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Öz

Bu çalıĢmayla Osmaniye ili, Düziçi ilçesinden Derleme Sözlüğü‟ne katkı
sağlanacaktır. Bu çalıĢmada Düziçi‟nin çeĢitli yerlerinden derlenen
örneklerin bazılarının Derleme Sözlüğü‟nde olmadığı, bazılarınınsa farklı
yörelerde farklı anlamlarda kullanıldığı tespit edilmiĢtir. Bu eksikliği giderme
adına da mevcut çalıĢma ortaya çıkmıĢtır. Derlenen örnekler yaklaĢık on
yıldır çeĢitli zaman ve mekȃnlarda kiĢilerin konuĢması esnasında not alınan,
anlamları sorulan kelimelerdir ve aynı zamanda çoğu, tarafımızdan bilinen
kelimelerdir, birçoğu da çevremizdeki insanlar tarafından hâlâ konuĢma
dilinde canlı bir Ģekilde kullanılmaktadır. Ancak elde edilen kelimeler sayıca
fazla olduğu için iki ayrı yayın Ģeklinde değerlendirilmesi uygun
görülmüĢtür. Bu yayında "I"ya kadar olan kelimeler ve anlamları verilmiĢtir.
Düziçi'nden derlenen sözler isim soylu kelimeler, fiiller, ikilemeler, deyim ve
deyimleĢmiĢ ifadeler Ģeklinde sınıflandırılarak verilmiĢtir. Derlemelerin bir
kısmının Sözlük'te yer aldığı görülmektedir, ama anlam olarak Düziçi'nde
farklı kullanımlar vardır, bu tür sözler italik olarak verilmiĢtir. ÇalıĢmada 212
isim soylu kelime, 100 fiil, 125 deyim, deyimleĢmiĢ ifade, ikileme benzeri
sözlere yer verilmiĢtir. Özellikle deyim ve benzeri sözler verilirken
müstehcen ve küfürlü ifadelerin çok geçtiği görülmektedir, ancak çalıĢmada
küfür içeriklerinden ziyade bir olayı, durumu, nesneyi, kiĢiyi tasvir eden
ifadelere yer verilmiĢtir.
Anahtar Sözcükler: Derleme, Derleme Sözlüğü, Düziçi ağzı, derleme
çalıĢmaları, Osmaniye.
CONTRIBUTIONS TO COMPILATION DICTIONARY FROM
DIALECT OF DÜZĠÇĠ, OSMANĠYE - I
Abstract
In this present study, some contribution shall be made to the Derleme
Sözlüğü (Compilation Glossary) from the province Osmaniye, the district
Düziçi. It has been determined in this present study that some of the words
collected from various places of Düziçi are not present in the Derleme
Sözlüğü (Compilation Glossary) and some of them are used with different
meanings in different regions. This study has appeared in order to make up
this deficiency. The words having been collected here are the words which
have been noted down for approximately ten years during the speech of
people in different times and places and whose meanings have been asked.
The words having been given here are also the words, most of which are
known and used by us and have still been used livingly in a spoken language
by the people around us. However, since the obtained words are high in
number, it has been found suitable to evaluate them in two publications. In
this present publication, the words until “I” and their meanings have been
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given. The vocabulary collected from Düziçi has been given by being
classified as nouns, verbs, reduplications, idioms and idiomized expressions.
Keywords: Compilation, Compilation Glossary, dialect of Düziçi,
compilation studies, Osmaniye.

