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Ende'nin TürevIeri ve İçel İli Ağızlarındaki Kullanımı 

Gülseren Tor 
(Mersin) 

Bilindiği gibi adıllar, 'bencil, benlik, bencileyin' gibi birkaç örnek dışında, 

sözcük türetmeye elverişli sözcükler değillerdir. Ancak, III. kişi adılları, özel

likle de gösterme adılları ad durum ekleri ve ilgi ekiyle öylesine kalıplaşıp 

kaynaşmışlardır ki, yapım ekleriyle genişlemiş bir gövde görünümü kazan

mışlar, üzerlerine yeniden ad durum eklerini alabilmişlerdir. Ayrıca başka 

bağımsız biçimbirimlerle de birleşerek yepyeni işlevlerle kullanılır olmuşlar, 

dolayısıyla da tür değiştirmişlerdir. Bu nedenle makalemizin başlığında 
"ende'nin türevIeri" ifadesini kullandık. 

8-1 2 Kasım 1999 tarihleri arasında toplanan VII. Milletlerarası Türkoloji 

Kongresinde sunduğumuz "İçel Tahtacı Türkmenlerinin Bazı Ağız Özel

likleri" başlıklı bildiride de belirttiğimiz gibi, İçel' de yaygın olarak kullanılan 

endi adılının bu biçime göre daha seyrek duyulan endii, endeki ve endeği 

biçimleri de bulunmaktadır. "O, bu, şu, yanındaki, yakınındaki, bulunduğun 

yerdeki, oradaki, orada bulunan, yakınında bulunan" sözcükleriyle karşılaya

bileceğimiz ende, enda, endeki ve endeği'nin yöremizde hendi ve şendi 
biçimleriyle de karşılaşılmaktadır. 

Nurettin Demir, "Einige Merkmale yörükischer Dialekte" adlı yazısında 

ende sözcüğünün h-'li ve ş-'li biçimlerinden söz etmişti (1996a; 64, 67). 

Demir, "Alanya Ağızlarında Şimdi'nin Varyantları" adlı makalesinde de 

Alanya ağzının Konya (Özellikle Ermenek İlçesi) ve İçel (Silifke, Mut, Gül

nar İlçeleri) ağızlarıyla benzerlik gösterdiğini belirtmiş, sözvarlığındaki or

taklıklar için Derleme Sözlüğü'nden verdiği örnekler arasına endeki (1745) 
ve ende (1744) sözcüklerini de almıştı (1997, 104). 

Biz de bu çalışmamızda ende adılı ve bu adıIla aynı kökten geldiğini düşün

düğümüz adıllarla, yapı bakımından bu adıIlara benzerlik gösteren başka adıl

ların kaynaklardaki durumunu değerlendirdikten sonra, bunlardan İçel İli 

ağızlarında görülen biçimlerin ad durum ekleri ve ilgeçlerle kullanımını der-
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lediğimiz örnek cümlelerle göstermeye çalışacağız. Böylelikle Derleme 

Sözlüğü'nü örnek cümlelerle desteklerken, ilgili maddelerde yeri geldikçe ya

pacağımız düzeltme ve eklernelerle artık bir benzerinin hazırlanması mümkün 

olmayan bu sözlüğe, ele aldığımız sözcük aracılığıyla, az da olsa katkıda bu
lunmayı amaçlıyoruz. Etnik yapı ile dil arasındaki bağı göstermek bakımından 

yararlı olacağı düşüncesiyle, sözcüğün geçtiği yöreleri İçel'le birlikte yan yan 

vermeyi yeğledik. Bu nedenle ilgili birimlerin geçtiği yöreleri Derleme Söz
lüğü'nden metnimize olduğu gibi aktardık. 

Kaynaklarda endi Adıh ve Ailesi 

Derleme Sözlüğü'nde ende'nin bütün türevIerini bütün çekimli biçimleriyle 

bulabilmek sevindirici. Aynı kökten gelen sözcükleri bir arada görebilmek de 

işimizi kolaylaştırmakta; ancak, bazen sözcüğün çekimli biçimleriyle yalın 

biçimlerinin ya da değişik durumlarda bulunanların aynı madde altında 

toplanıp hepsine aynı anlamın verilmesi, biçim-anlam uyuşmazlığına neden 

olmaktadır: 

"endeği (I)[endeğirde, en deki (1)-2, endeni (II), enderede, endiği, endiki, 

endirde, endirede] 1) Yanında, yanındaki, yakınındaki (Bağıllı *Şarkikaraağaç, 

Uluğbey *Senirkent -Isp.; Bolay *Hadım, *Ermenek -Kn.; *Mersin ve köy

leri, *Mut ve köyleri -İç.; *Fethiye ve köyleri, *Milas-Mğ.)" maddebaşıyla 
büyük parantez içinde gösterilen sözcüklerden endeki (1)-2 (Yazırlı *Boz

doğan -Ay.), endiği (Uluğbey *Senirkent -Isp.), endiki (Yassıveren 
*Senirkent -Isp.) birlikte gösterilip "yanındaki, yakınındaki, oradaki, bu, şu, 

o" anlamları verilmeliydi. "Yanında" anlamı da bulunma durum ekiyle 

kullanılan, yer bildiren endeğirde (*Ermenek -Kn.; *Mut ve köyleri -İç.), 
enderede (*Ermenek -Kn.; -İç.), endirde (-Brd.; *Alanya -Ant.) endirede (
Brd.) biçimleri için verilmeliydi. Büyük parantez içinde gösterilen endeni 
(II) (Bağıllı *Şarkikaraağaç -Isp.; *Bayramiç -ÇkI.; *Silifke -İç.; Abdur~ 

rahmanlar *Serik -Ant.; *Fethiye ve köyleri, Yerkesik -Mğ.) sözcüğü de 
endi adılının belirtme durumuna girmiş biçimidir. Bu sözcük de, "yanında, 

yanındaki, yakınındaki" biçiminde değil, "yanındakini, yakınındakini" biçi
minde karşılanmalıydı. 

endeği(l) sözcüğüne 2. anlam olarak verilen "bu, şu" (Yakaköy *Ge

lendost, -Isp.; -Brd.; *Acıpayam -Dz.; Tepeköy *Torbalı-İz.; Uğurlu, Gar

gara *Ermenek -Kn.; İncekum *Silifke -İç.; *Fethiye, *Köyceğiz-Mğ.) kar

şılığına "o" da eklenmeliydi. endeği (1)- l' de ve!ilen "yakınındaki, yanın-
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daki" karşılığı ile (1)-2' de verilen "bu, şu" karşılığı birleştirilebilirdi. Bu 

farklılık, değişik derlemecilerin aynı şeyi farklı ifade edişlerinden kaynak-

1anmaktadır. Bunlara bir de "oradaki" eklenebilirdi. 

endeki (I)[endağ, ende, endegerede,enderde] için verilen "1. işte, orada" 

(*Eğridir ve köyleri -Isp.; Başpınar, Karamanlı, Yayla *Tefenni -Brd.; 

Bereketli *Tavas, Çıtak *Çivril -Dz.; Toygar *Nazilli, Eğridere *Kuyucak 

-Ay.; Birgi *Ödemiş -İz.; Dont *Fethiye, Yerkesik -Mğ.) anlamı da uygun 

değil; bu anlam büyük parantez içindeki endegerede (Gerdan -Ada.), ve 

enderde (Afşar *Hadım -Kn.; *Anamur, Yanpar *Tarsus -İç.; Karasaçlı, 

Karaçulha *Fethiye -Mğ.) biçimlerinin karşılığıdır. endeki (1)-2 sözcüğü, 

endeği (1)-1 maddesine gönderilmiş, bu gönderme doğru; ancak, "işte, ora

da" anlamı için maddebaşı olarak gösterilmesi uygun değiL. endeki gösterme 
adıh olarak kullanılırken "işte o" anlamına gelmektedir, "işte, orada" değiL. 

ende (Sarayköy ve köyleri, Bereketli *Tavas -Dz.; *Mersin ve köyleri -İç.; 

* Alanya, Kumluca *Finike -Ant.; Karaçulha *Fethiye -Mğ.) biçiminin 

endeki (I) maddesinin altında verilmesi doğru; ancak "işte, orada" anlamı, 

endeki' nin anlamı gibi düzeltilmeye muhtaç. DS Ek -1 'de verilen ende "O" 
(Gezende *Gülnar -İç.) sözcüğünde de sonses uzun olmalıydı. Demir'in 

(1997,104) Derleme Sözlüğü'nden Alanya ağzına yönelik verdiği örnek söz

cüklerin sonseslerindeki uzunlukla ilgili olarak düştüğü dipnottaki düzelti, 

İçel İli ağızları için de geçerlidir. Bizim yöremizde de, aşağıda vereceğimiz ör

neklerde görüleceği gibi ende, hende ve şende sözcüklerinde sonses uzundur. 

endeki (I-I) maddebaşı altında gösterilen endağ biçimi de, sözcüğün 

gönderildiği yerde (Ayvagediği *Mersin-İç.) yalın durumda böyle kulla

nılmıyor. Derlemeci sözcüğü yanlış duymuş olmalı. Yumuşak 'ğ'nin önün

deki ünlüde bu ünsüzden dolayı kalınlaşma, 'ğ'nin erimesi sonucunda da 

a'nın uzaması söz konusu. Sözcük Ayvagediği'nde, yalın durumda ya endii 
ya da endi biçimlerinde kullanılmaktadır. Sözcüğün sonsesinde doldurma 
(ikame) bir uzunluk var; ama sözcüğün sonunda yalın kullanımında 'ğ' yok

tur. 
endeki (II)[endaki, endeği(II), endeni (I), endere (II), endeyi] 1. Elindeki 

