
Türk Dilleri Araştırmaları 15 (2005): 19-59 

Mersin İli Ağızlarında Yaşayan Eskicil Öğelerden Seçmeler 

i 

Gülseren Tor 

(Mersin) 

Anadolu ağızlarının sözvarlığının bir bölümünü Türkçenin eski dönemlerinden 

kalan sözcükler oluşturmaktadır. Ölçünlü dilde ölü öğeler sayabileceğimiz ki

mi sözcüklerin ve kullanımdan düşmüş bağımlı biçimbirimlerin bile ağızlarda 

htila yaşadığını görebilmekteyiz. Türkoloji alanı için bir ham madde kaynağı 

olan Derleme Sözlüğü'ndeki eski sözcükler de dil bilginlerinin gözünden 

kaçmamıştır. Son zamanlarda bu öğeler üzerindeki çalışmaların arttığı 

görülmektedir. Öncelikle Doğan Aksan'ın ardı ardına çıkan kitaplarının her 

birinde Türkçenin en eski sözcükleri için açtığı bölümleri anmak isterim. Ak

san, bu bölümlerde Anadolu'dan birçok örnek verip, geçmişe uzanan açık

lamalar yaparak konunun önemine parmak basmıştır (1996;74-79,217-233 

ve 2002;59-67). Aysu Ata DS'nİn ilk üç cildindeki eski sözcükler üzerinde 

durmuştur (2000 a; 67-91 ve 2000b; 35-42). Ali Akar, DS'den seçtiği örnek 

sözcükleri Divan'la karşılaştırmıştır (1996; 106-129). 

Biz de, Mersin ili ağızlarının sözvarlığını ortaya koymak amacıyla yap

tığımız derlemeden birkaç öğeyi ele alarak bunların eski kaynaklarımızdaki 

biçimleriyle ve anlamlarıyla bağlantısını kurmaya çalışacağız. Bu öğelerin 

kimilerinin köklerine inemesek de, gövde üzerinde durup dallarını budaklarını, 

dalların gövdeyle kesişme noktalarını göstermeye çalışacağız. Aynı zamanda, 

sadece Mersin ağızlarına özgü olmayan bu öğelerden -makalenin sınırlarını 

fazla aşmamak için- birkaçının Anadolu'daki dağılımına bir göz atacağız. 

1) *a 
Bilindiği gibi, Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesinin son dönem

lerine, hatta 17 ve 18. yüzyıllara dek Anadolu'da bütün ad çekim ekleriyle 

birlikte gördüğümüz *a adılı bugün yerini o adılına bırakmıştır. Ancak *a 
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20 GÜLSEREN TOR 

adılının yazı dilimizdeki ancak «*a-n-ça ok) sözcüğünde olduğu gibi 

Anadolu ağızlarında da birkaç sözcükte kalıplaşmış olarak yaşadığını 

görebilmekteyiz. Mersin ağzında bu adılın tamlayan durum ekiyle neden 

bildiren ilgece bağlanıp, *a-nuV,-"uçu "onun için, hele de" biçiminde 

kullanıldığına rastlıyoruz: "DOlJuyorun" dimiş; "Soba gurdu~, Yakıp odun 

getirdi, ya~dı~. " dimişlerimiş, "AnulJ,-,UÇU ıcı~ ılıdım. " diyorumuş. / Anıv~ 

ıçu gız diyordu paralJızı alamazsıvız diyi .i AnulJ,--,uÇU oba evini örtüşdürüp 

gider / Anıv ___ ıçun ses selelJ yok (Ayvagediği *Mersin-İç.). 

DS' de geçen anılJ [anıvda] "onun için, tevekkeli değil": AnılJ söy

lenmiyor, meğer küsmüş (Kemaliye, * Alaşehir -Mn.), anılJda (Darıveren 

* Acıpayam -Dz.) (DS I) örneklerinde de *a adılının tamlayan durumuna 

girmiş biçimini görmekteyiz. İkinci sözcüğümüzün üzerİne bir durum eki 

daha getirilmiştir: *a+nılJ+dan > anılJda. 
*a+n+ca+ca 'öylece, hep, sürekli, yalnızca': Ancaca orda durdu. / AnalJ . 

ancaca elleme elleme diyor. / Ancaca bağınlJ. (Ayvagediği / Mersin). kelcece 

"pek gürbüz değil, biraz zayıf." (Ayvagediği / Mersin), *çokcaca "fazlaca" 

(Parmakkurdu / Mersin) örneklerinde de görüldüğü gibi iki eşitlik durum eki 
üst üste gelebilmektedir. Eski Türkçeden beri adıllann üzerine birden fazla ad 

durum ekinin gelebildiğini biliyoruz. 

nancaz «ne ____ a+n+cağız) "ne kadarcık, azıcık" sözcüğünün yapısında 

da aynı kökün bulunduğunu düşünmekteyiz: Bağa gurban düşer mi, nancaz 

bişiy (Ayvagediği / Mersin). / Gızlarıv nancacıkparaları var diyor 

(Köprübaşı / Mut). Mersin'de oncacık, buncacık; oncaz «oncağız), buncaz 

«buncağız) biçimleri de yine azlık ifadesi taşımaktadır. Eğer oncaz buncaz 

insanlar için kullanılıyorsa, şefkat ve acıma bildirmektedir. 
DS' den alınan aşağıdaki örnekler de *a adılı üzerine kurulmuş tanıklardır: 

anca (I) [ancabal, ancHeyin-2, ança-l] L.ancak 2.sanki: Anca biliyormuş gibi 

söylüyorsun (DS 1). 

anca (II) [ancacuk, ancab-2, 3; ancabdan, ancak-I, ança-2] l.biraz önce, 

demin, henüz. 2.şimdi, bu anda. 3. birazdan, daha sonra. 4.her zaman, daima: Anca sen 

böyle yaparsın. S.devamlı olarak, temelli: Anca bizim eve geliyor. 6.zamanla, yavaş 

yavaş: Sabret her şeyanca olur. 7.bu kadar, bu miktar": Borcumun ancasını 

verebilirim, fazla veremem (DS 1). 

ancaka "zorla, kesin olarak": Ancaka dediğimi yaptırdım (DS I). 

anda banda [anda bunda-3] "şöyle böyle, belli belirsiz." (DS I), anda bunda (i) 

"1. seyrek, tek tük. 2. yarım ·yamalak. 3.[- > anda banda] 4.orada burada, ötede beride." 

ikilemelerinde *a adılının bulunma durumuyla çekimini görmekteyiz. 
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andak (III) "ondan sonra": Eve gideceğim, andak çarşıya. öğesinde de anda 

sözcüğü ile ok pekiştirme ilgecinin kaynaştığını, andeki "oradaki" (DS I) sözcüğünün de 

anda sözcüğünden I-kil ilgi eki ile genişlediğini söyleyebiliriz. 

2) daşıra, daşırgat-
Mersİn ağzınd~ kullanılan daşıra "tuvalet" (Ayvagediği / Mersin; 

Çavdarlı / Tarsus) ve daşırgat- "dışarı çıkarmak, ele güne göstermek, 

sergilemek" (Karaseki / Aydıncık) sözcüklerinde, ölçünlü dildeki taşra 

sözcüğünde de gördüğümüz, Orhon Yazıtlan'nda ve KB'de geçen taş "dış", 

DLT'teki taş "dış, taşra, gurbet; geniş açıklık; yazı; yabancı yer."(DLT IV); 

TS'deki taş "dış" kökünü bulmaktayız. Eski taşra "dışarı" (TS IV) 

sözcüğü ağızlarda yeni bir anlam kazanmıştır. 

DS'de de taş kökünden yön gösterme ekiyle kurulmuş olan öğeler 

görmekteyiz: 

daşara "hela" (Işıklar *Sındırgı-Ba.) ve aynı anlamda daşra (*Bor- Nğ.) (DS IV). 

taşra "hela" (-Krş. çevresi) (DS XII). 

3) eI] 

Orhon Yazıtlarında eL) "en", Altun Yaruk'ta eL) "en, pek, pek çok, 

olağanüstü, fevkalade", KB' de eL) "en, daha (kuvvetlendirme edatı)" sözcü

ğünü Mersin'de de -l)'li biçimiyle görmekteyiz: *el) III "en, çok" (Zey

tinburnu / Mut; Lenger / Bozyazı ~ Köprübaşı / Anamur). Orhon Yazıt

larında gördüğümüz eL) ilk, eL) ilki ve KB' de geçen eL) ilki "ilk, birinci, en 

ilk" belirteç öbeğindeki ilk sözcüğünün yerine yöremizde biri sözcüğünü 

bulmaktayız. eL) biri "önce, başta": ElJ biri gendi çocukları bile yapmaz (Ak

kovanlık / Anamur). Üstünlük belirtecİ olarak kullanılan eL) sözcüğünün 

yöremizde tel) "en" (TelJ böyiikleri benidim.) (Ayvagediği / Mersin; Böğrüeğri, 

Gülek Kasabası, Karadirlik / Tarsus; Kisecik / Çamlıyayla) biçimini de 

görmekteyiz. 
Bu öğelerimiz DS 'ye geçmemiştir. 

4) gidş, gidş- < kiçi-ş, kiçi-ş-) 
Orta Türkçede kiçi- "kaşınmak, gicişmek.", kiçin- "orospu olmak, 

gidişmek, kaşınmak.", kiçit- "kaşıtmak"(DLT IV) biçimlerinde geçen; Eski 

Anadolu Türkçesinde gicik (gici, giciyik, giciyük, gicük) "kaşınma, kaşıntı, 

uyuz hastalığı", gicik getür-"uyuza yakalanmak", gici-, giciş-, girci

"kaşınmak", gicit- / giçit- "kaşındırmak"(TS III) biçimlerini gördüğümüz 
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sözcük, Mersin ağızlarında başka türevIeriyle de karşımıza çıkmaktadır: 
gicimik "kaşıntı, alerji". (Takanlı ~ Kuyluk / Mersin; Yenibahçe / Siliflee; 

Yassıbağ / Gülnar; Güleç, Karalarbahşiş / Anamur). gicimik'le aynı anlamda 

gici (Güneybahşiş / Anamur ~ Narince, Narince ~ Çubukkoyağı / 

Bozyazı) adı da geçmektedir. giciş "kaşıntı" (Ayvagediği / Mersin) adı ya

nında, giciş- "tatlı tatlı kaşınmak" eylemi bölgemizde yaygın olarak kul

lanılmaktadır. gicişle- "kaşırnak" (Gülnar). Bu türevIerinin yanında sözcüğün 

birleşik eylem kurduğu da görülmektedir: giciş dut- "kaşıntı tutmak" (Ay

vagediği / Mersin). 

Ayrıca, Eski Anadolu Türkçesinde gici- kökünün "ısırganotu" anlamında 

gicitgen, giçitgen (TS III) türevini de buluyoruz. 

Anadolu' da gicimik, "uyuz hastalığı" (DS VI) anlamında, değişik tü

revleriyle geniş bir alanda kullanılmaktadır. Ses değişimleriyle, gicimik adı 

gibi çok geniş alanlara yayılmış olan giciş- de 1. "kaşınmak" anlamı yanında 

soyut anlamlar da kazanmıştır: 2.içi gıcıklanmak (-ML.) 3.çok fazla istek 

duymak, heveslenmek, iştahlanmak (-Ezc.). Dilimize Yunancadan girmiş olan 

"egzama"ya karşılık da Anadolu' da giciyik (*Çal -Dz.) (DS VI) adını 

bulmaktayız. gicümük vücutta meydana gelen ve kaşınan sivilce (Nefsiköseli 

*Görele -Gr.) (DS VI). 

5) ini 
Türkçenin bütün tarihi dönemlerinde görülen ini, Anadolu ağızlarına kadar 

gelebilmiştir: Orhon Yazıtları'nda ini "erkek kardeş", EUTS'de ini "küçük 

erkek kardeş", KB' de ini "(yaşça) küçük kardeş", DLT'te ini "yaşça 

küçük kardeş, kocanın küçük erkek kardeşi", TS'de ini "küçük kardeş". 

Türkçenin hem eski dönemlerinde hem de çağdaş Türk lehçelerinde görülen 

(bkz. elauson, 1972; 170 ve Li 1999; 154,279) bu akrabalık adı, Mersin'de 

de yaşlıların ağzında hfiHi yaşamaktadır: ini 1.kayınbirader (*Kalınören ~ 

Ormancık / Anamur) 2.küçük erkek kardeş (Çubukkoyağı, Güneybahşiş / 
Anamur ~ Narince / Bozyazı). Bu adı, Anadolu'da Mersin'le birlikte başka 

yörelerde de görebiliyoruz: 
ini (i) ı. [mi, inim, iyin (I)] kayınbirader. (Hacılar, Uluğbey *Senirkent, 

*Şarkikarağaç -Isp.; *Bucak -Brd.; Dedeköyü *Çal-Dz.; *Bergama -İz.; -Sm.; -Yz.; *Bor 

-Nğ.; -Kn. İlçe ve köyleri; Misis -Ada.; Teniste, *Anamur, *Mut -İç.; *Alanya, Bağyaka 

*Finike -Ant.; *Ula, Ahiköy, Yerkesik, *Milas, *Fethiye ve köyleri -Mğ.) 2. kocanın kız 

kardeşi, görümce (Cebel *Eğridir-Isp.) (DS VII). 
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6) külü- / güıü-, gülün-, güıüt-; güıüle-, güıü ; külü bağı; 

güıülene __ ğal-, güllenego-, gülüne ....... ğal-, gülünal. 
Orta Türkçede kül-tür- "(at) bağlatıp köstekletmek ve yıktırmak", kül-ü

n- "eli ayağı yorulup zayıf olmak" (DL T IV) ve kül-ü-n- "halsiz düşmek" 

(KB) biçimlerinde geçen sözcüğü, Mersin ağızlarında k- > g- değişimiyle 

gülün- "ı .koyunlar kırkılırken üç ayağı bir araya getirilip bağlanmak" 

(Kocapınar -7 Boğsak Mah. İmamuşağı / Silifke) "2.herhangi bir hastalıktan 

dolayı hayvanların ayakları tutulmak, hareket edememek."[(Keşevli-Cırrık) 

Sıraç çevresi / Erdemli] biçimindekullanılmaktadır. Yöremizde çatı eki 

almamış olan örneklerimizde önses k- 'nin korunduğuna da rastlanmaktadır: 

külü- "koyunları kırkarken dört ayağını ya da üç ayağını bir araya getirip 

bağlamak" [(KeşevIi Aşireti Kırtıllı Kabilesi) Dümbelekbaşı / Toroslar H 

Burhan / Mersin; Olukkoyağı / Tarsus; Gencali / Mut]. Ancak yaygın olan 

biçim /g-/lidir: gülü- [Karahacılı, (Keşevli Aşireti) Mezitli Mevkii H 

(Gölpınar Yaylası) Tepeköy, Uzunkaş / Mersin; Sıraç / Erdemli; Karadedeli / 

Silifke; Aşağı Köselerli, Demirkapı, Kemenni / Mut; Güneybahşiş / Anamur 

-7 Narince / Bozyazı). Aynı anlamda gülüle- [Karadiken / Tarsus, (Keşevli 

Aşiretinin Dudaklı Kabilesi) Geriz Yaylası / Toroslar H Nacarlı / Tarsus; 

Kutlubey, Yassıbağ / Gülnar; Gürlevik / Bozyazı; Malaklar / Anamur], gülüt

[Huzurkent / Tarsus] türevIeri de görülmektedir. Sözcüğün ad türevIerine de 

rastlamak mümkün: külü bağı "koyun kırkılırken koyunun ayağına bağlanan 

bağ" (Gencali / Mut) ve gülülü "hayvanların ayakları hastalıktan dolayı bağlı, 

hareketsiz, tutuk". gülü- eylemi, gal- ve go- yardımcı eylemleriyle ulaçlı 
birleşik eylemler de kurabilmektedir: gülülene ___ ğal- (=güllenego-, gülüne ___ 

ğal-, gülünal-) el, ayak bağlanakalmak, tutulakalmak, hareket etme yetisini 

yitirmek (Kutlubey / Gülnar), güllenego- (Gürlevik / Anamur), gülüneJal

(Güneybahşiş / Anamur -7 Narince / Bozyazı), gülünal- (Karadiken / 

Tarsus). 
Yukarıda ele alınan sözcüğün Mersin'le birlikte Anadolu'nun nerelerinde, 

hangi biçim ve hangi anlamda geçtiğine de bir göz atalım: 
kül- [küb- ı, küle-, külü-] "el ve ayaklarını bağlamak" (* Senirkent -Isp.; 

Çilehane *Reşadiye-To.; Ulukışla -Nğ.; Camili -Kn.), küle- (*Afşin-Mr; *Kangal -Sv.; 

Mustafabeyli *Bahçe, Toprakkale *Osmaniye -Ada.), külü- (Bayat *Emirdağ- Af; 

Balçıkhisar, Bozan, Tokat -Es.; -Krş; Nar -Nğ.; *Mut ve köyleri- İç) (DS VIII). 

küb- (DS VIII, 3031) biçimi düzeltiye muhtaç gibi görünmekte. Belki de bu 
madde de kiile- olacaktı, harfler üst üste bindiği için böyle bir biçim ortaya çıktı. 
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kül- kesilecek hayvanın ayaklarını ikişer ikişer bağlamak. (Kösektaş *Hacıbektaş -Nş.) 

