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1. Giriş 
Anadolu Ağızları ile ilgili araştırmaların başlangıcı 1867 yıllarına kadar 
uzanır1. XX. yüzyılın başlarında Anadolu ağızları ile ilgili ilk çalışmalar, 
derlemeler yabancı araştırıcılarca yapılmıştır. Yabancı araştırıcılardan 
hemen sonra “metin derlemeleri bakımından üzerinde durulması gereken 
önemli bir kişi Ahmet Caferoğlu’dur. Caferoğlu, Anadolu diyalektolojsi 
alanındaki çalışmalarda yerli araştırıcılara öncülük etmiş durumdadır.”2 
Caferoğlu’nun çalışmalarından sonra XX.yüzyılın son çeyreğinden 
başlayarak Anadolu ağızlarına Türk araştırıcıların ilgisi artmış ve bu 
alanla ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Anadolu ağızları ile ilgili 
çalışmalara Türk Dil Kurumu da başlangıçtan beri destek vermiştir. 
Derleme Dergisi ile ardından yayımlanan Derleme Sözlüğü Kurumun bu 
konudaki tutumunu gösterir. Derleme Sözlüğü Türk Dil Kurumunun en 
önemli yayımlarından biridir. Bu sözlük bilim çevreleri dışında kalan 
kişilerin de ağız araştırmalarına ilgisini uyandırmıştır. 

Ağız araştırmaları bir taraftan üniversitelerin Türk dili ve edebiyatı 
bölümlerinin öğretim elemanlarınca sürdürülürken öbür taraftan dil 
meraklılarınca bu alanla ilgili yayınlar yapılmaya başlanmıştır. Bu tür 
yayınları yöntemsizlikleri yüzünden dışlamak ve görmezlikten gelmek 
bilimin tabiatına uygun bir tavır değildir. Ama bu çalışmalar bilimsel 
yöntemlerle yapılan ağız araştırmaları ile asla karşılaştırılamazlar. 

                                                 
1  Zeynep Korkmaz, “Anadolu Ağızları Üzerindeki Araştırmaların Bugünkü 

Durumu ve Karşılaştığı Sorunlar”, Türk Dili Üzerine Araştırmalar, C. I, TDK 
Yay., Ankara 1995, s. 199. 

2   a.y., s. 2002 
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Ayrıca halk edebiyatı alanında yapılan derlemeleri de gözden 
kaçırmamak, ama bunları dille ilgili derlemelerle karıştırmamak gerekir. 

 
2. İki Popüler Deneme 
Bu yazıda iki popüler yayın üzerinde durulacak ve bunların Türk ağız 
araştırmalarına katkısı tartışılacaktır. Bunlardan ilki Bilgin Hasdemir’in 
Zaman Tünelinde Ünye adlı ilgi çekici denemesidir.3 Bu kitabında Bilgin 
Hasdemir Ünye ile ilgili bütün hatıralarını ve bildiklerini Ünye ağzı ile 
yazmıştır. Elbette Ünye’de yalnızca bir ağız olup olmadığı tartışılabilir. 
Bu konu ile ilgili bilgisine başvurduğum Ünyeli Türk dili konusunda 
çalışan dostlarım Bilgin Hasdemir’in Ünye’nin merkezinde yerleşik bir 
Gürcü olduğunu dolayısıyla kitabını bu ağızla yazdığını söylediler. 
Hasdemir’in kitabı özellikle Ordu ağzı ve Karadeniz ağızları üzerine 
çalışanlar için yeni malzemeler sunmaktadır.  

Hasdemir, kitabının başında “Bu kitap, bir tarih kitabı değildir. 
Ünye’de çocukluk ve gençlik dönemlerimde yaşadığım ve şahit olduğum 
olaylara kendi penceremden bakıştır.” demektedir. Zaman Tünelinde 
Ünye bir yerel tarih belgesi olarak da düşünülebilir. Bu tür metinlerin 
birçoğu gibi Hasdemir’in kitabı da anlattığı yöreyi yüceltir: “Rahmetli 
Bedri Abim, ‘Ünye ile dünyayı dartmışlar, Ünye 250 gram avur gelmiş’ 
derdi. İ nanmadım, dartdım. Bedri Abim haklu çıktı. Bize inanmayan 
varsa dartabilür. ” 