(*Eğridir ve köyleri -Isp.; -Brd.; *Tire -İz.; -Mn. ve çevresi; Uğurlu 

*Ermenek -Kn.; Kocayatak *Serik, Güzelsu *Akseki -Ant.; Dont *Fethiye 

-Mğ.) maddesine endeni (i) (Bağıllı *Şarkıkaraağaç -Isp.; Bayramiç -Çkl.; 

*Silifke -İç.; Abdurrahmanlar *Serik -Ant.; Fethiye ve köyleri, Yerkesik 

-Mğ.), endeyi (Darıveren * Acıpayam -Dz.) ve endere (II) (İsahacılı -Ada.) 

biçimlerini almamak gerekliydi. 'endere' yer bildirir, 'elindeki' karşılığı 
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'endere' için uygun değildir. endeki bir nesneyi, bir varlığı karşılarken, 
endere bir yeri gösterır. endeni ve endeyi biçimleri ende sözcüğünün belirtme 
durumuna girmiş biçimidir. Sözlükteki düzende verilince endeni, endeyi ve 
endere, "elindeki" anlamıyla kullanılıyormuş gibi görünüyor. Maddebaşı 
endeki (II) ile, bu maddealtında verilen endeği (II)(Uğurlu *Ermenek -Kn.), 
endeği (I) maddebaşıyla birleştirilebilirdi; çünkü anlatılmak istenenler hep 
aynı, "ister elindeki", "ister yanındaki", "ister oradaki", "isterse bu, şu, 

o" . 
endeki(II)-1 maddesi altında gösterilen 'endaki' biçimine de Ayvagediği 

*Mersin - İçel' de günümüzde rastlanmıyor. 

çaycuma -Zonguldak'tan "sırtındaki" anlamıyla DS 'ye geçen endeki 

(II)-2 biçiminin, endeki (II)-1 ile aynı sözcük olup olmadığı konusunda, 
Zonguldak'tan giden tek örnek oluşu ve "sırtındaki" anlamının verilişi 
nedeniyle bir kuşku doğmaktadır. Bu sözcük, "elindeki" sözcüğünü 
çağrıştırdığı gibi, "sırt, arka" anlamındaki eğin / eyin (eğin /eyin + de + ki > 
endeki) sözcüğünü de çağrıştırabilir. Ancak, II. kişinin üzerindeki giyece\ler 
ya da herhangi bir nesne de endeki ile karşılanabiliyor. "Bartın ve yöresi 
ağızlarının eski bir Oğuz dil tabakası üzerine Kıpçak ve Türkmen unsurlarının 
getirdiği ağız özellikleri ile karışıp kaynaşarak, bu kaynaşmanın zaman içinde 
geliştirdiği özel bir kişilik altında oluşmuş bulunduğu" (Korkmaz,1994, 65) 
düşünülecek olursa, bu yörede de ende'nİn değişik biçimlerine rastlanabilir. 
Fakat bu yöre ile ilgili çalışmalarda (Korkmaz, 1994 ve Eren, 1997) sözcük 
bulunamadı. Celiller *Mudurnu -Bolu'da karşımıza çıkan öngü, övgü 

'O'(nesne) (DS IX) biçimi, bu çevrelerde de sözcüğün izlerine 
rastlanabileceğini göstermektedir. 

endele de ende ile aynı ailedendir. Derleme Sözlüğü'ne sadece Aydın'dan 
(Yatırlı *Nazilli) gönderilmiş. Bu biçim İçel'de de kullanılıyor, DS'ye bir ek 
cilt daha hazırlanırsa, İçel' i de eklemek gerekir. Bu sözcüğün karşılığında da 
'işte'den sonra konulan virgül kaldırılmalıdır. endele de endeki de sadece 
'işte' yerini tutmaz, endeki biçimi 'işte o', endele de 'işte öyle' karşılığı 
kullanılır. DS Ek-l cildindeki endüyle "Öyle, onun gibi" (Gezende *Gülnar 

-İç.) maddesi için verilen anlam biçime uygundur. Yalnız bu biçimin de 
endöyle olması gerekliydi. ldl nin de, ıyınin de daraltıcı özelliği vardır; ama 
derleme çalışmalarım sırasında endüyle biçimini duymadım. 

endere (I) "Olduğu yer, ora" (Mastat *Karaman-Kn.;Kocayatak *Serik 
-Ant.) maddesinde biçim - anlam uygunluğu var; ancak, endere(II)nin endeki 
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(II)- ı maddesine gönderilmesi uygun değildir. Daha önce de belirttiğim gibi, 
'endere' yer gösterir, 'endeki' bir yerde bulunan bir varlığı, nesneyi gösterir. 
Kısacası, endere, endeki (11)-1 için verilen 'elindeki' anlamına gelmez. Bu 

sözcüğün kullanıldığı yörelere İçel'i de eklemek gerekir. 
enderede biçimi de endeği (1)-1 maddesine gönderilmiş. Bu sözcükler 

biçimleri gereği aynı anlam ve işlevde kullanIlmıyor. DS' de biçim farklılığının 
gerektirdiği anlam farklılığını belirtmekte yarar vardı. Eğer bütün çekimI i 
biçimleriyle birlikte bir ende salkımı oluşturulmak isteniyorsa, o zaman 
sözlüğün hazırlanış yönteminde değişikliğe gidilmesi gerekliydi. Sözcüğün 
-yalın biçiminin değişik söylenişleri bir araya, aynı çekime girmiş sözcüklerin 
değişik biçimleri de bir araya getirilip, biçimlerine göre ayrı ayrı anlamları 
verilmiş olsaydı, yukarıdan ber~ sözü edilen karışıklık giderilecek, biçim -
anlam uyumu da sağlanmış olacaktı. 

DS'de ende sözcüğünün İçel'de kullanılmayan, Batı Anadolu ve 

Konya'da görülen değişik biçimleri de bulunmaktadır. Biz burada bu 
maddelerdeki biçim ve anlam uyumsuzluklarına dikkatleri çekip, bu 
yörelerden giden sözcüklerden sesbilgisine yönelik düzeltiye muhtaç 
olanların düzeltisini, bu yöre ağızları üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapan 

araştırmacılara bırakıyoruz. 

endine biçimi 'şuna' anlamıyla DS'ye *Milas-Muğla'dan, 'şuraya' 
anlamıyla endira [endire (III)] 'şuraya' Antalya'dan, aynı madde altında 
endire (III), Çomaklıdede *Korkuteli-Antalya' dan geçmiş. Türkçede dişeti 
ünsüzleri ldl ve Inlnin yanında lel ünlüsünün daralması doğaldır. Dar ünlülü 
bu biçime şimdiye dek İçel' de derleme yaptığımız yörelerde rastlanmadı. 
DS'nin Ek-1 cildinde de endire 'Yanınız, sizin bölge' (Kozluca-Brd.) yer 
almaktadır. Yine dar ünlülü endiki 'bu, şu' biçimi de, DS'ye Yassıveren 

*Senirkent-Isparta' dan gönderilmiş. 
ende sözcüğünün i h-Ili türevIeri gözden geçirildiğinde, DS' de ende'ye 

göre bu birimlerin çekimli biçimlerinin karşılıklarının daha tutarlı, daha 
düzenli verildiği görülmektedir. Yalnız, 'hendeği' maddesi için verilen 
"Onu" (İncekum, Hurma, *Silifke -İç.) anlamı uygun düşmemektedir; 

çünkü sözcük belirtme durumuna girmemiştir. "Hendeği ver" örnek 
cümlesinde de 'hendeği' belirtme durumuna girmeliydi. Öteki çekimli 
biçimlere bakıldığında buradaki uyumsuzluk daha açık görülebilecektir: 

hende "Bu, şu, o." (*Fethiye ve köyleri - Mğ.) 
hendeğirede "Orada" (*Mut -İç.) 
henderde "Şurada" (*Gülnar, Gülümpaşalı, *Silifke -İç.) 
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hendere "Şura, şuraya" (Kum *Silifke -İç.) 

ş'li türevIerden şende [şenderde] "O,orda" (Afşar *Hadım -Kn.; 

* Alanya -Ant.) için verilen karşılıklardan "o" uygun; ancak "orda" uygun 

değildir. Bu anlamı verirken 'şende'nin gövdesinde kalıplaşmış bulunan I-del 
bulunma.durum eki yanıltmış olmalı. Aynı madde altında gösterilen şenderde 

(Afşar *Hadım -Kn.) için de "orda" karşılığı uygun, "o" uygun değiL. 

Değişik duruma girmiş biçimler aynı madde altında toplanmak istenmişse, bir 

aşağıdaki şendere maddesinin de şende maddesi altında gösterilmesi 

gerekliydi. Oysa şendere (Mastat *Karaman -Kn.) için ayrı madde açılmış, 
"Şura, şurası" karşılıkları verilmiştir. Bu biçimlere Anamur' da da 

rastlanmaktadır. DS'ye Anamur'u da eklemek gerekir. 