(DS XII) 

gülü- {gülele-, güle- II} "koyun, keçi kırkılırken ayaklarını bağlamak" (Kesme 

*Eğridir -Isp.; *Bornova -İz.; Yukarıkale, *Koyulhisar -Sv.; Civanyaylağı *Mersin -İç.; 

Apturrahmanlar *Serik -Ant.; Yerkesik -Mğ.), gülele- (Bilecik -Kn.), güle- (II) (Kesme 

Eğridir -Isp.) (DS VI). 

DS'de gül- kökünden türemiş adlara da rastlıyoruz: 

güle "koyunun yünü kırkılırken ayaklarına bağlanan ip" (-Kn.) (DS VI) 

gülübağı "kırkılacak hayvanların ayaklarını bağlamak için kullanılan bağ" (*Mersin 

-İç.) (DS VI) 

gülümser "at başını tartmasın diye bir ucunu karnı altından kolana bağladıktan sonra 

iki ön ayağının arkasından geçirerek, öbür ucunu yuların arkasına bağladıkları ip" 

(*Lapseki -ÇkL.) (DS VI). 

Orta Türkçede çatı ekleriyle kullanımı, gülü- / külü- sözcüğünün kökünün 

kül- olduğunu gösterdiği gibi, sözcüğümüzün kökü kül- "el ve ayakları 

bağlamak" eylemini Anadolu'da da bulmaktayız (DS Vııı). Sözcüğün 

köküne Türkmencede de rastlıyoruz: güyl- "hayvanın dört ayağını birden 

bağlamak: güylüp gırk- "hayvanın dört ayağını bağlayarak kırpmak"; 

2.bağlamak: güylüp at- "birini bağlayıp atmak" (Tekin ve arkadaşları, 1995 

b, 324). Tekin Türkmencedeki y'li kullanımına dayanarak güyl- sözcüğünü de 

uzun ünlülü sözcükler listesine almıştır (1995 a; 78,185). Tekin, Ana 

. Moğolcadaki birincil uzun ünlülerden Türk dillerindekilere denk olanlarının 

listesine bu sözcüğü de almıştır: Mngr. k'uoli- "bağlamak" <*kuli- = 

Türkm. güyl- ay. < *kul- (Poppe, 13) (1995a; 170). Tekin, bu denkliklerdeki 
Mongoka, Türkçe ve Mançu-Tunguzca sözcüklerin hepsinin köktaş 

(cognate) olduğu kanısı ve iddiasında olmadığını da belirtmiştir (1995a; 168). 

Rasanen, sözcüğü Moğolca küli "binden, festbinden" sözcüğüne bağlamıştır 

(1969; 308). elauson ise, sözcüğü -ö-'lü kabul etmiş ve költür-, kölük 

sözcüklerinİ köl- "to harness (an anİmal to a plough, ete.)" köküyle 

ilişkilendirilmiştir (1972; 715, 717, 719) 

7) oğlannık «oglan+h\<. ) 
Eski Anadolu Türkçesinde geçen oglanlı~ "2.çocuk havalesi" (TS V) 

sözcüğü yöremizde oğlannık "genellikle ateşlenen çocuklarda görülen 

baygınlık, havale" (Damlama, Dorak, İnköy, Kerimler / Tarsus; Sebil / 

Çamlıyayla; İsaklar / Gülnar; Güneybahşiş / Anamur ~ Narince / Bozyazı) 
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biçimi~de yaygın olarak kullanılmaktadır. Mersin ağızlarında kullanılan çar 
dut- "grip, nezle olmak", dutalık dut- "sara tutmak" birleşik eylemlerinde 

de gördüğümüz dut- yardımcı eylemi ağZannık ile de kullanılmaktadır: 

ağZannık dut- "havale geçirmek" (Akarca / Mersin; Alaçam / Mut). 

Bu sözcüğe de Anadolu' da Mersin' den başka yörelerde de raslıyoruz: 

oğlanlık "bebeklerde yüksek ateş nedeniyle baygınlık biçiminde beliren bir hastalık, 

havale" (*Güdül, *Ayaş -Ank.; *Pınarbaşı, *Bünyan -Ky.) oğlanlık 01- "havale gelmek" 

(-Sin.) (DS IX). 

Ölçünlü dilde anlam daralmasına uğramış olan oğlan sözcüğünün 
"çocuk" anlamı gizli bulunan "ağZannık, ağZanlık" türemiş adı, dilimizin, 

Arapçanın "havale"sine gereksinmesinin olmadığının bir kanıtıdır. 

8) davıştı 
EUTS'de tavış "gürültü, şamata", DLT'de tavuş, tawuş, tawış "duygu 

ve kımıldanma" adı yanında, bu sözcükten türerne tawuşZa- "kımıldamak, 

duyu ve hareket belirtmek" (DLT IV) eylemini de görmekteyiz. Bu biçimler 

elauson'un sözıüğünde de yerini almıştır (1972; 446, 447) Eski Anadolu 

Türkçesinde tavış ve tavşıZdı "hafif ses" (TS IV) ile Mersin' de kul1anılan 

davıştı "kımıldanış, hareket, söz" (Ağzınıv davıştısından öyle olduğu 

avlaşılıyor.) (Ayvagediği / Mersin) aynı köke dayanmaktadır. 

Yansımalı bir ad olan (Bkz .. Zülfikar, 1995; 423) bu sözcük, DS'ye de 

girmiştir: 

dav+ış+tı adı Ermenek'ten "acele acele gidip gelme, boşuna dolaşıp 

yorulma" anlamıyla, Muğla ve Mersin'den "ayak sesi" anlamıyla, "ses, 

hafif gürültü, hışırtı, tıkırtı anlamlarıyla da Denizli, Konya ve Muğla'dan 

geçmiştir (DS IV). 

Anadolu'da bu sözcüğün pek çok değişik biçimlerini ve türevIerini de 

bulmaktayız: 

davış [davıştı-2, 3; davsıltı, davşırtı, davuş (/1)-1, davuştu (1)-1,2; dıvıştı -1, 2l 

ı. "ses, hafif gürültü, hışırtı, tıkırtı" 2. ayak sesi. Bu anlamda "davıştı-3, davuştu (1) -2, 

dıvıştı -2" biçimleri de yer almaktadır. Bu öğeler de, Tekirdağ hariç, Batı Anadolu, Orta 

ve Güney Anadolu ağızlarının sözvarlığı kapsamına girmektedir (DS IV). 

DS'de Romen rakamıyla gösterilmiş olsa da, davuş (II) 2. gaipten gelen ses 

(Kocayayla *Biga -ÇkI.; Paşalı *Feke -Ada.), davuştu (II) ı. mukavele, sözleşme 

(Karaçakal *Yenipazar -Ay.) 2.arkadan konuşma, söz etme (Karaçakal *Yenipazar -Ay.) 

(DS IV) adları ile davış adı arasında bir anlam bağı kurabiliriz. Öteki adlardan 

farklı bir yapıda olan dqvı (i) "çene çalma, gevezelik": Zehra davıyı bırak da elindeki 
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işe bak. (Afşar köyleri *Pınarbaşı -Ky.) (DS IV) adı da, dav kökü tek başına 
kullanılmasa da, bu kökün bir başka türevi olmalıdır. 

Bu yansımalı addan türemiş eylemler de vardır: davış+da- "boşuna dolaşıp 

yorulmak" (*Ermenek -Kn.), davış+la-n- "ayak sesi çıkarmak" (*Kadirli -Ada.), 

davış+ta- "hafif ses, hışırtı ses çıkarmak" (*Karaman -Kn). Bu eylemlerin yanında, 

dav+la-ş- "1. ağız kavgası yapmak, münakaşa etmek" (Köşker -Krş.; Afşar köyleri 

*Pınarbaşı, Türkmen köyleri *Bünyan -Ky.; Gökdere *Osmaniye -Ada.), 

"2.dövüşmek" (Köşker -Krş.), davşulda- "çabalamak, emek sarf etmek: Davşuldayıp 

duruyor ama, eline bir şey geçmiyor.( -Nğ), davuşla- "dedikodu etmek, arkadan laf 

etmek"· (Kızıllar * Karaman -Kn.) (DS IV). 

Ayrıca, davuş adının söz öbeklerinde de geçtiğini görüyoruz: davuş davuş 

ol- "hayvan kulağını dikmek, dikkat kesilmek" (Bahçeli *Bor -Nğ.), davuş 

kat- "çocuğa veya birine seslenmek, ismiyle çağırmak" (*Ilgın -Kn.) (DS 
IV). 

Sözcüğümüzün d-'li biçimi kadar yaygın olmasa da, t-'li biçimi de gö

rülmektedir: 
. tavıştı [tavüştü] L.ayak sesi: TavıştılJdan senin geldiğini ağnadım. (*Bor-Nğ.), 

tavuştu (Honaz, Kösten -Dz.; Rumeli göçmenleri, Beyçayır *Ezine -Çk1.; Datya 

*Reşadiye -To.); tavuş [tauş, tavıştı] "ses, hafif gürültü, tıkırtı": Keçinin tavuşu 

geliyor. (Çilehane *Reşadiye -To.), tauş (Karaçay Aşireti, Başhöyük *Kadınhanı -Kn.), 

tavıştı -2 (Derbentbaşı -Çkl.), tavuş et- "seslenmek" (Kadıçiftliği *Yalova -İst.) (DS X). 

Tek örnek olan tavuş- "sessiz ve yavaş yürümek" (-Brs.) (DS X) eyleminin de aynı 
kökten geldiğini düşünmekteyiz. 

İşte bütün bu örnekler, Anadolu insanının Türkçenin türetme yollarından 

giderek, anlatım gücünü kullanarak bire beş kattığının tanıklarıdır. 

9) dıgızı- fdİgizi- ; dİgİz f dipdigİz 
EUTS'de tın- "dinlenmek", Budacı İyi ve Kötü Kalpli Prens Masalı'nın 

Uygurcası 'nda tın- "dinlenmek, soluk almak", KB' de tın- "dinlenmek, 

solumak, nefes almak", DLT'te tın- "dinlenmek, solumak, nefes almak; 

dinmek, sonu gelmek" ( DLT IV), TS' de dilJ- "sakin olmak, sükfit etmek, 

susmak" biçiminde gördüğümüz kökün Mersİn ağızlarında dılJızı- "(ağrı 

için) dinlenmek, dinmek, kesilmek" (Cınna dllJızıyoru, ondan sOlJura gene 

başlıyoru.) (Ovabaşı / Anamur), dilJiz. (yer için) "sessiz, dingin" (Ayvagediği 

/ Mersin; Tozkovan / Gülnar), dilJizi- "ortalık sessizleşrnek" (Ayvagediği / 

Mersin) türe v lerini görebilmekteyiz. Yöremizde dilJ iz sözcüğünün pekiş
tirilmiş biçimi de bulunmaktadır: dipdilJiz (yer için) "çok sessiz" (Ayva

gediği / Mersin). 
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Türkçenin bir ayrıntılı anlatım dili olduğunu da göz önüne alarak, ses 

açısından birbirine benzediği için tın- eylemiyle karıştırılan bir başka sözcüğe 

daha değinme gereği duyduk burada. Eski Anadolu Türkçesinde tın

eyleminin önsesinin t- > d-, sonsesinin de -n > -lJ değişimine uğradığını 
görmekteyiz: tın- > dilJ- Sonsesin nazal -lJ 'ye dönüşmesi üzerine, tın- eylemi 

ile tllJla-"dinlemek"(KB), tıngla- "dinlemek, kulak asmak" (DLT IV) 

sözcüğünün kökü tılJ adının birbirine karıştığı anlaşılmaktadır. EUTS' de tıng 
"seda, ses perdesi, ton" kökü geçmektedir. Tietze, bir ihtimal yanlış 

okumadan kaynaklandığını düşünerek TS' deki dılJsuz biçiminin dilJüz 
biçiminde düzeltilmesi önerisinde bulunuyor (2002; 608 ve 624). Bu 

sözcüğün geçtiği eserlerden tekrar yazımını gözden geçirmekte yarar var; 

ancak TS' deki dılJsuz (tılJsuz) "sessiz, sakit, sakin" (TS II) sözcüğünün 

bağlam içindeki kullanımına bakarsak, başlangıçtaki suskunluğu, sessizliği 

anlattığını fark edebiliriz. TS' de dılJsuz maddesinin altında verilen örnek 

cümlelerden ikisine bir göz atalım: ... SenülJ dılJsuz durdugulJ ve anulJ 

hüccetine karşı söylemedügülJ şunulJ nişanıdur kim sen alJa inandulJ. (Kel. 
XIV.67). DılJsuz durmak söylemekten yeğdür (Enb.XIV.59) (TS II). Bu 

sözcüğün başka türevIerinin de cümledeki yerine bakalım: dllJsuzcek 

(tllJsuzcek) "sessizce, yavaşçacık" ... dllJsuzcek ma' şu~ına dedi: Yüce yüce 
avaz ile eyitgil ... (Kel.XIV.113-2) dllJSuzın "sessizce, yavaş sesle, hafiyyen" 

Mücahit ve Katade eyittiler: İbrahim bu sözü dllJSUzın eyitdi, ol kavmdan hiç 
kimse işitmedi (Enb. XIV.146) (TS II). Eğer bu sözcük, fırtınadan sonraki 

dinginliği, gürültüden sonraki sessizliği, suskunluğu; şiddetli bir ağrıdan 

sonraki dinginliği, yorgunluktan sonraki dinlenmeyi anlatıyor olsaydı, sözcük 

tılJ adından değil, tın- eyleminden getirilir, -(1)z ekiyle de ad yapılırdI. Bu 

durumda Tietze'nin önerdiği gibi TS'deki dılJ+suz sözcüğünü dilJ-ü-z 
biçiminde düzeltemeyiz. Bu sözcük (dılJ+suz), dılJ adından yokluk bildiren 

+suz ekiyle türetilmiş bir addır,z 

TS' de geçen du) dur- "sükGt etmek, ses çıkarmamak" (TS II) birleşik eylemi de dek 

dur- "uslu, sessiz, sakin durmak, susmak" biçiminde düzeltilmelidir. Bu birleşik 
eylem, DLT'te tek "tek, sadece, bir şey dilemeyerek; gibi benzetme edatı" maddesi 
altında tek turmak "susmak" (DLT IV) anlamında geçmektedir. Dankoff da, tak 

sözcüğüne "aimless"; tak tur için de "be quiet!" (1985; 184) anlamlarını vermiştir. 
TS' de de dek (IV) ve tek (III) "sessiz, rahat, sakin" adı ve ayrıca dek dur-, dek {ur

; tek dur-, tek { ur- "uslu, sessiz, sakin durmak, susmak" (TS II) birleşik eylemleri 
yer almaktadır. Anadolu ağızlarında da tek dur- uslu durmak, rahat durmak (DS X), 
dek dur- [dek tur-, denk dur-] uslu, terbiyeli, rahat durmak (DS IV), tek dur- uslu 
durmak (DS XII) öğesinin yaygın olarak kullanıldığını görmekteyiz. du) dur-
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Mersin ağızlarından dilJ- eyleminin türevIerinden verdiğimiz örneklere 

DS' den de örnek ekleyip, bu sözcüklerin anlamlarına dikkatleri çekersek, 

dılJ +suz ile dilJ-ü-z arasındaki fark daha iyi anlaşılacaktır sanırım. dinğizi
[digizi-] "kargaşalık, gürültü son bulmak, durgunlaşmak" (-Krş.), digizi- (
Nğ); diniz [dinğiz] "sakin, durgun, sessiz (genellikle hava hakkında)" 
(Aydoğmuş *Keçiborlu, *Eğridir köyleri, Yakaköy *Gelendost-Isp.; 
Sevişler *Soma-Mn.; *Bor-Nğ.; Morcalı *Karaman, *Ermenek köyleri 

-Kn.; Yeniköy *Ceyhan-Ada.; İncekum *Stlifke, Yapıntı *Mut, *Anamur, 
Namrun Tarsus -İç.; Çandır Serik-Ant.), dinğiz (-Krş); dinizi- [dilJzi-] 
"dinrnek, durgunlaşmak" (Eğridir köyleri ,-Isp.; *Bor-Nğ.; *Ermenek 

-Kn.; * Anamur, İncekum *Silifke -İç.), dilJzi- (*Eğridir köyleri -Isp.) 
dinizlik, dilJizlik [dinğizlik] "sessizlik, durgunluk" (*Çal -Dz.; *Bor -Nğ; 
*Ermenek -Kn.), dinğizlik (-Krş.) (DS IV). tın- eylemi için DLT'te verilen 

anlamlardan "dinrnek, sonu gelmek" anlamı ile Anadolu ağızlarından 
aldığımız yukarıdaki örnek sözcüklerin anlamları arasında kolayca bir bağ 
kurabiliriz. 