Giriş
Sözlük bir dilin söz varlığını belli bir düzen içinde bir arada bulunduran eserdir. ÇeĢitli
tarifleri yapılan sözlük, bir dilin veya bir dilin bir bölümünün genel olarak veya belirli bir
zamanda kullanılan söz varlığını genellikle alfabe sırasına göre, bazen de kavram alanlarına
göre ele alıp aynı dille tanımlarını yapan, örnek vererek açıklayan veya baĢka bir dildeki
karĢılıklarını gösteren kitaptır. Bu yönüyle sözlükler; genel sözlükler, özel sözlükler, tek dilli
sözlükler, iki veya çok dilli sözlükler Ģeklinde gruplandırılabilir. Özel sözlükler bir dilin belli bir
alanının söz varlığını içine alan sözlüklerdir. Bu sözlüklere ağız sözlükleri, argo sözlükleri,
deyim sözlükleri, eĢ anlamlı-karĢıt anlamlı kelimeler sözlüğü, etimoloji sözlükleri, yeni
kelimeler sözlüğü, yabancı ögeler sözlüğü ve galatat sözlükleri örnek olarak verilebilir. Özel
sözlükler içinde terim sözlükleri önemli bir gruptur; dil bilgisi, edebiyat, felsefe, terimleri
sözlüğü gibi. Kavram sözlükleri, kelimelerin anlamlarından hareketle onları kavram alanlarına
göre alfabetik biçimde veya asıl kavrama yakınlığı bakımından sıralayan sözlüklerdir. ġ. Recai
Cin‟in Kavramlar Dizini buna bir örnek olabilir. Bir diğer sözlük türü mukayeseli sözlüklerdir
(Topaloğlu ve Kaçalin, 2009: 403).
Sözlük kelimesinin Arapça karĢılığı "lugat"tır. Lugat “boĢ konuĢmak, söz söylemek, kuĢ
ötmek” anlamına gelen "lağv" kökünden türemiĢ bir kelime olup “bir dili konuĢan kiĢilerin
duygu ve düĢüncelerini birbirine anlatmaları için kullandığı kelimelerden oluĢan eser” demektir.
Ġlk olarak yazılan "lugat kitapları" içeriklerine göre farklı isimler taĢıdığı için sözlük kavramını
karĢılayacak ortak bir terim yoktu. Daha sonra "lugat" kelimesi “dil, lehçe” anlamında
kullanılmaya baĢlamıĢtır. “Sözlük bilimi” için "ilmü‟l-luga ve mu„cemiyyât" ve sözlük
anlamında "mu„cem ve kȃmûs" kelimeleri sonradan terim olarak kullanılmaya baĢlamıĢtır.
Sözlük bilimiyle uğraĢanlar, “kelimelerin alfabetik dizimi” anlamında kullandıkları bu
"mu„cem" terimini hadisçilerden almıĢtır, ancak bunun tarihi kesin olarak bilinmemektedir.
Bilinen en eski sözlük Sâmîler (Asurlular / Akkadlar)'e aittir, milattan önce 3000‟li yılların
baĢlarında Sümerce-Akkadca olarak yazılmıĢtır. Bunu Çince ve Yunanca bazı sözlükler takip
etmektedir (DurmuĢ, 2009: 398-402).
Modern sözlüklere benzer ilk sözlük Lexicon‟dur. Bu sözlüğü Ġskenderiye
Kütüphanesi‟nin görevlisi Aristophanes hazırlamıĢtır. Araplarda Kur'an'ın doğru anlaĢılmasına
yönelik olarak ufak tefek sözlük çalıĢmaları olmasına rağmen daha sonra ticari iliĢkiler ve
fetihler nedeniyle yabancıların Araplarla karıĢması neticesinde Halîl b. Ahmed, Halef el-Ahmer,
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Kisâî, Nadr b. ġümeyl, Asmaî, Ebû Zeyd el-Ensârî, Ġbn Düreyd, Ezherî ve Cevherî gibi dilciler
doğru ve yanlıĢ olan sözlük malzemesini derlemiĢtir. Sözlük faaliyetlerin geliĢmesiyle de ses ve
taklîb sistemli sözlükler, alfabetik sıraya göre dizimi esaslı sözlükler, köklerden hareketle
alfabetik dizimde aranan kelimeye ulaĢma esaslı sözlükler, kelimelerin konularına göre tasnifi
esaslı sözlükler, kelimelerin morfolojik kalıplara göre tasnifi esaslı sözlükler yazılmıĢtır.
(DurmuĢ, 2009: 398-402).
Daha sonraları iki dilli sözlükler yazılmıĢtır. BaĢta iki dilli sözlük yazma; Arapça,
Süryânîce, Farsça ve Türkçe ile ilgili birkaç eserle sınırlı kalmıĢtır. Doğuyla ilgili çalıĢmalara
koĢut olarak doğu bilimciler tarafından ilk etapta Arapça-Latince olmak üzere özellikle XIX ve
XX. yüzyıllarda, 1993 yılına kadar otuz kadar değiĢik dilde yaklaĢık 450 sözlük yazılmıĢtır. Ġlk
sözlükler William Bedwell‟e (Lexicon Arabico-Latinum, basılmamıĢtır), Valentin Schindler‟e
(Lexicon Pentaglotton, Ġbrânîce, Keldânîce, Süryânîce, Talmud dili, Arapça, Hanovine 1612) ve
François Raphéleng‟e (Lexicon Arabicum, Arapça-Latince, Leiden 1613) ait eserlerdir. Bu
çalıĢmalar, 1632‟de Antonius Giggeius‟un el-Ķāmûsü’l-muĥît’in Thesaurus Linguae Arabicae:
Kenzü’l-luġati’l-Arabiyye adıyla Latince‟ye tercümesiyle birlikte (I-IV, Mediolani 1632) devam
etmiĢtir. Bunların yanında 1632‟de J. B. Duval, Dictionarium Latino-Arabicum Davidis Regis
(Latince-Arapça, Paris 1632), 1636‟da Thomas Novaria, Thesaurus Arabico-Syro-Latinus
(Arapça-Süryânîce-Latince, Roma 1636), 1653‟te Jacobus Golius, Lexicon Arabico-Latinum
(Lugduni Batavorum 1653), 1669‟da Edmund Castell, Lexicon heptaglotton (ĠbrânîceKeldânîce-Süryânîce-Sâmirîce-HabeĢçe-Arapça-Farsça, Londini 1669), 1670‟te J. F. Nicolai
Hodogeticum, Orientale Harmonicum (Jenae 1670, Ġbrânîce-Keldânîce-Süryânîce-ArapçaHabeĢçe-Farsça) ve 1680-1687‟de François à Mesgnien Meninski, Thesaurus linguarum
orientalium / Kenzü’l-luġāti’ş-şarķıyye (Türkçe-Arapça-Farsça, I-IV, Viennae 1680-1687) adlı
eserleri yazmıĢlardır (DurmuĢ, 2009: 398-402).
Sözlükçülük alanında Arapçadan Batı dillerine veya Batı dillerinden Arapçaya sözlük
çalıĢması, özel alan sözlük çalıĢmaları, terim sözlükleri yapılmıĢtır. Farsça sözlükler Ġran
dilleriyle ilgili olarak ilk dönemde yazılan sözlükler, Pakistan ve Hindistan‟da hazırlanan
sözlükler, Osmanlı döneminde kaleme alınan sözlükler ve modern dönemdeki sözlükler
Ģeklinde dört grup hâlinde ele alınmaktadır. Arapça-Farsça sözlük çalıĢmaları da yapılmıĢtır.
Osmanlılarda ilk Farsça sözlük çalıĢmaları IX. (XV.) yüzyılda baĢlamıĢ ve hemen hemen bütün
sözlükler Farsça-Türkçe Ģeklinde düzenlenmiĢtir. GeniĢ hacimli ilk sözlük olan Uķnûm-ı Acemî
kelimelerin ilk ve son harflerine göre sıralanmıĢtır (DurmuĢ, 2009: 398-402).
Türk dilinde Arapça "lugat" kelimesi yine Arapça olan "kāmûs" ve Farsça "ferheng" ile
birlikte kullanılmıĢ, 1932 yılında TDK tarafından bunlara karĢılık Türkmencede yer alan
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"sözlük" kelimesi önerilmiĢtir. Bugün Türk dünyasında "lugat" karĢılığı olarak kullanılan
kelimeler Ģunlardır: "sözlük (sözlik, sözdik, Türkmence), lugat (Âzerî, Özbek, Uygur), laflık
(Gagauz), slovar (ÇuvaĢ, Tuva, Hakas), tılcıt (Saha) (Yazıcı, 2009: 402).
Türkçede bilinen ilk sözlük KâĢgarlı Mahmud‟un Dîvânü lugȃti’t-Türk‟üdür. Eser
Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla kaleme alınmıĢ, madde baĢları Türkçe, açıklamaları
Arapça olan bir sözlüktür. Harezm Türkçesinin müstakil bir sözlüğü bulunmamakla birlikte
sözlüğünde XIII. yüzyıl öncesi metinlerini esas alan Sir Gerard Clauson bu döneme ait eserleri
taradığı için sözlüğü Harezmce söz varlığını da içermektedir. Bunun dıĢında Muķaddimetü’ledeb (ZemahĢerî), Kısasü’l-Enbiyâ (Rabgūzî) ve Nehcü’l-Ferâdîs (Mahmûd b. Ali) gibi devrin
diğer eserleri sözlük özelliği de gösterir. Klasik Çağatay Türkçesinin kurucusu Ali ġîr Nevâî‟nin
Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu kanıtlamak amacıyla yazdığı Muhakemetü'l-Lugateyn bu
döneme aittir. AbuĢka da bu dönemde yazılmıĢ, asıl adı el-Lugatü’n-Nevâiyye ve’l-istişhâdâtü’lCağatâiyye olup Çağatayca‟dan Türkiye Türkçesine bir sözlüktür. Çağatayca-Farsça bir sözlük
olan Bedâyiu’l-Lugat, Muhammed Mehdî Han'ın Senglâh'ı, ġeyh Süleyman Efendi'nin Lugat-ı
Çağatay ve Türkî-i Osmânî'si de bu dönemde yazılmıĢ sözlüklerdendir. Kıpçakça sözlüklerden
1294'te hazırlandığı tahmin edilen Codex Cumanicus dıĢındakiler Kıpçakların yerleĢtiği Mısır
ve çevresinde yazılmıĢtır. 1343‟te Mısır‟da yazılan eser kelime türlerine göre düzenlenmiĢ olup
biri Arapça-Türkçe, diğeri Moğolca-Farsça sözlük olmak üzere iki bölümden oluĢan Kitâb-ı
Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî, Ebû Hayyân el-Endelüsî'nin Kitâbü’l-İdrâk lilisâni’l-Etrâk'ı, müellifi bilinmeyen Kitâbü’t-Tuhfetü’z-Zekiyye fi’l-lugati’t-Türkiyye, Ebû
Muhammed Cemâleddin Abdullah'ın et-Türkî, Kitâbü Bulgati’l-müştâk fî lugati’t-Türk ve’lKıfçak'ı, ed-Dürretü’l-mudîa fi’l-lugati’l-Arabiyye ve’t-Türkiyye adlı sözlükler bu dönemde
yazılmıĢtır (Gül, 2013: 522-525).
Osmanlılar döneminde XVIII. yüzyılın ikinci yarısına kadar Türkçe kelimelerin madde
baĢı olarak alındığı sözlükler pek yoktur. Bu devirde hazırlanan sözlükler Arapça-Türkçe ve
Farsça-Türkçe olup çoğu eğitim amacıyla yazılmıĢtır. Bunların en meĢhuru Afyonkarahisarlı
Muslihuddin Mustafa‟nın Arapça-Türkçe Ahterî-i Kebîr‟idir. Daha sonra Türkçeden Türkçeye
sözlükler de yayınlanmıĢtır. Sözlüklerin bir kısmı aynı zamanda Osmanlı Türkçesi sözlüğüdür.
ġeyhülislâm Ebûishakzâde Esad Efendi'nin Lehcetü’l-lugāt'ı, Ahmed Vefik PaĢa'nın Lehce-i
Osmânî, Ebüzziyâ Tevfik'in Lugat-ı Ebüzziyâ, ġemseddin Sâmi'nin Kāmûs-ı Türkî, Ali
Seydi'nin Resimli Kāmûs-ı Osmânî, Resimli Yeni Türkçe Lugat , (Mehmed) Bahâeddin'in Türkçe
Lugat, Raif Necdet (Kestelli) - Hasan Bedreddin ve diğerlerinin, Resimli Türkçe Kāmus,
Hüseyin Kâzım Kadri'nin Türk Lugatı: Türk Dillerinin İştikākī ve Edebî Lugatları, Mithat
Sadullah (Sander)'in, Resimli Yeni Türkçe Lugat, Ġbrahim Alâeddin (Gövsa) ve diğerlerinin Yeni
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Türk Lugatı, Resimli Yeni Lugat ve Ansiklopedi, Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük, Mustafa
Nihat Özön'ün Okullar İçin Yeni Türkçe Cep Sözlüğü, Meydan Larousse: Büyük Lugat ve
Ansiklopedi, Pars Tuğlacı'nın Okyanus: 20. Yüzyıl Ansiklopedik Türkçe Sözlük, Mehmet
Doğan'ın Doğan Büyük Türkçe Sözlük, Ali Püsküllüoğlu'nun yüz bin maddelik Türkçe Sözlük:
Türkiye Türkçesinin En Büyük Sözlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı'nın Örnekleriyle Türkçe Sözlük,
Andreas Tietze'nin Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı, Ġlhan Ayverdi ve Ahmet
Topaloğlu'nun Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Türkçe Sözlük, Ġsmail Parlatır'ın Osmanlı Türkçesi
Sözlüğü, YaĢar Çağbayır'ın Orhun Yazıtlarından Günümüze Türkiye Türkçesinin Söz Varlığı:
Ötüken Türkçe Sözlük (Topaloğluve Kaçalin, 2009: 404, 407) gibi çalıĢmalar Türk dilinin
zengin söz hazinesinin kaydedilmesi, korunması, gelecek nesillere aktarılması açısından
önemlidir.
Ömer Asım Aksoy ve diğerlerinin hazırladığı Tarama Sözlüğü, Cem Dilçin'in Yeni
Tarama Sözlüğü gibi dönem sözlükleri vardır. Hermann Vámbéry'nin Türk-Tatar Dillerinin
Etimoloji Sözlüğü, Bedros Keresteciyan'ın Matérıaux Pour Un Dıctıonnaıre Étymologıque De
La Langue Turque, Marttı Räsänen'in, Türk Dillerinin Etimoloji Sözlüğü Üzerine Bir Deneme,
Nasılof-TenıĢef-ġerback-Nadalıov'un, Eski Türkçe Sözlük, Sır Gerard Clauson'un Onüçüncü
Yüzyıl Öncesi Türk Dili Etimolojik Sözlüğü, Vladimiroviç Sevortyan'ın Türk Dillerinin
Etimolojik Sözlüğü gibi etimolojik sözlükler vardır (Gül, 2013: 522-525). Sözlükçülük alanında
yalnız Arapça ve Farsça asıllı kelimelerin yer aldığı Osmanlı Türkçesi sözlükleri, özel sözlükler,
etimolojik sözlükler, tarama sözlükleri, galatat sözlükleri, argo sözlükleri, terim sözlükleri,
deyim sözlükleri, Kur'an sözlükleri, yabancı diller için sözlükler de yazılmıĢtır.
Burada konuyla ilgili olması nedeniyle üzerinde durulması gereken sözlüklerden biri de
derleme sözlükleridir. Derleme sözlüklerinin ilk örneği olan F. W. Radloff‟un Versuch eines
Wörterbuches der Türk-Dialecte adlı hacimli eseri (I-IV, Petersburg 1893-1911) aynı zamanda
Türk lehçeleri alanında yapılan ilk kapsamlı sözlük çalıĢmasıdır. Hamit Zübeyr‟in (KoĢay) I.
cildini Ġshak Refet (IĢıtman), II. cildini Orhan Aydın ile (Acıpayamlı) birlikte hazırladığı
Anadilden Derlemeler‟den sonra (Ankara 1932, 1952) derleme faaliyetleri Türk Dil Kurumu
tarafından sürdürülmüĢtür. Türkiye’de Halk Ağzından Söz Derleme Dergisi (I-IV, Ġstanbul
1939-1949, V [Ġndeks], Ankara 1957), Ahmet Caferoğlu‟nun Anadolu Ağızlarından Derlemeler
genel baĢlığı altında yayımladığı çeĢitli eserler (Ġstanbul 1940-1951), Kemal Edip Ünsel‟in Urfa
Ağzı (Ġstanbul 1945), Ömer Asım Aksoy‟un Gaziantep Ağzı (I-III, Ankara 1946), Turgut
Günay‟ın Rize İli Ağızları (Ġstanbul 1976) ve Efrasiyap Gemalmaz‟ın Erzurum İli Ağızları
(Ankara 1978) bu alandaki diğer çalıĢmalardır.
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1. Derleme Sözlüğü ve Ağızların Önemi

