı): yayla

y. (I.89.129)
yāmır (krş.yāmur): yağmur

y. (I.64.4) (I.77.1)
y+si (I.100.8)

y.(I.31.13)(I.89.189)(III.2.5)
(III.2.50)

y+yi (I.77.1)

y+dan (I.6.15)

yāli (krş.yāle/yayla/yaylȧ/yaylı): yayla

y+lā (III.2.38)

y+lädä (I.100.8)

yāmur (krş.yāmır): yağmur

yalıcan: sıcakkanlı, samimi

y. (II.5.5)

y. (I.89.128)

yāne (krş.yani/yane/yāni): yani (bağlaç)

yalım: galiba

y. (I.3.4)

y.(I.12.9)(I.26.14)(I.29.4) (I.41.11)
(I.54.26) (II.7.1)

yane (krş.yani/yāni/yāne): yani (bağlaç)

yalıŋ: yalın, çıplak

y. (III.5.2)
yani (krş.yāni/yane/yāne): yani (bağlaç)

y. (I.31.13) (I.31.13)
yalıŋız
yalnız

(krş.yalŋız/yalnız/yalǐnız/yalĭŋız):

y. (I.20.13) (I.20.6) (III.3.52) (III.5.46)
yāni (krş.yani/yane/yāne): yani (bağlaç)

y. (I.108.16) (I.86.15) (I.94.1)
(I.94.10) (I.94.13) (I.94.14) (I.94.15)
(I.94.3) (I.94.4) (I.94.4) (I.94.5)
(I.94.9)(I.113.14)(I.113.25) (III.5.37)
(III.9.15)(IV.2.25) (I.42.38) (I.43.31)
(I.51.26) (I.73.14) (I.73.3) (I.78.17)

y. (I.107.15) (I.100.12) (I.100.2)
(I.106.12)
(I.106.17)
(I.106.21)
(I.106.21)
(I.106.25)
(I.106.25)
(I.106.8)
(I.107.12)
(I.107.15)
(I.107.22)
(I.107.36)
(I.109.14)
(I.109.18)(I.109.20)(I.109.3)(I.109.4)
(I.109.68)(I.11.24) (I.11.28) (I.11.50)
(I.110.10)
(I.110.11)
(I.110.15)
(I.110.19)
(I.110.21)
(I.110.21)
(I.110.4) (I.110.5) (I.110.6) (I.110.6)
(I.110.7) (I.110.8) (I.13.6) (I.13.6)
(I.38.1) (I.38.5) (I.38.6) (I.38.7)
(I.38.7) (I.38.8) (I.40.10) (I.40.11)
(I.40.14) (I.40.17) (I.40.18) (I.40.3)
(I.40.4) (I.40.6) (I.40.8) (I.40.9)
(I.49.23) (I.49.26) (I.55.11) (I.55.2)
(I.62.24) (I.64.18) (I.64.2) (I.68.1)
(I.68.10) (I.68.12) (I.68.14) (I.68.16)
(I.68.16) (I.68.18) (I.68.2) (I.68.6)
(I.70.9) (I.73.11) (I.73.11) (I.73.20)
(I.73.24) (I.73.24) (I.73.25) (I.73.29)
(I.73.3) (I.73.36) (I.73.38) (I.73.44)
(I.73.51) (I.73.7) (I.79.12) (I.79.13)
(I.79.18) (I.79.20) (I.79.21) (I.79.28)
(I.81.2) (I.86.10) (I.86.11) (I.86.12)
(I.86.13) (I.86.13) (I.86.14) (I.86.15)
(I.86.18) (I.86.18) (I.86.24) (I.86.26)
(I.86.27) (I.86.5) (I.86.9) (I.86.9)
(III.6.11)(IV.1.14)(IV.1.26)(IV.1.27)
(IV.1.7)(IV.1.29) (IV.1.55) (I.105.5)

y+ın (I.6.22)
yalǐnız
yalnız

(krş.yalŋız/yalnız/yalıŋız/yalĭŋız):

y. (I.21.30) (I.40.13)
yalǐŋız
yalnız

(krş.yalŋız/yalnız/yalıŋız/yalĭnız):

y. (III.5.7)
y+ım (I.53.1) (I.53.2) (I.53.2)
yalŋız
yalnız

(krş.yalǐŋız/yalnız/yalıŋız/yalĭnız):
y.(I.44.22)(I.46.26)(I.46.33) (I.46.35)
(III.5.44)

yalnız
yalnız

(krş.yalŋız/yalıŋız/yalǐnız/yalĭŋız):
y. (I.44.22)

yalıŋızlık: yalnızlık
y. (I.12.24) (I.12.24)
yallah: yallah, hadi git
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y+ına (I.30.2) (I.36.4) (I.51.51)
(I.6.23) (I.73.13) (I.73.25) (I.88.9)
(I.88.9) (I.97.20) (II.3.20) (III.1.45)
(III.9.24)

(I.2.5)
yan: yan taraf
y. (I.111.1) (I.81.3) (II.5.20)

y+ında (I.24.26) (I.29.37) (I.50.5)
(I.78.12) (I.90.9) (II.3.34) (III.1.48)

y+ǐna (I.46.22)
y+ǐnda (I.96.8)

y+ından (I.26.1)

y+larına (I.46.18)

y+ındı (I.16.1)

y+na (I.113.11) (III.2.10) (III.2.11)
(I.28.27) (I.60.4) (I.86.21)

yan-: yanmak

y+naanda (I.78.15) (III.1.26)

y-ma (III.1.58)

y+nı (II.8.17) (III.5.61)

y-madım (I.89.171)

y+nıŋ (I.41.18)

y-mıcak (I.73.38)

y+nısı (II.7.4) (II.7.4)

y-dı (I.4.42) (I.4.42)

y+ȧ (II.7.4)

y-ır (III.1.58) (III.1.58) (III.1.59)
(III.1.59) (III.1.59)

y+a (I.37.25) (I.64.15) (I.80.3)
(I.81.3) (I.98.27) (II.5.20) (III.2.27)
(III.3.35) (III.5.8)

y-ıyo (II.2.13)
yannız: yalnız

y+da (I.43.20) (I.55.9) (I.60.2)
(I.64.15) (I.69.13) (I.69.13) (I.73.18)
(II.3.34) (II.3.34) (II.4.14) (II.8.13)
(III.1.23)(III.1.24)(III.1.25) (III.1.29)
(III.1.30)

y. (I.84.3) (III.5.63)
y+ım (I.23.2)
yannık: yayık
y+da (I.24.42)

y+dan(I.100.2) (I.86.21) (I.90.5)
(I.90.5) (I.21.22) (I.21.23) (I.23.4)
(I.23.4) (I.29.35) (I.42.13) (I.51.23)

yanlış: yanlış
y. (I.73.7)

y+dasıŋ (I.43.24) (I.43.24)

yaŋıl-: yanılmak

y+dı (III.1.47)

y-cak (I.46.47)

y+ı(I.24.38)
(I.24.40)
(I.29.28)
(I.29.28) (I.4.42) (I.4.42) (I.4.42)
(I.42.19) (I.43.35) (I.43.35) (I.46.47)
(I.78.5) (I.78.5) (I.90.4) (III.5.26)
(III.5.61)

yap- (krş.yāp-/yaP-): yapmak
y. (I.97.4)
y-ā (I.40.15)
(I.88.7)

y+ım (II.3.22) (III.7.5)

(I.88.10)

(I.88.5)

y-āa (I.103.27)

y+ıma (I.12.44) (II.8.1)

y-abiliriz (I.61.7)

y+ımdȧ (I.37.6)

y-abilîsiŋ (I.49.17)

y+ımda (I.104.12)(I.105.11)(I.92.6)
(I.94.11)(I.37.10) (I.48.2) (I.48.3)
(I.53.3)(I.73.32) (I.77.12) (II.6.7)
(II.8.4) (II.8.5) (III.2.9)

y-ādı (I.24.11) (I.88.9)
y-ādık (I.103.7)
y-āla (IV.2.10) (IV.2.10)

y+ımıza (III.1.21)
y+ımızda (I.48.3)

y-alım (I.35.19) (I.35.21) (I.67.2)
(III.8.19) (IV.1.44)

y+ınȧ (I.24.24)

y-allā(I.103.23)(I.103.24) (I.103.25)
y-alla (III.3.42)
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y-allar (III.3.43) (III.8.15) (III.8.15)

y-cēsiŋiz (I.14.3)

y-am (I.93.1)

y-ceyik (III.1.26)

y-amayannar (III.8.18)

y-ceyiz (III.5.45) (III.5.46)

y-amayınca (III.4.25)
y-amıyım (III.7.8)

y-dı (I.103.26) (I.30.13) (I.50.10)
(I.72.21) (I.72.23) (I.78.7) (I.12.2)
(I.84.9) (I.86.15) (III.1.20)

y-amıyok (II.4.3) (II.4.5) (II.4.8)
y-amıyom(II.6.1)
(III.7.4)

(II.6.5)

y-dıı (III.9.23)

(III.5.2)

y-dıım (I.101.7)
(I.727) (I.78.1)

y-amıyosuŋ (I.49.8)

(I.71.5) (I.72.5)

y-ar (I.21.38)

y-dıımız (I.108.1)(I.109.15) (I.17.2)
(I.55.1) (I.79.2) (I.2.2)
(II.2.2)
(III.2.1)

y-ardım (I.58.13)

y-dıK (I.58.3) (I.58.6)

y-ārım (I.82.7) (III.5.72)

y-dık (I.6.17) (I.6.18) (I.12.47)
(I.12.47) (I.35.29) (I.70.12) (I.71.3)
(I.84.2) (I.94.2) (I.94.2) (I.100.2)
(I.111.19) (II.3.2) (II.3.2)

y-an (I.102.7) (I.18.32) (III.7.13)

y-arım (III.1.40) (III.8.8) (III.8.9)
(III.8.9)
y-arız
(I.105.18)
(I.105.18)
(I.105.18)
(I.105.19)
(I.105.19)
(I.113.10)
(I.113.22)
(I.113.6)
(I.113.7) (I.113.8) (I.113.9) (IV.1.5)
(IV.1.5) (I.21.27)
y-arıZ (I.21.7) (I.45.12)
(I.45.7) (I.45.8) (I.45.9)
(I.51.20)

y-dıK (I.92.3) (I.93.3)
y-dıkdan (IV.1.32)
y-dılā (I.54.14) (I.54.25) (I.54.26)
y-dılar (III.7.7)

(I.45.7)
(I.47.7)

y-dım(I.107.16)(I.107.16) (I.107.4)
(I.107.9) (I.111.19) (I.111.3) (I.12.1)
(I.30.22) (I.4.15) (I.54.44) (I.63.3)
(I.65.2) (I.68.24) (I.98.12)

y-arız (I.82.8)
y-ārız (I.82.8) (II.3.20) (II.3.9)

y-en (I.4.15)

y-arsın (I.84.15) (I.84.16) (I.84.16)
(I.84.18)

y-ıbiliyosuŋ (IV.2.12)
y-ıbilîsiŋ (II.3.12)

y-āsa (I.69.3)

y-ığıylar (III.8.3)

y-beriyom (I.10.2)

y-ımaz (I.103.27)

y-caam (I.78.23) (III.6.23)

y-ımazsın (I.55.14) (I.55.14)

y-caaŋızı (IV.1.53)

y-ımıcek (I.6.12)

y-caasaŋă (IV.1.37)

y-ımıyo (I.104.10)

y-caasıŋ? (III.6.1)

y-ımıyom (I.91.3) (I.97.17)

y-cak (I.111.1) (I.33.33) (I.55.9)
(I.77.2)

y-ımıyosunku (I.54.24)

y-caK (I.35.18)

y-ımıyoz (I.71.6)

y-caKlā (I.29.28)

y-ınca (I.45.2)

y-cāmış (I.54.20)

y-ıŋ (I.106.15) (I.24.13) (I.42.9)

y-caŋ (I.106.10) (II.1.3)

y-ıp (III.1.34)

y-ceeŋ (I.113.19)

y-ısı (I.11.48)
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y-ıίy (III.6.13)
y-ıyalar (III.6.24)

(I.45.8) (I.37.3) (I.45.1) (I.66.11)
y-ǐveriyon (I.15.2) (I.15.3)

y-ıyım (III.5.5) (III.8.7) (III.8.7)

y-iy (II.5.26) (II.5.26) (III.8.19)

y-ıyi (II.8.15)

y-iyıx (III.8.1)

y-ıyim (III.8.1)

y-maa (I.112.4)

y-ıyō (I.103.25) (I.103.7) (I.45.5)
y-ıyo (I.17.3) (I.18.13)
(I.39.8) (I.62.10) (I.62.21)
(I.62.8) (I.62.9) (I.62.9)
(I.63.7) (I.72.19) (I.8.3)
(III.1.34) (III.2.47) (III.5.2)
(IV.2.21)

y-madı (I.11.28)

(I.18.27)
(I.62.22)
(I.62.9)
(I.97.12)
(III.5.65)

y-madıımız(I.111.2)
y-madık (I.4.16) (I.6.17) (I.71.3)
y-madıK (I.58.12)
y-madım (I.85.10)

y-ıyōdu (I.18.21) (I.68.18)

y-mak (I.107.24) (I.37.22) (I.97.15)

y-ıyodu (I.88.12) (IV.2.21)

y-mam (I.113.25)

y-ıyoduk(I.37.5) (I.112.14)

y-mamak (I.39.19)

y-ıyōduk (I.112.2) (I.12.45) (I.25.1)
(I.29.15) (I.58.11) (I.58.28) (I.69.5)
(I.97.10) (I.97.11) (I.97.16)

y-mayı (I.109.49)

y-ıyodum (I.38.4) (I.58.11)

y-mayo (I.86.29)

y-ıyōdum (I.8.3)

y-mayoz (I.41.3)

y-mayınca (I.35.15)

y-máyoz (I.63.1)

y-ıyoK (I.51.11) (I.51.11) (I.51.2)
(I.51.7) (I.51.7)

y-mayoZ (I.63.2)

y-ıyolā (I.103.3)

y-mazlā (I.11.17)

y-ıyola (I.11.38) (III.2.49)

y-ȧmazsıŋ (I.49.17)

y-ıyōla (I.70.12)

y-mış (I.106.12) (I.54.10)

y-ıyolādı (III.5.74)

y-mışlar (I.51.24) (III.5.24) (III.5.28)

y-ıyom (I.102.2) (I.102.3) (I.103.17)
(I.110.2) (I.13.1) (I.13.1) (I.15.2)
(I.4.21) (I.65.6) (I.98.1) (III.1.1)
(III.1.2)

y-mışlıım (I.39.6)
y-mıyı (III.8.12)

y-ıyomuş (I.102.8)

y-mıyōdu (I.104.14)

y-ıyōmuşmuş (I.102.8)

y-mıyōdu (I.104.15)

y-ıyon (I.12.1) (I.30.4) (I.4.22)

y-mıyōla (I.92.6)

y-ıyoruz (I.84.4)

y-mıyom (I.101.7) (I.103.4) (I.11.2)
(I.17.5) (I.46.17) (I.59.3) (I.65.4)
(I.71.6) (I.78.1) (I.78.2) (I.8.2) (I.8.3)
(I.8.3) (I.8.4) (I.111.1)

y-mıyız (II.9.2)

y-ıyosun(III.3.50)
y-ıyoz (I.102.6) (I.102.7) (I.103.2)
(I.103.9) (I.112.3) (I.26.10) (I.27.3)
(I.49.4) (I.49.5) (I.58.4) (I.62.6)
(I.62.6) (I.68.3) (I.74.17) (I.81.1)
(I.81.2) (I.81.5) (I.81.9) (I.82.4)
(I.82.5) (I.86.1) (I.98.7) (I.99.2)
(III.2.7) (IV.1.4) (IV.1.7) (IV.1.9)

y-mıyon (I.101.6)
y-mıyoz (I.103.8) (I.2.2) (I.27.2)
(I.27.4) (I.37.4) (I.62.21)
y-sam (I.107.9) (I.88.11)
y-san (II.1.3)

y-ıyoZ (I.66.10) (I.66.12) (I.45.8)

569

y-tıımız (I.100.4)

y-ıı (I.51.16) (I.51.16)

y-TıK (I.31.17)

y-ık (III.9.6)

y-tıK (I.92.3)

y-ır (I.51.15) (I.51.15) (I.51.16)
(I.51.16) (I.51.17) (I.82.15)

y-tılar (I.32.7)

y-ıyo (I.72.19)
(IV.2.5)

y-tım (I.20.8) (I.46.2)
y-veridi (I.88.6)

(IV.1.8)

y-ıyōdu (I.98.12)

y-vēsiŋ (I.4.22)

yapılī (I.41.22)

y-ımadım (I.79.12)

y-maya (IV.2.5)

y-ımam (I.97.1)

y-maz (I.41.22)

y-yōdu (I.94.3)

yapılandırma: yapılandırma

y-yōduk (I.94.3)

y.(I.3.9)

yaP- (krş.yap-/yāp-): yapmak
y-dı (III.6.20)

yapra(K) (krş.yapraK/yaprak): yaprak
y+a (I.77.11)

y-TıımıZ (I.47.4)

yaprak (krş.yapraK/yapra(K)): yaprak

yāp (krş.yap-/yaP-): yapmak

y. (I.113.24) (IV.2.9)

y-arız (I.105.19)

yapraK (krş.yapra(K)/yaprak): yaprak

y-mıyom (I.99.4)

y. (I.77.10) (I.113.10)

yapdır-: yaptırmak

yapyalıŋız: yapayalnız

y. (I.35.28)

y+ın (I.4.5)

y-amaz (I.40.6)

yaralan-: yaralanmak

y-dı (I.41.25)

y-dı (I.86.19)

y-dık (I.28.15) (I.28.19) (I.56.13)

yararlandır-: yararlandırmak

y-dım (I.3.9) (I.35.13) (I.79.31)

y-ıyolā (I.3.6)

y-ıbili (I.40.6)

yar-: yarmak

y-ık (III.4.33) (III.4.33)

y-dı (IV.2.19)

y-ıkan (I.93.9)

y-dılā (I.79.5)

y-ırlardı (I.58.13)

y-ıyalā (IV.2.17)

y-ıyo (I.93.8)

y-ıyosuŋ (IV.2.18)

y-ma (I.53.8)

yardım: yardım

y-madık(I.41.23)(I.41.25) (I.41.25)

y. (I.107.48) (I.107.48) (I.107.49)
(I.28.18) (I.99.11) (I.99.12) (I.99.6)

y-sak (I.41.25)
yapıl-: yapılmak

y+ım (I.98.15)

y-cak (I.110.16) (I.49.15)
y-dı (I.26.15) (I.26.24)
(I.37.23) (I.62.26)