TS'de geçen dipdilJSüz ol- eylemi için verilen "büsbütün sükunetini 
kaybetmek" (TS II) anlamı, Tietze'nin (2002; 624-625) de üzerinde durduğu 

gibi, bu eyleme uygun düşmemektedir. Bu tanımın, TS' dekinin tam karşıtı 

"suspus olmak, susmak, sessiz kalmak" olması gerekirdi. Mersin ağızlarında 

da dipdilJiz pekiştirmesi ile karşılaştık, belki bu örnek için Tietze'nin düzelti 
teklifine uyulup, dipdilJSüZ sözcüğü dipdilJiz biçiminde düzeltilebilir. TS 'ye 
bu öğe tek eserden geçmiş, özgün yazımını incelemeden bir yargıya varmak 
güç. Yalnız, örnek cümlelere baktığımızda, dipdilJSüz sözcüğünün yapısı da, 

düzeltimizden sonraki anlamı da bağlama hiç aykırı düşmemektedir: DelJiz 

dipdilJSüZ oldı ol ünülJ heybetinden (Tuh. Le.XV.236) / Resul Hazreti bu 
sözü işidicek dipdilJsÜZ aldı (Tuh. Le.XV.183) (TS II, 1165). Eğer denizde 
herhangi bir doğa olayı olmamışsa, Resul ağzını hiç açamamışsa, dipdilJSüz 

biçimi doğrudur. 

10) uğu 

Orta Türkçede ügi / ühi "baykuş" (DLT IV), ügi "baykuş" (KB) 
biçiminde bulduğumuz sözcüğü, Eski Anadolu Türkçesinde de ügü [ügi] 

altında verilen örnek dizeleri kontrol edersek, bu örneğin de dek dur- için verilmesi 

gerektiği daha iyi anlaşılacaktır: Yehuda eydür dUJ durulJ (dek durulJ olmalı) 

canımı Sığadı be/imi bir oğlan benim (Yuz. Şeyd. XIII.80) (TS II, 1130). 
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"baykuş türünden olan puhukuşunun bir çeşiti" (YTS) biçiminde 
görüyoruz. Bu sözcük yöremizde uğu "gece ötüp gece avlanan, siyah, büyük, 
kartal gibi bir kuş" (Ayvagediği / Mersin; Karaseki / Aydıncık) biçiminde 
yaşamaktadır. 

DS' de de "baykuş" anlamında uğu (I) (-Ks.; *Merzifon köyleri -Ama.; -Ky.), 

uğkuş (Bahçeli *Bor -Nğ.), uğukuş (-Nğ.), uğukuşu (-Ama.; -Ky.; *Bor -Nğ.), ukuşu 

(Kocamaz -Ank.), ü (*Marmaris -Mğ.), üğü (*Urla -İz.; -çr.; Ama.; -Hat.; *Bor -Nğ.) 

(DS XI, XII) biçimlerini görmekteyiz. 

11) ürülJ 

Türkçenin en eski yazılı metinlerinden beri kaynak eserlerimizde 
görebildiğimiz bir başka söz.,cük de ürüV' dür: Orhon Yazıtlan' nda urüV 

"beyaz"; ürüV "beyaz; soylu, aristokrat" (BK KIl, Begre 3), yürüV 

"beyaz, ışık" (Tekin, 2000;.257, 260); EUTS'de örüV "açık renkli, 
beyazımsı", yörüV "açık, beyaz", Budacı İyi ve Kötü Kalpli Prens 

Masalı'nın Uygurcası'nda yürüV (veya yörüV) "beyaz (süt renginde veya 
gümüş renginde); DLT'te ürü1J "ak olan nesne, ak, beyaz, gençlerin tırnakları 
üzerinde bulunan aklık", örü1J "gençlerin tırnakları üzerinde bulunan aklık", 
tırvak örü1J i "tırnak beyazlığı", "arpacıya (afsuncuya) verilen para" 
anlamında geçen örü1J (DLT IV) de aynı sözcük olmalı. KB' de örü1J "ak, 
beyaz"; TS' de ürü1J / ürün 1. mahsul, kır otu. 2. süt ve sütten elde edilen 
maddeler (YTS). Mersin ağızlarında da sözcük, Eski Anadolu Türkçesindeki 
anlamlarına yakın anlamda kullanılmaktadır. Anadolu' da sözcüğün y-' li 
biçimine rastlanmamıştır: ürüV 1. bulunduğu yerde kuruyup sararmış ot 
(Akarca, Ayvagediği, Kepirli / Mersin; Akova / Gülnar) 2.süt ve süt ürünleri. 
(Karalarbahşiş / Anamur). Sözcüğün ürü1Jlü "yoğurtlu" (Kızılaliler / 
Anamur) biçiminde türevi de geçmektedir. ürü1Jsüpürge eflatun çiçekli, san 
saplı bir ot (Keşli / Tarsus) birleşiğindeki ürüV de aynı sözcük olmalıdır. 

Sözcüğün Anadolu'da kullanımı yaygın, öteki maddelerde de olduğu gibi 
yoğunluk Batı Anadolu'da, sonra Orta ve Güney Anadolu gelmektedir. 
Kuzey Anadolu' dan Zonguldak, Bolu, Tokat, Kastamonu, Sinop, Samsun 
illeri gözümüze çarpmaktadır. Güneydoğu'yu, Maraş'ı güneyde sayarsak, 

Gaziantep temsil etmektedir. 
DS 'ye sözcüğümüz Adana'dan ürüm (II) "kurumuş ot" (DS Xi) biçiminde 

gitmiş. 
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ürün (1)3 1. otlakta, dağda, yerinden kopanlmadan kuruyup kalmış ot. (Kaşıkara 
*Yalvaç, *Eğridir köyleri -Isp.; Kızılhisar, *Çal, Güney *Buldan, Honaz, -Dz.; Eymir 

*Bozdoğan, Pirlebey-Ay.; *Tire, *Kemalpaşa-İz.; *Alaşehir, İğdecik, Sancaklıboz -Mn.; 

Mudanya köyleri -Brs; Kavakiçi, Yenice, Simav -Kü.; Bozan -Es.; *Kilis -Gaz.; -Mr.; 

*Gemerek -Sv.; Gavurdağı, *üsmaniye, Tuzla -Ada.; İç. İlçe ve köyleri; Macar, 

*Gazipaşa, *Alanya, Sadıklar *Akseki -Ant.; *Marmaris, Dont, Bayır -Mğ.) 2. Yazın 

biçilerek damlara doldurulup kışın hayvanlara yedirilen meşe yaprağı (Hamurcu -Ky.) 

3.Çürümüş ot, yaprak vb. (Köşk -Ay.) (DS XI). 

ürün (II) 1. süt ve süt ürünlerine verilen genel ad (Köprücek *Emet -Kü.; Yenice 

-Es.; çağa *Gerede -Bo.; *Safranbolu -Zn.; *Taşköprü, Ağlı *Küre, Peşman *Daday 

-Ks.; *Kurşunlu -Çkr.; *Boyabat -Sn.; -Sm.; *Niksar -To.; Uruş *Beypazarı, 

*Kızılcahamam, Ağılcık *Çubuk, Gölköy -Ank.; -Nş.; *Bor, -Nğ.; *Ermenek, *Ilgın 

köyleri, Kirligiret, Sorgun *Bozkır -Kn; -Ada.; Kocayatak *Serik -Ant.) 2.Sağmal 

hayvan (-Bo.) (DS XI). DS'de bir de türevini görüyoruz: 

ürünlük "otu üstünde kurumuş, güzün, kışın hayvan atlatmaya elverişli yer" 

(*Eğridir köyleri -Isp.). DS XI). Halk, ürün sözcüğüyle belirtisiz ad tamlaması 
biçiminde bir de birleşik ad kurmuş: 

ürün evi "sürü sahiplerinin yazın yağ, peynir, koyup sakladıklan serin oda" (Bozan, 

-Es.; Kurşunlu -Çkr.) (DS Xl). Sözcüğün ö-' lü biçimi ,de bulunmaktadır: 

örün (I) "yağ, yoğurt, süt vb. yiyecekler" (-Bo.; *Safranbolu -Zn.; Ağlı *Küre -Ks.; 

-Nğ.; Oba *Alanya -Ant.) (DS IX). 

Tekin, Ana Moğoıcadaki uzun ünlüler için verdiği örnekler arasına ur 

sözcüğünü de almış, Uygurca *ur-ü1J ile uzun ünlü denkliğini göstermiştir: 

HaL. ur "şafak, tan", Moğ. ür ay., Mngr. ör ay. < *ur = Uyg. ürü1J, yürü1J 

"ak, beyaz" < *ur-ü1J (l995a; ı 70). Renkleri doğadan yarqrlanarak 
adlandıran bir toplumun "tan, şafak" anlamındaki bir sözcüğe de "beyaz, 
ak" anlamının yüklenmesi doğaL. Bununla birlikte, bu renk adının, rengi 
beyaz ya da beyaza yakın olan kimi varlıklara da aktarıldığı görülmektedir. 
Sözcük böylece yeni anlamlar kazanmakta ve anlam genişlemesine uğra
maktadır. akça "para" ve kızıl "altın (para), bakır" (YTS) örneklerinde ol
duğu gibi, eğer para gümüş ise, rengine göre adlandırılarak Orta Türkçede 
örü1J (DLT IV) adını almış olabilir. Kuruyan ot da, tam süt beyazı olamasa da, 

beyaza yakın açık bir renk almaktadır; yeşilin karşıtı bir renk oluşmakta; 

DS' deki ürün (I) ve ürün (II) madde başlarının ürülj biçiminde düzeltilmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. İçel ilçe ve köylerinde -lJ 'li kullanılan bu sözcük, öteki 
Yörük yerleşim birimlerinde de -lJ'li olmalıdır. 
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yeşilde canlılık, yaşam varken, sarıya yakın beyazda solmuşluk, kurumuşluk 
var. Yeşil, başlangıcı, yaşayanı anlatırken, ürü1J sonu, sonucu anlatmakta; belki 
de onun için hasat kavramını da karşılamaktadır. Dil Devrimiyle de, Arapça 

"mahsul" karşılığı önerilen (bkz. Osmanlıcadan Türkçeye Söz Karşılıkları 
Tarama Dergisi I, 1934, s. 478) ürün sözcüğü yerellikten çıkıp genelleşmiştir. 
Türkçede renk adları doğaya dayalı olmakla birlikte, renk adları da başka 
kavramlara ad olabilmektedir. Hayvancılıkla uğraşan bir toplum için yeşili 
kadar kurumuş ot da önemli, gümüş para kadar süt ürünleri de değerlidir. 
Mersin çevresinde süt ürünleri için renk adından yararlanılarak türetilmiş 
olan ağartı (Ayvagediği / Mersin) sözcüğü de kullanılmaktadır. Maydanoz, 
marul, tere, soğan gibi ürünlere de toplu olarak gö ğerti "yeşillik" 

[Ayvagediği / Mersin; Karakeşli Aşireti) Çeşmeli / Erdemli] denilmektedir. 
Bu iki sözcüğün bu anlamlarda başka bölgelerde de kullanıldığını DS' den 
öğreniyoruz. 

12) yak-
Eski kaynak eserlerimizde" 1 .hoşa gitmek, yakışmak 2. yaklaşmak 

3.yakmak, sürmek"(EUTS), "yaklaşmak" (KB), "yaklaşmak, dokunmak; 
yakmak" (DLT IV), "L.yaklaşmak, 2.yaklaştırmak" (TS IV) anlamlarında 
geçen ya~-, yak- eylemi, Mersin ağızlarında "yavrusu ölen hayvana bir başka 
hayvanın yavrusunu alıştırıp emzirtmek" (Kösbucağı / *Erdemli; Gozağacı 
Mah. *Çamlıyayla; *Gencali / Mut) anlamını da kazanmıştır. Eski kay
naklarımızda yak- kökünün çatı ekleriyle genişlemiş biçimleri de görül
mektedir: ya~ıl- "yaklaşmak, yaklaştırılmak" (EUTS); yakur- "yaklaş

tırmak", yakış- "yaklaşmak; uyuşmak" (KB); yakıl- "dokunulmak, yakla
şılmak" , yakış- "yaklaşmak, dokunmak, yakına gelmek" yaktur- "do
kundurmak; (yakı) yaktırmak; (ateş) yaktırmak", yakur- "yaklaştırmak" 

(DLT IV), yakış- (yabış-) "yaklaşmak, meyletmek" yakışdur- "ya
klaştırmak" (TS VI). Mersin ağızlarında ise yakıl- eyleminin "alışmak" 
*(Duruhan / Aydıncık) anlamıyla kullanıldığına da rastlanmaktadır. Kaynak
larımızda ya~ "yakın; hısım, akraba" (KB) adı da olduğuna göre sözcüğün 
kökü *ya- olmalıdır. Eski Anadolu Türkçesinde geçen yaklan- "yaklaşmak" 

(TS IV) eylemi de yak adına dayanmaktadır. 

Başka bÖıgelerimizde de yak- sözcüğünü Mersin ağzındaki anlamıyla 

bulabilmekteyiz: 
yak- (I) alıştırmak, ısındınp sevdirrnek: Öksüz kuzuyu sütlü koyuna yakalım. 

(Uluğbey *Senirkent, *Eğridir köyleri -Isp.; Kuma -Brd.; Oğuz, Darıveren *Acıpayam 
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-Dz.; Lapseki -Çkl.; Sivrihisar, Tokat -Es.; *Merzifon köyleri -Ama.; Küçük İsa *Zile 

-To.; Şeyhler *Ulubey -Or.; *Gemerek -Sv.; Genezin *Avanos -Nş.; *Bor -Nğ.; 

*Ermenek -Kn.; Navdah *Mut -İç.; Güzelsu *Akseki -Ant.) (DS XI). 

Anadolu' da, Doğu Anadolu Bölgesi hariç, sözcüğün çatı ekleriyle 
genişlemiş biçimleriyle birlikte başka türevIerine de rastlanmaktadır: 

yakıl- (I) (yakılan-] "ı.alışmak, sevgiyle bağlanmak 2. birine tutulmak, sevmek 

3.sevmek" (DS XI). 

yakıl- (III) "konulmak, sÜİ"ülrnek (kına için)"(DS XI). 

yakm- "sürmek, koymak (kına için)" (DS XI). 

yakımsak "cana yakın, uysal, çabuk alışan" (Yenice -Mğ.) (DS XI). 

yak! 01- (III) "yapışmış gibi yakın olmak": Şu yiğide yakı olayım (-Çr.) (DS XI). 

l3) yaIJşan- , yaIJşakhk 
. Orta Türkçede ya1)ra- "saklanması gerekeni açığa vurmak, söylemek", 

ya1) şak "yanşak, geveze", ya1) şat- "bir 'kimsenin başını çok sözle, yan
şaklıkla ağrıtmak", ya1)zat- "saklanması gerekeni söyletrnek, ikrar ettirmek" 
(DLT IV); ya1)şa- "baş ağrıtmak, gevezelik etmek", ya1)şak "geveze", 

ya1) za- "ikrar etmek, beyan etmek, kabul ve ifade etmek", ya1) zat

"kastetmek, ikrar ettirmek, söyletrnek" (KB); Eski Anadolu Türkçesinde 

ya1)şa- / ya1)şan- "saçma sapan söz söylemek, gevezelik etmek", ya1)şak 

"çok sözlü, boşboğaz, geveze" (TS VI) biçimlerinde geçen sözcükler, 

Mersin ağızlarında da ya1)şakZık "gevezelik, boşboğazlık" (Ovabaşı / 
Anamur), ya1)şan- "gevezelik etmek" *(Kaşdişlen / Anamur) türevIeriyle 

karşımıza çıkmaktadır. Orhon Türkçesinde gördüğümüz ya1)ra- "mırıl

danmak" eyleİni de yukarıda türevIerini verdiğimiz sözcüklerle ilgili olmalıdır 

(Tekin, 2000; 258). 
DS 'ye yanşaklık "gevezelik, tatsızlık" (*Bor -Nğ.) biçiminde dilucu

dişeti ünsüzü n'si ile geçmiştir (DS XI). 

yaIJşak "geveze" (*Çerkeş ve köyleri -Çkr.; Güdül ve köyleri -Ank.) sözcüğünü 

bulmaktayız (DS XII). 

yaIJşalJ. , yanşak [yağışak -1, yanrağı (1), yansak, yaşakl "geveze, densiz, xersiz 

konuşan" adı ve yanşa-, ya1Jşa- [yağşa-, yağşanmak, yanşaklan-, yanşan- 1., yaşan- 1, 

2J "1. gevezelik etmek" eylemleri, birtakım ses değişimiyle birlikte anlam 

genişlemesine de uğrayarak bütün Anadolu'ya yayılan, hatta Trakya'dan 

Kerkük'e kadar uzan~n geniş bir alanda kullanılan öğelerdir (DS XI). 
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14) yap-

Mersin'de "kapamak" anlamıyla karşımıza çıkan yap- (Çavak / Mersin) 
eylemine, eski kaynaklarda hem kök olarak, hem de genellikle çatı ekleriyle 
genişlemiş biçimde rastlanmaktadır: EUTS' de yap- "kapamak, yaratmak, 
kurmak", yabın- "örtrnek, örtünrnek", yapın- "hazırlanmak, kapanmak"; 
Orta Türkçede yap- "örtrnek, kapamak", yapıl-/yapul- "örtünrnek, kapan
mak, gizlenmek" (KB); yap- "örtrnek, kapamak; kurmak, yapmak", yapıglıg 
"kapalı, kapanmış", yapın- "örtünrnek, kendi başına kapamak", yaptur

"kapatmak; yaptırmak", yapul- "kapanmak, örtülmek", yap ur- "parlatmak; 
süpürrnek; gizlemek.", yapurt- "gizlenmesini emretmek; dağınık bir şeyi 
toplamak, düzlemek" (DLT IV); TS'de yap- (yap-a-) "kapamak, kapatmak, 
seddetmek, örtmek" yapıl- (I) "kapanmak, örtülmek, seddolunmak", yapın
(yapan-) 2. "kapanmak, kapatılmak, örtülmek" 3."örtünmek, bürünrnek" 
yaptur- "kapattırmak", yapuk (yapık) "baş örtüsü" (TS VI). 