Hasdemir, ayrıca Ünye ağzı ile ilgili bilgi de vermiştir: “Türkçemiz 
içinde ‘Ünye Ağzı’ büyük bir zenginliğe sahiptir. Bu zenginliğini, 
kendine özgü kelimeleri ve deyimleri ve yine kendine özgü söyleyiş 
biçimi ile kazanmıştır. Geçen zaman içerisinde, genç nesil, 
konuşmalarına, Ünye’den başka yerlerde kullanılmayan bu sözcük ve 
deyimleri katarak İ stanbul Türkçesi konuşmaya başlamıştır. Bugün ‘biz 
Ünye’de eskiden konuşulduğu gibi konuşmuyoruz’ diyenler çıkabilir, 
ama konuşmalarına Ünye’ye özgü sözcük ve deyimleri çok doğal bir 
şekilde kattıkları bir gerçektir.” (s. 8) 

Zaman Tünelinde Ünye’nin önsözü de Ünye ağzı ile yazılmış Recai 
Güdek’in dörtlüklerinden oluşmaktadır. (s. 9-11). 

Zaman Tünelinde Ünye adlı kitaptaki söz varlığı üzerinde durulmaya 
değer zenginliktedir. Özellikle pancar bılisi, pevük vb. kelimeler ilgi 
çekicidir. Bu metinde çevriyazı işaretleri kullanılmamıştır ancak yöredeki 

                                                 
3  Bilgin Hasdemir, Zaman Tünelinde Ünye, Öz-Ar Matbaacılık LTD. Şirketi, 

İstanbul 2003, 112 s. 
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söyleyişlerin doğru yansıtılmasına çaba gösterilmiştir. Zaman Tünelinde 
Ünye adlı eseri kullanan ağız bilimci az çok bu metindeki sistemi 
yorumlayarak yöredeki söyleyişlere ulaşabilir. 

Hasdemir’in metnindeki bazı kelimeler ne Derleme Sözlüğü’nde ne de 
benim ulaşabildiğim başka bir sözlükte vardır. Metindeki kelimelerden 
bazıları da yalnızca Ünye ağzında vardır: “Perzü gavurmasınan, balcan 
hölmehöşü yapcam.” (s. 37). Buradaki hölmehöş yansımadan oluşan bir 
yemek adı gibi görünmektedir. Ancak bu kelimenin tam olarak hangi 
patlıcan yemeğini yansıttığını kestirebilmek için yöreye gitmekten başka 
bir yol yoktur. Metinde geçen bıli kelimesi DerS’de “Karalahanadan 
yapılan sulu bir yemek (*Ünye –Or.)” biçiminde yalnızca bu yöreye has 
bir yemek adı olarak kaydedilmiştir. Bu kelimedeki uyuma aykırılık da 
dikkati çekicidir. Ayrıca gergelek sözü de DerS’de “Dere ve ırmakların 
getirdiği küçük ağaç parçaları (*Ünye –Or.)” şeklindedir. 

Zaman Tünelinde Ünye’deki farklı kelimeler bunlarla da sınırlı 
değildir. Metindeki “Tabi gonuşurum. Eliyin niye kerkin. Eliyin 
kerkmeden at” (s. 21) cümlelerinde geçen kerkmek fiili de üzerinde 
düşünülmeye değer bir veridir. Kerkmek fiili bu şekilde DerS’de yoktur. 
Hasdemir’deki fiilin kullanımına yakın “1. Bir şeyi yerinden gevşetmek 
(*Niksar –To) 2. Bir şeyi sıkılamak, oturtmak (Uluşiran *Şiran –Gm.)” 
anlamları ile kullanılan kerkitmek fiili DerS’de vardır. Burada kerkmek 
fiili ile yansıtılmak istenen, bilye türü bir oyunu oynarken atışı yapan elin 
yere sabitlenip sabitlenmemesi ile ilgili bir durumdur. Bu kerkmek fiilinin 
yere sabitlenmiş elin gevşetilmesini, hareket ettirilmesini ve atışta biraz 
da olsa üstünlük sağlanmasını anlattığını düşünüyorum. 