Türkiye Türkçesiyle ilgili ağız çalıĢmaları on dokuzuncu yüzyıla kadar gitmektedir.
Ağız çalıĢmalarının önemli bir kısmını da ağızlarda bulunan söz varlıklarını derleme ve bunlar
üzerine araĢtırma yapma oluĢturmaktadır. Bu noktadan bakıldığında Türk diliyle ilgili derleme
kelimelerin yer aldığı ilk sözlüğümüz KaĢgarlı Mahmut'un Divanü Lügati't Türk'üdür. Türk
illerini, obalarını karıĢ karıĢ gezerek oluĢturduğu bu sözlükte KaĢgarlı Mahmut sadece
kelimeleri vermekle kalmamıĢ bu kelimelerden ve kullanımlarından hareketle Türk lehçelerinin
izlerine de ulaĢmıĢ ve diyalektolojik çıkarımlarda bulunmuĢtur. O, aynı zamanda deyim, atasözü
ve destan parçalarını da derlediği sözvarlıklarının kullanımlarına tanık olarak kullanmıĢtır.
Türkiye Türkçesinin ağızlardaki söz varlıklarının alanında uzman veya gönüllü kiĢiler
tarafından derlenmesi, Derleme Sözlüğü gibi devasa bir külliyatı ortaya çıkarmıĢtır, ancak
Anadolu'nun çeĢitli ağızlarında henüz kayda geçirilmeyen sözvarlıklarının olduğu da
muhakkaktır. Bunların derlenmesi, kayda geçirilmesi, anlamlarının verilmesi, kullanımlarının
örneklendirilmesi önemli bir çalıĢma alanı olarak hâlâ kapısı açık beklemektedir. Bu kapıdan
içeri girip derleme çalıĢması yapan kiĢiler tarafından Derleme Sözlüğü'ne katkı sunmayı
amaçlayan birçok çalıĢma da yapılmıĢtır.
Derleme konusunda en önemli çalıĢma Türk Dil Kurumunun yayımladığı Derleme
Sözlüğü‟dür. Derleme Sözlüğü, 1932 yılına kadar yazı dilimize girmemiĢ ve 1932-1960 yılları
arasında, yurdumuzun türlü bölgelerinde halk ağzından derlenmiĢ olan Türkçe veya
TürkçeleĢmiĢ sözleri içine alan bir sözlüktür. Bu eser iki büyük derlemenin sonucu ortaya
çıkmıĢtır. Birinci derleme, 1932-1934 yıllarında yapılmıĢtır. Altı ciltlik Söz Derleme Dergisi bu
çalıĢmanın bir ürünü olarak ortaya çıkmıĢtır. Ġkinci derleme, 1952-1959 yılları arasında
yapılmıĢtır. Her iki derlemenin birleĢtirilmesinden de Türkiye'de Halk Ağzından Derleme
Sözlüğü meydana gelmiĢtir. Derlemeler sadece kullanılmak amacıyla yayımlanmamıĢtır. Halk
ağzında yaĢayan ve bugüne kadar sözlüklere ve yazı diline girmemiĢ yahut yazıda pek az
kullanılmıĢ olan sözleri toplamakla, sınırlarımız içinde söylenen sözleri tanıtmak ve bunlar
üzerinde yapılabilecek her türlü bilimsel araĢtırmalara yol açmak düĢüncesiyle bu dergi
basılmıĢtır. Yurdun çeĢitli bölgelerinden söz derlemiĢ olan binlerce gönüllünün göndermiĢ
oldukları 600.000‟den fazla fiĢe dayanarak hazırlanmıĢtır. Birinci derlemeye katılan ve sayıları
dört beĢ bin kadar olan derleyicinin bir listesi yoktur. Ġkinci derlemeye katılanların sayısı
917'dir. Adları ve her birinin nerelerden, ne kadar söz derlediği bellidir (Gül, 2013: 519-522).
Türkiye‟nin farklı bölgelerinde farklı Ģekillerde Türkçenin konuĢulmasından dolayı
yöresel ağızlar oluĢmuĢtur. Bu ağızlar, bölgesel olarak hatta aynı bölge içindeki iller, ilçeler
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veya köyler bazında bile değiĢiklik gösterebilmektedir. Bir ağız bölgesi içinde farklı ağız
adacıkları oluĢabilmektedir.
Teknolojik iletiĢim araçlarının hayatımıza girmesiyle beraber Türkiye Türkçesi
ağızlarında yer alan sayısız kelime, aniden kullanım dıĢı olmuĢ ve yazı dili kurallarına
yaklaĢmaya baĢlamıĢtır (Cankaya, 2013: 899). Hızla geliĢen teknoloji bu manada olumsuz
etkilere de sebep olmaktadır. Bu olumsuz etkilerden biri ağız özelliklerinin ve ağızlardaki
kelime hazinesinin yok olmaya baĢlamasıdır (Doğan, 2012: 9). GerçekleĢtirilen tüm ağız
çalıĢmaları, Türkçenin zenginliklerinin ortaya çıkarılmasında çok önemlidir.
Ağız araĢtırmaları ve çalıĢmaları, ses bilgisi, biçim bilgisi ve sözdizimi bakımından
dilsel özellikler taĢıdığı gibi söz varlığına iliĢkin yeterli bilgiyi de kapsar. Ağız araĢtırmalarında
üslup, biçim, iç tutarlılık, kaynak kullanımı, atıf sistemi ve güncel bilimsel veriler gibi
kavramlar kullanılmaktadır. Türkiye Türkçesinin hâkim olduğu çok sayıda yerde bunların farklı
ve çeĢitli yönleri esasında ciddi araĢtırmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. Fakat gerçekleĢtirilen bu
önemli araĢtırmalarda izlenen metotlara dair bir dizi problemler vardır. Bunlar araĢtırmanın
baĢlangıç evresini meydana getiren derlemelerden diğer tüm evreleri de kapsayan sorunlardır.
Standartsızlık ve yöntemsizlik bu sorunların baĢında gelmektedir. Bu yüzden Türkiye
Türkçesinde yapılan ağız araĢtırmalarında bir birlik yoktur (Adıgüzel, 2013: 387).
Standart olarak görülen ve ortak konuĢma diliyle yazı diline esas teĢkil eden bir ağzın
dıĢında var olan ağızlar, Ģive ve lehçenin önemli bir alanını oluĢturur. Sesler, kelimeler, ekler ve
anlamlar, hatta bunlardan ortak ağızda tespit edilememiĢ olanlar bile bu alandan çıkabilir. Bu
zenginliği bulmak ağız çalıĢmalarının ortak amaçlarından biridir. Ortak ağzın özellikleriyle bu
kazanımların bir araya gelmesiyle dilin ses, söz ve anlam zenginliği artacak ve sonuç olarak
dilin temel prensipleri daha açık bir Ģekilde belirlenebilecektir. Takip etmesi çok zor olan, hızla
geliĢen teknoloji ve hızla küreselleĢen dünya her geçen gün ağız özelliklerinin ve ağızlardaki
kelime hazinesinin korunmasını imkânsız hâle getirmektedir. Bu bağlamda Türkiye Türkçesi
ağızlarında kullanılan pek çok ifade ve kelime kullanımdan kalkmıĢ ve yazı dili kurallarına
yaklaĢmaya baĢlamıĢtır. Alan çalıĢmalarında derleme sözlük çalıĢmaları, bölgesel ağız ve Ģive
konulu çalıĢmalar hâlihazırda mevcutken, kullanımdan çıkmıĢ ya da unutulmaya yüz tutmuĢ
yöresel ifade ve kelimelerin durumu veya kullanım sıklığıyla ilgili çalıĢmalara pek
rastlanılmamaktadır (Ulum, 2015: 109,116).
Türkiye Türkçesi ağızlarıyla ilgili farklı kurum, kuruluĢ ve kiĢiler tarafından farklı
çalıĢmalar da yapılmaktadır. Bu çalıĢmalardan bir kısmı literatüre kazandırılmakta, ancak bir
kısmı ağız çalıĢması yapanların ulaĢacağı Ģekilde muhafaza edilmemektedir. Ağız külliyatı
oluĢturulmasında kaynakların tamamına ulaĢılması önem arz eder. Bu çalıĢmalara bakıldığı
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zaman bitirme tezleri, yüksek lisans tezleri, doktora tezleri, ulusal veya uluslararası hakemli
dergilerde yayımlanan makaleler, araĢtırma eseri olarak yayımlanan bireysel kitaplar, çeĢitli
internet sayfaları aracılığıyla yöreye ait kelimeler listesi, çeĢitli okullar tarafından çıkarılan dergi
ve gazetelerde verilen kelimeler görülmektedir. Bu çalıĢmalardan bir kısmı literatüre
kazandırılmakta ancak bir kısmı ağız çalıĢması yapanların ulaĢacağı Ģekilde muhafaza
edilmemektedir. Hâlbuki ağız külliyatı oluĢturulmasında kaynakların tamamına ulaĢılması önem
arz etmektedir (Demirci ve Güzel, 2016: 159).
Bu çalıĢmalarda makalelerden bazıları Derleme Sözlüğü'ne katkılar Ģeklindedir.
Özellikle derlemecilikle ilgili Derleme Sözlüğü'nü tarayıp alanında uzman kiĢiler tarafından
titizlikle yapılan çalıĢmalar vardır. Bu çalıĢmalara, çalıĢmaların içeriklerine, kullandıkları
yöntem ve teknikleri kısaca göz atmada yarar vardır.
Derleme Sözlüğü'ne Katkılar içeren Boz (1996), ġanlı (1996, 1999), Gülensoy (1998),
Özgür (2004), Yıldız (2007), Doğan (2009, 2010, 2012), Öztürk (2009), Ersöz (2009), Biray
(2009), Ölmez (2010), Çiftçi (2014), Arslan (2013), YeĢilöz (2012), Güven (2014), Metin
(2016), Eratalay (2012), Güzel (2013), Acar (2013), Kamacı (2011), Küçükballı (2016),
Özdarendeli (2013), Tekin-Cantürk (2014), Tokat (2014), Erdem Nas (2015), Gülseren (2016),
Erdoğan (2016), Çavga (2015), Erten-BaĢkan (2016), Karaman (2011), Kalay (1997, 2004),
Özkaya (2015), Erdem Nas-Parlar (2016), Bulut (2016), Özek (2016), Toker (2011), Güzel
(2013), Teres (2011), Uysal (2017), Tokatlı-Erdem Nas (2012), KoraĢ (2002), Karaörs (1994)
tarafından son zamanlarda hatırı sayılır sayıda makale yayınlanmıĢtır. Adana ve Osmaniye
ağızları üzerine de Faruk Yıldırım (1999, 2002, 2006) tarafından çok değerli çalıĢmalar ortaya
konulmuĢtur.
Derleme Sözlüğü için derleme yapıldığı zamandan bugüne Türkiye'de önemli
değiĢiklikler ve geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Bu geliĢmelerden biri de il sayısının artmasıdır, buna
koĢut olarak da Derleme Sözlüğü'nde bazı bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Güncellenme
ihtiyacı olan derleme bölgelerinden biri de Osmaniye'dir. O dönemde Osmaniye, Adana'ya bağlı
bir ilçedir. Belki o dönem çalıĢmalarında genelleme yapılarak Osmaniye ve civarından yapılan
derlemeler Adana olarak kaydedilmiĢ olabilir. ġimdi Derleme Sözlüğü'ne bakan biri bu kelime
Osmaniye ağızlarında da var gibi bir düĢünceye kapılabilir. Ya da sadece Osmaniye'de
kullanılan ancak yukarıdaki genellemeyle Adana sınırları içinde kullanıldığı düĢünülen söz
varlıkları olabilir. Bunların illa bir bölgeye hasredilme ihtiyacı yoktur, ama belirsizlikleri
netleĢtirmek de bilimin bir gereğidir. Bu doğrultuda hem yeni bir derleme çalıĢması yapılması
hem de Derleme Sözlüğü'nün daha önceden de yapılan çalıĢmalarla birleĢtirilerek yeniden
yayına hazırlanması Türk diline önemli bir hizmet olacaktır. Böyle bir çalıĢmada ayna zamanda
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bir kelimenin geçtiği her bir bölgenin yeniden değerlendirilmesi, üĢenmeden bir kelimenin
geçtiği her yerin yazılması, o kelimenin genel Türk dili içinde, Türkiye Türkçesi bağlamında ve
ağızlar içindeki yeri ve önemini de ortaya koyacaktır.
2. Osmaniye'nin Düziçi Ġlçesinden Derlenen Söz Varlığı
2.1. Ġsim Soylu Kelimeler
adıbatası: Domuz.
ağan çalısı: Zakkum.
ağveren, ȃferen: YeĢil renkli, bir tür kertenkele türü, yörede yılanlara zehri veren kertenkele olarak
inanılır.
ȃrtı < ağartı: Süt, yoğurt, ayran gibi yiyecekler, içecekler.
arpa çörȃ < arpa çöreği: Arpa unundan yapılan bir tür ekmek.
ası < ȃsi: Aksi, asi, zor.
avarantı: BoĢ gezen, boĢ oturan.
aydaş: AĢırı zayıflamıĢ ve bitkin bir görüntü sergileyen kiĢiler için kullanılan bir kelime.
aynat: Bakılmayacak derecede acayip bir görüntü oluĢturan kiĢiler için kullanılan bir sıfat.
azzık: Azık. Burada vurgudan dolayı ünsüz ikizleĢmesi meydana gelmiĢtir.
babal < vebȃl: Vebal.
bakbakı: DıĢ görünüĢ.
baldırcan: Patlıcan.
bambıl: Küf.
barnak, bannak: Parmak.
basdambak: Basamak.
basalga: Sık ağaçlı, kuytu köĢe, havası ağır yer.
bȃtabakan < bahta bakan: Bukalemun.
bazarı < pazarı: Laf arasında bir Ģeyi bir Ģeye benzetme amacıyla kullanılan, gibi anlamında bir kelime.
Bu benzetiĢ daha çok bir kiĢinin bir kiĢiye, bir kiĢinin söylediklerinin ve yaptıklarının baĢkasının
söylediklerine ve yaptıklarına benzetilmesi Ģeklindedir.
béşirikli: Becerikli
béşiriksiz: Beceriksiz.
bıldır: Geçen sene.
bıtır / bıkır: Bir yerde durmaktan, bir Ģey yapmamaktan hayvanın nasıl davranacağını bilemez bir Ģekilde
hareket etmesi, bundan kinaye olarak insanlar için de kullanılır.
bıtırak: Kırlarda yetiĢen dikenli bir otun dıĢı, dikenli tohumu.
bicik: Meme, özellikle hayvan memesi.
bile: Birlikte.
bilȃ: Bileği.
Bilȃlik: Osmaniye'nin bir ilçesi, bileğilemek için kullanılan taĢ.
billȃ < billahi: Bir tür yemin.
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bodiç: Bir tür, plastik su kabı.
boduk: Deve yavrusu.
boğnak: Kısa süre yağan yağmur.
boruk < boru ok?: Yaprakları sayılan kısmının içi boru gibi boĢ olan bir bitki.
böğ / böy: Bir tür örümcek.
bual < bu gel: Bu sefer.
bualek < böğelek: Arıya benzer zararlı bir böcek.
bualiş < bu geliş: Bu sefer.
buçuklu: Yarı yarıya verilen mal.
bülük, büllük: Penis.
büzzük < büzük: Göt, anüs, makat.
cağlak: Su gidemeyecek kadar meyilli küçük ark.
capa < çapa: Çapa.
cecit: Yeni.
ceflin: Yeni yumurtlamaya baĢlayan tavuk.
ceft: Bir Ģeyin kabı, kabuk.
cılk: Bozuk yumurta, bozuk bazı yiyecekler.
cırcırı: Fermuar.
cırnavık: Ağustos böceği, çok konuĢan.
cıynak: Bitki köklerinin ince saçakları, yırtıcı kuĢ ve hayvan tırnağı.
cızzık < cızık: Çizgi, hamur üzerinde çizgi oluĢturmak için kullanılan bir araç.
cike: Civcivden biraz daha büyük tavuk yavrusu.
cip, cîp: Laf arasında bir söze baĢlama ifadesi, çok, bol.