DS' de yap- eylemi "kapamak" anlamında geçmemektedir; fakat bu 
kökten türerne yapma (III) "sır, gizem" (*Mut ve köyleri-İç.) (DS XI) adı 
bulunmaktadır. 

15) yar-, yar-ı-k-
TS'de geçen yar- "(I) 1. geçmek, ötekini geride bırakmak 4.ayırmak, 

birbirinden uzaklaştırmak" kökü ile Mersin ağızlarında kullanılan yarık- "bir 
gruptan ya da sürüden ayrılıp uzaklaşmak" (Ayvagediği / Mersin; Kuzoluk, 
Pirömerli / Tarsus) eyleminin bağıntısı kolayca kurulabilir. yar-ı-k- eylemden 
eylem türeten, kendi kendine oluş bildiren -(I)k- ekiyle türetilmiş bir 
sözcüktür, dur-u-k-, sür-ü-k-, aç-ı-k- örneklerinde olduğu gibi. Mersin 
ağızlarında yar- eylemi, "anne çocuğunu memeden ayırmak" anlamıyla da 
geçmektedir. DLT'te verilen yar-a- "karşı koymak, uzaklaşmak" ve yar-sık
"birbirinden ayrı düşmek" (DLT IV) sözcükleri de aynı köke dayan

dırılabilir. 

DS'de yer alan yarık- sözcüğü Mersin ağızlarındaki anlamıyla geçme
mektedir. Yalnız, aynı kökten gelen yar-ı-l- (I) "çocuk, hayvan yavrusu, sütten 

kesilmek" (Oğuz *Acıpayam, Kösten, Honaz, ÇöpıÜ *Çivril -Dz.; *Bozdoğan -Ay.; 

*Alaşehir, *Kula -Mn.; *Mut ve köyleri -İç.; *Fethiye -Mğ.) geçmektedir. 
Anadolu'da kullanılan anlamıyla yar- sözcüğü, yak- eyleminin karşıt 

anlamlısıdır. 
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16) yarıntası, yarındası 
TS' de geçen yarındası "ertesi, ertesi gün" sözcüğü, yöremizde yarıntası 

"ertesi gün" (Dağlı / Erdemli; Sayağzı / Silifke; Hacıahmetli; Kayabaşı, 
Köprübaşı, Kumaçukuru, Kurtsuyu / Mut; Beyreli Mah., Çubukkoyağı, 
Bahçekoyağı Mah. Lenger / Bozyazı), yarındası "ertesi gün" (Duruhan / 
Aydıncık) biçimlerinde kullanılmaktadır. 

Konya ağızları ile ortak öğelerimizden biri de bu zaman belirtecidir: 
yarıntası [yarından keri, yarıntısı] "öbür gün, yarından sonra": Bugün gelme 

yarıntası gün gel. (*Ermenek -Kn.), yarıntısı (Kaşdişlen * Anamur -İç.) 4 . 

Bu sözcüğün "pazartesi" örneğinde olduğu gibi hece yutumuna uğramış 
bir birleşik ad olduğunu düşünüyoruz: yarın ertesi> yarıntası. 

17) yasanla- <yasa-n-Ia-) 
TS' de geçen yaşa-, yasa- ı. "düzenlemek, kararlaştırmak, kurmak, hazır

lamak" yaşan-, yasan- (I) ı. "meyletmek, dayanmak, niyetlenmek, tasar
lamak" sözcüğünün bir başka türevi de Mersin' de yasanla- (Ayvagediği / 
Mersin) biçiminde ve "bir kızı gönlünden geçirmek, gözüne kestirmek, 
tasarlamak" anlamında kullanılmaktadır. Sözcük, Kıpçak Türkçesindeki ayır
la- "ayırmak, ayrılmak", buyur-la- "kabul etmek", ota-la- "iyi etmek, 
iyileştirmek" (Karamanlıoğlu, ı 989; 5 ı) örneklerinde de görülen eylemden 
eylem türeten -IA- «-l-a- ya da -ala- ?) ekiyle genişlemiştir. Sanırım 
ölçünlü dildeki din-Ie-n- ve at-Ia- sözcüklerinin yapısında da bu ek 
bulunmaktadır. Yöremizden -lA-ile türetilmiş sözcük örnekleri arttırılabilir: 
gurda-la- "kurcalamak" (Ayvagediği / Mersin); güğürde-le-n- "henüz ko
nuşmaya başlamamış çocuk, kendi kendine konuşur gibi sesler çıkarmak" 
(Ayvagediği / Mersin), tirke-le-ş- "ata arka arkaya binmek" (Ayvagediği / 
Mersin). Yöremizde kullanılan "yasanla-" eylemini, benzeri biçimlerde ve 
yakın anlamlarda Anadolu'nun başka bölgelerinde de görebiliyoruz. Bu 
sözcük için Doğu'nun tek temsilcisi Malatya'dır. 

DS'de yasanımaa "tasarlamak, akıldan geçirmek" (Pazarören *Pınarbaşı -Ky.) (DS 

XII). 

yas anna- "hazırlamak" (*Kilis -Gaz.) (DS XII). 

yasanla- (I) [yassanla- (/)-1, 2; yassanla-] l.bir işi yapmayı tasarlayıp, olanak 

gözetmek (Saıda *Yeşilova -Brd.; *Gördes -Mn.; -Kü.; Satılmış, Tokat, -Es.; -Gaz.; 

Karaşar *Beypazarı -Ank.; -Ed.), yasanna- (1)-1 (*Eğridir köyleri -Isp.; -Ba.), yassanla-

4 DS'ye yanlış geçen köy adı Haçdişlen, Kaşdişlen biçiminde düzeltilmiştir. 
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(Yenice -Mğ.); yasanla- (i) 2 "gizlice gözlemek, izlemek, incelemek" (Civanyaylağı, 

Aslanköy *Mersin -İç.; Çömlekçi *Bodrum, Pınarlıbelen -Mğ.), yasanna- (l)-2 (Başpınar 

*Tefenni -Brd.) (DS XI). 

yasanla- (ll) [yasanna- (ll), yasannı-l] 1. "kestirmek, öngörrnek" (Dombaylı *Salihli 

-Mn.; *Gürün -Sv.; -Ed.), yasanna- (ll) (-Ada.; Eğnir *Arapkir -ML.), yasannı- 1. 

(Güney *Yeşilova -Brd.) (DS XI). 

yasanla- (ll) 2. saptamak (*Ünye -Or.), yasannı- -2 (Güney *Yeşilova -Brd.)(DS XI) 

yasanla- (ll) 3. öğrenmek: Olduğu yeri yasanladım. (-İç.) (DS XI). 

yasanla- (ll) 4. sezmek (Senir *Keçiborlu -Isp.) (DS XI). 

yasanla- (III) düzenelemek, gözden geçirmek: Ben onu birkaç gün önce 

yasanlamıştım (Honaz -Dz.; -Krş.) (DS XI). 

yasanla- (VI) nişanlamak, sözlernek, başını bağlamak (Kızıl ca *Bor -Nğ.) (DS XI) ; 

yasanh sözlü, nişanlı (Saray *Perşembe -Or.) (DS XI) 

yasanna- (III) im, işaret koymak (*Tavşanlı -Kü.; Yapıntı, Çukurbağ, Navdalı *Mut 

-İç.) (DS XI) 

yasmla- [yasınna-J ni şan almak (*Ünye -Or.), yasınna- (*Ünye -Or.) (DS XI). 

Sözcüğü Eski ve Orta Türkçede bulamıyoruz, Çağataycada "süslenmek" 

anlamında yasan- eylemi geçmektedir (Özönder, 1996; 156). Bu sözcüğün 
de Moğolca casa- "yasamak, sıraya koymak, düzenlemek, düzeltmeler 

yapmak; onarmak; geliştirmek, değerini arttırmak; süslemek; iğdiş etmek, 

burmuk". (Lessing, 2003; 1606) eylemi olduğu anlaşılmaktadır. 
18) yayak 

Eski Anadolu Türkçesinde yaya~ [yayağ, yayan] "yürüyerek giden, yaya, 

piyade; binitsiz" yanında yaya~laş- "yaya olmak, piyade olmak" (YTS) 
türevini de gördüğümüz sözcük, Mersin' de de kullanılmaktadır: yayak "yaya, 
binek hayvanı olmayan, binitsiz" (Çokak, Kuzoluk / Tarsus). TS'de verilen 

örnekler gözden geçirildiğinde, Eski Anadolu Türkçesinde sözcüğün hem ad, 

hem sıfat, daha çok da belirteç olarak kullanıldığı görülmektedir: Nagah 

gördiler ki artlarından bir yayak gelir yel gibi eser, kuş gibi uçar. (Anter. 

XIV.37) Leşkeri bin atlı ve beş yüz yayak kişi idi (Kesir. XV.L92) Devem de 

gitdi, yayak geldim (Hay. XV.8l) (TS VI). Yöremizde bu biçimiyle sözcüğün 
"yayan, yaya olarak" anlamında belirteç görevinde değil, ad olarak 

kullanıldığı tespit edilmiştir; yaya adının araç durumuna girmiş biçimi yaya-n 

vardır belirteç olarak. Sözcüğümüz, EUTS' de yadağ "yaya", DL T'te yadag 

/ ya4ag "yayan, yaya" ve KB' de ya4ağ "yaya" biçiminde geçmektedir. 

Sözcüğün sonsesinin Eski Anadolu Türkçesinden itibaren -her ne kadar iki, 
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ya da daha çok he eel i sözcüklerde sonses -g/-g Eski Türkçeden Eski Ana
dolu Türkçesine geçerken düşse de, Anadolu'da bu sesin hem tonsuzlaşmış 
biçimini, hem de düşmüş biçimini görmekteyiz. 

Sözcüğümüz, yayak biçimiyle başka yörelerimizde de karşımıza çık
maktadır: 

yayak 1. yaya, binitsiz (*Düzce -Bo.; -Tr.; Hasanoğlan -Ank.; *Bor -Nğ.; -Ada.) 

2.atsız, asker, piyade (-Ba.; Tokat -Es.; Peşman *Daday -Ks.; *Kurşunlu -Çkr.; Çamııı 

* Ayaş -Ank.) (DS XI). 

19) yayka-, yaykantı, yu- yayka-
Eski Anadolu Türkçesinde geçen yay~a- "yıkamak" sözcugunu, 

"boşalan tabağı suyla çalkalamak" anlamıyla Mersin ağızlarında da 
görmekteyiz *(Ayvagediği / Mersin; *Ovacık / Silifke). yay~an- [yaygan-] 
"L.yıkanmak. 2.çalkanmak, kımıldamak" (TS VI) eyleminden gelen yaykantı 
"çalkantı, bulaşık tabak çalkanan su, bulaşık suyu" *(Ayvagediği / Mersin) 
da yöremizde kullanılan bir başka türevdir. yu- yayka- "temizlemek, silip 
süpürmek, yumak yıkamak" (Ayvagediği, Kocavilayet ~ Emirler / Mersin; 
Çakallı -7 Sünni Mah. Kayabaşı, Kumaçukuru / Mut; Malaklar / Anamur) 
ikilemesi de, Mersin ağızlarında sık kullanılan bir öğedir. Bu türevIerin 
kökünü DLT'te bulabilmekteyiz: yay- "çalkamak, kımıldatmak, s allamak , 
meyletmek, meylettirmek". yayıl- "ırgalanmak, yayılmak, salmmak", yaykal

"çalkanmak; her şeye gönlü meyil göstermek" ve yay tur- "çırptırmak, 

kımıldatmak" eylemleri de yay- eyleminin DLT'te bulunan türevIeridir. 
EUTS' de de ya*an- "dalgalanmak, sallanmak, çalkalanmak, sarsılmak", 
yayıt- "sarsmak, titretmek", yay~al- "sallanmak, yalpa vurmak; tereddüt 
göstermek" ve soyut bir anlam kazanan yayılma~sız "tereddütsüz, durak
lamadan" türevIerini görüyoruz. 

DS'ye göre, Anadolu'da yayka-, yayua- "yıkamak" (Bağıllı, Anamos 
*Eğridir -Isp.; Germencik, *Bozdoğan -Ay.; Afşar *Alaşehir -Mn.; 
Darıcıköy *Düzce -Bo.; *İskilip -Çr.; Salman * Akkuş, *Ünye köyleri -Or.; 
*Şavşat -Ar.; *Maçka -Tr; -Ezc.; Hacıilyas *Koyulhisar -Sv.; *Ermenek 
-Kn.; *Mut ve köyleri, İncekum *Silifke -İç.; Güzelsu * Akseki -Ant.; Şeref 
*Yatağan, *Fethiye, *Milas -Mğ.) (DS XI), (-Dz. ve köyleri; -Yz.) (DS XII) 
eyleminin de kullanım alanıgeniştir. Sözcüğümüzün başka türevIeri de 

bulunmaktadır: 

yaykala- "yıkamak" (Dz. ve köyleri) (DS XI). 
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yaykan- "yıkanmak" (Cenciğe -Ezc.) (DS XI). 

yaykantı (i) [yabantı] "bulaşık suyu" (*Uı.pseki -ÇkL.; Salman * Akkuş -Or.; 

Hacıilyas *Koyulhisar -Sv.), yabantı (Bayburt *Selim -Kr.) (DS XI) 

yaykantı (II) "yıkanacak nesne" (-Çr) (DS XI) 

yaykantu "bulaşık suyu" (Salman *Akkuş -Or.) (DS XI). 

DS' de ve TS' de yayka- sözcüğüne "yıkamak" karşılığı verilmiştir. 

Mersin'deki kullanımına ve sözcüğün kök anlamına baktığımız zaman, "kap 

kacağın içine su koyup çalkalayarak yıkamak" anlamı çıkıyor. Yöremizde her 

türlü yıkamak, yaykamak anlamına gelmiyor. Çamaşır yunur; ama bulaşık 

yaykanır, ölçünlü dildeki karşılığıyla söylersek çalkalanır. Sonuçta da 
yaykamak işi yıkamanın yerini tutmaz, tabak çanak yaykamakla şöyle bir 
sudan geçirilmiş olur. Herhalde yaykantı "bulaşık suyu" türevi de görü

şümüzü destekler. Belki çağımızda çamaşır makinesinin yaptığı işi yayka

makla karşılayabiliriz. Başlangıçta yıkamak anlamında yu- eyleminin olduğu, 
yayka- eyleminin Anadolu'da yıkamak anlamında kullanılmaya başlandığı 

anlaşılmaktadır. Belki de önceleri, yu- ve yay ka- farklı farklı nesneleri 

yıkamayı anlatıyordu, yu- ile yayka- eşanlamlı değil, yakın anlamlı sözcüklerdi. 

yunak ve yunaklık adları ve yunak yu- (Mersin) eylemi de, başlangıçta yu

eyleminin kişinin giysilerini, üstünü başını yıkaması anlamını taşıdığını 

göstermektedir. Ayrıca Anadolu'da "yıkanmak, banyo yapmak" anlamında 

çim- (DS III) eylemini de bulmaktayız.Bu sözcükler de, dilimizin bir ayrıntılı 

anlatım dili olduğunun göstergeleridir diyebiliriz. Tabii ki yakın anlamlı 

sözcüklerin zamanla eş anlamlı sözcükler durumuna geçmesi de olası. 

Günümüz Türkiye Türkçesinde yu- ve yayka- eylemlerinin yerini almış olan 
yıka- eylemini de, Semih Tezcan yayka- eyleminden getirmektedir (1994; 73). 