(II.5.19)

y+ıydı (IV.2.17)
(I.37.23)

yardımcı: yardımcı

y-dıında (III.5.25)

y. (I.104.26) (III.4.15)

y-dıını (III.5.24)

y+sı (I.90.18)
y+ydım (I.54.8)
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yarıgece: gece yarısı

y+ı (I.35.16)

y. (I.109.44)

y+ımı (I.34.1) (I.53.1) (I.53.1)

yarıl-: yarılmak

y+ımız (I.29.3) (II.4.6) (III.7.12)

y-dı (I.37.8)

y+ınȧ (I.30. 29)

yarım: yarım

y+ına(I.107.41) (I.113.5) (I.113.5)
(III.5.65)

y. (I.36.20) (I.36.20) (II.3.10)

y+ında (I.106.6) (I.11.21) (I.11.28)
(I.14.11) (I.19.8) (I.39.5) (I.6.2)
(I.63.10) (I.82.1) (I.82.2) (II.2.42)
(II.5.24) (II.5.28) (II.5.28) (II.6.6)
(II.6.6) (II.6.7) (II.6.8) (III.3.46)
(III.3.46)

y+şā (I.113.18)
y+şa (III.3.62)
yarın (krş.yārın): yarın
y. (I.29.39)(I.30.19)(I.35.22)(I.48.1)

y+ından (I.26.19) (I.29.4) (I.29.5)
(I.33.2) (I.6.3) (I.96.2) (I.96.3)
(III.9.1)

y+a (I.35.23)
y+ıŋ (I.35.23)
yārın (krş.yarın): yarın

y+ındaydı (I.23.1) (I.23.2) (III.5.64)

y. (I.26.43)(I.26.44)(I.26.44)(I.29.39)
(I.87.4) (I.87.7) (I.87.7) (III.5.14)

y+sı (I.28.16) (I.73.46) III.9.9)

y+ındayım (I.110.2) (I.113.1) (II.9.1)
(II.9.1)(III.2.21)(III.9.14) (III.9.2)
(III.9.5) (I.19.2) (I.26.2) (I.39.6)
(I.44.2) (I.59.1) (I.62.1) (I.62.1)
(I.69.26) (I.71.1) (I.80.1)

y+sını (I.79.30) (I.79.30)

y+ındāyım (III.9.3)

yarı: yarı

yarış-: yarışmak

y+ındayın (I.107.1) (I.6.1) (I.92.1)

y-ır (I.21.36)

y+ını (I.23.2) (I.26.19) (I.46.6)

y-ırlar (I.21.32)

y+ınıŋ (I.46.6)

y-ıyom (I.107.20)

y+ıŋ (I.46.13) (I.46.9)

yarışma: yarışma

y+ım (I.106.29) (I.107.43) (I.20.1)

y+dan (IV.1.45)

y+ıma (IV.1.1)

y+sına (IV.1.40)

y+laanda (III.5.66)

y+sını (IV.1.40)

yaşıT: yaşıt

yasaxla-: yasaklamak

y+ıK (I.44.3)

y-dılar (III.1.14) (III.1.14)

yaşa- (krş.yaşā-/yaşı-): yaşamak

yastıK: yastık

y-dı (I.54.12)

y. (I.43.1) (I.43.1)

y-dık (I.64.12) (I.64.14)

yaş: yaş (ömür)

y-mış (I.46.48)

y. (I.108.1) (I.111.11) (I.13.3)
(I.19.1) (I.19.5) (I.26.38) (I.78.18)
(I.96.1) (I.96.1) (I.96.2) (I.96.3)
(II.5.3)

yaşā- (krş.yaşa-/yaşı-): yaşamak

y+a (I.6.3)

yaşı- (krş.yaşa-/yaşā-): yaşamak

y-mıya (III.4.21) (III.7.16)

y-saga (I.41.24)

y+da (I.85.12)

y-mazsak (I.41.24)

y+dayın (I.101.1)

y-yım (III.7.4)
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y-yıṛlar (III.7.4)

y+ımıza (I.73.27)

y-yo (I.70.7)

y+ını (IV.1.57)

y-yox (III.5.36)

yataK (kr. yatax/yatak/yata(K)): yatak

y-yōla (I.109.8)

y. (I.5.16)

y-yom (I.81.4) (I.94.1)

yatax (kr. yataK/yatak/yata(K)): yatak

yaşam: yaşam

y. (III.7.9)

y+ımız (I.64.13)

yatak (kr. yataK/yatax/yata(K)): yatak

yaşan-: yaşanmak

y+dan (I.76.21)

y-cax (III.2.43)

yata(K): yer

y-ma (II.8.18)

y+nda (II.8.15)

yāşır-: uydurmak

yat- (krş.yaT-): yatmak

y.(I.89.132)

y-ākan (I.36.20)

yaşlan-: yaşlanmak

y-āmış (I.41.13)

y-dı (III.5.68)
y-dık(I.64.14)
(II.4.6)

y-ceem (I.102.5)
(I.82.1)

y-dı (I.12.2) (I.19.7) (I.54.4) (I.54.5)
(I.73.12) (I.98.23)

(I.95.3)

yaşlı (krş.yāşlı): yaşlı

y-dıı (I.42.19)

y. (I.103.15) (I.37.26) (I.43.15)
(I.46.37) (I.58.12) (I.84.7) (III.3.27)
(III.7.10)

y-dıım (I.37.12)
y-dık
(II.9.17)

y+lā (I.103.14) (I.103.15)

(I.64.16)(I.64.5)(I.64.6)

y+laaŋ (I.103.14)

y-dım (I.24.32) (I.46.21) (I.57.3)
(I.73.16) (I.85.11) (I.85.13) (I.85.14)

y+lānan (I.27.1)

y-ımasıŋ (I.42.19)

y+lanan (I.33.1)

y-ıyo (I.104.22) (I.41.14) (I.53.3)
(I.73.12) (I.97.14)

y+sı (I.108.22)

y-ıyoduk (I.37.10)

y+yık (II.4.1)

yatıyōduk (I.37.10) (I.64.8)

yāşlı (krş.yaşlı): yaşlı

y-ıyōdum (I.97.3)

y. (I.6.11)

y-ıyon (I.90.1)

yaşlılı(K) (krş.yaşlılıK/yaşlılık): yaşlılık

y-ıyyız (II.9.3)

y+ında (I.107.56)

y-madılar (I.51.33)

yaşlılıK (krş.yaşlılı(K)/yaşlılık): yaşlılık

y-maz (I.73.14)

y. (I.59.1)

y-mıcan (I.73.14)

yaşlılık (krş.yaşlılıK/yaşlılı(K)): yaşlılık

y-mış (I.73.6)

y. (II.7.8)

y-verelim (I.73.13)

yata(K) (krş. yataK/yatax/yatak): yatak

yaT- (krş.yat-): yatmak

y+amıza (I.73.26)

y-dıK (I.31.16)

y+anda (I.73.17)

yatılı: yatılı

y+aŋ (I.73.15) (I.97.4)
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y+ya (I.29.6)

(I.44.24) (I.46.34) (I.46.45) (I.56.14)
(I.56.19) (I.69.16) (I.69.18) (I.69.3)

yatır-: yatırmak

y+m (II.1.9) (II.2.1) (II.2.10)
(II.2.10) (II.2.11) (II.2.11) (II.2.13)
(II.2.14) (II.2.16) (II.2.18) (II.2.2)
(II.2.2) (II.2.20) (II.2.4) (II.2.44)
(II.2.44) (II.2.7) (II.2.7) (II.2.8)
(II.4.28) (II.9.2) (II.9.22) (II.9.4)
(III.7.10)(III.7.13)(III.7.15) (III.7.17)
(III.7.4) (III.7.7)

y-dık (I.104.9) (I.73.15) (I.79.30)
(III.3.47)
y-dım (I.83.8) (I.98.11)
y-ıyom (I.3.10)
(I.3.9) (I.83.9)

(I.83.6)

(I.83.6)

yaut: yahut
yåvru
yavru

y. (I.113.20)
yav (krş.yaa/yā/yov): yağ

y+m (I.76.11) (I.76.13) (I.76.15)
(I.76.21) (I.76.23) (I.30.3) (I.91.3)
(II.3.23) (II.3.30) (II.8.15)

y. (I.107.21) (I.107.49) (I.109.26)
(I.113.23) (I.72.24) (I.74.1) (I.72.31)
(I.72.32)

yanık yay-: yayık yaymak

y+ına (I.30.6)

y. y-ādım (I.24.41/42)

y+lāmız (I.109.4)

yayan: yaya, yürüyerek

yov (krş.yaa/yā/yav): yağ

y. (III.2.44)

y. (II.3.14)

yayla (krş.yāli/yaylȧ/yāle/yaylı): yayla

y+unnana (I.87.18)

y+da (III.5.4)

y+unu (I.91.10)

y+larda (III.1.53)

yav-(krş.ya-/yā-): yağmak

y+ları (III.1.52)

y-ā (I.40.15)

y+m (I.100.6)

y-aKana (I.31.13)

y+mız (I.103.11) (I.11.29)

yavan ō-: tatsız tuzsuz olmak

y+sı (I.100.6) (I.11.30)

y. o. (I.89.207)

yaylȧ (krş.yāli/yayla/yāle/yaylı): yayla

yavaş (krş.yuvaş): yavaş

y+da (I.11.31)

y.(I.34.6) (I.34.6) (I.4.21) (I.4.21)
yavrı
yavru

y+ya (I.24.34) (I.24.34)

(krş.yavru/yåvrı/yåvru/yovru/yōru):

yaylı (krş.yāli/yayla/yāle/yaylȧ): yayla

y+m (I.42.22) (I.76.6) (III.7.14)

y+da (I.100.8)

y+cım (II.4.11)

y+ya (I.81.3)

y+cīm (II.4.9)
yåvrı
yavru

yaz-: sermek

(krş.yavrı/yavru/yåvru/yovru/yōru):

y. (I.62.18)
yaz: yaz mevsimi

y+cım (II.4.5)
yavru
yavru

(krş.yavrı/yåvrı/yavru/yovru/yōru):

y. (I.104.23)(I.47.26) (I.55.5) (I.63.7)
(I.73.15) (I.73.8) (II.2.16) (II.2.2)

(krş.yavrı/yåvrı/yåvru/yovru/yōru):

y+a (I.39.4)
y+cum (II.4.32)

y+dan (I.39.4) (I.58.15)

y+m (I.14.3)(I.19.1)(I.19.4)(I.36.26)
(I.42.1) (I.42.11) (I.42.21) (I.42.38)
(I.42.5) (I.44.1) (I.44.12) (I.44.24)

y+ın (I.100.7) (I.103.10) (I.103.20)
(I.103.31)(I.103.8) (I.104.26) (I.14.5)
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yazma (krş.yazmı): baş örtüsü

(I.18.14) (I.23.5) (I.26.10) (I.26.3)
(I.26.4) (I.26.4) (I.32.7) (I.33.16)
(I.33.21) (I.42.40) (I.45.7) (I.47.25)
(I.51.3) (I.55.3) (I.58.30) (I.58.9)
(I.8.1) (I.81.2) (I.82.3) (I.82.7)
(III.5.12) (III.5.17) (I.26.4)

y. (I.28.11)
yazmı (krş.yazma): baş örtüsü
y+lā(I.4.31)
yazlık: yazlık, yaza ait olan

y+ını (I.58.14) (I.58.30)

y. (I.84.17)

y+ınkı (I.32.9)

ye- (krş.yē-/yî-/yi-): yemek

y+ınki (I.58.15)

y-dik (I.77.11)

yaz-: yazı yazmak

ye (I.30.23) (I.43.27) (I.75.4)

y. (I.62.30) (I.62.32)

y-dilär (I.65.16) (I.65.17) (I.65.18)

y-āla (I.4.30)

y-dim (I.58.23)

y-ar (I.100.12) (I.100.13)

y-diŋ (I.51.17)

y-āsaŋız (I.106.14)

y-memiz (III.7.3)

y-dıla (I.37.23)

yē- (krş.ye-/yî-/yi-): yemek

y-dım (I.73.16)

y.(I.49.15)(I.79.18)(I.37.27) (I.95.15)
(IV.1.27) (I.110.14)

y-ıP (I.46.46)
y-ıvēdi (I.79.14)

ye (krş.yä/yär/yē/ye(l)/yer): yer

y-ıyala (III.4.10) (III.3.61)

y+lädä (I.68.24)

y-ıyo (I.100.1) (I.54.35) (I.60.5)

yē (krş.yä/yär/ye/ye(l)/yer): yer

y-mış (I.106.16)

y+dä (I.106.3) (I.111.6) (I.35.19)
(I.4.32) (I.42.19) (I.46.37) (I.61.6)
(I.72.38) (I.72.40) (I.76.24)

yazdır-: yazdırmak
y-dı (I.53.5)

y+dän (I.12.5) (I.42.10) (I.98.16)

y-dım (I.79.9)

y+de (I.112.3) (I.26.42) (I.74.4)

y-ısaŋız (I.106.13)

y+den (I.89.157) (I.98.19) (III.5.41)

y-madı (I.43.20) (I.43.21)

y+denä (I.37.34) (I.37.34)

y-mış (I.68.15)

y+deyim (I.78.17)

yazıcı: yazıcı, sekreter

y+lerä (I.36.23) (I.37.20) (I.37.20)

y. (III.1.35)

y+lädä (I.98.7) (I.107.3) (I.14.3)
(I.14.5)

yazık: yazık, günah
y. (I.110.20) (I.72.32)

y+lämiz (I.103.30) (I.103.31) (I.14.6)
(I.41.18)

yazı: yazı
y+lānan (I.68.15)

y+leri (I.100.8)

yazıl-: yazılmak

y+läni (I.62.3)

y-dı (I.35.2) (I.43.20)

y+lärde (I.107.26)

y-saydı (I.43.19)

y+lä (I.100.7) (I.76.31)

yazı: kader

yä (krş.ye/yē/ye(l)/yär/yer): yer
y+dä (I.31.16)

y+sı (I.44.23)
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yär (krş.ye/yē/ye(l)/yä/yer): yer

yedek: yedek
y. (I.78.12)

y. (I.11.23) (I.17.6) (I.40.3) (I.40.4)
(I.40.7) (I.46.36) (I.46.41) (I.49.17)
(I.55.1) (I.81.3)

yedi: yedi sayısı
y.(I.103.23)
(I.11.21)
(I.12.2)
(I.18.29) (I.32.4) (I.34.1) (I.40.3)
(I.47.10) (I.6.1) (I.6.2) (I.6.3) (I.61.5)
(I.65.14) (I.73.3) (I.73.42) (I.77.7)
(I.78.11) (I.78.7) (I.110.2) (I.86.8)
(I.92.1) (I.98.23) (I.99.9) (II.4.22)
(II.4.6) (III.2.21) (III.3.46) (III.6.23)

y+dän (I.86.24)
y+de (I.77.27) (II.2.29)
y+indä (I.69.6)
y+lä (I.40.2)
y+lere (III.1.56)

y+dä (I.107.33)

y+leri (I.21.28) (I.55.6) (I.65.18)

y+dän (I.3.6)

yärleş-: yerleşmek

y+şär (I.28.28)

y-di (I.85.17)

y+ydi (III.6.11)

y-miş (III.2.29)

y+ye (I.109.41)

y-mişlä (III.2.17)

y+yi (I.6.1)

yärleşim: yerleşim

yedir-: yedirmek

y+iniŋ (I.108.15)

y-ibiliyōsuŋ (I.113.16)

yärli: yerli

y-mesini (I.73.10)

y. (I.113.1)

yedişdir-: yetiştirmek

y+si (I.108.4)(I.14.9) (I.19.4) (I.27.5)
(III.6.25)

y-dik (I.77.11)
yēgili-: yemlemek, hayvanı beslemek

yem:yem

y-yoz (I.79.1)

y.(I.110.9) (I.49.8) (I.80.11) (I.86.28)
(III.2.8)

yekā- (krş.yıka-/yıkā/yeka-/yıkı-/yıxı-/ yīka/yīkā-): yıkamak

y+i (I.85.5)

y-dıK (I.24.39) (I.24.40)

y+leri (II.5.19)

yeka(krş.yıka-/yıkā-/yekā-/yıkı-/yıxı/yīka-/yīkā-): yıkamak

yemä(K)
(krş.yeme(K)/yemek/yemex/
yemeK/yemeg/yemē(K)/yėmeK): yemek

y-yıp (I.30.2)

y+mi (I.80.3)
yeme(K)
(krş.yemä(K)/yemek/yemex/
yemeK/yemeg/yemē(K)/yėmeK): yemek

yekinmek: yatar veya oturur durumda iken
kalkmaya çalışmak

y+ä (III.5.19)

y. (I.89.131)
yeleK: yelek

y+cik (I.91.1)

y.(I.15.1) (I.15.1) (I.62.16)

y+e (I.113.6) (III.3.43) (III.3.51)
(I.42.3)

yel (krş.ye/yē/yä/yär/yer): yer

y+emnän (I.59.3)

y+lerä (III.2.21)

y+eni (I.42.3)

y+lere (III.1.57)

y+i (I.105.19) (I.113.7) (I.51.16)
(I.51.8) (I.51.8)

y+leri (III.1.18)
y+lerimiz (III.7.12)

y+idir (I.82.14)

y+lerini (III.2.49)
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y+inä (I.109.14)

yemiş (krş.yėmiş): incir

y+indene (IV.1.12)

y. (I.31.9) (I.31.9) (I.45.6) (I.68.5)
(I.85.11) (I.85.13) (I.85.13) (III.1.38)
(III.1.38)

y+ini (I.82.8) (III.8.7)
y+iŋi (I.73.10)

y+dė (I.30.6)

y+yi (I.109.43)

y+dir (I.49.7)

yemeg
(krş.yemä(K)/yemek/yemex/
yemeK/yeme(K)/yemē(K)/yėmeK): yemek

y+ini (III.1.39) (III.1.50)
yemiş memiş: incir (ikileme)

y+ä (III.3.42)

y. m.(III.1.50)

y+i (III.3.51)

yėmiş (krş.yemiş): yemiş

yemek
(krş.yemä(K)/yemeg/yemex/
yemeK/yeme(K)/yemē(K)/yėmeK): yemek

y. (III.2.6)
yengä (krş.yenge/yengė): yenge

y. (I.103.25) (I.113.13) (I.113.15)
(I.113.17)(I.113.17) (I.113.6) (II.9.2)
(III.3.43)(III.3.47)(III.3.43) (III.3.44)
(III.3.51) (III.4.16) (I.21.2) (I.21.27)
(I.21.39) (I.51.14) (I.62.6) (I.82.15)
(I.82.15) (I.82.15) (I.98.21)

y. (I.24.29)
y+m (I.24.28) (I.24.31) (I.6.5)
yengė (krş.yenge/yengä): yenge
y. (I.29.21)

y+läni (I.103.28)

yenge (krş.yengė/yengä): yenge

y+lär (I.113.9)

y+mnän (I.21.1)

y+leri (I.82.7) (III.8.6) (IV.1.11)

y+sigilnän (I.96.8)

y+lerimiz (I.21.29) (I.21.30)

y+siniŋ (I.96.8)

yemex
(krş.yemä(K)/yemeg/yemek/
yemeK/yeme(K)/yemē(K)/yėmeK): yemek

yeni (krş.yeŋi): yeni

y. (I.21.13)

y. (I.107.30) (I.112.10) (II.1.8)
(II.2.17) (II.9.6) (III.5.66) (IV.1.34)
(I.14.1) (I.18.7) (I.26.15) (I.26.23)
(I.26.29) (I.26.30) (I.26.6) (I.26.7)
(I.32.4) (I.32.7) (I.33.17) (I.39.7)
(I.5.12) (I.63.16) (I.74.13) (I.97.3)

yemeK
(krş.yemä(K)/yemeg/yemek/
yemex/yeme(K)/yemē(K)/yėmeK): yemek
y.(I.65.5) (I.51.5) (I.51.5) (I.33.4)
(I.87.17)(III.3.47)(III.3.48) (III.8.16)
(III.8.17)

y+cäm (I.36.2)

y+leri (I.21. 19) (I.21.3)

yeŋi (krş.yeni): yeni

yėmeK
(krş.yemä(K)/yemeg/yemek/
yemex/yeme(K)/yemē(K)/yemeK): yemek

y. (I.105.16) (I.37.3) (I.5.4) (I.63.14)
(II.1.8) (II.1.9)

y+lerimiz (I.51.13)

y+cä (II.2.27)

yemeKlik: yemeklik, yemek için olan

y+den (I.37.3)

y. (IV.1.35)

yep-: hamuru eliyle bastırarak inceltmek

yemē(K)
(krş.yemä(K)/yemeg/yemek/
yemex/yeme(K)/yėmeK/yemeK): yemek

y-e (III.3.18) (III.3.18)
yer (krş.ye/yē/ye(l)/yär/yä): yer

y+miz (I.113.2) (I.62.6)

y. (I.14.12)(I.14.12) (I.32.8) (I.33.18)
(I.43.30) (I.93.4) (III.2.20) (III.5.27)

y+mizi (III.4.16)
y+nä (I.88.7)

y+ä (I.108.6) (I.30.6) (I.30.6) (I.30.7)