Bunlardan başka benim belirlediğim birkaç sorunlu kelime daha var: 
“Garılar sarma yapar; unlar, nemüslü börek ister” (s. 37) cümlesinde 
geçen nemüslü (nemisli) DerS’de “Sebzeli börek (*Ünye –Or.)” 
şeklindedir. Bu metindeki “Uzun lafın gısası maaledeki arkadaşlarla tam 
bir pevük çakalı olmuştum” (s. 16) cümlesinde geçen pevük sözü de bu 
biçimi ile DerS’de yoktur. DerS’de petik “ (IV) Küçük kuşları tutmak 
için kullanılan tuzak (*Halfeti –Ur.)” vardır. Ancak metinde geçen pevük 
ile petik kelimesini ilişkilendirmek hiç kolay değildir. 

Ayrıca “fasile pürüşlüsünün yanında mutlaka ham balcan turşusu 
olacak” (s. 37) cümlesinde geçen pürüşlü kelimesi ile “saç dararken 
töslüüzü iyi ayırın” cümlesindeki töslük kelimesi de sözlüklerde yoktur. 
Ancak töslemek fiilin anlamları arasında “kavga edenleri ayırmak. (-Çr.; -
Nğ.)” vardır. Dolayısıyla töslemek fiilinden bir töslük türetmek 
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mümkündür. Bunun dışında DerS.’de töslük “Gübre yığılı yer (Bağtepe 
*Kozan –Ada.)” şeklinde de anlamlandırılmıştır. Bununla metindeki 
kelime arasında yalnızca ses benzerliği vardır. Töslük sözü bu bağlam 
içinde “(başta) saçın ayrıldığı çizgi, saçın ayrımı” gibi bir anlamda 
kullanılmıştır. 

Bu metindeki sorunlu kelimelerin çoğu yemek adlarından 
oluşmaktadır. Bunun da üzerinde durmak gerekir. Bu metindeki bazı 
yemek adları benim tanıdığım Ünyelilere de yabancı geldi.  

Öteki popüler yayım küçük bir sözlük çalışmasıdır. Orhan 
Keskinsoy’un hazırladığı kitabın adı, Konuşmanın Çarşamba’cası’dır. 
Bu metin, Nisan 1995’te Samsun’da basılmıştır.  

Bir sözlük gibi düzenlenen Konuşmanın Çarşamba’cası’nda 884 
madde başı kelime ile tanımları vardır. Yazar kitabını yazış amacını şöyle 
anlatmıştır: “Türk Dil Kurumu’nun Derleme Sözlüğü’nü incelerken, 
neden her bölge belirli bir konuşma kılavuzu hazırlamasın fikri gelişti 
bende. Asıl başvuru kaynağım yine Derleme Sözlüğü oldu. Ancak orada 
katılmadığım veya yine orada olmayan birçok şeyle karşılaştım. Dahası 
çocukluğumda konuştuğum, duyduğum bir sürü sözcüğün hem anlamını 
yeniden kavramak, hem de bir alıştırma defteri yapmaktan yola çıktım. 
Bu bir dil kitabı veya dil sözlüğü değildir. Olsa olsa alıştırma defteri 
olabilir.”4 

Gerçekte Orhan Keskinsoy derlemeyi yöreden, sahadan yapmak 
yerine birkaç kelime dışında bütünüyle Derleme Sözlüğü’nden yapmıştır. 
Bu derlemede tanımlar da doğrudan doğruya Derleme Sözlüğü’nden 
alınmıştır. Keskinsoy arada bir Derleme Sözlüğü’nde artık adı değişmiş 
yerleşimlerin eski adlarının yerine yenilerini koymuştur. Derleme 
Sözlüğü’ndeki bir yöre ile sözlerin taranarak bir sözlük oluşturulması 
küçümsenemez. Bu bildiri dolayısıyla Konuşmanın Çarşamba’cası’ndaki 
madde başı kelimeler Derleme Sözlüğü ile karşılaştırılmıştır: 

Dedekuşağı DerS’de “gökkuşağı” biçiminde tanımlanmış, Keskinkoy 
ebekuşağı tanımını tercih etmiştir. 

Dipşek Ders’de “yayık kolu” biçiminde tanımlanmış, ancak buradaki 
Tafli köy adı Dalbahçe olmuş, Keskinsoy bunu göstermiştir. 

Keltek sözünü Keskinsoy “eski ayakkabı” biçiminde tanımlamıştır. Bu 
anlam DerS’de yoktur. Ancak Ordu yöresinde de keltek “eski ayakkabı” 
anlamında kullanılmaktadır, dolayısıyla bu, ağız araştırmalarına küçük 

                                                 
4  Orhan Keskinsoy, Konuşmanın Çarşamba’cası, Samsun 1995, s. 3. 
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bir katkı olarak değerlendirilebilir ve kelimenin bu anlamı da DerS’e 
girebilir. 