20) yelin, yelinle- > yelinne-, yelinsek 
Mersin ağızlarından aldığımız yelin "hayvanlarda süt inmiş meme" 

*[Tepeköy / Mersin; Keşevli Aşiretinin Dudaklı Kabilesi) Geriz Yaylası / 

Toroslar H Nacarlı / Tarsus] sözcüğünü, Eski Anadolu Türkçesinde 

yelin/yilin "memenin süt toplanan yeri, meme süngeri" (TS VI), Orta 

Türkçede yelin "kısrak memesi, tımaklı hayvan memesi" (DL T IV) biçim ve 

anlamlarında bulmaktayız. Yöremizde sözcüğün türevIeri de var: yelin-le

"*doğumu yaklaşan inek, keçi, koyunların memeleri büyüyüp sarkmak" 

(Ayvagediği / Mersin; Çavuşlu --7 Çokak / Tarsus), yelinne- *(Akova / 

Gülnar). Bu eylem DLT'te de yelne- / yelne- "memesi dolup sarkmak" 
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(DLT IV) biçiminde geçmektedir. Yöremizde yelin-sek "L.*yeni doğum 
yapmış ya da doğumu yaklaşan inek, keçi gibi hayvanların memelerindeki 
sertlik" (Ayvagediği i Mersin) 2.Sütü bol gelen hayvanlarda memede kalan 
sütten kaynaklanan iltihaplı, kırmızı, ateşli sertlik" *(Kösbucağı i Erdemli) 
türevi de kullanılmaktadır. 

DS'ye yelin [yen (II), yilin] "l.inek, manda, koyun vb. hayvanlarda memenin süt 

toplanan bölümü" sözcüğü, Anadolu' nun her bölgesinden gittiği gibi, göçmen ağzında 

bile bulunmaktadır (DS XI). 

yelinle- [yelinna-, yelinne-] hayvanın doğumuyaklaşmak, doğuracağı belli olmak 

(Melikşah -Sn.; *Çarşamba -Sm.; *Merzifon -Ama.), yelinna- (İncekum *Silifke -İç.), 

yelinne- (Karatiken *Tarsus, Tömük *Mersİn -İç.) (DS XI) yelinne- "doğurması yakın 

hayvanın meme si büyümek" (-Kr.) (DS XII). 

yelinsek ı. memeyi körleştiren bİr hastalık" (Kesme *Eğridir -Isp.) 2. memesi 

hastalıktan körleşen hayvan" (Genezin *Avanos -Nş.) (DS XI). 

Hasan Eren yelin sözcüğünün kökünün bilinmediğini; ancak bu adın alın, 
bıkın, boyun, burun, karın, taban gibi -n ekiyle türetilmiş organ adlarına 
benzediğini belirtmektedir (1999; 448- 449). 

21) yey-gi, yey-menti 
Mersin ağızlarında kullanılan yey-gi "yiyecek" [Kaşlı i *Mersin; Persenti 

Mah. Kapızlı i *Silifke; Kİzİllİ Mah. Sarıveli i Mut; Demirören (Melleç) i 
* Anamur], *yey-menti "hayvan yiyeceği" (Ayvagediği i Mersin), *yiy-i 
"yiyecek" (Çömelek i Mut) sözcüklerdeki ıyı sesini Orta Türkçede ve Eski 
Anadolu Türkçesinde de görmekteyiz: yey-se- "yemek istemek" (DLT IV); 
yiy-i-m "yiyecek" (KB); yiy-gü [yigü, yiy-giJ "yiyecek, taam", yiy-i-m 

"yemek, yiyecek, lokma, taam". 
DS' de yer alan, ye- eyleminden türemiş pek çok öğede de, bu eylemin 

y' li biçimini görmekteyiz: 
yey-gi (I)[yey-gilik, yey-gü, yey-gülük, yey-i-nti (/)-1, yey-ü-ntü, yiv-gi«yiy-gi), 

yiygi (/), yiy-inti-ı] L.genellikle kış için hazırlanan, biriktirilen yiyecek ve hayvan yemi 

2.tilki kapanına konan yem (DS XI), yey-gi 1. yiyecek (Kozluca -Brd.) 2. un 

(Şarkigökgöz -Ank.) ( DS XII) 

Bu öğeleri, çekirdek sözcüklerden olması nedeniyle Güney'den Kuzey'e; 
Doğu'dan Batı'ya Trakya'ya kadar bütün bölgelerimizde bulabiliyoruz: 

yey-gi+le- "yemlemek" (DS XI) 
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yey-i-m [yey-gi 3,yey-i-nti 4, yiy-gi (I!), yiy-i-m, yiy-i-nti 3J l.rüşvet 2.iştah (DS XI) 

yey-i-m ye- rüşvet almak (*Merzifon -Ama.) (DS XI) 

yey-i-nti (1) 2. kuruyemiş 3.hayvanların yediği yabanıl otlar"(Kıbrıs) (DS XI) 

yey-i-nti (II) aşınma, kemrilme (DS XI) yey-i-nti, yey-i-nti (i) hayvan yemi 

(Ekinözü *Elbistan -Mr.) (DS XII); yey-i-nti (II) "açık, zimmet" (*Iğdır -Kr.) (DS XII). 

yiy-gi hayvan yemi (*Bodrum -Mğ.) (DS XII) 

yiy-i-m+ci ı .rüşvet alan, 2.dolandırıcı (DS XI) 

yiy-i-m+sel lezzetli (DS XI) 

yiy-i-m+siz iştahsız (DS XI) 

yiy-i-n- yemek yemek (DS XI) 

yiy-i-nti (1) 2.kuruyemiş (DS XI) 

yiy-i-nti (II) çalışmadan elde edilen şey (DS XI) 

yiy-i-nti (III) şölen (DS XI) 

yiy-i-nti 01- pohpohlamayla elindekini avucundakini yedirmek (DS XI). 

Yukarıda verdiğimiz öğelerin kökü ye-'ten sonra gelen koruyucu y ünsüzü 
sayamayacağımız y'ler, ye- eyleminde bulunan birincil uzun, kapalı e'nin 

yerini tutan bir ses olmalıdır: ye- > yey- (Tekin, 1995; 53,182) . 

Hacıeminoğlu, KB' de geçen yiyim sözcüğünü, yed- > yey- değişimiyle 
açıklamış: yiy-i-m <yidim (KB-3743) (1996; 25). Bu açıklama da doğru 

olabilir; ancak sözcüğün yid-/yed- biçimine rastlanamamıştır. Zeynep 
Korkmaz yıllar önce Batı Anadolu ağızlarındaki birincil uzun ünlülere 

dikkatleri çekmiş, örnekleri arasında yı- (Denizli: Çivril) eylemine de yer 

vermiştir (1953; 197-203). Anadolu'da yu- sözcüğünde de yarı ünlü 
değerindeki I-yı üzerinde birincil uzun ünlünün izlerine rastlanmaktadır: yuy
gu l.yıkanacak nesne (buğday vb. için) (Maksutlu *Şarkışla -Sv.) 2.çamaşır 

(*Emet -Kü.) (DS XI). yuy-kuntu bulaşık yıkanan kap (Afşar, Pazarören 

*Pınarbaşı -Ky.) (DS XII). Bu sözcüğü de (yü-) Tekin'in Ana Türkçe uzun 

ünlülü kök ve gövdeler listesinde bulmaktayız (l995a; 180). 

22) yıl-, yılık 
Eski Anadolu Türkçesinde geçen yılgın "eğri", yılı~ "eğik, meyilli", 

yılı~dur- "eğmek, meylettirmek", yılı~- [yalı~- (II), yılıg- ] "eğilrnek, 
kaymak, meylettirmek" (YTS) sözcüklerinin kökünün Mersin ağızlarında 
ağız ve göz için kullanıldığını görüyoruz: yıl- "eğilmek, kaymak, dönmek (ağzı 

yıl-)" *(Tömük i Erdemli; Çubukkoyağı i Bozyazı). Bu kökten türerne "şaşı, 

gözü kayan" anlamında yılık *(Delikkaya i Gülnar) adı da bulunmaktadır. 
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Doğu Anadolu dışında her bölgede, hatta Kırklareli'nden Bulgaristan'a 
kadar, yıl- kökünü ve türevIerini bulmaktayız: 

yıl- (I) dış etkilerle bozulmak, eğrilmek (Saıda *Yeşilova-Brd.; Yukarı Seyit *Çal, 

Bereketli *Tavas -Dz.; Tokat -Es.; *Akyazı çevresi -Sk.; Aliköy *Çaycuma -Zn.; 

*Taşköprü -Ks.; *Kurşunlu "':'Çkr.; -Sn.; -Sm.; *Merzifon -Ama.; *Gürün -Sv.; Topaç 

-Yz.) (DS XI). 

yil- (II) eğilrnek, bükülmek (* Afşin -Mr.) (DS XI). 

yılık (i) [yılıkman (I), yılış, yılkı (III)-1,2; yıllaş, yılpık (I)J ı. eğri, çarpık (-Uş. 

ve çevresi; Tokuşlar -Af.; *Yalvaç, *Eğridir köyleri -Isp.; Salda *Yeşilova -Brd.; -Dz. 

ilçe ve köyleri; Köşk, *Bozdoğan -Ay.; -İz. ilçe ve köyleri; *Alaşehir -Mn.; Yeniköy, 

ZeytinIi *Edremit -Ba.; Kumkale -Çkl.; -Kü. ilçe ve köyleri; Tokat -Es.; *Düzce -Bo.; 

*Çarşamba -:Sm.; *Merzifon -Ama.; *Mut ve köyleri, Çaltılar *Fethiye, Doğuşbelen, 

Çeşme *Datça, *Bodrum -Mğ.) 2.şaşı (*Söğüt -BiL.; *Kandıra -Kc.; *Düzce -Bo.; 

*Akyazı çevresi -Sk.; *Safranbolu -Zn.; -Ks. ve çevresi; *Kurşunlu -Çkr.; *İskilip -Çr.; 

-Sn.; *Merzifon -Ama.; -Gaz.; *Göksun -Mr.; Kuyuculu *Dörtyol -Hat.; *Yerköy -Yz.; 

GülIühüyük *Çiçekdağı, Köşektaş *Avanos -Nş.; *Mucur -Krş.; *Mut ve köyleri -İç.; 

-Ed.; *Lüleburgaz, *Babaeski -Krk.; Tunaboyu, Şumnu, Bulgaristan) (DS XI). 

yılık (II) mimiklerini alışkanlık durumuna getiren, tikli (Ulukışla *Bor -Nğ.) (DS 

XII). 

yılıt- çarpıtmak, eğriltmek (-Ay.) (DS XI). 

23) yiv çek-
Mersin' de kullanılan yiv çek- "koku almak" (Ayvagediği / Mersin) 

birleşik eyleminde geçen yiv adı, Eski Uygurca yıd /yid, yıt "koku, rayiha, ıtır, 

misk" biçimindeki addır. Mersin ağzında yu;! adının son sesi -e}, -y üzerinden 

-v'ye dönüşmüştür: yıe} > yie} > yiy > yiv. Bu adın eski kaynaklarımızda pek 

çok türevini bulabilmekteyiz: yıdıg "pis kokan, kokmuş, taaffün etmiş", yıtı~ 
"kokmuş, çürük, pis kokulu"; yıdlag , yıdlıg, yıtfıg "kokulu", yıdla

"koklamak", yıdı- "kokmak" (EUTS). Altun Yaruk'ta yıe}, "koku, güzel 

koku" anlamıyla geçmektedir. Orta Türkçede de Eski Uygurcada olduğu 
gibi yu;! /yie} "koku" adı yanında, bu sözcüğün pek çok türevini de 

görmekteyiz: yıe}+ı-g "kötü kokan her şey", yu;!+ı-g+lık "kokmuşluk, 
yıpranmışlık", yıe}+ı-g ot "üzerlik otu", yıe}+ı- "kötü, fena kokmak, 

bozulmak", yıe} + la- "koklamak", yıe} + la-n- "kokmak, bozulmak", yıe} + la
ş- "koklaşmak" (DLT IV); yıe} "koku", , yıe}+ı- "kötü kokmak", yıe}+ı-g 

"kötü kokulu (şey), kötü kokan (şey) (KB). Kıpçakçada yiyi "koku" 

(Toparlı ve arkadaşları, 2002; 158) biçimini görmekteyiz. Eski Anadolu 
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Türkçesinde sözcüğün türevIeri artmaktadır: yiydin [igdin, yiydün] 1. 

kokmuş, kokuşmuş 2. fena kokulu bir ot (YTS), yiyi (iyi) "koku", yiyi- (iyi-, 

yiy-) "kokmak, teaffün etmek", yiyir "pis kokulu, pis", yiyit- (iyit-) 

"kokutmak", yiyIeğen "pek fena kokan", yiyle- (yıyla-, yiyi/e-, yi/e-) 

"koklamak", yiyleş-(yiyi/eş-) "koklaşmak", yiylet- (yıylat-) "koklatmak" 

(TS VI). Eski Anadolu Türkçesinde bu türevIerinin yanında bu sözcüğü 

birleşik eylemlerin yapısında da bulmaktayız: yiydin 01- [igdin 01-, yigdin 01-] 

"bozulup kokmak, kokuşmak" (YTS), yiyi duy- "koku almak, istişmam 

etmek; bir şeyler sezmek", (TS VI) yiyirin 01- "bozulmak, kokmak". Bir 

başka türevini de hayvan adı olarak kullanılan birleşik adda görmekteyiz: 

yiyirce göcen "kokarca denilen hayvan, gelincik" (TS VI). 

DS'ye de geçmiş v'li biçim: 

yiv (XI) "koku": Köpek gibi yiv çeksem, köyde mal koymazdım. (Seslendi *Kula 

-Mn.) (DS Xi). Bu kökten de yivdim (II) "cılk, kokuşmuş" (-Çkl.; -Ky.) (DS XI). 

Aynı zamanda, Anadolu ağızlarında sözcüğümüzün y'li biçimi ve türevIeri 

de görülüyor: 

yıyıt- kokutmak (*Küre -Ks.) (DS XI). 

yiyit- "kötü kokmak" (Peşman *Daday -Ks.). 

yiy- [yiyi-} "kokmak, çürümek" (İğdecik -Isp.; Brd.; Karakıyık *Bafra -Sm.; 

*Akdağmadeni -Yz.; -Nş.; Bahçeli *Bor -Nğ.; -Kn.), yiyi- (Peşman *Daday -Ks.) (DS 

XI). 

Bazı yörelerde sözcüğün yiğ «yiy<yıçl/yiçl) biçimi de geçmektedir: 

yiğ "koku": Köpek tavşanın yiğini aldı. (*SütçÜıer -Isp.) (DS XII), yiğ (II) "koku" 

(*Beyşehir -Kn.) (DS XI). 

yiğdin (I) [yiggin, yiğden -1, 2; yiği, yiğiden} 1. "kötü koku" (-Sv.), yiggin 

(*Bodrum -Mğ.), yiğden -1 (Bahçeli *Bor -Nğ.), yiği (*Bor -Nğ.) 2.bozulmuş, cıl k, 

kokulu (yumurta vb. için) (Yenicekale -Mr.; -Sv.; *Ermenek -Kn.), yiğden -2 (*Bor 

-Nğ.), yigiden (*Bor -Nğ.) (DS XI). 

yiğir- leş gibi kokmak (*Mersin köyleri -İç.). 

yiğir yiğir "pis pis (koku için)" (-Nğ.; Mut ve köyleri -İç.) (DS XI). 

yiğit- "kokutmak" (*Bor -Nğ.) (DS XI). 

yiğnek "kötü kokulu, bozulmuş (-Nş,; *Bor -Nğ.) (DS XI). 

yiğsi "iğrenç (koku için)" (*Eğridir köyleri -Isp.) (DS XI). 