İçel ağızlarında görülmeyen, Konya ve Batı Anadolu ağızlarında geçtiğini 

DS' den öğrendiğimiz enki ve engi « * e-n-ki) biçimleri de ende ailesinin 

üyelerindendir. 
engını " bunu, şunu" (Uğurlu *Ermenek-Kn.) 

engi (II) [engibiri] ı. ° (kişi adılı) (*Ermenek ve Köyleri-Kn.) 2. İşte, 
yanındaki, çevresindeki (*Sandıklı-Af.; -Brd.; -Ba. ve çevresi; Aydınlı-Ada.; 

Mahmudiye-Ant.; *Milas-Mğ.) 

engibiri "İşte, yanındaki, çevresindeki" biçimi de, engi (II)- i maddesi 

altında gösterilen sadece *Ermenek-Konya'da geçen bir sözcüktür. Bu 

biçimbirimin de ende ailesinin birleşik bir üyesi olduğunu sanıyoruz (engi 

biri). 

engire [engirde, elJire, enkere, enki, enkir, enkirde, enkire] (Başpınar 
*Tefenni, -Brd.; Tepe *Torbalı -İz; Uğurlu *Ermenek -Kn.) için DS'de 

verilen "Oradaki, yanındaki, yakınındaki" anlamı, aynı madde altındaki 

sözcüklerden sadece enki için uygun düşmektedir. engire maddebaşıy la 

birlikte eyire, enkere, enkir, enkire sözcükleri için ise, "ora, oraya, 

bulunulan yer ya da yere" anlamları verilmeliydi. Bu biçimlere de İçel' de 

rastlanmıyor. eyire *Ermenek-Konya'dan, enkere Tepe *Torbalı-İzmir'den, 

enkir Eziler *Buldan, Güney -Denizli'den, enkire de yine Buldan ve Köyleri 
-Denizli' den DS 'ye gönderilen sözcüklerdendir. 

DS'de yine engire maddesi altında gösterilen engirde (-Isp.; -Brd.; 

Tekeli, Köseleli, İskitler, Gargara, Uğurlu, *Ermenek -Kn.) ve enkirde 
(Uluköy *Dinar -Af.; *Eşme ve köyleri -Uş.; Güney *Yeşilova -Brd.; 

*Sarayköy ve köyleri, Bozalan *Buldan, Kösten, Honaz -Dz.; -İz.; *Alaşehir 

-Mn.; Karasaçlı, Eldirek *Fethiye -Mğ.) için de "orada, yanında, 
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bulunduğun yerde" karşılıkları verilmeliydi; çünkü bu iki biçim de bulunma 
durumuna girmiştir, nesne değil yer bildirmektedir. 

DS' de enki biçimi de engire maddesine gönderiliyor. enki ve engire 
arasında da, ende ve endere sözcüklerinde olduğu gibi anlam farklılığı var. 
engi ve enki sözcükleri bir arada verilip, anlam olarak da, 'o, işte o, oradaki, 
yanındaki, yakınındaki, çevrendeki' sözcükleriyle karşılanmalıydı. 'enki' 

biçimi de engi'nin geçtiği yerlerde bulunmaktadır (Başpınar *Tefenni, 
Güney *Yeşilova -Brd.; Yukarı Seyit *Çal, Eziler *Buldan, *Sarayköy ve 

köyleri, Çıtak *Çivril-Dz.; Toygar *Nazilli-Ay.; *Salihli, *Foça, 
*Kemelpaşa-İz.; * Alaşehir, *Kırkağaç -Mn.; Yeniköy -Ba.; *Simav -Kü.; 
Bakraz, *Bozüyük-Bil.; * Alanya, Güzelsu * Akseki -Ant.; Karasaçlı, Eldirek 
*Fethiye - Mğ.). Ek ciltte de enki L.Elindeki (-Isp.; Soma ve çevresi -Mn.) 2. 
Şu (Gediz -Kü.) anlamlarıyla geçmektedir. Bu sözcük için verilen anlamlar 
da enki'nin, engire yanında değil, engi maddesinin altında yer alması 

gerektiğini gösterir. 
enkini "Bu, şu, o, bunu, şunu, onu" (Sücüllü *Yalvaç -Isp.; Güney 

*Yeşilova -Brd.; *Sarayköy ve köyleri -Dz.; Toygar *Nazilli, Eymir, 
*Bozdoğan -Ay.; *Torbalı, *Bayındır, Balçuva -İz.; *Kırkağaç -Mn.; 
Yeniköy -Ba.; Dodurga *Bozüyük -BL.; -Es.; Dölen *İzmit -Kc.; Yerkesik 
-Mğ.) maddesi için DS' de verilen anlamlardan "bu, şu, o", sözcüğün 
yapısına uygun değildir. Belirtme durumunda bulunan bu sözcük için "bunu, 
şunu, onu" karşılıkları ile birlikte, belirtme durumundaki bu adılların yerine 
kullanılabilecek "oradakini, yanınızdakini" ifadelerine de yer verilebilirdi. 

Yukarıda geçen engını "bunu, şunu" biçimi de enkini ile aynı sözcüktür. 

Biri diğerine gönderilebilirdi. 
enköle "böyle" (*Bigadiç -Ba.), enki ile akraba bir sözcüktür. Bu 

sözcük, yine DS' de verilen, İçel' de de kullanıldığını belirttiğimiz endele ile 
aynı anlamdadır. DS Ek-I' de yer alan enkele "güzel, iyi" (Çaypınar 
Yörükleri *Salihli -Mn.) sözcüğü de, enki / engi ile akraba, enköle ve endile 
ile yapı benzerliği olan bir sözcüktür. İçel' de bir iş yapılıp bittikten sonra 
kullanılan "Hah işde endele" ifadesinde de hah ünlemiyle birlikte "iyi, 
güzel" anlamı gizlidir. Doğrudan doğruya bu anlamda değil, ama olması 

gerekene karşılık olarak kullanılmaktadır. Bu ifadede "iyi, güzeloldu; olması 
gereken buydu; öyle olmalıydı" gibi bir onaylama, beğenme duygusu 
yatmaktadır. Ek ciltte yer alan endüyle "öyle, onun gibi" (Gezende*Gülnar
İç.) biçimi de, enköle ile aynı anlamda bir başka biçimdir. 
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Derleme Sözlüğü'nün dışındaki kaynaklardan Kütahya ve Yöresi 

Ağızları'nda da enkirde "orada" ve eyki "işte o; o" biçimleri geçmektedir 
(Naşa *Simav -Kü.) (Gülensoy, 1988,206). 

Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme i adlı eserin Sözlük kısmında da 
angi "Bu, yani elindeki" karşılığıyla, angini ver 'Elindekini ver' (Sandıklı 

-Af.) örnek cümlesiyle yer almaktadır (Caferoğlu, 1994, 168). 

Güney-Batı Anadolu Ağızları'nda da ayde "elindeki" (Korkmaz, 

1956,109) anlamıyla geçmektedir. 

DS'de enki'nin de h-'li biçimi bulunmaktadır: 

hengini "Şunu" (*Gördes -Mn.) 

henki (II) "Bu, şu, o" (*Ödemiş ve köyleri -İz.) 

henkini "Yanındakini, elindekini" (Ortaklar -Ay.) 

DS'ye İçel'in Mut İlçesinden gönderilen şeygi "şunu" biçimi, bugün 

Mut'ta kullanılmıyor. Başvurduğumuz kaynak kişiler, bu sözcüğün Mut'ta 

yerleşmiş olan Konyalılar tarafından kullanıldığını bildirdiler. Yalnız, Ermenek 

Balkusan'dan gelip, Mut'un Kravga Köyüne yerleşenlerin ağzında ende'nin 

ş- 'li biçimine rastlanmıştır: 

Şende aşşada suyulJ gavışdığı yerde bir gaval}: v arı dı. / Isıcak oldu mu 
şendere oturur. / Ağacı yakarın şenderde, onulJnan delerdim deliklerini. / 

Şendellerde gOlJşularılJ çiFtini sürdüm (Balkusan / Ermenek ---7 Kravga / 
Mut). 

DS'nin Ek-I cildinde şengü (*Ermenek -Kn.) için "şu" karşılığı uygun 

düşmekte, "Şengü topu ver" örnek cümlesiyle de bu karşılık doğrulanmak
tadır. Burada da "şunu" karşılığının verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. 

DS' de a-'lı biçimlere de rastlamak mümkün: 

andeki Oradaki (İsabey *Çal-Dz.) 

enkir ve enkire sözcüklerine benzer bir başka türev daha bulunmaktadır: 

ankır Muhit, çevre, taraf (Aradığın hayvan ankırında.) (Sofular, Yılanlı 

*Eğridir -Isp.; -Ant.) anlamı verilmesine karşın, örnek cümledeki bu 

sözcükten 'ora, bulunduğun yer' anlamı da çıkarılabilmektedir. 

ankiri Şurada, orada: Ankiridekini alıver. (Tepeköy *Torbalı -İz.). Bu 

sözcüğe verilen karşılıkta da, bulunma durum eki yer almamalıydı. 
Sözcüğümüz örnek cümlede bulunma durumuna girmiştir, maddebaşında 

yalın olarak yer almaktadır. 
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Gelelim enki ile paralel bir yapıya sahip olan bir başka adıla. 

öngü, öygü [önkü (II-I] O (nesne): Öngünü getir. (-Brd.; *Çivril -Dz.; 

*Ödemiş köyleri -İz.; Celiller *Mudurnu-Bo.; *Ermenek-Kn.; *Mut-İç.) 

önkü (II)-l (*Tavas, *Çal -Dz.; *Ödemiş köyleri -İz.; *Kula -Mn.). Bugün 

Mut'un köylerinde öngü ve övgü biçimleri de kullanılmıyor. Bu da şe1Jgi 

gibi Mut'ta yerleşen Konyalıların ağzından DS 'ye gönderilmiş olmalı. 

öngülle Öyle, onun gibi: Öngülle yaparsan düşersin. (Bekilli *Çal-Dz.) 

öngüllü Önündeki. (Kızılca *Hadım -Kn.) 