y+ni (I.104.10) (I.104.20) (I.104.20)

y+dän (III.7.9)
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y+de (I.43.3) (I.47.21) (I.80.17)

y-iyo (IV.2.9)

y+denä (I.37.12)

y-mecex (I.35.14) (I.35.27)

y+e (I.113.12) (III.2.42) (I.43.31)
(I.56.8) (I.77.15) (I.98.29)

yetir-: yetirmek

y+i (I.100.7) (I.18.19) (I.43.30)
(I.46.47) (I.80.15) (I.93.12) (II.2.14)
(III.1.40)

yetiş-: yetişmek

y-dik (I.29.9)

y-dik (I.107.55) (I.107.56)

y+im (I.18.11) (I.37.1) (I.68.6)

y-dim (I.107.3) (I.107.47)
yetişdir-: yetiştirmek

y+imiz (I.35.18) (III.1.18)
y+in (I.14.11)

y-iyala (IV.2.29)

y+inä (I.24.38)

y-iyė (IV.2.30) (IV.2.30)

y+indä (I.29.17)

y-iyoz (II.9.17)

y+ini (I.24.38) (I.24.39) (I.24.40)

y-yala (IV.2.28)
yetişgin: yetişkin

y+iŋ (I.22.2) (I.46.46) (I.69.20)
y+lä (I.33.19)

y. (I.46.13)

y+lär (I.21.2)

yetmiş: yetmiş sayısı

y+leri (II.8.18) (III.2.40)

y. (I.11.2) (I.11.42) (I.113.1)
(III.2.21) (III.2.3) (III.7.3) (I.19.2)
(I.19.2) (I.29.37) (I.33.19) (I.41.22)
(I.46.14) (I.69.26) (I.71.1) (I.78.9)
(I.99.1)

yer altı: yer altı
y. a. (III.2.20)
yerleş-: yerleşmek

yetmişliK: 0,70
bulunduran şişe

y-dik (I.43.7)
y-miş (III.6.27)

litre

ölçüsünde

sıvı

y. (I.49.20)

yerli: yerli
y+siyik (III.4.32)
y+siymiş (III.4.29)

yeygi (krş.yîgi): hayvan yiyeceği

yeşil: yeşil renk

yîgi (krş.yeygi): hayvan yiyeceği

y+si (I.85.5)

y. (I.82.9)

y+läni (I.78.13) (I.78.13)

yeşil kart : yeşil kart, bir tür sağlık sigortası

y+siymiş (III.1.4)
yıka(krş.yıkā-/yeka-/yekā-/yıkı-/yıxı-/
yīka-/yīkā-): yıkamak

y. k. (III.9.7)
yeşil Kartlı: yeşil kartı olan

y-maya (I.21.39)

y. K+dır (III.9.6)

yıkā(krş.yıka-/yeka-/yekā-/yıkı-/yıxı-/
yīka-/yīkā-): yıkamak

yeşillik: yeşillik
y. (I.42.26)

y-rım (I.106.14) (I.87.14) (I.91.10)

yet-: yetmek

yīka- (krş.yıka/yıkā-/yeka-/yekā-/yıkı-/yıxı/yīkā-): yıkamak

y-ä (I.41.2)

y-casıŋ (IV.2.14)

y-är (I.107.58) (I.109.40)

yīkā- (krş.yıka/yıkā-/yeka-/yekā-/yıkı-/yıxı/yīka-): yıkamak

y-cek (I.69.15)
y-dii (I.108.2)

y-rız (II.3.18)
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yıkdır-: yıktırmak

yımırta kabığından çıkmış kabıını
beyenmiyo: anne babasını beğenmemek.

y-ıveririm (I.106.14)

y.k.ç.k.b. (I.89.210)

yıkık: yıkık (I.40.6)

yıpra-: yıpramak

yıkılmasıŋ (II.3.16)

y-dık (I.62.25)

yıxı(krş.yıka-/yeka-/yekā-/yıkı-/yıkā/yīka-/yīkā-): yıkamak

yi- (krş.yî-/ye-/yē-yī-): yemek

y-yıveriyon (I.65.5)

y.(I.97.8)

yıkı(krş.yıka-/yeka-/yekā-/yıxı-/yıkā-/
yīka-/yīkā-): yıkamak

y-cäämiz (I.82.5)
y-cänä (I.82.19)

y-yōdum (I.22.7)

y-ceemiz (I.68.8) (I.69.7)

y-yom (I.65.6)

y-cek (I.24.20) (I.29.29) (I.29.37)

yıl: yıl, sene

y-ceK (I.29.16)

y. (I.111.1) (I.29.4) (I.3.4) (I.54.1)
(I.67.1) (I.68.8) (I.70.18) (I.70.20)
(I.74.4) (I.74.4) (I.98.18) (I.98.3)

y-ceK (III.2.7)
y-cēn (II.2.9)

y+a (I.29.38)

y-di (I.113.6)
(I.70.16)

y+da (I.28.19) (I.84.16)

(I.54.13)

y-diim (I.80.10)

y+dan (I.29.37) (I.49.6)
y+ı (I.98.2)

y-diimiz (I.69.17) (I.69.17)

y+ından (I.11.2) (I.68.1)

y-diK (I.31.11)

y+ındı (I.72.14)

y-dik (I.76.18) (I.98.21)
y-dircek (I.33.8) (I.33.8)

y+laandan (I.11.18)

y-riz (I.113.3) (I.113.3)

y+larca (I.64.16) (I.64.19)

y-diydim (I.112.15)

y+lārca (I.64.5)

y-mediindän (III.4.3)

y+lardır (I.81.7) (I.81.8)

y-medilä (I.54.21)

y+ları (I.72.13) (I.72.13)

y-mesi (I.51.18) (II.3.20)

y+larımızı (III.4.2)

y-meye (I.55.13) (III.5.74)

yılbaşı: çiçek adı

y-meyincä (I.55.14)

y.(I.5.11)

y-meyince (III.4.4)

yılbaşı: yılbaşı

y-meyosuŋ (I.5.21)

y+na (I.5.12)

y-miceŋ (I.97.7)

y+nda (I.46.6)

y-miden (I.24.31)

yıllık: yıllık

y-miyän (I.42.32) (I.113.13)

y. (I.72.31)

y-miyo (I.104.21) (III.3.57)

y+dır (I.72.24)

y-miyoK (II.2.5)

yımırta (krş.yumurta): yumurta

y-miyoz (III.4.3)

y.(I.42.10) (II.1.4)

y-ŋ (I.68.13) (I.76.23)

y+dana (I.42.11)
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(I.54.13)

y-yōsuŋ (I.66.13

y-siŋ (I.103.17) (I.75.1)

yimeklik (krş.yimeKlik): yemeklik

y-yala (III.4.17)
y-yäm (I.89.209)

(I.77.4) (I.77.5)
yimeKlik (krş.yimeklik): yemeklik

yidir-: yedirmek
y-mediim (I.98.26)

y.(III.2.18) (III.2.24)
yiӓn: yeğen
y.(I.29.21)

y-diK (I.21.21) (I.21.21)
y-iyola (IV.2.2)

yin-: yemeğin yenilmesi (yemek)

y-iz (I.21. 19)

y-di (I.47.24)

y-iŋ (I.68.10) (III.4.16)

y-ir (I.82.15)

y-máx (III.8.8)

y-iyo (I.113.17) (I.113.17)

y-mäm (I.42.10) (I.42.10) (I.42.10)

y-iyōdu (I.103.5)

yī- (krş.yî-/ye-/yē-/yi-): yemek

y-mäz (III.2.27) (III.2.28)

y-cek (I.58.18)

y-miyo (I.11.43)

yiğit: yiğit

y-yimiyoz (I.113.30)

y. (I.79.27)
yimä(K)
yemek

y-yip (I.58.19)

(krş.yime(K)/yimek/yimeK/):

y-yiP (I.80.2)

y+ni (I.33.7)
yime(K)
yemek

y-yivärmiş (III.5.75)

(krş.yimä(K)/yimek/yimeK/):

y-yo (I.90.16) (III.3.57)(I.104.20)
y-yō (I.106.30) (I.77.24)

y+ä (I.103.11)

y-yoduk (II.3.5)

y+e (I.51.14) (I.91.8) (I.91.8) (I.91.9)
(I.91.9)

y-yoK (I.51.11)
y-yōla (I.103.28)

y+endä (I.66.12)

y-yolar (III.5.19)

y+yi (I.66.11)
yimek
yemek

y-yolardır (III.3.61)

(krş.yimä(K)/yime(K)/yimeK/):

y-yom (I.103.4)

y. (I.14.6) (I.16.2) (I.24.23) (I.76.25)
(I.82.13) (I.98.15) (IV.2.2) (IV.2.2)
(IV.2.2)

y-yon (I.91.1)
y-yoŋ (I.23.4)
y-yosuŋ (I.107.23) (I.5.21)

y+lä (I.66.10)

y-yoz (I.103.31)

y+leri (I.66.10)
yimeK
yemek

y-yoz (I.80.6) (I.81.11) (I.81.6)

(krş.yimä(K)/yime(K)/yimek/):

y-yỵo (II.9.10)

y. (I.29.29) (I.5.4) (I.74.1)(II.1.5)

y-yyo (III.5.16)

yimekle- (krş.yimekli-): emeklemek

y-yyoz (II.9.2)

y-dikdän (I.66.13)

y-yemediim (III.1.16)

y-yōdu (I.76.29)

y-yemėyoru (I.6.9)

yimekli- (krş.yimekle-): emeklemek

y-yemiyom (III.1.15)
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yo (krş.yō): kere, defa

y-yıḥ (III.8.3)
y-yimeyo (I.42.27)

y.
(I.102.1)(I.102.2)(I.103.3)
(I.104.30) (I.12.7) (I.18.18) (I.23.10)
(I.24.41) (I.29.25) (I.29.25) (I.29.27)
(I.4.47) (I.41.11) (I.41.9) (I.54.27)
(I.54.7) (I.6.9) (I.63.7) (I.69.9)
(I.72.10) (I.72.21) (I.72.27) (I.72.9)
(I.76.10) (I.76.20) (I.80.12) (I.80.15)
(I.95.9) (I.98.10) (I.98.17) (II.8.1)
(III.2.26) (III.2.26) (III.7.5)

y-yimeyorū (I.6.13) (I.6.13)
y-yimiyo (I.42.31)
y-yeceine (IV.2.29)
yirak: ırak, uzak
y.(I.56.2)
yiril- : yırtılıp ayrılmaya başlamak

yō (krş.yo): kere, defa

y.(I.89.132)

y. (I.18.13) (I.22.7) (I.86.11)

yirmi: yirmi sayısı

yog (krş.yoğ/yok): yok

y. (I.11.4) (I.18.4) (I.30.29) (I.39.5)
(I.4.10) (I.4.10) (I.4.10) (I.40.4)
(I.40.4)(I.41.22) (I.46.8) (I.46.8)
(I.46.9) (I.46.9) (I.47.29) (I.47.4)
(I.47.4) (I.54.26) (I.58.4) (I.62.23)
(I.62.25) (I.69.10) (I.72.30) (I.76.28)
(I.76.30) (I.76.30) (I.76.31) (I.78.16)
(I.82.1) (I.82.2) (I.110.10) (I.110.9)
(I.110.9)(I.111.3) (I.107.9) (I.109.44)
(I.86.28) (I.86.29) (I.86.3) (I.98.3)
(II.5.16) (II.5.24) (II.8.7) (III.2.27)
(III.3.46)(III.3.46)(III.3.60) (III.3.60)
(III.5.22)(III.5.23)(III.5.23) (III.5.25)
(III.5.35) (III.6.9) (III.9.16) (III.9.28)
(III.9.9)

y+udu (I.30.14) (I.30.14)
yoğşuk: eski
y. (I.89.133)
yoğşumak: eskimek
y.(I.89.134)
yoğ (krş.yog/yok): yok
y+udu (I.25.4) (I.30.15) (I.30.15)
(I.42.8)
yoğurt: yoğurt
y+nana (III.3.7)
yo(K) (krş.yoK/yōk/ yox/yok): yok

y+si (III.2.26)

y+udu (I.37.25) (I.92.2)

yiyce(K): yiyecek, gıda maddesi

yok (krş.yoK/yōk/ yox/yo(K)): yok

y+e (I.32.5)

y. (I.100.12) (I.100.13) (I.100.13)
(I.100.4)
(I.101.7)
(I.102.7)
(I.103.15)
(I.103.30)
(I.103.30)
(I.103.31)
(I.103.32)
(I.103.9)
(I.104.17)
(I.104.19)
(I.104.25)
(I.107.15)(I.108.1)(I.109.55)(I.11.39)
(I.11.39) (I.11.9) (I.12.11) (I.12.49)
(I.14.5) (I.15.1) (I.17.2) (I.17.2)
(I.17.4) (I.18.5) (I.18.32) (I.18.32)
(I.18.32) (I.18.33) (I.2.2) (I.20.8)
(I.21.12) (I.22.10) (I.22.11) (I.23.1)
(I.24.14) (I.24.23) (I.26.30) (I.26.4)
(I.27.4) (I.27.5) (I.28.10) (I.28.11)
(I.28.13) (I.28.23) (I.28.23) (I.28.29)
(I.28.9) (I.28.9) (I.29.10) (I.29.9)
(I.32.3) (I.35.8) (I.37.19) (I.37.24)
(I.38.8) (I.39.6) (I.4.15) (I.4.17)
(I.4.25) (I.4.26) (I.4.37) (I.4.37)
(I.4.43) (I.4.43) (I.4.43) (I.4.48)
(I.4.48) (I.4.5) (I.4.5) (I.4.5) (I.4.8)
(I.4.8) (I.4.8) (I.4.9) (I.4.9) (I.4.9)

yiygi (krş.yîỵgi): hayvan yiyeceği
y.(I.22.6)
yîỵgi (krş.yiygi): hayvan yiyeceği
y+si (I.49.8)
yiygilė (krş.yiygili-): yemlemek
y-meliyin (I.29.46)
yiygili- (krş.yiygilė-): yemlemek
y-im (I.22.5)
y-yoz (I.58.32) (I.58.32)
yî- (krş.yi- ye-/yē-): yemek
y.(I.70.16)
y-cemiz (I.96.5)
y-dik (I.88.10) (I.88.6) (I.88.8)
y-riz (I.82.13)
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(I.4.9) (I.41.19) (I.41.2) (I.41.3)
(I.41.4)(I.42.35) (I.44.1) (I.44.21)
(I.44.21) (I.46.45) (I.46.47) (I.49.15)
(I.49.2) (I.53.7) (I.54.22) (I.54.22)
(I.54.31) (I.55.10) (I.55.2) (I.55.2)
(I.55.9)(I.5.15)(I.5.16) (I.5.16) (I.5.6)
(I.56.14) (I.56.14) (I.56.14) (I.56.14)
(I.6.16) (I.6.17)(I.6.2) (I.6.2) (I.6.22)
(I.62.25) (I.62.28) (I.62.31) (I.62.32)
(I.68.3) (I.68.4) (I.68.6) (I.69.14)
(I.69.19) (I.69.27) (I.70.17) (I.70.20)
(I.70.21) (I.71.5) (I.72.25) (I.72.6)
(I.72.7) (I.72.8) (I.73.17) (I.73.29)
(I.73.31) (I.73.31) (I.73.45) (I.73.46)
(I.73.6) (I.73.6) (I.74.13) (I.74.4)
(I.74.4) (I.74.5) (I.77.27) (I.77.4)
(I.77.5) (I.77.6) (I.77.9) (I.77.9)
(I.77.9) (I.78.1) (I.78.23) (I.79.2)
(I.8.2) (I.80.13) (I.80.13) (I.80.14)
(I.80.4) (I.80.4) (I.80.5) (I.81.1)
(I.83.2) (I.9.4) (I.2.2) (I.4.14) (I.4.5)
(I.110.11)
(I.110.14)
(I.110.15)
(I.110.19)
(I.110.19)
(I.110.19)
(I.110.21)(I.110.6)(I.110.6)(I.111.5)
(I.111.5)(I.111.5)(I.113.13)(I.113.16)
(I.113.3) (II.2.16) (II.2.16) (II.3.22)
(II.3.26) (II.3.7) (II.3.8) (II.4.14)
(II.4.17) (II.4.17) (II.4.2) (II.4.20)
(II.4.22) (II.5.5) (II.9.23) (III.1.26)
(III.1.50) (III.1.51) (III.2.1) (III.2.7)
(III.3.17) (III.3.59) (III.4.21) (III.4.7)
(III.4.8) (III.5.12) (III.5.2) (III.5.30)
(III.5.45)(III.5.73)(III.6.29) (III.7.13)
(III.7.13)(III.9.11)(III.9.28) (IV.1.27)
(IV.1.44)(IV.1.47)(IV.1.49)(IV.1.55)
(IV.1.55)(IV.2.21)(IV.2.32)(IV.2.33)
(III.4.7) (I.84.24) (I.84.7) (I.85.3)
(I.85.3) (I.86.22) (I.86.22) (I.90.1)
(I.90.13) (I.90.14) (I.90.14) (I.90.14)
(I.90.20) (I.92.5) (I.92.7) (I.92.7)
(I.94.10) (I.94.11) (I.94.12) (I.94.12)
(I.94.13) (I.94.13) (I.94.13) (I.94.14)
(I.94.8) (I.95.2) (I.96.6) (I.96.6)
(I.97.12) (I.97.21) (I.97.22) (I.97.22)
(I.97.22) (I.98.17) (I.98.18) (I.98.9)
(I.99.6)

(I.111.17) (I.111.18) (I.13.6) (I.17.1)
(I.46.4) (I.83.3) (II.2.4) (III.2.3)
y+muş (I.110.17) (I.51.23)
y+sa (I.75.2) (I.106.11)
yoK (krş.yok/yōk/ yox/yo(K)): yok
y.(I.51.12) (I.51.3) (I.74.7) (I.56.15)
(I.57.1) (I.57.1) (I.34.13) (I.34.13)
(I.36.15) (IV.1.35) (III.5.5) (III.1.18)
(II.7.7) (II.5.28) (II.1.1)
yōk (krş.yoK/yok/ yox/yo(K)): yok
y. (I.73.31)
y+du (I.77.15)
yox (krş.yoK/yōk/yok/yo(K)): yok
y. (III.5.61)
(III.2.46)

(III.2.45)