civcik: Sebzeler için çiçeği burnunda olma durumu, sebzelerin henüz çiçekten çıkmıĢ, küçük hȃli.
cöp: Cep.
cümbüzzük: Kıçı yere yakın.
cümük: Kısa, kısaltılmıĢ.
çağşak: Kumullu yapıda küçük çakıl taĢları.
çambış: Ayarsız, uğraĢılması zor kiĢi.
çabgı: Düzeltme amacıyla bir Ģeyin altına konulan ince ağaç parçası.
çara: Ġneklerin yeni doğum yaptığı zaman veya çeĢitli zamanlarda üreme organından gelen sümüksü
akıntı.
çarpana: Eskiden tütün doğranırken kullanılan havan adlı aracın bıçağının kaymaması için kullanılan deri
parçaları.
çatma daşı: Mezarda ölünün çeĢitli hayvanlar tarafından, sırtlan, ayı gibi hayvanlar tarafından
çıkarılmasını engellemek için döĢenen taĢ.
çavşırı: Çapraz bağlama.
çem: Sulak ve çamur alan.
çemrek: Bir iĢi yapmaya hemen hazır.
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çemsi: Sulak ve çamurlu.
çerçici: Köylerde kapı kapı dolaĢıp satıĢ yapan kimse, çerçi.
çıtık: Ġncirin henüz dalından çıkmıĢ küçük hȃli.