Kenetlemek sözü Konuşmanın Çarşamba’cası’nda  “yük etmek, 
yüklemek” karşlığı ile kaydedilmiştir. DerS’de kenetlemek fiilinin böyle 
bir tanımı yoktur.  

Kemsük de bu derlemede “mısır koçanı” şeklinde anlamlandırılmıştır. 
Bu tanımın doğruluğu tartışılabilir. DerS’de kemsük “1. Odun kesildikten 
sonra kalan kırıntılar. (*Çarşamba –Sm.)” Orhan Keskinsoy’un gözünden 
kaçmıştır. 

Kıvratma kelimesine Keskinsoy, DerS’de olmayan “Saraylı denilen 
bir çeşit tatlı (Balcalı)” anlamını vermiştir. Bu kelimenin başındaki α- 
ünsüzü ġ- olmalıdır. Çünkü yörede ilk sesteki k- ve k-’lar büyük ölçüde 
tonlulaşıp g- ve ġ- olmuştur. Ancak Keskinsoy ne bundan söz etmiş ne 
bunu göstermiştir. Bu sonuca Keskinsoy’un kitabına bir meraklı 
tarafından yazılan Çarşamba ağzıyla metinden yola çıkarak da varılabilir. 

Kocabaş kelimesinin de DerS’de Keskinsoy’un yaptığı gibi “pazının 
yumrusuna verilen ad” şeklinde bir tanımı yoktur. Bu kelimenin 
başındaki artdamaksı k ünsüzü de yörede tonlulaşmıştır.  

Keskinsoy’un derlemesindeki kürde DerS’de kürbe biçimindedir. 
Konuşmanın Çarşamba’cası’ndaki örtmek “korkak” sözü de 

DerS’deki gibi örtlek (<ödlek) olmalıdır. Burada söz konusu olan bir ses 
türemesi ve tonsuzlaşmadır. 

Sazlık Keskinsoy’un derlemesinde “küçük pınar, kaynak” şeklinde 
tanımlanmıştır. Bu tanımlama doğru sayılamaz. DerS’deki “pınarların 
derelerin ayağındaki otluk yerler” biçimindeki tanımının seçilmesi daha 
doğru olurdu. 

Bu kitabın ilgi çekici yanlarından biri de içinde yer alan Çarşamba 
ağzıyla yazılmış metindir. Çarşambalı bir meraklı, okuduklarının 
etkisiyle eline geçirdiği kitabın içine bu ağızla bir metin yazmıştır.  Bu 
metin de ağız araştırmaları için malzeme olabilir. Bunun için metni bütün 
olarak sunmak yararlı olabilir: 

“Zamanın behrinde otobusunan İ stanbola gidiik. Ulan 
akaş[d]aş benim yolda bi çisim gelesi ki sorma, getsin. Aha 
böyle kasıklarım patlii. ahırı dayanamadım maavini çardım – 
la yiğenim ben altıma işiicem ya la bu otobus durmiycak mı 
dedim, orosbunun dölü hiç uralı olmadı. “Ohoo, ta molii çok 
var” dedi pic. Ya dölüm patliim ya la dirim, döl s.ine bile 
dakmii, arkadaş ha işedim ha işiicem. Goltukda bi u yan 
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gıvıriym, bi bu yan gıvıriym yok arkadaş imkaanı yok, gelen 
çiş geri gaçar mı? 

Ahırı gendümü gara dol mü ne s.im orii attım bas bas 
baarim amma la şüfer otobusu durzuttun durzutmazsan aha 
borii işim habarın olsun una gore didim. Şöfer firenlere bi 
asıldı, otobus zanngadak durdu, durmasıynan gendümü aşşa 
dar attım yarısı pontula yarısı yere şaar şar işedim gitti. 
Naapim arkadaş candan ileri değil a. Anaa bi de arkamı 
dönerim ki otobusu goduysan bul pezemenkler beni bırakıp 
gitmemişler mi aha saa bi sıkıntı daha ulan arkadaş bekle 
bekle ne gelen var ne giden. Ahırı bi gamyoncu durdu da aldı 
beni. Neyse gavatı mola yerinde yakaladum, la baa bak ibne 
beni yazının yüzünde bırakıp niye gaçtın diyne şufere bi 
çıkışdıydım şufer maavin bi olup baa bi hucuma geçmesinne 
mi? 