(III.2.46)

y+du (III.2.39)
yokā
(krş.yokarı/yokar/yokǎrı/yukā/
yukar(ı)/yukarı/yuxarı): yukarı
y+da (I.74.7)
y+dan (I.5.8) (I.76.11)
y+deydi (I.26.15)
y+la (I.76.31)
y+sı (I.70.15)
yokar
(krş.yokā/yokarı/yokǎrı/yukā/
yukar(ı)/yukarı/yuxarı): yukarı
y+a (I.106.11) (I.106.6) (III.4.23)
(I.24.26) (I.24.26) (I.24.27) (I.72.6)
(I.77.17)
y+dȧ (I.60.3)
y+da (I.11.29) (II.4.16) (III.4.22)
(III.9.1)
y+dan (I.59.5) (I.59.6)
yokarı
(krş.yokā/yokar/yokǎrı/yukā/
yukar(ı)/yukarı/yuxarı): yukarı
y. (I.11.16) (I.24.34) (I.24.37)
(I.60.5) (I.62.33) (I.78.14) (I.79.10)
(I.84.2) (I.84.6) (III.2.21) (III.7.10)

y+du (I.107.3) (I.12.1) (I.12.14)
(I.12.30) (I.18.21) (I.35.13) (I.39.3)
(I.4.39) (I.42.7) (I.46.11) (I.58.17)
(I.58.17) (I.58.19) (I.58.22) (I.62.24)
(I.72.41)

y+sı (III.1.19)

y+du (I.88.3) (III.2.33) (III.2.40)
(III.6.11) (III.2.33)

yokǎrı
(krş.yokā/yokar/yokarı/yukā/
yukar(ı)/ yukarı/yuxarı): yukarı

y+dur (I.107.20) (I.107.24) (I.109.52)
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y-dı (I.35.10)

y.(I.60.3) (I.60.3)

y-dılā (II.4.30)

yokla-: yoklamak
y-miy (III.9.13)

yol-: yolmak

yoklan-: yoklanmak

y-värcik (I.5.10)
yōmiye
(krş.yȫmiyä/yȫmiye/yȫmiyi/
yȫmiyyi): yevmiye

y-cak (III.5.56)
yoksa (krş.yoKsa/ yoḵsa): yoksa, aksi
takdirde

y.(I.41.15) (I.41.16)

y. (I.49.5)

yonca: yonca

yoKsa (krş.yoksa/yoKsa/ yoḵsa): yoksa,
aksi takdirde

y. (I.6.12) (I.6.12)
yorul-: yorulmak

y.(I.3.5)

y-du (II.3.3)

yoḵsa (krş.yoKsa/yoksa/yoKsa): yoksa, aksi
takdirde

y-dum (I.57.5)
y-madıŋ (II.2.31)

y. (I.6.29)

yorumla: yorumlamak

yokuç (krş.yokuş): yokuş

y-saŋız (I.49.10)

y. (I.14.12) (I.14.6)

y-yıŋ (I.49.10)

yokuş (krş.yokuç): yokuş

yourT (krş.yourt): yoğurt

y+a (I.86.6)

y+a (I.36.20)

yol: yol

your-: yoğurmak

y. (I.22.2) (I.22.2) (I.49.13) (I.83.4)
(II.2.22) (II.7.6) (III.2.45) (III.3.34)
(III.3.35) (III.3.36)

y-ruz (I.45.11)
yourt (krş.your(T)): yoğurt

y+a (I.60.2) (I.60.4) (I.60.5) (I.60.6)
(I.77.1) (III.3.36) (III.5.54)

y. (I.36.24) (I.111.16) (I.111.18)
(I.112.11)

y+da (I.107.39) (II.2.34)

yoğurt dök yala: tertemiz

y+dan (I.64.10) (III.2.10) (III.5.46)

y.d.y. (I.89.208)

y+lā (III.2.32)

yourt ilkil-: yayık yaymak

y+lar (I.49.14)

y. i-iidi (I.24.41)

y+ları (I.49.12)

yovru
yavru

y+larıŋ (I.60.5)

(krş.yavrı/yåvrı/yavru/yåvru/yōru):

y+u (I.60.3)

y+cūm (II.4.23)

y+umuz (I.37.24)

y+cum (II.4.26) (II.4.26) (II.4.27)

y+unda (I.63.17)

y+cuum (II.4.7)

y+undaki (I.63.17)

y+m (I.101.5) (I.65.13) (I.65.15)
(I.69.22) (I.69.23) (I.69.26) (I.80.5)
(I.80.6) (I.80.8) (I.89.153) (I.97.12)
(I.97.16) (I.97.5) (II.4.12) (II.4.16)
(II.4.21) (II.4.6) (II.4.6) (II.8.19)
(III.1.1) (III.1.22) (III.1.27) (III.1.31)
(III.1.37) (III.1.4) (III.1.57) (III.1.6)
(III.1.61) (III.1.9) (III.3.33)

y+unu (I.109.45) (I.55.8)
y+uŋ (I.64.11)
(III.1.21)

(I.64.11)

(I.83.3)

y+uŋa (I.109.63)
yolla-: yollamak
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yōru (krş.yavrı/yåvrı/yavru/yåvru/yovru):
yavru

y+miZ (I.51.21)
y+mizi (I.81.1)

y+m (I.101.1) (I.80.1) (I.80.14)

yörü (krş.yöre): yöre, muhit

yȫmiyä
(krş.yȫmiye/yȫmiyi/yȫmiyyi/
yōmiye): yevmiye

y.(I.1.3) (I.1.3) (I.1.3)
y+dän (I.86.13)

y. (I.90.15) (I.90.16)

y+lerä (I.6.4)

yȫmiye
(krş.yȫmiyä/yȫmiyi/yȫmiyyi/
yōmiye): yevmiye

y+leri (I.6.4)
yörü- (krş.yürü-): yürümek

y. (I.23.6)
y+lä (I.23.6)

y.(I.60.1) (I.111.12)

y+ynän (I.6.30)

y-medä (I.44.18)

y+sinä (II.2.28)

y-medi (I.54.2)

yȫmiyeci: yevmiye ile çalışan kişi

y-mesi (I.44.17)
y-meyōdu (I.76.28)

y. (I.99.11)
yȫmiyi
(krş.yȫmiyä/yȫmiye/yȫmiyyi/
yōmiye): yevmiye

y-müyo (I.112.5)
y-yän (II.2.14)

y+yä (I.90.17)

y-yemiyom (I.25.5) (I.25.6) (I.59.4)

y+yi (I.90.3)

y-ymüyon (II.3.4) (II.3.4)

yȫmiyyi
(krş.yȫmiyi/yȫmiyä/yȫmiye/
yōmiye): yevmiye

y-yom (I.80.9)
y-yon (I.34.7) (II.3.4)

y+i (II.2.3)

y-yümüyom (I.74.14)

yön: yön

y-yümüyon (I.74.11)

y+dä (I.108.19)

yörü(K) (krş.yörüK/yürük/yörük): yörük

y+dän (I.11.36) (I.79.13) (I.110.21)

y+üz (I.11.46) (I.11.9)

y+de (I.72.40)

y+ü (I.11.14) (I.11.15) (I.85.19)

y+närä (II.2.11)

y+ük (I.51.38)

y+üyle (I.11.47)

y+ün (I.11.46)

yönel-: yönelmek

yörük (krş.yörüK/yörü(K)/yürük): yörük

y-di (IV.2.31)

y. (I.11.28) (I.50.7) (I.51.22)
(I.51.22) (I.51.27) (I.51.30) (I.51.30)
(I.51.30) (I.51.31) (I.51.31) (I.51.31)
(I.51.32) (I.51.37) (I.51.47) (I.5 1.47)

yönetim: yönetim
y+deydim (I.54.8)
yönlü: yönlü

y+läändän (III.2.15)

y. (I.72.33)

y+lerdenik (I.51.38) (I.51.38)

yöntem: yöntem

y+lerdenmiş (I.51.57)

y+imiz (I.37.24)

y+lerindän (III.2.15)

yönü beri ol-: güzelleşmeye başlamak,
beğenilecek duruma gelmek.

y+müş (I.51.48) (I.51.49) (I.51.57)
y+müşük (I.51.48)

y.b.o. (I.89.209)
yöre (krş.yörü): yöre, muhit

yörüK (krş.yörü(K)/yörük/yürük): yörük
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y-ūsuŋ (I.112.11)

y. (I.51.27) (I.51.32)
yörüKlü(K): yörüklük

yuva: yuva

y+ümüz (I.11.25)

y.(II.4.28)

yuka: ince

y+da (II.5.28)

y.(I.89.135)

yuvarlak: yuvarlak

yukā
(krş.yokā/yokarı/yokar/yokǎrı/
yukar(ı)/yukarı/yuxarı): yukarı

y. (IV.2.18)
yuvaş (krş.yavaş): yavaş

y+da (I.37.26) (I.37.26) (I.37.26)

y. (I.72.20) (I.72.20)

yukar(ı)
(krş.yokā/yokarı/yokar/yokǎrı/
yukā/yukarı/yuxarı): yukarı

yuvur- (krş.your-/yuur-): yoğurmak
y-caŋ (III.3.13) (III.3.14)

y+da (III.4.27) (III.9.6)

y-usuŋ (I.88.5)

yukarı
(krş.yokā/yokarı/yokar/yokǎrı/
yukā/yukar(ı)/yuxarı): yukarı

y-uyō (I.103.6)

y. (I.110.15) (III.2.20) (III.5.21)

y-uyom (III.5.5)

yuxarı
(krş.yukā/yokā/yokarı/yokar/
yokǎrı/yukar(ı)/yukarı): yukarı

yü- (krş. yüü-)yıkamak
y. (I.12.40) (I.91.10)

y. (III.2.19)

y-düm (I.76.20)

yulaf: yulaf

y-yüyon (I.91.1)

y. (I.32.6)
yumşak
yumuşak

yük: yük
(krş.yumŭşa(K)/yumuşak):

y. (I.30. 29) (I.106.22)
yükseK (krş.yüksek): yüksek
y. (I.21.28) (I.46.27)
yüksek (krş.yükseK): yüksek

y. (I.54.45)
yumurta (yımırta): yumurta
y. (I.100.1) (I.112.11) (I.113.21)
yumŭşa(K)
yumuşak

y.(I.54.3)

(krş.yumşak/yumuşak):

y+miş (I.36.22)
yüksekli(K): yükseklik

y+cık (I.51.18)
yumuşak
yumuşak

y+indän (I.30.16)

(krş.yumŭşa(K)/yumşak):

y+indene (I.30.10)
y+nde (III.5.54) (III.5.55)

y. (II.2.26)

yüksel- (krş.yüksäl-): yükselmek

yurT (krş.yurt): öğrenci yurdu

y-di (I.30.20)

y+u (II.1.11)

y-iyo (I.72.10)

y+unda (II.6.8)

yüksäl- (krş.yüksel-): yükselmek

y+da (II.6.8)

y-di (I.30.12)

yurt (krş.yurT): öğrenci yurdu

y-di (I.30.10)

y+du (II.1.12)

yün: yün

yusyuvarlak: yusyuvarlak (pekiştirme)

y+nen (I.62.16)

y. (I.109.32)

y+ümü (I.62.14) (I.62.14) (I.62.14)

yuur- (krş.yuvur-/your-): yoğurmak
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y+ünü (I.15.2)

y+ä (I.47.10)

yün-: çamaşır yıkamak

y+de (I.11.29) (I.11.41) (I.11.42)

y. (I.89.136)

y+ü (III.2.10)

yüŋsek (krş.yüssek): yüksek

yüz: surat

y. (III.1.56) (III.1.57)

y.(I.4.25)

yürek (krş.yüre(K)): yürek

y+ünä (I.24.18)

y+lerim (I.73.38)

y+ümüzü (I.30.2)

y+lerim (II.2.13)

y+ün (I.54.45)

yüre(K) (krş.yürek): yürek

y+ü (I.69.9) (I.69.11)
(III.3.20) (I.111.15)

y+mä (I.24.22)

(I.111.7)

y+üŋ (I.109.32)

yürük (krş.yörü(K)/yörük/yörüK/): yörük

yüzlü: yüzlü

y. (I.11.15)

y. (I.11.18)

yürü- (krş.yörü-): yürümek

yüzlü: yüzlü, suratlı

y-müyom (I.74.14)

y.(I.29.23)

y-yän (I.107.39)

yüz garaltısı yap-: surat asmak

y-yom (III.7.7)
yüssek (krş.yüŋsek): yüksek

y. g. y-arsaŋ (III.1.29)
yüzümden: olumsuz bir şeye sebep olma

y. (I.97.6)
yüssü(K): yüzük

y. (I.24.2)

y+ü (I.87.11)

Z

yüü- (krş. yü-): yıkamak

zabded-: alıkoymak

y-dük (I.24.38) (I.24.40)

za-iye (III.9.19)

yǖsek: yüksek

zȧman
zaman.

y. (III.1.15) (III.1.16)

(krş.zaman/Zaman/zemān/zamān):

z. (I.20.9) (I.39.15)

yüz: toprağın yüzeye yakın kısmı

zaman
zaman.

y+ünde (III.2.23)
yüz: yüz sayısı

(krş.zȧman/Zaman/zemān/zamān):

z. (I.18.8) (I.21.13) (I.21.16)
(I.21.21) (I.21.29) (I.28.20) (I.35.22)
(I.36.14) (I.39.17) (I.40.17) (I.40.17)
(I.40.17) (I.40.18) (I.40.18) (I.45.16)
(I.46.11) (I.46.19) (I.49.12) (I.51.51)
(I.51.6) (I.57.3) (I.58.29) (I.58.29)
(I.58.7) (I.62.24) (I.62.31) (I.62.35)
(I.73.39) (I.74.2) (I.79.16) (I.84.24)
(I.85.17)(I.98.10) (I.102.5) (I.103.20)
(I.103.5)
(I.108.14)
(I.108.15)
(I.109.9) (III.2.43) (III.4.4) (III.5.32)
(III.5.34)(III.5.69)(IV.1.38) (IV.1.58)

y.(I.13.5) (I.13.5) (I.18.15) (I.18.15)
(I.18.15) (I.21.25) (I.33.20) (I.33.20)
(I.33.21) (I.33.21) (I.35.12) (I.35.12)
(I.35.30) (I.40.16) (I.40.3) (I.49.16)
(I.49.21) (I.56.16) (I.56.18) (I.61.4)
(I.61.5) (I.63.12) (I.63.13) (I.72.30)
(I.73.42) (I.77.7) (I.77.7) (I.78.14)
(I.78.14) (I.79.26) (I.79.9) (I.84.20)
(I.84.21) (I.84.23) (I.84.23) (I.84.24)
(I.93.7) (I.93.7) (I.98.12) (I.99.10)
(I.99.12) (I.106.11) (I.106.2) (II.7.1)
(II.8.3) (II.8.7) (II.8.8) (III.5.23)
(III.5.23)(III.5.28)(III.5.54) (III.5.72)
(III.5.73)(III.5.73)(III.6.14) (III.6.14)
(III.9.11)(III.9.13)(IV.2.26) (IV.2.26)

z+ā (IV.1.16)
z+an (I.46.47)
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z+ı (I.47.1) (III.6.4) (III.6.6)

zātene/zāti): zaten

z+ımda (I.47.23)

z. (I.85.5)

z+ımızda (I.107.41)

zātän (krş.zātä/zātäne/zāten/zaten/zātenä/
zātene/zāti): zaten

z+ına (IV.1.19)

z. (I.19.8)

z+ında (I.108.17)
z+ında(I.64.20)
(III.2.29)

(I.73.45)

zātäne (krş.zātä/zātän/zāten/zaten/zātenä/
zātene/zāti): zaten

(II.2.33)

z. (I.39.5)

z+ıŋ (I.107.30)

zāten
(krş.zātä/zātän/zātäne/zaten/zātenä/
zātene/zāti): zaten

z+ıya (I.71.2)
z+la (I.37.17)

z. (I.103.1) (I.105.3) (I.107.56)
(I.108.18) (I.11.26) (I.11.40) (I.19.5)
(I.26.11) (I.29.22) (I.33.14) (I.33.14)
(I.35.17) (I.36.25) (I.38.1) (I.39.13)
(I.39.19) (I.40.15) (I.40.2) (I.41.15)
(I.44.3) (I.46.45) (I.49.24) (I.49.24)
(I.55.4) (I.110.3) (I.113.7) (II.1.3)
(II.9.21)(III.4.32)(III.5.38) (III.5.38)
(III.9.6)(IV.2.32) (IV.2.5) (I.84.11)
(I.86.11)(I.86.19) (I.91.3) (I.91.4)

z+nā (I.69.2) (I.69.3)
z+nāda (I.13.2)
z+nādan (I.69.15)
z+nan (I.65.17)
z+nar (I.30.1)
z+narı (I.11.16)
z+narın (III.2.15)

zaten
(krş.zātä/zātän/zātäne/zāten/zātenä/
zātene/zāti): zaten

Zaman (krş.zȧman/Zaman/zemān/zamān):
zaman.

z. (I.51.48) (I.58.17) (I.58.20)
(I.6.11) (I.6.12) (I.60.5) (I.61.4)
(I.66.15) (I.72.10) (I.74.9) (I.78.13)
(I.79.20) (I.80.9) (I.81.8) (I.3.9)

Z. (I.29.25)
zamān
zaman.

(krş.zaman/zȧman/Zaman/zemān):

zātenä (krş.zātä/zātän/zātäne/zāten/zaten/
zātene/zāti): zaten

z+ı (IV.1.30) (IV.1.30) (IV.1.31)
(IV.1.33)

z. (I.40.8)

z+ında (I.50.10) (I.58.2) (I.71.2)
(I.97.16)
zemān
zaman

zātene
(krş.zātä/zātän/zātäne/zāten/zaten/
zātenä/zāti): zaten

(krş.zaman/zȧman/Zaman/zamān):

z. (I.103.17)
zāti
(krş.zātä/zātän/zātäne/zāten/zaten/
zātenä/ zātene): zaten

z+ı (I.26.11)
zanaat: zanaat

z. (I.103.19) (I.103.27) (I.103.27)
(I.109.16) (I.28.3) (I.5.27) (I.51.39)
(I.59.3) (I.74.4) (I.80.9) (I.86.26)
(I.86.7) (I.97.18) (II.5.4) (II.5.5)

z+ı (I.109.5) (I.109.7)
z+ından (I.109.8)
zar zor: zorlukla (ikileme)

zebze: sebze

z. z. (I.73.4)

z.(I.100.9) (I.100.9)

zaraf: sarraf

zähre: zahire

z. (I.70.8) (I.70.9)

z. (I.92.3) (I.92.4)

zarar: zarar

zengin: zengin

z. (I.54.31) (I.54.31) (I.72.9) (I.83.4)
zātä

z. (I.69.4)

(krş.zātän/zātäne/zāten/zaten/zātenä/
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z+e (I.111.16)

z. (I.103.9) (I.63.8)

z+nä (I.69.3)

z+dan (I.111.3)

zenginleşdir-: zenginleştirmek

zikke: hayvanları bağlamada kullanılan
demir kazık

z-iyola (I.11.41)

z.(I.89.138)

zenni: zenne, kadın

ziraat (krş.ziraát/zıraat): ziraat

z. (I.43.35)

z. (I.35.2) (I.71.3) (I.81.5) (I.85.2)
(I.85.3) (I.93.6) (I.101.6)

zētin (krş.sētin/zeytin/Zeytin): zeytin
z. (I.18.14) (I.29.37) (I.30.23)
(I.30.6) (I.5.1) (I.5.25) (I.68.4)
(I.68.5) (I.74.5) (I.82.8) (I.82.9)
(I.84.17)
(I.103.10)
(I.106.22)
(I.106.24)
(I.112.2)
(IV.1.55)
(IV.2.32)

z+lan (I.108.1) (I.108.2)
ziraát (krş.ziraat /zıraat): ziraat
z. (I.14.2)
ziraatcılı(K)
(krş.zıraatcılıĝ/ziraatcılık/
zıraatcılık): ziraatçılık

z+dän (I.74.1) (I.74.3)

z+ınnan (I.83.1)

z+iŋ (I.84.17)

ziraatcılıK
(krş.zıraatcılıĝ/ziraatcılık/
zıraatcılık): ziraatçılık

z+nääŋ (I.112.8)
z+nämiZ (I.29.37)

z. (I.86.1)

z+neri (I.103.10)

zirve: dağın doruk noktası

zeytin (krş.sētin/zētin/Zeytin): zeytin

z. (I.64.17)

z. (I.6.16)

ziyaret: ziyaret

z+dir (I.49.6)

z+imä (I.94.6)