öngürde, öygürde [önkürde -1] Orada, şurada. (Macıl *Sandıklı -Af.; 

Ağlasun -Isp.; Başpınar *Tefenni, Salda *Yeşilova -Brd.; Söğüt, Honaz, 

Irgılh *Çivril, Yukarıseyit *Çal -Dz.; *Ödemiş köyleri -İz.; Ermenek-Kn.) 

önkürde -1 (-Uş.; -Isp.; -Brd.; Honaz *Tavas, Güllü *Sarayköy -Dz.; 

Ödemiş köyleri -İz.; -Brs.) 

öngürde [önkürde, önürde, örede] Orada, şurada. (Karaçulha *Fethiye 

-Mğ.), önküre (Karamanlı *Tefenni -Brd.), önürde (Çamköy *Gölhisar 

-Brd.), örede (*Güdül -Ank.) DS XII. "örede" sözcüğü ince (ön) ünlülü 

ama diğer türevIerden ayrı tutulmalıydı. 

öngürü [öngüre] Ora, orası. (Güney *Yeşilova -Brd.; Şehköy -Ay.; 

Ödemiş -İz.; -Çkl.; *Ermenek -Kn.), öngüre (Çeltikçi -Brd.; Çomaklar 

*Bergama -İz.; *Ermenek -Kn.) 

önkü (II) 2. Orada, burada, şurada. (*Gelendost, *Şarkikaraağaç -Isp.; 

-Dz.). Bu maddenin karşılığı da sözcüğün yapısına uygun değiL. önkü (II) 1. 

" O (nesne)"den sonra, önkü (II) 2'yi açmaya gerek yoktu. Bu biçim DS 

XII'ye de geçmiştir: önkü ı. İşte, o. (-Uş.; Oğuz *Acıpayam -Dz.) 2. 

Yanındaki (Karamanlı *Tefenni -Brd.). 

önküllü (II) O biçimde: Tamam işte önküllü yapçasın. (Ödemiş köyleri 

-İz.) 

önkünü Onu: Önkünü getir.(Honaz-Dz.) 

önkürde 2. Önde (*Acıpayam -Dz.) 

önkürü (i) Ön, önünde. (-Uş.) Bu yapı için de 'önünde' karşılığı uygun 

değiL. 'Önünde' anlamında kullanılabilmesi için sözcüğün bulunma 

durumuna girmesi gerekirdi. 

önkürü (II) Oradan (Halikahya *Turgutlu -Mn.). Bu maddede de karşılık 

'ora' olmalıydı. 

Yukarıdaki örneklerimizde' ön' anlamının verilmesi sanıyorum sözcüğün 

yapısındaki ön den kaynaklanıyor, endeği biçimine "elindeki" anlamı 

verildiği gibi. Bu sözcüklerle bildirilen, bir varlığın yakınında bir yerdir, bu yer 
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"ön" de olabilir, çevresindeki herhangi bir yer de olabilir. 
Yukarıda Derleme Sözlüğü'nün Ek -1 cildinden alınan önürde 'orada' 

biçimi, Ilıcak *Gölköy - Ordu' dan IX. Cilde de geçmiştir. 
Karaman İli Başyayla İlçesi Kışla Köyü ağzını çalışan bir öğrencimizin 

bitirme çalışmasında da, Ö1Jgü "Şu, o" : Ö1Jgü ördüğü1J örgü ne?/ ö1Jgürde 
"Orada"; Alma,-,ğimi düşürüyün seni ö1Jgürde. (Çetin, 1999; 74, 79) 

geçmektedir. Aynı çalışmada metin dışı derlenen sözcükler arasında şÖ1Jgü 
"şu" ve şÖ1Jürde "şurada" (Çetin, 1999; 113) biçimleri de yer almaktadır. 

Aynı köyde iki değişik biçimin, ŞÖ1Jgü ve Ö1Jgü biçimlerinin kullanılıyor 
olması, Türkiye Türkçesindeki 'şu' ve 'o' adıllarında olduğu gibi, gösterilen 
varlıkların bulunduğu yerin mesafe farklılığının ayrı ayrı biçimlerle, ŞÖ1Jgü ve 
Ö1Jgü sözcükleriyle gösterilmiş olabileceğini de düşündürmektedir. 

Aşağıdaki sözcükler de önki ailesinden olmalı: 
höne Ora, şura, karşı: Bir de hönedeki dükkana soralım. (*Fethiye ve 

köyleri-Mğ·) 

höngüre 1. Oraya: Çuvalı höngüre bırak. (*Çivril - Dz.) 
hönide Şurada, orada. (Kaş ve çevresi -Ant.) DS XII. 
hönü Orası (*Kaş ve çevresi Ant.) 

DS' deki ende ve enki biçimlerinde olduğu gibi, öngü / önkü sözcüklerinin 
de ş- 'li biçimlerini bulmak mümkündür: 

şönguru (*Ermenek -Kn.) sözcüğü de, şora "Şurası" (İlerde bir yer 
için) maddesinin altında verilmese iyi olurdu. Sanırım şora « *uş ora) ile 
şönguru sözcüğü aynı köke dayanmıyor. Bu iki sözcük birbirine yakın; ama 
ayrı adıllardan gelmektedir. 

şöngöllü "Şuradaki" (Kızıl *Hadım -Kn.). 

şöngürde [şönkür] "Şurada" (-Kn. ve çeresi). Bu maddenin altında 
verilen şönkür (-Kü.), şönguru ile birlikte gösterilmeliydi; çünkü her iki 
biçim de bulunma durumuna girmemiştir. 

şönkü (-Mn.) ve ŞÖlJü (*Ermenek -Kn.) biçimleri için "şu" karşılığı ye
terliydi, bu sözcükler belirtme durumuna girmediği için "şunu" sözcüğünü 
karşılamaz. 

İçel İli Ağızlarında endi, hende ve şende Adınarı 

Kaynaklardan ende sözcüğünün değişik biçimlerini ve bizİ Türkçede bir 
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*ö(n) adılının olup olmadığı düşüncesine sürükleyen biçimleri taradıktan 
sonra, içel ili'ndeki kullanımını derlediğimiz malzemeyle tanıklamaya 
çalışalım. Her ilçeden vermeye çalıştığımız örnek cümlelerin DS' deki ilgili 

maddelerde yapılması gereken düzeltmelerin gereğini daha iyi açıklayacağını 
sanıyoruz. 

İçel'de ende'nin Kullanımı ve 
Sözcüğün Yapısı ile İlgili Bazı Görüşler 

ende, içel'de hem dağ, hem de ova köylerinde yaygın olarak kullanılan, 

öteki türevierinin yanında da bulunabilen bir sözcüktür. Yani bu biçim, h-' li 

ve ş- 'li biçimlerin kullanıldığı yörelerde de duyulabilmektedir. Sözcük yalın 
durumda hem gösterme adılı, hem de gösterme sıfatı olarak kulanılmaktadır. 

Daha çok, 'o' gösterme adılına ve sıfatına karşılık gelmektedir. Bunun ya

nında 'o' ile karşılanabilen 'oradaki, yanındaki, yanında bulunan, orada bulu
nan, elindeki, elinde bulunan' sözcüklerinin yerini de tutmaktadır. Ende 

içinde bulunulan anda, II. kişinin yanında ya da çevresinde bulunan, II. 
kişiyle ilgisi bulunan III. kişiyi ya da varlığı gösterir. Bu sözcükle gösterilen, 
'o' ile karşılayabileceğimiz her varlıktır, sınırı geniştir; ancak bu varlıkların 
yeri, gözümüzle görebileceğimiz, sesimizi duyurabileceğimiz II. kişinin bu

lunduğu yer, onun çevresidir. Bu yer burası da olabilir, şurası da olabilir, orası 
da olabilir: 

Sen didi ende l).a1ıl] ı didi, şu giden valiydi didi, neye gösdermediı], 

dimedil]? (Yalınayak i Mersin) 
Yeter ende. (Çağlarca i Mersin) 

MustaFa didi, ende avrada ev virme didi. (Çandır IMersin) 

Ende yolu takib,-,et. (Tömekli Mah.! Sıraç i Erdemli) 

Ende eyi del Muksin, .... )i. (Böğrüeğri i Tarsus) 
Ende kekik del, acıyavşan. (Kuzoluk i Tarsus) 
Ende kölgede oynal]. (Kisecik i Çamlıyayla) 
Ende çocül] sırtını değişdiril]. (Yenibahçe ISilifke) 
Ende garı benden esgi. (Kizilli Mah.! Sarıveli i Mut) 
Ende çörek nadar didim. (Yassıbağ i Oü1nar) 

Ende şalvarıl]ı ver de ... (Lenger i Bozyazı) 
Benim oğlum ende. (Boğuntu i Anamur) 

Okuyor mul] ende esgi yazıları sen. (Malaklar IAnamur) 
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Ben ende gannıl] ilk oğluyun. (Ormancık i Anamur) 
Hem eski hem de çağdaş Türk lehçelerinde bulabildiğimiz andalfl i 

andagı sözcüklerine paralel biçimler olan endeki ve endeği, ende biçimine 
geçiş, ara biçimlerdir: 

Endeki kraliçe. (Keşli ITarsus) 

İndir endeği gelini didi. (Puğ IMersin) 
Demin bal]a da geldi endeği işde. (Karahıdırlı lErdemli) 

Getiril] endeği bayra yıkıviril]. (SarıkavaklMut) 
Endeği bizim yaylada çoLolur. (Ovacık i Silifke) 