Sıyırdım belimden on dörtliyi 
Ulan pezemenkle ben çarşambaliim. Adamın anasını 

s.erim.  Dediydim. Başladıla alıp alıp vermiye etme gitme 
ağasın paşasın demiye. Undan sora baa bi hürmet bi hürmet 
gelsin çayla gitsin gavele. İ stanbul’a vardıydı. Ya bu çiş işi 
çok sakat arkadaş az daa sidik yüzünden gaatil olduyduk. 

İşte bööle.” 
 

Bu metin Çarşamba ağzı ile ilgili bir ölçüde de olsa bir fikir 
vermektedir. Ancak bu metindeki verileri bilimsel nitelikteki ağız 
çalışmalarıyla karşılaştırarak denetlemek gerekir.  Ancak Samsun ağzı ile 
ilgili bir monografi yoktur. Yalnız Samsun’un Asarcık ilçesi ağzı ile ilgili 
bir yüksek lisans çalışması vardır.5 

Asarcık ağzı da Samsun ağız bölgesi içinde Çarşamba ağzından ayrı 
bir grupta ele alınabilir. Dolayısıyla bu çalışmayla Çarşamba ağzı 
ilişkilendirilemez. Bu ağız konuşurunu böyle bir metin oluşturmaya 
yönelten Orhan Keskinsoy’un Konuşmanın Çarşamba’cası adlı küçük 
sözlük çalışmasıdır. 

Belki bütünüyle Ünye Ağzı ile yazılmış metinle bu Çarşambalı 
meraklı konuşurun ürettiği metin karşılaştırılabilir. 

 

                                                 
5  Mehmet Dursun Erdem, Asarcık Ağzı, Samsun 2001, OMÜ Sosyal Bilimler 

Enstitüsü’nde Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 
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3. Sonuç 
Yapılan bu çalışmadan şu sonuçlar çıkarılabilir: Ağızlarla ilgili derleme 
yapanların o yörede üretilen metinlere ulaşmaları, hatta İ l yıllıkları ile 
ilçelerle ilgili çeşitli yayınları kütüphanelerden aramaları gerekir. Hatta 
bunu bir tür derleme veya derlemenin bir parçası olarak düşünmek yanlış 
olmaz. Herhangi bir araştırıcının Ünye ağzıyla yazılan metindeki verilere 
bütünüyle ulaşabilmesi çok kolay değildir.  

Konuşmanın Çarşamba’cası da ilgi çekici bir çalışmadır. Bundaki 
Çarşamba ağzı ile metnin de ayrı bir anlamı vardır. Bu metinden yola 
çıkarak Çarşamba ağzı ile ilgili bazı genellemelere bile gidilebilir. 

Söz gelimi Çarşamba ağzında da kelime başındaki artdamak k-‘sı 
tonlulaşıp g- olur: gaatil, gaçtın, gamyoncu, gavele, goduysan .vb. 

Bu ağızda çoğul ekinin sonundaki –r’ler düşer: çayla, gavele. 
Gerek Keskinsoy’un kitabına eklenen metinde gerekse Zaman 

Tünelinde Ünye uzun ünlüler Kırgızcadaki gibi çift ünlü şeklinde 
gösterilmiştir: Kırgızcada uzun ünlüler, hatta kısalan bazı ünlüler çift 
ünlü işaretiyle gösterilmektedir. Karşılaştırmak açısından maavin, ve 
ooba “evet” gibi kelimelere bakılabilir. 

Bilgin Hasdemir’in Zaman Tünelinde Ünye kitabından yola çıkarak 
Ünye ağzı üzerine belki bu yöre ile ilgili çalışmalarda yer almayan yeni 
genellemelere ulaşılabilir. 

Elbette bu tür çalışmalar, sesbilgisi açısından ağız araştırıcısının işine 
yaramaz. Ama o yörenin sözvarlığının belirlenmesinde kullanılabilir.  

Değişik yörelerle ilgili popüler kaynaklar da ağızbilimcilerin işine 
yarayabilir. Dolayısıyla derleyicinin bu tür kaynaklara ulaşmaya 
çalışması gerekir. Ancak bu tür yayınların dikkatli kullanılması gerektiği 
unutulmamalıdır. 
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