Zeytin (krş.sētin/zētin/zeytin): zeytin

zoba (krş.soba/Soba): soba

Z+dir (I.39.2)

z+sını (I.33.6)

zevk: zevk

z+yı (I.30.3) (I.30.4) (I.91.2)

z+i (I.110.6)

zor: kolay olmayan

zevkli: zevkli

z. (I.5.21) (I.5.22) (I.6.31) (I.6.31)
(I.6.31) (I.6.31) (I.12.24) (I.15.1)
(I.21.28) (I.30.18) (I.30.19) (I.30.20)
(I.35.4) (I.35.8) (I.44.17) (I.49.12)
(I.49.15) (I.49.18) (I.49.4) (I.49.4)
(I.64.12) (I.64.5) (I.71.7) (I.72.41)
(I.73.4) (I.77.10) (I.78.17) (I.78.4)
(I.78.8) (I.79.14) (I.79.14) (I.86.4)
(I.90.17) (I.90.18) (I.90.18) (I.97.13)
(I.97.13)(I.97.17) (I.104.22) (I.105.3)
(I.105.3)(I.110.10) (I.110.8) (I.110.8)
(II.2.1) (II.2.44) (II.2.45) (II.3.4)
(II.4.26) (II.4.27) (II.4.31) (II.4.31)
(III.1.37) (III.1.37) (III.1.4) (III.1.9)
(III.5.68)

z. (I.110.5)
zırınca-: acı çekmek
z. (I.89.137)
zıraat (krş.ziraát/ziraat): ziraat
z. (I.61.8) (I.63.1) (I.63.2) (I.68.4)
(III.2.30) (III.2.5)
z+nan (I.84.4)
zıraatcılıĝ
(krş.zıraatcılık/ziraatcılı(K)/
ziraatcılıK): ziraatçılık
z. (III.2.4)
zıraatcılık (krş.zıraatcılıĝ / ziraatcılı(K) /
ziraatcılıK): ziraatçılık

z+dan (I.104.10)
z+dana (I.104.9)

z. (I.98.1)

z+du (I.105.20) (I.35.26) (I.86.5)
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z+nan (I.45.3) (I.80.9) (II.9.18)
zoral-: zorlaşmak
z-dı (I.72.20) (III.5.38) (III.5.38)
(III.5.44)
zorlan-: zorlanmak
z-dıx (I.86.7)
z-ıyom (I.11.7)
z-madık (I.12.45)
zorlu: zor olan
z.(I.32.32)
zorluk (krş.zorlu(K)): zorluk
z+la (I.24.42)
zorlu(K) (krş.zorluk): zorluk
z+u (I.18.13)
z+unu (I.79.15)
zorunda: mecbur
z. (I.35.14)(I.35.16) (I.84.12) (I.84.9)
z+yız (I.55.11) (I.55.8)
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5. ÖZEL AD DİZİNİ
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alışeir (krş alışehir/alaşehir): Manisa’nın
Alaşehir ilçesi

A
açev: Anne Çocuk Eğitim Vakfı

a. (I.24.11)

a.(I.68.8)

a+dä (I.26.36) (I.26.42)

adagide (krş.adıgidi): Ovakent’ın eski adı,
Adagide

a+de (I.26.42)

a.(I.62.20) (II.4.14)

ali: Ali, erkek ismi

adagümä: Konaklı’nın eski adı, Adagüme

a.(I.50.4) (I.70.8)
a+dä (I.70.7)

a.(I.62.21)
adaküre: Beydağ’ınAdaküre Mahallesi

allā (krş.alla/allah): Allah

a+niŋ (I.17.9)

a. (I.106.18) (I.111.19) (I.12.36)
(I.12.44) (I.2.1) (I.44.2)

a+yä (I.17.8)

alla (krş.allā/allah): Allah

adıgidi (krş.adagide): Ovakent’ın eski adı,
Adagide

a+a (I.33.22) (I.34.8) (I.35.18)
(I.36.26) (I.37.24) (I.37.31) (I.84.5)

a+dän (I.62.20)

a+am (II.3.42)

a+lädä (I.94.14)

a+ım (I.80.16) (III.4.19)

afyon: Afyon
a.

a+ıma (I.86.24) (I.86.27)

(I.51.27) (I.51.33)

a+ıŋ (I.73.49)
(I.87.8) (I.87.9)

a+da (I.67.5)
ak parti: Adalet ve Kalkınma Partisi

a. (I.104.4) (I.12.35) (I.24.16)
(I.24.22) (I.29.11) (I.29.38) (I.31.5)
(I.35.21) (I.35.3) (I.35.4) (I.42.37)
(I.42.38) (I.42.6) (I.43.8) (I.44.12)
(I.44.19) (I.44.4) (I.44.7) (I.48.1)
(I.48.2) (I.50.13) (I.52.3) (I.54.20)
(I.55.8) (I.56.11) (I.56.5) (I.58.1)
(I.58.32) (I.58.33) (I.66.7) (I.69.12)
(I.69.12) (I.69.23) (I.73.20) (I.73.21)
(I.73.48) (I.73.50) (I.76.5) (I.76.5)
(I.84.1) (I.90.18) (I.95.5) (I.98.14)
(II.2.10) (II.2.15) (II.2.21) (II.8.11)
(II.9.22) (II.9.5) (III.5.67) (III.9.18)

akgaşık: Lakap
a. (I.85.18)
akile: kadın adı
a. (I.62.29)
aksakallı: bir yörük obasının adı
(I.11.14)

aktepä: Beydağ’ınAktepe Mahallesi
a. (I.11.23)
alageçili: Beydağ’ın Alakeçili Mahallesi

a+a (I.84.22)

a+liyim(I.3.1)

a+dan (I.12.5) (I.73.17) (I.73.49)

alaşehir (krş alışehir/alışeir): Manisa’nın
Alaşehir ilçesi
a.

(I.87.2)

allah (krş.alla/allā): Allah

a+yä (I.50.10)

a.

(I.87.1)

a+ım (I.12.22) (I.24.3)
a+ımȧ (I.12.4)

(I.69.13)

a+ım (I.35.24) (I.44.3) (I.46.45)
(II.2.11) (II.8.11) (III.5.70)

alıbaş: Kiraz’da bir mevkii
a+dı (I.106.18)

a+ıma (I.79.30) (I.86.26) (III.9.15)

alışehir (krş: alaşehir/alışeir): Manisa’nın
Alaşehir ilçesi

a+ıŋ (I.61.2) (I.61.2)
anap: Anavatan Partisi

a. (I.46.42)
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a+dandı (I.50.10)

aydoudu: Kiraz’ın Aydoğdu köyü

anKara (krş.ankara/ankarȧ/anḳarı): Ankara
ili

a+nuŋ (I.50.6)
aylin: Aylin, kadın adı

a.(I.37.19) (I.61.9)

a.(I.62.34) (I.75.2) (I.76.11) (I.76.4)

a+dan (I.54.17)

a+im (II.4.19)

a+ya (I.54.19)

aynur: Aynur, kadın adı

anḳarı (krş.anKara/ankara/ankarȧ): Ankara
ili

a.(I.103.12)
ayrancılā (krş.ayrancılar): İzmir’ın Torbalı
ilçesine bağlı Ayrancılar mahallesi

a+da (II.3.35)
ankarȧ (krş.anKara/ankara/anḳarı): Ankara
ili

a+da (I.79.6)
ayrancılar (krş.ayrancılā): İzmir’ın Torbalı
ilçesine bağlı Ayrancılar mahallesi

a+ya (I.37.9)
antalya: Antalya ili

a (I.79.27)

a+da (I.46.10)

a+da (III.7.6)

apbaklı: lakap adı

ayşe: Ayşe

a. (I.85.18)

a. (IV.1.56) (I.4.1)

artıcak: Ödemiş’te bir mevkii
a.

B

(I.81.3)

bādemli (krş.bademli): Ödemiş’in Bademli
mahallesi

āşa: Ayşe, kadın adı
a. (I.21.16) (I.24.1) (I.7.2) (I.7.2)

b. (IV.1.49)

atça: Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı bir
mahalle

bademli (krş.bādemli): Ödemiş’in Bademli
mahallesi

a. (I.46.43)

b+de (II.2.25)

atiye: Atiye kadın adı

bayındır: İzmir’ın Bayındır ilçesi

a. (I.36.3)

b. (I.11.19)

avşar: Avşar, bir soyad

b+a (II.4.22)

a.(I.68.17)

b+dȧ (I.6.19)

avunduklu: Kiraz’ınAvunduruk köyü

b+da (I.110.13) (I.110.19) (II.4.20)
(II.4.23)

a.(I.51.25)(I.51.26)(I.51.31) (I.51.47)

b+dan (II.4.21)

aydın: Aydın ili

bayır: Kiraz’ın Çanakçı mahallesinde bir
mevkii

a.(I.106.9)(I.46.43)(III.5.29)
(III.9.34)(III.9.34)

b.

a+dȧ (I.90.10)

(I.29.1)

bediriyä: Bedriye, kadın adı

a+da (III.5.8)

b. (I.80.8)

a+da (III.5.9)

beşlä (krş.beşlär) : Bozdağ’da Beşler Geçidi

a+ıŋ (III.6.25)

b.(I.65.16)

aydınlı: Aydınlı

beşlär (krş.beşlä): Bozdağ’da Beşler Geçidi

a. (I.107.7)

b. (I.65.17) (I.65.18)
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beydā
(krş.beyda/beydağı):
Beydağ ilçesi

İzmir’in

b+dän (I.107.31)
b+de (I.68.4)

b.(I.12.6) (I.13.1) (I.46.22)

b+niŋ (I.68.5)

b+dȧ (I.18.25)

b+niŋ (I.68.6)

b+da (I.18.10)

b+ye (III.2.12)

beyda
(krş.beydā/beydağı):
Beydağ ilçesi

İzmir’in

b+yi (I.63.18) (I.70.18)
birgili: Birgili

b.(I.41.18)

b+yim (I.68.6)

b+da (I.18.27)

bozda (krş.bozdā): bozdağ,

b+ına (I.18.26)

b+a (I.20.3)

b+yındaydım (I.46.23)
beydağı
(krş.beydā/beyda):
Beydağ ilçesi

bozdā (krş.bozda): bozdağ,

İzmir’in

b. (I.64.15)

b+ında (I.17.3)

b+da (I.65.16)
bozdoan: Aydın’ın bir Bozdoğan ilçesi

b+ndan (III.6.7)
beyköyü: Beydağ’ın Beyköy mahallesi

b+a (I.106.5)
buca(K)
(krş.bıcaḳ/bucak/bıcak/bucaK):
Ödemiş’in Bucak mahallesi

b+nde (I.4.11)
beyköylü: Beyköylü

ağa (III.2.11)

b+yüm (I.4.11) (I.4.11)

bucaan (I.38.6)

bıcak
(krş.bıcaḳ/bucak/buca(K)/bucaK):
Ödemiş’in Bucak mahallesi

bucaK
(krş.bıcaḳ/bıcak/buca(K)/bucak):
Ödemiş’in Bucak mahallesi

b. (II.7.4)

b.(I.38.6)

bıcaḳ
(krş.bıcak/bucak/buca(K)/bucaK):
Ödemiş’in Bucak mahallesi

bucak
(krş.bıcaḳ/bıcak/buca(K)/bucaK):
Ödemiş’in Bucak mahallesi

b. (II.8.17)
bıçakcı (krş.bıçakçı):
mahallesi

Ödemiş’in

b.(I.38.9) (I.71.1) (I.72.2) (I.72.4)
(I.72.4)

Bıçakçı

buldan: Denizli’nin Buldan ilçesi

b.(I.11.51) (I.11.51)

b+a (I.106.5)

bıçakcılı: Bıçakçılı

bursa: Bursa ili

b+yın (I.66.14)
bıçakçı (krş.bıçakcı):
mahallesi

Ödemiş’in

b+da (I.105.12)

Bıçakçı

b+dan (I.105.13)
bülbüllär: Ödemiş’in Bülbüller mahallesi

b+da (I.105.2) (I.66.13)
b+lāda (I.66.3)

b. (I.73.1)

bilgi (krş.birgi): Ödemiş’in Birgi mahallesi

C
cehepeli: Cumhuriyet
destekleyen

b+de (II.9.20)
b+yä (I.11.19)

Halk

c.(I.50.12)

birgi (krş.bilgi): Ödemiş’in Birgi mahallesi

cenābı allah: cenab-ı Allah

b.(I.63.16) (I.63.17)
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Partisi’ni

c.

ç+da (III.4.11) (III.4.27)
çataklı: Çataklı
ç. (III.4.31)

a. (I.107.17)

cevizalan
(krş.cevizalaŋ/
Kiraz’ınCevizalan mahallesi

cevizalanı):

çavuş dā: Çavuş Dağ, Kiraz’ın İğdeli
mahallesi yakınlarında bir dağ

c. (III.1.53)
cevizalanı
(krş.cevizalan/cevizalaŋ):
Kiraz’ınCevizalan mahallesi

ç.d. (I.38.5) (I.38.8)
çayāzı: Kiraz’ınÇayağzı mahallesi

c+na (III.3.40)

ç.(I.32.1)

cevizalaŋ
(krş.cevizalanı/cevizalan):
Kiraz’ınCevizalan mahallesi

çayır: Ödemiş’in Çayır mahallesi
ç+dan (IV.1.25)

c. (III.1.51) (III.1.54)
cevizli: Kiraz’ın Cevizli mahallesi

çaylı: Ödemiş’in Çaylı mahallesi

c+dän (I.24.19)

ç. (I.13.1) (II.6.10)
ç+yı (I.78.6) (II.6.10)

cura: soy isim

çelengär: soy ad

c+da (I.50.4)

ç. (I.14.1)

Ç
çakıcılar: Kiraz ilçesi Çakıcılar mahallesi

çetin pilasdik: Bir firma adı

ç+dan (I.28.2)

ç.p. (I.112.4)

çakırcalı: lakap adı
ç.(I.29.24) (I.29.24)

çiçek: bir soyad
ç. (I.4.1)

ç+la(I.29.18)

çine (krş.çini): Aydın’ın Çine ilçesi

çal: Denizli’nin Çal ilçesi

ç. (I.106.9)

ç. (I.49.24) (I.49.24)

çini (krş.çine): Aydın’ın Çine ilçesi

çanakçı: Kiraz’ın Çanakçı mahallesi

ç+yä (I.106.12)

ç. (I.29.1)

çomaklā (krş.çomakla/ çomaklar): Kiraz’ın
Çomaklar mahalesi

çanakgale (krş.çanaKgale): Çanakkale ili
ç.(I.108.21)

ç. (I.17.7)

çanakgale savaşı: Çanakkale Savaşı

çomakla (krş.çomaklā/ çomaklar): Kiraz’ın
Çomaklar mahalesi

ç. s+nda (I.108.21)

ç+aŋ (I.11.49)

çanaKgale (krş.çanakgale): Çanakkale ili

çomaklar (krş.çomakla/ çomaklā): Kiraz’ın
Çomaklar mahalesi

ç+de (I.51.41)
çärkezlär: lakap adı
ç.(III.6.19)
çata(K) (krş.çataḳ/çatak/çataḳ):
Çatak mahallesi
ç+aŋ (III.4.29)
çataḳ (krş.çatak/çata(K)/çataḳ):
Çatak mahallesi

ç. (I.11.10)
Kiraz’ın

ç+da (I.11.11)
ç+nan (I.11.49)

Kiraz’ın

çöp ali: lakap adı
ç. a.(I.70.7) (I.70.7) (I.70.8)

ç. (I.60.2) (III.5.20)

D

çatak (krş.çata(K)/çataḳ): Kiraz’ın Çatak
mahallesi
ç. (I.59.5)(III.4.31)(III.5.22)(III.5.25)

dalcı: Kiraz’da bir mevkii adı
d. (I.46.43)
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danışlā: lakap adı

E
ece: Ece, kadın adı

d. (I.70.3)
demiräl: bir soyad

e+niŋ(I.2.4)
egė (krş.ege): Ege Bölgesi

d.(I.20.1)
demirdede:Ödemiş’in Demirdere mahallesi

e. (I.46.41) (I.69.25)

d+sindän (IV.1.25)

ege (krş.egė): Ege Bölgesi

denizli: Denizli ili

e. (I.72.30) (I.77.26)
e+niŋ (I.72.31)

d. (I.106.5)
d+dä (II.1.8)

emine: Emine, kadın adı

d+dän (I.49.22)

e.(I.24.17)

d+dänmiş (I.49.22)

erzulum (krş.ärzurum): Erzurum ili

d+di (II.1.8)

e.(I.43.19)

d+yi (I.12.18)

e+da (I.43.12) (I.43.19)

depeci(K): İzmir’ın Tepecik semti

emirli: Ödemiş’in Emirli mahallesi

d+ä (I.35.1) (I.35.10) (I.35.7)

e. (I.11.12) (I.11.50)

d+dä (I.35.10) dokuzlar (I.38.8)

e+de (I.11.40)

derbent:Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı
Derbent mahallesi

e+denim (II.1.4)
erikli: Beydağ’ın Erikli mahallesi

d.(I.29.6) (I.29.6) (I.29.7) (I.46.42)

e.(I.11.50) (I.8.1)

dereboyu: Hakkari’nin Şemdinli ilçesine
bağlı Dereboyu mahallesi

e+niŋ (I.11.49)
eriklili: Eriklili

d. (II.3.38)

e. (I.9.1)

dokuzlar: Kiraz’ın Dokuzlar mahallesi

ärzincan: Erzincan ili

d. (III.9.16) (III.9.9)
d+a (I.34.11)
(III.5.21)

(I.60.5)

ä. (I.54.1)

(III.5.21)

ärzurum (krş.elzulum): Erzurum ili

d+ıŋ (I.38.7)

ä. (I.81.4)

doḳuzlar (krş.dokuzlar): Kiraz’ın Dokuzlar
mahallesi

ese: Ese, erkek adı
e. (I.51.55)

d. (III.5.31)

esgişehir: Eskişehir ili

d+da (III.5.31) (III.5.32)

e+de (III.1.32)

d+dan (III.5.33)

eşmė: Uşak’ın Eşme ilçesi

domala: lakap adı

e. (I.29.2)

d+aŋ (II.8.14)

eti banK (krş.eti bank): Etibank, yer altı
cevherlerini işletmek için kurulmuş,
2001’de kapatılan bir banka.

dovancılā: Kiraz’ın Doğancılar mahallesi
d+dan (I.26.25)

e+da (I.11.4)

düdengızı: lakap adı

eti bank (krş.eti banK): Etibank, yer altı
cevherlerini işletmek için kurulmuş,

d. (I.24.44)
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2001’de kapatılan bir banka.