Endeği zeytin ağacıJimi bir ağaç. (Konur IGülnar) 
Çok esgi endeği (Tekeli IBozyazı) 
Sarmaşık endeği (Boğuntu i Anamur) 

en deği sözcüğündeki ğ'nin gerisindeki ünlüyü art ünlüye dönüştürmesi, 

ğ'nin erimesiyle de a ünlüsünün uzal1?-ası sonucu oluşan enda biçimi daha 

çok dağ köylerinde duyulmaktadır. 
Ordan bağırıyor bal] a, çekme e nda desdey. i Acayıp ~o~ar e nda 

(Ayvagediği *Mersin -İç.) i Enda sandı~ dopdalı. (Değirmendere i Mersin) 

Enda şeyi ser gız oruya. (Kuzoluk ITarsus) 

Kim enda adam. (Çatak i Silifke) 
Ilgın ılgın enda (Melleç i Anamur) i Enda ne iş görür dedim. (Ovabaşı 

IAnamur) 

Bu üç biçimin de bir adın girebileceği her duruma girdiği görülmektedir: 

Aböv, Amet ende-n-i bitta duymuycam. (Ayvagediği i Mersin) 
Ende-n-i ayaoiabı gevik. (Karakeşli Aşireti i Sıraç Mevkii i Erdemli) 

Ende-n-i yutdumudu. (Çavdarlı i Tarsus) 

Ver ende-n-i. (Boynuinceli Aşireti IYenibahçe i Silifke) 

Ben de ende-n-i isderdim işde. (Aşağı Köselerli i Mut) 
İnisine sildiriller ende-n-i. (Konur i Gülnar) 

Ye ende-n-i. (Eskiyörük i Aydıncık) 
Ende-n-i götürece,-,olan geldi. (Çubukkoyağı Mah. i Bozyazı) 
Ende acı, atıver ende-n-i. (Akpınar Yaylası i Anamur) 

Ende-n-e gül deniyor. (Kuzucubelen i Mersin) 

http://www.turkdilleri.org/



ENDE'NİN TÜREVLERİ VE İÇEL İLİ AOIZLARINDAKİ KULLANIMI 83 

Parayı ende-n-e mi virdiIJ gızım. (Boğazpınan /Tarsus) 

Ende-n-e gatmam ben. (Aşağı Köselerli i Mut) 

Ende-n-e bir goçmar cırmalatsaIJa. (Pembecik i Gülnar) 

Benim çocliIJ biri ende-n-e beIJzer. (Güngören IAnamur) 

Çıl}.la ende-n-den goy. (Ayvagediği IMersin) 

Ende-nil) sesini gısıvir. (Ayvagediği i Mersin) 

Ende-nil) adına deve boncli deller. (Kuzucubelen i Mersin) 

Ende-nil) içine atalım. (Doğulu lErdemli) 

Ende-nil) hepisi goyun YÜIJünden. (Hacıahmedi IMut) 

Başga adı yo1$: ende-nil). (Boğuntu IAnamur) 

Endeği-n-i alıver. (Çömelek IMut.) 

Endeği-n-i bir sor hele. (Lenger IBozyazı) 

Endeği-n-e amasya diriz biz.(Çömelek IMut) 

Heye l).öyle gösderidi, enda-n-i sanIJ, höyle iderdi elini, sanIJ. (Ayvagedıği 
i Mersin) 

Endii-n-i sen ne biçim yuycaIJ? (Karadiken ITarsus) i Endii-n-ı kıldan 
dokurduk. (Sakız i MUT) 

Endii-n-e ne deIJ? (Boğuntu IAnamur) i Endii-n-e gat beniğini. (Sayköyü 

ITarsus) 

Endii-n-e çok değer veriller. (Güleç i Anamur) 

Endii-nıl) içine goysuIJlar. (Kölemusalı i Tarsus) 

ende sözcüğü yön gösterme ekiyle de çok sık kullanılmaktadır. Bu 

biçimde sonses -e genellikle normal süresinde söylenmekte, uzunluk ortadan 

kalkmaktadır: 

Sen de e.nde-re otur! (Gözne i Mersin) 

Şiy ende-re samanna sokuluvır alteve didi. (Tırtar IMersin) 

Benim söyledIm ende-re geçdi del mi? (Dorak ITarsus) 

Endeni ende-re goy. (Meydan Mah.! Y enibahçe/Silifke) i Ende-re Ü seyn 

Emmiyi de getir. (Yeniçıktı * Silifke) i Ende-re goy, pöıüşüIJ. (Çatak i 
Silifke) 

Ende-re goy. (Çömelek IMut) 
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Dünya gatıldı ende-re. (Lenger IBozyazı) 

Ende-re yazar mıl]? (Karalarbahşiş IAnamur)1 Ende-re Sugözü'ne 

varamazsıl]ız. (Boğuntu i Anamur) i Ende-re alıverdi sesi.(Melleçl Anamur) 

Bazen ende-re 'ortaya, şuraya' anlamıyla da kullanılır: 

Bişiridil] ende-re aşı, gelip geçeni doyuruduı], düğün öyle oludu. 

(Uşakpınarı *Silifke/İç.) 

Bilindiği gibi adıllarda ad durum ekleri üst üste gelebilmektedir (Sertkaya, 

1996, 17-37). Bunun nedeni de bir önceki durun ekinin işlevini yitirmesi, 

işlevinin unutulması olmalıdır. Endere sözcüğü de 'bura', 'şura', 'ora' söz

cükleri gibi, üzerine yeniden bir başka ad çekim ekini alabilmektedir: 

Senil] endere-y-i aradım düşdü, onul] ora düşmeyor. (Karadiken i Tarsus) 

Endere-y-e otur işde. (Gözne IMersin) i Endere-y-e kekik topladı geldi. 

(Hacıahmetli IMut) 
Endere-niy yollünu getir, ser. (HuzurkentiTarsus) 

Sözcük bulunma ve çıkma durum eklerinİ alırken son ses -e, arda « ora

da), burda « bura-da), şurda « şura-da), ardan, burdan, şurdan 

sözcüklerinde olduğu gibi genellikle düşmektedir: 

Bobaannesi ender-de bir bardak yandı onu bir virseı]. (Gözne IMersin) 
Ha ender-de mi ? (Elvanlı lErdemli) 

Endir-de dursul], sol]ura götürrüz. (Yenibahçe ISilifke) 

Ender-de bir Hasan Amca yandı. (Hacıahmetli IMut) 
Dartarsıl] ender-de. (Konur i Gülnar) 

Endir- de ölüyor olsal] bakmazlar. (Eskiköy i Aydıncık) 
Hindi bir namazHim var ender-de. (Lenger i Bozyazı) 
Ender-de oturuyordu!}.. (Akkovanlık i Anamur) 

Son ses -e'nin korunduğu örnek çok azdır: 

Endere-de gazana vurudu!}.. (Konur IGülnar) 

Endir-den dön. (Tömekli Mah.! Sıraç/Erdemli) 

Ender-den dönel]. (Tarsus) 

Eşşe ender-den götür. (Meydan Mah.! Yenibahçe ISilifke) 

Ender-den bir minder getir. (Çatak i Silifke) 

Geliller, götürüller suyu ender-den. (Lenger IBozyazı) 
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enderde biçimi, üzerine +ki ilgi ekini de alabilmekte, ekin ilk sesi 

tonlulaşıp sızıcılaşarak düşmekte, ekin ünlüsü ile sözcüğün son sesi -e 

kaynaşarak uzamaktadır: endere-de-ki > enderdeki > enderdeği > enderdei > 
enderde 'oradaki' 

Uf~ enderdi, ~şam şiy itdımiz. (Kuzoluk ITarsus) 

Endirdi goleydi. (Çömelek IMut) 

ende adıIı, gibi ilgeciyle birlikte "öyle" anlamında belirteç olarak da kulla

mlmaktadır: 

EndiJibi idil] de, taha depremil] böyu gelecek. i Zarif, endiJibi 
güleceı] mi hep.! Aman ben bir ağıt idiyorun bir ağıt idiyorun, böyle 

yırtınıyorun da, sen neden ağlaı], neden endaJibi bağırıyol] dimiyor emmim. 

(Ayvagediği i Mersin) i Yo yo, enda-Kibi atların. (Değirmendere i Mersin) 

Otur otur, endeJibi otur. (Olukkoyağı ITarsus) 

Sözcük ile ilgeciyle de kullanılabilmekte: 

Endiyinen doldur. (Ayvagediği i Mersin) 

ende ile+n > ende-y-ilen > endeyinen 

öyle sözcüğü de gibi ilgeci gibi ende' den sonra gelerek "öyle, elindeki 

gibi, onun gibi" anlamıyla cümlede hem sıfat, hem de belirteç olarak kul

lanılabilmektedir: 

Almanya' dan getirmiş endi_öyle. (Yassıbağ i Gülnar) 

öyle sözcüğünün çoğu kez öğle biçimine geçtiği görülmektedir. Kon

ya'da da böğle, şöğle, öğle sözcüklerinde -y- > -ğ- değişimine rastlan

maktadır. (Çetin, 56/45, 60 i 161,56 i 56) 
Ende __ öğle al] dıl] ız yimişden eyi oldu. i Endi_öğle ganepe var, onul] 

üsdüne yatarın. (Ayvagediği i Mersin) 

İşde ende_öğle bir ot o. (Akpınar i Anamur) i Neye ende.......,öğle del] Du

ran. (Melleç IAnamur) 

Yine "öyle" anlamıyla kullanılan endele « ende eyle / ? ende+le) biçimi, 

ende ___ öğle ve endeJibi biçimlerine göre İçel İli ağızlarında daha sık geç-

mekdir. endile cümlede genellikle belirteç ve bazen de sıfat olarak kullanıl

maktadır: 

Endile uyl}:uyu yoyma. i Endile deyi!. i Endele dik. (Ayvagediği * 
Mersin-İç.) 
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Heye, endile olsul]. (Yampar IMersin) 

Ben ol5:umadım endile. (Böğrüeğri ITarsus)1 SOIJura endile açınca gan 
gonuşup yatır. i Gız endiile dime (Karadiken ITarsus) 

Endile eyi olur mu da? (Lenger IBozyazı) 

Yat endile b(yere. (Yeniyörük i Aydıncık) 
Endile nahıl gezel]? (Kızılaliler IAnamur) i Endile kesil] de yiyiI]. 