çıtık inciri: Çıtıklardan ağaçta kalan ve diğerlerinden erken ve zamanından önce olgunlaĢan incir.
çillik: Kadınların üreme organı, bu organın uç kısmı.
çillikli: AĢağılama amaçlı kadın.
çimbil: Ağaçlarda küçük dal.
çingil: Omuz, boyun.
çinkem: Bir miktar, çok az miktarda.
çiriş: Yaprakları pırasa yapraklarına benzeyen bir çeĢit dağ pancarı.
çiriş lepesi: ÇiriĢle yapılan bir tür yemek.
çitme: Cacık.
çokuntu: Bir araya gelmiĢ topluluk.
çüven: Davul tokmağı.
demirçik: Bir tür ağaç, diĢbudak ağacı.
depgi: Tarhana yapımında kullanılan bir araç, tarhanalık dövmenin piĢirilmesi sırasında karıĢtırmaya
yarayan araç.
deplek: 1.Vurmalı bir çalgı, darbuka. 2. Kafası boĢ, hafif deli.
déri: PerĢembe
déşirikçi: Dilenci.
dīdīk: El iĢi Ģeyler örülmesi esnasında her bir mil hareketiyle örüntüyü oluĢturma ve oluĢturulan bir
örüntü çeĢidi.
dısdıy(ğ)rak: Hazır bir Ģekilde, eksiksiz bir Ģekilde.
dışlık: Rahat, huzur.
dışlıksız: Vakit geçiremeyen, huzursuz.
diddiri: Yarı deli, ne yapacağını bilmez kiĢi.
diftirik: Nerede, ne zaman, nasıl davranacağını bilmeyen kiĢi.
dikgelek: Ne iĢe yaradığı bilinmez bir Ģekilde ayakta duran kiĢi veya nesne.
dingiş: AĢırı zayıf.
diyés: Karısının namussuzluğuna göz yuman ve katlanan kimse.
doğnuk: Hayvanları bağlama veya sırtta bir Ģeyler taĢıma amacıyla yapılan kolan adı verilen aracın iki
uca eĢit kısmında bulunan demirden veya ağaçtan yapılmıĢ halka.
döl: Erkek evlat.
dulda: Kuytu, rüzgar iĢlemez yer.
duluk altını: ġakağa takılan altın.
duluk: Yan yüz, yan taraf.
dūn sȃmeni < düğün seymeni-seğmeni: Düğüne toplanmıĢ halk.
dūn: Düğün.
dūrçü < düğürçü < düñürçü?: Dünür veya kız istemeye giden kiĢi, gelini almaya giden kiĢiler.
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duñgun: DüĢünmekle meĢgul, sürekli düĢünen, hareketsiz.
dussuz < tuzsuz: Utanması, arlanması olmayan, piĢkin.
dussuzluk < tuzsuzluk: Tatsız Ģakalar yapma.
dutak: Sıcak Ģeyleri tutmak için kullanılan tutamaç.
dümbelek: Darbuka, serseri.
élȃrşı < éle garşı < karşı: El âleme karĢı.
élbiz: Örümcek.
ellȃm / ellahem < Allahualem: Herhȃlde.
elöpen / elepen: Bir tür kertenkele, benzetme amaçlı silik kiĢiler için de kullanılır.
épiyé < ipiyi, épiyem: Biraz iyi.
eserekli < esir-ik-li / eseriklü < esrüklü?: Deli, delimsirek.
eşgere: Açık bir Ģekilde, aĢikâr bir Ģekilde.
eviñ dulū < eviñ duluğu: Evin yan tarafı.
evlek: Sürülebilecek, ekilebilecek büyüklükte tarla.
evrȃç < evireç: Ekmek piĢirmeye yarayan ince, uzun bir araç, evirgeç.
fırdöndü: Bacanın dumanı iyi çekmesi için bacaya takılan, döner araç gereç.
fışıltı: FıĢ fıĢ diye çıkan ses.

fışkırık: Bitkilere veya evlerde çeĢitli haĢerelere karĢı ilaç sıkmakta kullanılan bir araç ki bu araç ilacı
fıĢkırtmaktadır.
fildirgeç: KuĢ kapanı kilidi.
filteke, firkete: Çatal iğne.
finik: Sümük, burun deliğindeki kirler.
fol, hol: Tavuğun istenen yere yumurtlamasını sağlamak için o yere konulan yumurta ya da yumurtaya
benzer Ģey.
folluk: Tavukların yumurtlaması için hazırlanmıĢ, içinde fol bulunan yer.
fullangaç: Salıncak.
gaba: Halaya baĢlamak için ağır ağır ilerleyen bir tür oyun, bir iĢe razı olmamak.
gabala: Ölçüp biçilmeden, belli bir zamanda yapılacak Ģekilde bir iĢi verme, yapma.
gabalak: Ġncir ağacının meyvesinin henüz olgunlaĢmamıĢ hâli.
gabartlama: Bazlama türünde bir yiyecek.
galp: Tembel, yavaĢ.
gamga: Çok küçük tahta parçası.
gamgȃmı < gamga gimi < gamga gibi: Daha çok da insan için çok zayıf.
gäñ: Tadı yerinde, yemek için revaçta olan Ģeyler, nadasa bırakılmıĢ tarla.
gäñce: Tadı yerinde, yemek için revaçta olan Ģeyler.
gañgıldak: Çok zayıf insan veya hayvan.
gapsalık, gaspalık: Alelusul yapılmıĢ bahçe kapısı.
garrangaç: Kırlangıç, kırlangıç gibi zayıf ve hafif kimse.
garsamba: Birbirine karıĢtırılmıĢ, karıĢık.
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garsambaç: Birbirine karıĢtırılmıĢ, karıĢık; kar ve pekmezi karıĢtırarak yapılan yiyecek.
garsantı: KarıĢtırılmıĢ Ģey.
gatlı / katlı: Kadar.
gävur: Kâfir.
gävurubillah: Allah'ın kâfiri, hakaretamiz bir söz.
gayda: ÇeĢit, gereksiz yere farklı davranma, usul dıĢı hareket etme.
gaydalı: Olağandan farklı davranan, daha nazik veya güzel davranıp kendi dıĢına çıkan.
gaygana: Bir tür omlet, yağda yumurta.
gebeç: Karnı ĢiĢ.
geçgel: YaĢlı, biraz yaĢı geçmiĢ.
geçgele: Tahtadan yapılmıĢ ve üzerinde yük taĢımaya yarayan aygıt.
gedik: Ev, yaĢanılan yer.
gel sefer(e): Gelecek sefer, bir sonrakine.
gepirtede: Gepirt diye ses çıkararak.
gepirti: Gepirdemek sonucu ortaya çıkan ses.
ger: Her bitkinin kendine has boyası, rengi.
geviş: 1. Hayvanların geviĢ getirmesi ifadesindeki geviĢ. 2. Tespih ağacı adlı bitkinin, tespih tanelerine
benzeyen, yuvarlak meyvesi.
gezȃlik < gezeğilik: Gezilecek yer, gezinti yeri.
gıcıgıcı: Pancargillerden, ufak yapraklı bir tür bitki.
gıç: Göt, ayak.
gılba: Kıble, kıble yönü.
gırak: Yan.
gıran: Ölümcül salgın hastalık.
gırrık: EĢeği çağırmak için kullanılan bir söz.
gırtıl: KırıĢ kırıĢ olmuĢ; geçimsiz, sinirli kiĢi.
gırtışık: KırıĢık.
gimi: Gibi.
girañ: Bulutlu, sisli, kapalı hava.
girañli: Bulutlu, sisli, kapalı hava.
girik darı: Bir tür mısır.
gôculuk: Dedikoduculuk.
goncalos, goncalıs, goncalis: Nasıl bir yaratık olduğu bilinmeyen bir canavar, cin, hayali yaratık.
göbelek: Bir tür mantar.
göğsüllü: Sarı göğüslü, küçük bir kuĢ türü.
gölük: Yük taĢımada veya binmek için kullanılan at.
götlek: Götçü, göte düĢkün, homoseksüel, iĢine gücüne güvenilmez kimse.
götlesek: Götçü, göte düĢkün, homoseksüel, iĢine gücüne güvenilmez kimse.
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götoş: Bir tür küfür.