(III.9.22)
garagoyun: Kiraz’da bir mevkii

e. (I.11.2)
e+la (I.11.39)

g. (III.4.23)

F
garagöz:bir soyad

faden: Kadın adı

g. (II.8.14)

f. (I.44.19)

garakuyu: Karakuyu, Ödemiş’in Orhangazi
mahallesinin eski adı

fadik: kadın adı
f. (I.44.20) (I.44.21)

g+da (II.9.15)

fadimä (krş.fadime): Fadime, daha çok
Fatma yerine kullanılan kadın adı

garaman: Kiraz’ın Karaman mahallesi
g+ı (I.51.30)

f.(I.66.1)

garȧburç: Kiraz’ın Karaburç mahallesi

fadime (krş.fadimä): Fadime, daha çok
Fatma yerine kullanılan kadın adı

g+dan (I.39.1)

f. (I.14.1) (I.24.44)

garıdeniz: Karadeniz

fatih yurdu: Ödemiş’te bir erkek öğrenci
yurdu

g+ä (I.94.11)
gaşıkcı: bir yörük obası

f . y+unda (II.6.8)

g. (I.11.15)

fatma: Fatma, kadın adı (I.14.1)

gaşıkcılar: lakap adı

f. (I.66.1)

g+dan (I.11.16)

ferat: Ferhat, erkek adı

gaymakcı
(krş.gaymaKçı/gaymaKcı/
gaymakçı/gāymakçı/kaymakçı/Kaymakçı/
kaymaKçı): Ödemiş’in Kaymakçı mahallesi

f. (I.112.7)
fethi: Fethi, erkek adı

g.(I.110.14)
(I.113.2)
(I.40.10) (II.4.14) (II.4.8)

f. (II.8.14) (II.8.14)
firdes: Firdevs, kadın adı

(I.113.7)

g+dȧ (I.11.15)

f. (I.20.1)

g+da (I.11.16) (I.12.8) (I.70.3)

G

g+de (I.41.6)

gadiryä (krş.gadirye): Kadriye, kadın adı

g+lā (I.14.6)

g. (I.36.4)

g+nıŋ (I.14.9) (II.4.10)

gadirye (krş.gadiryä): Kadriye, kadın adı

g+ya (I.5.25) (II.4.9)

g. (I.36.12) (I.36.13)
gamar:
Kamer,
Kiraz’ın
mahallesinin eski adı

gaymaKcı
(krş.gaymaKçı/gaymakcı/
gaymakçı/gāymakçı/kaymakçı/Kaymakçı):
Ödemiş’in Kaymakçı mahallesi

Aydoğdu

g. (I.50.6)(I.51.36) (I.51.36) (I.51.47)

g.(I.46.40)

gamze: Gamze, kadın adı

gaymakcılı
Kaymakçılı

g+yä (I.30.32)
garabağ: Kiraz’ın Karabağ mahallesi

(krş.gaymaKcılı/gaymakçılı):

g. (I.70.9)
g+la (I.54.22)

g. (I.38.1)

g+ymışıŋ (I.6.4)

garaburun: yer adı
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gaymaKcılı
(krş.gaymakcılı/gaymaKcılı/
gaymakçılı): Kaymakçılı

gizem: Gizem, kadın adı
g+iŋ (I.87.6)

g. (II.5.25)

gōgalı: Kiraz’ın Kurudere
civarında bir mevkii

gaymakçılı
(krş.gaymaKcılı/gaymakcılı/
gaymaKcılı): Kaymakçılı

mahallesi

g. (I.42.14)

g. (II.4.4)

goruköy: Koruköy, Gelibolu’ya bağlı bir
köy

gaymaKçı
(krş.gaymaKcı/gaymakcı/
gaymakçı/gāymakçı/kaymakçı/Kaymakçı):
Ödemiş’in Kaymakçı mahallesi

g. (I.109.11)
gökköy: Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı
Gökköy mahallesi

g+nıŋ (I.46.40)
g+yı (I.46.38)

g+dä (I.37.16)

gāymakçı
(krş.gaymaKçı/gaymaKcı/
gaymakcı/gaymakçı/kaymakçı/Kaymakçı)):
Ödemiş’in Kaymakçı mahallesi

gölcük (krş.gölcü(K): Ödemiş’in Gölcük
mahallesi
g. (I.103.11)

g+ya (I.5.23)

g+nän (I.81.3)

gazanı (krş.gazanı): Ödemiş’in Kazanlı
mahallesi

gölcü(K) (krş.gölcük): Ödemiş’in Gölcük
mahallesi

g. (II.4.15)

g+ü (I.103.8)

gazannı (krş.gazanı): Ödemiş’in Kazanlı
mahallesi

gurcuva: Ödemiş’in Kurucuova mahallesi
g+nıŋ (I.24.43)

g. (II.4.12)
gediK (krş.gedik): Kiraz’ın Gedik mahallesi

gurtuluş savaşı: Kurtuluş Savaşı
g. s+ında (I.51.40)

g. (II.7.5)
gedik (krş.gediK): Kiraz’ın Gedik mahallesi

guruderė (krş.gurudere): Kiraz’ın Kurudere
mahallesi

g. (II.8.18) (III.2.11)

g+denim (I.42.13)

g+dän (I.38.5) (I.38.6)

gurudereli: Kurudereli

gelibolu: Gelibolu

g. (I.42.14)

g+nuŋ (I.109.11)

gülanım: Gülhanım, kadın adı

gereli: Ödemiş’in Gereli mahallesi

g. (I.64.9)

g+de (I.50.1)

gülperi: Gülperi, kadın adı

g+denim (II.3.7)

g. (II.4.1)

g+deydi (I.103.17)

gümüldür
(krş.güŋüldür):
Gümüldür beldesi

gızıl çukur: Kiraz’da bir mevkii
g.ç.(I.46.42)

İzmir’in

g+ä (I.26.4)

gızılcavlu: Ödemiş’in Kızılcaavlu mahallesi

g+dä (I.37.2)

g. (I.92.1)

g+lärä (I.37.2)

girne: Kıbrıs’ın Girne şehri

günlüm: bir soyad

g+yä (I.86.3)

g. (I.100.12)

g+yi (I.86.5)

güŋüldür
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(krş.gümüldür):

İzmir’in

Gümüldür beldesi

h+ün (I.96.3)

g+ä (I.26.6)

h+üŋ (I.96.4)

gürgän: bir soyad
g. (III.7.3)
H

hatay: Hatay ili
h+da (I.104.4)
h+da (I.104.5)

hācettepė: Hacettepe Üniversitesi

h+ı (I.104.6)

h+dä (I.61.9)

hatca: Hatice, kadın adı
h. (I.21.16) (I.37.15) (I.37.16)
havva (krş.hevva): Havva, kadın adı
h+gillä (I.29.21)
hevva (krş.havva): Havva, kadın adı

hacı köyleri: Kiraz’da bir mevkii
h. k+ndän (I.26.25)
hacı nuri: Bir lakap
h. n. (I.43.30)

h. (I.94.13)

hakgāri: Hakkari ili

hisar: Kiraz’ın Hisar mahallesi

h.(I.80.17)

h. (I.32.6)

h+de (I.80.17)

hisar kalesi: Hisar Kalesi

halıköv (krş.halıköy): Beydağ’ın Halıköy
mahallesi

h. k. (I.32.6)
hülya: Hülya, kadın adı

h+ün (I.11.8)

h. (I.30.30)(I.30.31) (I.30.8) (I.68.17)

h+ü (I.11.40)
I

haliköy (krş.halıköv): Beydağ’ın Halıköy
mahallesi

ısyaklı: yer adı

h+ā (I.11.23)

ı. (I.85.20)

halil: Halil, erkek adı

ı+dan (I.85.20) (I.85.20)
ışık: Ödemiş’in Işık mahallesi

h.(I.30.11) (I.76.16) (I.76.28)
halilbeyli: İzmir’in Kemalpaşa ilçesine
bağlı Halilbeyli mahallesi

ı. (I.83.1) (I.83.3) (I.110.2)
İ

h+dä (I.110.13)

ibili: lakap adı

h+ye (I.110.15)
halillär (krş.haliller):
mahallesi

i.(I.51.43)
Kiraz’ın

Haliller

i+niŋ (I.51.42)
i+ymiş (I.51.42)

h. (I.28.1) (I.28.2)
haliller (krş.halillär):
mahallesi

Kiraz’ın

ibraam (krş.ibrām/ibram): İbrahim, erkek
adı

Haliller

i+mış (I.51.43) (I.51.43)

h+ä (I.36.1)

ibram (krş.ibraam/ibrām): İbrahim, erkek
adı

h+e (I.36.9)
h+i (I.51.26)

i. (I.42.4)

harbiyi: Harbiye, Kara Harp Okulu

ibrām (krş.ibram/ibraam): İbrahim, erkek
adı

h+dän (I.107.5)
h+yä (I.107.5)

i.(I.43.32)

hatatürk: Atatürk

îdeli: Kiraz’ın İğdeli mahallesi
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i. (I.37.1) (I.37.7)

i+de (I.103.16) (I.110.13)

iminä (krş.imine): Emine

i+dė (I.26.42)

i. (I.41.19) (II.2.18) (II.2.42)

i+de (I.28.3) (I.34.10) (I.43.26)
(I.43.5) (I.6.20) (I.73.12) (I.84.2)
(I.84.6) (I.98.23) (II.5.25) (II.8.11)
(III.2.9) (III.3.40)

imine (krş.iminä) (I.41.13)
i. (I.24.21)

i+dekinnä (I.103.19)

incirliovu: Aydın’ın İncirliova ilçesi

i+dilä (I.92.5)

i+da (I.106.1)
isdanbul (krş.isTanbul): İstanbul ili

i+e(I.105.13) (I.86.22)
(I.98.23) (II.6.5) (III.2.4)

i. (I.107.4)

(I.86.23)

i+i (I.12.17) (I.46.44)

isdanbullu: İstanbullu

i+lädä (I.6.27)

i.(I.107. 6)

i+läde (I.78.15)

isdiklāl marşı: İstiklal Marşı

izmirli: İzmirli

i.m.(I.107.35)

i. (I.107.6)

iskänderun: Hatay’ın İskenderun ilçesi
K

i. (I.104.4)

kāmil: Kamil, erkek adı

islam: İslam

k. (I.33.4)

i+ıŋ (I.107.54)

karaba: Kiraz’ın Karabağ mahallesi

ismail (krş.ismayil/ ismāyil): İsmail, erkek
adı

k+ıŋ (III.5.26)
karabulu
(krş.karabuluğu):
Karabulu mahallesi

i. (II.9.12) (II.9.12)
ismayil (krş.ismail/ ismāyil): İsmail, erkek
adı

Kiraz’ın

k. (I.46.3)
karabuluğu
(krş.karabulu):
Karabulu mahallesi

i. (I.107.21) (I.107.32)
i+e (I.107.47)

Kiraz’ın

k. (I.46.5)

ismāyil (krş.ismayil/ismail): İsmail, erkek
adı

karagöz: bir soyad
k.(II.8.13)

i.(I.107.7)

karayahni:
Ödemiş’in
mahallesinin eski adı

isTanbul (krş.isdanbul): İstanbul ili
i+a (III.6.20)

Üzümlü

k.(I.108.10) (I.108.11) (I.108.12)

İzmir: İzmir ili

ḳars: Kars ili

i.(I.110.17)(I.110.20)(I.26.4)(I.30.10)
(I.30.10) (I.78.15)

ḳ.(I.43.19)
katırcılar: Ödemiş’te bir mahalle adı

i+ä (I.73.13)

k.(I.84.23)

i+dä (I.101.3) (I.103.18) (I.12.2)
(I.29.11) (I.29.19) (I.34.3) (I.34.9)
(I.46.28) (I.51.3) (I.84.10) (I.97.24)
(I.97.25) (II.5.23) (II.6.9) (III.1.44)

kayaköy (krş.kayıköy): Ödemiş’in Kayaöy
mahallesi
k+dän (I.106.19)

i+dän (I.12.18)

kayaköylü: Kayaköylü

i+däydi (III.1.23)
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k+yüm (I.86.1)

keskinäl (krş.kesKinäl): lakap adı

kayıköy (krş.kayaköy): Ödemiş’in Kayaköy
mahallesi

k. (I.24.7)
kıprıs: Kıbrıs

k+dä (I.106.18)

k. (III.5.57)

kayıpınar: Uşak iline ait bir köy

k+a (I.86.2)

k. (I.29.7) (I.29.7)

k+ı (III.5.57)

kaymakçı
(krş.gaymakcı/gaymaKçı/
gaymaKcı/gaymakçı/gāymakçı/Kaymakçı)
Ödemiş’in Kaymakçı mahallesi

kırklar: Bozdağ’da bir mevkii
k. (I.64.17)
(I.65.19)

k(I.13.1)

kiraz: İzmir’in Kiraz ilçesi
k.(I.13.1) (I.17.1) (I.26.8) (I.32.1)
(I.35.1) (I.38.1) (I.58.8)

k+larda (III.6.17)

k+a (I.106.23)

keles: İzmir’in Kiraz ilçesinin eski adı

k+da (I.26.13) (I.29.10) (I.41.23)
(I.43.13) (III.2.9) (III.4.11)

k+ä (I.21.38) (I.42.35)
k+dä (III.4.12)

k+dan (I.26.28) (I.26.28) (I.36.18)
(I.50.4) (III.7.14)

k+de (I.41.10)

k+ı (I.26.9)

k+e (I.41.14)

k+ımız (I.62.22) (I.82.6)

İzmir’in

k+ıŋ (I.17.1)
k+lāda (I.62.31)

k+ya (I.113.27)
kemalpaşı
(krş.kemálpaşı):
Kemalpaşa ilçesi

(I.65.17)

k+dan (I.64.17)

Kaymakçı
(krş.kaymakçıgaymakcı/
gaymaKçı/gaymaKcı/gaymakçı/gāymakçı/
kaymakçı/Kaymakçı):Ödemiş’in Kaymakçı
mahallesi

kemálpaşı
(krş.kemalpaşa):
Kemalpaşa ilçesi

(I.65.16)

İzmir’in

konaklı: Ödemiş’in Konaklı mahallesi
k.(I.62.21)

k+ya (IV.1.40)

k+ya (I.40.14)

k+ya (IV.1.41)

konya: Konya ili

k+yā (IV.1.46)

k+a (I.85.19)

kemännär
(krş.kämänner):Ödemiş’in
Kemenler mahallesi

kóşk (krş.köşk): Aydın’ın Köşk ilçesi
k+dän (III.9.34)

k. (I.11.50)

köşk (krş.kóşk): Aydın’ın Köşk ilçesi

kämänner
(krş.kemännär):Ödemiş’in
Kemenler mahallesi

k+dän (III.6.25) (III.9.34)

k+ä (I.66.15)

kutlubeylä:
mahallesi

kepçennäeŋ: lakap adı

Ödemiş’in

Kutlubeyler

k. (I.97.5)

(I.58.25)

küçükören:Ödemiş’in
mahallesi

kesgin: bir soyad
k. (I.24.6)

k+dän (IV.1.25)

kesKinäl: lakap adı

küre: Ödemiş’in Küre mahallesi

k.(I.24.12)

k. (I.11.10)
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Küçükören

mūsa: Musa, erkek adı

L
lübbey: Ödemiş’in Lübbey mahallesi

m. (I.107.47) (I.51.34)
(I.51.52) (I.51.55)

(I.51.52)

musdafa (krş.musduva): Mustafa, erkek adı

l.(I.100.8)

m. (II.8.13)

M

musduva (krş.musdafa): Mustafa, erkek adı

mahmıt (krş.mahmut): Mahmut, erkek adı

m+nıŋ (I.65.10)

m. (I.41.7)

müslüman: Müslüman

mahmut (krş.mahmıt): Mahmut, erkek adı

m. (I.108.15)

m.(I.110.18)

müzeyän
(krş.miziyän/müzeyyän):
Müzeyyen, kadın adı

malatya: Malatya ili
m+da (I.28.12)

m. (II.2.43)

m+dan (I.28.11)
mäme(T)
erkek adı

müzeyyän
(krş.miziyän/müzeyän):
Müzeyyen, kadın adı

(krş.memed/mēmet):Mehmet,

m. (I.62.1)

m+inään (I.85.2)

N

m+inän (I.85.1)

nazilli (krş.nāzilli): Aydın’ın Nazilli ilçesi

manisa: Manisa ili

n. (I.46.43)

m. (I.11.25)

nāzilli (krş.nazilli): Aydın’ın Nazilli ilçesi

maşdaş: firma adı

n+dän (I.10.2)

m+da (I.86.27)

nebahar: Nevbahar, kadın adı

mehepe: Milliyetçi Hareket Partisi

n. (I.54.19) (I.54.22)

m+dän (I.50.11)

necāti (krş.necati): Necati, erkek adı

memed (krş.mäme(T)/mēmet):
erkek adı

Mehmet,

n. (I.96.8) (I.33.1)
necati (krş.necāti): Necati, erkek adı

m+iŋ (II.1.17)
mēmet (krş.memed/mäme(T)):
erkek adı

n. (I.33.13)

Mehmet,

neslihan: Neslihan, kadın adı

m.(I.51.34)
miziyän
(krş.müzeyyän/
Müzeyyen, kadın adı

n. (II.2.25) (II.2.35)
müzeyyän):

nilgün: Nilgün, kadın adı
n.(I.44.14) (I.44.15)

m.(II.1.17) (II.1.20)

nilifer: Nilüfer, kadın adı

muammär: Muammer, erkek adı

n. (I.18.1)

m. (III.5.1)

nimet: Nimet, kadın adı

mumculā: Beydağ ilçesinde bir mevkii

n. (I.36.13)

m. (I.11.23)

noriyä: Nuriye, kadın adı

mursallı: Ödemiş’in Mursallı mahallesi

n. (I.36.12) (I.36.15)

m. (I.100.1)

nurdan: Nurdan, kadın adı

m+dayın (I.101.1)

n. (II.5.25)
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nurgadın: Nurkadın, kadın adı

ö+de (I.110.19) (I.18.20) (I.42.2)
(I.6.19) (I.63.14) (I.86.27) (I.93.5)
(I.94.5) (I.95.6) (I.95.7) (II.9.20)
(III.7.5)

n. (I.41.6)
O

ö+dė (I.26.42) (II.8.10)

olgunlar (krş.olgunnā/olgunnar): Kiraz’ın
Olgunlar mahallesi

ö+dē (IV.1.39)

o.(I.46.1)

ö+deyin (I.104.10)

olgunnā (krş.olgunlar/olgunnar): Kiraz’ın
Olgunlar mahallesi

ö+dilä (I.82.21)
ö+e (I.103.18) (I.30.25) (I.67.4)
(I.78.4) (I.87.13) (III.2.11) (III.2.4)
(III.2.44) (III.6.12)

o+dȧ (I.46.1)
olgunnar (krş.olgunnā/olgunlar): Kiraz’ın
Olgunlar mahallesi

ö+ė (I.30.24) (I.30.24) (I.38.6)

o+a (I.46.21)

ö+i (I.70.19) (I.98.22) (II.3.36)

o+da (I.46.21)

ö+iŋ (III.6.12)

omar: Ömer, erkek adı

ö+lädä (I.6.27)

o.(I.70.9) (I.70.9)

ödemişli: Ödemişli

omurcalı: Kiraz’ın Omurcalı mahallesi

ö.(I.47.13)

o+yı (I.51. 46)

ömürüyä: Ömrüye, kadın adı

ovacı(K) (krş.ovacık): Beydağ’da bir yayla
adI

ö.(I.63.12) (I.63.17)
öränci(K) (krş.öräncik/örencik): Kiraz’ın
Örencik mahallesi

o+ı (I.24.35)
ovacık (krş.ovacı(K)): Beydağ’da bir yayla
adı

ö+e (I.46.21)
öräncik (krş.öränci(K)/örencik): Kiraz’ın
Örencik mahallesi

o. (I.11.29)
ovakent: Ödemiş’in Ovakent mahallesi

ö+dän (I.46.21)

o.(I.62.20)

örencik (krş.öräncik/öränci(K)): Kiraz’ın
Örencik mahallesi

ozan: Kiraz’ın Sarısı mahallesinin eski adı

ö.(I.46.4)

o+lāda (I.24.14)

örencikli: Örencikli

Ö

ö. (I.46.1)

ödemiş: İzmir’in Ödemiş ilçesi

özal: bir soyad

ö. (I.107.2) (I.18.22) (I.29.3) (I.33.8)
(I.41.10) (I.46.40) (I.63.15) (I.68.1)
(I.73.1) (I.97.24) (II.4.12)

ö. (I.50.10)
ö+ıŋ (I.68.21)

ö+ä (I.36.3)

özay: Özay, erkek adı

ö+ä (I.46.27) (I.78.3)

ö.(I.100.12)

ö+dä (I.101.3) (I.104.1) (I.104.28)
(I.110.20)
(I.110.21)
(I.12.2)
(I.18.20) (I.18.23) (I.67.2) (I.77.22)
(I.82.21) (I.95.6) (I.97.25) (II.6.8)
(III.6.17)

özdemir: Özdemir, erkek adı
ö. (II.5.1)
özlem: Özlem, kadın adı

ö+dän (I.26.28) (III.6.7) (III.7.8)
(IV.1.43)

ö. (IV.1.42)
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öznur: Öznur, kadın adı

särpil: Serpil

ö+uŋ (I.87.7) (I.87.5)

s+iŋ (II.5.1)
saşlı: Kiraz’ın Saçlı mahallesi

P
pınarlı: Ödemiş’te bir mevkii

s.(I.38.1)(III.5.25)(III.5.26) (III.5.27)
(III.5.27) (III.5.26)

p+daydı (I.105.11)

s+dan (III.5.34)

pirinçci: Ödemiş’in Pirinççi mahallesi

sedef: Sedef, kadın adı

p+yi (I.105.2)

s+i (I.33.12)

R

selim: Selim, erkek adı

rum: Rum

s. (I.80.16)

r. (I.108.10) (I.108.13) (I.108.14)
(I.108.14) (I.86.14)

selma: Selma, kadın adı
s+nıŋ (I.65.10)

r+lar (I.86.13) (I.86.17)
r+larıŋ (I.108.10)

selmiye: Selmiye, kadın adı
s+niŋ (I.44.15)