(Çataloluk IAnamur) 

endeği / ende sözcüğü adıl n'si ile birlikte çoğul ekini de alabilmekte ve 
'onlar' anlamıyla kullanılmaktadır: ende-ki-n-Ze > endeğinZer > endeğinner >
endeinner > endenner "onlar" 

Endenner (Çiçekler), dakgada susurar endenner-de (saksılarda). (Ayva

gediği IMersin) 
Tarif etsel] , bulur endeğinner. (Kelece IMut) 
Endenner esgimiş oluyor, endinneri zobada yal5:ıyor gışın. (Boğuntu 

IAnarnur) 

Sözcüğün çoğul biçimi de her ad durumuna girebilmektedir: 
Endinner-i oğlal5: yiyor. (Ayvagediği IMersin) 

Boşla endinner-i. (Kurtuluş ISilifke) 
Çilek ekeriz endinner-e. (Malaklar i Anamur) 

Birer dene tol5:at vur endinner-edidi. (Hacıahmetli IMut) 
Endinner-iy köyünde olur. (Demirörenl Anamur) 

Çoğul eki, II. kişinin çevresinde, çoğu kez sının çizilmemiş bir yeri gös
teren endere sözcüğü üzerine de gelebilmektedir. Sözcük çoğul ekini aldı

ğın da son ses -e düşmektedir: endere-Zer > enderler > endeller 'oralar' . 
Sözcük, yazı dilindeki 'buralar, şuralar, oralar' sözcüklerinde olduğu gibi 

ad çekim e girebilmektedir. ende sözcüğünün sonsesindeki uzunluk, sözcük 

eklerle genişletildikçe kimi kişilerin ağzında ortadan kalkmakta, ses normal 
süresinde söylenmektedir: 

Vandı enderler-de.! Ne diyor endeller-de mesele. (Meydan (Mah.! Yeni
bahçe i Silifke) Enderler-de yok mu be? (Bahçekoyağı Mah.! Lenger i 
Bozyazı) 

Endeller-e farda deriz, hunnara gıvnm deriz. (Aşağı Köselerlil Mut) 

Endeller-e gar basar, gedemez. (Çukurabanoz i Anamur) IEndeller-e işci 
dutdu. (Demirörenl Anamur) 
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Ne bileyn endeller-de var mı? (Çukurabanoz / Anamur) 

ende sözcüğü addan ad türetme eki +ceğiz'i de alabilmekte ve miktar 
olarak azlık bildirmektedir. Sözcük bu ekle genişletilirken de adıl n' sini 
almaktadır: ende-ki-n-ceğiz > endeğinceğiz > endencez 'o kadarcık, oncağız' 

Amanı1] endencez mi diyoIJ. (Ayvagediği /Mersin) 

İçel' de ende sözcüğü yanında, iki köyde inde biçimine de rastladım Yalnız, 
bu köylerde herkes i-'li biçimi kullanmıyor. Bu biçimler, kişisel kullanımlar 

olabilir. Bu sözcüklerde bir e- > i- değişimi düşünülebilir: 

İnde başga, öteki birine bakacaIJ. / BunuIJ camı yuka, indenikin galıIJ. Su 
içsa1]a indele iderkene yav. Endani çırpaca1] mı, indale şiy idece1] mi? 

(Ayvagediği /Mersin) / İndenneri ayrı ayrı godum. (Ayvagediği /Mersin) 
Çok inde, acıl$: acı1$:. (Doğulu !Erdemli) 

Güney - Batı Anadolu Ağızları'nda geçen iyde (Çardak *Karacasu-Ay.) 
de aynı sözcüktür. Dizinde i-'li biçimi verilmemiş ama örnek cümlelerden 

kontrol edebiliriz: İyde baniIJki. İydeniY,-,içindakilara haP bura yascası1] 
(Korkmaz, 1956,88). 

endeki, endeği, ende sözcüğünün İçel İli ağızlarındaki kullanımını örnek 

cümlelerle gösterdikten sonra, bu adılın kökünün ne olamayacağı üzerinde du
rarak sözcüğün kökenine de değinelim. Endeki sözcüğü, yukarıda da be
lirtildiği gibi, yapı olarak 'elindeki'ni çağrıştırıyor, el-i-n-de-ki sözcüğünden 

getirmek de çok kolay: elindeki> elindeği> elindei > elinde> einde > ende. 

Ancak endeki'nin karşıladığı varlık, her zaman elde olmayabilir. Bu sözcük bir 
kişi nerede bulunuyorsa, orada bulunan bir nesneyi ya da varlığı karşılar, o 

nesneyi göstermeye yarar. Sözcük, hep karşılıklı konuşmalarda II. kişiye 

hitaben kullanılır. Bu durumda sözcükteki -n- 'nin II. tekil kişi iyelik eki 

olması beklenir. Ancak, II. tekil kişi iyelik eki İçel İli ağızlarında hep art
damak n' si iledir. Oysa sözcüğürİıüzdeki -n- hep dişeti n ünsüzüdür, 

artdamak n'si değildir. O halde burada bir adıl n'si, ya da kimi Türkologların 
düşündüğü gibi sözcüğün gövdesine ait bir -n olmalıdır ende yanında enki 

türevinin de bulunması, sözcüğün "elindeki" ile ilgisinin olmadığını gösterir. 

Güney-Batı Anadolu Ağızları'nda sözcüğün geniz n'li biçimi de bu

lunmakadır: Siin liydenli bıra~ gari yemelJii yi zohramzz bii'limiisilJ (Dir
geme-Mğ.) (Korkmaz, 1956, 102). Sözcüğün elindeki'nden getirilmesinin 
bir nedeni de, sözcüğün artdamak n'si ile kullanımı olsa gerek: ilJde < 
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ali1Jdaki (Korkmaz,I 956, 82). Burada, II. tekil kişi iyelik ekine örnekserne ile 
bir artdamaksıllaşma düşünülebilir. Konya'da kullanılan e1Jire biçiminde ise, 
-n- ve -g- ünsüzlerinin yan yana gelmesinden kaynaklanan bir damaksıllaşma 
bulunmaktadır. 

Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine dek yıllarca Türkçenin söz
varlığı içinde yer alan, yalın olarak kullanılmayan, bütün ad durum eklerini 
alabilen bir *a(n) adılının olduğunu biliyoruz. Bu sözcüğün Eski Anadolu 
Türkçesindeki andagı 'oradaki, o yerdeki, ondaki' (TS) sözcüğünün bir 
uzantısı olduğu düşünüıebilirdi. i -ki i ilgi ekinin ünlü uyumuna girip, k'nin 
iki ünlü arasında ötümlüleşmesi de bilinen bir ses olayıdır. Yalnız, Eski Ana
dolu Türkçesinde sözcüğün ön ünlülü biçimine rastlanmamaktadır. Eski 
Türkçeye göre Eski Anadolu Türkçesinde ünlülerde genelolarak bir incelme 
olayı görülmektedir. Bu sözcükte incelmenin daha yakın gir dönemde 
gerçekleşmiş olabileceği de düşünüıebilirdi: ! 

*a-n-da-/ç,ı > andagı > endeği > endei > ende ya da *a-n-da-Jç,ı > endeki 

> endeği > ende 

Çağdaş Türk lehçelerinde de bu sözcüğü görmek mümkün: andalfı / 
andagı 'oradaki' (Kırgız Sözlüğü), andagı 'ordaki' (Karayim Lehçesi Söz
lüğü), andagı "1) OH 2) TOT" (Karaçay - Malkar - Orus Syozlyuk), andagı 
"o sıradaki, o zamanki" (Şor Sözlüğü). 

OS'de verilen andeki 'oradaki' (İsabey *Çal-Oz.) biçimi de, sözcüğün 
*a adılına kadar indirilebileceğini gösteren, Anadolu'dan bir örnek kabul 
edilebilirdi; ancak, tek örnek olması bu örneği esas almamızı engellernektedir. 

Ancak, Moğolcada ene 'this, this one, that', ende 'here, at this place, 
hence', endeki 'local, of this place, of here', endegür 'by here, through 
here', endese (Oyratça) II Mo. ende-ece 'hence, from here' (Krueger,1984, 
59-60) sözcüklerinin bulunması, Altay dillerinde III. kişi adılı *i(n)'den ayrı 

gösterme adı lı olarak kullanılan bir de *e(n) adılının olabileceğini düşün
dürmektedir. Nitekim, Schönig de Klasik Moğolcayı esas alarak gösterme 
adılları 'ene ve tene' dışında, III. kişi için de ayrı bir adılın var oluşuna 
dikkatleri çekmiştir (Schönig 1995,64). Sevortyan da etimolojik sözlüğünde 
ende'nin türevIerine ene maddesi altında yer vermiştir (1974,148). Konu basit 

bir ses değişimi (*i > *e ya da *a > *e) gibi görünmemektedir. 
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Diğer Türk lehçelerinden 'ene' sözcüğü, Kazak Türkçesi Sözlüğü'nde 

ane [ane] 'ta, işte, orada' (Oraltay, 1984,29), Yeni Uygur Türkçesi Sözlü

ğü'nde enelana 'işte; o' (Necipoviç Necip,1995,113), Tatarca - Türkçe 

Sözlük'te ene 'işte o, te, aha gösterme edatı' biçimlerinde karşımıza çıkmak

tadır. 

Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü'nde yer alan inanda 'orada' (Tavkul 
2000, 229) sözcüğü de bizdeki ende ile ilgili olmalı. Türkmence- Türkçe 
Sözlük'te bulunan entecik 'azıcık, bir nebze' (Tekin 1995,201) biçimi de 

Mersin'in Ayvagediği Köyünden verdiğimiz endencez örneğine hem anlam, 
hem de biçim olarak çok benzemektedir. Kazak Türkçesi Sözlüğü'nde geçen 
endeşe 'öyle ise' ve endigi 'gelecek, öteki, sıradaki' (Oraltay, 1984,75) söz
cükleri de bizim sözcüğümüzle ilgili olabilir. Sözcüğün·her lehçede, özellikle 

de Oğuz grubu ve Kıpçak grubu lehçelerinde de karşılıklı konuşma sırasında 
ve bağlam içinde aranması taranması gerekmektedir. Anadolu ağızlarında gö

rülen biçimler, diğer Türk lehçelerinin ağızlarında da bulunabilecektir belki 

de. 

İçel'de hende'nin Kullanımı ve Sözcük Başı h- Sorunu 

İçel'de e-'li biçime göre h-'li biçimin kullanım alanı daha dardır. Bu bi
çime Silifke, Aydıncık, Bozyazı, Anamur ve Gülnar İlçelerine bağlı köylerde 

rastlanmaktadır. h-' li biçim Tarsus' ta sadece Huzurkent Kasabasında karşı
mıza çıkmıştır. Köselerli Aşiretinden bulduğumuz kaynak kişilerden Mut'un 

Aşağı Köselerli Köyünde 1893 yılında yaşanan kuraklıktan dolayı, köyü terk 

edenlerden bir kısmının Huzurkent' e yerleştiğini öğrenmiş bulunmaktayız. 
Tarsus'un Huzurkent'e çok yakın, Köselerli köyünde de var. Burada otu
ranlar arasında da Köselerli Aşiretinden yerleşenler vardır. Ancak, derleme 

çalışmamız sırasında bunların ağzından hende sözcüğünü yakalayamadık. 

Soruşturmamıza aldığımız karşılık, "eskiden kullanılırdı" oldu. 

h-'li biçimin cümlede kullanımı, e-'li biçimden farksızdır: 

Bende dağlar ormanı dı. (Uşakpınarı / Silifke) 

Bende minderi altılJa çek gızım. (Hacıilyaslı / Mut) 
Bende tahranayı yel] gi. (Yassıbağ / Gülnar) 
Bende gınntı1arı toplıyalım. (Karaseki / Aydıncık) 

Bende aralarda yağmır duvasına gedelim bir deller. / Zor olur hendeyav. 
(Lenger / Bozyazı) 

Bende-n -i zaten düşünemeyizde. (Hacıahmetli / Mut) 
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Hende-n-i gır da ye! (Yeniyörük / Aydıncık) 
Var mı hendeanade? (Yeniyörük / Aydıncık) 

Hende-n-den tahaca goy. (Aşağı Köselerli / Mut) 

Hende-niV modası gaçdı, bunu aldım.(Aşağı Köselerli / Mut) / Hende-niV 
depesine bir eniyin ... (Alanboğaz! Mah. / Köseçobanlı / Gülnar) 

Hende-re bütün me zer. (Uşakpınarı / Silifke) 

Vuruverme mil) hende-re doHiJalır. (Kizilli Mah. / Sarıveli / Mut) 

Hende-re yığarız. (Kayrak / Gülnar) 

Hende-re silkdil) mi küncü dökülealır.(Eskiyörük / Aydıncık) 

Taksiyi düzeller hendeare, onul)nan gedeller. (Boğuntu / Anamur) 

Hende-re toplasal) nereJeder. (Lenger / Bozyazı) 

Gurarız hende-re-y-e. (Yeniyörük / Aydıncık) 
Özerneler döküleJalır hende-re-y-e. (Konur / Gülnar) 

Bir naylon serersil) hende-re-y-e. (Tekeli / Bozyazı) 

Hendeller-e çocüm, açık yellere seriver. (Huzurkent / Tarsus) 

Hender-de şiyil) başında dursul).(Kravga / Mut) 

Hender-de çekiç yok mu? (Çukurasma / Gülnar) 

Hender-de ağzı açılmadık kevki var. (Eskiyörük / Aydıncık) 

Hendere-de gazana vururduk. (Konur / Gülnar) 

"Duravarıp da henderde deve südü sağılmazdı. (Aşağı Köselerli / Mut)" 

örneğinde de henderde, bir yeri bildirme göreviyle kullanılmamaktadır. "Or

talıkta, şuralarda" anlamına gelmekte, duravarıp da sözcüğünün "sürekli, 

başlı başına, özellikle" anlamını da desteklemektedir. 

Hendeller-de var mı? (Kizilli Mah. Sarıveli / Mut) 

Hendeller-de biter. (Yassıbağ / Gülnar) 
Beriden __ arı hendeller-de hep burda doğmuş.(Yeniyörük / AydınCık) 

Hender-den iki soğan çekiver. (Karaseki / Aydıncık) 

Hender-den geçdil) mi asmanıl) altında. (Çukurbağ / Mut)/ Hender-den 

bir minder veril) uşaklar. (Alaçam / Mut) 

Hendeller-den cülümpü toplaJeL. (Karaseki / Aydıncık) 

Hendele bi,-,şey duymadık. (Hacıahmetli / Mut) / Hendele topak topak 

gollar. (Kizilli Mah. Sarıveli / Mut) 

Hendele doğral). (Gülnar) 

Az öte otur. Ha hendöyle (Mut)/ Hendöyle bolardırız. (Alaçam / Mut) / 

Heye hendeöyle işde. (Aşağı Köselerli / Mut) 
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Hendelöyle yesiI]ler. (Gülnar) i Hendeöyle göğe bayardık. (Arıkuyu i 
Gülnar) 

Bi da hendöyle baI]a laf gonuşma. (Yeniyörük i Aydıncık) 
Çamın samanıla ganşdınllar, hendeöğle atallar. (Sakız i Mut) 

Hendeği de nar. (l(emenni i Mut) i Vanmış hendeği ot. (Aşağı Köselerli i 
Mut) 

Üfüremeyor hendeği de. (Sütlüce i Gülnar) 
Hendeği eviI] arkasında. (Yeniyörük i Aydıncık) 
İşde hendeği-n-i yapamıyollar bunnar.(Hacıahmetli i Mut) 
Nerden belleI] hendenner-i de soraI] baI]a. (Yerebakan -7 Kükür i Mut) 
Onu salarız mesele hendeğiller-e güdeJideriz. (Konur i Gülnar) 
Ben kelce çocuk hendeğirde galdım. (Hacıilyaslı i Mut) 

Sözcüğün başındaki h- 'ye gelince, Caferoğlu, şimdilik kaydıyla Anado
lu' da bir ş- > h- değişiminden söz edip hu ve hurdei (1964, 22) örneklerini 

vermiştir. Demir, Türk dillerinde ve Anadolu ağızlarında Isı üzerinden ş'den 

h'ye (ş > s > h) geçişin izlerini gösteren örnekler vermektedir (1996,63). 
Yörük ağzında bir ş- ve h- koşutluğu var, ama sözcüğün ünlü ile başlayan 

biçimlerinin de bulunması, sözcük başı h- üzerinde, başka İhtimallerİ de 
düşündürmektedir. höte "öte, biraz ileri, o taraf. (Tokat, Bozan -Es.; Kaş ve 
çevresi -Ant.) (DS VII), hötte "ötede, öbür yanda" (Kaş ve 'çevresi -Ant.) 

(DS XII) sözcüklerinde de olduğu gibi endi sözcüğünün başında, işlev 

açısından uş sözcüğüne benzer, anlamı destekleyen bir birim var sanki. Belki 

de hendi sözcüğünün başındaki h-'nin kullanımıyla kimi sözcüklerdeki h
tür~mesi (Örnek için bkz. Eren1999, 793-748) aynı nedenin sonucudur. 
Sevortyan da bir güçlendirme unsuru ha'dan söz etmektedir (1874,148). 

Her ih-i sesi ile başlayan sözcükte,aynı ses olayını aramak yanıltıcı olabilir. 

Bir örnekte birincil, ötekinde ikincil bir h-, bir başkasında da ş- > h- değişimi 

olabilir. "Y örükler niçin kimi sözcüklerin h- 'li biçimini tercih ediyor, bu 

biçimler, Y örüklerin ağzında ne zamandan beri var, Anadolu 'ya geldikten 
uzun yıllar sonra, ş- 'li türevler ortaya çıktıktan sonra mı h- 'li. biçimleri 

kullanmaya başladılar?" sorularına karşılık bulmak, tarihsel gelişmeyi izle
yebileceğimiz Yörükçe metinlerimiz olmadığına göre güç. 