götselik: Atların ve eĢeklerin üĢümemesi için semer veya eğerden geride kalan kuyruğuna doğru salınan,
hayvanı üĢümekten koruyan araç, arkalık.
götüsikli: Bir tür küfür.
götveren: Bir tür küfür.
göylemez: YeĢil soğan.
göylük / gȫlük: YeĢillik.
gunnacı: Gebe.
guşana / guşkana: Küçük tencere.
guzlacı: Kuzulayacak hayvan.
gübül: Köpekleri çağırmak için kullanılan bir söz.
gübülük: Küçük sevimli köpek.
günnük: Günlük, yevmiye.
güveldek: Yaz kıĢ yeĢil kalan sarmaĢık türünde bir bitki.
hȃlbîsem / hȃlbusenki: Hâlbuki.
hambalis: Bir tür yaban mersini türü.
hapap: Terlik.
hapban: KuĢ için kurulan tuzak, hayvan tuzağı.
hȃra < ha ara: Nereye.
hȃrda < ha arada: Nerede
hȃrdan < ha aradan: Nereden.
havan: Tütün doğramak, kıymak için kullanılan iki ayaklı bir araç.
hȃyannı < ha yana: Nereye.
heccece: EĢeği soğuktan korumak için kullanılan bir tür örtü.
heyle < ha ile: Nasıl.
heylesil: Ne tür.
heylesiñ: Nasılsın anlamında bir soru. Bu soru bütün Ģahıslar için "heyliyem, heylesiñ, heyle, heyliyek,
heylesiñiz, heyleler" Ģeklinde kullanılmaktadır.
hış keş: Kullanılmayacak biçimde geride kalan hububat kalıntısı.
hış: Döküntülü malzeme, ayıklanmaya muhtaç Ģeyler, bol, çok.
himsirik: Sümkürük.
hinik: Sümük.
hinikli: Sümüklü, mecazen bir kiĢi için beğenmeme ifadesi.
horanta: Aile, bazen eĢlerden herhangi biri için de kullanılır.
hoşamat: Övme, yaltaklanma.
hoşamatçı: Yalaka.
hökȃle: Ukala.
hörtük, hörtücek: Bilinmeyen, iyileĢmeyen bir yara.
huğ, hū: Ev, eskiden ev olarak kullanılan küçük derme çatma evvari yapı.
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hüsülü: Elinden bir Ģey gelmez Ģekilde, çaresiz, sevimsiz bir görüntü oluĢturan kiĢi.
2.2. Fiiller
ȃnamak < ağnamak: EĢek ve atın yerde yuvarlanarak bir nevi kaĢınma hareketi.
altalamak: TartıĢma veya müsabakalarda üstün durumda olmak.
bambıldamak: Küf tutmak.

bandıkmak: OlgunlaĢmaya yüz tutmuĢ, ama olgunlaĢamadan kalmıĢ, tatsız tuzsuz meyveler için
kullanılan bir fiil.
bırakmak: Ġnekler için zamanı gelmeden doğum yapma, yavrusunu düĢürme.
bûnemek: Bir yerden suyun kaynayarak çıkması.
buñmak: Çok üĢümek.
buñsakmak: Boğulacak gibi olmak.
buymak: Çok üĢümek1
cȃlamak < cağlamak: Suyun akıĢını takliden söylenen bir yansıma kelime, su ses çıkarmak, çağıldamak.
cıbartmak: Soymak, yüzmek, çıplak vücuda değnek vurarak ĢiĢirmek.
cīldamak: Su için cığıl cığıl ses çıkarmak.
cılkıldamak: Cılk cılk ses çıkarmak.
cibermek: Dövülmekten cildin kabarması.
cibertmek: Döverek cildi kabartmak.
cikelenmek: Cike (bk. cike) gibi davranmak.
civciklemek: Sebzelerin civcik (bk. civcik) vermeye baĢlaması.
çümbüşmek: Özellikle yaprak için büzüĢmek.
cǖlemek: Cǖ cǖ diye tavukları çağırmak.
çȃşaklamak / çağşaklamak: Ġs tutmuĢ kap kacak türü Ģeyleri ince kumla ovalamak ve isini çıkarmak.
çavşırmak: Çapraz bağlamak.
çaysamak: Çay içmek istemek.
çemremek: Kolunu veya paçalarını sıvamak,eteğini toplamak.
çemsimek: Sulak bir alanda hafif çamur kokusu veya rahatsız edici bir koku oluĢması.
çeşmek: Düğümü çözmek.
çımbışma(k): Bedende bir yerin ani kaĢınma refleksi; su sıçramak.
çımbışdırmak: Su sıçramak.
çıtımak: Bir tür dikiĢ atmak, dikmek, alelusul dikivermek.
çıtışmak: Erkek erkeğe seks yapma.
çiğsemek: Gevrek bir Ģeyin yumuĢaması; hamur iĢi Ģeylerin piĢme ile piĢmeme arasında olma durumu.
çimdinmek: Ufak ufak yemeye baĢlamak, özellikle hayvan yavrularının yavaĢ yavaĢ çeĢitli Ģeylerden
yemeye baĢlaması.
çoğnaşmak: Bir araya gelmek, toplanmak.
dadanmak: Tadını almak, tadını aldığı Ģeyi sürekli yapmaya baĢlamak.
1

Buradaki buñ- ile buy- aynı kelime olmalıdır, bunlardan buñ- daha eski Ģekildir, ñ < y değiĢimiyle kelimenin buyĢekli ortaya çıkmıĢ olmalıdır.
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dayanmak: Yorulmak.
dȃnemek: Bakmak.
depgilemek: Tarhana için piĢirilen dövmenin karıĢtırılması, ezilmesi.
déşirmek < devşirmek: Dilenmek.

dışamak: Ġnek sağımı esnasında yavruyu annesinden ayırmamak, ancak annesini emmesini engellemek
için ineğin ön ayaklarına bağlama.
diğdirmek: Özellikle su veya kan gibi sıvıların ya da akıĢkan maddelerin akma biçimi.
dillemek: Anahtarlamak, kilitlemek.
diñelmek: Ayakta beklemek.
dişemek: Süt diĢlerini dökmeye baĢlamak.
diynenmek: Dinlenmek.
donukmak: Donup kalmak.
dökmek: Sebze vermeye baĢlamak.
döllemek: Bilinen anlamına ek olarak; patlıcan, biber gibi sebzelerin küçük küçük sebze vermeye
baĢlaması.
duñmak: Aniden durmak, donup kalmak.
dunmak: DüĢünmek.
duñukmak: DurgunlaĢmak.
emrezlenmek: Hastalanmak.
ésilmek: Eksilmek, daha çok da seviye olarak eksilmek, mesela bir havuzda suyun azalması.
éñsilmek / äñsilmek: Eksilmek.
eşañlemek: Hayvanlar için uygun bir zeminde, tozlu veya yumuĢak bir zeminde eĢelenmek.
evsmek: Buğday gibi tahılları yabancı maddelerden temizlemek için bir tür elekle yapılan iĢlem.
élbizlemek: Örümceğin yuva yapması, örümceğin bir yire yuvalanması.
fıncıtmak: Fırlatıp atmak, serpmek.
fısdırmak: Eğdirmek.
fısmak: Eğilmek.
fullanmak: Salıncakta sallanmak.
gabaklamak: Tarla açmak için çalıların kökünden kesilmesi.
gabalamak: Üstünkörü yapmak.
gabannamak: Zabdetmek, mülküyetine geçirmek.
gaçılmak: Yoldan çekilmek, önünden çekilmek.
gancıkmak: Kurutulmak için toplanan tütün yapraklarının uzun süre asılmadan beklemesi durumunda
zarar görmesi, ezik, ele alınmaz olması.
garsamak: KarıĢtırmak.
garsalamak: KarıĢtırmak.
gaydalanmak: Gaydalı (bk. gaydalı) davranmak.
gaypıtmak: Kayacak Ģekilde vurmak.
gȃñirmek / gȃrmek: Geğirmek.
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gäñelmek: Nadası bırakıldığı için verimli hâle gelmek.
gebermek: Ölmek.
gebertmek: Öldürmek.
gepirdemek: Gürültü çıkarmak, gepir gepir ses çıkarmak.