24) yom, yomcu, yomla- Iyumla-, yom it-
Mersİn ağızlarında karşılaştığımız bir başka eski sözcük de yom "iyiye ya 
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da kötüye yorma" (Çatak / Silifke) adıdır. Yöremizde bu addan türemiş başka 

sözcükler de görülmektedir: yom+cu "yorumlayıcı" (Çatak / Silifke), 
yom+la- "L.tahminde bulunmak, yorumlamak" (Ayvagediği, Tırtar / Mersin; 

Çömelek ~ Pamuklu / Mut) 2. "bir genç kızı bir delikanlı için düşünmek, 
birbirine yakıştırmak" (Ayvagediği / Mersin), yum+la- (Bahçekoyağı / 

Bozyazı), yomlama "yorumlama" (Çatak / Silifke). Bir tane de birleşik 

eylemimiz var: yom it- "yorumlamak" (Çatak / Silifke). Bu sözcük, Eski 

Anadolu Türkçesinde de yum [yomJ ı. "uğur, kadem." 2. "uğursuz, 

meşum" (TS VI) anlamlarıyla karşımıza çıkmaktadır. B u dönemde, sözcüğün 

yum+cı "falcı, müneccim, kahin" türevini de bulmaktayız. Eski Anadolu 

Türkçesinde birleşik sözcükler de kurulmuştur yum adıyla: yum gör- "uğur 

saymak, uğurlu bulmak", yum tut- I. "hayırlı, kutlu saymak" 2. "uğursuz 

saymak", yum yoragör- "uğurlu, kademli saymak", yum yor- "faldan kötü 

sonuç çıkarmak" (TS VI). Dede Korkut'ta yom ver- (yom vereyin / vereyim 
"hayırdua edeyim") Drs. 19b.3 (Tezcan, 2001; 424) kalıp sözünü de 

buluyoruz. 
Doğu Anadolu hariç, başka bölgelerimizde de çeşitli anlamlarıyla yom ve 

türevIeri yanında, bu öğeyle kurulmuş söz öbeklerini de bulmaktayız: 
yom (i) 1. boş inanç (Çırpılar *Bayramiç -ÇkI.) 2.uğur (*Kangal -Sv.) 3.fal (Tömük 

*Mersin -İç.) (DS XI) 

XI) 

yom (II) gelenek, örf (Bayramiç -ÇkI.) (DS XI) 

yom (III) kuşku, sanı (-Ada. ilçeleri) (DS XI) 

yom (IV) türkü (*Sungurlu -Çr.) (DS XI) 

yom (V) nükte (Kınık *Fethiye -Mğ.) (DS XI) 

Gelelim yom adının türevIerine: 
yomla- (i) sanmak, oranlamak (Civanyaylağı *Mersin , *Mut ve köyleri -İç.) (DS 

yomla- (II) uygun görmek: Iraz kızı (gız biçimde düzeltmemiz gerek) Ali'ye 

yomluyorduk (Mut ve köyleri -İç.) (DS XI). 

yomsuz uğursuz (Bor -Nğ.) (DS XI) 

Bu öğeyle kurulan birleşik sözcükler: 
yom ağızlı gizilden bilici (Afşar, Pazarören Pınarbaşı -Ky.) (DS XI) 

yom yorma düşü kötüye yarma (Tepeköy *Torbalı -İz.) (DS XI) 

yom ver_5 düşüncesini söylemek (Ayvagediği *Mersin -İç.) (DS XI). 

DS'deki bu maddenin düzeltilmeye muhtaç olduğunu düşünüyorum. Günümüzde 
Ayvagediği'nde böyle bir birleşik eylem kullanılmıyor. Dede Korkut'taki gibi bir 
kullanıma rastlanmamıştır. Burada yomla- var; ama yom ver- eylemini duymadım. 
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DS'de yom maddelerinin anlamları romen rakamıyla gösterilmiş; fakat 

sanırım hepsi aynı köke dayanıyor. Ölçünlü dilde de kullanılan yor

eyleminden Anadolu'da "düş için açıklatmak, yorumlatmak" anlamında 

yordur- eylemini, "fal bakan, düş yorumlayan, gelecekte olacak şeyleri 

söyleyen kişi" anlamında yorucu adını, "iyiye yoran (fal, düş vb. için)" 

anlamında yorum, "acele yorumlamak" anlamında yoruştu,,- eylemin, 

"yorum" anlamında yuruk (I) adını bulmaktayız (DS XI). 

Ayrıca Mersin ağzında düş yoy- "düş yormak" (Çamalanı / Tarsus) 

kullanımı da var. Anadolu'nun başka bölgelerinde de yoy- (I)L.yorumlamak, 

açıklamak (Aliköy *Gelendost -Isp.; Dombaylı *Salihli -Mn.; Tokat -Es.; 

Akçakavak -Bo.; -Çr.; -Gr.; -Gaz.; -Mr.; -Yz.; -Ank.; Kurugöl *Mucur 

-Krş.; -Kn. ve ilçeleri) 2. başka anlam vermek; sözü davranışı amacı dışında 

yorumlamak (İğneciler *Mudurnu -Bo.) (DS XI) anlamlarında geçmektedir. 

Ettirgen çatı ekiyle genişlemiş biçimi de görülmektedir: yoydur

yorumlatmak, açıklatmak (düş için) (Eğridir köyleri -Isp.; Tokat, Bozan 

-Es.; -Yz.; Taşbaşı *Bozkır -Kn.) (DS XI), (-Çr.) (DS XII). Buradaki yoy

da, yom ve yor- sözcüklerini çağrıştırmaktadır. Bu üç sözcük arasında kök 

ortaklığı olabilir, Türkmencede de yomak "cinas, kelime oyunu" anlamında 

bulunmaktadır. (Tekin 1995) 

25) yos-

Yöremizde kullanılan yos- ı. "yormak" Hayıra yosaca1J (Akarca / Mersin) 

2. "benzetmek" Müzükcülere yosuyoUar hindi (U zunkaş / Mersin) 3. 

"karşılaştırmak, oranlamak, denk tutmak" Esgikine yosuyoru. *(Çatak / Silifke) 

eylemini, Eski Anadolu Türkçesinde de yoş-, OŞ-, UŞ- biçimlerinde, "kıyas 

etmek, karşılaştırmak, benzetmek, benzetmeye çalışmak, sanmak" (TS VI) 

anlamıyla görmekteyiz. Bu sözcük, DLT'te geçen usnat-, üsne

"benzetmek" eylemleri ile de ilgili olabilir. 

Bu eylemimizi Anadolu'nun başka bölgelerinde de bulmaktayız: 

yos- (1) "benzetrnek, karşılaştırmak" (YeşiIöz *Güdül -Ank.) (DS XII), yos- (I) ı. 

karşılaştırmak, benzetrnek: Beni kendine yosma! (Karaidris, İğdecik *Karaağaç, Barla, 

Yılanlı *Eğridir, -Isp.; Gökçesu, Yarhisar, *Söğüt -BI.; Tokat -Es.; Darıveren -Bo.; 

Keşanuz *Ayaş -Ank.; Melendüz, *Bor -Nğ.; *Ermenek -Kn.; Yapıntı, Navdalı *Mut 

Derleme seferberliği sırasında kullanılıyor idiyse de, ver- eyleminin vir- olması 

gerekliydi. Bu yörede kapalı e'li sözcüklerden kimilerinde açık e'ye yönelme var; 
fakat de-, ver-, ye- eylemlerinde kapalı e'ler, bu yörede tamamen daralıp di-, vir-, 

yi- olmuştur. 
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-İç.; *Marmaris -Mğ.) 2. yeğlemek: Künk, demir boruya yosulmaz. (*Alaşehir -Mn.) 

(DS XI). 

Ayrıca, yosnat- yanıltmak, yanlış bilgi vermek: Ben okula gidiyordum, gezmeğe 

gidiyor diye yosnattılar (Kalkan *Kaş ~Ant) (DS XI) türevi de aynı köke dayanıyor 

olmalı. 

26) yöş, yöşer-, yöşermeye dur-; öş, öşerti, öşünen, öşürek, öş çök., 
öş garar- ; yoşu-

Mersin ağızlarında geçen yöş II. "alacakı;tranlık, tan vakti ya da akşam 

karanlığı" (Çömelek -7 Pamuklu / Mut; Gülnar) adı, Eski Anadolu 

Türkçesindeki yaş "I.yorgun, yıpranmış, zayıf, kamaşık, bulanık 2.yorgunluk, 

fersizlik, zayıflık" ile aynı sözcük olmalı. Feri sönmüş bir aydınlık ile 
koyuluğunu yitirmiş karanlık da aynı adla anlatım bulmaktadır. Yöremizde bu 
adı, yöşer- "hava kararmaya' başlamak" (Ovabaşı, Akkovanlık Mah. / 

Anamur) türevinde gördüğümüz gibi, yöşermeye dur- "hava kararmaya 
başlamak" (Kocavilayet / Mersin) birl~şik eyleminin yapısında da 
görmekteyiz. Bazı köylerimizde de sözcük, öş "alacakaranlık" (Ayvagediği / 

Mersin) biçimindedir. Yöremizde öş biçiminin kullanımı daha yaygındır; 

dolayısıyla türevIeri /y-/li biçiminden daha çoktur: öş+er- kararmak, karaltı 

biçiminde belirmek. (Karaseki / Aydıncık), öş+er-ti "karaltı, karanlıkta iyice 

seçilemeyen varlık" (Ayvagediği / Mersin), öşünen "sabah erkenden, tanla, 

şafakla, tan yeri ağarırken; akşam karanlığında, gece karanlığı iyice basmadan, 
hava kararırken" (Ayvagediği / Mersin), öşürek "biraz karanlık, 

alacakaranlık" (Ayvagediği / Mersin). *öş çök- "karanlık çökmek" (Akdam, 
Ayvagediği / Mersin), öş garar- "hava kararmak, karanlık basmak" 
(Çamalanı / Tarsus). DLT'te geçen öşer- "açlıktan göz kararmak", öşergen 

"açlık ve benzerlerinden daima gözü kararan" sözcüklerinin kökleri de, 

Anadolu' da karşımıza çıkan öş adı olsa gerek. Orta Türkçede sözcüğümüzün 

y-'siz, Eski Anadolu Türkçesinde y-'li olduğu göz önünde bulundurularak, 

y- 'nin türerne ünsüz olduğu söylenebilir. Eski biçim yaş değil, öş gibi 

görünmektedir. 
DS'ye sözcüğümüzün ö-'ıü biçimi, sadece Mersin ve Adana'dan gitmiş: 
öş (II) güneş battıktan ya da güneş doğmadan önceki karanlık (Kırıklı, Rumkuş -Ada.; 

*Tarsus -İç.) (DS IX); öş alacakaranıık (*Silifke -İç.) (DS XII). 

DS 'ye de sözcüğün öşer- "karaltı biçiminde görünmek, az belirmek" ve öşerti "karaltı, 

belli belirsiz görüntü" türevieri (İncekum *Silifke -İç.) (DS XII) de Mersin'den gitmiştir. 

Gelelim y- 'li biçimlere: 
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yoş (i) loş, alacakaranıık (*Eğridir köyleri -Isp.; Aydoğmuş -Es.; *Ereğli -Kn.) (DS 

XI). 

yöş (i) ı. alacakaranıık (*Ermenek -Kn.; Kum *Silifke, *Mut ve köyleri, Yenice, 

*Gülnar -İç.) 2. gölge (Alanya -Ant.) 

yöşer- I.hava ağarmaya başlamak 2. hava kararmaya başlamak (Afşar *Hadım, 

*Ermenek -Kn.) (DS XI). 

yöşerti karanlıkta görülen gölge, imge (*Mut ve köyleri -İç.) (DS XI). 

Eski Anadolu Türkçesinde yoş kökünden gelen yoş+u- "yıpranmak, 

yorulmak, zayıf düşmek, kuvvetini kaybetmek" (TS VI) eylemi, yöremizde 

aynı biçimde fakat farklı anlamda karşımıza çıkmaktadır: yoş+u

"hafiflernek" (Sarıdana i Anamur). TS' de yoşu- eylemi yanında, yoş+a-t

"takatten düşürmek, mecalsiz hale getirmek", yoş+u-t- "(göz hakkında) 

kamaştırmak" türevIeri de bulunmaktadır. yoş adı ile kurulmuş birleşik 

eylemler de var: yoş kıl- (yoş eyle-) "kamaştırmak, görmez hale getirmek", 

yoş ol- "(Göz) kararmak, fersizleşmek, kamaşmak" (TS IV). Bugün de 

Anadolu'da "eskirnek, yıpranmak" anlamıyla yoşan-, yoşalJ-, yoşanla

eylemlerini; "kullanılıp eskimiş, yıpranmış (giysi için)" anlamında yoşuk, 

yoşalJ, yoşungun, yuşuk adlarını; "eskirnek, yıpranmak" anlamında yoşu-, 

yoşa-, yoşul-, yoşun-, yuğşu-, yuğşun- eylemlerini, "rengini atmak" 

anlamında yine yoşu- (DS XI) eylemini bulmaktayız. 

Her ikisi de Batı Türkçesinde karşımıza çıkan yoş ile yöş adları başlangıçta 

aynı·anlamlardayken, zamanla ince ünlülü biçimi farklı anlamda, kalın ünlülü 

biçimi farklı anlamda gelişimini sürdürmüş görünmektedir. 

27) yoy-

Mersin' de çok sık kullanılan bir başka sözcük de yoy- "bozmak, boşa 

harcamak, heder etmek, elden çıkarmak" (Ayvagediği i Mersin; Kösbucağı i 
Erdemli; Ormancık, Ovabaşı i Anamur) tır. Sözcük çatı ekleriyle de 

genişleyebilmekte: yoyul- ı .araya gitmek, bozulmak, bayatlamak, çürümek. 

(Aslanköy, Evcili Mah. Güzelyayla Kasabası, Karahacılı i Mersin; Kerimler i 
Tarsus; Yassıbağ i Gülnar; Beyreli, Narince-~ Çubukkoyağı, Sıcakyurt i 
Bozyazı) 2.hamile kadının çocuğu düşmek (Çivi i Mut). Yöremizde kullanılan 

yoyul- yosul- "araya gitmek, bozulmak" (Hacıilyaslı i Mut) ikilemesinde de 

yos-, yoz- eylemi olmalıdır, Izi sesinin tonsuzlaşma olayı Türkçede sık 

görülen bir ses olayıdır: yoz- > yos-. DS' de ikilemedeki anlamına yakın 

anlamda tek başına yos- "(II) l.yığını dağıtmak" (Gülveren, Tomarza, -Ky.; 
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Kalaba * Avanos -Nş.) (DS XII), yos-(II)-2. "deşmek, dağıtmak" (Çepni 
*Gemerek -Sv.) (DS XI) anlamlarıyla karşımıza çıkmaktadır. 

yoy- -eyleminin, Mersin ağızlarıyla birlikte daha önceki öğelerde de parmak 
bastığımız yörelerde yeni anlamlar kazanarak kullanılmış olduğunu 
görüyoruz: 

yoy (Il)- I. eski durumunu yitirmek, bozmak, çirkinleşrnek (Aliköy, Göndürle 

*Atabey, *Eğridir köyleri -Isp.; -Sm.) 2.yabanıllaşmak (Aliköy-ısp.; -Sm.) 3. yerine 

uymamak, tutmamak: Dikilenfidanlar yaydu. (*Alanya -Ant.) (DS XI), yoy- "bozmak, 

kötü kullanmak, eskitmek" (*Kula -Mn.; -Kn.) (DS XII). 

yoy- (III) ı. tavuk, piliçlerini başından dağıtmak (Göndürle *Atabey -Isp.; Tokat 

-Es.; *İskilip -çr.) 2. Kuluçka tavuk, süresi dolmadan kalkmak (Eğridir köyleri -Isp.) 3. 

Başından savmak (*Bor -Nğ.) (DS XI). 

yoy- (IV) i.yazılan yazıyı silmek, bozmak (-Ks.; -Çkr.; Saray *Gerze -Sn.; -Gr.; 

Ravlı *Çubuk -Ank.) 2. bozmak, işe yaramaz duruma getirmek (Uzuncaburç *Silifke -İç.) 

3. değiştirmek (*Bor -Nğ.) (DS XI). 

yoy- (V) harcamak, yok etmek (-Ada.) (DS XI). 

yoy- (VII) başaramamak, becerernernek, eline yüzüne bulaştırmak (İncirgediği 

* Karai s alı -Ada.; -İç. İlçe ve köyleri) (DS XI). 

yoyul- ayrılmak, dağılmak, bozulmak, araya gitmak (Tokat -Es.; -Kn. ve ilçeleri; -İç. 

ve köyleri) (DS XI). 

Eski Anadolu Türkçesinde de yoy- [yuy- (II)] "silmek, imha etmek, izale 
etmek, bozmak" ve yoy-uZ- [yuyuZ-, yüyüZ-J "zail olmak, silinmek, bo
zulmak"(TS VI) biçimlerini gördüğümüz sözcük, Eski Uygurcada yud
"tahrip etmek, silmek", yudun- "bitirilmek, silinmek, son vermek" (EUTS); 
Orta Türkçede yog "silmek, bozmak" ve yolç,-un "bitme, mahvolma, yok 
olma" (KB); yog- "silmek, bozmak, mahvetmek", yog+sa- "silmek iste
rnek" biçimleri yanında bütün çatı ekleriyle genişlemiş olarak da karşımıza 
çıkmaktadır: yogtur-/yottur- "sildirmek", yoguZ- "silinmek, yok edilmek", 
yogZuş- "silinmek", yogun- "silinmek", yoguş- (leke, kitapta yanlış vb.) 
"silmek ve gidermek işinde yardım etmek" (DLT IV). elauson, yog
eylemini, *yo- köküne kadar indirmekte, to-Iç,- eyleminde olduğu gibi ey
lemden eylem türeten -g- ekiyle türemiş bir sözcük olarak göstermektedir 
(1972; 885). yok sözcüğünün de *yo- eyleminin bir türevi olduğu dü
şünülmektedir (Hamilton, 1998; 238). 