Şu anda ende, hende, şende sözcüklerinin karşıladığı varlıklar çok genel ve 

bunlar aynı anlamla birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Ende' nin hep 

'o'yu karşıladığını ya da gösterdiğini düşünelim, yine de şende ve hende 
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biçimlerinin her zaman ya da genellikle 'şu' adılını karşıladığını söylemek 

bugün için çok güçtür. Aynı yörede hatta aynı kişinin ağzında şende'nin ya
nında ende'nin de bulunması, ende ile şende arasında ince bir anlam fark

lılığının göstergesi olabileceğini düşündürmektedir. Ben hende biçiminin şen
de biçiminden gelişmiş olabileceğinden çok, e'li biçimden bir yandan h'li 
biçim gelişirken bir yandan da ş'li biçimin gelişmiş olabileceğini düşün

mekteyim. Bu üç sözcüğü de biz yazı dilinde 'bu, şu, o' adıllarıyla 

karşılayabiliyoruz; ama bu sözüklerde bugün ende ve hende biçimlerinde 

'bu' ve 'şu'dan çok 'o' anlamı saklıdır. Yalnız 'o'nun bulunduğ yer, yuka

rıda da belirttiğimiz gibi II. kişinin yakın çevresidir. Y örük ağzında bir de II. 

kişiyle ilgisi kurulmadan, II. kişinin dışında bir varlığı göstermek üzere, III. 
kişi ya da varlığın bulunduğu yerin I. kişiyle arasındaki mesafesine göre 
yakından uzağa doğru hu, ho ve hö adılları kullanılmaktadır. Bu sözcüklerdeki 
I-u/, I-ol ve I-öl sesleri mesafe ayırıcı birimler olarak görev yapmaktadır. Gö
rüldüğü gibi, gösterme adılları, 'o' ile karşıladığımız III. kişi ya da varlıkları 
bulunduğu yere göre ayırıp sınırlandırmamıza yararnakta, aynı zamanda onların 

da yerini tutmaktadır. 

İçel'de şende'nin Kullanımı 

şende biçimi İçel'de sadece Bozyazı ve Anamur İlçelerine bağlı köylerde 
görülmektedir. Yalnız, ş- 'li biçimin yanında bu yörelerimizde e- 'li ve h- 'li bi

çimlerin de bulunduğunu yukarıda verdiğimiz örnekler arasında görmüştük. 

Derleme Sözlüğü'ndeki ilgili maddeleri göz~en geçirirken, ş- 'li biçimin 
Mutlular tarafından kullanılmadığını, Ermenek'ten Mut'un Kravga Köyüne 
gelip yerleşenlerin ağzında geçtiğini örneklerle göstermiştik. 

Şende ney? (Manastır i Bozyazı) 
Şende boruyu sağlamlıyalım be! (Anamur) IŞende telli yere bir sal da 

gör. (Çukurabanozl Anamur) i Şende oğlan da bilir. (Boğuntu i Anamur) 
Bilisel] verisil] şendenner gibi, bilmezsel] yok. (Çukurabanozl Anamur) 

Boşver şende-n-i. (Ovabaşıl Anamur) 

Şendii-n-i alıver. (Kötekler Mah. i Bozyazı) 
Şendere bir evcik dutduk laylon. (Güneybahşiş IAnamur ~ Narincel 

Bozyazı) i Şendere dil]eL. (Narince i Bozyazı) 
Şendere atarsıl]. (Çukurabanozl Anamur) 

Öldürdük balI şendere kösdük. (Kızılalileri Anamur) 
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Şendere göpgözel bir çorba olurdu. (Karaderel Anamur) 

Basarız şendere. (Emirşahi Anamur) 

O zaman mallar şendere buruHilır. (Çataloluk! Anamur) 
Şender-de oturudum, Gorucuğa gidersiIJiz sandım. (Ovabaşıl Anamur) 
Şender-den bir ataş al da ___ ğeL. (Malakları Anamur) / Dolmuş gelir, 

şender-den döner. (Ovabaşıl Anamur) 

Şendere-niy yapranı gırçdım, sarma yapdım. (Ovabaşı! Anamur) 

Şendellerde oynayıIJ. (Güngören IAnamur) 
Şende gibi esas, turuncu gibi olur. (Gürlevik! Bozyazı) 

Şende,-,öyle otur! (Melleç i Anamur) 

şende'nin yapısı ile ilgili olarak da şunu söyleyebilirim: Bu sözcük 

'şimdi' « uş imdi) gibi, uşbu, uşol gibi birleşik bir ad olabilir: uş ende > 
şende. 

Sonuç 

1) İçel İli Ağızlarını ende ve türevIerinin kullanımı açısından üç ağız gru

buna ayırabiliriz: 

a) ende grubunu Mersin"Erdemli, Tarsus, Çamlıyayla ilçelerine bağlı köy 
ağızları oluşturmaktadır. Tarsus 'un Huzurkent Kasabası hariç, bu yörele

rimizde öteki türevler bulunmamaktadır. 
b) hende grubunu Silifke, Mut, Aydıncık ve Gülnar İlçelerine bağlı köy 

ağızları oluşturmaktadır. Bu yörelerimizde hende yanında ende de görül

mektedir. 

c) şende grubunu da, Bozyazı ve Anamur İlçelerine bağlı köyağızları 

oluşturmaktadır. şende yanında ende bu yörelerimizde de kullanılmakta, kimi 

köylerde hende biçimine de rastlanmaktadır. 

2) Derleme Sözlüğü'nden tesbit ettiğimiz türevIerden enki / engi, henki / 

hengi, şengü, önkü/öngü, şönkü sözcükleri ve bunların ses değişimine 
uğramış biçimleri İçel'de kullanılmamaktadır. Bu türevIer, Batı Anadolu ile 

Konya ve yöresi ağızlarının temsilcileridir. Yalnız, DS' den taradığımız türev

Ierden h-'li biçime de Konya ve yöresi ağızlarında rastlanmamıştır. Aşiretlerin 

yerleştirildiği yerler göz önünde tutulduğunda (Eren 1971,347-359 i Ha

laçoğlu, 1991, 141); Konya, Antalya ve İçel ağızlarında kullanılan bir sözcüğü 
Kıbrıs ağzında da beklemekteyiz; yalnız, iç içe yaşanan bir başka topluluğun 

dilinden etkilenme ve yılların getirdiği dilde değişme payını da hesaba katarak. 
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Şimdiye dek, Kıbrıs ağzıyla ilgili, ende ve türevIerini bulabileceğimiz bir 
çalışmaya rastlanmamıştır. Yalnız Kıbrıs değil, aşiretlerin yerleştirildiği, çalış

mamızda adlarını anamadığımız diğer bölgelerde de geniş bir araştırmaya gi
dildiğinde, belki de söz konusu sözcüğün izlerine rastlanabilecektir. Sözge
limi Derleme Sözlüğü'ne Adana'dan Aydınlı Köyünden engi, İsahacılı Kö
yünden endere, Gerdan'dan da endegerede biçimleri gitmiş. Toroslar'da 
derleme çalışmalarımız sırasında, şu anda Yumurtalık çevresinde yerleşmiş 
olan Karakoyunlu Aşiretinden görüştüğümüz iki ailenin ağzında da ende söz
cüğü yaşıyordu. 

3) Yukarıda verilen derlediğimiz ve taradığımız örnekler, Türkçedeki *a(n), 

*i(n) ve ol adıllarından ayrı bir de gösterme adı lı *e(n)'in olabileceğini gös
terdiği gibi, bir yandan da, yazı dilimizde 'o' adılıyla karşılanan, aralarında da 
aslında gösterilen varlığın uzaklığı-yakınlığı, bulunduğu yön, belirliliği-belirsiz
liği, canlı ya da cansız oluşu, canlıysa erkekliği-dişiliğinden kaynaklanan ince 
anlam farklılıkları bulunan birden fazla adıl bulunabileceğini de düşündür
mektedir. Çünkü günümüz Türkiye Türkçesi yazı dilinde 'o' ile karşılanan, 
'o' ile gösterilen varlıkların sınırı yoktur. Oysa Türkçede ayrıntıların ihmal 
edilmediğini gösterir pek çok örnek sözcüğümüz var, endi de bunlardan biri 
olmalıdır. Belki de bu incelikler zamanla Türkçede kaybolmuş, sözcüklerden 
biri ötekinin yerini almış ya da bunlar birbirlerinin yerine kullanılır olmuştur. 
Bugün biz Anadolu'da andagı'nın yerine endeği biçimini bulabilmekteyiz. 
Fakat bu sözcükler arasında biçim benzerliği olmasına karşın, anlamları aynı 
değildir. Endeği ile gösterilen, II. kişi o anda neredeyse oradakidir, andagı 
ise görülmeyen, o anda orada bulunmayan, hakkında söz edilen varlığın yerini 
de tutmaktadır. Yine yukarıda örneklerini gösterdiğimiz *ö'lü adılların an
lamlarının da, yapı paralelliğine rağmen, *e'li adıllarla aynı olmadığı anla
şılmaktadır. Sözcüğün bağlam içinde kullanımına bakmak gerekiyor; ama 
DS'de verilen karşılıklardan çıkarabildiğimiz kadarıyla *ö'lü adılların kar

şıladığı varlığın II. kişiyle her zaman bir bağlantısı yoktur. 

4) Metnimizın başından beri vermeye çalıştığımız, Anadolu'da Yörük 
yerleşim birimlerinde karşımıza çıkan, *a, *e, *i, *ö 'lü biçimleri bulunan, 
III. kişi ya da varlığı gösteren aynı zamanda da onların yerini tutan adıllar, 
daha geniş ve derin bir çalışmaya gidildiğinde, bize Altay dilleri hatta Ural
Altay dilleri arasındaki bağlantıları - ama ödünçlemeye götürür ama köken 
birliğine - göstermesi açısından da önemli ipuçları sunabilecektir. 
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