S
sabia (krş.sabiya): Sabiha, kadın adı

sevál: Seval, kadın adı
s+iŋki(I.2.5)

s. (I.6.11)
sabiya (krş.sabia) Sabiha, kadın adı

siirt: Siirt ili

s+yı (I.6.9)

s+dä (I.105.12)

sälçu(K) (krş.sälçuk): Selçuk, erkek adı

solaklā (krş.solaklar): Kiraz’ın Solaklar
mahallesi

s+a (I.20.4)

s+da (I.49.1)

sälçuk (krş.sälçu(K)): İzmir’in Selçuk ilçesi

solaklar (krş.solaklā): Kiraz’ın Solaklar
mahallesi

s. (I.11.19)
salih: Salih, erkek adı

s+dan (I.46.5)

s. (I.12.9)

soukkuyu: Beydağ’da bir mevkii

s+di (I.12.9)

s+lā (I.6.14)

sāliha: Saliha, kadın adı

subatan: Ödemiş’te bir yayla adı

s. (I.50.8)

s.(I.100.6) (I.100.7)

salihli: Manisa’nın Salihli ilçesi (I.69.13)

s+a (I.100.8)

s+de (I.94.7)

sultanhisarı: Aydın’ın Sultanhisar ilçesi

s+den (I.69.19)

s. (I.51.22)

s+yi (I.46.41) (I.46.42)

s+ndan (I.51.21)

sarıgız: lakap adı

s+ndanlar (I.51.49)

(I.47.13)

suludere: Kiraz’ın Suludere mahallesi
s. (I.21.1)

sarıgöl: Manisa’nın Sarıgöl ilçesi

suriye: Suriye

s. (I.46.42)

s+niŋ (III.5.53)

sarıkayȧ: Beydağ’ın Sarıkaya mahallesi

suriyeli: Suriyeli

s+dan (I.24.19)
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s+äŋ (II.3.41)

t+dä (I.90.6)
t+dän (I.79.6)

Ş
şehitaliōlu: bir soyad

tire (krş.tiri): İzmir’in Tire ilçesi

ş.(I.86.20)

t. (I.110.12)

şemsilär (krş.şemşiler): Kiraz’ın Şemsiler
mahallesi

t+yi (I.98.22)
tiri (krş.tire): İzmir’in Tire ilçesi

ş.(I.51.22)

t+dä (I.5.8)

şemsiler (krş.şemsilär): Kiraz’ın Şemsiler
mahallesi

t+dän (I.98.22)
t+de (I.104.5) (I.4.23)

ş+ä (I.51.22)

t+di (I.90.5)

şendilli: Hakkari’nin Şemdinli ilçesi

torbalı: İzmir’in Torbalı ilçesi

ş. (I.80.17)

t. (I.26.6)

ş+niŋ (II.3.38)

t+da (I.39.3) (I.39.9) (II.5.27)

şerif: Şerif, erkek adı

tosunlar: Beydağ’ın Tosunlar mahallesi

ş. (I.51.34)(I.51.44)(I.51.44)(I.51.52)
(I.51.52) (I.51.55)

t.(I.11.12)

ş+miş (I.51.43) (I.51.44)

turan: Turan, erkek adı

şevke(T) (krş.şevket): Şevket, erkek adı

t+ıŋ (I.43.32)

ş+i (I.80.15)

turgutlu: Manisa’nın Turgutlu ilçesi

şevket (krş.şevke(T)): Şevket, erkek adı

t+da (I.110.13)

ş. (II.3.39)

t+ya (I.110.16)

şināsi: Şinasi, erkek adı

tülin: Tülin, kadın adı
t+iŋ (I.2.4)

(I.86.19)
şirinyer: İzmir’in Şirinyer semti

türk: Türk

ş+de (II.5.26)

t.(I.108.14) (I.108.15) (I.86.17)
t+lärnän (I.86.14)

T
tabaklā: Beydağ’ın Tabaklar mahallesi

türkcä (krş.türkce/türkçe): Türkçe

t+dan (I.17.5)

t+m (I.107.46)

taşlıyata(K): Kiraz’ın Taşlıyatak mahallesi

türkce (krş.türkcä/.türkce/türkçe): Türkçe

t+ıŋ (I.46.5)

t. (I.54.3)
türkçe (krş.türkce/türkcä/.türkce): Türkçe

telli: bir soyad
t.(I.3.1)

t. (I.86.17)

tepeci(K) (krş.tepecik): İzmir’in Tepecik
semti

t+de (I.11.10)
U

t.(I.79.6)

uşaK (krş.uşak): Uşak

tepecik (krş.tepeci(K)): İzmir’in Tepecik
semti

u. (I.29.2)
uşak (krş.uşaK): Uşak

t. (II.5.25)

u. (I.29.7)
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u+da (I.94.5)

y. (I.37.26)
yeniköv (krş.Yeniköy): Kiraz’ın Yeniköy
mahallesi

u+dan (I.94.11) (I.94.6) (I.94.6)
Ü

y. (I.51. 46) (I.51.25)

üçkonak: Ödemiş’in Üçkonak mahallesi

y+e (I.110.3) (I.44.23) (I.51.30)

ü+da (I.97.26) (II.5.26)

y+nän (I.51.26)

üşlär : Bozdağ Üçler Geçidi

yeniköy (krş.yeniköv): Kiraz’ın Yeniköy
mahallesi

ü.(I.65.16)(I.65.16)(I.65.16) (I.65.18)
üzümlü: Ödemiş’in Üzümlü mahallesi

y.(I.110.3) (I.83.3)

ü. (I.108.4) (I.108.9)

yenişeär: Kiraz’ın Yenişehir mahallesi

ü+ynän(I.78.6)

y+däŋ (I.43.17)

V

yenişäärli: Yenişehirli

vakıflā (krş.vakıflar): Kiraz’ın Vakıflar
mahallesi

y+yim (I.58.1)
yeşildere: Kiraz’ın Yeşildere mahallesi

v+dan (I.36.1)

y. (I.59.6) (III.5.20) (III.5.26)

vakıflar (krş.vakıflā): Kiraz’ın Vakıflar
mahallesi

y+dän (III.5.34)
y+deymiş (III.5.34)

v.(I.36.9)
veli: Veli, erkek adı

yeşilyurt: İzmir’in Yeşilyurt semti

v.(I.24.5)

y+da (I.90.6)

velilär: Kiraz’ın Veliler mahallesi

yolüsTü: Ödemiş’in Yolüstü mahallesi
y. (III.6.17)

v.(I.38.7)

yonan (krş.yunan): Yunan

Y
yaalar (krş.yāla/yālar): Kiraz’ın
mahallesi

y.(III.5.56)

Yağlar

y+ı (III.5.57)
yunan (krş.yonan): Yunan

y. (I.51. 46) (I.51.29)
y+a (I.51.31)

y. (I.86.12)

yācılar: Beydağ’ın Yağcılar mahallesi

y+nan (I.86.12)
yunanlı: Yunanlı

y.(I.18.11)
y+a (I.11.23)

y+lar (I.86.13) (I.86.15)

yācılı: Yağcılarlı

Z
zāyidä: Zayide, kadın adı

y. (I.18.10)
yāla (krş.yālar/yaalar): Kiraz’ın Yağlar
mahallesi

z. (I.47.13)
zeyneP (krş.zeynep): Zeynep

y.(I.54.5)

z. (I.51.34) (I.51.53)

yālar (krş.yāla/yaalar): Kiraz’ın Yağlar
mahallesi

zeynep (krş.zeyneP): Zeynep, kadın adı
z. (I.51.53)(I.51.53)(I.51.55) (II.1.10)

a (I.51.25) (I.51.28)

zıyametli: yer adı

yarkayȧ: Kiraz’da bir mevkii

z. (I.85.19)
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ziya: Ziya, erkek adı

zöhre (krş.zöhrä/zührä): Zühre, kadın adız.
z. (III.7.3) (III.7.3)

z. (I.79.14) (I.79.26) (I.79.8)

zührä (krş.zöhre/zöhrä): Zühre, kadın adı

zöhrä (krş.zöhre/zührä): Zühre, kadın adı

z.(II.8.12)

z. (I.59.1)
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SONUÇ
I. İzmir İli Ödemiş-Kiraz-Beydağ İlçesi Ağızlarının Ortak Karakteristik
Özellikleri
1. Büyük ünlü uyumu ilerleyici benzetme sebebiyle diğer benzeşme türlerine göre
daha baskındır.
hanı (I.36.21)
satarkana (III.6.20)
ezen (I.22.10)
2. Küçük ünlü uyumu yazı dilimize göre ileri durumdadır.
yāmır (I.89.177)
hamıra (I.103.6)
3. “etmek, olmak, yapmak” fiililerinin kullanımı sırasında geçişme olur.
nēdelim (I.19.1)
nōldu (I.73.33)
nāpiyim (III.1.1)
4. İlk hecedeki, kelime içindeki ve kelime sonundaki daralmalar karakteristiktir.
(Karakteristik olmayan daralmalar için bkz. 2.1.2.1.4.)
tiride (I.4.23)
yaylıya (I.81.3)
bahçılāda (I.12.27)
Bazen daralma yarı dar ünlülerle de yapılır.
gaymakcıdȧ da (I.11.15)
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oyḁ edēdim (I.76.3)
5. Oğuz lehçe ve ağızlarında ötümlüleşme karakteristik bir özelliktir. Tüm Batı Anadolu
ağızlarında olduğu gibi İzmir ili Ödemiş-Kiraz-Beydağ ilçesi ağzında da ötümlüleşme
ileri durumdadır. Hatta Türkiye Türkçesi yazı dilinde ötümsüz olan kelimeler bile ( tuz,
keçi vb.) Ödemiş-Kiraz-Beydağ ilçesi ağzında ötümlüleşmiştir.
gurutdu (III.1.38)
geliyasıŋız (III.7.14)
Türkiye Türkçesi yazı dilinde “g-” olduğu halde Ödemiş-Kiraz-Beydağ
ağızlarında ötümlüleşmemiş şekli kullanılması bakımından “key-” fiili Ödemiş-KirazBeydağ ağızları için karakteristiktir. Metinlerde geçmese de “kölge” kelimesi de tıpkı
“key-” fiili gibi karakteristik kelimeler arasına sayılabilir.
duzlu (III.1.16)
depeniŋ (II.8.17)
Ötümlüleşme kelime içinde veya ekleşme sırasında da oluşabilir:
başga (I.21.2)
Bazı eklerin başındaki ünsüzlerin sadece ötümlü halleri bulunur.
etdik (IV.1.20)
çiftcilik (I.62.21)
Ekleşme esnasındaki ötümlüleşme eğilimi örnekseme yolu ile alıntı kelimelerin
tabanlarında da görülür:
defdär (II.2.26)
Kelime ulanmaları sayesinde de ötümlüleşme olabilir:
hic olmazsa (III.1.42)
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6. “ğ, h, v, y, r, l” ünsüzleri yanlarındaki ünlülerin açıklığı etkisi ile (erime, büzülme ve
derilme gibi ses olayları dolayısıyla) kaybolurken yanlarındaki ünlüleri uzatırlar. Bu
olay bazen ikiz ünlünün oluşmasına da sebep olabilir. Diğer bölgelerde örnekleri
görülmekle birlikte I ve II. bölgelerde bu durum karakteristiktir.
daıdıveri (II.2.6)
şeerä (I.81.10)
āşam (I.104.8)
āmadı (I.2.3)
sōra (I.98.28)
bulūsak (II.9.2)
döüdü (I.86.7)
7. “n, ŋ ve m” ünsüzleri ile biten bir kelimeye “l” ünsüzü ile başlayan bir ek
getirildiğinde ilerleyici benzetme görülür.
tütünnär (I.63.3)
düünnerimiz (IV.1.10)
bakımnarı (I.104.12)
Daha çok geniş zaman 3. çokluk kişi çekiminde karşımıza çıkan bu durum III.
bölge için karakteristiktir. Ancak bu, diğer bölgelerde görülmediği anlamına gelmez.
tanıllar (I.21.36)
deller (I.51.22)
ollara (II.2.3)
gonuşullā (III.3.3)
yellerimiz (III.7.12)
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yapallar (III.8.15)
bullada (IV.2.3)
8. Dudaklılaşma, dudak ünlülerinin yanındaki ünsüzlerin dudaklılaşması olayıdır. Bu
durum hem düz hem de yuvarlak ünlünün yanında görülür.
sovanını (I.51.9)
kövüŋ (I.80.6)
davdan (I.106.24)
sav (I.6.28)
Dört ağız bölgesinde de yaygın olarak “ag” grubunun “ov” grubuna dönüştüğü
görülür. Bu ileri derecedeki yuvarlaklaşma “ag>av>ov” yönünde gelişen karakteristik
bir özelliktir.
ovaç (I.5.25)
çovursak (IV.1.20)
sovulcek (I.66.6)
bovuşlasıŋ (I.69.12)
ovurlādık (I.70.2)
dovuŋ (I.97.9)
9. “k” sesi II. ve III. ağız bölgesinde karakteristik olarak sızıcılaşarak “art damak k” (x)
sesine dönüşür. Bu sesi I. ağız bölgesinde kullananların yaygın olarak birinci çokluk
kişi ekinde “-( )m” yerine “-( )k” yi tercih etikleri görülmüştür.
kırx (I.84.12)
açarıx (I.21.19)
baxíyi (II.6.7)
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doxuz (II.3.29)
xalsiyum (III.1.11)
yaxıyala (III.2.47)
10. Kelime veya hece sonundaki “ç” ünsüzü kapalı hece ile yan yana geldiğinde “ş” ye
dönüşür. Bu bakımdan İzmir ili Ödemiş-Kiraz-Beydağ ilçesi ağzındaki ç>ş değişimi
Kıpçakça unsur olarak değerlendirilmemelidir.
aşdım (I.36.4)
bişdik (II.9.4)
saşlı (III.5.25)
11.

Ön ses “h” türemesi özellikle ilgili yapılarda (şöyle, şurda, şimdi) görülen bir

değişimdir.
#h
hura (I.60.1) (<<ora)
hullāda (I.29.45) (<<oralarda)
hindi (I.95.3) (<<uş imdi)
hȫle (III.8.6) (<öyle)
12.

Özellikle “bin-” fiilinde görülen bir ses değişimidir. Kelime sonundaki “n”

sesinden dolayı “b>m” dudaklılaşması görülür.
mindiriveriler (III.8.19)
miniyoz (I.37.31)
“min- (bin-)” fiili dışında sadece bir örnek tespit edilmiştir:
munnardan (II.2.39)
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13. Aslî “ŋ” sesi bazı kelimelerde yaşamaktadır.
deŋizin (I.89.151)
seniŋ (III.5.77)
siziŋ (I.5.15)
onuŋ (I.106.1)
14. Ödemiş-Kiraz-Beydağ ilçesi ağızlarında ötümlüleşme çok ileri derecede olmasına
rağmen bazı kelimeler (kölge vb.) tıpkı Eski Türkçe dönemindeki gibi “k”li
söylenmektedir.
keyyolā (I.45.13)
keydiklänä (I.95.15)
15. Belirtme hâl ekinin yönelme hâl eki yerine kullanılması tüm ağız bölgelerinde
yaygındır.
atmış yediyi dävrildim (I.6.1)
onu gatılcak (II.3.36)
16. Yönelme hâl ekinin belirtme hâl eki yerine kullanılması I. ağız bölgesinde
yaygındır.
sovana dōrārım (I.87.15)
borçlarımıza ödeyemediydik (I.3.5)
adam garıya mı düşünceK (I.23.3)
17. I ve III. ağız bölgelerinde şimdiki zamanın ve emir-istek kipinin birinci teklik kişi
çekiminde kişi eki –( )m’nin yanı sıra –( )n’li kullanım da yaygındır.
bän yeleK ör-üyon çocuum yeleK ed-iyon (I.15.1)
iki yaxıya gid-imi-yon. (II.3.4)
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18. II. ağız bölgesine ait Köfündere köyünde gelecek zaman çekiminde “-AcAk” ekinin
yanı sıra “-ici” eki de kullanılmaktadır.
tütün dikciik (II.5.6)
onnarı böyütcik işde marTda. (II.5.7)
19. III. ağız bölgesine ait Kiraz’ın Çatak köyünde duyulan geçmiş zaman eki “-DI” nın
yanı sıra “–Ik” ekinin de kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu ekin aslında Kiraz’ın diğer
köylelerinde de kullanıldığı bilgisine yapılan mülâkatlar sonucunda ulaşılmıştır.
bu evleri o yap-dır-ık, bu damları bilen o yap-dır-ık (III.4.33)
daha eveli gel-ik. onnar geleli yüz seneyi geç-ik (III.5.28)
20. Yörük köyleri olarak bilinen Kiraz’a bağlı Çömlekçi ve Şemsiler köyünde (I. Ağız
Bölgesi) -gIn (-gın/-gin) ekinin işlev bakımından –mIş duyulan geçmiş zaman eki ile
aynı şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir. (bk. 2.2.1.1.2.1.1.2.3.)
necāti emmi dä evlenmiyä kalx-gın (I.33.2)
hālen benim olan git-gin (I.51.41)
onnar orda gal-gın-nar hani bizim dedėlerimizin dedesi bile ollarda galmışlar
(I.51.44)
21. Türkiye Türkçesi yazı dilinde kullanılmayan ancak Ödemiş-Kiraz-Beydağ ağzında
kullanılan bazı edatlar vardır.
bir hāfda var yalım okullarıŋ açılmasına (I.26.14)
öngücü bi çāresi yok mu bunuŋ? (II.3.26)
onuŋ oyundan hasda olmuş. (Onun gibi hasta olmuş)
dünkü sārı geç gāmıyam. (Dünkü gibi geç kalmayalım.)
hindi doncuk ayıp geliyo bizi gāri (I.95.9)
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gitmiş baK, evet de/eväl de gitcäm dediydi. (Gitmiş bak, boşuna değil
gideceğim dediydi,

dediğini yaptı.)

II. İzmir İli Ödemiş-Kiraz-Beydağ İlçesi Ağızlarının Türkiye Türkçesi Ağızları
Arasındaki Yeri
Çalışma alanımızda şimdiki zaman çekiminin kullanımına göre dört ağız bölgesi
tespit ettik. Bu ağız bölgelerinin hepsinde aslî ya da tâli şimdiki zaman eki “-yo” dur.19
Dört bölgenin hepsinde “-yo” ekinin dışında başka şimdiki zaman ekleri de
kullanılmaktadır ki sınıflandırma bu eklere göre yapılmıştır.
Buna göre:
I.

BÖLGE

geliyo(r) (u), geliyō

Ağzı;

II.

BÖLGE

geliyo, geliy(i)

Ağzı;

III.

BÖLGE

geliyo, geliy(i), geliyA

Ağzı;

IV.