28) yuva, yuva-; yuvul-, yuvd-; yuvak 
Ölçünlü dilde kullanılan yuva~la-, yuvarlak sözcüklerin kökünü Mersin 

http://www.turkdilleri.org



MERSIN İLİ AGIZLARINDA Y AŞA Y AN ESKİcİL ÖGELER i 47 

ağızlarında görmekteyiz: yuv- (=yuv-a- 1.) "yuvarlamak" [(KeşevIi Aşireti) 
Karakuzluk (Çocakbaşı) / Toroslar H Takbaş / Tarsus; Çukurbağ / Mut) 

yuv-a- ı. [Karahacılı / Mersin; (Keşevli Aşireti) Mezitli çevresi H (Gölpınar 

Yaylası) Tepeköy / Mersin; Karalarbahşiş / Anamur] 2.toprak damın toprağını 

yuvak ile sıkıştırmak. (Ayvagediği / Mersin; Demirözü / Gülnar; Kızılca / 
Bozyazı). Yöremizde bu eylemin yuva-'tan başka türevIeri de bulunmaktadır: 

yuvul- (=yuvıl-) toprak dam yuvak ile yuvanmak (Gülek Kasabası / Tarsus), 

yuvıl- (İsaklar / Gülnar); yuvak toprak damın toprağını sıkıştırmaya yarayan 

taş silindir, loğ taşı (Ayvagediği, Tırtar / Mersin; Gülek Kasabası / Tarsus; 

Demİrözü / Gülnar). 

DS 'ye Mersin'in yanında başka yörelerimizden de gitmiştir yuv- ve 

türevIeri: 
yuv- (II) "damın toprağını sıkıştırıp düzeltmek" (Kumdanh *Yalvaç, *Senirkent -Isp.; 

Darıveren *Acıpayam -Dz.; Bahçeli *Bor -Nğ.; *Ermenek -Kn.; İncekum * Silifke, 

Çeltikçi * Anamur, *Mut ve köyleri, *Mersin ve Köyleri -İç.) (DS XI) 

TürevIerine gelelim: 
yuvalak (LV) yuvarlak. (*.İskilip -Çr.; Merzifon -Ama.) (DS XI). 

yuvala- (i) [yuval-]yuvarlamak. (Yukarı Seyit *Çal -Dz.; *İskilip -Çr.; -Sm.; 

Merzifon "':'Ama.) yuval- (*Lapseki -ÇkL.) (DS XI). 

yuvalan- yuvarlanmak (Kösten, Abaş, Honaz -Dz.; -Ks.; *İskilip -Çr.; -Şm.; 

Merzifon -Ama.) (DS XI). 

yuvak yuvak yuvarlak yuvarlak (Taşköprü -Ks.; *Bor -Nğ.) (DS XI). 

Kullanım alanı çok geniş olan yuvak "(i) 1. loğ taşı, toprak damı düzlemek ve 

pekiştirmekte kullanılan taş silindir" (DS XI) adı da aynı kökten gelmektedir. 
yuva- damların üstünde loğ taşı gezdirerek toprağını sıkıştırmak (*Bor -Nğ.) (DS XI). 

Anadolu' da bu eylemin birtakım ses değişimine uğramış biçimleri de 

bulunmaktadır. Ancak, buraya almayı gerekli görmedik. 

Eski Anadolu Türkçesinde de yuv- kökünü bulabilmekteyiz: yuv

"dürrnek, tomar etmek" (TS VI). TS'de çatı ekleriyle genişlemiş biçimleri 
de yer almaktadır: yuvalan- (1) [yuvlan-, yuvlun-, yuvnul-J "yuvarlanmak", 

Orta Türkçede yuv-Iyuw- "yuvarlamak", yuwal- "yuvarlanmak", yuwlun

"yuvarlanmak, kendi kendine yuvarlanmak" yuwluş- Iyufluş-"yuvar

lanmak" , yuwsa- "yuvarlamak istemek", yuwtur- "yuvarlatmak", yuwul

"usandırmak; akıtılmak; yuvarlanmak; toplanmak", yuwuş- "yuvarlaşmak" 

(DLT IV); yuwlun- "yuvarlanmak" (KB). Tonyukuk Yazıtı'nda yubul-
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"yuvarlanmak" biçimini bulmaktayız (Tekin, !994; 72): ... yub(u)lu int(i)m(i)z 

(Tekin, 1994; 13). Daha sonraki dönemlerde sözcüğün -w/-v 'li biçimlerini de 

bulabildiğimize göre, sözcük *yub- köküne dayandırılabilir. 

29) di, dig 

Yukarıda verdiğimiz eski öğe örneklerine Mersin ağızlarından ünlemler de 

eklemek mümkün: di "haydi" GanuşulJ di, ben şaşmam ! AyalJı çıkarma di! Otur 

di! (Erçel/Tarsus; Çivi, Hacıahmetli / Mut). Yöremizde sözlüğümüze almayı 

ihmal ettiğimiz, bu ünlemden genişleme dil) "haydi" (DilJ gızım haydi gızım) 

(Duruhan / Aydıncık) biçimi de kullanılmaktadır. Eski Anadolu Türkçesinde 

de bu ünlemlerle di, dil), dil) imdi "haydi, haydin, haydin bakalım" (TS II) 

biçimlerinde karşılaşmaktayız. Tietze bu ünlemin emirden önce vurgulu edat 

olduğunu belirtmiş, de biçimini örneklemiştir (2002; 570). 

30) ğı / ğı 
Talat Tekin'in, Acınma Ünlemleri başlığı altında vermiş olduğu kı "(ün!.) 

hey! (Bay-Bulun i 2) (2000; 165) sözcüğünü öteki kaynak eserlerimizde de 

aynı biçimde görmekteyiz: Eski Uygurcada ~ı "ünlem karşılığı söz" (EUTS); 

DLT'te kı "nida ya'sı" yerine; çağırma edatıdır": kı berü kel "hey beri gel" 

. Kaşgarlı, sözcüğün ünlüsünün uzatıldığını da belirtmiştir: kı "hısınilık 

bildiren isimlerin sonuna gelen 'acıma, sevrne' anlatan bir edattır"; atakı 

"babacığım", anakı "anacığım" gibi (DLT III, 212). Aynı ünlem, ~- > g

değişimiyle Mersin ağızlarında da kullanılmaktadır: gı/gı"(Hanımlara hitaben 

konuşulurken) cümlelerin sonunda kullanılan bir ünlem" (ÇOCÜl) yol parası 

olu mu gı? / Nancaz saçıl) var gı) *(Parmakkurdu / Mersin; Kisecik / 

Çamlıyayla). Bu ünlem DS 'ye Anadolu'nun başka yerlerinden de geçmiştir: 

gı (i), gığ (Il), gıı "Be ... Hey ... gibi çağırma, seslenme ünlemi (kadınlar için 

kullanılır.)" (DS VI) . Kullanım alanı geniştir. 

Kimi eski öğelerin de yöremizde tek başlarına kullanılmadığı; ikileme, 

deyim, ilenç, iyi dilekler gibi kalıplaşmış öğelerde korunduğu görülmektedir: 

31) eşip yort-
Mersin ağzında karşılaştığımız yakın anlamlı sözcüklerden oluşan eşip 

yort- "flört etmek" (Ayvagediği / Mersin) (Çağu önce eşip yartuyar, salJura 

asanıyar mu napıyor, bırakıviriyor) ikilemesini Eski Anadolu Türkçesinde de 

görmekteyiz: eş üp yort- (eş- yort-) "gezip dolaşmak, seğirtip koşmak", 

eşmiş yortmuş "gün görmüş, devran sürmüş, başından çok iş geçmiş" (TS 
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III). Demek ki halk, Türkçenin gücünü çok iyi değerlendirmekte, ne "flört 
et-" ne de "çık-" eylemine gereksinmesi kalmaktadır. Bu ikilemede geçen 
her iki öğe de eski sözcüklerimizdendir: eş- (II) 1. "hızlı yürümek, atla hızlı 
hızlı gitmek" 2. "hızlı yürütmek, koşturmak" (TS VI), eş- "eşrnek; taşmak; 

(at hakkında) yorga yürümek" (DLT IV) Ayrıca bkz. elauson, 1972; 255 ; 
yart- "yürütmek" (EUTS), yart- "bir işe başlamak üzere yürümek" (KB), 
yart- "dört nala koşturmak; bir işe başlamak üzere yürümek" (DL T IV) ; 
yart- "koşmak, devamlı yol yürümek, sefer etmek" (TS VI). DS' de ikileme 
biçiminde değil; ama ayrı ayrı madde başı olarak her iki sözcüğü de 
görmekteyiz: 

eş- (i) hareket etmek, yola çıkmak (*Bozdoğan -Ay.; *Buca -İz.; -Mn. ve çevresi; 

*Lapseki -ÇkL.; -İst.; -Gaz.) (DS V) 

eş- (III) coşmak (Kozağaç *Gölhisar -Brd.) (DS V) 

yort- ı. çalımla yürümek (-Ky. ve köyleri) 2. şımarıkça davranmak, gezip dolaşmak 

(*Bor -Nğ.; Tunaboyu, Bulgaristan) 3. koşmak (Ayvagediği *Mersin -İç.) (DS XI) 

32) artık sırtık, eğsiği sırtı ğı 
Orta Türkçede geçen sırtıg "herhangi bir sözün üzeridir ki hepsi değil bir 

parçası anlaşılabilir." (DLT IV) sözcüğü Mersin' de artık sırtık "ip, kumaş 
gibi nesnelerin kullanıldıktan sonra geriye kalan parçaları, artık" (Ayvagediği 
/ Mersin), eğsiği sırtığı "eksiği fazlası" (Ayvagediği / Mersin) ikilemelerinde 

yaşamaktadır. 

Bu ikileme DS 'ye de geçmiştir: 
artık sartık [artan sartan, artuk sartuk, artık sırtık, artulJ sartulJ, artuk sartuk} 

yemekten geriye kalan, artık ( Çerçin -Brd.; -Sm.), artan sartan (*Milas -Mğ.), artık 

sartuk (-Kn.), artık sırtık (*Kilis -Gaz.; *Elbistan, *Afşin -Mr.; Çalılı -Yz.; Görmel, 

Uğurlu *Ermenek -Kn.), artulJ sartulJ (*Divriği- Sv.), artuk sartuk (-Ks.) (DS I). 

33) yıkıp yem ir-
Eski Uygurcada geçen yimir- "yıkmak, paramparça etmek" (EUTS) 

sözcüğünün yöremizde yıkıp yem ir- "bozup dağıtmak, yerle bir etmek, 

ortalığı alt üst etmek, darmadağın etmek, yakıp yıkmak"(Ayvagediği / Mersin; 
Kurtsuyu / Mut) ikilemesinde yaşadığını görmekteyiz. EUTS' de sözcüğün 
edilgen çatılı biçimi de geçmektedir: yimril- "yıkılmak, çökmek". Orta 
Türkçede yemür"- "kesmek" eylemiyle bu eylemden türerne yemrüş- "ağaç 

sökmekte yardım etmek" ve yemürgen "daima söken, koparan" sözcüklerini 

de bulmaktayız (DLT IV). 
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Bu ikilemeyi Anadolu'da Mersİn'den başka yörelerimizde de görüyoruz: 

yıkıp yü mür- "zarar vermek" (Gölkonak, Yenişar *Şarkikaraağaç -Isp.) (DS XII). 

Bizim derlediğimiz malzeme arasında sözcük tek başına geçmiyor; ama bu 
eylemi DS' de madde başı olarak da bulabiliyoruz: 

yemir- "yıkmak, çökertmek, bozup dağıtmak" (-Isp.; *Karacasu -:-.[\y.; *Alaşehir 

-Mn.; -Ba.; *Mut ve köyleri -İç.) (DS XI) 

yömür- "kırıp geçirmek, bozup dağıtmak" (-Sv.; *Bor -Nğ.) (DS XI) 

yümür- "yıkmak" (*Bor -Nğ.) (DS XI) 

yinir- "bozmak, yıkmak" (* Antakya -Hat.) (DS XII). 

34) Allah ıuı..u'ııı .. uıııjl .... (döyümlük) 
Mersin'de yakınlarını yitiren insanlara sabır dilerne sözlerinden biri, Allah 

döyümlUlJü (döyümlük) virsilJ. dir. Bu ilişki sözünde geçen döyümlük "dayanma 

gücü, sabır" (Ayvagediği, Güzelyayla Kasabası / Mersin) sözcüğü de eski 

sözcüklerimizdendir. Eski Anadolu Türkçesinde sözcüğümüzün kökü döy

eyleminin olumsuzluk ekiylegenişlemiş biçimini görmekteyiz: döy-me

"dayanamamak, katlanamamak, tahammül edememek" (TS II). döy

eyleminden döy-ü-m+lük adını türeten halkın, kendi yaratma gücüyle 
Türkçenin türetme gücünü birleştirerek dilimize nice sözcükler kazandırdığını 

biliyoruz. Bu sözcük, DLT'te Kıpçakça gösterilmekte, "soğuktan acıkmak': 

anlamıyla, töz- biçiminde geçmektedir (DLT III, 182). Gülistan 

Tercümesi'nde de töz- (?) "sabır ve tahammül etmek (?)" (Karamanlıoğlu, 

1989; 378) biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Anadolu Türkçesinin dışındaki 

lehçelerde sözcüğün -y'li biçimine rastlanmamaktadır (elauson, 1972, 572; 

Tietze, 2002, 655). 
Anadolu' da Mersin' den başka yörelerde de sözcüğü değişik biçimlerde 

bulabilmekteyiz: 
döğümlük [döğün:ınük, döhün, dövüm (1), döyüm (1), dözümlük, düğümlük] sabır, 

tahammül, kuvvet, kudret: Bu çocukları avutanlara Allah döğümlük versin. (DS IV). 

Kullanım alanı geniştir. 

35) Allah akıl baylığı virsig. 
Gençler için edilen bir duada da baylık "zenginlik" sözcüğü geçer: Allah 

akıl baylığı virsilJ (Ayvagediği / Mersin). Eski Anadolu Türkçesinde de 
sözcük aynı anlam ve biçimde. geçmektedir: baylık "zenginlik"( TS 1). 

Sözcüğümüzün kökü bay, yöremizde kullanılan ilişki sözündeki anlamıyla 

Eski Türkçeden beri yaşamını sürdürmektedir: bay "zengin" (Tekin, 1988;, 
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124), bay "zengin, varlıklı" (EUTS), bay "zengin" (DLT IV; KB). 

Anadolu'da "baylık adını" yöremizdeki ilişki sözündeki anlamıyla tek 
başına da bulabilmekteyiz: 

bayhk (II) zenginlik (*Uıpseki -Çkl.; Aslanköy *Mersin, Hurma *Silifke -İç.) (DS 

II) 

Sözcük başka soyut anlam da kazanmıştır 

bayhk (1) mutluluk, refah, huzur, ferahlık: Çok şükür baylığa çıktım. (*Çal -Dz.; 

*Bor -Nğ.; Aslanköy *Mersin -İç.) (DS II) 

Bu duadaki akıl baylığı tamlaması ses açısından ti~il btilig sözünü 

çağrıştırmaktadır. Bu söz halk etimolojisinin bir örneği sayılabilir. Arapçasını 

bilmediği için, halkın bu sözü "akıl baylığı"na, tanıdığı söze dönüştürdüğü 

düşünülebilir. Aşağıdaki örnek de, Ar. btilig sözcüğünün baylık olabileceğini 
göstermektedir. 

bayhk (IV) gelişmiş, ergin, olgun: Senin gız baylık olmuş, sat onu gayri. (Yazır 

* Acıpayam -Dz.) (DS II) 

36) yeler ogmaz 

Yöremizde "avcıların piri" anlamında karşımıza çıkan "yeler olJmaz" 

(Boynuinceli / Silifke) sözü, Eski Anadolu Türkçesinde yil- maddesinin 

altında yeler olJmaz biçiminde "uğraşıp durduğu halde eline bir şey 

geçmeyen, çalışıp kazanmayan" (YTS) anlamında geçmektedir. Bu kalıp 
sözün yapısındaki yil- "koşmak" (KB), yel- "koşmak" (DLT IV), yel-/yil-

1."koşmak, acele yürümek, esmek" 2.(hayvan) tırıs gitmek, eşkin yürümek, 

hızlıca yürümek" (YTS) eylemieski sözcüklerimizdendir. OlJ- eylemi de 

eskiden beri kullanılagelen bir sözcüktür: Eski Uygur Türkçesinde on

"sağlamak, onarmak, tedavi etmek, şifa bulmak" (EUTS), Eski Anadolu 

Türkçesinde OlJ-, UlJ- "iyileşmek, şifa, salah bulmak, uygun olmak, uygun 
gelmek, iflah olmak, feyz ve bereket bulmak, düzelmek" (TS V). 

Bu kalıplaşmış sözümüz, DS'ye de geçmiştir: 

yeler onmaz [yiler oIJmaz] boşuna çalışan. (-Çr.), yiler oIJmaz (*Bor -Nğ.) (DS XI). 

37) sin gurdu 
Türkçenin eski dönemlerinden bu yana kullanılmış olan, Çinceden geçtiği 

bilinen sin« ts'in) (elauson, 1972; 832 ve Tekin, 1997; 169) sözcüğü, 
yöremizde tek başına kullanılmamakta; ancak sin gurdu 1. "ölülerin ciğerini 

yiyen kurt" (Çömelek ~ Pamuklu / Mut) 2.mec. "gizlice işler çeviren" 

belirtisiz ad tamlaması biçiminde kurulmuş birleşik adda geçmektedir 
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(Ayvagediği / Mersin). Halk yer altındaki sin kurtlarının adını yer yüzündeki 

kurtlara aktararak çok güzel bir somutlaştırma örneği vermiştir. Mersin' de 
sin adı, bir de ilençte geçer: SinZer sıkasıca (Ayvagediği / Mersin). 