gerelmek: 1. Herhangi bir bitkinin renginin elbiseye çıkması. 2. Bitkinin özellikle meyve veya sebze için
renginin olgunlaĢma rengine dönmesi. 3. Ergenliğe geçmeye baĢlama.
gevmek: Ağızda katı bir Ģey çiğnemek, geviĢ getirmek.
gevretmek: YumuĢak bir hȃlden sert hȃle getirmek.
gıcılama(ma)k: YavaĢ hareket etmek, tembel ve uyuĢuk davranmak.
gırtışmak: KırıĢmak, kırıĢ buruĢ olmak.
girañlemek: Havanın bulutlu, sisli, kapalı olması.
gôcurmak: Özellikle at için koĢturmak.
gôlamak < kovalamak: Ardından lafını etmek, dedikodusunu yapmak.
gurkuldamak: Kuluçka zamanı gelen tavuk için gurk gurk diye ses çıkarmak.
gunnamak < kuńlamak / kulunlamak?2: Kuzulamak.
guzlamak: Kuzulamak, yavrulamak, doğum yapmak.
güvermek: Morarmak.
güvertmek: Morartmak.
güymek: Müddet vermek, o zamana kadar güvenmek.
hallaşmak: Hȃl hatır sormak, sulh olmak.
hamlamak: ÇalıĢmaya alıĢkın olmadık bir durumda çabucak yorulmak.
hamurramak / hamurlamak: Hayvanlar için mide fesadı geçirmek.
hapırmak / hapıtmak: Kapaklı araç gereçler için bir Ģeyin ağzını kapamak, daha çok taĢla yapılan bir
iĢlem.
harramak < harla-: Harlamak, ateĢin Ģiddetini arttırmak, çok sıcaklamak.
hazlanmak: Çok hoĢlanmak.
héllemek: Yüksek bir yerden atmak, bir yerden bir yere bir Ģeyin yerini atarak değiĢtirmek.
hikirdemek: Sevimsiz bir Ģekilde gülüĢ tarzı.
himsirmek: Sümkürmek.
hȫrmek < höğürmek: Hayvanların böğürmesi, öğürmek, mecazen sevimsiz bir Ģekilde ses çıkarmak.
hüsdürmek: Susturmak.
hüsmek: Susmak.
hüsülenmek: Ağlar durumda olmak, ağlar taklidi yapmak.

2

Bu kelime eski Türkçedeki koń (koyun) kelimesinden geliyor olmalı. Końla->konna->gonna-/gunna- Ģeklinde
geliĢmiĢ olmalı. Çünkü kuzula- ile koyunla- semantik olarak bu geliĢimi desteklemektedir. Ancak Derleme
Sözlüğü'nde madde baĢı olarak "gunnamak kelimesinin goluñlamak, gulunlamak, guluntamak, gumlamak, gumramak,
gunlamak, guzlamak" kelimeleriyle iliĢkilendirildiği görülmektedir (III/2196).
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2.3. Ġkilemeler ve Kalıplaşmış Ġfadeler
ablak zoblak: Nerede, nasıl davranacağını bilmeden hareket eden.
adamıñ dölü: Ġnsanoğlu, herifin dölü, adamın dölü Ģeklinde de kullanılmaktadır.
adı / adları batasıca: Bir beddua.

ȃferen gimi: Benzetme amaçlı olarak birine bir Ģeyleri verip, söyleyip araya girip arayı bozan, zehri
veren, ama zehre zerk etmeyen kiĢi.
ağnak yeri: Eğlenip vakit geçirme yeri.
apır sapır konuşmak: Yerli yersiz, gereksiz konuĢmak.
apırcın etmek: TelaĢlandırıp harekete geçirmek.
apırcın olmak: TelaĢlanıp ani bir Ģekilde harekete geçmek.
ardı sıra gonuşmak: Gıybetini yapmak.
arıya gétmek < araya gitmek: Heba olmak, boĢa gitmek.
arıya vérmek: Heba etmek.
arkasını çalmak: Bir kiĢiyi gıyaben kollamak.
arkasını yumak: Bir kiĢiyi gıyaben kollamak.
ası gelmek: Ġtiraz etmek, baĢkaldırmak.
atına da dök: Bir Ģeyin çok bol olması, yeterinden fazla olma.
ayda azzīna künde büzzǖne: Ġyilikten anlamayan kiĢilere yapılması gereken muameleyi anlatan bir söz.
ȃz < ağız gev-: Bir iĢi yapmakta gönülsüzlük belirtisi olarak sözü uzatmak.
ȃzı < ağzı gırılmak: Etkisini kaybetmek, gücün zayıflaması.
ȃzı < ağzı uçuklamak: Ağzında uçuk çıkmak, çok ĢaĢırmak.
ȃzına < ağzına bakmak: KarĢıdaki ne söylerse yapacak Ģekilde söyleyeceği Ģeyi beklemek.
babal almak: Vebal almak.
babal altında galmak: Suçun vebalin kiĢi üzerinde kalması.
babal atmak: Bir Ģeyi yap(ma)mak ve söyle(me)mek için vebal vermek.
babal vermek: Vebalinin karĢılığını vermek.
babalı (sı) dutmak: Vebali tutmak.
babalı boynuna: Vebali boynuna.
babalından gétmek: Vebalinden gitmek, yani onun vebalinin karĢılığında ölmek.
babalından kakamıyasıca: Vebalinin altından kalkamasın anlamında bir deyim.
babalını çekmek: Vebalini kendi üstüne almak.
babalını veremiyesice: Vebaline veremesin anlamında bir deyim.
babalını yumak: Bir kiĢinin lafını ederek, arkasından konuĢarak veya benzer hâllerle Allah katında
günahını almak, günahını gidermek.
bakbakısı yerinde: Albenisi olan.
barada bȃrmak: Aniden yüksek sesle bağırmak.
başını kekmek: Söyledikleriyle, yaptıklarıyla bıktırmak, bu iĢi arka arkaya yapmak.
bıdı bıdı etmek: Mızırtı edip rahat vermemek.
bıtbıt etmek: Mızırtı edip rahat vermemek.
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bol bolamat: Çok, bol.