BÖLGE

geliyo, geliyA

Ağzı

Yukarıdaki sınıflandırmaya göre Ödemiş, Kiraz ve Beydağ’ın asıl ağzı I.
Bölgedeki gibi “-(I)yo” ağzıdır. Leyla Karahan “Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması”
adlı eserinde İzmir’i “Batı Grubu Ağızlarının I. Alt Grubu” olarak nitelendirmiştir. Bu
bakımdan I. Bölge Leyla Karahan’ın sınıflandırmasıyla paralellik göstermektedir.20
Ödemiş, Kiraz, Beydağ’da II. Bölge olarak nitelendirdiğimiz yerlerde “-(I)yo”
ekinin yanında “-(I)y” eki de kullanılmaktadır. Bu bakımdan I. Bölgeden ayrılmaktadır.
Karahan “-(I)y” ekinin “Batı Grubu Ağızlarının” VII. Alt Grubundan Gaziantep’te; VI.
Alt Gruptan Malatya’nın merkez, Arapkir, Hekimhan ve kısmen Akçadağ, Sivas’ın
Suşehri, Divriği, Kangal, Tokat’ın Turhal ve Niksar ağızlarında; Batı Grubu Ağız
Bölgesi’nin bazı yörelerinde; Dinar, Emirdağ’ın Firikli köyü (Afyon), Şereflikoçhisar
(Ankara), Bigadiç, Susurluk (Balıkesir), Bucak (Burdur), Mustafakemalpaşa (Bursa),
Orta (Çankırı), Develi’nin Kızık Köyü (Kayseri), Kula, Gördes, Alaşehir (Manisa)
ağızlarında kullanıldığı bilgisini verir.21

19

Leyla KARAHAN, a.g.e., s.142
Leyla KARAHAN, a.g.e., s.178
21
Leyla KARAHAN, a.g.e., 145
20
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“-yo” ekiyle birlikte “-(I)y” eki sadece Ödemiş’e bağlı yedi köyde (Emirli,
Gereli, Kemenler, Köfündere, Orhangazi, Uzundere, Yeşilköy) kullanılmaktadır.
III. Bölge olarak nitelendirdiğimiz Cevizalan (Ödemiş), Çatak (Kiraz),
Dokuzlar (Kiraz) köylerinde “-yo” ve “-(I)y” eklerinin yanı sıra sporadik şekilde
(üçüncü teklik ve üçüncü çokluk kişi çekimlerinde) “-yA(lA)” ekinin kullanıldığı da
tespit edilmiştir. Karahan; “-yA” ekini Batı Grubu Ağız Bölgesi’nin II, III, V. Alt
Gruplarında [Amasra, Bartın, Bolu (Göynük, Kıbrısçık, Seben hariç), İzmit, Ovacık,
Eskipazar (Çankırı), Kastamonu, Samsun (Havza, Lâdik hariç), Sinop (Boyabat hariç),
Zonguldak] kullanıldığını belirtir.
IV. Bölgeye Ödemiş’e bağlı Çayır köyü dâhil edilmiştir. Bu bölgeyi III.
Bölgeden ayıran tek özellik “-(I)y” şimdiki zaman ekinin kullanılmıyor olmasıdır. III.
Bölgede “-yA(lA)” eki serpinti şeklinde görülürken IV. Bölgede bu ek, özellikle köyden
dışarı çıkmamış kadınlar arasında, daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Çayır
köyündeki erkeklerin ağızlarında bu ek pek tespit edilememiştir. Kendileri de bu
durumun farkında olduklarını, ticaretle uğraşmaları sebebiyle köyden sık sık dışarı
çıktıklarını ve konuşmalarının Türkiye Türkçesi yazı diline yaklaştığını ifade
etmişlerdir. Ancak bazıları eşlerinin, bazıları annelerinin hâlâ “-yA(lA)” ekini
kullandıkları bilgisini vermişlerdir.
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615

Kaynakça
Akar, Ali (2013). Muğla ve Yöresi Ağızları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
AKSAKAL, Ali (2013). KİRAZ; Her Yönüyle Keles’ten Kiraz’a Yolculuk, Kiraz
Belediyesi Yayınları, Kiraz.
AKSOY, Ömer Asım (1945). Gaziantep Ağzı- I, İstanbul.
AY, Özgür. (2009). Türkiye Türkçesi Ağızlarında Fiil Çekimi, Türk Dil Kurumu
Yayınları, Ankara.
BANGUOĞLU, Tahsin (1986). Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu Yayınları,
Ankara.
BOZKAPLAN, Şerif Ali (2008). “İzmir ve Yöresi Ağızlarına Dair”, Türkiye Türkçesi
Ağız Araştırmaları Çalıştayı Bildirileri, Şanlıurfa 2008, Bildiriler 2009, TDK
Ankara, s.157-161
BULUT, Serdar (2013). “Türkiye Türkçesi Ağızları Üzerine Çalışma Yapılmayan İl ve
İlçeler”, TurkishStudies- International Periodical For The Languages, Literature
and History of Turkishor Turkic Volume 8/1 Winter, Ankara, s.1129-1149.
BURAN, Ahmet (1994). “-Ik Ekinin Anadolu Ağızlarında Kullanılışı”, TDAY-Belleten,
s. 11-18.
BURAN, Ahmet (1996). Anadolu Ağızlarında İsim Çekim (Hâl) Ekleri, Türk Dil
Kurumu Yayınları, Ankara.
BURAN Ahmet (1996). “Türkçede Kelimelerin Ekleşmesi ve Eklerin Kökeni”, 3.
Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, TDK Yayınları 1999, Ankara, s. 207-214.
CAFEROĞLU, Ahmet (1956). “Anadolu Ağızlarındaki Metatez Gelişmesi”, TDAY
Belleten, Ankara, s.1-17.
CAFEROĞLU, Ahmet (1960). “Anadolu ve Rumeli Ağızları Araştırmalarının Bugünkü
Durumu”, VIII. Türk Dili Kurultayında Okunan Bilimsel Bildiriler 1957, Türk Dil
Kurumu Yayınları, Ankara, s.65-70.
CAFEROĞLU Ahmet (1964), “Anadolu ve Rumeli Ağızlarında Ünlü Değişmeleri”,
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, s.1-33.
CAFEROĞLU, Ahmet (1988). “Muğla Ağzı”, TDAY Belleten 1962, Ankara: TDK
Yay., s. 107-130.

616

CAFEROĞLU, Ahmet (2001). Türk Dili Tarihi, Alfa Yayınları, İstanbul.
ÇAĞATAY, Saadet (1963). “Türkçede ki<erki” TDAY Belleten, s.245-250.
ÇAKIR, Aylin (2017). “Ödemiş Ağzında ‘Ag’ Grubunun Farklı Bir Varyantı Üzerine”,
9. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2-4 Kasım 2017 Malatya
DEMİR, Nurettin (2002). “Ağız Terimi Üzerine”, Türkbilig 4, s.105-116.
DEMİR, Nurettin (1992). “Güneybatı Anadolu Ağızlarında Kullanılan Şimdiki Zaman
Eki -ik gelir.” Uluslararası Türk Dili Kongresi (26 Eylül 1992 -1 Ekim 1992), Ankara.
S. 43-56.
DEMİRAY Kemal (1968), “Edatlar Üzerine”, Türk Dili, C.XVIII., S.199, s.13-15.
ERCİLASUN, Ahmet Bican (1984). Kutadgu Bilig Grameri Fiil, Gazi Üniversitesi,
Ankara.
ERCİLASUN, A. Bican. (1999). “Ağız Araştırmalarında Kullanılacak Transkripsiyon
İşaretleri”, Ağız Araştırmaları Bilgi Şöleni, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. s. 4348. 472
ERCİLASUN, Ahmet Bican (2000). “Ağız Çalışmalarına Toplu Bir Bakış”, Türkçenin
Ağızları Çalıştayı Bildirileri, Haz. : A. Sumru Özsoy-Eser E. Taylan, Boğaziçi
Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, s. 1-3
ERCİLASUN, Ahmet Bican (2006). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili
Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara.
ERCİLASUN, Ahmet Bican (2006). (Redaktör), Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri
Grameri I Fiil- Basit Çekim, TDK Yayınları, Ankara.
ERCİLASUN, Ahmet Bican (1983). Kars İli Ağızları Ses Bilgisi, TDK Yayınları.,
Ankara.
ERGİN, Muharrem. (2000). Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım Yayım Tanıtım, İstanbul.
GABAİN, A.Von (2007). (çev. Mehmet Akalın), Eski Türkçenin Grameri, TDK
Yayınları, Ankara.
GÜLENSOY, Tuncer (1981).Anadolu ve Rumeli Ağızları Bibliyografyası, Kültür
Bakanlığı Yayınları, Ankara.

617

GÜLENSOY, Tuncer (1985); “Anadolu Ağızlarında Simdiki Zaman Eki”, Türk
Kültürü Arastırmaları (Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu’nun Hatırasına Armağan), Ankara:
TKAE Yay.: 281-295.
GÜLSEVİN, Gürer (1990). “Türkçede –sA Şart Gerundiumu Üzerine” Türk Dili, S.
489, 256-261.
GÜLSEVİN, Gürer (1997). Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, Türk Dil Kurumu
Yayınları, Ankara, 156 s.
GÜLSEVİN, Gürer (1999). “Çatı Ekleri Üzerine Kullanılabilen Ekler”, Türk
Gramerinin Sorunları, Türk Dil Kurumu, Ankara, s 203-223.
GÜLSEVİN, Gürer (2000). “Türkiye Türkçesinde Birleşik Zarf Fiiller”, Afyon
Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, s.122-143.
GÜLSEVİN, Gürer (2002). Uşak İli Ağızları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, s.
396.
GÜLSEVİN, Gürer (2005). “İç Ege Bölgesi Ağızlarında Diyalekt Tabakalaşması”,
Workshop on TurkishDialects, Orient Instute, İstanbul.
GÜLSEVİN, Gürer (2007). “Ağız Araştırmalarında Ses Özelliklerinin Sınıflandırılması
Üzerine Düşünceler ve Uşak İli Ağzı Örneği”, IV. UluslarArası Türk Dili Kurultayı
Bildirileri I, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. s. 727-740.
GÜLSEVİN, Gürer (2008). “Eski Anadolu Türkçesi Ağızları Üzerine”, VI. Uluslararası
Türk Dili Kurultayı, Türk Dil Kurumu, Ankara.
GÜLSEVİN, Gürer (2008). “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kıpçakça Denilen Unsurlar
Üzerine 1 (g > v değişmesi)” Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Türk Dil
Kurumu-Harran Üniversitesi, Urfa 24-30 Mart 2008, TDK Ankara 2009, s.251-258.
GÜLSEVİN, Gürer (2015). “Arkaik - Periferik Kavramı ve Bu Kavramın Tarihi Batı
Rumeli Türkçesi Ağızlarının Tespitindeki Önemi”, The Journal of Academic Social
Science Studies, N: 32, p.1-12.
GÜLSEVİN, Gürer (2017). “Eski Türk Yazıtlarında Kelime Başında /h-/ sesi
gösterilmiş miydi?”, Türk Dünyası 42. S. 127.
HACIEMİNOĞLU, Necmettin(1971). Türk Dilinde Edatlar, MEB Yayınları, İstanbul.

618

İLKER, Ayşe (1999). “Manisa Gördes Ağzında Şimdiki Zaman İşlevli –ıp batır Birleşik
Fiili Hakkında”, 1. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, s.79-83,
Balıkesir
İLKER, Ayşe (2008). “Manisa Merkez Köylerinde Davrı/Davırı Edatı”, Turkish
Studies, Volume 4/3, Spring 2008, s. 1281-1300
İLKER, Ayşe (2017). Manisa Ağızları, Giriş - Ses, Şekil ve Kelime Bilgisi - Söz
Varlığı - Cümle - Metinler - Kaynakça, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara
KARA, Mehmet (2012). Türkmence (Giriş-Gramer-Metinler-Sözlük), Akçağ
Yayınları, Ankara.
KARAHAN, Leyla (1996). Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, Türk Dil Kurumu
Yayınları, Ankara.
KARAHAN, Leyla (1999). Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yay., Ankara.
KARAHAN, Leylâ (2000). “Ağız Araştırmalarında Sorunlar”, Türkçenin Ağızları
Çalıştayı Bildirileri, Haz.: A. Sumru Özsoy- Eser E. Taylan, Boğaziçi Üniversitesi
Yayınevi, İstanbul, s.21-26.
KORKMAZ, Zeynep (1953). “Batı Anadolu Ağızlarında Asli Vokal Uzunlukları
Hakkında”, TDAY Belleten, s. 197-203.
KORKMAZ, Zeynep (1956). Güney- Batı Anadolu Ağızları Ses Bilgisi (Fonetik),
TDK yay., Ankara.
KORKMAZ, Zeynep (1973). Selçuklular Çağı Türkçesinin Genel Yapısı, TDK
Yayınları, Ankara.
KORKMAZ, Zeynep (1975-1976). “Anadolu Ağızları Üzerindeki Araştırmaların
Bugünkü Durumu ve Karşılaştığı Sorunlar”, TDAY Belleten, s. 143-144.
KORKMAZ, Zeynep (1994). Nevşehir Yöresi ve Ağızları, TDK yay., Ankara.
KORKMAZ, Zeynep (1999). “Anadolu ve Rumeli Ağızlarının Tarihî Devirlerle
Bağlantısı Üzerine”, Ağız Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri, TDK yay., Ankara,
s.62-70.
KORKMAZ, Zeynep (1999).“Türkiye Türkçesinde Fiil Çatısı Üzerine Görüşler”,
TDAY Belleten 1999, s. 159-165.

619

KORKMAZ, Zeynep (2003). Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Türk Dil
Kurumu Yayınları, Ankara.
KORKMAZ, Zeynep (2007). “Anadolu ve Rumeli Ağızlarının Dayandığı Temeller”,
TDAY Belleten, s.87-110.
KORKMAZ, Zeynep (2013). Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin
Gelişimi, TDK Yayınları, Ankara.
ÖNER, Mustafa (2013). Bugünkü Kıpçak Türkçesi, TDK Yayınları, Ankara.
PEKACAR, Çetin- GÜNER DİLEK, Figen (2009). “Uluslararası Fonetik Alfabe I”, Dil
Araştırmaları, S:4, Bahar 2009, s. 135-150.
PEKACAR, Çetin- GÜNER DİLEK, Figen (2009). “Uluslararası Fonetik Alfabe II”,
Dil Araştırmaları, S:5, Güz 2009, s. 67-86.
SAVAŞÇI, Özgür (2010).Ödemiş Ağzı Sözlüğü, Ödemiş Belediyesi Kültür Hizmeti,
İzmir.
SÜMER, Faruk (1992).Oğuzlar (Türkmenler), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Yayınları, İstanbul.
SEREBRENNİKOV

B.A.-GADJİEVA

N.Z

(2011).

Türk

Yazı

Dillerinin

Karşılaştırmalı-Tarihî Grameri, çev.: Tevfik Hacıyev-Mustafa Öner, Türk Dil
Kurumu Yayınları, Ankara.
SEZER, Önder (2012). Çağdaş Oğuz Diyalektlerinde Ünsüz Benzeşmeleri, Ege
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İzmir.
TUNA, Osman Nedim (1960). “Köktürk Yazılı Belgelerinde ve Uygurcada Uzun
Vokaller”, TDAY Belleten, s. 213-282.
Türk Dil Kurumu. (1963). Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü C. 1. Ankara:
Türk Dil Kurumu Yayınları.
Türk Dil Kurumu. (1965). Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü C. 2. Ankara:
Türk Dil Kurumu Yayınları.
Türk Dil Kurumu. (1968). Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü C. 3. Ankara:
Türk Dil Kurumu Yayınları.

620

Türk Dil Kurumu. (1972). Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü C. 6. Ankara:
Türk Dil Kurumu Yayınları.
Türk Dil Kurumu. (1974). Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü C. 7. Ankara:
Türk Dil Kurumu Yayınları.
Türk Dil Kurumu. (1975). Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü C. 8. Ankara:
Türk Dil Kurumu Yayınları.
Türk Dil Kurumu. (1977). Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü C. 9. Ankara:
Türk Dil Kurumu Yayınları.
Türk Dil Kurumu. (1978). Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü C. 10.
Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Türk Dil Kurumu. (1979). Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü C. 11.
Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
TEKİN, Talat (1975). Ana Türkçede Aslî Uzun Ünlüler, H.Ü. Yay., Ankara.
YAVUZ, Behiç Galip (1998). Bademli Rehberi, Bademli Belediyesi Yayınları, İzmir.
YAVUZ, Behiç Galip (1998). Ödemiş Tarihi, Ödemiş Belediyesi Yayınları, İzmir.
YAVUZ, Behiç Galip (1999). Bozdağ’ın Öyküsü, Okyanus Basın Yayın ve Ticaret
AŞ. İzmir.
YAVUZ, Behiç Galip (2000). Kaymakçı: Coğrafi, Kültürel ve Tarihî Çevre,
Kaymakçı Belediyesi Yayınları, Ödemiş.
YAVUZ, Behiç Galip (2001). Çaylı: Coğrafi, Kültürel ve Tarihî Çevre, Çaylı
Belediyesi Yayınları, İzmir.
YAVUZ, Behiç Galip (2005). Birgi: Coğrafyası, Halk Bilgisi, Tarihçesi, Tarihî
Yerleri, Birgi Belediyesi Yayınları, İzmir.
YAVUZ, Behiç Galip (2008). Türk Dili ve Ödemiş’in Yerel Ağzı, ÇEKÜL Yayınları,
Ödemiş.
YAVUZ, Behiç Galip (2013). Ödemiş’in Halk Bilgisi, Ödemiş.
YAPICI, Mestan (1995). Beydağ “Balyambolu” “Palaipolis”, Sembol Matbaacılık,
İzmir.

621

ÖZGEÇMİŞ
11.10.1982 tarihinde İzmir’in Ödemiş ilçesinde doğdum. İlkokulu Kaymakçı
Şehit Öğretmen Lokman Çeker İlkokulunda, ortaokulu Kaymakçı Ortaokulunda, liseyi
ise Ödemiş Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesinde tamamladım. 2004 yılında Afyon Kocatepe
Üniversitesi Uşak Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldum.
2009 yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dünyası
Edebiyatları Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans eğitimimi tamamladım. 2014 yılında
yine Ege Üniversitesi Tük Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri
Anabilim Dalı’nda doktora eğitimime başladım. 2005 yılı şubat ayından bu yana Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı farklı ortaokullarda Türkçe Öğretmeni olarak görev
yapmaktayım. Evli ve iki çocuk annesiyim.

622

ÖZET
İZMİR İLİ ÖDEMİŞ-KİRAZ-BEYDAĞ İLÇESİ AĞIZLARI
(DİL İNCELEMESİ-METİNLER-SÖZLÜK)
ÇAKIR, Aylin
Doktora, Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN
2017, 765+xxix sayfa

İzmir ili Ödemiş, Kiraz, Beydağ ilçesi ağız özelliklerinin tespitinin amaçlandığı
bu çalışma “Dil İncelemesi-Metinler-Sözlük” olmak üzere üç ana bölümden oluşmuştur.
Dil İncelemesi bölümünde 93 köydeki 133 konuşmacıdan derlenen metinler ses bilgisi,
şekil bilgisi ve cümle bilgisi yönünden incelenmiştir. İnceleme sonucunda ortaya çıkan
veriler “Sonuç” bölümünde değerlendirilmiştir. Derlenen metinlerde şimdiki zaman
ekinin kullanımına göre dört ağız bölgesi tespit edilmiştir. Sözlük bölümünde ise her
kelime bütün ekleriyle dizin şeklinde gösterilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Batı Anadolu Ağzı, İzmir Ağzı, İzmir İli Ödemiş-Kiraz-Beydağ
Ağzı.
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ABSTRACT
DIALECTS OF THE PROVINCE OF ÖDEMIŞ-KİRAZ-BEYDAĞ (İZMİR)
(TEXT ANALYSIS-TEXTS-INDEX)
ÇAKIR, Aylin
Doctorate, Department of Turkish Language and Dialects
Thesis supervisor: Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN
2018, 765+xxix pages

This study, which aims to determine the dialect features of İzmir province Ödemiş,
Kiraz and Beydağ districts, consists of three main parts as "Text Analysis-Texts-Index".
In the Text Analysis section, texts compiled from 133 speakers in 93 provinces were
analyzed in terms of phonetics, morphology and sentence information. The result of the
study was evaluated in the "Conclusion" section. In the compiled texts, four dialect
regions were identified according to the use of the present time eclipse. In the dictionary
section, each word is shown as an index with all its suffixes.

Key words: West Anatolian Dialect, İzmir Dialect, İzmir Province Ödemiş-KirazBeydağ Dialect.
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Kiraz İğdeli Köyü
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Kiraz Akpınar Köyü
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Gedik Köyünden Görünüş
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Kiraz Cevizli Köyü

Ödemiş Yeşilköy
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Kiraz Dokuzlar Köyü
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