DS'ye sin [sinne (I), sinnik] ölü gömülen yer, kabir (DS X), sin mezar (DS XII) adı 

tek başına geçmiştir. Sözcüğün kullanım alanı geniştir. 

38) SiIJgildiyesice / Ben varasıyadar mezednde siIJgildesiIJ. 

Yöremizde çoğunlukla SilJgildiyesice, bazen de Ben varasıyadar mezerinde 

silJgildesil] biçimlerinde kullanılan ilençte geçen siIJgilde- "hortlamak, me

zarında sıkıntı çekmek" (Ayvagediği / Mersin) sözcüğü, Eski Uygur Türk

çesinde singilli- "feryat etmek" (EUTS), Orta Türkçede de singile- "so

ğuktan zınncımak, donacak halde soğumak; çınlamak (DLT IV) biçimlerinde 
karşımıza çıkmaktadır. Yine EUTS'de bulduğumuz sınıla- "ağlamak" eylemi 

de singile- ile ilgili görünmektedir. Yansıma bir addan gelen bu eylemin, Eski 

Anadolu Türkçesinde de sil} ile- (sil} le-, sinle-, sil} ilde-) "iniltili ses 
çıkarmak", sil} ildet- "canını acıtarak (köpeği) inilti şeklinde bağırtmak, 

çeniletmek" (TS V) türevIerine rastlanmaktadır. 

Anadolu'da başka yerlerde de görebiliyoruz sözcüğü bazı ses değişimiyle: 
singilde- [siIJgirde-] inanışa göre sıkıntı çekmek: Mezarında singilde. (*Mut ve 

köyleri -İç.), sÜJgirde- (*Mut ve köyleri -İç.) (DS X) 

sinile- (i) l.hafif sesle inleyerek ağlamak (İshaklı *Bolvadin -Af.; Gelendost -Isp.; 

-Mr.; Bahçeli *Bor -Nğ.) 

sigile- l.çınlamak, uğuIdamak: GuZam sil]iliya. (Afşar, Pazarören, *Pınarbaşı -Ky.) 

2.sızlamak (-ML.) 3.inleyerek ağlamak (*Bor-Nğ.) (DS XII) 

siğile- (i) [siIJile -4] madensel kaplar dokununca ses çıkarmak (-çr.) (DS XII), siğile-

1. (Topaç - Y z.; Köşker -Krş.) (DS XI) sİIJ ile- (1) 3. (Bayadı -Or.) (DS XI) 

siğile- (II) canı yanan köpek vb. hayvan inler gibi ses çıkarmak (-çr.) (DS XII), 

siIJile- (1) 2. (Bozan -Es.; -Nğ.) (DS XI) 

Anadolu' da yalnız eski bağımsız biçimbirimlerle değil, bağımlı 

biçimbirimlerle de karşılaşılmaktadır: 

39) su+sura-, et-sire-
susura- "susamak" [Ayvagediği, Bozon ~ Çiftlik Köyü, (Keşevli 

Aşiretinin KırtıUı Kabilesi) Dümbelekbaşı / Toroslar H Burhan, Evrenli, 

Pelitkoyağı, Yeşiloba / Mersin; Gömmece, Tepetaşpınar / Tarsus; Ovacık / 

Silifke; Çukurbağ, Güme, Havıtgediği, Köprübaşı / Mut; Yenİyörük / 

Aydıncık) eylemi, Mersin ağızlarında çok sık kullanılan bir sözcüktür. Bu 
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sözcüğümüzde de Orhon Yazıtları 'ndaki il+sire-t- "devletsiz bırakmak, 
devletsİz komak" KT D 18 (Tekin, 1988; 12), kagan+sıra- "kağansız kal
mak, kağansız olmak", gibi eylemlerdeki ve Eski Uygurcada geçen 
tatıg+sıra- "tadını kaybetmek, tadsızlanmak", inç+sire-t- "tedirgin etmek, 
üşendirmek, taciz etmek" (EUTS) sözcüklerindeki addan, bir şeyden yoksun 
olmak anlamında eylem türeten +sIrA- ekinin saklandığını görmekteyiz. Aynı 
eki et+sire- etsiz kalmak, uzun süredir et yemediği için canı et çekmek 
(Ayvagediği i Mersin) sözcüğünde de görüyoruz. Ançak bu sözcük, çocuklar 
birbirini ısırdığında ya da bir kişiyi herhangi bir hayvan ısırdığında kulla
nılmaktadır. Çocümu neden ıssırdrl) , etsiredil) mi? Etsiremişdir o. gibi bir öfkeyi 
dile getirmektedir. Bu ekimiz, KB' de baş+sıra- "başsız bırakmak, ölçüyü 
yitirmek, kontrolden çıkmak" sözcüğünde geçmektedir. Karamanlıoğlu da, 
bu ekin az kullanılan bir ek olduğunu belirterek Kıpçakçadan iki örnek 
vermiştir: uyubsıra- (CC 115, 23) "uykusuz olmak", uyuksıra- (TZ 10b 6, 
37a 5) (1994; 48). Bu eki Türkmencede de görüyoruz: ça:yş,ıra- "çay 
istemek" (Hanser, 2003;163) 

40) ol-dacı, doğ-daç 
Mersin ve çevresinde kullanılan ol-dacı (çocuk ya da hayvan yavrusu 

için) "gürbüz, gelişimi iyi, sağlıklı" (Ayvagediği, Çavak i Mersin) 
sözcüğündeki ek, Eski Türkçedeki -taçı I-teçi ortaç eki olmalı. Çünkü 
sözcük, geleceğe yönelik, adam olacak çocuk umudu veren anlamı 
taşımaktadır. Eski Anadolu Türkçesinde de sözcük aynı biçimde "gelişmeye 
istidadı olan" (TS V) anlamında görülmektedir. do ğ-daç "yeni doğmuş 
bebek" (Ayvagediği i Mersin) sözcüğünde de aynı ekin sonsesini yitirmiş 

biçimi var gibi. Bu sözcük Eski Anadolu Türkçesinde doğdacı biçiminde ve 
"doğacak olan" (YTS) anlamında geçmektedir. Mersin'deki anlamından 
doğmuş ama henüz dünyaya gözünü açmamış bir bebek akla gelmektedir, 
TS' de ise henüz doğmamış, gelecekte doğacak anlamı var. TS' de sözcüğün 
It-Ili biçimi de bulunmaktadır: togdaç [!ogdaca] "karındaki yavru, doğacak 
yavru" (TS V). O halde sözcüğümüz hem doğması yakın, hem de yeni 
doğmuş bebek anlamını taşımaktadır. DLT'te de -daçıl-deçi eki ile kurulmuş 
pek çok ad bulunmaktadır: bar-daçı "gidici, giden", kel-deçi "gelici, gelen", 
(DL T IV). Bu ekin görevi, örneklerde de görüldüğü gibi yöremizdeki 
kullanımıyla aynıdır. Anadolu'da Mersin'den başka yörelerde- de "yeni 
doğmuş bebek" anlamıyla (DS IV) ve bu adın doğdaş (DS XII) biçimi 

geçmektedir. 
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41) yor-suk-; dar+sık-, buğ+suk-
Yöremizde geçen bir başka eski ek de, Eski Türkçede, Orta Türkçede 

gördüğümüz eylemden eylem türeten -sIk- ekidir: yor-'suk- "biraz yo

rulmak" (Ayvagediği / Mersin). Bu sözcüğümüz, aşırı yorgunluğu değil de, 

yorgun hissetmeyi anlatır. Eski Türkçeden bil-sik- "bilinrnek", tut-suk

"yakalanmak", ur-suk- "vurulmak" (Gabain, 1988; 60) örneklerini göste
rebiliriz. Bu ve benzer örnekleri DLT'te de buıuyoruz: bil-sik- "to be 
recognized", tut-suk- "to be taken captive", bas-sık- "to be· attacked;', soy

suk- to be stripped" (Dankoff, 1985; Part III, s.322). 

Mersin ağızlarında karşımıza çıkan, eski bir ek olarak değerlendire
bileceğimiz eklerden biri de, addan eylem türeten +sIk- ekidir: dar+sık
"bunalmak, ruhsal sıkıntıya düşmek, sıkılmak, daralmak, sıkışmak, soluğunu 
alamaz duruma gelmek" (Ayvagediği, Düğdüören Mah. Dorukkent Kasabası 
/ Mersin), buğ+suk- 1.buğulanmak, sıcaktan buharlaşmak, sıcak havada nem 
oranı iyice artmak, banyo ya da çamaşırlık insanı bunaltacak kadar çok yoğun 
buğulanmak (Ayvagediği / Mersin) 2.sobanın ya da ocağın içinde odun 
yanmayıp tütüp durmak (Ayvagediği / Mersin; Gülek Kasabası / Tarsus). 
Ölçünlü dilde de görülen addan eylem türeten /+sI-/ eki, yöremizde de 

çiğ+si- ı. "sıcakken üst üste konulan bazlama, börek, ekmek buğulanarak 
hamurlaşmak; kavurga gibi kuru yiyecekler nemlenince çiğmiş gibi olmak" 
örneğinde olduğu gibi yalın kullanımı yanında, eylemden eylem türeten /-k-/ 

ekiyle kalıplaşarak, ölçünlü dildeki /+sI-n-/ ekinde olduğu gibi, addan eylem 
türeten bir ek durumuna geçmiştir. Eski Anadolu Türkçesinde de dar+sık
(tar+sık-) "daralmak, sıkılmak, sıkışmak, bunalmak" (TS II) sözcüğünü 
görmekteyiz. 

42) çık+la, yelJİ+le, çokca+la 
Mersin ağızlarında kullanılan, işlek eklerden biri de, addan ad türeten + lA 

ekidir: çık+la "sade, yalın, katışıksız, saf, arı". (Çıkla arı peynir./ Çıkla yÜ1Jden 

olur). [(Akarca, Aslanköy, Ayvagediği, Bozon, (Bolacalı Yörükleri) Cebel, 
Iğdır, Kepirli, Kocahamzalı / Mersin; Beylice, Gülek Kasabası, İnköy, 
Karadiken, Keşli, Kerimler (Keşevli Aşiretinin Dudaklı Kabilesi) Geriz 
Yaylası / Toroslar ~ Nacarh / *Tarsus; Doğulu -7 Doğusandal, Karaahmetli 
/ *Erdemli; Çatak, Kavak / *Silifke; Tekeli / Mut; Gezende, Sütlüce Kasabası, 
Yassıbağ / Gülnar; Eskiyörük / Aydıncık; Güngören, Melleç, Ovacık / 
Anamur]. Sözcüğümüzün kökünü, Orta Türkçede çak "bir şeyin özünü, 
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aynını bildiren kelime; 'tam, işte, aynı' sözleri gibi" (DLT IV) ve Eski 

Anadolu Türkçesinde çak [cak,çağ (IV), çab, , çık} 1. "ta, tam, tamam" 2. 

"sırf, salt, sade, yalnız, saf, halis" (TS II) biçimlerinde görmekteyiz. yelJi+le 

"yeni, şimdi, henüz, son zamanlarda" [(Ayvagediği, Bozon, (Keşevli Aşire

tinin Kırtıllı Kabilesi) Dümbelekbaşı / Toroslar H Burhan / Mersin; İnköy / 

Tarsus]; çokca+la "çoğunlukla, genellikle" [Akdam, Ayvagediği, Kızılkaya, 

Puğ / Mersin; Dorak, Karadirlik, Kerimler, Olukkoyağı, Keşevli Aşiretinin 

Kırtıllı Kabilesi) Taşobası, Huzurkent / Tarsus; Sebil / Çamhyayla; Köselerli 

Aşireti / Mut; (Boynuinceli Aşireti) Yenibahçe / Silifke; Manastır Mah. / 

Bozyazı]; sabala "sabah vakti, sabahleyin, sabah erkenden" (Takanh / 

Mersin; Sarıyer / Erdemli; Sakız / Mut; Kutlubey / Gülnar; Beyreli Mah., 

Kızılca / Bozyazı; Karaçukur, Ormancık / Anamur). Bu ek, Zafer Önler'in 

belirteç eki olarak değerlendirdiği, Eski Türkçede, Orta Türkçede geçen 

basa+la "sonra", kat+la "defa, kez", kur+la "defa, kez", yalJı+la" 

yeniden, henüz" gibi sözcüklerdeki ektir (1992; 9-15). 

Anadolu'nun öteki ağızlarında olduğu gibi, Mersin ağızlarını incele

'diğimizde de Türkçenin ses tarihine ışık tutabilecek, yapıyla ilgili kimi 

düğümlerin çözümünde kullanılabilecek, kökenbilimi çalışmalarında yararla

nılabilecek, ama kök olarak ama ek olarak, pek çok öğe bulabilmekteyiz, hatta 

, bu öğeler arasında üzerinde ses olaylarını olduğu kadar'anlam olaylarını da 

adım adım izleyebileceğimiz nice örneklerle karşılaşmaktayız. 

Mersin halkı tek örnek olmadığına göre, ele aldığımız öğeler, Mersin gibi 

Yörük ya da Türkmen denilen obaların, oymakların yerleştiği yerlerde de 

bulunacaktır. Anadolu ağızlarının sınıflandırılması sırasında, sözvarlığı açısından 

sadece eskicil öğeler bakımından Mersin'in hangi yörelerin yanında yer 

alacağını görebilmek amacıyla, bütün maddelerde uygulayamasak da, DS'den 

alıntılar yapıp, bunları asıl inceleme bölgesinden ayırmak için küçük 

puntolarla gösterdik. DS' deki bu veriler, Mersin ağızlarının, sözvarlığı 

açısından da, Karahan'ın (1996; 178, Tablo:4) belirttiği gibi Batı Grubu 

Ağızları arasında yer aldığını göstermektedir. Alt gruplara gelince, IX. Alt 

Gruba yerleştirilen M,ersin'le Konya ağızlarının yanına, öncelikle ı. Alt 

Gruptan Isparta'yı, sonra ı. Grubun II. Derecedeki Alt Grubundan 3. sırada 

yer alan Denizli'yi; VIII. Grup'tan da Niğde'yi almak gerekmektedir. Çünkü 

Mersin'den seçtiğimiz hemen hemen her öğenin Konya, Niğde, Isparta ve 

Denİzli ağızlarıyla ortak olduğ),lnu gördük. İkinci derecede ortaklık, Muğla, 

Burdur, Manisa, Eskişehir ve Ankara iledir. Üçüncü derecede ortaklığın 
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Çorum, Amasya, Bolu, Çanakkale, Sıvas, Aydın ve Adana ağızları arasında 

olduğu görülmüştür. Dördüncü derecede ortaklık, Balıkesir, Kütahya, İzmir, 
Sinop, Samsun, Kastamonu, Ordu, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, 

Antalya, Gaziantep, Maraş ağızlarında bulunuyor. Beşinci sırada Bursa, 

Bilecik, Tokat, Zonguldak, Kayseri, Hatay yer almaktadır. VI. sırada 

Afyonkarahisar, Uşak, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Giresun, Trabzon, 

Malatya bulunuyor. Bu sıralamayı, Mersin ağızlarından derlediğimiz öğelere 

öteki illerimiz ağızlarından ses ve anlarnca en yakın olanlarını belirleyip, bu 

öğelerin yörelerinin geçiş sayısına göre yaptık. Her bölgeden eşit derleme 

malzemesi çıkmadığı, köyden köye seslerde değişmeler olduğu için bu 

sıralamanın kesin ve değişmez olduğunu söyleyemeyiz. 
Y örernizdeki eskicil öğeler yukarıda sıraladıklarımızdan ibaret değildir. 

Burada ele aldığımız öğeleri bütün Türk lehçeleriyle karşılaştırma olanağı 
bulamadık. İleride bütün Türk lehçeleriyle de karşılaştırarak Mersin 

ağızlarının sözvarlığını değerlendirıneyi tasarlıyoruz. Sürdürmekte olduğumuz 

çalışmamızla Anadolu ağızlarıyla ilgili çalışmalar sırasında eksikliği duyulan 

Mersin ağızlarının toplayabildiğimiz kadarıyla dil malzemesİni ve genel 

özelliklerini çıkarmış olacağız. 

KI S ALTMALAR 

DS Derleme Sözlüğü 
DLT Divanu Lugati't-Türk 

EAT Eski Anadolu Türkçesi 

EUT Eski Uygur Türkçesi 

EUTS Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü 

KB Kutadgu Bilig 

TS Tarama Sözlüğü 

YTS Yeni Tarama Sözlüğü 

Derleme Sözlüğü'nden yer adları kısaltmaları ve Tarama Sözlüğü ile diğer 

yararlandığımız kaynaklarda geçen kısaltmalar olduğu gibi alınmıştır. 
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