boñuz boñuz: Ġçli bir Ģekilde gözyaĢı dökerek ağlama için kullanılan bir sıfat veya zarf.
boynu altında galasıca: Boynun bedenin altında kalması Ģeklinde ölmek.
bualek dutmak: Bualek (bk. bualek) konan veya ısıran hayvanın delirmiĢ gibi kaçması.
capa emzirmek: Çapalama iĢlemi sırasında çapanın sapına göğsünü verip dinlenmek, bu iĢ yapana,
çalıĢmasını durdurmasından dolayı yapılan tariz sözü.
cağ cağ akmak: Suyun çağlayarak akmasını takliden yansıma bir kelime, iĢin yolunda gitmesi, kazancın
bol olması durumunu ifade ederken de kullanılır.
canı burnundan gelesice: Bedduada belirtildiği gibi ölmek.
canınıñ derdine düşesice: YaĢam mücadelesi versin, ölümle yüz yüze yaĢasın anlamında bir beddua.
canını gapasıca: KiĢi için can verecek dereceye gelsin.
canıynan uğraşasıca: Çok dert ve sıkıntıya düĢmek, ağır hastalıklara yakalanmak.
cehdetmek: Çok çabalamak.
cehdicüber etmek: Zorlamak, çok çabalamak.
cılk tomatis: Eski cins bir domates, yumuĢak domates.
cılk yumurta: Bozuk yumurta.
cırnavık şirketi: Çok ve boĢ konuĢanlar topluluğu.
cız aynaş (olmak): Bir Ģey söylendiğinde veya bir durumla karĢılaĢıldığında kiĢinin aĢırı sinirlenmesi.
cızıdan çık(ar)mak: Çizgisini bozmak, kızmak.
ciğeri dökülesice: Ağır hastalığa yakalanmak, bitmek.
cin cücǖ gimi: Cin cücüğü gibi, çok kurnaz, baĢa çıkılmaz.
çabıdı malamatlı / çabıdı malamatlınıñ teki: Dokunsan bile çıngar çıkaracak kimse.
çar çabut: Paçavra.
çepeli mürt: Kadınları tanımlarken kullanılan, sevilmeyen, istenilmeyen kadın tipi, namusluca.
çımbış çımbış etmek: Bedende bir yerin ani kaĢınma refleksi.
çildir çildir: BakıĢlardaki parlaklığı ifade etmek için kullanılan bir ikilime.
çillikli çavuş: Erkek gibi davranan, dediğim dedik cinsinden kadın.
çiriş çéynetmek: Çok zorlamak.
çoğ durmak: Çocuk için ayaklanmaya baĢlamadan önce ayakta durmaya baĢlamak.
dal daşşak: Çırılçıplak.
dam sikine mertek götüne: Deyimde belirtilen hȃl böyle kiĢiler üzerinde gerçekleĢse bile kiĢinin hiçbir
Ģey umrunda olmaması.
däñde deste: Ara sıra.
dayak durmak: Destek olmak.
dayanmak: Yorulmak.
diğ diğ akmak: Özellikle su veya kan için ya da akıĢkan maddelerin akma biçimi.
dil dibȃ < dibeği: Çok konuĢan.
dilli dibek: Çok konuĢan.
diñgil yeri: Bekleme yeri.
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dirkede atılmak: Aniden irkilmek.
dūn < düğün çalmak: Düğüne katılmak.
düşüncemede galmak: Tereddüt etmek, düĢünmeye devam etmek.
eli başına ermek / yetmek: Kendi iĢini kendi yapar hȃle gelmek.
éllik gävuru: Acımasız, zalim.

ekmȃ < ekmeği atlı gendi yaya olasıca: Bedduada belirtildiği gibi geçimini sağlamak için çok uğraĢ
versin anlamında bir söz.
eşşek ağnağı: Eskiden kullanılan, daha sonra kimsenin uğramadığı, kullanılmayan yer.
gara bilecen (olmak): Gelecek kötülükleri önceden söyleyen veya tahmin eden ya da hep kötü taraftan
bakıp ya Ģöyle olursa ya böyle olursa diyen.
gara garatma getirmek: Geleceğe dair olumsuz tahmin ve önyargıda bulunmak, iĢin neticecisini daha
kötüsüne bağlamak.
garamet çalmak: Ġftira etmek.
garamet etmek: Ġftira etmek, abartılı davranmak.
gävur çocuğu: Hakaret amaçlı bir söz.
gävur dölü: Ele avuca sığmayan, önüne engel konulamayan, yaman kiĢi, hakaretamiz bir söz.
gävuruñ dôrdū < doğurduğu / emzirdî < emzirdiği: Hakaret sözü.
gayıl olmak: Razı olmak, kabullenmek, yetinmek.
gıcı, gıcıgıcı yȃmak < yağmak: Dolu yağması.
gıcıgıcıya dutulmak / yakalanmak: Doluya yakalanmak.
gımyam etmek: Bir Ģeyi yapmamak için gönülsüz olduğunu bildiren sözler sarf etmek veya davranıĢta
bulunmak.
gıran girmek: Toplu bir Ģekilde ölümcül hastalığa yakalanmak.
gônünü < gönlünü avıtmak: KiĢinin kendini veya karĢıdakini teselli etmesi.
gônünü < gönlünü gütmek: KarĢıdakinin gönlü ne istiyorsa onu yapmak.
göt atmak: Çok sevinmek, ifadede belirtilen iĢi yaparak sevinmek.
götden bacaklı: Kısa boylu Ģeyi bilir gibi, her Ģeyi yapabilecekmiĢ gibi davranan kiĢi.
göt dönmek: Yardımını veya selamını kesmek.
göt göte: Arka arkaya.
götü gızıl: Tembel, iĢ yapmaz, sıkıya gelmez kimse.
götüne düşgün: Çıkarlarına düĢkün.
götüne eke: Her Ģeyi bilir gibi, her Ģeyi yapabilecekmiĢ gibi davranmak aslında elinden çok bir Ģey
gelmemek, kendi çıkarlarının peĢinde her Ģeyi gözetmek.
götüne gétmek: ĠĢlerin gerilemesi.
götüne güvenmek: Yaptığı veya yapacağı iĢin arkasında durmak, sağlam durmak.
götüne güven olmaz: Yapacağı iĢle ilgili sonucun belirsiz olması, sonucun kestirilememesi, daha çok da
olumsuz sonuç çıkacağı inancı.
götüne yılan gaçmak, çıkaracak leylek aramak: Ġçinde bulunduğu olumsuz durumdan kurtulmak için
baĢkasını kullanmaya çalıĢmak.
götün götün gétmek: Geri geri gitmek.
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götünü yumak: Bir kiĢiyi hatalı olduğu hâlde kollamak, aklamaya çalıĢmak, savunmak.
götüynen köyü devirmek: Elinden bir Ģey gelmediği hâlde her Ģeyi yaparmıĢ gibi davranmak.
göt derdine düşmek: Kendini kurtarma çabası içinde olmak.
gözü garakmak: BaĢ dönmesi neticesinde bulanık görmeye baĢlamak.
gursȃ < kursağı boklu: Haram helal gözetmeksizin her tür kazanca evet diyen kiĢi.
hȃdîni < hadiğini aramak: Bir kiĢinin açığını aramak.
hakir hikir: Gülme için taklidi bir kelime.
hapahap olmak: Ansızın karĢılaĢmak.
havıl küvül: Alelacele, biraz da korku ve panik hâliyle.
hazreti mülk: Kadınları tanımlarken kullanılan, sevilen, beğenilen, evde olması istenilen kadın tipi.
hıldır hış: Döküntü hâline gelmiĢ.
hış etmek: Üst üste yığmak, kullanılmaz hâle getirmek, bol bol vermek.
hışı çıkmak: Çok yorulmak.
hışını çıkarmak: Ġnsan için acayip derecede dövmek, yenmek, periĢan etmek, bir iĢi ezici Ģekilde
baĢarmak.
hopur hopur hoplatmak: Döverek, tehditle iĢkenceyle arka arkaya hoplatmak.
hopur gırmak: Ekim alanı oluĢturmak için çalıların toprak düzeyinde kesilmesi.
hopurunu çıkarmak: Hopur kırar gibi bir kiĢiyi dövmek, iĢkence etmek.
hoşamat etmek: Övmek, yalakalık etmek.
hota meydan / hota meydanda: Hodri meydan, ortalık yerde.
hökȃlelik etmek: Ukalȃlık etmek.
hökȃlelik taslamak: Ukalȃlık etmek.
hörtük çık(ar)mak: Bilinmeyen, iyileĢmeyen yara çık(ar)mak.
hörtük(ler) dutmak: ĠyileĢmeyen bir derde tutulmak.
Sonuç

Bu çalıĢmada Osmaniye ili Düziçi ilçesinden yaklaĢık on yıldır kaydedilen, not tutulan,
anlamı derleyen kiĢi tarafından da bilinen, yakınları tarafından hâlâ canlı bir Ģekilde kullanılan
kelimeler ve unutulmaya yüz tutmuĢ, çok nadir kullanımları olan veya bazı köylerde bazı kiĢiler
tarafından bilinen, kullanılan sözlere yer verilmiĢtir.
Derlenen sözlerden hareketle Anadolu'nun çeĢitli yörelerinden derlenen birçok
kelimenin aslında ufak tefek ses farklılıklarıyla veya ufak ayrımlarla anlam bakımından
çeĢitlilik gösterdiği görülmüĢ olup bazen aynı kelimenin birbiriyle ilgisiz anlamlarıyla da
karĢılaĢılmıĢtır.
Bu çalıĢmada 212 isim soylu kelime, 100 fiil, 125 ikileme veya kalıplaĢmıĢ söze yer
verilmiĢtir.
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Teknolojik araç gereçlerin insan hayatının her safhasına, saatine, insanın her tür iĢ ve
iĢlemine girmesiyle aslında çeĢitli yörelerden sözlerin çeĢitli yörelerin sözlerin birbirine
karıĢtığı, yazı dilinin de insanların sözcük dağarcığına hükmettiği gerçeğiyle burada derlenen
bazı sözlerin artık ağızlar arası geçiĢ, ortak kullanım alanı oluĢturduğunu hesaba katmak
gerekmektedir. Bir baĢka deyiĢle Derleme Sözlüğü'nde olmayıp da Türkçe Sözlük'te olan
kelimelerin veya özel olarak hazırlanmıĢ deyim sözlüklerinde bu sözleri görmek de
mümkündür. Bu da Türkçenin ifade zenginliğinin mevcut ağızlar arasında yaygınlaĢmasının bir
görünümü olarak da değerlendirilebilir.
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